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จินต์จุฑา นวตกูลพิสิษฐ์, ณฐัณิชา แสนอุม้ และเกตวุดี สมบูรณ์ทว ี                    836 
 

การกระจายตวัเชิงพ้ืนที่ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเร้ือรังชุมชนโป่งกลางน า้ ต าบลวาว ีอ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  

ทศพล คชสาร                        843 
 

การจัดการความทรงจ าพ้ืนที่ม่อนฤาษี-ดอยเวียงอย่างมส่ีวนร่วม: การสถาปนาสทิธ ิ2 ชุมชนบนพ้ืนที่ศักดิ์สทิธิ์ของชุมชน

ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย  

ศศิภา ค าก ่า, ณรงค์ เจนใจ และทศพล คชสาร                     850 
 

การจัดการป่าชุมชนโดยผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างย่ังยืน พ้ืนที่ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย  

อิทธิพทัธ ์เรืองกิจวฒัน ์                       861 
 

การบริหารจัดการวิสาหกจิชุมชน: กรณศีึกษากลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนคร อ าเภอศรนีคร จงัหวัดสโุขทยั  

นิศารตัน ์สงัขเ์สือ และพลดา เดชพลมาตย ์                      868 
 

การประกอบสร้างตวัตนทางเพศ และพ้ืนที่ทางสงัคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ : กรณศีึกษากลุ่มวัยรุ่นไทยใน

กรงุเทพมหานคร  

รตัติกานต์ วไิลพนัธ ์และพิษนุ อภิสมาจารโยธิน                    878 
 



 

 

-- ฎ -- 

 

สารบญั (ต่อ) 

 

เร่ือง            หน้า 

 

การประยุกตใ์ช้กลยุทธใ์นการด าเนินงานธรุกจิสตัว์เลี้ยง โรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็  

ธุรกิจ มหาธีรานนท์, ภทัร วทิยปรีชากลุ และนภนนท ์หอมสดุ                  884 
 

การปรับตวัของชุมชนภายใต้สงัคมกึ่งเมอืงกึ่งชนบท:กรณศีึกษาเทศบาลต าบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  

ศศิพชัร ์ เมฆรา และนพชยั ฟองอิสสระ                    890 
 

การปรับเปล่ียนตนเองสู่คุณแม่วยัใสของเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย  

กนัยธ์นญั  สชุิน และจีรนนัต์ ไชยงาม นอกซ ์                                897 
 

การพัฒนาชุดผลิตภณัฑท์ าความสะอาดสู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ ๑๖ ต าบลดงมะดะ  

อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย  

รกัชนก อินจนัทร ์และชญานิน วงัตาล                    905 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยของชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย  

ชญานิน วงัตาล และรกัชนก อินจนัทร ์                    916 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑเ์คร่ืองจักสานเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย  

จิราพร มะโนวงั, วาสนา เสภา  และธงชยั ลาหนุะ                   926 
 

การพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอืของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปรมิาณสารสมัพันธด้์วย

รปูแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

พิมณิชา ทวบีท, สกนธช์ยั ชะนูนนัท ์และจินตนา กล ่าเทศ                  937 
 

การพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรคข์องนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน เรื่อง ปฏกิริิยาเคมี  

เวทิสา ตุย้เขียว, สกนธช์ยั ชะนูนนัท ์และอัญชลี สิริกุลขจร                  949 
 

การเพ่ิมศักยภาพเชิงธรุกจิเพ่ือเสริมศักยภาพธรุกจิชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย อ าเภอเมอืง จังหวัดน่าน  

ดวงสมร พลเยีย่ม, ชุติสร แกว้บรรจง  และปรียานุช ดีพรมกุล                  959 
 

การยกระดบัผลิตภัณฑข้์าวอนิทรีย์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย 

กนกวรรณ ปลาศิลา และศุภรา ติวงค์                    968 
 

การศึกษาการคดิอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  

โดยใช้แผนผงัความคดิ เร่ือง การเคล่ือนที่ของสิ่งมชีวีิต  

ชนาธิป โหตรภวานนท,์ สรีุยพ์ร สวา่งเมฆ และวนัดี วฒันชยัย่ิงเจริญ                 976 
 

การศึกษาเปรียบเทยีบศักยภาพด้านการแปลภาษาญี่ปุ่น–ไทย ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธสีอนแบบปกตแิละการสอนแบบ STAD  

ศศิธร ศรีรตัน์                      985 
 

การศึกษาภมูทิศันว์ัฒนธรรมชาวเวียดนามในชุมชน กรณศีึกษา หมู่บ้านนาจอก ต าบลหนองญาต ิอ าเภอเมอืง จังหวัด

นครพนม  

เมธี พิริยการนนท ์                      994 
 

การศึกษาภมูปัิญญาไทยที่ปรากฏในบทเพลงอยุธยา  

บุญสมหญิง พลเมืองดี                   1004 



 

 

-- ฏ -- 

 

สารบญั (ต่อ) 

 

เร่ือง            หน้า 

 

การศึกษาและพัฒนาการผลิตน า้อ้อยสู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน กรณศีึกษา : บ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอ

แม่ลาว จงัหวัดเชียงราย  

ชุติภสัร ์ เรืองวุฒิ, กนกวรรณ  ปลาศิลา และวนัเฉลิม  มูลวงค์                  1011 
 

การศึกษาสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูล 

และประจักษ์พยานในเชงิวิทยาศาสตร์ตอบกรอบการประเมนิของ PISA 2015 ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  

แห่งหนึ่งในจัหวัดพิษณโุลก 

พุทธริธร บูรณสถิตวงศ์, สรีุยพ์ร สวา่งเมฆ และปราณี นางงาม                 1019 
 

การสร้างภาพตวัแทนโรฮิงญาในการ์ตนูหนงัสอืพิมพ์  

อัลเบอท ปอทเจส และเจษฎา ศาลาทอง                   1032 
 

การสร้างแรงจูงใจและเจตคตต่ิอการพูดภาษาองักฤษให้กบันักศึกษาโดยการใช้ค่ายภาษาองักฤษ  

จิตราพร งามเนตร                     1046 
 

การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต ์การอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมจังหวัดลพบุรี  

วรากร บุญมี, เยาวนาถ บางศรี และอรวรรณ  แท่งทอง                  1051 
 

แกนน าการพัฒนาสขุภาวะของผู้สงูอายุชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย  

จามรี พระสนิุล และเบญจมาศ เมืองเกษม                   1056 
 

“ของดทีี่บ้านหมอเมอืง” ภมูปัิญญาการดูแลสขุภาพท้องถิ่น ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย  

พิมทรพัย ์พิมพิสทุธ์ิ                      1067 
 

ความโปร่งใสในการด าเนนิงานกบัประสทิธผิลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า 

อ าเภอค าตากล้า จงัหวัดสกลนคร  

รชัดากร จิตรามาศ และสญัญาศรณ์  สวสัด์ิไธสง                 1076 
 

ความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัความผูกพันต่อองคก์ารของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว 

จังหวัดเชียงราย  

นิภาพร ธรรมปัญญา และเพชรี บุญศิริยะ                  1085 
 

ความเสี่ยงในตลาดแรงงาน กรณศีึกษาการเปรียบเทยีบระหว่างคนจบสายสามญัและสายอาชีวะ  

อรรฆยา เซน็เครือ                    1097 
 

ทศันคตแิละค่านิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุที่ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรมในจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

สิรินาถ อมตพนัธ,์ วลัลภา พฒันา และสธีุ โงวศิ้ริ                 1107 
 

แนวทางการพัฒนาวสิาหกจิชุมชนและช่องทางการตลาดมะเขอืเทศราชิน ีกรณศีึกษา กลุ่มวิสาหกจิชุมชน ต าบลดอนตมู 

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

ศิริภรณ์ พงศ์ล้ี, สริณโญ สอดสี และเกตวุดี สมบูรณ์ทว ี                 1117 
 

แบบทดสอบการวาดรปู บ้าน-ต้นไม้-คน ในวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค:์ กรณศีึกษาศนูย์บริการที่เป็นมติรกบัวัยรุ่น

และเยาวชน โรงพยาบาล พุทธชนิราช พิษณโุลก  

กนัตพฒัน ์อนุศกัด์ิเสถียร                           1125 
 



 

 

-- ฐ -- 

 

สารบญั (ต่อ) 

 

เร่ือง            หน้า 

 

ปัจจัยด้านครอบครัว ที่มคีวามสมัพันธก์บัพัฒนาการเดก็ :กรณศีกึษาเดก็ก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเดก็เลก็ เทศบาล

ต าบลอมกอ๋ย จังหวัดเชียงใหม่  

ขนิษฐา วฒันเดชาสกุล และกนัตพฒัน ์อนุศกัด์ิเสถียร                 1135 
 

ปัจจัยที่มผีลต่อการยอมรับในคุณค่าตราสนิค้าผลิตภัณฑ ์ผลิตภัณฑก์ล้วยตากของอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณโุลก 

จนัจิรา สามานาม, วศิน เหลีย่มปรีชา และวมิลา ผ่องแผว้                1143 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพในอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา  

วรากร นิยม                    1152 
 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน เรื่อง เชื้อเพลิงซากดกึด าบรรพ์และผลิตภัณฑท์ี่มต่ีอสมรรถนะการอธบิาย

ปรากฏการณใ์นเชงิวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5  

ราตรี ยะค า, สกนธช์ยั ชะนูนนัท ์และวภิารตัน ์เชื้อชวด ชยัสิทธ์ิ                1162 
 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มต่ีอการรู้ เร่ืองคณติศาสตร์  

กมลกานต์ ศรีธิ, วนินทร  สุภาพ และรชัฎา วริิยะพงศ์                 1174 
 

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา: กรณศีึกษาเคร่ืองต้นแบบบริหารกล้ามเนื้อไหล่  

กาญจนา จนัทรป์ระเสริฐ                    1183 
 

ผลของการฝึกสมาธแิบบไทชิต่อความสามารถในการวางแผนและการแก้ไขปัญหา  

ภทัรนนัท ์ กุค าใส และนฐัพร โอภาสานนท์                  1191 
 

พฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ของนักศึกษาคณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

พชัรี ถงุแกว้                    1199 
 

พฤตกิรรมของผู้บริโภคกาแฟในอ าเภอเมอืงจงัหวัดสงขลา 

วาสนา ละอองพนั วลัลภา พฒันา  และยุพาภรณ์ อุไรรตัน์                1207 
 

พลวัตของการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนตะโหมด ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลุง  

(พ.ศ.2541-2559) 

พระม่ิงศิษฐ์ สงัขบ์ริสทุธ์ิ, เยาวนิจ กิตติธรกุล, ลือชยั ศรีเงินยวง และพระมหาฉตัรชยั มูลสาร             1217 
 

เพลงเรืออยุธยา : การสบืสานและการอนุรักษ์แบบร่วมสมยั  

วรรษา พรหมศิลป์                     1228 
 

เพศวิถแีละการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง : กรณศีึกษาในจงัหวัดพิษณโุลก  

วชิราภรณ์ ศรีเงิน และพิษนุ อภิสมาจารโยธิน                 1235 
 

ภาคประชาสงัคมกบัการบริหารจัดการอทุกภัยข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ: กรณศีึกษาการบริหารจัดการอทุกภัยบริเวณ

จุดบรรจบของแม่น า้กกและแม่น า้โขง  

อริญชยว์ชิญ ์แสงนกัธรรม                   1244 
 

รปูแบบกลยุทธท์างการตลาดของธรุกจิผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางสมุนไพรย่ีห้อ เดอลีฟ ทานาคา  

สภุทัรินทร ์รอดแป้น, วรวรี ์วรีะปรศุ และเกตวุดี สมบูรณ์ทวี                1253 
 

  



 

 

-- ฑ -- 

 

สารบญั (ต่อ) 

 

เร่ือง            หน้า 

 

รปูแบบการจัดการขยะชุมชนในเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย  

วชิรวชิญ ์วรชิษณุพงศ์                      1262 
 

อปุสรรคและปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนนิงานธรุกจิการปลกูบตัเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้าจากญี่ปุ่น 

ปานเลขา ปานรอด, ศศิวมิล จิตรใจฉ ่า และเกตวุดี สมบูรณ์ทว ี                1272 
 

อปุสรรคและปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนนิธรุกจิการปลูกผกัคะน้าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส ์โดยประยุกตใ์ช้

นวัตกรรมการควบคุมอณุหภมูใินการผลิต บ้านทุ่งรางเทยีน อ าเภอเมอืง จงัหวัดนครปฐม  

จิรวฒัน ์หวงัแห่งบุญ, สิริกญัญา หงษา และเกตวุดี สมบูรณ์ทว ี                  1279 

 

กลุ่มวิจยัสถาบนั 

Proceedings 

การแก้ไขปัญหาผลการเรียนไม่สมบูรณใ์นรายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรก์ารประมง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมู ิ  

สภุาวดี โกยดลุ และเจษฎา อิสเหาะ                    1288 
 

การจ าแนกรปูแบบการเรียนรู้ตามรปูแบบ VARK ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชยันาท 

ชวนนท ์จนัทรส์ขุ, ชวนนท ์ จนัทรส์ขุ และนิจวรรณ วรีวฒัโนดม                 1298 
 

การวิเคราะห์ปัญหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยใ์นการด าเนนิงาน  

วชัระ ดีแกว้, ยงยุทธ บ่อแกว้, มณธิรา ฉิมแวน่ และธีรยุทธ ตรีธญัญา                 1305 
 

การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเวบ็ไซตใ์นการประชาสมัพันธ ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

จีราวรรณ ทองล้ิม                      1313 
 

การศึกษาผลกระทบการลดลงของประชากรต่อจ านวนนักศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร  

วนัชนะ จูบรรจง                      1323 
 

ความรู้ความเข้าใจและพฤตกิรรมการด าเนนิชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนน ีชัยนาท  

นฤมล จนัทรส์ขุ, ชวนนท ์จนัทรส์ขุ และเพ็ญศรี  รอดพรม                  1341 
 

ปัจจัยในการตดัสนิใจเลือกศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษาของนักเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

รจเรข สายค า และวฒันา พดัเกต ุ                    1348 
 

สภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวทิยาลัยนเรศวร  

กิตติศกัด์ิ เผ่าพนัธ ์                      1359 
 

สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

ทิพาพร สจุารี และบุญเลี้ยง ทมุทอง                    1367 

  



 

 

-- ฒ -- 

 

สารบญั (ต่อ) 

 

เร่ือง            หน้า 

 

กลุ่มผลงานวิจยัทางศิลปะและผลงานสรา้งสรรค ์

Proceedings 

การศึกษาแนวทางการสร้างแฟ้มภาพกฤตศิลป์ ลวดลายภายในอโุบสถวัดพระสงิห์วรมหาวิหาร  

สดุธิดา น่ิมนวล และวภิาพรรณ ติปัญโญ                      1376 
 

กระบวนการสร้างสรรคภ์าพถ่ายในพ้ืนที่ไม่คุ้นเคย ชุด “ผาเคร่ืองบนิ หินปะการงั”  

เพ่ือการประชาสมัพันธแ์หล่งท่องเที่ยวผ่านเฟสบุค๊  

วชัระ สตุะโคตร                      1388 
 

กระบวนการออกแบบนามบตัรผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร  

ปรีชา เมฆทิพยพ์าชยั                      1418 
 

การก้าวสู่สถานะใหม่ ในสภาวะเดมิ  

ศิริกลัยา โชติมณี                    1428 
 

การออกแบบวางผงัป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ต าบลหนองแสง อ าเภอวาปีปทุม จงัหวัดมหาสารคาม  

อ าภา บวัระภา,  เมทินี โคตรดี  และภทัรพร เปรมประเสริฐ                1445 
 

การฉายภาพเสมอืนจริงบนหุ่นจ าลอง ส าหรับโครงการนิทรรศการอาภรณ ์3  

ชญานิศ ชิงช่วง                    1465 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑส์ิง่ทอจากผ้าทอกะเหร่ียงเพ่ือสร้างเอกลักษณข์องอ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

ญาณิศา โกมลสิริโชค                     1480 
 

การพัฒนารปูแบบอตัลักษณเ์คร่ืองเงนิโดยการประยุกตภ์มูปัิญญาท้องถิ่น อ าเภอศรีสชันาลัย จงัหวัดสโุขทยั 

อุษา อินทรป์ระสิทธ์ิ                    1495 
 

การพัฒนาสญัลักษณน์ าโชคประจ าอ าเภอ จงัหวัดพิษณโุลก  

นฤพนธ ์คมสนั                    1516 
 

การศึกษาและพัฒนาตู้เสื้อผ้าส าหรับผู้พิการที่ใช้เก้าอี้ เขน็ 

พีชวทัช ์ฉั่วเจริญ และกมัพล แสงเอ้ียม                               1530 
 

การศึกษาและสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมความสมัพันธข์องวัตถุเบญจรงคแ์ละรปูทรงอสิระ  

เปศล อัศวปรมิตชยั                    1544 
 

การศึกษาและสร้างสรรคเ์ร่ืองพ้ืนที่และเวลาในศิลปะดจิิตอล  

อนุสรณ์ คาบเพชร                    1564 
 

การศึกษาอตัลักษณล้์านนาเพ่ือประยุกตใ์ช้ในการออกแบบเคร่ืองประดบัเงนิ  

ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ                   1581 
 

การสร้างสรรคง์านประตมิากรรมร่วมสมยั “แผ่นดนิพระร่วง” 

สมหมาย มาอ่อน                   1613 

 



 

 

-- ณ -- 

 

 

สารบญั (ต่อ) 

 

เร่ือง            หน้า 

 

การวิจัยแบบสร้างสรรคก์ารสร้างสรรคป์ระตมิากรรมร่วมสมยั “ นิทานรัก ” 

ฐิติ สมบูรณ์เอนก                    1632 
 

การสร้างสรรคพ์ระพุทธรปูเกสรดอกไม้เพ่ือการอนุรักษ์และสบืสานภมูปัิญญาท้องถิ่น  

ทิพวรรณ ทัง่มัง่มี                    1656 
 

การสร้างสรรคศ์ิลปะภาพพิมพ์ด้วยแรงบนัดาลใจจากผลงานศิลปะเดก็  

จตพุร เกิดพิบูลย ์                    1672 
 

การสื่อสารเพ่ือการส่งเสริมวัฒนธรรมชาตพัินธุ ์อ าเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่  

รฐัพล พรหมมาศ                    1688 
 

การออกแบบเกมการ์ด เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนหลักสตูรออกแบบสื่อสาร  

ฐปนนท ์สวุรรณกนิษฐ์                    1700 
 

การออกแบบบรรจุภัณฑอ์ านวยความสะดวกส าหรับโรตแีละมะตะบะ  

สชุาดา อินทโชติ และสมาพร คลา้ยวเิชียร                  1716 

 

การออกแบบบรรจุภัณฑส์ าหรับผลิตภัณฑแ์ปรรปูสบัปะรดนางแล: กรณศีึกษากลุ่มวิสาหกจิชุมชน 

แปรรปูสบัปะรดและสมุนไพรซางค า ต าบลนางแล อ าเภอเมอืง จงัหวัดเชียงราย  

เมกุมิ คิคจุ ิ                    1731 
 

การออกแบบพ้ืนที่ใช้งานที่เหมาะสมกบัที่พักอาศัยชั่วคราวส าหรับผู้ประสบภัยพิบตัแิผ่นดนิไหว 

ศศิชา สขุกาย, ทิพา หน่อแกว้มู  ,ศกัดิธชั เสริมศรี , พงศ์ตะวนั นนัทศิริ , กฤษณะพนัธุ ์ตนัเจริญรตัน,์ 

ณฎัฐเขต มณีกร และคงฤทธ์ิ เหลืองไตรรตัน ์                       1741 
 

การออกแบบภาพยนตร์สารคด ีเร่ือง "โหล่งขอดชุมชนตามรอยเท้าพ่อ"  

ฉตัรพล ประสพโชคชยั และมณีกาญจน ์ ไชยนนท ์                 1762 
 

การออกแบบลวดลายที่ได้รับแรงบนัดาลใจจาก “แมลงมวนหน้ากาก”  

เกษตร แกว้ภกัดี และสชุาวดี โพธ์ิล่าม                               1774 
 

การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างอตัลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อเขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

สจุิรา ถนอมพร, บุญส่ง อุดมกิจโกศล  และพีรพล  ชา้งใจกลา้                1784 
 

การออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง Armature mechanic ส าหรับงานแอนิเมชั่นประเภท Stop Motion  

วสิิฐ จนัมา                     1807 
 

การออกแบบและพัฒนาชั้นวางของจากขวดน า้พลาสตกิที่ปรับเปล่ียนประโยชนใ์ช้สอย 

มณัฑนา  ข าหาญ และชญัรีภรณ์ แซ่เฒา้                    1821 
 

การออกแบบและพัฒนาชุดกล่องต้นแบบอปุกรณก์ารพิมพ์สกรีน 

พบสนัต์ ติไชย, เอกพงษ์ จุมปู และอภิสิทธ์ิ  ทินอยู่                 1835 
 

การออกแบบและพัฒนาชุดโตะ๊รบัประทานอาหารอเนกประสงคร์ปูแบบล้านนาประยุกต์  

ปิยะนุช  เจดียย์อด  และจิราพร  สายนาวงศ์                  1851 



 

 

-- ด -- 

 

 

สารบญั (ต่อ) 

 

เร่ือง            หน้า 

 

การออกแบบบรรจุภัณฑส์ าหรับผลิตภัณฑส์ปา นารียา 

อรนุช  ค าแปน ,ชญานิตย ์กิติ และวลิาสินี เจริญสขุสวสัด์ิ                 1863 
 

การออกแบบและพัฒนาบ้านไม้จริงส าเรจ็รปู  

ขวญัพงษ์ สมมิตร                    1879 
 

การออกแบบไวรอลวิดโีอรณรงคแ์ต่งกายสภุาพเข้าวัดกบักลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นโดยใช้การน าเสนอแบบตลก 

เพ็ญศรี จุลกาญจน ์ และวุฒิพงษ์  กองเงิน                                            1901 
 

การออกแบบหนังสอืเทคโนโลยีเสมอืนจริง เรื่องการละเล่นของเดก็ไทย 

จนัทรจ์ิรา นที และแคทรียา  หน่อยศ                                           1912 
 

การออกแบบอตัลักษณไ์ทยบนฉลากบรรจุภัณฑเ์คร่ืองดื่มสมุนไพรตามการรับรู้ของชาวเวียดนาม  

นิศารตัน ์สรรคพงษ์ และเจนยุทธ ศรีหิรญั                              1927 
 

การออกแบบกราฟิกส าหรับ “สองแถวแอปพลเิคชัน”ให้ข้อมูลรถโดยสารประจ าทางในจงัหวัดเชยีงใหม่ 

รินรดา สนัติอาภรณ์  และณฐัวุฒิ ใจสกั                    1946 
 

เกณฑใ์นการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภมูสิถาปัตยกรรมของแหล่งท่องเที่ยวประเภท  พุน า้

ร้อน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา  

ศุภกิจ ย้ิมสรวล                    1958 
 

คตไิตรภมูใินจิตรกรรมล้านนากบัการสร้างสรรคศ์ิลปะร่วมสมยั 

ฉลองเดช คภูานุมาต                    1988 
 

ความงามแห่งธรรมชาต:ิ การออกแบบสร้างสรรคผ์ลิตภัณฑจ์ักสานกระจูดในจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

เรวตั สขุสิกาญจน์                                  2006 
 

เคร่ืองประดบัถมเงนินคร: การพัฒนาผลิตภัณฑเ์ชิงพาณชิย ์

เจษฎา สขุสิกาญจน์                                     2021 
 

จากทุนวัฒนธรรมสู่ภาพยนตร์ไทย  

สธีุย ์จุฬากาญจน ์                    2049 
 

ชุดไทยผ้ายีนส ์  

ดนยั เรียบสกุล                    2065 
 

ต้นแบบภาพจิตรกรรมคนเหมอืนด้วยเทคนิคดนิสอไขสดี าและสขีาวบนผ้าจวีร 

วุฒิพร ธูปเพ็ง                                      2087 
 

นวัตกรรมสร้างสรรคบ์รรจุภัณฑม์กีลิ่นหอม 

รชัฎาพร ใจมัน่, ปลกูเกษม ชูตระกูล และพชัราภา ศกัด์ิโสภิณ                                2104 
 

การออกแบบปรับปรงุผงัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

นพศกัด์ิ ฤทธ์ิดี, กิตติกุล บุญเปลีย่น, วรางคณา วงศ์อุย้ , เรวฒัน ์อามิน และชวลิต บุรินทราธิกุล             2121 

  



 

 

-- ต -- 
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Ferroelectric and Photovoltaic Properties of  

[KNbO3]0.9 – [BaNi0.5Nb0.5O3]0.1 Perovskite Ceramics 

Saichon Sriphan 

 

Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering, Naresuan University, Phitsanulok, 65000  

Corresponding author. E-mail  : saichon_sriphan@hotmail.com 

 

Abstract 

 Perovskite material, which exhibits ferroelectric (FE) behavior, is widely used for 

ferroelectric-photovoltaic (FE-PV) cell application. Generally, the bandgap of FE material is very 

large (Eg > 3 eV), which limits a light absorption to only the ultraviolet region of solar spectrum. 

Recently, the (1-x)[KNbO3]–x[BaNi0.5Nb0.5O3-] (KBNNOx) material has been discovered. This 

material provides very small bandgap (Eg  1.4 eV with x = 0.1), but, according to the literature, 

has a low efficiency. Therefore, it needs to be improved in the photo conversion efficiency and 

demonstrated the effective of KBNNOx-based to design up to the multi-functional devices in a 

certain property. The objective of the proposed research project is to design a new system of 

KBNNOx-based ceramic, which provides a good dielectric property and preserves a photovoltaic 

(PV) response. It has been known that the dielectric property relates to the oxygen vacancy, the (1-

x)[KNbO3] – x[BaNi0.5Nb0.5O3-] with x = 0.1 is designed for reducing the effect of oxygen vacancy 

by setting  = 0, or called to KBNNO. The details of research are divided into subtopics: synthesis 

condition, atomic structure investigation, dielectric and PV properties, and effects of thickness and 

electrode on PV property. The importance of this research is that it will provide essential information 

to give better understanding of the details of advanced FE-PV materials, and will therefore inform, 

and provide guidelines for, the further development of high efficiency photo- converter devices, 

especially but not limited to a new type of PV cell.  

Keywords: Solid-State Combustion Technique,  X-ray Diffraction Spectroscopy, X-ray Absorption Spectroscopy, 

Raman Spectroscopy, Dielectric Property, Photovoltaic Property 
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Method for solving economic load dispatch problem  

in electrical power system 
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Abstract 

 This paper presents conventional and heuristic methods for solving economic load dispatch (ELD) problem in electrical power 

system. We consider various conventional and heuristic techniques like lambda-iterative method, gradient method, genetic algorithm, tabu 

search algorithm, and particle swarm optimization, which are widely employed to solve ELD problem. The approach relies on conventional 

multi-variable optimization routines. Various physical constraints such as balance constraint, generator operation constraint, and line flow 

constraint are considered. The objective of this work is to schedule the committed generating units in a power system in order to minimize the 

total production cost of real power generation. Standard IEEE bus is used as our test system. The both investigated methods demonstrate the 

effectiveness and efficiency in term of ability to find solution, computational speed, and demanded computational resources. Ability to define 

and solve the ELD problem is a basis for our further investigation. 

Keywords: Economic load dispatch, electrical power system, conventional method, heuristic method, total production cost 
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Laser Cleaning of Silica Wires 
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Abstract 

A preliminary study into laser cleaning of silica wires has been carried out using a pulsed fiber laser. Silica 

wire size reduction was attempted to manipulate the shape and size using a CH3OH fueled flame. Contamination 

occurred by the reduction is meant to be removed by the laser radiation. The pulsed laser beam at a wavelength of 

1064 nm was focused and scanned across the contaminated wires. The scanning electron microscope (SEM) reveals 

the size and cleaning condition of the wires. Low laser fluencies are required to allow the cleaning without the 

damage to the wire. Laser assisted cleaning of silica wires provides opportunity to the fields related to silica wire 

size reduction and plays an important role to achieve an all-optical circuit. 

Keywords: Laser, Laser cleaning, Silica wire  

 

Introduction 

The traveling of photons in silica waveguides provides opportunities for photonic sand sensor technology 

[1-10]. The size reduction of silica wire supports the creation of optical circuits. Several materials and technologies 

have proposed to produce small waveguides, including semiconductor nanowires, plasmonic waveguides, 

lithographical nanowires and silica nanowires [11-13].  

The silica wire size reduction has been demonstrated as a promising solution to provide smaller optical 

waveguides approaching the wavelength of light. These techniques including flame-brush taping, directly from bulk 

glasses and CO2 heated oven [14-17].  These studies have focused to the small size, surface roughness and 

mechanical properties of the silica wires.  

In this paper, we bring an aspect of laser cleaning to remove contaminations occurred by the size reduction. 

To explore the laser cleaning process, we use a CH3OH fueled flame for the pulling method to fabricate the wires. 

The removal of contamination using a pulse fiber laser will be demonstrated. 

 

Methodology 

 The silica wires for the demonstration on laser cleaning were fabricated with a conventional fiber tapering 

set up shown in Figure 1. The conventional optical fiber is held by the mounts on the automatic-controlled stage. 

The stage can move at speeds ranging 0.05-3 mm/s. We use a CH3OH fueled flame as the heat source for the 

experiments. The fabricated wires perform as the samples for the laser cleaning application.  
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Figure 1: Schematic diagram of the automatic-controlled fiber drawing process. 

 

 For the cleaning procedure, the use of a Q-switch fiber laser operating at repetition rate between 50 kHz 

and 100 kHz was investigated. The duration of the laser pulse was measured as 100 ns (FWHM) Q-switched. 

The laser offers up to 0.5 mJ per pulse. Figure 2 shows the setup of the cleaning experiments. The fabricated wires 

were held at the focal point of the laser beam. The diameter of the focus beam was at 100 microns. The laser beam 

was scanned on the wire.  

 

      
Figure 2: Schematic representation of the laser cleaning of silica wires. 

 

Results and Discussion 

 As shown in Figure 3, the size reduction of the silica wire using the heat flame can produce the 

contamination. The contamination is required to be removed for the use of the wires in photonics applications. 
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Figure 3: SEM image of a fabricated wire with contamination. 

 

 
Figure 4: SEM image of an area of the wire cleaned by Q-switch radiation at 1 Jcm-2. 

 

Q-switched fiber radiation was found to be efficient in the removal of the contamination occurred by the 

fabrication process. The experiments reveal that a fluence of 0.30 Jcm
-2

 was sufficient to remove the contamination 

from the wires.  Figure 4 shows an area of the fabricated wire which has been cleaned by a Q-switch radiation. 

The contamination was removed leaving a surface with a similar appearance to the clean area of the wire. The 

irradiated area was obtained at 1 Jcm
-2

. 

Conclusion 

 The preliminary study shows that controlled cleaning of silica wire is possible with Q-switched fiber lasers.  

At a low fluence, cleaning by Q-switched fiber laser appears to be a suitable, efficient and selective process. The 

laser beam interacts more intensely with the contamination than the wire. After the removal of contamination, the 

cleaned wire appears to have no heat effect due to the short duration of the Q-switched pulse condition.   
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Abstract 

 Introduction: According to the WHO (2016), The HIV mortality Rate in 2015 was 36.7 millions people 

worldwide. Meanwhile, The proportion of new case made up to 2.1 million. In Thailand , the prevalence of HIV 

patient accounted for 22.4 of the total in 2015. This mainly found in northern of Thailand 

Objective: This study aimed to examine the prevalence of hypertriglyceridemia and to determine the risk factor 

associated with hypertriglyceridemia in HIV infected patients in Phayamengrai hospital,Thailand 

 Method: This analytical crossectional study was conducted in ARV clinic ,Phayamengrai hospital. The 

instrument was consisted of completed questionnaires and tested on validity and reliability. The setting was in 

Phayamengrai hospital. Binary logistic regression was used to find the factor associated with hypertriglyceridemia. 

 Result: The sample size was 139 after the addition of 20 percent , and this can be classified into 2 group 

– hypertriglyceridemia (36 persons) and non-hypertriglyceridemia (103 persons).The majority of the participant 

was farmer aged between 31 and 45 years old ( 52.5 %) .The prevalence of hypertriglyceridemia in HIV infected 

patient made up 25.9 percent of the total. After analyzing binary logistic regression, Age (ORadj = 1.08 : 95 %CI 

= 1.02-1.13, p <0.01) , BMI (ORadj = 4.69 : 95 %CI = 1.73-1.27, p <0.01) , and resistance regimens (PI 

therapy)  ( ORadj = 5.01:  9 5  % C I  =  1 . 41- 1 .77,  p  < 0 . 0 1 )   were the risk factors associated with the 

hypertriglyceridemia statistically significant. 

 Conclusion: Developing the hypertriglyceridemia was strongly associated with Age, resistance regimen , 

and body mass index. Even though the prevalence was not high but the educational program was recommended to 

reduce the new case. 

Keyword: Hypertriglyceridemia, HIV-Infected Patient , Prevalence and associated Factors 

 

Introduction 

In 2016,The World Health Organization (2016) reported the HIV mortality with a total of 36.7 million 

people infected with HIV worldwide. In the meanwhile, the figure of new patients increase of 2.1 million people 

which was the incidence is highest in patients with AIDS and the figure of HIV mortality was 1.1 million people. 

The most common cause of death among AIDS patients was from opportunistic infections. Tuberculosis is the most 

common opportunistic infections. AIDS patients are more vulnerable to TB infection is between 26 to 36 times 

compared with patients without HIV infection. This is evident from the number of patients which is 1.2 million of 

TB in patients with HIV (World Health Organization, 2015) However, the patients have an access to antiretroviral 
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thoroughly. Which can save patients up to 21 million people. Antiviral drugs can reduce new cases up to 18 million 

people by the year 2039 (World Health Organization, 2016). Moreover, World Health Organization ( 2015) 

reported the number of HIV patient in Thailand which is able to access the treatment – this made up to 61 percent 

of the total, by this, the proportion of adult and young HIV infected patient was around 272,000 people who can 

access to the primary center. Even though the patient can get an access to the treatment, the HIV infected patient 

have the opportunity to get the non – communicable disease like hypertriglyceridemia. Jantarapakde (2014) related 

that the prevalence of hypertriglyceridemia was 22.4 percent of the total. In Chiangrai, 52.5 percent of the total 

were the patient with hypertriglyceridemia in Phayamengrai hospital. Therefore, this research aimed to examine the 

prevalence and the associated factor with hypertriglyceridemia in Phayamengrai hospital, Chiangrai, Thailand 

 

Methodology 

Study design  

The analytic Crossectional study was conducted in ARV clinic in Phayamengrai hospital, Chiangrai, 

Thailand. 

Sample Size Calculation and Sampling Method 

139 individuals of the total were the sample in this study which was calculated by the statistical 

program, and systemic random sampling and telephone calling was applied to this study 

 

Material 

A questionnaires was consisted of 5 parts, approved by 3 public health committee at Mae Fah Luang 

universit, which is General Information, Medical Information, Dietary Information, and Smoking and Drinking 

information. These were applied from Phayamengrai hospital (ARV clinic), the ministry of public health (Alcohol 

Use Identification Test, AUDIT), and bureau of nutrition. 

Statistical Analysis 

Statistical analysis was analyzed by statistical program. Descriptive statistical was used to calculate 

mean, proportion and standard deviation. Another one was Binary logistic regression were used in search of the 

associated factor with hypertriglyceridemia. 

Ethic 

This research was approved by the committees of the school of health school of health science, Mae Fah 

Luang university, Thailand 
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Result 

Table 1: Demographic and characteristic 

 

 

  

Variable Frequency 

( N = 139) 

Percentage 

(%) 

 

Gender 

Male 

Female 

 

 

64 

75 

 

 

46 

54 

 

Age 

15-30 

31-45 

46-60 

61-75 

76-90 

Mean 44.58, SD 8.65 

 

 

6 

73 

5 

3 

1 

 

 

 

4.3 

52.5 

40.3 

2.2 

0.7 

 

 

BMI 

Obesity 

Normal 

Mean 21.8, SD3.1 

 

 

121 

18 

 

 

87.1 

12.9 

 

Blood Pressure 

High 

Normal 

 

 

124 

15 

 

 

89.2 

10.8 

 

Religious 

Buddhist 

Christ 

 

 

138 

1 

 

 

99.3 

0.7 
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Table 2: Demographic and characteristic 

Variable Frequency 

( N = 139) 

Percentage 

(%) 

 

Marital Status 

Single 

Couple 

Willow 

Divorce 

Separate 

 

 

 

45 

79 

11 

3 

1 

 

 

32.4 

56.8 

7.9 

2.2 

0.7 

Educational Level 

Master Degree 

Bachelor degree 

Vocational Cert. 

Senior 

Junior 

Elementary 

Uneducated 

 

 

1 

3 

2 

15 

21 

87 

10 

 

0.7 

2.2 

1.4 

10.8 

15.1 

62.6 

7.2 

Occupation 

Farmer 

Own Business 

Merchant 

Employee 

Civil 

Jobless 

 

 

62 

57 

9 

1 

3 

5 

 

46 

41 

6.5 

0.7 

2.2 

3.6 
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Table 3: Demographic Characteristic 

Variable Frequency (N = 139) Percent (%) 

 

Income 

>10,000 

5,001-10,000 

<5,000 

No Income 

 

 

18 

53 

55 

13 

 

 

12.9 

38.1 

39.6 

9.4 

 

Regimens 

Normal Regimen 

Resistance Regimen 

 

 

 

128 

11 

 

 

92.7 

7.9 

Duration 

>6 yrs 

< 6 yrs 

Mean 4.63 SD 2.53 

 

 

69 

70 

 

49.6 

50.4 

Chronic Disease 

Yes 

No 

 

 

34 

105 

 

24.5 

75.5 

CD4 Level 

< 200 cell/ml 

>200 cell/ml 

 

 

10 

129 

 

7.2 

92.8 

Exercise 

Yes 

No 

 

 

41 

98 

 

29.5 

70.5 

Triglyceride Level 

Normal (<150 mg/dl) 

Moderate (150-199 mg/dl) 

High (200-499 mg/dl) 

Extremely High (> 500 mg/dl) 

 

 

79 

24 

35 

1 

 

56.8 

17.3 

25.2 

0.7 
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Table 4: Demographic Characteristic 

Variable Frequency (N = 139) Percent (%) 

 

Smoking 

Yes 

No 

 

 

27 

112 

 

 

19.4 

80.6 

 

Alcohol Drinking 

Yes 

No 

 

 

 

41 

98 

 

 

29.5 

70.5 

Dietary Behavior 

Sweet 

Yes 

No 

Salt 

Yes 

No 

Oily 

Yes 

No 

 

 

 

73 

66 

 

61 

78 

 

80 

59 

 

 

                    52.5 

47.5 

 

43.9 

56.1 

 

57.6 

42.4 

 

From the table 1, 2, 3 and 4, the number of male (46 % ) and female (54 %) was equal to each other 

and their age mostly was between 31 and 45 years old. The majority of them were in obesity categories (87.1 %) 

and their blood pressure mostly categorized as high (> 140/90 mmHg) at 89.2 percent of the total. The educational 

level was at elementary school (62.6 %) . 46 percent of the total were farmer and some of them were jobless ( 

3.6 %). However, 67.6 percent of the HIV infected patients had hypertension disease, but 75.7 percent of the 

total had not underlying disease. CD 4 level of participant mainly was below 200 cell/ml (92.8 %). The total 

proportion of HIV patient who were in high and extremely high category of triglyceride level was 25.9 percent of 

the total. 19.4 and 29.5 percent of the HIV participant were smoking and drinking alcohol, respectively. When it 

comes to dietary behavior, the figure of HIV patient who were in favor of having sweet , salty and oily food were 

73 , 61 , and 80 , respectively. 
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Table 5: The associated factors with hypertriglyceridemia by binary logistic regression. 

 

 

  

 

Variable 

Group  

ORCrude 

(95%CI) 

 

ORAdj 

(95%CI) 

 

P-Value Hypertiglyceridemia 

(TG > 200) 

N = 36 

Non-Hypertriglyceridemia 

(TG<200) 

N = 103 

 

Gender 

Female 

Male 

 

 

 

16 (44.4) 

20 (53.4) 

 

 

48 (46.6) 

55 (53.4) 

 

 

1.09 

(0.50-2.33) 

 

 

1.28 

(0.57-2.88) 

 

 

0.54 

Age 

< 35 year 

>35 year 

Mean 44.58, SD 8.65 

 

 

36 (100) 

- 

 

 

11(10.7) 

92(89.3) 

 

 

1.39 

(1.24-1.55) 

 

 

1.08 

(1.02-1.13) 

 

 

0.03 

BMI 

Obesity 

( > 23kg/m2) 

          Normal 

(18.5-22.9 kg/m2)            

Mean 2.18, SD 3.1 

 

 

28(77.8) 

 

8(22.2) 

 

 

93(90.3) 

 

10(9.7) 

 

 

2.65 

(0.95-7.37) 

 

 

4.69 

(1.73-12.7) 

 

 

 

0.02 

 

Blood Pressure 

High 

(> 140/90mmHg) 

Normal  

(<140/90 mmHg) 

 

3 (8.3) 

 

33 (91.7) 

 

12 (11.7) 

 

91 (88.3) 

 

0.68 

(0.18-2.59) 

 

 

0.64 

(0.19-2.15) 

 

0.47 
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Table 6: The associated factor with hypertriglyceridemia by binary logistic regression. 

 

variables 

Group  

ORCrude 

(95%CI) 

 

ORAdj 

(95%CI) 

 

P-

Value Hypertiglyceridemi

a 

(TG > 200) 

N = 36 

Non-Hypertriglyceridemia 

(TG<200) 

N = 103 

 

Treatment 

Resistance regimen                

Normal regimen 

 

 

5 (13.9) 

31(86.1) 

 

 

6 (5.8) 

97(94.2) 

 

 

2.60 

(0.74-9.13) 

 

 

5.01 

(1.41-17.7) 

 

 

0.01 

Duration 

>6years 

<6years 

Mean 4.63, SD 2.53 

 

15 (41.7) 

21 (58.3) 

 

 

54 (52.4) 

49 (47.6) 

 

 

1.54 

(0.71-3.32 

 

0.99 

(0.98-1) 

 

 

0.28 

 

Chronic Disease 

Yes 

No 

 

9 (25) 

27 (75) 

 

25 (24.3) 

78 (75.7) 

 

0.96 

(0.39-2.31) 

 

0.64 

(0.19-2.15) 

 

0.47 

 

CD4 level 

< 200cell/ml 

>200 cell/ml 

Mean 191, SD 191 cell/ml 

 

2 (5.6) 

34 (94.4) 

 

 

8 (7.8) 

95 (92.2) 

 

 

1.43 

(2.90-7.07) 

 

 

0.99 

(0.22-4.29) 

 

 

0.99 

 

Exercise 

yes 

No 

 

23 (63.9) 

13 (36.1) 

 

75 (72.8) 

28 (27.2) 

 

1.5 

0.67-3.39) 

 

0.54 

(0.20-1.44) 

 

0.22 

 

Smoking 

Yes 

No 

 

7 (19.4) 

29 (80.6) 

 

20 (19.4) 

83 (80.6) 

 

0.99 

(0.38-2.60) 

 

0.99 

(0.38-2.60) 

 

0.95 

 

Alcohol Drinking 

Yes 

No 

 

13 (26.1) 

23 (63.9) 

 

28 (27.2) 

75 (72.8) 

 

0.66 

(0.29-1.48) 

 

0.54 

(0.20-1.44) 

 

 

0.72 
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Table 7: The associated factors with hypertriglyceridemia by binary logistic regression. 

 

variables 

Group  

ORCrude 

(95%CI) 

 

ORAdj 

(95%CI) 

 

P-Value 

Hypertiglyceridemia 

(TG > 200) 

N = 36 

Non-Hypertriglyceridemia 

(TG<200) 

N = 103 

 

Sweetly 

yes 

No 

 

 

17 (47.2) 

19 (52.8) 

 

 

56 (54.4) 

47 (45.6) 

 

 

1.33 

(0.62-2.84) 

 

 

1.28 

(0.59-2.78) 

 

 

 

0.52 

 

Salty 

yes 

No 

 

13 (36.1) 

23 (63.9) 

 

48 (46.6) 

55 (53.4) 

 

1.54 

(0.70-3.37) 

 

1.71 

(0.76-3.86) 

 

0.19 

 

 

Oily 

yes 

No 

 

22 (61.1) 

14 (38.9) 

 

 

58 (56.3) 

45 (43.7) 

 

 

0.82 

(0.37-1.78 

 

0.64 

(0.29-1.40) 

 

 

0.26 

 

From table 5, 6, and 7. If the participant get older for 1 year, they will have an opportunity to have the 

disease 1.08 time compared to younger age (95% CI = 1.02-1.13, p = 003), and the HIV infected patient who 

were in obesity category are in risk of developing hypertriglyceridemia 4.69 (95% CI = 1.73-1.27, p = 002) 

times greater than who were in normal categories. Also, HIV infected patient who took a resistance regimen got 

higher risk of developing hypertriglyceridemia 5.01 (95% CI = 1.41-17.7, p = 001) times greater who took a 

normal regimen. However, the HIV infected patients who was smoking , male , in favor of having sweetly and oily 

are in risk of the hypertriglyceridemia non-statistically significant (P > 0.05) , and the HIV infected patient who 

exercise and had chronic disease was the protective factor of developing hypertriglyceridemia. This might be from 

the medicine that reduce the triglyceride in their blood such as diabetes mellitus, gout and hypertension. However, 

there were the other variables which was non-statistically significant such as duration, blood pressure, and CD4 

Level (P> 0.05) 

 

Conclusion 

 In general, participants were male and female equally whose age mostly was between 31 and 45 years 

old. The majority of them were in obesity categories and the educational level was at elementary school. The vast 

majority of them were farmer and some of them were jobless (3.6 %). However, 67.6 percent of the HIV infected 

patients had hypertension disease, but 75.7 percent of the total had not underlying disease. CD 4 level of participant 

mainly was below 200 cell/ml (92.8 %). The proportion of HIV patient who were in high and extremely high 

category of triglyceride level was 25.9 percent of the total.   

 After analyzing by binary logistic regression, only Age, BMI, and resistance regimen was statistically 

significant, meaning that, These factors were the risk factor of developing hypertriglyceridemia In HIV infected 

patient in ARV clinic , Phayamengrai hospital. However, other factors were not statistically significant such as CD4 

level, blood pressure, gender, dietary behavior, and smoking and alcohol drinking. 
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Discussion 

The study found that females are more vulnerable to severe levels of hypertriglyceridemia, while males 

have a risk 1.28 times of developing this condition ( 95% CI 0.57-2.88) .This result is consistent with research 

of Thiebaut (2000) and Essen (2013), Moreover, the prevalence of hypertriglyceridemia in male account for 

21.5 which is higher than female (15.16) .This is contrast to the study of Dragovic (2000) and Nsagha (2015) 

who found that women are at the greater risk of developing hypertriglyceridemia (OR = 1.6, 95% CI: 1.1-3.49, 

p <0.01).If the participants grow older for one year, they will face the risk of developing hypertriglyceridemia 1.08 

times (95% CI = 1.02-1.13, p = 0.03) consistent with the study of Shen (2013) and Health (2001) who found 

that getting older in each year experience the risk of developing hypertriglyceridemia 1.41 times (OR = 1.41 95% 

CI: 1.12. -1.77) . In addition, if the body mass index of participant get higher , they are likely to developing 

hypertriglyceridemia 4.69 times 95% CI = 1.73-12.7, P =. 0.02). This result is consistent to the study of 

Lichtenstein (2001) and THIEBAUT (2000) who also found that body mass index associated with increasing of 

hypertriglyceridemia 1.23 times (OR = 1.23, 95% CI: 1.19-1.36, and. OR = 1.21, 95% CI: 1.07-1.36).The 

HIV-Infected patient who take a resistance regimen are likely to become hypertriglyceridemia 5.01 times than the 

one taking a normal regimens (95% CI = 1.41-17.7, P = 0.01). This result get along with the study of Hansen 

(2009) and Heath (2001) which taking a resistance regimen tend to be hypertriglyceridemia than who does not 

(OR = 1.6, 95% CI: 1.1-3.64; OR = 1.96, 95. % CI: 1.19-3.22; OR = 2.36, 95% CI: 1.1-3.64) , while 

the study of Jean Hansen (2009) and in Saint-Marc T (2000) found that taking a resistance regimens are the 

protective factor of being hypertriglyceridemia, meaning that the patients receiving zidovudine are at risk of 

hypertriglyceridemia (OR = 413 95% CI: 5.2-999 and OR = 3.42 95% CI: 1.73-6.74) ,and Miller ( 2003) 

found that NRTIs associate with hyperlipidemia. 

However, there are no statistically significant variable found in this research. People who smoke have a 

risk of hypertriglyceridemia (ORadj = 1.03, 95% CI = 0.31-3.39) which is consistent with the findings of Shen 

(2 0 1 3 )  found that those who never smoke and still smoking can developing hypertriglyceridemia (OR = 1 .86 

95% CI: 0.9-3.85. and OR = 1.78 95% CI: 4.76-4.17). Additionally, CD 4 level less than 200 is a protective 

factor in the occurrence of hypertriglyceridemia getting along with the research of Mauss (2002) and Sharifah 

(2016) who found that levels CD4 less than 200 are at risk of  hypertriglyceridemia (OR = 2.2 95% CI: 1.1-

4.6 and OR = 1.95 95% CI: 1-1)  

 

Recommendation 

 All affiliated staffs in ARV Clinic, Phayamengrai Hospital, can launch the project aimed to enhance HIV 

patient directly to the impact of hypertriglyceridemia based on this research, for example, They can apply Knowledge 

Attitude Practice of hypertriglyceridemia project to HIV patient in order to reduce the morbidity rate, and this is 

likely to make HIV patient realize the adverse impact of hypertriglyceridemia. Also, qualitative research is 

recommended to implement to identify the further factors such as behavior. Therefore, the morbidity rate of the 

following comorbidity and the expense of the burden of hypertriglyceridemia in Phayamengrai hospital will be 

reduced.    
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Limitation 

Shortage of time was the main problem in this research as this was likely to distort the result of this research, and 

the researcher were unable to collect the data of all HIV patient in ARV clinic. Besides, the questionnaires might 

not face the validity; the environment of interview room might distract the patient’s attention from the 

questionnaire, and the dietary part should be more  easier to understand as they may misunderstand once 

answering the questions – the result is likely to be affected by all of these aspects. 
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Removal of Paints from Metal Surfaces by Fiber Laser 
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Abstract 

In this study, experiments have been carried out to investigate paint removal using a Q-switch fiber laser 

emitting the wavelength of 1064 nm. The results have shown that the pulsed fiber laser radiation is efficient in 

removing paint from metal surfaces. This study suggests that the removal of paint is occurred by the rapid thermal 

expansion of heated region. The mechanisms contributing to the removal process at low and high laser fluencies are 

discussed.  

Keywords: Laser cleaning, Fiber laser, Paint removal 

 

Introduction 

Intense and short pulse infrared (IR) lasers are generally used for cleaning applications [1-5]. This relies 

on the photothermal ablation process that can often be successful in removing undesirable layers of materials without 

causing damage [6-9].    

IR lasers using for cleaning applications are currently dominated by Nd:YAG and Diode lasers [1-11]. 

The advances in laser technology offer fiber lasers as a potential candidate for laser cleaning in applications [12]. 

However, the use of fiber laser for cleaning method must be determined for each individual case. 

In recent years, paint removal has been interested to be applicable in automobile industry, aerospace, 

graffiti removal, and corrosion maintenance. In addition, the development of mobile handheld fiber lasers could 

establish the desirability of the removal in the sense of compactness, robustness and beam quality.   

This research work devotes to study the feasibility and the effects of the use of a Q-switch fiber laser 

removing paints from metal surfaces. This work serves as an attempt to examine advantages of the fiber laser as the 

future tool for cleaning and to understand characteristics involved removal processes. 

 

Methodology 

 The use of a Q-switch fiber laser was performed for cleaning procedures. The fiber laser provides the 

wavelengths at 1064 nm with the pulse length of 100 ns. Maximum pulse energy is 0.5 mJ. The maximum 

repetition rate of 50 kHz was carried out. Figure 1 shows the experimental setup to remove paints from metal 

surfaces. The laser beam was focused and scanned to the painted surface. The beam size was 100 microns. The 

average laser fluencies (F) were calculated by dividing the pulse energy (E) by the beam size. The energy values 

of the laser were measured and the F values were calculated.   

 The painted samples were prepared with the averaged thicknesses of 10 microns and 30 microns. The 

colors of the samples are black, red, blue and green. By controlling the laser fluencies on the surface, the depth of 

the paint removal can be controlled. 
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Figure 1: Experimental setup for paint removal using the fiber laser. 

 

Results and Discussions 

Figure 2 shows the microscope images of the paint removal at the averaged paint thicknesses of 10 

microns. The cleaning was achieved at 0.15 J/cm
2
 to 1.50 J/cm

2
. The cleaning results can be used to determine 

the feasibility of the fiber laser as a cleaning tool.  With the advancements in the fiber laser system, the selective 

process to obtain different cleaning levels is achievable. 

Figure 2 also serves as a detailed survey involving trial cleaning that has been carried out to establish the 

cleaning condition. Due to the colors, the painted samples having strongly different absorption reveal different 

cleaning thresholds. However, it is apparent that the pulse energy of 0.60 mJ/cm
2
 is sufficient to removal the paint 

layer from the metal surface. As the fluence is increased above a certain value, the ablation efficiency become to 

increase dramatically. However, it should be mentioned that the black paint is easily removed with a very low 

energy at 0.15 J/cm
2
 due its nature of very high absorption. 

 

 
Figure 2: Microscope image of the removal of the averaged paint thicknesses of 10 microns using the fiber laser at the fluences (b) 

0.15 J/cm2, (c) 0.30 J/cm2, (d) 0.60 J/cm2, (e) 0.90 J/cm2, (f) 1.20 J/cm2 and (g) 1.50 J/cm2. The column (a) shows the 

examples of painted surfaces before the treat of laser radiation. 
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Figure 3: Microscope image of the removal of the averaged paint thicknesses of 30 microns using the fiber laser at the fluencies (b) 

0.15 J/cm2, (c) 0.30 J/cm2, (d) 0.60 J/cm2, (e) 0.90 J/cm2, (f) 1.20 J/cm2 and (g) 1.50 J/cm2. The column (a) shows the 

examples of painted surfaces before the removal by laser radiation. 

 

Figure 3 shows the representative cleaning results for the averaged paint thickness of 30 microns. In 

comparison with Figure 2, it is clear that as the laser fluence required for the removal is directly proportional to the 

paint thickness.   

Due to the short pulse event in nanosecond, the laser ablation is simultaneously occurred by the 

photothermal and photochemical process. However in this case, the photothermal process dominates the removal 

caused by the IR radiation of the fiber laser.     

 

Conclusion 

 A Q-switched fiber laser was investigated to serve as a cleaning tool. The paint removal was demonstrated. 

To test the capability of the fiber laser, the pulsed laser beam was focused and scanned onto the painted surface. 

Initially, a low laser fluence was used. The laser fluence was increased in steps to observe the level of removal. 

The cleaning examined by a microscope (40X) was evident. The fluences at 0.60 J/cm
2
 and 0.90 J/cm

2 
were 

sufficient to remove paint thicknesses of 10 microns and 30 microns, respectively.  
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Abstract 

       Microemulsions, which have been reported to enhance oral bioavailability of various compounds, were 

previously developed to incorporate Morus alba stem extract (MSE). Their potential abilities to improve oral 

bioavailability of MSE were aimed to investigate in this study using in vitro lipolysis model. Firstly, four 

microemulsions formulations (F1-F4) investigated in this study were prepared. They consisted of 10% oil phase, 

70% surfactant mixture (Smix) and 20% aqueous phase. The oil phase of all formulations was caprylic/capric 

triglyceride. The Smix of F1, F2, F3 and F4 were the mixture of PEG-8 caprylic/capric triglyceride (surfactant, 

S) and polyglyceryl-3 diisosterate (co-surfactant, CoS) at weight ratios of 2:1, 3:1, 4:1 and 2:1, respectively. 

The aqueous phase of F1-F3 was water while the aqueous phase of F4 was water mixed with propylene glycol 

(PG) at ratio 1:1. Their characteristics including viscosity, particle size and cloud point were evaluated. Their 

physical stability was determined by cooling-heating cycling test. All formulations have similar viscosity and 

particle size. However, cloud point temperature of these formulations was different and F4 showed the highest 

cloud point. In addition, no significant change in physical characteristics was observed after stability test. Thus F4 

was selected to incorporate MSE and subjected to in vitro intestinal lipolysis study. MSE dissolved in 50% PG 

solution was used as a control. F4 consisting of 10%caprylic/capric triglyceride/70% PEG-8 caprylic/capric 

glycerides mixed with polyglyceryl-3 diisostearate (3:1)/10%water/10%PG was shown to enhance the digestion 

of MSE greater than the PG solution. This study suggests the potential of microemulsion in the enhancement of 

bioavailability of MSE in in vivo. Animal study is suggested to be further performed. 

Keywords: Mulberry stem extract, microemulsion, bioavailability, in vitro lipolysis model  

 

Introduction 

  Morus alba L., also known as white mulberry or Mhon, is classified in the genus Morus of the family 

Moraceae. It is widely cultivated under support of the Queen Sirikit Department of Sericulture to direct farmers to 

mulberry cultivation and silk farming. Our previous study has been investigated the efficacy of M. alba stem ethanol 

extract (MSE) on pain relief in rat model of osteoarthritis (OA) which was induced by anterior cruciate ligament 

transection (ACLT). The pain-related behavior was determined by measuring hind limb weight bearing 

(Khunakornvichaya, et al., 2012 & 2016). The results showed that MSE significantly attenuated joint pain in 
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dose-dependent manner, and it showed comparable effect with glucosamine (Khunakornvichaya, et al., 2012 & 

2016). Its effect on inhibition of nitric oxide production in LPS-induced RAW 264.7 macrophage cells was also 

demonstrated (Soonthornsit et al., 2013). In addition, the antioxidant capacities of MSE were proved by various 

in vitro antioxidant assays (Pham et al., in press). However, we observed that water solubility of the extract was 

limited. It is generally known that a compound with low water solubility often causes poor absorpyion, resulting in 

poor oral bioavailability. Therefore, a drug delivery system which can improve solubility and thus enhances oral 

absorption of the extract was considered essential.  

 Microemulsion is isotropically dispersion of two immiscible liquids such as oil and water, stabilized by 

an interfacial film of surfactant and co-surfactant molecules (Eccleston, 1992). It was gaining interest in this study 

because it has been reported to improve drug solubilization and to keep the drug in solution form as it is traveling 

along gastro-intestinal tract. In addition, it has been shown to enhance oral bioavailability of various soluble and 

insoluble drugs such as cefpirom, cefodizim (Mrestani, et al., 2010), cyclosporin A (Gao, et al., 1998), acyclovir 

(Ghosh, et al., 2006), curcumin (Cui, et al., 2009). However, the potential ability of microemulsions to improve 

bioavailability of MSE has not been investigated. Therefore, this study was aimed to investigate the ability of 

microemulsion formulations to potentially enhance oral bioavailability of MSE by using in vitro lipolysis model.  

 

Materials and Methods 

Materials   

HPLC grade acetonitrile was purchased from RCI Labscan (Bangkok, Thailand). 4-bromophenylboronic 

acid, pancreatin from porcine pancreas, sodium taurodeoxycholate (NaTC), Trizma maleate, L-α -

phosphatidylcholine and dimethylsulfoxide (DMSO) were purchased from Sigma-Aldrich (Saint Louis, Missouri, 

USA). Caprylic/capric triglyceride was purchased from Croda Singapore Pte., Ltd. (Singapore). PEG-8 

caprylic/capric glycerides and polyglyceryl-3 diisostearate were from Gattefosse (Lyon, France). Calcium chloride 

dihydrate (CaCl2.2H2O) and sodium hydroxide were purchased from Merck (Darmstadt, Germany). MSE has been 

prepared as described by Soonthornsit et al. (2013, 2017). 

Formulation of microemulsion containing mulberry stem extract 

Caprylic/capric triglyceride, PEG-8 caprylic/capric glycerides and polyglyceryl-3 diisostearate were 

chosen as oil, surfactant (S) and co-surfactant (CoS), respectively. The microemulsion formulations were prepared 

using the compositions shown in Table 1. PEG-8 caprylic/capric glycerides was mixed with polyglyceryl-3 

diisostearate (Smix) at various weight ratios, i.e. 2:1, 3:1 and 4.1. The effect of PG, a co-solvent, on the 

characteristics of microemulsions was also investigated. PG was added to the formulation by mixing with water and 

used as an aqueous phase. 

Table 1 – Compositions (%w/w) of microemulsion formulations. 

Compositions F1 F2 F3 F4 

Caprylic/capric triglyceride 10 10 10 10 

Smix* (2:1) 70 - - - 

Smix* (3:1) - 70 - 70 

Smix* (4:1) - - 70 - 

Water 20 20 20 10 

Propylene glycol - - - 10 

*Smix was PEG-8 caprylic/capric glyceridesmixed with polyglyceryl-3 diisostearate at a specific weight ratio. 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

26 

  
  
  

E
ng

li
sh

 

Characterization of microemulsion 

Visual inspection 

 Optically clear single-phase transparent samples were defined as microemulsions. 

Polarized light microscopy 

 Cross-polarized light microscopy was used to confirm the isotropic nature of microemulsions. As 

isotropic structure of microemulsion does not interfere with the polarized light, thus the field of view under 

microscopy remains dark (Friberg, 1990). 

Viscosity 

 Viscosity of the microemulsion was measured by using a Brookfield DV-III programmable CP40 cone 

and plate rheometer (Brookfield Engineering Laboratories Inc., Massachusetts, USA). Measurements were carried 

out in triplicate at 25C.  

Determination of droplet size in microemulsion 

 The average droplet size and polydispersity of microemulsion were detected by using Zeta PALS
®
 

(Brookhaven instrument, New York, USA) at 25C. 

Cloud point 

 Cloud point measurement was performed by visual observation in the temperature range 0 to 100C. 

The temperature at which microemulsion changed from transparent to turbid mixture was recorded as cloud point. 

Short-term stability of microemulsions 

 The stability of unloaded microemulsions was studied by storing at 4 C alternate 45 C for 14 days 

(cooling-heating cycles). Stability was determined based on the changing of physical characteristics including phase 

separation, viscosity, droplet size, and cloud point. 

Preparation of M. alba loaded microemulsion (MSE-ME) 

MSE was incorporated in the selected microemulsion at a concentration of 2% by weight. MSE dissolved 

in 50% PG solution (MSE-PG solution) was used as a control and for comparing with microemulsion.  

In vitro intestinal lipolysis study  

The absorption of active compound, indicating oral bioavailability, is generally affected by the 

solubilization capability of the compound in the gastrointestinal tract which can be predicted by in vitro lipolysis 

model. An in vitro intestinal lipolysis study was performed using the modified from Yin et al. (2009). The tested 

formulations containing MSE (250 mg) were dispersed in 9 ml of digestive buffer (50 mM Trizma
®
 maleate, 150 

mM NaCl, 5 mM CaCl2·2H2O, pH 7.5) containing 5 mM NaTC and 1.25 mM L-α -phosphatidylcholine. The 

mixtures were incubated at 37°C in a shaking water bath (Model 1086, GFL Gesellschaft für Labortechnik mbH, 

Burgwedel, Germany). The digestion was then initiated by adding 1 ml of pancreatin containing digestive buffer 

(final lipase concentration: 1000 USP units/ml). The reaction was left under continuous stirring and pH was 

maintained at 7.5 by adding 0.5 M sodium hydroxide solution. The progress of in vitro digestion was indirectly 

monitored by pH-stat. After 30 min, the digestion was stopped by the addition of 90 l 0.5 M 4-

bromophenylboronic acid solution to inhibit lipase activity. The mixtures were centrifuged at 9,000 rpm for 20 

min (Universal Refrigerated Centrifuge, Kubota Corporation, Tokyo, Japan) to separate the aqueous phase and the 

pellet phase. The aqueous phase was collected and then filtered through 0.45 m nitrocellulose membrane filters 

prior to HPLC analysis. The extent of digestion was determined based on the amount of MSE detected in the aqueous 
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phase compared to the initial amount added and was expressed as a percentage. The amount of MSE in the aqueous 

phase was detected based on oxyresveratrol by HPLC analysis. The sodium hydroxide consumption during the 

lipolysis process was also determined. 

High Performance Liquid Chromatography (HPLC) analysis of oxyresveratrol  

Oxyresveratrol was used as the marker compound for the quantitative HPLC analysis of MSE using the 

method described by Yhirayha (2013). The stock solutions of oxyresveratrol in 80% ethanol in the concentrations 

range of 0.0005 to 0.05 mg/ml were prepared. An HPLC system (LC-20AT, Shimadzu, Kyoto, Japan) equipped 

with a UV-Vis detector (SPD-20A, Shimadzu, Japan), an auto-sampler (SIL-10ADVP, Shimadzu, Kyoto, 

Japan) and a column oven, was used. Analysis was performed on a C18 boned-silica gel column (Gemini, 5u, 

150x4.6 mm, Phenomenex, Torrance, USA) in the isocratic mode. Acetonitrile mixed with 0.05 M phosphate 

buffer pH 3 (13 ratio) was used as the mobile phase at a flow rate of 1 ml/min. UV detector wavelength of 320 

nm with column oven temperature of 30
o
C were set. The injection volume was 20 µl. Run time was set at 13 min.  

Statistical analysis 

All data were expressed as mean ± standard deviation (SD). Statistical analysis was determined using one-

way analysis of variance (ANOVA) followed by the Tukey’s test for multiple comparisons (GraphPad Prism 6.0, 

GraphPad Software Inc., San Diego, USA). P-values less than or equal 0.05 were considered significant.  

 

Results 

 The characteristics of microemulsions are shown in Table 2. The viscosity of empty microemulsions was 

ranging from 92 to 125 cP. The average size of all empty microemulsions was in a range of 3.3 to 7.6 nm. The 

addition of PG in aqueous phase caused an increase in the particle size of F4 microemulsion. Cloud point is important 

for determining storage stability of formulation, at temperatures significantly higher than the cloud point results in 

phase separation and instability. As the ratio of S/CoS of the formulation increased (F3>F2>F1), cloud point was 

getting higher. The microemulsion with PG (F4) showed higher cloud point than that without PG (F2). Following 

cooling-heating cycling test, a slight change in physical characteristics was observed. As F4 showed the highest 

cloud point temperature, it was selected to investigate the in vitro intestinal lipolysis.  

 

 

Table 2  Viscosity, particle size and cloud point of unloaded microemulsions after short-term stability test 

Formulations 

Viscosity (cP) Particle size (nm) Cloud point (°C) 

Before After Before After Before After 

F1 125.53±0.69 125.10±3.49 3.46±0.05 2.37±0.05 28 32 

F2 100.17±0.56 102.57±2.04 3.40±0.08 2.70±0.08 37 31 

F3 92.10±0.70 93.10±0.28 3.27±0.12 3.03±0.05 49 38 

F4 97.47±0.53 98.87±4.05 7.60±0.12 8.03±0.68 60 60 
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In vitro lipolysis models, simulating the digestion in the small intestine, has been suggested as a promising 

tool to determine drug release from lipid-based formulations in a complex process taking place following ingestion 

of the formulations (Larsen et al., 2011; Xiao et al., 2016). During lipolysis, MSE incorporated in a formulation 

may remain in the formulation, and be solubilized in the aqueous phase or precipitated out (pellet phase) (Figure 

1, right). The percentage digestion was determined from the content of MSE in the aqueous phase. MSE dissolved 

in PG solution was used as a control. It was observed that the percentage digestion of MSE incorporated in F4 

microemulsion greatly enhanced compared to that incorporated in the PG solution (Figure 2). The extent of digestion 

was also confirmed by the higher sodium hydroxide (0.5 M) consumption for the microemulsion formulation during 

the lipolysis process (Figure 3).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 The two phases presented after centrifugation of microemulsion in lipolysis medium in the absence (left) and the presence 

(right) of pancreatin enzyme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 The percentage of M alba stem extract in the aqueous phase (i.e. percentage of digestion). 
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Figure 3 The amount of 0.5M Sodium hydroxide consumed during lipolysis.  

 

 

Discussions 

Comparing amoung microemulsion formulations prepared, F4 showed the highest cloud point and thus it 

was selected for the determination of in vitro lipolysis study. The highest cloud point of F4 may be explained by 

the fact that the solubility of surfactant generally decreases with increasing temperature and starts to lose surface 

active properties. However, the presence of hydrophilic molecule such as PG in the aqueous phase can increase the 

solubility of the head group of surfactant in the aqueous phase (Lawrence and Rees, 2000). Thus, the solubility of 

surfactant is remained and the microemulsion is stabilized.  

In vitro lipolysis is mimicking the intestinal lipid digestion process as suggested by Benito-Gallo et. al 

(2015). Therefore, it was selected as a tool to predict the in vivo behavior of lipid based formulation, i.e. 

microemulsion in this study. In humans, pancreatic lipase plays an important role in the lipid digestion in small 

intestine. From this study, it was observed that, without pancreatic lipase, the microemulsion was floating on the 

top of the digestive buffer (Figure 1, left). Upon addition of pancreatic lipase, this enzyme incorporates into an 

oil/water interface where, in the presence of bile salt micelles and colipase, the enzyme activation occurs. The 

lipolysis process is then initiated. By determining the content of MSE in the aqueous phase, F4 was found to greatly 

enhance MSE digestion compared to the PG solution. The extent of digestion was confirmed by the amount of 

sodium hydroxide which was added during the lipolysis process. Sodium hydroxide is added into the system to 

neutralize free fatty acids which are by products of lipid digestion and to maintain the pH of the system. As can be 

seen in Figure 3, the amount of sodium hydroxide consumed during lipolysis of MSE-F4 was higher than that of 

MSE-PG solution, confirming the higher extent of digestion of MSE-F4. 

 The enhancing effect of F4 compared to the PG solution can be explained by the fact that the catalytic 

activity of pancreatic lipase is activated only at the oil/water interface. Upon activation, lipids are digested resulting 

in monoglycerides, fatty acids and lysophospholipids etc (Kalepu et al., 2013). These lipolytic products are 

arranged into micelles, unilamellar vesicles and multilamellar vesicles in the presence of bile salts and these 

structures enhance the solubilization and absorptive capacity of the small intestine. On the other hand, in the absence 

of lipid substrates, the lipase enzyme is not activated, resulting in low extent of digestion. In addition, the enhanced 

intestinal absorption by microemulsion may be due to surfactant-induced increment permeability which disrupts the 

structure of the lipid bilayer and opens the tight junction of the intestinal epithelium (Gundogdu et al., 2001). 
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Conclusion 

  In conclusion, this study demonstrates that the microemulsion formulation consisting of 

10%caprylic/capric triglyceride/70% PEG-8 caprylic/capric glyceridesmixed with polyglyceryl-3 diisostearate 

(3:1)/10%water/10%propylene glycol can greatly enhance digestion of MSE in in vitro lipolysis model. Thus, it 

has potential to enhance oral bioavailability of MSE in in vivo. However, further study in animal trials is necessary 

to be confirmed. 
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Abstract 

Myocardial ischemia (MI) is the leading cause of death in people around the world. Although, myocardial 

reperfusion has been shown to be the most effective therapeutic way, but reperfusion seems to be double- edged 

sword.  Myocardial ischemia/ reperfusion injury( I/ R)  is a condition cause by infiltration of neutrophils and 

overproduction of ROS, which has been known to activate p38 MAPK.  This could aggravate cardiac cell injury 

and death.  In heart compose of cardiomyocytes and non- cardiomyocytes as cardiac fibroblast.  The main function 

of cardiac fibroblast is maintaining formation structure of the heart.  The pharmacological protease inhibitor, 

recombinant human Secretory Leukocytes Protease Inhibitor(rhSLPI) has been reported could reduced cardiac cell 

injury, cell death, infarct size and improve cardiac function. However, the effect of an in vitro experiment of rhSLPI 

treatment in cardiac fibroblasts subjected to simulated ischemia/ reperfusion have not been studied.  The objectives 

of this study were to determine the effect of recombinant human Secretory Leukocyte Protease Inhibitor (rhSLPI), 

by mean of treatment on simulated ischemia/ reperfusion injury and its cellular mechanisms.  The adult rat cardiac 

fibroblasts were isolated from adult male Wistar rats by Langendorff perfusion- collagenase based technique.  The 

cells were pretreatment with various concentrations of rhSLPI.  Then, the cells were subjected to 

ischemia/reperfusion. The cell viability was determined by MTT assays. The cellular ROS production was measured 

by DCFH-DA assays. In addition, the cellular protein extract was collected and subjected to SDS-PAGE, followed 

by determine p38 MAPK with western blotting analysis. The result showed that the pretreatment of rhSLPI with 1 

µg/ ml could reduce cell death and cellular ROS production.  Moreover, pretreatment of rhSLPI could reduce cell 

death by down regulating p38 MAPK.  In conclusion, the pretreatment of rhSLPI in adult rat cardiac fibroblast 

exhibit cardioprotective effects in I/ R injury by reducing cell death against I/R injury, reduced intracellular ROS 

production and attenuated p38 MAPK activation. 

Keywords:  Cardiac fibroblast, rhSLPI, Myocardial ischemia/ reperfusion injury, p38 MAPK, Cardioprotective 

effects, reactive oxygen species (ROS) 

 

Introduction 

Myocardial ischemia cause of cardiac cell injury and cell death by blockade coronary arteries cannot receive 

enough blood flow and oxygen (Turer, & Hill, 2010, p.360-368; Hausenloy, & Yellon, 2013, p.92-100). The 

reperfusion seems to help the heart from myocardial ischemia, but not reduce cell death from reactive oxygen species 

( ROS)  ( Braunwald, 1998, p.1771- 1774; See, Kompa, & Krum, 2004, p.149- 154) .  Moreover, during 
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myocardial ischemia, the leukocytes as neutrophil could release ROS and secrete many serine protease enzymes e.g. 

collagenase, elastase (Jordan, et al., 1999, p.860-876; Kaiser, et al., 2004, p.15524-15530). Additionally, 

activation of the 38kDa mitogen activated protein kinase (p38 MAPK), which plays an important role in cellular 

responses to external stress signaling during I/R injury, aggravates cell injury and cell death (Kaiser, et al., 2005, 

p. H2747- H2451; Kumphune, & Chattipakorn, 2012, p. 513- 524; See, et al. , 2004, p. 1679- 1689) . 

Therefore, reduction of I/ R injury and inhibition of the serine protease activity and ROS could reduce cell death, 

improve the heart function in I/R injury. Interestingly, the protease enzyme locates in epithelial cells lining mucous 

membrane of productive, respiratory and intestinal tracks called Secretory Leukocytes Protease Inhibitor ( SLPI) , 

these protease enzymes inhibitor could inhibit the serine protease activity and decrease inflammatory cytokines such 

as NF- kB, TNF-β ( Doumas, Kolokotronis, & Stetanopoulos, 2005, p.1271- 1274; Morean, et al. , 2008, 

p.284- 295) .  Recent evidence showed that the effect of recombinant human SLPI could reduce cell injury, cell 

death, ROS production and infarct size ( Schneeberger, et al. , 2008, p.773- 783; Prompunt, 2016)  Therefore, 

any strategies implementing the SLPI treatment in ischemic heart mean to save life.  Although SLPI seems to benefit 

in protecting the heart from injury, the underlying mechanisms have not been clarified. In fact, the heart consists of 

more than one population, there are cardiomyocytes and non- cardiomyocytes ( Brilla, Maisch, & Weber, 1993, 

p.57-61). The main population of non-cardiomyocytes is cardiac fibroblast, cardiac fibroblast maintains formation 

structure of the heart and directly impacts cardiomyocytes function via cell-cell interaction (Torre-Amione, et al., 

1996, p.1201-1206; Bowers, McFadden, Borg, & Baudino, 2012, p.107-114). Accordingly, the I/R injury 

cause of the heart cell death, that could induce cardiac fibroblast death and left myocardial fibrosis (Kawaguchi, et 

al. , 2011, p. 594- 604; Chen, & Frangogiannis, 2013, p. 945- 953) .  So, if any substances containing 

cardioprotective effect, e. g.  SLPI, these protease enzymes inhibitor could be possibly protecting cardiomyocytes 

during I/ R injury.  In addition, the protective effects of SLPI expression in cardiac fibroblast itself still have not 

been intensively investigated. Therefore, the aim of this study is to investigate the effect and underlying mechanism 

of SLPI treatment to protect cardiac fibroblast on ischemia/reperfusion injury. The findings from this study provide 

useful information about effect of rhSLPI for future therapeutic approach at the clinical level. 

 

Methodology 

Cell culture 

Adult Rat Cardiac Fibroblasts (ARCFs) was isolated from adult male Wistar rat by Langendorff 

perfusion-collagenase based technique (Santiago, et al., 2010, p.1573-1584). The cells and was cultured in 

Dulbecco’s Modified Eagle’s medium (DMEM) supplemented with 10% Fetal Bovine Serum (FBS), 5,000 

units of penicillin and streptomycin. Cells were cultured at 37
◦
C, 5% CO2 + 95% O2 throughout the experiments. 

 

Determination effect of recombinant human SLPI (rhSLPI) in ARCFs on sI/R 

 ARCFs were pretreatment with rhSLPI concentration at 1ng/ml, 10ng/ml, 100ng/ml, 1 µg/ml and 10 

µg/ ml for 2 h, cells were then subjected to simulated ischemia for 40 min and followed by reperfusion 24 h and 

for measuring cell viability, cellular ROS production and expression of p38 MAPK.  

 

Measurement of cell viability 

http://dict.longdo.com/search/consequently
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The measurement of cell viability was performed by MTT cell survival assay based on the reduction of 

MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) in the presence of mitochondrial 

reductases. At the end of reperfusion period, cells were incubated with 0.01g/ml MTT solution for 2 h at 37C. 

After that, dimethyl sulfoxide (DMSO) was used for dissolving the converted dye.  The optical density was 

determined spectrophotometrically at    490 nm.  The percentage of cell viability was calculated by comparing 

the optical density of treated samples with untreated control group (100% viability). 

Simulated Ischemia/Reperfusion 

  The simulated Ischemia/ Reperfusion was performed by “ Chemical- Ischemia”  based on metabolic 

blockade, which used compounds as deoxy- glucose; alteration ATP production by glycolysis, sodium dithionite; 

oxygen scavenger and sodium lactate; cellular acidosis.  The ARCFs were pretreatment with rhSLPI concentration 

at 1ng/ml, 10ng/ ml, 100ng/ ml, 1 µg/ ml and 10 µg/ ml for 2 h.  Then, simulated ischemia was induced by 

incubate ARCFs with ischemic buffer ( 10X stock basic buffer ( 137 mM NaCl, 3.58 mM KCl, 0.49 mM 

MgCl2•6H2O, 1.8 mM CaCl2•2H2O, 4 mM HEPES), sterile ddH2O, 20 mM 2-deoxyglucose, 30% Na lactate, 

1.0 mM Na dithionite) for 40 min at 37
o
C.  After ischemia simulation, the ischemic buffer was removed and the 

cells were subjected to reperfusion by adding DMEM complete medium before further incubating at 37
o
C, 5% CO2 

for 24 h.  After reperfusion, the culture medium was collected for assessing cell viability was determined by MTT 

assay. The percentage of cell viability was calculated same as mentioned above. 

 

Determination of cellular ROS production level 

The DCFH-DA is a non-fluorescence reagent which can be permeable to the cells and the intra-cellular 

esterases cleave two ester bonds in the molecule of DCFH-DA producing a non-fluorescent 2’,7’-

Dichlorodihydrofluorescin (H2DCF), which is cell membrane-impermeable product. The H2DCF is a non-

fluorescent molecule, which accumulates in the cell and rapidly oxidized to highly fluorescent 2’,7’- 

Dichlorodihydrofluorescein (DCF) by ROS. The ARCFs were treated with DMEM medium containing 250 µM 

carboxy-H2DCFDA. After that, the cells were incubated in dark chamber for 30 min at 37
o
C. After that, DMEM 

completed medium containing 0 ng/ml at 1ng/ml, 10ng/ml, 100ng/ml, 1 µg/ml and 10 µg/ml rhSLPI were 

added and incubated for 1 h at 37
o
C. After incubation, 250 µM H2O2 was applied. The cells were incubated in 

this condition for 30 min at 37
 o
C. After incubation, the ROS activity was determined by the EnSpire Multimode 

Plate Readers (PerkinElmer, Massachusetts, USA). The fluorescence signal was read using excitation at 

wavelength 498 nm and emission wavelength at 522 nm. The arbitrary unit (AU) of 498/522 nm was 

calculated by comparing the AU of treated H2O2+ rhSLPI samples with control group. 

 

Determination of p38MAPK response rhSLPI by Western blotting analysis 

Cells, which exposed to rhSLPI 1 µg/ml and control untreated cells, were washed twice in ice-cold PBS 

before addition of 200 µl of 2x SDS-sample buffer, containing 2-mercaptoethanol, per well in a 6 well plate. 

Cells were scraped and the samples were taken and transferred to the new pre-cooled microcentrifuge tube. The 

samples were boiled for 10 min. Extracted proteins were separated on 10 % SDS– polyacrylamide gel 

electrophoresis in the electrical field using a voltage at 90V for 10 min following by 120V for 2 h. The proteins 

were transferred to PVDF membranes (Hybond-P GE Heath Care) under an electric current of 15 mV for 1 h. 
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Then, membranes were disassembled from the gel and incubated in blocking solution 

 (5% (w/v) dried skimmed milk powder, in TBST) for 1 h. The membrane containing transferred protein was 

incubated with primary antibody against p38 MAPK, which diluted at 1: 1,000 in 1% skim milk + TBST buffer 

at 4
o
C overnight. After incubation, the membranes were washed for 5 min occasions before exposing to the 

horseradish peroxidase (HRP) conjugated secondary antibody diluted at 1: 1,000 in 1% skim milk + TBST for 1 

h at room temperature. Following four further washes for 5 min in TBST, membranes were developed using an 

enhanced chemiluminescence (MERK) technique. Bands corresponding to the detected protein of interest were 

measured by Chemidoc
TM

 XRS (Bio-Rad) and analyzed relative abundance of the protein by image J. 

 

Statistical Analysis 

All values were expressed as Mean ± SEM.  All comparisons involving more than one group were assessed 

for significance using one-way analysis of variance (ANOVA), followed when appropriate by the Tukey-Kramer 

test. The statistical tests were performed using commercially available software (Lab chart Prism version 5). A p-

value less than 0.05 was considered as statistically significant. 

 

Results and Discussion:  

 The exposure time of ARCFs with simulated ischemia (sI) buffer significantly reduced percentage of cell 

viability in tine dependent manner. The optimal condition was considered from exposure time, which gave 50% 

cell death and 50% cell viability (50% estimation). Hence, the exposure time at 40 min was the optimal sI time 

for ARCFs and was used in all sI experiments Figure 2. 

 
Figure 1. Optimization of simulated ischemia (sI) duration. The ARCFs were exposed with sI buffer at various periods, including 20 

min, 40 min, 60 min, 120 min, and 180 min. the determination was MTT cell survival assay. Each bar graph represents mean ± 

S.E.M. from 6 independent experiments (ANOVA).  

 

The effect of pretreatment with rhSLPI at 1ng/ml, 10ng/ml, 100ng/ml, 1 µg/ml and 10 µg/ml were 

determined in ARCFs, which subjected to sI/R. The results showed in Figure3A, pretreatment of ARCFs with 

rhSLPI at 1 µg/ml (53.22 ± 18.86%), significantly reduced simulated ischemia induced cell death when compare 
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to the sI group (31.95 ± 9.85%). Additionally, the cellular toxicity of rhSLPI treatment on ARCFs was performed. 

The results showed that treatment with rhSLPI did not reduce cell viability (Figure3B) 

 

A      B 

    
 

Figure 3 Optimization the cardio-protective dose of rhSLPI treatment in  ARCFs subjected to simulated ischemia/reperfusion.  

A: Percentage of cell viability in pretreatment of ARCFs with various concentrations of rhSLPI. B: Percentage of cell viability of 

treatment of ARCFs with various concentrations of rhSLPI without sI for interpreting toxicity from rhSLPI. Each bar graph represents 

mean ± S.E.M. from 3 independent experiments (ANOVA).  

 

 The cellular ROS production was determined in ARCFs that pretreatment with rhSLPI at 1ng/ml, 

10ng/ml, 100ng/ml, 1 µg/ml and 10 µg/ml by DCFHA assay. The results showed in Figure4, the pretreatment 

of ARCFs with 1 µg/ml rhSLPI significantly reduced the cellular ROS level in the ARCFs after H2O2 challenging 

when compared to the untreated ARCFs (44420 ± 4750 A.U. vs 58990 ± 4548 A.U, respectively). 

 

 
Figure 4 Determination of cellular reactive oxygen species (ROS) level after treating the ARCFs with rhSLPI. ARCFs were incubated 

with carboxy-H2DCFDA and then, treated with rhSLPI. After incubation, H2O2 was applied to each group. Each bar graph represents 

mean ± S.E.M. from 3 independent experiments (ANOVA).  
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 The cellular signaling response to rhSLPI in the ARCFs during sI/R injury was determined in ARCFs and 

pretreatment with 1 µg/ml of rhSLPI. The protein samples were subjected to Western blotting analysis against the 

specific antibody for p38 MAPK. The results showed in Figure5, the pretreatment with rhSLPI at 1 µg/ml 

significantly reduced p38 MAPK phosphorylation. 

 
Figure 5 Effect of pretreatment 1 µg/ml of rhSLPI in ARCFs on cellular protein signaling response. The proteins were extracted and 

subjected to western blotting against p38 MAPK. Each bar graph represents for phosphorylation of p38 MAPK  

from 3 independent experiments (ANOVA).  

 

In the previous study, rhSLPI was demonstrated the cardio-protective effect to decrease infarct size when 

rhSLPI was added to the preservation solution in murine cardiac transplant model ( Schneeberger, et al. , 2008, 

p.773-783) Furthermore, in vitro study in cardiac myoblast (H9c2) and adult rat ventricular myocyte (ARVM) 

showed the anti- ischemic effect of overexpression SLPI and rhSLPI treatment could reduce cell injury and cell 

death and reduce infarct size in murine model (Prompunt, 2016). However, the heart composes of cardiomyocytes 

and non- cardiomyocytes as cardiac fibroblast account for 70%  and plays role as a “ sentinel cell”  by construct 

scaffold to hold other cells together ( Nag, 1980, p. 41- 61) .  Interestingly, the previous study showed that 

secretome of cardiac fibroblasts could reduce cardiomyocytes death in co- culture model, that was supported 

communication between two cell- types ( Abrial, et al. , 2014, p. 56- 65) .  Therefore, if rhSLPI could protect 

cardiac fibroblast from I/R injury, it could possibly also protect the heart from I/R injury as well as post-infarction 

remodeling. In this study, the effect of rhSLPI treatment in various concentration on I/R injury was investigated in 

primary culture of isolated adult rat cardiac fibroblast or ARCFs.  We hypothesized that treatment of rhSLPI could 

protect ARCFs similar to previous studies that were mentioned above. 

 Pretreatment of rhSLPI on ARCFs for 2 h could protect the ARCFs from sI/R injury induced cell death. 

The results showed that rhSLPI at 1 µg/ml gave protective effect with the highest percentage of cell viability. This 
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result was consistent with previous study in ARVMs model (Prompunt, 2016). However, at 10 µg/ml of 

rhSLPI reduced percentage cell viability when compared with 1 µg/ml, we hypothesized that the high concentration 

of rhSLPI cause of target inhibition to interact with the cell, therefore underlying mechanism need to be investigated. 

Not only the protease inhibition property, rhSLPI itself has been reported to contain anti- oxidant effect 

that increased the glutathione levels in the lung (Gillissen, et al., 1993, p.825-832). Our results showed that 

the pretreatment of ARCFs with rhSLPI decreased intracellular ROS generation according to the H2O2 challenging. 

This finding was also similar to the results showed in ARVMs treated with rhSLPI (Prompunt, 2016). However, 

the possibility of increasing glutathione levels in ARCFs could still inconclusive. Therefore, the level of intracellular 

antioxidant production after treatment with rhSLPI need to be investigated. 

The previous studies documented that myocardial ischemia/reperfusion injury is a potent stimulant of p38 

MAPK activation leads to myocardial cell death and myocardial cell injury (See, Kompa, & Krum, 2004,  

p.149-154; Kumphune, & Chattipakorn, 2012, p.513-524). Our result showed that the treatment of 1 µg/ml 

of rhSLPI could reduce p38 MAPK activation, hence reduced in cell death when subjected to simulated 

ischemia/reperfusion. However, protease enzyme activity, ROS and p38 MAPK just only some parts 

of mechanism in I/R injury, therefore, the other mechanisms e.g. apoptosis pathway, ion channal 

need further more investigated  

One of the interesting issue is the results from this study only showed in an in vitro model as determination 

effect of rhSLPI in ARCFs subjected to sI/ R that could protect itself.  So, the further investigation should be 

performed to construct the overexpressing rhSLPI- ARCFs and determine effect of secretome to protect 

cardiomyocytes, which could provide more information and closely real physiological in the heart. 

 

Conclusion 

In summary, this study showed for the first time that the anti- ischemia effect of rhSLPI, which was 

demonstrated in primary isolated adult rat cardiac fibroblasts.  The pretreatment of recombinant human secretory 

leukocyte protease inhibitor ( rhSLPI)  exhibits cardioprotective effects, which reduce cell death and cellular ROS 

production on sI/ R injury model.  In addition, pretreatment of rhSLPI could reduce cell death by down regulating 

p38 MAPK. 
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Abstract 

 The purposes of this current study was three folds: to identify the use of vocabulary learning strategies by 

graduate students at Naresuan University(NU); to investigate students problems of vocabulary learning and to 

explore the correlation between vocabulary learning strategies and CU-TEP scores. The sample group was 293 NU 

graduate students from three clusters: Health Sciences Cluster, Science and Technology Cluster and Social Sciences 

Cluster chosen based on probability sampling: stratified random sampling technique. The research instruments used 

in the study was the Schmitt’s vocabulary learning strategies questionnaire adapted from Rahimy and Shams 

(2012). The statistical methods used for analyzing the collected data were frequency, descriptive statistics (mean 

( ) and standard deviation (SD)) and Pearson Correlation. The findings of the study revealed that the NU graduate 

students were as medium strategy users and used determination strategies most frequently and metacognitive 

strategies least frequently. Also, the results showed that most NU graduate students had problems with word-

remembering at the highest frequency. Moreover, the correlation analysis showed that vocabulary learning strategies 

significantly correlated with the CU-TEP scores. 

Keywords: Vocabulary Learning Strategies, English proficiency 

 

Introduction 

 Indeed, beyond the association of Asian community in 2005, according to students’ knowledge of 

education, foreign language is one of the most important thing that can help students to transmit what they want to 

express their ideas to each other properly. In fact, English language will be used as a precious tool to help Thai 

people to be successful in wider communication with the Southeast Asian people (Lewis, 2006). As a general rule, 

English is an international language. If students have enough knowledge of the four skills, they will communicate 

and connect with people around the world effectively. Nonetheless, there are numerous problems of unequal 

knowledge of English language learning among Asian students. This means that students who lack knowledge of 

English language skills may encounter difficulty to both sharing their ideas and conveying meaningful information 

to others. 

 As a general rule, to ensure knowledge of language abilities, students have to take an appropriate language 

assessment, which show how much their English language skills and knowledge consistency (Bailey, 1998). Hence, 

language test is one of the beneficial instruments which is used to assess language skills of students in terms of 

speaking, writing, reading, listening and also grammar. Apart from that, to measure students language knowledge, 

it is necessary to apply language assessment by using English proficiency test in order to check not only students 

baseline of language skills but also vocabulary knowledge. As a matter of fact, vocabulary is put into English 
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proficiency test in many parts of tests. Additionally, back to the past 30 years, Bachman and Palmer (2007) 

mentioned that new coming students at the university level had to do language test. Thus, after students took this 

kind of test such as English placement test, the scores revealed students’abilities and showed that they had to remedy 

their insufficient knowledge of language skills because their results could place them in an appropriate level of EFL 

course that coped with all language skills. Noticeably, many institutions provide language support which aim at 

fulfilling what students lack among language skills. Due to the importance of academic performance, English 

language proficiency test is used to predict how well students will succeed or master language competencies before 

entering in each field of their programs of education. However, students have to demonstrate their academic 

performance which is shown by the actual scores of English proficiency test that are derived from many kinds of 

international predictor English proficiency tests such as TOEFL, IELTS, CU-TEP and TU-GET. Commonly, 

TOEFL has been one of the most useful standardized tests in the U.S.A. since the 1930s (Schmitt, 2000). For 

instance, a whole picture of TOEFL cooperates with the test of vocabulary because such test integrates vocabulary 

in every part of the test: listening, reading, speaking and writing.  

 Obviously, in Thailand, graduate students choose to take CU-TEP because they rely on the quality of the 

language test and the results can be submitted to their graduate program. Nowadays, many workplaces require CU-

TEP results to ensure proficient in English of new coming workers. However, the results of the English language 

proficiency test is needed to ensure language ability of students because it is as a predictor of academic success 

among learners in the university. In order to be successful in doing English proficiency test, vocabulary knowledge 

is vital for success in doing such tests.  For these reasons, students who have enough knowledge of vocabulary 

learning strategies can do the test easily. However, students who lack the use of vocabulary learning strategies meet 

difficulty of doing the test precisely. From this point of view, to excel in English language proficiency test such as 

CU-TEP, vocabulary learning strategies could correlate with English proficiency of students. 

 

Review of Literature 

Vocabulary learning strategies and benefits 

 In trying to accomplish vocabulary learning, it is important to stress that teachers should be the first persons 

who are interested in teaching vocabulary. In fact, teachers do not only help their students to acquire a large number 

of words that suit to their grade levels but also find out strategies to help them remember words in their memory 

appropriately (Carter & McCarthy, 1988). They should also bring the effective technique of teaching vocabulary 

learning strategies in order to help students to create beneficial activity and task for them easily. Traditionally, 

teachers never learn about vocabulary learning strategies that could lead misunderstanding about how to use 

vocabulary learning strategies. In contrast, teachers who were trained to use vocabulary learning strategies could 

categorize how to teach vocabulary learning strategies in order to help students becoming autonomous learners 

(Kafipour & Naveh, 2011). Importantly, teachers need to teach new strategies to aid students acquiring much 

vocabulary and increase the quality of reading. As a consequence, students could accomplish in learning 

independently (Heidari, Karimi & Imani, 2012). Besides, if students do not use vocabulary learning strategies, 

they will lack a chance to become independent learners who succeed in learning without guidance of teachers 

(Mokhtar et al. 2009). Essentially, students should find out how to invest their time to gain more about vocabulary 

knowledge by themselves because teachers might not teach all words all the time outside the classroom. Indeed, 

ESL and EFL teachers should focus on determining the major ways to increase self-efficacy for the students. It 
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means that self-efficacy deals with a strong influence on putting effort or doing challenging thing by themselves. 

Likewise, Bandura (1986); cited in Heidari; Izadi and Ahmadian (2012) mentioned that self-efficacy affects 

students effort to choose challenging work or activity that they can manage it or avoid to do it.  

 Typically, Second Language Acquisition (SLA) is strongly correlated with psychological factors that deals 

with motivation, self-esteem, self-efficacy and anxiety (Seddigh & Shokrpour, 2013). Clearly, these factors could 

affect better second language learners in SLA. Indeed, in teaching SLA, it is needed to conduct efficient activities 

into the classroom. Hence, the use of shallow activities copes with simple activities such as simple memory, note-

taking and repetition which can not enhance remembering words. In contrast, it has to be noted that activities and 

learning strategies could make deeper engagement of remembering words rather than shallow activities. Therefore, 

the use of games could be added into English language classroom activity because games are time-filling activity 

and it is used to create pleasant atmosphere (Azar, 2012). Thus, vocabulary in game could bring real-world context 

in communicative ways in order to bring vocabulary to use into English language situation that copes with flexible 

atmosphere. So, this is a more plausible ways to increase vocabulary. Rahimy and Shams (2012) also stated that 

when teachers provide interesting condition, it builds up better classroom atmosphere with interesting and enjoyable 

circumstance that leads students to apply the use of vocabulary learning strategies and encourage students to believe 

in benefit of English language learning  

 In order to excel in English language learning, it is necessary for students to stimulate their own intrinsic 

motivation in order to serve their needs of choosing appropriate use of language learning strategies. Broadly defined, 

language learning strategies are corporate with a whole picture of language learning (Atsushi & Osamu, 2008). 

For these reasons, students need to be concerned with language learning strategies. Additionally, Oxford (1990) 

stated that language learning strategies was applied in ancient time for thousands of years. Samida (2004) also 

mentioned that in the Celtic period, storytellers used mnemonic strategies in order to aid them remember many 

stories for telling story successfully. This means that language learning strategies are associated with the methods 

achievement in doing language activities. Apart from that, to focus on the development of language learning 

strategies, there are alternative taxonomies of language learning strategies that were developed by researchers such 

as O’Malley and Chamot (1990). In addition, language learning strategies deal with two strategies: Direct and 

Indirect strategies. To illustrate, Direct strategies cope with 1) Memory strategies, 2) Cognitive strategies and 3) 

Compensation strategies, Moreover, Indirect strategies deal with 1) Memory-related strategies, 2) Affective 

strategies and 3) Social strategies (Oxford, 2003).      

 On the other hand, Alemi and Tayebi (2011) suggested that teaching approaches and language strategies 

are two main factors of enhancing students’ abilities of language learning. Hence, if students do not have a chance 

to associate with these teaching approaches, they have to do individual forcing language learning in terms of using 

language strategies that deal with vocabulary learning strategies (Medani, 1989; cited in McCarthy, 1990). As a 

matter of fact, EFL learners can understand vocabulary that deals with vocabulary learning strategies; it is part of 

language learning strategies that learners apply them into their real lives (Asgari & Mustapha, 2012). Thus, the 

development of language learning strategies can be signified by the key concept that extends to the progress of 

vocabulary learning strategies for efficient language learners. To illustrate, in case of memory strategies, EFL 

learners use familiar words that they have learned via their textbooks in the classroom by applying them in 

communication with the foreigners successfully. According to strategies for cooperating with vocabulary learning, 

McCarthy (1990) found out that there are both good and poor vocabulary learning strategies that depend on whether 
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students rely on language learning strategies or not. Therefore, students have to analyze and employ beneficial 

vocabulary learning strategies by themselves. Schmitt (1997; cited in Schmitt, 2000) involved vocabulary learning 

strategies into 2 category 1) Strategies for the discovery of a new word’s meaning: determination strategies, social 

strategies, 2) Strategies for consolidating a word once it has been encountered: memory strategies, cognitive 

strategies and metacognitive strategies. 

 

The role of English language proficiency test: CU-TEP and academic success                                                                    

 In Thailand, the administrator of the test in CULI (Chulalongkorn University language institute) aimed at 

producing one standardized test, which helps to check the baseline ability of students’ English language skills before 

entering the Chulalongkorn University (CU). Because of its importance, in 2001, CULI did a project about 

designing English proficiency test in order to measure the quality of the process to create English proficiency test 

namely CU-TEP test (Chulalongkorn University Test of English Proficiency). Consequently, the results after 

evaluating the quality of the test indicated that CU-TEP could be a standardized test because it has the same standard 

as TOEFL test. In addition, it had high quality in the process of designing test, organizing test and getting the 

reliability and the content validity of the test as well as TOEFL (Phongsurapipat, 2001). Likewise, it indicated that 

CU-TEP has the same quality of being reliable language test similar to other standardized tests especially TOEFL. 

Indeed, CU-TEP has been used to evaluate students’ academic performance of English proficiency skills since 

2002. Typically, new graduate students who need to study at CU require taking CU-TEP before studying there 

because CU-TEP scores can used to ensure the quality of English language ability and confirm that they have 

enough knowledge not only language skills which are meaningful knowledge to help them achieve academic success 

but also abilities to read texts from useful sources written in English (Opanon-Amata, 2005).                                                         

 In Asia, Thai learners are not meet the standard of TOEFL scores because most of them have average of 

score lower than 500 (Prapphal, 2002). On the other hand, Singaporean and Philippines learners meet standard 

require of TOEFL with average scores almost 550. From this point of view, it reveals that Thai learners are still 

poor in English language knowledge when compared them with other Asian people (Prapphal & Opanon-Amata, 

2002). However, Thai learners especially graduate students have to take English proficiency test because it can 

show their proficiency in English. Generally, students who need further study in many countries around the world 

especially in the U.S.A. need to take TOEFFL before studying in the western university. And also, IELTS is the 

most popular English proficiency test in Europe. Additionally, XU (1991) supported this claim that language 

impact international students who need to study aboard. In fact, in Thailand, universities which provide graduate 

program, aim at measuring students’academic performance of the four macro skills of English namely speaking, 

reading, writing and listening. Therefore, students have to show the results of well-known English proficiency test 

such as TOEFL, TOEIC, IELTS, CU-TEP or TU-GET. Apart from that many universities do not need the results 

of those tests but they create their own English proficiency test such as RU-TEST and KU-TEST. It is clear that 

English proficiency tests are gatekeepers and language preparedness impact academic pathways of new students at 

all universities (Hirsh, 2007). In fact, students have the option to choose the tests that suit to their abilities and to 

serve the admission requirement of many universities.  
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Purpose and significance of the study        

 As a matter of fact, according to the admission requirement of Naresuan University (NU) in the academic 

year 2012, in coming graduate students were required to take English proficiency test before being admitted. Due 

to this requirement, students who needed to study at NU had to submit their satisfaction scores of English language 

test before studying in graduate programs. Accordingly, the researcher need to study how graduate students use 

vocabulary learning strategies. Thus, they usually use to encourage students’ self-directions of English language 

learning (Ghazal, 2007). Moreover, the researcher wants to study students’ problems of vocabulary learning and 

how they integrate vocabulary learning strategies for doing the CU-TEP successfully. Furthermore, the researcher 

need to find out what is the correlation between CU-TEP scores and language learning strategies.  

 

Research Question 

1. To what extent do graduate students use vocabulary learning strategies? 

2. What problems do graduate students have in vocabulary learning strategies? 

3. Is there a relationship between vocabulary learning strategies and CU-TEP scores? 

 

Research methodology 

Research instruments and population samples 

Population  

 The population of this study was 1,120 first year Naresuan University graduate students who studied both 

first and second semester in academic year 2012 at Phisanulok province. They studied in the three clusters: Health 

Sciences Cluster, Science and Technology Cluster and Social Sciences Cluster. 

Samples 

 The samples in this current study comprised 293 first year graduate students using stratified random 

sampling technique. The estimated sample size was based on Taro Yamane’s table.  

Research instruments 

 To conduct the present study, vocabulary learning strategies questionnaire taken from Rahimy and Shams 

(2012) was adapted from many researchers such as Ming Wei (2007), Gu, Johnson (1996) and Fan (2003) 

who used in previous studies in some universities in the U.S.A. The questionnaire is based on Schmitt’s five 

categories of vocabulary learning strategy. To test its proper reliability, the Cronbach's Alpha was used to measure 

the reliability of all items of vocabulary learning strategies questionnaire. It was proved that this questionnaire was 

reliable in the level of 0.899 (α = 0.899). The reliability value was much higher than 0.70. As a general rule, 

good reliability of a questionnaire must be at least equal 0.70 (α > 0.70) (Muijs, 2011). 

 However, in this current study, numerous expert panels reviewed and commented on this vocabulary 

learning strategies questionnaire in order to avoid any mistakes or misunderstanding, the Thai translated version of 

this questionnaire was used to collect the data. The item of conguration (IOC) was confirmed by five experts. The 

questionnaire consisted of three parts. The first part asked students about their demographic information, the 

frequency of taking CU-TEP, CU-TEP scores and their clusters. The second part consisted of vocabulary learning 

strategies which were divided into five sub-categories: determination, social, memory, cognitive and metacognitive 

strategies. The students were asked to rate each strategy on five rating scales in terms of their frequencies of use in 
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ascending order ranging from 0 (never) to 5 (always). And also, the third part consisted of problems of vocabulary 

learning and recommendations.  

 

Data collection 

Procedures 

 To achieve the purpose of this study, the data collection was carried out without specific time to answer 

the questionnaire. However, students were asked to return them as soon as they were completed. The researcher 

collected the questionnaire both in the classroom and via e-mail. Moreover, it was a self-report questionnaire, 

therefore, students were asked to answer the questionnaire without discussing with their classmates. The 

questionnaires were administered in the classroom after the samples had been informed of the purpose of this study. 

Due to the Thai version of the questionnaire, the instruction were given on the first page that included how to fill 

in the blank spaces provided in the questionnaire such as demographic information, CU-TEP rank scores and 

clusters. In addition, the students were informed that their answers would not affect their marks and were kept 

confidential. On the other hand, with the questionnaire via e-mail, the students were informed of the purpose of the 

study and how to answer the questionnaire as same as the others students in the classroom. 

 

Data analysis 

 The data in this questionnaire was collected and entered into 20.0 version of Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) to compute descriptive statistics: Mean ( ) and Standard deviation (SD) were used to answer 

the first research question. In order to determine the problem of vocabulary learning, frequency was employed to 

check the opinion about the problem in order to answer the second research question. Also, to answer the third 

research question, Pearson Correlation Coefficient was used to investigate the correlation between vocabulary 

learning strategies and CU-TEP scores.  

 Apart from that, the scoring system was used to check the level of strategies users, and then it was 

illustrated high, medium and low (Oxford’s 1997, 2001; cited in Morad Bagherzadeh & Ahmad Shahbazadeh, 

2013) as follows: 1. 1- 2.4  low strategy use, 2. 2.4- 3.5 medium strategy use, 3. 3.5- 5 high strategy use 

Results 

 The study aimed at answering the following research question: 

Research question 1. To what extent do graduate students use vocabulary learning strategies? 

 

Table 1: Rank order of the reported five categories of VLS 

Strategies                              Mean                Std. Deviation               Level of interpretation 

Determination                              3.1734                         .79844                                   medium 

Metacognitive                              3.13561                        .827147                                medium 

Cognitive                                   2.9363                           .93933                                  medium 

Memory                                     2.9126                          .73414                                  medium 

Social                                        2.5859                          .79568                                  medium  

Total                                          2.9488                         .60779                                 medium 

 

As depicted in Table 1, graduate students were familiar with overall vocabulary learning strategies use at 

a medium level with the mean score of 2.9488, SD = 0.60779. The results of descriptive statistics conducted to 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

47 

E
ng

li
sh

 

identify the students’ vocabulary learning strategies use indicated that the most preferred strategy was determination 

strategies with the mean score of 3.1734, SD = 0.79844, metacognitive strategies with the mean score of 

3.13561, SD = 0.827147, cognitive strategies with the mean score of 2.9363, SD = 0.93933, memory strategies 

with the mean score of 2.9126, SD = 0.73414 and followed by social strategies with the mean score of 2.5859, 

SD = 0.79568.  

Research question 2. What problems do graduate students have in vocabulary learning strategies? 

 

Table 2: The rank order of the reported students’ problems of vocabulary learning 

 Frequency 

  1. Students could not remember vocabulary. 49% 

  2. Students were confused about vocabulary. 24% 

  3. Students were not familiar with vocabulary. 20% 

 4. Students could not translate word-meaning and they did not have a chance to use 

vocabulary in their daily lives. 

17% 

 5. Students could not understand grammatical rule and word order. 15% 

 

 The results from the top five responses of students’ problems of vocabulary learning are presented in the 

Table 2, it can be indicated that graduate students had different opinion about the problems of vocabulary learning. 

In reference to vocabulary learning strategies in the opened-questionnaire, students had a lot of problems of 

vocabulary learning. Additionally, there were top 5 highest frequency; firstly, students could not remember words 

had the highest frequency. Secondly, students face problem when they wanted to remember words, it means that 

they were confused. Thirdly, students met difficulty when they encountered unfamiliar words. Fourthly, students 

could not grasp the meaning of words and they could not have a chance to use words in real life situations. Fifthly, 

students could not understand grammatical rule and word order.  

Research question 3. Is there a relationship between vocabulary learning strategies and CU-TEP scores? 

 To answer the third research question, the Pearson Correlation Coefficient was performed.  

 

Table 3: Correlation between vocabulary learning strategies and CU-TEP scores  

                                                                                                                                  CU-TEP scores  

Total vocabulary learning strategies                                     Pearson Correlation                                      .120* 

                                                                                 Sig. (2-tailed)                                            .040 

                                                                                 N                                                              293 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 In order to analyze correlation between overall categories of vocabulary learning strategies and CU-TEP 

scores, details are given in the Table 6, it indicates that all categories of vocabulary learning strategies are 

correlated with CU-TEP scores (r=.120/ SD = 0.40, p<.05). It can be concluded that vocabulary learning 

strategies are significant correlated with CU-TEP scores at the 0.05 level, there appeared to be very weak 

positive correlation between two variables. 
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Table 4: Correlation between sub- categories of vocabulary learning strategies and CU-TEP scores 

                                                                      determination        social        memory        cognitive      metacognitive                                                                                 

CU-TEP scores     Pearson Correlation                     .179**         -.147*         .091             .113           .201** 

                               Sig. (2-tailed)                    .002            .012           .120            .054           .001 

                               N                                    293 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  

As shown in the Table 4, results of sub-categories of vocabulary learning strategies used by students 

indicate that there is correlation between the two variables. Hence, vocabulary learning strategies are correlated with 

CU-TEP scores at the 0.05 level and 0.01 level. It can be seen that three categories of vocabulary learning 

strategies are correlated with CU-TEP scores: these are determination strategies (r=179/ SD = 0.002, p<.01), 

social strategies (r=-.147/ SD = 0.012, p<.05) and metacognitive strategies (r=.201/ SD = 0.001, p<.01)  

 In sum, social strategies are significant correlated with CU-TEP scores at 0.05 level, there appeared to 

be very weak positive correlation between the two variables. Also, determination strategies and metacognitive 

strategies are significant correlated with CU-TEP scores at the 0.01 level, there appeared to be very weak positive 

correlation between the two variables. On the other hand, other strategies were not significant correlated with CU-

TEP scores. 

 

Conclusion and discussion 

 Based on the results of concerning the extent to which choice of vocabulary learning strategies are affected 

by students use of overall categories in order to answer the first research question, it indicated that graduate students 

at Naresuan University are medium strategy users with the mean score of 2.9488/ SD = 0.60779. It found that 

overall categories of vocabulary learning strategies were not very common among the students. The results were 

similar to the research done by Komol and Sripetpun (2011) and Morad Bagherzadeh and Ahmad Shabazadeh 

(2013). Furthermore, determination strategies were the most frequent used among other sub-categories of 

vocabulary learning strategies. This finding was congruent with the finding of several previous studies of vocabulary 

learning strategies such as Mongkol (2009), Komol and Sripetpun (2011), Morad Bagherzadeh and Ahmad 

Shabazadeh (2013) and Ç elik, and Toptaş (2010). It indicated that this strategy dialed how students used their 

own proficient learning because they needed to determine what they had read in the text before asking help from 

others. Wei-Shi (2005) supported this claim that students should guess the words when they encounter them in 

the text and they could read it freely because it could reduce making confusion or struggle when they read the text. 

Thus, this finding was consistent with the previous study of Morad Bagherzadeh & Ahmad Shahbazadeh (2013). 

In light of these findings from the two studies, Lawson and Hogben (1996) also mentioned that guessing meaning 

was the most frequent use of vocabulary learning strategies among students who were likely to guess the meaning 

of vocabulary in context in order to understand what they found in the various contexts. 

 The next strategy, metacognitive strategies were situated at the second rank among others vocabulary 

learning strategies. The findings were similar to the findings of Morad Bagherzadeh and Ahmad Shabazadeh 

(2013). Naturally, the use of metacognitive strategies could help students to estimate whether the strategy is 

effective to help them or not. Metacognitive strategies could help students to use their abilities to coordinate, organize 

or make association among each strategy in order to determine weak or strong L2 learning (Anderson, 2002). 
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Ç elik &ToptaŞ (2010) pointed out that clever learners use various vocabulary learning strategies because they are 

aware of the significance of the strategies but poor learners are not aware much of how to use strategies. 

Boonkongsaen (2012) also mentioned that students employ vocabulary learning strategies more or less in order to 

achieve the goals from their purposeful step: conscious actions or mental process. Thus, students who highlight the 

words invest their eager learning gradually to be successful in learning new words rather than inactive students. 

 Additionally, cognitive strategies were situated at the third rank of vocabulary learning strategies. The 

findings were the same as the research done by  Zokaee, Zaferanieh and Naseri (2012). Considering that most 

students could have been more selective in their practices writing words. Srimanee and Laohawiriyanon (2010) 

stated that students build up their word-retention by writing new word over times. This can be concluded that there 

are relationships between memorization and practice. Mokhtar et al. (2009) also mentioned that it should increase 

regular rehearsal, rote learning training because it could build up a large number of words in a short period of time. 

 Furthermore, the next strategy: memory strategies were situated at the fourth rank among others sub-

categories of vocabulary learning strategies. The results were similar to the findings of Zokaee, Zaferanieh and 

Naseri (2012). In this regard, Nemati (2009) stated that students create their mnemonic or memory in order to 

recall words in from their memories which connect between brain and language bolster. In contrast, the results were 

different from the research done by Dóczi (2011) the researcher found out that memory strategies were the most 

popular strategies in terms of learning language idiom and note-taking when students discover the unknown words. 

Thus, note-taking is beneficial tool when students aim at memorizing words from the notes. Conversely, Noor and 

Amir (2009) found that in fact, note-taking were sometimes less of use among students. Consequently, it indicated 

that memory strategies were used to help students in order to be successful in acquiring much word-retention by 

their imaginations.   

 Actually, the finding of the study presented that social strategies were found at the least frequent used 

among others vocabulary learning strategies. The findings were the same as the researches done by researchers such 

as Komol and Sripetpun (2011), Rahimy and Shams (2012), Kafipour and Naveh (2011), Morad Bagherzadeh 

& Ahmad Shahbazadeh (2013), Heidari, Izadi and Ahmadian (2012), Zokaee,  Zaferanieh and Naseri (2012). 

Accordingly, the results indicated that students still asked teachers to help them to translate in Thai because they 

were incapable of doing it by themselves. Surely, this can be summarized that students required social interaction. 

Azar (2012) pointed out that in L2 vocabulary learning classroom, students listen to teachers who explain, 

pronounce, spell words and tell grammar function. In fact, students still need to learn words when they learn them 

and retrieve them from the text both inside and outside the classroom. It means that students still need support from 

social interaction such as teacher or classmate when they are in the classroom. It could be concluded that students 

fail to become autonomous learners.  

 To answer the second research question, it is tempting to summarize that firstly, students had problem of 

word-remembering at the first rank. Dakun and Gieve (2008) pointed out that students should be trained to know 

how to use vocabulary learning strategies because it could help them to increase the knowledge of strategies and to 

build up long-term word-retention. Secondly, confusion in word-remembering, it can be shown that students had 

problem in the process of remembering words because students were unaware of the significance of vocabulary 

learning strategies but they liked to open dictionary and rote memorization from writing dictation. To shed more 

light on incidental vocabulary, selective dictionary use outside the classroom, it could increase coverage of 

vocabulary knowledge as much as possible. Clearly, inactive learners usually open dictionary more than active 
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learners. Thus, the strategy of open dictionary could enhance vocabulary knowledge of inactive learner as well 

(Prichard, 2008). 

 Absolutely true, if students know how to use each strategy, they will become self-directed learners who 

have a good process of learning and develop language learning that is better to become good vocabulary learner in 

the positive ways (Oxford, 1990; cited in Asgari & Mustapha, 2011a). Thirdly, unfamiliar words, students faced 

problem to grasp the meaning of unfamiliar words. Mongkol (2009) mentioned that Thai learners are feel anxiety 

when they meet unknown words. Essentially, teachers should focus more on the natural learning of students to 

understand students’ behaviors in order to lead them to know how to be successful in learning new words effectively. 

To solve this problem, teachers should lead students to know three dimensions of vocabulary as mentioned earlier, 

thus, it involved practical, depth and breadth (Henrikson, 1999); cited in Ueda et al.  2011). Fourthly, students 

could not translate word- meaning and they did not have a chance to use vocabulary in their daily lives. This has 

been found to be one of main problems of vocabulary learning for EFL learners. As a matter of fact, some students 

acquire word-meaning and forget it. Latsanyphone and Bouangeune (2009) mentioned that to solve this problem, 

most students should learn word-meaning by translating in their L1. Thus, teachers have to give clear meaning of 

words by using L1 in order to increase better understanding of them. Moreover, Nation (2001; cited in 

Latsanyphone & Bouangeune, 2009) also mentioned that teachers should test students’ understanding of word-

meaning for several times.  

 Fiftly, students could not understand grammatical rule and word order. Taking up this point, Azar stated 

that most students generally listen to their teachers explanation in terms of grammar function, how to pronounce 

and spelling words by learning them from their textbooks. From this point of view, they do not understand the key 

point of grammatical rule and word order. To solve this problem, teachers should find out activities and learning 

strategies about grammar and word order in order to encourage their deeper engagement of words (Nemati, 2009).  

Indeed, Aebersold and Field (1997) also believed that teachers should consider how to teach the content of words 

that contain nouns, verbs, adverbs and adjectives. Importantly, these contents could enlarge much knowledge of 

grammatical rule and word order for students. As a general rule, it can be obvious that students who have a number 

of words will be successful in learning language. Therefore, if students know vocabulary learning strategies, it will 

help them both in direct and indirect learning to aid them in acquiring the four macro language skills of language 

especially reading. Hence, these ways tended to expand the size of vocabulary (Curtis, 1987; cited in Kafipour & 

Naveh, 2011). From this point of view, a large size of vocabulary could help them to be familiar with unknown 

word successfully. 

 To answer the third research question, the finding indicated that CU-TEP scores were significantly 

correlated with vocabulary learning strategies (r=.120/ SD = 0.40, p<.05>). The results of data analysis in the 

current study also revealed that vocabulary learning strategies made statistically significant contribution to the 

prediction of CU-TEP scores. The results of vocabulary learning strategies use, revealed that determination 

strategies, social strategies and metacognitive strategies had the least level of correlation. All of them were significant 

correlated with CU-TEP scores and p<.05 significance value and p<0.1 significance value. Admitedly, there were 

some strategies that did not correlate with CU-TEP scores: these were memory strategies and cognitive strategies. 

 The results of the present study were similar to the research done by an unnamed researcher in the 

Mechanical Paper (2013) who indicated that vocabulary learning strategies were correlated with English scores of 

secondary high school students because the significance of vocabulary learning strategies did not only help in 
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vocabulary learning increase but also self-control strategy, self-supervision strategy, classification strategy, context 

strategy, guess strategy, exercise strategy and note-taking strategy. Peng & Sarit (2009) also supported that high 

school Miao students had problem of learning vocabulary. Thus, scholar should look at vocabulary learning strategies 

among ethnic group of high school students. Atsushi and Osamu (2008) also indicated that there were relationship 

between vocabulary learning strategies and TOEIC scores. The finding revealed that vocabulary learning strategies 

could enhance English scores and English proficiency test of each student groups as well. 
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บทคดัยอ่ 

แอคติโนมัยสทีเป็นแบคทเีรียแกรมบวกพบกระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งธรรมชาติโดยพบมากในดนิ ซึ่งแอคตโิน

มัยสทีมีความส าคัญในการผลิดยาปฏชิีวนะที่น ามาใช้ประโยชน์ส าหรับงานด้านการเกษตร ในงานวิจัยนี้ ได้ท าการคัดแยก

แอคติโนมัยสทีจากดินชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยในจังหวัดระยองและจังหวัดนครศรีธรรมราช ท าการคัดแยกแอคติโนมัยสี

ทด้วยวิธี serial dilution  และเกล่ียบนอาหาร humic acid-vitamin agar และ inorganic salts starch agar (ISP-4) ที่มี 

cycloheximide และ nalidixic acid พบแอคติโน-มัยสีทจ านวน 6, 13, 23 และ 12 ไอโซเลท ที่คัดแยกจากดินชายฝั่ง

ทะเลบริเวณหาดแหลมแม่พิมพ์ หาดแสงจันทร์ หาดสวนสนในจังหวัดระยอง และหาดสิชลในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ตามล าดบั น าแอคตโินมยัสทีทั้งหมด 55 ไอโซเลทมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งแบคทเีรียก่อโรคในสตัว์น า้ ได้แก่ 

Vibrio parahaemolyticus, V. harveyi และ Streptococcus agalactiae ด้วยวิธี agar spot test บนอาหาร tryptic soy agar 

(TSA) ที่มีเกลือ 1.5% พบแอคติโนมัยสีท 7 ไอโซเลทที่มีความสามารถในการยับย้ังเชื้ อ S. agalactiae โดย  ไอโซเลท 

SI0_003 มีอตัราส่วนของวงใสรอบโคโลนีมากที่สดุเท่ากบั 4.08±0.14 รองลงมาได้แก่ S0_017 และ J10_006 ซึ่งมีค่า

เท่ากบั 3.91±0.42 และ 3.31±0.19 ตามล าดับ แต่ไม่พบแอคติโนมัยสทีที่มีความสามารถในยับย้ังการเจริญเติบโตของ

เชื้อทั้งสองชนิด ได้แก่ V. parahaemolyticus และ V. harveyi ที่เป็นแบคทเีรียแกรมลบ 

ค าส าคญั: แอคตโินมยัสที  ดนิชายฝั่ง  แบคทเีรียก่อโรค 
Abstract 

Actinomycetes is the gram-positive bacteria distributed in the natural habitats and mostly found in soils. 

It is the important bacteria that can produce antibiotics used for agriculture. In this study, fifty-five actinomycetes 

were collected from coastal soils in Rayong and Nakhon Si-Thammarat province on the gulf of Thailand. 

Actinomycetes were isolated by serial dilution and spread on humic acid-vitamin agar and inorganic salts starch 

agar (ISP-4) supplemented with cycloheximide and nalidixic acid. Among of actinomycetes 6, 13, 23 and 12 

isolates were collected from coastal soils in Laem Mae Phim beach, Saeng Chan beach, Suan Son beach in Rayong 

province and Sichon beach in Nakhon Si-Thammarat province, respectively. Total fifty-five actinomycetes were 

tested for the inhibited antimicrobial activities against the aquatic animal pathogen strains Vibrio parahaemolyticus, 

V. harveyi and Streptococcus agalactiae by agar spot test method on tryptic soy agar (TSA) supplemented with 

1.5% NaCl (w/v). Among 7 isolates showed antimicrobial activity against S. agalactiae. SI0_003 had the highest 

clear zone around colony with the diameter 4.08±0.14, followed by S0_017 and J10_006 with the values of 

3.91±0.42 and 3.31±0.19, respectively. However, no exhibit growth in both V. parahaemolyticus and V. harveyi 

which were gram-negative bacteria. 

Keywords: actinomycetes, coastal soils, pathogenic bacteria 
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การเตรียมแผ่นฟิลม์พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต า่และแป้งเทอรโ์มพลาสติกดดัแปร 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาวิธีการผลิตไบโอเบสพอลิเมอร์ (bio-based polymer) ระหว่างพอลิเอทิลีนความ

หนาแน่นต ่า (LDPE) และเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช (TPS) ที่มีแป้งดัดแปร (modified starch) เป็นส่วนประกอบ เพ่ือให้

ได้แผ่นฟิล์มไบโอเบสพอลิเมอร์ระหว่าง LDPE/TPS ที่มสีมบตัทิี่ดแีละเหมาะสมกบัการใช้งาน โดยท าการศึกษาสภาวะใน

การคอมพาวด์ (compounding) เพ่ือเตรียมเป็นเมด็คอมพาวดข์องแป้งธรรมชาติ (TPS) และเมด็คอมพาวดข์องแป้งดดั

แปร (TPMS) 5 ชนิด ที่มีระดับความเป็นขั้วแตกต่างกันเพ่ือใช้ในการเตรียมเมด็คอมพาวด์ของ LDPE/TPS/TPMS 

ส าหรับเตรียมแผ่นฟิล์มไบโอเบสพอลิเมอร์ จากผลการศึกษาพบว่าการเตมิแป้งดดัแปรในแผ่นฟิล์มมสี่วนช่วยให้ค่าความ

แขง็แรงต่อการดึงยืด (tensile strength) สูงขึ้นเมื่อเทียบกับแผ่นฟิล์มควบคุม (แผ่นฟิล์ม LDPE/TPS ที่ไม่มีการเติม 

TPMS) โดยการเพ่ิมขึ้นของค่าความแขง็แรงต่อการดึงยืดนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นตามความล าดับความมีขั้วของแป้งดัดแปร 

นอกจากนี้ ยังพบว่าการเพ่ิมปริมาณแป้งดัดแปรจาก 10% เป็น 20% นั้น ท าให้ความแข็งแรงต่อการดึงยืดและค่า

เปอร์เซน็ตก์ารดงึ (%elongation) มแีนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น จากเทคนิคสเปคโตรสโคปีอเิลค็ตรอนแบบส่องกราด (scanning 

electron microscopy, SEM) พบว่าการเติมแป้งดัดแปรมีผลท าให้การแยกเฟสในระดับไมครอนของเมด็แป้งในเฟสของ 

LDPE ซึ่งเป็นเฟสหลักมกีารแยกเฟสน้อยลง ซึ่งแสดงถงึว่าแป้งดดัแปร (TMPS) สามารถท าหน้าที่เป็นสารเชื่อมประสาน 

(compatibilizer) จึงท าให้เฟสแป้งและเฟส LDPE เข้ากนัได้ดมีากขึ้น 

ค าส าคญั: แป้งดดัแปร แป้งเทอร์โมพลาสตกิ แผ่นฟิล์ม ไบโอเบสพอลิเมอร์ 

 

Abstract 

This research work focused on the study in the preparation of bio-based plastic composing of low density 

ppolyehtyelene (LDPE), thermoplastic starch (TPS) and thermoplastic modified starch (TPMS). The main aim 

was to obtain bio-based plastic thin films having optimal properties for general applications.  The compounding 

conditions for preparing the films were investigated with the use of modified starches having various degrees of 

hydrophilicity to gain five types of TPMS and then use these for preparing bio-based LDPE/TPS/TPMS films. It 

was found that the addition of TPMS in the films can significantly improve the tensile strength of the films as 

compared to the control samples (LDPE/TPS film without TPMS) and seemed to increase more as the degree of 

hydrophilicity of TPMS increased. In addition, when the percentage of TPMS increased from 10% to 20% in the 

films, their tensile strength and percent elongation seemed to be enhanced. From scanning electron microscopy 

(SEM) technique, incorporation of the modified starch diminished the microphase separation of starch in LDPE 

matrix, indicating that TPMS can serve as a compatibiliser between LDPE and starch phases and essentially enhance 

the homogeneity of the films. 

Keywords: modified starch, thermoplastic starch, thin film, bio-based polymer 
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การบ าบดัสารฮอรโ์มนเพศดว้ยอนุมูลอิสระของซลัเฟตจากการกระตุน้ดว้ยแสงยูวี 

ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์1,2*, ชัยณรงค์ สกุลแถว3 และอรรถพล อ่างแก้ว1  

 

 Using sulfate radical from activating UV-light to mitigate steroid hormones 

Chanat Chokejaroenrat1,2*, Chainarong Sakulthaew3 and Athaphon Angkaew1  
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บทคดัย่อ 

 สารฮอร์โมนเพศที่ถูกขับถ่ายออกมาจากปัสสาวะของมนุษย์และจากสัตว์สามารถเข้าสู่แหล่งน า้ตามธรรมชาติ

และก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศน์ได้ หากสิ่งมีชีวิตได้รับสารฮอร์โมนเพศเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดความไม่

สมดุลในระบบการท างานของต่อมไร้ท่อ ผู้วิจัยได้เลือกตวัแทนสารฮอร์โมนเพศคอืสาร 17-เอสตราไดออล (E2) โดย

พบได้จากน า้ทิ้ งในบริเวณที่มีการเล้ียงสตัว์ จุดประสงค์ของงานวิจัยคอืการพัฒนาการบ าบัดสาร E2 ในสารละลายโดยใช้

กระบวนการออกซิเดชั่นขั้นสงูที่เกดิจากการกระตุ้นสารเปอร์ซัลเฟตด้วยแสงยูวใีนถงัปฏกิริิยา ความเข้มข้นเร่ิมต้นของ E2 

คือ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สภาวะการบ าบัดได้ถูกแบ่งเป็น 3 ด้าน (1) เปอร์ซัลเฟตแอนไอออน (2) แสงยูวี (3) อนุมูล

อสิระของซัลเฟต ผู้วิจัยได้ท าการปรับเปล่ียนความเข้มข้นของเปอร์ซัลเฟตในช่วง 10 ถึง 200 มิลลิกรัมต่อลิตร และท า

การวิเคราะห์สาร E2 ด้วย HPLC จากนั้นท าการเปรียบเทียบอัตราการสลายตัว นอกจากนี้ ผลกระทบปัจจัยจากสภาวะ

แวดล้อมอื่น เช่น พีเอช และอุณหภมูิได้ถูกน ามาวิจารณ์ด้วย ผู้วิจัยพบว่าการใช้ปริมาณเปอร์ซัลเฟตแอนไอออนที่ความ

เข้มข้น 40 มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถที่จะบ าบัดสาร E2 ได้ร้อยละ 30 ภายใน 60 ชั่วโมง ในขณะที่แสงยูวีบ าบัดสาร E2 

ได้ถึงร้อยละ 80 ในเวลาที่เท่ากนั อย่างไรกต็ามอนุมูลอิสระของซัลเฟตสามารถบ าบัดสาร E2 ได้ถึงร้อยละ 90 ภายใน 

30 นาท ี จากผลการทดลองเหล่านี้สามารถพิสจูน์ได้ว่าอนุมูลอสิระของซัลเฟตเป็นตวัออกซิไดสท์ี่มคีวามแรงมากกว่าและ

อาจจะเหมาะสมในการบ าบดัสารเคมอีื่นที่อยู่ในน า้ทิ้งได้   

ค าส าคญั: สารฮอร์โมนเพศ กระบวนการออกซิเดชันขั้นสงู การกระตุ้นด้วยแสงยูวี ซัลเฟตราดคิอล การบ าบดัด้วยแสง 
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Abstract 

 Steroid hormones are excreted in urine of human and feedlot animals which can eventually enter the 

receiving water and later pose serious threat to ecosystem. Exposing to these steroid hormones for a long period of 

time, it may cause misbalance of the endocrine system. We selected 17-estradiol or E2 as a sex steroid 

representative throughout this study as it is the most abundant estrogen found nearby large animal feedlots. The 

objective was to develop treatment technology for E2 from aqueous solution by means of advanced oxidation 

processes using sulfate radical producing from activating persulfate with UV-light. A rectangular UV light reactor 

was specifically built to serve a quartz beaker using as a sole container. E2 was used as an initial substrate at 3 

mgL
-1

. Treatment conditions were of three aspects: (1) persulfate anion, (2) UV light, and (3) sulfate radical 

from persulfate activated by UV light. We varied concentration of persulfate ranging between 10 to 200 mgL
-1

. 

Changes in concentration of E2 was analyzed by using HPLC. E2 degradation rates from all treatments were 

compared. Environmental factors such as pH and temperature were also discussed. We found that using persulfate 

anion at 40 mgL
-1

 as a sole oxidant can degraded E2 for only 30% at 60 h while UV can decompose E2 for 80% 

at the same period. However, sulfate radical can remove upto 90% at only 30 mins. These results provide proof 

that sulfate radical is much stronger oxidizing agents and may be suitable to use as a practical approach to remove 

any potent compounds that presents in the feedlot effluents.  

Keywords: Steroid hormone, Advanced oxidation processes, UV Activation, Sulfate radicals, photodecomposition 
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การเปลีย่นแปลงความหนดืของแป้งกลอยทีด่ดัแปรดว้ยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชนั 

อญัชลี ธุมมากรณ์, เพียรพรรณ สภุะโคตร และชุติมา ทองแก้ว 

 

Viscosity changes of yam starch modified with hydroxypropylation 

Anchalee Thummarkorn, Pienpun Supakotara and Chutima Thongkaew 

 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34190 

*Corresponding author. Email: chutima.t@ubu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

กลอยเป็นพืชที่มคีาร์โบไฮเดรตและอะไมโลสสงู ท าให้แป้งกลอยเกดิรีโทรเกรเดชันสงูและมีข้อจ ากดัในการพอง

ตวัในน า้ ดงันั้นงานวิจัยนี้จึงมวีัตถุประสงคเ์พ่ือปรับปรงุคุณลักษณะอนัไม่พึงประสงคด์งักล่าวด้วยวิธกีารดดัแปรสมบตัทิาง

เคมีของแป้งกลอย โดยการน ากลอยที่ผ่านการก าจัดพิษออกแล้วมาผลิตเป็นแป้งก่อนที่จะน ามาดัดแปรด้วยวิธไีฮดรอกซี

โพรพิเลชันโดยใช้ โพรพิลีนออกไซด์เข้มข้นร้อยละ 3, 6, 9 และ 12 จากนั้นศึกษาการเปล่ียนแปลงความหนืดของแป้ง

กลอยในระหว่างการให้ความร้อนจนถึงขั้นตอนการท าให้เยน็ด้วยเครื่อง Rapid Visco Analyzer (RVA) รวมทั้งวัดขนาด

เมด็แป้ง ปริมาณอะไมโลส และก าลังการพองตวัแป้งกลอย จากการทดลองพบว่าแป้งกลอยก่อนการดดัแปรมีค่า Peak 1, 

Trough, Breakdown, Final viscosity, Setback และpeak time เป็น 303.94, 263.39, 40.46, 367.92, 104.53 และ 

6.69 ตามล าดบั แป้งกลอยก่อนการดดัแปรมขีนาดเมด็แป้ง 2-7m มรีปูร่างหลายเหล่ียม มปีริมาณอะไมโลส 26.19% 

และมีก าลังการพองตัวเป็น 10.85 โดยเมื่อแป้งกลอยผ่านการดัดแปร จะมีขนาดเม็ดแป้ง ปริมาณอะไมโลสไม่

เปล่ียนแปลง แต่ก าลังการพองตัวจะมีค่าเพ่ิมขึ้นตามความเข้มข้นของโพรพิลีนออกไซด์ นอกจากนี้ การดัดแปรท าให้ค่า 

Setback ของแป้งกลอยลดลงโดยจะแปรผกผนักบัความเข้มข้นของโพรพิลีนออกไซด์และท าให้การเกดิรีโทรเกรเดชัน ค่า

ความหนืดสงูสุด-ต ่าสุด และเวลาในการเกิดความหนืดสงูสุดของแป้งกลอยดัดแปรลดลง ดังนั้นการดัดแปรแป้งกลอย

ด้วยวิธนีี้ จึงลดการเกดิรีโทรเกรเดชันและเพ่ิมการพองตวัของแป้งได้ 

ค าส าคญั  แป้งกลอย  แป้งดดัแปร  ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน  ความหนืด 
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Abstract 

 Wild yam is a perennial creeper which contains high amounts of carbohydrates and amylose content, 

therefore, yam starch has a high retrogradation and limited swelling in water. Thus, the emphasis of this research is 

to improve undesirable properties of yam starch by using chemical modification. Starch modification was performed 

by hydroxypropylation using propylene oxide with different concentration as 3, 6, 9 and 12%. The poison from 

yam tuber was eliminated and processed into flour, and then the viscosity changes during heating and cooling 

process had further examined using Rapid Visco Analyzer (RVA) including granule size, amylose content and 

swelling power were also investigated. The results show that unmodified yam starch had peak 1, trough, breakdown, 

final viscosity, setback and peak time are 303.94, 263.39, 40.46, 367.92, 104.53 and 6.69, respectively. 

Native yam starch granules were polyhedric shape and had particle size range from 2-7m with 26.19% amylose 

contents and 10.85 of swelling power. However, the modification method does not effect on particle size and 

amylose contents of yam starch, unless a coherent increasing in swelling power of modified yam starch over all the 

different concentration of propylene oxide can be presented. Furthermore, modified yam starch presents the setback 

decreased by inversely proportional to the concentration of propylene oxide, which involved the decreasing of 

retrogradation. Moreover, it also makes the highest and lowest viscosity including the time to achieve maximum 

viscosity was reduction. Therefore, retrogradation phenomenon can be reduced by this modification method, include 

improve swelling power of the starch.  

Keywords: Yam starch, modified starch, hydroxypropylation, viscosity 
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การเพิม่สมรรถนะของเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วนดว้ยน ้ ากลัน่ตวั 

ศิษฐ์ภัณฑ ์แคนลา*, ชัยวัฒน์ พลวิเศษ, พนา เทพา และวสนัต์ สายบัว  

 

 Increasing of The Split Type Air Conditioner Performance with Consensate Water 
Sitphan Kanla*, Chaiwat Polvises, Pana Thepha and Wasun Saibua  
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยนี้มจุีดประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทยีบสมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนระบายความร้อน

ด้วยอากาศ ขนาด 36,000  บีทยูี/ชั่วโมง ด้วยการน าน า้กลั่นตวัจากคอยล์เยน็มาไหลผ่านท่อพีวืซีขนาดเส่นผ่าศูนย์กลาง 

18,25 และ 40 เซนติเมตร ที่ถูกออกแบบและสร้างให้สวมทับท่อด้านจ่ายของเคร่ืองอัดไอเพ่ือช่วยระบายความร้อน

ให้กับเคร่ืองปรับอากาศ โดยตั้งค่าอุณหภูมิอากาศภายในห้องเฉล่ีย 25 องศาเซลเซียส และทดลองที่อุณหูมิอากาศ

ภายนอกมค่ีาเฉล่ีย 30, 35 และ 45
0
C  

 ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า เมื่ ออุณหภูมิอากาศภายนอกเพ่ิมสูงขึ้ น สมรรถนะของ

เคร่ืองปรับอากาศจะมค่ีาลดต ่าลงเนื่องจากการระบายความร้อนลดต ่าลง แต่หากตดิตั้งท่อพีวิซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 

เซนตเิมตร สวมทบัท่อด้านจ่ายของเคร่ืองอดัไอกลับส่งผลท าให้สมรรถนะของเคร่ืองปรับอากาศมีค่าสงูขึ้น โดยค่าสมัประ

สทิธสิมรรถนะ (COP) และค่าอตัราส่วนประสทิธภิาพพลังงาน (EER) เพ่ิมขึ้น 10.29-12.14% แต่อย่างไรกต็ามเมื่อ

ตดิตั้งท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 และ 40 เซนตเิมตร ผลลัพธท์ี่ได้กลับตรงกนัข้ามเนื่องจากอปุกรณด์งักล่าวไม่ได้

ช่วยระบายความร้อนให้เคร่ืองปรับอากาศ 

ค าส าคญั: น า้กล่ันตัว  เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  การประหยัดพลังงาน  

 

Abstract 

        The objective of this study was to compare the performance of 36,000 Btu/hr split-type air conditioner 

between normal air-cooled and reuse condensate water from cooling coil unit to increase heat-removed at condenser 

unit. In this study, three different diameter sizes of PVC pipe, 18, 25 and 40 cm, were installed to cover the inlet 

refrigerant pipe of the condenser unit. Indoor temperature was set at the average of 25 ˚C and data were collected 

when outdoor temperature were 30, 35, and 40˚C. 

        The results of the experiment show that when outdoor temperature increased, the performance of air 

conditioner was decreased because the ability of heat removed was lower. The installation of 18 cm diameter PVC 

pipe increases the performance of air conditioner by 10.29-12.14 %. However, 25 and 40 cm diameter PVC 

pipe did not give positive results as the 18 cm one. 

Keywords: Condensate Water,  Split Type Air Conditioner,  Energy Saving 
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การแยกและประเมินความสามารถของเอนโดไฟทติ์กแอคติโนแบคทีเรียจากขา้วในการ

สรา้งสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและความเป็นปฏิปักษต่์อ Pyricularia sp. 

กานต์  แย้มพงษ์, สงกรานต์ เช้ือครุฑ, ศิริพรรณ สารินทร์ และนารีลักษณ์  นาแก้ว* 

 

Isolation and evaluation of endophytic actinobacteria from rice for plant growth 

promoting and its antagonistic activity on Pyricularia sp. 

Karn Yaempongsa, Songkran Chuakrut, Siripun Sarin and Nareeluk Nakaew* 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 65000 

Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok, 65000 

*Corresponding author. E-mail: nnakaew@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ 

 เอนโดไฟทต์ิกแอคติโนแบคทเีรียจ านวน 42 ไอโซเลท แยกได้จากข้าว 4 สายพันธุ ์ในประเทศไทย (ข้าวหอม

ปทุม ข้าวหอมสพุรรณ ข้าวหอมนิล และข้าวหอมนิลสตูะบุตร) เมื่อน าเชื้ อทั้งหมดไปทดสอบความสามารถในการสร้าง 

กรดอินโดล-3-แอซีติก (Indole-3-acetic acid; IAA)  เอนไซม์ไคติเนส เอนไซม์อะไมเลส และความสามารถในการ

ละลายฟอสเฟต พบว่าสามารถสร้าง IAA เอนไซมไ์คตเินส เอนไซมอ์ะไมเลส และความสามารถในการละลายฟอสเฟตได้

ร้อยละ 100, 36, 52 และ 2 ตามล าดบั โดยไอโซเลท Lpt1 สามารถสร้าง IAA ได้ปริมาณสงูสดุเท่ากบั 6.48 ไมโครกรัม

ต่อมิลลิลิตร ไอโซเลท HN5s มีสามารถสร้างเอนไซม์ไคติเนสและอะไมเลสได้ดีที่สดุโดยมีค่า hydrolysis capacity (HC 

value) เท่ากบั 3.30 และ2.76 ตามล าดบั ไอโซเลท Rrt1 มคีวามสามารถในการละลายฟอสเฟตเพียงไอโซเลทเดยีว การ

ทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Pyricularia sp. ที่เป็นสาเหตุของโรคใบไหม้ในข้าวพบว่าไอโซเลท 

Spt2 สามารถยับยั้งเชื้อราทดสอบได้ดทีี่สดุ โดยให้ขนาดของบริเวณที่ถูกยับย้ัง (inhibition zone) เท่ากบั 3.13 มลิลิเมตร 

นอกจากนี้ ยังสามารถสร้าง IAA ได้ปริมาณ 1.22 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ สามารถสร้างเอนไซม์ ไคติเนสและ

เอนไซมอ์ะไมเลสได้ โดยมค่ีา HC value เท่ากบั 1.18 และ 2.09 ตามล าดบั ซึ่งจะได้น าไอโซเลท Spt2 มาวิเคราะห์หาค่า

ความเข้มข้นต ่าสดุของสารสกดัหยาบที่สามารถยับย้ังเชื้ อราทดสอบ วิเคราะห์หากจิกรรมของเอนไซม์ร่วมกบัไอโซเลทที่

สร้างเอนไซมไ์ด้ดทีี่สดุต่อไป 

ค าส าคญั: ความเป็นปฏปัิกษ์  สารส่งเสริมการเจริญของพืช  เอนโดไฟท ์ แอคตโินแบคทเีรีย 

 

Abstract 

Forty- two endophytic actinobacteria strains were isolated from 4 cultivars of Thai rice (Pathum Thani 1, 

Suphan Buri, Hom Nil and Hom Nil Suta Bud). These isolates were screened for the production of indole-3-acetic 

acid (IAA), chitinase, amylase and phosphate solubilization. All test isolates could produce IAA but only one could 

solubilize phosphate (Rrt1). IAA production was highest in Lpt1 (6.48 µ g/ml). Fifty two and thirty six percent 

of the isolates obtained showed positive results for amylase and chitinase production. HN5s was the best enzyme 

producing with hydrolysis capacity (HC value) 3.30 and 2.76, respectively. After evaluating the antifungal against 

Pyricularia sp. causing rice blast, Spt2 showed the highest activity with a zone inhibition 3.1 mm in diameter. This 

strain could also produce chitinase and amylase gave the HC value by 1.18 and 2.09, respectively. The crude 

extract of Spt2 will be subjected to the determination of minimum inhibitory concentration (MIC) value and evaluate 

for enzyme activities together with the best enzymes producing isolate.      

Keywords: Actinobacteria, antagonistic, endophyte, plant growth promotor 
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การศึกษาการกระจายตวัของเนื้ อเยือ่ไขมนัในปลาเศรษฐกิจของไทย 

อนุรักษ์  เขียวขจรเขต1,2*, สุนิษา กลองชัย2 และอรวรรณ มาพุ่ม2  

 

 Study on adipose tissue distribution in Thai commercial fish 
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บทคดัย่อ 

 ไตรเอซิลกลีเซอรอลเป็นแหล่งของพลังงานที่สะสมในเนื้ อเย่ือไขมันที่สามารถแตกตัวให้อยู่ในรูปของกรดไขมัน

อสิระได้อย่างรวดเรว็เมื่อร่างกายมคีวามต้องการพลังงาน อย่างไรกต็ามการสะสมไขมนัในร่างกายของปลาสามารถพบได้

ตามส่วนต่างๆของร่างกายแต่การศึกษาที่เกี่ยวกบัความสมัพันธร์ะหว่างวิวัฒนาการและการกระจายตัวยังค่อนข้างจ ากดั 

การศึกษาในครั้งนี้ จึงเป็นการศึกษาการกระจายตัวของไขมันโดยใช้เทคนิคการย้อมสีออยเรดโอ และวิธีการสกัดไขมัน

ทั้งหมดในปลาทั้งหมด 10 ชนิด จาก 6 ออร์เดอร์ประกอบด้วย Siluriformes (ปลากดคัง, ปลาบึก, ปลาสวาย และปลา

ดุกพันธุ์ผสม), Actioperygii (ปลาตะเพียน), Pleuronectiformes (ปลาซีกเดียวอินเดีย), Periformes (ปลานิลด า และ

ปลานิลแดง), Osteoglossiformes (ปลากราย) และ Synbranchiformes (ปลาไหลนา) จากการศึกษาท าให้สามารถ

จ าแนกปลาออกเป็น 2 ประเภทประกอบด้วยปลากลุ่มที่มีไขมนัมาก (fatty fish) คือปลาบึก และ ปลาสวาย ส่วนที่เหลือ

อกี 8 ชนิดเป็นกลุ่มของปลาที่ไขมนัเป็นองคป์ระกอบน้อย (lean fish) นอกจากนี้ยังพบว่าความจ าเพาะต่อออร์เดอร์ ชนดิ 

และพฤตกิรรมการว่ายน า้ของปลาที่มีต่อการสะสมไขมนักล่าวคือ 1) การสะสมไขมนัของปลาในชั้นใต้ผวิหนังของปลาใน

กลุ่มที่ไม่มเีกลด็ 2) จุดไขมนัที่สะสมระหว่างกล้ามเนื้อแดงและกล้ามเนื้อขาวที่พบใต้ชั้นผวิหนงัของปลากดคงัและปลาดุก

พันธุผ์สม 3) การสะสมของไขมันในปริมาณสงูในกล้ามเนื้ อครีบเพ่ือผลิตกรดไขมนัอสิระที่จ าเป็นต่อการเคล่ือนไหวของ

ครีบในปลาซีกเดยีวอนิเดีย ในขณะที่การวิเคราะห์แผนภมูิต้นไม้พบว่าสามารถจ าแนกปลาออกเป็น 3 กลุ่มตามการย้อม

ตดิสปีระกอบด้วยปลาที่มเีนื้อเย่ือไขมนักระจายทั่วบริเวณ ในกล้ามเนื้อ และรอบเนื้อเย่ือเกี่ยวพันธข์องกระดูก      

ค าส าคญั: เนื้อเยื่อไขมนั  ปลาเศรษฐกจิ  แผนภมูต้ินไม้  ออยเรดโอ  การกระจาย 
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Abstract 

 Triacylglycerol (TAG) stored in adipose tissue can be rapidly mobilized non-esterified free fatty acid 

(NEFA) through an energy requiring tissues. Since adipose tissues are distributed in various organs of the fish 

body, it is not well investigated whether these tissue have relationship with phylogenetic revolution. To gain further 

insight into the influence of genetic revolutionary on lipid accumulation, we performed lipid distribution using oil 

red O technique and total lipids extraction in 10 fish species spaning six orders: Siluriformes (Asian red-tail catfish, 

Mekong giant catfish, striped catfish, and hybrid catfish), Actioperygii (common carp), Pleuronectiformes (Indian 

sniny halibut), Periformes (nile tilapia and red tilapia), Osteoglossiformes (royal knifefish), and Synbranchiformes 

(swamp eel). Base on the classification of fat content in fish, there were of 2 species classified as fatty fish 

including: Mekong catfish and striped catfish, whereas the remainine species were lean fish. The results of the 

present study also shown some order-, species-, and swimming behavior-specific pattern of adipose tissue: 1) 

clear adipose tissue accumulation under subcutaneous adipose tissue in scale- less fish, 2) dotted adipose tissue 

accumulated along the boundary of the red and white muscle and subcutaneouse tissue in Asian red-tail catfish and 

hybrid catfish, 3) high intensity of adipose tissue accumulated in clinator muscle of fin that releases NEFA for fin 

movement in Indian spiny turbot. The phylogenetic analysis was classified into 3 lipid accumulation patterns based 

on lipid staining including, adipose tissue scattering distributed, adipose tissue located in skeletal muscle and adipose 

tissue found in the connective tissue sourding backbone.      

Keywords: adipose tissue, commercial fish, phylogenetic tree, Oil red O, distribution  
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การศึกษาความเขม้ขน้ของน ้ าแช่ใบหูกวางทีม่ีผลต่ออตัราการเจริญเติบโต 

และอตัรารอดของปลากดั 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาความเข้มข้นของน า้แช่ใบหูกวางที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต และอตัรารอด ของปลากดั วาง

แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) โดยน าใบหูกวางแห้ง 1 กโิลกรัม แช่ในน า้  

20 ลิตร เป็นเวลา 3 วัน จากนั้นน าน า้แช่ใบหูกวางมากรอง และเตรียมน า้แช่ใบหูกวางที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 0 (ชุด

ควบคุม) 1,  2.5,  5 และ 10 ปล่อยลูกปลาอายุ 30 วัน(ความยาวมาตรฐานเฉล่ีย 18.83+1.72 มลิลิเมตร และน า้หนัก

เฉล่ีย 0.15+0.05 กรัม)ในตู้กระจกขนาด 20x40x25 ลูกบาศก์เซนติเมตร จ านวน 10 ตัว/ตู้  ท าการทดลองเป็น

ระยะเวลา 2 เดือน เมื่อสิ้นสดุการทดลอง พบว่าปลากดัที่เล้ียงในน า้แช่ใบหูกวางทุกชุดการทดลองส่งผลดีต่ออตัราการ

เจริญเติบโตของปลากดัเมื่อเปรียบเทยีบกบัชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P < 0.05)โดยความยาวมาตรฐานของ

ปลากดัเพศเมยีและปลากดัเพศผู้ที่เล้ียงในความเข้มข้นของน า้แช่ใบหูกวางร้อยละ 1 มคีวามยาวมาตรฐานเฉล่ียมากที่สดุ 

(38.97±3.59และ39.32±3.06 มิลลิเมตร/ตัว)ส่วนน า้หนักสดุท้ายของปลากดัเพศเมีย และเพศผู้ที่ระดับความเข้มข้น

ของน า้แช่ใบ        หูกวางความเข้มข้นร้อยละ 1 และร้อยละ 10 มีค่ามากที่สดุ(1.52±0.53 กรัม/ตัว และ1.75±0.41

กรัม/ตัว)ตามล าดับ ส่วนอตัราการเจริญเติบโตจ าเพาะที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10 พบว่ามีค่ามากที่สดุ(4.11±0.32 

เปอร์เซ็นต์/วัน) ส าหรับอัตราการรอดของปลากัดทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(P > 0.05)จาก

การศึกษานี้สรปุได้ว่าน า้แช่ใบหูกวางส่งผลดต่ีออตัราการเจริญของปลากดั 

ค าส าคญั: ใบหูกวาง  ปลากดั  การเจริญเตบิโต 
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Abstract 

The study aimed to concentrate level of Indian almond leaves immerse solution on the growth rate and 

survival of Siamese fighting fish. These experiments were a completely random design (CRD) with 1 kg. dry Indian 

almond leaves soaked in 20 litters of water for three days. The water then was filtered and prepared for concentration 

of solution were 0 (control) 1%  2.5%  5% and 10%. Ten fingerling aged 30 days (18.83+1.72 mm in average 

standard length and 0.15+0.05 g in mean body weight) were cultured in aquaria, each with a dimension of 

20x40x25 cm
3
. The fingerling were cultured for two month.  At the end of the experiment, the results showed that 

the fish were culture in every solution had a good on growth rate compare with control group (P<0.05). The 

standard length of the female and male fingerling raised at a 1% solution had the highest (38.97±3.59 and 

39.32±3.06 mm./fish) The final weights of female and male fingerling raised at a 1% and 10% solution had the 

highest (1.52±0.53and1.75±0.41 g./fish) respectively. The specific growth rate were the highest at 10% solution 

(4.11±0.32%/day). The survival rate cultured in every concentration were non-significantly(P<0.05). The 

information gain from this study show that Indian almond leaves provide a positive effect on growth of Siamese 

fighting fish. 

Keywords : Indian almond leaves, Siamese fighting fish, growth rate 
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การศึกษาผลของอายุต่อคุณภาพน ้าเช้ือในไก่พื้ นเมืองพนัธุเ์หลืองหางขาว 

วิลาสนีิ อนิญาวิเลิศ1,2*, ศิลามาศ จันทิ1, และมหัทธนี ภิญโญ1,2  

 

A study of the effect of age on semen quality in Thai native roosters,  

Leung hang khao 

Wilasinee Inyawilert1,2*, Silasmas Chanthi1, and Mahattanee Phinyo1,2  
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2Center for Agricultural Biotechnology, Naresuan University, Phitsanulok 65000 

*Corresponding author. E-mail: wilasineei@nu.ac.th   

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของอายุพ่อพันธุไ์ก่พ้ืนเมืองเหลืองหางขาวต่อคุณภาพของน า้เชื้ อ โดยใช้

ไก่พ้ืนเมอืงเหลืองหางขาว จ านวน 9 ตวั แบ่งออกเป็น 3 ช่วงอายุ คอื 7-8 เดอืน, 10-11 เดอืน และ 23-24 เดอืน ช่วง

อายุละ 3 ตัว ด าเนินการรีดเกบ็น า้เชื้ อพ่อพันธุ์ไก่ทั้ง 3 ช่วงอายุ เพ่ือตรวจสอบและประเมินคุณภาพน า้เชื้ อด้วยการวัด

ปริมาตร การสงัเกตส ีความเป็นกรดเป็นด่าง การเคล่ือนที่ของตัวอสจุิ ความเข้มข้นของตัวอสจุิ และร้อยละของอสจุิที่มี

ชีวิต พบว่า ปริมาตร ส ีความเป็นกรดเป็นด่าง และการเคล่ือนที่ของตัวอสจุิ ในแต่ละช่วงอายุไม่มีความแตกต่างกนั แต่

ความเข้มข้นของตัวอสุจิ และร้อยละตัวเป็นตัวตายมีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ คือ ที่ช่วงอายุระหว่าง 23-24 

เดอืน มคีวามเข้มข้นของตวัอสจุิสงูสดุ (2.20
b
 ± 0.14) เมื่อเทยีบกบัช่วงอายุ 10-11 เดอืน (1.72

a
 ± 0.06) นอกจากนี้

ยัง พบว่า ที่ช่วงอายุระหว่าง 7-8 เดอืน มร้ีอยละของตวัอสจุิที่มชีีวิตสงูสดุ (97.03
a
 ± 0.68) เมื่อเทยีบกบัช่วงอายุ 23-

24 เดือน (71.58
b
 ± 9.22) ดังนั้น การศึกษานี้ จึงสรุปได้ว่าอายุของพ่อพันธุ์ไก่พ้ืนเมืองเหลืองหางขาวมีผลต่อความ

เข้มข้นของอสจุิและร้อยละตวัอสจุิที่มชีีวิต 

ค าส าคญั: ไก่พ้ืนเมอืงเหลืองหางขาว  คุณภาพของน า้เชื้อ  อายุพ่อพันธุ ์

 

Abstract 

The objective of this study was to observe the effect of aging on semen quality of Thai native roosters, 

Leung hang khao. Nine of native roosters were grouped according to the age (7-8, 10-11 and 23-24 months of 

age). Semen was collected by abdominal massage and evaluated for different physical parameters such semen 

volume, color, pH, motility, concentration and percentage of dead and abnormal spermatozoa. The results showed 

that semen volume, color, pH and motility were not significantly among ages. In contrast, sperm concentration and 

viability were significantly different among the ages (P ≤ 0.05). Sperm concentration was highest at 23-24 

months of age (2.20
b
 ± 0.14) compared with 10-11 months of age (1.72

a
 ± 0.06) While sperm viability was 

significantly higher at 7-8 months of age (97.03
a
 ± 0.68) than 23-24 months of age (71.58

b
 ± 9.22) It can be 

concluded that sperm concentration and live sperm percentage were related to age of roosters. 

Keywords: Thai native roosters, Leung hang khao, semen quality, age of rooster 
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ตูแ้ช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส: เครือ่งใชท้างเลือกส าหรบัเก็บรกัษาน ้ าเช้ือโคนมแช่แข็ง 

คคนางค ์บูรณะอ านวย1 *, กรกนก พรหมเทพ1, ทศันยี ์ฝ่ายซา้ยคราม1, 

ชินรตัน ์แจง้แสงฟ้า1  และกอ้งเกียรติ ศรีสุวรรณ2  
 

 -80°C Freezer: an Alternative Appliance for Storage of Bovine Frozen Semen  

Kakanang Buranaamnuay1 *, Kornkanok Promthep1, Tassanee Faisaikarm1, 

Chinarat Changsangfa1 and Kongkiat Seesuwan2   
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2 บริษัท ฟาร์มโชคชัย จ ากดั จังหวัดนครราชสมีา 30130 

1 Reproductive Biology Research Group, Institute of Molecular Biosciences (MB), Mahidol University, Nakhon Pathom, 73170 

2 Farm Chokchai®, Nakhon Ratchasima, 30130 

*Corresponding author. E-mail: ningkakanang@yahoo.com   

บทคดัย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทยีบคุณภาพของตัวอสจุิหลังการอุ่นละลายระหว่างกลุ่มตัวอย่างน า้เชื้ อโค

นมที่เกบ็รักษาในตู้แช่แขง็อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส (°C) กับกลุ่มที่เกบ็ในถังไนโตรเจนเหลวอุณหภูมิ -196°C 

ตวัอย่างที่ใช้ศึกษาคอืน า้เชื้อแช่แขง็ที่บรรจุในหลอดพลาสตกิขนาด 0.25 มล. ซึ่งผลิตจากน า้เชื้อของโคนมพันธุโ์ฮลสไตน์

ฟรีเชียนจ านวน 8 ตัว ที่เล้ียงในฟาร์มโคนมแห่งหนึ่ง ท าการแบ่งน า้เชื้ อแช่แขง็ของพ่อโคแต่ละตัว (25 หลอด) โดย

วิธีการสุ่มออกเป็น  3 กลุ่ม น ้าเชื้ อแช่แข็งกลุ่มที่  1 (กลุ่มควบคุม จ านวน 8 หลอด) ยังคงถูกเก็บรักษาในถัง

ไนโตรเจนเหลวที่อุณหภมู ิ- 196°C น า้เชื้ อแช่แขง็กลุ่มที่ 2 (จ านวน 8 หลอด) และ 3 (จ านวน 9 หลอด) ถูกย้ายจาก

ถังไนโตรเจนเหลวไปเกบ็รักษาในกระบอกเกบ็หลอดน า้เชื้ อซึ่งวางในตู้แช่แขง็ที่อุณหภมูิ - 80°C โดยตู้แช่แขง็ที่ใช้เป็น

แบบมีฝาเปิดด้านบน ขนาดความจุ 0.566 ลูกบาศกเ์มตร และมีระบบแสดงอุณหภมูิแบบดิจิตัล ซึ่งตลอดระยะเวลาท า

การทดลองพบว่าอณุหภมูภิายในตู้แช่แขง็อยู่ในช่วง - 80±2°C เมื่อเกบ็ครบระยะเวลา 2 วัน 8 วัน (1 สปัดาห์) และ 31 

วัน (1 เดอืน) จึงน าน า้เชื้อแช่แขง็จากแต่ละกลุ่มมาอุ่นละลาย (37°C นาน 30 วินาท)ี คร้ังละ 2 - 3 หลอด ทั้งนี้ ในกลุ่ม

ที่ 3 จะย้ายน า้เชื้อแช่แขง็กลับมาเกบ็ในถงัไนโตรเจนเหลวก่อนการอุ่นละลาย 1 วัน (วันที่ 1, 7 และ 30) น า้เชื้อหลังการ

อุ่นละลายจากทั้งสามกลุ่มถูกเจือจางด้วยสารละลาย Tyrode albumin-lactate-pyruvate (TALP) และอุ่นที่อุณหภูมิ 

37°C นาน 15 นาท ีก่อนตรวจคุณภาพของตัวอสจุิ ผลปรากฏว่า ณ เวลาเกบ็รักษาใดๆ กต็าม น า้เชื้ อแช่แขง็จากทั้งสาม

กลุ่มมีตัวอสุจิเคล่ือนที่ร้อยละ 45 - 52.5 ตัวอสุจิมีชีวิตร้อยละ 47.5 - 58.5 ตัวอสุจิที่มีเย่ือหุ้มเซลล์เป็นปกติร้อยละ 

46.5 - 55.5 และตวัอสจุิที่มอีโครโซมสมบูรณร้์อยละ 81 – 86 โดยไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิระหว่าง

น า้เชื้ อแช่แขง็ทั้งสามกลุ่ม (p>0.05)อีกทั้งยังพบว่าความแตกต่างระหว่างพ่อพันธุ์แต่ละตัวและระยะเวลาของการเกบ็

รักษาน า้เชื้ อแช่แขง็แต่ละระยะ ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของตัวอสจุิภายหลังการอุ่นละลาย (p>0.05) จึงสรุปเบื้องต้น

ได้ว่าตู้แช่แขง็อุณหภมูิ - 80°C มีประสทิธภิาพในการรักษาคุณภาพของน า้เชื้อโคนมแช่แขง็ได้ดีใกล้เคียงกนักบัการเกบ็

ในถังไนโตรเจนเหลว จึงเหมาะส าหรับน ามาเป็นเครื่องใช้ทางเลือกส าหรับเกบ็รักษาน า้เชื้ อโคนมแช่แขง็ โดยจะสามารถ

รักษาคุณภาพของน า้เชื้ อได้นานอย่างน้อย 1 เดือน นอกจากนี้ ยังสามารถน าน า้เชื้ อที่เกบ็ในตู้แช่แขง็นี้ ย้ายกลับลงในถัง

ไนโตรเจนเหลวได้ เพ่ือความสะดวกส าหรับการเคล่ือนย้ายและการอุ่นละลายนอกสถานที่ 

ค าส าคญั: ไนโตรเจนเหลว  ตู้แช่แขง็  คุณภาพ  อสจุิ  โคนม  น า้เชื้อแช่แขง็ 
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Abstract 

This study aims to compare the post-thaw sperm quality of frozen bovine semen stored in a - 80°C freezer 

versus in liquid nitrogen (- 196°C). Frozen semen from eight Holstein-Friesian bulls supported from a commercial 

dairy farm was used. Twenty-five frozen semen straws from each bull were randomly assigned to three groups. In 

group I (a control), the frozen semen straws (n = 8 straws) were remained in a liquid nitrogen tank (- 196°C). 

In group II (n = 8 straws) and group III (n = 9 straws), the frozen semen straws were abruptly transferred from 

the tank to store further in goblets placed in the - 80°C freezer (chest freezer, capacity 0.566 m
3
). Temperatures 

in the freezer, which were monitored through the manufacturer-installed digital dials, were - 80±2°C throughout 

experimental period. Semen thawing (37°C for 30 sec) was performed after 2-day, 8-day (1-week) and 31-

day (1-month) of storage (2 - 3 straws per group per time). However one day prior to being thawed (day-1, -

7 and -30), the straws in group III were immediately put back to the tank. The thawed semen in all groups was 

extended with Tyrode albumin-lactate-pyruvate (TALP) medium, incubated at 37°C for 15 min and evaluated 

sperm quality. The results showed that irrespective of storage time, the sperm motility (45% - 52.5%), sperm 

viability (47.5% - 58.5%), membrane integrity (46.5% - 55.5%) and acrosome integrity (81% - 86%) among 

the storage temperatures (- 196°C, - 80°C and - 80 & - 196°C) were not significantly different (p>0.05). 

Differences of bulls and the lengths of storage time had no significant influence (p>0.05) on the post-thaw sperm 

quality. In summary, a - 80°C freezer was as effective as liquid nitrogen in preserving quality of frozen-thawed 

bovine spermatozoa throughout 1 month of storage. Therefore, it is suitable to use this appliance as an alternative 

for storage of frozen bovine semen. The frozen semen stored in the freezer can be transferred to the liquid nitrogen 

tank for thawing after transport. 

Keywords: liquid nitrogen, mechanical freezers, quality, spermatozoa, bovine, frozen semen 
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ผลของจิบเบอเรลลิกแอซิดต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของ 

ตน้กลา้มะละกอพนัธุฮ์อลแลนด ์

นิมมานรดี  พรหมทอง* และวีรสทิธิ์ สมพงศ์พันธ์ 

 

Effect of Gibberellic acid on Seed Germination and Seedling Growth of ‘Holland’  

Papaya (Carica papaya Linn) 

Nimmannoradee Promtong* and Weerasit  Sompongpan 

 

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธาน ี34190 

1Horticulture department, College of Agriculture, Ubonratchathani University34190  

*Corresponding author. E-mail : nimmannoradee.p@ubu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาผลของจิบเบอเรลลิกแอซิด (GA3) ความเข้มข้น 0, 10 และ 20 ppm ต่อการงอกของเมลด็และการ

เจริญเตบิโตของต้นกล้ามะละกอพันธุฮ์อลแลนด ์ พบว่าเมลด็มะละกอที่แช่จิบเบอเรลลิกแอซิด ความเข้มข้น 20 ppm มี

ความงอกสงูสดุ (70%) และการงอกเรว็ที่สดุ (10.25 วัน) การเจริญเตบิโตของต้นกล้ามะละกอ พบว่าต้นกล้าที่แช่จิบเบอ

เรลลิกแอซิดให้ขนาดล าต้น ความยาวรากแก้ว น า้หนักสดรากและอตัราเรว็ในการงอกสงูที่สดุ คอื 3.60 มลิลิเมตร, 8.86 

เซนตเิมตร, 0.43 กรัม และ 7 ตามล าดบั  ดงันั้นจิบเบอเรลลิกแอซิดความเข้มข้น 20 ppm มผีลต่อการช่วยเพ่ิมอตัราการ

งอก และลดเวลาที่ใช้ในการงอกและช่วยในการเจริญเตบิโตของล าต้นและรากของมะละกอพันธุฮ์อลแลนดไ์ด้ด ี

ค าส าคญั : จิบเบอเรลลิกแอซิด  การงอก  การเจริญเตบิโต  มะละกอ 

 

 

Abstract 

 Studies on the effect of gibberellic acid (0, 10 and 20 ppm) on seed germination and seedling growth of 

papaya ‘Holland’ cultivar. The results showed gibberelic acid 20 ppm increased germination percentage (70%) 

spent less germination (10.25 days). Growth of papaya seedlings, gibberelic acid improved stem size, root length, 

fresh weigh and germination vigour index (GVI) were 3.60 mm, 8.86 cm, 0.43 g and 7, respectively. Whereas, 

the gibberellic acid at concentration 20 ppm was tended to increase on the bestgrowth of papaya cultivar Holland 

seedling. 

Keywords: Gibberellic acid  seed germination  seed growth  papaya 
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วิเคราะหค์วามถูกตอ้งทางต าแหน่ง โดยรบัค่าปรบัแกค้วามถูกตอ้งจาก GNSS CORS 

Network ดว้ยวิธีส ารวจแบบ RTK 

ณฐักติติ์ เสงี่ยม
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บทคดัย่อ 

 ในปัจจุบันมีการใช้งานข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ิมสงูขึ้นเพ่ือใช้วางแผนงานพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เช่น งานส ารวจ

ภมูิประเทศความละเอยีดสงู เพ่ือใช้ในการท าแบบจ าลองลักษณะภมูิประเทศ งานส ารวจเพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 

แนวท่อประปา ไฟฟ้า และเส้นทางคมนาคม ใช้ในการควบคุมเคร่ืองจักร เช่นรถไฟฟ้า เคร่ืองจักรกลทางเการเกษตร เป็น

ต้น ทั้งหมดนี้คอืการก้าวไปสู่การเป็น Smart City และ Smart Farming ด้วยเหตนุี้ จึงมกีารพัฒนาระบบ GPS ไปสู่ GNSS 

และก้าวไปสู่ระบบ GNSS CORS Network จึงเริ่มต้นขึ้นเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยในทุกๆ ด้าน ซึ่ง

ข้อมูลเชิงพ้ืนที่มีการปรับแก้ค่าความถูกต้องของต าแหน่งทั้งทางราบและทางดิ่งถูกวัดจากสถานีฐานอ้างอิงรับสญัญาณ 

GNSS แบบต่อเนื่อง (GNSS Continuously Operating Reference Station : GNSS CORS) รับสัญญาณจากดาวเทียม

ทุกๆ 1 วินาท ีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยเสมือนว่าสถานีใช้แทนหมุดหลักฐานทั้งทางราบและทางดิ่ง  ใช้อุปกรณ์รับ

สัญญาณดาวเทียม GNSS แบบ 2 ความถี่ รับสัญญาณดาวเทียม GNSS โดยใช้ค่าจากสถานี GNSS CORS ทุกสถานี

ภายในโครงข่ายเพ่ือค านวณพิกัดทางราบและทางดิ่งในลักษณะโครงข่าย ด้วยวิธีนี้ ค่าความคลาดเคล่ือนที่เกิดจาก

ระยะทาง(Baseline)จากสถานีฐาน(BASE) กบัสถานีลูกข่าย(ROVER) จะไม่มีผลต่อความถูกต้องของต าแหน่งที่ได้จาก

การปรับแก้ค่าดังกล่าว และเพราะมีการรับสญัญาณต่อเนื่องจึงท าให้มีข้อมูลมากพอที่จะสามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์

ได้อย่างแม่นย า บทความนี้ จะกล่าวถึงการทดสอบความแม่นย าของต าแหน่งโดยใช้ระบบโครงข่ายดาวเทียม GNSS แบบ

จลน์ในทนัท ี (GNSS CORS Network) เกบ็ข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุก 1 วินาท ีรวม 10,000 วินาท ีประมวลผลด้วยวิธหีา

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) ของข้อมูลต าแหน่งทั้ง 3 แกน คือ X Y และ Z เพ่ือหาความน่าเชื่อถือของพิกัด ซึ่ง

ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบนี้ ค่าความคลาดเคล่ือนของต าแหน่งทางราบ(X,Y) คือ ±2 เซนติเมตร และค่าความ

คลาดเคล่ือนของต าแหน่งทางดิ่ง(Z) คอื ±7 เซนตเิมตร 

ค าส าคญั: ระบบ GNSS,  สถานีฐานอ้างองิรับสญัญาณ GNSS แบบต่อเนื่อง,  ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ 

  



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

71 

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 

Abstract 

Currently, the spatial data are mostly used for development plans of Thailand such as using the high 

resolution spatial data of the Topographic Survey for applying in 3D Land Surface Model, for infrastructure 

developing e.g. plumbing system, power distribution, and transportations, for controlling the machine e.g. sky-

train system and agriculture etc. All of this is going to be a smart city and smart farming. Therefore, the GNSS 

CORS Network which is an advanced system and the next generation of the GPS and GNSS systems is being 

developed. The spatial data have been corrected both vertical and horizontal positions accuracies by measuring from 

the GNSS Continuously Operating Reference Station (GNSS CORS) and sending the signals every second, 24 

hours a day. GNSS CORS is in the place of the Ground Control Points. The correction of both vertical and horizontal 

positions accuracies of GNSS satellite survey data are measured from the GNSS Continuously Operating Reference 

Station or GNSS CORS and use the dual-frequency GNSS receivers with GPS and GLONASS and apply the 

network adjustment. In this method, the distance errors between the base station (BASE) and the client station 

(ROVER) are very low and do not effect in the position accuracy obtained from the errors correction. This article 

will discuss about the position accuracy investigation using the GNSS CORS Network system. The obtained data 

were continuously collected every second, totally 10,000 seconds and were processed by standard deviation method 

of 3 dimensions of coordinates that are X, Y, and Z. Then, the results of this work are the horizontal position 

accuracy equals to ±2 cm. and the vertical position accuracy equals to ±7 cm. 

Keywords: GNSS, CORS network, RTK 
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บทคดัย่อ 

 กระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติกชนิดพอลิเอทลีินเทเรฟทาเลตมีขั้นตอนส าคัญที่ท าให้เกดิกากตะกอนพลาสตกิ 

คือ ขั้นตอนการบดย่อย กากตะกอนพลาสติกเหล่านี้ ไม่สามารถน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้เนื่องจากมีขนาดเล็กกว่า

มาตรฐาน และมีการปนเป้ือนของพลาสติกชนิดอื่นและฝุ่ นผงจากการบดย่อย การก าจัดกากตะกอนพลาสตกิอย่างไม่ถูก

วิธอีาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้ ได้เสนอแนวทางในการน ากากตะกอนพลาสติกมาผลิตเป็น

เชื้ อเพลิงอดัเมด็โดยผสมกบัขี้ เลื่อยไม้สกัและอดัเมด็ด้วยเครื่องอดัแบบไฮดรอลิค จากนั้นศึกษาสมบัติทางกายภาพและ

เคม ีและสมบตัเิชิงความร้อนของวัตถุดิบและเชื้ อเพลิงอดัเมด็ที่ผลิตได้ จากการศึกษาพบว่า ธาตพ้ืุนฐานของวัตถุดิบกาก

ตะกอนพลาสตกิและขี้ เลื่อยไม้สกั มคีาร์บอนร้อยละ 38.41 และ 47.58, ไฮโดรเจนร้อยละ 3.02 และ 6.32, ออกซิเจน

ร้อยละ 21.54 และ 51.56 ไนโตรเจนร้อยละ 0.07 และ 0.06 , และไม่พบซัลเฟอร์ ตามล าดับ วัตถุดิบกากตะกอน

พลาสติกและขี้ เลื่อยไม้สกั มีสดัส่วนคาร์บอนต่อไฮโดรเจน (C:H) 12.70 และ 7.52 และสดัส่วนออกซิเจนต่อคาร์บอน 

(O:C) เท่ากับ 0.56 และ 1.08 ตามล าดับ จากการค านวณค่าความร้อนสูง (high heating value, HHV) ของวัตถุดิบ

กากตะกอนพลาสติกและขี้ เลื่อยไม้สัก มีค่าเท่ากับ 13.47 และ 15.92 เมกะจูลต่อกโิลกรัม (MJ/kg) ตามล าดับ เมื่อ

ผลิตเป็นเชื้ อเพลิงอดัเมด็โดยผสมวัตถุดิบในอตัราส่วนกากตะกอนพลาสติกต่อขี้ เลื่อยไม้สกั เท่ากบั 10 ต่อ 1 พบว่า มี

สดัส่วน C:H และ O:C เท่ากบั 11.48 และ 0.69 ตามล าดับ และมีค่า HHV เท่ากบั 18.06 MJ/kg จากการวิเคราะห์

สมบัติเชิงความร้อนด้วยเทคนิคเทอร์โมกราวิเมตริกดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ พบว่า เชื้ อเพลิงอดัเมด็ที่

ผลิตได้สามารถเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ภายใต้สภาวะออกซิเดชั่นที่อุณหภูมิในช่วง 452-469 องศาเซลเซียส และมีขี้ เถ้า

เลก็น้อย ซึ่งเชื้อเพลิงอดัเมด็ที่ผลิตได้มสีมบตัเิหมาะสมและสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ 

ค าส าคญั: กากตะกอนพลาสตกิ  ขี้ เลื่อยไม้สกั  เชื้อเพลิงอดัเมด็  พอลิเอทลิีนเทเรฟทาเลต สมบตั ิ  
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Abstract 

         Crushing was a major process in the recycling of polyethylene terephthalate (PET) bottles that generated 

residues and sludge. The residues and sludge of PET could not recyclable in the PET cycle because it was smaller 

than the standard of PET flake. Moreover, the bulk of residues and sludge of PET usually contaminated with several 

plastics and dust from crushing process. Improper disposal of those residues and sludge had directly affected to 

human health and the environment. This research proposes the guideline of the re-utilization of residues and sludge 

of PET by pellets processing with the hydraulic press. The mixtures of residues of PET and biomass (teak sawdust) 

had been used for producing pellets. Characteristics of raw materials and pellets such as proximate and ultimate 

analysis, heating values, and thermal properties were investigated. The experimental results showed that the ultimate 

analysis of residues of PET and teak sawdust were reported as the elements such as carbon content 38.41% and 

47.58%, hydrogen content 3.02% and 6.32%, oxygen content 21.54% and 51.56%, nitrogen content 0.07% 

and 0.06%, respectively. Sulfur content in both raw materials had not found. The ratios of carbon to hydrogen 

(C:H) and oxygen to carbon (O:C) of residues of PET and teak sawdust were 12.70 and 7.52, and 0.56 and 

1.08, respectively. In addition, the calculation of high heating value (HHV) of both residues of PET and teak 

sawdust were 13.47 and 15.92 MJ/kg, respectively. The pellets that produced from the mixtures of residues of 

PET and teak sawdust with the ratio of 10 to 1 was investigated. Elemental values of the pellets slightly changed 

due to effects of materials mixing. The numbers of C:H and O:C were 11.48 and 0.69, respectively and the HHV 

of the pellets was 18.06 MJ/kg. The thermal properties analysis was employed using the thermogravimetric-

differential scanning calorimetry technique. The results showed that the pellets could be completed combustion 

under oxidation condition at the temperature range of 452-469 C, which was contained a small amount of ash 

after the combustion. Processing of the pellets from residues of PET and teak sawdust could be satisfied, as the 

solid recovered fuels, and the properties of the pellets referred as a renewable fuel. 

Keywords: Residues and sludge,Teak sawdust,Pellets,Polyethylene terephthalate,Characteristics 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้ ท าการศึกษาพฤติกรรมการบวมตัวและความสามารถในการอุ้มน ้าของคอมโพสิตไฮโดรเจลเพ่ือ

ประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนักในน า้เสยี โดยคอมโพสติไฮโดรเจลที่ใช้เตรียมได้จาก พอลิไวนิลแอลกอฮอล์คอมโพ

สติกบัคาร์บอนนาโนทวิบ์แบบผนังหลายชั้น และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์คอมโพสติกบัคาร์บอนนาโนทวิบ์แบบผนังหลาย

ชั้นที่ผ่านการดัดแปลงผิวหน้า โดยใช้สารละลายกลูตารัลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวาง จากการทดลองพบว่าสามารถเตรียม

ฟิล์มคอมโพสติไฮโดรเจลได้ส าเรจ็ และพบว่าคาร์บอนนาโนทวิบแ์บบผนังหลายชั้นมผีลต่อความสามารถในการอุ้มน า้ของ

คอมโพสิตไฮโดรเจล คอมโพสิตไฮโดรเจลที่เติมคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นที่ผ่านการดัดแปลงผิวหน้าจะมี

อตัราการบวมตัวและอตัราการอุ้มน า้ได้สงูสดุถึงร้อยละ 426 และร้อยละ 80 ตามล าดับ ทั้งนี้ อาจเป็นผลมาจากโมเลกุลมี

สมบตัชิอบน า้เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังท าการศึกษาจลนศาสตร์และกลไกของพฤติกรรมการบวมตวัของคอมโพสติไฮโดรเจล 

และพบว่าคอมโพสติไฮโดรเจลทุกชนิด มีจลนศาสตร์การบวมตัวตามแบบจ าลองปฏกิริิยาอนัดับสอง และกลไกการบวม

ตวัเป็นการแพร่แบบ quasi-Fickian ตามล าดบั 

ค าส าคญั: ไฮโดรเจล  พอลิไวนิลแอลกอฮอล์  คาร์บอนนาโนทวิบแ์บบผนังหลายชั้น  การบวมตวั  จลนศาสตร์และกลไก 

 

Abstract 

In this paper, the swelling behavior of composite hydrogel for used as an adsorbents for remove heavy 

metal in wastewater was studied. The hydrogels were prepraed from poly(vinyl) alcohol (PVA), PVA composited 

with multiwall carbon nanotube (MWCNT) and PVA composited with the modified multiwall carbon nanotube 

(MWCNT(mod.)) by using glutraldehyde as a crosslinking agent. It was found that the MWCNT has effecting to 

the swelling behaviour of hydrogel. We found that the PVA/MWCNT(mod.) highly exhibited the equilibrium 

swelling ratio and equilibrium water content due to its hydrophilicity property. The swelling ratio (%SR) and and 

equilibrium water content (%EWC) of PVA/MWCNT(mod.) hydrogel shows up to 426 and 80, respectively. In 

addition, the kinetic and mechanism of swelling also were investigated, It was found that the all of composite 

hygrogel followed the pseudo-second order model and quasi-fickian diffusion, respectively. 

Keywords: Hydrogel, Poly(vinyl) alcohol, Multiwall carbon nanotube, Swelling, Kinetics and mechanisms 
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บทน า 

 พอลิเมอรไ์ฮโดรเจล คอื พอลิเมอร์ที่มโีครงสร้างที่เชื่อมกนัเป็นโครงร่างตาข่ายสามมิตสิามารถเกดิผ่านปฏิกริิยา

ทางเคมีหรือแรงกระท าเชิงกล (Omidian et al., 2008; Hennink et al., 2012) ไฮโดรเจลสามารถดูดซับและกักเกบ็

สารละลายภายในโครงสร้างได้สูง ท าให้ไฮโดรเจลเกิดการบวมตัวและมีความยืดหยุ่นได้ (Ahmed, 2015) นอกจากนี้

พบว่าเมื่อมีการสญูเสยีน า้หรือสารละลายไฮโดรเจลกส็ามารถหดตัวและกลับสู่สภาพเดิมได้ อกีทั้งยังสามารถน ากลับมา

ประยุกตใ์ช้งานได้อกีครั้ง (Wang et al., 2011) ด้วยเหตนุี้ จึงท าให้ไฮโดรเจลได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในการน าไป

ประยุกตใ์ช้ในการงานในด้านต่าง ๆ เช่น การน าไฮโดรเจลมาใช้เป็นวัสดุในการน าส่งยาไปยังอวัยวะเป้าหมาย (Hamidi et 

al., 2008) ผลิตเป็นเนื้อเยื่อวิศวกรรมเพ่ือทดแทนเนื้อเยื่อ (Stamatialis et al., 2008)  นอกจากนี้ ไฮโดรเจลยังสามารถ

ประยุกต์ใช้งานทางด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้เป็นวัสดุที่สามารถอุ้มน า้เพ่ือช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ 

(Abedi-Koupai et al., 2008) และใช้เป็นตวัดูดซับโลหะหนักในน า้เสยี (Ngah et al., 2011) เป็นต้น 

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันไฮโดรเจลสามารถเตรียมได้จากสารหลายชนิด เช่น พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 

(Poly(vinyl) alcohol, PVA  ( (Ruiz et al., 2001)  ไคโตซาน (Chitosan) (Berger et al., 2004) และพอลิอะคริเลต 

(Polyacrylate( )Hua et al., 2001) เป็นต้น จากการศึกษาพบว่าการเตรียมไฮโดรเจลจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ได้รับ

ความนิยมอย่างมาก เนื่องจากเป็นสารที่สามารถละลายในน ้าได้ (Ruiz et al., 2001) และไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถย่อยสลายได้โดยวิธชีีวภาพ )Salehi et al., 2011( จึงท าให้นักวิจัยส่วนใหญ่น าพอลิไวนิล

แอลกอฮอล์มาใช้ท าเป็นไฮโดรเจลเพ่ือประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ  (Sakai et al., 2013) อย่างไรกต็ามพบว่าไฮโดรเจลที่

เตรียมจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์มคีวามแขง็แรงเชิงกลค่อนข้างต ่า (Varshney, 2007) จึงนิยมไปผสมกบัพอลิเมอร์หรือ

ส า ร ชนิ ด อื่ นๆ  เ ช่ น  poly(vinyl) pyrrolidone (Razzak et al., 1999) Clay (Yeh et al., 2003) ZnO nanoparticle 

(Mallakpour et al., 2016) และเส้นใยเซลลูโลส (Peresin et al., 2010) เป็นต้น 

นอกจากสารที่กล่าวมาแล้วนั้น พบว่าคาร์บอนนาโนนาทิวบ์แบบผนังหลายชั้น )Multi-walled carbon 

nanotubes, MWCNT( เป็นอกีหนึ่งวัสดุที่น่าสนใจในการน ามาคอมโพสติกบัพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ เนื่องจากสามารถเพ่ิม

สมบัติเชิงกลของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรเจลได้ อกีทั้งลักษณะโครงสร้างของคาร์บอนนาโนทวิบ์แบบผนังหลายชั้น

สามารถท านายสมบตัต่ิาง ๆ ได้ เช่น ความสามารถในการบวมตวั และความสามารถในการดูดซับ เป็นต้น 

งานวิจัยนี้ มุ่งศึกษาการเตรียมไฮโดรเจลจากพอลิไวนิลแอลกอฮอล์และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์คอมโพสิตกับ

คาร์บอนนาโนทวิบ์แบบผนังหลายชั้น โดยใช้สารละลายกลูตารัลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวาง และศึกษาอทิธพิลของการเตมิ

คาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นที่มีต่อความสามารถในการบวมตัวและการอุ้มน า้ของไฮโดรเจล เพ่ือใช้ท านาย

ความสามารถในการน าไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาจลนศาสตร์และกลไกการบวมตัวของ

คอมโพสติไฮโดรเจลต่อสมบตัดิงักล่าวอกีด้วย 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

2.1 สารเคมี 

พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Poly vinyl alcohol, PVA) น ้าหนักโมเลกุล 85000-124000 จากบริษัท Sigma-

Aldrich ประเทศเยอรมนี คาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น  (Multiwall carbon nanotube, MWCNT) เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 10-25 นาโนเมตร จากบริษัท Iljin nanotech ประเทศเกาหลีใต้ สารละลายกลูตารัลดีไฮด์เข้มข้นร้อยละ 1.2 

โดยน ้าหนักต่อปริมาตร จากบริษัท Sigma-Aldrich ประเทศเยอรมนี กรดอะซิติกและกรดซัลฟูริก จากบริษัท QRë C 

ประเทศนิวซีแลนด ์เมทานอลเข้มข้นร้อยละ 98 และกรดไนตริกเข้มข้นร้อยละ 69 จากบริษัท Carlo Erba ประเทศอติาลี  

2.2 การดดัแปลงผิวหนา้ของคารบ์อนนาโนทิวบแ์บบผนงัหลายชั้น  

 การดดัแปลงผวิหน้าของ MWCNT ท าได้โดยการน า MWCNT  0.1 กรัม มารีฟลักซ์ )Reflux( กบัสารผสมของ

กรดซัลฟิวริกเข้มข้นร้อยละ 10 และกรดไนตริกเข้มข้นร้อยละ 10 ที่อตัราส่วน 3:1 (กรดซัลฟิวริก:กรดไนตริก) เป็นเวลา 

7.5 ชั่วโมง หลังจากนั้นน าสารละลายไปป่ันเหวี่ยง (Centrifuge) ด้วยเคร่ืองป่ันเหวี่ยงเพ่ือให้สารตกตะกอนเป็นเวลา 1
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ชั่วโมง  ท าการล้างตะกอนให้เป็นกลางโดยใช้น า้ปราศจากไอออน โดยการป่ันเหวี่ยงอีกคร้ัง ท าซ า้จนกระทั่งตะกอนมี

สมบตัเิป็นกลาง จากนั้นน าตะกอนที่ได้ไปอบด้วยตู้อบสญูญากาศที่อณุหภมู ิ45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จะได้

คาร์บอนนาโนทวิบแ์บบผนังหลายชั้นที่ผ่านการดดัแปลงผวิหน้า(Multiwallcarbon nanotube modified,MWCNT(mod.)) 

2.3 การเตรียมสารละลายคอมโพสิตของพอลิไวนิลแอลกอฮอลก์บัคารบ์อนนาโนทิวบแ์บบผนงัหลายชั้น 

เติม MWCNT จ านวน 0.01 กรัม ลงในสารละลาย PVA เข้มข้นร้อยละ 10 โดยน ้าหนัก ปริมาตร 100 

มิลลิลิตร  จากนั้นท าการกวน )Stir( เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นน าสารละลายผสม

ดงักล่าวไปให้คล่ืนความถี่สงู )Sonicate) โดยเคร่ืองอลัตราโซนิก (Ultrasonic) ชนิดอ่าง ด้วยความถี่ 40 กโิลเฮิรตซ ์เป็น

เวลา 30  นาที เพ่ือให้สารผสมเข้ากันได้ดี ท าการกวนต่อที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็นเวลาอีก 1 ชั่วโมงจะได้

สารละลายผสมของ PVA กบั MWCNT  

ในกรณีสารละลายผสมของ PVA กบั MWCNT(mod.) จะท าการเตรียมเช่นเดียวกนักบัการเตรียมสารละลาย

ผสมของ PVA กบั MWCNT 

2.4 การเตรียมคอมโพสิตไฮโดรเจล 

การศึกษานี้ จะท าการเตรียมไฮโดรเจล 3 ชนิด คือ พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรเจล (PVA hydrogel) พอลิไว

นิลแอลกอฮอล์คอมโพสติกบัคาร์บอนนาโนทวิบแ์บบผนังหลายชั้นไฮโดรเจล (PVA/MWCNT hydrogel) และพอลิไวนลิ

แอลกอฮอล์คอมโพสิตกับคา ร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนั งหลายชั้ นที่ ผ่ านการดัดแปลงผิวหน้ า ไฮโดรเจล 

(PVA/MWCNT(mod.) hydrogel) ซึ่งสามารถเตรียมได้โดยน าสารละลาย PVA หรือสารละลายผสม PVA/MWCNT 

หรือสารละลายผสม PVA/MWCNT(mod.) ปริมาตร 10 มิ ลลิลิตร ผสมเข้ากับสารละลายเชื่อมขวาง  (Crosslinking 

solution) ปริมาตร 16.80 มิลลิลิตร (สารละลายเชื่อมขวางประกอบด้วย เมทานอล (50 %w/v) : กรดแอซิติก (10 

%w/v) : กลูตารัลดไีฮด ์(1.2 %w/v) : กรดซัลฟิวริก (10 %w/v) ในอตัราส่วน 3 : 2 : 1 : 1) โดยใช้เคร่ืองกวนแบบ

ใช้แม่เหลก็ เมื่อผสมเข้ากนัดแีล้ว เทสารผสมลงบนจานเพาะเชื้อ (Petri dish) ทิ้งไว้ 30 นาท ีที่อณุหภมูห้ิองจะได้คอมโพ

สติไฮโดรเจล จากนั้นน าคอมโพสติไฮโดรเจลที่ได้ไปอบด้วยตู้อบสญูญากาศที่อุณหภมูิ 40  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 

ชั่วโมง  สมบตัต่ิาง ๆ ต่อไปจะได้ไฮโดรเจลในสภาวะแห้งพร้อมน าไปทดสอบ  

2.5 การศึกษาโครงสรา้งทางเคมีของคารบ์อนนาโนทิวบแ์บบผนงัหลายชั้นและคอมโพสิตไฮโดรเจล 

โครงสร้างทางเคมีของคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้น และคอมโพสติไฮโดรเจลสามารถตรวจสอบด้วย

เทคนิคฟูเรียทรานสฟอร์มอนิฟาเรดสเปกโทรสโคปี (FT-IR spectroscopy) (รุ่น FTIR-4100, Jasco, Japan) โดยการ

เตรียมตัวอย่างส าหรับ MWCNT และคอมโพสิตไฮโดรเจลจะใช้วิธี KBr pellet และเทคนิคฟิล์มบาง (Film casting) 

ตามล าดบั ท าการตรวจวัดที่ช่วงเลขคล่ืน (Wavenumber) ระหว่าง 4000-400 cm
-1

 

2.6 ความสามารถการบวมตวัของคอมโพสิตไฮโดรเจล 

 ความสามารถในการบวมตัวถือเป็นสมบัติที่ส  าคัญอย่างหนึ่งของไฮโดรเจล คือ สามารถน าไปวิเคราะห์เพ่ือ

น าไปใช้งานด้านต่าง ๆ  เช่น การควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ย )Han et al., 2009( และการใช้เป็นตวัดูดซับโลหะหนักในน า้

เสยี )Salehi et al., 2012( เป็นต้น จึงได้ท าการทดสอบสมบตัดิงักล่าว โดยมกีารศึกษาผลของชนิดของสารไฮโดรเจล ต่อ

ความสามารถในการบวมตัวที่อุณหภมูิ 45 องศาเซลเซียส โดยชนิดที่น ามาทดสอบ คือ PVA hydrogel PVA/MWCNT 

hydrogel และ PVA/MWCNT(mod.) hydrogel โดยในขั้นแรกของการทดสอบจะท าการตัดแผ่นฟิล์มที่อยู่ในสภาวะแห้ง

ให้อยู่ในขนาดประมาณ 1 x 1 ตารางเซนติเมตร จากนั้นน ามาชั่งน า้หนัก บันทกึน า้หนักเป็นน า้หนักของไฮโดรเจลขณะ

แห้ง (ระบุเป็น Wd) หลังจากนั้นน าคอมโพสิตไฮโดรเจลดังกล่าวไปแช่ในน า้ปราศจากไอออนที่ช่วงเวลาต่าง ๆ เมื่อถึง

เวลาตามที่ก  าหนดน าไฮโดรเจลออกมาจากน า้ จากนั้นท าการซับน า้ส่วนเกนิบริเวณพ้ืนผิวด้วยกระดาษกรอง หลังจากนั้น

น ามาชั่งแล้วบันทกึน า้หนักเป็นน า้หนักของไฮโดรเจลที่ช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ระบุเป็น Ws ท าการค านวณร้อยละอตัราการ

บวมตวั (Swelling ratio, %SR) ของคอมโพสติไฮโดรเจล ดงัสมการที่ (1) (Stamatialis et al., 2008) 

  



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

77 

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 

 

 1100% 
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เมื่อ Ws คอื น า้หนักของไฮโดรเจลในสภาวะบวมตวัที่เวลาใด ๆ หน่วย กรัม 

   Wd คอื น า้หนักของไฮโดรเจลในสภาวะแห้ง หน่วย กรัม 

ท าการทดลอง 3 ซ า้  

นอกจากนี้ ยังท าการศึกษาความสามารถในการอุ้มน า้ (Equilibrium water content, %EWC) ของคอมโพสิต

ไฮโดรเจล ซึ่งเป็นการศึกษาความสามารถในการกักเกบ็น า้ไว้ในโครงสร้างของคอมโพสติไฮโดรเจลดังสมการ (2) โดย

ท าการศึกษาได้ในลักษณะเดยีวกนักบัการทดสอบความสามารถในการบวมตวัของคอมโพสติไฮโดรเจล

 
 2100% 




s

ds

W

WW
EWC  

ท าการทดลอง 3 ซ า้ เช่นเดยีวกนักบัความสามารถในการบวมตวัของไฮโดรเจล 

 

ผลและอภิปรายการทดลอง 

3.1 โครงสรา้งทางเคมีของคารบ์อนนาโนทิวบแ์บบผนงัหลายชั้นและคอมโพสิตไฮโดรเจล 

การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของคาร์บอนนาโนทวิบ์แบบผนังหลายชั้นและคอมโพสิตไฮโดรเจลเป็นการศึกษา

เพ่ือยืนยันโครงสร้างและปฏกิริิยาทางเคมทีี่เกดิขึ้นภายในโครงสร้างของไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ  

 
รูปท่ี 1 FT-IR spectra ของ (a) PVA (b) PVA hydrogel (c) PVA/MWCNT hydrogel (d) PVA/MWCNT(mod.) hydrogel 

จากการศึกษาโครงสร้างทางเคมีพบว่าไฮโดรเจลทุกชนิดปรากฏพีคขนาดกว้าง )Broad band( เกดิขึ้นที่บริเวณ

ประมาณ 3337 cm
-1 
และ 2936 cm

-1 
ซึ่งแสดงถงึหมู่  -OH  stretching  และหมู่ C-H stretching ภายในโครงสร้างของ 

PVA (Farida et al., 2016) ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 1 และพบพีคที่บริเวณ 1655 cm
-1
 และ 1088 cm

-1
 ซึ่งแสดง

ถงึหมู่ C=O stretching ที่เกดิจากหมู่ acetate และหมู่ -C-OH ในโมเลกุลของ PVA (Farida et al., 2016) นอกจากนี้ยัง

พบพีคที่ประมาณ 1145 cm
-1

 ของไฮโดรเจลทั้ง 3 ชนิด )รปู 1b, 1c, 1d( ซึ่งแสดงถงึหมู่ C-O-C stretching  ที่เกดิจาก

ปฏิกิริยาการเชื่อมขวาง (Crosslinked) ผ่าน acetal bridges ภายในโครงสร้างของคอมโพสิตไฮโดรเจล (Mansur et al., 

2008) นอกจากนี้ ในโครงสร้างของ PVA/MWCNT hydrogel และ PVA/MWCNT(mod.) hydrogel จะมีพีคเกิดขึ้น

บริเวณ 3337 cm
-1 
และบริเวณ 1655 cm

-1
 มีความกว้างมากขึ้น ทั้งนี้ อาจเนื่องจากหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่คาร์บอกซิลิก
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ในโครงสร้าง MWCNT และ MWCNT(mod.) (Salehi et al., 2012) ซึ่งสอดคล้องกบัผลการทดสอบโครงสร้างเคมีของ 

MWCNT และ MWCNT (mod.) ดงัรปูที่ 2 

 
รูปท่ี 2 FT-IR spectra (a) MWCNT (b) MWCNT(mod.) 

  

จากการศึกษาโครงสร้างทางเคมขีอง MWCNT และ MWCNT(mod.) พบว่าจะมพีีคที่มลัีกษณะคล้ายกนัที่บริเวณ 1614 

cm
-1 
ซึ่งแสดงถึงหมู่ C=O stretching ที่เกดิจากวงอะโรมาติกของ MWCNT (Salehi et al., 2012)  พีคที่บริเวณ 3440 

cm
-1 
แสดงถึ งห มู่  -OH  stretching ที่ อ ยู่บ ริ เ วณผิวหน้าของ MWCNT และพบว่า พีคที่ บริ เ วณดังก ล่าวของ 

MWCNT(mod.) จะมีลักษณะขนาดกว้าง (Broad) ขึ้นซึ่งอาจเกิดจากการดัดแปลงผิวหน้าของ MWCNT เนื่องมาจาก

ปริมาณของหมู่ OH ที่เพ่ิมมากขึ้ น นอกจากนี้ ยังพบพีคที่บริเวณ 1725 cm
-1

 และ 1026 cm
-1

 ซึ่งแสดงถึงหมู่ C=O 

stretching และหมู่ C-O stretching ของหมู่คาร์บอกซิลิกภายในโครงสร้างของ MWCNT(mod.) (Salehi et al., 2012) 

อกีด้วย 

3.2 ลกัษณะพื้ นผิวของคอมโพสิตไฮโดรเจล 

เป็นที่ทราบกันดีว่าการกระจายตัวของ MWCNT ใน PVA มีความส าคัญต่อสมบัติของคอมโพสิตไฮโดรเจล 

หากกระจายตัวไม่ดีหรือเกิดการรวมกลุ่ม )Aggregate( จะมีผลท าให้บริเวณที่เกิดปฎิกริยา (Active site) ลดน้อยลง 

(Swain et al., 2010) ดังนั้นผู้ วิจัยจึงท าการตรวจสอบการกระจายตัวของ MWCNT และ MWCNT(mod.) ใน PVA 

โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscopy, SEM) โดยตวัอย่างคอมโพสติไฮโดร

เจลจะต้องท าการเคลือบ )Coat( ทองก่อนท าการวิเคราะห์ลักษณะทางพ้ืนผวิ 

 จากการศึกษาพบว่าพ้ืนผิวของ PVA จะมีลักษณะเรียบ )รูป 3a( ซึ่งมีความแตกต่างไปจาก PVA/MWCNT  

hydrogel และ PVA/MWCNT(mod.) hydrogel )รูป 3b และ 3c( และพบว่าบริเวณพ้ืนผิวของ PVA/MWCNT 

hydrogel และ PVA/MWCNT(mod.) hydrogel จะมอีนุภาคของ MWCNT )จุดสขีาว( กระจายอยู่ทั่วพ้ืนผวิของคอมโพ

สิตไฮโดรเจล อย่างไรก็ตามพบว่า MWCNT(mod.) จะมีขนาดเล็กและกระจายตัวได้ดีกว่า MWCNT ทั้งนี้ อาจ

เนื่องมาจากโครงสร้างของ MWCNT(mod.) จะมีหมู่ COOH และหมู่ OH ที่มีสมบัติชอบน า้ จึงท าให้สามารถกระจายตวั

ใน PVA ได้ด ี 
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รูปท่ี 3 ลักษณะพื้นผวิของ (a) PVA hydrogel (b) PVA/MWCNT hydrogel (c) PVA/MWCNT(mod.) hydrogel 

(a) 

(b) 

(c) 
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3.3 ความสามารถในการบวมตวัของคอมโพสิตไฮโดรเจล 

จากการศึกษาความสามารถในการบวมตัวของไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ พบว่าการเติม  MWCNT มีผลต่อ

ความสามารถในการบวมตวั ดงัแสดงในรปูที่ 4(a) พบว่าไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ จะมอีตัราการบวมตวัเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็

ในช่วงแรก จากนั้นเริ่มเพ่ิงขึ้นอย่างช้า ๆ และคงที่ เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาท ีนอกจากนี้ยังพบว่า PVA/MWCNT(mod.) 

hydrogel จะมีอัตราการบวมตัวสงูมากกว่า PVA/MWCNT hydrogel และ PVA hydrogel ตามล าดับ ทั้งนี้ เนื่องมาจาก 

MWCNT ที่ผ่านการดัดแปลงผิวหน้ามาแล้วนั้น มีผลท าให้ผิวหน้าของ  MWCNT มีหมู่ฟังก์ชันที่มีสมบัติความชอบน า้ 

)Hydrophilic( มากยิ่งขึ้ น ท าให้มีความสามารถในการบวมตัวสูงขึ้ น ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับผลของ

การศึกษาโครงสร้างทางเคมีของคอมโพสิตไฮโดรเจล ขณะเดียวกัน PVA กม็ีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่ภายในโครงสร้าง 

(Shirazi et al., 2011) จึงส่งผลให้ PVA/MWCNT(mod.) hydrogel มีความสามารถในการบวมตัวได้มากกว่าไฮโดร

เจลทั้ง 2 ชนิดนั่นเอง   
3.4 ความสามารถในการอุม้น ้ าของคอมโพสิตไฮโดรเจล 

ความสามารถในการอุ้มน ้าของไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ จะมีแนวโน้มที่มีความคล้ายกับพฤติกรรมการบวมตัว 

กล่าวคือ ในช่วงแรกไฮโดรเจลจะมีความสามารถในการอุ้มน า้ได้อย่างรวดเรว็ จากนั้นจะคงที่และค่อย ๆ เข้าสู่สมดุลเมื่อ

ระยะเวลาผ่านไปประมาณ 30 นาท ีดงัรปูที่ 4(b) 

จากรูปที่ 4(b) พบว่าไฮโดรเจลที่มีร้อยละความสามารถในการอุ้มน ้าสูงที่สุด คือ PVA/MWCNT(mod.) 

hydrogel สูงถึงร้อยละ 79 ในขณะที่ PVA มีร้อยละความสามารถในการอุ้มน า้ต ่าที่สุดประมาณร้อยละ 54 จากผลการ

ทดลองดังกล่าวสามารถชี้ ให้เห็นได้ว่าโครงสร้างทางเคมีของไฮโดรเจลมีผลต่อความสามารถในการอุ้มน า้เช่นเดียวกบั

ความสามารถในการบวมตวั 
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รูปท่ี 4 ร้อยละการบวมตัว (a) และความสามารถในการอุ้มน า้ (b) ของไฮโดรเจลที่ชนิดต่าง ๆ 

 

3.5 จลนศาสตรก์ารบวมตวัของคอมโพสิตไฮโดรเจล 

ความเรว็ในการบวมตวัหรือจลนศาสตร์การบวมตวัของคอมโพสติไฮโดรเจล ถอืว่าเป็นปัจจัยส าคญัในการศึกษา

พฤติกรรมการบวมตัวของคอมโพสติไฮโดรเจล โดยทั่วไปแล้วจลนศาสตร์การบวมตัวสามารถตรวจสอบได้จาก Pseudo-

first order model และ Pseudo-second order model ดงัสมการที่ (3  )และ ( 4) ตามล าดบั (Abdeen et al., 2015) 

)3()(
303.2

)log()log( 1 t
K

WWW eqteq   

)4()(
11

2

2

t
WWKW

t

eqeqt

  

เมื่อ Wt คอื น า้หนักของไฮโดรเจลที่เวลาใด ๆ หน่วย กรัม 

Wqe คอื น า้หนักของไฮโดรเจลที่สภาวะสมดุล หน่วย กรัม 

K1 คอื first order reaction rate constant หน่วย นาที
-1

 

K2 คอื second order reaction rate constant หน่วย กรัม-1∙นาที-1 

t  คอื เวลา หน่วย นาท ี

(b) 
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 พฤตกิรรมการบวมตวัแบบ Pseudo-first order model และ Pseudo-second order model สามารถท าการศึกษา

โดยการพล็อตกราฟระหว่าง log (Weq-Wt) กับ t และ t/Wt กับ t แล้วพิจารณาค่าความเป็นเส้นตรง (Correlation 

coefficient, R
2
) จากการทดลองพบว่า คอมโพสติไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ จะมลัีกษณะจลนศาสตร์การบวมตวัดงัรปูที่ 5(a) 

และ 5(b) ตามล าดบั 

 

 

รูปท่ี 5 Pseudo-first order model (a) และ Pseudo-second order model (b) ของไฮโดรเจลชนดิต่าง ๆ 

 

จากการศึกษา (รปูที่ 5a และ 5b) สามารถน ามาค านวณหาค่าพารามเิตอร์ต่างๆ ได้ดงัตารางที่ 1 พบว่าพิจารณา

ค่า R
2 
 ของไฮโดรเจลทั้ง 3 ชนิด ค่า R

2
 ของกราฟ Pseudo-first order model ของ PVA มค่ีาเข้าใกล้ 1 มากกว่า Pseudo-

second order model แ สด ง ถึ ง ว่ า  PVA มี จ ลนศ าสตร์ ก า รบวมตั ว แบบ  Pseudo-first order model ใ น ขณะที่  

PVA/MWCNT hydrogel และ PVA/MWCNT(mod.) hydrogel ปรากฎว่ากราฟของ Pseudo-second order model มี

ความเป็นเส้นตรงมากกว่า Pseudo-first order model (พิจารณาจากค่า R
2
) จึงสรปุได้ว่า PVA/MWCNT hydrogel และ 

(a) 

(b) 
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PVA/MWCNT(mod.) hydrogel มีจลนศาสตร์การบวมตัวแบบ Pseudo-second order model ดังนั้นจากการตรวจสอบ

พบว่า MWCNT จะมผีลต่อความสามารถในการบวมตวัของ PVA hydrogel 

 

ตารางท่ี 1 พารามเิตอร์ที่ได้จากการศึกษาจลนศาสตร์การบวมตวัของคอมโพสติไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ  

Composite hydrogel 

Pseudo-first order model Pseudo-second order model 

K1 

(min-1) 

R2 K2 

(g-1 min-1) 

R2 

PVA hydrogel 3.8826 0.9965 5.38x10-4 0.9722 

PVA/MWCNT hydrogel 4.1860 0.9029 3.55x10-4 0.9651 

PVA/MWCNT(mod.) hydrogel 5.4205 0.9817 5.57x10-4 0.9981 

 

3.6 กลไกพฤติกรรมการบวมตวั 

การศึกษากลไกพฤตกิรรมการบวมตัวของไฮโดรเจลเป็นการศึกษาเพ่ือน ามาอธบิายพฤตกิรรมการแพร่กระจาย

ของโมเลกุลน า้เข้าสู่ภายในโครงสร้างไฮโดรเจล โดยสามารถอธบิายได้จาก Fick’s law ดงัสมการที่ 5 โดยสามารถท านาย

กลไกพฤติกรรมการแพร่กระจายของน ้าได้จากการพิจารณาจากค่าเอก็โพแนนท์การแพร่กระจาย (Exponential of 

diffusion, n) (Bajpai, 2006) 

)5(n

eq

t kt
W

W
  

จากสมการที่ 5 สามารถจัดสมการให้อยู่ในรปูสมการเส้นตรง ได้ดงัสมการที่ (6) 

)6(loglog)log( tnk
W

W

eq

t   

เมื่อ k คอื ค่าคงที่การแพร่กระจาย (Diffusion constants)  

n คอื ค่าเอก็โพแนนทก์ารแพร่กระจาย (Exponential of diffusion)  

เป็นที่ทราบกนัดีว่าหากค่า n ที่ได้ มีค่าน้อยกว่า 0.5 จะเป็นการแพร่แบบ quasi-Fickian ถ้าค่า n มีค่าเท่ากบั 

0.5 จะเป็นการแพร่แบบ Fickian แต่เมื่อ n อยู่ระหว่าง 0.5 ถงึ 1.0 จะเป็นแพร่แบบ non- Fickian หรือ anomalus และ

ถ้าค่า n มค่ีาเท่ากบั 1 จะเป็นการแพร่แบบ Case II transport (Singh, 2007) 

ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ สามารถค านวณได้จากการพล็อตกราฟระหว่าง  log Wt/Weq และ log t (ดังรูปที่ 6) 

พบว่าค่า n และ k ของคอมโพสิตไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ สามารถหาได้จากความชัน (Slope) และจุดตัดแกน y (y-

intercept) ของกราฟ ตามล าดับ ซึ่งค่าของ n, k และ R
2
 ของกลไกพฤติกรรมการบวมตัวของคอมโพสติไฮโดรเจลแสดง

ในตารางที่ 2 
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รูปท่ี 6 กราฟแสดงความสมัพันธร์ะหว่าง log Wt/Weq และ log t ของไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ 

 

ตารางท่ี 2 พารามเิตอร์ที่ได้จากการศึกษากลไกการบวมตวัของคอมโพสติไฮโดรเจลชนิดต่าง ๆ 

Composite hydrogels n k R2 

PVA hydrogel 0.1024 0.7413 0.9154 

PVA/MWCNT hydrogel 0.1256 0.6826 0.9181 

PVA/MWCNT(mod.) hydrogel 0.1532 0.5771 0.9435 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่าค่า n ของคอมโพสิตไฮโดรเจลทั้ง 3 ชนิดมีค่าน้อยกว่า 0.5 สรุปได้ว่า ไฮโดรเจลมี

พฤติกรรมการแพร่ของโมเลกุลของน า้เข้าสู่โครงสร้างเป็นแบบ quasi-Fickian diffusion แสดงให้เห็นว่าการแพร่ของ

โมเลกุลน ้าขึ้ นอยู่กับอัตราการบวมตัว (Swelling ratio) และลักษณะของการแพร่จะสามารถเกิดขึ้ นได้เฉพาะบริเวณ

บางส่วน (Partially diffusion) ของคอมโพสติไฮโดรเจลเท่านั้น (Jamnongkan et al., 2010) 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบว่าสามารถเตรียมคอมโพสติไฮโดรเจลได้จาก PVA และ MWCNT โดยใช้สารละลายของก

ลูตารัลดีไฮด์เป็นสารเชื่อมขวางได้ส าเรจ็ พบว่า MWCNT มีผลต่ออัตราการบวมตัวและอัตราการอุ้มน า้ของคอมโพสติ

ไฮโดรเจล โดยพบว่า PVA/MWCNT(mod.) hydrogel จะมีความสามารถในการบวมตัวและอุ้ มน ้าได้มากกว่า 

PVA/MWCNT hydrogel และ PVA hydrogel ตามล าดับ ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากปริมาณของหมู่ที่ชอบน ้าหรือสมบัติ

ความชอบบน ้าของคอมโพสิตไฮโดรเจลเพ่ิมสูงขึ้ น จากการศึกษาจลนศาสตร์ของคอมโพสิตไฮโดรเจลพบว่า 

PVA/MWCNT hydrogel และ PVA/MWCNT(mod.) hydrogel มีจลนศาสตร์การบวมตัวแบบ Pseudo-second order 

model ส่วน PVA hydrogel มีจลนศาสตร์การบวมตัวแบบ Pseudo-first order model สรุปได้ว่า MWCNT ที่เติมลงไปมี

ส่งผลต่อจลนศาสตร์การบวมตัวของ PVA hydrogel อย่างไรกต็ามพบว่ากลไกการบวมตัวของไฮโดรเจลทั้ง 3 ชนิดเป็น

แบบ quasi-Fickian diffusion 
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บทคดัย่อ 

 พอลิแลคติกแอซิด เป็นพลาสติกที่สามารถผลิตจากผลผลิตทางการเกษตรและสามารถย่อยสลายได้ทาง

ธรรมชาติ อย่างไรกด็ีพลาสติกชนิดนี้ มีสมบัติเชิงกลค่อนข้างต ่า  งานวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงสมบัติเชิงกลของ           

พอลิแลคติกแอซิดโดยการน าเส้นใยเซลลูโลสที่ได้จากกระดาษหนังสือพิมพ์มาคอมโพสิตกับพอลิแลคติกแอซิด มี

การศึกษาอิทธิพลของปริมาณเส้นใยเซลลูโลสต่อสมบัติเชิงกลและศึกษาพฤติกรรมการบวมตัวของฟิล์มคอมโพสิต

นอกจากนี้ ยังวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนผิวของฟิล์มคอมโพสิต พบว่าอุณหภูมิและปริมาณของเส้นใยเซลลูโลสมีผลต่อ

พฤติกรรมการบวมตัวของฟิล์มคอมโพสิต นอกจากนี้พบว่าเส้นใยเซลลูโลสสามารถแทรกเข้าไปในฟิล์มพอลิแลคติก

แอซิดได้ ซึ่งส่งผลให้สมบตัเิชิงกลของฟิล์มคอมโพสติดขีึ้น อย่างไรกต็ามพบว่าฟิล์มคอมโพสติที่มเีส้นใยเซลลูโลสปริมาณ

ร้อยละ 2 จะสมบตัเิชิงกลเพ่ิมสงูมากที่สดุ 

ค าส าคญั:  ฟิล์มคอมโพสติ พอลิแลคตกิแอซิด เส้นใยเซลลูโลส อตัราการบวมตวั การทนต่อแรงดงึ 

 

Abstract 

Poly(lactic acid) (PLA) is made from agricultural production and biodegradable. However, it is well 

known that the PLA has relatively low mechanical properties. Therefore, in this study, we intended to study and 

improve the properties of poly(lactic acid) composited with cellulose fibers from recycled newspaper. The influence 

of cellulose fiber content on mechanical properties and swelling behavior of composite films was investigated. In 

addition, the morphological property of composite films also characterized by SEM. It was found that the temperature 

and amount of cellulose fibers has affects to swelling behavior of the composite film. In addition, we found that the 

cellulose fibers can embed into the film, which resulting to increase the mechanical properties of the composite 

films. However, it was found that the composite films at 2 wt% of cellulose fibers exhibited highest increases in 

the mechanical properties  

Keywords: Composite film, Poly(lactic acid), Cellulose fiber, Swelling ratio, Tensile strength 
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บทน า 

 ในชีวิตประจ าวันพลาสติกถูกน ามาใช้งานในหลายๆ ด้าน ส่วนใหญ่เป็นพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมี 

(Petroleum based plastics) ซึ่งเป็นพลาสตกิที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาต ิส่งผลให้เกดิปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น 

เกดิปัญหาขยะล้นเมือง ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจึงสนใจที่จะน าพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ (Bioplastic) มาใช้

ทดแทนพลาสติกทั่ว ๆ ไป เพ่ือลดปัญหาดังกล่าว พอลิแลคติกแอซิด (Poly(lactic acid), PLA) เป็นหนึ่งวัสดุที่ได้รับ

ความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์จ านวนมาก เนื่องจากพอลิแลคติกแอซิดเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 

(Dorgan et al., 2001) และสามารถผลิตได้จากผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด และมันส าปะหลัง เป็นต้น (Dong 

et al., 2014) 

อย่างไรกต็ามพอลิแลคตกิแอซิดยังมข้ีอด้อยในเรื่องสมบตัเิชิงกลที่ค่อนข้างต ่ามคีวามเปราะและแตกหักง่าย จึงมี

การน าพอลิแลคติกแอซิดไปผสมกบัสารอื่น ๆ เช่น พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (Bondeson et al., 2007) พอลิไวนิลไพโรลิ

โดน (Quiros et al., 2015) นอกจากนี้แล้วยังพบว่ามกีารนิยมน าพอลิแลคตกิแอซิดไปผสมหรือคอมโพสติกับเส้นใยต่าง 

ๆ โดยเฉพาะเส้นใยจากธรรมชาต ิเช่น เส้นใยเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียน (Manshor  et al., 2006) เส้นใยเซลลูโลสจาก

ไม้ (Faludi et al., 2013) และเส้นใยเซลลูโลสจากถ่านไม้ไผ่ (Ho et al., 2015) เป็นต้น  

 เส้นใยที่ เราสนใจน ามาใช้ในงานวิจัยนี้  คือ เส้นใยเซลลูโลสที่ได้มาจากหนังสือพิมพ์เหลือใช้ (Recycled 

newspaper cellulose fiber) เนื่องจากในปัจจุบันมีการผลิตหนังสอืพิมพ์มาใช้เป็นประจ าทุกวัน ท าให้มีหนังพิมพ์เหลือใช้

จ านวนมาก ดังนั้นแล้วคณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดการสกดัเส้นใยเซลลูโลสจากหนังสอืพิมพ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ โดย

การน าเส้นใยเซลลูโลสจากกระดาษหนังสอืพิมพ์เหลือใช้ในส านักงานมาคอมโพสติพอลิแลคติกแอซิด เพ่ือช่วยปรับปรงุ

สมบตัเิชิงกลของคอมโพสติให้ดขีึ้น  

 งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดและฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดคอมโพสิตกับเส้นใยเซลลูโลส 

เพ่ือศึกษาสมบตัเิชิงกล โครงสร้างทางเคม ีและลักษณะพ้ืนผวิ นอกจากนี้ยังศึกษาอทิธพิลปริมาณและผลของการเตมิเส้น

ใยเซลลูโลสต่อสมบตัด้ิานต่าง ๆ ของฟิล์มคอมโพสติอกีด้วย 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

สารเคมี 

พอลิแลคตกิแอซิด (Poly(lactic acid), PLA) จากบริษัท Bc polymers marketing ประเทศไทย      โซเดยีมไฮ

ดรอกไซด์ จากบริษัท AGC chemicals ประเทศไทย โซเดียมซิลิเกตจากบริษัท Applichem panreac ประเทศเยอรมัน 

คลอโรฟอร์มจากบริษัท Carloerba ประเทศองักฤษ และหนังสอืพิมพ์เหลือใช้จากส านักงาน (คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

 

การเตรียมเสน้ใยเซลลูโลสจากหนงัสือพมิพ ์

 เส้นใยเซลลูโลส (Cellulose fiber, CF) จากหนังสือพิมพ์เหลือใช้ในส านักงานสามารถเตรียมได้ดังนี้  ขั้นตอน

แรกท าการตัดกระดาษหนังสอืพิมพ์ให้มีขนาดเลก็ ๆ ประมาณ 5 กรัม ท าการสกดัเส้นใยโดยใช้สารละลายโซเดียม  ไฮด

รอกไซดค์วามเข้มข้นร้อยละ 1 โดยน า้หนัก จากนั้นท าการฟอกสเีส้นใยที่ได้ด้วยสารละลายโซเดยีมซิลิเกตประมาณ 1 กรัม 

จากนั้นท าการป่ันกวนให้สารละลายผสมเป็นเนื้ อเดียวกนัโดยเคร่ืองกวนแบบใช้แม่เหลก็ที่อุณหภมูิ 100 องศาเซลเซียส

เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ท าการล้างเส้นใยที่สกดัได้ด้วยน า้จนกระทั่งเส้นใยที่ได้เป็นกลาง น าเส้นใยที่ได้ไปอบในตู้อบที่อณุหภมูิ 

80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง เส้นใยที่ได้เกบ็ไว้ในโถดูดความชื้น (Desiccator) เพ่ือใช้ในการเตรียมคอมโพสติ

ต่อไป 
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การเตรียมฟิลม์คอมโพสิต 

 เตรียมสารละลายพอลิแลคตกิแอซิดที่ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยน า้หนัก จ านวน 30 กรัม เตมิเส้นใยเซลลูโลส

ที่เตรียมได้ในร้อยละปริมาณ 1 2 และ 3 ของน า้หนักพอลิแลคติกแอซิดตามล าดับ จากนั้นคนสารละลายต่อให้เส้นใย

กระจายตัวเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เทสารลงในจานเพาะเชื้ อ (Petri dish)น าไปอบในตู้อบที่อุณหภมูิ 45 องศาเซลเซียส เป็น

เวลา 12 ชั่วโมง กจ็ะได้แผ่นฟิล์มคอมโพสติ PLA/1%CF PLA/2%CF และ PLA/3%CF ตามล าดับ เพ่ือน าไปทดสอบ

คุณสมบตัต่ิาง ๆ ต่อไป  

 

โครงสรา้งทางเคมีของคอมโพสิต 

โครงสร้างทางเคมีของฟิล์มคอมโพสิตสามารถตรวจสอบด้วยเทคนิคฟูริ เออร์ทรานสฟอร์ม  อินฟา

เรดสเปกโทรสโคปี  (FT-IR spectroscopy) (รุ่ น  FTIR-4100, Jasco, Japan) ท าการตรวจวัดที่ ช่ ว ง เลขค ล่ืน 

(Wavenumber) ระหว่าง 4,000 cm
-1
 ถึง 400 cm

-1
 โดยการเตรียมตัวอย่างของฟิล์มที่ใช้ในการตรวจสอบจะถูกเตรียม

ด้วยเทคนิค Film casting 

 

สมบติัการบวมตวัของคอมโพสิต 

สมบัติการบวมตัวของฟิล์มพอลิแลคติกแอซิด และฟิล์มคอมโพสิตระหว่างพอลิแลคติกแอซิดกับเส้นใย

เซลลูโลสจะศึกษาจากอตัราการบวมตัวของฟิล์มคอมโพสติที่อุณหภมูิต่างกนั โดยท าการศึกษาที่อุณหภมูิห้องและ     ที่

อุณหภมูิ 60 องศาเซลเซียสท าการตัดฟิล์มให้มีขนาด 1 x 1 ตารางเซนติเมตร จากนั้นชั่งน า้หนักของแผ่นฟิล์มที่สภาวะ

แห้ง (Wd) แล้วน าแผ่นฟิล์มไปแช่ในน า้ปราศจากไอออนที่ระยะเวลาต่างๆ เมื่อถึงเวลาที่ก  าหนดน าฟิล์มดังกล่าวออกมา

จากน า้และซับแผ่นฟิล์มด้วยกระดาษกรองเพ่ือก าจัดน า้ส่วนเกนิบริเวณพ้ืนผิวออก ชั่งน า้หนักที่เปล่ียนแปลงที่ระยะเวลา

ใด ๆ (Ws) ค านวณหาอตัราการบวมตวั (Swelling ratio, %SR) ของฟิล์มคอมโพสติ ดงัสมการที่ (1) 

 1100% 



d

ds

W

WW
SR

 
เมื่อ Ws คอื น า้หนักของฟิล์มคอมโพสติในสภาวะบวมตวัที่เวลา t ใดๆ หน่วย กรัม 

Wd คอื น า้หนักของฟิล์มคอมโพสติในสภาวะแห้ง หน่วย กรัม 

ท าการทดลอง 3 ซ า้ 

 

ลกัษณะพื้ นผิวของคอมโพสิต 

ลักษณะของพ้ืนผิวและพ้ืนผิวรอยแตกของฟิล์มพอลิแลคติกแอซิด และฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดคอมโพสิตกับ

เส้นใยเซลลูโลส สามารถตรวจสอบได้จากกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนชนิดส่องกราด (Scanning Electron Microscope, 

SEM) โดยน าฟิล์มที่ต้องการทดสอบตัดให้มีขนาดพอเหมาะ วางลงบนแผ่นคาร์บอนเทปที่ติดอยู่กับแท่นวางตัวอย่าง 

จากนั้นท าการวิเคราะห์ลักษณะพ้ืนผวิ 

 

สมบติัเชิงกลของคอมโพสิต 

 เป็นที่ทราบกนัดีว่าสมบัติเชิงกลเป็นสมบัติที่ส  าคัญอย่างหนึ่งของฟิล์มคอมโพสติ เพ่ือใช้เป็นพารามิเตอร์ในการ

ท านายความสามารถในการน าไปประยุกต์ใช้งาน ดังนั้นแล้วผู้วิจัยจึงท าการทดสอบสมบัตดิังกล่าวของ          ฟิล์มคอม

โพสิตที่เตรียมได้จากเคร่ืองทดสอบแรงดึง (Tensile tester) โดยท าการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D882 (ASTM, 

2010) โดยใช้แรงดึงเพ่ือให้ชิ้ นงานยืดออก โดยตัดตัวอย่างขนาดความกว้าง 10 มิลลิเมตร มีระยะห่างระหว่างตัวจับ 

(Gage length) 50 มลิลิเมตร และท าการดงึตวัอย่างด้วยความเรว็ในการทดสอบ 125 มลิลิเมตรต่อนาท ี 
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ผลและการอภิปรายการทดลอง 

โครงสรา้งทางเคมีของคอมโพสิต 

จากการศึกษาโครงสร้างทางเคมีของพอลิแลคติกแอซิดคอมโพสิตกับเส้นใยเซลลูโลสที่ได้จากกระดาษ

หนังสอืพิมพ์เหลือใช้พบว่า FT-IR spectra ของพอลิแลคติดแอซิดคอมโพสติกบัเส้นใยเซลลูโลสพอลิแลคตดิแอซิด และ

เส้นใยเซลลูโลส ซึ่งแสดงพีคที่มลัีกษณะคล้ายคลึงกนั 

โครงสร้างทางเคมีของเส้นใยเซลลูโลสที่เตรียมได้ แสดงได้ในรูปที่ 1(a) พบพีคที่บริเวณ 3,398 cm
-1 
และ 

1,185 cm
-1
 ซึ่งแสดงถึงหมู่ –OH stretching และ C-O-C ซึ่งพบอยู่ภายในโครงสร้างของเซลลูโลส (CF) (Ziaulkarim 

et al., 2014; Abdulkhani et al., 2013) และพบว่าในโครงสร้างทางเคมีของพอลิแลคติกแอซิด (รูปที่1b) จะมีพีค

เกิดขึ้นที่บริเวณ 2,995 cm
-1
 และ 1,756 cm

-1
 ซึ่งแสดงถึงหมู่ C-H stretching และหมู่ C=O ที่มาจาก acetate group 

ซึ่งอยู่ในโครงสร้างของโมเลกุลพอลิแลคตกิแอซิด (PLA) (Hoidy et al., 2010) ตามล าดบั  

นอกจากนี้พบว่าโครงสร้างทางเคมีของฟิล์มคอมโพสิต PLA/CF จะแสดงพีคคุณลักษณะของเส้นใยเซลลูโลส

และ PLA ของฟิล์มคอมโพสติดังกล่าว (รูปที่ 1c) กล่าวคือจะมีพีคที่บริเวณ 3,505 cm
-1
และ 2,995 cm

-1
ซึ่งเป็นพีคที่

แสดงถึง –OH stretching ที่พบในโครงสร้างของเซลลูโลส และหมู่ C-H stretching ที่พบในโครงสร้างของพอลิแลคติก

แอซิด ตามล าดบั 

 

 
รูปท่ี 1 FT-IR spectra ของฟิล์ม (a) CF (b) PLA และ (c) PLA/CF 

 

สมบติัการบวมตวัของคอมโพสิต 

จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิมีผลต่ออัตราการบวมตัวของฟิล์มคอมโพสิต และพบว่าฟิล์มพอลิแลคติคแอซิด

คอมโพสติกบัเส้นใยเซลลูโลสจะมีอตัราการบวมตัวที่สงูกว่าฟิล์มพอลิแลคติกแอซิด ดังรูปที่ 2 ทั้งนี้ อาจเนื่องจากเส้นใย

เซลลูโลสมีสมบัติความชอบน า้ (Hydrophilic property) เนื่องจากมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) จ านวนมากภายในโครงสร้าง

ทางเคมีของเซลลูโลส จึงท าให้เส้นใยมีการบวมน า้ อย่างไรกต็ามพบว่าอัตราการบวมตัวในน า้ของฟิล์มทุกชนิดมีค่า

ค่อนข้างต ่ามาก เนื่องจากพอลิแลคตกิแอซิดมสีมบตัทิี่ไม่ชอบน า้ (Hydrophobic property) 

นอกจากนี้แล้วยังพบว่าที่สภาวะอณุหภมูสิงู (60 องศาเซลเซียส) อตัราการบวมตวัของฟิล์มคอมโพสติชนิด

ต่างๆ จะมอีตัราการบวมตวัที่สงูกว่าที่สภาวะอณุหภมูห้ิอง ดงัรปูที่ 3  
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รูปท่ี 2  อตัราการบวมตวัของฟิล์ม (a) PLA (b) PLA/1%CF (c) PLA/2%CF และ(d) PLA/3%CF ที่สภาวะอุณหภมูิห้อง 

 

 
รูปท่ี 3  อตัราการบวมตวัของฟิล์ม (a) PLA (b) PLA/1%CF (c) PLA/2%CF และ (d) PLA/3%CF ที่อุณหภมูิ 60 องศาเซลเซียส 

 

ลกัษณะพื้ นผิวและพื้ นผิวรอยแตกของฟิลม์คอมโพสิต  

ลักษณะของพ้ืนผิวของฟิล์มพอลิแลคติคแอซิด และฟิล์มคอมโพสิตระหว่างพอลิแลคติคแอซิดกับเส้นใย

เซลลูโลสแสดงในรปูที่ 4 พบว่าลักษณะพ้ืนผวิของแผ่นฟิล์มพอลิแลคตกิแอซิดจะมลีักษณะเรียบ ไม่มคีวามเป็นขรขุระ ดงั

แสดงในรปู 4(a) พบว่ามลัีกษณะที่ตรงกนัข้ามกบัฟิล์มคอมโพสติระหว่างพอลิแลคตคิแอซิดกบัเส้นใยเซลลูโลส กล่าวคอื

บริเวณพ้ืนผิวของฟิล์มดังกล่าวมีการกระจายตัวของเส้นใยเซลลูโลสค่อนข้างดี (รูป 4b) นอกจากนี้ แล้วทางผู้วิจัยยัง

ท าการศึกษาลักษณะพ้ืนผิวของรอยแตกหักของฟิล์มแต่ละประเภท พบว่าฟิล์มพอลิแลคตคิแอซิดจะมลีักษณะพ้ืนผวิของ

รอยแตกหักค่อนข้างเรียบ ดงัแสดงในรปู 5(a) ตรงกนัข้ามกบัลักษณะพ้ืนผวิของรอยแตกของฟิล์มคอมโพสติระหว่างพอ

ลิแลคติคกบัเส้นใยเซลลูโลส ที่มีลักษณะไม่เรียบ มีความขรุขระอย่างชัดเจน และยังพบว่าเส้นใยเซลลูโลสสามารถแทรก

เข้าไปในฟิล์มของพอลิแลคติคแอซิดได้อย่างมีประสทิธภิาพ (ดังรูปที่ 5b) ซึ่งพบว่าผลการศึกษานี้ สอดคล้องกบัผลการ

ทดลองที่ได้จากการศึกษาสมบตักิารบวมตวัในน า้ของฟิล์มคอมโพสติ 
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รูปท่ี 4 ลักษณะพื้นผวิของฟิล์ม (a) PLA และ (b) PLA/CF 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 5 ลักษณะพ้ืนผวิรอยแตกหักของฟิล์ม (a) PLA และ (b) PLA/CF 

สมบติัเชิงกลของฟิลม์คอมโพสิต 

จากการทดสอบการทนต่อแรงดึงของฟิล์มคอมโพสิตต่าง ๆ พบว่าเส้นใยเซลลูโลสมีผลต่อสมบัติเชิงกล 

กล่าวคือเมื่อเติมเส้นใยเซลลูโลสส่งผลให้ค่ายังค์มอดูลัสของฟิล์มคอมโพสิตมีค่าเพ่ิมมากขึ้น ดังรูปที่ 6 อย่างไรกต็าม

พบว่าค่ายังค์มอดูลัสของฟิล์มคอมโพสติ PLA/2%CF จะมีค่าสงูสดุ ทั้งนี้ อาจเป็นผลมาจากปริมาณและการกระจายตวัที่

ดขีองเส้นใยเซลลูโลสในฟิล์มคอมโพสติ ซึ่งผลการทดลองดงักล่าวสอดคล้องกบังานวิจัยของ Sawpan และคณะ (Sawpan 

et al., 2011) ในขณะเดียวกันกลับพบว่าค่ายังค์มอดูลัสของฟิล์มคอมโพสิต PLA/3%CF จะมีค่าลดลง ทั้งนี้ อาจ

เนื่องมาจากการกระจุกตวัของเส้นใยภายในฟิล์มจึงท าให้ค่ายังคม์อดูลัสลดลงได้ ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคล้องกบังานวิจัย

ของ Dong และคณะ (Dong et al., 2014) นอกจากนี้แล้วคณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค่าความเค้น (Stress) ของฟิล์มคอม

โพสิตต่าง ๆ  ด้วย ซึ่งมีผลการทดลองสอดคล้องและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับค่ายังค์มอดูลัส (ดังรูปที่ 7) 

กล่าวคือการเติมเส้นใยเซลลูโลสในฟิล์มพอลิแลคติกแอซิดจะส่งผลให้ฟิล์มคอมโพสติมีความเค้นที่สงูขึ้ นเมื่อเทยีบกบั

ฟิล์มพอลิแลคตกิแอซิด  

  

b 

a b 

 

 cellulose 

 cellulose 
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รูปท่ี 6 ค่ายังค์มอดูลัสของของฟิล์มคอมโพสติ (a) PLA (b) PLA/1%CF (c) PLA/2%CF และ (d) PLA/3%CF 

 

 
รูปท่ี 7 ค่าความแขง็แรง (Stress) ของฟิล์มคอมโพสติ (a) PLA (b) PLA/1%CF (c) PLA/2%CF และ (d) PLA/3%CF 

 

นอกจากนี้พบว่าค่าการดงึยืด ณ จุดขาด (Elongation at break) ของฟิล์มคอมโพสติชนิดต่าง ๆ จะมีลักษณะที่

แตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่  8 พบว่า PLA/1%CF มีค่าการดึงยืด ณ จุดขาดสูงที่สุด ในขณะที่ ฟิล์มชนิดอื่นๆ 

(PLA/2%CF และ PLA/3%CF) มค่ีาการดงึยืดที่ต ่าลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเส้นใยเซลลูโลสภายในฟิล์มเกดิการขดัขวาง  

จากการศึกษาสมบัติเชิงกลคณะผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการเติมเส้นใยเซลลูโลสที่เตรียมได้จากหนังสือพิมพ์

เหลือใช้สามารถปรับปรงุสมบตัเิชิงกลของฟิล์มพอลิแลคตกิแอซิดได้ ดงัแสดงในตารางที่ 1 

 
รูปท่ี 8 ค่าการดึงยืด ณ จุดขาดของฟิล์ม (a) PLA (b) PLA/1%CF (c) PLA/2%CF และ (d) PLA/3%CF 
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ตารางท่ี 1 ค่า Young’s modulus, Elongation at break, stress and strain ของฟิล์มคอมโพสติชนิดต่าง ๆ 

 

บทสรุปผลการศึกษา 

 ผู้ วิจัยสามารถเตรียมฟิล์มจากพอลิแลคติกแอซิดและฟิล์มคอมโพสิตระหว่างพอลิแลคติคแอซิคกับเส้นใย

เซลลูโลสได้ส าเรจ็โดยสามารถยืนยันได้โครงสร้างทางเคมีของฟิล์มคอมโพสติจาก FT-IR spectra และเหน็การแทรกฝัง

ตวัของเส้นใยเซลลูโลสอยู่ในฟิล์มพอลิแลคตกิแอซิด จากภาพที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อเิลค็ตรอนชนิดส่องกราด  จากผล

การศึกษายังพบว่าเส้นใยเซลลูโลสมีผลกระทบต่อพฤตกิรรมการบวมตัวของฟิล์มพอลิแลคติคแอซิค กล่าวคือ เมื่อมีการ

ผสมเส้นใยเซลลูโลสลงในฟิล์มพอลิแลคตกิแอซิด โดยเส้นใยเซลลูโลสมหีมู่ไฮดรอกซิลเป็นองคป์ระกอบ ซึ่งมสีมบตัิชอบ

น า้ จึงส่งผลให้พฤติกรรมการบวมตัวมีค่าสงูขึ้น นอกจากนี้ ยังศึกษาอทิธพิลของอุณหภมูิที่มีผลต่อพฤติกรรมการบวมตวั 

พบว่าที่อณุหภมู ิ60 องศาเซลเซียส มพีฤตกิรรมการบวมตวัที่สงูขึ้นเมื่อเทยีบกบัพฤตกิรรมการบวมตวัที่อุณหภมูห้ิอง อกี

ทั้งยังพบว่าการเติมเส้นใยเซลลูโลสจะส่งผลให้สมบตัิเชิงกลของฟิล์มคอมโพสติดขีึ้น โดยพบว่าการเตมิเส้นใยเซลลูโลสที่

ปริมาณร้อยละ 2 จะสามารถเพ่ิมสมบตัเิชิงกลของฟิล์มคอมโพสติได้มากที่สดุ 
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 บทคดัย่อ  

 จากการน าเชื้ อแอคติโนมัยซีททะเลจ านวน 10 ไอโซเลท ที่แยกได้จากตะกอนดินบริเวณป่าชายเลนจากจังหวัด

ชุมพร นครศรีธรรมราช ชลบุรี และระยอง  เพ่ือคัดกรองเชื้ อที่ให้กจิกรรมเอสเทอร์เรสที่ดี โดยเล้ียงเชื้ อในอาหาร OYC 

(oatmeal yeast extract และ carboxy methyl celluose) ค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.2 ความเคม็ของน า้ทะเลธรรมชาติ 17 

พีพีที บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 วัน จากนั้นน าส่วนของน า้สารละลายตัวอย่างตรวจหากิจกรรมของ

เอนไซม์ พบว่า แอคติโนมัยซีทไอโซเลท NS56-4-6 มีค่าการท างานของเอนไซม์จ าเพาะสูงที่สุด  124.0 หน่วยต่อ

มิลลิกรัมโปรตีน จึงได้น าเชื้ อ NS56-4-6 ศึกษาผลของอาหาร 3 ชนิด ได้แก่ ISP2 (yeast extract, malt extract และ 

dextrose), OYC, CMC (carboxy methyl cellulose) พบว่า อาหารชนิด OYC ซึ่งมีข้าวโอต๊เป็นองค์ประกอบหลักให้ค่า

กจิกรรมของเอนไซม์เอสเทอร์เรสมากที่สดุ  อุณหภมูิที่เหมาะสมต่อการท างานของเอนไซม์อยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส และ

ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากบั 7 

ค าส าคญั: แอคตโินมยัซีท  เอสเทอร์เรส  ดนิตะกอน  ป่าชายเลน   

 

Abstract 

         Ten isolates of marine actinomycetes were separated from sediment which collected form mangrove areas 

of Chumporn Nakhon Si Thammarat Chonburi and Rayong Provinces. These isolates were then screened for esterase 

activity. The actinomycetes were cultured in OYC (oatmeal, yeast extract and carboxy methyl celluose) medium 

on condition at pH 6.2 natural sea water 17 ppt and incubated at 30 °C for 4 days. Then sample solutions were 

assayed for esterase activity. The results shown that isolate NS56-4-6 gave highest esterase specific activity at 

124.0 unit/mg protein. The enrichment of an actinomycete NS56-4-6 isolate under different types of culture 

media, ISP2 (yeast extract, malt extract and dextrose), OYC, CMC (carboxy methyl cellulose) temperatures and 

pH condition was further investigated for esterase activity. The result indicated that the most suitable media for 

esterase production is OYC medium in which oatmeal is major component. The optimum temperature and pH for 

esterase were found to be 40° C and 7 respectively.  

Keywords: actinomycetes, esterase, sediment, mangrove area 
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บทน า 

แอคติโนมัยซีทเป็นแบคทเีรียแกรมบวกที่มีลักษณะสณัฐานคล้ายกับเชื้ อรา แต่ขนาดของเส้นใยจะเลก็กว่าเชื้ อรา 

โดยมีขนาดประมาณ 0.5-1 µm สามารถสร้างเส้นใยเป็นสายยาวได้ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถสร้างได้ทั้งเส้นใยใต้ผิวอาหาร

และเส้นใยเหนือผิวอาหาร หรืออาจพบเฉพาะเส้นใยใต้ผิวอาหาร มีปริมาณร้อยละของเบสกวานีนและไซโตซีนประมาณ 

55-78 ซึ่งสงูกว่าแบคทเีรียแกรมบวกทั่วไป (รัตนาภรณ ์ศรีวิบูลย์, 2549)  แอคตโินมยัซีทพบได้ทั่วไปในสิ่งแวดล้อม มี

การแพร่กระจายในพืช ดิน มูลสัตว์ รวมทั้งในทะเล บริเวณชายฝั่งน า้ตื้น ในตะกอนดินชายฝั่ง หรือในฟองน า้ เป็นต้น 

(Pattanapipitpaisal and Kamlandharn , 2012; รัตนาภรณ์ และ จันทร์จรัส , 2558) ปัจจุบันแอคติโนมัยซีทเป็น

แบคทเีรียที่ก  าลังได้รับความสนใจในด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านพันธศุาสตร์ ด้านนิเวศวิทยา  รวมถงึด้าน

สิ่งแวดล้อมที่มีการน าแอคติโนมัยซีทไปใช้ในการบ าบัดสารมลพิษทางชีวภาพ ได้แก่ สังกะสี ตะกั่ว หรือเหลก็ เป็นต้น 

(Daboor et al., 2014; Schütze et al., 2014) นอกจากนี้แอคตโินมยัซีทสามารถทนอุณหภมูสิงูได้ดีกว่าแบคทเีรียทั่วไป 

สามารถสร้างสารเมตาโบไลทท์ี่ส  าคัญหลายชนิด อกีทั้งแอคติโนมัยซีทสามารถสร้างเอนไซม์ได้หลายชนิด เช่น เซลลูเลส 

(cellulase) ไคติเนส (chitinase) และอะไมเลส (amylase) เป็นต้น เพ่ือใช้ในขบวนการย่อยสลายสายซากพืช  ซากสตัว์ 

เชื้ อราที่ตายแล้ว หรือย่อยสลายวัสดุทางการเกษตร (จามจุรี และคณะ, 2555) แอคติโนมัยซีทจึงมีบทบาทเป็นผู้ ย่อย

สลายทางชีวภาพ  ซึ่งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกบัการย่อยสลายที่ส  าคัญอกีชนิดหนึ่งคือ เอนไซม์เอสเทอร์เรส (esterases, EC 

3.1.1.X) 

เอนไซมเ์อสเทอร์เรส  เป็นกลุ่มเอนไซมท์ี่ท  าหน้าที่หลักในการตดัพันธะเอสเทอร์ สามารถแบ่งออกได้สองกลุ่ม คอื 

กลุ่มไฮโดรเลส (hydrolase) และกลุ่มแคทตาเลส (catalyze) สามารถพบได้ทั้งในพืช สตัว์ และจุลินทรีย์ (Lopes et al., 

2011)  ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงมีความสนใจศึกษาเอนไซม์เอสเทอร์เรสจากเชื้ อแอคติโนมัยซีทที่แยกได้จากตะกอนดิน

บริเวณป่าชายเลน เนื่องจากบริเวณป่าชายเลนเป็นเขตน า้ขึ้ นน า้ลง  เชื้ อแบคทีเรียที่สามารถเจริญอยู่ได้ในบริเวณนี้ จะมี

ความทนต่อสภาวะที่มีการเปล่ียนแปลง โอกาสที่จะน าเชื้ อแอคติโนมัยซีทไปประยุกต์ใช้ในสภาวะรุนแรงจึงน่าจะมีความ

เป็นไปได้สูง ซึ่งข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จาการวิจัยจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายพลาสติกที่มีพันธะเอสเทอร์เป็น

องคป์ระกอบต่อไป 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 การเตรียมเช้ือแอคติโนมยัซีท 

 น าตัวอย่างเชื้ อแอคติโนมัยซีทที่ได้จากห้องปฎิบัติการจุลชีววิทยา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัย

บูรพา จ านวน 10 ไอโซเลท ได้แก่ CP15-9-6, CP10-9-5, A1-3, A3-3, CP58-4-26, CP58-4-23, CP58-6-

5, SK08-5, NS56-4-6 และ RY3-37 ที่แยกได้จากตะกอนดินบริเวณป่าชายเลน จังหวัดชุมพร (รหัส CP) จังหวัด

นครศรีธรรมราช (รหัส NS) จังหวัดชลบุรี (รหัส A และ SK) และจังหวัดระยอง (รหัส RY) ซึ่งเกบ็ไว้ในอาหารแขง็เอยีง

ชนิด ISP2 (yeast extract, malt extract และ dextrose) น ามากระตุ้นให้เชื้อแขง็แรงโดยเลี้ยงในอาหารเหลว ISP2 จากนั้น

น าเชื้ อมาเลี้ยงบนอาหารแขง็ บ่มที่อุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4-7 วัน เมื่อเชื้ อเจริญดี คัดเลือกโคโลนีเดี่ยวที่

แยกได้ใส่ในอาหารแขง็เอยีง ISP2 เกบ็ไว้ส าหรับใช้ในการทดลองต่อไป (รัตนาภรณ ์และจันทร์จรัส, 2558) 

 

การคดัเลือกเช้ือแอคติโนมยัซีทท่ีผลิตเอนไซมเ์อสเทอรเ์รส 

น าเชื้ อแอคติโนมัยซีทจ านวน 10 ไอโซเลท เลี้ ยงบนอาหารแขง็ ISP2 น าไปบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 4 วัน เมื่อเชื้ อเจริญให้เจาะชิ้นวุ้นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชิ้ น ใส่ในอาหารเหลว

OYC ปริมาตร 50 มิลลิลิตร เลี้ ยงที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เขย่าด้วยอัตราเรว็ 110 รอบต่อนาที เป็นเวลา 4 วัน 

แยกส่วนสารละลายตวัอย่างออกจากตะกอนเซลล์ด้วยวิธป่ัีนเหวี่ยงที่ 10000 xg เกบ็ส่วนน า้สารละลายตวัอย่างวัดปริมาณ

โปรตนีโดยวิธขีองแบรดฟอร์ด (Bradfoard, 1976) และวัดกจิกรรมของเอนไซมเ์อสเทอร์เรส (Oeser et al., 2010) โดย

น าน า้สารละลายตัวอย่างปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผสมกับซับสเตรท 4-Nitrophenyl butyrate ปริมาตร 10 ไมโครลิตร 

และฟอสเฟตบัฟเฟอร์เซไลน์ 0.01 โมลาร์ ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.0 ปริมาตร 940 ไมโครลิตร ท าปฏิกิริยาที่
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อุณหภมูิห้องเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นปิเปตสารละลาย 200 ไมโครลิตร ใส่ในแผ่นไมโครเพลท (96-well plate) แล้ว

น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 410 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง Microplate Reader น าค่าดูดกลืนแสงที่ได้ค านวณหาปริมาณ

ผลิตภัณฑ ์(p-nitrophenol) ที่เกดิจากกจิกรรมของเอนไซม์เอสเทอร์เรสโดยใช้สมการจากกราฟมาตรฐาน  ที่ก  าหนดให้

หนึ่งหน่วยเอนไซม ์  คอื  ปริมาณเอนไซมท์ี่ใช้เร่งปฏกิริิยาแล้วท าให้เกดิผลิตภัณฑ ์ 1 ไมโคร- 

โมลของ p-nitrophenol ภายในเวลา 1 นาท ีในสภาวะเดยีวกนั 

ผลของชนิดอาหารต่อการผลิตเอนไซมเ์อสเทอรเ์รสของแอคติมยัซีทไอโซเลท NS56-4-6  

         น าเชื้ อแอคตโินมัยซีท NS56-4-6 เลี้ ยงในอาหารที่มีแหล่งคาร์บอนแตกต่างกนั 3 ชนิด ได้แก่ ISP2, OYC และ 

CMC ด้วยน า้ทะเลธรรมชาติความเคม็ 17 ppt  มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 6.2  เล้ียงที่อุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส เขย่า

ด้วยอตัราเรว็ 110 รอบต่อนาที เป็นเวลา 4 วัน จากนั้นน าไปตรวจวัดปริมาณโปรตีนและกจิกรรมของเอนไซม์เอสเทอร์

เรส (จีรวรรณ, 2559) 

ผลของระยะเวลาต่อการผลิตเอนไซมเ์อสเทอรเ์รส  

          น าเชื้อแอคตโินมยัซีท NS56-4-6 เลี้ยงในอาหารเหลว OYC ที่มคีวามเคม็ 17 ppt มค่ีาความเป็นกรด-ด่าง 6.2 

เลี้ยงที่อณุหภมู ิ30 องศาเซลเซียส เขย่าด้วยอตัราเรว็ 110 รอบต่อวินาท ีเป็นเวลา 9 วัน เกบ็สารละลายตวัอย่างตรวจวัด

ปริมาณโปรตนีและกจิกรรมของเอนไซมเ์อสเทอร์เรสทุกวัน  

ผลของความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิต่อการท างานของเอนไซมเ์อสเทอรเ์รส 

          น าสารละลายตัวอย่างเชื้ อแอคติโนมัยซีท NS56-4-6 ที่เล้ียงในอาหาร OYC  ความเคม็ 17 ppt มีค่าความเป็น

กรด-ด่าง 6.2  เลี้ ยงที่อุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 วัน ตรวจวัดกจิกรรมของเอนไซม์เอสเทอร์เรส โดยปิเปต

สารละลายตัวอย่างปริมาตร 50 ไมโครลิตร ผสมกับซับสเตรท 4-nitrophenyl butyrate ปริมาตร 10 ไมโครลิตร และ

บัฟเฟอร์ที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่างกัน 3 ระดับ คือ 4, 7 และ 8 ปริมาตร 940 ไมโครลิตร และการศึกษาผลของ

อณุหภมูต่ิอการท างานของเอนไซม ์ปิเปตสารละลายตวัอย่างปริมาตร 1000 ไมโครลิตร บ่มที่อณุหภมูแิตกต่างกนั คอื 4, 

25, 40, 50, 60, 70, 80 และ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาท ีจากนั้นน าสารละลายตัวอย่างไปตรวจวัดปริมาณ

โปรตนีและกจิกรรมของเอนไซมเ์อสเทอร์เรส 

 

ผลการศึกษา 

การคดัเลือกเช้ือแอคติโนมยัซีทท่ีผลิตเอนไซมเ์อสเทอรเ์รส 

         จากการน าเชื้อแอคตโินมยัซีท 10 ไอโซเลทมาศึกษากจิกรรมของเอนไซมเ์อสเทอร์เรส พบว่า เชื้อแอคตโินมยัซีทไอ

โซเลท NS56-4-6 ที่แยกได้จากจังหวัดนครศรีธรรมราช มค่ีาการท างานของเอนไซมจ์ าเพาะสงูที่สดุ 124.0 หน่วยต่อ

มลิลิกรัมโปรตนี ซึ่งมากกว่าไอโซเลท CP10-9-5 และ CP58-4-23  ที่แยกได้จากจังหวัดชุมพร ประมาณ 3 เท่า  ดงั

แสดงในรปูที่ 1 ดงันั้นจงึได้น าเชื้อแอคตโินมยัซีทไอโซเลท NS56-4-6 ไปศึกษาผลของปัจจัยทางกายภาพที่เหมาะสม

ส าหรับเล้ียงเชื้อให้ได้กจิกรรมเอนไซมม์ากที่สดุ 

 
รปูที่ 1 กจิกรรมเอนไซม์เอสเทอร์เรสของเช้ือแอคติโนมัยซีทจ านวน 10 ไอโซเลท 
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ชนิดของอาหารต่อการผลิตเอนไซมเ์อสเทอรเ์รส 

 เมื่อน าเชื้อแอคตโินมยัซีทไอโซเลท NS56-4-6 เลี้ยงในอาหารเหลว ที่มแีหล่งคาร์บอนหรือไนโตรเจนแตกต่าง

กนั คือ ISP2 OYC และ CMC เป็นเวลา 4 วัน พบว่า เชื้ อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท NS56-4-6 สามารถเจริญและผลิต

เอนไซม์เอสเทอร์เรสได้ดีในอาหารชนิด OYC และ CMC โดยมีค่าการท างานของเอนไซม์จ าเพาะ คือ 15.44 หน่วยต่อ

มิลลิกรัมโปรตีน และ 14.33 หน่วยต่อมิลลิกรัมโปรตีน ตามล าดับ ในขณะที่อาหาร ISP2 ให้ค่าการท างานของเอนไซม์

จ าเพาะ 5.36 หน่วยต่อมิลลิกรัมโปรตีน (รูปที่ 2) ดังนั้นอาหารที่เหมาะสมส าหรับเล้ียงเชื้ อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท 

NS56-4-6 เพ่ือศึกษาปัจจัยทางกายภาพที่มผีลต่อการท างานของเอนไซมเ์อสเทอร์เรส คอือาหาร OY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 2 ผลของอาหารต่อการท างานของเอนไซม์เอสเทอร์เรส 

 

ผลของระยะเวลาต่อการท างานเอนไซมเ์อสเทอรเ์รส 

 จากการเลี้ ยงเชื้ อแอคติโนมัยซีท NS56-4-6 ในอาหารเหลว OYC เป็นเวลา 9 วัน เพ่ือตรวจวัดกจิกรรมการ

ท างานของเอนไซม์ต่อปริมาณโปรตีน  พบว่า มีค่าสงูสดุในวันที่ 4 คือ 136.67 หน่วยต่อมิลลิกรัมโปรตีน และกจิกรรม

ของเอนไซมม์ค่ีาลดลงเมื่อเพ่ิมจ านวนวันในการเพาะเล้ียง ดงัแสดงในรปูที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 3 ผลของระยะเวลาต่อการผลิตเอนไซม์เอสเทอร์เรส 

 

ผลของความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิต่อการท างานของเอนไซมเ์อสเทอรเ์รส 

จากการตรวจวัดความสามารถของเอนไซม์เอสเทอร์เรสจากเชื้ อแอคติโนมัยซีทไอโซเลท NS56-4-6 ในการ

ย่อยสลายสบัสเตรทให้เป็น p-nitrophenol ในสารละลายที่มค่ีาความเป็นกรด-ด่าง ที่แตกต่างกนั พบว่า เอนไซมส์ามารถ
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ท างานได้ดทีี่ค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากบั 7 ดงัแสดงในรปูที่ 4 และเมื่อน าน า้สารละลายตวัอย่างตั้งไว้ที่อณุหภมูแิตกต่าง

กนั  พบว่า เอนไซมเ์อสเทอร์เรส สามารถท างานได้ดทีี่สดุที่อณุหภมู ิ40 องศาเซลเซียส และเมื่ออณุหภมูสิงูขึ้นการท างาน

ของเอนไซมล์ดลง ดงัแสดงในรปูที่ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 4 ผลของค่าความเป็นกรด-ด่างต่อการท างานเอนไซม์เอสเทอร์เรส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 5 ผลของอุณหภมูิต่อการท างานเอนไซม์เอสเทอร์เรส 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาตัวอย่างเชื้อแอคติโนมัยซีทจ านวน 10 ไอโซเลท  ที่แยกได้จากดินตะกอนบริเวณป่าชายเลน โดย

เลี้ ยงเชื้ อในอาหารเหลวชนิดต่างๆ แล้วน าส่วนน า้สารละลายตัวอย่างท าปฏิกริยากับ4-Nitrophenyl butyrate ซึ่งใช้เป็น

สบัสเตรท จากนั้นวัดผลิตภัณฑท์ี่เกดิขึ้น คอื 4-nitrophenol ซึ่งมสีเีหลือง (Oeser et al., 2010)  ผลการศึกษาพบว่า เชื้อ

แอคติโนมัยซีทไอโซเลท NS56-4-6 ให้กจิกรรมเอนไซมเ์อสเทอร์เรสที่ดเีมื่อเล้ียงในอาหาร OYC ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก

อาหาร OYC มข้ีาวโอต๊เป็นองคป์ระกอบที่มวีิตามนิและแร่ธาตุซึ่งช่วยให้เอนไซมเ์อสเทอร์เรสท างานได้ด ีสภาวะการเล้ียง

ที่เหมาะสมมค่ีาความเป็นกรด-ด่าง 7 ที่อณุหภมู ิ40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 วัน เชื้อแอคตโินมยัซีท NS56-4-6 จึง

มีศักยภาพที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการย่อยสลายพลาสติกที่มีพันธะเอสเทอร์ได้  อย่างไรกต็ามการศึกษาสภาวะ

ในการเล้ียงที่สามารถให้ค่ากิจกรรมเอนไซม์ที่ใกล้เคียงกนัในแต่ละชุดการทดลองมีความส าคัญอย่างมาก  เนื่องจากใน
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งานวิจัยนี้ ในแต่ละชุดของการเล้ียงเชื้ อกจิกรรมของเอนไซม์ที่ตรวจวัดได้มีความแตกต่างกนั ซึ่งผู้วิจัยจะได้ท าการวิจัยเพ่ือ

พัฒนากระบวนการเล้ียงเชื้ อต่อไป รวมทั้งยังคงต้องมีการค้นหาเอนไซม์จากเชื้ อแอคติโนมัยซีทที่สามารถท างานได้ที่

อุณหภูมิสูง เนื่องจากในกระบวนการย่อยสลายพลาสติกมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

ปริมาณออกซิเจน อาหาร ต าแหน่งที่เอนไซมต์ดัพันธะ ผวิหน้าของพลาสตกิ และอณุหภมูหิลอมละลายของพลาสตกิ เป็น

ต้น (Tokiwa et al., 2009)  ในงานวิจัยต่อไปจะได้ทดลองเลี้ยงเชื้อ แอคตโินมยัซีท NS56-4-6 ในอาหารเลี้ยงเชื้อแบบ

แขง็หรือแบบเหลวที่มแีหล่งคาร์บอนเป็นพลาสตกิชีวภาพและพันธะเอสเทอร์ในโมเลกุล แหล่งไนโตรเจนเป็นสารสกดัจาก

ยีสต์  พลาสติกที่ใช้ทดลองมีทั้งในรูปแบบของเมด็พลาสติก เช่น พอลิคาร์โปรแลคโตน (PCL) หรือแบบแผ่น เช่น พอลิ

เอทิลีน เทเรฟทาเลต (polyethylene terephthalate) (PET) ซึ่งมีรายงานการวิจัยที่มีการคัดแยกจุลินทรีย์ที่ย่อยสลาย

พลาสตกิชีวภาพจากการทบัถมกนัของกองขยะหรือปุ๋ยหมกั  ด้วยวิธกีารเกดิบริเวณใส (Clear zone) บนอาหารแขง็ที่มพีอ

ลิคาร์โปรแลคโตน, พอลิแลคไทด์ (PLA), พอลิบิวธลิีนซัคซิเนต (PBS) หรือพอลิบิวธลิีนซัคซิเนตโคอะพิเพท (PBSA) 

พบว่า เชื้ อ Saccharothrix sp. สามารถท าให้เกิดบริเวณใสบนอาหารแข็งพลาสติกชีวภาพทั้ง 4 ชนิดได้ และมียีนที่

เกี่ยวข้องกบัการย่อยพลาสติกโดยพบล าดับเบสบางส่วนของเอนไซม์ไลเปส (ลักษมี ศุกระกาญจนะ, 2556)  ข้อมูลที่ได้

จากการเลี้ ยงเชื้ อในอาหารเหลวที่มีพลาสสติก  จะท าให้สามารถเลือกชนิดของพลาสติก  คุณสมบัติของเอนไซม์ และ

สภาวะที่ใช้ในการย่อยพลาสติกได้  นอกจากการตรวจสอบบริเวณใสที่เกิดจากความสามารถของเอนไซม์ในการย่อย

พลาสติกแล้ว ยังมีการทดลองเพ่ือประเมินการย่อยสลายพลาสติก  โดยน าแผ่นพลาสติกใส่ในหลอดทดลองที่มีอาหาร

เหลวและเชื้ อแบคทีเรีย  ติดตามการย่อยพลาสติกโดยน าแผ่นพลาสติกไปตรวจผิวหน้าและผิวด้านรอยตัดด้วยกล้อง

จุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด   ซึ่งวราภรณ์ได้ทดลองเทคนิคนี้ ในการย่อยสลายพลาสติกชนิด  PBS (วราภรณ์ 

และคณะ, 2556 )  อย่างไรกต็ามการที่จะอธบิายกลไกการท างานของเอนไซม์ที่ย่อยพลาสติกหรือระบุชนิดของเอนไซม์

ได้ว่าเป็นเอสเทอร์เรส ไลเปส หรือคิวติเนส จะต้องมีการตรวจวัดกจิกรรมของเอนไซม์โดยการใช้สับสเตรตที่นักวิจัยได้

ออกแบบมาเพ่ือใช้ตรวจวัดกจิกรรมของเอนไซม ์เช่น การวัดกจิกรรมเอนไซมเ์อสเทอร์เรสโดยใช้ 4-nitrophenyl butyrate 

เป็นสับสเตรต กิจกรรมเอนไซม์โปรตีเอสใช้ azocasein เป็นสับสเตรต และกิจกรรมอะมิเดสใช้ hexan amide เป็น

สบัสเตรต เป็นต้น (Heumann et al., 2006)    

เอนไซม์เอสเทอร์เรสเป็นเอนไซม์ที่ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย โดยแหล่งผลิต

เอนไซมด์งักล่าวที่ส  าคญัคอืจุลินทรีย์ ดงันั้นการค้นหาจุลินทรีย์กลุ่มแอคตโินมัยซีทที่สามารถผลิตเอนไซมท์ี่ให้กจิกรรมสงู

ในสภาวะที่มีอุณหภมูิสงู และกจิกรรมของเอนไซม์ที่วัดได้จากการเล้ียงเชื้ อในแต่คร้ังไม่แตกต่างกนัมากนักยังคงมีความ

จ าเป็นและน่าสนใจในการท าวิจัย  

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการตรวจวัดกจิกรรมเอนไซมเ์อสเทอร์จากแบคทเีรียแอคตโินมยัซีทจ านวน 10 ไอโซเลต  พบว่า แอคตโินมยั

ซีทที่แยกได้จากป่าชายเลนจงัหวดันครศรีธรรมราช NS56-4-6 สร้างเอนไซมเ์อสเทอร์เรสที่ให้กจิกรรมสงู เมื่อเล้ียงใน

อาหาร OYC ที่มคีวามเคม็น า้ทะเล 17 พีพีท ีความเรว็รอบ 110 รอบต่อนาท ีเป็นเวลา 4 วนั เอนไซมส์ามารถท างานได้ดี

ที่อณุหภมู ิ40 องศาเซลเซียส และมค่ีาความเป็นกรด-ด่าง 7  
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บทคดัย่อ 

 การศึกษานี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือคัดแยกแบคทเีรียจากดนิในนาข้าว ที่มคีวามสามารถในการยับย้ังการเจริญของเชื้ อ

รา Curvularia lunata TISTR 3068 เชื้ อราสาเหตุโรคกล้าเน่า โดยใช้วิธี dual culture plate บนอาหาร Potato dextrose 

agar สามารถคัดแยกแบคทีเรียได้ 10 ไอโซเลต และเมื่อทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้ อราโดยวิธี  agar well 

diffusion method พบแบคทีเรียที่สามารถยับย้ังการเจริญของ C.  lunata TISTR 3068 มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ คือ 

Bacillus sp. SB6 และ Bacillus sp. SB9 เมื่อน ามาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการก่อโรคกล้าเน่า โดยทดสอบบน

วัสดุเพาะ ใช้เมลด็ข้าวพันธุข์าวดอกมะลิ 105 ที่แช่สปอร์แขวนลอย C.  lunata TISTR 3068 ที่ระดับความเข้มข้น 10
8
 

conidia/ml พบว่าแบคทีเรีย Bacillus sp. SB6 และ Bacillus sp. SB9 ที่ระดับความเข้มข้น 10
7
 cfu/ml ให้ผลลดการ

ปกคลุมของเชื้ อราได้ เมื่อทดสอบการใช้แบคทีเรียที่คัดเลือกได้ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ พบว่า Bacillus sp. SB9 ที่

ระดบัความเข้มข้น 10
9
 cfu/ml ให้ผลความยาวราก ความสงูต้น และดชันีความแขง็แรงของต้นกล้าสงูสดุคอื 4.77, 6.88 

เซนตเิมตร และ 1130.05 ตามล าดบั  

ค าส าคญั: โรคกล้าเน่า, แบคทเีรียปฏปัิกษ์,  Curvularia lunata, ขา้ว 

 

Abstract 

         The present study was aimed to isolate bacteria from paddy soil and evaluate their ability against Curvularia 

lunata TISTR 3068, a pathogenic fungus of rice seedling rot disease. Ten bacterial isolates could inhibit the fungal 

mycelial growth on dual culture plate method using Potato dextrose agar. Of these, only isolate SB6 and SB9 

showed the hibitory effect higher then 60 percent, using agar well diffusion technique. The antagonistic bacteria 

were also evaluated the inhibitory effect on planting material, using the rice kernel (KDML 105) soak with 10
8
 

spores/ml C.  lunata TISTR 3068. The results showed that Bacillus sp. SB6 and Bacillus sp. SB9 at 10
7
 cfu/ml 

able to decrease the coverage of pathogenic fungus. The ability of antagonistic bacteria was applied with various 

concentrations, Bacillus sp. SB9  at 10
9
 cfu/ml showed the highest root length, shoot length and Vigor index as 

4.77, 6.88 centimeter and 1130.05, respectively.  

Keywords: rice seedling rot disease, antagonistic bacteria, Curvularia lunata, rice 
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บทน า 

  ประเทศไทยเป็นประเทศกสกิรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกสกิร มีพ้ืนที่ปลูกข้าวคิดเป็นพ้ืนที่ 11.3 

เปอร์เซน็ต ์ของพ้ืนที่ทั่วประเทศ ข้าวขาวมะลิ 105 เป็นพืชเศรษฐกจิที่ส  าคญัที่ท ารายได้ให้กบัประเทศคดิเป็นร้อยละ 25-

30 ของมูลค่าการส่งออกข้าวทั้งหมดและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในการผลิตข้าว เกษตรกรต้องเผชิญกบัปัญหาหลายประการที่

มีผลกระทบต่อคุณภาพและผลผลิต ไม่ว่าจะเป็นความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม ความอุดมสมบูรณ์ และที่ส  าคญัคอื 

ปัญหาที่เกิดจากการท าลายของศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการท าลายของโรค ไม่เพียงก่อให้คุณภาพของ

ผลผลิตเสยีหายแต่ยังท าให้เมลด็พันธุเ์สื่อมสภาพด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้ อรา Curvularia lunata ที่เป็นสาเหตุของโรค

กล้าเน่า ซึ่งจะเกดิขึ้นในระยะการตกกล้าข้าวในกระบะเพาะ โดยจะเร่ิมพบเมลด็ข้าวบางส่วนที่เพาะไม่งอก เมลด็ที่งอกต้น

กล้าจะมีการเจริญเติบโตช้ากว่าต้นกล้าข้าวปกติ รากและโคนของต้นกล้ามีแผลสีน า้ตาลและแผลที่เกิดบนโคนต้นจะ

ลุกลามขึ้นไปยังส่วนบนของต้นกล้า (ส านักงานวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2552) ใน

ปัจจุบันในการแก้ปัญหาโดยการใช้สารเคมีก าจัดเชื้ อรา (fungicides) เป็นวิธกีารที่รวดเรว็และได้ผลดี แต่โดยธรรมชาติ

ของสารเคมีเหล่านี้  พบว่าเป็นอันตราย และไม่ปลอดภัย (พรรณลดา ติตตะบุตร, 2554) การใช้สารที่ไม่เหมาะสมต่อ

สกุล (Genus) ของเชื้ อโรค และการใช้สารแบบดูดซึมที่มีสารออกฤทธิ์ (active ingredient) เพียงชนิดเดียวต่อเนื่องเป็น

เวลานาน ท าให้เชื้ อเกิดการดื้ อยา ไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรค และเชื้ อรายังเกิดความต้านทานข้าม (cross-

resistance) ระหว่างกลุ่มของสารเคมไีด้ (Taga M. et al., 1979)  

แนวคดิจัดท าการเกษตรยั่งยืน (sustainable agriculture) หมายถงึระบบเกษตรแบบใดกต็ามที่มรีปูแบบที่ท าให้

เกดิความมั่นคงต่อเกษตรกร และมีผลดีในระยะยาว สามารถบ ารุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สอดคล้องกบัระบบนิเวศ เพ่ือลดการใช้สารเคมทีางการเกษตร และก่อให้เกดิมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกจิ สิ่งมชีีวิตในดนิมอียู่

มากมายทั้งขนาดเลก็และขนาดใหญ่ที่มีบทบาทส าคัญในการเกษตรกรรม เพ่ือเป็นการลดการใช้สารเคมีในเกษตรกรรม 

งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดแยกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการยับย้ังการเจริญของเชื้ อรา C. lunata ที่เป็น

สาเหตขุองโรคกล้าเน่า และทดสอบความสามารถในการยับยั้งการก่อโรคกล้าเน่าบนวัสดุเพาะ 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  1. การคดัแยกแบคทเีรีย 

สุ่มเกบ็ตัวอย่างดินบริเวณนาข้าว ก าหนดจุดเกบ็ตัวอย่างดิน 4 จุด โดยขุดดินลึกประมาณ 15 เซนติเมตร และ

เกบ็ตัวอย่างดินแต่ละจุด ใช้พลั่วแซะดินด้านหนึ่งของหลุมให้ได้ดินเป็นแผ่นหนา 2-3 เซนติเมตร ตัวอย่างดินที่ได้นี้ เป็น

ดิน 1 จุด น าดินตัวอย่างทั้ง 4 จุดมาผสมรวมกนัตัวอย่างละ 500 กรัมแล้วใส่รวมกนัในภาชนะที่เตรียมไว้ จากนั้นน าดนิ

ตัวอย่างมาท าการเจือจางความเข้มข้นแบบลดลงที่ละสบิเท่า (10 fold serial dilition) ให้มีความเข้มข้น
 
ถึง 10

-5
 และปิ

เปิต ความเข้มข้น 10
-3

, 10
-4
 และ 10

-5
 น ามาแยกเชื้ อแบคทเีรียด้วยวิธี Spread plate บนอาหารเลี้ ยงเชื้อ Nutrient agar 

(NA) [Peptone 5.0 g l
-1

, Beef extract 3.0 g l
-1

, Agar 15 g l
-1

] บ่มเชื้อที่อณุหภมู ิ30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 วนั 

จากนั้นน าแบคทเีรียมาแยกให้ได้โคโลนีเดี่ยวอกีคร้ัง ด้วยวิธ ีCross streak plate บนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA เพ่ือน ามาท าการ

คดัแยกแบคทเีรียที่มคีวามสามารถในยับย้ังการเจริญของเชื้อรา และเพ่ือใช้ในการทดลองต่อไป 

2. การคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้ อรา C. lunata โดยวิธี Dual culture 

plate technique  

 ท าการเพาะเลี้ ยงเชื้ อรา C. lunata TISTR 3068 บนจานเพาะเชื้ อที่มีอาหาร Potato dextrose agar (PDA) 

[Potato 200g l
-1

, Dextrose 20g l
-1

, Agar 17g l
-1

] บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน ใช้ cork borer 

เจาะปลายเส้นใยของเชื้อราดังกล่าว และน าไปวางบนอาหาร PDA ให้ห่างจากขอบอกีด้านหนึ่งของจานอาหารเลี้ยงเชื้อ 2 

เซนติเมตร เพาะเลี้ ยงแบคทเีรียด้วยวิธี Cross streak plate ลงบนอาหาร NA บ่มที่อุณหภมูิห้อง นาน 48 ชั่วโมง แล้วจึง

ใช้ห่วงเขี่ยเชื้อแบคทเีรียขดีเป็นเส้นตรงด้านตรงข้ามกบัชิ้นวุ้นเชื้อรา C. lunata ในแนวเส้นผ่านศูนย์กลางห่างจากเชื้อรา 5 

เซนติเมตร เปรียบเทยีบกบัชุดควบคุมที่วางเฉพาะเชื้ อรา C. lunata หลังจากนั้นบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส นาน 7 
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วัน แล้วจึงวัดรัศมีของการเจริญของเชื้ อรา C. lunata หาเปอร์เซน็ต์การยับยั้งการเจริญ (Percent Inhibition of Radial 

Growth; PIGR) (Kheekorn, S. and Wongrueng, S., 2014) ดงัสมการที่ 1 

เปอร์เซน็ตก์ารยับยั้งการเจริญ (PIRG) = ((R1-R2)/R1)× 100                        (1) 

โดย R1 = ความยาวรัศมขีองเชื้อราก่อโรคในชุดควบคุม (เซนตเิมตร) 

R2 = ความยาวรัศมขีองเชื้อราก่อโรคในชุดทดสอบ (เซนตเิมตร) 

3. การแยกแบคทเีรียที่สามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อรา C. lunata โดยวิธ ีagar well diffusion method  

น าแบคทเีรียที่คัดแยกได้จากข้อ 2 มาศึกษาความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้ อรา C. lunata ได้สงูสดุ 

ทดสอบด้วยวิธ ีagar well diffusion method โดยเทอาหาร PDA ปริมาตร 40 มลิลิตร ลงจานอาหารเลี้ยงเชื้อทิ้งไว้ให้แห้ง

จากนั้นตัดชิ้นวุ้นออกจากจานเป็นวงกลมด้วย cork borer เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร จ านวน 4 จุด ที่มีระยะห่าง

จากจุดศูนย์กลางเท่ากนั จากนั้นปิเปตสารทดสอบปริมาตร 50 ไมโครลิตร ของ 1) น า้กลั่นปลอดเชื้ อ (ชุดควบคุม) 2) 

purified cell หรือแบคทีเรียทดสอบน าไปเลี้ ยงในอาหารเลี้ ยงเชื้ อ NB แล้วน ามาตกตะกอนเซลล์ด้วยเคร่ืองป่ันเหวี่ยงที่

ความเรว็ 3,000 rpm เป็นเวลา 30 นาท ีเทส่วนของเหลวที่อยู่ด้านบนออก น าเซลล์ที่ตกตะกอนอยู่มาล้างตะกอนเซลล์

ด้วยน ากล่ันที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ปรับความเข้มข้น 10
8
 cfu/ml น าชิ้นวุ้นที่มเีชื้อ C. lunata ขนาด 0.5 เซนตเิมตร วางตรงจุด

กึ่งกลางให้ห่างจากแต่ละจุดเท่าๆ กนั บนัทกึค่ารัศมกีารเจริญของเส้นใยเชื้อ C. lunata จากกลุ่มการทดลองต่างๆ โดยบ่ม

เชื้ อเป็นเวลา 7 วัน จากนั้นน าหาค่าเปอร์เซน็ต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยตามกรรมวิธีของ (Mostapha,  2004) ดัง

สมการที่ 1 

 4. การจ าแนกชนิดแบคทเีรีย 

คัดเลือกไอโซเลตแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้ อรา C. lunata TISTR 3068 ท าการทดสอบเพ่ือระบุ

สายพันธุโ์ดยมกีารทดสอบดงันี้  

 4.1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (morphological characteristic) ศึกษาลักษณะเบื้ องต้น รูปร่าง การ

เรียงตวัของเซลล์ การตดิสแีกรม และการย้อมเอนโดสปอร์, โดยกล้องจุลทรรศน์  

 4.2 การทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี (biochemical test) เช่น การสร้างเอนไซม์ catalase, การสร้าง

เอนไซม์ Oxidase, VP test, Citrate utilization, Triple Sugar Iron (TSI), Starch hydrolysis, Oxidation-Fermentation 

Test 

 4.3 ระบุสายพันธุ์ของแบคทีเรียโดยเทคนิค single 16s ribosomal DNA (rDNA) sequencing ซึ่งมี

รายละเอยีดขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุสายพันธุข์องแบคทเีรียดงันี้  

สกัด Genomic DNA โดยใช้ Genomic DNA mini kit (Gerneaid biotech Ltd., Taiwan) หลังจากนั้นท าการ

เพ่ิมปริมาณ DNA ที่ได้ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) โดยใช้เครื่อง DNA Engine Dyad® Thermal 

cycler (Bio-rad Laboratories) ซึ่ งปริมาตรที่ใช้ในปฏิกิริยาคือ 100 ไมโครลิตร ประกอบด้วยส่วนผสมดังนี้  DNA 

Template 15-20 นาโนกรัม, ไพร์เมอร์ 2 ไมโครโมล, Taq polymerase 2.5 หน่วย, แมกนีเซียมคลอไรด ์2 มลิลิโมลาร์, 

dNTP 0.2 มิลลิโมลาร์ และ 10xTaq ที่มี (NH4)2SO4  10 ไมโครลิตร ซึ่งประกอบด้วย Tris-HCl 750 มิลลิโมลาร์, 

(NH4)2SO4  200 มิลลิโมลาร์ และ0.1% Tween20, pH 8.8 ส าหรับไพร์เมอร์ที่ใช้ คือ 20F (5’-GAG TTT GAT 

CCT GGC TCA G-3’, ต าแหน่ง 9-27 บน 16S rDNA) และ 1500R (5’-GTT ACC TTG TTA CGA CTT-3’, 

ต าแหน่ง 1509-1492 บน 16S rDNA) จากนั้นด าเนินปฏกิริิยาลูกโซ่พอลิเมอเรส โดยตั้งโปรแกรมดงันี้   

 Initial denaturation step อณุหภมู ิ94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาท ี

 Denaturation step   อณุหภมู ิ94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาท ี 

 Annealing step   อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาท ี

 Elongation step   อณุหภมู ิ72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 นาท ี

 Final amplification step  อณุหภมู ิ72 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาท ี

25 รอบ 
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น า PCR product ที่ได้วิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์โดยใช้ ABI Prism® 3730XL DNA Sequence (Applied 

Biosystens, Foster city, California,USA) โดยใช้ไพร์เมอร์ดังนี้  800R (5’-TAC CAG GGT ATC TAA TCC-3’)  

และ 518F (5’-CCA GCA GCC GCG GTA ATA CG-3’) เมื่ อได้ล าดับนิวคลีโอไทด์ของแบคทีเรีย  แล้วน าไป

เปรียบเทยีบกบัฐานข้อมูล GenBank โดยใช้โปรแกรม BLASTn   

 การวิเคราะห์ Phylogenetic tree น าล าดับนิวคลีโอไทด์มาสร้างความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ (Phylogenetic 

tree) โดยใช้โปแกรม MEGA version 7.0 

5. ทดสอบความสามารถของแบคทเีรียในการยับยั้งการก่อโรคกล้าเน่าบนวัสดุเพาะ 

คดัเลือกแบคทเีรียที่ให้ผลการยับยั้งการเจริญของเชื้ อรา C. lunata TISTR 3068 ได้สงูสดุ 2 ไอโซเลต เลี้ยงใน

อาหาร Nutrient Broth (NB) [Peptone 5.0 g l
-1

, Beef extract 3.0 g l
-1

] บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 

48 ชั่วโมง ปรับความเข้มข้นของแบคทเีรีย ให้ได้ 10
7
, 10

8
 และ 10

9
 cfu/ml  

เตรียมเมลด็ข้าวพันธุข์าวดอกมะลิ 105 โดยน าเมลด็แช่น า้คดัเลือกเมลด็ที่สมบูรณไ์ม่ลอยน า้น ามาก าจัดเชื้อที่ผวิ

ด้วยการแช่ในสารละลายคลอรอ็กความเข้มข้น 15 เปอร์เซนต์ และเติม tween 20 2-3 หยด นาน 15 นาท ีจากนั้นล้าง

ด้วยน า้กลั่นปลอดเชื้อ 3 คร้ัง แช่เมลด็ข้าวทิ้งไว้ในน า้กลั่นปลอดเชื้อ นาน 1 คนื 

น าเมลด็ข้าวที่เตรียมไว้ มาแช่สปอร์แขวนลอยของเชื้อรา C. lunata TISTR 3068 ความเข้มข้น 10
8
 conidia/ml 

เป็นเวลา 30 นาท ีผึ่งให้แห้ง ท าการปลูกลงบนวัสดุเพาะที่มีความสามารถดูดน า้ซับน า้ได้ดีและมีความชื้นเพียงพอตลอด

ระยะเวลาการทดสอบ โดยจะใช้ทชิชูที่ผ่านการท าให้ปลอดเชื้ อแล้วรดน า้ให้ชุ่มเป็นวัสดุเพาะ วางเมลด็ข้าวจ านวน 100 

เมลด็ลงบนวัสดุเพาะ จากนั้นฉีดพ่นแบคทเีรียความเข้มข้น 10
7
, 10

8
 และ 10

9
 cfu/ml ลงบนเมลด็ข้าวแต่ละชุดทดสอบ 

ตามล าดบั เปรียบเทยีบกบัชุดควบคุมคอื เมลด็แช่น า้กลั่นปลอดเชื้อ และเมลด็แช่เชื้อราสาเหตโุรค เพาะปลูกเป็นเวลา 14 

วัน วิเคราะห์การงอก (เปอร์เซนต์) ต้นกล้าหรือเมล็ดเกิดโรค (เชื้ อราปกคลุม) ต้นกล้าปกติ (ต้นอ่อนที่มียอด ราก

สมบูรณ)์ และดชันีความแขง็แรง (Raju et al., 1999) ดงัสมการที่ 3 

ดชันีความแขง็แรง (Vigor index) = (RL+SL) ×  GP    (3) 

โดย RL = ความยาวราก (เซนตเิมตร) 

SL = ความสงูต้น (เซนตเิมตร) 

GP = การงอก (เปอร์เซน็ต)์ 

 

ผลการศึกษา 

  1. การคดัเลือกแบคทเีรียที่มคีวามสามารถในการยับย้ังการเจริญของเชื้อรา C. lunata โดยวิธ ีDual culture 

plate technique 

แบคทเีรียที่คดัแยกได้จากตวัอย่างดนิในนาข้าว น ามาคดัเลือกแยกแบคทเีรียที่เจริญบนจานอาหาร NA  และท า

การทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้ อรา C. lunata TISTR 3068 โดยวิธี Dual culture plate บนจาน

อาหาร PDA สงัเกตการวัดขนาดการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา พบแบคทเีรียจ านวน 10 ไอโซเลต คือ SB1, SB2, SB3, 

SB4, SB5, SB6, SB7, SB8, SB9 และ SB10 มปีระสทิธภิาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อโรคดงัแสดงในรปูที่ 1 
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รูปท่ี 1  การเจริญของเช้ือรา C. lunata TISTR 3068 และแบคทเีรียไอโซเลท SB9 บนจานอาหารควบคุม (A) และอาหารทดสอบ (B) 

 

2. ความสามารถของแบคทเีรียในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. lunata โดยวิธ ีagar well diffusion method 

น าแบคทีเรียที่มีความสามารถในการยับย้ังการเจริญของเชื้ อรา C. lunata TISTR 3068 ทั้ง 10 ไอโซเลต

ทดสอบการยับยั้งเชื้ อราสูงสุดอีกครั้งด้วยวิธี agar well diffusion method บนอาหาร PDA พบว่ามีการยับยั้งอยู่ในช่วง 

56.77-65.19 เปอร์เซ็นต์ โดยเปอร์เซ็นต์การยับยั้งของแบคทีเรียแต่ละไอโซเลตคือ SB1, SB2, SB3, SB4, SB5, 

SB6, SB7, SB8, SB9 และ SB10 มีค่าเปอร์เซน็ต์การยับยั้ง เท่ากบั 59.79, 58.89, 58.89, 58.89, 56.77, 63.50, 

55.61, 59.97, 65.19 และ 57.35 เปอร์เซน็ต์ ตามล าดับ คัดเลือกแบคทเีรียที่สามารถยับย้ังการเจริญของ C.  lunata 

TISTR 3068 มากกว่า 60 เปอร์เซน็ต์ คือไอโซเลต SB6 และ SB9 น าไปทดสอบความสามารถของแบคทีเรียในการ

ยับย้ังการก่อโรคกล้าเน่าต่อไปดงัแสดงในรปูที่ 2 

 

 
รูปท่ี 2  เปอร์เซน็ต์การยับยั้งการเจริญของเช้ือรา C. lunata TISTR 3068 บนจานอาหาร PDA 

 

3. การจ าแนกความแตกต่าวของแบคทเีรียไอโซเลท 

แบคทีเรียที่คัดเลือก  SB 6 และ SB9 มีลักษณะทางสณัฐานวิทยาของแบคทีเรียย้อมแกรมติดสีม่วง ท่อนสั้น 

เรียงตัวกระจัดกระจาย มีเอนโดสปอร์ ท าการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีดังแสดงในตารางที่ 1 และการระบุสายพันธุ์

ของแบคทีเรียโดยเทคนิค single 16S ribosomal DNA (rDNA) sequencing และวิเคราะห์หาล าดับนิวคลีโอไทด์เพ่ือ

น าไปเปรียบเทียบกับล าดับนิวคลีโอไทด์อื่นๆ  ในฐานข้อมูล GenBank และสร้างความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ 

(Phylogeny) โดยใช้โปรแกรม Mega version7.0 แสดงผลออกมาในรูปแบบแผนภูมิต้นไม้ (Phylogenetic tree) พบว่า

แบคทเีรีย SB6 และ SB9 เป็นแบคทเีรียที่จัดอยู่ใน Bacillaceae เมื่อเปรียบเทยีบล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA 

กบัฐานข้อมูลล าดบันิวคลีโอไทดข์อง Bacillus sp. ในฐานข้อมูล Genbank แบคทเีรีย SB6 และ SB9 มลี าดบันิวคลีโอไทด์

ใกล้เคยีงกบัแบคทเีรีย Bacillus amyloliquefaciens โดยมคีวามเหมอืน 99.59 เปอร์เซน็ต ์แสดงดงัรปูที่ 3 และ4 

A B 

เช้ือ

รา 

แบคทเี

รีย 

ไอโซเลทของแบคทีเรีย 

เป
อ
รเ์
ซ็
น
ต
ก์
าร
ย
บั
ย
ั้ง
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ตารางท่ี 1  คุณสมบตัทิางชีวเคมขีองแบคทเีรียปฏปัิกษ์ SB6 และ SB9 

test SB6 SB9 Bacillus amyloliquefaciens* 

Starch Hydrolysis 

Triple Sugar Iron 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

Simmon Citrate Agar + + + 

Motility + + + 

Indole production - -  

Voges–Proskauer + + + 

Catalase   + +  

หมายเหตุ: เคร่ืองหมาย - ให้ผลเป็น negative, เคร่ืองหมาย + ให้ผลเป็น positive 

  เคร่ืองหมาย * สายพันธุอ้์างองิ ผลการทดลองทางชีวเคมีจาก Bergey’s Manual of Systemmatic Bacteriology Volume 2 

 

 
 

รูปท่ี 3 ความเหมือนของล าดับนิวคลีโอไทด์ใน 16S ribosomal DNA (rDNA) ของไอโซเลท SB6  

กบัแบคทเีรียกลุ่ม Bacillus sp. 

 

 
รูปท่ี 4 ความเหมือนของล าดับนิวคลีโอไทด์ใน 16S ribosomal DNA (rDNA) ของไอโซเลท SB9 กบัแบคทเีรียกลุ่ม Bacillus sp. 
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4. ทดสอบความสามารถของแบคทเีรียในการยับยั้งการก่อโรคกล้าเน่าบนวัสดุเพาะ 

จากการศึกษาพบว่า เมลด็ข้าวมีอตัตราการงอกที่ไม่แตกต่างกนัในทุกการทดลอง (ตารางที่ 2) อตัราการงอก

หลังการปลูก 14 วัน อยู่ในช่วง 96-99 เปอร์เซน็ต์ ผลการเปรียบเทยีบการเจริญของต้นกล้าข้าวมีดังนี้  เมื่อฉีดพ่นเมลด็

ข้าวด้วยแบคทเีรีย Bacillus sp. SB6 และ Bacillus sp. SB9 ความเข้มข้น 10
7
, 10

8
 และ 10

9
 cfu/ml ทุกความเข้มข้น

ให้ผลลดการปกคลุมของเชื้ อราได้เมื่อเทยีบกบัตัวอย่างเมลด็ข้าวที่ไม่ได้ฉีดพ่นด้วยแบคทเีรียทดสอบ  และผลการเจริญ

ของต้นกล้าข้าวบนวัสดุเพาะพบว่า การฉีดพ่นด้วยแบคทเีรีย Bacillus sp. SB9 ความเข้มข้น 10
9 
cfu/ml ให้ผลความยาว

ราก และดัชนีความแขง็แรงของต้นกล้ามากที่สุด อยู่ที่ 4.77 เซนติเมตรและ 1130.05 ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างอย่างมี

นัยส าคัญเมื่อเปรียบเทยีบกบัเมลด็ที่ฉีดพ่นด้วยแบคทเีรีย Bacillus sp. SB6 น า้กลั่นปลอดเชื้ อ (control) และ เชื้ อราก่อ

โรค (C. lunata) แต่ชุดควบคุมและ Bacillus sp. SB9 ความเข้มข้น 10
9
 cfu/ml นั้นให้ผลของความสงูต้นเท่ากบั 7.61 

และ 6.88 เซนติเมตร ตามล าดับ ซึ่งมากกว่า Bacillus sp. SB6 และ Bacillus sp. SB9 ความเข้มข้น 10
7
และ 10

8
 

cfu/ml อย่างมนีัยส าคญั (p<0.05) 

 

ตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของแบคทีเรียไอโซเลต Bacillus sp. SB6 และ Bacillus sp. SB9 ต่อเจริญและการ

ยับยั้งการเกดิโรคในข้าวขาวดอกมะลิ 105 

treatment 

 parameter 

การงอก (%) ความยาวราก  

(cm) 

ความสงูต้น 

(cm) 

ต้นกล้าเกดิ

ราปกคลุม 

ดัชนีความ

แขง็แรง 

Control 99 2.12c 7.61a - 963.27bc 

C. lunata 96 2.32c 6.01cd 27a 799.68d 

SB6 107cfu/ml 99 3.32b 6.67bcd 6c 989.01b 

108 cfu/ml 98 3.55b 6.70bc 4c 1004.50b 

109 cfu/ml 98 3.57b 6.22bcd 5c 959.42bc 

SB9 107 cfu/ml 97 3.28b 6.36bcd 10b 935.08bc 

108 cfu/ml 99 3.19b 5.97d 7bc 906.84c 

109 cfu/ml 97 4.77a 6.88a 3cd 1130.05a 

หมายเหตุ: ค่าเฉล่ียตามด้วยตัวอกัษรที่แตกต่างกนัมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่น เปอร์เซน็ต์ 95 

control = น า้กล่ันปลอดเช้ือ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 แบคทเีรียที่คัดแยกจากดนิบริเวณนาข้าวจ านวน 10 ไอโซเลต ทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของ

เชื้ อรา C. lunata TISTR 3068 ซึ่งพบว่าเป็นเชื้ อราก่อโรคในพืช (บัวสาย เพชรสุริยวงศ์, 2555) ด้วยวิธ ีDual culture 

plate technique จากนั้นท าการศึกษาความสามารถการยับยั้งสูงสุด ด้วยวิธี Agar well diffusion method พบแบคทีเรีย 

Bacillus sp. SB6 และ Bacillus sp. SB9 ที่ให้ผลการยับย้ัง C. lunata TISTR 3068 มากกว่า 60 เปอร์เซน็ต์  Da et al. 

(2014) กล่าวว่า เชื้อ B. amyloliquefaciens s20 สามารถควบคุมเชื้อ R. solanacearum และ F. oxysporum ที่ก่อให้เกดิ

โรคในข้าว มีกลไกลการควบคุมเชื้ อสอดคล้องกับงานวิจัยเป็นกลุ่มเชื้ อ Bacillus sp. เช่น Watanabe, Oyanagi, Suzuki 

and Tanaka (1990) มีรายงานว่า Bacillus circulans WL-12 สามารถสร้างเอนไซม์ chitinase เป็นเอนไซม์ที่ส  าคัญใน

กระบวนการย่อยสลายไคติน Noronha and Ulhoa (2000) รายงานว่า B. subtilis สามารถสร้างเอนไซม์ในกลุ่ม 

glucanase ได้หลายชนิด และที่มบีทบาทในการป้องกนัก าจัดโรคพืชโดยสามารถย่อย glucan ซึ่งเป็นองคป์ระกอบผนังเซล์

ของเชื้ อรา และยังมีสารปฏิชีวนะมีผลยับย้ังการสร้างเซลล์เมมเบรน เปล่ียนแปลงหน้าที่ของเซลล์เมมเบรน และการ

สังเคราะห์กรดนิวคลีอิค ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับชนิดของสารปฏิชีวนะ (สายใจ อ่อนแก้ว , 2542) เช่น bacitracin ผลิตจาก B. 

licheniformis สาร polymyxin ผลิตจาก B. polymyxa สาร gramicidin และ สาร tyrocidine ผลิตจาก B. brevis สาร 
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subtilin และ bacilycin ผลิตจาก B. subtilis (Erkendur, Ole, Henning, Agens, Michele, Ida and Anne, 2000) และ

จากการศึกษาความเข้มข้นเริ่มต้นของแบคทเีรียในการยับยั้ง C. lunata ซึ่งเป็นสาเหตุในการก่อโรคกล้าเน่าซึ่งวัสดุเพาะที่

ใช้ในการทดสอบคอืกระดาษทชิชู พบว่าที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของแบคทเีรียเท่ากบั 10
7
, 10

8
 และ 10

9
 cfu/ml แบคทเีรีย 

Bacillus sp. SB6 และ Bacillus sp. SB9 ให้ผลการยับยั้งการเจริญของ C. lunata TISTR 3068 ได้ดีเมื่อเทียบกับ C. 

lunata โดยความเข้มข้นเริ่มต้น 10
9
 cfu/ml ของ Bacillus sp. SB9 ให้ผลความยาวรากเท่ากับ 4.77 เซนติเมตร และ

ดชันีความแขง็แรงของต้นกล้าเท่ากบั 1130.05 ซึ่งจากผลการทดลองข้างต้นนั้นแบคทเีรีย SB9 ให้ผลดทีี่สดุเมื่อเทยีบกบั

ชุดควบคุม (Control) แต่ชุดควบคุมนั้นให้ผลของความสูงต้นมากที่สุด ซึ่งไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ 

Bacillus sp. SB9 ที่ความเข้มข้น 10
9
 cfu/ml และ Niranjan Raj,Chaluvaraju, Amruthesh and Shetty (2003) พบว่า 

Bacillus spp. มีคุณสมบัติเป็น plant growth promotion rhizobacteria (PGPR) และมีคุณสมบัติในการชักน าให้ pearl 

millet (Pennisetum glaucum) เกดิความต้านทานโรคราน า้ค้าง โดย Bacillus spp. ส่งเสริมการงอกของเมลด็พืชให้สงูขึ้น 

และ ส่งเสริมการเจริญทางด้าน vegetative growth เช่น ความสูง พ้ืนที่ใบ จ านวนของ tillers และส่งเสริมการเจริญ

ทางด้าน reproductive growth เช่น เพ่ิมขนาด ความยาวของผล เพ่ิมน า้หนักผลผลิตให้สงูขึ้น  

สรุปผลการศึกษา 

  คดัเลือกแบคทเีรียจากดนิในนาข้าวที่สามารถยับย้ังการเจริญของ C. lunata TISTR 3068 เชื้อราสาเหตโุรคกล้า

เน่า พบแบคทีเรีย 10 ไอโซเลตที่มีความสามารถในการยับย้ังเชื้ อราโดยวิธี dual culture method และท าการทดสอบ

ความสามารถในการยับยั้งเชื้ อราได้สงูสดุโดยวิธี agar well diffusion method พบแบคทเีรียที่สามารถยับย้ังการเจริญของ 

C.  lunata TISTR 3068 มากกว่า 60 เปอร์เซน็ต์ คือ Bacillus sp. SB6 และ Bacillus sp. SB9 รวมถึงช่วยส่งเสริมให้

กล้าข้าวเจริญแขง็แรงในด้านของการเพ่ิมความยาวราก ความสงูล าต้น ดังนั้นแบคทเีรีย Bacillus sp. SB6 และ Bacillus 

sp. SB9 จึงสามารถน าไปพัฒนาเพ่ิมเติมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมเชื้ อราก่อโรค ซึ่งช่วงลดการใช้สารเคมีได้ หรือเพ่ิม

คุณภาพของผลผลิตข้าวต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงาน รวมถึงลักษณะการใช้พลังงานภายในกระบวนการ

อตุสาหกรรมการเกษตร (กรณศีึกษา ไซโลอบเมลด็ข้าวโพด)   เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานของอปุกรณต่์างๆ

พร้อมทั้งปรับปรุงการผลิตโดยอาศัยแนวทางการเพ่ิมประสทิธภิาพในกระบวนการผลิต การการบูรณาการประกอบด้วย 

การวิเคราะห์การใช้พลังงาน การเสนอแนวทางการปรับปรุง และการหาผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ โดยผู้วิจัยได้

ประยุกต์ใช้การจัดการพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากเชื้ อเพลิงซังข้าวโพดและน า้มันประกอบด้วย มาตรการ

เปล่ียนเทรลเลอร์ดัมพ์ลดการใช้น า้มันดีเซล96,191.71บาท/ปีมาตรการใช้ถ่านซังข้าวโพดแทนซังข้าวโพดลดการใช้

พลังงานไฟฟ้า74,279.52บาท/ปี และมาตรการติดตั้งกล่องควบคุมชุดซอร์ฟสตาร์ทลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

429,661.44 บาท/ปี จากการเกบ็ข้อมูลทั้งก่อนและหลังการปรับปรุง ท าให้ประหยัดพลังงานรวมได้ 600 ,132.67   

บาท/ปี  

ค าส าคญั:  การจัดการพลังงาน,ไซโลอบเมลด็ข้าวโพด,อตุสาหกรรมการเกษตร 

 

Abstract 

 This research aims to study the behavior of energy consumed. Including the use of energy within the 

agricultural industry (case study baked corn silos) to guide the conservation of various equipment and improving 

productivity through the optimization of manufacturing processes. The integration includes analysis of energy the 

proposed improvements  and for economic benefit. The researchers have applied the electrical power management 

and thermal energy from the fuel and corn oil contain compose of  Trailer Dump  measures reduced diesel fuel 

96,191.71baht / year.   , used corncob instead cob measures reduced electrical consumption74,279.52 baht / 

year, and the soft start control box set installed measures reduced electrical consumption 429,661.44  baht / year. 

From the data collected both before and after the update. The calculated result of the total cost savings from energy 

management projects 600,132.67baht / year.  

Keywords:   Energy Management, Corn Silo ,Agro-industry 
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บทน า 

 ปัจจุบันการแข่งขันทางการตลาดของอุตสาหกรรมการเกษตรมีค่อนข้างสงู มีการน ากลยุทธ ์วิธกีารต่างๆ มาใช้

เพ่ือปรับปรงุและพัฒนาขดีความสามารถในการผลิต การลดต้นทุนของการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการลดของเสยี ลดความสญู

เปล่าในการท างาน ค่าพลังงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรม ในการใช้พลังงานให้มีประสทิธภิาพ 

เพ่ือใช้ผลิตภัณฑท์ี่ผลิตมรีาคาต้นทุนที่ต ่า ที่สามารถแข่งขนัในตลาดมคีวามได้เปรียบมากกว่าคู่แข่ง พลังงาน ด้านพลังงาน

ไฟฟ้า พลังงานน า้ พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้เชื้ อเพลิง เป็นปัจจัยในการผลิต การจัดการด้านการอนุรักษ์

พลังงานส่วนนี้ เพ่ือจะลดต้นทุนด้านการใช้พลังงานเป็นสิ่งที่สถานประกอบการสนใจและเป็นที่นิยม แนวโน้มค่าพลังงานจะ

เหน็ได้ว่ามค่ีาสงูขึ้น และมคีวามผนัผวนทางด้านเศรษฐกจิ ซึ้ งมผีลกระทบต่อ การประกอบการด้านอตุสาหกรรมจะเหน็ได้

ว่ากจิการหลายกจิการได้ปิดตัวลง เนื่องจากประสบปัญหาทางด้านต้นทุน การน าความรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปใช้ใน

อุตสาหกรรม สามารถลงผลกระทบเหล่านั้นลงได้บางส่วน เพ่ือใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อตุสาหกรรมการเกษตรอย่างการท าไซโลอบข้าวโพด เป็นอตุสาหกรรมที่มคีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศ วัตถุดบิที่

ผลิตได้แก่ การอบเมลด็ข้าวโพดเพ่ือไล่ความชื้นให้มีระดบัความชื้นที่เหมาะสมเพ่ือการเกบ็รักษาและขนส่ง ประเภทของ

ข้าวโพดที่น ามาอบไล่ความชื้ น   มี 2 ชนิดคือ 1.ข้าวโพดหวาน และ 2.ข้าวโพดอาหารสัตว์ ซึ่งไซโลจะท าการอบเมลด็

ข้าวโพดเพ่ือความชื้ นและส่งต่อไปยังโรงงานแปรรูป เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็น

อันดับต้นๆ ของโลกก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในประเทศสงูเป็นแหล่งรายได้ที่ส  าคัญ สร้างรายได้ให้กับประเทศ และยังเป็น

อุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มในการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากอดีต การส่งออกมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ดี ทาง

ไซโลอบเมลด็ข้าวโพดเองกป็ระสบปัญหาทางด้านพลังงานที่มีต้นทุนในการด าเนินกจิการที่สงู เนื่องจากกระบวนผลิตใน

การอบเมล็ดข้าวโพดเพ่ือไล่ความชื้ นออกจากเมล็ดข้าวโพดนั้น ต้องใช้พลังงานทั้งพลังงานไฟฟ้าและความร้อนใน

กระบวนการผลิต มีการใช้เชื้ อเพลิงเป็นจ านวนมากในการผลิต จึงต้องมีการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ดีเพ่ือให้มี

ความประหยัด และมีประสทิธภิาพในการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้น กจ็ะเป็นการช่วยลดการใช้เชื้ อเพลิงซึ้ งอาจจะเกดิปัญหาการ

ขาดแคลนในอนาคตอกีด้วยและยังลดการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลก ที่ท าให้เกดิปัญหาโลก

ร้อนไซโลตัวอย่างไม่มีการจัดการด้านพลังงานที่เป็นระบบ และไม่ทราบต้นทุนทางด้านการใช้พลังงานในกานผลิต ทาง

ผู้ประกอบการไซโลตัวอย่าง จึงต้องการหาวิธกีารจัดการด้านพลังงานที่ด ีโดยการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินการใช้

พลังงาน ก าหนดรูปแบบของการอนุรักษ์พลังงานภายในไซโลตัวอย่างให้มีมีรูปแบบการใช้พลังงานอย่างมีประสทิธิภาพ

งานวิจัยนี้ศึกษาและจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ของไซโลอบเมลข้็าวโพดตัวอย่างเพ่ือให้มีประสทิธภิาพ โดยการน า

ความรู้ทางด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ความรู้ทางด้านเครื่องกล วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ การศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการ เทคนิคการใช้เครื่องมือวัดอุปกรณต์รวจสอบ โดยมีขั้นตอนทั้งหมดจะมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยการ

น าเสนอพฤติกรรมการใช้พลังงาน การลดต้นทุนทางด้านการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ การค านวณและประเมินความ

เป็นไปได้ในการประหยัดพลังงานของหน่วยผลิต รวมทั้งวิเคราะห์ผลการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ 

 

วิธีการด าเนินงาน  

 1. ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานทั้ง พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน ภายในกจิการทั้งหมด 

 2. ท าการศึกษาการท างานทางวศิวกรรมของระบบต่างๆ 

 3. หาวิธกีารลดการใช้พลงังานไฟฟ้าและพลงังานความร้อน ภายในกจิการ 

 4. น าเสนอมาตรการในการปรับปรงุการใช้พลังงานที่เหมาะสมกบัการด าเนินกจิการ 

 5. จัดการปรับปรงุการใช้พลงังานให้เหมาะสมกบักบัใช้พลังงานในการด าเนินกจิการ 
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งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 [1](อนุชิต เผชิญสุขชนะโชค 2550) การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมรองเท้า กรณีศึกษา 

บริษัท เจเอเอส ฟุตแวร์ จ ากัด การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงานผลิตรองเท้า ซึ่งในปี 

2549 มีการใช้พลังงานไฟฟ้า 111,160 kWh คิดเป็นค่าเงิน204,000 บาท ในปีดังกล่าวนี้มีการผลิต 144,000 คู่ คิด

เป็นอตัราการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อรองเท้า 1 คู่ 0.5 kW ซึ่งคิดเป็นประมาณ 2% ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งกระบวนการผลิต

ของโรงงานแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ กระการบวนการผสม กระบวนการฉีด และกระบวนการประกอบ ส าหรับใน

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เน้นที่การศึกษา แนวทางการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน จากการศึกษาการใช้พลัง

งาน ของโรงงานอย่างละเอยีดพบว่าสาเหตุของการสิ้นเปลืองพลังงานมากคอื (1)ระบบแสงสว่าง (2)ระบบเคร่ืองจักรกล 

(3)ค่าตวัประกอบก าลัง(Power Factor) ต ่ามค่ีา 0.81 จึงได้เสนอ มาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า คอื การปรับปรงุตัว

ประกอบก าลังไฟฟ้า ซึ่งน าไปปฏิบัติ โรงงานสามรถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 23,796 kWh คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 

47,592 บาท อตัราการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงเป็น 0.1kW ต่อการผลิตรองเท้าแตะ 1 คู่ โดยใช้เงินลงทุน 18,000 บาท 

ถ้าคดิอายุโครงการ 5 ปี จะมจุีดคุ้มทุน (BEP) 5 เดอืน และอตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 21.8% 

 [2](สธุ ีเหลืองรัตนเจริญ 2552) การลดต้นทุนพลังงานในกระบวนการผลิตของโรงงานประเภทการฉีดขึ้นรูป 

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการอนุรักษ์พลังงานนั้นคือการด าเนินงานโดยการลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับต ่าที่สุด

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอตุสาหกรรมที่มกีารใช้พลังงานสงูจึงท าการศึกษาโรงงานประเภทฉีดขึ้นรปูโดยท าการประเมนิการใช้

พลังงานเบื้องต้นของทางโรงงานก่อน จากนั้นกส็ร้างแผนภมูิการใช้พลังงานเป็นเครื่องมือเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์การใช้

พลังงานทั้งระบบเพ่ือให้รู้ ว่าการใช้พลังงานของโรงงานในคณะนั้นมีประสิทธิภาพดีแล้วหรือไม่ซึ่งการประเมินการใช้

พลังงานเบื้ องต้นทางโรงงานตัวอย่างมีค่าดัชนีชี้ วัดการใช้พลังงานจ าเพาะของผลิตภัณฑ์อัลลูมิเนียมอัลลอยด์เท่ากับ 

13.79 MJ/kg และมีค่าดัชนีชี้ วัดการใช้พลังงานจ าเพาะของผลิตภัณฑ์สังกะสีอัลลอยด์เท่ากับ 7.86 MJ/kg หลังจาก

ท าการศึกษาการลดต้นทุนพลังงานของโรงงานประเภทฉีดขึ้นรูปโลหะโดยการน า แผนภมูิการใช้พลังงานเข้ามาวิเคราะห์

การใช้พลังงานและสร้างมาตรการปรับปรุงซึ่งประกอบด้วยมาตรการระยะสั้นได้แก่มาตรการลดการใช้พลังงานจากเตา

หลอมศูนย์กลางมาตรการลดการใช้พลังงานจากป๊ัมลมปรับปรุงการรั่วของระบบลม มาตรการลดการใช้พลังงานจาก 

Cooling Tower โดยการจัดระบบการเปิด-ปิด Cooling Tower ให้เหมาะสมมาตรการลดการใช้พลังงานจากเตาอุ่นประจ า

เครื่องและมาตรการลดการใช้แสงสว่าง ส่วนมาตรการระยะยาวได้แก่ มาตรการลดอุณหภมูิการฉีดลงให้ไม่เหมาะสมกบั

ชิ้นงาน มาตรการออกแบบทางเดนิและระบบรูล้นของแต่ละงานให้เหมาะสมและมาตรการปรับเปล่ียนความเรว็ในการฉีด

ให้เหมาะสมในแต่ละชิ้นงานหลังจากน ามาตรการปรับปรงุมาใช้แล้วจะได้ค่าดชันีชี้ วัดการใช้พลังงานจ าเพาะของผลิตภัณฑ์

อัลลูมิเนียมอัลลอยด์เท่ากับ 12..89 MJ/kg และมีค่าดัชนีชี้ วัดการใช้พลังงานจ าเพาะของผลิตภัณฑ์สังกะสีอัลลอยด์

เท่ากบั 7.54 MJ/kg และคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนพลังงานลงได้ร้อยละ 5.13 จากเดมิ 

 [3] (ศกุนี เครือวัลย์ 2548) การประหยัดพลังงานด้วนเทคนิคการจัดการ (วิศวกรรมคุณค่า) กรณศีึกษาโรงงาน

อาหารและสิ่งทอโครงการศึกษาวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า ไปประยุกตใ์ช้กจิกรรมอนุรักษ์พลังงาน

ภายในโรงงาน โดยเลือกโรงงานที่ไม่เข้าข่ายโรงงานควบคุมสองประเภทได้แก่โรงงานผลไม้อบแห้งและโรงงานสิ่งทอ

ประเภทลูกไม้ท าการศึกษาร่วมกบัทมีงานของแต่ละโรงงานเพ่ือหามาตรการประหยัดพลังงานตามขั้นตอนของวิศวกรรม

คุณค่ามีมาตรการที่เหมาะสมและด าเนินการได้ทันทีทั้งสิ้น 6 มาตรการส าหรับโรงงานผลไม้อบแห้งและ 3 มาตรการ

ส าหรับโรงงานสิ่งทอประเภทลูกไม้ โรงงานผลไม้อบแห้งมีมาตรการทางไฟฟ้า 3 มาตรการ ได้แก่ 1.ลดอุณหภมูิอากาศ

ก่อนเข้าเครื่องอัด อาการลดลง 10oC 2.ลดความดันใช้งานของเครื่องอัดอากาศจากความดัน 8 bar เป็น 6 bar 3.จัด

พนักงานให้เข้าท างานในเคร่ืองจักรให้เตม็ประสทิธภิาพ ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้รวม 38,232 kWh ต่อปี 

หรือคดิเป็นค่าไฟฟ้า 107,050 บาทต่อปี ส่วนมาตรการทางความร้อนมทีั้งสิ้น 3 มาตรการ ได้แก่ 1.การลดปริมาณน า้ล้น

จากการต้ม 2.การ Preheat น า้ป้อนหม้อต้ม 3.เพ่ิมอุณหภมูิน า้ ป้อน Boiler ซึ่งสามารถลดการใช้เชื้ อเพลิงถ่านหินลงได้

รวม 2656,613 kg ต่อปีหรือคดิเป็นมูลค่า ถ่านหิน 658,613 บาทต่อปี มาตรการอนุรักษ์พลังงานของโรงงานสิ่งทอเป็น

มาตรการทางไฟฟ้าทั้งหมด จ านวน 3 มาตรการ ได้แก่ 1.ลดภาระมอเตอร์ 2.การใช้แสงสว่างจากธรรมชาติแทนการใช้
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พลังงานไฟฟ้า 3.การเพ่ิม Load Factor ของโรงงานซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้รวม 11,157 kWh ต่อปี 

ส าหรับมาตรการการเพ่ิม Load Factor เป็นการลดค่าใช้จ่ายเท่านั้น ซึ่งคดิเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดลงทั้งสิ้น 343,203 บาทต่อปี 

[4](วิบูลย์ เทเพนทร์ 2543) เคร่ืองอบแห้งข้าวโพดที่ออกแบบและพัฒนาขึ้ น เป็นแบบไหลหมุนเวียน มี

ความสามารถในการท างานประมาณ 100 ตัน/วัน โดยลดความชื้นจาก 28 % - 30เหลือ 18 % ขนาดบรรจุข้าวโพดได้

ถังละประมาณ 13 ตัน จ านวน2 ถัง โดยแต่ละถังจะมีความจุในช่วงลดความชื้น 7.7 ตัน และในช่วงถังพัก5.3 ตัน ใช้พัด

ลมแบบไหลตามแนวแกนตดิชุดดักฝุ่ นและชุดเกบ็เสยีงถงัละ2 ชุด ด้านล่างของถงัอบมชุีดปรับอตัราการไหลของเมลด็พืช

ขณะลดความชื้น และเกลียวล าเลียงเมลด็พืชออกจากถงัอบชุดก าเนิดลมร้อนใช้ซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลิงแบบให้ความร้อน

ทางอ้อม ผ่านชุดแลกเปล่ียนความร้อนแบบ Shell andTubes มีประสิทธิภาพเตาอบ28.1 % เมื่อใช้ซังข้าวโพดเป็น

เชื้ อเพลิงและ 46.8 % เมื่อใช้แกลบเป็นเชื้ อเพลิงใช้พ้ืนที่ ในการติดตั้ง 22.5x 22.5 ตร.ม. และมอเตอร์ไฟฟ้ารวม 

70.35 กโิลวัตต์ผลการทดสอบการลดความชื้นข้าวโพดจาก 24.0 %เหลือ 15.6 % ได้ภายใน 5.7 ชม. ซึ่งรวมระยะเวลา

ในการบรรจุและถ่ายเมลด็ข้าวโพดออกจากถังจ านวน2.7 ชม. มีอตัราการลดความชื้นเฉล่ีย 2.8 % ต่อชั วโมง อตัราการ

ระเหยน า้ 982 กก./ชม. ใช้พลังงานไฟฟ้า0.694 กโิลวัตต/์ตนัต่อความชื้นท ีลดลง 1 % ประสทิธภิาพการใช้ความร้อนท ั

งหมด 25.6 % และใช้ซังข้าวโพด 613 กก./ชม. คิดเป็นค่าใช้จ่ายเชื อเพลิงและพลังงานไฟฟ้ารวม 4.18 บาท/ตันต่อ

ความชื้นท ีลดลง1% 

 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ข้อมูลที่น ามาในการศึกษา เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลมาจาก สถานประกอบการ กรณศีึกษา ไซโลอบไล่ความชื้น

เมลด็ข้าวโพด โดยมรีายละเอยีดการรวบรวมข้อมูล ดงัต่อไปนี้  

1.ปฐมภูมิ  

 การเกบ็ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ ไซโลอบข้าวโพด มดีงัต่อไปนี้  การรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของ

ไซโลอบข้าวโพดตวัอย่าง การใช้พลังงานไฟฟ้า และ การใช้พลังงานความร้อน 

2. ทุติยภูมิ 

 การใช้พลังงานไฟฟ้า ในการวิเคราะห์ศักยภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จะน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ

สถานประกอบการ ทั้งที่เป็นเอกสารและที่วัดได้จากการตรวจสอบ มาท าการวิเคราะห์ เพ่ือหาแนวทางในการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าในแต่ละระบบโดย จะค านวณออกมาในรูปของค่าพลังงานไฟฟ้าที่ลดลงต่อเดือน ระยะเวลาในการคืนทุน

ของแต่ละแนวทางที่น าเสนอ โดยข้อมูลที่ต้องการน ามาวิเคราะห์ศักยภาพในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ในการอบข้าวโพดเพ่ือไล่ความชื้นในเมลด็ออกนั้น จะท าการอบ 2-3 ครั้งเป็นมาตรฐานเพ่ือค่อยๆไล่ความชื้นออก เข้า-

ออก เวียน 24 ชั่วโมง จากค่าความชื้นที่  30 - 40 % ให้เหลือความชื้นที่ 10 - 15 % 
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ตารางท่ี1 แสดงอปุกรณใ์นกระบวนการอบเมลด็ข้าวโพด 

 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะหข์อ้มูลดา้นระบบพลงังานความรอ้นจากการส ารวจและรวบรวมข้อมูล พบว่าระบบความร้อนใน

กระบวนการ เกดิจากเตาเผา ซังข้าวโพด ส่งผลให้ได้ ไอร้อน จากการเผาไหม้ส่งผ่านท่อเหลก็เปลือย จ านวน 32 ท่อ และ

ให้พัดลมดูดอากาศร้อน ผ่านเข้าไปในถงัอบ ใช้อณุหภมูภิายในระบบที่ 60-80 องศาเซลเซียส ปัญหาที่พบคอื เตาเผาใช้

เวลาในการเผา นานเกินไปกว่าจะได้อุณหภูมิที่ต้องการ และอุณหภูมิที่ได้ไม่คงที่ มีการสูญเสียความร้อนโดยเปล่า

ประโยชน์ ไม่มกีารท าความสะอาดเอาขี้ เถ้าและขี้ เขม่าออก ส่งผลให้พ้ืนที่ในการเผาไหม้ลดลง 

การวิเคราะหข์อ้มูลดา้นระบบพลงังานไฟฟ้า 

 จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูล พบว่าอปุกรณต่์างๆที่ใช้ในกระบวนการผลิต มอีตัราการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สงู

มาก และอปุกรณท์ี่ใช้ในแต่ละงานอาจมขีนาดใหญ่เกนิความจ าเป็น กบังานที่ต้องการใช้จริง และสถานที่ในการปฏบิตังิาน

ขาดการดูแล ท าความสะอาดท าให้มเีศษฝุ่ นและเศษซังข้าวโพดที่แตก เข้าไปเกาะตดิในอปุกรณ ์ในกระบวนการผลิต และ

ส่วนที่ต้องระบายอากาศและความร้อน อาจท าให้อุปกรณ์และเคร่ืองจักรในจุดนั้น ต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติและอาจ

เกดิความเสยีหายของอปุกรณไ์ด้ 

อุปกรณ์ในกระบวนการอบเมลด็ข้าวโพด 

ล าดับ อุปกรณ์ในกระบวนการ พลังงานที่ใช้ อุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน 

1 ขนวัตถุดิบ  แรงงานคน / รถตัก  

2 เคร่ืองส ีตีซังข้าวโพด พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ขนาด 15 hp 4 ตัว 

3 เคร่ืองตรวจสอบความช้ืน พลังงานไฟฟ้า เคร่ืองวัดความช้ืน 

4 ลงถังเกบ็ 1 แรงงานคน / รถตัก  

5 กระพ้อตกั พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ขนาด 10 hp 2 ตัว 

6 ตะแกรงท าความสะอาด 

+ พัดลมเป่าฝุ่ น 

พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ขนาด 3 hp 1 ตัว 

มอเตอร์ขนาด 5 hp 1 ตัว  

7 สายพานล าเลียงเข้าถัง พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ขนาด 7.5 hp 1 ตัว 

8 ถังอบ  

พัดลมดูดลมร้อน 

+ ชุดโรตาร่ี 

พลังงานไฟฟ้า / 

พลังงานความร้อน 

มอเตอร์ขนาด 20 hp 6 ตัว 

มอเตอร์ขนาด 5 hp 2 ตัว 

9 เคร่ืองคัดแยกขนาด พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ขนาด 5 hp 2 ตัว 

10 ถังเกบ็เมลด็ 2 พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ขนาด 3 hp 1 ตัว 

11 ตรวจสอบความช้ืน 

เมลด็ข้าวโพด 

พลังงานไฟฟ้า เคร่ืองวัดความช้ืน 

12 สายพานล าเลียง 

ซังข้าวโพด 

พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ขนาด 5 hp 1 ตัว 

13 เตาเผา ซังข้าวโพด พลังงานความร้อน เตาเผา + ซังข้าวโพด 

14 พัดลมดูดทิ้งเขม่า พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ขนาด 3 hp 1 ตัว 

15 พัดลมช่วยในการเผาไหม้ พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ขนาด 15 hp 1 ตัว 

16 พัดลมท าความสะอาด พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ขนาด 3 hp 1 ตัว 

17 เคร่ืองปล่อยเมลด็ พลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ขนาด 2 hp 1 ตัว 
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การวิเคราะหข์อ้มูลโดยรวม 

 จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูล พบว่าได้ว่า มีการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์อยู่มาก และสถาน

ประกอบการขาดการดูแล ในสถานที่ปฏบิัติงาน และการบ ารุงรักษา อุปกรณ์ เคร่ืองจักร ท าให้สญูเสยีพลังงานโดยเปล่า

ประโยชน์ ท าให้อปุกรณ ์เกดิการช ารดุได้ง่าย และ อาจเป็นอนัตรายต่อ ผู้ปฏบิตังิานจากการวิเคราะห์ข้อมูลท าให้สามารถ

น ามาจัดท ามาตรการแก้ไขได้ 

 1) มาตรการปรับปรงุระบบให้พลังงานความร้อน  

 2) มาตรการลดการสญูเสยีพลงังานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชนใ์นกระบวนการผลิต 

 3) มาตรการเพ่ิมประสทิธภิาพในกระบวนการผลิต  

 

3.ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

การแบ่งชนิดของพลงังาน 

ประเภทของพลงังานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

1 พลังงานไฟฟ้า 

2 พลังงานความร้อน 

  -เชื้อเพลงิซงัข้าวโพด 

  -เชื้อเพลงิจากน า้มนั ดเีซล 

 

 

 

 

                                         

 

 

ภาพที่1 แสดงสดัส่วนการใช้พลังงาน 

 

4.การจดัท ามาตราการจดัการพลงังาน 

มาตรการท่ี 1 มาตรการติดตั้งกล่องควบคุมชดุซอรฟ์สตารท์ 

การตดิตั้งชุดกล่องควบคุมซอร์ฟสตาร์ท สามารถลดแรงดนัและอตัราความต้องพลังงานสงูสดุ ของการสตาร์ทมอเตอร์ ท า

ให้กระแสไฟฟ้าในการสตาร์ทมอเตอร์ไม่กระชากต่างกนัมาก ท าให้การสตาร์ทมอเตอร์มีค่าความต้องการพลังงานไม่สูง

มากและแรงดนัไฟฟ้าลดลง 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

ภาพที่2  ติดตั้งชุดซอร์ฟสตาร์ทผลการประหยัด 
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มาตรการที่ 2 มาตรการลดการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลงิดเีซล 

 

 

ภาพที่3 ขั้นตอนการสง่ข้าวโพดลงเคร่ืองสก่ีอนและหลังปรับปรงุ 

 (PF1)                                          0.59    

ค่าก าลังงานปรากฎก่อนปรับปรงุ (S1)                                           314  kVA 

ค่า ก าลังงานรีแอกตีฟก่อนปรับปรงุ (Q1)                                           254  kVAR 

กระแสไฟฟ้าก่อนปรับปรงุ (I1)                                           453  A 

ค่า ก าลังงานจริง ก่อนปรับปรงุ (P1)                                           184  kW 

ค่าก าลังงานปรากฎหลังปรับปรงุ (S2)                                           186  kVA 

ค่า ก าลังงานรีแอกตีฟหลังปรับปรงุ (Q2)                                           136  kVAR 

กระแสไฟฟ้าหลังปรับปรงุ (I2)                                           269  A 

ค่า ก าลังงานจริง หลังปรับปรงุ (P2)                                           127  kW 

ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง                                            57  kW 

อตัราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย                                            3.02  บาทต่อหน่วย 

 ค่าใช้จ่ายปรับปรงุ = ค่าชุดอุปกรณ์( ซอฟสตาร์ท,คาปาซิเตอร์,อื่นๆ) + ค่าติดตั้ง 

   = 340,000 บาท 

ประหยัดค่า ไฟฟ้า            = (ค่าพลังงานที่ลดลง ) x อตัราค่าไฟฟ้า x เวลาท างาน                                                                                     

                                         = (57 x 3.02) x (8 x26)   = 35,805.12 บาท / เดือน= 429,661.44 บาท/ปี 
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ภาพที่4 เปล่ียนจากการใช้รถตกัมาเป็นเทรลเลอร์ดมัพ์ 

 

  
ภาพที่5 แสดงการท างานหลงัปรบัปรงุ 

ผลการประหยัด  

ตารางที2่ พลังงานที่ใช้ก่อนปรับปรงุ 

รถตัก  96.192   kWh/วัน 

เคร่ืองสข้ีาวโพด 30.76   kWh/วัน 

รวม 126.952   kWh/วัน 

 

ตารางที3่ พลังงานที่ใช้หลังปรับปรงุ 

 

 

 

 

 

 

 

  

เคร่ืองสข้ีาวโพด 30.76   kWh/วัน 

ชุดดั๊มพ์ 7.689   kWh/วัน 

ถังกงัข้าวโพด 3.076   kWh/วัน 

สายพานล าเลียง 2.051   kWh/วัน 

รวม 43.576   kWh/วัน 
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ตารางที4่  แสดงการวิเคราะห์ทางการเงินของการปรับการลดใช้พลังงานความร้อน 

การวิเคราะห์ทางการเงิน 

เคร่ืองจักร เทรลเลอร์ดัมพ์ 

ถังกกั 

ชุดสายพาน1 

ชุดสายพานล าเลียง (สายพานล าเลียงเข้าเคร่ืองสข้ีาวโพด) 

ค่าอุปกรณ+์ค่าติดตั้ง 647,000 บาท 

ทดแทนการใช้พลังงาน ลดการใช้น า้มัน 266.4 ลิตร/เดือน หรือ 3,196.8 ลิตร/ปี 

(เช้ือเพลิง ดีเซล ลิตรละ 30.09 บาท) 

คิดเป็นเงิน 30.09 x 3,196.8 = 96,191.712 บาท/ปี 

ระยะเวลาในการคืนทุน 647,000 บาท / 96,191.712 บาท/ปี  = 6.72 ปี 

 

มาตรการท่ี 3  เปลีย่นเช้ือเพลิงจากซงัขา้วโพดเป็นถา่นซงัขา้วโพด   

 

                 
ภาพที่ 6 การเปล่ียนเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพดเป็นถ่านซังข้าวโพด 

 

ตารางที่ 5 วิเคราะห์ประสทิธภิาพของเชื้อเพลิง 

การวิเคราะห์ประสทิธภิาพของเชื้อเพลิง 

ชนิดเชื้อเพลิง ซังข้าวโพด ถ่านซังข้าวโพด 

ความร้อนจ าเพาะ 10.963 MJ/kg 15.580 MJ/kg 

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเฉล่ีย 12 ตนั/รอบ 8 ตนั/รอบ 

ระยะเวลาอุน่เตาอบเมลด็ข้าวโพด 180 นาท ี 30   นาท ี

 

ตารางที่ 6 แสดงค่าพลังงานขณะเปิดเตาไซโลเพ่ืออุ่นเตา 

เคร่ืองจักร ความต้องการพลังงานไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า (HP) 

ตะแกรงท าความสะอาด 

+ พัดลมเป่าฝุ่ น 

มอเตอร์ขนาด 5 hp   1 ตัว 

มอเตอร์ขนาด 10 hp 1 ตัว  

15 

ถังอบ + พัดลมดูดลมร้อน 

+ ชุดโรตาร่ี 

มอเตอร์ขนาด 20 hp 6 ตัว  

มอเตอร์ขนาด 5 hp   2 ตัว 

130 

พักลมเป่าเร่งไฟ มอเตอร์ขนาด 2 hp   2 ตัว 4 

สายพานล าเลียง 

ซังข้าวโพด 

มอเตอร์ขนาด 5 hp  1 ตัว 5 

ทิ้งเขม่า มอเตอร์ขนาด 3 hp 1 ตัว 3 

รวม 157 
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ก่อนปรับปรงุ  ใช้ซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลงิใช้เวลาในการอุ่นเตา  3 ชั่วโมง 

ค่าพลังงานไฟฟ้า  = (พลังงานที่ใช้ทั้งหมด x เวลาที่ใช้งาน) x ค่าบริการไฟฟ้าต่อหน่วย                                                      

= (157x0.746 x 3) x 3.02 = 1,061.13บาท/รอบ 

อบข้าวโพดเฉล่ีย 7 รอบต่อเดอืน     

 = 1,061.13 x 7 = 7,427.91บาท/เดอืน =89,134.92บาท/ปี 

หลังปรับปรงุ ใช้ถ่านซังข้าวโพดเป็นเชื้อเพลงิเวลาในการอุน่เตา  30 นาท ี

ค่าพลังงานไฟฟ้า  = (พลังงานที่ใช้ทั้งหมด x เวลาที่ใช้งาน) x ค่าบริการไฟฟ้าต่อหน่วย                                                      

= (157x0.746 x (1/60 x 30)) x 3. 02 = 176.85 บาท/รอบ 

อบข้าวโพดเฉล่ีย 7 รอบต่อเดอืน      

= 176.85 x 7 = 1,237.95บาท/เดอืน=14,855.4 บาท/ปี 

ประหยัดได้ = 89,134.92– 14,855.4= 74,279.52 บาท/ปี 

ผลประหยัดพลงังานไฟฟ้า  = (89,134.92– 14,855.4)/ 89,134.92= 83.33% 

การวิเคราะหท์างการเงิน 

ราคาซังข้าวโพด ตนัละ 1,500 – 2,000 บาท (ราคาขายทั่วไป) 

ราคาการดดัแปลงเคร่ืองอดัถ่านแท่งจากเครื่องอดับลอ็กเก่า 

 ราคา เคร่ืองละ 33,000 บาท 

ประหยัดปริมาณการใช้ซงัข้าวโพด 4 ตนั/รอบ 

เฉล่ียรอบในการข้าวโพด  7 รอบ/เดอืน 

ระยะเวลาคนืทุน = ค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น / ค่าพลังงานที่ประหยัดได้ 

= 33,000 บาท / [(4 ตนั x 7 รอบการอบ/เดอืน) x ราคาซังข้าวโพด) 

= 33,000 บาท / [(4ตนั x 7 รอบ/เดอืน) x 1,500 บาท/ตนั) 

= 33,000 บาท / 42,000บาท/เดอืน 

= 0.786 เดอืน หรือ ประมาณ 24 วัน 

4.7 สรุปการใชพ้ลงังาน 

           ตารางที่ 7 การเปรียบเทยีบการปรับปรงุการใช้พลงังาน  

ค่าพลังงาน (MJ) 

 

พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากซัง

ข้าวโพด 

พลังงานความร้อนจากน า้มัน

ดีเซล 

ก่อนปรับปรง 117,344.33 MJ 48,423.27 MJ 9,919.38 MJ 

% 66.80 27.56 5.64 

หลังปรับปรงุ 71,141.34 MJ 61,239 MJ 218.49 MJ 

% 53.6 46 0.3 
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ภาพที่ 7กราฟแสดงการเปรียบเทยีบการปรับปรงุการใช้พลังงาน 

 

5.1 สรุปผลการใชพ้ลงังาน 
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มาตรการที ่1    ติดตั้งกล่องควบคุมชุดซอรฟ์สตารท์ 
429,661.44  บาท/ปี 

มาตรการที ่2   ลดการใชพ้ลงังานความรอ้นจากเช้ือเพลิงดีเซล 96,191.71 บาท/ปี 

มาตรการที ่3    เปลีย่นเช้ือเพลิงจากซงัขา้วโพดเป็นถา่นซงัขา้วโพด   
74,279.52 บาท/ปี 

 
รวมผลประหยดัพลงังาน 600,132.67 บาท/ปี 
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บทคดัย่อ 

แก๊สชี วภาพซึ่ งถือเ ป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่ ย่ั ง ยืน มีองค์ประกอบหลักคือ มี เทน(CH4) และ

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)   ค่าความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้แกส๊ชีวภาพจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มข้นของ 

CH4  ดงันั้น การก าจัด CO2 ในกระบวนการปรับปรงุคุณภาพแกส๊ชีวภาพจะท าให้ค่าความร้อนของแกส๊มีค่าสงูขึ้น งานวิจัย

นี้  ศึกษาการดดัแปลงพ้ืนผวิแมกนีเซียมออกไซด ์(MgO) ด้วยโมโนเอทาโนลามนี (MEA) และน าไปใช้ในการดูดซับ CO2 

ในแกส๊ชีวภาพ  โดยการสงัเคราะห์ MgO แล้วดัดแปลงด้วย MEA เพ่ือให้มีปริมาณ MEA เท่ากบั 0 10 20 และ 30% 

โดยน า้หนัก  การทดลองดูดซับ CO2 ท าโดยใช้แกส๊ชีวภาพสงัเคราะห์ซึ่งมี CO2 เข้มข้น 30%   ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนที่

ผวิและขนาดรพูรนุของตวัดูดซับที่เตรียมได้มค่ีาลดลงตามสดัส่วนของ MEA ที่เพ่ิมขึ้น   ความสามารถในการดูดซับ CO2 

ของ MgO ที่มี MEA 0 10 20 และ 30% โดยน ้าหนัก  มีค่าเท่ากับ 18.34  35.36  61.57 และ 49.78 มก./ก. 

ตามล าดบั ผลการทดลองแสดงให้เหน็ว่า MgO ที่ดดัแปลงพ้ืนผวิด้วย MEA สามารถดูดซับ CO2ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ค าส าคญั: คาร์บอนไดออกไซด ์แกส๊ชีวภาพ โมโนเอทาโนลามนี แมกนีเซียมออกไซด ์การดูดซับ  

 

Abstract 

 Biogas, a renewable and sustainable energy source, primarily consists of methane (CH4) and carbon 

dioxide (CO2). The energy content of biogas is directly proportional to the methane concentration and, therefore, 

can be increased by removing carbon dioxide in the upgrading process. This work presents the surface modification 

of MgO with amine and its application for CO2 adsorption from biogas. MgO was synthesized and then loaded with 

monoethanolamine (MEA) to obtain final products containing 0, 10, 20 and 30% MEA by weight. Adsorption of 

CO2 was performed using simulated biogas containing 30% CO2. It was found that surface area and pore diameter 

of the synthesized adsorbents decreased with increasing MEA loading. CO2 adsorption capacities of MgO with 0, 

10, 20 and 30% MEA were 18.34, 35.36, 61.57 and 49.78 mg/g, respectively. The results showed that MgO 

modified with MEA effectively removed CO2 from the gas streams. 

Keywords: carbon dioxide, biogas, monoethanolamine, magnesium oxide, adsorption 

 

บทน า 

แกส๊ชีวภาพ เป็นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการน าของเสีย เช่น มูลสัตว์ น า้เสียจากฟาร์มปศุสัตว์ น า้เสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรม ขยะ และของเหลือใช้ทางการเกษตร มาผ่านกระบวนการหมักเพ่ือให้เกดิการย่อยสลายสารอนิทรีย์

ในสภาวะไร้ออกซิเจน (Anaerobic digestion) โดยแบคทเีรียหลายชนิด องคป์ระกอบหลักของแกส๊ชีวภาพ คอื แกส๊มเีทน 

(CH4) ประมาณร้อยละ 60-70 ซึ่งเป็นแกส๊ที่ติดไฟ จึงน าไปใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ และแกส๊คาร์บอนไดออกไซด์ 
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(CO2) ประมาณร้อยละ 30-40 นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยแกส๊อื่น ๆ เช่น แกส๊ไฮโดรเจน (H2) แกส๊ไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

(H2S) ประมาณร้อยละ 1-3 (Lombardi and Carnevale, 2013 and Rasi et al., 2007) ซึ่งเป็นแกส๊ที่ไม่ติดไฟ ดังนั้น 

คุณสมบัติของแกส๊ชีวภาพจะขึ้นอยู่กับปริมาณของแกส๊มีเทน หากแกส๊ชีวภาพประกอบด้วยมีเทนร้อยเปอร์เซนต์ จะให้

ความร้อนเท่ากบั 35.8 เมกะจูล/ลบ.ม.  

ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตแก๊สชีวภาพมากขึ้ นและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทั้งในระดับครัวเรือนและ

อตุสาหกรรมเพ่ือทดแทนและลดการน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มรีาคาสงูขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกต็าม การน าแกส๊ชีวภาพ

มาใช้ประโยชน์ยังอยู่ในวงจ ากดั เนื่องจากแกส๊ชีวภาพมปีริมาณมเีทนค่อนข้างต ่าเมื่อเทยีบกบัแกส๊ธรรมชาต ิค่าความร้อน

จากการเผาไหม้แกส๊ชีวภาพจึงไม่สงูพอที่จะน าไปใช้เป็นเชื้ อเพลิงในยานยนต์ได้  การเพ่ิมความเข้มข้นของมีเทนในแกส๊

ชีวภาพสามารถท าได้โดยการลดปริมาณแกส๊คาร์บอนไดออกไซด์ลง ซึ่งในหลายประเทศได้มกีารด าเนินการจนสามารถน า

แกส๊ชีวภาพมาใช้แทนแกส๊ธรรมชาตใินยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตป์ระเภทอื่น ๆ ได้แล้ว        การก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์

ในแกส๊ชีวภาพสามารถท าได้หลายวิธี  และวิธหีนึ่งที่ให้ประสทิธภิาพสงูคือการดูดซับด้วยของแขง็ซึ่งได้แก่ ถ่านกมัมันต ์ซี

โอไลต ์และวัสดุมโีซพอรัส  

 แมกนีเซียมออกไซด์จัดเป็นวัสดุมีโซพอรัสที่มีรูพรุนขนาดกลางและมีพ้ืนที่ผิวค่อนข้างสงู และมีความ สามารถ

ในการดูดซับสารต่าง ๆ ได้ดี   อย่างไรกต็ามการน ามาใช้ในการก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์ยังมีข้อจ ากัดเนื่องจาก

แมกนีเซียมออกไซดด์ูดซับคาร์บอนไดออกไซดด้์วยแรงทางกายภาพ ท าให้ปริมาณการดูดซับมค่ีาค่อนข้างต ่า     การเพ่ิม

ความสามารถในการเลือกจับ (Selectivity) ของแมกนีเซียมออกไซดใ์ห้มคีวามจ าเพาะเจาะจงกบัแกส๊คาร์บอนไดออกไซด์

สามารถท าได้โดยการดัดแปลงพ้ืนผิวด้วยสารอื่นที่มีสมบัติเป็นด่างอ่อน เช่น สารกลุ่มเอมีน (Amine)  ดังนั้น งานวิจัยนี้

จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมสารดูดซับแมกนีเซียมออกไซด์ที่ดัดแปลงด้วยเอมีนเพ่ือใช้ในการก าจัดคาร์บอนไดออกไซด์

ในแก๊สชีวภาพสังเคราะห์  เพ่ือจะได้น าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาสารดูดซับที่มีประสิทธิภาพสูงส าหรับการก าจัด

คาร์บอนไดออกไซดใ์นแกส๊ชีวภาพต่อไป    

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. การสงัเคราะห์อนุภาคแมกนีเซียมออกไซด์ 

การสัง เคราะห์อนุภาคแมกนี เซียมออกไซด์ ท าตามวิธีของ Kumar and Kumar (2008) โดยละลาย 

Mg(NO3)2•6H2O และ  Oxalic acid ((COOH)2•2H2O) ในเอทานอลจนได้สารละลายใส (สารละลายแต่ละชนิดเตรียม

แยกกนั) โดยใช้อตัราส่วนโดยโมลของ Mg(NO3)2•6H2O : (COOH)2•2H2O เท่ากบั 1:1 จากนั้นผสมสารทั้ง 2 ชนิด

เข้าด้วยกนัด้วยเคร่ืองกวนแม่เหลก็ จนได้สารละลายที่เป็นเจลข้น  คนสารละลายเป็นเวลา 12 ชั่วโมง น าสารละลายที่ได้ไป

อบให้แห้งที่ 100 
o
C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ปฏกิริิยาที่เกดิขึ้นในระหว่างการสงัเคราะห์เป็นดงัสมการ    1 และ 2  หลังจาก

นั้นบดของแขง็ที่เตรียมได้และร่อนผ่านตะแกรงขนาด 270 mesh แล้วน าไปแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 600 
o
C นาน 2 ชั่วโมง 

จะได้อนุภาคแมกนีเซียมออกไซด ์(MgO) 

          Mg(NO3)2•6H2O + (COOH)2•2H2O → MgC2O4•2H2O + 2HNO3 + 6H2O      (1)            

                           MgC2O4•2H2O + 0.5O2 → MgO + 2CO2 + 2H2O                  (2) 

2. การดดัแปลงพ้ืนผวิอนุภาคแมกนีเซียมออกไซดด้์วยเอมนี  

 การดัดแปลงพ้ืนผิวอนุภาคแมกนีเซียมออกไซด์ด้วยเอมีน ท าโดยการท าให้เอบิชุ่ม (impregnation) ด้วยสาระ

ลายลาย Monoethanolamine (MEA) ประยุกตต์ามวิธขีอง Xu et al. (2003) โดยเตรียมให้อนุภาคแมกนีเซียมออกไซด์

ภายหลังการดดัแปลงแล้วมปีริมาณของ MEA โดยน า้หนักเท่ากบั 0, 10, 20, และ 30%  วิธกีารดดัแปลงเริ่มจาก ละลาย 

MEA ในเมทานอลให้ได้ความเข้มข้นต่าง ๆ กนั เพ่ือให้ได้เปอร์เซน็ตข์องเอมนีตามค่าดงักล่าวข้างต้น กวนสารละลายเป็น

เวลา 15 นาท ีจนได้สารลายใส หลังจากนั้นเตมิแมกนีเซียมออกไซด ์กวนของผสมต่อไปเป็นเวลา 30 นาท ีน าของผสมไป

อบให้แห้งที่  100 
o
C เ ป็นเวลา 3 ชั่ ว โมง และจะใช้อักษรย่อ MgO, 10%MEA-MgO, 20%MEA-MgO และ 

30%MEA-MgO แทนแมกนีเซียมออกไซดท์ี่ม ีMEA ปริมาณ 0, 10, 20, และ 30%  ตามล าดบั 
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3. การศึกษาลักษณะของอนุภาคแมกนีเซียมออกไซด ์

น าอนุภาคแมกนีเซียมออกไซดท์ี่ดดัแปลงและไม่ผ่านการดัดแปลงด้วยเอมนีมาศึกษาลักษณะด้วยเทคนิค XRD 

ด้วยเครื่อง X-ray diffractometer และศึกษาการดูดซับแก๊สไนโตรเจนเพ่ือค านวณหาพ้ืนที่ผิวจ าเพาะแบบ BET และ

ขนาดรพูรนุ 

4.  การศึกษาการดูดซับแกส๊คาร์บอนไดออกไซด ์

การศึกษาการดูดซับแกส๊คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ท าโดยใช้แกส๊ชีวภาพสงัเคราะห์ซึ่งได้จากการผสมแกส๊ 

CO2 กับแกส๊ไนโตรเจน (N2) ในอัตราส่วน 30 : 70 โดยปริมาตร ซึ่งเป็นปริมาณที่ใกล้เคียงกับปริมาณ CO2 ที่พบใน

แกส๊ชีวภาพโดยส่วนใหญ่ และท าการทดลองตามวิธทีี่ดดัแปลงจาก Hiyoshi et al. (2004)  การทดลองเริ่มด้วยการบรรจุ

ตัวอย่าง MgO แต่ละชนิดที่เตรียมได้ปริมาณ 15 กรัม ลงในคอลัมน์แก้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. สูง 16 ซม. 

จากนั้นปล่อยแกส๊ N2 ให้ไหลผ่านคอลัมน์ด้วยอตัราการไหล 100 มล./นาท ีเป็นเวลา 20 นาท ี  เริ่มทดลองการดูดซับ 

CO2 โดยปล่อยแกส๊สงัเคราะห์ตามอตัราส่วนดงักล่าวข้างต้น ผ่านคอลัมน์ด้วยอตัราการไหล 100 มล./นาท ี วิเคราะห์หา

ความเข้มข้นของ CO2 ที่ไหลออกจากคอลัมน์ทุก ๆ 2 นาที จนกระทั่งตัวอย่างในคอลัมน์ไม่สามารถดูดซับได้อีกต่อไป  

การวิเคราะห์หาความเข้มข้นของ CO2 ในกระแสแกส๊ก่อนและหลังการดูดซับท าโดยใช้เครื่อง Gas Chromatograph ซึ่ง

ประกอบด้วย TCD detector  

ผลการศึกษา 

1. ลักษณะของ MgO และ MEA-MgO 

อนุภาค MgO ที่สงัเคราะห์ได้จาก Mg(NO3)2•6H2O และ  Oxalic acid ((COOH)2•2H2O) และผ่านการแคล

ไซน์ที่ 600 
o
C เมื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XRD ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 1  จะเหน็ได้ว่า XRD pattern ของตัวอย่างมี

พีคหลักที่ต าแหน่ง 2 Theta เท่ากับ 37
o
, 43

o
, 62

o
, 74

o
 และ 79

o
 ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของผลึก MgO     จึงสามารถ

ยืนยันได้ว่า ตวัอย่างที่สงัเคราะห์ได้เป็นผลึกของ MgO 

เมื่อน า MgO มาดัดแปลงพ้ืนผิวด้วย MEA ปริมาณต่าง ๆ กัน แล้วน าไปศึกษาการดูดซับและคายแก๊ส N2 

ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 2 และเมื่อน าข้อมูลไอโซเทอมการดูดซับของ MgO แต่ละชนิดมาค านวณหาพ้ืนที่ผิว ปริมาตร   รู

พรนุและขนาดรพูรนุ ได้ผลดงัแสดงในตารางที่ 1 

 
   รูปท่ี 1 X-ray diffraction pattern ของ MgO ที่สงัเคราะห์ได้  
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รูปท่ี 2 Adsorption-desorption isotherms ของ MgO และ MEA-MgO 

 

ตารางท่ี 1 Surface area, pore volume และ average pore diameter ของ MgO และ MEA-MgO 

Adsorbent BET surface area 

(m2/g) 

pore volume 

(cm3/g) 

pore diameter 

(nm) 

MgO 

10% MEA-MgO 

20% MEA-MgO 

30% MEA-MgO 

207 

118 

54 

23 

0.65 

0.49 

0.36 

0.18 

5.2 

3.5 

2.7 

1.6 

 

2. การดูดซับแกส๊คาร์บอนไดออกไซด ์

ผลการทดลองดูดซับ CO2 ในแกส๊ชีวภาพสงัเคราะห์ เป็นดงัรปูที่ 3 ซึ่งแสดง Breakthrough curve ของ MgO ที่

มีร้อยละของ MEA แตกต่างกนั โดยที่ C/C0 คือ อตัราส่วนของความเข้มข้นของ CO2 ภายหลังการดูดซับ (มก./ล.) ต่อ

ความเข้มข้นของ CO2 เริ่มต้น (มก./ล.)   เมื่อน าข้อมูล  Breakthrough curve มาค านวณค่าความสามารถในการดูดซับ 

(q) พบว่า มีค่าเท่ากับ 18.34, 35.36, 61.57 และ 49.78 มก.CO2/ก. ส าหรับ MgO,  10% MEA-MgO,  20% 

MEA-MgO และ 30% MEA-MgO ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที่ 2 

 
รูปท่ี 3 Breakthrough curves ของ MgO และ MEA-MgO ส าหรับการดูดซับ CO2  
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ตารางท่ี 2 ความสามารถในการดูดซับ CO2 ของ MgO and MEA-MgO 

Adsorbent Adsorption capacity  

(mg CO2/g) 

MgO 

10% MEA-MgO 

20% MEA-MgO 

30% MEA-MgO 

18.34 

35.36 

61.57 

49.78 

 

เมื่อน า MgO ทั้ง 4 ชนิดที่ผ่านการใช้งานคร้ังที่ 1  มาฟ้ืนฟูสภาพโดยการน าไปอบที่อณุหภมู ิ100 
o
C เป็นเวลา 

1 ชั่วโมง แล้วน ามาทดลองดูดซบั CO2 ด้วยวิธกีารเช่นเดมิ ซ า้หลาย ๆ คร้ัง ได้ผลการทดลองดงัแสดงในรปูที่ 4 

 
รูปท่ี 4 ความสามารถในการดูดซับ CO2 ของ MgO และ MEA-MgO เมื่อมีการใช้ซ า้ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากรูปที่ 2 ไอโซเทอมการดูดซับของตัวอย่าง MgO ชนิดต่าง ๆ มีลักษณะที่แตกต่างกนั กล่าวคือ ในกรณีของ 

MgO ที่ไม่ผ่านการดัดแปลง เส้นกราฟการดูดซับ (adsorption) และการคาย (desorption) จะไม่ซ้อนทบักนัในช่วงความ

ดนั P/P0 ระหว่าง 0.50 ถงึ 0.85 ซึ่งเรียกว่าการเกดิฮิสเทอรีซิสลูป (Hysteresis loop) เนื่องจากเกดิการควบแน่นของ N2 

ในรูพรุนในช่วงของการดูดซับ ท าให้การคายเกิดขึ้นได้ยากกว่าเนื่องจากต้องเอาชนะแรงคะปิลารี    ฮิสเทอรีซิสลูปที่

เกดิขึ้นในไอโซเทอมของการดูดซับเป็นลักษณะเฉพาะที่เกดิขึ้นกบัวัสดุที่มรีพูรนุขนาดกลางคอื มขีนาดรพูรนุระหว่าง 2 ถงึ 

50 นาโนเมตร (Chatti et al., 2009)  ดังนั้น จึงสามารถบอกได้ว่า MgO ที่สังเคราะห์ได้มีรูพรุนขนาดกลาง  ส าหรับ

ตัวอย่างของ 10%MEA-MgO และ 20%MEA-MgO ซึ่งเส้นกราฟไอโซเทอร์มอยู่ต ่ากว่าของ MgO ลงมาตามล าดับ 

แสดงให้เหน็ว่ามีความสามารถในการดูดซับ N2 โดยรวมน้อยกว่า MgO ที่ไม่ผ่านการดัดแปลง และพบว่าเกดิฮิสเทอรีซิส

ลูปด้วยเช่นกัน แต่มีลักษณะที่แคบกว่า ซึ่งบ่งบอกให้ทราบว่า 10%MEA-MgO และ  20%MEA-MgO มีรูพรุนขนาด

กลางแต่เล็กกว่ารูพรุนของ MgO  เมื่อพิจารณาเส้นกราฟของ 30%MEA-MgO ซึ่งมีปริมาณของ MEA อยู่มากที่สุด 

พบว่า มีความสามารถในการดูดซับ N2 โดยรวมต ่าที่สดุ และไม่มีฮิสเทอรีซิสลูปเกดิขึ้น นั่นคือ เส้นกราฟการดูดซับและ

การคายซ้อนทบักนัพอด ี ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของวัสดุที่มรีพูรนุน้อย 

ผลการค านวณพ้ืนที่ผิว ปริมาตรรูพรุนและขนาดรูพรุนของ MgO แต่ละชนิดในตารางที่ 1 ช่วยยืนยันข้อสรุปที่

ได้จากรปูที่ 2 เป็นอย่างด ี จากตารางที่ 1 จะเหน็ได้ว่า MgO มพ้ืีนที่ผวิจ าเพาะแบบ BET สงูที่สดุ (207 ตร.ม./ก.) และ

พ้ืนที่ผิวมีค่าลดลงตามปริมาณ MEA ที่เพ่ิมขึ้น โดยที่ 30%MEA-MgO มีพ้ืนที่ผิวต ่าที่สุด  ส าหรับปริมาตรรูพรุนและ
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ขนาดรูพรุนเฉล่ียกม็ีแนวโน้มในลักษณะเดียวกนักบัพ้ืนที่ผิว คือ ลดลงตามปริมาณ MEA ที่เพ่ิมขึ้น  เมื่อพิจารณาขนาดรู

พรุนพบว่า MgO, 10%MEA-MgO และ  20%MEA-MgO เป็นวัสดุที่มีรูพรุนขนาดกลางและ 30%MEA-MgO มีรู

พรนุขนาดเลก็ (น้อยกว่า 2 นาโนเมตร)  การดดัแปลง MgO ด้วย MEA จะท าให้ MEA ไปจับอยู่พ้ืนผวิและภายในรพูรนุ

ของ MgO ส่งผลให้พ้ืนที่ผวิ ปริมาตรรพูรนุและขนาดรพูรนุ มค่ีาลดลงตามปริมาณ MEA ที่เพ่ิมขึ้น 

จากรปูที่ 3 จะเหน็ว่า Breakthrough curve ของ MgO ทั้ง 4 ชนิด มลีักษณะคล้ายคลึงกนั คอื ในช่วงแรก ๆ ของ

การดูดซับ  ค่า C/C0 มีค่าต ่ามาก นั่นคือ CO2 ในแกส๊สังเคราะห์ถูกดูดซับจนเกือบหมด และเมื่อการดูดซับด าเนินไป

จนถึงระยะเวลาหนึ่ง ค่า C/C0 จะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็จนมีค่าประมาณ 1 (ความเข้มข้นภายหลังการดูดซับเท่ากบัความ

เข้มข้นเริ่มต้น) แสดงให้เหน็ว่า การดูดซับถึงจุดอิ่มตัว คือไม่สามารถดูดซับ CO2 ได้อกีต่อไป  อย่างไรกต็าม ระยะเวลา

การถงึจุดอิ่มตวั (Breakthrough time) ของ MgO แต่ละชนิดมค่ีาแตกต่างกนั  กล่าวคอื  MgO  มค่ีา Breakthrough time 

น้อยที่สดุ ถดัมาคอื 10%MEA-MgO และ  30%MEA-MgO ในขณะที่ 20%MEA-MgO มค่ีา Breakthrough time มาก

ที่สดุ  เมื่อพิจารณาค่าความสามารถในการดูดซับ (q) ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า             มีแนวโน้มเช่นเดยีวกนักบั

ค่า Breakthrough time นั่นคอื MgO  มค่ีา q ต ่าที่สดุ (18.34 มก.CO2/ก.) ถดัมาคอื 10%MEA-MgO และ 30%MEA-

MgO โดยที่  20% MEA-MgO มีค่า q สูงที่ สุด (61.57 มก.CO2/ก.)  อนุภาค MgO ที่ ไ ม่ ผ่านการดัดแปลงมี

ความสามารถในการดูดซับ CO2 ในระดับหนึ่ง ซึ่งกลไกการดูดซับโดยส่วนใหญ่จะใช้แรงทางกายภาพเมื่อมีการดัดแปลง

พ้ืนผิวด้วย MEA จะท าให้กลไกการดูดซับเปล่ียนแปลงไป  โดย MEA ที่จับอยู่บนพ้ืนผิวของ MgO จะดูดซับ CO2 ดัง

สมการ 3 (Chatti et al., 2009) ซึ่งเป็นการดูดซับทางเคมีและมีความจ าเพาะเจาะจงมากกว่าการดูดซับทางกายภาพ จึง

ส่งผลให้ MgO ที่ดดัแปลงด้วย MEA มคีวามสามารถในการดูดซับ CO2 สงูขึ้น 

2RNH2  +  CO2   →  RNHCOO
-
  +  RNH3

+
         (3) 

เป็นที่น่าสังเกตว่า Breakthrough time และ q มีค่าเพ่ิมขึ้นตามปริมาณ MEA ที่เพ่ิมขึ้นในช่วง 0 ถึง 20% แต่

เมื่อ MEA เพ่ิมขึ้นถงึ 30% ค่าทั้งสองดงักล่าวกลับลดลง สาเหตทุี่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก MEA ที่มปีริมาณมากเกนิไป

จะไปจับอยู่บนพ้ืนผิวและรูพรุนของ MgO ทบัซ้อนกนัหลายชั้นท าให้พ้ืนที่ผิวและปริมาตรรูพรุนมีค่าลดลง (ตารางที่ 1) 

และ MEA ที่ ถูกทับซ้อนอยู่ด้านล่างก็ไม่สามารถที่จะดูดซับ CO2  ได้  ดังนั้น การเพ่ิมปริมาณ MEA จะช่วยเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการดูดซับจนถงึระดบัหนึ่งเท่านั้น หากม ีMEA มากเกนิไปกจ็ะท าให้ประสทิธภิาพในการดูดซับลดลงได้ 

จากผลการทดลองในรูปที่ 4  จะเหน็ว่า ในกรณีของ MgO ความสามารถในการดูดซับ (q) เมื่อน ามาใช้ซ า้ใน

คร้ังที่ 2 ถึง 6 แทบไม่ลดลงจากครั้งแรกเลย  แสดงให้เหน็ว่าการฟ้ืนฟูสภาพเกดิขึ้นค่อนข้างสมบูรณ์  ที่เป็นเช่นนี้  อาจ

เนื่องจาก กลไกการดูดซับเป็นแบบกายภาพซึ่งแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง MgO กับ CO2 มีค่าค่อนข้างต ่า  ดังนั้นการฟ้ืนฟู

สภาพที่อณุหภมู ิ100 
o
C จึงท าให้ CO2 หลุดออกจากโครงสร้างของ MgO ได้เกอืบสมบูรณ ์ แต่ในกรณขีอง MEA-MgO 

ค่า q ในคร้ังที่ 2 จะลดลงจากคร้ังที่ 1 อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะ 20%MEA-MgO และ 30%MEA-MgO ซึ่งสามารถ

อธบิายได้ว่า การดูดซับ CO2 บน MEA-MgO เป็นการดูดซับทางเคมีเป็นหลัก  การดูดซับทางเคมีเป็นการดูดซับที่มีแรงยึด

เหนี่ยวสงู  การฟ้ืนฟูสภาพที่อณุหภมู ิ100 
o
C  อาจจะยังไม่สงูพอที่จะท าให้ CO2 หลุดออกจากตวัดูดซับได้อย่างสมบูรณ ์ จึง

ท าให้ม ีCO2 เหลือค้างอยู่  ส่งผลให้ค่า q ในการใช้งานคร้ังที่ 2 มค่ีาต ่ากว่าคร้ังที่ 1  อย่างไรกต็าม ในการใช้ซ า้ในคร้ังที่ 2 ถงึ 

6 ค่า q มค่ีาค่อนข้างคงที่ แสดงให้เหน็ว่าปริมาณ CO2 ที่เหลือค้างอยู่บน MgO มคีวามสมดุล  คอืไม่เพ่ิมขึ้นอกี 

 จากผลการทดลองการดูดซับ CO2 ซึ่งพบว่า 20% MEA-MgO มีความสามารถในการดูดซับสงูที่สดุ (ตารางที่ 

2)  หากน าตัวดูดซับดังกล่าวไปประยุกตใ์ช้โดยขยายขนาดของคอลัมน์ให้สามารถบรรจุตวัดูดซับได้ประมาณ 3000 กรัม 

และอาศัยข้อมูล Breakthrough curve (รูปที่ 3) และป้อนแกส๊ชีวภาพที่ประกอบด้วย CO2 ประมาณ 30% ด้วยอตัราการ

ไหล 1 ลิตร/นาท ี จะสามารถค านวณได้ว่า คอลัมน์ที่บรรจุตัวดูดซับจะใช้งานต่อเนื่องได้นานประมาณ 15 ชั่วโมง และ

สามารถบ าบัดแกส๊ชีวภาพได้ประมาณ 900 ลิตร เมื่อตัวดูดซับหมดสภาพจะต้องให้ความร้อนแก่ตัวดูดซับดังกล่าวเพ่ือ

ก าจัด CO2 ออกไป แล้วจึงน ากลับมาใช้ซ า้ได้อกี ดงันั้น ในการประยุกตใ์ช้งานจริงอาจจะต้องมคีอลัมน์ 2 คอลัมน์ เพ่ือให้

ใช้งานสลับกนัในขณะที่อกีคอลัมน์หนึ่งอยู่ในระหว่างการให้ความร้อนเพ่ือก าจัด CO2   
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สรุปผลการศึกษา 

 อนุภาค MgO ที่สงัเคราะห์ได้ มีพ้ืนที่ผิว 207 ตร.ม./ก. และมีรูพรุนขนาดกลางคอื 5.2 นาโนเมตร  แม้ว่าการ

ดดัแปลงพ้ืนผวิด้วย MEA ปริมาณต่าง ๆ จะท าให้ MgO มพ้ืีนที่ผวิและขนาดรพูรนุลดลง  แต่กลับช่วยเพ่ิมความสามารถ

ในการดูดซับแกส๊คาร์บอนไดออกไซด์ให้มากขึ้น  โดยพบว่า 20%MEA ช่วยเพ่ิมความสามารถในการดูดซับได้มากที่สดุ 

คอื เพ่ิมจาก 18.34 (0%MEA) ไปเป็น 61.57 มก./ก.  การน า MEA-MgO  มาฟ้ืนฟูสภาพและน ากลับมาใช้ซ า้  พบว่า  

ประสิทธิภาพการดูดซับลดลงเล็กน้อยในคร้ังที่ 2 แต่ในคร้ังต่อ ๆ ไปประสิทธิภาพมีค่าค่อนข้างคงที่ แสดงให้เห็นว่า 

MEA-MgO เป็นวัสดุที่มเีสถยีรภาพในการใช้เป็นสารดูดซับแกส๊คาร์บอนไดออกไซด ์
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บทคดัย่อ 

โครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์เป็นสารปนเป้ือนที่มักพบในน ้าผิวดินเน่ืองจากมีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโลหะและ

เหมืองแร่ แม่น า้แม่กลองเป็นแม่น า้ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยซ่ึงเป็นจุดที่ถูกปล่อยของเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งตลอดแม่น า้สายน้ี การ

ศึกษาวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาการปนเป้ือนโลหะโครเมี่ยมและโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ในแม่น า้แม่กลอง จ .สมุทรสงคราม โดยท า

การเกบ็ตัวอย่างน า้ 10 จุดทดสอบ และท าการย่อยน า้ตัวอย่างโดยวิธีการย่อยแบบเปียก จากนั้นน าตัวอย่างน า้มาท าการวิเคราะห์หาปริมาณ

โครเมี่ยมด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอบช่ันสเปคโตรโฟโตเมทรี (AAS) โดยอ้างองิจากวิธมีาตรฐานของ AOAC (2005) และโครเมี่ยมชนิด

เฮกซะวาเลนซ์ด้วยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมทรีโดยอ้างองิจากวิธมีาตรฐานของ APHA  ( 1985  )จากผลการศกึษาพบว่าน า้ตัวอย่างมีค่าปริมาณ

โครเมี่ยมและโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ต ่ากว่าค่าขีดจ ากัดการตรวจวัดที่ 0.11 mg L-1 ส าหรับวิธี AAS และ 0.04 mg L-1 ส าหรับวิธี

ของสเปคโตรโฟโตเมทรี ซ่ึงต ่ากว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน า้จากกรมควบคุมมลพิษที่ระดับ 0. 3mg L-1 ส าหรับโครเมี่ยมและ 0.25 mg L-1 

ส าหรับโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ ค่าร้อยละการกลับคืนของวิธี AAS และสเปคโตรโฟโตเมทรีอยู่ในช่วง 79-104  ความเข้มข้น(5 – 15 

mg L-1 และ )77-107  ความเข้มข้น(0.5 – 1.5 mg L-1ตามล าดับ จากผลการศกึษาวิจัยพบว่าปริมาณโลหะหนักโครเมี่ยมทั้งสองชนิดใน )

แม่น า้แม่กลอง ในเขตจังหวัด จ .สมุทรสงครามที่มีการเกบ็ตัวอย่างทั้ง 10 จุดอยู่ในระดั บที่ปลอดภยั  

ค าส าคญั: อะตอมมกิแอบซอบชั่นสเปคโตรโฟโตเมทรี  โครเมี่ยม  โครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์  น า้ผวิดนิ 

 

Abstract 

         Hexavalent chromium Cr (VI) is a common contaminant found mostly in surface water because it is widely 

used in the metal and mineral processing industries. Mae Klong River empties into the gulf of Thailand therefore, 

undoubtedly, serving as final discharge points from several industries along the river. The objective of this study 

was to evaluate the chromium contamination in natural stream water. Water sampling were collected from 10 

locations along the Mae Klong River and digested by wet-digestion method. Total chromium and hexavalent 

chromium were determined by atomic absorption spectrophotometry, AAS (AOA, 974.27), and spectrophotometry 

(APHA, 1985). Results showed that the amount of total chromium and hexavalent chromium were less than the 
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detection limit at 0.11 mg L
-1

 for AAS and 0.04 mg L
-1

 for spectrophotometry. The percent recovery of chromium 

by AAS was ranged between 79 – 104 for 5 – 15 mg L
-1

, while percent recovery of hexavalent chromium by 

spectrophotometry was ranged between 77 – 107 for 0.5 – 1.5 mg L
-1

. In conclusion, the amount of total 

chromium and hexavalent chromium in Mae Klong River are safe for the local community as they are below the 

maximum concentration limit (MCL) of Thai Pollution Control Department, which is 0.3 mg L
-1

 for chromium 

and 0.25 mg L
-1

 for hexavalent chromium.   

Keywords: Atomic absorption spectrophotometry, Chromium, Hexavalent chromium, Surface water  

 
บทน า 

ปัจจุบนัประเทศไทยได้มกีารขยายตวัทางด้านอตุสาหกรรมขึ้นอย่างรวดเรว็ ท าให้มกีารน าทรัพยากรต่างๆ มาใช้

เป็นจ านวนมาก และก่อให้เกิดปัญหามลภาวะต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลภาวะทางน า้ซึ่งนับวันปัญหาน า้เน่าเสยีจะทวี

ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากปัญหาน า้เสยีในแม่น า้ ล าคลอง แหล่งเกษตรกรรม หรือเขตนิคมอุตสาหกรรม 

โดยในน า้เสียพบว่าโลหะหนักจัดเป็นปัญหาส าคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์รวมถึง

สขุภาพของสตัว์ โลหะหนักเป็นสารที่คงตัวเมื่อเปรียบเทยีบกับสารอนิทรีย์ ซึ่งไม่สามารถสลายตัวได้เองในกระบวนการ

ทางธรรมชาติ โลหะหนักที่ถูกปล่อยออกมาส่วนใหญ่เกดิจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ขาดระบบการก าจัดโลหะหนัก หรือมี

ประสทิธภิาพของระบบก าจัดโลหะหนักที่ไม่ดีพอ ตัวอย่างของโลหะหนักที่เจือปนอยู่ในน า้เสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม 

ได้แก่ โครเมี่ยม ตะกั่ว ปรอท แคดเมยีม ทองแดง เป็นต้น โดยการก าจัดโลหะหนักจะมค่ีาใช้จ่ายค่อนข้างสงู  

 โครเมี่ยมเป็นหนึ่งในโลหะหนักที่มีความเป็นพิษสงูต่อมนุษย์และสตัว์ ซึ่งโครเมี่ยมมีลักษณะเป็นโลหะสขีาวเงิน 

เป็นมันวาว มีความแขง็แรง และต้านทานการผุกร่อนได้ดี จากคุณสมบัตินี้ โครเมี่ยมจึงถูกน าไปใช้ในการชุบโลหะอย่าง

กว้างขวางในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ เพ่ือป้องกนัการกดักร่อน นอกจากนี้ โครเมี่ยม

ยังเป็นองค์ประกอบการผลิตเมด็สีของอุตสาหกรรมสีทาและอุตสาหกรรมฟอกย้อม ในขณะที่อุตสาหกรรมแก้วใช้

โครเมี่ยมผสมลงไปเพ่ือท าให้แก้วมีสสีนัและเกดิความเงางาม โรงงานอุตสาหกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร มีการปล่อย

โลหะหนักโครเมี่ยมลงสู่แหล่งน า้อยู่ในช่วง 0.05 ถงึ 448 mg L
-1

 )กฤษณ ์และ นุชจริยา, 2544) ซึ่งที่ความเข้มข้นระดบั

นี้มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมอีนัตรายต่อสิ่งมชีีวิตในน า้รวมถงึมนุษย์และสตัว์ โครเมี่ยมที่ถูกปล่อยปนเป้ือนไปกบัน า้

ทิ้ งจากอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่มีเลขออกซิเดชันเป็นโครเมี่ยม (III) และโครเมี่ยม (VI) ซึ่งระดับความเป็นอนัตราย

ของโครเมี่ยม (VI) มมีากกว่าโครเมี่ยม (III) พิษของโครเมี่ยม (VI) จะเป็นอนัตรายต่อระบบหายใจ ระบบประสาท ตบั 

ไต การเปล่ียนแปลงทางพันธุกรรม นอกจากนั้นยังเป็นสารก่อมะเรง็ต่อมนุษย์ที่ปอดและโพรงจมูก )วีณา และมงคล, 

2543) ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยกรมควบคุมมลพิษจึงได้ก าหนดมาตรฐานน า้ทิ้ งจากโรงงาน

อตุสาหกรรมให้ปล่อยน า้ทิ้งที่ปนเป้ือนโครเมี่ยม (VI) ต้องมปีริมาณไม่มากกว่า 0.25 mg L
-1

 และ 0.30 mg L
-1

 ส าหรับ

โครเมี่ยมโดยใช้เทคนิคอะตอมมคิแอบซอพชั่นสเปคโทรโฟโตเมทรีในการตรวจวิเคราะห์ นอกจากนี้ ข้อมูลองคก์ารอนามยั

โลก (WHO, 1996) ได้ชี้ ว่าน า้ดื่มไม่ควรมสีารดงักล่าวเกนิ 0.05 mg L
-1

 อกีทั้งสารประกอบโครเมี่ยมก่อให้เกดิมะเรง็ใน

ร่างกายแล้วยังก่อให้เกดิปัญหาสขุภาพอื่นๆ อกีมากมาย เช่น การสดูดมบางส่วนของความเข้มข้นที่สงูอาจท าให้เกดิอาการ

น า้มูกไหล จาม คนั มเีลือดออกที่จมูกและเป็นแผลที่เยื่อบุโพรงจมูก นอกจากนี้การกลืนกนิของปริมาณมากของโครเมี่ยม

อาจท าให้เกดิความเสยีหายไตและตับ คล่ืนไส้ การระคายเคอืงระบบทางเดนิอาหาร ชัก และแม้กระทั่งการเสยีชีวิต )วีณา 

และมงคล, 2543) 

 โครเมี่ยมที่ถูกปล่อยมากบัน า้ทิ้ งจากอุตสาหกรรมมีวิธกีารบ าบัดได้หลากหลายกระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ

ตกตะกอนโดยใช้สารเคมี คือใช้ปูนขาวหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Almeida and Boaventura, 1997) อย่างไรกต็าม

กระบวนการนี้ ไม่สามารถลดความเข้มข้นของโครเมี่ยมให้ต ่ากว่ามาตรฐานของกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้ (Almeida and 

Boaventura, 1997)  ดังนั้นเมื่อโครเมี่ยมที่เหลือจากการบ าบัดถูกปล่อยออกมาสู่สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะแหล่งน ้าที่ใช้

ส าหรับอุปโภคและบริโภคจึงก่อให้เกดิความเป็นอนัตรายต่อมนุษย์และสตัว์น า้ได้ ในประเทศไทยมีแม่น า้ที่ส  าคัญหลาย
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สายและหนึ่งในแม่น า้ที่มีความส าคัญในเขตภาคกลางคือแม่น า้แม่กลองนับได้ว่าเป็นแม่น า้สายหลักของประชาชนใน

หลายๆจังหวัด เช่น จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี  โดยเป็นแหล่งน า้ที่ส  าคญัของในด้านการ

ท าเกษตรกรรม การประมง การเพาะเลี้ ยงสตัว์น า้ และเป็นเส้นทางคมนาคมทางน า้อกีด้วย ซึ่งผู้คนเหล่านี้นับว่ามีโอกาส

เสี่ยงสงูกบัการได้รับโครเมี่ยมเข้าไปในร่างกายโดยไม่จ าเป็น เนื่องจากการระบายน า้เสยีของโรงงานอุตสาหกรรมออกมาสู่

สิ่งแวดล้อมโดยปราศจากการบ าบดัที่ดพีอ  

 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการส ารวจและตรวจวิเคราะห์ปริมาณโครเมี่ยมในแม่น า้แม่กลองในบริเวณต่างๆ ทั้ง

บริเวณที่สงสัยว่ามีการปนเป้ือนของโครเมี่ยมและบริเวณห่างไกลออกไป แล้วน าค่าที่ได้จากมาเปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐานคุณภาพน า้จากกรมควบคุมมลพิษว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ เพ่ือจะได้ทราบแน่ชัดว่าน า้ในบริเวณนั้นๆ 

มคีวามเหมาะสมแก่การที่ประชาชนจะอปุโภคและบริโภคต่อไปได้หรือไม่ 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. วิธกีารสุ่มตวัอย่าง 

 1.1 แบ่งพ้ืนที่เกบ็ตัวอย่างออกเป็น 10 จุด เกบ็ตัวอย่างน า้จากแม่น า้แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเริ่ม

จากบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี ไปจนถงึปากอ่าวไทย ดงัแสดงในรปูที่ 1 โดยพ้ืนที่การ

เกบ็ตัวอย่างน า้จะท าการเกบ็ตลอดล าน า้แม่กลองในเขตจังหวัดสมุทรสงครามโดยจะเป็นบริเวณชุมชนและบริเวณที่มกีาร

ตั้งโรงงานอตุสาหกรรมเพ่ือท าการประเมนิความเสี่ยงของการปล่อยน า้ทิ้งที่อาจมโีครเมี่ยมปนเป้ือน 

 1.2 แต่ละจุดจะท าการเกบ็ตัวอย่างน า้แบบ Integrated samples  (คือ การเกบ็ตัวอย่างน า้ ณ จุดเกบ็ตัวอย่าง

หนึ่งๆ ตามความกว้างหรือความลึกของแหล่งน า้ ในเวลาเดยีวกนัหรือเวลาใกล้เคยีงกนัมากที่สดุ แล้วน ามาวิเคราะห์ และ

คดิเป็นค่าเฉล่ีย) (“ การเกบ็ ” ,มปป. )  

 
 

รปูที่ 1 แผนที่แสดงจุดเกบ็น า้ตัวอย่าง 
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2. วิธเีกบ็ตวัอย่าง 

 2.1 ท าความสะอาดภาชนะที่ใช้เกบ็ตวัอย่างน า้ (ขวดน า้ดื่มขนาด 1.5 L  )โดยล้างด้วยน า้กลั่นให้สะอาด แล้วแช่

ด้วยสารละลาย 2% HNO3 (ใส่ให้เตม็ขวดพร้อมปิดฝาขวด )เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

2.2 ท าการเกบ็ตัวอย่างน า้ที่ความลึกใต้ผิวน า้ประมาณ 10-30 เซนติเมตร โดยครั้งแรกบรรจุน า้ประมาณ50% 

ของขวดแล้วท าการเขย่าภาชนะขึ้น -ลง  แล้วเทน า้ออก (เป็นการ กลั้ว  )จากนั้น ค่อยเกบ็ตัวอย่างจริง โดยบรรจุน า้ตัวอย่าง

ประมาณ 80% ของภาชนะ 

 2.3 ใส่ Conc. HNO3 ลงไปในขวดที่เกบ็ตัวอย่างน า้ 3 ml ต่อน า้ 1 L แล้วเขียน วัน เดือน ปี เวลาสถานที่ที่เกบ็

ตวัอย่าง ตดิฉลากไว้กบัภาชนะให้เรียบร้อย 

 2.4 น าภาชนะที่บรรจุตวัอย่างน า้ไปเกบ็รักษาที่อณุหภมู ิ4-10 
o
C ในภาชนะควบคุมอณุหภมูซิึ่งภายในมนี า้แขง็

ให้ความเยน็ 

 2.5 น ากลับมาวิเคราะห์ที่ห้องปฏบิตักิาร (ภายใน 24 ชั่วโมง) 

 

3. วิธกีารทดลอง 

      3.1 การเตรียมตวัอย่าง 

     3.1.1 น าตวัอย่างน า้ออกจากตู้เยน็และตั้งทิ้งไว้ให้ถงึอณุหภมูห้ิอง 

     3.1.2 จากนั้นปิเปตตวัอย่างน า้ตวัอย่าง 100 ml ใส่ในบกีเกอร์ขนาด 250 ml และใส่ glass bead ลงไป 

    3.1.3 เติมกรดไนตริกเข้มข้น 5 ml และปิดด้วยกระจกนาฬิกา จากนั้นน าไปตั้งบน hot plate ซึ่งตั้งอยู่ในตู้

ดูดควัน แล้วให้ความร้อนที่เหมาะสมโดยให้เดอืดเบาๆ ค่อยๆระเหย จนกระทั่งการย่อยสมบูรณ ์สงัเกตจากสารละลายที่

เริ่มใสขึ้น จนปริมาตรเหลือประมาณ 10-20 ml แล้วยกลงและตั้งทิ้งไว้จนถงึอณุหภมูห้ิอง  

3.1.4 Rinse ข้างๆ บกีเกอร์ และกระจกนาฬกิาด้วยน า้ปราศจากไอออน1 คร้ัง แล้วน ามากรองด้วยกระดาษ

กรอง Whatman เบอร์ 42 หรือเทยีบเท่าใส่ใน ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask) 100 มิลลิลิตร เมื่อสารละลายกรอง

หมดแล้ว Rinse กระดาษกรองด้วยน า้ปราศจากไอออนอีกครั้ง แล้วปรับปริมาตร ขวดปริมาตร (Volumetric flask) ให้

เป็น 100 มิลลิลิตร ด้วยน า้ปราศจากไอออนแล้วถ่ายใส่ขวดพลาสติกโพลีเอธลีีน น าไปเกบ็ในตู้ เยน็เพ่ือท าการวิเคราะห์

ด้วยเครื่อง AAS ต่อไป 

      3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธ ีAtomic absorption spectrophotometry  ( AAS  )โดยอ้างองิจากวิธมีาตรฐานของ 

AOAC (2005) 

     3.2.1 ตั้งค่าเครื่อง Atomic absorption spectrophotometer  ( AAS  )เพ่ือการวิเคราะห์โครเมี่ยม (ความยาว

 คล่ืน357.9 nm, ใช้ Flame ชนิด air-C2H2  

     2. เตรียมสารละลายมาตรฐานโครเมี่ยม 5 ความเข้มข้น คอื 1, 2, 3, 4 และ 5 mg L
-1

 จาก stock solution 

จากนั้นน าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง AAS 

     3. จากนั้นน าตวัย่างน า้มาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง AAS ประมาณคร้ังละ 6-12 ตวัอย่าง  

 4. ท าการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐานทั้ง 5 ความเข้มข้น ด้วย AAS อกีครั้ง เพ่ือตรวจสอบประสทิธภิาพ

ของเคร่ือง 

     5. น าผลการวิเคราะห์ของตัวอย่างมาเทียบกับกราฟมาตรฐานเพ่ือหาความเข้มข้นของโครเมี่ยมที่พบใน

ตวัอย่างในหน่วย mg L
-1

 

      3.3 การวิเคราะห์โครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ด้วยวิธ ีspectrophotometry โดยอ้างองิจากวิธมีาตรฐานของ APHA 

(1985) 

     1. ตั้งค่าเครื่อง Double beam spectrophotometer เพ่ือการวิเคราะห์โครเมี่ยม โดยใช้ความยาวคล่ืนที่ 540 nm 
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     2. เตรียมสารละลายมาตรฐาน 5 ความเข้มข้น คอื 0.15, 0.31, 0.62, 1.25 และ 2.50 mg L
-1
จาก stock 

solution จากนั้นเติม Diphenylcarbazide 2 ml และปรับ pH ด้วยสารละลาย 2% sulfuric acid ให้ได้ pH = 2 แล้วน าไป

วิเคราะห์ด้วย Double beam spectrophotometer 

     3. น าผลการวิเคราะห์ของตัวอย่างมาเทียบกับกราฟมาตรฐานเพ่ือหาความเข้มข้นของโครเมี่ยมชนิด              

เฮกซะวาเลนซ์ที่พบในตวัอย่างในหน่วย mg L
-1 

 

ผลการศึกษา 

1. การตรวจสอบความถูกต้องของวิธ ี(Accuracy) 
 
 ผู้วิจัยท าการตรวจสอบความถูกต้องของวิธโีดยการหาค่าร้อยละการกลับคืน (% Recovery) โดยแต่ละวิธจีะท า

การเติมสารตัวอย่างด้วยสารละลายมาตรฐานโครเมี่ยม 3 ความเข้มข้น และท าความเข้มข้นละ 3 ซ ้า ซึ่งวิธี Atomic 

absorption spectrophotometry (AAS) จะใช้สารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้น 5 10 และ 15 mg L
-1

 ส่วนวิธี 

spectrophotometry จะใช้สารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้น 0.5 1.0 และ 1.5 mg L
-1

 โดยผลการทดลองแสดงดงัตาราง

ที่ 1 และตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 1 การหาค่าร้อยละการกลับคนื (% Recovery) ของวิธ ีAtomic absorption spectrophotometry (AAS) (n=3) 

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานที่            

เติมลงในตัวอย่าง (mg L-1) 

ความเข้มข้นที่ตรวจวเิคราะห์ได้             

(mg L-1) 

ค่าร้อยละการกลับคืน (% 

Recovery) 

5 3.94 ± 0.09 77.2% 

10 9.29 ± 0.10 90.6% 

15 16.25 ± 0.15 107.0% 

 

ตารางท่ี 2 การหาค่าร้อยละการกลับคนื (% Recovery) ของวิธ ีspectrophotometry (n=3) 

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานที่  เติมลงใน

ตัวอย่าง (mg L-1) 
ความเข้มข้นที่ตรวจวเิคราะห์ได้ ( mg L-1) 

ค่าร้อยละการกลับคืน (% 

Recovery) 

0.5 0.48 ± 0.14 104% 

1.0 0.70 ± 0.06 84% 

1.5 0.93 ± 0.04 79% 

 

 

2. ผลการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมด้วยวิธ ีAtomic absorption spectrophotometry (AAS) 

จากการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้นในช่วง 1-5 mg L
-1

 ให้ค่าความสมัพันธเ์ชิงเส้นอยู่ในช่วงที่

เหมาะสม ที่ R² = 0.9976 และค่าขีดจ ากดัของการตรวจวัด )LOD( ที่ 0.11 mg L
-1

 และค่าขีดจ ากดัต ่าสดุของการหา

ปริมาณ )LOQ( ที่ 0.37 mg L
-1

 และจากการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมด้วยวธิ ีAtomic absorption spectrophotometry 

(AAS) ในตัวอย่างน า้จากแม่น า้แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 10 ตัวอย่าง ผลปรากฏว่าตัวอย่างน า้พบปริมาณ

โครเมี่ยมในระดบัที่ต ่ากว่าค่าขดีจ ากดัของการตรวจวัด  
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3. การวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ด้วยวิธ ีspectrophotometry 

  จากการวิเคราะห์สารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้นในช่วง0.15-2.50 mg L
-1

 ให้ค่าความสมัพันธเ์ชิงเส้นอยู่

ในช่วงที่เหมาะสม ที่ R² = 0.9992 และค่าขีดจ ากดัของการตรวจวัด (LOD ที่ )0.04 mg L
-1

 และค่าขีดจ ากดัต ่าสดุของ

การหาปริมาณ (LOQ ที่  )0.10 mg L
-1

 และจากการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ด้วยวิธี 

spectrophotometry ในตัวอย่างน า้จากแม่น า้แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครามจ านวน 10 ตัวอย่างผลปรากฏว่าตัวอย่างน า้

พบปริมาณโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ในระดบัที่ต ่ากว่าค่าขดีจ ากดัของการตรวจวัด 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมด้วยวิธ ีAtomic absorption spectrophotometry (AAS) ในตวัอย่างน า้จาก

แม่น า้แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 10 ตัวอย่าง โดยเลือกการเกบ็ตัวอย่างน า้บริเวณชุมชนและบริเวณที่มีการ

ตั้งโรงงานอตุสาหกรรมเพ่ือประเมนิปริมาณโครเมี่ยมทั้งสองชนิด พบว่าตวัอย่างน า้มปีริมาณโครเมี่ยมอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่า

ค่าขดีจ ากดัการตรวจวัดที่ 0.11 mg L
-1
 ด้วยเทคนิค AAS และการวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมชนิด เฮกซะวาเลนซ์ด้วย

วิธ ีspectrophotometry พบว่ามปีริมาณอยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าค่าขดีจ ากดัการตรวจวัดที่ 0.04 mg L
-1
 ซึ่งปริมาณที่ตรวจพบ

อยู่ในระดับที่ต ่ากว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน า้จากกรมควบคุมมลพิษที่ระดับ 0.30 mgL
-1
 ส าหรับโครเมี่ยม และ 0.25 

mgL
-1
 ส าหรับโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณโครเมี่ยมทั้งสองชนิดในแหล่งน า้แม่กลองอยู่ใน

ระดับที่ปลอดภัย และจากการศึกษายังพบว่าวิธตีรวจวิเคราะห์ทั้งสองวิธทีี่ใช้มีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นวิธมีาตรฐาน

และสามารถด าเนินการตรวจวิเคราะห์ได้ในห้องปฏบิตักิารและเมื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องของวิธโีดยการหาค่าร้อย

ละการกลับคืนพบว่าทั้งสองวิธีให้ค่าที่อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ โดยวิธี Atomic absorption spectrophotometry (AAS) อยู่

ในช่วงร้อยละ 79-104  ความเข้มข้น(5 – 15 mg L
-1
 และวิธ ี)spectrophotometry อยู่ในช่วงร้อยละ 77-107 ความ(

 เข้มข้น0.5 – 1.5 mg L
-1
 )จากผลการศึกษาพบว่าปริมาณโลหะหนักโครเมี่ยมและโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์ในน า้มี

ปริมาณที่ต ่ากว่าขีดจ ากัดการตรวจวัดของทั้งสองวิธี ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของกรมควบคุมมลพิษในปี 2559 พบว่า

ปริมาณโลหะหนักในน า้จากตวัอย่างน า้แม่กลองในเขตจังหวัดสมุทรสงครามต ่ากว่าค่ามาตรฐานน า้ทิ้งที่กรมควบคมมลพิษ

ได้ก าหนดไว้ สาเหตุที่ปริมาณโลหะหนักในน า้มีปริิมาณน้อยเนื่องมาจากโลหะหนักในน า้โดยทั่วไปมักถูกดูดซับอยู่กับ

ตะกอนแขวนลอยซึ่งจะตกตะกอนลงไปที่ก้นแม่น า้ นอกจากนี้  สนิท (2542  )ได้รายงานว่าบริเวณปากแม่น า้ที่ออกสู่ทะเล

ควรจะพบปริมาณโลหะหนักที่สงูกว่าบริเวณต้นน า้โดยอธบิายว่าโลหะหนักสามารถละลายในน า้ได้ดีในน า้เคม็มากกว่าใน

น า้จืดเนื่องจากในน า้เคม็มีไอออนที่แขวนลอยในน า้ปริมาณที่มากกว่า ซึ่งแม่น า้แม่กลองได้รับอิทธิพลความเคม็จากน า้

ทะเลส่งผลให้เมื่อยิ่งเข้าใกล้ปากแม่น า้โลหะหนักจะยิ่งละลายออกมาจากตะกอนดินมาอยู่ในน า้ แต่จากผลการตรวจ

วิเคราะห์ที่บริเวณจุดที่ 10 ที่ได้รับอิ ทธพิลจากน า้ทะเลพบว่าปริมาณโลหะหนักโครเมี่ยมและโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนซ์

ในน า้มปีริมาณที่ต ่ากว่าขดีจ ากดัการตรวจวัดของทั้งสองวิธ ี

สรุปผลการศึกษา 

  การใช้เทคนิค Atomic absorption spectrophotometry (AAS) โดยอ้างอิงวิธีการตรวจวิเคราะห์จาก 

AOAC. (2005) ซึ่งเป็นวิธมีาตรฐานในการวิเคราะห์ปริมาณโครเมี่ยมในตัวอย่างน า้และเทคนิค spectrophotometry ใน

การวิเคราะห์หาปริมาณโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนต์นั้นเป็นวิธทีี่มีความถูกต้องและด าเนินการได้ง่ายในห้องปฏบิัติการ

โดยที่เทคนิคของspectrophotometryนั้นเป็นการใช้ปฏกิริยาการเกดิสารประกอบเชิงซ้อนของโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนต์

กับ diphenyl carbazide ซึ่ งเป็นวิธีมาตรฐานและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์เนื่องจากสามารถ

วิเคราะห์ชนิดของโครเมี่ยมชนิดเฮกซะวาเลนต์ในน า้ได้ (APHA, 1985; Luck, 1985; Marchart and Versiek, 1993) 

แต่วิธนีี้ มีข้อเสยีเนื่องจากสามารถถูกรบกวนการวิเคราะห์ได้จาก Fe(III) Mo(VI) Cu(II) และ Hg(II) และสารประกอบ

เชิงซ้อนนี้สามารถมคีวามคงตวัเพียง 30 นาทเีท่านั้น  

จากผลการส ารวจตัวอย่างน า้ในล าน า้แม่กลอง จ .สมุทรสงครามโดยเกบ็จากบริเวณชุมชนและบริเวณที่มโีรงงาน

อุตสาหกรรมตั้งอยู่พบว่าปริมาณโลหะหนักโครเมี่ยมทั้งสองชนิดในแม่น ้าแม่กลอง จ .สมุทรสงครามอยู่ในระดับที่

ปลอดภัย ประชาชนสามารถน ามาอุปโภคและบริโภคได้ซึ่งสอดคล้องกบัรายงานของกรมควบคุมมลพิษที่ได้รายงานการ
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ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในพ้ืนที่จังหวักสมุทรสงครามจ านวน ๕ จุด ซึ่งโลหะหนักที่กรมควบคุมมลพิษได้ท าการตรวจ

วิเคราะห์ได้แก่แคดเมียม โครเมยีม ทองแดง นิคเกลิ ตะกั่ว แมงกานีส สงักะส ีปรอท และสารหนูพบว่าอยู่ในระดบัตรวจ

ไม่พบซึ่งได้รายงานไว้เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2559 )กรมควบคุมมลพิษ 2559( ซึ่งการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักใน

น า้ที่พบว่าต ่ากว่าค่ามาตรฐานหรือตรวจไม่พบเลยนั้นเนื่องมาจากว่าโลหะหนักจะมกีารตกลงไปสะสมในดนิตะกอนซึ่งกรม

ควบคุมมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ 2559 ( ได้รายงานว่าส าหรับผลการตรวจวัดค่าโลหะหนักในตะกอนดินพบว่ามีค่า

โลหะหนักบางตัวสูงเกินร่างมาตรฐานตะกอนดินประกอบด้วย แคดเมียม โครเมียม สารหนู และทองแดง ในบางจุด

ตรวจวัด แต่อย่างไรกต็ามเป็นค่าที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นพิษต่อสตัว์น า้ที่ท  าให้ตายอย่างเฉียบพลันได้ 

กิตติกรรมประกาศ  

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คุณคณศิร์รวี เตชะเอื้อย นักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏบิตักิารเคม ี คณะเทคนิคการสตัว

แพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับความช่วยเหลือ และค าแนะน าต่างๆ ในการใช้เคร่ือง AAS จนท าให้งานวิจยัชิ้น

นี้ ส  าเรจ็ลงได้ ขอขอบพระคุณคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส าหรับความอนุเคราะห์อุปกรณ์เกบ็ตัวอย่าง

น า้ที่ใช้ในงานวิจัย และขอขอบพระคุณคณะเทคนิคการสตัวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส าหรับการสนับสนุนด้าน

งบประมาณ และความอนุเคราะห์สถานที่ รวมถงึเคร่ืองมอืและอปุกรณใ์นการท าการวิจัยในคร้ังนี้  
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การตรวจสอบความถูกตอ้งของการจ าแนกพื้ นทีป่ลูกออ้ย 

ดว้ยวิธีการจ าแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ โดยใชข้อ้มูลดาวเทียมแลนดแ์ซท 8 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้ มุ่งเปรียบเทยีบความถูกต้องของผลลัพธจ์ากการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ และการจ าแนกแบบ

จุดภาพ ในการจ าแนกพ้ืนที่ปลูกอ้อย ในพ้ืนที่อ  าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยใช้ข้อมูลดาวเทยีมแลนด์แซท 8 วันที่ 

13 ธนัวาคม 2558 โดยที่การจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพได้ท าการทดลองสุ่มเลือกพ้ืนที่ตวัอย่าง 2 แบบคอื (1) การ

สุ่มเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างจากขนาดและการกระจาย และ (2) การสุ่มเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างตามจ านวนจุดภาพ แล้วท าการ

ตรวจสอบความถูกต้องเชิงต าแหน่งกบัข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิปี 2559 จากส านักพัฒนาที่ดนิ จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่ง

ผลการศึกษาพบว่า การจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพโดยการสุ่มเลือกพ้ืนที่ตวัอย่างที่มพ้ืีนที่ขนาดเลก็ จ านวนมาก และ

กระจายตวัทั่วพ้ืนที่ ให้ความถูกต้อง คดิเป็นร้อยละ 75.74 ส่วนผลที่ได้จากการสุ่มเลือกพ้ืนที่ตวัอย่างจ านวน 50 จุดภาพ  

ให้ความถูกต้องร้อยละ76.96 ซึ่งมีความถูกต้องสงูกว่าการจ าแนกแบบก ากบัดูแล ที่ให้ความถูกต้องร้อยละ 47.06 โดย

จากการตรวจสอบความถูกต้องของการจ าแนกแสดงให้เหน็ว่า การจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพให้ผลลัพธ์ที่มีความ

ถูกต้องสงูกว่าการจ าแนกแบบจุดภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพสามารถจ าแนกหรือบ่งชี้ วัตถุที่มี

ขนาดเลก็กว่าจุดภาพได้ โดยผลลัพธท์ี่ได้จะแสดงสดัส่วนของพ้ืนที่ปลูกอ้อยต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของจุดภาพ เร่ิมตั้งแต่ร้อยละ 

20 ไปจนถึงร้อยละ 100 อันเป็นส่วนดีที่ช่วยเพ่ิมความละเอียดในการจ าแนกให้กับผลลัพธ์ ซึ่งสามารถน าใช้ในเป็น

แนวทางในการจ าแนกข้อมูลดาวเทยีมที่มกีารปะปนกนัของวัตถุภายในจุดภาพ เพ่ือให้ผลลัพธท์ี่มคีวามถูกต้องมากย่ิงขึ้น  

ค าส าคญั: การจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ  อ้อย  ดาวเทยีมแลนดแ์ซท 8 

 

Abstract 

 The study aimed to compare the accuracy of sub-pixel and pixel-based classification on sugarcane 

plantation in Meuang District, Kampheangphet Province using Landsat 8 imagery data on December 13, 2015. 

Two techniques of choosing random sampling area were applied as follows: (1)  a number of random sampling 

areas chosen from size and distribution (2)  an amount of random sampling areas chosen by number of pixels. 

Accuracy assessments were applied in order to compare the results to Kampheangphet land use/land cover data in 

2016  collected from Land Development Department. The study indicated that random sampling areas which are 

in smaller size, larger numbers and more distributed throughout the area produced 75.74  percent in the accuracy 

assessment; while the sampling areas collected randomly using the number of pixel method produced 76.96 percent 

in the accuracy assessment. On the other hand, the accuracy of pixel-based supervised classification was only 
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47.06  percent. This obviously shows that the sub-pixel classification provided more accurate results than pixel-

based classification. Since the sub-pixel classification can separate and identify objects that smaller than the size of 

pixel and can represent the proportion of sugarcrane area per total area of pixel from 20  to 100  percent. This is 

considered as a good way to produce higher accuracy of image classification, which can be used as a guideline for 

better result of mixed-pixel image classification. 

Keywords: Sub-pixel classification, sugarcane, Landsat 8  

 

บทน า 

 การส ารวจจากระยะไกล (Remote seneing) มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีการส่งดาวเทียมแลนด์แซท 

(Landsat satellite) ขึ้นไปโคจรรอบโลกเป็นคร้ังแรกในปี 1972 และมกีารพัฒนาระบบการบนัทกึข้อมูลอย่างต่อเนื่อง จน

มาถึงดาวเทยีมแลนด์แซท 8 ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีการน ามาประยุกต์ใช้งานในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตดิตาม

ก่อนและหลังการเกิดภัยพิบัติ ติดตามการเปล่ียนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น การศึกษาของณัฐพล และคณะ 

(2556) ที่ใช้ข้อมูลดาวเทยีมแลนด์แซท 8 ในการวิเคราะห์หาพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง ด้วยการจ าแนกระบบผู้เชี่ยวชาญ 

เพ่ือหาพ้ืนที่ที่มศีักยภาพส าหรับตั้งโรงงานผลิตเอทานอล และเส้นทางการขนส่งมนัส าปะหลัง 

 ในการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมในงานด้านการจ าแนกสิ่งปกคลุมดิน เป็นวิธกีารหนึ่งที่ส  าคัญและนิยมใช้กัน

อย่างแพร่หลายในงานด้านการส ารวจ ซึ่งจะเป็นการรวมกลุ่มพ้ืนที่ที่มลัีกษณะเหมอืนกนัเข้าอยู่ในประเภทเดียวกนั โดยใช้

หลักการทางสถิติของการจัดกลุ่ม ซึ่งวิธทีี่นิยมใช้กนัโดยทั่วไปคอื การจ าแนกแบบไม่ก ากบัดูแล มีข้อดีคือ ไม่จ าเป็นต้องรู้

ว่าสิ่งที่ต้องการจ าแนกนั้นมค่ีาสะท้อนของช่วงคล่ืนเป็นอย่างไร แต่กม็ข้ีอด้อยคอื บริเวณที่มค่ีาสะท้อนใกล้เคยีงกนั ทั้งๆที่

เป็นวัตถุคนละชนิดกนั มโีอกาสที่จะถูกรวมเข้าไว้ในกลุ่มเดียวกนั ส่วนอกีวิธกีารจ าแนกที่นิยมใช้คอืการจ าแนกแบบก ากบั

ดูแล ที่มีข้อดีคือมีการเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างที่ใช้ในการจ าแนกเพ่ือจะท าการเกบ็ค่าสถิติของช่วงคล่ืนในการเปรียบเทยีบกบั

ค่าการสะท้อนของจุดภาพอื่นในต้องการจ าแนกที่มลัีกษณะคล้ายคลึงกนัเพ่ือรวมกลุ่มเข้าไว้ด้วยกนั มกัจะท าให้ได้ผลลัพธ์

มีความถูกต้องมากกว่าการจ าแนกแบบไม่ก ากับดูแล แต่กม็ีข้อด้อยคือถ้าเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างเป็นตัวแทนของค่าสะท้อน

ของสิ่งปกคลุมดินแต่ละชนิดที่มีค่าสะท้อนไม่ด ีจะท าให้ผลลัพธท์ี่ได้มีความถูกต้องลดลง จากการจ าแนกทั้ง 2 วิธทีี่กล่าว

มาข้างต้นนั้นเป็นการจ าแนกในระดับจุดภาพ ถ้าภายในจุดภาพมีการปะปนกันของวัตถุมากกว่า 1 ชนิด การจ าแนก

ดังกล่าวจะไม่สามารถจ าแนกวัตถุเหล่านั้นได้ ตามที่ Watanachaturaporn et al. (2006) กล่าวไว้ว่า การจ าแนกแบบ

จุดภาพนั้นอาจจะท าให้เกิดความผิดพลาดในการจ าแนกที่มีปัญหาการปะปนกันภายในจุดภาพ จึงได้มีการน าวิธีการ

จ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพมาแก้ปัญหานี้  เพราะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ไขการจ าแนกวัตถุที่ปะปนกนัภายใน

จุดภาพได้ เช่น วิลาสลักษณ์ (2546) ได้ท าการศึกษาเรื่องการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ ในการจ าแนกพ้ืนที่ปลูก

ฝ่ิน โดยใช้ข้อมูลดาวเทยีมแลนดแ์ซท 7 ท าการเปรียบเทยีบกบัการจ าแนกแบบจุดภาพ ทั้งการจ าแนกแบบก ากบัดูแลและ

การจ าแนกแบบไม่ก ากบัดูแล ซึ่งปรากฏว่าการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพให้ผลลัพธท์ี่มคีวามถูกต้องร้อยละ 89 และ

การจ าแนกแบบก ากบัดูแลให้ผลลัพธท์ี่มคีวามถูกต้องร้อยละ 72 

 จังหวัดก าแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งผลิตอ้อยและน า้ตาลที่ส  าคัญ โดยมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 4 แสน

กว่าไร่ มีผลผลิตประมาณ 10 ตันต่อไร่ จากสภาเกษตรกรจังหวัดก าแพงเพชร (2559) มีระบบการผลิตและการตลาดที่

มั่นคง มีโรงงานน า้ตาลที่สามารถรองรับผลผลิตจากเกษตรกร เพ่ืออุตสาหกรรมการแปรรูป 3 แห่ง ซึ่งในการตรวจสอบ

พ้ืนที่ของแต่ละองคก์รจะเป็นการแปลความจากภาพถ่ายด้วยสายตาและการตรวจสอบในภาคสนาม ในส่วนของการแปล

ความจากภาพถ่ายด้วยสายตานั้นถงึแม้ว่าจะให้ความถูกต้องสงู แต่กจ็ะใช้ระยะเวลาในการด าเนนิการมากเช่นกนั ดงันั้นใน

การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาการเปรียบเทยีบผลลัพธข์องการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

ของการจ าแนกพ้ืนที่ปลูกอ้อย จากข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8 พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ของการจ าแนกแบบ

จุดภาพ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบพ้ืนที่ให้มีความรวดเรว็และมีความถูกต้อง สามารถใช้เป็นแนวทางในการ

จ าแนกข้อมูลดาวเทยีมแลนด์แซท 8 ในการจ าแนกของพ้ืนที่ที่มีการปะปนกนัของวัตถุภายในจุดภาพ และได้แผนที่ปลูก
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อ้อย เขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ที่สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการติดตามพ้ืนที่ปลูกอ้อยในเขต

ภาคเหนือตอนล่าง 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การศึกษาคร้ังนี้ มุ่งศึกษาเรื่องการประเมนิความถูกต้องของการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ ในการจ าแนก

พ้ืนที่ปลูกอ้อย บริเวณพ้ืนที่อ  าเภอเมอืง จงัหวัดก าแพงเพชร โดยใช้ข้อมูลดาวเทยีมแลนดแ์ซท 8 วันที่ 13 ธนัวาคม 

2558 ซึ่งอยู่ใน Path และ Row ที่ 130 และ 049 ตามล าดบั เปรียบเทยีบกบัการจ าแนกแบบจุดภาพ  ท าการตรวจสอบ

ความถูกต้องกบัข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิ (Land use) จากข้อมูลกรมพัฒนาที่ดนิที่ได้เผยแพร่ในปี 2559 ที่ได้มกีาร

จัดท าโดยใช้ข้อมูลส ารวจจากปีก่อนหน้า ท าให้ผู้วิจัยคดิว่าน่าจะน ามาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลผลการจ าแนกของภาพ

ดาวเทยีมปี 2558 ได้ 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลและแหล่งที่มา 

ข้อมูล ที่มา พ.ศ. 

1.ข้อมูลดาวเทยีมแลนด์แซท 8 https://earthexplorer.usgs.gov 2558 

2.ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส านักพัฒนาที่ดิน, จังหวัดก าแพงเพชร 2559 

3.ข้อมูลภาคสนาม การส ารวจภาคสนาม 2559-2560 

 
รูปท่ี 1 พ้ืนที่ศกึษา บริเวณอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ซ่ึงมีข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับอ าเภอและต าบล  ซ้อนทบักบัข้อมูลดาวเทยีม

แลนด์แซท 8 วันที่ 13 ธนัวาคม 2558 ที่แสดงเป็นภาพสผีสมเทจ็ RGB:543 

 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ ได้เลือกการเปรียบเทยีบความถูกต้องของผลลัพธจ์ากการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพกบั

การจ าแนกแบบจุดภาพ ด้วยวิธกีารจ าแนกแบบก ากบัดูแล โดยการใช้ข้อมูลดาวเทยีมแลนด์แซท 8 ในบริเวณพ้ืนที่อ  าเภอ

เมอืง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งมลัีกษณะพ้ืนที่เป็นภเูขาสงู ลาดจากทางทศิตะวันตกไปทางทศิตะวันออก ดงัรปูที่ 1 ลักษณะ

ของดนิจะเป็นดนิปนทราย ซึ่งเหมาะกบัการท าเกษตรกรรมทั้งพืชไร่และพืชสวน 

 เลือกใช้ข้อมูลดาวเทยีมแลนดแ์ซท 8 จาก https://earthexplorer.usgs.gov มาท าการประมวลผลเบื้องต้นโดย

การรวมแบนด ์(Layer stacking) โดยท าการรวมแบนด ์2-7 คอื ช่วงคล่ืนตามองเหน็คอื สนี า้เงิน สเีขยีว สแีดง ช่วงคล่ืน

อินฟาเรดใกล้ ช่วงคลื่นอินฟาเรดสั้น 1 และช่วงคลื่นอินฟาเรดสั้น 2 จากนั้นท าการปรับแก้เชิงเรขาคณิต เพ่ือสร้าง

ความสมัพันธร์ะหว่างข้อมูลดาวเทยีมกบัข้อมูลที่ใช้ในการอ้างองิระบบพิกดัภมูศิาสตร์ ห ลั ง จ า ก ก า ร เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล
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ดาวเทียมแล้วท าการออกภาคสนาม เพ่ือเกบ็ข้อมูลในพ้ืนที่ โดยท าการเกบ็ข้อมูล 7 ประเภทคือ อ้อย ยางพารา มัน

ส าปะหลัง เมือง ป่าไม้ แหล่งน า้ และพ้ืนที่เปิดโล่ง เพราะพ้ืนที่ดงักล่าวมีขนาดใหญ่และเหน็ได้เด่นชัดบนข้อมูลดาวเทยีม 

ซึ่งจะง่ายต่อการเลือกพ้ืนที่ตวัอย่างที่จะน าไปใช้ในการจ าแนก โดยท าการเกบ็ข้อมูลทั้งหมด 2 ชุดคอื ชุดที่ 1 ใช้เป็นพ้ืนที่

ศึกษาของวัตถุที่สนใจ และชุดที่ 2 ใช้เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง 

 ในการจ าแนกแบบจุดภาพเลือกใช้วิธกีารจ าแนกแบบก ากบัดูแล ได้ท าการจ าแนกข้อมูลออกเป็น 7 ชั้นข้อมูล 

ได้แก่ อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง เมือง ป่าไม้ แหล่งน า้ และพ้ืนที่เปิดโล่ง ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ เลือกใช้วิธกีารจ าแนกวิธี

ความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum likelihood) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการจ าแนก เนื่องจากวิธีนี้ ให้ความถูกต้องสูงที่สดุ 

โดยใช้ข้อมูลการส ารวจภาคสนามชุดที่ 1 มาใช้ในการก าหนดพ้ืนที่ตวัอย่างในการจ าแนก 

 ส่วนการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ (Sub-pixel classification) จะใช้ค่าสะท้อนของพ้ืนที่ปลูกอ้อยจาก

ข้อมูลการส ารวจภาคสนามชุดที่ 1 มาเป็นพ้ืนที่ตวัอย่างที่สนใจมาจัดเกบ็เป็นค่าสะท้อนที่จะใช้ในการจ าแนก 

รปูที่ 2 แสดงแบบจ าลองการปะปนของวัตถุในหนึ่งจุดภาพที่มกีารปกคลุมของ 2 วัตถุโดย

𝑅1(λ) เป็นวัตถุที่สนใจ และ 𝑅2(λ) วัตถุพ้ืนหลังอื่นๆ ซึ่งอาจจะมสีว่นผสมของวัตถุ
หลายๆวัตถุ แต่ถอืว่าเป็นเพียงวตัถุเดยีว  

ท่ีมา: Imagine subpixel classifier user’s guide 2008 ของ Leica Geosystems 

  

รังสขีองจุดภาพเป็นการรวมรังสขีองวัตถุทั้ง 2 ชนิด  

  𝐼1(λ) = 𝐼0(λ)
(𝑅1(λ)𝐴1+𝑅2(λ)𝐴2)

𝐴
      ________

สมการ (1)     

𝐼1(λ)   = ค่ารังสสีะท้อน     𝐼0(λ) = ค่ารังสตีกกระทบ             𝑅1(λ) = ค่าสะท้อนของวัตถุที่
สนใจ  

𝑅2(λ)  = ค่าสะท้อนของวัตถุพ้ืนหลงั     𝐴1    = พ้ืนที่ของ R1 (λ)  𝐴2        = พ้ืนที่ของ 

R2 (λ) 

𝐴        = พ้ืนที่ทั้งหมด ซึ่งได้มาจาก A1+ A2 

 เมื่อได้ผลลัพธ์จากการจ าแนกแล้ว ท าการตรวจสอบความถูกต้อง โดยการใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 

2559 ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดนิปีล่าสดุ และข้อมูลชุดที่ 2 จากการส ารวจภาคสนาม ด้วยการตรวจสอบออกมาใน

รูปแบบของตารางการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้องท าการสุ่มตัวอย่างที่จะต้องใช้ในการ

ตรวจสอบความถูกต้องจาก 

N = 
𝑍2𝑝𝑞

𝐸2
                                     ________สมการ (2)     

N = จ านวนจุดที่น้อยที่สดุที่ต้องใช้ในการสุ่มตวัอย่าง   P = ความถูกต้องที่คาดหวังเป็นร้อยละ 

E
 
= เปอร์เซน็ตค์วามผดิพลาดที่ยอมรับได้  q = ค่าความแตกต่างระหว่าง 100-q 

Z = ค่ามาตรฐานตามการแจกแจงแบบปกต ิณ ระดบัความเชื่อมั่นที่ก  าหนด (95%) 

ในการจ าแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ ท าการสุ่มเลือกพ้ืนที่ตัวอย่าง ด้วยการเลือกจากลักษณะของพ้ืนที่บน

ข้อมูลดาวเทียมที่มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน จึงท าการออกแบบการสุ่มตัวอย่างออกเป็น 6 รูปแบบ โดยใช้

ความสมัพันธข์องขนาดและการกระจายตัวของพ้ืนที่ตัวอย่าง ซึ่งขนาดของพ้ืนที่ถูกแบ่งออกเป็นขนาดเลก็และขนาดใหญ่ 

ส่วนการกระจาย จะถูกแบ่งออกเป็น การกระจายตัวทั่วพ้ืนที่ การกระจายตัวแต่ไม่ทั่วพ้ืนที่ และการไม่กระจายตัว ดัง

ตารางที่ 2 

 

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

142 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 

ตารางท่ี 2 ลักษณะการสุ่มเลือกพ้ืนที่ตวัอย่าง 

รหสั การสุ่มเลือกพื้ นที่ตวัอย่าง ค าอธิบาย 

S1 

  

พ้ืนที่ขนาดเลก็ จ านวนจุดมาก กระจายตัวทั่วพ้ืนที่  

S2 

 

พ้ืนที่ขนาดเลก็ จ านวนไม่จุดมาก กระจายตัวทั่วพ้ืนที่  

S3 

 

พ้ืนที่ขนาดเลก็ 1 จุด  

S4 

 

พ้ืนที่ขนาดใหญ่ 1 จุด  

S5 

 

พ้ืนที่ขนาดใหญ่ กระจายตัวไม่ทั่วพ้ืนที่  

S6 

 

พ้ืนที่ขนาดเลก็ กระจายตัวไม่ทั่วพ้ืนที่  

 

 

 

ผลการศึกษา 

 
รูปท่ี 3 ความถูกต้องของการจ าแนกแบบก ากบัดูแล 

จากผลการจ าแนกพ้ืนที่ปลูกอ้อยด้วยการจ าแนกแบบก ากับดูแล ถูกน ามาตรวจสอบความถูกต้องกับการใช้

ประโยชน์ที่ดินพบว่า การสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของผลการจ าแนกที่เป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อย ให้ผลลัพธ์ที่เป็นพ้ืนที่ปลูก

อ้อยจ านวน 24 จุด จากการสุ่มตรวจสอบทั้งหมด 51 จุด คดิเป็นร้อยละ 47.06 ส่วนผลจากจ าแนกที่ไม่ใช่พ้ืนที่ปลูกอ้อย 

ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นพ้ืนที่ปลูกมนัส าปะหลัง ยางพารา ป่าไม้ เมอืง แหล่งน า้ พ้ืนที่เปิดโล่ง และพ้ืนที่อื่นๆ โดยคดิเป็น

ร้อยละ 9.80, 1.96, 1.96, 5.88, 3.92, 21.57 และ 7.84 ตามล าดับ ดังรูปที่ 3 เนื่องด้วยวัตถุประสงค์หลักเป็นการ

จ าแนกพ้ืนที่ปลูกอ้อย จึงได้สุ่มเลือกเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องจากผลลัพธ์ที่เป็นชั้นข้อมูลของพ้ืนที่ปลูกอ้อยเท่านั้น 

เพ่ือให้ทราบว่ามีความถูกต้องของผลจากการจ าแนกเป็นพ้ืนที่อ้อยว่ามีความถูกต้องมากน้อย และในส่วนที่จ าแนกไม่

ถูกต้องนั้นมกีารจ าแนกเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดนิประเภทใดบ้าง  

  จากผลการศึกษาการจ าแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ ได้มีการสุ่มเลือกพ้ืนที่ตัวอย่าง 6 รูปแบบ โดยท าการ

ตรวจสอบกบัข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดก าแพงเพชร ปี 2559 พบว่า การสุ่มเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างแบบ S1 ให้
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ผลลัพธ์ที่เป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยที่มีความถูกต้องสูงที่สุด โดยมีความถูกต้องร้อยละ 74.75 ส่วนที่เหลือเป็นพ้ืนที่ปลูกมัน

ส าปะหลัง เมอืง แหล่งน า้ พ้ืนที่เปิดโล่ง และพ้ืนที่อื่นๆ โดยคดิเป็นร้อยละ 3.68, 1.23, 1.47, 14.46 และ 3.43 ตามล าดับ 

ส่วนการสุ่มพ้ืนที่ตวัอย่างที่ให้ความถูกต้องน้อยที่สดุคือ การสุ่มเลือกพ้ืนที่ตวัอย่างแบบที่ S5 ให้ผลลัพธท์ี่มคีวามถูกต้องร้อย

ละ 49.26 ส่วนที่เหลือตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นพ้ืนที่มันส าปะหลัง ยางพารา ป่าไม้ เมือง แหล่งน า้ พ้ืนที่เปิดโล่ง และพ้ืนที่

อื่นๆ โดยคดิเป็นร้อยละ 16.18, 0.25, 0.98, 4.90, 1.96, 16.18 และ 10.24 ตามล าดบั ดงัรปูที่ 4 

 รูปที่ 4 กราฟแสดงความถูกต้องของการจ าแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ โดยการสุ่มเลือกพ้ืนที่ตัวอย่าง 6 

รูปแบบ พบว่าจากการจ าแนกโดยการสุ่มพ้ืนที่ตัวอย่าง ผลลัพธ์ที่ระบุว่าเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อย เมื่อท าการตรวจสอบความ

ถูกต้องแล้วปรากฏว่าเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยจริง มีความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 49.26-75.74 ส่วนพ้ืนที่ที่ผลลัพธ์ระบุว่าเป็น

พ้ืนที่ปลูกอ้อย แต่เมื่อท าการตรวจสอบความถูกต้องแล้วพบว่าไม่ใช่พ้ืนที่ปลูกอ้อย โดยพบว่าเป็นพ้ืนที่อยู่ปลูกมัน

ส าปะหลังร้อยละ 3.68-16.18 เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพาราร้อยละ 0.25-1.47 เป็นป่าไม้ร้อยละ 0.25-0.98 เป็นเมืองร้อย

ละ 1.23-5.63 เป็นแหล่งน า้ร้อยละ 0.25-2.70 เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งร้อยละ 11.75-23.28 และเป็นพ้ืนที่อื่นๆ ร้อยละ 

3.43-10.29 เนื่องจากผลลัพธท์ี่ได้จากการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ อยู่ในรปูแบบของสดัส่วนของพ้ืนที่ตวัอย่างที่

ปรากฏในแต่ละจุดภาพ  โดยใน 1 จุดภาพ มีพ้ืนที่ที่มีการปลูกอ้อยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 20-29, ร้อยละ 30-39, ร้อย

ละ 40-49, …, ร้อยละ 90-100 มีการแสดงลักษณะเป็นเฉดสีที่เตกต่างกัน ดังรูปที่ 6 เมื่อน าจุดภาพนี้ มาท าการ

ตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน แล้วปรากฏว่าเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยเหมือนกนั แสดงว่าการจ าแนก

จุดภาพนี้มคีวามถูกต้อง แต่ถ้าผลปรากฏออกมาว่าไม่ใช่พ้ืนที่ปลูกอ้อย แสดงว่าการจ าแนกจุดภาพนี้ ไม่ถูกต้อง ซึ่งสาเหตุ

ของการจ าแนกที่ไม่ถูกต้อง อาจเนื่องมาจากข้อมูลที่ใช้ในการจ าแนกเป็นข้อมูลคนละช่วงเวลา ซึ่งเป็นช่วงที่เกษตรกรได้ท า

การเกบ็เกี่ยวผลผลิตไปแล้ว หรือเกษตรกรได้ท าการเปล่ียนชนิดพืชที่ปลูก เพราะในการจ าแนกข้อมูลจะใช้ค่าสะท้อนของ

พืชที่ปลูกมาท าการค านวณค่าทางสถติเิพ่ือให้ได้ผลลัพธอ์อกมา ค่าสะท้อนของข้อมูลดาวเทยีมบ่งชี้ ว่าเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยก็

จะให้การสะท้อนที่แตกต่างกบัพ้ืนที่ที่เกบ็เกี่ยวผลผลิตแล้ว เมื่อเปรียบเทยีบกบัข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แสดงพ้ืนที่

ปลูกอ้อยทั้งที่มกีารเพาะปลูกอยู่และพ้ืนที่ที่เกบ็เกี่ยวผลผลิตไปแล้ว  

 รูปที่ 5 กราฟแสดงความถูกต้องของการทดสอบความอ่อนไหวของความถูกต้องของการจ าแนกแบบละเอยีด

กว่าจุดภาพ โดยการปรับค่าด้วยการสุ่มเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างจ านวน 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1200, 1400, 

1600, และ 1800 จุดภาพ โดยในการสุ่มเลือกจ านวนพ้ืนที่ตามที่ก  าหนดไว้ โดยเลือกต าแหน่งจากข้อมูลภาคสนาม 

การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการสุ่มเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างแบบไม่เป็นระบบ จ านวนจุดน้อยจะท าการสุ่มตัวอย่างเพียงต าแหน่งเดยีว 

แต่เมื่อจ านวนจุดภาพเพ่ิมมากขึ้ นกม็ีการจะเพ่ิมต าแหน่งการสุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้ นตามไปด้วย เพราะพ้ืนที่บนข้อมูล

ดาวเทยีมเป็นไปตามลักษณะบนพ้ืนโลกจริง ซึ่งมีลักษณะการใช้ที่ดินที่ปะปนกนัไม่ได้แยกเป็นพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งที่ขนาด

ใหญ่พอที่จะเป็นพ้ืนที่ตัวอย่างเพียงต าแหน่งเดียวได้ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า จากการตรวจสอบความถูกต้องของการสุ่ม

เลือกพ้ืนที่จุดภาพจ านวน 50 จุดภาพ  ให้ความถูกต้องสงูที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 76.96 ส่วนที่เหลือตรวจสอบแล้วพบว่า

เป็นพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลัง ยางพารา ป่าไม้ เมือง แหล่งน า้ พ้ืนที่เปิดโล่ง และพ้ืนที่อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 2.94, 0.25,  

0.00, 1.72, 0.98, 14.71 และ 2.45 ตามล าดับ ส่วนการสุ่มเลือกตัวอย่างที่เหลือมีความถูกต้องตามล าดับจากมากไป

น้อย ดังต่อไปนี้  400, 100, 200, 1200, 800, 1600, 1800, 1000 และ 1400 จุดภาพ มีความถูกต้องร้อยละ 

64.14, 66.42, 65.20, 64.71, 59.31, 58.82, 58.58 และ 54.90 ตามล าดบั  
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รูปท่ี 4 ความถูกต้องของการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ โดยการสุ่มเลือกพ้ืนที่ตวัอย่าง 6 รปูแบบ 

 
รูปท่ี 5 ความถูกต้องของการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ โดยการเลือกพ้ืนที่ตวัอย่างตามจ านวนจุดภาพ 
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รูปท่ี 6 แผนที่การจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ แสดงพ้ืนที่ปลูกอ้อย บริเวณอ าเภอเมอืง จงัหวัดก าแพงเพชร 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  ผลลัพธ์จากการจ าแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ ในการจ าแนกพ้ืนที่การปลูกอ้อย ด้วยท าการสุ่มเลือกพ้ืนที่

ตัวอย่างที่สนใจ 6 รูปแบบ เปรียบเทยีบกบัการจ าแนกแบบก ากับดูแล โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2559 จาก

ส านักพัฒนาที่ดินจังหวัดก าแพงเพชรในการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งพบว่าผลจากการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ 

ที่มีการสุ่มเลือกพ้ืนที่แบบ S1 ให้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องร้อยละ 75.74 ส่วนการสุ่มเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างแบบ S3, S2, 

S6, S4 และ S5 มีความถูกต้องร้อยละ 67.40 63.73 56.62 72.55 และ 49.26 ตามล าดับ เมื่อน าผลลัพธ์จากการ

จ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ ที่มกีารสุ่มเลือกพ้ืนที่ตวัอย่างทั้ง 6 รปูแบบมาเปรียบเทยีบกบัการจ าแนกแบบก ากบัดูแล 

ด้วยวิธ ีMaximum likelihood มีความถูกต้องอยู่ที่ร้อยละ 46.06 จากผลการศึกษาดังกล่าวกแ็สดงให้เหน็ว่าการจ าแนก

แบบละเอยีดกว่าจุดภาพให้ผลลัพธท์ี่มีความถูกต้องสงูกว่าการจ าแนกแบบก ากับดูแล ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวกม็ีความ

สอดคล้องกบัการศึกษาของวิลาสลักษณ ์(2546) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ืองการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพในการจ าแนก

พ้ืนที่ปลูกฝ่ิน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าการจ าแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพให้ความถูกต้องมากกว่าการจ าแนกแบบก ากบั

ดูแล โดยมีความถูกต้องอยู่ที่ ร้อยละ 89 และ 72 ตามล าดับ แต่จะมีข้อสงัเกตของทั้ง 2 ผลการจ าแนกว่า ผลการจ าแนก

ของวิลาสลักษณ์ (2546) มีความต่างกนัไม่มาก เหมือนกบัผลการศึกษาในครั้งนี้  เพราะวิธกีารตรวจสอบความถูกต้องที่

ต่างกัน ในการจ าแนกพ้ืนที่ปลูกอ้อยได้ใช้การตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2559 แต่วิลาส

ลักษณ์ (2546) ได้ใช้ข้อมูลภาคสนามที่เป็นแปลงฝ่ิน 54 แปลงในการตรวจสอบความถูกต้อง ดังนั้นในการศึกษาคร้ังนี้

จึงได้ท าการปรับการตรวจสอบความถูกต้องของวิลาสลักษณม์าใช้ในการตรวจสอบพ้ืนที่ปลูกอ้อย โดยการสุ่มจุดจากแต่ละ

ชั้นข้อมูลที่ได้จากการจ าแนกพ้ืนที่ปลูกอ้อยชั้นข้อมูลละ 51 จุด ส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของพ้ืนที่ปลูกอ้อยที่ได้

จากการจ าแนกแบบก ากับดูแล เลือกชั้นข้อมูลที่เป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยเพียงชั้นข้อมูลเดียวจากทั้งหมด 7 ชั้นข้อมูล แล้วท า

การสุ่มจุดจ านวน 51 จุดเช่นเดียวกัน แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2559 และเปรียบเทยีบ

ความถูกต้องของการจ าแนกทั้งสองวิธ ี
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 ผลลัพธจ์ากการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ ในการจ าแนกพ้ืนที่ปลูกอ้อย ด้วยท าการสุ่มเลือกพ้ืนที่ตวัอย่าง

จ านวน 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, และ 1800 จุดภาพ ทดสอบความอ่อนไหวของความ

ถูกต้องของการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการสุ่มเลือกพ้ืนที่จ านวน 50 จุดภาพ โดยให้ความ

ถูกต้องสงูที่สดุร้อยละ 76.96 ส่วนที่เหลือตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นพ้ืนที่ปลูกมนัส าปะหลัง ยางพารา ป่าไม้ เมอืง แหล่งน า้ 

พ้ืนที่เปิดโล่ง และพ้ืนที่อื่นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 2.94, 0.25,  0.00, 1.72, 0.98, 14.71 และ 2.45 ตามล าดับ ซึ่งผล

การศึกษาในคร้ังนี้ ให้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามกับการศึกษาของ Kumar et al. (2008) ที่ท าการศึกษาการจ าแนกแบบ

ละเอยีดกว่าจุดภาพ โดยการใช้ข้อมูล Hyperion EO1 และข้อมูล LISS-3 (Linear Imaging and Self Scanning III) จาก

ดาวเทียม Indian Remote Sensing Satellite ได้ท าการสุ่มเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างจ านวน 100, 200, 300, 400 และ 500 

จุดภาพ ซึ่งผลลัพธท์ี่มคีวามถูกต้องสงูที่สดุอยู่ที่ร้อยละ 86.53 จากการสุ่มพ้ืนที่ตวัอย่างจ านวน 500 จุดภาพ จากผลลัพธ์

นี้ เองแสดงให้เหน็ถงึความไม่สอดคล้องกบัการศึกษาในคร้ังนี้ที่ท  าการสุ่มพ้ืนที่ตวัอย่างจ านวนเพียง 50 จุดภาพ กใ็ห้ความ

ถูกต้องสงูสดุร้อยละ 76.96 ซึ่งความไม่สอดคล้องนี้ อาจจะมาจากการเลือกใช้ข้อมูลที่แตกต่างกนั การศึกษาในคร้ังนี้ ใช้

ข้อมูลดาวเทยีมแลนด์แซท 8 ที่มีความละเอยีดปานกลาง เลือกใช้เพียง 6 แบนด์ จากทั้งหมด 11 แบนด์ ส่วน Kumar et 

al. (2008) ใช้ข้อมูลจาก Hyperion EO1 ที่เป็นเคร่ืองมอืถ่ายภาพที่มคีวามละเอยีดสงู ม ี220 แบนด ์มาใช้ในการจ าแนก

ข้อมูล และอาจจะมาจากการเลือกใช้ข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องที่ Kumar et al. (2008) ได้เลือกใช้ข้อมูล

คนละช่วงเวลา ซึ่งข้อมูล Hyperion EO1 ใช้ข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน ปี 2005 ซึ่งเป็นช่วงหลังฤดูการเกบ็เกี่ยวในการ

จ าแนก และใช้ข้อมูล LISS-3 ใช้ในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2005 ซึ่ งเป็นช่วงใกล้ฤดูเกบ็เกี่ยว ซึ่ งความแตกต่างของ

ระยะเวลาของข้อมูล เป็นจุดอ่อนส่วนหนึ่งของ Kumar et al. (2008) เพราะข้อมูลที่ใช้ในการจ าแนกที่มีความละเอยีดสงู 

แต่ข้อมูลที่ใช้การตรวจสอบความถูกต้องมนีั้นลักษณะของพ้ืนที่ที่แตกต่างกนัเป็นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทยีบกบัข้อมูลที่ใช้

ในการจ าแนก ผู้วิจัยยังไม่สามารถหาเหตุผลและเอกสารมายืนยันว่าการเพ่ิมขึ้นของขนาดตัวอย่างท าไมจึงส่งผลให้ความ

ถูกต้องของการจ าแนกลดลง ดงันั้นจึงต้องมกีารศึกษาในจุดนี้ ให้มากย่ิงขึ้น 

 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

  จากการศึกษาการเปรียบเทียบความถูกต้องของการจ าแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม

แลนด์แซท 8 เปรียบเทียบกับการจ าแนกแบบก ากับดูแล บริเวณอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าในการศึกษา

ความถูกต้องของการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพ ที่มีการสุ่มเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างที่มีขนาดเลก็ จ านวนจุดมาก กระจาย

ตัวทั่วพ้ืนที่ (S1) และการเลือกพ้ืนที่ตัวอย่างจ านวน 50 จุดภาพ ให้ผลลัพธท์ี่มีความถูกสงูที่สดุ โดยคิดเป็นต้องร้อยละ 

75.74 และ 76.96 ตามล าดบั ซึ่งผลลัพธม์คีวามถูกต้องสงูกว่าการจ าแนกแบบก ากบัดูแลที่มีความถูกต้องร้อยละ 47.06  

ซึ่งผลการศึกษาขั้นต้นเป็นการตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2559 จากส านักพัฒนาที่ดิน 

จังหวัดก าแพงเพชร จะต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลการส ารวจภาคสนามต่อไป และเนื่องจากการศึกษา

ความถูกต้องของผลการจ าแนกในคร้ังนี้ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชิงต าแหน่ง เป็นการตรวจสอบว่าจุดภาพที่ได้จาก

การจ าแนกเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยหรือไม่ แต่เนื่องจากผลลัพธท์ี่ได้จากการจ าแนกแบบละเอยีดกว่าจุดภาพเป็นการแสดงผล

ลัพธใ์นรูปแบบสดัส่วนของพ้ืนที่ปลูกอ้อยต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของจุดภาพ ซึ่งจะแสดงอยู่ในสดัส่วนตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อย

ละ 100 ซึ่งไม่ได้ท าการตรวจสอบว่าจุดภาพที่ได้จากการจ าแนกเป็นจุดภาพที่มีสดัส่วนของพ้ืนที่ปลูกอ้อยดังผลที่ได้จาก

การจ าแนกจริงหรือไม่ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ ส  านักพัฒนาที่ดิน จังหวัดก าแพงเพชร ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์

ที่ดนิของจังหวัดก าแพงเพชร 
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บทคดัย่อ 

 น า้เสยีปนเป้ือนน า้มันหล่อเยน็เกดิจากน า้มันหล่อเยน็ที่หมดสภาพการใช้งานแล้ว การบ าบัดน า้เสยีดังกล่าวท าได้

โดยวิธีการสร้างตะกอน (Coagulation) เป็นขั้นตอนการแยกอนุภาคน า้มันที่แขวนลอย (Emulsified Oil) อยู่ในน า้มัน

หล่อเย็นให้ตกตะกอนออกมา  ซึ่งตะกอนดังกล่าวที่เป็นของเสียที่ต้องน าไปก าจัดต่อไปซึ่งสิ้นเปลืองทรัพยากรและ

งบประมาณ งานวิจัยนี้จะน าตะกอนดงักล่าวกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยใช้การละลายตะกอนด้วยกรดไฮโดรคลอริก เพ่ือ

ละลายเหลก็ออกจากตะกอนน า้มนั โดยเหลก็ที่ละลายออกมาจากตะกอนน า้มนันั้นได้จากการใช้เฟอร์ริคคลอไรด ์(FeCl3) 

เป็นสารตกตะกอน ซึ่งเหลก็ในกรดดังกล่าวเป็นสารตกตะกอนบ าบัดน า้เสยีปนเป้ือนน า้มันหล่อเยน็เวียนซ า้ๆ ต่อไป การ

ทดลองแบ่งตะกอนเป็น 2 ชนิด คอื ตะกอนที่เกดิจากการบ าบดัโดยใช้เฟอร์ริคคลอไรด ์(FeCl3) เป็นสารตกตะกอน และ 

ตะกอนที่เกดิจากการใช้ เฟอร์ริคคลอไรด ์(FeCl3) ผสมกบั Anionic Polymer (Hurrifloc-934) เป็นสารตกตะกอน โดย

ท าการทดลองละลายไม่เกิน 30 นาที ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก 37% เหลก็ที่อยู่ในตะกอนน า้มันจะละลาย

ออกมาในรปูเฟอร์ริคไอออน (Fe
3+
) ในกรด ส าหรับเหลก็ซึ่งอยู่ในรปูสารละลายเฟอร์ริคไอออน (Fe

3+
) ที่สามารถละลาย

ออกจากตะกอนน า้มนัที่บ าบดัด้วยเฟอร์ริคคลอไรด ์(FeCl3) เพียงอย่างเดยีวนั้นอยู่ที่ 87.07% ของเหลก็ในตะกอน โดย

ใช้อตัราส่วนระหว่างตะกอนกบักรดไฮโดรคลอริก 3:1 ของปริมาตร  ในขณะที่การละลายตะกอนที่เกดิจากเฟอร์ริคคลอ

ไรด์ (FeCl3) ผสมกบั Anionic Polymer (Hurrifloc-934) ได้ประสทิธภิาพ 75.62%  โดยใช้อตัราส่วนระหว่างตะกอน

กบักรดไฮโดรคลอริก 3:2 นอกจากนี้ งานวิจัยยังเปรียบเทยีบประสทิธภิาพการบ าบดัน า้เสยีปนเป้ือนน า้มนัหล่อเยน็โดยใช้

เฟอร์ริคคลอไรด ์(FeCl3) ใหม่ในคร้ังแรกของการบ าบดั เทยีบกบัสารละลายเฟอร์ริคไอออน (Fe
3+

) ในกรดที่แยกได้จาก

การละลายตะกอนน า้มัน เพ่ือหาประสิทธิภาพการก าจัดค่า COD, สารแขวนลอย (SS) และสารแขวนลอยระเหยง่าย 

(VSS) ในการบ าบัดน า้เสยีปนเป้ือนน า้มันหล่อเยน็ซ า้ๆ การทดลองพบว่าสามารถใช้กระบวนการละลายตะกอนแล้วน า

สารละลายเฟอร์ริคไอออน (Fe
3+
) ในกรดในการเวียนกลับมาบ าบัดน า้เสยีปนเป้ือนน า้มันหล่อเยน็ได้ถึง 5 ครั้ง ส าหรับ

ตะกอนน า้มันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) เพียงอย่างเดียว และ3 รอบ ส าหรับตะกอนน า้มันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ 

(FeCl3) ผสม Anionic Polymer (Hurrifloc-934) และแม้ว่ามีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นเพียงเลก็น้อยเมื่อเปรียบเทยีบกบักระ

บวนการก าจัดตะกอนน ้ามันแบบทั่วไปแต่จากผลการวิจัยของเราชี้ ให้เห็นว่าการน าสารตกตะกอนกลับมาใช้หม่เป็น

กระบวนการที่เป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม 

ค าส าคญั: น า้เสยีปนเป้ือนน า้มนัหล่อเยน็  การสร้างตะกอน  การละลายตะกอนด้วยกรดไฮโดรคลอริก  การใช้ประโยชน์ใหม่ 

 

Abstract 

         The treatment of coolant wastewater includes the process of coagulation to separate emulsified oil in coolant. 

This process produces an enormous amount of sludge that requires a further disposal wasting resources and budget. 

In general, coagulation is promoted by FeCl3  which iron will be incorporated in sludge.  Therefore, we evaluated 

an effectiveness of reusing of coagulant in sludge. We assessed hydrochloric acid (HCl) treatment to analyze a 

proper HCl volume and time of sludge dissolving. The dissolved iron was investigated its ability as coagulant and 

the number of times of reuse. Sludge produced by original method was solubilized with 37% hydrochloric acid for 
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30 minutes in the absence and presence of interfering factor (anionic polymer such as Hurrifloc-934). The volume 

ratio of sludge to HCl was 3:1 yeilding 87.07% ferric ion resolved. The 3:2 ratio required for iron resolving in 

the presence of interfering factor. Besides, the volume of dissolved iron was decreased to 75.62% in treatment 

with interference. In addition, the efficiency of dissolved iron used as renewable coagulant was analyzed based on 

quality parameters such as COD, suspended solids (SS) and volatile suspended solids (VSS). Ferric ion retrieved 

from HCl-treated oil sludge could be utilized as a renewable coagulant up to 5 times and 3 times in coolant 

wastewater treatment without interference and with interference respectively.  Even though cost of treatment was 

slightly increased when compared with general wastewater treatment, our findings suggested that coagulant reusing 

is eco-friendly process.   

Keywords: Coolant wastewater treatment  Coagulation  Hydrochloric acid leaching  Reuse  

 
บทน า 

  น า้เสยีปนเป้ือนน า้มันหล่อเยน็ถูกใช้ส่วนมากที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโลหะ  น า้มันหล่อเยน็จะช่วยใน

การระบายความร้อนและลดแรงเสียดทานขณะการตัดเฉือนโลหะ  โรงงานอุตสาหกรรมที่มีน า้มันหล่อเยน็หมดสภาพ

จะต้องส่งก าจัดไปที่โรงงานอุตสาหกรรมที่รับอนุญาตก าจัด ขั้นตอนแรกในการบ าบัดน า้มันหล่อเยน็จะใช้วิธกีารลอยตัว

ด้วยอากาศละลาย (Dissolve -air Flotation) เป็นขั้นตอนการแยกน า้มันออกจากน า้มันหล่อเยน็  แต่มีน า้มันอยู่บางส่วน

ที่ไม่สามารถแยกออกได้ด้วยวิธข้ีางต้น  จึงต้องท าการบ าบัดต่อด้วยวิธีการสร้างตะกอน (Coagulation) โดยใช้เฟอร์ริค

คลอไรด์ (FeCl3) เพ่ือท าลายเสถียรภาพของอีมัลชั่นในน า้มันหล่อเย็น ซึ่งในขั้นตอนนี้ ท าให้เกิดปริมาณตะกอนเป็น

จ านวนมากที่ต้องส่งก าจัดสิ้นเปลืองงบประมาณ และทรัพยากรในภาพรวม ซึ่งตะกอนที่เกดิขึ้นนั้นจัดอยู่ในขยะอนัตราย

ต้องมกีารส่งก าจัดให้ถูกต้อง มฉิะนั้นจะเกดิผลเสยีต่อสิ่งแวดล้อม การละลายตะกอนด้วยกรดจึงอกีทางเลือกที่สามารถลด

ปริมาณตะกอนน า้มันที่เกดิจากการบ าบัดด้วยวิธีการสร้างตะกอน (Coagulation)   ซึ่งเป็นการละลายตะกอนที่อยู่ในรูป 

Fe(OH)3 โดยต้องการให้เหลก็ละลายออกจากตะกอนน า้มัน  ซึ่งจะท าให้สามารถแยกน า้มันที่ลอยขึ้นด้านบนออกมาได้  

โดยใช้กรดไฮโดรคลอริก (HCl)  ในการละลายตะกอน และจะได้เฟอริกไอออน (Fe
3+
) กลับมาใช้เป็นสารสร้างตะกอน 

(Coagulant) ซ า้ๆ โดยปฏกิริิยาที่เกดิตะกอนเฟอริกคลอไรด์ [1] เป็นดังสมการ (1) และ (2) และปฏกิริิยาที่เกดิขึ้นกบั

สารละลายกรดไฮโดรคลอริก เป็นดงัสมการ (3) 

 

2FeCl3 + 3Ca(HCO3)2 + 3H2O                2Fe(OH)3(S) + 3CaCl2 + 3HCO3 
-
 + 3H

+
                (1) 

2FeCl3 + 3Ca(OH)3               2Fe(OH)3(S) + 3CaCl2                                         (2) 

  Fe(OH)3(S) + 3 HCl
 
               Fe

3+
+ 3Cl

-
 + 3H2O                                            (3) 

 

เนื่องจากยังไม่เคยมีการทดลองแนวคิดนี้ กบัตะกอนจากการบ าบัดน า้มันหล่อเยน็ แต่มีการวิจัยส าหรับตะกอน 

Al(OH)3 ชนิดอื่นๆหรือเป็นเพียงการแยกสารที่ต้องการออกเท่านั้น ยกตวัอย่างเช่น Manhong Huang et al. (2011) [2] 

ท าการน าตะกอน Al(OH)3 จากการบ าบดัน า้เสยีโรงงานสิ่งทอกลับมาใช้ใหม่ โดยท าการละลายตะกอนด้วยกรด Sulfuric 

Acid 1.66 กรัมต่อตะกอน 1 กรัมเป็นเวลา 3 ชั่วโมงที่อณุหภมู ิ20 °C ท าให้ Al(OH)3 ละลายได้ถงึ 96.7% และทดลอง

น าสารละลายอะลูมิเนียมในกรดดังกล่าวมาตกตะกอนเพ่ือบ าบัดน า้เสยีจากโรงงานสิ่งทออกีครั้งพบว่าประสทิธภิาพดไีม่

ต่างไปจากการใช้สารส้มใหม่ในการบ าบัด สริิพร ทองบ่อ และ ชาคร จารุพิสฐิธร[3] การสกดัดีบุกออกจากฮาร์ดเฮดโดย

การละลายด้วยกรดไฮโดรคลอริก สามารถแยกดีบุกออกจากเหลก็ได้หมด และ เหล็กละลายได้ 77.85% ในเวลา 6 

ชั่วโมง ที่อณุหภมู ิ70 องศาเซลเซียส ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก 3 โมลาร์ ในการแยกดบุีกออกจากสารละลายท า

โดยการปรับ pH ของสารละลายด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ที่  pH 3.0 สามารถแยกดีบุกได้ประมาณ 97.68% 

M.A.Barakat [4] สามารถแยกตะกั่ว ดีบุกและอนิเดียม จากเศษลวดโลหะผสม (In 42.3%, Sn49.2%, Pb8.5%) โดย



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

150 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 

การละลายด้วยสารละลาย HCl-HNO3 ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ในเวลา 1.45 ชั่วโมงสามารถละลายดีบุกและ

อินเดียมให้อยู่ในสารละลายได้หมด ในขณะที่ตะกั่วจะตกตะกอนเป็นตะกั่วคลอไรด์เมื่อลดอุณหภูมิลงมาที่ 10 องศา

เซลเซียส จากนั้นจึงปรับ pH ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปที่ 2.0 ถึง 2.8 เพ่ือตกตะกอนดีบุกออกจากสารละลายเป็น

ดบุีกไฮดรอกไซด ์ 

งานวิจัยนี้ ต้องการหาเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สดุส าหรับการน ากากตะกอนจากการบ าบดัน า้เสยีปนเป้ือนน า้มนัหล่อ

เยน็กลับมาใช้ประโยชน์โดยการละลายตะกอนด้วยกรดไฮโดรคลอริก เพ่ือให้ได้สารสารละลายเฟอร์ริคไอออน (Fe
3+

)  

และศึกษาประสทิธภิาพในการใช้สารละลายเฟอร์ริคไอออน (Fe
3+

)  บ าบัดน า้เสยีปนเป้ือนน า้มันหล่อเยน็ โดยงานวิจัยนี้

คาดว่า วิธกีารละลายตะกอนด้วยกรดไฮโดรคลอริก สามารถให้สารละลายเฟอร์ริคไอออน (Fe
3+

) ที่มปีระสทิธภิาพในการ

บ าบัดน า้เสยีปนเป้ือนน า้มันหล่อเยน็ และท าให้ลดปริมาณของเสียและค่าใช้จ่ายในการก าจัดกากตะกอน  ตามนโยบาย

การลดของเสยีอตุสาหกรรม  

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

วสัดุ 

 น า้เสยีปนเป้ือนน า้มนัหล่อเยน็ที่ใช้มาจาก บริษัท ซี.อ.ีโอ. อนิเตอร์เนชัลแนล เวสต ์จ ากดั  จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็น

โรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ 105 และ 106  โดยรับน า้เสยีปนเป้ือนน า้มันหล่อเยน็เพ่ือรีไซเคิล (Recycle) น า้มันท า

เป็นเชื้อเพลิงทดแทน 

การเตรียมตะกอน 

 เตรียมเฟอริกคลอไรด์ (FeCl3) ที่ 2.25 กรัมต่อน า้เสยีปนเป้ือนน า้มันหล่อเยน็ 1 ลิตร โดยละลายเฟอริก

คลอไรด์ (FeCl3) ในน า้กลั่น 20 มิลลิลิตร เครื่อง Jar test (รุ่น PHIPPS & BIRD) โดยกวนเรว็ 100 รอบต่อนาท ีเป็น

เวลา 1 นาที กวนช้า 30 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที และปล่อยตกตะกอน 30 นาที ในส่วนตะกอนอีกชนิดผสม 

Anionic Polymer (Hurrifloc-934) เพ่ิมที่ 0.2 กรัมต่อน า้เสยีปนเป้ือนน า้มนัหล่อเยน็ 1 ลิตร และเตรียมตะกอนเฟอริก

คลอไรด์ (FeCl3) กับ ตะกอนเฟอริกคลอไรด์ (FeCl3) ผสม Anionic Polymer (Hurrifloc-934) โดยกวนผสมในน ้า

กลั่น ซึ่งเป็นตะกอนควบคุม เพ่ือศึกษาผลกระทบของตะกอนทมีแีละไม่มนี า้มนัหล่อเยน็ผสม จากนั้นน าตะกอนทั้ง 4 ชนิด

ที่ได้หมุนเหวี่ยง (รุ่น FALCON 6/300 ) ที่อตัรา 2000 รอบต่อนาท ีเป็นเวลา 15 นาท ีเพ่ือแยกน า้ออกจากตะกอน 

 การละลายตะกอนเพือ่แยกเหล็กออกจากตะกอนน ้ามนั 

 ตะกอน 4 ชนิดที่ได้เตรียมไว้ ปริมาตร 15 มิลลิลิตรใส่กระบอกตวง โดยใส่ผสมกบักรดไฮโดรคลอริก (HCl) 

37% กวนผสมบนเครื่องป่ันแม่เหลก็(รุ่น IKA C-MAG HS4 ) ที่เวลา 1, 5, 10, 15, 20 และ 30 นาท ีซึ่งใช้ตะกอน

ตั้งต้น 15 ml เพ่ือดูปริมาณการลดลงของตะกอนน า้มัน และหาเงื่อนไขที่เหมาะสมในด้านระยะเวลากวนผสมและปริมาณ

กรดไฮโดรคลอริก (HCl) โดยท าการทดลองเป็นจ านวน 2 ซ า้ 

การวิเคราะหป์ริมาณเหล็ก 

 ท าการวิเคราะห์หารปริมาณเหลก็ที่ละลายออกมาจากตะกอนและปริมาณเหลก็ที่ยังคงค้างอยู่ในตะกอนน า้มัน

หล่อเย็น โดยการวิเคราะห์เหล็กที่ละลายเป็นของเหลวใช้ EPA Method 3015A และตะกอนน ้ามันหล่อเย็นใช้ EPA 

Method 3051A ซึ่งเป็นขั้นตอนการย่อยด้วยเครื่อง Microwave Digestion (รุ่น Ethos UP ) และวิเคราะห์หาปริมาณ

เหลก็ที่เคร่ือง Atomic absorption spectroscopy (AAS) (Hitachi High-Tech รุ่น Z-2000 ) 

การน าเหล็กท่ีแยกไดก้ลบัมาใชเ้ป็นสารสรา้งตะกอน (Coagulant) 

 สารละลายเหลก็ที่เกิดจากการใช้กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ละลาย น ามาเทใส่น า้เสยีปนเป้ือนน า้มันหล่อเยน็ 

และปรับค่า pH ให้อยู่ในช่วง 9-10 ด้วยโซเดยีมไฮดรอกไซด ์(NaOH) จากนั้นท าการ Jar test โดยกวนเรว็ 100 รอบต่อ

นาท ีเป็นเวลา 1 นาท ีกวนช้า 30 รอบต่อนาท ีเป็นเวลา 20 นาท ีและปล่อยตกตะกอน 30 นาที น าน า้หลังจากการบ าบดั

มาตรวจวัดพารามเิตอร์ ดังนี้  COD, สารแขวนลอย (SS), สารแขวนลอยระเหยง่าย (VSS), ของแขง็ทั้งหมด (TS) และ

ของแขง็ละลายน า้ (TDS) โดยท าการทดลองเป็นจ านวน 2 ซ า้ 
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ผลการศึกษา 

ปริมาณกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 

 ผลการทดลองจากภาพที่ 1 แสดงผลการละลายตะกอนควบคุม (ไม่มีน า้มันหล่อเยน็) โดยแสดงการลดลงของ

ปริมาณตะกอน เมื่อเพ่ิมปริมาณกรดไฮโดรคลอริก (HCl) จะเหน็ได้ว่าส าหรับตะกอนเฟอริกคลอไรด ์(FeCl3) ควบคุมที่

ปริมาณ 5 ml ของกรดไฮโดรคลอริก (HCl) นั้น กรดจะละลายตะกอนหมดตั้งแต่การใช้เวลากวนผสมที่ 1 นาที ส่วน

ตะกอนเฟอริกคลอไรด ์(FeCl3) ผสม Anionic Polymer (Hurrifloc-934) แบบควบคุม ที่ปริมาณ 5 ml ของกรดไฮโดร

คลอริก (HCl) กล็ะลายตะกอนได้หมดเช่นกันแต่ใช้เวลาในการกวนนานถึง 20 นาที ซึ่งเมื่อเพ่ิมกรดไฮโดรคลอริก 

(HCl) ไปที่ 7 ml จะใช้เวลากวน 10 นาท ี และเพ่ิมกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ที่ 10 ml ใช้เวลากวนที่ 5 นาทเีท่านั้นจึง

ละลายหมด ตามล าดบั 

ผลการทดลองจากภาพที่ 2 (ก) แสดงให้เห็นว่าในการละลายของตะกอนน า้มันให้เหลือน้อยที่สดุ นั้นต้องใช้

ปริมาณกรดไฮโดรคลอริก (HCl) หรือเวลาในการกวนผสมมากกว่าตะกอนควบคุม โดยเมื่อใช้เฟอริกคลอไรด์ (FeCl3) 

ในการตกตะกอนน า้เสยีปนเป้ือนน า้มนัหล่อเยน็ พบว่าใช้กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ถงึ 15-30 ml สามารถท าให้ตะกอน

น า้มันละลายได้เพียง 12 ml จาก 15 ml นั่นแสดงในเหน็ว่าปริมาตรของน า้มันที่อยู่ในตะกอนน า้มันมีอยู่ 3 ml และจาก

ผลการวัดค่าปริมาณเหลก็ด้วยเครื่อง Atomic absorption spectroscopy (AAS) พบว่าปริมาณเหลก็ที่ละลายออกมาจาก

ตะกอนน า้มันเป็นดังภาพที่ 3 ซึ่งจากกราฟจะเห็นได้ว่า การใช้กรดไฮโดรคลอริก (HCl) เพียง 5 ml กส็ามารถละลาย

เหลก็ออกได้เท่าๆกบัการใช้ปริมาณกรดที่เพ่ิมขึ้น แต่การละลายต้องใช้เวลากวนผสมถงึ 30 นาท ีซึ่งมากกว่าตะกอนใช้เฟ

อริกคลอไรด ์(FeCl3) ควบคุมที่ใช้เวลากวนผสมเพียง 1 นาท ี

ผลการทดลองจากภาพที่ 2 (ข) เป็นการเพ่ิม Anionic Polymer (Hurrifloc-934) ซึ่งท าให้การละลายของเหลก็

นั้นยากยิ่งขึ้น เนื่องจากม ีAnionic Polymer (Hurrifloc-934) เข้ามาท าให้กรดต้องละลายโพลิเมอร์ก่อนถงึจะสามารถเข้า

ไปละลายเหลก็ที่ถูกล้อมรอบด้วยน า้มันได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปริมาณของกรดมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณกรด

ไฮโดรคลอริก (HCl) ถึง 15-30 ml สามารถละลายตะกอนน า้มันได้ 10 ml จาก 15 ml ของตะกอนน า้มัน และพบว่า

ปริมาณกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ที่เหมาะสมที่สามารถละลายเหลก็ออกมาได้คอืที่ 10 ml ถงึแม้ว่าปริมาณเหลก็ที่ออกมา

นั้นมีปริมาณที่น้อยกว่าจากการเติมกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ที่ 15-30 ml แต่การเพ่ิมกรดกลับท าให้ปริมาณเหลก็ที่

ออกเพ่ิมเพียงเลก็น้อยเท่านั้น (ภาพที่ 4)  

 นั้นแสดงให้เหน็ว่าการตกตะกอนของน า้มนัหล่อเยน็ ซึ่งเป็นตะกอนที่มนี า้มนัหล่อเยน็ผสมอยู่นั้น ท าให้เหลก็มี

การละลายออกมาจากตะกอนยากขึ้น เนื่องจากเหลก็ได้มอีนุภาคของน า้มนัมาล้อมรอบ และถ้ามกีารเพ่ิมของโพลิเมอร์เข้า

ช่วยในการตะกอนน า้เสยี ท าให้ต้องเพ่ิมปริมาณกรดในการละลายเหลก็ จากการทดลองจะเหน็ได้ว่าต้องเพ่ิมขึ้นถงึ 1 เท่า 

 

(ก)                                (ข) 

ภาพที่ 1   (ก) แสดงการใช้ปริมาตรกรดไฮโดรคลอริค (HCl) ในการละลายตะกอนเฟอร์ริคคลอไรด ์(FeCl3) 

(ข) แสดงการใช้ปริมาตรกรดไฮโดรคลอริค (HCl) ในการละลายตะกอนเฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) ผสม Anionic Polymer (Hurrifloc-934) 
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        (ก)                                           (ข)          

ภาพที่ 2  (ก) แสดงการใช้ปริมาตรกรดไฮโดรคลอริค (HCl) ในการละลายตะกอนน า้มันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) เป็นสารสร้างตะกอน 

(Coagulant) 

 (ข) แสดงการใช้ปริมาตรกรดไฮโดรคลอริค (HCl) ในการละลายตะกอนน ้ามันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) ผสม Anionic 

Polymer (Hurrifloc-934) เป็นสารสร้างตะกอน (Coagulant) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงปริมาณเหลก็ที่ละลายและคงอยู่ในตะกอนน า้มันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) เป็นสารสร้างตะกอน (Coagulant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงปริมาณเหลก็ที่ละลายและคงอยู่ในตะกอนน า้มันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) ผสม Anionic Polymer (Hurrifloc-934) 

เป็นสารสร้างตะกอน (Coagulant) 
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ประสิทธิภาพจากการใชส้ารสรา้งตะกอนซ ้ าๆในการบ าบดัน ้ าเสียปนเป้ือนน ้ ามนัหล่อเย็น 

 จากการทดลองเพ่ือหาปริมาณกรดไฮโดรคลอริค (HCl) ให้เหมาะสมกับการละลายตะกอน ซึ่งได้สารละลาย

เหลก็ออกมาในค่าความเป็นกรดถูกน ามาเป็นสารสร้างตะกอนอกีคร้ัง ในส่วนของตะกอนที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) 

เพียงอย่างเดียวนั้น เหลก็ที่สามารถออกจากตะกอนน า้มันอยู่ที่ 87.07% โดยใช้อตัราส่วนระหว่างตะกอนกบักรดไฮโดร

คลอริก 3:1 ของปริมาตร และจากการทดลองที่น าตะกอนกลับมาใช้ใหม่ถึง 5 รอบ จะเหน็ได้ว่าประสทิธภิาพการบ าบดั

น า้เสยีปนเป้ือนน า้มนัหล่อเยน็แสดงในภาพที่ 6 ในส่วนของค่า COD ยังคงมปีระสทิธภิาพการบ าบดัที่ใกล้เคียงกบัการน า

สารเฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3)ใหม่มาใช้ในการบ าบัด แต่ประสิทธิภาพการบ าบัดสารแขวนลอย (SS) นั้น ในการน า

ตะกอนกลับมาใช้ซ า้ในรอบที่ 2 เร่ิมมีประสทิธภิาพลดลง จาก 68.46% เหลือเพียง 58.88% และมีการลดลงอกีครั้งใน

การน าตะกอนกลับมาใช้ซ า้ในรอบที่ 5 เหลือประสทิธ ิ53.74 %  เช่นเดียวกบัและสารแขวนลอยระเหยง่าย (VSS) ที่มี

ประสทิธภิาพลดลงเช่นเดยีวกนัแต่เพียงเลก็น้อยในการน าตะกอนกลับมาใช้ซ า้ในรอบที่ 2 และเหน็ได้ชัดในตะกอนซ า้รอบ

ที่ 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงประสทิธภิาพการบ าบัดน า้เสยีปนเป้ือนน า้มันหล่อเยน็ จากการใช้ตะกอนซ า้ๆ ของตะกอนน า้มันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) 

เป็นสารสร้างตะกอน (Coagulant) 

 

ในส่วนของตะกอนที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด ์(FeCl3) ผสมกบั Anionic Polymer (Hurrifloc-934) เหลก็ที่สามารถ

ออกจากตะกอนน า้มนัอยู่ที่ 75.62% โดยใช้อตัราส่วนระหว่างตะกอนกบักรดไฮโดรคลอริก 3:2 โดยปริมาตรและจากการ

ทดลองที่น าตะกอนกลับมาใช้ใหม่ถึง 5 รอบ จะเหน็ได้ว่าประสทิธภิาพการบ าบัดน า้เสยีปนเป้ือนน า้มันหล่อเยน็แสดงใน

ภาพที่ 6 ประสทิธภิาพในการบ าบัดน า้เสยีปนเป้ือนน า้หล่อเยน็ ในค่า COD มีการลดลงของการใช้ตะกอนซ า้ในรอบที่ 2 

จาก 34.72% เหลือ 26.39% และมกีารลดลงอย่างเหน็ได้ชัดในการใช้ตะกอนซ า้ในรอบที่ 4 เช่นเดยีวกบัประสทิธภิาพใน

การบ าบดัของแขง็แขวนลอย (SS) และของแขง็ระเหยง่าย (VSS) ที่มกีารลดลงในรอบที่ 4 เช่นกนั 

การที่ประสิทธิภาพในการบ าบัดมีค่าลดลงเร่ือยๆนั้น เนื่องจากการน าตะกอนมาละลายซ ้าในแต่ละรอบไม่

สามารถที่ละลายเหลก็ออกมาจากตะกอนได้ทั้งหมด จึงท าให้ปริมาณเหลก็ที่ละลายมีปริมาณน้อยลงไปเร่ือยๆตามล าดบั 

ในตะกอนน า้มันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) เป็นสารสร้างตะกอน (Coagulant) สามารถใช้ตะกอนซ า้ได้ถึง 4 รอบ 

ก่อนที่ประสิทธิภาพลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ตะกอนน ้ามันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) ผสม Anionic Polymer 

(Hurrifloc-934) เป็นสารสร้างตะกอน (Coagulant) สามารถใช้ตะกอนซ า้ได้น้อยกว่าเพียง 3 รอบ เนื่องจากตะกอนที่มี 

Anionic Polymer (Hurrifloc-934) ผสม ท าให้การละลายของเหล็กที่ออกมาจากตะกอนมีปริมาณน้อยกว่า เพราะ

อนุภาคของน า้มนัได้รับดูดซับบนอนุภาค Polymer สามารถจับตะกอนเป็นก้อนที่มอีนุภาคขนาดใหญ่ขึ้น  

การวัดค่าของแขง็ทั้งหมด (TS) และ ของแขง็ละลายน า้ (TDS) มีปริมาณเพ่ิมขึ้นจากน า้เสยีตั้งต้นที่ 20-25% 

เนื่องจากการปรับค่า pH ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เมื่อละลายในน า้เสียท าให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนดัง

สมการที่ (4) ท าให้มกีารเพ่ิมขึ้นของค่าดงักล่าว  



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

154 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 

 

 NaOH (s)                         Na
+

(aq) + OH
-
 (aq)                                                                              (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงประสทิธิภาพการบ าบัดน า้เสยีปนเป้ือนน า้มันหล่อเยน็ จากการใช้ตะกอนซ า้ๆ  ของตะกอนน า้มันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) ผสม Anionic 

Polymer (Hurrifloc-934) เป็นสารสร้างตะกอน (Coagulant) 

 

การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร ์

 งานวิจัยคร้ังนี้ เพ่ือต้องการลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดตะกอนและลดปริมาณของเสยีที่เกดิจากการบ าบัด ซึ่งต้อง

ค านึงถึงค่าใช้จ่ายในความคุ้มค่า จากการค านวณค่าใช้จ่ายในด้านตะกอนที่เกดิขึ้นโดยไม่มีการน าตะกอนกลับมาใช้ใหม่ 

ราคาของต้นทุนและการฝังกลบตะกอนน า้มันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) และตะกอนน า้มันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ 

(FeCl3) ผสม Anionic Polymer (Hurrifloc-934) เป็นสารสร้างตะกอน (Coagulant) อยู่ที่ 0.29 บาท/น า้เสยี 5 ลิตร 

และ 0.34 บาท/น า้เสยี 3 ลิตร ตามล าดับ (การคิดน า้เสยีที่ 5 และ 3 ลิตรนั้น คิดจากจ านวนรอบที่ตะกอนสามารถน า

กลับมาใช้ซ ้าในตะกอนแต่ละชนิด) ส่วนในด้านการน าตะกอนกลับมาใช้ใหม่ของตะกอนน า้มันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ 

(FeCl3) และตะกอนน า้มันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) ผสม Anionic Polymer (Hurrifloc-934) โดยใช้สารละลาย

เฟอร์ริคไอออน (Fe
3+
) เป็นสารสร้างตะกอน (Coagulant) ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.34 บาท/น า้เสยี 5 ลิตร และ 0.44 บาท/น า้

เสยี 3 ลิตร ตามล าดับ เมื่อประเมินถึงค่าใช้จ่ายข้างต้นการน าตะกอนกลับมาใช้ใหม่มีค่าใช้จ่ายมากกว่า เนื่องจากมีการ

เพ่ิมขึ้นของสารเคมีในการละลายตะกอนและการปรับค่า pH แต่เพ่ิมขึ้นเพียงประมาณ 10 สตางค์ ต่อ 1 รอบของการใช้

ตะกอนซ ้าจนหมดสภาพ แต่ถ้าค านึงถึงการลดปริมาณของของเสียและทรัพยากรในภาพรวมได้นั้น จะส่งผลดีต่อ

สิ่งแวดล้อมในอนาคต 

 

สรุปผลการศึกษา 

เหลก็ที่อยู่ในตะกอนน า้มันจะละลายออกมาในรูปสารละลายเฟอร์ริคไอออน (Fe
3+
) อีกครั้ง ส าหรับเหล็กที่

สามารถออกจากตะกอนน า้มันใส่เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) เพียงอย่างเดียว กับ เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) ผสมกับ 

Anionic Polymer (Hurrifloc-934) อยู่ที่ 87.07% โดยใช้อัตราส่วนระหว่างตะกอนกับกรดไฮโดรคลอริก 3:1 ของ

ปริมาตร และ 75.62%  โดยใช้อัตราส่วนระหว่างตะกอนกับกรดไฮโดรคลอริก 3:2 ตามล าดับ เนื่องจากการผสม 

Anionic Polymer (Hurrifloc-934) ท าให้การละลายของเหลก็ที่ออกมาจากตะกอนเป็นไปได้ยากขึ้น จึงใช้ปริมาณกรด

ไฮโดรคลอริกที่มากกว่า 

 การน าตะกอนมาใช้ใหม่นั้น จากตะกอนน า้มันใส่เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) สามารถน ากลับมาใช้ได้ถึง 5 รอบ 

แม้จะมีประสิทธิภาพลดลงเลก็น้อย แต่เห็นได้ชัดในการน าตะกอนกลับมาใช้ในรอบที่ 5 ที่ประสิทธิภาพลดลงในด้าน

ของแขง็แขวนลอย (SS) และตะกอนน า้มันที่ใช้เฟอร์ริคคลอไรด์ (FeCl3) ผสม Anionic Polymer (Hurrifloc-934) 

H2

O 
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บทคดัย่อ 

 โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง มีน า้เสยีจ านวนมากจากกระบวนการผลิตได้ผ่านการบ าบัดด้วยกระบวนการย่อย

แบบไร้อากาศ โดยระบบผลิตแก๊สชีวภาพขนาดใหญ่ซ่ึงรองรับน ้าเสียจากกระบวนการผลิตได้ถึงวันละ 4,000 ลบ.ม.แต่น ้า เสียที่ผ่าน

กระบวนการออกมากย็ังไม่ผ่านมาตรฐาน โดยเฉพาะฟอสฟอรัสและแอมโมเนียที่สูงมากกว่าปกติ ด้วยน ้าเสียจากการผลิตแป้งมันมักจะมี 

NH4
+ ประมาณ 100±250 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้คือ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร (TKj-N) เกือบ 2 เท่า และมี

ฟอสฟอรัสสงูถึง 80 มิลลิกรัมต่อลิตร   การตกตะกอนสตรูไวทเ์ป็นหนึ่งวิธีในการก าจัดแอมโมเนียและฟอสเฟตในน า้เสยีอุตสาหกรรม และ 

การตะกอนสตรูไวทท์ี่เกดิขึ้นนั้นสามารถใช้ประโยชน์ในทางเกษตรได้ การทดลองนี้ จึงมีจุดประสงค์ไม่ใช่แค่การบ าบัด แต่น าไปสู่การต่อยอด

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต การทดลองนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาประสทิธิภาพในการก าจัดแอมโมเนียมและฟอสเฟตโดยการตกตะกอนเป็นสตรูไวท์

เทยีบกบัการบ าบัดโดยการเติมอากาศและ การกรองผ่านเยื้อเลือกผ่าน จากการทดลองการเติมอากาศสามารถ ก าจัดแอมโมเนียมได้ถึง 90% 

ที่พีเอส 9.5 ใน 16 ช่ัวโมง แต่ไม่สามารถก าจัดฟอสเฟตได้ การทดลองโดยการกรองด้วยเมมเบรนชนิดต่างๆ พบว่าเมมเบรนชนิดรีเวิรสออส

โมซิสมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่  26% แต่ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการทดลองน้ี คือ การตกตะกอนเป็นสตูไวท์ที่อัตราส่วนโมล  (Mg 2+: 

NH4
+: PO4

3-) เท่ากับ 1 : 1 : 1 ที่พีเอส 9 และกวนด้วยความเรว็ 300 รอบต่อนาท ีซ่ึงประสทิธิภาพการก าจัดแอมโมเนียมและฟอสเฟตสงู

ถึง 78% และ  90% ตามล าดับซ่ึงเป็นประสทิธภิาพสงูสดุที่ได้จากการทดลอง  

ค ำส ำคญั:  สตรไูวท,์ ไนโตรเจน, ฟอสเฟต 

 

Abstract 

 Struvite Chemical precipitation is method for ammonia and phosphate removal in industrial waste water. Struvite precipitation 

can be used for agriculture, and lead to increase production. The objective of this experiment is to study the efficiency for ammonium 

and phosphate removal using struvite precipitation in comparison to aeration and membrane filteration. Aeration can remove the 

ammonium up to 90% at pH 9.5 within 16 h, but can not remove phosphate. Membrane filtration with different membrane including 

reverse osmosis membrane has the highest efficiency around 26%. Finally, the best from all of experimental is struvite precipitation. 

The best of formula incldes the precipitation at mole ratio at 1 : 1 : 1 , pH 9, and mixing with velocity about 300 rpm. The efficiency 

for ammonium and phosphate removal was up to 78% and 90%, respectively. 

Keywords: Struvite,  Nitrogen, Phosphate  
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บทน ำ 

        ปัจจุบันโรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลังแห่งหนึ่ง บ าบัดน า้เสยีจากกระบวนการผลิตโดยกระบวนการ Anaerobic 

Digestion โดยมรีะบบผลิตแกส๊ชีวภาพขนาดใหญ่ส าหรับรองรับน า้เสยีจากกระบวนการผลิตได้ถงึวันละ 4,000 ลบ.ม. ซึ่ง

กระบวนการ Anaerobic Digestion อันประกอบด้วย กระบวนการ Hydrolysis, Acidogenesis, Acetogenesis, และ 

Methanogenesis ที่สามารถเปล่ียนภาระความสกปรกของน า้เสีย (สารอินทรีย์) ในรูปของ COD ให้เป็นแกส๊ชีวภาพได้

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความสกปรกเริ่มต้น COD0 = 11,000 มิลลิกรัมต่อลิตร และ หลังจากการบ าบัดด้วย 

Anaerobic Digestion 14 วันจะเหลือ COD น า้ปล่อยออก = 250 มิลลิกรัมต่อลิตร แม้ระบบบ าบัดดังกล่าวจะสามารถ

ก าจัดความสกปรกในรูปคาร์บอนได้ดีเย่ียม (ประสิทธิภาพมากกว่า 95%) แต่น ้าที่ปล่อยออกจากระบบกยั็งไม่ผ่าน

มาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานแอมโมเนีย (NH4
+
) ด้วยน า้เสียจากการผลิตแป้งมันมักจะมี NH4

+
ประมาณ 

100±250 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้คือ 100 มิลลิกรัมต่อลิตร (TKj-N) เกือบ 2 เท่า ใน

ปัจจุบันโรงงานได้เกบ็น ้าออกจากระบบเหล่านี้ ไว้ในบ่อผึ่งขนาดใหญ่ 4 บ่อ ซึ่งกไ็ม่สามารถบ าบัด NH4

+
 ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ดังจะเหน็ได้จากปรากฏการณ์ Eutrophication ซึ่งหากน า้เหล่านี้ ถูกปล่อยออกสู่แหล่งน า้ธรรมชาติกจ็ะเป็น

มลพิษทางน ้า องค์ประกอบของสิ่งปฏิกูลส่วนใหญ่จะประกอบด้วยน ้า และสารอินทรีย์เป็นหลักโดยจะมีไนโตรเจน 

ฟอสฟอรัส สารอินทรีย์อื่น ๆ ประกอบอยู่เล็กน้อย นอกจากนี้ ในการและก าจัดสิ่งปฏิกูลเป็นระบบซึ่งใช้น ้าในการ

ขับเคล่ือน อกีอย่างหนึ่ง คือ น า้ที่ผ่านการบ าบัดแล้ว ยังมีปริมาณสารอาหารเป็นจ านวนมาก เช่น ไนโตรเจน แอมโมเนีย 

(NH3) และไนไตรท ์(NO2)  สามารถเป็นพิษต่อสตัว์น า้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆในน า้ และแอมโมเนียสมารถท าปฏิกริิยากับ

คลอรีน  ท าให้เกดิสารก่อมะเรง็ (Carcinogenic) ส่วนไนเตรท (NH3)   สามารถปนเป้ือนในน า้ดื่ม น า้ใช้  ท าให้เกดิการ

เสี่ยงต่อการเกิดโรค Methanoglobinemia หรือ Blue Baby Syndrome ในเดก็ทารกและเกิดความเสี่ยงในการก่อให้เกดิ

สารประกอบมะเรง็ Nitrosamine และ ฟอสฟอรัสซึ่งเป็นสารอาหารที่ท าให้จุลชีพต่าง ๆ ในน า้เจริญเตบิโตได้ด ีจึงเกดิการ

ขยายพันธุเ์พ่ิมขึ้นเป็นทวีคูณ มีการใช้ออกซิเจนในแหล่งน า้เพ่ิมขึ้นตามจ านวนจุลชีพที่มีอยู่ จนกระทั่งออกซิเจนที่มอียู่ใน

แหล่งน า้ถูกใช้จนหมด เกดิปัญหาสภาพไร้อากาศ ( Anaerobic condition )  ท าให้ในแหล่งน า้ธรรมชาติจะไม่มีปริมาณ

ออกซิเจนละลายในน า้ ส่งผลให้เกิดสภาพน า้มีสีด า มีกลิ่นเหมน็ เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน า้ เกิดการเน่าตายของ

สิ่งมีชีวิตที่ใช้ออกซิเจนในการด ารงชีวิต นอกจากนั้นฟอสฟอรัสยังเป็นสารอาหารส าคัญที่ก่อให้เกดิสาหร่ายเซลล์เดยีวใน

น า้อย่างมากมาย ทั้งที่มองเหน็และมองไม่เหน็ด้วยตาเปล่า อย่างรวดเรว็ ท าให้น า้มีสเีขียวหรือเกดิการเน่าเสยี เรียกการ

เกดิสภาพนี้ ว่า ยูโทรฟิเคชั่น ( Eutrophication ) (Shin & Lee, 1977 ) 

 

วตัถุประสงคข์องกำรวิจยั 

 1. ประเมนิความเป็นไปได้ในการบ าบดัน า้เสยีจากกระบวนการผลิตแกส๊ชีวภาพของโรงงานแป้งมนัส าปะหลงั

โดยการตกตะกอนเป็น สตรไูวท ์

 2. ศึกษาและเปรียบเทยีบประสทิธภิาพ การตกตะกอนเป็น สตรไูวทก์บัวิธอีื่นๆ ที่เป็นไปได้ 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

ศึกษำผลของ พเีอช ต่อกำรก ำจดัแอมโมเนียโดยกำรตกตะกอน สตรูไวท ์

ทดลองหาค่า พีเอช ที่เหมาะสมต่อการก าจัดแอมโมเนีย โดย ก าหนดความเข้มข้นแอมโมเนีย เร่ิมต้นตาม

ตวัอย่างจริงและอตัราส่วนโมล แมกนีเซียม แอมโมเนีย ฟอสเฟต(Mg 
2+

: NH4

+
: PO4

3-
) เท่ากบั 1 : 1 : 1ปรับ พีเอช ให้

อยู่ในช่วง ค่าเริ่มต้นจนถึง 9.5 (7.5,8,8.5,9,95) โดยใช้ โซเดียมไฮดรอกไซด์ กวนด้วยเครื่อง jar test 150 รอบต่อ

นาทเีป็นเวลา 30 นาท ีรอตกตะกอน 30 นาท ี
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ศึกษำผลของอตัรำส่วนโมลท่ีมีผลต่อกำรก ำจดัแอมโมเนียโดยกำรตกตะกอนเป็น สตรูไวท ์ 

ทดลองหาอตัราส่วนโมลที่เหมาะสมต่อการก าจัดแอมโมเนีย โดย ใช้ความเข้มข้นแอมโมเนียเท่ากบั ค่าเริ่มต้น

แล้วแล้วปรับอตัราส่วนโมล (Mg 
2+

: NH4

+
: PO4

3-
) ให้เท่ากบั 1:1:1  1.5:1:1  1:1.5:1 และ 1:1:1.5 ปรับ พีเอช ให้

เท่ากบั 9 กวนด้วยเครื่อง jar test 150 รอบต่อนาทเีป็นเวลา 30 นาท ีแล้วรอตกตะกอน 30 นาที 

ศึกษำผลของอตัรำกำรกวนผสม เพือ่ท่ีจะตกตะกอนเป็น สตรูไวท ์ 

ทดลองการหาอตัราการควรผสมที่เหมาะสมต่อการก าจัดแอมโมเนีย โดยใช้ความเข้มข้นแอมโมเนียเท่ากบั ค่า

เริ่มต้นแล้วแล้วปรับอตัราส่วนโมล (Mg 
2+

: NH4

+
: PO4

3-
) ให้เท่ากบั 1:1:1  ปรับ พีเอช ให้เท่ากบั 9 กวนด้วยเครื่อง jar 

test 50 150 และ 300 รอบต่อนาทแียกกนัอย่างละ 30 นาท ีแล้วรอตกตะกอน 30 นาที 

 

บ ำบดัน ้ำเสียโดยวิธีอ่ืนนอกเหนอืจำกกำรตกตะกอนเป็น สตรูไวท ์  

กำรก ำจดัแอมโมเนียในน ้ ำเสียโดยวิธีกำร Air stripping 

ทดลองการหา พีเอช ที่เหมาะสมต่อการก าจัดแอมโมเนีย โดยการใช้อากาศเป่าใสน่ า้เสยีเพ่ือให้เกดิการน าพา

แอมโมเนียไปสู่อากาศ ทดลองโดย ใช้ความเข้มข้นแอมโมเนียเท่ากบั ค่าเริ่มต้นของน า้ตวัอย่าง คอื ≈ 100 ppmปรับ พี

เอช ให้เท่ากบั 7.5 8.5 9.5 และ 10.5 ตามล าดบั ใช้ป้ัมเตมิอากาศผ่านหัวฟู่ ด้วยอตัราการไหล 4.5 ลิตร/นาท ีบนัทกึ

ผลทุกๆ คร่ึงชั่วโมง ท าซ า้อกี 2 รอบ เปรียบเทยีบประสทิธภิาพการก าจัดแอมโมเนีย ที่พีเอช ต่างๆกนั 

 

กำรก ำจดัแอมโมเนียในน ้ ำเสียโดยวิธี reverse osmosis  

reverse osmosis เป็นการศึกษาการก าจัดแอมโมเนียโดยใช้เมมเบรนชนิดต่างๆ มากรอง สิง่ที่ไม่พึงประสงค์

ออกจากน า้ตวัอย่าง โดยการก าหนดค่าอตัราการไหลและชนิดของเมมเบรนที่เคร่ือง membrane filtration ผ่านกระดาษ

กรองชนิด RO ไนลอน 1k 10k 100k และ1000k ที่ความดนั 60 ถงึ 250 psi ด้วยอตัราการไหล 3 10 และ 20 

มลิลิลิตรต่อนาท ีบนัทกึผล เปรียบเทยีบความสามารถของเมมเบรนแต่ละชนิดในการก าจัดแอมโมเนีย   

 

สรุปผลและอภิปรำยผลกำรวิจยั 

ผลกำรทดลอง 

 ผลการทดลอง งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้น เพ่ือที่จะก าจัดปัญหา ที่เกดิจากปรากฏการณ์ ยูโทรฟิเคชั่น ซึ่ง

สาเหตุคาดว่าเกดิจากการสะสมของแอมโมเนียมากในแหล่งน า้ จึงท าให้แนวทางมุ่งเน้น ไปทางประสิทธิภาพการก าจัด

แอมโมเนีย และมแีนวโน้มที่จะปรับปรงุ เพ่ิมเตมิและแก้ไข วิธกีารทดลอง เพ่ือให้สอดคล้อง และแก้ปัญหาได้มากที่สดุ 

ผลของ พเีอช ต่อกำรก ำจดัแอมโมเนียโดยกำรตกตะกอน สตรูไวท ์

 จากการทดลอง พีเอช ต่างๆที่อตัราส่วนโมล (Mg 
2+

: NH4

+
: PO4

3-
) เท่ากบั 1:1:1   เพ่ือน ามาเปรียบเทยีบ

ประสทิธภิาพในการก าจัดแอมโมเนีย ผลที่ได้ท าให้เหน็แนวโน้มว่าประสทิธภิาพการก าจัดแอมโมเนียนั้น จะสงูขึ้น เมื่อ พี

เอช สูงขึ้ น โดยสังเกตได้จาก พีเอช 7.6 ที่ประสิทธิภาพท าได้เพียงแค่ประมาณ 60% แล้วเมื่อปรับ พีเอช เพ่ิมขึ้ น

ประสทิธภิาพกเ็พ่ิมขึ้นด้วยเรื่อยๆจนถงึ พีเอช เท่ากบั 9 ที่มปีระสทิธภิาพเข้าใกล้ 80%แล้วหลังจากนั้น กล็ดลงร่ือยๆ ดงั

ภาพที่ 6 เพราะอย่างนั้น เราถึงรู้ ลิมิตว่าที่ พีเอช 9 จะมีประสทิธภิาพมากที่สดุ จะไม่มากไปกว่านี้  แล้วท าให้ค่า พีเอช นี้

เหมาะและสมควรที่สดุ เพ่ือที่จะน าไปประยุกต ์ใช้ในกรทดลองอื่นๆต่อไป 
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ภาพที่ 6 กราฟแสดงประสทิธภิาพในการก าจัดแอมโมเนีย ณ พีเอช ต่างๆ 

โดยมีอตัราส่วนโมลเท่ากบั (Mg 2+: NH4
+: PO4

3-) 1:1:1    

 

 ผลของอตัรำส่วนโมลท่ีมีผลต่อกำรก ำจดัแอมโมเนียโดยกำรตกตะกอนเป็น สตรูไวท ์ 

 จากการทดลองครั้ งก่อน เราได้ใช้ พีเอช  เร่ิมต้นที่  9 แล้วมาเล่นกับอัตราสัดส่วนโมล เพ่ือทดสอบหา

ความสมัพันธ ์ที่จะเกดิขึ้น มากน้อยอย่างไรกบัประสทิธภิาพในการก าจัดแอมโมเนียโดยการตกตะกอนเป็นสตรไูวท ์โดย

เร่ิมจาก อตัราส่วนโมลเร่ิมแรก 1:1:1  ส่วนที่ 1 เราได้เพ่ิมปริมาณฟอสเฟต 0.5โมลจากเดมิ สิ่งที่เกดิขึ้นประสทิธภิาพใน

การก าจัดแอมโมเนียลดลง 4-6 เปอร์เซน็ต์ ส่วนที่ 2 เพ่ิมปริมาณแมกนีเซียม 0.5โมล จากเดิมท าให้ประสทิธภิาพลดลง 

8-10 เปอร์เซน็ต์ ส่วนที่ 3 เพ่ิมปริมาณแอมโมเนีย 0.5 โมลจากเดิมสิ่งที่เกดิขึ้นประสิทธภิาพในการก าจัด แอมโมเนีย

ลดลงมากกว่า 10% จากทั้ง 3 ส่วน เหน็ได้ว่า แมกนีเซียมและฟอสเฟต ส าคัญมากต่อการตกตะกอนเป็นสตูไวท ์แต่หาก

มากเกนิไปจะรบกวนระบบ ท าให้ประสทิธภิาพลดลง แต่ถ้าหากน้อยจนเกนิไป ความสามารถในการตกตะกอนเป็นสตไูวท ์

กล็ดน้อยลงเช่นกนั ส่วนผมเองคิดว่า แมกนีเซียมมีผลต่อ ฟอสฟอรัสมากกว่าแอมโมเนีย ดูจากกราฟที่ 7 แล้ว เหน็ได้ว่า 

ยิ่งแมกนีเซียมมมีากเท่าไหร่ ยิ่งมผีลต่อ ฟอสเฟตมากกว่าแอมโมเนียมากเท่านั้นหรือ อาจจะตกตะกอนร่วมในรปูแบบอื่น

ที่ๆ ไม่ใช้สตรไูวท ์จึงเป็นเหตผุล ที่ท าให้การตกตะกอนสตไูวท ์ได้อย่างไม่สมบูรณแ์ละลดน้อยลงไปตามล าดบั 
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รปูภาพที่ 6 กราฟแสดงประสทิธภิาพในการก าจัดแอมโมเนีย ณ พีเอช 9  

โดยมีอตัราส่วนโมลเท่ากบั (Mg 2+: NH4
+: PO4

3-) 1:1.5:1 ,  1:1:1.5 ,  1.5:1:1 ,  1:1:1    

 

 ผลของอตัรำกำรกวนผสม ต่อกำรตกตะกอนเป็น สตรูไวท ์ 

เนื่องจากน า้เสยีของเรานั้น มีความเข้มข้นของแอมโมเนียและฟอสเฟตเป็นปริมาณสงูอยู่แล้ว ง่ายต่อกระบวน

การตกตะกอนเป็นสตรูไวท ์โดยเริ่มจากปรับพีเอช ให้เท่ากบั 9 แล้วเติม แมกนีเซียม เพ่ือให้อตัราส่วนโมล ได้ใกล้เคยีง 

1:1:1  มากที่สุด จากนั้นเราจึงเร่งปฏิกิริยาด้วยการกวนผสม ดังนั้นจึงต้องศึกษา อัตราการกวนผสมที่เหมาะสมที่สุด

ส าหรับการตกตะกอนเป็นสตูไวท ์โดยก าหนดค่าเบื้องต้นมาทั้งหมด 3 ค่า ช้า ปานกลางและเรว็เป็นเวลา 30 นาท ีเพ่ือ

ความแตกต่าง แล้วพักเพ่ือตกตกตะกอนอกี 30 นาท ีเพ่ือสงัเกต ว่าผลที่ได้ไปในทศิทางใด ดีหรือไม่ดี มีผลกระทบมาก

น้อยเพียงใด เร่ิมจากส่วนที่ 1 กวนผสมความเรว็ปานกลางใช้ความเรว็ที่ 150 รอบต่อนาท ีน ามาเปรียบเทยีบกบัส่วนที่ 2 

กวนผสมแบบช้าใช้ความเรว็รอบที่ 50 รอบต่อนาท ีผลที่ได้ ประสทิธภิาพในการตกตะกอนเป็นสตรูไวทล์ดน้อยลง 3-4 

เปอร์เซน็ต์ ในส่วนที่ 3 กวนผสมแบบเรว็ใช้ความเรว็รอบ 300 รอบต่อนาที ผลที่ได้ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 0.5 ถึง 1% 

จากการทดลองทั้ง 3 ส่วนเหน็ได้ว่า อตัราส่วนผสม มผีลต่อการตกตะกอนเป็นสตรไูวทอ์ย่างมาก ยิ่งใช้อตัราส่วนผสมสงูก็

ยิ่งตกตะกอนดขีึ้นมากขึ้นไปตามล าดบั 
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รปูภาพที่ 6.3 กราฟแสดงประสทิธิภาพในการก าจัดแอมโมเนีย ณ พีเอช 9  

โดยมีอตัราส่วนโมลเท่ากบั (Mg 2+: NH4
+: PO4

3-) 1:1:1  อตัรากวนผสม 50 150 300 รอบต่อนาท ี

 

กำรก ำจดัแอมโมเนียในน ้ ำเสียโดยวิธีกำร เติมอำกำศ 

 การก าจัดแอมโมเนียในน า้เสยีโดยวิธกีารเป่าอากาศนี้  เป็นวิธทีี่ง่ายและประสทิธภิาพสงู รวมทั่งอุปกรณ์หาง่าย 

ไม่ยุ่งยาก เพียงแต่ต้องใช้เวลา โดยเริ่มจากใช้ค่า พีเอช  เริ่มต้น แล้วค่อยค่อยปรับพีเอชเพ่ิมขึ้ น เพ่ือที่จะบังคับให้

แอมโมเนียเป็นแอมโมเนียอิสระ ง่ายต่อการระเหยจากนั้นท าการเร่งปฏิกิริยาโดยการใช้อากาศน าพาผ่านหัวฟู่ ด้วย

ความเรว็ 4.5 ลิตรต่อนาท ีผลที่ได้แอมโมเนียนั้นได้ระเหยอย่างรวดเรว็ ภายใน 12 ชั่วโมงแรกและเข้าใกล้จุดยุติที่ชั่วโมง

ที่ 20 แล้วค่อยค่อยคงที่ จากกราฟที่ 6.4 เหน็ได้ว่าอตัราเร่งปฏกิริิยาเพ่ิมขึ้นและแปลผันกบัค่า พีเอช ในน า้ ยิ่งพีเอชสงู

มากขึ้ นเท่าไหร่การระเหยยิ่งเกิดขึ้ นเร็วมากเท่านั้นสังเกตจาก พีเอช  ที่ 9.5 คร่ึงชั่วโมงแรกสามารถบ าบัดได้ 57 

เปอร์เซน็ต์ เข้า 90เปอร์เซน็ต์ ที่ชั่วโมงที่ที่ 16 ทั้งหมดนี้ จึงสรุปได้ว่าการก าจัดแอมโมเนียโดยวิธกีารเติมอากาศนี้ ได้ผล

ประสทิธภิาพค่อนข้างสงูแต่ วิธกีารนี้นั้นสามารถก าจัดได้เพียงแค่สารระเหยง่ายอย่างเช่นแอมโมเนียเท่านั้นแต่หากน า้เสยี

ของเรานั้นประกอบด้วยสาร organic carbon และฟอสเฟตเป็นจ านวนมากยากมราจะจัดการต่อไป จึงไม่เหมาะต่อการ

ประยุกตใ์ช้ส าหรับสถานการณน์ี้  
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รปูที่ 8 กราฟแสดงประสทิธภิาพและเวลาในการก าจัดแอมโมเนีย 

ของ พีเอช 7.8, 8.5, 9.5 และ 10.5 ตามล าดับ 

 

 กำรก ำจดัแอมโมเนียในน ้ ำเสียโดยวิธี reverse osmosis  

Reverse osmosis เป็น membrane ชนิดหนึ่งที่มีการใช้ที่แพร่หลาย หลักการท างานจะใช้กรองน า้เสยีและ

น า้ทั่วไป โดยที่membrane ท าหน้าที่เป็นเย่ือเลือกผ่าน สกดัล่ัน สิ่งที่ไม่พึงประสงค์ มีให้ผ่านไปได้ จึงเลือกที่จะมาท าการ

ทดสอบ การกรองสารละลายที่มี แอมโมเนียและฟอสเฟต การทดลองนี้  ใช้การเปรียบเทยีบระหว่าง ชนิดของเมมเบรน 

และอตัราการไหลในเมมแบรนต่างๆ และผลการทดลองออกมาว่า เมมเบรนชนิดที่ดีที่สดุที่ได้น ามาท าการทดลอง กค็ือ 

RO รองลงมาคือ ไนลอน เปรียบเทยีบจากอตัราการไหล พบว่าในอตัราที่ต ่ากว่า จะมีประสทิธภิาพที่สงูกว่า ดังภาพที่ 9 

แต่ทั้งหมดนี้ เมมเบรนทมีปีระสทิธภิาพดทีี่สดุเพียงแค่ 26 %-ของแอมโมเนียและ 60%ของฟอสเฟส และทุกคร้ังที่ท าการ

บ าบดั จะมนี า้ทิ้งที่มสีความเข้มข้นสงูของสารละลายที่มาจากกระบวนการ ที่เป็นปัญหางรอการบ าบดัอกีต่อไป  
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รปูที่ 9 แสดงประสทิธภิาพของแมมเบรนชนิดต่าง 

                  

อภิปรำยผล 

            จากการศึกษาประสทิธภิาพที่ พีเอช และ ระยะเวลาการก าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากน า้เสยี  พบว่า ค่า 

พีเอช ที่เหมาะสมและท าให้ก าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากน า้ปฏิกูลเกดิประสิทธภิาพสงูที่สดุคือ พีเอชที่ 9.5 และ

ระยะเวลาการกวนด้วย Jar test ที่เหมาะสมที่สุดคือ 30 นาที 300รอบต่อนาที ด้วยอัตราส่วนโมลเท่ากับ      (Mg 
2+

: 

NH4

+
: PO4

3-
) 1:1:1  เพราะเป็นค่า พีเอช ที่จะสูงที่สุดในการทดลองนี้ และเป็นระยะเวลาการกวนที่นานที่สุดในการ

ทดลองนี้  แต่ในขณะที่การตกตะกอนเป็นผลึกสตรูไวท์ที่พีเอช 7.5 จะเร่ิมเกิดตกผลึกสตรูไวท์ เลก็น้อยที่ พีเอช 8.5  

สามารถก าจัดแอมโมเนีย ได้ 76 % และที่ พีเอชมากกว่า 9  สามารถก าจัดฟอสเฟตได้มากกว่า 90 %  จากการศึกษา

ประสิทธิภาพของการก าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสจากน ้าเสียด้วย พบว่าการก าจัดไนโตรเจนจากน ้าปฏิกูลเกิด

ประสทิธภิาพสงูที่สดุคอืที่ พีเอช 11.5 ของระบบเตมิอากาศ ที่ใช้เวลาเพียง 16 ชั่วโมงในการก าจัดแอมโมเนียได้ถงึ 90% 

แต่หากไม่ก าจัดฟอสเฟสได้ ส่วนวิธอีื่นที่สามารถก าจัดได้ทั่งสองตวั คือ การกรองโดยใช้แมมเบรน RO ซึ่งสามารถท าได้

เพียง 26% ในหนึ่งคร้ังรอบ การตกตะกอนแผ่นสตรไูวท ์ยังคงเป็น วิธกีารที่น่าสนใจที่สดุ ทั้งในเร่ืองประสทิธภิาพ ความ

สะดวก ง่ายต่อการจัดการ รวมทั้ง ประสทิธภิาพโดยรวมในการจัดการตวัต้นเหต ุที่ท  าให้เกดิปรากฏการณ ์ยูโทรฟิเคชั่นที่

เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้  โดยการยับยั้งตัดสารอาหารที่ช้วยในการเกิดการเจริญเติบโตของพืชน า้เพ่ือป้องกนัไม่ให้น า้เสีย 

ไหลลงสู่ชุมชน อกีทั้งสตูไวทย์ังมีมูลค่าทางการเกษตรใช้เป็นปุ๋ย ละลายช้าซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกร ที่ต้องการลดต้นทุน

ทางการเกษตรแต่ ณ ตอนนี้  ยังท าประสทิธภิาพโดยรวมได้เพียง 76 % ทั่งนั้นต้องมกีารพัฒนา และออกแบบการทดลอง

ต่อหรือเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะให้ได้ประสทิธภิาพสงูยิ่งขึ้นแล้วจะได้น ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ได้จริงต่อโรงงานและชุมชนด้วย

ต่อไป 

               การศึกษาครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลการทดลอง พบว่า เมื่อ พีเอช ระยะเวลา และความเข้มข้นมีผลเพ่ิมขึ้น

ประสิทธิภาพการก าจัดแอมโมเนียและฟอสฟอรัสมาก ทั้งนี้ อาจจะมีผลกระทบจากตัวแปลอื่นๆที่ท าให้การแตกตัวของ

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (CaOH2) และ แมกนีเซียม ไฮดรอกไซด์  ( MgOH2) ที่อยุ่ในน า้เสยีเกดิปฏกิริิยารบกวนตามมา 

จึงท าให้มปีระสทิธภิาพในการก าจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน า้ปฏกูิลได้น้อยลง(Nelson, 2009) 
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การบ าบดัน ้ าเสียปนเป้ือนปิโตรเลียมไฮโดรคารบ์อน โดยใชห้ญา้แฝก 
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บทคดัย่อ 

 การปนเป้ือนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน (Treatment of Contaminated petroleum hydrocarbon : TPH) ใน

บ่อน า้เพ่ือการเกษตรท าให้เกิดการสะสม TPH คงค้างในสิ่งแวดล้อมและท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและระบบนิเวศ 

งานวิจัยนี้ ใช้หญ้าแฝกในการบ าบัดน า้เสยีดังกล่าว โดยแพหญ้าแฝกเพ่ือบ าบัดน า้เสยีและปลูกแฝกในตะกอนเพ่ือบ าบัด

ตะกอน (แบบ Phyto-Biopile) แพหญ้าแฝกมีล าต้นอยู่เหนือน า้ในขณะที่ส่วนรากจมในน า้ที่ปนเป้ือนและเกดิกลไกลทาง

เคมใีนการหลังสาร H2O2 และสารชีวเคม ีPeroxidase ในการสลาย TPH ซึ่งในน า้เสยีปนเป้ือน TPH เท่ากบั 1,303 µg/L 

หลังจากบ าบดัไป 7 วัน การปนเป้ือน TPH ลดลงเหลือ 333 µg/L และหลังจาก 42 วัน TPH ลดลงเหลือ 155 µg/L ซึ่ง

ลดลงถึง 88% คิดเป็นอัตราการบ าบัด TPH =0.33±0.11 ต่อวัน ในขณะที่หากไม่มีหญ้าแฝก TPH จะถูกบ าบัดตาม

ธรรมชาติ ดัวยอตัราที่ช้ากว่ามาก จากการทดลองกบัน า้ปนเป้ือนเดียวกนัโดยทดลองในตู้ปลาใส่น า้ปนเป้ือน TPH ลงไป 

40 ลิตรโดยไม่มีแพหญ้าแฝก จะพบว่า TPH ลดลงจาก 872 µg/L เหลือ 582 µg/L ใน 28 วัน คิดเป็นค่าอัตราการ

สลาย TPH = 0.160   ต่อวัน และการบ าบัดตะกอนที่ปนเป้ือน TPH โดยใช้ Phyto-Biopile ของหญ้าแฝกในการบ าบัด

ใน 80 วันพบว่า TPH ลดลงจากความเข้มข้น 130 mg/kg เหลือ 40.5 mg/kg ด้วยอตัราการบ าบดั TPH ในตะกอนเป็น 

0.018±0.03 ต่อวัน  

ค าส าคญั: หญ้าแฝก  Phytoremediation ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน การบ าบดัน า้เสยี 

 

บทน า 

 ในช่วงปี 2555 พบการปนเป้ือนปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนในบ่อน า้เพ่ือการเกษตรของ ราษฎร ต.หนองแหน อ.

พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีปริมาตรน า้เสียทั้งสิ้นประมาณ 1500 ลบ.ม.ท าให้เกิดการปนเป้ือนสารปิโตรเลียม

ไฮโดรคาร์บอน (TPH) ในสิ่งแวดล้อม คณะวิจัยจึงเกดิแนวคดิในการบ าบดัโดยใช้ระบบหญ้าแฝกท าการบ าบัด 2 เทคนิค

คอืระบบแพหญ้าแฝก และ Phyto-Biopile น า้เสยีที่ถูกทิ้งไว้นานๆจะเกาะกบัเศษดนิที่ชะละลายลงมาในบ่อท าให้เกดิการ

แยกตัวกันเป็นน า้เสียและตะกอนซึ่งปนเป้ือน TPH ทั้งสองส่วน ด้วยเหตุนี้ ขั้นแรกของการบ าบัดคือการท าบ่อบ าบัดที่

ถูกต้องตามหลักวิชาการเพ่ือที่จะหยุดการร้ัวไหลของ TPH ลงสู่น า้ใต้ดนิ 

 ทั้งนี้ ยังไม่มกีารทดลองน าหญ้าแฝกมาใช้ในการบ าบดัสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน แต่มหีลายงานวิจัยเกี่ยวกบั

หญ้าแฝกในการบ าบัดการปนเป้ือนของสารอันตรายอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบความสามารถของหญ้าแฝกสาย

พันธุ์ Vetiveria zizanioides (L.) Nash) โดยการปลูกในดินที่ปนเป้ือนน ้ามันดิบและความสามารถในการย่อยสลาย

ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนด้วยวิธทีางชีวภาพ ในระยะเวลา 6 เดือน สรุปว่าหญ้าแฝกเป็นพืชที่ทนต่อความเป็นพิษของ

น า้มันดิบในดินและพบว่ารากของหญ้าแฝกช่วยปรับสภาวะและฟ้ืนฟูดนิที่ปนเป้ือนและทนต่อความเป็นพิษของน า้มนัดบิ

ได้ถึง 5% ซึ่งชี้ ให้เห็นว่าหญ้าแฝกสามารถรอดชีวิตในดินที่ปนเป้ือน TPH (Brandt et al., 2003) และมีการศึกษา

ประสทิธภิาพของหญ้าแฝกโดยท าการปลูกหญ้าแฝกในอาหารเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือที่มสีารฟีนอลปนเป้ือนระหว่าง 50-1000 

mg/l พบว่าที่ความเข้มข้น 50-100 mg/l สารฟีนอลถูกก าจัดออกใน 4 วัน และที่ความเข้มข้น 200, 500 และ 1000 

mg/l สารฟีนอลถูกก าจัดไป 89%,76% และ 70% ตามล าดบั จากการหายไปของฟีนอลพบว่าหญ้าแฝกเมื่อรากสมัผสักบั

สาร ฟีนอลจะเกดิกลไกลทางธรรมชาติของหญ้าแฝกโดยหญ้าแฝกจะหลั่งสารเคมี H2O2 และสารชีวเคมี Peroxidase ซึ่ง

ท างานร่วมกันในการสลายฟีนอลจากนั้นสารฟีนอลจะถูกเปล่ียนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือสารอินทรีย์ตาม
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ธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษ (Singh et al., 2007) การหญ้าแฝกในการลดปริมาณตะกั่วและแมงกานีสในน า้และตะกอนดนิใน

คลองท่าไข่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้หญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎ์ธานี ศรีลังกา และพระราชทาน พบว่าพันธุ์ศรีลังกามี

ความสามารถในการดูดซับและสะสมทั้งโลหะหนักแมงกานีสและตะกั่วได้ดีที่สดุ รองลงมาคือพันธุพ์ระราชทานและพันธุ์

สรุาษฎธ์านีตามล าดบั ส่วนประสทิธภิาพการบ าบดัตะกอนดนิหญ้าแฝกพันธุพ์ระราชทานมคีวามสามารถในการดูดซับและ

สะสมทั้งตะกั่วและแมงกานีสได้ดีสุดรองลงมาคือพันธุ์ศรีลังกาและพันธุ์สุราษฎ์ธานี  ตามล าดับ (ธีรดา บุบผามาลา, 

2551) การบ าบัดฟ้ืนฟูดินที่ปนเป้ือนด้วยสาร Trichloroethylene (TCE) โดยใช้หญ้าแฝก 4 สายพันธุ ์คือ สงขลา 3 ศรี

ลังกา ก าแพงเพชร 2 และ สรุาษฏร์ธานี ซึ่งปลูกในดนิที่ปนเป้ือนด้วยสาร TCE พบว่าทั้ง 4 สายพันธุ ์สามารถเจริญเตบิโต

และมอีตัราการอยู่รอด 100 % และการเจริญเตบิโตในแต่ละส่วนของแต่ละสายพันธุไ์ม่เท่ากนั และได้เลือกพันธุส์งขลา 3 

และศรีลังกามาทดสอบปลูกในดนิที่ปนเป้ือนเมื่อวิเคราะห์หาปริมาณสาร Trichloroethylene (TCE) ในราก ล าต้นและใบ 

พบการสะสมของสาร TCE ในส่วนของใบมากที่สดุ รองลงมาคอืล าต้นและราก ตามล าดบั (Janngam et al., 2010)     

 งานวิจัยนี้ เป็นการน าใช้เทคโนโลยีการบ าบัดฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเป้ือนสารอนัตรายด้วยพืช (Phytoremediation) โดย

ใช้หญ้าแฝกบ าบดัน า้เสยีและตะกอนดนิที่ปนเป้ือนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการใช้กระบวนการ

ท างานของพืชเพ่ือเคลื่อนย้าย เกบ็ หรือท าให้สารมลพิษในสิ่งแวดล้อมเป็นอนัตรายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นน้อยลง เทคโนโลยีนี้

สามารถประยุกต์ใช้ในการบ าบัดสารมลพิษทั้งที่อยู่ในรูปสารอนิทรีย์และสารอนินทรีย์ที่อยู่ในตัวกลางดิน น า้หรืออากาศ 

เช่น ไตรคลอโรเอทิลีน (trichloroethylene) เบนซีน (benzene) โทลูอีน (toluene) โลหะหนัก (heavy metals) ตัวท า

ละลายหรือสาร polyaromatic hydrocarbons (PAHs) นิวไคลด์กัมมันตรังสี (redionuclides) รวมถึงสารอินทรีย์และอนิ

นทรีย์อื่นๆ คุณสมบัติของหญ้าแฝกเหมาะสมในการบ าบัดสาร TPH เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตเรว็ มีมวล

ชีวภาพสงู มีระบบรากยาวและมาก สามารถเกบ็เกี่ยวได้ง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีและสะสมสารพิษไว้ในส่วนที่เกบ็

เกี่ยวได้ โดยกลไกลการบ าบัดสาร TPH ของหญ้าแฝกเป็นการท างานของรากพืชซึ่งหล่ังสารที่เป็นโปรตีนและเอนไซม์

ร่วมกันเพ่ือที่สามารถย่อยสลายสาร TPH โดยกระบวนการร่วมกันของพืชกับจุลินทรีย์บริเวณรอบรากพืชที่เรียกว่า 

Rizodegradation ดงัรปูที่ 1 และงานวิจัยนี้ ได้ตระหนกัถงึความเดอืดร้อนราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการปนเป้ือนและอกี

ทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอย่างมีประสทิธิภาพในการสลายสารอันตรายที่ปนเป้ือนในดิน

และน า้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงกลไกล Rizodegradation ในพืช 

ท่ีมา : http://www.woodallscm.com/tag/phytoremediation/ 
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วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

วสัดุ 

แผ่นรองส าหรับปูพ้ืน HDPE หนา 1.5 มิลลิเมตร ในการปูพ้ืนบ่อรับน า้และตะกอนดินเพ่ือการบ าบัดด้วยทุ่น
ลอยหญ้าแฝกจ านวน 45 แพ จ านวน 21,600 ต้น โดยได้เลือกพันธุส์งขลา 3 และสรุาษฎร์ธานี เนื่องจาก 2 สายพันธุน์ี้

สามารถเจริญเติบโตได้ดี มีรากที่ยาวและเยอะ ที่ส  าคัญสามารถดูดซับสารพิษได้ดี (Janngam et al., 2010)   ซึ่งถูก

เพาะเลี้ ยงในดินเพาะปลูกอายุประมาณ 3 เดือน โดยเลือกต้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ คือ มีปริมาณรากมาก ล าต้นอวบ 

และความสงูประมาณ 60-70 ซม. แพหญ้าแฝกหมายถงึทุ่นลอยที่ช่วยพยุงต้นหญ้าแฝกให้ส่วนโคนต้นและเหนือโคนต้น

ขึ้นไปลอยน า้ โดยมีส่วนรากที่จมอยู่ใต้น า้ เพ่ือให้ส่วนรากหญ้าแฝกนั้นสัมผัสกับน า้เสียที่ต้องการสลายสารปิโตรเลียม

ไฮโดรคาร์บอน แพหญ้าแฝกที่ใช้ในการทดลองถูกจัดเตรียมในถาดหลุมเพาะปลูกสดี าและมขียุมะพร้าวเป็นวสัดุเพาะปลกู

เพ่ือให้ล าต้นอยู่เหนือน า้ในขณะที่ส่วนรากจมในน า้ ดงัแสดงในรปูที่ 2  

 
 

รูปท่ี 2 การใช้แพหญ้าแฝกในการบ าบัด TPH ปนเป้ือนในน า้ 

 

 ส่วนหญ้าแฝกที่ใช้บ าบัดตะกอนที่ปนเป้ือน TPH แบบ Phyto-Biopile ของหญ้าแฝกในการบ าบัด TPH ใน

ตะกอน ชุมชนท าการปลูกหญ้าแฝกในถาดไข่จ านวน กว่า 20,000 กล้าและจัดเรียงไว้ในบ่อตะกอน โดยเมื่อรากของหญ้า

แฝกพัฒนากจ็ะชอนไชทะลุถาดไข่และหย่ังลงสู่ตะกอนเพ่ือท าการบ าบดั ดงัแสดงในรปูที่ 3 

 
 

รูปท่ี 3 การบ าบัด TPH ปนเป้ือนในตะกอนโดย Phyto-BioPile หญ้าแฝก 
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วิธีการ 

1.บ าบดัน า้เสยีโดยใช้ทุ่นลอยหญ้าแฝก ท าการขดุบ่อใหม่ด้วยรถแมค็โครให้มขีนาด 12 เมตร x 23 เมตร x 2 

เมตร ซึ่งมีปริตรมาตรรวม 768 ลบ.ม แล้วปูพ้ืนด้วย HDPE หนา 1.5 มิลลิเมตร โดยใช้เวลาขุดและปู HDPE 4 วัน 

จากนั้นสบูน า้เสยีที่ปนเป้ือนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนเข้มข้น 1,303 µg/L จากบ่อน า้เสยีปนเป้ือนมาลงในบ่อขุดใหม่

โดยทิ้ งไว้นาน 5 วัน ดังรูปที่ 4 ด าเนินการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือบ าบัดน า้เสียปนเป้ือน TPH จากนั้นท าการเกบ็ตัวอย่างน า้

เพ่ือตรวจวัดค่าการลดลงของ TPH  เป็นเวลา 60 วัน และวิเคราะห์ด้วยวิธ ีUS EPA, Method 3570 and 8015B โดย

ห้องปฏบิตักิาร ALS ประเทศไทย 

 
 

รปูที่ 4 สบูน า้เสยีปนเป้ือน TPH ลงบ่อขดุใหม่ 

 

2. บ่อส าหรับบ าบัดตะกอนดิน ท าการขุดบ่อใหม่ด้วยรถแมค็โครให้มีขนาด 14 เมตร x 22 เมตร x 4 เมตร 

ซึ่งมีปริตรมาตรรวม เท่ากบั 1,232 ลบ.ม แล้วปูพ้ืนด้วย HDPE หนา 1.5 มิลลิเมตร โดยใช้เวลาขุดและปู HDPE 4 วัน 

จากนั้นตักตะกอนดินจากบ่อเก่าที่สบูน า้เสยีออกจนเหลือแต่ตะกอนดินที่ปนเป้ือนปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนเข้มข้น 130 

mg/kg ดังรูปที่ 5 ทิ้งไว้ในบ่อใหม่ 5 วัน เกบ็ตัวอย่างตะกอนดินและรากของหญ้าแฝกเพ่ือวิเคราะห์การลดลง TPH เป็น

เวลา 90 วัน วิเคราะห์ด้วยวิธ ีUS EPA, Method 3570 and 8015B โดยห้องปฏบิตักิาร ALS ประเทศไทย  

 
 

รูปท่ี 5 การตักตะกอนปนเป้ือน TPH เพ่ือน าไปใส่ในบ่อบ าบัดตะกอนด้วย Phyto-Biopile ซ่ึงปู HDPE ไว้ 
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ผลการศึกษา 

ผลการบ าบัดในช่วงเวลา 40 วัน แสดงในกราฟ 1 เริ่มต้นน า้เสยีปนเป้ือน TPH เท่ากบั 1,303 µg/L หลังจาก

บ าบดัไป 7 วัน การปนเป้ือน TPH ลดลงเหลือ 333 µg/L และหลังจาก 42 วัน TPH ลดลงเหลือ 155 µg/L ซึ่งเป็นการ

บ าบัดได้ถึง 88% คิดเป็นอตัราการบ าบัด TPH =0.33±0.11 ต่อวัน ในขณะที่หากไม่มีหญ้าแฝก TPH จะถูกบ าบัดตาม

ธรรมชาติ ดัวยอตัราที่ช้ากว่ามาก จากการทดลองกบัน า้ปนเป้ือนเดียวกนัโดยทดลองในตู้ปลาใส่น า้ปนเป้ือน TPH ลงไป 

40 ลิตร โดยไม่มีแพหญ้าแฝก จะพบว่า TPH ลดลงจาก 872 µg/L เหลือ 582 µg/L ใน 28 วัน คิดเป็นค่าอัตราการ

สลาย TPH = 0.160   ต่อวัน แสดงในกราฟ 2 

 
กราฟ 1 การใช้แพหญ้าแฝกบ าบดั TPH ในน า้เสยี 

 
กราฟ 2 การบ าบดั TPH ตามธรรมชาตโิดยปราศจากแพหญ้าแฝก 
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ผลการบ าบัดตะกอนดินปนเป้ือน TPH ด้วยเทคนิค Phyto-biopile ใน 80 วัน พบว่า TPH ลดลงจากความ

เข้มข้น 130 mg/kg เหลือ 40.5 mg/kg ด้วยอตัราการบ าบดั TPH ในตะกอนเป็น 0.018±0.03 ต่อวัน แสดงในกราฟ 3  

 
กราฟ 3 แสดงการลดลงของ TPH ปนเป้ือนในตะกอนโดย Phyto-BioPile หญ้าแฝก 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบการลดลงของสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน า้เสยีและตะกอนดิน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย

ของ Regine Brandt et al. (2003) ที่ทดสอบความสามารถของหญ้าแฝกสายพันธุ ์Vetiveria zizanioides (L.) Nash) ใน

การย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนด้วยวิธทีางชีวภาพโดยปลูกในดนิที่ปนเป้ือนน า้มนัดบิและพบว่ารากของหญ้าแฝก

ช่วยปรับสภาวะและฟ้ืนฟูดินที่ปนเป้ือนและทนต่อความเป็นพิษของน า้มันดิบได้ถึง 5  ซึ่งชี้ ให้เห็นว่าหญ้าแฝกสามารถ

รอดชีวิตในดินที่ปนเป้ือน TPH การศึกษาของ Singh et al. (2008) ที่ใช้หญ้าแฝกในการบ าบัดน า้เสียที่ปนเป้ือนด้วย

สารฟีนอลและบ าบดัได้มากกว่า 70% และโดยอาศัยกลไกลการการท างานร่วมกนัระหว่างสารเคมซีึ่งหลั่งจากรากของหญ้า

แฝกร่วมกบัจุลินทรีย์ และ J. Janngam et al. (2010) ได้ทดสอบการบ าบดัฟ้ืนฟูดนิที่ปนเป้ือนด้วยสาร Trichloroethylene 

(TCE) โดยใช้หญ้าแฝกซึ่งพบการสะสมของสาร TCE ในส่วนของใบมากที่สดุ รองลงมาคือล าต้นและรากตามล าดับ พบ

การสะสมของสาร TCE ในส่วนของใบมากที่สุด รองลงมาคือล าต้นและราก ตามล าดับ และได้ตรวจสอบหาประชาคม

จุลินทรีย์ในรากของหญ้าแฝกพบจุลินทรีย์ชนิด Alicyclobacillus aeris  (มคีวามคล้ายร้อยละ 95) ซึ่งมลีักษณะเซลล์แบบ

แท่ง สามารถสร้างกรดรีดวิซ์ไนเตรตและออกซิไดซ์ Fe
2+ 

(Ferrous iron) รวมทั้งสารอนินทรีย์ซัลฟิวริค (Guo, You et al., 

2009) และ Halothiobacillus neapolitanus (มีความคล้ายร้อยละ 93) เป็นแบคทีเรียที่สามารถผลิตกรดและท าให้

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นส าหรับเหล็กและซัลเฟอร์ (Iron and sulfur redox) จัดเป็น iron oxidizing microbes และ 

sulfur-oxidizing microbes (Dean, Xiao et al., 2016) แบคทีเรียทั้งสองชนิดนี้ เป็น Hydrocarbon degraders และจาก

ผลการศึกษามีความเป็นไปได้ว่าหญ้าแฝกสามารถลดความเข้มข้นของ TPH ได้โดยสามารถใช้ TPH เป็นแหล่งอาหารใน

การเจริญเตบิโตและสลายสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 

จากผลการวิจัยพบว่าการปลูกกแพหญ้าแฝกเพ่ือบ าบัดน า้เสยีและปลูกแพในตะกอนเพ่ือบ าบัดตะกอน (แบบ 

Phyto-Biopile) จากการปนเป้ือน TPH โดยสามารถลดความเข้มข้นของ TPH ลงได้มากกว่า 88% ซึ่งเป็นไปตามกรอบ

แนวคิดในการวิจัยที่ว่าด้วยการที่หญ้าแฝกเมื่อได้รับการระคายเคืองจากสาร TPH จะหลังสาร H2O2 และสารชีวเคมี 

Peroxidase ร่วมกบัจุลินทร์บริเวณรากในการสลาย TPH และเป็นไปได้ว่าหากมีตรวจสอบและเพ่ิมปริมาณจุลินทรีย์บรเิวณ

รากอาจเพ่ิมประสทิธภิาพในการสลายสาร TPH ได้ดขีึ้น 
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สรุปผลการศึกษา 

การบ าบัดน า้เสยีและตะกอนดินที่ปนเป้ือนด้วยปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนพบว่า แพหญ้าแฝกที่ปลูกในน า้เสยีที่

ปนเป้ือนด้วย TPH เข้มข้น 1,303 µg/L ใน 7 วัน สามารถลดความเข้มข้นของ TPH ได้ถงึ 75% และหลังผ่านไป 42 วนั 

TPH ลดลงได้ถึง 88% จนเหลือความเข้มข้น 155 µg/L หากคิดเป็นอตัราการสลาย TPH ต่อวันจะได้ค่าการบ าบัดเป็น 

0.33±0.11 ต่อวัน ในขณะที่หากปล่อยให้ TPH ถูกบ าบัดตามธรรมชาติในน า้ที่ปนเป้ือนเดียวกนัโดยไม่ใส่หญ้าแฝก การ

บ าบัดจะเกดิขึ้นได้ช้ากว่ามาก ซึ่งใน 28 วัน ความเข้มข้นของ TPH ลดลงจาก 872 µg/L เหลือ 582 µg/L โดยเกดิการ

บ าบัดเพียง 33% เป็นอัตราการสลาย TPH ต่อวันเพียง 0.160 ต่อวัน การบ าบัดตะกอนดินที่ปนเป้ือนด้วย TPH ด้วย 

Phyto-biopile ของหญ้าแฝกใน 80 วัน พบการลดลงของ TPH จาก 130 mg/kg เหลือ 40.5 mg/kg โดยบ าบัดได้ถึง 

68% ซึ่งมีอตัราการบ าบัด 0.018±0.03 ต่อวัน และพบจุลินทรีย์ชนิด Alicyclobacillus aeris มีความคล้ายถึง 95% และ 

Halotjiobacillus neapolitanus ที่มีความคล้ายถึง 93% โดยมีลักษณะเป็นแท่งและสามารถเติบโตได้ดีในสภาวะค่อนข้าง

เป็นกรดถึงกลาง (pH 3.5-7) ซึ่งจุลินทรีย์ทั้ง 2 ชนิดนี้ ทนต่อความเป็นพิษจากปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนได้โดยใช้

พลังงานจากการกัดกินและแลกเปล่ียนพลังงาน TPH ส าหรับการอยู่รอดและเจริญเติบจนท าให้ความเข้มข้นของ

ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนลดลงและสลายไปที่สดุ 
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บทคดัย่อ 

 อ้อยด าพ้ืนเมืองนิยมปลูกเพ่ือใช้เป็นพืชสมุนไพร ซี่ งปัจจุบันมีการใช้พืชสมุนไพรเป็นพืชอาหารสัตว์อย่าง

แพร่หลาย ดั้งนั้นการศึกษาเพ่ือประเมนิศักภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของของอ้อยด าพ้ืนเมอืงในสภาพแปลง โดย

ปลูกทดสอบอ้อยด าพ้ืนเมือง หญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง1 และอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น3 วางแผนการทดลองแบบสุ่ม

สมบูรณ ์ท าซ า้จ านวน 8 ซ า้ ผลการทดลองพบว่าอ้อยด าพ้ืนเมอืงมจี านวนต้นต่อกอ น า้หนักสดต้น น า้หนักสดใบ น า้หนัก

สดรวม น า้หนักแห้งต้น น า้หนักแห้งใบ และน า้หนักแห้งรวมของอ้อยด าพ้ืนเมอืงไม่แตกต่างกบัหญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง

1 ที่อายุ 3 เดอืนหลังจากเกบ็เกี่ยว ดั้งนั้นผลผลิตของอ้อยด าพ้ืนเมอืงสามารถพัฒนาเป็นพืชอาหารสตัว์ต่อไป 

ค าส าคญั: อ้อยด า หญ้าเนเปียร์ อาหารสตัว์ 

 

Abstract 

Local black sugarcane was usually planted as plant herb.  Recently, the plant herbs were wildly for 

animal feed.  The experiment of this study was evaluate the growth and yield in local black sugarcane in field.  

The three plants: local black sugarcane, Nepier Pak-chong1 and sugarcane KhonKaen3 were tested in 

Randomized Complete Block Design model with eight replications.  The results showed that the number of tillers 

per hill, stem fresh weight, leaf fresh weight, total fresh weight, stem dry weight, leaf dry weight and total dry 

weight were’t diifered among local black sugarcane and Nepier Pak-chong1 after three month planting.  So, the 

yield of local black sugar could be developed for animal feed. 

Keywords: Local black sugarcane, Nepier, Animal feed  
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บทน า 

  อ้อยเป็นพืชที่ส  าคญัของประชากรในภมูภิาคเอเชียและอเมริกาใต้ ซึ่งส าคญัต่ออตุสาหกรรมการผลิตน า้ตาลของ

โลก อ้อยจัดเป็นพืชตระกูลหญ้า อยู่ในสกุล Sacchrum แบ่งเป็นหลายชนิดเช่น อ้อยป่า อ้อยจีน อ้อยอนิเดีย ชนิดที่นิยม

ปลูกตระกูล Sacharum officinarum L. เพราะมีล าต้นอวบใหญ่มีปริมาณน า้ตาลสูง อ้อยจะเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อน

และกิ่งร้อนในดนิเกอืบทุกประเภท จากการศึกษาของ Plate (1981) องค์ประกอบทางเคมขีองอ้อยพบว่ามีวัตถุแห้งร้อย

ละ 30 โปรตนีหยาบ (CP) 3.3-3.5 % NDF 44.8 -49.2 % และ ADF 28.3 – 30.6 % ส่วนอ้อยปลูกในประเทศไทย

พบว่ามีวัตถุแห้ง 29.5% โปรตีนหยาบ (CP) 1.9% NDF 37.8% และ ADF 23.2 % (Kavashima et al., 1996) แต่

เมื่อศึกษาในหญ้าอาหารสตัว์ที่เกษตรกรปลูกคอื หญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 (Pennisetum purpureum Schum) เป็นพันธุ์

หญ้าเนเปียร์ที่ได้จากการน าเข้าจากประเทศไต้หวันโดย เป็นหญ้าเนเปียร์ลูกผสมสายพันธุห์นึ่งซึ่งเกิดจากการผสมข้าม 

ระหว่างหญ้าเนเปียร์ยักษ์ และหญ้าไข่มุก หญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 มีคุณค่าทางโภชนาการที่สงูท าให้เกษตรกรมีความ

นิยมปลูกเพ่ือเป็นอาหารสตัว์ โดยมคีุณค่าทางโภชนาการ มทีั้งโปรตนีสงู และเป็นหญ้าที่ไม่มขีน รวมถงึปริมาณน า้ตาลใน

ใบและล าต้นสงู สามารถน ามาท าหญ้าหมักโดยไม่จ าเป็นต้องเติมสารใด ๆ และยังปรับตัวได้ดีในสภาพขยายโดยใช้ท่อน

พันธุ ์มคีุณค่าทางอาหาร คอื มรีะดบัเปอร์เซน็ตโ์ปรตนี 15.9 % วัตถุแห้ง ไขมนั 1.3% วัตถุแห้ง เยื่อใยรวม 35.8% วัตถุ

แห้ง เถ้า 14.5 % วัตถุแห้ง คาร์โบไฮเดรต 36.5 % วัตถุแห้ง (ไกรลาศ และคณะ, 2556) ซึ่งจะเหน็ได้ว่าอ้อยมค่ีาโภชน

การใกล้เคยีงกบัหญ้าเนเปียร์ที่เป็นพืชอาหารสตัว์ จากการส ารวจพืชพ้ืนเมอืงในจังหวัดสระแก้วและจังหวัดใกล้เคยีงพบว่า

มพัีนธุอ้์อยพ้ืนเมอืงที่เกษตรกรนิยมเรียกเรียกว่าอ้อยด า ซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกไว้บริเวณบ้านและในไร่ มลีักษณะส าคญัคอื

เจริญเตบิโตง่าย ทนแล้ง มคีุณสมบตัริักษาโรค จากข้อมูลสรรพคุณของอ้อยด าในการรักษาแผลเน่าเป่ือย แผลเรื้อรัง และ

รักษาฝีอกัเสบบวม ท าให้สามารถสนันิษฐานได้ว่าอ้อยด าน่าจะมีฤทธิ์ในการยับย้ังการอกัเสบได้ จาการศึกษายังพบว่าใน

อ้อยด ามีรายงานการพบสารส าคัญได้แก่ naringenin tricin apigenin luteolin syringaresinol medioresinol coniferyl 

alcohol sinapyl alcohol และ  3-hydroxy-1-(4-hydroxy3,5-dimethoxyphenyl)-I-propanone (Nakasone et al., 

1996; Duarte-Almeida et al., 2007; Takara et al., 2007) ดังนั้ นการศึกษาในครั้ งนี้ จึ งได้ท าการประเมินการ

เจริญเตบิโตและผลผลิตของอ้อยด าพ้ืนเมอืง เพ่ือน าไปสู่การประเมนิศักยภาพในการพัฒนาเป็นพืชอาหารสตัว์ต่อไป 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  การศึกษานี้ด าเนินการทดสอบที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว อ าเภอวัฒนา

นคร จังหวัดสระแก้ว โดยศึกษาประเมินการเจริญเติบโต และผลผลิตของอ้อยด าพ้ืนเมืองเพ่ือพัฒนาเป็นพืชอาหารสตัว์ 

ด าเนินการวิจัยวางแผนการทดลองแบบสุ่มบลอ็กสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design; RCBD) ท าซ า้จ านวน 

8 ซ า้ ทดสอบพืช 3 ชนิดคือ อ้อยด าพ้ืนเมือง พันธุห์ญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 (พันธุเ์ปรียบเทยีบมาตรฐาน) และอ้อย

ปลูกพันธุข์อนแก่น3 (พันธุเ์ปรียบเทยีบมาตรฐาน) ทดสอบในแปลง โดยมกีารไถพรวนปรับให้พ้ืนที่นั้นมคีวามสม ่าเสมอ

โดยใช้พาน 3 ไถครั้งแรกเพ่ือก าจัดวัชพืชและพลิกหน้าดนิจะตากหน้าดินประมาณ 3 วัน การไถรอบที่ 2 จะใช้พาน 7 ไถ 

3 รอบ เพ่ือท าให้ให้มีดินเลก็ลงโดยจะตากดินประมาณ 3 - 4 วัน และจะใช้จอบหมุนในการตีดินให้ละเอยีดมากขึ้นโดย

เครื่องปลูกยกร่องขึ้นแปลงทดลองตามแผนการทดลองที่ก  าหนดไว้ จากนั้นน าท่อนพันธุ์อ้อยด าพ้ืนเมือง พันธุ์หญ้าเน

เปียร์พันธุป์ากช่อง1 และอ้อยปลูกพันธุข์อนแก่น3 ปลูกเป็นท่อน โดยให้แต่ละท่อนจะมข้ีอตดิอยู่ 2 ข้อ วิธปีลูกจะปลูก 2 

ต้นต่อหลุมมีลักษณะเป็น รูปตัว V ปลูกมีการให้น า้ทั่วทั้งแปลงให้น า้ให้ดินมีความชื้นสม ่าเสมอ เมื่อพืชทั้ง 3 ชนิดอายุ 3 

เดือน ด าเนินการเกบ็ข้อมูลโดยประเมินการความสูง จ านวนหน่อต่อกอ น า้หนักสดต้น น า้หนักสดใบ น า้หนักสดรวม 

น ้าหนักแห้งต้น น ้าหนักแห้งใบ และน ้าหนักแห้งรวม จากนั้นน าข้อมูลวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี analysis of variance 

เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของสิ่งที่ทดลองโดยใช้วิธ ีLSD ที่ความเชื่อมั่น 95 % 
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ผลการศึกษา 

  ผลการทดลองที่อายุเกบ็เกี่ยว 3 เดอืน พบว่าอ้อยด าพ้ืนเมอืงมคีวามสงูมากกว่าหญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 และ

อ้อยปลูกพันธุข์อนแก่น3 (รูปที่ 1) ส่วนจ านวนต้นต่อกอพบว่าอ้อยด าพ้ืนเมืองมีจ านวนต้นต่อกอไม่แตกต่างกบัหญ้าเน

เปียร์พันธุ์ปากช่อง1 แต่มีจ านวนต้นต่อกอน้อยกว่าอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น3 (รูปที่ 2) แต่เมื่อประเมินน า้หนักสดรวม

พบว่าอ้อยด าพ้ืนเมืองไม่มีความแตกต่างกบัหญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 และอ้อยปลูกพันธุข์อนแก่น3 (รูปที่ 3) แต่เมื่อ

ประเมินน า้หนักสดต้นและน า้หนักสดใบพบว่าน า้หนักสดต้นอ้อยด าพ้ืนเมืองไม่แตกต่างกบัหญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 

แต่น า้หนักสดต้นอ้อยด าพ้ืนเมืองมากกว่าอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น3 (รูปที่ 4) ส่วนน า้หนักสดใบในอ้อยด าพ้ืนเมืองไม่

แตกต่างกับหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง1 แต่มีน ้าหนักสดใบน้อยกว่าอ้อยปลูกพันธุ์ขอนแก่น3 (รูปที่  5) ซึ่ งเมื่อ

เปรียบเทยีบน า้หนักแห้งรวม น า้หนักแห้งใบ น า้หนักแห้งราก พบว่าอ้อยด าพ้ืนเมืองไม่มีความแตกต่างกบัหญ้าเนเปียร์

พันธุป์ากช่อง1 และอ้อยปลูกพันธุข์อนแก่น3 (รปูที่ 6 7 และ 8)  

 

 
 

รูปที่ 1 ความสงูในอ้อยด าพ้ืนเมือง หญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 และอ้อยปลูกพันธุข์อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดอืน 

 

 

 
 

รูปที่ 2 จ านวนต้นต่อกอในอ้อยด าพ้ืนเมือง หญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 และอ้อยปลูกพันธุข์อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดอืน 
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รูปที่ 3 น า้หนักสดรวมในอ้อยด าพ้ืนเมือง หญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 และอ้อยปลูกพันธุข์อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดอืน 

 

 

 
 

รูปที่ 4 น า้หนักสดต้นในอ้อยด าพ้ืนเมอืง หญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 และอ้อยปลูกพันธุข์อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดือน 

 

 
 

รูปที่ 5 น า้หนักสดใบในอ้อยด าพ้ืนเมอืง หญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 และอ้อยปลูกพันธุข์อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดือน 
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รูปที่ 6 น า้หนักแห้งรวมในอ้อยด าพ้ืนเมือง หญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 และอ้อยปลูกพันธุข์อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดอืน 

 

 
 

รูปที่ 7 น า้หนักแห้งต้นในอ้อยด าพ้ืนเมือง หญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 และอ้อยปลูกพันธุข์อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดอืน  

 

 
 

รูปที่ 8 น า้หนักแห้งใบในอ้อยด าพ้ืนเมือง หญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 และอ้อยปลูกพันธุข์อนแก่น3 ที่อายุ 3 เดอืน 
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อภิปรายผลการศึกษา 

  พืชอาหารสัตว์ที่เกษตรกรนิยมปลูกต้องเป็นพืชที่ให้ผลผลิตสูง โตไว และดูแลจัดการง่าย โดยหญ้าเนเปียร์

อาหารสตัว์เป็นพืชหนึ่งที่มีลักษณะดังกล่าว (ไกรลาศ และคณะ, 2556) นอกจากนี้มีการศึกษาพันธุอ้์อยมาทดสอบเป็น

พืชอาหารสตัว์เคียวเอื้องพบว่าสามารถให้ผลผลิตที่สงู ทนทานต่อสภาพแล้ง และสามารถเกบ็ผลผลิตได้เรว็ (ศิวัช และ

คณะ, 2551) ซึ่งสอดคล้องกับงานทดลองที่จะสามารถน าอ้อยด าพ้ืนเมืองเพ่ือพัฒนาเป็นพืชอาหารสัตว์ โดยผลการ

ทดสอบแสดงให้เห็นว่าจ านวนต้นต่อกอ น า้หนักสดต้น น า้หนักสดใบ น า้หนักสดรวม น า้หนักแห้งต้น น า้หนักแห้งใบ 

และน า้หนักแห้งรวมของอ้อยด าไม่มีความแตกต่างกบัหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง1 ที่อายุเกบ็เกี่ยว 3 เดือนหลังจากปลูก 

นั่นแสดงให้ให้ว่าพืชตระกูลอ้อยด าสามารถที่พัฒนาต่อยอดไปใช้ในพืชอาหารสัตว์เคี้ ยวเอื้องต่อไป แต่อย่างไรกต็าม

งานวิจัยยังอยู่ในเบื้องต้นของการทดลอง ซึ่งการทดลองต้องไปต้องทดสอบผลผลิตที่ได้จากการตัดตอต่อไปและทดสอบ

โภชนศาสตร์ของอ้อยด าต่อไป 

 

สรุปผลการศึกษา 

  อ้อยด าพ้ืนเมอืงมศีักภาพในด้านการเจริญเตบิโตและผลผลิตไม่แตกต่างกบัหญ้าเนเปียร์พันธุป์ากช่อง1 ซึ่งมี

แนวโน้มที่สามารถพัฒนาเป็นพืชอาหารสตัว์หรือน าไปใช้ในต่อยอดด้านอื่น ๆ ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้มวีัตถุประสงค ์เพ่ือประเมนิการปลดปล่อยกา๊ซมเีทนจากการจัดการของเสยี การปลดปล่อยกา๊ซไน

ตรัสออกไซดท์างตรงและทางอ้อมที่เกดิขึ้นจากการเล้ียงเป็ดไล่ทุ่งของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถงึ พ.ศ. 2558 

โดยใช้ข้อมูลจากกรมปศุสตัว์ ผู้วิจัยประเมนิโดยใช้วิธคี านวณแบบเทยีร์ 1 ที่ก  าหนดไว้ในคู่มอืฉบบัใหม่ของ IPCC ซึ่ง

รายงานในปี 2006 ผลการประเมนิพบว่า การปลดปล่อยกา๊ซมเีทนที่เกดิจากการจัดการของเสยีในเขตปศุสตัว์ที่ 6 มี

มากกว่าเขตปศุสตัว์ที่ 1 ซึ่งมกีารปลดปล่อยกา๊ซดงักล่าวมากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนเป็ดไล่ทุ่งทั้งหมด อย่างไรกต็าม 

ปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซมเีทนที่เกดิขึ้นจากการจัดการของเสยีมแีนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ขณะที่การ

ปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซดท์างตรงนั้น มกีารปลดปล่อยมากที่สดุในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมกีารปลดปล่อยกา๊ซดงักล่าว

เท่ากบั 4,595 กกิะกรัมไนตรัสออกไซดต่์อตวัต่อปี นอกจากนี้ยงัพบว่า ปริมาณการผลิตกา๊ซไนตรัสออกไซดท์างอ้อมใน

การเลี้ยงเป็ดเนื้อไล่ทุ่งมปีริมาณลดลงร้อยละ 27.45 ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถงึ พ.ศ. 2558 ผลจากการประเมนิกา๊ซเรือน

กระจกในการผลิตเป็ดไล่ทุ่งคร้ังนี้ จึงมบีทบาทส าคญัที่ช่วยหาแนวทางลดปัญหาด้านสิง่แวดล้อม 

ค าส าคญั: เป็ดไล่ทุ่ง  กา๊ซเรือนกระจก  การปลดปล่อยกา๊ซมเีทน  การปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซด์  ประเทศไทย 

Abstract 

         The current study was aimed to estimate the greenhouse gases emissions of methane from manure 

management, including direct and indirect nitrous oxide emissions from duck chase field of Thailand between 2010 

and 2015.  The data of duck population was obtained from Department of Livestock Development.  The author 

calculated the amount of greenhouse gases using the Tier 1 procedure from the IPCC guidelines in 2006.  Results 

revealed that the Regional Burean of Animal Health and Sanitary 6
th
 was associated with higher emission of methane 

from manure management than those in the Regional Burean of Animal Health and Sanitary 1
st
. It occupied more 

than 50 percent of total duck chase field production.  However, annual methane emission tended to decline since 

2010.  The highest amount of direct nitrous oxide emissions found in 2013, which was 4,595 kg N2O-eg/yr.  In 

addition, the emission of indirect nitrous oxide from manure management decreased by 27.45 percent from 2010 

to 2015.  The overall result of this study indicated that free-range ducks could eliminate problem related to 

environmental issues by lowering greenhouse gas emissions. 

Keywords: Duck Chase Field, Greenhouse Gases, Methane Emission, Direct and Indirect Nitrous Oxide 

Emissions, Thailand 
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บทน า 

  ภาวะโลกร้อน (global warming) นับว่ามีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับการผลิตภาคการผลิตปศุสัตว์อย่างย่ิง 

โดย FAO (2006) ได้รายงานไว้ในหนังสือ  Livestock’s long shadow: environmental issues and options พบว่า การ

ผลิตปศุสตัว์ก่อให้เกดิการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกมากถึงร้อยละ 80 ของกจิกรรมการผลิตที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมของ

มนุษย์ทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกบัการรายงานโดยนักวิจัยหลายท่าน (Vries and Boer, 2010; Gerber et al., 2013) โดย

กา๊ซเรือนกระจกที่ผลิตขึ้นจากปศุสตัว์ ได้แก่ กา๊ซมเีทน (CH4) กา๊ซไนตรัสออกไซด ์(N2O) และกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ 

(CO2) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกดิการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในปศุสตัว์เกดิขึ้นเนื่องจากปริมาณความ

ต้องการของผู้บริโภคด้านเนื้ อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่เพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้หลายประเทศเร่งขยายการเลี้ ยงสัตว์

เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เพียงพอกบัความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจากรายงานของ FAO (2014) พบว่า

จ านวนประชากรของโลกคาดว่าจะเพ่ิมขึ้ นถึง  9 พันล้านคน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(greenhouse gas emissions) ที่เกดิจากกจิกรรมของมนุษย์ (UNDP, 2008) ผ่านกระบวนการการผลิตอาหารสตัว์ การ

เจริญเติบโตและการก าจัดของเสยี และเกดิจากกจิกรรมทางการผลิตปศุสตัว์อื่นๆ เป็นต้น (O’Mara, 2011) ด้วยเหตนุี้

จึงท าให้ประชาชนเริ่มตระหนักและให้ความส าคัญกบัปัญหาดังกล่าวที่อาจส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รนุแรงในอนาคต 

อย่างไรกต็าม ข้อมูลด้านการประเมินการปลดปล่อยกา๊ซเรือนที่เกิดขึ้นในการผลิตเป็ดเนื้ อและเป็ดไข่ไล่ทุ่งจากอดีตถึง

ปัจจุบันของประเทศไทยยังไม่มีพบการรายงานในเอกสารทางวิชาการ ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ

รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกบัปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซมีเทน และกา๊ซไนตรัสออกไซดท์ี่เกดิขึ้นจากการจัดการของเสยี

ของเป็ดไล่ทุ่ง (รวมเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ไล่ทุ่ง) ของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2553 ถงึ 2558 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

ขอ้มูลประชากรตวัสตัว ์

ข้อมูลจ านวนประชากรสัตว์ปีก (เป็ดไล่ทุ่ง) ทั้งหมด 9 เขตปศุสตัว์ ได้มาจากการรายงานของกรมปศุสตัว์ ซึ่ง

รายงานไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถงึ พ.ศ. 2558 

 

วิธีการค านวณ 

การประเมินการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากเป็ดไล่ทุ่งคร้ังนี้  ใช้การประเมินแบบเทยีร์ 1 (Tier 1) 

โดยใช้สูตรค านวณตามเกณฑ์อ้างอิงของ IPCC (2006) ซึ่งการค านวณก๊าซมีเทนจากการก าจัดของเสีย (manure 

management) จะใช้ค่าแฟคเตอร์ปลดปล่อยแนะน า (emission factor, EF) เท่ากับ 0.03 กิโลกรัมมีเทนต่อตัวต่อปี 

(IPCC, 2006) ดงัปรากฏในตารางอ้างองิที่ 10.15 จากนั้นค่าดงักล่าวจะถูกน าคูณกบัจ านวนประชากรตวัสตัว์ในแต่ละปี 

ตามชนิดของสัตว์ปีกแต่ละประเภทที่ต้องการประเมิน ส่วนการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกชนิดไนตรัส

ออกไซดท์างตรงจะใช้สมการค านวณที่ 10.25 และใช้ค่า EF ในตารางที่ 10.21 และ 10A-7 ส่วนการปลดปล่อยกา๊ซไน

ตรัสออกไซด์ทางอ้อมใช้สมการ 10.26 10.27 และ 10.30 และใช้ค่า EF ในตารางที่ 10.22 11.3 และ 10.19 

ตามล าดบั อ้างองิการค านวณจาก (IPCC, 2006)    

 

ผลและอภิปรายผลการศึกษา 

การประเมนิการปลดปล่อยกา๊ซมเีทนที่เกดิขึ้นจากกระบวนการจัดการมูล และการปลดปล่อยกา๊ซไนตรัส

ออกไซด ์ในเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ไล่ทุ่งของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถงึ พ.ศ. 2558 พบว่า มปีริมาณการปลดปล่อย

กา๊ซเรือนกระจกในเป็ดไล่ทุ่งดงันี้  
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การปลดปล่อยกา๊ซมเีทนจากการจัดการของเสยี 

การปลดปล่อยกา๊ซมเีทนในเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ไล่ทุ่งที่เล้ียงในเขตปศุสตัวท์ี่ 6 ได้แก่ ตาก พิษณโุลก ก าแพงเพชร 

สโุขทยั อุทยัธานี พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ มีปริมาณการผลิตกา๊ซมีเทนมากที่สุดคือ 660,084 กกิะ

กรัมมีเทนต่อตัวต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 54 ของพ้ืนที่การเล้ียงเป็ดไล่ทุ่งของประเทศทั้งหมด รองลงมาคือ การ

ปลดปล่อยกา๊ซมเีทนในเขตปศุสตัว์ที่ 1 ได้แก่ อยุธยา ชัยนาท นนทบุรี อ่างทอง สงิห์บุรี สระบุรี ลพบุรี และปทุมธานี ซึ่ง

มีปริมาณการผลิตกา๊ซมีเทนจากการจัดการของเสยีเท่ากับ 537,489 กกิะกรัมมีเทนต่อตัวต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 32 

ของพ้ืนที่การเล้ียงเป็ดไล่ทุ่งของประเทศทั้งหมด (ดงัตารางที่ 1) อย่างไรกต็าม การผลิตกา๊ซมเีทนที่เกดิขึ้นจากการจัดการ

ของเสยีในเป็ดไล่ทุ่งของเขตปศุสตัว์ที่ 6 มีแนวโน้มการผลิตกา๊ซมีเทนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 

2556 โดยมีปริมาณลดลงจาก 130,70 กกิะกรัมมีเทนต่อตัวต่อปี เป็น 813.3998,515 กกิะกรัมมีเทนต่อตัวต่อปี หรือ

คดิเป็นร้อยละ 24.66 ปริมาณการเพ่ิมขึ้นของกา๊ซมเีทนที่เกดิขึ้นจากการจัดการของเสยีเป็นอาจผลจากจ านวนประจ านวน

ข้อมูลประชากรตัวสตัว์ในพ้ืนที่ดังกล่าวมีปริมาณหนาแน่นกว่าเขตปศุสตัว์อื่นๆ ซึ่งมีผลต่อเนื่องถึงปริมาณที่ใช้ในสมการ

การประเมนิกา๊ซดงักล่าว โดยใช้เทยีร์ 1 (IPCC, 2006) อย่างไรกต็าม จะเหน็ได้ว่าการผลิตกา๊ซมเีทนจากการจัดการของ

เสียในเขตปศุสัตว์ที่ 6 มีปริมาณการลดลง ทั้งนี้ อาจเป็นผลเนื่องมาจากใช้จ านวนประชากรสัตว์ในช่วงเวลาดังกล่าวมี

แนวโน้มลดลง เนื่องจากสถานการณ์เรื่องโรคระบาดหรือการควบคุมปริมาณการเลี้ ยงเป็ดไล่ทุ่งให้เพียงพอกับความ

ต้องการของตลาด เพ่ือควมคุมราคาเป็ดไล่ทุ่ง โดยพบว่าจ านวนประชากรผู้ เลี้ ยงเป็ดไล่ทุ่งลดลงจ านวน 358 ครัวเรือน 

(กรมปศุสตัว์, 2557) 

 
ตารางท่ี 1 ปริมาณการปล่อยกา๊ซมเีทนที่เกดิขึ้นจากของเสยีในเป็ดไล่ทุ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถงึ พ.ศ. 2558                             

(หน่วย กกิะกรัมมเีทนต่อตวัต่อปี) 

เขตปศสุตัว์ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 
เขต 1 77,541.15 104,818.44 131,148.12 97,277.58 58,612.86 68,090.70 537,488.85 
เขต 2 4,580.16 4,419.66 3,494.16 3,909.18 4,103.82 6,182.22 26,689.20 
เขต 3 2,941.26 3,619.98 9,372.24 11,448.93 5,904.78 11,262.96 44,550.15 
เขต 4 1,589.22 3,001.47 4,934.82 2,671.5 1,911.27 2,397.45 16,505.73 
เขต 5 245.34 266.52 761.07 150.15 58.05 41.64 1,522.77 
เขต 6 130,769.73 125,349.99 135,830.22 98,514.63 85,880.49 83,738.46 660,083.52 
เขต 7 13,451.55 16,032.21 15,887.91 15,729.36 49,657.71 46,685.61 157,444.35 
เขต 8 3,738.45 4,395.96 4172.91 6,685.77 8,788.59 6,533.01 34,314.69 
เขต 9 4,866.54 6,988.68 6,860.19 6,356.34 811.05 813.39 26,696.19

  
 

การปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซดท์างตรง         

การปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซดจ์ากการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในเขตปศุสตัว์ทั้ง 9 เขต ช่วงปี พ.ศ. 2553 ถงึ 2558 

มปีริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน โดยเพ่ิมขึ้นจาก 4,537 เป็น 5,914 กกิะกรัมไนตรัสออกไซดต่์อตวัต่อปีหรือคดิเป็นร้อยละ 

23.28 อย่างไรกต็าม การปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซดท์างตรงของเป็ดไล่ทุ่งลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา โดย

มปีริมาณการปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซดท์างตรงเฉล่ียเท่ากบั 4,317 กกิะกรมัไนตรัสออกไซดต่์อตวัต่อปี (ดงัตารางที ่

2) 
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ตารางท่ี 2 ปริมาณการปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซดท์างตรงในเป็ดไล่ทุ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถงึ พ.ศ. 2558                                   

(หน่วย กกิะกรัมไนตรัสออกไซดต่์อตวัต่อปี) 

เขตปศสุตัว์ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 
เขต 1 1,468 1,984 2,482 1,841 1,109 1,289 10,173 
เขต 2 87 84 66 74 78 117 506 
เขต 3 56 69 177 217 112 213 844 
เขต 4 30 57 93 51 36 45 312 
เขต 5 5 5 14 3 1 1 29 
เขต 6 2,475 2,373 2,571 1,865 1,626 1,585 12,495 
เขต 7 255 303 301 298 940 884 2,981 
เขต 8 71 83 79 127 166 124 650 
เขต 9 92 132 130 120 15 15 504 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 ปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซมเีทนและกา๊ซไนตรัสออกไซดจ์ากการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งของประเทศไทย 

 

การปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซดท์างอ้อม 

ผลการประเมนิพบว่า เขตปศุสตัว์ที่ 6 มกีารปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซดท์างอ้อมที่เกดิจากการเล้ียงเป็ดไล่ทุ่ง

มากที่สดุ โดยมกีารปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซดท์างอ้อมเฉล่ียตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ถงึ พ.ศ. 2558 เท่ากบั 8,329.33 

กกิะกรัมไนตรัสออกไซดต่์อตวัต่อปี หรือคดิเป็นร้อยละ 54 ของปริมาณผลิตกา๊ซไนตรัสออกไซดท์างอ้อมในรอบ 6 ปีที่

ผ่านมา อย่างไรกต็ามปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซดงักล่าวมแีนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เช่นเดยีวกบัปริมาณกา๊ซไน

ตรัสออกไซดท์างอ้อมของทั้งประเทศที่ลดลงจาก 1,154,987 กกิะกรัมไนตรัสออกไซดต่์อตวัต่อปี ในปี พ.ศ. 2553 เป็น 

1,087,642 กกิะกรัมไนตรัสออกไซดต่์อตวัต่อปีในปี พ.ศ. 2558 ดงัตารางที่ 3 ทั้งนี้อาจเป็นผลเนื่องจากผู้เลี้ยงมกีาร

ปรับเปล่ียนรปูแบบการจัดการมูลที่เหมาะสมมากขึ้น เช่น การน ามูลไปท าปุ๋ยหมกั การกลับกอง หรือมูลของเป็ดถูกน าใช้

เพ่ือเป็นแหล่งอาหารส าหรับสตัวป์ระเภทอื่นๆ โดยมกีารศึกษาในท านองคล้ายกนัในสตัว์ปีกประเภทอื่น โดยพบว่าการน า

มูลสตัว์ปีกน ากลับไปใช้เป็นแหล่งอาหารสตัว ์ สามารถท าให้การใช้ประโยชน์ของกา๊ซไนโตรเจนที่ขบัถ่ายออกมามี

ประสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น รวมทั้งช่วยลดการสะสมของกา๊ซดงักล่าวในชั้นบรรยากาศและในดนิได้อกีด้วย (IPCC, 2006; 

Evan et al., 2015) 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณการปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซดท์างอ้อมในเป็ดไล่ทุ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถงึ พ.ศ. 2558                                   

(หน่วย กกิะกรัมไนตรัสออกไซดต่์อตวัต่อปี) 

เขตปศสุตัว์ 2553 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 
เขต 1 5,871 7,936 9,929 7,365 4,438 5,155 40,694 
เขต 2 347 335 265 296 311 468 2,022 
เขต 3 223 274 710 867 447 853 3,374 
เขต 4 120 227 374 202 145 182 1,250 
เขต 5 19 20 58 11 4 3 115 
เขต 6 9,901 9,490 10,284 7,459 6,502 6,340 49,976 
เขต 7 1,018 1,214 1,203 1,191 3,760 3,535               11,921 
เขต 8 283 333 316 506 665 495 2,598 
เขต 9 368 529 519 481 61 62    2,020 

 

สรุปผลการศึกษา 

  การประเมินการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกชนิดมีเทนจากการจัดการของเสยี และกา๊ซไนตรัสออกไซด์ในเป็ด

เนื้อไล่ทุ่งของประเทศไทยในเบื้องต้น พบว่า การปลดปล่อยกา๊ซมเีทนมแีนวโน้มลดลง เช่นเดยีวกบัปริมาณการปลดปล่อย

กา๊ซไนตรัสออกไซด์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นไปได้ว่าการเล้ียงเป็ดเนื้อไล่ทุ่งที่มสีภาพแวดล้อมแบบเปิดมีศักยภาพ

ในการยับยั้งการสูญเสียไนโตรเจนสู่บรรยากาศ ขณะเดียวกันเป็ดเนื้ อไล่ทุ่งยังสามารถใช้ประโยชน์จากเย่ือใยที่ใช้เป็น

แหล่งอาหารตามธรรมชาติได้อย่างมีประสทิธิภาพ อย่างไรกต็าม หากมีการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมของการเล้ียงที่

แตกต่างร่วมกับการประเมินการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในเชิงลึก จะช่วยให้การประเมินข้อมูลมีความชัดเจน และ

สามารถใช้พยากรณก์ารปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น    
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บทคดัย่อ  

  การศึกษานี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือ ประเมนิการปลดปล่อยกษีซเรือนกระจกจากการผลิตสกุรของประเทศไทยตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ. 2558 การประเมินการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกชนิดต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการผลิตปศุสตัว์อ้างองิ

จากเกณฑข์อง IPCC ในปี 2549 โดยใช้วิธกีารประเมินแบบเทยีร์ 1 นอกจากนี้ ข้อมูลจ านวนประชากรสกุรพ่อพันธุ ์สกุร

แม่พันธุ ์และสกุรระยะรุ่นถงึขนุ อ้างองิกรมปศุสตัว์ ผลการประเมนิพบว่า สกุรระยะรุ่นถงึขนุมกีารปลดปล่อยกา๊ซมีเทนที่

เกิดจากกระบวนการหมักในระบบทางเดินอาหารมากกว่าสุกรแม่พันธุ์ และสุกรพ่อพันธุ์ ตามล าดับ ซึ่งมีปริมาณการ

ปลดปล่อยกา๊ซมีเทนเท่ากบั 5.88 GgCH4 ต่อตัวต่อปี  ขณะที่การปลดปล่อยกา๊ซมีเทนจากการจัดการมูลยังพบปริมาณ

มากในสุกรระยะรุ่นถึงระยะขุน ซึ่งมีแนวโน้มการปลดปล่อยก๊าซดังกล่าวสูงขึ้ นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555  

นอกจากนี้  การปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ยังพบมากในสุกรระยะรุ่นถึงขุน ซึ่งมีค่าการ

ปลดปล่อยเท่ากบั 356.79 KgN2O ต่อตวัต่อปี  อย่างไรกต็ามสกุรพ่อพันธุม์ีการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกน้อยที่สุดใน

ช่วงเวลาที่ท าการประเมิน ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ เลี้ ยงสุกรของประเทศไทยในการหาวิธีลดปริมาณการปลดปล่อย

กา๊ซเรือนกระจกลง เพ่ือให้เกดิความย่ังยืนต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ค าส าคญั: กา๊ซเรือนกระจก, กา๊ซมเีทน, กา๊ซไนตรัสออกไซด,์ การผลิตสกุร, ประเทศไทย  

 

Abstract 

The current study was aimed to evaluate greenhouse gas emissions in swine pr oduction of Thailand from 

1999-2015.  The calculation was calculated according to the guidance of IPCC in 2006 using Tier 1 method. 

Numbers of boars, gestation-to-lactation sows and growing-to-finishing pigs were obtained from the Department 

of Livestock Development. Results revealed that pigs in the growing-to-finishing period emitted more entric 

methane than those of gestation-to-lactation sows and boars, respectively. It accounted for 5.88 GgCH4/head/year.  

The highest production of methane from manure mananagement also found in the finishing pigs, which has a 

tendency increased from 2012. Furthermore, the pigs in growing-to-finishing phase also emitted greater amount 

of direct and indirect nitrous oxide than those in the gestation-to-lactation phase, which was accounted for 356.79 

KgN2O/head/year. However, boars were lower emission of greenhouse gases during the study. Therefore, it would 

be an urgent issue for swine producers of Thailand in order to reduce greenhouse gases for the sustainability of 

environment.  

Keywords: Greenhouse Gas Emission, Methane, Nitrous Oxide, Swine Production, Thailand 
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บทน า 

  ในปัจจุบันการผลิตทางปศุสัตว์มีการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกมากถึง ร้อยละ 18 (Steinfield et al., 2006; 

Li-zhi et al., 2016) โดยกา๊ซเรือนกระจกหลักที่มีการปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมที่เกดิขึ้นจากภาคการเกษตร ได้แก่ 

กา๊ซมีเทน (CH4) กา๊ซไนตรัสออกไซด์ (N2O) และกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการผลิตกา๊ซมเีทน

เกดิขึ้นได้ 2 รูปแบบ คือ การผลิตที่เกดิจากกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ภายในระบบทางเดินอาหารของสตัว์ และกา๊ซ

มเีทนที่เกดิจากการจัดการมูลหรือของเสยี ทั้งนี้กา๊ซมเีทนถอืเป็นคร่ึงหนึ่งของกา๊ซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปลดปล่อยจาก

ภาคปศุสตัว์ ส่วนกา๊ซไนตรัสออกไซด์เป็นผลพลอยได้จากการย่อยสลายไนโตรเจน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กา๊ซ

ไนตรัสออกไซดท์างตรง (Direct N2O emission) และไนตรัสออกไซดท์างอ้อม (Indirect N2O emission) ซึ่งการประเมนิ

ไนตรัสออกไซดท์างอ้อมจะรวมถึงค่าการประเมินปริมาณไนโตรเจนที่สกุรในแต่ละระยะขบัถ่ายออกมา และส่วนหนึ่งจะมี

การสญูเสยีออกไปจากรูปแบบการจัดการมูลที่แตกต่างกนั ซึ่งส่วนใหญ่จะสญูเสยีในรูปของสารประกอบ NH3 และ NOx 

และสามารถสะสมในพ้ืนดินได้โดยกระบวนการต่างๆ ขณะเดียวกนัการเลี้ ยงสกุรยังมีการผลิตกา๊ซคาร์บอนไดออกไซดท์ี่

เกดิขึ้นจากกระบวนการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์ม สกุรเป็นสตัว์เศรษฐกจิที่มคีวามส าคัญในหลายประเทศ โดยมีแนวโน้มการ

ผลิตที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ เพ่ือเร่งขยายก าลังการผลิตให้เพียงพอกบัความต้องการของผู้บริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น 

อย่างไรกต็าม FAO (2006) ได้รายงานไว้ใน Livestock’s long shadow: environmental issues and options ที่กล่าวถึง

ปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากภาคการผลิตปศุสตัว์ชนิดต่างๆ โดย Steinfield et al. (2006) พบว่า ในการ

ผลิตสกุรมกีารปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกมากถงึร้อยละ 18 การหามาตรการเพ่ือเร่งรักษาเสถยีรภาพภาคการผลิตสัตว์ที่

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สดุนับว่ามคีวามส าคญัอย่างมากต่อการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ดงันั้น การศึกษานี้

จึงมีวัตถุประสงคเ์พ่ือประเมินการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกชนิดต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการเล้ียงสกุรพ่อพันธุ ์สกุรแม่พันธุ ์

และสกุรขนุของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2558 

 
วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

ประชากรสตัว ์ 

 ข้อมูลประชากรสกุรพ่อพันธุ ์แม่พันธุ ์และสกุรขนุของประเทศไทยในภมูิภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ถงึ 

2558 อ้างองิจากกรมปศุสตัว์  

 

วิธีการค านวณ 

 การประเมนิการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นจากการผลิตสกุรระยะต่างๆ ใช้รปูแบบการประเมนิแบบ

เทยีร์ 1 (Tier 1) ซึ่งอ้างองิตามวิธขีอง IPCC (2006) ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ประเมนิการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกชนิดกา๊ซ

มเีทนที่เกดิขึ้นจากกระบวนการหมกัในระบบทางเดนิอาหารของสกุร โดยใช้ค่าแฟกเตอร์การปลดปล่อยแนะน า (emission 

factor) ของประเทศที่ก  าลังพัฒนาน ามาคูณกบัจ านวนประชากรตวัสตัว์ (สกุร) ในแต่ละปี (Gerber et al., 2013) ส่วนการ

ประเมนิการปลดปล่อยกา๊ซมเีทนจากการจัดการของเสยี โดยคณะผู้วิจัยเลือกค่าแฟกเตอร์การปลดปล่อยแนะน าคอื 7 

GgCH4 ต่อตวัต่อปี ซึ่งเป็นค่ากลางของประเทศที่อยู่ในภมูภิาคเอเชีย (IPCC, 2006) ส่วนการค านวณค่าปริมาณกา๊ซไน

ตรัสออกไซด ์ คณะผู้วิจัยใช้จ านวนประชากรสกุรคูณกบัค่าเฉล่ียการปลดปล่อยไนโตรเจนต่อประเภทสกุรต่อปี แล้วน ามา

คูณกบัค่าแฟคเตอร์การปลดปล่อยแนะน าที่เกดิขึ้นจากรปูแบบการจัดการมูลของสกุรในรปูแบบที่แตกต่างๆ กนัที่เกดิขึ้น

จรืงภายใต้สภาพการเลี้ยงของประเทศไทย โดยสตูรที่ใช้ในการค านวณการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทั้งหมดอ้างองิจาก 

IPCC (2006) 
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ผลการศึกษา 

การปลดปล่อยกา๊ซมีเทนจากกระบวนการหมกัในระบบทางเดินอาหาร  

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากกระบวนการหมักในระบบทางเดินอาหารของสุกรในแต่ละระยะการ

เจริญเติบโต แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งพบว่าสกุรระยะขุนมีปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซมีเทนมากที่สดุคือ 5.88 GgCH4 ต่อ

ตวัต่อปี  หรือคดิเป็นร้อยละ 15.5  ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยมแีนวโน้มการปลดปล่อยกา๊ซดงักล่าวเพ่ิมขึ้นตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ขณะที่การปล่อยกา๊ซมีเทนจากการเล้ียงสกุรแม่พันธุม์ีมากเป็นอนัดับ 2 ซึ่งมีค่าการปลดปล่อย

กา๊ซมีเทนเท่ากับ 8.19 GgCH4 ต่อตัวต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 13.6 โดยมีแนวโน้มการปลดปล่อยกา๊ซดังกล่าวลดลง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา (ภาพที่ 1) 

ตารางท่ี 1 การปลดปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก ในสกุรแต่ละระยะการเจริญเตบิโต ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 - 2558     

ชนิดสตัว ์ CH4 จากการหมกัในระบบทางเดินอาหาร 

(GgCH4/ตัว/ปี) 

CH4 จากการจัดการมูลสตัว ์

(GgCH4/ตัว/ปี) 

N2O ทางตรง N2O ทางออ้ม 

สกุรพ่อพันธุ ์ 0.126    7.90    7.90 34,004 

สกุรแม่พันธุ์ 0.886  57.34  57.34 241,544 

สกุรขุน 5.876 356.79 356.79 1,521,498 

     

 

 
ภาพท่ี 1  แนวโน้มการปลดปล่อยกา๊ซมเีทนจากกระบวนการหมกั 

 

การปลดปล่อยกา๊ซมีเทนจากการจดัการมูล (Methane emission from manure management)  

ปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซมีเทนจากการจัดการมูลของสกุรแต่ละระยะการเจริญเติบโต แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่ง

พบว่า สุกรระยะขุนมีปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซมีเทนมากที่สุดคือ 356.79 GgCH4 ต่อตัวต่อปี  หรือคิดเป็นร้อยละ 

84.5  ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยมีแนวโน้มการปลดปล่อยกา๊ซดังกล่าวเพ่ิมขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ขณะที่การ

ปล่อยกา๊ซมีเทนจากการเลี้ ยงสกุรแม่พันธุ์มีมากเป็นอนัดับ 2 ซึ่งมีค่าการปลดปล่อยเท่ากับ 57.34 GgCH4 ต่อตัวต่อปี  

หรือคดิเป็นร้อยละ 13.6 โดยมแีนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 (ภาพที่ 2) 
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ภาพท่ี 2 แนวโน้มการปลดปล่อยกา๊ซมเีทนจากกระบวนการจัดการมูลสตัว์ 

 

การปลดปล่อยกา๊ซไนตรสัออกไซดท์างตรง (Direct nitrous oxide emission)  

ปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซด์ทางตรงของสกุรแต่ละระยะการเจริญเติบโต แสดงดังตารางที่  3 ซึ่ง

พบว่า สกุรระยะขุนมีปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซด์ทางตรงมากที่สดุคือ 356.79 KgN2O ต่อตัวต่อปี  หรือ

คิดเป็นร้อยละ 15.5  ของปริมาณการผลิตกา๊ซเรือนกระจกทั้งหมด โดยมีแนวโน้มการปลดปล่อยกา๊ซดังกล่าวเพ่ิมขึ้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 (ภาพที่ 3) 

 

 
ภาพท่ี 3 แนวโน้มการปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซดท์างตรง  

 

 

การปลดปล่อยกา๊ซไนตรสัออกไซดท์างออ้ม (Indirect nitrous oxide emission) 

การปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซด์ทางอ้อมของสุกรแต่ละระยะการเจริญเติบโต แสดงดังตารางที่ 4 ซึ่งพบว่า

สกุรระยะขนุมปีริมาณการปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซด์ทางอ้อมมากที่สดุคือ 1,521,498 KgN2O ต่อตวัต่อปี  หรือคิด

เป็นร้อยละ 15.5  ของปริมาณการผลิตทั้งหมด โดยมีแนวโน้มการปลดปล่อยกา๊ซดังกล่าวลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 
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ขณะที่การปล่อยกา๊ซมีเทนจากการเล้ียงสุกรแม่พันธุ์มีการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกมากเป็นอันดับสอง ซึ่งมีค่าการ

ปลดปล่อยเท่ากบั 241,544 KgN2O ต่อตวัต่อปี (ภาพที่ 4) 

 
ภาพท่ี 4 แนวโน้มการปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซดท์างอ้อม 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซมีเทนทั้งจากการหมักในระบบทางเดินอาหารและการจัดการมูลมีปริมาณสงูในสุกร

ระยะรุ่นถึงระยะขุน เนื่องจากในสุกรระยะขุนจะมีการให้อาหารกลุ่มเยื่อใยเพ่ือควบคุมการสะสมของไขมัน ดังนั้นอาจ

เป็นไปได้ว่า การให้เยื่อจะท าให้การกนิอาหารของสกุรลดลง ซึ่งวิธกีารดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นกระบวนการหมกัของเยื่อใย

ในระบบทางเดนิอาหารส่วนของล าไส้ใหญ่บริเวณไส้ติ่งของสกุร (Goff et al., 2002; Amon et al., 2006; JØ rgensen et 

al., 2011) และมีแนวโน้มว่าจะท าให้ปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซดงักล่าวสงูขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกบัการปลดปล่อย

กา๊ซไนตรัสออกไซด์ที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากปริมาณการผลิตสุกรที่เพ่ิมมากขึ้น (IPCC, 2006) ส าหรับชนิดสุกรนั้น พบว่า 

สกุรระยะรุ่นถึงระยะขุนมีการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกมากที่สดุ รองลงมาคือ สกุรระยะอุ้มท้องและระยะคลอด ซึ่งแม่

สกุรระยะนี้ ต้องการไนโตรเจนเพ่ือใช้การด ารงชีพ การสบืพันธุ ์รวมทั้งการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ของร่างกาย (Dämmagen 

et al., 2012; MacLeod et al., 2015) จะสงัเกตเหน็ได้ว่าในการผลิตปศุสตัว์ของประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยปล่อย

กา๊ซเรือนกระจกสงูที่สดุในการผลิตสกุรระยะขนุ และอาจเป็นไปได้ว่า ในอนาคตปริมาณการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจะ

มีแนวโน้มสงูขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการอาหารของผู้บริโภคที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกดิปัญหาภาวะโลกร้อน

เพ่ิมมากขึ้น หากมกีารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและอาหารไม่เหมาะสมกบัสตัว์ในแต่ละช่วงอายุของการเจริญเตบิโต   

 

สรุปผลการศึกษา 

การปลดปล่อยกา๊ซมเีทนทั้งจากกระบวนการหมกัในระบบทางเดนิอาหาร และการจัดการมูลมปีริมาณมากในปี 

พ.ศ. 2557 ถงึ 2558 โดยมแีนวโน้มสงูขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดยีวกบัการปลดปล่อยกา๊ซไนตรัสออกไซดท์ี่เกดิขึ้นทั้งจาก

การปลดปล่อยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งผลจากการประเมนิเบื้องต้น พบว่าสกุรในระยะขนุมปีรมิาณการปลดปล่อยกา๊ซ

เรือนกระจกมากที่สดุ รองลงมาคอืสกุรแม่พันธุโ์ดยมปีระมาณการปลดปล่อยกา๊ซมเีทนจากการหมกัและกา๊ซมเีทนจากการ

จัดการของเสยี เท่ากบั 50.96 และ 356.79 GgCH4 ต่อตวัต่อปี ตามล าดบั นอกจากนี้  ยงัมกีารปลดปล่อยกา๊ซไนตรัส

ออกไซดเ์ท่ากบั 1,521,498 KgN2O ต่อตวัต่อปี  ดงันั้นหากภาคการผลิตสกุรของประเทศไทยไม่สามารถหาวิธกีารจัดการ

ที่เหมาะสมได้ อาจสง่กระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตโดยเฉพาะการเกดิภาวะโลกร้อนเพ่ิมขึ้น ซึ่งวิธกีารลด

ปริมาณกา๊ซเรือนกระจกที่เกดิขึ้นอาจเป็นการลดปริมาณโปรตนีในสตูรอาหารพร้อมปรับสมดุลของกรดอะมโินให้

เหมาะสมกบัความต้องการของสตัว์ในแต่ละระยะการให้ผลผลิต ส่วนการจัดการในสกุรแม่พันธุอ์าจท าได้โดยการควบคุม
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ระดบัเยื่อใยในสตูรอาหาร นอกจากนี้ควรใช้วิธกีารประเมนิการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกให้มปีระสทิธภิาพมากขึ้นโดยใช้

สมการการค านวณในระดบัที่สงูขึ้น และควรใช้ค่าแฟคเตอร์แนะน าที่เกดิขึ้นจริงในประเทศไทย อย่างไรกต็ามประเทศไทย

ยังไม่มกีารก าหนดค่าดงักล่าว ดงันั้นจึงควรสนับสนุนให้มศีึกษาเพ่ิมเตมิในอนาคต เพ่ือควบคุมภาคการผลิตสกุรของ

ประเทศให้มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึ้นโดยก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สดุ  
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บทคดัย่อ 

จุลินทรีย์มีความส าคัญต่อคุณภาพดิน การประเมินคุณภาพดนิมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการทางการเกษตร  

ซึ่งแบคทเีรียผลิตกรดอนิโดลอะซิตกิเป็นกลุ่มแบคทเีรียที่มบีทบาทส าคญัช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้  งานวิจัย

นี้  ได้วิเคราะห์คุณภาพดนิ คดัเลือก รวมทั้งจ าแนกชนิดของแบคทเีรียเอนโดไฟทท์ี่ผลิตกรดอนิโดลอะซิติกจากข้าวเกษตร

อินทรีย์อายุ 1 ปี  พบว่า ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ 1.50 เปอร์เซน็ต์  ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 3.90 และ 34.00   

มิลลิกรัมต่อกโิลกรัม  ตามล าดับ  มีค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.30  มีค่าความหนาแน่นดิน ปริมาณน า้ในภาคสนาม และ

การน าน า้ของดินในสภาพอิ่มตัวด้วยน า้เท่ากับ 1.47  กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร 22.70 เปอร์เซน็ต์โดยน า้หนัก และ  

0.46 เซนตเิมตรต่อชั่วโมง ตามล าดบั  ซึ่งผลการแยกแบคทเีรียเอนโดไฟทจ์ากข้าวมะลิแดงบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่าง ๆ  

พบว่า ได้แบคทเีรียเอนโดไฟทจ์ านวน 84 ไอโซเลท โดยแบคทเีรีย ISP2RR1 สามารถผลิตกรดอนิ-โดลอะซิตกิในอาหาร

เหลว   Nutrient broth ที่เตมิ tryptophan 0.2 เปอร์เซน็ตไ์ด้ 53.29 มลิลิกรัมต่อลิตร ซึ่งแบคทเีรียนี้ เป็นแบคทเีรียแกรม

ลบ รูป ร่าง ท่อน และการหาล าดับเบสของยีน 16S rRNA ของแบคทีเรีย  ISP2RR1 พบว่า  เ ป็นแบคทีเรีย 

Chryseobacterium kwangyangense ที่ระดับความเหมือน 100 เปอร์เซ็นต์  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพดินสามารถ

น าไปใช้เป็นข้อมูลแนะน าเกษตรกรเพ่ือจัดการดิน ส่วนแบคทเีรียเอนโดไฟทท์ี่ผลิตกรดอนิโดลอะซิติกน่าจะมีศักยภาพ

ประยุกตใ์ช้ในระบบเกษตรอนิทรีย์ต่อไป   

ค าส าคญั: คุณภาพดนิ การแยกเชื้อ แบคทเีรียเอนโดไฟท ์ กรดอนิโดลอะซิตกิ เกษตรอนิทรีย์  

 

Abstract 

Microorganisms are important to soil quality. Theassessment of soil quality are useful in agricultural 

management. Indole acetic acid (IAA) producing bacteria play an important role in plant growth promoting. The 

present work deals with the study of soil analysis, selection and identification of indole acetic acid producing 

bacteria from one year of organic rice farming. It was found that organic matter content in soil samples was 1.50 

%. The content of phosphorus and potassium in soil were 3.90  and 34.00 mg/kg, respectively. The soil samples 

showed  pH 5.3. Soil samples showed bulk density, field water content and saturated hydraulic conductivity 1.47  

g/cm
3
, 22.70  % by weight and 0.46 cm/hr, respectively. The endophytic bacteria were isolated from Mali Dang 

organic rice on various kind of culture medium. It was found that eighty four isolates bacteria were obtained. 

Bacteria ISP2RR1 could produce indole acetic acid in  Nutrient broth adding 0.2 % tryptophan  at 53.29 mg/l. 

mailto:kittydeejing@gmail.com


  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

191 

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 

Bacteria ISP2RR1 was Gram negative bacteric and rod shape. The genetic sequencing on 16S rRNA of this bacteria 

had similar to Chryseobacterium kwangyangense at 100 % similarity. The results of soil quality assessment can be 

used as a guide for management of farmers. The endophytic indole acetic producing bacteria had the potential for 

application  in the organic farming. 

Keyword : soil quality, isolation,  endophytic bacteria, indole-3-acetic acid, organic agriculture 

 

บทน า 

 จุลินทรีย์มีบทบาทส าคัญต่อการผลิตพืชในระบบเกษตรอนิทรีย์  การวิเคราะห์คุณภาพดินจะช่วยบ่งบอกความ

เป็นประโยชน์ของดินและสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงดิน  เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินได้  โดย

แบคทเีรียเอนโดไฟท์  มีบทบาทส าคัญที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และเป็นแบคทเีรียที่อาศัยอยู่ในพืชโดยไม่

ก่อให้เกดิอนัตราย (Mano and Morisaki, 2008) แบคทเีรียกลุ่มนี้ มีกลไกการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทางอ้อม

โดยการควบคุมทางชีวภาพ เช่น การผลิตสารเมแทบอไลทย์ับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกดิโรคพืช การแย่งจับธาตุบางชนิดกับ

เชื้ อสาเหตุโรคพืชโดยการผลิตไซเดอโรฟอร์ (Panwar and Swarnalakshmi, 2005) และยังมีกลไกการส่งเสริมการ

เจริญเตบิโตของพืชทางตรงโดยการให้ธาตอุาหารแก่พืช เช่น การตรึงไนโตรเจน การละลายฟอสฟอรัส  การผลิตฮอร์โมน

พืช ซึ่งกรดอนิโดลอะซิตกิ (indole-3-acetic acid, IAA) เป็นฮอร์โมนพืชที่มบีทบาทต่อการเจริญเติบโตกล่าวคือ ช่วยใน

การแบ่งเซลล์การยืดยาวของล าต้น และการแตกรากได้มากขึ้ น (Glick, 2012)  สุจิตตรา และคณะ (2556) พบว่า 

แบคทเีรียเอนโดไฟทท์ี่แยกได้จากรากข้าวเจ้าหอมสพุรรณบุรี สามารถละลายฟอสเฟตและผลิตกรด-อนิโดลอะซิติกได้ 

465.9 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 12.0 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ  นอกจากนี้  ยังมีการประยุกต์ใช้ประโยชน์

ของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ในด้านอื่น เช่น ใช้แบคทีเรียเอนโดไฟท์ Bacillus sp.  ช่วยควบคุมเชื้ อสาเหตุโรคในข้าว 

(Hossain et al., 2016)  ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว และมีผลช่วยเพ่ิมน า้หนักสด  และน า้หนักแห้งของข้าว (Vejan et 

al., 2016)   กรณี IAA ที่มีความเข้มข้นสูงจะมีคุณสมบัติเป็นสารก าจัดวัชพืช  (Pazmiño  et al., 2012)   ซึ่ง Xia et 

al., 2015   กล่าวว่า การท าการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์มีผลท าให้แบคทีเรียเอนโด-ไฟท์มีจ านวนและความ

หลากหลายมากกว่าระบบเกษตรทั่วไป จากที่กล่าวข้างต้น การวิเคราะห์คุณภาพดินและแบคทเีรียผลิตกรดอนิโดลอะ

ซิติกสามารถประยุกตใ์ช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ดังนั้น งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัตทิางเคมแีละทาง

กายภาพดิน รวมทั้งการคัดแยก และจ าแนกชนิดของแบคทเีรียเอนโดไฟทท์ี่ผลิตกรดอนิโดลอะซิติกจากข้าวมะลิแดงใน

แปลงเกษตรอินทรีย์อายุ 1 ปี ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า  แบคทีเรียเอนโดไฟท์น่าจะมีศักยภาพที่จะน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกับ

จุลินทรีย์ชนิดอื่นที่มีบทบาทส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และยังประยุกต์ใช้กรดอินโดลอะซิติกความเข้มข้นสงูช่วย

ก าจัดวัชพืชได้อีกด้วย  ซึ่ งจะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์และยังเป็นแนวทางที่น่าจะน า

แบคทีเรียเอนโดไฟท์ไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่มีน า้น้อย  ซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพ่ือเป็น

การช่วยเพ่ิมผลผลิตให้มีทั้งปริมาณและคุณภาพสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้  

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การศึกษาคุณสมบติัทางเคมีและทางกายภาพดินแปลงเกษตรอินทรียอ์าย ุ1 ปี 

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีดิน ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) วัดโดย pH meter ตามวิธีของ Peech 

(1965) ปริมาณอินทรียวัตถุ (organic matter) ตามวิธีการของ Walkley and Black (1947) ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์  (Available phosphorus) ตามวิธีของ  Bray and Kurtz (1945) ปริมาณโพแทสเซียมที่ แลกเปล่ียนได้  

(Exchangable potassium) ตามวิธกีารของ Jackson (1958) ปริมาณโพแทสเซียม โดยใช้เคร่ือง Flame Photometer และ

ศึกษาคุณสมบตัทิางกายภาพของดนิ ได้แก่ ค่าความหนาแน่นดนิ (soil bulk density) ตามวิธขีอง Blake (1965) ปริมาณ

น ้าในภาคสนาม (field water content) ตามวิธีของ Gardner (1986) และค่าการน าน ้าของดินในสภาพอิ่มตัวด้วยน ้า 

(saturated hydraulic conductivity) ตามวิธขีอง Klute and Dirksen (1986) 
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การคดัแยกแบคทีเรียเอนโดไฟทจ์ากส่วนต่าง ๆ ของขา้วมะลิแดงในแปลงเกษตรอินทรียอ์าย ุ1 ปี 

เกบ็ตัวอย่างต้นข้าวมะลิแดงในช่วงระยะต้นข้าวแตกกอ  จากแปลงข้าวที่ท าเกษตรอนิทรีย์เป็นเวลา  1 ปี จาก

อ าเภอสนัก าแพง   จังหวัดเชียงใหม่   ตดัชิ้นส่วนของข้าวมะลิแดง  ได้แก่  ส่วนของราก ล าต้น   และใบ  ยาวประมาณ  1  

เซนติเมตร  แล้วฆ่าเชื้ อบริเวณพ้ืนผวิด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซน็ต์ เป็นเวลา 2 นาท ีแล้วเติมสารละลายโซเดียมไฮโป

คลอไรทค์วามเข้มข้น 4  เปอร์เซน็ต์ เป็นเวลา 15 นาท ีจากนั้นล้างด้วยน า้กลั่นจ านวน 8 คร้ัง  น าชิ้นส่วนของข้าวที่ผ่าน

การ ฆ่า เชื้ อแ ล้ววางบนอาหารแข็ง  4 ชนิด  ไ ด้แ ก่  Tryptic soy agar (TSA), Plate count agar medium (PCA), 

Pikovskaya’s medium (PVK) และ International streptomyces projected medium 2 (ISP2) เลี้ยงที่อณุหภมู ิ37 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง และน าน า้สดุท้ายที่ได้จากการล้างชิ้นส่วนของข้าวไปเพาะเล้ียงในอาหารแขง็ Nutrient agar 

(NA) โดยวิธ ีpour plate เลี้ ยงที่อุณหภมูิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง  เลือกโคโลนีที่มีลักษณะแตกต่าง

กนั แล้วท าให้ได้เชื้อบริสทุธิ์โดยวิธ ีcross streak และเกบ็เชื้อบริสทุธิ์ไว้บนอาหารวุ้นผวิเอยีงเพ่ือการศึกษาต่อไป 

การคดัเลือกแบคทีเรียท่ีผลิตกรดอินโดลอะซิติก 

น าแบคทีเรียเอนโดไฟทบ์ริสทุธิ์ที่แยกได้ มาทดสอบความสามารถในการผลิตกรดอนิโดลอะซิติกขั้นต้น  โดย

เพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว Tryptone broth ที่บรรจุในหลอดทดลองปริมาตรอาหาร 5 มลิลิลิตร เลี้ยงเชื้อบนเคร่ืองเขย่า

ความเรว็ 130 รอบต่อนาที เป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นหยด Kovac’s reagent  5  หยด ใส่ลงในอาหารเหลวที่มีเชื้ อ

ตัวอย่าง ซึ่งในสารละลายดังกล่าวมี Para-dimethyl-amino-benzaldehyde ท าปฏกิริิยากบัวงแหวนอนิโดล  หากมีสแีดง

เกิดขึ้นที่ผิวหน้าอาหารเล้ียงเชื้ อ แสดงว่าแบคทีเรียผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้ให้ผลเป็นบวก แต่ถ้าไม่มีสีแดงเกิดขึ้นที่

ผวิหน้าอาหารแสดงว่าเป็นผลลบ  และเกบ็เชื้อตวัอย่างที่ให้ผลเป็นบวกไว้ศึกษาต่อไป 

การผลิตและการวิเคราะหป์ริมาณกรดอินโดลอะซิติก 

เพาะเล้ียงเชื้ อเร่ิมต้นที่มีค่าความขุ่นเท่ากบั McFarland No. 1.0 (มีจ ำนวนเซลล์ประมำณ 3 x 108 CFU/ml) ลง
ในอาหารเหลว Nutrient broth ที่เติม Tryptophan 0.2 เปอร์เซน็ต์ของปริมาตรอาหาร บรรจุในหลอดทดลองปริมาตร 5 

มลิลิลิตร  โดยใช้ควำมเข้มข้นของเชื้อเริ่มตน้ 2 เปอร์เซ็นต์ของปริมำตรอำหำร เลี้ยงบนเคร่ืองเขย่า 130  รอบต่อนาท ีเป็น

เวลา 48 ชั่วโมง เกบ็สารละลายตัวอย่างป่ันเหวี่ยงความเรว็ 8,000 รอบต่อนาท ีเป็นเวลา 20 นาท ี เกบ็ส่วนใสวิเคราะห์

ปริมาณกรดอนิโดลอะซิติก โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ที่ความยาวคล่ืน 530 นาโนเมตร 

เปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน (Ahmad et al., 2008) และเกบ็เชื้ อตัวอย่างที่ผลิตกรดอินโดลอะซิติกได้สูงไว้ส าหรับ

การศึกษาต่อไป 

การจ าแนกชนิดของแบคทีเรียเอนโดไฟทท่ี์ผลิตกรดอินโดลอะซิติก 

การศึกษาคุณลกัษณะของแบคทีเรีย 

น าแบคทเีรียที่ผลิตกรดอนิโดลอะซิติกได้ มาศึกษาลักษณะการเจริญบนอาหารแขง็ Nutrient agar  และบันทกึ

ลักษณะโคโลนี  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาโดยการย้อมสีแบบแกรม แล้วตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบเลนส์

ประกอบ บันทกึการติดสแีกรม รูปร่าง  และการจัดเรียงตัวของเซลล์  และศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาและชีวเคมี  ได้แก่  

การผลิตเอนไซม์คะตาเลส  เอนไซม์ออกซิเดส และการใช้แหล่งคาร์บอนชนิดต่าง ๆ  เช่น ฟรุคโตส  ซูโครส  มอลโตส  

กลูโคส  กาแลคโตส  ไซลิทอล แลคโตส และ แมนนิทอล  

การหาล าดบัเบสของ 16S rRNA ของแบคทีเรียเอนโดไฟทท่ี์ผลิตกรดอินโดลอะซิติก 

การสกดัดเีอน็เอแบคทเีรียโดยใช้ชุดสกดัส าเรจ็รปู (Geneaid, Taiwan) และเพ่ิมปริมาณยีน 16S rRNA โดยใช้ 

Universal Primer  คือ 27F ซึ่งมีล าดับนิวคลีโอไทด์ คือ 5’-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3’   และวิเคราะห์

ผลล าดบัเบสของ 16S rRNA เปรียบเทยีบกบัฐานข้อมูลใน GenBank  
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ผลการศึกษา 

การศึกษาคุณสมบติัทางเคมีดินจากแปลงขา้วเกษตรอินทรียอ์าย ุ 1 ปี 

ผลการศึกษาคุณสมบตัทิางเคมแีละกายภาพดนิจากแปลงข้าวเกษตรอนิทรีย์อายุ 1 ปี  แสดงในตารางที่ 1 พบว่า 

ดนิมปีริมาณอนิทรียวัตถุ 1.50 เปอร์เซน็ต ์ ปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 3.90 และ 34.00   มลิลิกรัมต่อกโิลกรัม  

ตามล าดบั  มค่ีาความเป็นกรด-ด่าง 5.30  ค่าความหนาแน่นดนิ ปริมาณน า้ในภาคสนาม และการน าน า้ของดนิในสภาพ

อิ่มตวัด้วยน า้ 1.47  กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนตเิมตร, 22.70 เปอร์เซน็ตโ์ดยน า้หนัก และ  0.46 เซนตเิมตรต่อชั่วโมง 

ตามล าดบั   

ตารางท่ี  1 คุณสมบตัทิางเคมแีละทางกายภาพของดนิจากแปลงข้าวที่ท าการเกษตรอนิทรีย์อายุ 1 ปี 

อินทรียวตัถุ      ฟอสฟอรสั     โพแทสเซียม     ค่าความเป็น     ความหนาแน่น      ปริมาณน ้าในภาคสนาม   การน าน ้าของดินใน 

    (%)           (mg/kg)        (mg/kg)          กรด-ด่าง          (g/cm3)                (%by weight)         สภาพอ่ิมตวัดว้ยน ้า 

                                                                                                                                      (cm/hr) 

    1.50            3.90            34.00             5.30               1.47                        22.70                     0.46 

  

 

การคดัแยกแบคทีเรียเอนโดไฟทจ์ากส่วนต่าง ๆ ของขา้วมะลิแดงท่ีท าการเกษตรอินทรียอ์าย ุ1 ปี 

ผลการคัดแยกแบคทเีรียเอนโดไฟทจ์ากข้าวมะลิแดงบนอาหารเล้ียงเชื้ อชนิดต่าง ๆ แสดงในตารางที่ 2 พบว่า 

ได้แบคทเีรียเอนโดไฟทจ์ากส่วนของราก ล าต้น และใบของข้าวมะลิแดงจ านวน 31, 31 และ 23 ไอโซเลท รวมทั้งหมด 

84 ไอโซเลท  และไม่พบการเจริญของแบคทเีรียที่แยกได้จากน า้สดุท้ายของการฆ่าเชื้อบริเวณพ้ืนผวิ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการแยกแบคทเีรียเอนโดไฟทจ์ากข้าวมะลิแดงบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่าง ๆ 

 จ านวนไอโซเลทที่แยกไดจ้ากส่วนต่าง ๆ ของขา้วมะลิแดง (ไอโซเลท)  

อาหารเลี้ ยงเช้ือ ราก ล าตน้  ใบ รวม  

PCA 9 4 5 18 

PVK 8 8 8 24 

TSA 10 12 7 29 

ISP2 4 6 3 13 

รวม 31 30 23 84 

 

การคดัเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟทแ์ละปริมาณการผลิตกรดอินโดลอะซิติก 

ผลการคดัเลือกแบคทเีรียเอนโดไฟทท์ี่ผลิตกรดอนิโดอะซิตกิขั้นต้น จ านวน 84 ไอโซเลท พบว่า มเีพียง 1 ไอโซ

เลทคือ แบคทีเรีย ISP2RR1 ที่ให้ผลบวก โดยมีปริมาณการผลิตกรดอินโดลอะซิติกในอาหาร Nutrient broth ที่เติม

กรดอะมโิน tryptophan 0.2 เปอร์เซน็ต ์ ได้ 53.29 มลิลิกรัมต่อลิตร 

การจ าแนกชนิดของแบคทีเรียเอนโดไฟทท่ี์ผลิตกรดอินโดลอะซิติก  

แบคทเีรีย ISP2RR1 มลีักษณะโคโลนีสเีหลืองออกส้ม รปูร่างโคโลนีกลม ขอบเรียบ  ผวิหน้านูน มนัเงา  (รปูที่ 

1ก) ส่วนผลการย้อมสแีบบแกรม พบว่า เป็นแบคทเีรียแกรมลบ รปูร่างท่อน เซลล์เดี่ยว (รปูที่ 1ข) และผลการทดสอบ

คุณลักษณะทางชีวเคมขีองแบคทเีรีย ISP2RR1 แสดงในตารางที่ 3  ส่วนผลการหาล าดบัเบส 16S rRNA ของแบคทเีรีย 

ISP2RR1  โดยเทยีบกบัฐานข้อมูลใน GenBank พบว่า  มลี าดบัเบสเหมอืนกบัล าดบัเบสของแบคทเีรีย Chryseobacterium 

kwangyangense ที่ระดบัความเหมอืน 100 เปอร์เซน็ต ์ (ตารางที่ 4) 
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                           ก)                                              ข) 

รูปท่ี 1 ก) ลกัษณะโคโลนีของแบคทีเรีย ISP2RR1 ข) รูปร่างและการเรียงตวัของแบคทีเรีย ISP2RR1 

 

ตารางที่ 3 ลักษณะทางสรีรวิทยา และชวีเคมขีองแบคทเีรียที่ผลิตกรดอนิโดลอะซิตกิ 

หมายเหต ุ  +   คอืเชื้อสามารถสร้างเอนไซม ์หรือ สามารถใช้แหล่งคาร์บอน 

               -   คอืเชื้อไม่สามารถสร้างเอนไซม ์หรือ ไม่สามารถใช้แหล่งคาร์บอน 

 

ตารางที่ 4 ผลการจ าแนกแบคทเีรียเอนโดไฟทโ์ดยหาล าดบัเบส 16S rRNA เปรียบเทยีบกบัฐานข้อมูลใน GenBank  

ไอโซเลท                             แบคทเีรีย                       Accession number                  Query Cover                  Identities 

ISP2RR1              Chryseobacteriumkwangyangense         EU169201.1                         100 %                    800/800 

                                                                                                                                                       100% 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ดิน พบว่า มีปริมาณอนิทรียวัตถุในระดับต ่าถึงปานกลาง  เกษตรกรควรปรับปรุงดินโดยการเพ่ิม

อนิทรียวัตถุ ปุ๋ยอนิทรีย์  ปุ๋ ยคอก ปุ๋ยหมกั วัสดุเหลือใช้ที่มลิีกโนเซลลูโลส นอกจากนี้  การเพ่ิมปริมาณจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อย

สลายเซลลูโลสลงไปในดนิ โดย Xie et al., 2015 พบว่า การใส่ปุ๋ยคอกเป็นระยะเวลา  25 ปี ท าให้มีน า้ตาลสะสมในดิน

และมีผลต่ออนุภาคของอนิทรียวัตถุในดินมากขึ้น  ส่งผลดีต่อการเจริญของทั้งพืชและจุลินทรีย์ดิน  ในการทดลองนี้พบ

ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมต ่า  เกษตรกรควรปรับปรงุดนิโดยการเพ่ิมจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตและโพแทสเซียม 

ตัวอย่างดินในการทดลองนี้    จัดเป็นดินที่อยู่ในสภาพเป็นกรดจัด  ซึ่งดินที่มีความเป็นกรดมีผลเสียต่อกิจกรรมของ

จุลินทรีย์ดิน และยังมีผลต่อการใช้ธาตุอาหารของพืชอกีด้วย (Kemmitt et al., 2006)   การปรับปรุงดินที่เป็นกรดท าได้

โดยการใส่อินทรียวัตถุ   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารและการเกบ็ความชื้ นให้กับดินโดยการใส่ปุ๋ย

อนิทรีย์  

  การวิเคราะห์ค่าความหนาแน่นดิน  พบว่า  ตัวอย่างดินมีความหนาแน่นดินไม่สงูมาก ซึ่งหากความหนาแน่น

ดินมากเกนิไป  อาจเนื่องจากมีปริมาณอนิทรียวัตถุในดินอยู่น้อย  ซึ่งมีผลเสยีคือท าให้รากพืชเจริญได้ไม่ดี ปัญหาดินมี

ความหนาแน่นมากเกนิไปอาจแก้ไขได้โดยการใส่อนิทรียวัตถุ  ส่วนผลการวิเคราะห์ปริมาณน า้ในภาคสนาม  และค่าการ

น าน า้ของดนิขณะอิ่มตวัด้วยน า้  มค่ีาไม่สงูมากนักซึ่งการใส่ปุ๋ยมูลสตัว์และปุ๋ยอนิทรีย์ มผีลท าให้ดนิมสีารคาร์บอนอนิทรีย์ 

และไนโตรเจน  และดนิมกีารปลดปล่อยธาตฟุอสฟอรัสเพ่ิมขึ้น  ส่งผลให้ดนิมค่ีาการน าไฟฟ้าดขีึ้น (Zhang et al., 2013)   

การคดัแยกแบคทเีรียเอนโดไฟทจ์ากส่วนของราก และล าต้นข้าวมะลิแดงมมีากกว่าส่วนของใบ ซึ่งบริเวณรากพืช

มกัจะพบจุลินทรีย์หนาแน่นกว่าบริเวณอื่น เนื่องจากบริเวณรากพืชมกีารขบัสารบางอย่างออกมา เช่น น า้ตาลและกรดอะมิ

โน ส่งผลสนับสนุนกจิกรรมของจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณรอบรากพืชได้  (Rosenblueth and Romero, 2006) ซึ่งสอดคล้อง

กบัรายงานของ ปรารถนา และคณะ, 2555 ที่พบแบคทเีรียเอนโดไฟทจ์ากส่วนของรากข้าวมากกว่าส่วนของล าต้น และใบ

ไอโซเลท คะตาเลส ออกซิ

เดส 

ฟรกุ

โตส 

ซโูครส มอลโตส กลูโคส กาแลค

โตส 

ไซลิทอล แลคโตส แมนนิ

ทอล 

ISP2RR1 + + - - + - - - - - 
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ข้าว ส่วนในข้าวโพด  มะเขือเทศ แตงโม และ พริกไทยกพ็บแบคทีเรียเอนโดไฟท์ในส่วนรากมากกว่าส่วนอื่น ๆ 

เช่นเดียวกัน (Xia et al., 2015) ซึ่งกระบวนการเข้าสู่พืชของแบคทีเรียเอนโดไฟท์โดยผ่านทางบาดแผลรากขนและ

บริเวณผิว ช่องเปิดธรรมชาติ หรือการใช้เอนไซม์ย่อยสลาย   เช่น  เอนไซม์เซลลูเลสและเพคติเนส  (Nath  and Joshi, 

2016)   

 การคดัเลือกเชื้อและการวเิคราะห์ปริมาณกรดอนิโดลอะซิตกิ  ในการทดลองนี้  พบว่า แบคทเีรียเอนโดไฟทไ์อโซ

เลท ISP2RR1 แยกได้จากส่วนของรากข้าว สามารถผลิตกรดอนิโดลอะซิตกิได้  53.29 มลิลิกรัมต่อลิตร แต่อย่างไรกต็าม  

ปริมาณกรดอนิโดลอะซิตกิที่ผลิตได้ไม่สงูมากนัก อาจเป็นผลมาจากการใช้อาหารทดสอบปริมาตรน้อย จึงอาจสง่ผลให้เชื้อ

ผลิตกรดอนิโดลอะซิตกิได้น้อย ซึ่งยังมปัีจจัยอื่น ๆ เกี่ยวข้องอกี เช่น ความเข้มข้นของสารตั้งต้น คอืกรดอะมโินทรปิ

โตเฟน ชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ ค่าความเป็นกรด-ด่าง  อณุหภมู ิ อตัราเรว็ของการเขย่า และระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง 

ชนิดของแหล่งไนโตรเจน (Mohite, 2013)   Dasri et al., 2014  หาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดอนิโดลอะซิตกิโดย

แบคทเีรีย DPY05 ที่แยกได้จากรากกล้วยไม้  พบว่า ผลิตกรดอนิโดลอะซิตกิได้สงูสดุในอาหาร  Kin-B medium เท่ากบั 

67.18 ไมโครกรัมต่อมลิลิลิตร ที่เตมิกรดอะมโินทริปโตเฟน 2.5 มลิลิโม-ลาร ์ค่าความเป็นกรด-ด่าง 7.0 ที่อณุหภมู ิ 37 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 วัน  

ในการทดลองนี้   จ าแนกชนิดแบคทเีรีย ISP2RR1 โดยศึกษาล าดบัเบสของยีน 16s rRNA พบว่า เป็นเชื้อ 

Chryseobacterium kwangyangense  ซึ่ง Suhandono et al., 2016  พบว่า  Chryseobacterium sp.  เป็นแบคทเีรียเอนโด

ไฟทท์ี่แยกได้จากผลเงาะ  สามารถละลายธาตอุาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ช่วยป้องกนัเชื้อสาเหตโุรคพืช  ช่วยผลิต

ฮอร์โมนพืช รวมทั้งช่วยเพ่ิมการดูดซับแร่ธาตตุ่าง ๆ ให้แก่พืชอกีด้วย  และจากการคดัแยกได้จากรากข้าวมะลิแดงจาก

แปลงเกษตรอนิทรีย์อายุ 1 ปี สามารถผลิตกรดอนิโดลอะซิตกิ  ซึ่งน่าจะน าไปประยุกตใ์ช้ประโยชน์ในการปลูกพืชในระบบ

อนิทรีย์ โดยพบรายงานการใช้ประโยชน์ของเชื้อดงักล่าวของ Pragash  et al., 2009 คอืChryseobacterium aquaticum 

PUPC1  ที่แยกได้จากดนิบริเวณรอบรากข้าวผลิตเอนไซมโ์ปรตเิอสยับย้ังเชื้อราสาเหตโุรคพืชและยังผลิตเอนไซม ์

aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) deaminase ที่จะช่วยป้องกนัและช่วยให้พืชทนทานต่อสภาวะที่ไม่เหมาะสม  

เช่น ทนน า้ท่วม  ทนแล้ง ทนความเคม็ ทนต่อเชื้อก่อโรค  รวมทั้งทนต่อสิ่งปนเป้ือนในดนิได้เป็นอย่างด ี(Glick, 2014)  

นอกจากนี้  Abdeljalil et al., 2016 รายงานว่า Bacillus sp., Enterobacter cloacae, Chryseobacterium jejuense และ 

Klebsiella pneumoniae ที่แยกได้จากบริเวณรอบรากต้นมะเขอืเทศ ช่วยส่งเสริมการเจริญเตบิโตของพืช และยงัสามารถ

ผลิตสารต้านเชื้อราสาเหตโุรครากเน่าที่เกดิจากเชื้อรา Rhizoctonia  solani ในมะเขอืเทศได้ ซึ่ง Radzki et al., 2013 พบว่า 

Chryseobacterium sp. C138 ผลิตไซเดอโรฟอร์เพ่ือแย่งจับธาตเุหลก็กบัเชื้อสาเหตโุรคพืช  และยังมรีายงานของ 

Domenech et al., 2006  ที่ประยุกตใ์ช้  Chryseobacterium balustinum, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis และ 

Pseudomonas fluorescens  ร่วมกนัเพ่ือช่วยส่งเสริมการเจริญและช่วยควบคุมเชื้ อสาเหตุโรคเห่ียวและโรคเน่าคอดนิใน

มะเขือเทศและพริกไทย  โดยพบว่า การใช้เชื้อร่วมกนัได้ผลดกีว่าการใช้เชื้อชนิดใดชนิดหนึ่ง  

 

สรุปผลการศึกษา 

การประเมินคุณภาพดินจากแปลงข้าวเกษตรอนิทรีย์อายุ 1 ปี พบว่า มีลักษณะทางเคมีและทางกายภาพอยู่ใน

ระดับต ่าถึงปานกลาง ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการแนะน าเกษตรกรให้ปรับปรุงบ ารุงดินโดยใช้วิธกีารทางชีวภาพ

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าวอนิทรีย์ในด้านปริมาณและคุณภาพ และแบคทีเรีย  Chryseobacterium kwangyangense ที่สามารถ

ผลิตกรดอนิโดลอะซิติกได้ในการทดลองนี้ น่าจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเชื้ อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชใน

กลุ่มอื่นซึ่งอยู่ในรูปของเชื้ อผสม  หรือน ากรดอนิโดลอะซิตกิที่ผลิตได้ไปใช้เป็นสารก าจัดวัชพืช  ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการ

ใช้สารเคมทีางการเกษตรที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม และยังมคีวามปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคอกีด้วย  ในอนาคตผู้วิจัย

จะตรวจสอบความสามารถในการผลิตเอนไซม์ ACC deaminase และการผลิตไซเดอโรฟอร์ของเชื้ อข้างต้น เพ่ือน าไป

ประยุกตใ์ช้ในระบบเกษตรอนิทรีย์ต่อไป 
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การประเมินผลกระทบของปุ๋ยหมกัทีไ่ดจ้ากการทดสอบการแตกเป็นส่วนของพลาสติก
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บทคดัย่อ 

 การประเมนิผลกระทบของปุ๋ยหมกัที่ได้จากการทดสอบการแตกเป็นส่วนของพลาสติกชีวภาพระหว่างการหมัก

ที่มต่ีอการงอกและการเจริญเติบโตของพืชชั้นสงูตามมาตรฐาน OECD 208 ร่วมกบั EN 13432 Annex E เป็นส่วนหนึ่ง

ของการประเมินพลาสติกที่สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ ตามข้อก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO 

17088:2012 โดยน าปุ๋ยหมักที่ ผ่านการทดสอบการแตกเป็นส่วนของพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิด 

(Polylactic acid; PLA) มาผสมกับดินในอัตราส่วนร้อยละ 25 และ 50 (โดยน ้าหนักแห้ง) เทียบกับปุ๋ยหมักที่ไม่มี

พลาสติก ใส่วัสดุปลูก 600 กรัม (โดยน า้หนักแห้ง) ในกระถางพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 เซนติเมตร ปลูก

พืชทดสอบ 2 ชนิดคือ ข้าวโพด และผักกวางตุ้ง วางชุดทดสอบในห้องควบคุมสภาวะแวดล้อมที่อุณหภมูิ 20-30 องศา

เซลเซียส ความชื้นในอากาศร้อยละ 80-100 ความเข้มแสง 300-400 ไมโครไอสไตน์ต่อตารางเมตรต่อวินาท ีเป็นเวลา 

16 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 21 วัน หลังจากต้นอ่อนในกลุ่มควบคุม (ดิน) มีการงอกได้ร้อยละ 50 ท าการประเมินผล

กระทบของปุ๋ยหมักที่มีต่อพืช โดยตรวจสอบร้อยละการงอกและมวลแห้งของพืช รวมถึงการสงัเกตลักษณะผิดปกติของ

ต้นพืช เมื่อสิ้นสุดการทดสอบ พบว่า ความแตกต่างด้านร้อยละการงอกและน า้หนักมวลแห้งของพืชจากชุดทดสอบปุ๋ย

หมักที่มีพลาสติกชีวภาพกบัชุดที่ไม่มีพลาสติกไม่เกนิเกณฑก์ าหนด กล่าวได้ว่า ปุ๋ยหมักที่ได้จากการทดสอบการแตกเป็น

ส่วนของพลาสติกชีวภาพ PLA ตามมาตรฐาน ISO 16929:2013 นี้  ไม่เกดิผลเสยีต่อความสามารถของปุ๋ยหมักที่ได้ใน

การช่วยให้พืชเตบิโต เมื่อเปรียบเทยีบกบัปุ๋ยหมกัที่ไม่ได้เตมิพลาสตกิ 

ค าส าคญั: พอลิแลคติกแอชิด, ปุ๋ยหมัก, EN 13432 Annex E, ISO 17088 

 

Abstract 

         To determine the effect of bio-plastic materials in which obtained from disintegration pilot scale test under 

defined conditions to the germination and growth of higher plants. The method was modified from OECD 208:2006 

and EN 13432, Annex E. It forms part of an overall scheme for the evaluation of the compostable plastic as 

outlined in ISO 17088:2012; specifications for compostable plastics. Mixing the dry mass ratio of the soil with 
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25% and 50% of compost, obtained from the test of disintegrated plastic materials as polylactic acid; PLA and the 

non-plastic composting. Put 600  gram dry mass of soil mixed (test sample) into a plastic pot with pan diameter 

of 12.5 cm before sow with the selected seeds, corn and pak choy. Place a set into an environmental controlled 

room at 20-30
o
C, relative humidity 80-100% and light intensity 300-400 µE m

-2
sec

-1
 for 16 hour per day. At 

the end of testing period 21 days after 50% of seedling in the control group (soil) germinated. The final evaluation 

will consider percentage of germination rateand dry mass including any abnormal symptoms visually observed on 

the plants, the results show the percentage of germinating seed and dry mass at the same interval shall not be over 

the acceptable criteria. Then, It was concludes that the plastic used for disintegration test according to ISO 

16929:2013, is not promote any adverse effects to the plant when compared to the blank compost. 

Keywords: polylactic acid, compost, EN 13432 Annex E, ISO 17088  

 

บทน า 

  ผลิตภัณฑ์พลาสติกถูกน ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และในการด ารงชีวิตมาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน โดยมีอตัราการผลิตและการใช้สงูขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ ประเทศ

ไทยมปีริมาณขยะประเภทพลาสตกิและโฟมสงูกว่าปีละ 2.3 ล้านตนั (กรมควบคุมมลพิษ, 2555) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาใน

การย่อยสลายนานหลายร้อยปี วิธกีารก าจัดขยะพลาสติกส่วนใหญ่ คือ การพยายามน ากลับไปใช้ใหม่ การเผาทิ้งและการ

ฝังกลบ แต่กม็ีข้อจ ากดั คือ พ้ืนที่ในการฝังกลบที่ไม่เพียงพอ ส่วนการน าพลาสติกไปใช้ใหม่กม็ีข้อจ ากดัหลายด้าน เช่น 

ต้นทุนในการน าพลาสติกกลับไปใช้ใหม่มีค่าใกล้เคียงหรือสูงกว่าการผลิตขึ้นใหม่ ในขณะที่คุณภาพที่ได้อาจด้อยกว่า 

นอกจากนี้  การท าลายโดยการเผาทิ้ งหรือเผาให้พลังงานกม็ีโอกาสท าให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางดิน  น า้ และ

อากาศ ก่อให้เกดิปรากฏการณเ์รือนกระจกจนน าไปสู่ภาวะโลกร้อน 

 แนวทางหนึ่งในการร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การใช้ผลิตภัณฑท์ี่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ แม้จะยังมี

ราคาสงู เนื่องมาจากข้อจ ากดัด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีส าหรับการผลิต แต่หลายประเทศในโลกรวมถึงประเทศไทยมี

แนวโน้มส่งเสริมให้มีการน าพลาสติกชีวภาพมาใช้มากขึ้นทุกปี เนื่องจากฎระเบียบในการจัดการขยะบรรจุภัณฑข์องคู่ค้า

ส าคัญของไทย เช่น สหราชอาณาจักรอังกฤษ สหภาพยุโรป และญี่ ปุ่น เป็นต้น ที่มีการพิจารณาถึงผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสขุอนามัยชุมชนตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวนี้ท าให้อุตสาหกรรมการส่งออก

ของไทยมีต้นทุนที่สูงขึ้น ในเชิงการค้าระหว่างประเทศมีการก าหนดมาตรฐานสากลในการรับรองการย่อยสลายได้ทาง

ชีวภาพของผลิตภัณฑ ์ซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงอตุสาหกรรมได้ออกประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม

ข้อก าหนดพลาสติกสลายตัวได้ เลขที่ มอก. 17088-2555 อ้างอิงตามมาตรฐานสากล ISO 17088:2012 ซึ่งเป็นวิธี

มาตรฐานหนึ่งที่หลายประเทศทั่วโลกใช้ส าหรับบ่งชี้ และแสดงเคร่ืองหมายบนพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์พลาสติก โดย

พลาสตกิที่จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้  ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัโิดยห้องปฏบิตักิารที่ได้รับการยอมรับจาก

หน่วยรับรองระบบงานในระดบัสากลครบทั้ง 4 ประเดน็หลัก ได้แก่ (1) การแตกสลายทางชีวภาพแบบใช้ออกซิเจนในขั้น

สดุท้าย (2) การแตกเป็นส่วนระหว่างการหมัก (3) การไม่เกดิผลเสยีต่อความสามารถของปุ๋ยหมักที่ได้ในการช่วยให้พืช

เตบิโต (4) ปริมาณโลหะและสารพิษในพลาสตกิ (กระทรวงอตุสาหกรรม, 2555)   

 ในปัจจุบัน พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพที่ ถูกน ามาใช้ในเชิงการค้ามากที่สุด ได้แก่ พอลิแลคติกแอซิด 

(Polylactic acid; PLA) จัดเป็นพอลิเมอร์ประเภทพอลิเอสเทอร์ ผลิตได้จากกรดแลคติก ซึ่งเป็นสารที่สงัเคราะห์ขึ้นหรือ

ได้จากการหมกัผลผลิตทางการเกษตรที่มแีป้งและน า้ตาลเป็นองคป์ระกอบ พลาสตกิชีวภาพชนิด PLA มอีณุหภมูกิลาสท

รานสชิัน (Glass transition temperature: Tg) ที่ 55 องศาเซลเซียส อณุหภมูจุิดหลอมเหลว (Melting temperature: Tm) 

ที่ 175 องศาเซลเซียส สมบัติเด่นของ PLA คือ มีความใส เข้ากับเนื้ อเยื่อของสิ่งมีชีวิต (Biocompatibility) ได้ดี ย่อย

สลายได้ทางชีวภาพ แต่มีข้อด้อยในเรื่องของความเปราะ (NatureWorks LLC, 2012) แต่อย่างไรกต็าม ขณะนี้มีการน า 

PLA มาใช้เป็นผลิตภัณฑพ์ลาสตกิชีวภาพกนัอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งห้องปฏบิตักิารทดสอบการสลายตวั
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ทางชีวภาพของวัสดุ, วว. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการรับรองความสามารถด้านการทดสอบพลาสติกสลายตัวได้ตาม

มาตรฐานสากล ISO 17088:2012 จากสถาบัน DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี ตั้งแต่ปี 2557 และเลือกใช้วัสดุ PLA 

เป็นตวัแทนของผลิตภัณฑพ์ลาสตกิชีวภาพส าหรับการทดสอบดงักล่าว การศึกษาในครั้งนี้  เป็นการตรวจสอบการ

ไม่เกดิผลเสยีต่อความสามารถของปุ๋ยหมัก ที่ได้จากการทดสอบการแตกเป็นส่วนของพลาสกิชีวภาพชนิด PLA เมื่อหมกั

กบัชีวมวลสดตามวิธมีาตรฐาน ISO 16929:2013 (อญัชนา และคณะ, 2558) ในการช่วยให้พืชเติบโต ตามวิธ ีOECD 

208:2006 ร่วมกับเกณฑ์ก าหนดส าหรับพลาสติกสลายตัวทางชีวภาพใน EN 13432 นี้  เพ่ือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนหนึ่งที่

ยืนยันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ เป็นการรองรับความต้องการของผู้ ประกอบการ

อุตสาหกรรมด้านวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพของประเทศไทย ที่ก  าลังเติบโตอย่างรวดเรว็ และสนับสนุนให้เกิดการ

พัฒนาความเข้มแขง็ของอตุสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 1. ปุ๋ยหมักทดสอบที่น ามาใช้ในการศึกษานี้  เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากรายงานของ อญัชนา และคณะ (2558)  

ที่ตรวจสอบการแตกเป็นส่วนระหว่างการหมักโดยการหมักแผ่นพลาสติกสลายตัวทางชีวภาพชนิด PLA (NatureWorks
®
 

PLA Polymer 2003D) ร้อยละ 1 และผง (Powder) ร้อยละ 9 โดยน า้หนัก กับชีวมวลสดภายใต้สภาวะการหมักทาง

ชีวภาพที่ก  าหนดตามมาตรฐาน ISO 16929:2013 ซึ่งแผ่นพลาสตกิทดสอบมกีารแตกเป็นส่วนได้อย่างสมบูรณ์ (100 % 

Disintegration) เมื่อสิ้นสดุระยะเวลาการทดสอบ นอกจากนี้  ปุ๋ยหมักที่ได้ยังมีสมบัติทั่วไปผ่านเกณฑม์าตรฐานคุณภาพ

ของส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์ 2548) ดงัแสดงในตารางที่ 1  

 

ตารางท่ี 1 สมบตัทิางกายภาพและเคมบีางประการของปุ๋ยหมกัที่ได้จากการทดสอบการแตกเป็นส่วนระหว่างการหมกั  

รายการ )เกณฑก์ าหนด  ( มกอช, 2548 Control 10% PLA 

ขนาดเนื้อปุ๋ ย ≤ 12.5 x 12.5 มิลลิเมตร < 10 mm < 10 mm 

ความช้ืนและสารที่ระเหยได้ < ร้อยละ 35 โดยน า้หนัก 25.2 25.2 

ปริมาณอนิทรียวัตถุ ≥ ร้อยละ 35 โดยน า้หนัก 44.0 46.4 

ค่าความเป็นกรดด่าง 5.5-8.5 8.1 8.2 

ไนโตรเจนทั้งหมด ≥ ร้อยละ 1 โดยน า้หนัก 1.3 1.2 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (ในรปู P2O5) ≥ ร้อยละ 0.5 โดยน า้หนัก 1.6 1.4 

โพแทสเซียมทั้งหมด (ในรปู K2O) ≥ ร้อยละ 0.5 โดยน า้หนัก 1.7 1.4 

ค่าการน าไฟฟ้า ≤ 3.5 เดซิซีเมนต์ต่อเมตร 2.2 1.9 

ที่มา: (อญัชนา และคณะ, 2558) 

 2. ผสมปุ๋ยหมักที่ได้จากชุดการทดสอบการแตกเป็นส่วนระหว่างการหมักที่มีพลาสติกชีวภาพ (Sample 

Compost) และชุดการทดสอบที่ไม่มีพลาสติก(Blank Compost) กบัดินร่วนเหนียวปนทราย ที่มีปริมาณอนิทรีย์คาร์บอน

ร้อยละ 1.6±0.05 ในอตัราส่วนของปุ๋ยหมักร้อยละ 25 และ 50 โดยน า้หนัก และใช้ดินที่ไม่ผสมปุ๋ยหมักทดสอบเป็นชุด

ควบคุม (Control) รายละเอยีดของชุดทดสอบและเกณฑก์ าหนดในมาตรฐานดงัแสดงในตารางที่ 2 และ 3 
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ตารางที่ 2 รายละเอยีดของชุดทดสอบ 

ล าดบัท่ี ชุดทดสอบ รายละเอียด 

1. ควบคุม (Control) ดิน 

2. Blank compost ปุ๋ ยหมักจากการทดสอบ Disintegration (ไม่มี PLA) 

3. Sample compost ปุ๋ ยหมักจากการทดสอบ Disintegration ของวัตถุทดสอบ PLA 

ตารางที่ 3 เกณฑก์ าหนดตามมาตรฐาน 

 3. ใส่วัสดุปลูกที่มีสมบัติตามเกณฑก์ าหนดดังแสดงในตารางที่ 2 และ 3 ที่ปริมาณ 600 กรัมน า้หนักแห้งต่อ

กระถางพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 เซนติเมตร ปลูกพืชทดสอบตามรายชื่อที่ก  าหนดไว้ใน OECD 208 โดย

การศึกษานี้ ใช้ ข้าวโพด (Zea  mays) เป็นตวัแทนของพืชใบเล้ียงเดี่ยว และกวางตุ้ง (Brassica campestris var. chinensis) 

เป็นตวัแทนของพืชใบเลี้ยงคู่ โดยก าหนดการท า 3 ซ า้ต่อชุดทดสอบ            

 4. วางชุดทดสอบทั้งหมดในห้องควบคุมสภาวะแวดล้อมระหว่างการทดสอบ ที่อุณหภูมิ 20-30 องศา

เซลเซียส ความชื้นในอากาศร้อยละ 80-100 ความเข้มแสง 300-400 ไมโครไอสไตน์ต่อตารางเมตรต่อวินาท ีเป็นเวลา 

16 ชั่วโมงต่อวัน 

 5. ประเมนิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของปุ๋ยหมกัที่มต่ีอพืช โดยการเปรียบเทยีบอตัราความงอกและชีวมวลต้น

พืชของปุ๋ยหมักที่มีพลาสติกและปุ๋ยหมักที่ไม่มีพลาสติก รวมถึงการตรวจสอบลักษณะผิดปกติของพืชโดยการสงัเกตและ

ใช้ระบบการให้คะแนน (Frans et al.) ที่ระยะเวลาการทดสอบ 21 วัน หลังจากต้นอ่อนในกลุ่มควบคุมมีการงอกได้ร้อยละ 50  

ผลการศึกษา 

 การศึกษานี้ เป็นการเปรียบเทยีบการงอก มวลชีวภาพ และลักษณะปรากฏที่ผิดปกติของต้นกล้าพืชชั้นสูงที่

ปลูกในดินผสมปุ๋ยหมักที่ได้จากการทดสอบการแตกเป็นส่วนระหว่างการหมักของพลาสติกทดสอบ (Sample 

compost) กับพืชที่ปลูกในดินผสมปุ๋ยหมักที่ได้จากการทดสอบการแตกเป็นส่วนระหว่างการหมักที่ไม่มีพลาสติก 

(Blank compost) ที่ระยะเวลาการทดสอบ 21 วัน หลังจากต้นกล้าในชุดควบคุมงอกได้ร้อยละ 50 ผลการศึกษาดัง

แสดงในตารางที่ 4-6 

 1. ร้อยละความงอกของเมลด็และน า้หนักมวลแห้ง  

 บันทึกจ านวนเมล็ดที่งอก (จ านวนต้นพืชที่เจริญเติบโต) และชีวมวลแห้งของต้นพืชชุดทดสอบปุ๋ยหมักที่มี

พลาสติกและปุ๋ยหมักที่ไม่มีพลาสติกเปรียบเทยีบโดยอตัราส่วนผสมทั้งหมด ทั้งอตัราความงอกและชีวมวลแห้งค านวณ

เป็นร้อยละของปุ๋ยหมกัที่ไม่มพีลาสตกิ (ตารางที่ 4 และ 5) 

ล าดบัท่ี รายการ เกณฑก์ าหนดในมาตรฐาน ช่ือมาตรฐาน 

1.  ดิน 

 - ขนาดอนุภาค 

 - ประเภท 

 - ปริมาณอนิทรียคาร์บอน 

 

- น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 

- ดินร่วนปนทราย ทรายร่วน หรือ ร่วนเหนียวปนทราย 

- ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1.5 

OECD 208  

2.  วัสดุปลูก 

 - อตัราส่วนปุ๋ ยหมักต่อดิน 

 - ความช้ืน 

 

 

- ปุ๋ ยหมักร้อยละ 25 และ 50 (น า้หนักแห้ง) 

- ร้อยละ 70-100 ของความสามารถในการอุ้มน า้ (Water    

   Holding Capacity: WHC) 

EN 13432 

Annex E 

3.  พืชทดสอบ 

 - ชนิด 

 - จ านวนเมลด็ต่อกระถาง 

 - ต้นกล้าที่สมบูรณ ์

 

- ใบเล้ียงเดี่ยว และใบเล้ียงคู่ อย่างน้อย 1 ชนิด  

- 100 เมลด็ 

- อย่างน้อยร้อยละ 80 (ชุดควบคุม) 

EN 13432 

Annex E  และ  

OECD 208 
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ตารางท่ี 4 ผลการประเมนิร้อยละความงอกของเมลด็ 

 

ตารางท่ี 5 ผลการประเมนิน า้หนักมวลแห้ง 

 2. ผลกระทบต่อพืชตามลักษณะปรากฏ  

ประเมนิผลกระทบของปุ๋ยหมกัทดสอบทั้ง 2 ชุด ที่มต่ีอพืชโดยการให้คะแนนตามลักษณะที่สงัเกตได้ (ตาราง

ที่ 6) อ้างองิจากเกณฑข์อง Frans et al., 1992 (ภาคผนวก) 

 

ตารางท่ี 6 คะแนนจากการสงัเกตลักษณะปรากฎของพืช (0-100)  

ชุดทดสอบ 
รอ้ยละปุ๋ ย

หมกั 

พืชใบเลี้ ยงเดีย่ว )ขา้วโพด( พืชใบเลี้ ยงคู่ )กวางตุง้( 

คะแนน ลกัษณะปรากฏ คะแนน ลกัษณะปรากฏ 

Reference substrate - 10 

 

10 

 

Blank Compost 

25 20 

 

20 

 

50 20 

 

20 

 

ล าดบัท่ี รายการ 

รอ้ยละความงอก 

ขา้วโพด กวางตุง้ 

25 50 100 25 50 100 

1. Control - - 97.00+1.53 - - 93.00+1.00 

2. Blank compost 97.00+1.50 96.00+2.75 - 74.00+1.04 84.00+2.65 - 

3. Sample compost 96.00+1.73 97.00+2.08 - 74.00+0.00 77.00+1.32 - 

4. ร้อยละความแตกต่าง 98.97 101.04 - 100.00 91.67 - 

ล าดบัท่ี รายการ 

ค่าเฉลีย่น ้าหนกัมวลแหง้ (กรมั)  

ขา้วโพด กวางตุง้ 

25  50 100 25 50 100 

1. Control - - 6.19+0.27 - - 1.12+0.09 

2. Blank compost 6.79+0.14 5.66+0.19 - 0.75+0.03 0.77+0.04 - 

3. Sample compost 7.00+0.21 5.97+0.28 - 0.78+0.16 0.72+0.06 - 

4. ร้อยละความแตกต่าง 103.10 105.47 - 104.00 93.51 - 
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ชุดทดสอบ 
รอ้ยละปุ๋ ย

หมกั 

พืชใบเลี้ ยงเดีย่ว )ขา้วโพด( พืชใบเลี้ ยงคู่ )กวางตุง้( 

คะแนน ลกัษณะปรากฏ คะแนน ลกัษณะปรากฏ 

Sample Compost 

25 20 

 

20 

 

50 20 

 

20 

 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากเกณฑ์ก าหนดในมาตรฐาน ISO 17088 (ที่สอดคล้องกับ มอก.17088-2555) คือ ปุ๋ยหมักที่ได้จากการ

ทดสอบการแตกเป็นส่วนของพลาสตกิทดสอบตามมาตรฐาน ISO 16929 ต้องไม่เกดิผลเสยีต่อความสามารถของปุ๋ยหมัก

ที่ได้ในการช่วยให้พืชเตบิโต เมื่อเปรียบเทยีบกบัปุ๋ยหมกัที่ไม่มพีลาสตกิ ดงันี้  

 - จ านวนเมลด็พืชที่งอกในช่วงเวลาเดยีวกนั ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 - มวลและมวลแห้งของพืช ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 ซึ่งผลการทดสอบในตารางที่ 3 และ 4 แสดงค่าร้อยละความแตกต่างความงอกของพืชและน า้หนักมวลแห้ง ที่

อัตราส่วนของปุ๋ยหมักร้อยละ 25 และ 50  โดยน า้หนัก ในพืชทดสอบทั้ง 2 ชนิด คือ ข้าวโพด (พืชใบเล้ียงเดี่ยว) และ

ผกักวางตุ้ง (พืชใบเลี้ยงคู่) ไม่มค่ีาเกนิเกณฑก์ าหนดดงักล่าวข้างต้น แสดงถงึสมบตัขิองพลาสตกิชีวภาพชนิด PLA ที่ใช้ใน

การทดสอบครั้งนี้ ว่า สามารถถูกย่อยสลายได้โดยกลุ่มจุลินทรีย์จากธรรมชาติ และเมื่อสลายตัวแล้ว ไม่มีค่าความเป็นพิษ

ตกค้างในระดับที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้  ปุ๋ยหมักที่ได้ (Sample compost) ยังมีสมบัติทางกายภาพและ

เคมทีี่เป็นประโยชน์ต่อพืช และไม่ส่งผลให้พืชแสดงลักษณะผดิปกตไิปจากปุ๋ยหมักที่ไม่มพีลาสติก (Blank compost) และ

ดนิ (Control) 

 

สรุปผลการศึกษา 

  ปุ๋ยหมักที่ได้จากการหมักพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิด (NatureWorks
®
 PLA Polymer 2003D)  

กบัชีวมวลสดที่สภาวะการหมักทางชีวภาพในระดับต้นแบบตามมาตรฐาน ISO 16929:2013 เป็นระยะเวลา 12 สปัดาห์ 

มีคุณภาพที่ได้ตามมาตรฐานและไม่เกิดผลเสียต่อพืชทดสอบเมื่อน ามาประเมินผลกระทบตามมาตรฐาน EN 13432 

Annex E และ OECD 208 ที่ระยะเวลาการทดสอบ 21 วัน หลังจากต้นอ่อนในชุดควบคุมมีการงอกได้ร้อยละ 50 ซึ่ง

ความส าเรจ็นี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิจัยและผู้ประกอบการด้านพลาสติกชีวภาพทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการ

หน่วยทดสอบการสลายตัวของพลาสติกชีวภาพที่ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้าและเพ่ิมขีด

ความสามารถในการส่งออกให้ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพของประเทศไทย 
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การประเมินผลกระทบดา้นระดบัแรงดนัในระบบจ าหน่ายแรงดนัต า่ทีม่ีการเชื่อมต่อ

ระบบโฟโตโวลตาอิกจ านวนมาก 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาขั้นตอนและวิธกีารส าหรับประเมินแรงดันเกนิจากการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอกิ

เข้ากบัระบบจ าหน่ายแรงดนัต ่าเป็นจ านวนมาก เพ่ือหาปริมาณที่เหมาะสมของระบบโฟโตโวลตาอกิที่จะเชื่อมต่อเข้ามาใน

ระบบได้ โดยที่ระบบจ าหน่ายที่ถูกเลือก รวมถึงลักษณะความต้องการไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโฟโตโวลตา

อกิ จะถูกน ามาสร้างเป็นแบบจ าลองบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น DIgSILENT PowerFactory เป็นต้น เพ่ือใช้วิเคราะห์

ลักษณะการเปล่ียนแปลงของระดับแรงดันที่ต าแหน่งต่างๆ ในระบบเมื่อมีการเพ่ิมขึ้นของขนาดระบบโฟโตโวลตาอิกใน

ระบบ โดยจะท าการประเมินผลกระทบแรงดันเกินนี้ ตามเงื่อนไขของมาตรฐาน EN50160 และอ้างอิงระดับแรงดันที่

เปล่ียนแปลงตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคที่ระบุไว้ ± 9% ของแรงดนัในสภาวะปกต ิผลการทดสอบที่ได้พบว่า

ก าลังผลิตตดิตั้งสงูสดุของระบบโฟโตโวลตาอกิของบ้านแต่ละหลังที่ประเมินจากแบบจ าลองอาจจะมีค่าสงูกว่าหรือต ่ากว่า

ขนาดพิกดัสงูสดุที่ก  าหนดโดยการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ซึ่งค่าที่ประเมินได้นี้ จะแตกต่างกนัขึ้นอยู่กับลักษณะระบบทดสอบ

และลักษณะการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟในพ้ืนที่นั้นๆ ดงันั้น การประเมนิโดยอาศัยแบบจ าลองบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กจ็ะ

ช่วยให้ทราบค าตอบที่แท้จริงว่า ในระบบทดสอบที่สนใจหนึ่งๆ นั้น จะสามารถก าหนดให้บ้านแต่ละหลังสามารถติดตั้ง

ระบบโฟโตโวลตาอกิได้ที่ขนาดพิกดัสงูสดุเท่าไรจึงจะไม่สร้างปัญหาแรงดนัเกนิขึ้น 

ค าส าคญั: ระบบโฟโตโวลตาอกิ  การประเมนิแรงดนัเกนิ  ระบบจ าหน่ายแรงดนัต ่า  การควบคุมแรงดนัเกนิ  ปริมาณการ

เชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอกิ 

Abstract 

In this research work, the method for voltage level assessment in low voltage distribution networks with 

high penetration of PV systems is implemented, with the aim to define the suitable PV penetration level that will 

not cause voltage quality issues in the network. The test system with demand and PV generation profiles will be 

modelled in DIgSILENT PowerFactory software to simulate the changes of voltage levels in the network in different 

PV penetration levels. Hence, the changes of voltage levels will be investigated under the international power quality 

standard such as EN50160 to identify the maximum penetration level of PV systems in each distribution network, 

without over-voltage issues. The results from computer simulations with the assessments under EN50160 found 

that the level of PV penetration level may be different, case by case, depending on the characteristics of test system 

and demand profiles in the network. This proposed voltage level assessment will help the distribution network 
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operator to identify what is the exact penetration level of PV connections in each single distribution network, which 

may be different from the value defined in the Grid Code.  

Keywords: Photovoltaic system, over-voltage assessment, low-voltage distribution networks, over-voltage control, 

photovoltaic penetration level 

 

บทน า 

ระบบโฟโตโวลตาอิกเป็นระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ผ่านแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ซึ่งเป็นที่นิยม

อย่างกว้างขวางส าหรับติดตั้งเป็นระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันระบบโฟโตโวลตาอกิที่มีขนาด

เล็กและเชื่อมต่อกับระบบแรงดันต ่าจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้ น โดยเฉพาะการเชื่อมต่อเข้ามาจากภาคครัวเรือนและชุมชน 

เนื่องจากราคาแผงเซลล์แสงอาทติย์มแีนวโน้มถูกลง ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของระบบโฟโตโวลตาอกินี้อาจสร้างปัญหาทางคุณภาพ

ไฟฟ้าถ้ามีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอกิเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มกีารจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากระบบโฟโต

โวลตาอกิเข้ามาในระบบมากกว่าความต้องการไฟฟ้าของภาระไฟฟ้าในแนวสายจ่ายย่อยเดียวกนั ส่งผลให้มีการไหลของ

ก าลังไฟฟ้าย้อนกลับ จากเดิมที่ไหลจากแหล่งจ่ายจากการไฟฟ้าไปที่บ้านเรือนหรือชุมชน กลายเป็นไหลย้อนกลับไปที่

แหล่งจ่ายจากการไฟฟ้าแทน ซึ่งในสภาวะนี้ จะเกดิปัญหาแรงดันเกนิตลอดตามแนวสายจ่ายย่อยนั้น ซึ่งถ้ามีการเชื่อมต่อ

ระบบโฟโตโวลตาอกิเข้ามามากเกนิไป กอ็าจท าให้แรงดนัสงูเกนิว่าค่ามาตรฐานของการไฟฟ้าฯ ได้  

งานวิจัยนี้ จะพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือท าการวิเคราะห์หาปริมาณการเปล่ียนแปลงของระดับแรงดันเมื่อมีการ

เพ่ิมขึ้นของระบบโฟโตโวลตาอกิในระบบ รวมทั้งวิเคราะห์หาปริมาณระบบโฟโตโวลตาอกิสงูสดุที่สามารถเชื่อมต่อได้โดย

ไม่สร้างปัญหาแรงดนัไฟฟ้าเกนิในระบบนั้นๆ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการไฟฟ้าต่างๆ ในการวางแผนและควบคุม

การจ่ายไฟในระบบไฟฟ้าเพ่ือรองรับกับการเพ่ิมขึ้นของระบบโฟโตโวลตาอิกในอนาคตอันใกล้ เช่น ก าหนดปริมาณ

ความสามารถในการเชื่อมต่อเข้ากับในระบบหนึ่งๆ เป็นต้น โดยที่แบบจ าลองระบบไฟฟ้าจะถูกพัฒนาขึ้นมา โดยองิกับ

ข้อมูลระบบจ าหน่ายแรงดันต ่าที่มีอยู่จริงให้มากที่สุด เพ่ือให้สามารถศึกษาพฤติกรรมการไหลของก าลังไฟฟ้าและการ

เปล่ียนแปลงของระดับแรงดันในระบบนั้นได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของแรงดันไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กบั

ลักษณะความต้องการไฟฟ้าของผู้ ใช้ และก าลังไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโฟโตโวลตาอิกในระบบนั้นภายในระยะ 1 วัน 

ลักษณะการเปล่ียนแปลงของแรงดนัไฟฟ้าที่ได้ จะถูกน าวิเคราะห์หาช่วงเวลาภายใน 1 วัน ที่ระบบได้รับผลกระทบในด้าน

แรงดันเกินมากที่สุด รวมทั้งค่าขนาดความต้องการไฟฟ้า และขนาดก าลังไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโฟโตโวลตาอิกสูง ณ 

ช่วงเวลาวิกฤตินั้น จากนั้น เมื่อได้ระดับการเชื่อมต่อที่ก่อให้เกดิแรงดนัเกนิขึ้นในระบบ จะท าการตรวจสอบโดยการท าซ า้

เพ่ือหาจ านวนคร้ังที่เกดิแรงดันเกนิขึ้นในระบบตามมาตรฐาน EN50160 ซึ่งก าหนดให้มีการตรวจวัดทุกๆ 10 นาท ีเป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย 1 สปัดาห์  

 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง 

น าเสนอหลักการวิเคราะห์แรงดนัที่เปล่ียนแปลงในระบบจ าหน่ายแบบเรเดยีล โดยเฉพาะกรณทีี่มกีารเชื่อมต่อ

ระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย แนวทางการประเมินผลกระทบด้านแรงดันเกนิเมื่อมีระบบโฟโตโวลตาอิกเชื่อมกับระบบ

จ าหน่ายแรงดนัต ่าเป็นจ านวนมาก  

 

การเปลีย่นแปลงของแรงดนัไฟฟ้าในระบบจ าหนา่ยท่ีมกีารเช่ือมต่อกบัระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย 

ระบบจ าหน่ายแรงดนัต ่าแบบเรเดยีล ที่มกีารเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย (Distributed Generation: 

DG) ซึ่งในสภาวะปกตทิศิทางการไหลของก าลังไฟฟ้าจริง (P) และก าลังไฟฟ้าจินตภาพ (Q) จะไหลจากแหล่งจ่ายหลักที่

บสั 1 ผ่านอมิพิแดนซ์ของสายส่ง (ความต้านทานและรีแอคแตนซ์; R และ X) ไปยังบสั 2 แสดงดงัรปูที่ 1 [1] 
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จากรูปที่ 1 สามารถหาขนาดของแรงดันตก ( )V  จากแรงดันที่เปล่ียนแปลงระหว่างบัส 1 และ บัส 2  

ได้จาก 

1 2

1 1

PR QX XP RQ
V V V j

V V


 
     (1) 

จากสมการที่ 1 เนื่องจากค่าความเหนี่ยวน าในสายส่งมีค่าน้อยมากท าให้มุมระหว่าง 
1

V  และ 
2

V  มีขนาดเลก็

มาก จึงสามารถละทิ้งแรงดนัที่เกดิขึ้นจากค่าเหนี่ยวน าของสายส่งได้ และเขยีนสมการการเปล่ียนแปลงแรงดนัใหม่ได้เป็น

สมการที่ 2  

1 2

1

PR QX
V V V

V



    (2) 

จากสมการที่ 2 และการวิเคราะห์ระบบโครงข่ายระบบไฟฟ้าก าลังโดยใช้ ต่อหน่วย (per unit) ดังนั้น ถ้าให้ 

1
V  มค่ีาเท่ากบั 1 per unit สามารถเขยีนสมการการเปล่ียนแปลงแรงดนัใหม่ได้เป็นสมการที่ 3 

V PR QX    (3) 

เมื่อมีการเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายเข้าในระบบ รูปที่ 1 ด้วยการจ่ายก าลังไฟฟ้าจริง 
G

P  และ

ก าลังไฟฟ้าจินตภาพ 
G

Q  ดงันั้นเขยีนสมการการเปล่ียนแปลงแรงดนัใหม่ได้เป็นสมการที่ 4 

( ) ( )
G G

V P P R Q Q X      (4) 

ซึ่งจะพบว่าก าลังไฟฟ้าที่ จ่ายเข้ามาจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจาย จะส่งผลให้เทอม ( )
G

P P  และ 

( )
G

Q Q  ลดลง ท าให้ V ลดลงตามด้วย ซึ่งแรงดันที่บัส 2 (จุดเชื่อมต่อกับระบบผลิตไฟฟ้า) จะมีขนาดสงูขึ้น ใน

สภาวะปกตริะบบผลิตไฟฟ้าจะท างานที่ค่าประกอบก าลังไฟฟ้าใกล้เคียง 1 ซึ่ง 
G

Q  จะมค่ีาประมาณ 0 ท าให้ระดบัแรงดัน

ที่เปล่ียนแปลงจะขึ้นกบัขนาดก าลังไฟฟ้าจริงที่จ่ายมาจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายเป็นหลัก ซึ่งจะพบว่า 
2

V  จะมีค่า

มากกว่า 
1

V  เกิดเป็นภาวะแรงดันเกินที่จุดต่อร่วม เมื่อ 
G

P  มากกว่า P  ซึ่งท าให้ก าลังไฟฟ้าจะไหลย้อนเข้ามาที่สถานี

ไฟฟ้าย่อยหรือหม้อแปลงจ าหน่ายไฟฟ้า 

Bu
s1

Bu
s2

DG

V

P, G

V1 V2

PG, QG

 
รปูที่ 1  ระบบจ าหน่ายแรงดันต ่าที่มีการเช่ือมต่อระบบผลิตไฟฟ้าแบบกระจายอยู่ในระบบ 

 

แนวทางการประเมินผลกระทบต่อแรงดนัไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายแรงดนัต า่แบบเรเดียลท่ีมีการเช่ือมต่อกบัระบบโฟ

โตโวลตาอิกเป็นจ านวนมาก 

เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโฟโตโวลตาอิกมีลักษณะเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลาภายใน 1 วัน ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะการเปล่ียนแปลงของระดับแรงดันไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายที่มีการเชื่อมต่อ

กบัระบบโฟโตโวลตาอกิ โดยที่การเปล่ียนแปลงจะขึ้นอยู่กบัปริมาณและทศิทางการไหลของก าลังไฟฟ้าในช่วงเวลานั้นๆ 

ซึ่งมลัีกษณะแตกต่างกนัตาม ฤดูกาล และ ประเภทของวันในสปัดาห์ ท าให้การประเมนิระดบัแรงดนัที่เปล่ียนแปลงจะต้อง

อยู่ในกรอบของช่วงเวลา 24 ชั่วโมง เพ่ือให้สามารถเหน็ช่วงเวลาที่แรงดันในระบบมีระดับที่ผิดปกติ (สงูหรือต ่าเกนิไป) 

จากงานวิจัยของ M. Thomson และ D. Infield [2] พบว่า ช่วงเวลาที่ระบบจะพบปัญหาแรงดันเกนิคือ ช่วงเวลาที่ผู้ใช้ไฟ
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ในระบบมคีวามต้องการไฟฟ้าต ่า แต่ก าลังไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโฟโตโวลตาอกิมกีารผลิตที่สงู โดยเฉพาะเวลากลางวันใน

วันธรรมดาที่บ้านเรือนส่วนใหญ่ไม่มผู้ีคนอยู่เนื่องจากออกไปท างานกนั ถ้าระบบไม่สามารถควบคุมการจ่ายก าลังไฟฟ้าเข้า

มาจากระบบโฟโตโวลตาอิกได้ หรือ แทปของหม้อแปลงจ าหน่ายไม่ได้ถูกตั้งไว้เพ่ือรองรับแรงดันที่เปล่ียนแปลง กจ็ะ

ส่งผลให้ก าลังไฟฟ้าไหลย้อนกลับมาที่แหล่งจ่ายของการไฟฟ้า ซึ่งอาจจะท าให้แรงดนัในระบบจ าหน่ายสงูเกนิไปจนเกนิค่า

มาตรฐานได้ 

การหาค่าแรงดนัไฟฟ้าในระบบที่ช่วงเวลาต่างๆ สามารถท าได้โดยวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้าในช่วงเวลา

นั้นๆ ถ้ามข้ีอมูลของลักษณะปริมาณการใช้ก าลังไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟในระบบ และ ลักษณะก าลังไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโฟโต

โวลตาอิก ใน 1 วัน (24 ชั่วโมง) การค านวณการไหลของก าลังไฟฟ้าจะถูกแบ่งเป็นช่วงเวลาต่างๆ แล้วน าค่าแรงดันที่

ค านวณได้ทั้งหมด มารวบรวมต่อกนัเป็นลักษณะแรงดนัไฟฟ้าในช่วง 24 ชั่วโมงนั้น โดยความถูกต้องของค่าที่ได้จะขึ้นกบั

ความถูกต้องของแบบจ าลองระบบจ าหน่ายไฟฟ้าที่ใช้ศึกษา ลักษณะความต้องการไฟฟ้าในช่วง 24 ชั่วโมงของแต่ละผู้ใช้

ไฟ (บ้านแต่ละหลัง) และ ลักษณะการจ่ายก าลังไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ระบบโฟโตโวตาอกิท างาน ซึ่งจะมลัีกษณะแตกต่างกนั

ในแต่ละพ้ืนที่ ประเภทวันในสปัดาห์และฤดูกาล 

ได้มกีารประยุกตแ์นวทางการประเมนิผลกระทบของการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอกิกบักรณศีึกษาของระบบ

จ าหน่ายในประเทศไทย โดย R. Punyachai และ W. Ongsakul [3] ได้ท าการประเมินระบบที่มีการต่อระบบโฟโตโวลตา

อิกบนหลังคา ซึ่งใช้ข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้าเฉล่ียต่อบ้านหนึ่งหลังในพ้ืนที่ชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มาจากการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และใช้ข้อมูลลักษณะความเข้มแสงที่ได้จากการสงัเคราะห์ด้วยโปรแกรม PVWatts online โดยเลือก

พิกดัทางภมูิศาสตร์ให้เหมาะสมกบัพ้ืนที่ของระบบ ก าหนดให้บ้านแต่ละหลังมีการติดตั้งระบบโฟโตโวลตาอกิบนหลังคา 

และมีข้อมูลลักษณะการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลความเข้มแสงของบ้านทุกหลังเหมือนกัน ผลการจ าลองพบว่าก าลังการผลิต

ตดิตั้งสงูสดุของระบบโฟโตโวลตาอกิบนหลังคาต่อบ้านหนึ่งหลังไม่เกนิ 20 kW (DC rating)  

 

ระบบทดสอบและขั้นตอนการประเมินผลกระทบแรงดนัเกินในระบบจ าหนา่ยแรงดนัต า่ท่ีเช่ือมต่อระบบ 

โฟโตโวลตาอิกเป็นจ านวนมาก 

การประเมินผลกระทบจะใช้วิธจี าลองจากระบบจ าหน่ายแรงดันต ่าที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยเน้นไปที่ผู้ใช้ไฟ

ประเภทที่อยู่อาศัยชนิดบ้านเดี่ยวในบริเวณตัวเมือง เนื่องจากมีศักยภาพสงูที่จะสามารถติดตั้งระบบโฟโตโวลตาอกิบน

หลังคาได้ ระบบทดสอบที่ถูกเลือกจะถูกน ามาสร้างแบบจ าลองบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์แรงดันที่

เปล่ียนแปลงในระบบเมื่อก าลังไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโฟโตโวลตาอิกมีขนาดที่แตกต่างกัน โดยที่ข้อมูลลักษณะความ

ต้องการไฟฟ้าของระบบที่ทดสอบและลักษณะความเข้มแสงและอุณหภมูิ ได้จากการเกบ็ข้อมูลในระบบจริงทุก 10 นาท ี

ระยะเวลาขั้นต ่า 1 สปัดาห์ เพ่ือให้การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐาน EN50160 [4] 

ภาพรวมของวิธดี าเนินงานวิจัย สามารถสรปุได้ดงันี้  

1. เลือกพ้ืนที่ระบบจ าหน่ายแรงต ่าเพ่ือเป็นระบบที่ใช้ทดสอบ โดยเน้นเป็นระบบแรงดนัต ่า 3 เฟส 4 สาย แรงดนั 

380/ 220 โวลต์ จ านวน 1 สายจ่ายย่อย และมีผู้ใช้ไฟเป็นชนิดบ้านที่อยู่อาศัยจ านวน 10 – 20 หลังคา 

ก าหนดให้ทุกหลังมกีารเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอกิบนหลังคาเข้ากบัระบบจ าหน่าย 1 เฟส  

2. ท าการติดตั้งอุปกรณเ์คร่ืองมือวัดปริมาณไฟฟ้าแบบบันทกึค่าที่ต้นสายจ่ายย่อยทางด้านแรงต ่าของหม้อแปลง

ของระบบที่เลือก เพ่ือหาลักษณะความต้องการไฟฟ้าของระบบ รวมทั้งมีการวัดค่าความเข้มแสงและอุณหภมูิ

เพ่ือหาลักษณะก าลังไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้จากระบบโฟโตโวลตาอกิ 

3. พัฒนาแบบจ าลองของระบบทดสอบ, ลักษณะความต้องการไฟฟ้า และข้อมูลก าลังผลิตไฟฟ้าจากระบบโฟโต

โวลตาอกิบนโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory  

4. วิเคราะห์ผลกระทบด้านแรงดันเกินของแต่ละจุดต่อร่วมในระบบทดสอบด้วยโปรแกรม DIgSILENT 

PowerFactory โดยอ้างองิตามมาตรฐาน EN50160 และข้อก าหนดของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
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5. หาค่าระดบัก าลังผลิตตดิตั้งของระบบโฟโตโวลตาอกิที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากบัระบบทดสอบ โดยที่ไม่ท าให้เกดิ

ปัญหาแรงดนัเกนิเกดิขึ้นในระบบ 

ระบบจ าหน่ายแรงดันต ่าที่ถูกเลือกมาเป็นระบบทดสอบคือหมู่บ้านหรรษนันท์ 7 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.

พิษณุโลก (พิกัดทางภูมิศาสตร์ 16˚48′57″N 100˚15′49″E) มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ของที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนเมือง 

จ านวนหลายสิบหลังคาเรือน ซึ่งทั้งหมดเชื่อมต่อกับหม้อแปลงไฟฟ้า 250 kVA ชนิด 3 เฟส 4 สาย โดยท าการเลือก

ระบบมาจ านวน 1 สายจ่ายย่อย จากทั้งหมด 4 สายจ่ายย่อยที่เชื่อมต่อกบัหม้อแปลงจ าหน่ายตัวเดียวกนัมาใช้เป็นระบบ

ทดสอบ ซึ่ งสายจ่ายย่อยที่ ถูกเลือกจะมีลักษณะแยกออกเป็นสองกิ่งดังแสดงในรูปที่  2 และในสายจ่ายย่อยนี้ จะ

ประกอบด้วยผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยวจ านวน 20 ราย โดยมผู้ีใช้ไฟที่มกีารเชื่อมต่อเข้ากบัเฟส a, b และ c 

เป็นจ านวน 8, 10 และ 2 ราย ตามล าดบั โดยขณะที่ส  ารวจบ้านแต่ละหลังยังไม่มกีารตดิตั้งระบบโฟโตโวลตา-อกิเชื่อมต่อ

เข้ากบัระบบจ าหน่ายที่ถูกเลือกนี้  และเพ่ือให้ทราบลักษณะความต้องการไฟฟ้าในระบบที่ถูกเลือก จึงมกีารตดิตั้งเคร่ืองมอื

วัดปริมาณไฟฟ้าแบบดิจิตอล เพ่ือวัดและบันทึกปริมาณไฟฟ้า ในแต่ละเฟสของระบบทดสอบ ได้แก่ ก าลังไฟฟ้าจริง 

ก าลังไฟฟ้าจินตภาพ แรงดนัและกระแสไฟฟ้า  
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รปูที่ 2  ระบบจ าหน่ายแรงต ่าที่เช่ือมต่อกบัหมู่บ้านหรรษนันท ์7 

ข้อมูลปริมาณไฟฟ้าที่บันทกึได้นี้ ใช้เวลาในการบันทกึอย่างน้อยหนึ่งสปัดาห์ บันทกึข้อมูลเป็นแบบรายวันโดย

ข้อมูลบันทึกทุกๆ 10 นาที ทั้งสามเฟสของสายจ่ายย่อย การบันทึกข้อมูลระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 

มถุินายน พ.ศ. 2559 รปูที่ 3 แสดงข้อมูลแรงดนัและก าลังไฟฟ้าของหมู่บ้านหรรษนันท ์7 ใน 1 สปัดาห์ 
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รปูที่ 3  แรงดันไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้าแต่ละเฟสใน 1 สปัดาห์ ที่บันทกึได้ของหมูบ้านหรรษนันท ์7 

เมื่อท าการเกบ็ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิธเีดินส ารวจ พบว่า ระบบทดสอบมีระยะของสายส่งในระบบรวมทั้งสิ้น 326 

เมตร โดยที่ระยะห่างระหว่างบ้านและระยะทางที่บ้านแต่ละหลังดึงสายไฟเข้ามา แสดงไว้ในรูปที่ 2 ซึ่งระบบจ าหน่าย

แรงดนัต ่าที่ถูกเลือกนี้มพีารามเิตอร์ของสายเมน และสายต่อเข้าบ้าน เป็นดงันี้  สายเมนขนาด 50 mm
2
 ชนิด THW ตดิตั้ง

บนอากาศ มีค่าความต้านทาน 0.4723 ohm/km ค่าความเหนี่ยวน า 0.8168 mH/km และค่าความจุไฟฟ้า 0.0134 

μF/km ส่วนสายต่อเข้าบ้านขนาด 25 mm
2
 ชนิด THW ตดิตั้งบนอากาศ มค่ีาความต้านทาน 0.8698 ohm/km ค่าความ

เหนี่ยวน า 0.8906 mH/km และค่าความจุไฟฟ้า 0.0124 μF/km 

การสรา้งแบบจ าลองระบบทดสอบบนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

ระบบจ าหน่ายแรงดนัต ่าที่ถูกเลือกเป็นระบบทดสอบจะถูกจ าลองลงบนโปรแกรม DIgSILENT PowerFactory 

โดยซึ่งระบบทดสอบที่ถูกสร้างในโปรแกรมจะต้องก าหนดค่าพารามเิตอร์ของหม้อแปลงจ าหน่าย, สายเมนและสายต่อเข้า

บ้าน นอกจากนี้ต าแหน่งบสัและบ้านในระบบ รวมทั้งความยาวสายระหว่างบ้านและที่ต่อเข้าบ้านแต่ละหลัง  

จากการที่ระบบทดสอบที่เป็นเพียงแค่สายจ่ายย่อยเส้นเดียว จากทั้งหมด 4 เส้นที่เชื่อมต่อกับหม้อแปลง

จ าหน่ายลูกเดียวกัน ท าให้ลักษณะแรงดันไฟฟ้า 3 เฟสที่วัดได้ที่ฝั่งแรงดันต ่าของหม้อแปลงจ าหน่ายนั้น เกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของโหลดทั้งหมดที่เชื่อมต่อเข้ากับทั้ง 4 สายจ่ายย่อย ไม่ใช่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของโหลดในระบบ

ทดสอบอย่างเดยีวเท่านั้น ดงันั้นเพ่ือให้แรงดนัที่ออกจากสถานีไฟฟ้าย่อยในแบบจ าลองบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความ

ใกล้เคียงกบัค่าที่วัดได้จากการเกบ็ข้อมูล จึงได้ท าการติดตั้งโหลดเทยีม (Dummy load) ที่ด้านแรงดันต ่าของหม้อแปลง

จ าหน่าย เพ่ือแทนการเปล่ียนแปลงความต้องการไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับสายจ่ายย่อยอีก 3 เส้นที่

นอกเหนือจากสายจ่ายย่อยที่พิจารณาเป็นระบบทดสอบ ซึ่งต าแหน่งและลักษณะความต้องการไฟฟ้า 3 เฟสของโหลด

เทยีมที่ตดิตั้งเพ่ิมนี้  แสดงในรปูที่ 4 (กรณศีึกษา วันจันทร์ที่ 13 มถุินายน พ.ศ. 2559) 

22/0.4 kV

250 kVA

BR
B_00HV LV

BL

Dummy Load    

รปูที่ 4 ตัวอย่างลักษณะความต้องการไฟฟ้า 3 เฟสของโหลดเทยีม (Dummy load) 

เนื่องจากข้อมูลลักษณะความต้องการไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสของแต่ละวันที่วัดได้จากเคร่ืองมือวัดปริมาณไฟฟ้าเป็น

ข้อมูลของทั้งสายจ่ายย่อย ไม่ใช่จากของบ้านแต่ละหลัง จึงก าหนดให้ผู้ใช้ไฟแต่ละรายที่เชื่อมต่อกับเฟสเดียวกันนั้นมี
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ลักษณะความต้องการไฟฟ้าเหมือนกัน โดยลักษณะความต้องการไฟฟ้าของผู้ ใช้ไฟแต่ละรายจะหาได้จากการน าข้อมูล

ลักษณะก าลังไฟฟ้าจริงที่วัดได้ในแต่ละวันมาหารด้วยจ านวนผู้ใช้ไฟทั้งหมดที่เชื่อมต่อกบัเฟสนั้นๆ และเมื่อแทนลักษณะ

ความต้องการไฟฟ้าของผู้ ใช้ไฟแต่ละรายในแบบจ าลองบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วท าการวิเคราะห์การไหลของ

ก าลังไฟฟ้าในระบบ พบว่า ลักษณะความต้องการไฟฟ้าที่ค านวณได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์กบัที่วัดได้จากเคร่ืองมอืวดั

ปริมาณไฟฟ้ามคีวามใกล้เคยีงกนัมาก โดยรปูที่ 5 เปรียบเทยีบลักษณะความต้องการไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส ที่

ได้จากแบบจ าลองและที่ได้จากการวัดจริงของวันจันทร์ที่ 13 มถุินายน พ.ศ. 2559  

   

   

   
รปูที่ 5  ตัวอย่างลักษณะความต้องการไฟฟ้าและแรงดันในระบบ 3 เฟส เปรียบเทยีบระหว่างค่าที่วัดจริงกบัที่ได้จากแบบจ าลอง 

บนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ขอ้มูลลกัษณะก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตไฟฟ้าจากระบบโฟโตโวลตาอิก 

ก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโฟโตโวลตาอกิจะเกดิขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาที่มแีสงอาทติย์โดยขึ้นอยู่กบัค่าความ

เข้มแสงและผลจากอุณหภมูิของเซลล์แผงอาทติย์ตามช่วงเวลาต่างๆ ของวัน เมื่อทราบข้อมูลทั้งสองส่วนนี้ สามารถแปลง

ให้เป็นข้อมูลก าลังไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายออกมาจากระบบโฟโตโวลตาอิก โดยจะต้องรวมผลของค่าสูญเสยีทางไฟฟ้า

ต่างๆ ทั้งที่บริเวณแผงเซลล์แสงอาทติย์และที่อนิเวอร์เตอร์ ซึ่งประสทิธภิาพของระบบโฟโตโวลตาอกิในปัจจุบันจะอยู่ที่

ประมาณ 82.5 % [5] 

ในงานวิจัยนี้ จะใช้ข้อมูลความเข้มแสงอาทติย์และข้อมูลอุณหภมูิของเซลล์แผงอาทติย์จากการบันทกึและเกบ็

ข้อมูลทุกๆ 10 นาที ที่บริเวณวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก ซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณที่เป็น

ระบบทดสอบ ประมาณ 10 กโิลเมตร รปูที่ 6 แสดงข้อมูลความเข้มแสงอาทติย์และข้อมูลอณุหภมูขิองเซลล์แผงอาทิตย์ที่

ได้จากการจัดเกบ็ในช่วงวันที่ 11-17 มถุินายน พ.ศ. 2559  
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จากนั้นท าการแปลงข้อมูลความเข้มแสงอาทิตย์และข้อมูลอุณหภูมิของเซลล์แผงอาทิตย์ให้เป็นข้อมูล

ก าลังไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโฟโตโวลตาอิก โดยใช้ข้อมูลคุณลักษณะของแผงเซลล์อาทิตย์ของบริษัท MITSUBISHI 

ELECTRIC ขนาด 250 วัตต ์รุ่น PV-MLU250HC [6] และเมื่อคดิค่าความสญูเสยีในระบบทั้งหมด (รวมผลของความ

สญูเสยีที่แผงเซลล์แสดงอาทติย์และอนิเวอร์เตอร์) จะได้ข้อมูลก าลังไฟฟ้ากระแสสลับที่ออกจากระบบโฟโตโวล-ตาอิก

ขนาด 250 วัตต ์ดงัแสดงในรปูที่ 7 

   

รปูที่ 6  ลักษณะความเข้มแสงอาทติยลั์กษณะอุณหภมูิบรรยากาศและในรอบ 1 สปัดาห์ที่ได้จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน 

 
รปูที่ 7  ลักษณะก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโฟโตโวลตาอกิขนาด 250 วัตต์ 

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบแรงดนัเกินเมือ่มกีารเช่ีอมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกเป็นจ านวนมาก 

การประเมินผลกระทบด้านแรงดันเกินจะใช้การซิมูเลชั่นโดยอาศัยแบบจ าลองระบบทดสอบบนโปรแกรม 

DIgSILENT PowerFactory โดยก าหนดให้บ้านแต่ละหลังติดตั้งระบบโฟโตโวลตาอกิขนาดเท่ากนั เพ่ือวิเคราะห์หาพิกดั

ก าลังไฟฟ้าติดตั้งสูงสุดที่บ้านแต่ละหลังสามารถติดตั้งได้โดยไม่ส่งผลให้เกิดสภาวะแรงดันเกินมาตรฐาน ซึ่งในส่วน

ลักษณะก าลังไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบโฟโตโวลตาอกิของผู้ใช้ไฟแต่ละรายจะมีลักษณะเหมอืนกนั และขนาดของก าลังไฟฟ้า

ที่ผลิตได้จะขึ้นกบัขนาดก าลังไฟฟ้าตดิตั้งของระบบโฟโตโวลตาอกิ  

สามารถท าการวิเคราะห์ลักษณะแรงดันไฟฟ้าในระบบที่เปล่ียนแปลงเมื่อมีการเปล่ียนแปลงขนาดก าลังไฟฟ้า

ตดิตั้งของระบบโฟโตโวลตาอกิของบ้านทั้งหมดในระบบทดสอบ ด้วยการวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้าบนแบบจ าลอง

ระบบทดสอบ จากลักษณะแรงดันไฟฟ้าที่ได้ จึงท าการวิเคราะห์ระดับแรงดนัไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสที่จุดต่อร่วมต่างๆ ในระบบ

ทดสอบ ว่าเป็นไปตามข้อก าหนดของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคหรือไม่ โดยจะท าการประเมินระดับแรงดันเปล่ียนแปลงเป็น

เวลา 7 วัน ตามมาตรฐาน EN50160 ถ้าขนาดก าลังไฟฟ้าตดิตั้งของระบบโฟโตโวลตาอกิที่ก  าหนดไม่ท าให้ระดบัแรงดนัที่

แต่ละจุดต่อร่วมเกดิปัญหาแรงดันเกนิตามมาตรฐาน EN50160 กจ็ะท าการเพ่ิมขนาดก าลังไฟฟ้าติดตั้งของระบบโฟโต

โวลตาอกิขึ้นอกีครั้งละ 250 วัตต์ต่อบ้านหนึ่งหลัง (ซึ่งเป็นขนาดทั่วไปของแผงเซลล์แสงอาทติย์) แล้วท าซ า้ขั้นตอนที่ได้

กล่าวมาข้างต้น จนได้ขนาดก าลังไฟฟ้าตดิตั้งของระบบโฟโตโวลตาอกิสงูสดุของบ้านแต่ละหลังในระบบทดสอบที่ส่งผลให้

เกดิแรงดันเกนิขึ้นตามข้อก าหนดของการไฟฟ้าภมูิภาค (ไม่เกนิ 240 โวลต์) [7] และมาตรฐาน EN50160 ที่บัสใดบัส

หนึ่งในระบบ 

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1000.00

1200.00

0
:0

0

1
:0

0

2
:0

0

3
:0

0

4
:0

0

5
:0

0

6
:0

0

7
:0

0

8
:0

0

9
:0

0

1
0
:0

0

1
1
:0

0

1
2
:0

0

1
3
:0

0

1
4
:0

0

1
5
:0

0

1
6
:0

0

1
7
:0

0

1
8
:0

0

1
9
:0

0

2
0
:0

0

2
1
:0

0

2
2
:0

0

2
3
:0

0

[W
/
m

^2
]

Irradiation (11th-17th June 2016)
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เมื่อได้ระดับการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอกิที่ก่อให้เกดิแรงดันเกนิขึ้นในระบบ จะท าการตรวจสอบโดยการ

ท าซ า้เพ่ือหาจ านวนคร้ังที่เกิดแรงดันเกินขึ้นที่แต่ละจุดต่อร่วมในระบบตามมาตรฐาน EN50160 ซึ่งก าหนดให้มีการ

ตรวจวัดทุกๆ 10 นาท ีเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 สปัดาห์ และในสภาวะปกตจิ านวนคร้ังของการเกดิแรงดนัเกนิของแต่

ละเฟสต้องไม่เกนิกว่า 5 % ของจ านวนค่าที่ได้จากการตรวจวัดทั้งหมด ซึ่งที่ความละเอยีดของข้อมูลทุก 10 นาท ีในหนึ่ง

สปัดาห์จะมีทั้งหมด 1008 ค่า ดังนั้นในหนึ่งสปัดาห์ หากพบว่ามีจุดต่อร่วมใดเกดิระดับแรงดนั เกนิมากกว่า 50 ครั้ง จะ

ถื อ ว่ า ร ะ บ บ ที่ ถู ก ท ด ส อ บ นั้ น เ กิ ด ปั ญ ห า ส ภ า ว ะ แ ร ง ดั น เ กิ น เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร เ ชื่ อ ม ต่ อ ข อ ง ร ะ บ บ 

โฟโตโวลตาอิกมีระดับที่มากเกินไป ท าให้สามารถระบุได้ว่าระบบทดสอบนั้นควรมีระดับการเชื่อมต่อของระบบ 

โฟโตโวลตาอกิที่ระดบัเท่าใดโดยไม่ท าให้เกดิสภาวะแรงดนัเกนิขึ้นในระบบตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 

ผลการประเมินแรงดนัเกินในระบบทดสอบเมือ่มกีารเช่ือมต่อระบบโฟโตโวลตาอิกเป็นจ านวนมาก 

จากขั้นตอนการประเมินเพ่ือหาปริมาณก าลังผลิตติดตั้งของระบบโฟโตโวลตาอิกสงูสดุที่สามารถเชื่อมต่อใน

ระบบได้โดยไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาแรงดันเกินที่อธิบายข้างต้น แบบจ าลองระบบทดสอบบนโปรแกรม DIgSILENT 

PowerFactory จะถูกน ามาวิเคราะห์การไหลของก าลังไฟฟ้า เพ่ือประเมนิลักษณะแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟสที่บสัต่างๆ ในระบบ 

เมื่อมกีารเปล่ียนแปลงขนาดก าลังผลิตตดิตั้งของระบบโฟโตโวลตาอกิของแต่ละผู้ใช้ไฟ จากการประเมนิผลกระทบแรงดนั

เกนิ พบว่าขนาดก าลังผลิตตดิตั้งของระบบโฟโตโวลตาอกิขนาด 5 kW ซึ่งเป็นขนาดพิกดัสงูสดุที่ยอมให้บ้าน 1 เฟสสงูสดุ

เชื่อมต่อกบัระบบไฟฟ้าได้ตามข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2559 ยังไม่สร้างปัญหาแรงดนัเกนิเมื่อ

พิจารณาตามมาตรฐาน EN50160 จึงท าการเพ่ิมขนาดก าลังผลิตติดตั้งของระบบโฟโตโวลตาอกิขึ้นทลีะ 250 W ส่งผล

ให้เกดิการเปล่ียนแปลงของลักษณะแรงดนัไฟฟ้า 3 เฟส ที่บสั B_R05 จากการทดสอบพบว่าที่ขนาดระบบโฟโตโวลตาอกิ

ที่พิกดัก าลังตดิตั้งเท่ากบั 5.75 kW จะสร้างปัญหาแรงดนัเกนิที่บสั B_R05 เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐาน EN50160 

โดยมีลักษณะการผลิตก าลังไฟฟ้าจากระบบโฟโตโวลตาอกิของบ้านแต่ละหลัง และการไหลของก าลังไฟฟ้าย้อนกลับมาที่

หม้อแปลงจ าหน่ายไฟฟ้า (ต าแหน่งเคร่ืองมอืวัดปริมาณไฟฟ้าที่หลังหม้อแปลง) แสดงดงัรปูที่ 8 

   

รปูที่ 8  ลักษณะความต้องการไฟฟ้าของบ้านแต่ะลเฟสและก าลังผลิตจากระบบโฟโตโวตาอกิขนาดพิกดั 5.75 kW  

รวมทั้งก าลังไฟฟ้า 3 เฟสที่ไหลในสายจ่ายย่อย 

เมื่อท าการวิเคราะห์ลักษณะแรงดันไฟฟ้า 3 เฟสของทั้ง 10 บัสในระบบ (เฉพาะวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 

2559) ดงัแสดงในรปูที่ 9 พบว่า ในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ถงึ 13.20 จะเกดิแรงดนัเกนิที่เฟส a ที่บสั B_R03 ถงึ 

B_R05 แรงดันเกนิที่เฟส b ที่บัส B_L02 ถึง B_L05 ซึ่งจะท าให้มีจ านวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบในด้านแรงดันเกนินี้

จ านวน 7 ราย (คิดเป็น 35 % ของผู้ใช้ไฟทั้งหมดในระบบทดสอบนี้ ) แบ่งเป็น ผู้ใช้ไฟที่เชื่อมต่อกับเฟส a เข้าที่บัส 

B_R03 ถงึ B_R05 จ านวน 3 ราย และ ผู้ใช้ไฟที่เชื่อมต่อกบัเฟส b เข้าบสั B_L02 ถงึ B_L05 จ านวน 4 ราย 
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ความตอ้งการไฟฟ้าของบา้นแต่ละเฟส และก าลงัไฟฟ้าจริงจาก

ระบบโฟโตโวลตาอิก

บ้าน เฟส a บ้าน เฟส b บ้าน เฟส c ก าลังไฟฟ้าจริงจาก PV
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ก าลงัไฟฟ้าทีต่น้สายจ่ายย่อย
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รปูที่ 9  ลักษณะแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส บัส B_R01 ถึง B_R05 และ B_L01 ถึง B_L05: กรณีศกึษาบ้านแต่ละหลังมีการเช่ือมต่อระบบโฟโต

โวลตาอกิขนาด 5.75 kW ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 

   

   

รปูที่ 9 (ต่อ)  ลักษณะแรงดันไฟฟ้า 3 เฟส บัส B_R01 ถึง B_R05 และ B_L01 ถึง B_L05: กรณีศกึษาบ้านแต่ละหลังมีการเช่ือมต่อ

ระบบโฟโตโวลตาอกิขนาด 5.75 kW ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 

จากการประเมนิเป็นระยะเวลา 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 มถุินายน 2559 จ านวนคร้ังที่เกดิแรงดนัเกนิในแต่

ละบสั (พิจารณาทั้ง 3 เฟส) และก าลังไฟฟ้าสญูเสยีในระบบของแต่ละวัน ในกรณทีี่ทุกบ้านมีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวล

ตาอิกขนาด 5.75 kW พบว่าจ านวนคร้ังที่เกิดแรงดันเกิน (เฟส a) ที่บัส B_R05 มีมากกว่า 5 % (ตั้งแต่ 50 ค่าขึ้ น) 

ตามที่ก  าหนดไว้ในเงื่อนไขของมาตรฐาน EN50160 ดงัตารางที่ 1 เพราะฉะนั้น ถ้าทุกบ้านมรีะบบโฟโตโวลตาอกิที่ขนาด

ก าลังผลิตตดิตั้งขนาด 5.75 kW เชื่อมต่อกบัระบบทดสอบนี้  จะถอืว่ามปัีญหาแรงดนัเกนิเกดิขึ้นในระบบโดยเฉพาะบ้านที่

เชื่อมต่อกับระบบบริเวณปลายสายจ่ายย่อย และต้องให้แต่ละบ้านลดขนาดติดตั้งของระบบโฟโตโวล-ตาอิกที่สามารถ

เชื่อมต่อกบัระบบได้ลงมา 
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ตารางที่ 1  จ านวนคร้ังที่เกดิแรงดนัเกนิและก าลังไฟฟ้าสญูเสยีในระบบระหว่าง วันที่ 11-17 มถุินายน 2559: 

กรณศีึกษาบ้านแต่ละหลังมกีารเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอกิขนาด 5.75 kW 

บัส 
11/06/5

9 

12/06/5

9 

13/06/5

9 

14/06/5

9 

15/06/5

9 

16/06/5

9 

17/06/5

9 
รวม 

BR_05 (เฟส a) 1 8 14 10 11 15 4 63 

BR_04 (เฟส a) 0 5 12 5 10 9 2 43 

BR_03 (เฟส a) 0 2 7 1 4 5 0 19 

BR_02 (เฟส a) 0 0 1 0 0 0 0 1 

BR_01 (เฟส a) 0 0 0 0 0 0 0 0 

BL_05 (เฟส b) 0 0 4 0 0 3 0 7 

BL_04 (เฟส b) 0 0 4 0 0 3 0 7 

BL_03 (เฟส b) 0 0 4 0 0 3 0 7 

BL_02 (เฟส b) 0 0 4 0 0 3 0 7 

BL_01 (เฟส b) 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 1 15 50 16 25 41 6 154 

ก าลังไฟฟ้าสญูเสยี

รวม 

 (kWh) 

33.135 34.038 38.608 36.453 33.882 38.505 33.74 
248.36

1 

 

ในท านองเดียวกันเมื่อท าการประเมินระบบโดยเปล่ียนข้อมูลลักษณะความต้องการไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส ให้เป็น

ข้อมูลชุดใหม่ (ระหว่างวันที่ 18-24 มิถุนายน 2559) พบว่าในกรณีที่ทุกบ้านมีการเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอกิขนาด 

5.5 kW มีจ านวนคร้ังที่เกิดแรงดันเกิน เฟส a ที่บัส B_R05 มีมากกว่า 5% (ตั้งแต่ 50 ค่าขึ้ น) ตามที่ก  าหนดไว้ใน

เงื่อนไขของมาตรฐาน EN50160 ดงัตารางที่ 2 ซึ่งขนาดพิกดัก าลังผลิตตดิตั้งสงูสดุที่หาวิเคราะห์ได้ทั้ง 2 สปัดาห์มขีนาด

ใกล้เคยีงกนั กอปรกบัในสปัดาห์ที่สองจ านวนคร้ังที่เกดิแรงดนัเกนิที่บสั B_R05 ยังเกนิค่าก าหนดไม่มาก จึงอาจวิเคราะห์

ได้ว่าขนาดพิกดัก าลังผลิตติดตั้งสงูสดุของระบบโฟโตโวลตาอกิของบ้านแต่ละที่จะเชื่อมต่อเข้ากบัระบบนี้  คือ ไม่ควรเกนิ 

5.5 kW  
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ตารางที่ 2  จ านวนคร้ังที่เกดิแรงดนัเกนิและก าลังไฟฟ้าสญูเสยีในระบบระหว่าง วันที่ 18-24 มถุินายน 2559: 

กรณศีึกษาบ้านแต่ละหลังมกีารเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอกิขนาด 5.5 kW 

บัส 
18/06/5

9 

19/06/5

9 

20/06/5

9 

21/06/5

9 

22/06/5

9 

23/06/5

9 

24/06/5

9 
รวม 

BR_05 (เฟส a) 6 4 12 8 4 5 12 51 

BR_04 (เฟส a) 5 2 8 7 4 4 10 40 

BR_03 (เฟส a) 0 1 7 2 2 2 8 22 

BR_02 (เฟส a) 0 0 2 0 0 0 2 4 

BR_01 (เฟส a) 0 0 0 0 0 0 0 0 

BL_05 (เฟส b) 0 1 0 0 0 2 3 5 

BL_04 (เฟส b) 0 1 0 0 0 2 5 7 

BL_03 (เฟส b) 0 1 0 0 0 2 5 7 

BL_02 (เฟส b) 0 1 0 0 0 1 3 4 

BL_01 (เฟส b) 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 11 11 29 17 10 18 48 140 

ก าลังไฟฟ้าสญูเสยี

รวม 

 (kWh) 

31.821 33.824 38.856 34.575 31.095 31.855 33.837 
235.86

3 

 

สรุปผลการวิจยั 

งานวิจัยนี้ เป็นการออกแบบขั้นตอนการศึกษาเพ่ือประเมินผลกระทบด้านแรงดันเกนิอนัเนื่องจากการเชื่อมต่อ

ของระบบโฟโตโวตาอิกในระบบจ าหน่ายแรงดันต ่าเป็นจ านวนมาก จากการทดสอบพบว่า สามารถประเมินแรงดันเกนิ

ด้วยการใช้แบบจ าลองบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ส าหรับหาขนาดก าลังผลิตติดตั้งสงูสดุของระบบโฟโตโวลตาอิกที่

สามารถเชื่อมต่อได้ในระบบไฟฟ้าหนึ่งๆ ซึ่งขนาดระบบโฟโตโวลตาอกิที่หาได้อาจมีขนาดมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ก  าหนด

ไว้ในข้อก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบในงานวิจัยนี้  พบว่า สามารถ

เพ่ิมขนาดก าลังผลิตติดตั้งของระบบโฟโตโวลตาอิกของบ้านแต่ละหลัง ได้อีกประมาณ 10- 15 % เมื่อเทียบกับขนาด

สูงสุดที่ก  าหนดโดยการไฟฟ้าภูมิภาค จึงจะพบปัญหาแรงดันเกินตามเงื่อนไขมาตรฐาน EN50160 โดยต าแหน่งที่เกดิ

ปัญหาแรงดันเกินตามมาตรฐาน EN50160 คือที่บริเวณปลายสายจ่ายย่อย ส่งผลให้มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ 1 ราย 

(เชื่อมต่อเฟส a ที่บสั B_R05) 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย เรื่อง การประเมนิผลกระทบด้านระดับแรงดนัในระบบจ าหน่ายแรงต ่า

ที่มกีารเชื่อมต่อระบบโฟโตโวลตาอกิจ านวนมาก งบประมาณแผ่นดนิ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีงบประมาณ 2558  
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การประเมินผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกิจจากการใชเ้ทคโนโลยปีุ๋ ยสัง่ตดัของ

เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพด ในอ าเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 

อมรลักษณ์  ปรีชาหาญ1*, กวี  สจิุปุลิ1, มณฑนา  วีระวัฒนากร2, ขนิษฐา  รุตรัตนมงคล2,  

ศศิวิมล  จิตรากร2, สกุวีรรณ  เดชโยธนิ2  และอ านวย  พิรุณสา3, 

 

The impact assessments of tailor-made fertilizer technology on social and economic 

adaptations of maize farmers in Amphoe Nakhon-Thai, Phitsanulok Province 

 
1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณโุลก 65000 

2 ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณโุลก 65000 

3 ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณโุลก 65000 

*Corresponding author: amonlakp@nu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

 การด าเนินงานวิจัยมวีัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดของเกษตรกร 

2) ประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดของเกษตรกร  3) ก าหนดแนวทางการใช้

เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดส าหรับการปลูกข้าวโพดที่เหมาะสมกบัเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขยายเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดให้กับเกษตรกร และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยใช้แบบสอบถาม 

การสัมภาษณ์และใช้กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด จ านวน 108 คน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวโพดทั่วไป จ านวน 100 คน ผลการวิจัย พบว่า ต้นทุนการผลิตข้าวโพดของกลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด 

6,879.93 บาท/ไร่ ผลผลิต 1,300 กิโลกรัม/ไร่ รายได้ 10,400 บาท/ไร่ ก าไร 3,520.07 บาท/ไร่ ต้นทุนการผลิต

ข้าวโพดของกลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้เทคโนโลยีทั่วไป 7,230.03 บาท/ไร่ ผลผลิต 1,080  ถัง/ไร่ รายได้ 7,776 บาท/ไร่ 

ก าไร 545.97 บาท/ไร่  โดยค่าวัสดุการเกษตรในส่วนของปุ๋ยเคมเีป็นค่าใช้สงูและมากกว่าเกษตรกรผู้ใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตดั    

                  การประเมนิผลกระทบด้านเศรษฐกจิและสงัคม โดยการประเมนิสภาวะชนบทแบบเร่งด่วนและการประเมนิ

สภาวะชนบทอย่างมีส่วนร่วม การวิเคราะห์อตัราส่วนต้นทุนต่อผลตอบแทน (BCR) และการวัดประสทิธผิลต่อค่าใช้จ่าย

หรือประสทิธผิลมาเทยีบต้นทุน ผลการประเมินด้านสงัคมพบว่า เกดิการเปล่ียนแปลงด้านรายได้ ภาวะหนี้ สนิลดลงและ

การมสี่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น เช่น การยอมรับกระบวนการรวมกลุ่ม การเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่ม  สมาชิกมกีารเข้าร่วมกลุ่ม

และสภาพแวดล้อมดีขึ้ น เช่น คุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน การใช้สารเคมีลดลง  ส่วนผลการประเมินด้าน

เศรษฐกจิ พบว่า BCR มีค่า 2.14 เศรษฐกจิครัวเรือนและชุมชนดขีึ้น เช่น ต้นทุนการผลิตลดลง รายได้เพ่ิมขึ้นท าให้เกดิ

การออมมากขึ้น การเปล่ียนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น มีการกระจายรายได้และการครอบครองทรัพย์สิน

เพ่ิมขึ้น ช่องทางการตลาดเพ่ิมขึ้นโดยการรวมกลุ่มมผีลกระทบต่อราคา คุณภาพ ผลผลิต   

               การวิเคราะห์ปัจจัยและพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตดัโดยใช้วิธกีารประเมนิผลของแบบประเมนิความถี่

ของพฤติกรรม (Likert Scale) พบว่า การใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดท าให้กระบวนการผลิต การตลาด รายได้ การสร้างทุน 

การมีส่วนร่วม ความเข้มแขง็ขององค์กรชุมชน การรวมกลุ่ม การใช้ทรัพยากรคุ้มค่าเพ่ิมมาก ค่าระดับคะแนน 4.18 

ความเหน็เกี่ยวกบัภาพรวม ประโยชน์และข้อดีของการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สดุ ค่าระดับ

คะแนน 4.71      
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     ผลการวิเคราะห์การท ากจิกรรม Focus Group  ได้มาซึ่งแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดงันี้  ยุทธศาสตร์

การจัดการข้าวโพดทั้งระบบ(การผลิต การตลาด และการบริโภค) กลยุทธ์การส ร้างความมั่ นคงทางวัตถุดิบ  กล

ยุทธ์การส่ง เสริมการผลิต ข้ าว โพด เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด กลยุทธก์ารพัฒนาระบบโลจิสติคส์และ

ห่วงโซ่อุปทานอย่าง มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การการส่ง เสริมและพัฒนาองค์กร เกษตรกรผู้ ประกอบการและ

องค์กรภาครัฐ  

ค าส าคญั:  ข้าวโพด  เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตดั  การประเมนิผลกระทบ  สงัคมและเศรษฐกจิ  นโยบาย 

 

Abstract 

The aims of this research were to 1) study factors and behaviors of farmers, used a tailor-made-fertilizer 

(TMF) technology, 2) assess social and economic impacts from the use of the TMF technology, and 3) provide 

some guidelines the use of the TMF technology to farmers who grew corn crop in Nakhon-Thai district, Phitsanulok 

province, and provide the suggestion of a policy expanding the TMF technology to farmers nearby areas. The 

questionnaires were used to interview farmer totally 108 persons for the farmers who apply the TMF technology 

and totally 100 persons for the farmers who did not apply the TMF technology in corn crop at research areas. The 

results found that farmers from both groups can grow the corn twice a year. In group of farmer used the TMF 

technology, the result found that they used production costs approximately 6 , 879 . 93  bath/rai, got a yield was 

approximately 1,300 kg/rai, got income approximately 10,400 bath/rai and got benefit approximately 3,520.07 

bath/rai. The corn varieties used to grown were CPDK888, NKS7, CP201, and SUWAN5. In group of farmer 

did not use the TMF technology, the result found that they used production costs approximately 7,230.03 bath/rai, 

got a yield was approximately 1 , 0 8 0  kg/ rai, got income approximately 7 , 7 7 6  bath/rai and got benefit 

approximately 545.97 bath/rai. In summary, the farmers used the TMF technology were able to reduce production costs. 

                     To evaluate social and economic impacts from famers, who use the TMF technology in corn, four 

procedures - which were Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), Benefit Cost Ratio 

(BCR), and Cost Effectiveness Analysis (CES)   were used in this study. For the social impacts, the result revealed 

that there were changes in income increase, debt reduction, and improvement of participation community, such as 

adoption of members group, group activities, and group meetings. Moreover, this technology can promote the good 

environment of famer’s social life such as enhancing their life qualities, and reducing their chemical uses.  For the 

economic impacts, the result revealed that the BCR value was 2.14, indicating that the economy in families and 

communities were better. For example, the farmers can reduce production cost, increase income, and had more 

saving money. Furthermore, the living conditions in the community were better, their incomes were highly 

distributed into their community, their assets were greatly occupied, and the marketing channels were enhanced by 

the integration of the community, which affected on costs, qualities, and products. 

          To analyze the factors and behaviors of the use of the TMF technology in corn by using the Likert Scale 

(LK) method, the result found that the LK value was 4 . 18 .  This suggested that the TMF technology increased 

efficiencies of crop production, marketing, income, investment, participation, strengthening community, and 

resource use. In overall of benefits and advantages of the use of the TMF technology, the farmers were very satisfied 

as value 4.71          
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  The data from analysis of focus group activity obtained some policy guidelines and recommendations to 

enact some strategies of 1) corn management systems (such as corn production, marketing and consumption), 2) 

corn security in the raw material, 3) sufficiently increase potential of corn production with good quality, 4) 

development of efficiencient logistics and supply chains, 5) corn transportation movement, 6) promotion and 

development  farmer’s organizations, and  farmer’s entrepreneurs in both government and private sectors, and 7) 

development of quality and potential of staff 

Keywords:  Corn,  tailor-made fertilizer technology,  impact assessments,  social and economic,  policy 

 

ค าน า 

              นโยบายของรัฐบาลไทยได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เช่น ข้าว 

ยางพารา มนัส าปะหลัง อ้อยและข้าวโพด(การขบัเคล่ือนภาคการเกษตรสู่สมาคมอาเซียน, 2556) สอดคล้องกบัรายงาน

ของจังหวัดพิษณุโลก พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกข้าวโพดส าหรับส่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยมีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 

239,373 ไร่ จัดเป็นอนัดบั 8 ของประเทศ (ปี 2553-2554)  (ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2555) ซึ่งนโยบาย

ดังกล่าวมีผลท าให้หลายหน่วยงานได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่และระบบการจัดการที่ดีเพ่ือเพ่ิมปริมาณและ

คุณภาพการผลิตให้เพียงพอและตรงต่อความต้องการของตลาด ตัวอย่างเช่น มีการน าเทคโนโลยีและระบบการจัดการ

ส าหรับการใช้ปุ๋ยและสารเคมใีนพ้ืนที่ทางการเกษตรกนัอย่างแพร่หลาย ท าให้มปีริมาณการใช้ปุ๋ยเคมเีพ่ิมขึ้นอย่างมาก คอื

ประมาณ 6.23 ล้านตนั โดยมกีารน าเข้าปุ๋ยเคม ี5.65 ล้านตนั คดิเป็นมูลค่า 8.5 หมื่นล้านบาท ในปี 2555 (ส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก), 2556) ท าให้นักวิจัยเป็นกังวลว่า ถ้าหากเกษตรกรขาดองค์ความรู้ เรื่องการใช้ปุ๋ยอย่าง

ถูกต้อง อาจส่งผลกระทบต่อ (1) สิ่งแวดล้อม (2) เศรษฐกจิและ (3) สงัคม ดงันั้น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว) จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่ ศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ และคณะ (2540-2551) ท าการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมอีย่างมปีระสทิธภิาพ และมคีวามแม่นย าสงูสดุส าหรับการเพาะปลูกข้าว ข้าวโพด และอ้อย 

เรียกว่า "การใช้ปุ๋ยสั่งตัด (tailor-made fertilizer; TMF)" นอกจากนี้ ส  านักประสานงานการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนล่าง (สกว.) ร่วมกบัจังหวัดพิษณโุลก ได้จัดท าโครงการน าร่องการใช้เทคโนโลยีนี้มาใช้กบักลุ่มเกษตรกรผู้

ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ ในอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณโุลก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของ 

สกว. ผลลัพธจ์ากโครงการ พบว่าเกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ได้สงูถงึ 627.75 กโิลกรัมต่อไร่ (ใช้ปุ๋ยแบบเดมิให้

ผลผลิตเฉล่ีย 640.25 กโิลกรัมต่อไร่ ส่วนการใช้ปุ๋ยสั่งตดัให้ผลผลิตเฉล่ีย 1,268 กโิลกรัมต่อไร่) และเพ่ิมรายได้เฉล่ีย

เท่ากบั 3,832 บาทต่อไร่ (ใช้ปุ๋ยแบบเดิมมีรายได้เฉล่ีย 4,300 บาทต่อไร่ ส่วนการใช้ปุ๋ยสั่งตัดมีรายได้เฉล่ีย 8,132 

กิโลกรัมต่อไร่) (สุวรรณา เมืองพระฝาง, 2556) ซึ่งบ่งชี้ ให้เห็นว่าเทคโนโลยี TMF อาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการลด

ต้นทุนการผลิตและเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้กับเกษตรกรได้อย่างชัดเจน ดังนั้นควรมีการต่อยอดการวิจัยและขยาย

เทคโนโลยีสู่กลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่อื่น 

 อย่างไรกต็ามควรมีการศึกษาและประเมิน ผลกระทบในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมจากเกษตรกรผู้

ทดลองใช้ปุ๋ยสั่งตัดให้ชัดเจน เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายท้องถิ่นในด้านการจัดการดิน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ จึงมี

จุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกดิประโยชน์โดยท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อนัท าให้ได้ข้อมูลส าคัญส าหรับเป็น

แนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดให้เกดิประสทิธภิาพสงูสุดทั้งทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมต่อเกษตรกร

ผู้ ใช้ และเพ่ือพัฒนากรอบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท้องถิ่นในการจัดระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์แบบครบวงจร 

ตลอดจนเป็นการวางแผนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร กบัหน่วยงานของรัฐและเอกชน ท าให้

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์มีการพัฒนารายได้ ลดต้นทุนการผลิต  การสร้างอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน นอกจากนี้

ยังท าให้สภาพสงัคม วิถกีารด ารงชีวิตและสขุภาพของเกษตรกรได้ต่อไป  
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วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1.1 การศึกษาสภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด โดยศึกษาในกลุ่มเกษตรกรผู้ เ ข้าร่วมโครงการใช้

เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตดัในการปลูกข้าวโพดใน 9 ต าบลของอ าเภอนครไทย  จังหวัดพิษณโุลก โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 

(เฉล่ียต าบลละ 12 คน) จ านวน 108 คน 

 1.2  การประเมนิผลกระทบด้านเศรษฐกจิและสงัคม 

                ท าการศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้ เข้าร่วมโครงการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดในการปลูกข้าวโพดใน 9 ต าบลของ

อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (เฉล่ียต าบลละ 12 คน) จ านวน 108 คน และกลุ่ม

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั่วไปที่ไม่เข้าร่วมโครงการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายได้เกษตรกร

เป้าหมาย จ านวน 100 คน 

           1.3  มาตรการลดผลกระทบและการตดิตามตรวจสอบเพ่ือพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 

                 จัดกิจกรรม Focus Group จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้  (1) กลุ่มประชาชน เกษตรกรและผู้มีส่วนได้เสียท าการ

วิเคราะห์สภาพปัญหาฝึกปฏบิัติการจัดท าร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกจิจากการใช้

เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตดั จ านวน 50 คน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชนของหมู่บ้าน ตวัแทนเกษตรกร/ประชาชน/ผู้จ าหน่ายผลผลติ

ทางการเกษตร ปราชญ์ชาวบ้านในพ้ืนที่ ตัวแทนส านักงานเกษตร ผู้น าไม่เป็นทางการที่ได้รับค าแนะน า (2) เพ่ือรับฟัง

ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะประกอบด้วยตวัแทนเกษตรกร/ประชาชน/ผู้จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  ตวัแทนผู้จ าหน่าย

วัสดุการเกษตร  ตวัแทนหน่วยงานด้านการเกษตรในพ้ืนที่และตวัแทนหน่วยงานด้านการเกษตรในพ้ืนที่ น ามาพัฒนาเป็น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย     

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

           2.1 แบบสอบถามและสมัภาษณ ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้  ส่วนที่  1 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัลักษณะส่วน

บุคคล เศรษฐกจิ สงัคม ส่วนที่ 2 เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัการผลิต การตลาด ต้นทุนการผลิตและรายได้ ส่วนที่ 3 เพ่ือ

รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกจิจากการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตดั      

            2.2 ข้อมูลระดับปฐมภูมิ ในด้านพฤติกรรม ปัจจัยการผลิต การตลาดและการแปรรูปข้าวโพด รวมทั้งข้อมูล

ความสมัพันธร์ะหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ โดยท าการออกพ้ืนที่และสร้างแบบสอบถาม จากนั้นจึงท าการ

สมัภาษณ์เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ (1) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่ใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด 9 ต าบลของอ าเภอ

นครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (เฉล่ียต าบลละ 12 คน) จ านวน 108 คน และ (2) กลุ่ม

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั่วไปที่ไม่เข้าร่วมโครงการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายได้เกษตรกร

เป้าหมาย จ านวน 100 คน 

             2.3 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลข้อมูลระดับทุติยภูมิ ในด้านเศรษฐกิจและสังคม การผลิตและการตลาดของ

เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการ จากแหล่ง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเกษตรจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ ์ส านักงานพาณชิย์ ส านักงานอตุสาหกรรม และส านักงานสถติจิังหวัด เป็นต้น 

            2.4  การท ากจิกรรม Focus Group 

3.  การวิเคราะหข์อ้มูล 

             3.1  ปัจจัยและพฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตดั  

     น าข้อมูลจากการสมัภาษณม์าวิเคราะห์แบบสอบถามโดยใช้วิธกีารประเมนิผลของแบบประเมินความถี่ของพฤตกิรรม 

(Likert Scale) ร่วมกบัการจัดกจิกรรม Focus Group  

            3.2  การประเมนิผลด้านความรู้และความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตดั   

                    น าข้อมูลจากการวิเคราะห์กิจกรรม Focus Group ของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย โดยใช้วิธีการประเมิน 

RRA และ PRA เพ่ือทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกบัความรู้และปัญหาในการผลิตข้าวโพด  ความรู้ทั่วไปเร่ืองปุ๋ยและเทคโนโลยี

ปุ๋ยสั่งตดัของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่ใช้เทคโนโลยี TMF และเทคโนโลยี non TMF 
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             3.3  การประเมนิผลกระทบด้านเศรษฐกจิและสงัคม 

               น าข้อมูลข้อ 2.2 มาวิเคาะห์ร่วมกับข้อมูลจากแบบสอบถาม และข้อมูลจากการท ากิจกรรม Focus Group 

ของกลุ่มเป้าหมาย มาประเมินเปรียบ- เทยีบความคุ้มค่าระหว่างการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดและการใช้เทคโนโลยีทั่วไป 

โดยใช้วิธวีิเคราะห์อตัราส่วนต้นทุนต่อผลตอบแทน (Benefit-Cost Ratio : BCR) และการวัดประสทิธผิลต่อค่าใช้จ่ายมา

เทยีบต้นทุน (cost – effectiveness)  

             3.4  การก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   

       น าข้อมูลกิจกรรม Focus Group ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือรับฟังข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นท าการ

วิเคราะห์กิจกรรม โดยใช้วิธีการประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal-RRA) และการประเมิน

สภาวะชนบทอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisal-PRA) ท าให้ทราบประเดน็หลักของผลกระทบทางสงัคม 

และเศรษฐกจิ ตลอดจนพฤติกรรมขั้นตอนการปฏบิัติของการใช้เทคโนโลยี TMF กบัที่ใช้เทคโนโลยีทั่วไป (non TMF) 

เพ่ือหาศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางสงัคม การประเมินผลกระทบและหามาตรกรลดผลกระทบ โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 

SWOT Analysis ร่วมกบัชุมชน เพ่ือการพัฒนาข้อมูลส าหรับก าหนดนโยบาย และข้อเสนอแนะ ทศิทางและยุทธศาสตร์

การจัดการข้าวโพดทั้งระบบจากการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตดั 

 

ผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1  ผลการวิเคราะหก์ลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดโดยใชเ้ทคโนโลยีปุ๋ ยสัง่ตดัและกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพด

โดยใชเ้ทคโนโลยีทัว่ไป 

  1.  กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตดั มีรายได้จากภาคการเกษตร อยู่ในช่วงมากกว่า 60,000 บาท ได้แก่ 

ข้าวโพด, พืชไร่, เลี้ยงสตัว์, พืชสวน, พืชผกั, ประมง นอกจากนั้นมรีายได้จากอาชีพเสริม ได้แก่  รับจ้างทั่วไป, รับจ้างใน

ภาคการเกษตร, ค้าขาย, อุตสาหกรรมในครัวเรือน นอกจากนั้น เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธกส.), กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต, กองทุนหมู่บ้าน, กลุ่มปุ๋ยในหมู่บ้าน, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, 

กลุ่มสหกรณ์, วิสาหกิจชุมชน ตามล าดับ โดยมีต าแหน่งเป็นสมาชิก, เลขานุการกลุ่ม, รองประธานกลุ่ม, ประธานกลุ่ม 

และที่ปรึกษากลุ่ม ตามล าดบั และเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเป็นระยะเวลา 

1-20 ปี และเข้าร่วมกจิกรรมกลุ่มทุกครั้ง เช่นกนั สมาชิกในครัวเรือนของตนเองเป็นสมาชิกของกลุ่มต่าง ๆ ดั งนี้  กลุ่ม

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.), กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, กลุ่มวิสาหกจิชุมชน, สหกรณ์, กองทุน

หมู่บ้าน, กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต   

 2.  กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้เทคโนโลยีทั่วไปมรีายได้จากภาคการเกษตรแต่ละประเภท คอื ข้าวโพด, พืชไร่, ข้าว, พืช

สวน, ประมง, การเลี้ ยงสตัว์, พืชผัก โดยมีรายได้ อยู่ในช่วงมากกว่า 60,000 บาท รายได้จากอาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง

ทั่วไป, รับจ้างในภาคการเกษตร, ค้าขาย, อุตสาหกรรมในครัวเรือน การเป็นสมาชิกกลุ่ม พบว่า เป็นสมาชิกกลุ่มธนาคาร

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.), กองทุนหมู่บ้าน, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, กลุ่มปุ๋ยในหมู่บ้าน บางส่วน

ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มใด ๆ เลย โดยมีต าแหน่งเป็นสมาชิก, รองประธาน, เลขานุการ และประธาน ซึ่งมีส่วนใหญ่เข้า

ร่วมท ากจิกรรมเฉพาะกจิกรรมที่ส  าคญัเท่านั้น และบางส่วนไม่เข้าร่วมการท ากจิกรรมกลุ่ม ส าหรับการเป็นสมาชิกของกลุ่ม

ของสมาชิกในครัวเรือน พบว่า เป็นสมาชิกกลุ่มธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) , กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกร, กลุ่มเยาวชนเกษตร สมาชิกกลุ่มกองทุนหมู่บ้านและไม่เป็นสมาชิกของกลุ่มใด ๆ ตามล าดบั  

ส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลดา้นการผลิต การตลาด ตน้ทุนการผลิต และรายได ้  

         1. กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดมีการปลูกข้าวโพด 2 ครั้ง ต้นทุนการผลิต 6,879.93 บาท/ไร่ ผลผลิต 

1,300 กโิลกรัม/ไร่ ราคาขาย 8 บาท/กโิลกรัม รายได้ 10,400 บาท/ไร่ ก าไร 3,520.07 บาท/ไร่ พันธุข้์าวโพดใช้ปลูก

มากที่สุด คือ พันธุ์ ซีพีดีเค 888, เอน็ เค เอส 7, พันธุ์ซีพี 201 และพันธุ์สุวรรณ 5 (มก.) การเกบ็เกี่ยวผลผลิตใช้
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แรงงานคน เครื่องจักร โดยจ าหน่ายผลผลิตในรูปแบบขายสด สเีป็นเมลด็และตากแดด ส่วนใหญ่น าไปขายให้พ่อค้าคน

กลาง ตลาดในพ้ืนที่ วิธกีารขายใช้วิธกีารขายด้วยตนเอง รวมกลุ่มเครือข่าย  

              2.  กลุ่มเกษตรกรผู้ ใช้เทคโนโลยีทั่วไป ปลูกข้าวโพด 2 ครั้ง ต้นทุนการผลิต 7,230.03 บาท/ไร่ ผลผลิต 

1,080 กิโลกรัม/ไร่ ราคาขาย 7.20 บาท/กิโลกรัม รายได้ 7,776 บาท/ไร่ ก าไร 545.97 บาท/ไร่   การเกบ็เกี่ยว

ผลผลิตใช้แรงงานคน เครื่องจักร โดยจ าหน่ายผลผลิตในรูปแบบขายสด สเีป็นเมลด็และตากแดด ส่วนใหญ่น าไปขายให้

พ่อค้าคนกลาง ตลาดในพ้ืนที่  พันธุ์ข้าวโพดที่นิยมปลูกมากที่สดุ คือ พันธุ์ พันธุ์ซีพีดีเค 888, พันธุ์ไพโอเนียร์ 3013, 

พันธุแ์ปซิฟิค 983, พันธุซ์ีพี 201 

            จากการวิเคราะห์พบว่า การใช้เทคโนโลยี TMF เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยี non TMF พบว่า การใช้

เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตดั ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมปริมาณผลผลิตและเพ่ิมก าไร ดกีว่าการใช้เทคโนโลยี non TMF โดย การ

ใช้เทคโนโลยี TMF ท าให้ต้นทุนการผลิตลดลงไร่ละ 350.10 บาท/ไร่ (4.48 %) ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น 220 กโิลกรัม/

ไร่ (20.37%) รายได้เพ่ิมขึ้น 2,624.00 บาทต่อไร่ (33.74%) และก าไรเพ่ิมขึ้น  2,974.10 บาทต่อไร่  (545.70 %) 

(ตารางที่ 1) ซึ่งผลการวิจัยนี้ บ่งชี้ ให้เหน็ว่าการใช้เทคโนโลยี TMF ช่วยลดต้นทุนการผลิต แต่สามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิต 

รายได้และก าไร ให้กับเกษตรกรได้อย่างมาก โดยสอดคล้องกับรายงานของวีรวัฒน์และคณะ (2553) ได้ทดลองน า

วิธกีารใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสทิธภิาพ ไปด าเนินการกบักลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เลี้ ยงสตัว์ต าบลนิคมพัฒนา 

อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดฝักสด ต าบลธารเกษม อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

โดยวิธีการเปรียบเทียบระหว่างแปลงที่ใช้วิธีการใช้ปุ๋ยตามกรรมวิธีของเกษตรกร กับแปลงที่ใช้วิธี การใช้ปุ๋ยตามค่า

วิเคราะห์ดิน ซึ่งผลการทดลอง พบว่า แปลงข้าวโพดเล้ียงสตัว์ที่ใช้วิธกีารใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ให้ผลผลิตอยู่ในช่วง 

850-1,582 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตเพ่ิมขึ้ น 21.6 เปอร์เซ็นต์หรือเพ่ิมขึ้ นเฉล่ียไร่ละ 234 กิโลกรัม ส่วนแปลงที่ใช้

กรรมวิธเีกษตรกรผลผลิตอยู่ในช่วง 987-1,169 กโิลกรัมต่อไร่ 

 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวโพดของเกษตรกรผู้ ใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดกับเกษตรกรผู้ ใช้เทคโนโล ยี

ทั่วไป อ.นครไทย จ.พิษณโุลก 

ขอ้มูล 

ตน้ทุนการผลิตขา้วโพด ผลต่างระหว่าง

เทคโนโลยี 

TMF - non TMF เทคโนโลยีปุ๋ยสัง่ตดั เทคโนโลยีทัว่ไป 

บาท รอ้ยละ บาท รอ้ยละ บาท รอ้ยละ 

1. รวมตน้ทุนการผลิต (บาท/ไร่) 6,879.93 100.00  7,230.03 100.00  -350.10 4.84 

1.1 ค่าแรงงาน (บาทต่อไร่) 2,050 29.80  1,950 26.97  100.00 5.13 

1.2 ค่าวัสดุการเกษตร (บาทต่อไร่) 3,486 50.67  4,001   55.34 -515.00 12.87 

1.3 ค่าเช่าที่ดิน 500 7.27 500 6.92 0.00 0.00 

1.4 ค่าขนส่ง 400 5.82 300 4.16 100.00 33.33 

1.5 ค่าดอกเบี้ยและค่าเสยีโอกาสเงินลงทุน 146.53 2.12 194.80 2.68 -48.27 24.78 

1.6 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 297.40 4.32 284.23 3.93 13.17 4.63 

 2. ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรมั) 1,300 - 1,080 - 220.00 20.37 

 3. ตน้ทุนการผลิตต่อกิโลกรมั (บาท) 5.29 - 6.70 - -1.41 21.04 

 4. ราคาขาย (บาท/กิโลกรมั) 8.00 - 7.20 -  0.80 11.11 

 5. รวมรายได ้(บาท/ไร่) 10,400.00 - 7,776.00 - 2,624.00 33.74 

 6. ก าไรต่อไร่ (บาท) 3,520.07 - 545.97 - 2,974.10 545.70 

หมายเหตุ : ตัวเลขในตารางแสดงด้วยค่าเฉล่ีย ค านวณจาก 108 ตัวอย่าง ส าหรับเทคโนโลยี TMF และ 100 ตัวอย่าง ส าหรับ 

                เทคโนโลยี  non TMF 
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ส่วนท่ี 3 การศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีปุ๋ ยสัง่ตัด  

  จ า กก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์พ ฤติก ร ร มด้ า น ต่ า งๆ  ขอ ง ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี  TMF โ ดยก า รส ัม ภ า ษณ์

เกษตรกรกลุ่ ม เ ป้ าหมาย ไ ด้ผลสรุป ดังนี้  (1) ด้านกระบวนการผลิตและการตลาด พบว่า เกษตรกร

ทุกคนมีคว ามพึงพอใ จในผลกระทบที่ เ ก ิดขึ้ น จ ากกา รใ ช้ เ ทค โน โลยี  TMF ในระดับมากที่ ส ุด  (มีค่ า

ระดับคะแนนความพึงพอใจ 4.71) โดยปัจจัยที่ท า ใ ห้ เกษตรกรเ ข้ าใจวิธีการผลิต ข้ าวโพดมากขึ้ น  ลด

ภาระในการบ ารุงดิน  ลดภาระในการใ ช้ ปุ๋ยซ า้ ซ้อน  รู้ จักประ เภทของ ปุ๋ยในท้องตลาด ผลผลิต เ พ่ิมขึ้ น

อย่ า งมีคุณภาพ ราคา เ พ่ิมขึ้ น  ผลผลิต เ ป็นที่ ยอมรับและมีแนวโ น้มที่ เ พ่ิมขึ้ น  ซึ่ ง ปั จจัยดังก ล่ าว  ส่งผล

ก ร ะ ทบ ใ ห้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ด้ า น ก า ร ผ ล ิต แ ล ะ ก า ร ต ล า ด ข อ ง ชุม ช น เ พิ ่ ม ขึ้ น ใ น ร ะ ด ับ ม า ก  ( 2) ด้ า น

ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ส ัง ค มแล ะ ก า ร มีส ่ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุม ช น  ม ีผ ล ก ร ะ ทบท า ง บ ว กต่อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล ง

พฤติกรรมของเกษตรกรในระดับมาก (ค่ าระดับคะแนนความพึงพอใจ 4.06) โดยแบ่ง เ ป็น 2  ปัจจัย 

ดังนี้  ปัจจัย ด้านรายได้ของครัว เรือนเ พ่ิมขึ้ นมีผลท าใ ห้ส ร้างทุนในการเพาะปลูก (ไ ด้แก่  เ งินหมุนเวียน 

ปั จจัยการผลิต  เครื่ อ งมือการผลิตและ เครื่ อ ง จักรกลการ เกษตร)  มีคว าม เพีย งพอต่อการด า ร งชีวิต

เ พ่ิมขึ้ น  ซึ่ ง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบท าใ ห้ เกิดการสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การมีงาน

ท าภายในชุมชนและลดการออกไปท างานนอกชุมชน ปัจจัยด้านกระบวนการทางสังคมและการมีส่ วน

ร่วมของชุมชน (ไ ด้แก่  การเ ข้าถึง ปัญหาและการแก้ไขร่วมกันในชุมชน ,  การมีส่วน ร่วมในกิจกรรมต่าง 

ๆ  ของชุมชน ,  การ เ ข้ า ร่ วมปรึกษาหารือภายในชุมชน ,  การน าภูมิปัญญาชุมชนมาปรับใ ช้  การส ร้ า ง

คว ามสัมพันธ์ที่ ดีและการ พ่ึ งพาช่ ว ย เหลือกัน )  มีผลท า ใ ห้องค์กรชุมชนมีคว าม เ ข้มแข ็ง ขึ้ นและ  (3) 

ปัจจัย ด้านทรัพยากรและสภาพแวดล้อมมีผลกระทบในด้านบวก โดยเกษตรกรให้ความเห็น ว่ าการใ ช้

เทคโนโลยี ปุ๋ ยสั่ งตัดมีแนว โ น้มเกิดขึ้ นอย่ า งต่อ เนื่ อง ในระดับมาก (มีค่ า ระดับคะแนนความพึงพอใจ 

4.19) ซึ่ ง มีผลกระทบต่อทรัพยากรและสภาพแวด ล้อมโดยตรงท า ใ ห้ เ กิดการส่ง เสริม ใ ห้มีก ารส ร้าง

ทรัพยากรที่ผลิตขึ้ น เองในชุมชนอย่าง คุ้มค่า  การสนับสนุนให้มีการทดแทนทรัพยากรชุมชนที่ ใ ช้ในการ

ผลิตพืช การค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่ สอดคล้องกับการรักษาภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน  

 

ส่วนท่ี 4 การประเมินผลด้านความรู้และความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีปุ๋ ยสัง่ตัด   

 ผลการประเมินสามารถสรุปประเด็นความรู้ และความเข้าใจของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่

ใ ช้ เทคโนโลยี  TMF และ เทคโนโลยี  non TMF  สรุปไ ด้  5   ประ เด็น  ไ ด้แก่  ความรู้ และ ปัญหาในการ

ผลิตข้าวโพด ความรู้ ทั่ ว ไปเ ร่ือง ปุ๋ยและเทคโนโลยี ปุ๋ยสั่ งตัด แรงจูงใจที่ ใ ช้ เทคโนโลยี ปุ๋ยสั่ งตัด ดังนี้   

 1.  ความรู้ และปัญหาในการผลิตข้าวโพด พบว่า เกษตรกรผู้ ใ ช้ เทคโนโลยี  TMF มีความเห็น

ว่า  ปัจจัยที่มีผลต่อราคาข้าวโพด คือ พันธุ์ที่ ใ ช้ปลูก สภาพดิน การใ ช้ ปุ๋ยใ ห้ตรงกับสภาพดิน ช่วง เวลา

ในการหยอดเมล็ด ข้าวโพด แหล่งน า้  ระยะเวลาเก็บเกี่ ยวที่ เหมาะสมและความชื้ น  ส าหรับปัญหาที่พบ

ในการผลิตข้าวโพดของเกษตรกร คือ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง  โดยเฉพาะปัจจัยการผลิต เ ช่น เมล็ ด

พันธุ์  ปุ๋ยยา สารเคมีและค่าแรง เ ป็นต้น ปัญหาการตลาด เ ช่น ราคาต ่า  พ่อค้าคนกลาง การโกงเครื่ อง

ชั่ ง  ความชื้ น เ ป็นต้น และปัญหาอื่ น ๆ เ ช่น ขาดความรู้ ด้านการผลิต การขาย  

 2.  ความรู้ ทั่ ว ไป เรื่ อง ปุ๋ย  และ เทคโนโลยี ปุ๋ ยสั่ งตัด  พบว่ า  เกษตรกรผู้ ใ ช้ เทคโนโลยี  TMF มี

ความรู้ ความเ ข้าใจ “ปุ๋ย” หมายถึง  วัสดุที่น ามาใช้เ พ่ือให้อาหารแก่พืชและเ พ่ือให้พืชได้จากแร่ธาตุ ต่ าง  

ๆ  ที่ เ ป็ นส่ว นประกอบของดิน  โดย ปุ๋ ยจ ะมีธ าตุอ าห า รหลักหรือ ธ าตุ ปุ๋ ย  มี   3  ธ าตุ คือ  ไน โตร เ จน 

ฟอสฟอรัส แล ะ โป รตัส เ ซีย ม  ธ าตุอ าห า ร ใ นกลุ่ ม นี้  พืช ต้ อ ง ก า ร ใ นป ริม าณมาก  แล ะดิน มัก จ ะ มีไ ม่

เพียงพอต่อความต้องการของพืช จึง ต้อง เ พ่ิมเติมใ ห้แก่พืชโดยการใ ช้ ปุ๋ย และ ปุ๋ยมีอ ยู่  2  ชนิด คือ ปุ๋ย

อินทรีย์  และ ปุ๋ ย เคมี ซึ่ ง ปุ๋ ยอินทรีย์  คือ  ปุ๋ ยที่ ไ ด้ จ ากสิ่ ง ที่มีชีวิต  ไ ด้แก่  ปุ๋ ยคอก ปุ๋ ยหมัก  ปุ๋ ยพืชสด  ขี้

ค้างคาว กระดูกป่น ขี้ ไ ก่  และขี้ วั ว  เ ป็นต้น ส่วน ปุ๋ยเคมี คือ ปุ๋ยที่ ไ ด้จากสิ่ ง ไ ม่มีชีวิต เ ช่น จากหิน หรือ
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แร่ธาตุต่างๆ หรือจากการสัง เคราะห์ขึ้ นมา เ ช่น ปุ๋ยยูเรีย  แอมโมเนียมซัลเฟต  หินฟอสเฟตบด หรือ

ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ที่ ใ ช้กันอยู่ทั่ วไป  

 นอกจ ากนี้  ผู้ เ ข้ า ร่ ว มก ิจ ก ร รม  focus group มีค ว าม เ ห ็น เ กี่ ย ว ก ับ เ ทค โน โ ลยี  TMF ว่ า  ถ้ า

เกษตรกรน า เอาเทคโนโลยี ปุ๋ยสั่ งตัดมาใช้ในการปลูกพืชจะส่งผลท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้

ถึง  40  เ ปอร์ เ ซ ็นต์ มีผลผลิต เ พิ่ ม ขึ้ น และผลผลิตมีคุณภ าพดี ส่ง ผล ใ ห้มีร า ย ได้ เ พิ่ ม ขึ้ น  เ นื่ อ ง จ า ก

เทคโนโลยี ปุ๋ ยสั่ ง ตัด เ ป็นการใ ห้ ปุ๋ ย เคมีตามชุดดินและค่ า วิ เ คราะห์ดิน โ ดยน า ข้อมูลชุดดินและ ข้อมูล 

เอ็น-พี-เค ในดินมาประกอบการตัดสินใจเลือกสูตรปุ๋ยและก าหนดปริมาณปุ๋ยในการปลูกพืช    

 3. แรงจู ง ใจที่ ใ ช้ เ ทคโน โลยี  TMF ขึ้ นอ ยู่กับ  (1) ปัจจัยมีโอกาสไปศึกษาดูง านในแปลงของ

เกษตรกรที่ ใ ช้ เทคโนโลยี ปุ๋ยTMF และน ามาทดลองไปใ ช้ในแปลงของตนเอง พบว่า ไ ด้ผลจริงตามที่ ไ ด้

ศึกษาดูงาน (78.96%) (2) เคยเ ข้า ร่วมโครงการ “การส่ง เสริมเกษตรกรผู้ ปลูก ข้ าวโพดใช้ ปุ๋ยสั่ งตัด 

เ พ่ื อลด ต้นทุนการผลิต ”  (76.78%) (3) ทราบว่ า เทคโน โลยี ปุ๋ ยTMF สามารถน า ไปปรับใ ช้กับก า ร

ปลูกพืชหลายชนิด เ ช่น ข้าวโพด ข้าว พืชผัก ยางพารา ไม้ผล เป็นต้น ( 85.53%)  

 4. ผลกระทบเกิดจากการใ ช้ เทคโนโลยี ปุ๋ยสั่ งตัด มีความเห็น ดังนี้  ( 1) ต้นทุนการผลิตลดลง 

เ ช่น ค่ าใ ช้ จ่ ายในการซื้ อ ปุ๋ยลดลงประมาณ (20-30  กิโลกรัมต่อไ ร่)  ผลผลิตเ พ่ิมขึ้ นประมาณ (800-

900  กิโลกรัมต่อไร่) และรายได้เ พ่ิมขึ้ น (1,500-2,000  บาท/ไร่) (2) สภาพแวดล้อมดีขึ้ น เ ช่น ลด

การใช้ ปุ๋ยเคมี (77.91%) คุณภาพของดินไม่ เสื่ อมโทรมหรือเสียมาก เกษตรกรปรับสภาพดินโดยการ

ไ ถ กลบตอซัง ซึ ่ ง เ ป็ น ก า รป รับ อ ิน ท รีย ์ โ ด ย ไ ม่จุด ไ ฟ เ ผ า  ( 63.59%) (3) สภ าพค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง

เกษตรกรดีขึ้ น  ไ ด้แก่  เกษตรกรมีเ งินออมเ พ่ิมขึ้ น  ( 79.54%)  สามารถลดการ กู้ยืมท าใ ห้ภาวะหนี้ สิน

ลดลง (35%) ทรัพย์สินเ พ่ิมขึ้ น (87.59%)                                     

 5. วิธ ีก า รน า เทคโน โลยี ปุ๋ ยสั่ ง ตัด ไปปฎิบัติ  โดย เกษตรกรผู้ ใ ช้ เ ทคโน โลยี  TMF ทั้ ง  100 % 

เ ข้ า ใจ  หลักการและสามารถปฏิบัติตามเทคโนโลยี  TMF ไ ด้อย่ า งถูก ต้อง  สรุปไ ด้ดังนี้  (1) ก่อนการ

ปลูก ข้าวโพดประมาณ 20-30 วัน  เกษตรกรจะขุดดินในแปลงไปวิ เคราะห์ค่ า  N-P-K แล้วน าผลที่ ไ ด้

จากการวิ เคราะห์ไปผสมปุ๋ยตามสูตรและน ามารองพ้ืนก่อนการหยอดเมล็ดข้าวโพด ( 2) การใส่ ปุ๋ยครั้ ง

ที่  2 หรือปุ๋ยแต่งหน้าหลังการปลูกประมาณ 50-60 วัน(ช่วงออกดอก) เกษตรกรจะน าดินไปวิ เคราะห์

ก่อนเ พ่ือหาสูตรปุ๋ยที่ เหมาะสมและใส่ ปุ๋ยยูเ รีย อัตราส่วน 20 กิโลกรัม/ไร่         

 

ส่วนท่ี 5  การประเมินผลกระทบทางสงัคมและเศรษฐกิจจากการใชเ้ทคโนโลยีปุ๋ ยสัง่ตดั 

 ผลการประเมิน สามารถสรุปเป็น 2 ด้าน ได้แก่ การประเมินผลกระทบด้านสังคมและการประเมินผลกระทบ

ด้านเศรษฐกจิ ดงันี้  

1.  การประเมินผลกระทบด้านสังคม สรุปได้ 4 ประเดน็ คือ (1) รายได้ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงโดย

เกษตรกรมีรายได้และฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นและมีภาวะหนี้สนิลดลง (2) อาชีพ มีผลกระทบให้เกดิการมีงานท าภายใน

ชุมชน ลดปัญหาการว่างงานและการเคลื่อนย้ายแรงงาน เนื่องจากเกษตรกรมีทกัษะความรู้ เพ่ิมขึ้น มีความรู้สกึมั่นคงใน

การประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น (3) สงัคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการเปล่ียนแปลงภายในชุมชน เช่น 

ครอบครัวและชุมชนมคีวามเข้มแขง็ กระบวนการมสี่วนร่วมโดยการรวมกลุ่มและเข้าร่วมกจิกรรมของชุมชน ส่งผลให้เกดิ

ภาวะผู้น าและร่วมมือกนัแก้ไขปัญหาในชุมชนโดยการประสานงาน  มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้

ร่วมกนั เช่น การน าภมูิปัญญาชุมชนมาประยุกต์ใช้ การผลิตน า้หมักชีวภาพปละปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้นและ (4) สภาพความ

เป็นอยู่ของชุมชน และสิ่งแวดล้อม มผีลกระทบให้ครัวเรือนและชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิต ลดปัญหาการตกค้างสารเคมี

ในดินและสนิค้าเกษตรท าให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น และเสริมสร้างให้มีการใช้ทรัพยากรชุมชนอย่างคุ้มค่าสอดคล้องกบัการ

รักษาสภาพแวดล้อมที่ของชุมชน 
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2.  การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สรุปได้ 3 ประเดน็ คือ (1) ต้นทุนการผลิต มีผลท าให้ต้นทุนการ

ผลผลิตลดลงเมื่อเปรียบเทยีบกบัการใช้เทคโนโลยีทั่วไป โดยลดลงจาก 7,230.03 บาทต่อไร่เป็น 6,879.93 บาทต่อไร่ 

(ลดลง 350.10 บาทต่อไร่) ซึ่งต้นทุนที่ลดลง คือ ต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีทั่วไปเสีย

ค่าใช้จ่าย 2,146 บาทต่อไร่ เกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยี TMF เสยีค่าใช้จ่าย 1,736 บาทต่อไร่ (ลดลง 410 บาทต่อไร่) ซึ่ง

ในกรลดลงของต้นทุนการผลิตมีผลต่อการเปล่ียนแปลงรายได้ของเกษตรกร (ตารางที่ 1) (2) เศรษฐกจิครัวเรือนและ

ชุมชน เกดิจากผลกระทบด้านต้นทุนการผลิตที่ลดลง และคุณภาพและจ านวนผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยผลผลิตของเกษตรกรที่

ใช้เทคโนโลยีทั่วไป 1,300 กโิลกรัมรายได้ 7,776 บาทต่อไร่ เปรียบเทยีบกบัเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีTMF ได้ผลผลิต 

1,300 กโิลกรัม รายได้ 10,400 บาทต่อไร่ (เพ่ิมขึ้น 2,624 บาทต่อไร่) ทั้งนี้  อตัราส่วนต้นทุนต่อผลตอบแทน (BCR) 

2.14 แสดงให้เหน็ว่า การเลือกใช้เทคโนโลยี TMF คุ้มค่าต่อการลงทุน ได้รับผลตอบแทนสงูกว่าค่าใช้จ่าย โดยผลจากการ

เปล่ียนแปลงรายจ่ายด้านปัจจัยการผลิตส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจครัวเรือนและชุมชนดีขึ้นมีการออมเกิดการกระจาย

รายได้โดยครัวเรือนมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นและ (3) อาชีพและการจ้างงาน มีผลให้เกิดแรงจูงใจในการประกอบอาชีพด้าน

การเกษตรเพ่ิมขึ้นโดยมีการน าเทคโนโลยีTMFไปปรับใช้กบัการผลิตพืชชนิดอื่น ท าให้มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้น เกดิการไหล

กลับของแรงงานและลดการออกไปท างานนอกชุมชนที่ห่างไกล โดยมค่ีาระดบัคะแนนผลกระทบ 3.96 

 

ส่วนท่ี 6  การก าหนดยทุธศาสตรแ์ละขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

 การก าหนดแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรใช้

ยุทธศาสตร์การจัดการข้าวโพดทั้งระบบ (การผลิต การตลาด และ การบริโภค) ของอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณโุลก ซึ่ง

สรปุเป็น 4 กลยุทธ ์4 แผนงาน 13 โครงการ ดงัแสดงในตารางที่ 2  

                                                            

ตารางที่ 2 ทิศทางและยุทธศาสตร์การจัดการข้าวโพดทั้งระบบ (การผลิต การตลาดและการบริโภค) ของอ าเภอนครไทย จังหวัด

พิษณโุลก                   

 

ยทุธศาสตร ์

อ าเภอนครไทย จังหวดัพิษณุโลก   

กลยทุธ ์ แผนงาน/โครงการ  

ยุทธศาสตร์การ

จัดการข้าวโพดทั้ ง

ระบบ (การผ ลิต  

การตลาด และการ

บริโภค)                        

 

1.  กลยุทธ์การส ร้า ง

ความมั่ นคงทาง

วัต ถุดิบ  

 

 

1.1 แผนงานเ พ่ิมศักยภาพการผลิตขาวโพดที่ มีคุณภาพดีและ เ พียงพอ  

    1.1 .1 โครงการถ่ายทอดความรู้กระบวนการจัดการด้านการผลิต 

     1.1.2 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดโดยใช้เทคโนโลยีปุ๋ ยสั่งตัด 

     1.1.3  โครงการผลิตปุ๋ ยชีวภาพ       

 1.2   แผนการสร้ างและป รับปรุง ระบบชลประทานที่ มีประสิทธิภาพ  

  

  

    1.2 .1 โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน  

    1.2 .2  โครงการพัฒนาแหล่งน า้ เ พ่ือการ เกษตร  

 2.กลยุทธ์การ

ส่ง เส ริม  การผลิต

ข้าวโพดเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการ

ของตลาด 

 

2.1 แผนงานการสร้างกระบวนการจัดการด้านการตลาด  

   2.1.1 โครงการจัดท ามาตรฐานข้าวโพดเพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมช่องทางการตลาด

ภายในจังหวัด ประเทศ และการส่งออก     

  2.2 .2 โครงการสร้างความเ ข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีส่ วน

ร่วมและการส ร้า งเค รือ ข่ ายเ พ่ือ เ พ่ิม ช่องทางการตลาด    

  2.2.3 โครงการผู้ประกอบการและโรงงานอุสาหกรรมท าข้อตกลงซ้ือขายกบัเกษตรกรใน

รปูแบบ Contract  Farming 
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 3.กลยุทธก์ารพัฒนา

ระบบโลจิสติคสแ์ละห่วง

โซ่อุปทานอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

3.1 แผนการบริหาร  จัดการขนส่ง ข้ าวโพด     

     3.1.1 โครงการศนูย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกระจายสนิค้า (ปัจจัยการผลิต) 

     3.1.2 โครงการตลาดกลางของจังหวัดเพ่ือเป็นแหล่ง รับ-ส่ง สนิค้า   

     3.1.3 โครงการจัดตั้งศนูย์กระจายสนิค้า 

 4. กลยุทธก์ารการ

ส่ง เส ริมและพัฒนา

องค์กร เกษตรกร 

ผู้ ประกอบการ  และ

องค์กรภาครัฐ  

4 .1  แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

   4.1 .1  โครงการส่งเสริมและสร้างกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้แปรรูป ให้

เข้มแขง็และเช่ือมโยงกนัอย่างเป็นระบบ   

   4.1.2 โครงการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิต การแปรรูป การค้าข้าวโพด

ระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบ ผู้แปรรปูเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการตัดสนิใจ  

 

 แม้ว่าผลการวิจัยคร้ังนี้สามารได้แนวทางในการก าหนด ยุทธศาสตร์ กลยุทธแ์ละแผนงานในการจัดการทั้งระบบ 

(การผลิต การตลาด การบริโภค) กต็าม อย่างไรกต็ามผลการวิเคราะห์ SWOT analysis จากการวิจัยครั้งนี้ ยังให้

ข้อเสนอแนะที่อาจจ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการข้าวโพดทั้งระบบให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน หน่วยงาน

งานที่เกี่ยวข้อง ดงันี้   

 (1) ผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ควรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมและควรมีการรวมกลุ่มในการพัฒนาอาชีพอย่าง

จริงจัง เพ่ือการด าเนินการที่เกดิผลดกีบัผู้เข้ารับการฝึกอบรมและมกีารสร้างเครือข่ายเพ่ือให้ความช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

 (2) หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต งบประมาณ เพ่ือให้สามารถ

ด าเนินการด้วยตนเอง   

 (3) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการติดตามผลการด าเนินงานของผู้ผลิต

ตลอดเวลา เพ่ือให้กลุ่มสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

 (4) ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการตลาด โดยมีการรับซื้ อผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาการผลิตของ

เกษตรกรในราคาที่เหมาะสม 

 (5) หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องควรจัดการประชุมระหว่างเกษตรกรและผู้แปรรูป 

เพ่ือให้ทั้งสองกลุ่มได้แลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกนัและกนั จะท าให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดตรงตามที่ผู้แปรรปูต้องการ 

 (6) การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะชุมชนในเขตอ าเภอนครไทย จังหวัด พิษณุโลก การวิจัยคร้ังต่อไปควรที่จะขยาย

สถานที่ในการวิจัยให้ครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง  จะท าให้ผลการวิจัยมีประโยชน์ต่อชุมชนอื่นๆ มาก

ยิ่งขึ้น 
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บทคดัย่อ 

 การจัดการของเสยีอนัตรายที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่น การลักลอบฝังกลบหรือลักลอบทิ้งสารมลพิษใน

พ้ืนที่ที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ ล้วนก่อให้เกดิการปนเป้ือนของสารอนัตรายหลายชนิดลงสู่ดนิและน า้ใต้ดนิ รวมถงึในบรรยากาศ

ด้วย ก่อให้เกดิปัญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนหรือสตัว์เลี้ยงตามมา ซึ่งประเดน็

ปัญหาการปนเป้ือนสารอนัตรายในสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ยังขาดแนวทางที่ชัดเจนและเหมาะสมในการจัดการปัญหา 

งานวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นเกี่ยวกบัการประเมินภาวะคุกคามและจัดล าดับความเร่งด่วนในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเป้ือนสารอนัตราย

โดยระบบ Hazard Ranking Score (HRS) เพ่ือน าไปสู่การจัดการพ้ืนที่ปนเป้ือนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม อย่างเป็น

ระบบและเหมาะสม โดยค านวณคะแนนการจัดอนัดับความอนัตรายของพ้ืนที่ปนเป้ือน (Hazard Ranking Score, HRS) 

เพ่ือการจัดล าดับภาวะคุกคามของพ้ืนที่ปนเป้ือนใน National Priority List (NPL) โดยคะแนนการจัดล าดับความ

อนัตราย (HRS) เป็นดัชนีชี้ วัดว่ามีโอกาสเกดิความเสี่ยงหรือไม่ และเสี่ยงอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ ทั้งนี้  ระบบการแปลง

ข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงตวัเลขของ HRS ค านึงถงึ 3 ปัจจัย และ 4 เส้นทางการได้รับสมัผสั โดย 3 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) 

ความเป็นไปได้ที่แหล่งก าเนิดการปนเป้ือนจะก่อให้เกดิการปนเป้ือนที่กระทบประชาชน และระบบนิเวศ 2) ความเป็นพิษ

และปริมาณของสารอันตรายที่มีอยู่ในแหล่งก าเนิด และ 3) ประชากรและระบบนิเวศที่อาจได้รับผลกระทบ ส าหรับ 4 

เส้นทางการได้รับสมัผัสสารอนัตราย ประกอบด้วย 1) การได้รับสมัผัสสารอนัตรายจากน า้ใต้ดนิ 2) การได้รับสมัผสัสาร

อนัตรายจากน า้ผวิดนิ 3) การได้รับสมัผสัสารอนัตรายทางดนิ และ 4) การได้รับสมัผสัสารอนัตรายทางอากาศ ซึ่งจากผล

การค านวณคะแนนการจัดล าดบัพ้ืนที่ปนเป้ือนสารอนัตรายสาธติในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง จ านวน 4 พ้ืนที่ โดย

ใช้โปรแกรม HRS Quickscore V.3.0.5 พบว่า บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) ได้คะแนน HRS 

เท่ากับ 50 บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ได้คะแนน HRS เท่ากับ 29.20 พ้ืนที่คลองชากหมาก ได้

คะแนน HRS เท่ากับ 50 และ พ้ืนที่ลักลอบทิ้ งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา 

จังหวัดระยอง (ไร่สับปะรด) ได้คะแนน HRS เท่ากับ 0.3 จะเห็นได้ว่า มีพ้ืนที่ที่มีคะแนน HRS มากกว่า 28.5 อยู่ 3 

พ้ืนที่ คือ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) เดิมชื่อ 

ปตท.อะโร มาติกและการกลั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัท โรงกลั่นน า้มันระยอง จ ากดั และ พ้ืนที่คลองชากหมาก การ

แปลผลถือว่ามีภาวะการคุกคามของการปนเป้ือนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ และจะต้องถูกเสนอแนะว่า

จ าเป็นต้องท าการฟ้ืนฟูต่อไป ส่วนพ้ืนที่ลักลอบ ทิ้งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา 

จังหวัดระยอง (ไร่สบัปะรด) มีคะแนนการจัดอนัดบัความอนัตรายต ่ากว่า 28.5 จะถือว่ามีภาวะคุกคามของการปนเป้ือน

สารอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมต ่า จึงถูกเสนอแนะว่าไม่จ าเป็นต้องท าการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดงักล่าวต่อไปนั่นเอง 

ค าส าคญั : พ้ืนที่ปนเป้ือน  คะแนนการจัดอนัดบัความอนัตรายของพ้ืนที่ปนเป้ือน   
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Abstract 

 Hazardous waste management in improper way, such as open dump or dispose in not well-managed area, 

can influence contamination from harmful substances into soil, groundwater, as well as atmosphere. Pollution from 

these substances cause a serious environmental issue and health effects to society. In Thailand, handling hazardous 

waste contamination still does not have a clear and suitable guideline for implementation.  

 This study was scoped into environmental threat assessment and remedial prioritization of contaminated 

area by using Hazard Ranking Score (HRS), in order to manage a contaminated area suitable and systematically. 

HRS was calculated to prioritized threat in contaminated area, accordance to National Priority List (NPL). 

Prioritization from HRS can indicated a threat probability. By converting data into numeric result in HRS system 3 

factor and 4  exposed pathway are considered. These 3  factors are including 1 )  probability of contamination to 

expose to population and ecosystem, 2) toxicity and quantity of hazardous substances in contaminated area and 3) 

Population and ecosystem that may receive effect from contamination. Regarding 4  exposed pathway, these are 

including 1) exposure from groundwater, 2) exposure from surface water, 3) exposure from soil and 4) exposure 

from air pollution.  

 Calculation result from 4 pilot pollution control area in Rayong province by using HRS Quickscore V.3.0.5 

found that Star Petroleum Refining Public Company Limited received a HRS score 50; PTT Global Chemical Public 

Company Limited received a score 29.20; Khlong Chakmak area received a score 50; and illegal industrial waste 

disposal area in Mapkha area, Amphoe Nikhom Phatthana, Rayong province (pineapple plantation) received a score 

0 .3 .  From these results, 3  pilot areas received HRS score higher than 28 .5 , including Star Petroleum Refining 

Public Company Limited, PTT Global Chemical Public Company Limited (previously PTT Aromatics and Refining 

Public Company Limited and Rayong Purifier Public Company Limited) and Khlong Chakmak area, it can be 

interpreted that these areas have high risk of hazardous exposure and need for remedy and rehabilitation. However, 

illegal industrial waste disposal area in Mapkha area, Amphoe Nikhom Phatthana, Rayong province (pineapple 

plantation), which received score less than 28 . 5 , have low hazardous exposure probability and it can be advised 

that there is less needs for rehabilitation. 

Keywords: Contaminated in soil and Groundwater, Contaminated site, Hazardous substances, Volatile Organic 

Compounds, Groundwater, Hazard Ranking Score, Remediation 

บทน า 

 เนื่ องจากพ้ืนที่มาบตาพุดเป็นที่ตั้ งของอุตสาหกรรมหนักหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี 

อุตสาหกรรมผลิตพลาสติก อุตสาหกรรมผลิตสารเคม ีเป็นต้น ซึ่งเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าอตุสาหกรรมเป็นต้นเหตสุ าคญั

ในการก่อมลพิษในรูปแบบต่างๆ และอาจส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน

พ้ืนที่ด้วย ปัญหาการปนเป้ือนสารอนัตรายในดนิและน า้ใต้ดนิเป็นหนึ่งในปัญหามลพิษที่ส  าคญัในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษ 

จังหวัดระยอง [1], [3] ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าด้านการจัดการพ้ืนที่ปนเป้ือนสารอนัตรายทั้งในดิน

และน า้ใต้ดิน ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนานโยบาย กฎหมาย กรอบแนวทาง และจัดท าฐานข้อมูลเทคนิคการฟ้ืนฟูดนิ

และน า้ใต้ดินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980 และใช้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเป้ือนแล้วเสรจ็ไปมากกว่า 393 พ้ืนที่ [7] ประเทศ

สหรัฐอเมริกานอกจากจะมีกฎหมายส าหรับควบคุมมลพิษทางน า้ อากาศ และขยะแล้ว ยังมีกฎหมายเฉพาะส าหรับการ

จัดการพ้ืนที่ปนเป้ือนสารอันตรายอันประกอบด้วยกฎหมาย Comprehensive Environmental Response Compensation 

and Liability Act (CERCLA) ส าหรับจัดการพ้ืนที่ปนเป้ือนที่ถูกทิ้งร้าง หรือพ้ืนที่ที่ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการปนเป้ือน

เลิกกจิการไปแล้ว และ Corrective Action ของ Subtitle C ภายใต้กฎหมาย Resource Conservation and Recovery Act 
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(RCRA) ส าหรับจัดการพ้ืนที่ปนเป้ือนที่ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบต่อการปนเป้ือนยังด าเนินกจิการอยู่ และสามารถบังคับให้

จัดการการปนเป้ือนได้ด้วยการยึดหรือปรับแก้ใบอนุญาตประกอบการ แนวทางการจัดการพ้ืนที่ปนเป้ือนตาม CERCLA 

จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ ขั้นการประเมินพ้ืนที่ (Site Assessment Phase) และขั้นการฟ้ืนฟู (Remedial Phase) 

ขั้นการประเมินพ้ืนที่ประกอบด้วย การค้นพบพ้ืนที่ปนเป้ือน การบรรจุพ้ืนที่ปนเป้ือนเข้าใน CERCLA List หรือ 

CERCLIS ตามด้วยการประเมินพ้ืนที่ปนเป้ือนเบื้องต้น (Preliminary Site Assessment) และการสอบสวนการปนเป้ือน 

(Site Investigation) ซึ่งจะท าการส ารวจ สบืค้น รวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภมูิที่เกี่ยวข้องกับประเมินภาวะการ

คุกคามของการปนเป้ือนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับการค านวนคะแนนการจัดอันดับความอันตรายของพ้ืนที่

ปนเป้ือน Hazard Ranking Score (HRS) คะแนนดงักล่าวจะเป็นดชันีชี้ วัดภาวะการคุกคามของการปนเป้ือนสารอนัตราย

ต่อสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปถ้าคะแนนต ่ากว่า 28.5 จะถอืว่ามภีาวะการคุกคามของการปนเป้ือนสารอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ต ่า และจะถูกเสนอแนะว่าไม่จ าเป็นต้องท าขั้นการฟ้ืนฟู ในทางตรงกนัข้ามถ้าคะแนนมากกว่า 28.5 จะถือว่า มีภาวะการ

คุกคามของการปนเป้ือนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ พ้ืนที่เหล่านี้ จะถูกบรรจุไว้ในรายชื่อพ้ืนที่ปนเป้ือนที่มี

ความส าคัญระดับชาติ (National Priority List ,NPL) และจะถูกด าเนินการขั้นการฟ้ืนฟูต่อไป ในประเทศที่มีกฎหมาย

การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อมอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา Hazard Ranking Score (HRS) เป็นระบบ expert 

adjustment system ซึ่งเป็นเคร่ืองมอืที่ช่วยประเมินได้อย่างรวดเรว็ ว่าการปนเป้ือนสารปนเป้ือนในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งควร

ได้รับการฟ้ืนฟูหรือไม่ โดยไม่ต้องอาศัยการพิสูจน์ที่ยาวนานและกระบวนการฟ้องร้องที่ยาวนานกว่าดังที่เกิดขึ้ นใน

ประเทศไทย การค านวณคะแนนการจัดอนัดบัความอนัตรายของพ้ืนที่ปนเป้ือน (Hazard Ranking Score, HRS) เพ่ือการ

จัดล าดับภาวะคุกคามของพ้ืนที่ปนเป้ือนใน National Priority List (NPL) โดยคะแนนการจัดล าดับความอันตราย 

(HRS) เป็นดชันีชี้ วัดว่ามโีอกาสเกดิความเสี่ยงหรือไม่ และเสี่ยงอย่างมนีัยส าคญัหรือไม่ กล่าวคอื ถ้าการปนเป้ือนในพ้ืนที่

ใดประเมินแล้วได้คะแนนการจัดอนัดับความอนัตรายต ่ากว่า 28.5 จะถือว่ามีภาวะคุกคามของการปนเป้ือนสารอนัตราย

ต่อสิ่งแวดล้อมต ่า และจะถูกเสนอแนะว่าไม่จ าเป็นต้องท าการฟ้ืนฟู ในทางตรงกนัข้าม ถ้าคะแนนมากกว่า 28.5 จะถอืว่า 

มีภาวะการคุกคามของการปนเป้ือนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ และจะถูกเสนอแนะว่าจ าเป็นต้องท าการ

ฟ้ืนฟูต่อไป [2], [6] ทั้งนี้  ระบบการแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงตัวเลขของ HRS ค านึงถึง 3 ปัจจัย และ            4 

เส้นทางการได้รับสัมผัส โดย 3 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ความเป็นไปได้ที่แหล่งก าเนิดการปนเป้ือนจะก่อให้เกิดการ

ปนเป้ือนที่กระทบประชาชน และระบบนิเวศ 2) ความเป็นพิษและปริมาณของสารอนัตรายที่มอียู่ในแหล่งก าเนิด และ 3) 

ประชากรและระบบนิเวศที่อาจได้รับผลกระทบ ส าหรับ 4 เส้นทางการได้รับสมัผสัสารอนัตราย ประกอบด้วย      1) การ

ได้รับสมัผัสสารอนัตรายจากน า้ใต้ดิน 2) การได้รับสมัผัสสารอนัตรายจากน า้ผิวดิน 3) การได้รับสมัผัสสารอนัตรายทาง

ดนิ และ 4) การได้รับสมัผสัสารอนัตรายทางอากาศ  

อย่างไรกด็ ีในปัจจุบนัประเทศไทยยังขาดแนวทางที่ชัดเจนและเหมาะสมในการจัดการปัญหาการปนเป้ือนสาร

อนัตรายในสิ่งแวดล้อม ขาดมาตรการบงัคับใช้ทางกฎหมายที่มปีระสทิธภิาพ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

ผลกระทบของสารอนัตราย ปัญหาการปนเป้ือนส่วนใหญ่ ไม่สามารถระบุสาเหตุของปัญหาและแหล่งที่มาของมลพิษได้

อย่างชัดเจน การจัดการพ้ืนที่ปนเป้ือนสารอนัตรายส่วนใหญ่ในประเทศไทย มกัใช้เทคนิคทางวิชาการขั้นสงูและมค่ีาใช้จ่าย

สงูมากในการจัดการปัญหาการปนเป้ือน ท าให้การจัดการปัญหาดงักล่าวไม่สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึง ถูกต้องตาม

หลักวิชาการ และมีประสทิธภิาพ งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นเกี่ยวกบัการประเมินภาวะคุกคามและจัดล าดบัความเร่งด่วนในการ

ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเป้ือนสารอันตราย โดยระบบ Hazard Ranking Score (HRS) เพ่ือน าไปสู่การจัดการพ้ืนที่ปนเป้ือนสาร

อนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและเหมาะสมต่อไป 
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วิธีด าเนินงานวิจยั 

 1. การคดัเลือกพ้ืนที่ศึกษา (Site selection) 

การคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาที่สนใจเพ่ือใช้ในการประเมินภาวะคุกคามและจัดล าดับความเร่งด่วนในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่

ปนเป้ือนสารอันตราย โดยระบบ Hazard Ranking Score (HRS) โดยด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาจากกรณีการ

ปนเป้ือนสารอนัตราย ดงันี้  

 2.1 พ้ืนที่ปนเป้ือนบริเวณคลองชากหมาก จังหวัดระยอง 

 2.2 พ้ืนที่ปนเป้ือนบริเวณ บริษัท พีทที ีโกบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) จังหวัดระยอง 

 2.3 พ้ืนที่ปนเป้ือนบริเวณบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน) จังหวัดระยอง 

 2.4 พ้ืนที่ปนเป้ือนบริเวณพ้ืนที่ลักลอบทิ้ งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อ าเภอนิคม

พัฒนา จังหวัดระยอง (ไร่สบัปะรด) 

 2. การประเมินพ้ืนที่ปนเป้ือนเบื้ องต้น (Preliminary Site Assessment) และการสอบสวนการปนเป้ือน (Site 

Investigation) [6] 

    การน าข้อมูลที่ได้จากการสบืค้น และส ารวจทั้งข้อมูลปฐมภมูิ และทุติยภมูิ มาท าการประเมนิพ้ืนที่ปนเป้ือน 

โดยใช้แบบประเมินพ้ืนที่ปนเป้ือนเบื้ องต้น และการสอบสวนการปนเป้ือน (PA/SI Form) น ้าอุปโภค-บริโภค 

ความส าคัญของพ้ืนที่ต่อห่วงโซ่อาหาร และระบบนิเวศในองค์รวม รวมทั้งการกระจายตัวของประชากรที่ใช้ทรัพยากรแต่

ละประเภท ซึ่งใช้ข้อมูล ประกอบด้วย  

 ข้อมูลสารปนเป้ือน 

 ลักษณะแหล่งก าเนิดการปนเป้ือน  

 สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปนเป้ือน และบริเวณที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยรอบ  

 การแพร่กระจายของการปนเป้ือน  

 ความเป็นไปได้ในการแพร่กระจายของสารปนเป้ือนไปสู่ประชาชน  

 ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 การใช้น า้อปุโภค-บริโภค 

 ความส าคญัของพ้ืนที่ต่อห่วงโซ่อาหาร และระบบนิเวศในองคร์วม 

 การกระจายตวัของประชากรที่ใช้ทรัพยากรแต่ละประเภท  

 

 3. การค านวณคะแนนการจัดอนัดบัความอนัตรายของพ้ืนที่ปนเป้ือน (Hazard Ranking Score) [4], [5] 

 การค านวณคะแนนการจัดอันดับความอนัตรายของพ้ืนที่ปนเป้ือน (Hazard Ranking Score) และการแปลผล

ภาวะการคุกคามของสารอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเคร่ืองมือหลักที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้การศึกษานี้บรรลุตามเป้าหมาย 

และจะมีระบบ HRS และโปรแกรม HRS Quickscore ของ US EPA [5] เป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ใช้ในการค านวณคะแนน

การจัดอนัดับความอนัตรายของพ้ืนที่ปนเป้ือนที่ต้องการศึกษา ซึ่งระบบ HRS และโปรแกรม HRS Quickscore นี้ ได้ถูก

พัฒนา และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องให้มีความเหมาะสม การวิจัยจึงจะประยุกต์ใช้เครื่องมือนี้ กับประเทศไทย โดยการ

ประเมินพ้ืนที่ปนเป้ือนเบื้ องต้น (Preliminary Site Assessment) และการสอบสวนการปนเป้ือน            (Site 

Investigation) จะถูกออกแบบให้อ้างถึงข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในการค านวณคะแนนการจัดอนัดับความอนัตรายของพ้ืนที่

ปนเป้ือนตามโปรแกรม HRS Quickscore และปรับแก้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย ในท านองเดียวกันข้อมูลจากการ

ประเมินพ้ืนที่ปนเป้ือนเบื้องต้น และการสอบสวนการปนเป้ือนทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพจะถูกน ามาแปลงข้อมูลเชิง

ปริมาณตามระบบ HRS ก่อนจะถูกใช้เป็นข้อมูลแรกเข้าในโปรแกรม HRS Quickscore เพ่ือการค านวณคะแนนการจัด

อนัดบัความอนัตรายของพ้ืนที่ปนเป้ือน 
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 โปรแกรม HRS ในการค านวณคะแนนการจัดล าดับความอนัตรายของการปนเป้ือน ส าหรับประเทศไทย และ

การประเมินความจ าเป็นในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเป้ือน โดยโครงสร้างหลักของโปรแกรม HRS QuickScore Version 3.0. 

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคอื [5] 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ (Site/Scenario Information) 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลแหล่งก าเนิด (Source Information) 

 ส่วนที่ 3 การแพร่กระจายและการได้รับสารปนเป้ือน (Pathway Scoresheets) 

- ส่วนที่ 3.1 สรปุผลสภาวะคุกคามของสถานการณก์ารปนเป้ือน (Scenario Summary) 

- ส่วนที่ 3.2 คะแนนจากการแพร่กระจายผ่านน า้ใต้ดนิ (GW Scoresheet) 

- ส่วนที่ 3.3 คะแนนจากการแพร่กระจายผ่านน า้ผวิดนิ (SW Scoresheet) 

- ส่วนที่ 3.4 คะแนนจากการแพร่กระจายผ่านดนิ (SE Scoresheet) 

- ส่วนที่ 3.5 คะแนนจากการแพร่กระจายผ่านอากาศ (Air Scoresheet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 แสดงหน้าต่างข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่และสถานการณ์การปนเป้ือน (Site/Scenario Information) [5] 
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รูปท่ี 2 สรปุผลสภาวะคุกคามของสถานการณ์การปนเป้ือน (Scenario Summary) จากการได้รับสมัผสัใน 4 เส้นทางที่ต่างกนั [5] 

 

 4. การแปลผลภาวะการคุกคามของสารอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

 ข้อมูลจากการประเมินพ้ืนที่ปนเป้ือนเบื้องต้นและการสอบสวนการปนเป้ือนทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพจะ

ถูกน ามาแปลงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณตามระบบ HRS ก่อนจะถูกใช้เป็นข้อมูลแรกเข้าในโปรแกรม HRS Quickscore เพ่ือ

การค านวณคะแนนการจัดอนัดบัความอนัตรายของพ้ืนที่ปนเป้ือน คะแนนการจัดอนัดับความอนัตรายของพ้ืนที่ปนเป้ือน

ที่ได้จะถูกตีความโดยอ้างถึง HRS หรือ NCAPS ขึ้ นอยู่กับลักษณะของพ้ืนที่ปนเป้ือนที่ถูกประเมิน กล่าวคือถ้าพ้ืนที่

ปนเป้ือนเป็นพ้ืนที่ทิ้งร้าง คะแนนการจัดอนัดบัความอนัตรายจะถูกตคีวามตาม HRS ซึ่งคอื ถ้าคะแนนต ่ากว่า 28.5 จะถอื

ว่ามีภาวะการคุกคามของการปนเป้ือนสารอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมต ่า และจะถูกเสนอแนะว่าไม่จ าเป็นต้องท าขั้นการฟ้ืนฟู

ต่อไป ในทางตรงกนัข้ามถ้าคะแนนมากกว่า 28.5 จะถอืว่ามภีาวะการคุกคามของการปนเป้ือนสารอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มนีัยส าคญั และจะถูกเสนอแนะว่าจ าเป็นต้องท าขั้นการฟ้ืนฟูต่อไป ถ้าพ้ืนที่ปนเป้ือนเป็นพ้ืนที่ที่ผู้ก่อให้เกดิการปนเป้ือน

ยังด าเนินกจิการอยู่ คะแนนการจัดอนัดบัความอนัตรายจะถูกตคีวามตาม NCAPS    ซึ่งคือถ้าคะแนนมากกว่า 52 จะถอื

ว่าภาวะการคุกคามของการปนเป้ือนสารอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่มนีัยส าคญัสงู   ถ้าคะแนนอยู่ระหว่าง 25 ถงึ 52 จะถอื

ว่าภาวะการคุกคามของการปนเป้ือนสารอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญปานกลาง และถ้าคะแนน NCAPS น้อยกว่า 

25 จะถือว่าภาวะการคุกคามของการปนเป้ือนสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญต ่า นอกจากนี้ พ้ืนที่น าร่องทั้ง 4 

พ้ืนที่จะถูกน ามาจัดล าดบัความส าคญัในการฟ้ืนฟูการปนเป้ือนโดยใช้คะแนนการจัดอนัดบัความอนัตรายดงักล่าวข้างต้น 

 

ผลการวิจยั และอภิปรายผล 

3.1 ผลการประเมินพ้ืนที่ปนเป้ือนเบื้ องต้น (Preliminary Site Assessment) การสอบสวนการปนเป้ือน (Site 

Investigation) การค านวณคะแนนการจัดอนัดบัความอนัตรายของพ้ืนที่ปนเป้ือน (Hazard Ranking Score) และการแปล

ผลภาวะการคุกคามของสารอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม 

 ผลการค านวณคะแนนการจัดล าดับความอันตรายของการปนเป้ือนในประเทศไทย  โดยใช้โปรแกรม HRS 

Quickscore V.3.0.5 ในการค านวณคะแนนภาวะคุกคาม (Hazard Ranking Score (HRS) และท าการจัดล าดับพ้ืนที่

ปนเป้ือนตามคะแนน HRS ของ 4 พ้ืนที่สาธติ โดยถ้าคะแนน HRS >28.5 กรอบการจัดการพ้ืนที่ปนเป้ือนแบบ CERCLA 

ให้ตีความว่าพ้ืนที่ปนเป้ือนควรได้รับการด าเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเป้ือนตามขั้นตอน ซึ่งการแปลผลภาวะการคุกคามของ

สารอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อม ดงันี้  
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ตารางท่ี 1 การจัดล าดบัพ้ืนที่ปนเป้ือนสารอนัตรายสาธติในเขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง โดยใช้โปรแกรม HRS 

Quickscore V.3.0.5 

ช่ือพื้ นที่ปนเป้ือน คะแนน HRS 

คลองชากหมาก จังหวัดระยอง 50 

บริษัท พีทที ีโกบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) จังหวัดระยอง 29.20 

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน) จังหวัดระยอง 50 

พ้ืนที่ลักลอบทิ้งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า 

อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ไร่สบัปะรด) 

0.3 

 

 3.1 พ้ืนที่ปนเป้ือนบริเวณคลองชากหมาก จังหวัดระยอง 

 จากพ้ืนที่ปนเป้ือนบริเวณคลองชากหมาก จังหวัดระยอง พบการปนเป้ือนของสารอนิทรีย์ระเหย เส้นทาง

การรับสมัผัสหลักที่ท าการประเมนิ คือ การได้รับสมัผสัสารอนัตรายทางน า้ผวิดิน ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง มี

ความเสี่ยงในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ กล่าวคือ เมื่อด าเนินการประเมินพ้ืนที่ปนเป้ือนคะแนน HRS ในการค านวณ

คะแนนการจัดล าดับความอนัตรายของการปนเป้ือน พบความเสี่ยงที่มิอาจยอมรับได้ จึงอาจมีความจ าเป็นในการฟ้ืนฟู

พ้ืนที่ปนเป้ือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 สรปุผลสภาวะคุกคามของสถานการณก์ารปนเป้ือน (Scenario Summary) จากการได้รับสมัผสัใน 4 เส้นทางที่

ต่างกนัในพ้ืนที่ปนเป้ือนบรเิวณคลองชากหมาก จังหวัดระยอง 
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 3.2 พ้ืนที่ปนเป้ือนบริเวณ บริษัท พีทที ีโกบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) จังหวัดระยอง 

 จากพ้ืนที่ปนเป้ือนบริเวณ บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ในการค านวณคะแนน

สภาวะการคุกคาม สาเหตุของการปนเป้ือนเกิดจากประเดน็การรั่วไหลของวาล์วถ่ายเทน า้มันในอดีต      โดยพบการ

ปนเป้ือนของสารอนิทรีย์ระเหยในบ่อสงัเกตการณน์ า้ใต้ดนิบริเวณ Tank Farm เส้นทางการรับสมัผสัหลักที่ท าการประเมิน 

คอื การได้รับสมัผสัสารอนัตรายทางน า้ผวิดนิ ดนิ และน า้ใต้ดนิ ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคยีงมคีวามเสี่ยงในระดับ

ที่ไม่สามารถยอมรับได้ กล่าวคือ เมื่อด าเนินการประเมินพ้ืนที่ปนเป้ือนคะแนน HRS ในการค านวณคะแนนการจัดล าดบั

ความอนัตรายของการปนเป้ือน พบความเสี่ยงที่มอิาจยอมรับได้ จึงอาจมคีวามจ าเป็นในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเป้ือน 

 

 

รูปท่ี 4 สรปุผลสภาวะคุกคามของสถานการณ์การปนเป้ือน (Scenario Summary) จากการได้รับสมัผสัใน 4 เส้นทางที่ต่างกนัในพ้ืนที่ปนเป้ือน

บริเวณ บริษัท พีทที ีโกบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) จังหวัดระยอง 

 

 3.3 พ้ืนที่ปนเป้ือนบริเวณบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน) จังหวัดระยอง 

 จากพ้ืนที่ปนเป้ือนบริเวณบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน) จังหวัดระยอง พบว่า สาเหตุของการ

ปนเป้ือนเกดิจากจากการหกร่ัวไหลของสารไฮโดรคาร์บอนในพ้ืนที่ โดยพบการปนเป้ือนของน า้ใต้ดินด้วยสาร PCE และ 

TCE มาอย่างต่อเนื่องในบ่อสังเกตการณ์ 2 บ่อ เส้นทางการรับสัมผัสหลักที่ท าการประเมิน คือ การได้รับสัมผัสสาร

อันตรายทางน า้ผิวดิน และน า้ใต้ดิน ประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงมีความเสี่ยงในระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ 

กล่าวคือ เมื่อด าเนินการประเมินพ้ืนที่ปนเป้ือนคะแนน HRS ในการค านวณคะแนนการจัดล าดับความอนัตรายของการ

ปนเป้ือน พบความเสี่ยงที่มอิาจยอมรับได้ จึงมคีวามจ าเป็นในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเป้ือน 

 

รูปท่ี 5 สรปุผลสภาวะคุกคามของสถานการณ์การปนเป้ือน (Scenario Summary) จากการได้รับสมัผสัใน 4 เส้นทางที่ต่างกนัในพ้ืนที่ปนเป้ือน

บริเวณบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน) จังหวัดระยอง 
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 3.4 พ้ืนที่ปนเป้ือนบริเวณพ้ืนที่ลักลอบทิ้งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อ าเภอนิคม

พัฒนา จังหวัดระยอง (ไร่สบัปะรด) 

 จากพ้ืนที่ ปนเป้ือนบริเวณพ้ืนที่ลักลอบทิ้งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อ าเภอนิคม

พัฒนา จังหวัดระยอง (ไร่สับปะรด) พบว่า แหล่งก าเนิดการปนเป้ือนอยู่ที่จุดลักลอบทิ้ งและฝังกลบกากอุตสาหกรรม

บริเวณชุมชนมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยพบการปนเป้ือนของสารโลหะหนัก บริเวณดนิผวิหน้า เส้นทาง

การรับสมัผัสหลักที่ท าการประเมิน คือ การได้รับสมัผัสสารอนัตรายทางดินผิวหน้า จากการค านวณคะแนนการจัดล าดบั

ความอันตรายของการปนเป้ือน พบว่า ได้คะแนนเท่ากับ 0.3 ซึ่งจากคะแนนที่ค านวณได้ไม่จัดอยู่ใน National Priority 

List และไม่จ าเป็นต้องด าเนินการฟ้ืนฟู เส้นทางการได้รับสมัผัสหลัก คือ การแพร่กระจายและการได้รับสารทางดินและ

ดนิผวิหน้า และประชาชนผู้บริโภคผลผลิตทางเกษตรกรรมจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบเป็นหลัก 

 

รูปท่ี 6 สรปุผลสภาวะคุกคามของสถานการณ์การปนเป้ือน (Scenario Summary) จากการได้รับสมัผสัใน 4 เส้นทางที่ต่างกนั                        

ในพ้ืนที่ปนเป้ือนบริเวณพ้ืนที่ลักลอบทิ้งและฝังกลบกากอตุสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ไร่สบัปะรด) 

 

สรุป 

 จากผลการค านวณคะแนนการจัดล าดับพ้ืนที่ปนเป้ือนสารอนัตรายสาธติในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง 

จ านวน 4 พ้ืนที่ โดยใช้โปรแกรม HRS Quickscore V.3.0.5 พบว่า บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

ได้คะแนน HRS เท่ากบั 50 บริษัท พีทที ีโกบอล เคมคิอล จ ากดั (มหาชน) เดมิชื่อ ปตท.อะโร มาตกิและการกลั่น จ ากดั 

(มหาชน) และบริษัท โรงกลั่นน า้มนัระยอง จ ากดั ได้คะแนน HRS เท่ากบั 29.20 พ้ืนที่คลองชากหมาก ได้คะแนน HRS 

เท่ากบั 50 และ พ้ืนที่ลักลอบทิ้งและฝงักลบกากอตุสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ไร่

สบัปะรด) ได้คะแนน HRS เท่ากบั 0.3 จะเหน็ได้ว่า มพ้ืีนที่ที่มคีะแนน HRS มากกว่า 28.5 อยู่ 3 พ้ืนที่ คอื บริษัท สตาร์ 

ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ ากดั (มหาชน) บริษัท พีทที ีโกบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) เดิมชื่อ ปตท.อะโร มาติกและการ

กลั่น จ ากดั (มหาชน) และบริษัท โรงกลั่นน า้มันระยอง จ ากดั และ พ้ืนที่คลอง   ชากหมาก การแปลผลถือว่ามีภาวะการ

คุกคามของการปนเป้ือนสารอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมที่มนีัยส าคญั และจะต้องถูกเสนอแนะว่าจ าเป็นต้องท าการฟ้ืนฟูต่อไป 

ส่วนพ้ืนที่สาธิตอีก 1 พ้ืนที่ที่ กล่าวคือ พ้ืนที่ลักลอบทิ้ งและฝังกลบกากอุตสาหกรรมบริเวณชุมชนมาบข่า อ าเภอนิคม

พัฒนา จังหวัดระยอง (ไร่สบัปะรด) มีคะแนนการจัดอนัดับความอนัตรายต ่ากว่า 28.5 จะถือว่ามีภาวะคุกคามของการ

ปนเป้ือนสารอนัตรายต่อสิ่งแวดล้อมต ่า จึงถูกเสนอแนะว่าไม่จ าเป็นต้องท าการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดงักล่าวต่อไปนั่นเอง 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เ พ่ือค านวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ซึ่ งจะแสดงผลอยู่ในรูปปริมาณของก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยการเปรีบยเทียบโรงไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1 MW ระหว่าง

โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ (Solar Power Plant) โดยใช้เซลล์แสงอาทติย์แบบ Monocrystalline และ Pollycrystalline 

และ  โรงไฟฟ้าชีวมวล จากแกลบ, ชานอ้อย ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลและเปรียบเทยีบปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทท์ี่เกดิขึ้น

ตั้งแต่กระบวนการสร้างวัสดุที่ใช้ในโรงไฟฟ้า การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ กระบวนการในการสร้างไฟฟ้า ตลอดจนของเสยีที่

เกดิขึ้นในกระบวนการต่างๆในโรงไฟฟ้า เพ่ือชี้ แจงรายละเอยีดในแต่ละขั้นตอนและชี้ วัดค่าปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทท์ี่

เกดิขึ้นในแต่ละกระบวนการ จากการประเมนิพบว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลจากแกลบ มค่ีาการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพ

ร้ินทส์งูที่สดุ คือ 0.8063 kgCo2-eq/kWh โรงไฟฟ้าชีวมวลจากชานอ้อย คือ 0.4140  kgCo2-eq/kWh  โรงไฟฟ้าจาก

เซลล์แสงอาทิตย์ แบบ Monocrystalline มีค่า 0.0723 kgCo2-eq/kWh  และโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบ 

Pollycrystalline มค่ีาต ่าสดุคอื 0.0563 kgCo2-eq/kWh ตามล าดบั ในขณะที่ค่าเฉล่ียปริมาณการผลิตไฟฟ้าประเทศไทย

มค่ีา 0.561 KgCO2e/kWh (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, อนิเทอร์เนต็ 2556) 
ค าส าคญั: คาร์บอนฟุตพริ้นท ์ เซลล์แสงอาทติย์  ชีวมวล  MONOCRYSTALLINE  POLLYCRYSTALLINE 

 

Abstract 

         This research is intened to calculate the amount of carbon footprint, which will be expressed in terms of 

the amount of carbondioxide. By comparison of a power plant with the total generating capacity of 1MW between 

a solar power plant which using Monocrystalline solar cells and Pollycrystalline solar cells, and gasification plant 

from husk and a carcass of sugarcane.  

 The results analysis are expressed by comparison of the amount of carbon footprint which be generated 

from the process of building materials, transportation, the process of generating electricity, including the wastes 

from the various processes in power plants. To clarify the details of each step and to measure carbon footprint in 

each process. The evaluation found that biomass power plant from rice husk have the highest carbon footprint 

release value is 0.8063 kgCo2-eq / kWh. The biomass from bagasse is 0.4140 kgCo2-eq / kWh. The 

Monocrystalline solar cells has a value of 0.0723 kgCo2-eq / kWh and electricity from Pollycrystalline solar cells 

have the lowest value was 0.0563 kgCo2-eq / kWh, while the average was 0.561 KgCO2e / kWh. 

(Environmental Research and Training Center, Internet 2013) 
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Keywords: CARBON FOOTPRINT, SOLAR CELL, GASIFICATION, MONOCRYSTALLINE, 

POLLYCRYSTALLINE 

 

บทน า 

  ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นประมาณปีละ 1,200  เมกะวัตต์ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ

พัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่เพ่ิมขึ้น และเนื่องจากการผลิตไฟฟ้าของประเทศมีการใช้เชื้ อเพลิงกา๊ซธรรมชาติสูงถึงร้อยละ  70 

รองลงมาได้แก่ ลิกไนทแ์ละถ่านหิน รวมประมาณร้อยละ 20 ที่เหลือเป็นพลังงานหมุนเวียนและการซื้อไฟฟ้าจากประเทศ

เพ่ือนบ้าน (กฟผ.,  อินเทอร์เนต็,  2557) ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพาเชื้ อเพลิงกา๊ซธรรมชาติในการผลิต

ไฟฟ้าที่มากเกนิไป ในแผน PDP ฉบับปัจจุบัน จึงก าหนดให้มีการพัฒนาโรงไฟฟ้าเชื้ อเพลิงหลักจากถ่านหินน าเข้า และ

พลังงานนิวเคลียร์ แต่หลังจากเกดิเหตกุารณท์ี่โรงไฟฟ้าฟูกูชิมาในประเทศญี่ปุ่นแล้ว รัฐบาลได้มนีโยบายให้เลื่อนแผนการ

พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ออกไปก่อน กระทรวงพลังงานร่วมกบัคณะกรรมการก ากบักจิการพลังงานจึงเกดิความ

ตระหนักจากปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายให้ประชาชนร่วมกันลดปริมาณการใช้พลังงาน และให้มีส่วนร่วมในการสร้าง

โรงไฟฟ้าจากพลังานงานทดแทนขึ้ น โดยให้ภาคเอกชนสามารถสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนขนาดเล็ก เช่น 

โรงไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล, พลังงานลม,แสงอาทติย์ เป็นต้น  

ผลกระทบของกา๊ซเรือนกระจกก าลังทวีความรนุแรงมากขึ้น โดยภัยพิบตัจิากธรรมชาตทิี่แสดงถงึผลกระทบจาก

การเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อมและภมูอิากาศโลก ที่มสีาเหตหุลักส าคญัซึ่งคาดการณว่์าเกดิจากอณุหภมูคิวามร้อนของโลกที่

สูงขึ้ น เนื่องจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆสู่ชั้นบรรยากาศ จากโรงงาน

อตุสาหกรรม การตดัไม้ท าลายป่า การเผาไร่นาเพ่ือเตรียมพ้ืนที่การเพาะปลูกในฤดูกาลหน้า รวมถงึกจิกรรมต่างๆในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในแต่ละวัน ดังนั้นการด าเนินงานเพ่ือลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจึงเป็นหน้าที่ของ

ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาคอตุสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมในฐานะผู้ผลิต ภาคบริการในฐานะผู้ขบัเคล่ือนกจิกรรม 

รวมถงึภาคประชาชนในฐานะผู้บริโภคที่จะร่วมกนัลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของประเทศและโลก  

ส าหรับงานวิจัยนี้ท าการศึกษาการประเมนิและการเปรียบเทยีบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ระหว่าง โรงไฟฟ้าจาก

เซลล์แสงอาทิตย์ กับ โรงไฟฟ้าชีวมวลจากแกลบ, ชานอ้อย โดยมุ่งเน้นศึกษาองค์ประกอบ ขั้นตอนการสร้างโรงไฟฟ้า 

กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและเปรียบเทยีบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ ขนาดก าลัง

การผลิตกระแสไฟฟ้า 1MW และ โรงไฟฟ้าชีวมวล จากแกลบ, ชานอ้อย ขนาดก าลังการผลิต 1MW โดยก าหนดให้ที่ตั้ง

ของโรงไฟฟ้าดังกล่าวคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก จากสมมุติฐาน โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนดังกล่าว

สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นทข์องประเทศไทยได้ คือมีปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ต ่ากว่าค่าเฉล่ียของค่าคาร์บอนฟุตพร้ินทไ์ฟฟ้าประเทศไทย (0.561 KgCO2e/kWh)ซึ่งปัจจุบันมีการตั้งโรงไฟฟ้าขนาด

เลก็ในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นของทั้ง 2 โรงไฟฟ้าดังกล่าวนี้  และเป็นที่น่าสนใจอย่างย่ิงซึ่งนอกจากสามารถสร้างรายได้ให้แก่

ภาคเอกชน ผลิตกระแสไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศแล้ว ยังช่วยการลดการ

ปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท ์กล่าวคอืช่วยลดสภาวะโลกร้อนในปัจจุบนัได้อกีด้วย ตามนโยบายของภาครัฐบาล 

 

วิธีการ 

  การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ในงานวิจัยนี้ ได้ใช้ มาตรฐาน PAS 2050(ISO 14067) วิธีการด าเนินการ

ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้ นท์และค านวณตามขั้นตอนประกอบด้วย จัดท า Life Cycle Flow Chart, เก็บข้อมูลของ

กระบวนการ, น าข้อมูลมาเปล่ียนเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจก, รวบรวมค่าคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่าจากทุก

กระบวนการ (พิชัย ถิ่นสนัตสิขุ, อนิเทอร์เนต็, หน้า 68-69) โดยแบ่งการประเมนิออกเป็น 2 ระบบ คอื  

1 ประเมนิในส่วนโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ ขนาดก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 1MW 

โดยใช้ผลิตภัณฑต์ั้งต้นคอืเซลล์แสงอาทติย์ 2 แบบที่แตกต่างกนั (Polycrystalline, Monocrystalline)  
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2  ประเมนิในสว่นโรงไฟฟ้า ชีวมวล ขนาดก าลังการผลิต 1MW โดยใช้ผลิตภัณฑต์ั้งต้นคอืวสัดุเชื้อเพลิง 2 

แบบที่แตกต่างกนั (แกลบ, ชานอ้อย)  

 หลังจากการประเมนิ งานวิจัยนี้ ท าการเปรียบเทยีบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นทแ์ละวเิคราะห์  จากผลการประเมนิ

ของโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์และ โรงไฟฟ้าจากชีวมวล 

 

วิธีการประเมิน 

วิธกีารประเมนิคาร์บอนฟุตพริ้นท ์ม ี7 ขั้นตอน ดงันี้  

1  การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเลือกผลิตภณัฑ ์

ก าหนดวัตถุประสงคใ์นการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท ์ เพ่ือประกอบการตดัสนิใจเลือกวิธกีารผลิตเพ่ือประกอบการ

พิจารณาออกแบบผลิตภัณฑใ์หม่ 

 2  ก าหนดขอบเขตการประเมนิ 

การประเมนิการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑซ์ึ่งครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการได้มาซึ่งวัตถุดบิ

กระบวนการผลิตการใช้งานและการก าจัดซากผลิตภัณฑ ์

 3  การสรา้งแผนท่ีการผลิตส าหรบัผลิตภณัฑเ์ป้าหมาย 

กระบวนการและวัสดุต่างๆตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑเ์ป็นขั้นตอนที่จ าเป็นในการประเมนิการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

ของผลิตภัณฑใ์นขั้นตอนนี้จะต้องระบุสารขาเข้าและสารขาออกส าหรับแต่ลกระบวนการโดยตลอดวัฏจักรชีวิตของ

ผลิตภัณฑ ์

4  การเก็บขอ้มูลมลพษิทั้งทางตรงและทางออ้ม 

การเกบ็รวมรวมข้อมูลคอืขั้นตอนที่เป็นหัวใจส าคญัในการประเมนิคาร์บอนฟุตพริ้นท ์โดยเกบ็ข้อมูลกจิกรรม (Activity 

data) และค่าสมัประสทิธิ์การปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (GHG Emission Factor) ในงานวิจัยนี้ รวบรวมข้อมูลของ

ผลิตภัณฑต์ั้งต้น 4 ประเภทคอื เซลล์แสงอาทติย์ Polycrystalline, เซลล์แสงอาทติย์ Monocrystalline,แกลบ, ชานอ้อย

และวัสดุที่ใช้ในโรงไฟฟ้า กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้าและของเสยีที่เกดิขึ้นจากโรงไฟฟ้าดงักล่าว โดยก าหนดให้

โรงไฟฟ้าทั้ง4ประเภทดงักล่าว มทีี่อยู่คอื มหาวิทยาลัยนเรศวร จงัหวัดพิษณโุลก และใช้รถบรรทุก 10 ล้อ 16 ตนั ในการ

ขนส่งวัสดุอปุกรณใ์นโรงไฟฟ้า 

 5  การค านวณคารบ์อนฟุตพร้ินท ์

วิธกีารค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นทข์องผลิตภัณฑโ์ดยค านวณการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกให้อยู่ในรปูของปริมาณ

คาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อหน่วยการท างานของผลิตภัณฑซ์ึ่งสมการที่ใช้ในการค านวณคอืผลรวมของปริมาณการ

ปล่อยกา๊ซเรือนกระจกทุกกจิกรรมที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐาน PAS 2050 

 5.1  การค านวณปริมาณคารบ์อนฟุตพร้ินท ์จากค่าสมัประสิทธ์ิ ของแต่ละกิจกรรม 

ค่าปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องระบบคอืผลรวมของค่าสมัประสทิธิ์คาร์บอนฟุตพร้ินทใ์นแต่ละกจิกรรม 
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หรือ ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นทข์องระบบ =  ∑ 𝑥𝑖
𝑛=1        (1) 

  ก าหนดให้ x  =  ค่าสมัประสทิธิ์ ของกจิกรรม 

    i   =  จ านวนของกจิกรรมในระบบ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2554, หน้า 13) 

 6  การท ารายงานพรอ้มใหค้ าแนะน าในการลดการปลดปล่อยมลพษิ 

การรายงานข้อมูลเป็นการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอนฟุตพร้ินท ์ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณและและแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งที่ใช้

ในการประเมนิและไม่ใช้ในการประเมนิ 

 7  การลดคารบ์อนฟุตพร้ินท ์

หาแนวทางที่เหมาะสมในการลดการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องผลิตภัณฑ ์

 

ผลการศึกษา 

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมนิและเปรียบเทยีบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นทร์ะหว่างโรงไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทติย์ ขนาดก าลงัการผลิตกระแสไฟฟ้า 1MWและโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลังการผลิต 1MW โดยการแยก

พิจารณาออกเป็น 2 ระบบตามส่วนประกอบของแต่ละโรงไฟฟ้า  

1  ผลการประเมินปริมาณคารบ์อนฟุตพร้ินทข์องระบบโรงไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยข์นาดก าลงัการผลิต

กระแสไฟฟ้า 1MW 

 ผู้วิจัยได้เลือกใช้ข้อมูลของเซลลแ์สงอาทติย์ผลิตภัณฑ ์Suntech รุ่น STP305/Vem(Polycrystalline)ก าลังการ

ผลิต 305 W/cell และรุ่น STP295s-20/Wew (Monocrystalline),  Inverter ผลิตภัณฑ ์Growatt  ระบบ 22 kv 

ก าลังการผลิต 1,000 kW และTransformer ก าลังการผลิต1 MVa ผลิตภัณฑ ์ไทยเอกรัฐ (M.J.de wild-Scholten, 

2013 , p.296-305) เป็นอปุกรณห์ลักในการใช้งานในโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ ขนาดก าลงัการผลิต 1 MW 

ก าหนดให้โรงไฟฟ้าที่อยู่คอื มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณโุลก และใช้รถบรรทุก 10 ล้อ 16 ตนั ในการขนสง่ ท าการ

ประเมนิหาปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องระบบ ได้ผลการประเมนิดงัแสดงค่าในตารางที่ 1  
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ตาราง 1  ปรมิาณคาร์บอนฟุตพริ้นทท์ั้งหมดในการสร้าง Solar Farm ขนาดก าลงัการผลิต 1MW 

ประเภท Pollycrystalline ประเมิน

คาร์บอนฟุต 

พร้ินท ์(kgCo2-eq) 

Monocrystalline ประเมิน

คาร์บอนฟุต 

พร้ินท ์(kgCo2-eq) 

หมายเหตุ 

การผลิตเซลล์แสงอาทติย์ 1,587,130 2,878,760 (M.J.de wild-Scholten, 

2013 , p.296-305) 

การผลิต Inverter 124,000 124,000 (M.J.de wild-Scholten, 

2013 , p.296-305) 

การผลิต Transformer 124,000 124,000 (M.J.de wild-Scholten, 

2013 , p.296-305) 

การขนส่งเซลล์แสงอาทติย์ 519,506.736 538,513.08 ค านวณ 

การขนส่ง Inverter 24,114 24,114 ค านวณ 

การขนส่ง Transformer 4,278.56 4,278.56 ค านวณ 

รวม 2,383,029.296 3,693,665.64 ค านวณ 

 

 จากตารางที่ 1 แสดง  ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นทท์ั้งหมดในการสร้าง Solar Farm ขนาดก าลังการผลิต 1MW 

พบว่า Pollycrystalline คดิเป็นปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท ์2,383,029.296 kgCo2-eq/42,326,410.28 kWh มค่ีาคดิ

เป็น 0.0563 kgCo2-eq/kWh และMonocrystalline คดิเป็นปรมิาณคาร์บอนฟุตพริ้นท ์3,693,665.64 kgCo2-

eq/51,083,598 kWh มค่ีาคดิเป็น 0.0723 kgCo2-eq/kWh  

 

2  ผลการประเมินปริมาณคารบ์อนฟุตพร้ินทข์องระบบโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลงัการผลิต 1MW 

 ผู้วิจัยได้เลือกใช้ข้อมูลของสารตั้งต้น2 ประเภท คอื แกลบและชานอ้อย เป็นเชื้อเพลงิหลักในการใช้งานใน

โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลังการผลิต 1MW ก าหนดให้โรงไฟฟ้าที่อยู่คอื มหาวิทยาลัยนเรศวร จงัหวัดพิษณโุลก และใช้

รถบรรทุก 10 ล้อ 16 ตนั ในการขนส่ง ท าการประเมนิหาปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นทข์องระบบ ได้ผลการประเมนิดงั

แสดงค่าในตารางที่ 2 
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ตาราง 2  ปรมิาณคาร์บอนฟุตพริ้นทท์ั้งหมดในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลังการผลิต 1MW 

ประเภท วัตถุดิบข้าวเปลือก ประเมิน

คาร์บอนฟุตพร้ินท-์ (kgCo2-

eq) 

วัตถุดิบชานอ้อยประเมิน

คาร์บอนฟุตพร้ินท ์

(kgCo2-eq) 

หมายเหตุ 

การผลิตวัตถุดิบ 71,010,535.5 25,075,500 พลังงานทดแทน,กระทรวง

พลังงาน  

การผลิต Transformer 124,000 124,000 (M.J.de wild-Scholten, 

2013 , p.296-305) 

การผลิต Downdraft Gasifier 124,000 124,000 (M.J.de wild-Scholten, 

2013 , p.296-305) 

การขนส่งวัตถุดิบ 119,558.144 192,721.408 ค านวณ 

การขนส่ง Transformer 4,278.56 4,278.56 ค านวณ 

การขนส่ง Downdraft Gasifier 39,568.5 39,568.5 ค านวณ 

ของเสยีจากกระบวนการ 

Gasifier 

16,871,666.43 19,779,210.35 โครงการวิจัยระบบผลิต

พลังงานชีวมวล ,กรมพลังงาน

ทดแทน 

รวม 88,293,607.13 45,339,278.82  

จากตารางที่  2  แสดงปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทท์ั้งหมดในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลังการผลิต 

1MW กรณใีช้ข้าวเป็นวัตถุดบิคดิเป็นปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท ์88,293,607.13 kgCO2eq/109,500,000 kWh มค่ีา

คดิเป็น 0.8063 kgCO2-eq/kW กรณใีช้อ้อยเป็นวัตถุดบิคดิเป็นปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท ์45,339,278.82kgCO2-

eq/109,500,000kWh มค่ีาคดิเป็น 0.4140 kgCO2-eq/kW 

 

3  ผลการเปรียบเทียบปริมาณคารบ์อนฟุตพร้ินทท์ั้งหมดในการสรา้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลงัการผลิต 1MW 

และ โรงไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์ขนาดก าลงัการผลิต 1MW 

 

ตาราง 1  การเปรียบเทยีบปรมิาณคาร์บอนฟุตพริ้นทท์ั้งหมดในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลังการผลิต 1MW 

และ โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ ขนาดก าลังการผลิต 1MW 

ประเภท ปริมาณคาร์บอน

ฟุตพร้ินท ์(kgCo2-eq) 

ก าลังการผลิต 

(Unit)หรือ kWh 

ปริมาณ

คาร์บอนฟุตพร้ินท/์Unit 

Solar Farm 

Pollycrystalline 

2,383,029.296 42,326,410.28 0.0563 

Solar Farm 

Moncrystalline 

3,693,665.64 42,326,410.28 0.0723 

Gasification แกลบ 88,293,607.13 109,500,000 0.8063 

Gasification ชาน

อ้อย 

42,431,734.90 109,500,000 0.4140 

จากตารางที่ 3 แสดงการการเปรียบเทยีบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นทท์ั้งหมดในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด

ก าลังการผลิต 1MW และ โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ขนาดก าลังการผลิต 1MW เมื่อค านวณปริมาณคาร์บอนฟุตพ

ริ้นทต่์อก าลังการผลิต 1 หน่วย(kWh) แล้วมผีลการค านวณของกรณ ีSolar Farm ประเภท Pollycrystalline คอื 0.0563 

kgCo2-eq/kWh Solar Farm ประเภท Moncrystalline  คอื 0.0723 kgCo2-eq/kWh Gasification จากแกลบ คอื 
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0.8063 kgCo2-eq/kWh และ Gasification จากชานอ้อย คอื 0.4140  kgCo2-eq/kWh เมื่อค่าเฉล่ียปริมาณการผลิต

ไฟฟ้าประเทศไทยมค่ีา 0.561 KgCO2e/kWh (ศูนยว์ิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, อนิเทอร์เนต็ 2556) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  งานวิจัยนี้  เป็นงานวิจัยเพ่ือประเมินและเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้ นท์จาก โรงไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์ ทั้งแบบ Pollycrystalline และMonocrystalline กับ โรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งจากแกลบและชานอ้อยขนาดก าลัง

การผลิตกระแสไฟฟ้า 1 MW ซึ่งงานวิจัยในลักษณะใกล้เคียงกับงานวิจัยนี้ ส่วนมากจะกล่าวถึงปริมาณปลดปล่อยค่า

คาร์บอนฟุตพร้ินทเ์ฉพาะส่วนผลิตภัณฑ์ของสารตั้งต้นที่ใช้เป็นแหล่งก าเหนิดพลังงานเช่น หญ้าเนเปียร์(ประพิธาร์ิธนา

รักษ์, เบญจมาภรณ์ ถนอมนิ่ม, พิสิษฏ์ มณีโชต, 2557,น.72-82) เซลล์แสงอาทิตย์(M.J.de wild-Scholten, 2013 , 

p.296-305) เท่านั้น ไม่มกีารค านวณถงึปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือเปรียบเทยีบกบัค่าเฉล่ียปริมาณคาร์บอนฟุตพ

ริ้นทก์ารผลิตไฟฟ้าประเทศไทย  

ผลการประเมนิโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ แบบ Pollycrystalline และMonocrystallineมค่ีาปริมาณคาร์บอน

ฟุตพริ้นทต่์อ1 หน่วยการผลิตกระแสไฟฟ้าน้อย(0.0563และ0.0723kgCO2-eq/1unit ตามล าดบั)เมื่อเปรียบเทียบกบั

โรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งจากแกลบและชานอ้อย (0.806334  และ0.414057kgCO2-eq/kWh ตามล าดับ) โดยโรงไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Pollycrystalline มีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ต่อ1 หน่วยการผลิตกระแสไฟฟ้า ต ่าที่สุด คือ 

0.0563kgCO2-eq/1unit และโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งจากแกลบ มีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ต่อ1 หน่วยการผลิต

กระแสไฟฟ้า สูงที่สุด คือ 0.806334kgCO2-eq/kWh โดยค่าเฉล่ียปริมาณการผลิตไฟฟ้าประเทศไทยมีค่า 0.561 

KgCO2e/kWh (ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม, อนิเทอร์เนต็ 2556)โดยสามารถเปรียบเทยีบปริมาณคาร์บอน

ฟุตพริ้นท ์จากปัจจัยหลักแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้ดงันี้  

 

 1.วตัถุดิบ 

ตาราง 4  การเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้ นท์ทั้งหมดในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล  ขนาดก าลังการผลิต 1MW 

และ โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ ขนาดก าลังการผลิต 1MW ประเภท วัตถุดบิ 

ประเภท SolarFarm 

Pollycrystalline 

(kgCO2-eq) 

SolarFarm 

Moncrystalline 

(kgCO2-eq) 

Gasification แกลบ 

(kgCO2-eq) 

Gasification ชานอ้อย 

(kgCO2-eq) 

สารตั้งต้น 1,587,130 2,878,760 71,010,535.5 25,075,500 

Transformer 124,000 124,000 - - 

Downdraft Gasifier - - 124,000 124,000 

Inverter 124,000 124,000 124,000 124,000 

รวม 1,835,130 3,126,760 71,258,535.5 25,323,500 

จากตารางที่ 4  เมื่อเปรียบเทียบค่าคาร์บอนฟุตพริ้ นท์เฉพาะส่วนวัตถุดิบจากโรงไฟฟ้าทั้ง  4 ประเภท พบว่า 

โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ แบบ Pollycrystalline มกีารปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซดห์รือเทยีบเท่าน้อยที่สดุ

คอืปริมาณ 1,835,130kgCO2-eq สาเหตจุากการใช้วัตถุดบิSilicon และ crystal ในการสร้างเซลล์แสงอาทติย์ในปริมาณ

ที่น้อยกว่า Solar FarmแบบMonocrystalline และโรงไฟฟ้าชีวมวล จากแกลบมกีารปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์

หรือเทยีบเท่ามากที่สดุคอืปริมาณ 71,258,535.5kgCO2-eqสาเหตจุากการใช้ทรัพยากรที่มากในการปลูกข้าวนั่นเอง 
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 2. การขนส่ง 

ตาราง 5 การเปรียบเทยีบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นทท์ั้งหมดในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลังการผลิต 1MW และ 

โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ ขนาดก าลังการผลิต 1MW ประเภท การขนส่ง 

ประเภท SolarFarm 

Pollycrystalline 

(kgCO2-eq) 

SolarFarm 

Moncrystalline 

(kgCO2-eq) 

Gasification  

แกลบ 

(kgCO2-eq) 

Gasification  

ชานอ้อย 

(kgCO2-eq) 

สารตั้งต้น 519,506.736 538,513.08 119,558.144 192,721.408 

Transformer 4,278.56 4,278.56 4,278.56 4,278.56 

Downdraft Gasifier - - 39,568.5 39,568.5 

Inverter 24,114 24,114 - - 

รวม 547,899.296 566,905.64 163,405.204 236,568.468 

เมื่อเปรียบเทยีบค่าคาร์บอนฟุตพริ้นทเ์ฉพาะส่วนการขนส่งจากโรงไฟฟ้าทั้ง 4 ประเภท พบว่า โรงไฟฟ้า Gaชีว

มวล จากแกลบมกีารปลดปล่อยปริมาณฟุตพร้ินทน้์อยที่สดุคือปริมาณ 163,405.204 kgCO2-eq สาเหตจุากการขนส่งที่

มรีะยะทางใกล้ที่สดุแม้ว่าค่าแฟคเตอร์ผลิตภัณฑข์นส่ง(ปริมาณ KgCo2-eq ของผลิตภัณฑ ์/ น า้หนัก Kg ผลิตภัณฑ)์มค่ีา 

0.0753 Kg/Kg ซึ่งมากกว่าอ้อยคือ 0.0229 Kg/Kg กต็าม และโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Moncrystallineมี

การปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทม์ากที่สดุคือปริมาณ 566,905.64kgCO2-eq สาเหตุจากแฟคเตอร์ผลิตภัณฑ์

ขนส่งมค่ีามากที่สดุนั่นเอง 

 3. กระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ตาราง 6 การเปรียบเทยีบปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นทท์ั้งหมดในการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดก าลังการผลิต 1MW และ 

โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ขนาดก าลังการผลิต 1MW ประเภทกระบวนการในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ประเภท Solar Farm 

Pollycrystalline 

(kgCO2-eq) 

Solar Farm 

Moncrystalline 

(kgCO2-eq) 

Gasification แกลบ 

(kgCO2-eq) 

Gasification กากอ้อย 

(kgCO2-eq) 

ของเสยีจากกระบวนการ

ผลิต 

- - 16,871,666.43 19,779,210.35 

รวม - - 16,871,666.43 19,779,210.35 

 เนื่องจากการค านวณของเสยีที่เกดิจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล จากแกลบและชาน

อ้อยเป็นการค านวณโดยค านวณจากปริมาณการใช้จากสารตั้งต้น ส่วนโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ประมาณค่าของเสยีที่

เกดิขึ้นในกระบวนการน้อยมากมค่ีาใกล้เคยีง 0 

 

สรุปผลการศึกษา 

  ผู้วิจัยจะกล่าวสรปุผลจากการวิเคราะห์และประเมนิผลจากการประเมนิปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นทใ์นการสร้าง

โรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์แบบ Pollycrystalline และMoncrystalline กบัโรงไฟฟ้าชีวมวล จากแกลบและชานอ้อย 

ขนาดก าลังการผลิต 1MW สามารถสรปุได้ตามประเดน็ต่างๆดงันี้  

 ผลจากการประเมนิปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท ์การสร้างโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์แบบPollycrystalline มี

ค่าการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทน้์อยที่สดุคอื 0.0563 kgCo2-eq/kWh เนื่องจากมค่ีาการปลดปล่อยปริมาณ

คาร์บอนฟุตพร้ินทน้์อยในทั้งส่วนการผลิตวัตถุดบิที่ใช้ในโรงไฟฟ้าและในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เซลล์

แสงอาทติย์ในการสร้างพลงังานไฟฟ้าจึงไม่มปีริมาณของเสยีเกดิขึ้นในกระบวนการผลิต  

 ผลจากการประเมนิปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท ์การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จากแกลบ มค่ีาการปลดปล่อยปริมาณ

คาร์บอนฟุตพร้ินทม์ากที่สดุ คอื 0.8063 kgCo2-eq/kWh เนื่องจากมค่ีาการปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นทม์าก
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ที่สดุในส่วนของการปลูกข้าว และในกระบวนการ Gasification เกดิคาร์บอนไดออกไซค ์เถ้าและน า้มนัทาร์ ถงึแม้ว่าค่า

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นทใ์นการขนส่งจะมค่ีาน้อยกต็าม 

 ในปัจจุบนัประเทศไทยใช้ค่าสมัประสทิธิ์การปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินท ์จากการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยม ี

ค่าเท่ากบั 0.561 KgCO2e/kWh หมายถงึค่าเฉล่ียในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ทั้งจากลิกไนทถ่์านหิน กา๊ซ

ธรรมชาต ิเขื่อนและซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จากแกลบและกากอ้อย มค่ีาการ

ปลดปล่อยปริมาณคาร์บอนฟุตพร้ินทใ์กล้เคยีงค่าสมัประสทิธิ์ของการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทย กล่าวคอืการ

สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล จากแกลบ, ชานอ้อย ไม่ได้ช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท ์แต่โรงไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทติย์ที่มค่ีาต ่ากว่าค่าสมัประสทิธิ์ของการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยมาก กล่าวคอืการสร้างโรงไฟฟ้าจาก

เซลล์แสงอาทติย์ช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นทข์องประเทศ 

 การประเมนิปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นทเ์พียงปัจจัยเดยีวอาจไม่ใช่เหตผุลส าคญัส าหรับแรงจูงใจในการเลือกสร้าง

โรงไฟฟ้า อกีหนึ่งปัจจัยที่ส  าคญัในการสร้างแรงจูงใจคอืรายรับ รายจ่าย แม้ว่าการสร้างโรงไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์จะ

ช่วยลดปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินทข์องประเทศ แต่ก าลังการผลิตในการผลิต มค่ีาเฉล่ีย 5.04 ชม/วัน ใช้

พ้ืนที่ในการตดิตั้งเซลล์แสงอาทติย์ 15 ไร่/1MW ใช้งบประมาณในการลงทุน มค่ีาประมาณ 70 ล้านบาท/1MW สร้าง

รายได้ประมาณ 239 ล้านบาท ในระยะเวลา 25 ปีที่ภาครัฐท าสญัญากบัโรงไฟฟ้านั้น แต่โรงไฟฟ้าชีวมวล จากชานอ้อย 

สามารถสร้างก าไรได้สงูที่สดุ คอืก าลังการผลิตในการผลิต มค่ีาเฉล่ีย 8 ชม/วัน ใช้พ้ืนที่ในการตดิตั้งเซลล์แสงอาทติย์ 5 

ไร่/1MW ใช้งบประมาณในการลงทุน มค่ีาประมาณ 120 ล้านบาท/1MW สร้างรายได้ประมาณ 642 ล้านบาท  
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บทคดัย่อ 

 การขนย้ายดนิเป็นกระบวนการที่มีความส าคญัอนัหนึ่งต่อการก าหนดต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง  แต่จะเหน็ได้ว่า

ผู้รับเหมาขนาดกลางและเลก็มักคิดต้นทุนจากประสบการณ์การท างานของแต่ละรายโดยที่ไม่ทราบต้นทุนอันแท้จริง  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์หาต้นทุนต่อหน่วยในกระบวนการขนย้ายดิน ด้วยการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายอัน

ประกอบด้วย ค่าครอบครองเครื่องจักรก่อสร้าง(Ownership Cost) และค่าใช้เครื่องจักรท างาน (Operating Cost)  ส่วน

การหาอตัราผลผลิตจะประกอบด้วยข้อมูลด้าน ปริมาตรบรรทุกของกระบะรถ  และข้อมูลด้านรอบเวลาในการขนย้ายดนิ

ของเคร่ืองจักรก่อสร้าง  โดยก าหนดระยะทางที่ใช้ศึกษาระหว่างพ้ืนที่ขุดตักดินกบัพ้ืนที่ทิ้ งดินเป็น 0.5, 1, 2, 3 และ 4  

กโิลเมตรตามล าดบั  ส าหรับเคร่ืองจักรก่อสร้างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยรถขุดตักจ านวน 1 คนั และรถบรรทุก

จ านวน 5 คัน  ทฤษฎีแถวคอยได้น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการวิเคราะห์หาผลิตภาพของเครื่องจักรก่อสร้าง ผลการศึกษา

พบว่าการขนย้ายดนิในระยะทางสั้นๆไม่เกนิ 1 กโิลเมตร จ านวนรถบรรทุกที่เหมาะสมที่สดุคอื 4 คนั โดยม ีสมการต้นทุน

คอื y = -0.1418x
2
 + 1.551x + 9.3852 บาท/ม.

3
  และถ้าหากการขนย้ายดนิมีระยะทางผนัแปรตั้งแต่ 1 กโิลเมตรขึ้น

ไปจนถงึ 4 กโิลเมตร จะได้ว่าจ านวนรถบรรทุกที่เหมาะสมและประหยัดต้นทุนที่สดุคอื 5 คนั  โดยสมการต้นทุนในการขน

ย้ายดนิคอื y = -0.0423x
2
 + 0.9083x + 9.8655 บาท/ม.

3 

ค าส าคญั: การขนย้ายดนิ  ทฤษฎแีถวคอย  ต้นทุนการขนย้ายดนิ ผลิตภาพเครื่องจักรก่อสร้าง 

 

Abstract 

 Earth moving is one of important processes in cost estimating of the construction work.  Commonly, it can 

be seen that small to medium-scaled contractors estimate the unit cost of work from their experience without 

knowing its real cost.  Therefore, this research aims to evaluate the unit cost of earth moving.  Collected data 

pertaining to cost include the ownership and operating costs.  A production rate of equipment involves volume of 

the truck bowl and its cycle time in moving the earth.  For this study, the haul distance between the excavating area 

and the dump site is set at 0.5, 1, 2, 3, and 4 kilometers, respectively.  Also, the equipment used for conducting 

an experiment constitutes one excavator and five trucks.  Queuing theory is also applied in analyzing the productivity 

of the trucks.  The results from the study reveal that 4 trucks are the optimum numbers for a short haul distance of 

no greater than 1 kilometer with an equation of unit cost y = -0.1418x
2
 + 1.551x + 9.3852 baht/m

3
.  Where a 

haul distance is varied from 1 kilometer up to 4 kilometers, 5 trucks are the most appropriate choice with an 

equation of unit cost  y = -0.0423x
2
 + 0.9083x + 9.8655 baht/m.

3
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บทน า 

 ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ท าให้มีโครงการก่อสร้างระบบ

สาธารณูปโภคเกดิขึ้นเป็นจ านวนมากเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ความต้องการใช้ทรัพยากรในงานโครงการ

ก่อสร้างจึงเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย เป็นผลท าให้ทรัพยากรต้องปรับราคาเพ่ิมขึ้นตามปริมาณความต้องการ ท าให้ผู้รับเหมางาน

ก่อสร้างจ าเป็นต้องปรับแผนการใช้ทรัพยากรเพ่ือปรับลดต้นทุนในงานก่อสร้าง  กระบวนการผลิตในงานก่อสร้างจะมี

ลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากกระบวนการผลิตในงานอตุสาหกรรม โดยในงานก่อสร้างจะมลัีกษณะงานที่มคีวามต่างกนัใน

แต่ละรอบการผลิตและมปัีจจัยของกระบวนการท างานที่มกีารแบ่งให้ผู้รับเหมาช่วงเข้ารับงาน ท าให้เกดิปัญหาหน้างานได้

ตลอดเวลา ซึ่งท าให้การบริหารจัดการโครงการและการควบคุมต้นทุนมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น(กฤษฎา มณี

เนตร และคณะ,2554,น.12) 

 ในโครงการก่อสร้างสาธารณปูโภคทั้งงานอาคารและงานทางมกีารเริ่มต้นการด าเนินงานโครงการที่เหมอืนกนัคือ

การปรับพ้ืนที่แล้วมีกระบวนการขนย้ายดินทั้งเข้าและออกจากพ้ืนที่โครงการ โดยผู้ รับเหมางานขนย้ายดินจะใช้

ประสบการณข์องตนเองที่เคยท างานด้านการขนย้ายดนิ วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน และ

ก าหนดต้นทุนที่จะใช้ในการด าเนินงาน ซึ่งจะมคีวามแตกต่างกนัไปตามแต่ประสบการณก์ารท างานของแต่ละคน 

 แบบจ าลองเชิงปริมาณของทฤษฎีแถวคอยมีความแตกต่างกันตามรูปแบบ ลักษณะของผู้ รับบริการและผู้

ให้บริการ ลักษณะของแถวคอย ตลอดจนปัจจัยอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น พฤติกรรมของผู้เข้ารับบริการขณะอยู่ใน

แถวคอย เป็นต้น (ปิยพร สวุรรณรัตน์,2555,น.13)การใช้ทฤษฎีแถวคอยเพ่ือหาต้นทุนของกระบวนการขนย้ายดิน จะ

ช่วยให้ผู้รับเหมางานขนย้ายดินทราบผลิตภาพและต้นทุนที่ใช้ในการด าเนินงานขนย้ายดิน เพ่ือการจัดเตรียมเอกสาร

ส าหรับการเสนอราคา และวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัต้นทุนที่แท้จริง 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ทฤษฎีแถวคอยศึกษาต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการขนย้ายดินที่มีรายละเอยีดและ

ขั้นตอนของที่มาของต้นทุนในการขนย้ายดินซับซ้อน จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยศึกษาค่าใช้จ่ายในโครงการ ปริมาตร

ของกระบะรถบรรทุก และเวลาในการท ากจิกรรมของเคร่ืองจักรก่อสร้าง เพ่ือน าข้อมูลดงักล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้หลักทาง

คณติศาสตร์และสถติเิพ่ือหาต้นทุนที่ใช้ในกระบวนการขนย้ายดนิ เป็นราคาบาทต่อลูกบาศกเ์มตร 

 

วิธีการศึกษา 

ขอ้ก าหนดในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ข้อก าหนดในการศึกษากระบวนการขนย้ายดินนี้  ประกอบด้วยรถบรรทุกดิน(10ล้อ) ย่ีห้อ MITSUBISHI รุ่น 

FUSO ซึ่งมีปริมาตรของกระบะที่สามารถบรรจุดินได้สงูสดุเท่ากบั 11.42 ลูกบาศกเ์มตร และรถขุดตักย่ีห้อ KOBELCO 

รุ่น SK200-8 ซึ่งมีปริมาตรบุ้งกี๋ตามคู่มือของผู้ผลิตเท่ากับ  0.8-1.3 ลูกบาศก์เมตร  โดยให้เครื่องจักรกลก่อสร้าง

ท างานวันละ 8 ชั่วโมง ส าหรับการซื้ อเคร่ืองจักรกลและอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงใช้การจัดซื้ อด้วยเงินสดซึ่งไม่รวม

ดอกเบี้ยเงินกู้ และค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรกลก่อสร้าง ใช้วิธกีารคิดแบบเส้นตรง  ในบริเวณพ้ืนที่ขุดดินและพ้ืนที่ทิ้ง

ดินซึ่งใช้ด าเนินงานรถบรรทุกมีทางเข้าออกได้สะดวก โดยผิวถนนที่ใช้สัญจรเป็นลูกรังที่มีพ้ืนผิวหน้าเรียบ และมีความ

กว้างอย่างน้อย 6 เมตร ซึ่งเพียงพอให้รถบรรทุกสามารถขบัสวนกนัได้โดยไม่ต้องลดความเรว็ ระยะทางที่ใช้ศึกษาการขน

ย้ายดินซึ่งวัดจากพ้ืนที่ขุดดินถึงพ้ืนที่ทิ้ งดนิคือ 0.5, 1, 2, 3 และ 4 กโิลเมตร แบ่งกลุ่มรถบรรทุกออกเป็น 2, 3, 4 และ 

5 คัน แบ่งการเวลาของกลุ่มรถบรรทุกในแต่ละระยะทางชุดละไม่น้อยกว่า 50 รอบ รวมไม่น้อยกว่า 1,000 รอบ โดย

คุณสมบัติของดินที่ท าการขนย้าย มีลักษณะเป็นดินลูกรัง ก้อนแขง็ คละขนาดมีสส้ีมหรือสแีดง  ซึ่งชั้นดินดังกล่าวอยู่ลึก

จากผวิดนิลงไปมากกว่า 1 เมตร และสามารถพบได้ทั่วไปในพ้ืนที่ตอนกลางและตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การรวบรวมขอ้มูล 

ในการเกบ็ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยส าหรับรถขุดตักและรถบรรทุก แสดงได้ดังรูปที่ 1 โดยแบ่งการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือค่าใช้จ่ายเครื่องจักรก่อสร้างและผลิตภาพเคร่ืองจักรก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายเครื่องจักรก่อสร้าง
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แบ่งย่อยเป็นค่าครอบครองเครื่ องจักร(Ownership Cost)และค่าใช้จ่ายเครื่ องจักรกล(Operating Cost) โดยค่า

ครอบครองเครื่องจักร ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อเคร่ืองจักรก่อสร้าง มูลค่าซาก ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมบ ารงุคร้ัง

ใหญ่  ภาษี ประกันภัย ค่าเช่าหรือสร้างสถานที่เกบ็รักษาเคร่ืองจักรก่อสร้าง และอื่นๆ ค่าใช้จ่ายเครื่องจักรก่อสร้าง

ประกอบด้วยค่าน า้มันเชื้ อเพลิงของเครื่องจักรก่อสร้างที่เกิดขึ้นในงานแต่ละวัน น า้มันหล่อลื่นเครื่องยนต์ น า้มันเกียร์ 

น า้มันเฟืองท้าย ไส้กรอง จาระบี การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรก่อสร้าง ค่ายางรถ ค่าอะไหล่และค่าแรงเปล่ียนอะไหล่ของ

เคร่ืองจักรก่อสร้าง (Robert and Clifford, 2003.p 47-58) 
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รูปท่ี 1 รายละเอยีดของต้นทุนในกระบวนการขนย้ายดนิ 

 

ส าหรับผลิตภาพของการท างานเป็นการแสดงผลออกมาเป็นปริมาณในการผลิตต่อหน่วยเวลา เกิดขึ้ นใน

สภาพแวดล้อมของการท างานที่ปกติ ถือเป็นเวลามาตรฐานในการท างาน(สวลักษณ ์เชื้ อสวุรรณ,2553,น.8) ในการเกบ็

ข้อมูลผลิตภาพของเครื่องจักรก่อสร้างแบ่งการเกบ็ข้อมูลออกเป็นสองส่วนคือ เวลาในการท ากิจกรรมของเครื่องจักร

ก่อสร้างและปริมาตรความจุของกระบะรถบรรทุก เกบ็ข้อมูลเวลาในการท ากจิกรรมของเคร่ืองจักรก่อสร้างโดยสร้างจ าลอง

กระบวบการท างานของเคร่ืองจักรก่อสร้างที่ใช้ในงานขนย้ายดนิดงัรปูที่ 2 จัดแบ่งกลุ่มรถบรรทุกออกเป็น 2, 3, 4 และ 5 

คัน และแบ่งระยะทางระหว่างพ้ืนที่ขุดดินและพ้ืนที่ทิ้ งดินออกเป็น 0.5, 1, 2, 3,และ 4 กโิลเมตร แล้วบันทกึข้อมูลเวลา

ในการท ากจิกรรมของเครื่องจักรก่อสร้างซึ่งใน 1 รอบของกจิกรรมการท างานของเคร่ืองจักรก่อสร้างประกอบด้วยเวลาที่

รถบรรทุกเดินทางเข้าถึงพ้ืนที่ขุดดิน เวลาที่รถขุดตักดินเร่ิมท าการขุดแล้วเทดินลงในกระบะของรถบรรทุกดิน เวลาที่

รถบรรทุกดนิเร่ิมออกเดนิทางไปยังพ้ืนที่ทิ้งดนิ และเวลาที่รถบรรทุกเดนิทางกลับมาถงึพ้ืนที่ขดุดนิ ข้อมูลปริมาตรความจุ

ของกระบะรถบรรทุกสามารถหาได้จากการทดลองใช้รถขดุตกัท าการตักดนิใส่กระบะรถบรรทุกแล้ววัดปริมาตรดนิเพ่ือหา

ความจุเฉล่ียของบุ้งกีร๋ถขุดตัก ท าการท าลองจ านวน 21 ครั้ง  จากนั้นท าการตักดินใส่กระบะรถบรรทุกให้ได้จ านวนคร้ัง
สูงที่สุดแต่ไม่เกินความจุของกระบะรถบรรทุก เป็นปริมาตรความจุของกระบะรถบรรทุกที่ใช้ในงานวิจัย(Q) ในการ

ด าเนินการในหน้างานก าหนดให้จ านวนการตักดินใส่กระบะรถบรรทุกเท่ากนัทุกครั้งตามจ านวนที่ได้จากการทดลองหา

ปริมาตรความจุของกระบะรถบรรทุก 
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รูปท่ี 2 แสดงแผนผงัแสดงการท างานของกระบวนการขนย้ายดนิ 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 การวิเคราะห์หาต้นทุนของกระบวนการขนย้ายดินแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของ

เครื่ องจักรก่อสร้างและการวิเคราะห์ผลิตภาพเครื่ องจักรก่อสร้าง ในการวิเคราะห์หาอัตราค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นใน

กระบวนการขนย้ายดินของเครื่องจักรก่อสร้าง (C)  แสดงได้ดังสมการที่ 1  อตัราค่าใช้จ่ายนี้ เป็นความสมัพันธร์ะหว่าง

ผลรวมอตัราค่าใช้จ่ายของรถขดุตกั (CE) กบัผลรวมอตัราค่าใช้จ่ายของรถบรรทุก (CTk) เมื่อ k คือหมายเลขรถบรรทุก

คนัที่ 1 ถงึคนัที่ 5 โดยที่การศึกษาในระบบแถวคอยนี้ ได้จัดแบ่งกลุ่มของรถบรรทุกเป็น 2, 3, 4 และ 5 คนั ตามล าดบั  

     5
1k k

CTCEC      (1) 

 ส าหรับการวิเคราะห์ผลิตภาพเครื่องจักรก่อสร้างนั้น ต้องทราบอตัราการเข้ารับบริการของรถบรรทุกและอัตรา

การให้บริการของรถขุดตัก  ส าหรับอตัราการเข้ารับบริการของรถบรรทุก, λ (คัน/ชั่วโมง) สามารถหาได้ด้วยสมการที่ 2 

โดยที่ Ta คือเวลาเฉล่ียที่รถบรรทุกท ากจิกรรมขนย้ายดินครบ 1 รอบ(ชั่วโมง) ส่วนการหาอตัราการให้บริการของรถขุด

ตกั,μ (คนั/ชั่วโมง) หาได้จากสมการที่ 3 โดยที่ Ts เป็นเวลาเฉล่ียที่รถขดุตกัท ากจิกรรมตกัดนิใส่กระบะรถบรรทุก ใน 1 

รอบ(ชั่วโมง) 

aT

1
λ        (2) 

sT

1
μ      (3) 

ค่า λ และμ
 
ที่ได้จากสมการข้างต้น สามารถน าหาความน่าจะเป็นที่พบรถบรรทุกอยู่ในระบบ (1-P0) โดยที่ P0 

คอืความน่าจะเป็นที่ไม่มรีถบรรทุกอยู่ในระบบ ซึ่งสามารถค านวณได้ดงัสมการที่ 4  เพราะฉะนั้นผลิตภาพในกระบวนการ

ขนย้ายดนิของเคร่ืองจักรก่อสร้าง (Prod) วิเคราะห์ได้ดงัสมการที่ 5 (Halpin & Riggs,1992) 

  

รถบรรทุกถึงพ้ืนที่ขุดดิน 

รอรับการตักดิน  

 

รถบรรทุกดิน 

เทดินในกระบะออก 

รถบรรทุกดินเดินทาง 

ไปพ้ืนที่ทิ้งดิน 

รถขุดตัก รอรถบรรทุกเข้า

รับการตักดิน 

  

รถขุดตัก ตักดิน 

ใส่กระบะรถบรรทุกดิน 

 

รถขุดตัก หมุนกลับ 

รถบรรทุกดินเดินทาง

กลับพ้ืนที่ขุดดิน 
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       (4) 

   Prod = (1-P0)μLQ   (5) 

โดยที่  Q = ปริมาตรความจุของกระบะรถบรรทุก 

L = ช่วงระยะเวลาที่พิจารณาในที่นี้ ให้เวลา 1 ชั่วโมง 

 ดงันั้นต้นทุนต่อหน่วยของกระบวนการขนย้ายดนิ(M) สามารถวิเคราะห์ได้จากด้วยสดัส่วนระหว่างผลรวมอัตรา

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนย้ายดินของเครื่องจักรก่อสร้าง (C) กับผลิตภาพในกระบวนการขนย้ายดินของ

เคร่ืองจักรก่อสร้าง (Prod) ดงัแสดงได้ด้วยสมการที่ 6 

    M = C/Prod    (6) 

 

ผลการวิจยั 

จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายของเคร่ืองจักรก่อสร้างของรถขดุตักและรถบรรทุกเพ่ือวิเคราะห์หาค่าใช้จ่าย

รวมต่อรอบระยะเวลาในการขนย้ายดินที่ระยะทาง 0.5, 1, 2, 3 และ 4 กิโลเมตร ตามล าดับ ผลที่ได้เป็นแสดงเป็น

ความสมัพันธร์ะหว่างอตัราค่าใช่จ่ายเฉล่ียของเคร่ืองจักรก่อสร้างต่อระยะทางระหว่างพ้ืนที่ขดุดนิและพ้ืนที่ทิ้งดนิ โดยแยก

ตามจ านวนกลุ่มการใช้งานรถบรรทุก 

 
รูปท่ี 3 ความสมัพันธร์ะหว่างอตัราค่าใช้จ่ายของเคร่ืองจักรก่อสร้างกบัระยะทางในการขนย้ายดนิ 

 

จะเห็นได้ว่า แนวโน้มของอัตราค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรก่อสร้างเพ่ิมขึ้นอย่างมีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงกบั

ระยะทางในการขนย้ายดนิ ดงัแสดงในรปูที่ 3  หรือกล่าวได้อกีนัยหนึ่งว่า เมื่อระยะทางระหว่างพ้ืนที่ขดุดนิและพ้ืนที่ทิ้งดนิ

ไกลมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะท าให้อตัราการใช้น า้มันเชื้ อเพลิงในรถบรรทุกแต่ละคันลดลง แต่เมื่อรวมค่าน า้มันเชื้ อเพลิงของ

รถบรรทุกที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละระยะทางท าให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพ่ิมขึ้น ซึ่งกลุ่มของรถบรรทุกจ านวน 2, 3, 4 และ 5 คัน มี

แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายไปในทศิทางเดียวกนั ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าปัจจัยหลักของการเพ่ิมขึ้นที่สร้างความแตกต่าง

ของค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนคอืค่าน า้มนัเชื้อเพลิงนั่นเอง  

ในการวิเคราะห์หาผลิตภาพของเคร่ืองจักรก่อสร้างจ าเป็นต้องทราบปริมาตรความจุเฉล่ียของบุ้งกีร๋ถขดุตกัก่อน 

เพราะว่าในการตักแต่ละคร้ังจะได้ปริมาตรดินที่ไม่เท่ากนั ค่าความจุเฉล่ียของบุ้งกีท๋ี่ใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาตรความจุ

ของรถบรรทุก แสดงได้ตามตารางที่ 1 

y = 25.016x + 770.26

R² = 0.96

y = 26.188x + 996.25

R² = 0.9011

y = 26.871x + 1208.1

R² = 0.9577

y = 27.300x + 1404.9

R² = 0.9441
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ระยะทางระหว่างพ้ืนที่ขดุดนิและพ้ืนที่ทิ้งดนิ (กโิลเมตร)

รถบรรทุก 2 คนั รถบรรทุก 3 คนั รถบรรทุก 4 คนั รถบรรทุก 5 คนั
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ตารางท่ี 1 การทดลองหาค่าปรมิาตรความจุเฉล่ียของบุ้งกี ๋

ล าดับที่ จ านวนคร้ังของการตัก ปริมาตรดิน (ลูกบาศกเ์มตร) ปริมาตรบุ้งกี ๋(ลูกบาศกเ์มตร) 

1 3 3.71 1.24 

2 4 5.00 1.25 

3 5 6.20 1.24 

4 6 7.39 1.23 

5 7 8.63 1.23 

6 8 9.97 1.25 

7 9 11.16 1.24 

ปริมาตรเฉล่ียของบุ้งกีร๋ถขุดตกั = 1.24 ลูกบาศกเ์มตร 

 

ส าหรับการหาปริมาตรความจุที่เหมาะสมของกระบะรถบรรทุกที่ใช้ในงานวิจัยนี้  ได้ท าการใช้บุ้งกี๋ตักดินใส่

กระบะรถบรรทุกซึ่งมคีวามจุสงูสดุเท่ากบั 11.42 ลูกบาศกเ์มตร แล้วพิจารณาเลือกจ านวนคร้ังในการตกัที่เหมาะสมซึ่งท า

ให้ดนิเตม็กระบะแต่ไม่ล้นออกนอกขอบกระบะของรถบรรทุก 

 
รูปท่ี 4 ความสมัพันธร์ะหว่างปรมิาตรความจุของกระบะรถบรรทุกต่อจ านวนคร้ังในการตกัดนิของบุ้งกี ๋

 จากรปูที่4 จะเหน็ได้ว่าถ้าต้องการให้ดนิเตม็กระบะรถบรรทุกพอดจีะต้องท าการตกั 9.21 บุ้งกี ๋ดงันั้นหากเลือก

ตักดิน 10 บุ้งกี๋ จะได้ปริมาตรรวมเท่ากบั 12.40 ลูกบาศก์เมตร  ซึ่งท าให้ดินล้นออกจากกระบะรถบรรทุกประมาณ 1 

ลูกบาศกเ์มตร และถ้าเลือกตกัดนิจ านวน 9 บุ้งกี ๋จะได้ปริมาตรรวม 11.16 ลูกบาศกเ์มตร ถงึแม้ว่าปริมาตรดนิที่ตกัได้จะ

น้อยกว่าปริมาตรที่รถบรรทุกบรรจุได้เตม็พอดอียู่ที่ 0.26 ลูกบาศกเ์มตร แต่กถ็อืว่ามคีวามเหมาะสม 

 วิเคราะห์ผลิตภาพของเครื่องจักรก่อสร้างด้วยข้อมูลรอบเวลาในการท ากจิกรรม (cycle time) ปริมาตรความจุ

ของกระบะรถบรรทุก และค่าความน่าจะเป็นที่จะพบรถบรรทุกในระบบ จะได้ค่าผลิตภาพเคร่ืองก่อสร้างที่ใช้ใน

กระบวนการขนย้ายดนิต่อระยะทางระหว่างพ้ืนที่ขดุดนิและพ้ืนที่ทิ้งดนิโดยมคีวามสมัพันธด์งัรปูที่ 5 

7
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จ านวนการตกัดนิใส่กระบะ (บุ้งกี)๋

11.42 ลบม.

11.16 ลบม.
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รูปท่ี 5 ความสมัพันธร์ะหว่างผลิตภาพเคร่ืองจักรก่อสร้างกบัระยะทางในการขนย้ายดนิ 

 จะสงัเกตเหน็ได้ว่า ผลิตภาพเครื่องจักรก่อสร้างในกระบวนการขนย้ายดินมแีนวโน้มลดลงเมื่อระยะทางระหว่าง

พ้ืนที่ขุดดินและพ้ืนที่ทิ้ งดินที่เพ่ิมขึ้น นั่นคือเมื่อใช้กลุ่มรถบรรทุกเท่าเดิมถ้าหากระยะทางระหว่างพ้ืนที่ขุดดินกบัพ้ืนที่ทิ้ง

ดินที่เพ่ิมขึ้น จะท าให้ผลิตภาพในการขนย้ายดินลดลงหรือกล่าวอกีนัยหนึ่งได้ว่าผลิตภาพในการขนย้ายดินของรถบรรทุก

มีความสมัพันธแ์บบเส้นตรงที่แปรผกผันกบัระยะทางการขนย้าย ทั้งนี้ เนื่องจากระยะทางที่ไกลขึ้นท าให้รถบรรทุกต้องใช้

เวลาต่อรอบที่ยาวนานขึ้ นส่งผลให้ผลิตภาพลดลงตามไปด้วย ซึ่งจะพบว่ากลุ่มของรถบรรทุก 2, 3, 4 และ 5 คัน มี

แนวโน้มของผลิตภาพลดลงที่เป็นไปในทิศทางแบบเดียวกนั เพราะปัจจัยหลังที่ส่งผลต่อผลิตภาพคือระยะเวลาที่ใช้ท า

กิจกรรม  แม้ว่าจะมีจ านวนรถบรรทุกที่ต่างกันแต่ในระยะทางที่เท่ากันรถบรรทุกจะใช้เวลาเฉล่ียในการท ากิจกรรมที่

ใกล้เคยีงกนั  

 จากข้อมูลต้นทุนของเคร่ืองจักรก่อสร้าง และผลิตภาพเคร่ืองจักรก่อสร้างที่ใช้ในกระบวนการขนย้ายดนิ ดงัแสดง

ในรูปที่ 3 และ 5 สามารถน ามาวิเคราะห์หาต้นทุนต่อหน่วย(บาท/ลูกบาศก์เมตร) ของกระบวนการขนย้ายดิน ต่อ

ระยะทางระหว่างพ้ืนที่ขดุดนิและพ้ืนที่ทิ้งดนิได้ โดยความสมัพันธเ์ป็นไปตามรปูที่ 6 

y = -4.1453x + 68.068

R² = 0.83

y = -5.5755x + 96.973

R² = 0.84

y = -6.2803x + 121.36

R² = 0.85

y = -5.6255x + 139.38

R² = 0.90
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รถบรรทุก 2 คนั รถบรรทุก 3 คนั รถบรรทุก 4 คนั รถบรรทุก 5 คนั
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รูปท่ี 6 ความสมัพันธร์ะหว่างต้นทุนต่อหน่วยของกระบวนการขนย้ายดนิกบัระยะทางระหว่างพ้ืนที่ขดุดนิและพ้ืนที่ทิ้งดนิ 

 จะพบว่า แนวโน้มต้นทุนต่อหน่วยในกระบวนการขนย้ายดนิจะเพ่ิมขึ้นเมื่อระยะทางระหว่างพ้ืนที่ขดุดนิและพ้ืนที่

ทิ้งดนิที่เพ่ิมขึ้น โดยจะมอีตัราเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมากในช่วงระหว่าง 0.5-1.5 กโิลเมตร ซึ่งเส้นกราฟมคีวามชันมาก หลังจาก

นั้นอตัราการเพ่ิมของต้นทุนต่อหน่วยลดลงเมื่อระยะทางในการขนย้ายดนิไกลมากขึ้น  นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้รถบรรทุก

ในระบบ กลุ่มละ 2, 3, 4 และ 5 คนันั้น แนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนจะมคีวามเป็นไปในรปูแบบที่เหมอืนกนัคอืค่อยๆ

เพ่ิมขึ้นในลักษณะโค้งคว ่า  ซึ่งการใช้รถบรรทุก 2 คันจะมีต้นทุนการขนย้ายดินที่สูงสดุ ทั้งนี้ เป็นเพราะว่าการมีจ านวน

รถบรรทุกในระบบน้อยเกนิไป จะท าให้รถขดุตักต้องรอคอยการเดินทางกลับมารับดินของรถบรรทุก เป็นผลให้รถขดุตกั

ท างานได้ไม่เตม็ประสทิธภิาพสงูสดุ ซึ่งการรอคอยที่ยาวนาน จะท าให้เกดิการสญูเสยีค่าใช้จ่ายสงูในส่วนของรถขุดตกัอนั

เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยของการขนย้ายดนิเพ่ิมสงูขึ้น ในทางตรงกนัข้ามต้นทุนต่อหน่วยของการขนย้ายดินที่ถูกที่สดุคอื

การใช้รถบรรทุกจ านวน 4 คัน ส าหรับระยะทางน้อยกว่า 1 กโิลเมตร และใช้รถบรรทุกจ านวน  5 คัน ในระยะทางตั้งแต่ 

1 ถงึ 4 กโิลเมตร  

 

อภิปรายผล 

 ในการทดลองวิเคราะห์หาต้นทุนของกระบวนการขนย้ายดนิด้วยทฤษฎแีถวคอย โดยมรีะยะทางระหว่างพ้ืนที่ขุด

ดินและพ้ืนที่ทิ้ งดินเป็น 0.5, 1, 2, 3 และ4 กิโลเมตร พบว่าในระยะทางการขนย้ายสั้นๆที่ไม่เกิน 1 กิโลเมตรจ านวน

รถบรรทุกที่เหมาะสมที่สุดคือ 4 คัน เพราะจะมีต้นทุนที่ต ่ากว่าการใช้รถบรรทุก 2-3 คัน  เนื่องจากการใช้รถบรรทุก

จ านวน 2-3 คัน ท าให้รถขุดตักต้องจอดรอการวิ่งกลับเข้ารับบริการของรถบรรทุก ส่งผลให้ประสทิธภิาพการท างานของ

รถขุดตักลดลง อนัท าให้เป็นตัวควบคุมผลิตภาพโดยรวมของเครื่องจักรก่อสร้าง ดังนั้นจึงท าให้ต้นทุนต่อหน่วยของมัน

สูงขึ้น โดยที่ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร ถ้าใช้รถบรรทุกจ านวน 4 คัน จะได้ต้นทุนในการขนย้ายดินที่ถูกที่สุด คือ 10.53 

บาท/ลูกบาศกเ์มตร  ในท านองเดยีวกนัเมื่อระยะทางการขนย้ายเป็น 1, 2, 3 และ 4 กโิลเมตร การใช้รถบรรทุกจ านวน 4 

คันจะท าให้ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักรกลด้อยลง อันเนื่องมาจากเกิดการรอคอยที่ยาวนานขึ้น  ส่งผลให้มี

y = -0.1722x2 + 2.1447x + 10.568

R² = 0.9878

y = -0.1355x2 + 1.7092x + 9.6861

R² = 0.9922

y = -0.1418x2 + 1.551x + 9.3852

R² = 0.9897

y = -0.0423x2 + 0.9083x + 9.8655

R² = 0.985
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ระยะทางระหว่างพ้ืนที่ขดุดนิและพ้ืนที่ทิ้งดนิ (กโิลเมตร)

รถบรรทุก 2 คนั รถบรรทุก 3 คนั รถบรรทุก 4 คนั รถบรรทุก 5 คนั
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ต้นทุนที่สงูขึ้นในขณะที่ผลิตภาพลดลง  จากผลการศึกษาจะได้ว่าการใช้รถบรรทุกจ านวน 5 คัน เมื่อมีระยะทางในการขน

ย้ายระหว่าง 1 – 4 กโิลเมตร จะได้ต้นทุนต่อหน่วยในการขนย้ายดนิที่ถูกที่สดุ  

ตารางท่ี 2 เปรียบเทยีบต้นทุนการข้นย้ายดนิกบักรมบญัชีกลาง 

ระยะทางของการขนย้ายดิน 

(กโิลเมตร) 

กรมบัญชีกลาง 

(บาท/ลูกบาศกเ์มตร) 

งานวิจัย (บาท/ลูกบาศกเ์มตร) 

ใช้รถบรรทุก 2 คัน ใช้รถบรรทุก 5 คัน 

1 16.28 12.54 10.73 

2 18.23 14.17 11.51 

3 20.45 15.45 12.21 

4 22.13 16.39 12.82 

เมื่อน าต้นทุนต่อหน่วยของการขนย้ายดินที่ได้จากงานวิจัยมาเปรียบเทียบกับราคากลางการขุดและขนย้ายดิน 

ของกรมบญัชีกลาง พ.ศ. 2558 ตามที่ได้แสดงในตารางที่ 2 พบว่าต้นทุนที่ได้จากงานวิจัยมีความแตกต่างจากราคากลาง

จากกรมบัญชีกลางค่อนข้างมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากปัจจัยหลักสองประการคือ (1) หน่วยงานรัฐคิดปริมาตรความจุของ

รถบรรทุกเท่ากับ 9.28 ลูกบาศก์เมตรต่อคัน ในขณะที่งานวิจัยพบว่าปริมาตรความจุที่แท้จริงเท่ากับ 11.16 ลูกบาศก์

เมตรต่อคัน และ (2) กรมบัญชีกลางคิดอตัราการให้บริการของรถขุดตัก(μ ) เท่ากบั 10 คันต่อชั่วโมง แต่ในงานวิจัยนี้

ได้ค่า μ  เฉล่ียเท่ากบั 14.5 คันต่อชั่วโมง จากการที่กรมบญัชีกลางคดิปริมาณงานต่อหน่วยที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นดังนั้น

จึงท าให้ราคากลางต่อหน่วยของการขนย้ายดนิมค่ีาสงูกว่าค่าที่ได้จากงานวิจัย 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาพบว่า ผลิตภาพของเคร่ืองจักรก่อสร้างที่เกิดขึ้นในกระบวนการขนย้ายดินมีแนวโน้มที่ลดลง

เมื่อระยะทางระหว่างพ้ืนที่ขุดดินและพ้ืนที่ทิ้ งดินไกลมากขึ้ น  ในขณะที่อัตราค่าใช้จ่ายของเคร่ืองจักรก่อสร้างที่ใช้ใน

กระบวนการขนย้ายดนิจะเพ่ิมขึ้นตามระยะทางที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ขุดดนิและพ้ืนที่ทิ้งดนิ   ดงันั้นในการวิเคราะห์หาต้นทุน

ต่อหน่วยของกระบวนการย้ายดินเมื่อระยะทางในการขนย้ายเป็น 0.5, 1, 2, 3 และ 4 กิโลเมตร สรุปได้ว่าที่ระยะทาง

น้อยกว่า 1 กโิลเมตร จ านวนรถบรรทุกที่เหมาะสมที่สดุคือ 4 คัน ซึ่งจะมีต้นทุนการขนย้ายดินไม่ประมาณ 10.67 บาท/

ลูกบาศก์เมตร  โดยจะได้อัตราผลผลิตเท่ากับ 116.34 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  ในระยะทางการขนย้ายที่มากกว่า 1 

กโิลเมตรขึ้นไป ควรใช้รถบรรทุก 5 คัน ซึ่งจะท าให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยในการขนย้ายดินประหยัดที่สดุ  ยกตัวอย่างเช่นที่

ระยะทาง 4 กิโลเมตร  เมื่อใช้รถบรรทุก 5 คัน จะท าให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยเท่ากับ 12.82 บาท/ลูกบาศก์เมตร โดย

เครื่องจักรก่อสร้างมีอัตราผลผลิตในการขนย้ายดินได้ 116.88 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง จึงสรุปได้ว่าการขนย้ายดินใน

ระยะทางสั้นๆไม่เกนิ 5 กโิลเมตร จะมีต้นทุนต่อหน่วยในการขนย้ายประหยัดที่สดุเมื่อมีรถบรรทุกในระบบที่เพียงพอกบั

ประสทิธภิาพการท างานของรถขดุตกั เพ่ือลดการรอคอยของรถขดุตกัซึ่งเป็นต้นทุนหลักที่มค่ีาใช้จ่ายสงู 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการน าแบบจ าลองของการเรียนรู้ แบบเส้นตรง มา

ประยุกต์ใช้เพ่ือประมาณการระยะเวลาการท างานของช่างเชื่อมในโครงการก่อสร้างท่อส่งปิโตรเลียมบริเวณจังหวั ด

พิษณโุลก โดยท าการเกบ็ข้อมูลระยะเวลาการท างานของช่างเชื่อมในแต่ละแนวเชื่อม และจ านวนแนวเชื่อมรวมที่ช่างเชื่อม

ท าได้ด้วยการสังเกตุการท างานที่สนาม แล้วน าข้อมูลการท างานที่ได้มาวิเคราะห์สร้างเป็นสมการแบบจ าลองของการ

เรียนรู้แบบเส้นตรงโดยใช้การน าเข้าข้อมูลแบบสะสม และข้อมูลแบบหน่วย จากนั้นน าสมการของแบบจ าลองที่สร้างขึ้นมา

ประมาณการระยะเวลาการท างานของช่างเชื่อมโดยใช้ข้อมูลจ านวนแนวเชื่อมจากโครงการที่ศึกษา เปรียบเทยีบผลต่าง

ของระยะเวลาการท างานรวมระหว่างข้อมูลจากสนาม และผลการประมาณการระยะเวลาการท างานที่ได้จากแบบจ าลอง 

ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ช่างเชื่อมใช้เวลารวมในการเชื่อมแนวเชื่อมจ านวน 215 แนวเชื่อมทั้งสิ้น 28,382 นาท ีเฉล่ีย 132 

นาทต่ีอแนวเชื่อม ใช้เวลาเชื่อมต่อแนวเชื่อมน้อยที่สดุและมากที่สดุ 105 นาท ีและ 152 นาท ีตามล าดบั ผลการประมาณ

การระยะเวลาการท างานของช่างเชื่อมโดยใช้การน าเข้าข้อมูลแบบสะสมและแบบหน่วย มคีวามแตกต่างจากระยะเวลาการ

ท างานจริงที่ได้จากภาคสนามร้อยละ 1.76 และร้อยละ 1.73 ตามล าดับ แบบจ าลองของการเรียนรู้แบบเส้นตรงทั้งที่ใช้

การน าเข้าข้อมูลแบบผลรวมและข้อมูลแบบหน่วย จึงมคีวามเหมาะสมที่จะน ามาประยุกตใ์ช้ในการประมาณระยะเวลาการ

ท างานของช่างเชื่อม ทั้งนี้ ในการน าแบบจ าลองดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ควรที่จะต้องพิจารณาถึงความคล้ายคลึงกันของ

ลักษณะงานที่ใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแบบจ าลองกบังานที่จะน าแบบจ าลองไปใช้ประมาณการระยะเวลาการท างาน อนึ่ง 

ควรที่จะมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงผลของประสบการณ์ในการท างานของช่างเชื่อมที่อาจจะส่งผลอัตราการเรียนรู้ ในการ

ท างาน  

ค าส าคญั: แบบจ าลองของการเรียนรู้   ท่อส่งปิโตรเลียม ระยะเวลาการท างานของช่างเชื่อม 

 

Abstract 

         This research aims to determine the suitability of Straight Line Learning Curve Model for estimating the 

working time of welders in the pipeline construction project in Phitsanulok province. The time that the welders use 

to weld the pipeline and the number of welded joints to be welded by observation at the field. Then take the data 

of the welding work to analyse and create a model using cumulative data and unit data. Apply a model that generates 

an estimate of the welding worker’s working time using the number of welds from the project studied. Compare 

the variance of th total work duration between field data and the result from the model to know the suitability of 

the model to be applied. The research found that the welders spent a total of 215 welding welds totalling 28,382 

minuts, averaging 132 minutes per weld. It takes a minimum and maximum welding of 105 minutes and 152 
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minutes, respectively. The results of the welding worker's estimation using the cumulative model and unit model 

there was a difference of 1.76 % and 1.73 %, respectively. The both model of Straight Line Learning Curve Model 

are suitable to be applied in estimating the working time of the welders. In applying the model, the similarity of 

the job used in the modeling should be considered with the model used to estimate the working time. Further study 

of the effects of welding experience on the work experience may result in a learning curve. 

Keywords: Learning Curve Model, Petroleum Pipe Line, Welder’s Working Time 

 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของงานวิจยั 

  แบบจ าลองของการเรียนรู้แบบเส้นตรง (Straight Line Learning Curve Model) เป็นแบบจ าลองที่เสนอโดย 

T.P. Wright เมื่อปี ค.ศ. 1936 ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องบิน (Jordan, Daoud and Issam, 2016) ซึ่งแบบจ าลองนี้ มี

สมมุติฐานว่าอัตราการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการท างานเป็นเส้นตรง และแบบจ าลองของ Wright ได้รับการปรังปรุงเป็น

แบบจ าลองย่อย 2 แบบจ าลอง ตามลักษณะของการน าเข้าข้อมูล คือ แบบจ าลองของการเรียนรู้ แบบหน่วย (Unit 

Learning Curve Model) (Crawford, 1947) และแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบสะสม (Cumulative Learning Curve 

Model) (Carr, 1998) ทั้งนี้ แบบจ าลองย่อยทั้งสองแบบของแบบจ าลองของการเรียนรู้ แบบเส้นตรงให้ผลการประมาณ

การที่ใกล้เคียงกนั สามารถน าแบบจ าลองทั้ง 2 แบบไปประยุกต์ใช้กบัการประมาณการระยะเวลาการท างานของแรงงาน

ได้ (วรรณวิทย์ แต้มทอง, 2547) และโดยที่แบบจ าลองของการเรียนรู้ แบบเส้นตรงเป็นแบบจ าลองที่นิยมใช้ในงาน

ก่อสร้าง (Thomas, Mathews and Ward, 1986) เนื่องจากสมการแบบจ าลองไม่ซับซ้อน วิธกีารค านวณและน าไปใช้งาน

ท าได้โดยสะดวก เป็นทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับการน าไปประยุกตใ์ช้ในการประมาณระยะเวลาการท างานของแรงงาน 

การท างานในลักษณะเดิมอย่างซ ้า ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคงที่ และงานที่ท ามีความซับซ้อน

พอสมควร จะก่อให้เกิดการเรียนรู้จากการท างาน (Thomas, 2009) เป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปใน

ลักษณะที่ค่อนข้างถาวร (วุฒิชัย จ านง, ม.ป.ป.) ซึ่งในการก่อสร้างท่อส่งปิโตรเลียมอนัถือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญใน

การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ท าหน้าที่ในการล าเลียงน า้มันดิบ กา๊ซธรรมชาติ และน า้ที่ปะปนมากบัน า้มันดิบจากฐานผลิต

ไปยังสถานีผลิต เพ่ือท าการแยกน า้มนัดบิ กา๊ซธรรมชาต ิและน า้ ออกจากกนั และในการก่อสร้างท่อส่งปิโตรเลียมดงักล่าว

จะส าเรจ็ได้ต้องอาศัยกระบวนการเชื่อม (Welding) โดยช่างเชื่อม (Welder) เป็นแรงงานหลักในการก่อสร้าง ประกอบ

กับการท างานของช่างเชื่อมนั้นเป็นการท างานลักษณะเดิมซ า้ ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างคงที่ และงานที่ท ากม็ี

ความซับซ้อนต้องอาศัยฝีมือในการปฏิบัติงานดังที่กล่าวมาแล้ว จึงมีความเหมาะสมที่จะท าการเกบ็ข้อมูลระยะเวลาการ

ท างานของช่างเชื่อมในการเชื่อมท่อส่งปิโตรเลียม เพ่ือประยุกต์ใช้แบบจ าลองของการเรียนรู้แบบเส้นตรงในการประมาณ

การระยะเวลาการท างานของช่างเชื่อมในงานก่อสร้างท่อส่งปิโตรเลียม และท าการเปรียบเทยีบระยะเวลาการท างานของ

ช่างเชื่อมที่ได้จากแบบจ าลองกับเวลาการท างานจริงที่เกบ็ข้อมูลได้จากภาคสนาม เพ่ือทราบถึงความเหมสะสมของ

แบบจ าลองดงักล่าวในการน าไปประยุกตใ์ช้ส าหรับงานก่อสร้างท่อส่งปิโตรเลียมอื่นในอนาคตต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพ่ือประยุกตใ์ช้แบบจ าลองของการเรียนรู้แบบเส้นตรง (The Straight Line Learning Curve Model) ในการ

ประมาณการระยะเวลาการท างานของช่างเชื่อมในงานก่อสร้างท่อส่งปิโตรเลียม 

 2. เพ่ือทราบถงึความเหมาะสมของแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบเส้นตรง (The Straight Line Learning Curve 

Model) ที่จะน ามาใช้ประมาณการระยะเวลาการท างานของช่างเชื่อมในงานก่อสร้างท่อส่งปิโตรเลียม 
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วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

งานวิจัยนี้ ด าเนินการเกบ็ข้อมูลการท างานของช่างเชื่อมจากโครงการก่อสร้างท่อส่งปิโตรเลียมขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 8 นิ้ ว ยาว 3,850 เมตร ส าหรับการขนส่งกา๊ซธรรมชาติที่มิได้เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน า้มันดิบ (Non-

Associate gas) ซึ่งท าการก่อสร้างในพ้ืนที่อ  าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 

2559 โดยก าหนดให้ข้อมูลระยะเวลาการท างานของช่างเชื่อมที่เกบ็จากกลุ่มตัวอย่างมีการกระจายตวัแบบปกต ิ(Normal 

Distribution) ก าหนดขอบเขตความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และขอบเขตความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 และในการหาจ านวนของ

กลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ข้อมูลที่ได้อยู่ในขอบเขตความเชื่อมั่น และขอบเขตความคลาดเคล่ือนที่ก  าหนดนั้น ซึ่งในงานวิจัยนี้

ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน และมกีารก าหนดขอบเขตความคลาดเคล่ือนไว้แล้ว จึงเลือกใช้สตูรการค านวณหาจ านวน

กลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane (1973, p. 125)  ตามสมการที่ (1)  

       

         (1) 

เมื่อ n  คื อ  จ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ต้องการ 

   N  คอื ขนาดประชากรที่ทราบ 

   e  คอื ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอย่าง 

จากข้อมูลโครงการก่อสร้างที่ท าการศึกษาพบว่ามีจ านวนแนวเชื่อมรวมทั้งสิ้น 416 แนวเชื่อม เมื่อใช้สมการที่ 

(1) หาค่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างต ่าสดุที่จะต้องท าการเกบ็ข้อมูล พบว่าจะต้องท าการเกบ็ข้อมูลการท างานของช่างเชื่อมไม่

น้อยกว่า 204 แนวเชื่อม เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้อยู่ในขอบเขตความเชื่อมั่น และขอบเขตความคลาดเคล่ือนที่ก  าหนด 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลระยะเวลาที่ช่างเชื่อมใช้ในการเชื่อมต่อแนวเชื่อม เป็นการเกบ็ข้อมูลการท างานจริงจาก

การท างานที่หน้างาน (Field data) โดยใช้การสงัเกตุการท างานของช่างเชื่อมและเกบ็รวบรวมลงในแบบบนัทกึข้อมูลหน้า

งาน ซึ่งข้อมูลที่ได้ประกอบด้วย แนวเชื่อมล าดบัที่, ช่างเชื่อมผู้ท าการเชื่อม, ระเวลาเร่ิมต้นการเชื่อม, ระยะเวลาสิ้นสดุการ

เชื่อม และระยะเวลารวมที่ช่างเชื่อมใช้ในการเชื่อม (นาที) ทั้งนี้ ในการสังเกตระยะเวลาการท างานของช่างเชื่อมนั้น จะ

เริ่มท าการบันทกึเวลาการท างานเมื่อช่างเชื่อมเริ่มท าการเชื่อม และสิ้นสดุลงเมื่อท าการเชื่อมแล้วเสรจ็  ข้อมูลการท างาน

ของช่างเชื่อมที่เกบ็ได้จากภาคสนาม จะถูกรวบรวมและบันทกึไว้ในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือให้ง่ายต่อการเรียกดู

และการวิเคราะห์ประมวลผล 

 การวิเคราะหข์อ้มูลเพือ่สรา้งแบบจ าลองของการเรียนรูแ้บบผลรวม  

ข้อมูลการท างานของช่างเชื่อมที่เกบ็รวบรวมได้จากภาคสนาม จะถูกน ามาจัดรปูใหม่ได้ดงัข้อมูลที่แสดงในตาราง

ที่ 1 เพ่ือให้เหมาะสมส าหรับการค านวณสร้างแบบจ าลองของการเรียนรู้ แบบผลรวม (Cumulative Learning Curve 

Model) 

 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลการท างานของช่างเชื่อมส าหรับแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบผลรวม 

แนวเช่ือมสะสม (n) เวลาสะสม (Tn), นาที log (n)/log(2) log(Tn) 

1 143 0.0000 2.1761 

2 292 1.0000 2.4728 

3 452 1.5850 2.6454 

: : : : 

215 28,382 7.7482 4.4530 
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 จากตารางที่ 1 คอลัมน์ที่ 1 แสดงจ านวนแนวเชื่อมสะสม (n) คอลัมน์ที่ 2 แสดงเวลารวมที่ใช้ในการเชื่อม (Tn) 

คอลัมน์ที่ 3 แสดงผลที่ได้จากการค านวณ log(n)/log(2) คอลัมน์ที่ 4 แสดงผลที่ได้จากการค านวณ log(Tn) หลังจาก

นั้นท าการหาค่า slope และ y-intercept จากผลการค านวณที่ได้ในคอลัมน์ที่ 3 และ 4 โดยอาศัยฟังก์ชันส าเรจ็รูปใน

โปรแกรม Microsoft Excel ดงันี้  

  การหาค่า Slope 

   Slope  = INDEX(LINEST(ทุกค่าในคอลัมน์ที่ 4, ทุกค่าในคอลัมน์ที่ 3),1)  

    = 0.29 

  การหาค่า Y-Intercept 

   Y-Intercept = INDEX(LINEST(ทุกค่าในคอลัมน์ที่ 4, ทุกค่าในคอลัมน์ที่ 3),2) 

    = 2.18 

  ท าการค านวณหาค่า Lc และ t1 จากค่า slope และ y-intercept  

   Lc = 10
slope

 

    = 1.97      

   t1 = 10
y-intercept

 

    = 151.02 นาท ี

 จากสมการแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบผลรวม 

Tn= t1n

log(Lc)

log(2)      (2)  

  เมื่อ  Tn คอื เวลาสะสมในการท างาน n หน่วย 

   t1 คอื เวลาที่ใช้ในการท างานหน่วยแรก 

Lc คอื ค่าสมัประสทิธิ์ของผลรวมการเรียนรู้   

 แทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ที่ได้จากการค านวณลงในสมการข้างต้น จะได้แบบจ าลองของการเรียนรู้แบบผลรวม 

(Cumulative Learning Curve Model) 

Tn = 151.02n

log(1.97)

log(2)     (3) 

การวิเคราะหข์อ้มูลเพือ่สรา้งแบบจ าลองของการเรียนรูแ้บบผลรวม  

ข้อมูลการท างานของช่างเชื่อมที่เกบ็รวบรวมได้จากภาคสนาม จะถูกน ามาจัดรปูใหม่ได้ดงัข้อมูลที่แสดงในตาราง

ที่ 2 เพ่ือให้เหมาะสมส าหรับการค านวณสร้างแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบหน่วย (Unit Learning Curve Model)  

 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลการท างานของช่างเชื่อมส าหรับแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบหน่วย 

แนวเช่ือมท่ี (n) เวลาที่ใช ้(tn), นาที log (n) log(tn) 

1 143 0.0000 2.1761 

2 149 0.3010 2.1673 

3 160 0.4771 2.1614 

: : : : 

215 135 2.2327 2.1303 

 

จากตารางที่ 2 คอลัมน์ที่ 1 แสดงจ านวนแนวเชื่อม (n) คอลัมน์ที่ 2 แสดงเวลาที่ใช้ในการเชื่อมต่อแนวเชื่อม 

(tn) คอลัมน์ที่ 3 แสดงผลจากการค านวณค่า log(n) และคอลัมน์ที่ 4 แสดงผลจากการค านวณค่า log(tn) หลังจากนั้นท า

การหาค่า slope และ y-intercept จากผลการค านวณที่ได้ในคอลัมน์ที่ 3 และ 4 โดยอาศัยฟังกช์ันส าเรจ็รูปในโปรแกรม 

Microsoft Excel ดงันี้  
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การหาค่า Slope 

   Slope  = INDEX(LINEST(ทุกค่าในคอลัมน์ที่ 4, ทุกค่าในคอลัมน์ที่ 3),1)  

    = -0.03 

  การหาค่า Y-Intercept 

   Y-Intercept = INDEX(LINEST(ทุกค่าในคอลัมน์ที่ 4, ทุกค่าในคอลัมน์ที่ 3),2) 

    = 2.17 

   

ท าการค านวณหาค่า t1 จากค่า y-intercept  

   t1 = 10
y-intercept

 

    = 147.91 นาท ี

จากสมการแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบหน่วย 

tn= t1n
s
      (4) 

  เมื่อ  tn คอื เวลาที่ใช้ในการท างานในหน่วยที่ n 

t1 คอื เวลาที่ใช้ในการท างานหน่วยแรก 

   S คอื ความชันในความสมัพันธล์อการิทมึ 

แทนค่าตวัแปรต่าง ๆ ที่ได้จากการค านวณลงในสมการข้างต้น จะได้แบบจ าลองของการเรียนรู้แบบหน่วย (Unit 

Learning Curve Model) 

tn = 147.91n
-0.03

     (5) 

ทั้งนี้  สามารถหาระยะเวลาทั้งหมดที่ต้องใช้ในการท างานจ านวน n แนวเชื่อมได้ โดยใช้สมการ ดงันี้ 

Tn = 


n

1i

0.03
147.91n     (6) 

 

ผลการศึกษา 

  จากการเกบ็ข้อมูลการท างานของช่างเชื่อมที่ภาคสนาม ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

สามารถท าการเกบ็ข้อมูลการท างานได้ 215 แนวเชื่อม จากจ านวนแนวเชื่อมทั้งหมด 416 แนวเชื่อม พบว่าจ านวนข้อมูล

แนวเชื่อมที่เกบ็ข้อมูลได้มีจ านวนมากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการคือ 204 แนวเชื่อม เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้อยู่ใน

ขอบเขตความเชื่อมั่น และขอบเขตความคลาดเคลื่อนที่ก  าหนด และจากการพิจารณาข้อมูลการท างานที่เกบ็รวบรวมได้ 

พบว่ามช่ีางเชื่อมปฏบิตังิานจ านวน 21 คน ใช้เวลารวมในการเชื่อมทั้งสิ้น 28,382 นาท ีช่างเชื่อมใช้เวลาในการเชื่อมน้อย

ที่สุดและมากที่สุด 105 นาที และ 152 นาทีต่อแนวเชื่อม ตามล าดับ และใช้เวลาในการเชื่อมเฉล่ีย 132 นาทีต่อแนว

เชื่อม ปริมาณแนวเชื่อมสะสมเทยีบกบัระยะเวลาที่ช่างเชื่อมใช้ในการเชื่อม ดงัแสดงในรปูที่ 1 
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รูปท่ี 1 กราฟแสดงปริมาณแนวเช่ือมสะสมเทยีบกบัระยะเวลาที่ช่างเช่ือมใช้ในการเช่ือม 

 

 จากการน าแบบจ าลองของการเรียนรู้ แบบผลรวม (Cumulative Learning Curve Model) ตามสมการที่ (3) 

และแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบหน่วย (Unit Learning Curve Model) ตามสมการที่ (6) มาแทนค่า n เท่ากบั 215 

แนวเชื่อม ซึ่งเป็นจ านวนแนวเชื่อมที่สามารถเกบ็ข้อมูลได้จากโครงการก่อสร้างท่อส่งปิโตรเลียมที่ศึกษา พบว่าระยะเวลา

การท างานสะสมของช่างเชื่อม ระยะเวลาการท างานเฉล่ียต่อแนวเชื่อม และร้อยละของผลต่างของระยะเวลาการท างาน

สะสมที่ได้จากแบบจ าลองเทยีบกบัระยะเวลาการท างานสะสมที่ได้จากข้อมูลภาคสนาม ดงัข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 ระยะเวลาการท างานของช่างเชื่อมจากภาคสนามเทยีบกบัผลการประมาณการจากแบบจ าลองของการเรียนรู้  

ขอ้มูลการท างาน ระยะเวลาสะสม (นาที) เวลาเฉลีย่ต่อแนวเช่ือม 

(นาที) 

ผลต่าง (รอ้ยละ) 

ภาคสนาม 28,382 132.0 - 

แบบจ าลองของการเรียนรู้แบบผลรวม 28,881 134.3 1.76 

แบบจ าลองของการเรียนรู้แบบหน่วย 27,890 129.7 1.73 

 

 เมื่อน าระยะเวลาการท างานเฉล่ียและปริมาณแนวเชื่ อมสะสมของข้อมูลการท างานจากภาคสนาม จาก

แบบจ าลองของการเรียนรู้แบบผลรวม และแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบหน่วย ไปพล๊อตกราฟเพ่ือหาค่าสมัประสิทธิ์

สหสมัพันธข์องเพียร์สนั (R
2
) พบว่า ค่า R

2
 ที่ได้มค่ีา 0.7155, 0.7715 และ 0.7664 ตามล าดบั 
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รูปท่ี 2 กราฟแสดงผลการเปรียบเทยีบระยะเวลาการท างานเฉล่ียต่อแนวเช่ือมของช่างเช่ือมจากภาคสนามกบัผลที่ได้จากแบบจ าลอง 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากผลการศึกษาพบว่าระยะเวลาการท างานสะสมของช่างเชื่อมที่ประมาณการด้วยแบบจ าลองของการเรียนรู้

แบบผลรวม (Cumulative Learning Curve Model) และแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบหน่วย (Unit Learning Curve 

Model) มีความแตกต่างไปจากระยะเวลาการท างานจริงซึ่งเกบ็รวมรวมได้จากภาคสนามร้อยละ 1.76 และร้อยละ 1.73 

ตามล าดบั ซึ่งแบบจ าลองทั้ง 2 แบบที่น ามาศึกษานี้ ให้ผลที่ใกล้เคยีงกบัระยะเวลาการท างานจริง สามารถใช้แบบจ าลองทั้ง 

2 แบบในการประมาณการระยะเวลาการท างานของช่างเชื่อมได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกบัผลกระทบของ

จ านวนคนงานในการประมาณเวลาการท างานโดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ของวรรณวิทย์ แต้มทอง (2547) ที่พบว่า

แบบจ าลองของการเรียนรู้ แบบผลรวม  และแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบหน่วย ให้ผลการพยากรณ์ที่ใกล้เคียงกัน 

สามารถน าแบบจ าลองทั้ง 2 แบบมาใช้ในการค านวณเวลาในการท างานของแรงงานเพ่ือประมาณค่าแรงได้เช่นเดยีวกนั  

นอกจากนี้ เมื่อท าการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (R
2
) พบว่า ค่า R

2
 ที่ได้จากการน าเข้าข้อมูล

แบบสะสม (Cumulative Data) และแบบหน่วย (Unit Data)  มีค่า 0.7715 และ 0.7664 ตามล าดับ โดยการน าเข้า

ข้อมูลแบบสะสมสมนั้นให้ค่า R
2
 สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัญชา เทียนเงิน (2549) ที่ท าการศึกษาการ

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ ในงานก่อสร้าง พบว่า การน าเข้าข้อมูลแบบเฉล่ียสะสมในแบบจ าลองของการเรียนรู้  เป็น

แบบจ าลองและวิธกีารน าเข้าข้อมูลที่ให้ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธข์องเพียร์สนัสงูที่สดุ 

แบบจ าลองที่ได้จากงานวิจัยนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการประมาณการแนวโน้มของระยะเวลาการท างาน

ของช่างเชื่อมในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนงาน การบริหารงาน และการจัดการ

ทรัพยากรในโครงการก่อสร้างให้เกดิประสทิธภิาพต่อไป 

 

สรุปผลการศึกษา 

  จากการศึกษาพบว่าผลการประมาณการระยะเวลาการท างานของช่างเชื่อมที่ได้จากแบบจ าลองของการเรียนรู้

แบบผลรวม และแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบหน่วยมีความแตกต่างจากระยะเวลาการท างานจริงที่ได้จากภาคสนาม

ร้อยละ 1.76 และร้อยละ 1.73 ตามล าดับ แบบจ าลองทั้ง 2 แบบจึงมีความเหมาะสมที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการ

ประมาณระยะเวลาการท างานของช่างเชื่อม 
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ปริมาณแนวเช่ือมสะสม

ผลจากภาคสนาม

ผลจากแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบผลรวม

ผลจากแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบหน่วย
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ขอ้เสนอแนะ 

 ในการน าแบบจ าลองของการเรียนรู้แบบเส้นตรงไปประยุกต์ใช้ส าหรับประมาณการระยะเวลาการท างานของ

แรงงานนั้น ผู้ใช้งานควรพิจารณาถึงลักษณะของงานที่ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการสร้างแบบจ าลอง และลักษณะของ

งานที่น าแบบจ าลองนั้นไปใช้ ซึ่งควรที่จะมคีวามคล้ายคลึงหรือมีความแตกต่างในรายละเอยีดของงานไม่มากนัก อนัเนื่อง

มากจากข้อจ ากดัของแบบจ าลองซึ่งถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลการท างานในอดีต อนึ่ง ควรที่จะได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงผล

ของการเปล่ียนแปลงอตัราการเรียนรู้ในการท างาน อนัเนื่องมาจากประสบการณใ์นการท างานของแรงงาน 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้ ได้ท าการเปรียบเทียบการระบายความร้อนจากหลังคาโดยพิจารณาจากอุณหภูมิของหลังคา ด้วย

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือศึกษาหลังคาลดความร้อนสามแบบ คือหลังคารับรังสีอาทิตย์ (Roof Solar Collector; 

RSC) หลังคาระบายอากาศ (Ventilation Roof; VR) ที่มีการระบายอากาศด้วยพัดลม และ หลังคาสเปรย์น า้ (Water 

Spray Roof; WS) ที่มีการใช้น า้ระบายความร้อนที่ผิวหลังคา ซึ่งจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์พบว่าบนผิวหลังคาของ

หลังคา RSC มอีณุหภมูเิฉล่ียสงูกว่าหลังคา VR โดยเฉล่ียประมาณ 0.97 
o
C และสงูกว่าหลังคา WSR โดยเฉล่ียประมาณ 

15.62 
o
C และอณุหภมูทิี่ใต้ฝ้าเพดานของหลังคา RSC มอีณุหภมูสิงูกว่าหลังคา VR โดยเฉล่ียประมาณ 0.98 

o
C และสงู

กว่าหลังคา WSR โดยเฉล่ียประมาณ 2.33 
o
C จะเหน็ได้ว่าที่ผวิหลังคาที่มีการสเปรย์น า้นั้นสามารถลดอุณหภมูิลงได้มาก

ที่สดุเนื่องจากมผีลมาจากการระบายความร้อนโดยการพาความร้อนโดยอากาศร่วมกบัการถ่ายเทความร้อนด้วยการระเหย

น า้จากผวิด้านบนของหลังคาท าให้ลดการสะสมของความร้อน ส่วนหลังคาที่มกีารระบายอากาศนั้นเมื่อเทยีบกบัหลังคารับ

รังสอีาทติย์สามารถลดอุณหภมูิได้มากขึ้นเนื่องจากการเพ่ิมอตัราการไหลของอากาศจะมีการพาความร้อนภายในช่องของ

หลังคามากขึ้น  

ค าส าคญั: การลดอุณหภูมิหลังคา หลังคารับรังสีอาทิตย์  หลังคาระบายอากาศ หลังคาสเปรย์น ้า  แบบจ าลองทาง

คณติศาสตร ์อณุหภมูหิลังคา 

Abstract 

 This paper works on the comparison of roof cooling system with considering the roof temperature 

reduction by using the mathematical models for studying three types of roof cooling system such as: the roof solar 

collector (RSC), the ventilation roof (VR) that is the roof cooling system with fan, and the water spray roof (WSR) 

that is the roof cooling system using water spraying on the roof surface. From the numerical simulation using the 

mathematical models, it was found that the mean temperature of the roof surface of the RSC was higher than that 

of the VR about 0.97 
o
C, and that of the WSR about 15.62 

o
C. The temperature under the ceiling of the RSC was 

higher than that of the VR about 0.98 
o
C, and that of the WSR about 2.33 

o
C.  It could be seen that the WSR 

presented the maximum reduction of the roof surface temperature due to the heat transfer with the heat convection 

and the evaporative cooling on the upper surface of the roof affecting the decrease of the heat accumulation. When 

the VR compared with the RSC, it showed more effective of the reduction of the roof surface temperature because 
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of the more the mass flow rate of air the more the heat transfer by the convection inside the air gap. This comparison 

of math models is able to be useful for choosing the proper roof. 

Keywords: roof temperature reduction, roof solar collector, water spray roof, ventilation roof, mathematical models, 

roof temperature 

 

1. ท่ีมาและความส าคญั 

 จากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนั้นมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดปีและมีแนวโน้มสูงขึ้ นเรื่อย ๆ  [1] จึงส่งผล

กระทบต่ออาคารและบ้านพักอาศัยท าให้มีการสะสมของปริมาณความร้อนในหลังคามากขึ้นและเกดิการส่งผ่านความร้อน

จากหลังคาเข้าสู้ตวัอาคารบ้านพักอากาศ ท าให้ภายในอาคารบ้านพักอาศัยมีอณุหภมูิสงูขึ้น เนื่องจากอาคารบ้านพักอาศัย

ในปัจจุบันมีการเปิดระบบปรับอากาศตลอดวันอยู่แล้ว เมื่ออุณหภมูิภายในอาคารสงูขึ้นจึงส่งผลกระทบต่ออตัราการใช้

พลังงานไฟฟ้าที่สงูมากขึ้นตามไปด้วย [2] ดงันั้นการหาแนวทางการลดความร้อนจึงมคีวามส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก

พิจารณาในส่วนของบ้านพักอาศัยทั่วไปจะพบว่าหลังคาเป็นส่วนที่รับสะสมความร้อนและถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน

มากที่สดุ เพราะเป็นส่วนที่รับความร้อนจากรังสตีรงจากดวงอาทติย์ยาวนานที่สดุและมพ้ืีนที่รับรังสมีากที่สดุ [3] เนื่องจาก

ประเทศไทยได้รับปริมาณรังสจีากดวงอาทติย์สงูตลอดปี และจัดอยู่ในระดบัที่ค่อนข้างสงูเมื่อเทยีบกบัหลาย  ๆ ประเทศ  

การลดการถ่ายเทความร้อนจากหลังคาเข้าสู่ตวัอาคารมีหลายวิธ ีทั้งการเลือกใช้วัสดุที่มคีวามเป็นฉนวนกนัความ

ร้อนและวัสดุที่มีประสทิธภิาพการแผ่รังสีความร้อนต ่า [4] การเลือกใช้สกีม็ีผลกับการสะท้อนความร้อนของหลังคา [5] 

นอกจากนั้นมแีนวทางหนึ่งที่น่าสนใจคอืการใช้วธิกีาร ถ่ายเทความร้อนโดยวิธทีางธรรมชาต ิ(Passive cooling) กบัหลังคา 

ซึ่งตามหลักการจะลดความร้อนเข้าสู่ตวัอาคารและเพ่ิมความสบายแก่ผู้อยู่อาศัยอกีทางหนึ่งด้วย [6] และการลดความร้อน

จากหลังคาด้วยวิธีการใช้หลักการปล่องระบายอากาศแสงอาทิตย์ (Solar Chimney; SC) ซึ่งหลักการ SC นั้นสามารถ

ประยุกต์ใช้ได้ในหลายรูปแบบ เช่นการประยุกต์ใช้กับผนัง หลังคา การประยุกต์ใช้กับผนังจะเรียกว่าช่องผนังระบาย

อากาศ (Trombe Wall) แต่เมื่อน ามาประยุกใช้กบัหลักคาจึงเรียกว่าหลักคารับรังสอีาทติย์ (Roof Solar Collector; RSC) 

[7] ซึ่งหลักการของ RSC นั้นจะอาศัยแรงลอยตวัของอากาศ เมื่อรับความร้อนเหนี่ยวน าไห้เกดิการไหลของอากาศในช่อง

หลังคา นอกจากวิธกีารต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น การประยุกตใ์ช้อากาศและน า้มาช่วยถ่ายเทความร้อนออกจากหลังคานั้น

กเ็ป็นแนวทางที่ท าได้ง่าย [8]  มีการน าหลังคามาประยุกใช้กับการระบายความร้อนจากหลังคาด้วยอากาศและน า้ เช่น 

หลังคาระบายอากาศ (Ventilation Roof ; VR) ซึ่งหลักการคือการเพ่ิมอตัราการระบายอากาศในช่องว่างเพ่ือให้เกดิการ

พาความร้อนจากภายในหลังคาออกสู่ภายนอกมากขึ้น และหลังคาสเปรย์น า้ (Water Spray Roof; WSR) ซึ่งหลักการคอื

การลดอุณหภมูิบนผิวหลังคาโดยการระเหยน า้ และยังมีงานวิจัยที่ข้องที่เคยมีการท ามาแล้ว เช่นงานวิจัยของ Lee at al. 

[9] ได้กล่าวถึงการใช้ลมในการเพ่ิมการระบายอากาศในช่องว่างสามารถลดการสะสมความร้อนได้มากกว่าการระบาย

อากาศแบบธรรมชาต ิ

 

งานวิจัยนี้ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการลดความร้อนบนหลังคา  ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงน าแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ของหลังคา RSC มาเปรียบเทียบกับการทดลองจริงที่มีการใช้หลังคา RSC โดยอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยที่

ผ่านมา [10] และน าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มาประยุกตใ์ช้กบัหลังคา VR และหลังคา WSR โดยงานวิจัยนี้ ได้ท าการ

สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือเปรียบเทยีบโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ของการถ่ายเทความร้อนของหลังคาทั้ง

สามแบบดังนี้  แบบแรกท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการถ่ายเทความร้อนของหลังคา  RSC แบบที่สองท า

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการถ่ายเทความร้อนของหลังคา VR แบบที่สามท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการ

ถ่ายเทความร้อนของหลังคา WSR โดยหลังคาที่ใช้ศึกษามวีัสดุที่ใช้ท าหลังคาเป็นกระเบื้องคอนกรีต โดยผู้วิจัยสนใจสร้าง

แบบจ าลองมาเพ่ือใช้ท านายค่าอณุหภมูทิี่จุดต่าง ๆ และเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาร่วมกบัการทดลองในขั้นต่อไป  

 

 

file:///C:/Users/dra/Downloads/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง/8.%20Experimental%20study%20of%20the%20performance%20of%20porous%20materials%20to%20moderate%20the.pdf
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2. วิธีการด าเนินงาน 

รูปแบบของหลังคาที่ใช้ในงานวิจัยทั้ง 3 แบบแสดงได้ดังรูปที่ 2.2 ส่วนแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ

หลังคาใช้พ้ืนฐานของสมการสมดุลพลังงานของแต่ละส่วนของหลังคา พิจารณาการถ่ายเทความร้อนใน 1 มิติตาม

แนวตั้งฉากกบัหลังคา โดยแยกการพิจารณาในส่วนของกระเบื้องคอนกรีต ช่องว่างอากาศและฝ้าเพดาน โดยการวิเคราะห์

สภาวะการถ่ายเทความร้อนส าหรับสภาวะไม่สม ่าเสมอ และแบ่ง node ตามรูป 2.1 จากสมการแสดงสมดุลพลังงาน

ทั้งหมดสามารถสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนท์ดิฟเฟอร์เรนซ์ (Finite-Difference method) 

แบบเอก็ซ์พลิซิท (Explicit method) เพ่ือใช้ท านายค่าอณุหภมูทิี่จุดต่าง ๆ และอตัราการไหลของอากาศของหลังคาในแต่

ละช่วงเวลา 

 

 
 

รปู 2.1 แสดงการพิจารณาการถ่ายเทความร้อนของหลังคา 

  

    
 

รปู 2.2 แสดงรปูแบบหลังคา a). Roof Solar Collector b). Ventilation Roof c). Water Spray Roof 

 

สมการสมดุลพลังงานของแผ่นกระเบื้องคอนกรีต ที่ต าแหน่ง 0mX   บนผวิของวัสดุมุงหลังคาแผ่นกระเบื้ อง

คอนกรีต โดยที่สญัลักษณก์ ากบัล่าง m หมายถงึ กระเบื้องคอนกรีต 
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ที่ต าแหน่ง 0 m mX d   ภายในเนื้อของวัสดมุุงหลังคาแผ่นกระเบื้องคอนกรตี 
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โดยที่ g = 0 และ mk  = constant 
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ที่ต าแหน่ง m mX d  ผวิด้านล่างของวัสดุมุงหลังคาแผ่นกระเบื้องคอนกรตี 
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สมการแสดงสมดุลพลังงานในสว่นอากาศในช่องว่างระหว่างแผ่นกระเบื้องซเีมนตไ์ฟเบอร์กบัฝ้าเพดานสามารถเขยีน

สมการได้ดงันี้ 
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m
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                                 (2.5) 

อตัราการไหลเชิงมวลของอากาศภายในช่องว่างระหว่างแผ่นกระเบื้องซีเมนตไ์ฟเบอร์กบัฝ้าเพดาน 

 

a am GapWV                                                (2.6) 

 

สมการความเรว็เฉล่ียของอากาศภายในช่องหลังคารับรังสอีาทติย์ระหว่างแผ่นกระเบื้องคอนกรีตกบัแผ่นยิบซั่มบอร์ด โดย

อ้างอิงจากโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ผนัง Trombe Wall แบบดัดแปลงเพ่ือการระบาย

อากาศตามธรรมชาตภิายในบ้านพักอาศัย”
 
[11],[12] 
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สมการค านวณอตัราการไหลเชิงปริมาตรของอากาศภายในช่องหลังคา RSC เนื่องจากแรงลอยตวั (Air flow due to stack 

effect) 
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สมการสมดุลพลังงานของแผ่นยบิซั่มบอร์ด สามารถเขยีนได้ดงันี้  

ที่ต าแหน่ง 0gX   บนผวิของวัสดุแผ่นยิบซั่มบอร์ด โดยที่สญัลักษณก์ ากบัล่าง g หมายถงึ แผ่นยิบซั่มบอร์ด 

 

4
4

4 4

4 3
3

( ) ( )( ) ( )
( )

1 1 ( ) 2
( 1)

g g

g g g

g

f

m g

T xT T T
h T T k C

x t
 

 

  
   

 
 

               (2.9)  

 

ที่ต าแหน่ง 0 g gX d   ภายในเนื้อของวัสดแุผ่นยิบซั่มบอร์ด 
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โดยที่ g = 0 และ gk  = constant 
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ที่ต าแหน่ง g gX d  ผวิด้านล่างของวัสดุแผ่นยิบซั่มบอร์ด 

 

 
4 4 6

6 6 6

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) 2

g g

r g r g g g

g

T x T
h T T T T k C

x t
  

  
    

 
                      (2.12) 

 

 สมัประสทิธิ์การพาความร้อนจากผวิด้านบนของแผ่นกระเบื้องซีแพคโมเนียซึ่งขึ้นอยู่กบัการพาความร้อนโดยลมซึ่ง

สามารถหาความสมัพันธจ์ากสมการความสมัพันธไ์ด้ดงันี้  

 

1 3.0 7.4h V                                           (2.13) 

 

เมื่อ V   ความเรว็ลมเฉล่ียอากาศแวดล้อมของแต่ละวันโดยมค่ีาประมาณ 2 m/s 
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ส าหรับกรณขีองหลังคา WSR สมัประสทิธิ์การพาความร้อนจากผวิด้านบนของแผ่นกระเบื้องคอนกรีตซึ่งที่ขึ้นอยู่

กบัการระเหยโดยน า้ (evaporation) และพาความร้อนโดยน า้ (outside convection) [13] ซึ่งสามารถหาความสมัพันธจ์าก

สมการความสมัพันธไ์ด้ดงันี้  

การค านวณสมัประสทิธิ์พาความร้อนโดยน า้ (outside convection) มรีายละเอยีดดงันี้  

 

1

,

( )a
o

conv outside

T T
h

Q


                                              (2.14) 

 

 
.

o

Nu k
h

L
                                                  (2.15) 

 

  
0.8 0.3330.037(Re .Pr )Nu                                     (2.16) 

 

  
.

Re
V L

v
                                                 (2.17) 

 

การค านวณสมัประสทิธิ์การระเหยโดยน า้ (evaporation) มรีายละเอยีดดงันี้  

 

0.013 ( )evap e w aQ h P P                                     (2.18) 

 

สมัประสทิธิ์การพาความร้อนระหว่างผิวใต้แผ่นกระเบื้องคอนกรีตกบัอากาศในช่องว่างอากาศ (h3) ประมาณมี

ค่าเท่ากบัสมัประสทิธิ์การพาความร้อนระหว่างผิวด้านบนแผ่นยิบซั่มบอร์ดกบัอากาศในช่องว่างอากาศ (h4) นั้นสามารถ

ใช้ความสมัพันธข์อง Nusselt Number (Nu) แบบ Free Convection ค านวณได้ดงันี้  
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                       (2.21) 

 

4
h

A
D

P
                                                (2.22) 

 

2( )P W Gap                                        (2.23) 

 

ตัวเลขกราชอฟ (Grashof Number,Gr ) คือสัดส่วนของแรงลอยตัวและแรงจากความหนืดที่กระท าต่อของไหลตัวเลข 

กราชอฟเป็นตวัเลขไร้หน่วยหรือไร้มติิ โดยการพาความร้อนแบบต่าง ๆ [14] 
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3

2

g T H
Gr





 
                                       (2.24) 

เมื่อ 
1

fT
                    

 

ส าหรับค่า Re  ของการพาความร้อนภายในช่องว่างอากาศสามารถค านวณได้ดงันี้  

 

Re PrGr                                              (2.25) 

 

 

สมัประสทิธิ์การพาความร้อนจากผวิด้านล่างของแผ่นยิบซั่มบอร์ด สามารถหาได้จากสมการ 

 

 
0.25

6 61.42 sin ( ) /rh T T H                            (2.26) 

 

3. วิเคราะหผ์ลจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์

ผลของแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ จะเริ่มพิจารณาจากผลการค านวณจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เทยีบกบั

ผลจากการทดลองที่ผ่านมา [10, 11] ส าหรับหลังคา RSC และ หลังคา WSR ตามล าดับ และส าหรับการเปรียบเทียบ

อุณหภมูิของหลังคาทั้ง 3.1 รูปแบบในช่วงท้ายจะใช้ข้อมูลอ้างองิการเปล่ียนแปลงค่าอุณหภมูิแวดล้อมและค่าความเข้ม

แสงอาทติย์จากข้อมูลอ้างองิจากงานวิจัยเดมิข้างต้น โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 

3.1 เปรียบเทยีบอณุหภมูขิองแบบจ าลองทางคณติศาสตร์หลังคา RSC เทยีบกบัผลจากการทดลอง 

 
 

รปู 3.1 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบอณุหภมูิของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของหลังคา RSC เทยีบกบัผลจากการทดลอง 
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จากรูปที่ 3.1 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบอุณหภมูิของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของหลังคา RSC เทยีบกบั

ผลจากการทดลองตั้งแต่เวลา 8:00 – 17:00 น. โดยใช้ข้อมูลค่าอณุหภมูอิากาศและความเข้มแสงอาทติย์ของวันที่ท าการ

ทดลองจริง ซึ่งค่าความเข้มแสงอาทติย์จะอ่านจากแกนทุติยภมูิ และค่าอุณหภมูิจะอ่านจากแกนปฐมภูมิ  สงัเกตได้ว่าค่า

ของอุณหภมูินั้นจะสงูขึ้นตามค่าความเข้มแสงอาทติย์ เมื่อค่าความเข้มแสงอาทติย์ลดอุณหภมูิกจ็ะลดลงไปด้วย เนื่องจาก

การทดลองจริงนั้นมีรอยต่อของช่องหลังคาซึ่งอาจจะท าให้มีการรั่วของอากาศเกดิขึ้น แต่แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์นั้น

เราจ าลองว่าหลังคานั้นไม่มีรอยรั่ว จึงท าให้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เมื่อค่าความเข้มแสงอาทติย์ ลดลงค่าอุณหภมูจิะ

ลดช้ากว่าแบบทดสอบจริง จะเห็นว่าอุณหภูมิเฉล่ียบนผิวหลังคาของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้หลังคา RSC มี

อุณหภูมิสูงกว่าแบบทดสอบจริงของหลังคา (โดยเฉล่ียประมาณ 3.35 
o
C) และที่ผิวใต้ฝ้าเพดานของแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร์ที่ใช้หลังคา RSC มีอุณหภมูิสงูกว่าแบบทดสอบจริงของหลังคา (โดยเฉล่ียประมาณ 0.46 
o
C) ซึ่งเป็นผลมา

จากสมัประสทิธิ์การพาความร้อนจากผิวด้านบนของกระเบื้องคอนกรีตโดยเฉล่ีย ซึ่งค่าสมัประสทิธิ์การพาความร้อนกจ็ะ

ขึ้นกับความเรว็ลมเฉล่ียอากาศแวดล้อม โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จะใช้ค่าความเรว็ลมที่ประมาณ 2 m/s
2
 เมื่อ

น ามาเปรียบเทยีบกนัในแต่ละจุดกจ็ะเหน็ได้ว่าอณุหภมูมิคีวามใกล้เคยีงกนั  

3.2 เปรียบเทยีบอณุหภมูบินผวิหลังคาจากแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของหลังคา RSC, VR, WRS  

 
รปู 3.2 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบอณุหภมูิบนผวิหลังคาของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของหลังคา RSC, VR, WRS  

 

การเปรียบเทยีบอณุหภมูขิองผวิหลังคาในแต่ละรปูแบบ แสดงได้ตามรปู 3.2 โดยมเีฉพาะข้อมูลจากแบบจ าลอง

ทางคณติศาสตร์ ซึ่งจะเหน็ว่าอณุหภมูเิฉล่ียบนผวิของหลังคา RSC มอีณุหภมูโิดยเฉล่ียประมาณ 56.61 
o
C สงูกว่าหลังคา 

VR เลก็น้อย (โดยเฉล่ียประมาณ 0.97 
o
C) และสงูกว่าหลังคา WRS (โดยเฉล่ียประะมาณ 15.62 

o
C) ซึ่งจะเหน็ได้ว่าที่

ผิวหลังคาที่มีการสเปรย์น า้สามารถลดอุณหภมูิลงได้ดีกว่าหลังคาชนิดอื่น ๆ เนื่องจากมีผลมาจากค่าสมัประสทิธิ์การพา

ความร้อนจากผิวด้านบนของแผ่นกระเบื้องคอนกรีตที่มีการสเปรย์น า้มีการระบายความร้อนด้วยทั้งจากการถ่ายเทความ

ร้อนโดยที่ผวิน า้และอากาศและการพาความร้อนจากการระเหยของน า้ (outside convection)  
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3.3 เปรียบเทยีบอณุหภมูใิต้ผวิฝ้าเพด้านของแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของหลังคา RSC, VR และ WRS 

 

 
รปู 3.3 กราฟแสดงการเปรียบเทยีบอณุหภมูิใต้ผวิฝ้าเพด้านของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของหลังคา RSC, VR และ WRS 

 

ซึ่งจากรูปที่ 3.3 จะเห็นว่าอุณหภูมิเฉล่ียใต้ฝ้าเพดานของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้หลังคา RSC มี

อุณหภมูิประมาณ 39.65 
o
C ซึ่งสงูกว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้หลังคา VR เลก็น้อย (โดยเฉล่ียประมาณ 0.98 

o
C) และสูงกว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้หลังคา WRS (โดยเฉล่ียประมาณ 2.33 

o
C)  ซึ่งหลังคาที่มีการระบาย

อากาศมากขึ้นจะสามารถลดอุณหภมูิได้มากขึ้นเนื่องจากจะมีการพาความร้อนในช่องระบายอากาศ (Air gap) มีอากาศ

ภายนอกที่เยน็กว่ามาแทนที่อากาศภายใน ความร้อนที่สะสมในช่องระบายอากาศ กจ็ะถูกพาออกสู่ข้างนอกมากขึ้นจึงท า

ให้อุณหภมูิใต้ฝ้าเพดานของหลังคา VR มีอุณหภมูิลดลงจากอุณหภมูิอากาศภายนอกที่น ามาระบาย และหลังคาที่มีการ

สเปรย์น า้จะเหน็ได้ว่ามีการลดอุณหภมูิได้มากที่สดุ เนื่องจากที่ผิวด้านบนของหลังคามีการลดการสะสมของความร้อนได้

มากซึ่งกจ็ะท าให้อณุหภมูลิดลงตามไปด้วย 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาอุณหภมูิของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้หลังคา RSC เปรียบเทยีบกบัหลังคาที่มีการทดสอบ

จริง พบว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้หลังคา RSC มีอุณภูมิใกล้เคียงกันซึ่งกท็ าให้สามารถน าแบบจ าลองทาง

คณติศาสตร์ของหลังคา RSC นี้ ไปประยุกตใ์ช้กบัหลังคาที่มกีารระบายอากาศ (VR) และหลังคาที่มกีารสเปรย์น า้ (WSR) 

ได้ ซึ่งจากการทดสอบแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และน าแบบจ าลองทั้งสามแบบมาเปรียบเทยีบอณุหภมูทิี่สนใจจะพบว่า 
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อุณหภูมิเฉล่ียบนผิวหลังคาของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้หลังคา RSC สูงกว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้

หลังคา VR เลก็น้อย (โดยเฉล่ียประมาณ 0.97 
o
C)  และสงูกว่าแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ที่ใช้หลังคา WSR (โดยเฉล่ีย

ประมาณ 15.62 
o
C) ซึ่งจะเหน็ได้ว่าที่ผวิหลังคาที่มีการสเปรย์น า้นั้นสามารถลดอุณหภมูิลงได้เยอะมากเนื่องจากมีผลมา

จากการถ่ายเทความร้อนโดยการพาความร้อนและการลดความร้อนโดยการระเหยน า้ระหว่างน า้กบัอากาศ และอุณหภมูิ

เฉล่ียใต้ฝ้าเพดานของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้หลังคา RSC สงูกว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้หลังคา VR 

เลก็น้อย (โดยเฉล่ียประมาณ 0.98 
o
C) และสูงกว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้หลังคา WSR (โดยเฉล่ียประมาณ 

2.33 
o
C) ซึ่งหลังคาที่มีการระบายอากาศมากขึ้นจะสามารถลดอุณหภมูิได้มากขึ้นเนื่องจากจะมีการพาความร้อนในช่อง

ระบายอากาศ (Air gap) ซึ่งมีอากาศภายนอกที่เยน็กว่ามาแทนที่อากาศภายใน ความร้อนที่สะสมในช่องระบายอากาศก็

จะถูกพาออกสู่ข้างนอกมากขึ้นจึงท าให้อณุหภมูใิต้ฝ้าเพดานของหลังคา VR มอีณุหภมูลิดลงจากอณุหภมูอิากาศภายนอก

ที่น ามาระบาย และหลังคาที่มีการสเปรย์น า้จะเหน็ได้ว่ามีการลดอุณหภมูิได้มากที่สดุ เนื่องจากที่ผิวด้านบนของหลังคามี

การลดการสะสมของความร้อนได้มากซึ่งกจ็ะท าให้อณุหภมูลิดลงตามไปด้วย 

 จากผลจากแบบจ าลองข้างต้นแม้ว่าจะมผีลแสดงการเปรียบเทยีบได้เหน็แนวโน้มของการลดอณุหภมูขิองหลังคา

ทั้ง 3 รูปแบบได้พอสมควรแต่อย่างไรกต็ามยังขาดข้อมูลการทดลองจริง มีเพียงข้อมูลของการทดลองในสภาวะจริงของ

หลังคา RSC เท่านั้นยังขาดข้อมูลการทดลองของหลังคา VR และหลังคา WSR ในสภาวะเดียวกนัรวมถึงผลกระทบจาก

ความชื้ นของอากาศ ซึ่งยังมีความจ าเป็นต้องทดลองเพ่ิมเติม ซึ่งปัจจุบันคณะผู้ท าวิจัยอยู่ในช่วงระหว่างการท าการวิจัย

ทดสอบเปรียบเทยีบหลังคา 3 รปูแบบดงักล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเป็นแนวทางในการประยุกตใ์ช้รปูแบบการลดความ

ร้อนให้เหมาะสมกบัหลังคาจริงต่อไป 

 

สญัลักษณ ์ค าย่อ และ ดรรชนีล่าง 

 

It    ค่าความเข้มแสงอาทติย์ (W/m
2
.K) 

h    สมัประสทิธิ์การพาความร้อนเฉล่ียที่ผวิบนวัตถุ (W/m
2
.K) 

k    สมัประสทิธิ์การน าความร้อน (W/m.K) 

    ค่าการแผ่รังสขีองวัตถุเทา มค่ีาเท่ากบัอตัราส่วนของความร้อนจากการแผ่รังสขีองวัตถุเทากบัวตัถุด า

เมื่อมอีณุหภมูเิท่า  ๆ กนั 

    ค่าคงที่สตฟีาน-โบลทซ์มนัน์ (Stefan-Boltzmann constant) มค่ีาเท่ากบั 5.67 x 10
-8
 (W/m

2
.K

4
) 

aT    อณุหภมูอิากาศ (
o
C) 

iT   อณุหภมูอิากาศทางเข้า (
o
C) 

oT   อณุหภมูอิากาศทางออก (
o
C) 

rT   อณุหภมูภิายในห้อง (
o
C) 

T    อณุหภมูทิี่ผวิวัตถุ (
o
C) 

    ความหนาแน่นของอากาศ (kg/m
3
) 

mC    ค่าความจุความร้อนจ าเพาะของอากาศ (specific heat capacity, J/kg.K) 

   สมัประสทิธิ์การดูดกลืนรังสคีวามร้อน 

   ค่ามุมเอยีงหลังคารับรังสอีาทติย์กบัแนวระดบั (
o
) 

A    พ้ืนที่ (m
2
) 

dC    สมัประสทิธิ์ความเสยีดทานของช่องเปิด 

pC    ค่าความร้อนจาเพาะของอากาศ (J/kg.K) 

d    ความหนา (cm) 

g    ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วง (m/s
2
) 
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g   แหล่งพลังงานในตวักลาง 

G    แผ่นยิปซั่มบอร์ด 

H    ความยาวของหลงัคารับรังสอีาทติย์เท่ากบั (m) 

L   ความยาวของปล่อง ระบายรังสอีาทติย์ (m) 

m    อตัราการไหลเชิงมวล (kg/s) 

t    เวลา (s) 

V   ความเรว็ของอากาศ (m/s) 

v    ความหนืดคเินแมตกิ (m/s
2
) 

W    ความกว้างของหลังคาบ้านรับรังสอีาทติย์ (m) 

X    ระยะตามแนวตั้งฉากกบัหลังคา (m) 

   ความชื้นสมัพัทธ ์(%RH) 

eh  สมัประสทิธิ์การพาความร้อนจากน า้บนแผ่นไปยังอากาศแวดล้อม 

wP  Partial pressure of air (Pa) 

aP  Partial pressure of Water vapor (Pa) 

Pr  Prandtl Number  

Re  Reynolds Number  

Gap   ขนาดช่องว่างอากาศ (m
2
) 

evapQ   สมัประสทิธิ์การระเหยโดยน า้ (evaporative) 

,conv outsideQ   สมัประสทิธิ์พาความร้อนโดยน า้ (outside convection) 

sQ  อตัราการไหลเชิงปริมาตร 

m    กระเบื้องคอนกรีต 

g    แผ่นยิปซั่มบอร์ด 

ex    ผลจากการทดลองจริง 

1 6   ต าแหน่งของ node ตามรปู 2.1 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการบ่อหมักกา๊ซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจาก

มูลสตัว์ เพ่ือใช้ในการผลิตกา๊ซชีวภาพ ทดแทนการใช้กา๊ซหุงต้ม ซึ่งเกบ็รวบรวมโดยใช้วิธกีารสมัภาษณ์แบบเจาะลึก(In-

Depth Interview) ถงึต้นทุนเริ่มต้นและผลประโยชน์ของโครงการ รวมไปถงึปัญหาและการดูแลรักษาต่างๆ ผลการศึกษา

จากการสมัภาษณ์พบว่าหลังการใช้บ่อหมักกา๊ซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจากมูลสตัว์ สามารถทดแทนการใช้กา๊ซหุงต้มได้ 

100 % ในขนาดครัวเรือนไม่เกิน 4 คน ท าอาหารจ านวน 3 มื้อ และมีอาชีพเลี้ ยงสัตว์ ในส่วนของการวิเคราะห์ความ

คุ้มค่าของโครงการพบว่า NPV เท่ากับ 6, 292.26  บาท IRR เท่ากับ 25.41% และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2.67 ปี 

ดังนั้นการลงทุนของโครงการผลิตกา๊ซชีวภาพแบบถุงหมักกา๊ซพีวีซีจากมูลสตัว์ จังหวัดพิษณุโลกให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ทางเศรษฐศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวพบว่าหากราคากา๊ซปิโตรเลียมเหลวปรับตัวลดลงเกนิ 20% กจ็ะท า

ให้โครงการนี้ ไม่เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน แต่ยังคงให้ประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของชุมชน 

ผลการวิจัยชี้ ให้เหน็ว่ากา๊ซชีวภาพจากมูลสตัว์เป็นพลังงานทดแทนที่มปีระสทิธภิาพและเป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  

ค าส าคญั: ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  กา๊ซชีวภาพ  เทคโนโลยีการย่อยสลายสารอนิทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจน  ถุง

หมกักา๊ซพีวีซี 

 

Abstract 

This study presents the cost-benefit analysis of using PVC biogas from animal dung as substitution of LPG 

(Liquefied Petroleum Gas) for household in Phitsanulok, Thailand. In-depth interviews were conducted to gain 

insights regarding initial investment costs, financial benefits and maintenance expenses incurred to the PVC biogas 

bag digester users. The results show that gas produced from PVC biogas bag digester can completely replace LPG 

by 100% for 4-person household with daily 3–meal cooking and livestock farming. The project offers THB 6,292 

NPV, 25.41%  IRR and 2.67 years payback period. Sensitivity analysis of changes in LPG price shows that NPV 

of the project remains positive until LPG price falls more than 20%. The results suggest that PVC biogas bag 

digester is an effective form of renewable energy and environmental friendly.  

Keywords: Economic Value, Biogas, Anaerobic Digestion, PVC Bag Digester 
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บทน า 

  ปัจจุบันปัญหาด้านพลังงานถือได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องมาจากความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ไปพร้อมๆกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศ มนุษย์จึงมีความต้องการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจ ากัดมากขึ้น

เร่ือยๆ จนทรัพยากรที่มีอยู่นี้ ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ท าให้ต้องมีการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศเพ่ือให้

เพียงพอต่อความต้องการของคนในปัจจุบัน ประเทศไทยมีการใช้พลังงานในช่วงเดือนแรกของปี 2558 ปริมาณ 6,585 

ตนั เทยีบเท่าน า้มนัดบิ คดิเป็นมูลค่ากว่า 73,179 ล้านบาท และมกีารน าเข้าพลังงานคดิเป็นมูลค่ากว่า 68,912 ล้านบาท 

(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,2558)จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีการน าเข้าพลังงานมาใช้

จ านวนมากกว่าการใช้พลังงานที่มีอยู่ภายในประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นเงินมูลค่ามหาศาลที่ไทยต้องเสียเงินซื้ อพลังงานมาใช้

เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศเพ่ิม

มากขึ้น เพ่ือลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ เทคโนโลยีกา๊ซชีวภาพจึงเป็นตวัเลือกอนัดบัแรกของรัฐบาล  

 ก๊าซชีวภาพ เป็นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการน าของเสียมาผ่านกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์ในสภาวะไร้

ออกซิเจน (Oslaj,& Mursec,2010,p.109-114) กา๊ซชีวภาพที่ผลิตได้นี้มีคุณสมบัติสามารถติดไฟและให้ความร้อนได้

เทียบเท่ากับกับก๊าซหุงต้มในครัวเรือน โดยก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร (ค่าความร้อน 21 เมกะจูล)มีความร้อน

เทยีบเท่ากบักา๊ซหุงต้ม(LPG) 0.46 กโิลกรัม (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,2554) สามารถน ามาใช้

ทดแทนการใช้กา๊ซหุงต้ม หรือน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้ รวมทั้งถ้าใช้มูลสตัว์ในการผลิตกา๊ซ ยังสามารถน ากากมูลที่ได้

จากกระบวนการผลิตมาท าเป็นปุ๋ย (ศักรพัทธ ์ฤทธิ์จรญูโรจน์,2553)หรือการน าไปเป็นอาหารสตัว์     (สชุน ตั้งทวีวิพัฒน์

และคณะ,2556)เพ่ือช่วยลดต้นทุนทางการเกษตรได้เช่นกนั ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตกา๊ซชีวภาพนี้มหีลากหลายรปูแบบ แต่

ละรูปแบบจะมีปริมาณการผลิตก๊าซชีวภาพออกมาไม่เท่ากัน ขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมของครัวเรือน หรือโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้งาน (Bundhooa, Mauthoora, & Moheeb,2015,p.1087-1100) อนิเดีย เป็นประเทศแรกที่

น าเทคโนโลยีการย่อยสลายสารอนิทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจนมาใช้ในปี1900 โดยเริ่มตดิตั้งบ่อหมกักา๊ซชีวภาพในรปูแบบ

ต่างๆ จ านวน 5,000,000 บ่อ ในขณะที่ไทยเร่ิมน าเทคโนโลยีการย่อยสลายสารอนิทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจนมาใช้ในปี 

1960 มีการติดตั้งจ านวน 2,300 บ่อ (Khann, & Martin,2015,p.247-259) ซึ่งส่วนใหญ่จะน ามาใช้ในภาคธุรกจิ ที่มี

รปูแบบขนาดใหญ่ส าหรับใช้จ ากดัของเสยีในฟาร์มหมูหรือน ามาใช้ส าหรับผลิตไฟฟ้า ภายหลังภาครัฐเริ่มเข้ามามสี่วนร่วม

ในการให้ความรู้ เกี่ยวกับการเทคโนโลยี พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนน าไปใช้ภายในครัวเรือนขนาดเล็กที่มีอาชีพ

เกษตรกรเล้ียงสตัว์ เนื่องจากปัญหากล่ินเน่าเหมน็ภายในชุมชนอนัเนื่องมาจากการทิ้งมูลสตัว์ไม่ถูกที่ ระบบการย่อยสลาย

สารอนิทรีย์ในสภาวะไร้ออกซิเจนนี้  เป็นการบ าบดัของเสยีให้กลายเป็นพลังงานสะอาดเพ่ือไปแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ือลด

มลพิษภายในชุมชน (Mursec, & Vindis,2009, p.115-118)และสิ่งส าคัญคือการช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถลด

ต้นทุนในเร่ืองของการใช้กา๊ซหุงต้มภายในครัวเรือน การน ามูลสตัว์ที่ได้จากกระบวนผลิตกา๊ซชีวภาพไปเพ่ิมมูลค่า การน า

ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อให้กับประชาชนที่สนใจ (ส านักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร,2554) สอดคล้องกับแนวทาง

เศรษฐกจิแบบพอเพียง  

 การจากการส่งเสริมให้ประชนชนหันมาใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดการน าเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวมาใช้

ภายในประเทศนั้น ท าให้มีการศึกษาถึงความคุ้มค่าของการติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 

การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการผลิตกา๊ซชีวภาพจากมูลสตัว์ น าไปใช้ผลิตไฟฟ้า (อรทยั วรรคาวิสนัต์,2552) ศึกษา

โครงการพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ (อัญชลี  วังวิเศษกุศล,2553) รวมไปถึงการศึกษาการผลิตไฟฟ้าจาก

หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (กัญญาภัค ตาจันทึก,2556) ซึ่งส่วนใหญ่จะศึกษาบ่อหมักกา๊ซชีวภาพขนาดใหญ่ เพ่ือให้ภาค

ธุรกิจใช้เป็นข้อมูลในการตัดสนิใจลงทุนเท่านั้น ในประเทศอินเดียได้ศึกษาการผลิตกา๊ซชีวภาพส าหรับใช้ผลิตไฟฟ้าใน

ครัวเรือนขนาดเลก็ (Jash, & Basu,1998,p.409-411) เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย ในการลดต้นทุน จึงเป็น

ที่น่าสนใจในการศึกษาความคุ้มค่าของบ่อมักกา๊ซชีวภาพขนาดเลก็ให้กับครัวเรือนที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายและภายหลัง

ภาครัฐเริ่มส่งเสริมให้เกษตรกรผู้มรีายได้น้อยหันมาสนใจการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมมากขึ้น โดยกระทรวงพลังงาน เป็น

หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ก  ากบัดูแลกจิการพลังงานของประเทศ จึงมีนโยบายในการผลักดันให้เกิดแผนพัฒนาพลังงาน
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ไปสู่แหล่งชุมชน เพ่ือผลักดันให้เป็นต้นแบบชุมชนพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่และใ ห้เกิดการใช้พลังงานทดแทน

ภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้น เน้นไปที่พลังงานจากกา๊ซชีวภาพที่มาจากมูลสตัว์ ส านักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลกได้รับ

มอบหมายนโยบายจากกระทรวงพลังงาน จึงเกิดโครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แบบถุงหมักพีวีซี  ขนาด 8 

ลูกบาศก์เมตร มีสมรรถนะในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ถึง  20%-80% ต่อวัน (Cheng,                         et 

al.,2013,p.387-400) ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 150 บ่อ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา

ความคุ้มค่าของโครงการบ่อหมักกา๊ซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจากมูลสตัว์ของส านักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือใช้

เป็นตัวช่วยและข้อมูลเบื้องต้นส าหรับผู้สนใจบ่อหมักกา๊ซชีวภาพที่มีขนาดเลด็ ต้นทุนต ่า ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน 

โดยศึกษาถึงการเกดิกา๊ซชีวภาพ ขั้นตอนการก่อสร้างบ่อหมักกา๊ซชีวภาพ การประมาณการเกดิกา๊ซชีวภาพ ประโยชน์ของ

กา๊ซชีวภาพ ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ โดยใช้วิธกีารสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ตามหลักการทาง

เศรษฐศาสตร์ หาความคุ้มค่าของโครงการบ่อหมักกา๊ซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจากมูลสตัว์ เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจใช้ใน

การตดัสนิใจลงทุนสร้างบ่อหมกักา๊ซชีวภาพแบบถุงหมกัพีวีซีจากมูลสตัว์ 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ใช้วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (เอื้อมพร หลินเจริญ,2554)จากการสมัภาษณแ์บบ

เจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูล  โดยใช้หลักเกณฑใ์นการคัดเลือกแบบเจาะจง จากประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการการส่งเสริม

พัฒนาพลังงานทดแทน การผลิตกา๊ซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจากมูลสตัว์ จ านวน 150 บ่อ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดค าถามไว้

ล่วงหน้าและใช้ค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถเล่าเร่ืองราวได้ย่างเตม็ที่ โดยการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล 

พบว่า เมื่อสมัภาษณ์ตามประเดน็ค าถามที่ตั้งไว้ถึงผู้ให้ข้อมูลรายที่ 10 ได้เกดิข้อมูลมีการอิ่มตัว และสามารถตอบค าถาม 

วัตถุประสงค์งานวิจัยได้ครบถ้วนแล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นตัวเลขเพ่ือน ามาค านวณหาความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์ ซึ่งใช้หลักเกณฑก์ารประเมนิความคุ่มค่าของโครงการ มูลค่าปัจจุบนัสทุธ(ิNPV) อตัราผลตอบแทนภายใน

โครงการ (IRR) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความอ่อนไหวของโครงการ เพ่ือ

ศึกษาถึงผลกระทบจากต้นทุนโครงการและราคากา๊ซหุงต้มที่เปล่ียนแปลงไปและน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดน าเสนอในรูปแบบ

ของตารางและบทความโดยการบรรยายเล่าเรื่องต่างๆ  

 

ผลการศึกษา 

จากการสมัภาษณผ์ู้ให้ข้อมูล ผู้วจิัยสามารถอภิปรายผลได้ดงันี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล พบว่า สมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 4 คน และประกอบอาชีพหลักคอืการ

เลี้ ยงสกุรขาย หรือเลี้ ยงเป็นแม่พันธ์พ่อพันธข์าย ประมาณ 10 ตัวขึ้นไป ท าให้ในแต่ละวันมีมูลสกุรจ านวนมาก ส่งกลิ่น

เหมน็และเป็นแหล่งของเชื้อโรค แมลงต่างๆ ส่วนผู้ให้ข้อมูลบางราย มีอาชีพหลักคือท าอาหารขาย ท าให้มีเศษอาหารอยู่

จ านวนมากที่ต้องทิ้ง และมกีล่ินเน่าเหมน็อยู่บริเวณบ้านเรือน 

2. ผลการสมัภาษณเ์ชิงลึกเกี่ยวกบัพฤตกิรรมก่อนใช้บ่อหมกักา๊ซชีวภาพส่วนใหญ่ใช้กา๊ซหุงต้มส าหรับท าอาหาร

ในแต่ละวัน วันละ 3 มื้อ และใช้ในแต่ละปีประมาณไม่เกนิ 18 ถัง หรือราวๆ 1 ใช้ไม่เกนิ 3 เดือน  ความรู้สกึของการใช้

กา๊ซหุงต้มคือ มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งถ้าต้มอะไรเป็นเวลานานๆ มักจะใช้ถ่านไม้หรือฟืนในการต้มแทน ส าหรับ

พฤติกรรมหลังใช้บ่อหมักกา๊ซชีวภาพ พบว่า ผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ใช้กา๊ซชีวภาพในถุงหมักพีวีซีขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร 

ผู้ให้ข้อมูลไม่ต้องซื้ อกา๊ซหุงต้มใช้อกีเลย ในขนาดครัวเรือนไม่เกนิ 4 คน ใช้ท าอาหารจ านวน 3 มื้อแต่ยังมีถังกา๊ซหุงต้ม

ส ารองไว้ภายในบ้านเนื่องจากบางครัวเรือนมีการดูแลรักษาไม่ดีท าให้เกิดการร่ัว การเติมมูลสัตว์ที่ไม่สม ่าเสมอ ท าให้

ความต้องการใช้ไม่เพียงพอต่อการผลิต ซึ่งส าหรับถุงหมักพีวีซีขนาด 8 ลูกบาศก์เมตรนี้ สามารถแบ่งให้กับครัวเรือน

ใกล้เคยีงในระยะ 10-20 เมตร ได้ประมาณ 2 ครัวเรือนในการท าอาหารจ านวน 3 มื้อ  

3. การดูแลรักษาบ่อหมักกา๊ซชีวภาพ ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เพียงท าตาข่ายป้องกนัสตัว์หรือกิ่งไม้ร่วงลงไปโดนถุง

หมักกา๊ซชีวภาพกเ็พียงพอ ในส่วนของการท าความสะอาด กใ็ช้น า้มาล้างเศษดินหรือฝุ่ นที่ติดออก  กล่ินที่เกดิจากบ่อมูล
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เติมใช้ หัวเชื้ อจุลินทรีย์ (Effective Microorganisms : EM) มาล้างท าความสะอาดและดับกลิ่นบ้างเป็นบ้างครั้ง การเติม

มูลสตัว์ในระยะแรกต้องเตมิมูลสตัว์ผสมน า้ประมาณ 4,000 ลิตร หรือขนาดถงัส ี20 ลิตร จ านวน 200 ถงั เตมิจนกระทั่ง

มูลล้นออกบริเวณท่อทางออก(บ่อล้น) หลังจากนั้นหยุดเตมิมูลสตัว์และพักไว้ประมาณ 7 วัน ให้เปิดหัวเตาแกส๊ จุดไฟ ถ้า

ไฟติดๆดับๆแสดงว่าในถุงหมักเกิดก๊าซชีวภาพแล้ว แต่ยังมีคาร์บอนมอนอกไซด์ ปนอยู่ ให้ปิดก๊าซและเปิดวาวทิ้ ง

ประมาณครึ่งชั่วโมง เพ่ือระบายคาร์บอนมอนอกไซด์ออกจากถุงหมัก ส่วนครั้งต่อไปจะเติมมูลสัตว์ผสมน า้ประมาณถัง

ผสมปูนขนาด 5 ลิตร จ านวน 1 ถงั วันเว้นวันหรือทุกวันในกรณทีี่ใช้เยอะ 

4. ผลการสมัภาษณ์เกี่ยวกบัต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากการใช้บ่อหมักกา๊ซชีวภาพ พบว่า ไม่มีต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นหลังจาก

ใช้บ่อหมักกา๊ซชีวภาพ ค่าสาธารณูปโภคอยู่ในเกณฑ์ปกติ นอกจากครัวเรือนจะมีการใช้ EM ดับกลิ่น ซึ่งจะมีราคาอยู่ที่

ประมาณ 80-200 บาท ขึ้นอยู่กบัย่ีห้อที่ครัวเรือนเลือกใช้ 

5. ผลการสมัภาษณ์เกี่ยวกบัประโยชน์ทางอ้อมของการใช้บ่อหมักกา๊ซชีวภาพ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีความคดิเหน็

ตรงกัน คือ การน ากากมูลสัตว์ที่ได้จากบ่อมูลล้น ไปใช้เป็นปุ๋ยทางการเกษตรของตัวเองเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการซื้ อปุ๋ย

ชีวภาพ ซึ่งกากมูลสตัว์ที่ได้นี้ จะมีธาตุอาหารดีกว่ามูลสตัว์สด และยังสามารถขายได้กระสอบละ 25-30 บาท รวมไปถึง

การน าความรู้ที่ได้จากการบ่อหมักกา๊ซชีวภาพไปสอนผู้อื่น ต่อยอดความรู้  สามารถสร้างรายได้จากการน าความรู้ที่ได้ไป

สอนหรือท าการตดิตั้งบ่อหมกักา๊ซชีวภาพให้กบัผู้อื่น ครั้งละประมาน 500-1,000 บาท 

6. ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาจากการใช้กา๊ซหุงต้ม พบว่า ยังคงมีกลิ่นในบริเวณบ่อหมักกา๊ซแต่ไม่เป็น

ปัญหาเพราะสามารถก าจัดได้โดยใช้ EM ในการล้างบริเวณบ่อหมักกา๊ซชีวภาพ และในเรื่องของการเปิดใช้งานในการ

ท าอาหารพบว่ามีกลิ่นมูลสัตว์ออกมาตอนเปิดใช้กา๊ซเพ่ือจุดไฟ แต่เมื่อติดไฟกลิ่นกจ็ะหายไปซึ่งไม่เป็นปัญหาในการใช้

งาน ส่วนในเรื่องของความร้อนของกา๊ซชีวภาพ ความร้อนของกา๊ซชีวภาพเทยีบเท่าได้กบัความร้อนของกา๊ซหุงต้มสามารถ

ต้มน า้ให้เดือดได้ในเวลาเพียงไม่นาน ซึ่งส่วนใหญ่มีความเหน็ตรงกนัว่าเพียงพอต่อการใช้งาน เพราะใช้แค่ท าอาหาร 3 

มื้อต่อวัน และเป็นบางรายที่ใช้ต้มอาหารสตัว์และท าขนมขายบ้างเป็นบางคร้ัง 

การวิเคราะหแ์ละอภิปรายผลการศึกษา  

 ส าหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยการค านวณหาค่า NPV IRR ระยะเวลาคนืทุนและการวิเคราะห์ความ

อ่อนไหวของโครงการ โดยก าหนดให้โครงการมีอายุ 5 ปี อตัราคิดลดที่ 9 % (มาจากอตัราดอกเบี้ ยเงินกู้ ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์เพ่ือการเกษตร (ธกส.) ส าหรับลูกค้าที่เป็นเกษตรกรและบุคคลธรรมดา ปี 2559 อยู่ที่ 7% และ

บวกเพ่ิม 2% เพ่ือลดความเสี่ยงในการเพ่ิมขึ้นของอตัราดอกเบี้ยเงินกู้) พบว่า 

1. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการ รวมเงินลงทุนเท่ากบั 13,720 บาท ค่าบ ารุงรักษาเท่ากบั 

1,825 บาท ผลประโยชน์ทางตรงในการประหยัดค่าก๊าซหุงต้ม เท่ากับ 6,930 บาท ผลประโยชน์ทางอ้อมที่สามารถ

ประหยัดหรือขายปุ๋ยชีวภาพเท่ากบั 40 บาท เมื่อหักค่าบ ารงุรักษาจะได้ผลประโยชน์สทุธเิท่ากบั 5,145 บาท รายละเอยีด

ตามตางรางที่ 1 และตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1  สรปุต้นทุนเริ่มต้นของโครง 

ตน้ทุนเร่ิมตน้โครงการ (Investment Cost) 

ก. ค่าราคาที่ดิน (พื้ นที่ 2 ตารางวา) 6,500 บาท 

ข. ค่าก่อสร้างบ่อหมักกา๊ซชีวภาพ 7,220 บาท 

            รวมตน้ทนุเร่ิมตน้โครงการ    13,720 บาท 

ราคาที่ดินในจังหวัดพิษณโุลกตามการประเมินของกรมที่ดิน ประจ าปี 2555-2558 โดยประมาณ อยู่ที่ราคา 500 – 6,000 บาท  

ที่มา : www.treasury.go.th/download/property_valuation/phitsanulok.pdf  กรมธนารักษ์ 
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ตารางที่ 2  สรปุผลประโยชน์สทุธขิองโครงการ 

ผลประโยชนส์ุทธิของโครงการ 

ผลประโยชนท์างตรง 

      1.  การประหยัดค่ากา๊ซหุงต้ม  [ 18 ถัง x 385 (บาท/ถัง) ]  6,930 บาท 

ผลประโยชนท์างออ้ม 

2.  การประหยัดปุ๋ ยอนิทรีย ์ 

3.  รวมผลประโยชน์ (1+2) 

    40 บาท 

6,970 บาท 

4.  ค่าบ ารงุรักษา  1,825 บาท 

ผลประโยชนส์ุทธิของโครงการ (3-4)  5,145 บาท 

*ราคากา๊ซหุงต้ม ณ ปี 2558 ราคา 385 บาทต่อถัง 15 กโิลกรัม  

*18 ถัง/ปี ในขนาดครัวเรือนไม่เกนิ 4 คน ท าอาหาร 3 ม้ือและมีการต้มอาหารสตัว์หรือท าอาหารขายเป็นบางคร้ัง และดูแลเติมมูลสตัว์วันละ1ถังทุกวัน  

 

2. ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 6,292.26 บาท 

อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั 25.41% ระยะเวลาคนืทุน(PB) เท่ากบั 2.67 ปี  แสดงว่าโครงการบ่อหมักกา๊ซ

ชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจากมูลสตัว์ จังหวัดพิษณุโลก ขนาด 8 ลูกบาศกเ์มตร ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า รายละเอยีดตาม

ตารางที่ 3 

3. ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวพบว่า กรณีต้นทุนเริ่มต้นของโครงการเพ่ิมขึ้ น 20% NPV เท่ากับ           

3,548.26 บาท โครงการนี้มคีวามคุ้มค่าในการลงทุน แต่ถ้าหากต้นทุนเริ่มต้นของโครงการเพ่ิมขึ้นเกนิ 45% โครงการจะ

เริ่มไม่คุ้มค่า และกรณทีี่ราคาขายกา๊ซหุงต้มลดลง 15% NPV เท่ากบั 2,248.96 บาท ซึ่งยังคงมคีวามคุ้มค่าของโครงการ

แต่ถ้าราคาขายกา๊ซหุงต้มลดลงเกนิ 20% (ราคากา๊ซหุงต้มต ่ากว่า 308 บาทต่อถงั 15 กโิลกรัม) โครงการจะเริ่มไม่คุ้มค่า

เช่นกนั รายละเอยีดแสดงตามตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 สรปุค่า NPV IRR ระยะเวลาคนืทุนและการวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 
Base Case 

กรณีที่ 1ตน้ทุนเร่ิมตน้

โครงการเปลีย่นแปลง 
กรณีที่ 2 ราคากา๊ซหงุตม้เปลีย่นแปลง 

  20% 45% ลดลง 15% ลดลง 20% เพ่ิมขึ้น 15% เพ่ิมขึ้น 20% 

ค่ากา๊ซท่ีประหยดั

ได/้ปี 
6,930 6,930 6,930 5,890.5 5,544 7,969.5 8,316 

NPV 6,292.26 3,548.26 118.26 2,248.96 901.20 10,335.55 11,683.31 

IRR 25.41 % 16.99 % 9.23 % 15.13% 11.50% 35.04% 38.14 % 

ระยะเวลาคืนทุน 2.67 ปี 3.2 ปี 3.87 ปี 3.34 ปี 3.65 ปี 2.22 ปี 2.1 ปี 

 

จากข้อมูลโครงการบ่อหมักกา๊ซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจากมูลสตัว์ จังหวัดพิษณุโลก ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร มีความ

คุ้มค่าในการลงทุน ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นราคา  13,720 บาท  สามารถประหยัดค่ากา๊ซหุงต้มได้ถึง 6,930 บาทต่อปี ที่

ขนาดครัวเรือนไม่เกนิ 4 คน มีอาชีพเกษตรกรเลี้ ยงสตัว์ 10 ตัวขึ้นไป ใช้กา๊ซหุงต้มปีละ 18 ถัง ในการท าอาหาร 3 มื้อ 

และใช้ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 7 เดือน เมื่อเทยีบกบังานวิจัยของ องอาจ ส่องสี,สชุน ตั้งทวีวิพัฒน์,พรทพิย์ ผลเพ่ิม,สคุีพ 

ไชยมณ,ีและบุญล้อม ชีวะอสิระกุล (2555) ได้วิจัยและพัฒนาประสทิธภิาพการผลิตกา๊ซชีวภาพส าหรับครัวเรือนบนที่สงู 

โดยศึกษาบ่อหมกักา๊ซชีวภาพแบบถุงพีวีซี ขนาด 5 , 7.5 และ 10 ลูกบาศกเ์มตรซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 330

บาท/เดือน มีระยะเวลาคืนทุน 3-5 เดือน โดยการประมาณการค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของโครงการจึงท าให้มี

ระยะเวลาคืนทุนที่สั้นกว่าของผู้วิจัย ซึ่งการศึกษาของผู้วิจัยมีระยะเวลาคืนทุนที่มากกว่า เนื่องจากผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากการ

สมัภาษณจ์ริงที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้กา๊ซหุงต้มจ านวน 18 ถงัต่อปี หรือน้อยกว่านั้น ท าให้ผลประโยชน์สทุธขิองครัวเรือน
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อยู่ที่ 5,145 บาทต่อปี จึงท าให้ระยะเวลาคนืทุนมากกว่า 2 ปี แต่บ่อหมกักา๊ซชีวภาพจากมูลสตัว์ ขนาด 8 ลูกบาศกเ์มตร 

มสีมรรถนะในการผลิตกา๊ซชีวภาพได้ถงึ 4 ลูกบาศกเ์มตรต่อวันเทยีบเท่ากบักา๊ซหุงต้ม 1.84 กโิลกรัมต่อวัน ทดแทนการ

ใช้กา๊ซหุงต้มได้ถงึ 45 ถงัต่อปี ซึ่งให้ความร้อนเพียงพอต่อความต้องการของผู้ให้ข้อมูล จากกลุ่มตวัอย่างที่ส  ารวจมานี้  ไม่

มีผู้ ใดสามารถใช้ได้ถึง 45 ถังต่อปี บางครัวเรือนใช้เพียงแค่ 4 ถังต่อปีเท่านั้น เพ่ือให้ผู้ลงทุนและโครงการภาครัฐเกดิ

ความคุ้มค่ามากขึ้นอาจพิจารณาเป็น 2 กรณี กรณีแรกปรับขนาดถุงหมักพีวีซีให้เลก็ลงเพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เพียงหนึ่งครัวเรือนเท่านั้นและยังช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้าง รวมไปถึงการใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งบ่อหมักกา๊ซชีวภาพ

น้อยลงและภาครัฐสามารถแจกให้ประชาชนได้ทดลองใช้มากกว่า 150 บ่อ เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้ใช้กา๊ซชีวภาพ

เพ่ิมมากขึ้น หรือกรณทีี่สอง ใช้ขนาดเท่าเดมิแต่แบ่งกา๊ซชีวภาพให้กบัครัวเรือนใกล้เคยีงในระยะ 10-20 เมตร อกีจ านวน 

2 ครัวเรือน หรือจะพิจารณาขนาดใหญ่ที่เหมาะส าหรับหนึ่งชุมชนเพ่ือประหยัดต้นทุนเร่ิมต้นโครงการ แต่อาจพบปัญหา

ส าหรับบ้านที่อยู่ไกลจากถงัหมกักา๊ซ ท าให้กา๊ซชีวภาพที่มาถงึไม่สามารถให้ความร้อนเพียงพอต่อความต้องการใช้ รวมไป

ถงึชุมชนไม่ใส่ใจดูแลรักษาต่างจากเป็นของตวัเอง 

 การติดตั้งบ่อหมักกา๊ซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีนี้  มีการลงทุนต ่า สามารถหาวัสดุอุปกรณ์ตามครัวเรือนมาใช้

ติดตั้งได้ง่าย ไม่มีต้นทุนเพ่ิมเติมหลังจากการใช้ ค่าสาธารณูปโภคอยู่ในเกณฑป์กติและสามารถดูแลรักษาได้ง่ายเพียงใช้

น า้ล้างเศษดนิออกจากถุง ส่วนเรื่องกลิ่นใช้ EM ท าความสะอาดบริเวณบ่อเติมมูล การใช้ถุงพีวีซีในการตดิตั้งบ่อหมักกา๊ซ

ชีวภาพนั้นยังมีข้อจ ากดัในเรื่องของอายุการใช้งาน ซึ่งถุงพีวีซีสามารถอยู่ได้ไม่เกนิ 5 ปี จะเริ่มมีปัญหาของการเป่ือยขาด  

ตามสภาพการใช้งาน ถ้าหากผู้ใช้งานดูแลรักษาเป็นประจ า สามารถยืดอายุใช้งานได้ถึง 7-8 ปี  ในกรณีที่ไม่สามารถใช้

งานต่อได้ต้องท าการตดิตั้งถุงพีวีซีใหม่ เมื่อเทยีบกบัการที่ต้องลงทุนตดิตั้งถุงพีวีซีใหม่กบัราคากา๊ซปิโตรเลียมที่มแีนวโน้ม

เพ่ิมสงูขึ้นเรื่อยๆ โครงการนี้ยังคงให้ความคุ้มค่าในการลงทุนสงู แต่ในทางกลับกนั ถ้าอนาคตราคากา๊ซปิโตรเลียมเหลวมี

แนวโน้มปรับตัวลดลงไปเรื่อยๆจนเกนิ 20% จะท าให้โครงการนี้ ไม่เกดิความคุ้มค่าในการลงทุน แต่ยังคงให้ความคุ้มค่า

ในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ลดการเกดิโรคอหิวาตกโรค ลดปัญหากลิ่นเน่าเหมน็ของมูลสตัว์และลดภาวะโลก

ร้อนที่เป็นปัญหาส าคัญของโลกในปัจจุบัน รวมไปถึงการน าของเสียที่ไม่มีคุณค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ิมมูลค่าและ

รายได้ให้กบัครัวเรือน 

สรุปผลการศึกษา 

   จากการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการบ่อหมักกา๊ซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจากมูลสตัว์ จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือ

ทดแทนการใช้กา๊ซหุงต้ม โดยการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะลึก พบว่า โครงการนี้ ให้ความคุ้มค่าในการลงทุน โดยที่ 

NPV เท่ากบั 6,292.26 บาท IRR เท่ากบั 25.41% และระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 2.67 ปี สามารถทดแทนการใช้กา๊ซหุง

ต้มได้ 100% เหมาะส าหรับครัวเรือนขนาดเลก็ ที่มรีายได้น้อย มอีาชีพเกษตรกรเล้ียงสตัว์ และไม่มภีาระในการดูแลรักษา 

รวมไปถึงไม่มีต้นทุนเพ่ิมเติมในส่วนค่าสาธารณูปโภค  ซึ่งโครงการนี้ เหมาะส าหรับกรณีราคากา๊ซหุงต้มมีราคาสูงหรือ

แนวโน้มสงูขึ้นเรื่อยๆ จะท าให้โครงการย่ิงมคีวามคุ้มค่าสงูขึ้น ในทางกลับกนัถ้าราคากา๊ซหุงต้มลดลงเรื่อยๆไปจนเกนิ 20 

% จากราคา 385 บาทต่อถัง 15 กโิลกรัม จะท าให้โครงการนี้ ไม่เหมาะสมในการลงทุน อย่างไรกต็ามการใช้กา๊ซชีวภาพ

จากมูลสตัว์ยังมีประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยลดการเกดิโรคอหิวาตกโรค รวมถึงปัญหาเน่าเหมน็ที่เกดิจากมูลสตัว์

ภายในชุมชน หากแม้ราคากา๊ซหุงต้มลดลงมากๆจนกระทั่งไม่คุ้มค่าทางการเงิน ประโยชน์ด้านสขุอนามยัของชุมชนยังอาจ

เป็นเหตุผลส าคัญที่ทางการอาจพิจารณาสนับสนุนการใช้กา๊ซชีวภาพต่อไป สิ่งที่ได้จากงานวิจัยนี้  สามารถน าไปใช้ก าหนด

นโยบายของภาครัฐ หรือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาส าหรับครัวเรือนในเขตเมืองมาปรับใช้ให้เหน็ถึงประโยชน์และเกดิ

การใช้พลังงานทดแทนในอนาคตเพ่ิมขึ้น 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคนิคการสกัดแบบ Solidified floating organic drop microextraction 

(SFODME) เพ่ือเพ่ิมความเข้มข้นและวิเคราะห์ปริมาณปรอทอนินทรีย์ (Hg(II)) ในตัวอย่างน า้ โดยใช้ 4-ไนโตร-ออร์

โธ-ฟีนิลลีนไดเอมีน (4-NOPD) เป็น   คีเลติงรีเอเจนต์ และตรวจวัดด้วยเทคนิคอิเลก็โตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอบ

ซอร์พชันสเปคโตรเมตรี ได้ท าการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกดั ได้แก่ ผลของพีเอช ชนิดและปริมาตรของตัวท า

ละลายอนิทรีย์ ความเข้มข้นของสารคเีลต เวลาและความเรว็รอบในการคนสารละลาย จากผลการทดลองพบว่า ช่วงความ

เป็นเส้นตรงของกราฟมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.83 – 8.0 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่าขีดจ ากดัต ่าสดุในการวิเคราะห์มีค่าเท่ากบั 

0.25 ไมโครกรัมต่อลิตร ค่าประสทิธภิาพในการเพ่ิมความเข้มข้นเท่ากบั 25.70 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสมัพัทธ ์(%

RSD) มค่ีาเท่ากบั 2.04 ที่ความเข้มข้น 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร (n = 5) และได้น าเทคนิคที่พัฒนาขึ้นไปวเิคราะห์ปริมาณ

ปรอทอนินทรีย์ในตัวอย่างน า้ โดยทดสอบความใช้ได้ของวิธวีิเคราะห์ด้วยการศึกษาค่าร้อยละการกลับคืน พบว่ามีค่าอยู่

ในช่วง 80.8 – 101.7% 

ค าส าคญั:  ปรอท  การสกดัแบบ SFODME  อเิลก็โตรเทอร์มอลอะตอมมคิแอบซอร์พชันสเปคโตรเมตรี  4-ไนโตร-

ออร์โธ-ฟีนิลลีนไดเอมนี   

 

Abstract 

 The objective of the present work was to develop the extraction method by solidified floating organic drop 

microextraction (SFODME) for the determination of  inorganic mercury (Hg(II)) in water samples using 4- nitro-

o-phenylenediamine (4 - NOPD) as a chelating reagent and detected by electrothermal atomic absorption 

spectrometry (ETAAS). The optimized conditions, i.e. effect of pH, types of extraction solvent, volume of 

extraction solvent, 4-NOPD concentration, extraction time and stirring rate were studied. Under the optimized 

conditions, the calibration graph was linear in the range of 0.83 – 8.0 µg/L with a detection limit (LOD) of 0.25 

µg/L. The enrichment factor (EF) was 25 . 70 .  The relative standard deviation (%RSD) was 2 . 04  at the 

concentration of Hg(II) 0 . 5  µg/L (n = 5 ) .  The proposed method was applied to the determination of inorganic 
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mercury in water samples. The method validation was evaluated by percentage recovery which was in the range 

80.77 – 101.7% 

Keywords: Mercury, Solidified floating organic drop microextraction, Electrothermal Atomic Absorption 

Spectrometry, 4-Nitro-o-phenylenediamine 

 

บทน า 

  ปรอท (Mercury : Hg) เป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษสงูต่อระบบประสาทของมนุษย์และระบบห่วงโซ่อาหาร

ในสิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปของปรอทอนิทรีย์และปรอทอนินทรีย์ (Ferreira et al., 2015) โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) 

ได้จัดให้ปรอทเป็นหนึ่งในสารเคมีที่เป็นพิษมากที่สุดและมีผลต่อปัญหาทางสาธารณสุขที่ส  าคัญ (Fernández et al., 

2015) สปีชีส์ของปรอทที่พบในสิ่งแวดล้อมมีหลายรูปแบบ ได้แก่ ธาตุหรือโลหะ (HgO), ปรอทอนินทรีย์ (Hg(II)), 

ปรอทอินทรีย์ (MeHg(I), EtHg(I), PhHg(I)) โดยแต่ละรูปแบบจะมีความอันตรายที่แตกต่างกัน  ในปัจจุบันแหล่ง

อตุสาหกรรมต่างๆ จะมกีารน าปรอทมาใช้อย่างกว้างขวางในกระบวนการผลิต (Gao & Ma, 2011) จึงท าให้เกดิของเสยี

ที่มกีารปนเป้ือนของปรอท เป็นผลให้มกีารสะสมของปรอทแต่ละสปีชีสต์กค้างในระบบนิเวศของห่วงโซ่อาหาร เช่น แหล่ง

น า้ ดิน สตัว์ เป็นต้น ซึ่งพบว่าการได้รับปริมาณของปรอทเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางและส่วนปลาย 

ระบบทางเดินอาหาร ระบบภมูิคุ้มกนั ปอดและไต ดังนั้นการประปาส่วนภมูิภาค (2011) ได้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ

น า้ประปาจะต้องมีปรอทไม่เกนิ 0.001 mg/L และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน า้ผวิดนิ น า้ทิ้งจากโรงงานอตุสาหกรรม และน า้ทะเลต้องมปีรอทไม่เกนิ 0.002 mg/L, 0.005 

mg/L และ 0.1 µg/L ตามล าดับ โดยที่คุณภาพน า้ดื่มจากอุตสาหกรรมน า้บริโภคจะต้องไม่ตรวจพบปริมาณของปรอท

เลย 

 การวิเคราะห์ปรอทที่มีการปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อม จ าเป็นต้องอาศัยเคร่ืองมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ มี

ความถูกต้องและแม่นย า ซึ่งในปัจจุบนัมเีคร่ืองมอืวิเคราะห์มอียู่หลายประเภท เช่น เทคนิคอะตอมมคิแอบซอร์พชันสเปค

โตรเมตรี (AAS) อินดัคทีฟลีคัพเพิลพลาสมาแมสสเปคโตรเมตรี (ICP-MS) อินดัคทีฟลีคัพเพิลพลาสมาอะตอมมิค

อมีสิชันสเปคโตรเมตรี (ICP-AES) แกส๊โครมาโทกราฟี (GC) เป็นต้น ซึ่งในการวิเคราะห์ปริมาณปรอทในสิ่งแวดล้อมที่

มีความเข้มข้นในระดับต ่ามาก อาจเกดิการรบกวนจากสิ่งเจือปนในตัวอย่างที่ส่งผลต่อความแม่นย าและความถูกต้องใน

การตรวจวัดของเคร่ืองมอืวิเคราะห์ ดงันั้น ขั้นตอนการเตรียมตวัอย่าง เพ่ือเป็นการก าจัดสิ่งรบกวน และเป็นการเพ่ิมความ

เข้มข้น (Preconcentration) ของปรอทในตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์จึงมีความส าคัญ (Dadfarnia & Shabani, 2010) 

เนื่องจากเป็นการเพ่ิมสภาพไวในการวิเคราะห์ (Sensitivity) และความเฉพาะเจาะจง (Selectivity) ซึ่งเทคนิคที่นิยมใช้ใน

การเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์ปรอท ได้แก่ เทคนิคการสกัดของเหลวด้วยของเหลว(Liquid-liquid extraction) 

(Gaona & Valiente, 2003), เทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแขง็ (Solid phase extraction) (Hashempur, Rofouei, 

& Khorrami, 2008), และการสกัดโดยอาศัยการเกิดจุดขุ่น (Cloud point extraction) ((Ulusoy, 2014) ; (Garrido, 

Di Nezio, Lista, Palomeque, & Band, 2004)) เป็นต้น  

 เนื่องจากเทคนิคการสกดัในการเตรียมตัวอย่างข้างต้น เป็นเทคนิคที่ใช้ตัวท าละลายอนิทรีย์ปริมาณมาก ซึ่งจะ

ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมท าให้มีการพัฒนาเทคนิคการสกัดที่ใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ปริมาณที่น้อยและประหยัดเวลา 

รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ ได้แก่ Single-Drop Microextraction (SDME) (Pena-Pereira, et al., 2009), 

Hollow Fiber Liquid Phase Microextration (HF-LPME) (Ignacio López-Garcí a, Rivas, & Hernández-Córdoba, 

2012), Dispersive Liquid Liquid Microextraction (DLLME) (Jia, Han, Liu, Duan, & Chen, 2011) เป็นต้น แต่

อย่างไรกต็าม เทคนิคดงักล่าวข้างต้นกย็ังมข้ีอจ ากดัในการสกดั เช่น เทคนิค SDME มข้ีอจ ากดัในส่วนของความไม่เสถียร

ของหยดตัวท าละลายอินทรีย์และพ้ืนที่ผิวของหยดตัวท าละลายอนิทรีย์ที่จ ากดั ส าหรับเทคนิค HF-LPME มีข้อจ ากดัใน

ส่วนของการเจือปนจากผล memory effect เนื่องจากการน าเมมเบรนมาใช้ซ า้และต้องมีการเตรียมเมมเบรนให้มสีภาวะที่
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เหมาะสมส าหรับการสกัด และในส่วนของเทคนิค DLLME ตัวท าละลายอินทรีย์ที่ใช้ในการสกัดจ าเป็นต้องมีจุด

หลอมเหลวสงูและต้องอาศัยเคร่ืองป่ันเหวี่ยง เป็นต้น  

 Khalili Zanjani และคณะ ((Zanjani, Yamini, Shariati, & Jönsson, 2007) ได้พัฒนาเทคนิคการสกัดแบบ 

Solidified floating organic drop microextraction (SFODME) ในปี ค.ศ. 2007  ซึ่งเป็นเทคนิคการสกดัแบบของเหลว

ในระดับไมโครรูปแบบใหม่ ที่มีการใช้ตัวท าละลายอินทรีย์ (Extraction solvent) ในปริมาณน้อย โดยมีจุดหลอมเหลว

ใกล้เคียงอุณหภมูิห้อง (ในช่วง 10 - 30 ◦C) โดยจะลอยอยู่บนพ้ืนผิวของสารละลายชั้นน า้และสารที่สนใจวิเคราะห์จะ

กระจายระหว่างชั้นตัวท าละลายอนิทรีย์และชั้นน า้ ซึ่งจะอาศัยเคร่ืองคนสารในการสกดัเพ่ือท าให้สารที่สนใจวิเคราะห์เข้า

ไปอยู่ในเฟสของหยดตวัท าละลายอนิทรีย์ เมื่อถงึสภาวะสมดุล ส่วนผสมจะถูกน าไปแช่ในน า้แขง็เพ่ือลดอณุหภมู ิซึ่งท าให้

ตัวท าละลายอนิทรีย์กลายเป็นของแขง็ และถูกแยกออก หลังจากนั้นท าการละลายและน ามาใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณ

ของสารที่สนใจวิเคราะห์ โดยเทคนิคนี้จะมีข้อด ีคือ ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ไม่สงู ประสทิธภิาพในการเพ่ิมความเข้มข้น

สูง ระบบการสกัดท าได้ง่ายและรวดเรว็ มีความเหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีสิ่งเจือปน ใช้ปริมาณตัวท า

ละลายอนิทรีย์น้อยและมปีระสทิธภิาพในการวิเคราะห์ซ า้ (Viñas, Campillo, & Andruch, 2015) 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีการรายงานการใช้สารคีเลตประเภทต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ปรอททั้ง

ในรูปปรอทอินทรีย์และปรอทอนินทรีย์  โดยเทคนิคการสกัดแบบ SFODME, DLLME, CPE เ ช่น Sodium di-

ethyldithiocarbamate (DDTC), dithizone, 2-(2 '-Thiazolylazo)-p-cresol (TAC) และ  1- (2-Pyridilazo)-2-

naphthol (PAN) เป็นต้น ซึ่ งยังไม่มีผู้ ใดรายงานการศึกษาเทคนิคการสกัดแบบ SFODME โดยใช้ 4-nitro-o-

phenylenediamine (4-NOPD) เป็นคีเลติงรีเอเจนท์ ในการเพ่ิมความเข้มข้นก่อนการวิเคราะห์ปรอทอนินทรีย์ ใน

ตัวอย่างน ้ามาก่อน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงได้น าเอาเทคนิคการสกัดแบบ SFODME โดยใช้ 4-NOPD ในการเกิด

สารประกอบเชิงซ้อนกับปรอทอนินทรีย์ (Hg(II)) เพ่ือเป็นการเพ่ิมความเข้มข้นและวิเคราะห์ปรอทที่ปนเป้ือนอยู่ใน

ตวัอย่างน า้ดื่ม น า้ประปา และน า้ผวิดนิ และตรวจวัดด้วยเทคนิคอเิลก็โตรเทอร์มอลอะตอมมคิแอบซอร์พชันสเปค-โตรเม

ตรี (ETAAS)    

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

เคร่ืองมือ 

การวิเคราะห์ปรอทอนินทรีย์ในงานวิจัยนี้  ใช้เครื่องอิเลก็โตรเทอร์มอลอะตอมมิคแอพซอร์พชันสเปคโตร-

มิเตอร์ของบริษัท Varian รุ่น SpectrAA220Z ซึ่งเครื่อง ETAAS ท างานร่วมกับระบบแก้ไขแบคกราวน์แบบ Zeeman 

(AS-50 Autosampler) โดยใช้หลอดฮอลโลวแคโทดของธาตุปรอท โดยตั้งค่ากระแสเท่ากับ 4.0 mA ซึ่งมีความยาว

คลื่นเท่ากบั 253.7 nm และช่องสลิตกว้างเท่ากบั 0.5 nm โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงจะวัดสญัญาณเป็นพ้ืนที่ใต้พีค 

(Peak area) ซึ่งในการตรวจวัดปริมาณของปรอทอนินทรีย์จะใช้โปรแกรมการให้อุณหภมูิและเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้น แสดง

ในตารางที่ 1 

สารเคมี 

 สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัยนี้  เป็นสารเคมีในเกรดงานวิเคราะห์ (Analytical grade) ที่มีความบริสุทธิ์สูง ได้แก่ 

สารละลายมาตรฐานปรอทที่ความเข้มข้น 1000 mg/L (Loba Chemie) สารลายปรอทที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เตรียมใหม่

ทุกวันโดยการเจือจางสารละลายมาตรฐานปรอทที่ความเข้มข้น 1000 mg/L, 1-Undecanol (Merck), 1-Dodecanol 

(Merck), 4-nitro-o-phenylenediamine 99% (Merck), สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์และสารละลาย-อะซิเตต

บัฟเฟอร์ทึ่ความเข้มข้น 0.1 M, พาลาเดียม (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) ที่ความเข้มข้น 10 g/L โดยใช้เป็น เคมิคัลโมดิ

ไฟเออร์  (Merck), เมทานอลและเอทานอล (RCI Labscan), Triton X-100 (Fluka), Triton X – 114 (Sigma-

Aldrich), Sodium dodecyl sulphate (Loba Chemie), N-Cetyl-N, N, N-trimethyl ammonium bromide (Loba 

Chemie) และน า้ปราศจากไอออน 

การเตรียมตวัอย่าง 
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 เกบ็ตัวอย่างน า้ดื่ม น า้ประปาและน า้ผิวดินทั้งหมด 13 ตัวอย่าง โดยใช้ขวดพลาสติกโพลีเอทลิีนเทเรฟทาเลต 

(PET) ที่สะอาด ปริมาตร 600 mL ในการเตรียมตวัอย่างจะน าตวัอย่างน า้มากรองผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร ์1 

จากนั้นจึงน ามาสกดัด้วยเทคนิค SFODME 

วิธีการสกดัดว้ยเทคนิค SFODME 

 ปิเปตสารละลายมาตรฐานปรอทหรือสารละลายตัวอย่างปริมาตร 10 mL ใส่ลงในขวดแก้วขนาด 15 mL ปรับ 

pH ให้เท่ากับ 2 ด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ จากนั้นเติมคีเลติงรีเอเจนต์ 4-NOPD ความเข้มข้น           2 

mmol/L ปริมาตร 0.1 mL แล้วปิดฝาขวดแล้วน าไปคนให้สารละลายเป็นเนื้ อเดียวกนัด้วยเคร่ืองคนสารที่ความเรว็รอบ

เท่ากับ 500 รอบ/นาที เป็นเวลา 10 นาที หลังจากนั้นจึงน ามาเติม 1-Undecanol ปริมาตร 70 µL แล้วปิดฝาขวดให้

สนิทและน าไปสกดัที่ความเรว็รอบเท่ากบั 1150 รอบต่อนาท ีเป็นเวลา 18 นาท ีในระหว่างการสกดัจะสงัเกตเหน็การแยก

ของสารละลายตัวอย่างและเฟสของตัวท าละลายอินทรีย์โดยที่เฟสของตัวท าละลายอินทรีย์จะลอยอยู่ด้านบนของ

สารละลายตัวอย่าง หลังจากสกดัครบตามเวลาแล้วจึงน าขวดแก้วไปแช่ในอ่างน า้แขง็เป็นเวลา 20 นาท ีซึ่งจะท าให้เฟส

ของตัวท าละลายอนิทรีย์เป็นของแขง็ แล้วจึงตักเฟสของตวัท าละลายอนิทรีย์ใส่ลงในขวดแก้วขนาดเลก็ (vial) จากนั้นจึง

ละลายด้วยเอทานอล ปริมาตร 0.1 µL แล้วน าไปวิเคราะห์ปริมาณปรอทด้วยเทคนิค ETAAS    

ตารางที่ 1 โปรแกรมการให้อุณหภมูิและเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นส าหรับการตรวจวัดปริมาณปรอทด้วยเทคนิค ETAAS 

ขั้นที่ โปรแกรมอุณหภูมิ อุณหภูมิ (˚C) เวลา (วินาที) อตัราการไหลของแกส๊อารก์อน (L/min) 

  1       Drying 165         39.0 3.0 

  2       Ashing 250         7.8 3.0 

  3       Atomizing 1300         2.8 0.0 

  4       Cleaning 1800         2.0 3.0 

 

ผลการศึกษา 

ผลของพเีอช 

 พีเอชของสารละลายมีบทบาทส าคญัต่อการเกดิสารประกอบเชิงซ้อนของคีเลติงรีเอเจนต์กบัปรอท โดยค่า    พี

เอชจะส่งผลต่อความเสถียรของสารประกอบเชิงซ้อนและประสิทธิภาพในการสกัด  เนื่องจากค่าพีเอชของสารละลาย

ตวัอย่างที่เหมาะสมจะท าให้เกดิสารประกอบเชิงซ้อนที่เสถยีรและสามารถถูกสกดัเข้าไปอยู่ในเฟสของตวัท าละลายอนิทรีย์

ได้ดี ในงานวิจัยนี้ท าการศึกษาค่าพีเอชในช่วง 2.0 – 10.0 พบว่าพีเอช เท่ากบั 2 ให้สญัญาณการวิเคราะห์มากที่สดุ ดัง

รูปที่ 1 จะเห็นว่าที่พีเอชมากกว่า 2 สัญญาณจะลดลง เนื่องจากค่าพีเอชที่สูงเกินไป จะท าให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อน

ระหว่าง 4-NOPD กับปรอทที่ไม่เสถียร ดังนั้นจึงเลือกค่าพีเอช เท่ากับ 2 เป็นสภาวะที่เหมาะสมของงานวิจัยนี้ผลของ

ชนิดและปริมาตรของตวัท าละลายอินทรีย ์

 การเลือกชนิดของตัวท าละลายอินทรีย์เป็นตัวแปรที่ส  าคัญในกระบวนการสกัด เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับ

สัมประสิทธิ์การกระจายตัว (Distribution coefficient : K) ของสารที่สนใจในระหว่างชั้นของตัวท าละลายอินทรีย์และ

สารละลายชั้นน า้ ณ สภาวะสมดุล ตัวท าละลายอนิทรีย์ที่เลือกใช้จะต้องมีการระเหยต ่า ความหนาแน่นและการละลายน า้

ต ่า เพ่ือให้ตัวท าละลายอนิทรีย์เสถียรในระหว่างการสกดั ซึ่งจ าเป็นต้องมีความเฉพาะเจาะจงสงู จะส่งผลให้สามารถสกดั

สารที่สนใจได้ดี ซึ่ งท าการศึกษาชนิดของตัวท าละลายอินทรีย์ระหว่าง  1-Undecanol และ 1-Dodecanol พบว่า               

1-Undecanol ให้สัญญาณการวิเคราะห์ที่สูงกว่า เนื่องจากคุณสมบัติของ 1-Undecanol ซึ่งมีความหนาแน่นและการ

ระเหยต ่า และไม่สามารถละลายน า้ได้ จึงเลือกใช้เป็นตวัท าละลายอนิทรีย์ที่เหมาะสมในการสกดั 

ปริมาตรของตวัท าละลายอนิทรีย์จะมผีลต่อการประสทิธภิาพการสกดัและประสทิธภิาพการเพ่ิมความเข้มข้นของ

สารที่สนใจ เนื่องจากอตัราการกระจายตัวของสารที่สนใจไปยังหยดของตัวท าละลายอนิทรีย์ เมื่อเพ่ิมปริมาตรของตัวท า

ละลายอินทรีย์ ปริมาตรสุดท้ายของหยดตัวท าละลายอินทรีย์เพ่ิมขึ้ น ส่งผลให้สัญญาณการวิเคราะห์เพ่ิมขึ้ น ซึ่งท าให้
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ประสทิธภิาพการเพ่ิมความเข้มข้นจะลดลง เนื่องจากความเข้มข้นของสารที่สนใจลดลง (สารที่สนใจถูกเจือจางมากขึ้น) 

โดยท าการศึกษาในช่วง 20 - 100 µL พบว่า ปริมาตรของ 1-Undecanol เท่ากบั 70 µL เป็นสภาวะที่เหมาะสม ดงัรปูที่ 2   

ผลของความเขม้ขน้ของ 4-Nitro-o-phenylenediamine (4-NOPD) 

 ความเข้มข้นของ 4-NOPD มีผลต่อสัญญาณการวิเคราะห์ เนื่องจากในการสกัดจ าเป็นต้องใช้ 4-NOPD ที่มี

ความเข้มข้นเหมาะสมและมีปริมาณมากพอที่จะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่ งถ้าความเข้มข้นของ            

4-NOPD ไม่เหมาะสมจะส่งผลให้ปรอทไม่สามารถถูกสกดัเข้าไปอยู่ในเฟสของตวัท าละลายอนิทรีย์ได้หมด จากการศึกษา

ความเข้มข้นของ 4-NOPD ในช่วง 1 - 9 mmol/L พบว่าความเข้มข้นที่ของ 4-NOPD ที่เหมาะสมเท่ากบั 2 mmol/L  

ให้สญัญาณการวิเคราะห์สงูที่สดุ เนื่องจากอตัราส่วนจ านวนโมลของ 4-NOPD กบัปรอทที่สภาวะเหมาะสม มค่ีาเท่ากบั 2 

x 10
-7

 mol : 1.25 x 10
-9

 mol (160 : 1) ซึ่งจะเห็นว่าปริมาณของ 4-NOPD มากเกินพอในการเกิดสารประกอบ

เชิงซ้อนกบัปรอทได้อย่างสมบูรณ์ 

 

 

 

           รูปท่ี 1  ผลของ pH ในการสกดัด้วยเทคนิค SFODME                รูปท่ี 2  ผลของปริมาตรตัวท าละลายอนิทรีย์ในการสกดัแบบ 

        โดยใช้ตัวอย่างปริมาตร 10 mL, 4-NOPD                               SFODME โดยใช้สภาวะตัวอย่างปริมาตร 10 mL,       

       2 mol/L, Undecanol 70 µL, เวลาในการสกดั           pH = 2, 4-NOPD 2 mmol/L, เวลาในการสกดั  

       18 นาท ีที่ความเรว็รอบ 1150 rpm                18 นาท ีที่ความเรว็รอบ 1150 rpm 

ผลของเวลาท่ีใชใ้นการสกดั 

 เวลาที่ใช้ในการสกัดเป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีความส าคัญ เพราะในการสกัดต้องการสกัดปรอทจากสารละลาย

ตัวอย่างให้ได้มากที่สดุ ซึ่งเวลาที่ใช้ในการสกดัส่งผลต่อประสทิธภิาพในการสกดั ความถูกต้อง ความแม่นย า สภาพไวใน

การวิเคราะห์และความสามารถในการวิเคราะห์ซ า้ โดยท าการศึกษาในช่วง 6 - 48 นาท ีพบว่า เวลาที่เหมาะสมเท่ากับ 

18 นาท ีเนื่องจากให้สญัญาณการวิเคราะห์สงูที่สดุ 

ผลของความเร็วรอบท่ีใชใ้นการสกดั 

 การคนสารละลายตวัอย่างด้วยความเรว็รอบที่เหมาะสมจะท าให้ปรอทในสารตวัอย่างกระจายเข้าสู่เฟสของตัวท า

ละลายอนิทรีย์ได้ดขีึ้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพในการสกดัและลดเวลาที่ใช้ในการสกดั แต่อย่างไรกต็ามความเรว็รอบ

ในการสกัดที่สูงเกินไปจะเกิดการกระเด็นของหยดตัวท าละลายอินทรีย์ ท าให้ประสิทธิภาพในการสกัดลดลง โดย

ท าการศึกษาในช่วง 250 - 1250 รอบต่อนาที จากผลการทดลองดังรูปที่ 3 พบว่า ที่ความเรว็รอบ 250 รอบต่อนาที 

เมื่อเพ่ิมความเร็วรอบเพ่ิมขึ้ นจะท าให้สัญญาณในการวิเคราะห์เพ่ิมขึ้ นจนถึง 1150 รอบต่อนาที แต่ที่ความเร็วรอบ

มากกว่า 1150 รอบต่อนาที จะท าให้หยดของตัวท าละลายอินทรีย์กระจายตัวและเกิดอิมัลชัน ซึ่งท าให้สญัญาณในการ

วิเคราะห์ลดลง ดงันั้นความเรว็รอบที่เหมาะสมเท่ากบั 1150 รอบต่อนาท ี
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ผลของสารลดแรงตึงผิว 

 สารลดแรงตึงผิวจะช่วยลดแรงตึงผิวระหว่างสารละลายตวัอย่างและเฟสของตัวท าละลายอินทรีย์ให้ลดลง ท าให้

การกระจายตัวของปรอทดีขึ้นและถูกสกดัเข้าไปในเฟสตัวท าละลายอินทรีย์ได้ดี ท าให้ประสทิธิภาพในการสกัดเพ่ิมขึ้น 

โดยในงานวิจัยนี้ ท าการศึกษาสารลดแรงตึงผิว 4 ชนิด ดังรูปที่ 4 พบว่าการเติมสารลดแรงตึงผิวไม่มีผลในการเพ่ิม

ประสทิธภิาพของการสกดั อกีทั้งยังท าให้เกดิอมิลัชันและแยกหยดของตวัท าละลายอนิทรีย์ออกจากสารละลายในชั้นน า้ได้

ยาก ดงันั้นในการสกดัด้วยเทคนิค SFODME ยังไม่มกีารเตมิสารลดแรงตงึ เพ่ือช่วยในการกระจายเฟส 

 

 

         รูปท่ี 3  ผลของความเรว็รอบในการสกดัแบบ SFODME             รูปท่ี 4  ผลของสารลดแรงตึงผวิที่มีผลต่อการสกดัด้วย 

 โดยใช้สภาวะตัวอย่างปริมาตร 10 mL, pH = 2,                     เทคนิค SFODME โดยใช้ตัวอย่างปริมาตร 10  

 4-NOPD 2 mmol/L, Undecanol 70 µL, เวลา                     mL, pH = 2, 4-NOPD 2 mmol/L, Undecanol  

ในการสกดั 18 นาท ี              70 µL, เวลาในการสกดั 18 นาท ีที่ความเรว็  

               รอบ 1150 รอบต่อนาท ี

 

การประยกุตใ์ชวิ้ธีการสกดัดว้ยเทคนิค SFODME ในการหาปริมาณปรอทอนินทรียใ์นตวัอย่างน ้ า 

 จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมดังกล่าวข้างต้น ได้น ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณปรอทอนินทรีย์ใน

ตวัอย่างน า้ดื่ม น า้ประปา และน า้ผวิดนิ ดงัแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณปรอทอนินทรีย์ในตัวอย่างน า้ดื่ม น า้ประปา และน า้ผิวดิน ค่าร้อยละการกลับคืน

ด้วยการสกัดแบบ SFODME โดยใช้วิธีเทียบกราฟมาตรฐาน (Calibration method) และวิธีการเติมสารมาตรฐาน 

(Standard addition method) 

ตวัอย่าง ความเขม้ขน้ที่เติม 

(µg/L) 

ปริมาณที่พบ 

(µg/L ± SD) 

รอ้ยละการกลบัคืน 

(% ± SD) 

 

น า้ดื่ม 1 

0 

3 

5 

ND 

2.55 ± 0.06 

4.10 ± 0.18 

- 

85.0 ± 1.9 

82.0 ± 3.6 

 

น า้ดื่ม 2 

0 

3 

5 

ND 

2.82 ± 0.07 

4.06 ± 0.05 

- 

94.0 ± 2.4 

81.2 ± 0.9 

 

น า้ดื่ม 3 

0 

3 

5 

ND 

2.65 ± 0.12 

4.54 ± 0.12 

- 

88.3 ± 3.9 

90.8 ± 2.3 

 

น า้ประปา 1 

0 

3 

ND 

2.59 ± 0.12 

- 

86.3 ± 4.0 
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5 4.04 ± 0.17 80.8 ± 3.3 

 

น า้ผวิดิน 1* 

0 

3 

5 

7 

0.08 ± 0.02 

2.75 ± 0.05 

4.67 ± 0.23 

7.20 ± 0.11 

- 

86.3 ± 1.5 

91.8 ± 4.6 

101.7 ± 1.6 

         ND = Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้), n = 3, * น า้ผิวดินวิเคราะห์โดยวิธกีารเติมสารมาตรฐาน (Standard addition method) 

 

จากผลการวิเคราะห์หาปริมาณปรอทอนินทรีย์โดยใช้วิธเีทยีบกราฟมาตรฐานในตวัอย่างน า้ดื่มและน า้ประปา 10  

ตัวอย่าง ไม่พบปริมาณปรอทอนินทรีย์  ซึ่งอยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน า้ดื่มจากอุตสาหกรรมน า้บริโภคที่ก  าหนดไว้ว่า

ในน า้ดื่มจะต้องไม่มีปริมาณของปรอทอยู่เลย และเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน า้ประปาที่ก  าหนดให้ปริมาณปรอทไม่

เกนิ 1 µg/L จากการศึกษาค่าร้อยละการกลับคืนในการวิเคราะห์ปรอทอนินทรีย์ในตัวอย่างน า้ดื่มและน า้ประปาจากการ

เตมิปรอทอนินทรีย์ที่ความเข้มข้น 3 และ 5 µg/L พบว่าอยู่ในช่วง 81.2 – 94.0 % และ 80.8 – 86.3% ตามล าดบั ซึ่ง

เป็นค่าที่อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ทางเคมีวิเคราะห์ และผลการวิเคราะห์หาปริมาณปรอทอนินทรีย์โดยใช้วิธีการเติมสาร

มาตรฐานในตวัอย่างน า้ผวิดนิ 3 ตวัอย่าง พบว่ามปีริมาณของปรอท 0.08 ± 0.02 µg/L ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ

น า้ผวิดนิที่ก  าหนดให้ปริมาณปรอทไม่เกนิ 2 µg/L และค่าร้อยละการกลับคนืในการวิเคราะห์ปรอทอนิทรีย์ในตวัอย่างน า

ผิวดินจากการเติมปรอทอินทรีย์ที่ความเข้มข้น 3, 5 และ 7 µg/L พบว่าอยู่ในช่วง 86.3 – 101.7% ซึ่งเป็นค่าที่อยู่

ในช่วงที่ยอมรับได้ทางเคมวีิเคราะห์ 

อภิปรายและสรุปผลการศึกษา 

  ในงานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเทคนิคการสกดัแบบ SFODME เพ่ือใช้ในการเพ่ิมความเข้มข้นและหาปริมาณของ

ปรอทอนินทรีย์ในตัวอย่างน ้า โดยใช้ 4-NOPD เกิดประกอบเชิงซ้อนกับปรอทอนินทรีย์และตรวจวัดด้วยเทคนิค 

อเิลก็โตรเทอร์มอลอะตอมมคิแอบซอร์พชันสเปคโตรเมตรี พบว่า เทคนิคที่พัฒนาขึ้นให้ค่าขดีจ ากดัต ่าสดุในการวิเคราะห์

และขีดจ ากดัต ่าสดุในการหาปริมาณที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทยีบกบัเทคนิคอื่น ๆ คือ เทคนิค DLLME (Gao et.al., 2011 ; 

Yang et al., 2014), เทคนิค CPE (Ulusoy, 2014), เทคนิค SPE (Carrera et.al., 2016), เทคนิค EME (Kamyabi 

et.al., 2017) และเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมความเข้มข้นที่ดีกว่าเทคนิค SDME (Pena-Pereira et 

al., 2009), เทคนิค HFSLM (Fontà s et.al., 2005) เนื่องจากเทคนิคที่พัฒนาขึ้ นมีความเฉพาะเจาะจงกับการสกัด

สารประกอบเชิงซ้อนของปรอทอนินทรีย์กบั 4-NOPD มสีภาพไวในการวิเคราะห์ที่สงูและมปีระสทิธภิาพในการเพ่ิมความ

เข้มข้นถึง 25.50 เท่า ด้วยข้อดีของเทคนิคการสกดัที่พัฒนาขึ้น ที่มีระบบการสกดัรวดเรว็และขั้นตอนการสกดัง่าย ราคา

ไม่แพง ใช้ปริมาตรของตัวท าละลายอินทรีย์ในการสกัดปริมาณน้อย จึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเทคนิคที่พัฒนาขึ้น

นอกจากน ามาประยุกตใ์ช้ในการหาปริมาณปรอทอนิทรีย์ในตวัอย่างน า้แล้ว ยังสามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการหาปริมาณ

ปรอทอนิทรีย์ในตวัอย่างอาหาร เช่น ปลาและสตัว์น า้อื่น ๆ ตวัอย่างทางสิ่งแวดล้อม เช่น ตะกอนท้องน า้ และตวัอย่างทาง

คลินิกวิทยา เช่น ผม ปัสสาวะ ซึ่งสามารถต่อยอดงานวิจัยเพ่ิมเตมิได้ในอนาคตต่อไป 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยมจุีดประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และศึกษาทศันคต ิความรู้ความเข้าใจและการปฏบิตัตินต่อ

การลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพของผู้ปฏบิัติงานในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล 13 แห่ง ในจังหวัดพิษณโุลก โดย

วัดปริมาณฝุ่ นในอากาศ วัดระดบัความดงัเสยีง และเกบ็ข้อมูลทศันคต ิความรู้ความเข้าใจและการปฏบิตัิตนต่อการลดสิ่ง

คุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ใช้แบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพ่ือหา

ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทศันคต ิความรู้ความเข้าใจและการปฏบิัตตินต่อการลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพ 

ผลการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ค่าเฉล่ียสงูสดุ 1.11 มก./ลบ.มม. ค่าเฉล่ียต ่าสดุ 

0.14 มก./ลบ.มม. ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM 10) ค่าเฉล่ียสงูสดุ 0.19 มก./ลบ.มม. ค่าเฉล่ีย

ต ่าสุด 0.07 มก./ลบ.มม. ระดับเสียงเฉล่ียอยู่ระหว่าง 36.4 – 102.1 dB (A) การศึกษาด้านทัศนคติ ความรู้ความ

เข้าใจและการปฏบิัติตนของผู้ปฏบิัติงาน ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า เป็นเพศชาย 28 คน ร้อยละ 50.9 เป็นเพศหญิง 27 

คน ร้อยละ 49.9 ช่วงอายุของผู้ปฏบิตังิานอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี และระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช มาก

ที่สดุ 20 คน      ร้อยละ 36.4 ผลการศึกษา พบว่า การศึกษาทศันคติ ความรู้ความเข้าใจ และการปฏบิัติตนในสถาน

ประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิลการปฏิบัติตนต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน มีเกณฑ์อยู่ในระดับสูง

ทั้งหมด การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทศันคติ ความรู้ความเข้าใจและการปฏบิัตตินต่อการลดสิ่ง

คุกคามทางสขุภาพ พบว่าปัจจัยด้านเพศไม่มีความสมัพันธก์บัทศันคติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.660 ส่วนปัจจัยด้านอายุและ

ระดับการศึกษามีความสมัพันธก์ับทศันคติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.014 และ 0.005 ตามล าดับ ผลการศึกษาความรู้ความ

เข้าใจพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเข้าใจ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.350 และ 0.203 

ตามล าดบั ขณะที่ระดบัการศึกษามคีวามสมัพันธก์บัความรู้ความเข้าใจ ที่ระดบันัยส าคญั 0.012 นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจยั

ด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษาไม่มีความสมัพันธก์นักบัการปฏบิัติตน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.418 0.166 และ 0.382 

ตามล าดับ ผลการศึกษาครั้งนี้ บ่งชี้ ว่าแม้ว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการรัฐซื้ อวัสดุรีไซเคิล ยังมีเกณฑอ์ยู่ใน

ระดบัต ่า แต่พบว่า ทศันคต ิความรู้ความเข้าใจ และการปฎบิตัติน ยังมเีกณฑอ์ยู่ในระดบัต ่า ซึ่งท าให้ทราบถงึความส าคญั

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 

ค าส าคญั: ทศันคต ิ ความรู้ความเข้าใจ  การปฏบิตัติน  คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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Abstract 

The purposes of this research were to study the environmental quality in recycle shop in Phitsanulok 

Municipality and study attitude, knowledge and practice on reduction of health hazards of the workers in recycle 

shop in Phitsanulok Municipality. The quantity of dust in the ambient air and noise level in the workplace of 13 

recycle shops were measured. The questionnaires were used as tool for data collection about the attitude, knowledge 

and practice on reduction of health hazard of 55 workers in recycle shop in Phitsanulok Municipality. Descriptive 

statistic and correlation between personal factors and attitude, knowledge and practice were analyzed. The study on 

environmental quality found that average TSP and PM10 were in range of 0.14 - 1.11 and 0.07 - 0.19 mg/cm
3
, 

respectively. Moreover, the results from study also found that average sound level were in range of 36.4 - 102.1 

dB (A). The study on attitude, knowledge and practice on reduction of health hazard found that 28 workers or 

50.90% were male and 27 workers or 49.90% were female. The averages of workers age were between 30 - 39 

years. For education level, the result revealed that 20 workers or 36% were graduated in high school/diploma level. 

The results indicated that attitude, knowledge and practice on reduction of health hazards of the workers were found 

in high level. The results from analysis of relationship between personal factors and attitude, knowledge and practice 

were found that gender was not associated with attitude but age and education level were correlated with attitude. 

However, the results also revealed that age and gender were not correlated with knowledge but education level was. 

However, the results showed that gender, age and educational level were not correlated with practice on reduction 

of health hazards of the workers. 

Keywords: Attitude, Knowledge, Environmental quality, Practice 

 

บทน า 

ในปัจจุบนัประเทศไทยมปีระชากรกว่า 60 ล้านคน ซึ่งจากการด ารงชีวิตนั้น สามารถท าให้เกดิขยะได้มากถงึ 14 

ล้านตันต่อปี แต่การจัดการขยะมีไม่ถึงร้อยละ 70 ของขยะที่เกดิขึ้น (ส านักจัดการกากของเสยีและสารอนัตราย, 2555) 

จึงท าให้เกิดปัญหาการตกค้างของขยะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งขยะของเสียเหล่านี้  ได้แก่ มูลฝอยธรรมดาทั่วไป เช่น เศษอาหาร 

กระดาษ โฟม พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย เช่น ขยะติดเชื้ อจากโรงพยาบาล    กากสารเคมี 

สารเคมกี าจัดแมลง กากน า้มนั หลอดฟลูออเรสเซนต ์แบตเตอร่ีใช้แล้ว จากการตกค้างของขยะของเสยีและการก าจัดที่ไม่

ถูกต้องตามหลักสขุาภิบาลนั้น ท าให้เกดิปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน า้ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม 

และอาจน าไปสู่ปัญหาสขุภาพของประชาชน เนื่องจากปริมาณขยะที่เพ่ิมมากขึ้น การคัดแยกขยะและการน ากลับมาใช้ให้

เกดิประโยชน์นั้นเป็นแนวทางส าคญัของการจัดการปัญหาการก าจัดขยะในประเทศไทย (ส านักจัดการกากของเสยีและสาร

อนัตราย, 2555) โดยร้านรับซื้อของเก่า หรือสถานประกอบการวัสดุรีไซเคิลเป็นกลไกส าคญัอย่างหนึ่งในการส่งเสริมการ

คดัแยกและรวบรวมวัสดุเหลือใช้ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ อกีทั้งยังก่อให้เกดิรายได้แก่เจ้าของกจิการและประชาชน  

การด าเนินงานในสถานประกอบการวัสดุรีไซเคลิเหล่านี้  ต้องมกีารสะสมวัสดุสิ่งที่ใช้แล้ว หรือช ารดุไว้ภายในร้าน 

ท าให้เกิดกลิ่นจากของสิ่งตกค้างเน่าเสีย หรือน ้าเสียจากการล้างขวดหรือล้างพลาสติก  รวมถึงเกิดฝุ่ นละอองจาก

กระบวนการคัดแยกต่างๆ และเกิดเสียงดังจากเครื่องจักร หรือจากการกระทบกันของโลหะ การขนย้ายสิ่งของที่อาจ

ก่อให้เกดิปัญหาทางสิ่งแวดล้อมและเป็นอนัตรายต่อสขุภาพของพนักงานผู้ปฏบิัตงิาน ในสถานประกอบการและผู้ที่อาศัย

อยู่ในชุมชนรอบๆ จากการศึกษาถึงสิ่งคุกคามสุขภาพจากการท างานของคนงานในร้านรับซื้ อของเก่า เขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดร้อยเอด็ (บุญญิสา แสงจันทร์, 2556) พบว่า สิ่งคุกคามสุขภาพที่พบมากที่สุดคือการสัมผัสฝุ่ นละออง ร้อยละ 

75.51 รองลงมาคือเสียงดัง ร้อยละ 52.04 ดังนั้น หากผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดการดูแลที่

เหมาะสมอาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสขุภาพอนามัยของผู้ประกอบกจิการและคนงานได้ ผลกระทบทาง

สขุภาพด้านฝุ่ นละออง เช่น โรคหอบหืด ระบบทางเดินหายใจ ภมูิแพ้ เป็ต้น ผลกระทบด้านเสยีงดงั เช่น การสญูเสยีการ
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ได้ยิน หูตึงหรือหูอื้อชั่วคราว เป็นต้น อย่างไรกต็ามผลกระทบต่อสุขภาพต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพยังขึ้นอยู่กับ 

ทศันคต ิความรู้ความเข้าใจ และการปฏบิตัติน (พันชัย เม่นฉาย, 2554) อย่างไรกต็ามโดยทั่วไปแล้วการประกอบกจิการ

ประเภทวัสดุรีไซเคิลนี้  ต้องมีการตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานตามกฎข้อบังคับของกรมควบคุมมลพิษ เพ่ือไม่ให้เกดิ

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย โดยก าหนดแนวทางการป้องกนัผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากร้านรับซื้ อ

ของเก่า อาทเิช่น ท าเลสถานที่ตั้ง ลักษณะอาคารและการสขุาภิบาล ที่ต้องมีมาตรการป้องกนัฝุ่ นละออง กล่ินเหมน็ และ

เสยีงที่เกดิจากการประกอบกจิการ ไม่ให้ก่อให้เกดิเหตุเดือดร้อน ร าคาญหรือเป็นอนัตรายต่อผู้ปฏบิัติงาน (กรมควบคุม

มลพิษ, 2551) 

 จังหวัดพิษณุโลก เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกจิ การศึกษา 

และการคมนาคม ท าให้มีประชากรจ านวนมากอาศัยอยู่ในเขตอ าเภอเมืองกว่า 178,000 คน และในเขตเทศบาลนคร

พิษณโุลก กว่า 69,000 คน ซึ่งในเขตเทศบาลนครพิษณโุลกมปีริมาณขยะ 134.72 ตนั/วัน คดิเป็นขยะอทิรีย์ ร้อยละ 51 

ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 16.37 ถุงพลาสติก ร้อยละ 20.57 และขยะทั่วไป ร้อยละ 12.06 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสยีอนัตรายจากชุมชน, 2556) ซึ่งก่อให้เกดิปัญหาขยะตามมา ดงันั้นเทศบาลนคร

พิษณุโลกจึงได้มีโครงการจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์และจูงใจชุมชนด้วยการส่งเสริมยกย่องชุมชนที่แยกขยะจน

ประสบความส าเรจ็ และที่ส  าคัญทางเทศบาลได้ส่งเสริมให้ธุรกิจขายของเก่าและขยะเพ่ือน าไปรีไซเคิลเข้ามาร่วมในการ

ด าเนินการด้วย ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีการประกอบกิจการประเภทร้านรับซื้ อวัสดุรีไซเคิล จ านวน 13 แห่ง ซึ่งสถาน

ประกอบการเหล่านี้ อาจเป็นแหล่งที่ก่อให้เกดิปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหามลพิษ

ทางเสยีง การศึกษาเรื่องการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทศันคต ิความรู้ความเข้าใจและการปฏบิตัตินต่อการลดสิ่งคุกคาม

ทางสขุภาพของผู้ปฏบิัติงานในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิล จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมีการศึกษา

เรื่องสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคลิค่อนข้างน้อย ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาถงึปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิง่

คุกคามทางสขุภาพ และความสมัพันธข์องปัจจัยส่วนบุคคลกบัทศันคต ิความรู้ความเข้าใจและการปฏบิัตตินต่อการลดสิ่ง

คุกคามทางสขุภาพของผู้ปฏบิัติงานในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิล ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานจะเป็นการจัดการเพ่ือ

เป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในสถานประกอบการวัสดุรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นข้อมูล

เพ่ือก าหนดแนวทางในการป้องกนัอนัตรายต่อสขุภาพของผู้ประกอบการและผู้ปฏบิตังิานได้ 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน และระดับความดังเสยีง ในสถาน

ประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคลิ ในเขตเทศบาลนครพิษณโุลก 

2. การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตนต่อการลดสิ่งคุกคามทาง

สขุภาพของผู้ปฏบิตังิานในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคลิ เขตเทศบาลนครพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก 

3. เพ่ือศึกษาความสมัพันธข์องปัจจัยส่วนบุคคลกบัทศันคต ิความรู้ความเข้าใจและการปฏบิตัตินต่อการลดสิ่ง

คุกคามทางสขุภาพของผู้ปฏบิตังิานในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคลิ 

 

ขอบเขตของงานวิจยั 

1. ขอบเขตด้านพ้ืนที ่

พ้ืนที่ศึกษาคอื สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคลิ ที่ตั้งในเขตเทศบาลนครพิษณโุลก 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา  

2.1 ศึกษาคุณภาพอากาศในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิล โดยท าการวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวม และ

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน  

2.2 ศึกษาระดับความดังเสียง โดยท าการตรวจวัดระเสียงสูงสุด ระดับเสียงต ่าสุด และระดับเสียงเฉล่ีย 8 

ชั่วโมง  
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2.3 ศึกษาทศันคติ ความรู้ความเข้าใจและการปฏบิัติตนต่อการลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพของผู้ปฏบิัติงาน ใน

สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคลิ เขตเทศบาลนครพิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก 

3. ขอบเขตด้านประชากร 

3.1 ท าการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิลในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณโุลก จ านวนทั้งหมด 13 แห่ง 

3.2 ท าการศึกษาทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตนต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของ

ผู้ปฏบิตังิาน ในสถานประกอบการที่ท าการศึกษา 55 คน 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทศันคติ ความรู้ความเข้าใจและการ

ปฏิบัติตนต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิลเขตเทศบาลนคร

พิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

1.  การศึกษาการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

1.1 ประชากร 

การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองและระดับความดงัเสยีงภายในบริเวณสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิล โดยเกบ็

ตวัอย่างทางด้านสิ่งแวดล้อม จากสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคลิ จ านวน 13 แห่ง 

1.2 การเกบ็และการวเิคราะห์ตวัอย่าง 

  1.2.1 ฝุ่ นละอองรวม (Total suspended particulates: TSP) และฝุ่ นละอองเลก็กว่า 10 ไมครอน 

(Particulate matter smaller than 10: PM10) 

  (1)  เคร่ืองมอืและอปุกรณ ์

    - ใช้เคร่ืองตรวจวัด Microvol 1100 Low-Flow Air Sampler ย่ีห้อ Ecotech 

    - กระดาษกรอง (Filter) ใช้กระดาษกรองใยแก้ว (Glass fiber filter)   

  (2)  การเกบ็ตวัอย่างคุณภาพอากาศ  

     - การเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศจะใช้หลักในการเกบ็ตัวอย่างแบบพ้ืนที่ (Area sampling) 

โดยน าเครื่อง Microvol 1100 Low-Flow Air Sampler ย่ีห้อ Ecotech ไปติดตั้งไว้ในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรี

ไซเคลิ ในบริเวณที่อยู่ใกล้กบัพ้ืนที่ท ากจิกรรม โดยท าการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง 

- การเกบ็ตัวอย่างฝุ่ นละอองรวม (Total suspended particulates: TSP) น ากระดาษกรองที่

ผ่านการอบไล่ความชื้น และชั่งน า้หนักกระดาษก่อนการเกบ็ตวัอย่าง มาใส่ไว้ที่หัวคดัของเคร่ืองตรวจวัดปิดฝาให้สนิท โดย

เครื่องจะดูดอากาศเข้าสู่ช่องทางเข้าอากาศ และผ่านกระดาษกรอง เมื่อท าการตรวจวัดตัวอย่างครบทั้ง 8 ชั่วโมง จึงน า

กระดาษกรองมาอบไล่ความชื้ นอีกคร้ังหนึ่ง และชั่งน ้าหนักกระดาษกรองหลังเกบ็ตัวอย่างอีกคร้ัง และน าค่าที่ได้ไป

ค านวณหาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (Total suspended particulates: TSP)  

- การเกบ็ตวัอย่างฝุ่ นละอองรวมขนาดเลก็กว่า10 ไมครอน (Particulate matter smaller than 

10: PM10) โดยใช้วิธกีารตรวจวัดแบบเดียวกนักบัการเกบ็ตัวอย่างฝุ่ นละอองรวม (Total suspended particulates: TSP) 

แต่จะแตกต่างกันที่ตัวอุปกรณ์ โดยฝุ่ นละอองรวมขนาดเล็กกว่า10 ไมครอน (Particulate matter smaller than 10: 

PM10) จะใส่อปุกรณส์ าหรับเปล่ียนหัว คอื วงแหวน และตวัปิดจุก 

(3)  การวิเคราะห์ตวัอย่างคุณภาพอากาศ 

   - การวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่ นละอองรวม และฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน จะใช้วิธี 

Gravimetric Method โดยการชั่งน า้หนักกระดาษกรองทั้งก่อน และหลังการเกบ็ตวัอย่าง และหาความแตกต่างของน า้หนัก
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ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (Total suspended particulates: TSP) และฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน 

(Particulate matter smaller than 10: PM10) 

1.2.2 ระดบัความดงัเสยีง 

(1)  เคร่ืองมอืและอปุกรณ ์

- เคร่ืองมอืที่ใช้วัดระดบัความดงัเสยีง (Sound Level Meter) 

(2)  การเกบ็ตวัอย่างระดบัความดงัเสยีง 

   - การเกบ็ตัวอย่างระดับเสียงดัง จะใช้หลักในการเกบ็ตัวอย่างแบบพ้ืนที่ โดยน าเครื่องไป

ติดตั้งไว้ในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรี บริเวณที่อยู่ใกล้กับการท ากิจกรรมต่างๆ ต้องไม่มีก าแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มี

คุณสมบตัใินการสะท้อนเสยีงกดีขวางอยู่ โดยท าการตรวจวัดระดบัเสยีง อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง  

2.  การศึกษาทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตนของผู้ ปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ 

2.1 ประชากร 

ประชากร ได้แก่ ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิล ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร

พิษณโุลก จังหวัดพิษณโุลก 13 แห่ง จ านวนรวม 55 คน 

2.2 การสร้างเคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยจัดสร้างขึ้นโดยการศึกษาจาก

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนการ

สร้างเคร่ืองมอื ดงันี้  

1.  ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี เนื้ อหา แนวคิดและงานวิจัย จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการ

สร้างแบบสอบถามของการวิจัย  

2.  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถาม โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดงัต่อไปนี้  

(1) ข้อมูลเกี่ยวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดอืน ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(2) ข้อมูลทศันคต ิความรู้ความเข้าใจ และการปฏบิตัติน  

(3) ปัญหาและข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ 

2.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื (แบบสอบถาม) 

1.  น าแบบสอบถามที่ได้สร้างเสร็จแล้วพิจารณาตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้ อหาความถูก

ต้องการใช้ภาษา และความเหมาะสมของแบบสอบถาม 

2.  น าแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจแก้ไข ปรับปรุง น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 3 ท่าน เพ่ือ

ประเมินให้ความเที่ยงตรงของเนื้ อหา ทั้งนี้ พิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามจะพิจารณาจากค่า (Index of item 

objective congruence: IOC) โดยค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามที่ได้ คอื 0.9  

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทศันคติ ความรู้ความเข้ใจและการปฏบิัติตนต่อ

การลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิล น ามาวิเคราะห์ โดยการน า

แบบสอบถามที่ได้มาด าเนินการตรวจสอบคุณของแบบสอบถาม และจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประมวลผลด้วย

คอมพิวเตอร์ โดยใช้สถติใินการวิเคราะห์ ดงัต่อไปนี้  
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สถติิท่ีใชใ้นการวิจยั 

ค านวณค่าสถิติต่างๆจากข้อมูลในแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS (The Statistical Package 

for the Social Sciences) 

2.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งหา

ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและทศันคต ิความรู้ความเข้าใจและการปฏบิตัตินต่อการลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพ 

2.3.2 การศึกษาด้านทัศนคติ ความรู้ ความเข้ใจและการปฏิบัติตนต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของ

ผู้ปฏบิัติงานในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคิล ใช้สถิติสหสมัพันธด้์วยวิธกีารของไคสแคว์ (Chi - Square) ที่ระดบั

นัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 

ผลการศึกษา 

1. การศึกษาทศันคติ ความรู้ ความเข้าใจและการปฏบิัติตนต่อการลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพของผู้ปฏบิัติงานใน

สถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคลิ  

ตาราง แสดงจ านวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของประชากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน รอ้ยละ 

เพศ   

ชาย 28 50.9 

หญิง 27 49.1 

รวม 55 100.0 

อาย ุ   

น้อยกว่า 20 ปี 4 7.3 

20 – 29 ปี 12 21.8 

30 – 39 ปี 21 38.2 

40 – 49 ปี 10 18.2 

50 – 59 ปี 8 14.5 

มากกว่า 59 ปี - - 

รวม 55 100.0 
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จากตาราง พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 และเป็นเพศหญิง 

จ านวน 27 คน คดิเป็นร้อยละ 49.1 

 อายุ พบว่า ส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ระหว่าง 30 – 39 ปี มากที่สดุ จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมา 

คือ อายุระหว่าง 20 – 29 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 อายุระหว่าง 40 – 49 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย

ละ 18.2 อายุระหว่าง 50 – 59 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 และมีอายุน้อยกว่า 20 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.3 ตามล าดบั 

 ระดับการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับการการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มากที่สุด 

จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาคือ ระดับอยู่การศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 

30.9 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 6 คน 

คดิเป็นร้อยละ 10.9 และการศึกษาระดบั อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ที่ 5,000 – 10,000 บาท มากที่สดุ จ านวน 

35 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 รองลงมาคือ มีรายได้เฉล่ียต ่ากว่า 5,000 บาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 20 มีรายได้

เฉล่ีย 10,000 – 15,000 บาท จ านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 9.1 และมรีายได้เฉล่ีย มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป จ านวน 

4 คน คดิเป็นร้อยละ 7.3 ตามล าดบั 

ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน รอ้ยละ 

ระดบัการศึกษา   

ประถมศกึษา 17 30.9 

มัธยมศกึษาตอนต้น 9 16.4 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช 20 36.4 

อนุปริญญา/ปวส. 3 5.5 

ปริญญาตรี 6 10.9 

สงูกว่าปริญญาตรี - - 

รวม 55 100.0 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 

ต ่ากว่า 5,000 บาท 

5,000 – 10,000 บาท 

10,000 – 15,000 บาท 

มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป 

 

11 

35 

5 

4 

 

20.0 

63.6 

9.1 

7.3 

รวม 55 100.0 
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 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติส่วนบุคคลและทัศนคติของผู้ปฏบิัติงานต่อการลดสิ่งคุกคามทาง

สขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง แสดงปัจจัยด้านเพศ ไม่มีความสมัพันธก์บัทศันคติของผู้ปฏบิัติงาน ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วย

ไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่า ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อมั่น 95 % 

ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของ

ผู้ปฏบิตังิาน มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อมั่น 95 % 

ผลการทดสอบสมมุตฐิานด้วยไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่า การศึกษามีความสมัพันธก์บัทศันคตขิอง

ผู้ปฏบิตังิาน มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อมั่น 95 % 

คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ปฏบิัติงาน  

(n = 55) 

ระดับทศันคติของ 

ผู้ปฏบิัติงานต่อการลดสิ่งคุกคามทาง

สขุภาพ 
X2 - test  p - value 

น้อย ปานกลาง มาก 

เพศ      

ชาย 0 12 16 
0.194 0.660 

หญิง 0 10 17 

อาย ุ    

12.445 0.014 

น้อยกว่า 20 ปี 0 2 2 

20 – 29 ปี 0 6 6 

30 – 39 ปี 0 4 17 

40 – 49 ปี 0 3 7 

50 – 59 ปี 0 7 1 

มากกว่า 59 ปี 0 0 0 

การศึกษา    

14.842 0.005 

ประถมศกึษา 0 11 6 

มัธยมศกึษาตอนต้น 0 2 7 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 0 6 14 

อนุปริญญา/ปวส. 0 3 0 

ปริญญาตรี 0 0 6 

สงูกว่าปริญญาตรี 0 0 0 
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ตาราง แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติส่วนบุคคลและความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานต่อการลดสิ่ง

คุกคามทางสขุภาพ 

 

 

จากตาราง แสดงปัจจัยด้านเพศ และอายุไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน ผลการ

ทดสอบสมมุตฐิานด้วยไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่า ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อมั่น 95 % 

 แสดงปัจจัยด้านการศึกษา มีความสมัพันธก์ับความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏบิัติงาน ผลการทดสอบสมมุติฐาน

ด้วยไคสแควร์ (Chi – Square Test)พบว่า การศึกษาผู้ปฏบิตังิานมคีวามสมัพันธก์บัความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏบิตัิงานมี

นัยส าคญั ทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อมั่น 95 % 

คุณสมบัติส่วนบุคคลของผู้ปฏบิัติงาน 

(n = 55) 

ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏบิัติงาน 

ต่อการลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพ X2 - test   p - value 

น้อย ปานกลาง มาก 

เพศ      

ชาย 0 10 18 
0.873 0.350 

หญิง 0 13 14 

อายุ    

5.948 0.203 

น้อยกว่า 20 ปี 0 1 3 

20 – 29 ปี 0 4 8 

30 – 39 ปี 0 12 9 

40 – 49 ปี 0 5 5 

50 – 59 ปี 0 1 7 

มากกว่า 59 ปี 0 0 0 

การศกึษา    

12.950 0.012 

ประถมศกึษา 0 4 13 

มัธยมศกึษาตอนต้น 0 8 1 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 0 9 11 

อนุปริญญา/ปวส. 0 0 3 

ปริญญาตรี 0 2 4 

สงูกว่าปริญญาตรี 0 0 0 
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ตาราง แสดงความสมัพันธร์ะหว่างคุณสมบัติส่วนบุคคลและการปฏบิัตตินของผู้ปฏบิัติงานต่อการลดสิ่งคุกคาม

ทางสขุภาพของผู้ปฏบิตังิาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตาราง แสดงปัจจัย ด้านเพศ อายุ และการศึกษา ไม่มคีวามสมัพันธก์บัการปฏบิตัตินของผู้ปฏบิตังิานต่อการ

ลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยไคสแควร์ (Chi – Square Test) ที่ระดับ

นัยส าคญั พบว่า ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อมั่น 95 % 

  

คุณสมบติัส่วนบุคคลของ

ผูป้ฏิบติังาน  

(n = 55) 

การปฏิบติัตนของผูป้ฏิบติังานต่อ 

การลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน X2 - test   p - value 

นอ้ย ปานกลาง มาก 

เพศ      

ชาย 0 4 24 
1.746 0.418 

หญิง 1 6 20 

อาย ุ      

น้อยกว่า 20 ปี 0 0 4 

11.690 0.166 

20 – 29 ปี 0 1 11 

30 – 39 ปี 1 8 12 

40 – 49 ปี 0 1 9 

50 – 59 ปี 0 0 8 

มากกว่า 59 ปี 0 0 0 

การศึกษา      

ประถมศกึษา 0 2 15 

8.551 0.382 

มัธยมศกึษาตอนต้น 0 4 5 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 1 4 15 

อนุปริญญา/ปวส. 0 0 3 

ปริญญาตรี 0 0 6 

สงูกว่าปริญญาตรี 0 0 0 
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2 การศึกษาปริมาณคุณภาพอากาศ ในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคลิ 

2.1  ผลการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม และผลการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน 

 

จากตาราง ผลการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม และฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ภายในสถาน

ประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิล 8 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. เมื่อท าการเปรียบปริมาณฝุ่ นละอองรวม และ

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน ในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิลทั้ง 13 แห่ง ปริมาณฝุ่ นละอองรวมสงูสุด

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.11 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณฝุ่ นละอองรวมต ่าสุดโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.14 

มลิลิกรัม/ลูกบาศกเ์มตร ส่วนปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 มปีริมาณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน 

สงูสดุโดยมค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 0.19 มลิลิกรัม/ลูกบาศกเ์มตร และมปีริมาณฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน ต ่าสดุโดย

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.07 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองรวม และปริมาณฝุ่ นละออง

ขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน ในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิลทั้ง 13 แห่ง มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน เมื่อท าการ

เปรียบเทยีบปริมาณฝุ่ นละอองรวม และฝุ่ นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน แต่ละสถานประกอบการจะมค่ีาแตกต่างกนั

ออกไปมาจากสิ่งคุกคามทางสขุภาพที่มาจากสารอนัตราที่ก่อให้เกดิมลพิษ 

 

  

ช่ือสถานประกอบการ 

ปริมาณฝุ่น

ละอองรวม 

มก./ลบ.ม. 

ค่ามาตรฐาน 

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก

กว่า 10 ไมครอน  

มก./ลบ.ม. 

ค่า

มาตรฐาน 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 1 0.14 

15 

0.07 

5 
สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 2 0.16 0.08 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 3 0.24 0.09 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 4 0.37 0.09 

ช่ือสถานประกอบการ 

ปริมาณฝุ่น

ละอองรวม 

มก./ลบ.ม. 

ค่ามาตรฐาน 

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก

กว่า 10 ไมครอน  

มก./ลบ.ม. 

ค่า

มาตรฐาน 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 5 0.28 

15 

0.19 

5 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 6 0.28 0.19 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 7 0.67 0.19 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 8 0.24 0.16 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 9 1.11 0.19 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 10 0.46 0.09 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 11 0.19 0.11 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 12 0.28 0.08 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 13 0.46 0.19 
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2.2  ผลกการศึกษาระดบัความดบัเสยีง ค่าเฉล่ีย 8 ชั่วโมง 

 

จากตาราง ผลการศึกษาระดับความดังของเสียง ในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิล ในเขตเทศบาลนคร

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเวลาที่ผู้ปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 8 ชั่วโมง ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. 

จากสถานประกอบการ 13 แห่ง ซึ่งผลการศึกษาระดับความดังเสียงสงูสดุ (Lmax) ความดังเสยีงต ่าสดุ (Lmin) และเสยีง

เฉล่ีย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr.) พบว่า สถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิลมีระดับความดังของเสียงอยู่ระหว่าง 36.4 – 

102.1 dB (A) ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ระดับความดังของเสียงในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิลทั้ง 13 แห่ง มี

สถานประกอบรับซื้ อวัสดุรีไซเคิลที่มีระดบัความดงัของเสยีง 11 แห่ง ที่มีค่าเกนิเกณฑม์าตรฐาน และมีสถานประกอบรับ

ซื้อวัสดุรีไซเคลิที่มรีะดบัความดงัของเสยีง 2 แห่ง ที่มค่ีาอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ทศันคต ิความรู้ความเข้าใจและการปฏบิตัตินต่อการลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพของผู้ปฏบิตังิาน 

จากผลการศึกษาทศันคต ิความรู้ความเข้าใจและการปฏบิตัิตนต่อการลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพของผู้ปฏบิัติงาน 

พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ปฏิบัติงาน จ าแนกตามเพศพบว่าเป็น เพศชาย จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 และเพศ

หญิง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 จากที่มีการส ารวจสามารถแยกสถานประกอบการจะมีผู้ปฏบิัติงานทั้งชายและ

หญิงปะปนกนัไป ในขณะที่บางสถานประกอบการพบว่ามผู้ีปฏบิตังิานเป็นเพศชายทั้งหมด 

ส่วนการศึกษาผลของปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องเพศ อายุ และระดบัการศึกษาต่อทศันคตขิองผู้ปฏบิัติงานต่อการ

ลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพ พบว่า ปัจจัยด้านเพศ ไม่มีความสมัพันธก์บัทศันคตขิองผู้ปฏบิัตงิาน ผลการทดสอบสมมุตฐิาน

ด้วยไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่า ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบัความเชื่อมั่น 95 % ผลการทดสอบสมมุติฐาน

ด้วยไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่า อายุ และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน มี

นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อมั่น 95 %  

จากการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพการที่มีอายุต่างกัน พบว่า

ผู้ปฏบิตังิานที่มอีายุต่างกนั มทีศันคตต่ิอการลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพแตกต่างกนัและมีความสอดคล้องกบัการศึกษาของ 

พันชัย เม่นฉาย (2554) พบว่าอายุต่างกนัมทีศันคตกิารใช้อปุกรณป้์องกนัเสยีงดงัแตกต่างกนั ข้อมูลที่ผู้วิจัยท าการศึกษา

ช่ือสถานประกอบการ 

ระดบัเสียงดงั dB(A) 

ค่ามาตรฐาน 

dB(A) 
เสียงต า่สุด 

(Lmin) 

เสียงสูงสุด 

(Lmax) 

เสียงเฉลีย่ 8 ชัว่โมง 

(Leq 8 hr.) 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 1 50 101.2 75.6 

90 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 2 49.9 94.2 72 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 3 43.8 90.6 67.2 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 4 36.4 93.1 64.7 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 5 37.4 94.1 65.7 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 6 49.9 94.2 72 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 7 45.4 102.1 73.7 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 8 48.8 92.8 70.8 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 9 38.3 84.3 61.3 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 10 38.3 84.3 61.3 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 11 43.3 93.2 68.2 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 12 50.1 99.1 74.6 

สถานประกอบการรับซ้ือวัสดุรีไซเคิลที่ 13 50 101.2 75.6 
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แสดงว่าผู้ปฏบิัตงิานที่มีอายุต่างกนัมีผลท าให้ทศันคตแิตกต่างกนั ดังนั้นจะเหน็ว่าผู้ปฏบิัติงานที่มี อายุ 30 – 39 ปี จะมี

ทศันคตต่ิอการลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพสงูกว่าช่วงอายุอื่น กล่าวคอือายุมผีลต่อทศันคตใินการลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพ 

จากการเปรียบเทยีบทศันคติของผู้ปฏบิัติงานต่อการลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพที่มีระดับการศึกษาต่างกนั พบว่า

ผู้ปฏบิตังิานที่มรีะดบัการศึกษาต่างกนั มทีศันคตต่ิอการลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพแตกต่างกนัและไม่มคีวามสอดคล้องกบั

การศึกษาของ พันชัย เม่นฉาย (2554) พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกนัมีทศันคติการใช้อุปกรณ์ป้องกนัเสียงดังไม่

แตกต่างกัน ข้อมูลที่ผู้วิจัยท าการศึกษาแสดงว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีผลท าให้ทัศนคติแตกต่างกัน 

ดังนั้นจะเหน็ว่าผู้ปฏบิัติงานที่มีระดับการศึกษามัธยมปลาย – ปวช. จะมีทศันคติต่อการลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพสงูกว่า

ระดบัการศึกษาอื่น กล่าวคอืระดบัการศึกษามผีลต่อทศันคตใินการลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพ 

ส่วนการศึกษาผลของปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องเพศ อายุ และการศึกษาต่อความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏบิตังิานต่อ

การลดสิ่งคุกคามทางสขุภาพ พบว่า ปัจจัยด้านเพศ และอายุไม่มีความสมัพันธก์บัความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏบิัตงิาน ผล

การทดสอบสมมุติฐานด้วยไคสแควร์ (Chi – Square Test) พบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

ปัจจัยด้านระดบัการศึกษา มคีวามสมัพันธก์บัความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏบิตังิาน ผลการทดสอบสมมุตฐิานด้วยไคสแควร์ 

(Chi – Square Test) พบว่า ระดับการศึกษาผู้ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานมี

นัยส าคญั ทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อมั่น 95 %   

ส่วนการศึกษาผลของปัจจัยส่วนบุคคลในเรื่องเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่อการปฏบิัติตนของผู้ปฏบิัติงาน

ต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพ พบว่า ปัจจัย ด้านเพศ อายุ และการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนของ

ผู้ปฏิบัติงานต่อการลดสิ่งคุกคามทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมุติฐานด้วยไคสแควร์ (Chi – Square 

Test) พบว่า ไม่มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อมั่น 95 %  

 

สรุปผลการศึกษา 

1  ผลการศึกษาดา้นทศันคติ ความรูค้วามเขา้ใจและการปฏิบติัตน พบว่า 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย 28 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 เป็นเพศหญิง 27 คน ร้อยละ 

49.1 มีอายุอยู่ระหว่า 30 – 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.2 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่ใน ระดับมัธยมตอนปลาย/ปวช. 

จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน อยู่ที่ 5,000 – 10,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 

63.6 การศึกษาทศันคต ิของผู้ปฏบิตังิานในสถานประกอบการรับซื้อวัสดุรีไซเคลิ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี

คะแนนอยู่ระหว่าง 9 – 12 คะแนน จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งมีเกณฑ์คะแนนทัศนคติอยู่ในระดับสูง 

การศึกษาความรู้  ความเข้าใจ ของผู้ปฏบิัติงานในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มคีะแนนอยู่ระหว่าง 9 – 12 คะแนน จ านวน 32 คน คดิเป็นร้อยละ 58.2 ซึ่งมเีกณฑค์ะแนนการศึกษาความรู้  ความ

เข้าใจ อยู่ในระดับสูง  และการปฏิบัติตนของผู้ ปฏิบัติงานในสถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิล พบว่า ผู้ ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ระหว่าง 9 – 12 คะแนน จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 ซึ่งมีเกณฑก์ารปฏบิตัิ

ตนอยู่ในระดบัสงู 

2.  ผลการศึกษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ในสถานประกอบการรบัซ้ือวสัดุรีไซเคิล 

ผลการศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองรวม มีค่าตั้งแต่ช่วง 0.14 -1.11 มก./ลบ.มม และผลการศึกษาปริมาณฝุ่ น

ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน มีค่าตั้งแต่ช่วง 0.07 – 0.19 มก./ลบ.มม มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนผลก

การศึกษาระดับความดับเสียง มีค่าอยู่ในช่วง 36.4 – 102.1 dB(A) สถานประกอบการรับซื้ อวัสดุรีไซเคิลทั้งหมด 13 

แห่ง มรีะดบัความดงัเสยีงที่เกนิมาตรฐานและไม่เกนิค่ามาตรฐาน 
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ขอ้เสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ ากก ารศึกษา 

1.1  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความรู้ ด้านความปลอดภัยในการท างาน ความเสี่ยง อนัตราย และวิธป้ีองกนั

หรือลดการสมัผสักบัฝุ่ นละออง และสารที่เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ รวมถงึแนวทางการปฏบิตัทิี่เหมาะสมในด้านเทคโนโลยี

การป้องกนัมลพิษ ลดการเกดิของเสยีจากกจิกรรมของสถานประกอบการ 

1.2  สถานประกอบการควรจัดหาอปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลที่ถูกสขุลักษณะ ให้กบัผู้ปฎบิตังิาน 

1.3   ผู้ปฎิบัติงานควรตะหนักถึงอันตรายจากการปฎิบัติงาน และรู้ จักป้องกันตัวเอง โดยการใช้อุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายขณะปฎบิตังิานเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 

1.4  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดนี้  สามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ

เจ้าของกิจการ เพ่ือก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของ

ผู้ประกอบการและผู้ปฏบิตังิาน 

2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

2.1 การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาชนิด และปริมาณจุลินทรีนย์ในอากาศ ภายใน

สถานประกอบร้านรับซื้อวัสดุรีไซเคลิ 

2.2 การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมกีารศึกษาการปนเป้ือนของมลสารต่างๆ ภายในสถานประกอบร้านรับซื้อวัสดุ

รีไซเคลิ 

2.3 การศึกษาคร้ังต่อไป ควรมกีารศึกษาถงึกระบวนการตรวจสอบการท างานขยะรีไซเคลิ 
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บทคดัย่อ 

 จุดประสงค์ในการวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาค่าดัชนีหักเหของแก้วปริซึมด้วยสมการคอชีโดยใช้สเปกโทรมิเตอร์  เป็น

การศึกษาเครื่องมือสเปกโทรมิเตอร์ การใช้งานด้านอุปกรณ์การอ่านสเกลหลัก  สเกลเวอร์เนียร์  และด้านทฤษฎีของ

สมการคอชี แหล่งก าเนิดแสงเป็นไอปรอทผ่านกล้องรวมแสงเป็นล าแสงขนานไปที่ยอดของปริซึม วัดแสงที่สะท้อนออก

จากปริซึมทั้งสองด้านมุมสะท้อนซ้าย ขวาเพ่ือหามุมยอดของปริซึมหาค่าดัชนีหักเหของแก้วปริซึมจากรังสทีี่ตกกระทบ

ปริซึม และเกิดการหักเหภายในปริซึม หักเหออกที่ด้านตรงข้าม เรียกว่ามุมเบี่ยงเบน ผลการทดลองพบมุมยอดปริซึม

เป็น 60.1924 องศา ของแสงสเีหลือง และสม่ีวง เมื่อมุมตกกระทบมีค่า 60 องศา พบค่ามุมเบี่ยงเบนน้อยสดุของเส้น

สเปกตรัมสีเหลือง 48.2500 องศา และเส้นสเปกตรัมสีม่วง 51.5833 องศา ตามล าดับ ค่าดัชนี   หักเหของเส้น

สเปกตรัมสีเหลือง 1.6179 และเส้นสเปกตรัมสีม่วง 1.6511 และมีค่าพารามิเตอร์ของคอชี Aเท่ากับ 1.5858 และ             

B เท่ากบั 10703x10
-18
เมตร

2
 

ค าส าคญั: ดชันีหักเห  การกระจายแสงของปริซึม  สเปกโทรมเิตอร์  สมการของคอชี 

 

Abstract 

 In this work, the determination of refractive index with Cauchy’s equation by using spectrometer. A 

mercury light source to be   examined is parallel by a collimator passes through a glass prism.Determination of the 

angle of prism A of the value 60.1924
o
.The prism emitted light to determine angle of deviation for two spectral 

lines of mercury source. A rotation of prism until the lines reverses direction and measure angle to yellow line for 

each incidence angle. From the violet line of repeate the same of yellow line.Determine angle of minimum deviation, 

plot of i-Dm curve for calculate refractive index. The values are angles of minimum deviations 48.2500
o
 of yellow 

line and 51.5833
o 
of violet line at incidence angle 60

o
. Then put the values refractive index and various wavelengths 

which solve for A and B with Cauchy’s equation. The values are 1.5858 and     10703 x10
-18

 m
2
. For plot a 

graph of refractive index versus wavelengths or  - n curves.   

Keywords  :  Refractive of index,  Dispersive Prism,  Spectrometer, Cauchy’s equation 
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บทน า 

  แสงมแีหล่งก าเนิดมาจากดวงอาทติย์ นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาสเปกตรัม(spectrum) ของวัสดุโปร่งแสงหลายชนิด

ที่อยู่ในโลก เมื่อแสงอาทติย์ผ่านแก้วปริซึมแสงขาวท ามุมตกกระทบบนปริซึมและหักเหภายในปริซึม แยกเป็นรังสขีองสี

ต่างๆ ในการกระจายแสงในช่วงที่ตามองเหน็เรียกว่าสเปกตรัม เป็นการศึกษาการกระจายแสงวัดมุมยอดและมุมเบี่ยงเบน

ของปริซึมในช่วงแสงที่ตามองเหน็และใช้ในการหาค่าดัชนีการหักเหของแก้วปริซึม ( refractive index of prism ) นิวตนั

เป็นบุคคลแรกที่พบการกระจายแสงขาวในปี ค.ศ.1665  น าแสงอาทติย์ผ่านแก้วปริซึมแสงขาวท ามุมตกกระทบบนปริซึม

และหักเหภายในปริซึม แยกเป็นรังสขีองสต่ีางๆ ในช่วงที่ตามองเหน็เรียกว่าสเปกตรัม โดยฟรานโฮเฟอร์ประดษิฐ์ขึ้นในปี 

ค.ศ. 1814 เป็นเคร่ืองมือที่สร้างจากกล้องเทเลสโคปในการสังเกต เมื่อแสงผ่านช่องเปิดไปที่ปริซึมสเปกโทรมิเตอร์ 

(Roger S. Estey, 1938) ในปัจจุบันได้มีการศึกษาระดับพลังงานแสงเมื่อแหล่งเป็นแกส๊และธาตุโลหะ ในช่วงความยาว

คล่ืนต่างๆ ของอะตอมโดยใช้ปริซึมสเปกโทรมเิตอร์ เพ่ือศึกษาอะตอมเมื่ออยู่ในสถานะกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเช่นหลอดบรรจุ

กา๊ซ วัดค่าโฟตอนที่กระจายแสงออกมาเป็นเส้นสเปกตรัม การวิเคราะห์ดัชนีหักเหของแก้วโดยใช้เครื่องมือสเปกโทร

มิเตอร์เป็นการศึกษาด้านทัศนศาสตร์  ซึ่งมีความส าคัญทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ จึงเป็นการศึกษาเครื่องมือสเปกโทร

มิเตอร์ การใช้งานด้านอุปกรณ์การอ่านสเกลหลัก สเกลเวอร์เนียร์  และด้านทฤษฎีของสมการคอชี จึงเป็นพ้ืนฐานของ

เครื่องมือวัดสเปกโตรสโคปิก อลิิปโซเมตรี น ามาวัดค่าการกระจายแสงของของเหลว เพ่ือศึกษาสมบัตกิารหักเหของแสง

ช่วง 190-2500 นาโนเมตร โดยหาดชันีการหักเหด้วยสมการคอชี(Anna Samoc, 2003) 

          จุดประสงค์ในการวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาค่าดัชนีหักเหของแก้วปริซึมด้วยสมการคอชีโดยใช้สเปกโทรมิเตอร์  

แหล่งก าเนิดแสงเป็นไอปรอทความยาวคลื่นของแสงที่ปล่อยออกมา เส้นสเปกตรัมในช่วงที่ตามองเหน็ แสงตกกระทบท า

มุมที่ผวิด้านหน้าหาค่ามุมยอดและมุมเบี่ยงเบนของปริซึม ช่วงความยาวคล่ืนต่างๆ โดยหาดชันีการหักเหด้วยสมการคอชี 
 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การค่ามุมยอดของปริซึม 

  เตรียมการทดลองโดยมีหลอดบรรจุกา๊ซปรอทพร้อมแหล่งจ่ายไฟ เครื่องสเปกโทรมิเตอร์ แว่นขยายก าลังขยาย 3 

เท่า และแก้วปริซึม จัดอุปกรณ์โดยวางปริซึมบนแท่นหมุนและเปิดแหล่งจ่ายไฟ อ่านค่าสเกลหลักมีค่าความละเอยีดของ

เครื่องมือวัด 20 ลิปดา สเกลเวอร์เนียร์ ค่าความละเอียดของเครื่องมือวัด 30 ฟิลิปดา เท่ากับ     0.5 ลิปดา หรือ 

0.0083 องศา วางต าแหน่งแสงจากแหล่งก าเนิดกล้องรวมแสง(Collimator Lens) ให้ตรงกับต าแหน่งของกล้อง

เทเลสโคป ปรับช่องจนเหน็แสงเป็นเส้นเลก็ๆ ชัดเจนวางปริซึมบนจานโดยให้แสงจากกล้องรวมแสง ตกลงบนยอดปริซึม

พอดมีองแสงผ่านกล้องเทเลสโคป จากแนวแสงปรับระยะต่างๆ จนเหน็ล าแสงหักเหชัดเจน อ่านสเกล V1 และ V2 บนัทกึ

ค่ามุมบนต าแหน่งของสเปกโทรมิเตอร์ หมุนกล้องเทเลสโคปจนพบแนวของแสงหักเห อ่านสเกล V1 และ V2 บันทกึค่า

มุมบนต าแหน่งสเปกโทรมเิตอร์ น าค่าที่บนัทกึได้ มาหา ผลต่างของมุม 1 2     จะได้มุมยอดของปริซึมดงันี้      

                

                                                    
2

A


                                                                            (1) 

 

การหาค่ามุมตกกระทบของมุมเบีย่งเบนของแต่ละความยาวคลืน่ 

         หมุนแป้นสเกลของกล้องเทเลสโคป โดยบิดให้ล าแสงอยู่ในแนว 180 องศา พอดี อ่านสเกล V1 332
0
20

/
และ 

V2152
0
20

/
 บันทกึค่าวางปริซึมบนจานโดยให้แสงจากกล้องรวมแสงตกลงบนยอดปริซึมพอดี โดยให้ฐานปริซึมอยู่ด้าน

ขวามือ อ่านสเกล V1 + 90 องศา และอ่านสเกล V2 + 90 องศา วัดมุมตกกระทบและมุมสะท้อนมีค่าเป็น 90 องศา  จะ

ได้มุมตกกระทบมีค่าเป็น 45 องศา  จนมองเหน็ล าแสงสะท้อนอ่านค่ามุมเบี่ยงเบน (D) ของแต่ละความยาวคลื่น สร้าง

กราฟแสดงความสัมพันธมุ์มเบี่ยงเบนกับความยาวคล่ืน ค านวณหาดัชนีการหักเหของปริซึมด้วยมุมเบี่ยงเบนน้อยที่สุด

ของเส้นสเปกตรัมสเีหลืองและสม่ีวงด้วยสมการที่ (F. Pedrotti, L. Pedrotti, 1993) 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

310 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 

 

           

 
1

sin
2

sin
2

mA D

n
A





   

                                                                  (2)     

 

การหาค่ามุมเบีย่งเบนอ้ยท่ีสุดและดชันีหกัเหของแต่ละความยาวคลืน่ 

         การสั่นของอเิลก็ตรอนแต่ละโมเลกุลมีการสั่น  fi ทางกลศาสตร์ควอนตัม fi เป็นความน่าจะเป็นของแต่ละความถี่

ในการกระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนระดับชั้นพลังงาน โดย 1if   ในแต่ละอิเล็กตรอน โดย j เมื่อ 1, 2,3,...j   

พิจารณา 0  เป็น resonance frequency โดย N เป็นประจุ(qe) ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร และ me เป็นมวลของอเิลก็ตรอน 

จะได้ดชันีหักเหดงันี้  (Eugene Hecht, 2002) 

 

                                         
2
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2 2
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                                                    (3) 
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                                                       (4)   

       

ในสมการที่(4) การกระจายไบนอเมยีลเมื่อ j=1 แค่สองเทอมจะได้ 
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1 2
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           (5)                 

 

                                             

 

2 22 2
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0 0 0 0 0 0

1 (1 ) (1 ) ...
2 8

e e

e e

Nq Nq
n

m m

 

     

                             (6) 

 

เมื่อกระจายไบนอเมยีลแบบค่าลบแค่เทอมของ
2

1

2

0

(1 )




  

 

                                             
2 2 2

1 1 1 1 2 2

2 2 2

0 0 0

(1 ) 1 ( 1)(1 )( ) ( 1)( 1 1)(1 )( ) ...
  

  

                       (7) 

 

แทนในสมการ(6)ดงันี้  
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เมื่อ  
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ให้  
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  และ

2 4

0

04

e

e

Nq
C

m




  จะได้การหาดชันหัีกเหส าหรับการกระจายแสงปกต ิ ด้วย

สมการของคอชี(Cauchy’s equation)  

                                                    
2 4

...
B C

n A
 

                                                           (10) 

 

เมื่อ A และ B เป็นค่าคงที่ของการกระจายแสงของสารหนึ่งๆ หาได้จากดัชนีหักเหที่ความยาวคล่ืนต่างกนั เมื่อหาค่าดชันี

หักจากมุมเบี่ยงน้อยที่สดุสองเทอม น ามาแก้สมการที่ (10) ได้ดงันี้  

 

                                                    
2 2

1 1 2 2
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1 2

n n
A

 

 





                                                            (11) 

และ 

                                                     2 2 2 1
1 2 2 2

1 2

( )
n n

B  
 





                                                        (12) 

 

สร้างความสมัพันธด์ชันีหักเหและความยาวคล่ืน (Roger S. Estey, 1938) 

ผลการศึกษา 

         การวิเคราะห์ผลการทดลองเพ่ือหาค่ามุมยอดของปริซึม ด้วยมุมสะท้อนจากด้านหน้าขวาและซ้ายของปริซึมบันทกึ

สเกล V1 และ V2 น ามาค่ามุมยอดของปริซึม ในการหาค่ามุมเบี่ยงเบนต้องก าหนดมุมตกกระทบ เมื่อได้ค่ามุมเบี่ยงเบน

ของแต่ละความยาวคล่ืน น ามาค านวณค่าดชันีหักเหของแก้วปริซึม 

การวิเคราะหค่์ามุมยอดของปริซึม 

  ปริซึมเป็นสามเหล่ียมด้านเท่าหามุมยอดของปริซึมโดยบนัทกึสเกล V1 และ V2 เป็นมุมสะท้อนด้านหน้าปริซึมทั้ง

สองด้าน หมุนกล้องเทเลสโคปไปรับแสงสะท้อนทั้งสองด้าน น ามุมท้อนด้านซ้ายลบด้วยมุมสะท้อนด้านขวาหารด้วยสอง

จะได้มุมยอดของปริซึมมค่ีา 60.1924 องศา ดงัรปู 1 (ก) 

 

                     

                                  (ก)                                                                     (ข) 

 

รปูที่ 1 (ก) การหามุมสะท้อน (ข)มุมสะท้อนเมื่อผ่านช่องเปิดแสง 
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ตารางท่ี 1 ค่ามุมยอดของปริซึม 

No Vernier 
Telescope Right Telescope Left 

2A A Aav 
MSR VSR TR MSR VSR TR 

1 
V1 279o 19.5' 279.3250o 40o 0' 40.0000o 120.6750o 60.3375o 

60.1924o 

V2 99o 20' 99.3333o 220o 19.5' 220.3250o 120.9917o 60.4959o 

2 
V1 280o 17' 280.2833o 39o20' 20' 40.6667o 120.3834o 60.1917o 

V2 99o20' 20' 99.6667o 219o 0' 219.0000o 119.3333o 59.6667o 

3 
V1 279o 4' 279.0666o 39o 18.5' 39.3083o 120.2417o 60.1209o 

V2 99o20' 4' 99.4000o 220o 5' 220.0833o 120.6833o 60.3417o 

การวิเคราะหค่์ามุมตกกระทบของมุมเบีย่งเบนของแต่ละความยาวคลืน่ 

         การหาค่ามุมตกกระทบของมุมเบี่ยงเบนของแต่ละความยาวคล่ืน สเกล V1 อยู่ด้านบน และ V2 อยู่ด้านล่าง เมื่อ

หมุนกล้องเทเลสโคปขนานกบัตัวท าขนานแล้ว จะได้มุมทศิตรง (T) ของเทเลสโคป เมื่อต้องการให้มุมตกกระทบได้ 45 

องศา ต้องบวกมุม T+ 90 องศา ได้สเกล V1 และ V2 ท าให้เทเลสโคปตั้งฉากกบัตัวท าขนาน หมุนแท่นปริซึมให้เหน็แสง

ที่ผ่านมาจากสลิตมุมตกกระทบได้ 45 องศา พอดี ฉะนั้นมุม 40 องศา มาจาก T+ 95 องศา และมุม 55 องศา มาจาก 

T+ 85 องศา ก าหนดให้มุมตกกระทบมีค่า 40-65 องศา มุมเบี่ยงเบนเกดิจากการหักเหที่ผิวของมุมตกกระทบ และหัก

เหออกอีกด้านของปริซึม ในการหักเหของแสงภายในตัวกลางแก้วนั้น เมื่อเลื่อนกล้องเทเลสโคป ไปรับแสงพบการ

กระจาย เส้นสเปกตรัมออกมาเป็นสีต่างๆ ขึ้ นกับความยาวคล่ืนของแสงนั้น และมุมเบี่ยงเบนของแต่ละสีจะให้ค่าที่

แตกต่างกนั ดงัรปูที่  2 แสดงการค่ามุมเบี่ยงเบน D 

  

                   

(ก)                   (ข) 

รปูที่ 2 (ก) แสดงการหามุมตกกระทบ (ข)แสดงการหามุมเบี่ยงเบน 

 

ตารางท่ี 2 ค่ามุมเบีย่งเบนของมุมตกกระทบ 40-65 องศาแต่ละความยาวคลืน่ 

40 (deg) 

No Vernier 
Telescope  

Direct D0 D0 
MSR VSR TR 

Yellow V1 2780 20' 2780 20' 3320 20' 53.9333 
53.9667 

576 V2 980 20' 4' 980 20' 1520 20' 54.0000 

Violet V1 2700 40' 16' 2700 56' 3320 20' 61.4000 61.3667 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

313 

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 

404 V2 910 0' 910 1520 20' 61.3333 

45 (deg) 

No Vernier 
Telescope  

Direct D0 D0 
MSR VSR TR 

Yellow V1 2800 40' 14' 2800 54' 3320 20' 51.4333 
51.3833 

576 V2 1010 0' 1010 1520 20' 51.3333 

Violet V1 2750 40' 10' 2750 50' 3320 20' 56.5000 
56.4283 

404 V2 950 40' 15' 950 55' 1520 20' 56.3566 

 50 (deg) 

No Vernier 
Telescope  

Direct D0 D0 
MSR VSR TR 

Yellow V1 2820 20' 0' 2820 20' 3320 20' 50.0000 
50.0042 

576 V2 1020 20' 12.5' 1020 32.5' 1520 20' 50.0083 

Violet V1 2780 20' 0' 2780 20' 3320 20' 54.0000 
53.9500 

404 V2 980 20' 6 980 26' 1520 20' 53.9000 

55 (deg) 

No Vernier 
Telescope  

Direct D0 D0 
MSR VSR TR 

Yellow V1 2830 20' 14' 2830 34' 3320 20' 48.7666 
48.7750 

576 V2 1030 20' 13' 1030 33' 1520 20' 48.7833 

Violet V1 2790 40 5' 2790 45' 3320 20' 52.5833 
52.4583 

404 V2 1000 0' 1000 1520 20' 52.3333 

60 (deg) 

No Vernier 
Telescope  

Direct D0 D0 
MSR VSR TR 

Yellow V1 2840 0' 2840 3320 20' 48.3333 
48.2500 

576 V2 1040 10' 1040 10' 1520 20' 48.1666 

Violet V1 2800 40' 0' 2800 40' 3320 20' 51.6666 
51.5833 

404 V2 1000 40' 10' 1000 50' 152 020' 51.5000 

65 (deg) 

No Vernier 
Telescope  

Direct D0 D0 
MSR VSR TR 

Yellow 
V1 284o  7' 284o 7' 332o20' 

50.1333  

50.0166 

576 
V2 104o  6' 104o 6' 152o20' 

49.8999  

Violet2 
V1 281o 20' 7' 281o 27' 332o20' 

54.2999  

54.2166 

404 
V2 101o 20' 2.5' 101o 22.5' 152o20' 

54.1333  
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การวิเคราะหค่์ามุมเบีย่งเบนอ้ยท่ีสุดและดชันีหกัเหของแต่ละความยาวคลืน่ 

         น าค่ามุมเบี่ยงเบนของแต่ละมุมตกกระทบมาหาค่ามุมเบี่ยงเบนน้อยที่สดุ ของแต่ละสหีรือแต่ละความยาวคล่ืนดงันี้  

 

              
 

รปูที่ 3 ความสมัพันธร์ะหว่างมุมตกกระทบและมุมเบี่ยงเบนของความยาวคล่ืน 576 นาโนเมตร 

 

จากแผนภูมิที่ 3 ระหว่างมุมตกกระทบกับมุมเบี่ยงเบนและหามุม Dmของเส้นสเปกตรัมสเีหลือง มีค่า 48.2500 องศา 

ด้วยมุมตกกระทบที่ 60 องศา ค านวณหาค่าดชันีการหักเหปริซึมมค่ีา 1.6179 

 

               
 

รปูที่ 4  ความสมัพันธร์ะหว่างมุมตกกระทบและมุมเบี่ยงเบนของความยาวคล่ืน 404 นาโนเมตร 

 

 จากแผนภูมิที่ 4 ระหว่างมุมตกกระทบกับมุมเบี่ยงเบนและหามุม Dmของเส้นสเปกตรัมสีม่วง มีค่า 51.5833 

องศา ด้วยมุมตกกระทบที่ 60 องศา ค านวณหาค่าดชันีการหักเหปริซึมมค่ีา 1.6511 
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การวิเคราะหค่์าดชันีหกัเหของแต่ละความยาวคลืน่ดว้ยสมการคอชี 

         การหาดชันีหักเหส าหรับการกระจายแสงปกต ิด้วยสมการของคอชี นั้นหาจากมุมเบี่ยงน้อยที่สดุช่วงความยาวคล่ืน

สองเทอมสเีหลืองและสม่ีวง เมื่อ A=1.5858 และ B=1.0723x10
-14

 เมตร
2
 และหาค่าดชันีหักเหของความยาวคลื่นต่าง

ได้ด้วยสมการคอชี ในช่วงความยาวคล่ืนต่างๆ ดงัรปูที่ 5 

      
 

รปูที่ 5  แผนภมูิดัชนีหักเหของแต่ละความยาวคล่ืนด้วยสมการคอชีของเส้นสเปกตรัม 

  

 การหาดัชนีหักเหด้วยสมการคอชีใช้ได้กบัปริซึมทั่วไป และน ามาประยุกต์ใช้กบัของของเหลว เพ่ือศึกษาหาค่า

การหักเห การสะท้อน การดูดกลืน และการส่องผ่านของแสงของช่วงความยาวคล่ืนต่างๆ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

         พิจารณาตัวกลางช่วงการกระจายแสงปกติ (normal dispersion) เมื่อ 0
dn

d
 กล่าวถึงถึง g pv v  

 

 แสดงถึง

ความเรว็เฟสมากกว่าความเรว็กลุ่ม เมื่อ gv เป็นความเรว็กลุ่มแสดงออกมาเป็นสเปกตรัมและขึ้นกบัหลายความยาวคล่ืน 

เมื่อ 
2

B
n A


  หาอนุพันธไ์ด้ (Anna Samoc, 2003) 

 

                                                             
3

2dn B

d 


                                                           (13) 
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สมการที่ได้เป็นการกระจายของตัวกลางโปร่งใส เมื่อเส้นสเปกตัมสเีหลือง -111432 เมตร
-1

 และ เส้นสเปกตัมสม่ีวง -

324632 เมตร
-1
 ของการกระจายแสงมีค่าน้อยกว่าศูนย์ และความเรว็กลุ่ม ( )g

g

c
n

v
 เส้นสเปกตมัสเีหลือง 1.854x10

8
 

เมตรต่อวินาท ีเส้นสเปกตมัสม่ีวง 1.817x10
8
 เมตรต่อวินาท ีพิจารณาความเรว็กลุ่มเส้นสเปกตรัมแสงในตวักลาง แสงสี

เหลืองมมุึมเบี่ยงเบนน้อยกว่าสม่ีวง จึงผ่านตวักลางได้ดว่ีา  

                                                

สรุปผลการศึกษา 

  แสงขาวท ามุมตกกระทบ 60 องศา กับปริซึมวัดมุมเบี่ยงน้อยที่สุดของเส้นสเปกตรัมสีเหลืองมีค่า 48.2500 

องศา มีค่าดัชนีการหักเหของปริซึม 1.6179 และมุมเบี่ยงน้อยที่สดุของเส้นสเปกตรัมสม่ีวงมีค่า 51.5833 องศา มีค่า

ดัชนีการหักเหของปริซึมเป็น 1.6511 ส าหรับการกระจายแสงปกติ หาค่าคงที่ของสมการคอชีด้วยมุมเบี่ยงน้อยที่สดุช่วง

ความยาวคลื่นสองเทอมสเีหลืองและสม่ีวง มีค่าดังนี้   A=1.5858 และ B=1.0723x10
-14

 เมตร
2
 ท าให้หาค่าดัชนีหักเห

ของความยาวคล่ืนต่างได้ด้วยสมการคอชี 
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บทคดัย่อ 

ทุกวันนี้ การพิมพ์เป็นทักษะที่ส  าคัญมาก แต่ปรากฏว่ามีนักศึกษาเป็นจ านวนมากที่ไม่มีทักษะการพิมพ์

โดยเฉพาะทกัษะการพิมพ์ภาษาไทย บทความนี้ จึงน าเสนอเกมเพ่ือใช้ในการฝึกพิมพ์ภาษาไทย การเรียนรู้ ด้วยเกมเป็น

เคร่ืองมือส าคัญที่น ามาใช้ในด้านการศึกษา ซึ่งเกมได้ช่วยให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกบัการเรียนรู้ ได้ เกมพิมพ์ไทยที่เสนอ

แบ่งออกเป็น 9 ระดับจากระดับ 1 เป็นความเร็วต ่าสุดถึงระดับ 9 เป็นความเร็วสูงสุด ผู้เรียนสามารถเลือกเปล่ียน

ความเร็วได้ทันทีขณะที่เล่นเกม และเมื่อนักศึกษาพิมพ์ตัวอักษรที่ปรากฏบนหน้าจอได้อย่างถูกต้องนักศึกษากจ็ะได้

คะแนน โดยตวัอกัษรที่ปรากฏบนหน้าจอจะเป็นการสุ่มขึ้นมาแสดง ผลจากการทดลองแสดงให้เหน็ว่าเกมพิมพ์ไทยนี้ ช่วย

เพ่ิมทกัษะความสามารถในการพิมพ์ของนักศึกษาได้ 

ค ำส ำคญั: เกมเพ่ือการศึกษา เกมพิมพ์ไทย การเรียนรู้จากเกม  

 

Abstract 

Today, typing skill is a very important skill. But many students lack of typing skills especially Thai typing 

skill. This paper proposed the Thai typing game-based learning. Game-based learning has been widely used as 

supportive tools in education, it can help learners enjoy their learning. The proposed Thai typing game is divided 

into 9 level of speed from level 1 as a lowest speed to level 9 as a highest speed. The learner can change the speed 

instantly while playing the game. The game is designed to increase the score whenever students correctly enter the 

characters that appear randomly on the screen. The experimental result was shown that this typing game helps to 

increase students typing capability.  

Keywords: Educational Games, Game-Based Learning, Thai Typing Game 

 

บทน ำ 

ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในอนิเทอร์เนต็สามารถท าได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ผ่านทางอุปกรณต่์างๆ 

ทั้งคอมพิวเตอร์ แทบ็เลต็ และโทรศัพทม์ือถือสมาร์ทโฟน ดังนั้นการพิมพ์ซึ่งกค็ือการใส่อนิพุทให้กับอุปกรณ์เหล่านี้ จึง

เป็นสิ่งจ าเป็น เพราะจะเป็นการช่วยเพ่ิมความรวดเรว็ในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศในอนิเทอร์เนต็ได้ นอกจากนี้ การมี

ทักษะการพิมพ์ยังเป็นการช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้งานแอพพลิเคชันประยุกต์ด้วย ดังผลจากงานวิจัยของ พิมพ์ใจ 

และสกุญัญา (พิมพ์ใจ และสกุญัญา, 2550) พบว่าประสทิธภิาพการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดของนักศึกษาที่มี

ทกัษะการพิมพ์ดีกว่านักศึกษาที่ไม่มีทักษะการพิมพ์ ซึ่งการพิมพ์เป็นทกัษะที่ต้องมีการฝึกปฏบิัติบ่อยๆ จึงจะเกดิความ

ช านาญ ดังนั้นจึงมีผู้ พัฒนาโปรแกรมฝึกพิมพ์ดดีเพ่ือช่วยในการฝึกพิมพ์ดังเช่น โปรแกรมฝึกพิมพ์ดดีในระบบ Webbase 

ที่ http://www.thaiedu.net/typing/ พัฒนาโดยสชุาต ิกนัชัย ดงัแสดงในรปูที่ 1 ซึ่งมคีวามสะดวกในการใช้งานเนื่องจาก

ไม่ต้องท าการติดตั้งโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมีแบบฝึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่การฝึกปฏบิัติ
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บ่อยๆ อาจท าให้ผู้ที่เร่ิมต้นฝึกพิมพ์เกดิการเบื่อหน่ายในการฝึกได้ ดงันั้นจึงมกีารใช้เกมเพ่ือช่วยฝึกทกัษะการพิมพ์ ซึ่งจะ

ท าให้ผู้ ฝึกพิมพ์เกดิความสนุกในระหว่างการฝึกพิมพ์ได้ ในปี 2554 พัชรีย์ (พัชรีย์, 2554) ได้พัฒนาเกมออนไลน์เพ่ือ

ฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาองักฤษ และในปี 2010 Wang และคณะ (Wang และคณะ, 2010) ได้พัฒนาเกมขึ้นมาเพ่ือใช้

ในการสอนวิชาภาษาองักฤษ โดยใช้ช่วยในเรื่องการสะกดค าศัพท ์และความเรว็ในการพิมพ์ และในปี 2012 Costagliola 

และคณะ (Costagliola และคณะ, 2012) ได้พัฒนาเกมฝึกพิมพ์ดีดบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ (Android) ด้วย

วิธกีารอนิพุทบนหน้าจอสัมผัสหรือที่เรียกว่า KeyScretch ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมใช้บนโทรศัพท์และแทบ็เลต็ในปัจจุบัน ดัง

แสดงตวัอย่างหน้าจอเกมในรปูที่ 2 นอกจากนี้ยังมกีารพัฒนาเกมเพ่ือช่วยฝึกพิมพ์ค าในภาษาอื่นอกี เช่น ในปี 2013 Ga 

และ Jun (Ga และ Jun, 2013) ได้พัฒนาเกมพิมพ์ค าศัพทเ์ป็นภาษาทเิบต ดังจะเหน็ประโยชน์จากการใช้โปรแกรมฝึก

พิมพ์ดดี และเกมฝึกพิมพ์ดดี ดงันั้นในงานวิจัยนี้จึงพัฒนาโปรแกรมช่วยฝึกพิมพ์ดดีภาษาไทยในรปูแบบเกม 

 

  
รปูที่ 1 โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีดพัฒนาโดยสชุาต ิ รปูที่ 2 เกมฝึกพิมพ์ดีดพัฒนาโดย Costagliola และคณะ 

 

 

วิธีกำร 

เกมพิมพ์ไทยเป็นเกมฝึกทกัษะการพิมพ์ภาษาไทย เมื่อเปิดเกมขึ้นมาจะมโีมเดลสามมติขิองตวัอกัษรซึ่งประกอบ

ไปด้วย พยัญชนะไทย สระไทย และวรรณยุกต์ไทย ถูกปล่อยออกมาจากด้านบนของหน้าจอลงแล้วค่อยๆ เลื่อนลงมายัง

ด้านล่างของหน้าจอ โดยการปล่อยตัวอกัษรแต่ละตัวจะมีการหน่วงเวลาไว้ (ซึ่งการหน่วงเวลาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ

ระดับความเรว็ที่ผู้ใช้เลือก) ซึ่งตัวอักษรจะถูกปล่อยออกมาชุดละ 20 ตัวอักษร โดยตัวอักษรชุดแรกประกอบไปด้วย

ตัวอกัษร 4 ตัวคือ “ฟ” “ห” “ก” และ “ด” โดยในชุดแรกนี้ จะท าการสุ่มตวัอกัษรทลีะตวัจาก “ฟ” “ห” “ก” และ “ด” 

จนครบ 20 ตวัอกัษร และในชุดถดัไปตวัอกัษรจะเพ่ิมขึ้นมาอกี 4 ตวัคอื “อ่” “อา” “ส” และ “ว” รวมเป็น 8 ตวั ดงันั้น

การสุ่มในรอบที่สองจะสุ่มตวัอกัษรทลีะตวัจาก “ฟ” “ห” “ก” “ด” “อ่” “อา” “ส” และ “ว” จนครบ 20 ตวัอกัษร และ

ในชุดถัดๆ ไปจะท าการเพ่ิมตัวอกัษรขึ้นทลีะ 4 ตัวอกัษรจนกระทั่งในชุดที่ 18 จะมีตัวอกัษรที่ใช้สุ่มครบทั้ง 70 ตัวอกัษร 

(ล าดับการเพ่ิมตัวอกัษรดูได้ในตารางที่ 1) จากนั้นในชุดที่ 19 และชุดต่อๆ ไปกจ็ะท าการสุ่มเหมือนในชุดที่ 18 คือสุ่ม

ตวัอกัษรทลีะตวัจากตวัอกัษรทั้งหมด 70 ตวัอกัษร 
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ตำรำงท่ี 1 พยัญชนะไทย สระไทย และวรรณยุกตไ์ทย 

พยัญชนะไทย สระไทย และวรรณยุกต์ไทย 

ฟ ห ก ด อ่ อา ส ว 

ๆ ไ อ า พ อ ี ร น ย 

ผ ป แ อ ท ม ใ ฝ 

อะ เ อ ั อ้ อ ิ อ ื บ ล 

ง ภ ถ อ ุ อ ึ ค ต จ 

ข ช อู อ ์ ฤ ฆ ฏ โ 

อ ๋ ษ ศ ซ ฎ ฑ ธ ฌ 

อ ๊ ณ ฯ ญ ฐ อ ็ ฉ ฮ 

ฒ ฬ ฦ ฃ ฅ .   

 

ตวัอกัษรที่ถูกปล่อยออกมาจะเล่ือนจากด้านบนของหน้าจอลงมายังด้านล่างของหน้าจอ โดยตวัอกัษรที่ลงมาใกล้

ถึงด้านล่างมากที่สดุจะมีเป็นตัวอกัษรสเีขียว ส่วนตัวอกัษรอื่นๆ จะเป็นตัวอกัษรสเีหลือง โดยผู้ เล่นเกมต้องกดแป้นบน

คีย์บอร์ดภาษาไทยให้ตรงกับตัวอักษรสีเขียว เพ่ือเป็นการท าลายตัวอักษรก่อนที่ตัวอักษรจะเล่ือนลงมาถึงด้านล่างของ

หน้าจอ ซึ่งที่ด้านล่างของหน้าจอจะมลูีกบาศกอ์ยู่ทั้งสิ้น 5 ลูก ถ้าตวัอกัษรเล่ือนลงมาโดนลูกบาศกลู์กใด ลูกบาศกลู์กนั้นก็

จะระเบิด และถ้าลูกบาศกร์ะเบิดครบทั้ง 5 ลูก กจ็ะเป็นการจบเกม ดังนั้นผู้ เล่นต้องพยายามกดแป้นบนคีย์บอร์ดให้ตรง

กบัตัวอกัษรสเีขียวเพ่ือท าลายตัวอกัษรก่อนที่ตัวอกัษรจะเล่ือนลงมาชนกบัลูกบาศก ์และเมื่อผู้เล่นกดแป้นคีย์บอร์ดตรง

กบัตวัอกัษรสเีขยีวซึ่งท าให้ตวัอกัษรตวันี้ ระเบดิแล้ว ตวัอกัษรตวัถดัไปที่อยู่ใกล้ถงึด้านล่างมากที่สดุจะเปล่ียนจากตวัอกัษร

สเีหลืองเป็นตวัอกัษรสเีขยีว  

โดยทุกตวัอกัษรที่ระเบดิไป ผู้เล่นจะได้คะแนน ซึ่งคะแนนจะเท่ากบัความเรว็ที่ผู้เล่นก าลังเล่นอยู่ในขณะนั้น โดย

เกมนี้มีความเรว็ทั้งหมด 9 ระดับ แต่ละระดับจะแตกต่างกนัที่ระยะเวลาในการปล่อยตัวอกัษรออกมา โดยตอนเร่ิมเล่น

เกมความเรว็จะเท่ากับ 5 แต่ผู้เล่นเกมสามารถปรับเปล่ียนความเรว็ได้ตลอดเวลาด้วยการกดปุ่ม 1-9 บนคีย์แพด โดย

ความเรว็ระดบั 1 เป็นระดบัเริ่มต้น เหมาะส าหรับผู้เริ่มต้นฝึกพิมพ์ โดยเมื่อฝึกได้คล่องแคล่วแล้วผู้เล่นสามารถเพ่ิมระดบั

ความเรว็ขึ้นได้เรื่อยๆ จนถงึความเรว็ระดบั 9 ซึ่งเป็นระดับที่ยากที่สดุ ซึ่งทุกคร้ังที่ตวัอกัษรระเบดิ หรือลูกบาศกร์ะเบดิจะ

มภีาพและเสยีงเพ่ือเพ่ิมความสนุกตื่นเต้นให้กบัผู้เล่นด้วย  

การศึกษานี้ท าการสร้างโมเดลสามมติขิองพยัญชนะไทย สระไทย และวรรณยุกตไ์ทย รวมทั้งสิ้น 70 ตวัอกัษรดงั

แสดงในตารางที่ 1 ด้วย โปรแกรม Blender (https://www.blender.org/) โดยใช้ฟอนต์ TH Sarabun New ซึ่งเป็นรุ่น

ปรับปรงุจากฟอนต ์TH Sarabun PSK (ฟอนต-์ฟอนตส์ารบรรณ ปรับปรงุรุ่นใหม่, 2560) ซึ่งฟอนตส์ารบรรณเป็นหนึ่ง

ใน 13 ฟอนต์แห่งชาติที่กรมทรัพย์สนิทางปัญญา ร่วมกับส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน) หรือ SIPA ได้เผยแพร่ให้ใช้งานได้ ตวัอย่างโมเดลตวัอกัษรสามมติิแสดงในรปูที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วยตวัอกัษร 

“ฟ” “ห” “ก” “ด” “อ่” “อา” “ส” และ “ว” ซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวอกัษรที่เป็นสระบางตัว เช่น “อ่” จะมีการเพ่ิมกรอบ

สี่เหล่ียมเข้ามาในโมเดล เพ่ือท าให้ผู้เล่นสามารถมองเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าตัวอกัษรที่เหน็คือ “อ่” แต่สระบางตัวที่สามารถ

มองเหน็แล้วเข้าใจได้ง่าย เช่น “อา” จะไม่มกีารเพ่ิมกรอบสี่เหล่ียมเข้ามา 
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รปูที่ 3 โมเดลตัวอกัษรสามมิติ 

 

จากนั้นน าโมเดลสามมติขิองทั้ง 70 ตวัอกัษรมาใช้ในโปรแกรม Unity3D (https://unity3d.com/) โดยการ

พัฒนาเกมนี้ศึกษาวิธกีารใช้งานโปรแกรม Unity3D รวมถงึน า Asset มาจากสื่อการสอนการใช้งานโปรแกรม Unity3D คอื 

Roll-a-ball tutorial (Roll-a-ball tutorial, 2560) และ Space Shooter tutorial (Space Shooter tutorial, 2560) และ

ได้ท าการเพ่ิมเทคนิคการปรับระดบัความเรว็ และการสุ่มตวัอกัษรไม่ให้ปล่อยตวัอกัษรตวัเดมิออกมาตดิๆ กนั 

การสุ่มตวัอกัษรไม่ให้ปล่อยตวัอกัษรตวัเดมิออกมาตดิๆ กนั ท าได้ด้วยการจดจ าต าแหน่งของตวัอกัษรที่ถูก

ปล่อยออกมาก่อนหน้า และน ามาตรวจสอบว่าไม่ตรงกบัต าแหน่งของตวัอกัษรที่ก  าลังจะปล่อยออกมา แต่ถ้าตรงกนัให้ท า

การสุ่มใหม่ ดงัอลักอริทมึต่อไปนี้  

 

            int prevCharacter = -1;  // ก าหนดตวัอกัษรก่อนหน้า, ก าหนดให้ไม่มตีวัอกัษรก่อนหน้า 

            int waveCount = 1;       // ก าหนดรอบ, ก าหนดให้เร่ิมต้นที่รอบที่ 1  

            int increaseHazard = 4;  // ก าหนดจ านวนการเพ่ิมตวัอกัษรในแต่ละรอบ, เพ่ิมรอบละ 4 ตวัอกัษร 

            int upperBound = waveCount * increaseHazard;  // ก าหนดจ านวนตวัอกัษรที่จะน ามาสุ่ม 

            if (upperBound > characters.Length)  // ถ้าจ านวนตวัอกัษรที่จะน ามาสุ่มมมีากกว่าจ านวนตวัอกัษรที่ม ี

                upperBound = characters.Length;  // ก าหนดให้ตวัอกัษรที่จะน ามาสุ่มเท่ากบัจ านวนตวัอกัษรที่ม ี

            for (int i = 0; i < 20; i++)              // ปล่อยออกมาชุดละ 20 ตวัอกัษร 

            { 

                int nextHazard; 

                do 

                { 

                    nextHazard = Random.Range(0, upperBound); // ท าการสุ่มตวัอกัษร 

                } 

                while (prevCharacter == nextHazard); // ถ้าตวัอกัษรที่สุ่มได้ตรงกบัตวัอกัษรก่อนหน้าให้สุ่มใหม่ 

                CreateCharacter (nextHazard);           // ปล่อยตวัอกัษรออกมา 

                prevCharacter = nextHazard;              // ก าหนดต าแหน่งให้ตวัอกัษรก่อนหน้าเท่ากบั 

                                                                   // ต าแหน่งตวัอกัษรที่สุ่มได้ 

                yield return new WaitForSeconds(spawnWait);   // หน่วงเวลาก่อนปล่อยตวัอกัษรตวัถดัไป 

            } 

            yield return new WaitForSeconds(waveWait);        // หน่วงเวลาก่อนปล่อยตวัอกัษรชุดถดัไป 

            waveCount++;                                                // นับรอบเพ่ิมขึ้น 1 รอบ 
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เกมพิมพ์ไทยน ามาให้นักศึกษาทดลองใช้ โดยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จ านวน 10 คน โดยแบ่งเป็น

นักศึกษาที่ไม่มีทกัษะการพิมพ์สมัผัสภาษาไทยจ านวน 5 คน และนักศึกษาที่มีทกัษะการพิมพ์สมัผัสภาษาไทยจ านวน 5 

คน โดยการทดลองจะให้นักศึกษาทดลองพิมพ์ที่ระดับความเร็วทั้ง 9 ระดับ แล้วให้นักศึกษาเลือกระดับความเรว็ที่

เหมาะสมกบัตวัเอง จากนั้นให้นักศึกษาท าการฝึกพิมพ์สมัผสัภาษาไทยด้วยเกมพิมพ์ไทยวันละ 30 นาท ีเป็นเวลา 10 วนั 

จากนั้นให้นักศึกษาเลือกระดับความเรว็ที่เหมาะสมกบัตัวเองอกีคร้ัง เพ่ือเป็นการเปรียบเทยีบความสามารถในการพิมพ์

สมัผสัของนักศึกษาก่อนและหลังการฝึกด้วยเกมพิมพ์ไทย 

 

ผลกำรศึกษำ 

หน้าหลักของเกมพิมพ์ไทยประกอบไปด้วย ส่วนแสดงคะแนนทางด้านบนซ้ายของหน้าจอ ส่วนแสดงระดับ

ความเรว็ของการปล่อยตวัอกัษรออกมาทางด้านบนขวาของหน้าจอ และลูกบาศกจ์ านวน 5 ลูกทางด้านล่างของหน้าจอ ดงั

แสดงในรูปที่ 4 จากนั้นตัวอักษรจะทยอยปล่อยออกมาจากด้านบนของหน้าจอแล้วเลื่อนลงมาทางด้านล่างของหน้าจอ 

โดยตัวอกัษรตัวที่อยู่ใกล้ด้านล่างของหน้าจอมากที่สดุจะมีสเีขียว ส่วนตัวอกัษรตัวอื่นๆ จะมีสเีหลือง ดังแสดงในรูปที่ 5 

ซึ่งตวัอกัษร “ก” อยู่ใกล้ด้านล่างของหน้าจอมากที่สดุจึงมสีเีขยีว ส่วนตวัอกัษรที่เหลือจะมสีเีหลือง 

  
รปูที่ 4 ภาพหน้าจอตอนเริ่มเกม รปูที่ 5 ภาพหน้าจอขณะที่ตัวอกัษรก าลังเล่ือนลงมาด้านล่าง 

 

เมื่อผู้เล่นกดแป้นบนคีย์บอร์ดตรงกบัตวัอกัษรที่มีสเีขียว ตัวอกัษรสเีขยีวนั้นจะระเบิด และตัวอกัษรตัวถดัไปจะ

เปล่ียนเป็นสเีขียว ดังตัวอย่างในรูปที่ 5 ตัวอักษร “ก” มีสีเขียว เมื่อผู้ ใช้กดแป้นบนคีย์บอร์ด “ก” กจ็ะท าให้ตัวอกัษร 

“ก” ระเบดิ และตวัอกัษรตวัถดัไปซึ่งกค็อืตวัอกัษร “ฟ” จะเปล่ียนจากสเีหลืองเป็นสเีขยีวดงัแสดในรปูที่ 6 และรปูที่ 7 
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รปูที่ 6 ภาพหน้าจอขณะตวัอกัษรระเบิด รปูที่ 7 ภาพหน้าจอขณะตวัอกัษรระเบิด 

 

แต่ถ้าผู้เล่นกดแป้นคีย์บอร์ดไม่ตรงกบัตวัอกัษรที่มีสเีขียวหรือกดไม่ทนั ตัวอกัษรจะเลื่อนลงมาทางด้านล่างของ

หน้าจอ และชนเข้ากบัลูกบาศก ์จะท าให้ลูกบาศกร์ะเบดิ ดงัแสดงในรปูที่ 8 และรปูที่ 9 

  
รปูที่ 8 ภาพหน้าจอขณะลูกบาศกร์ะเบดิ รปูที่ 9 ภาพหน้าจอขณะลูกบาศกร์ะเบดิ 

 

และถ้าลูกบาศกร์ะเบดิไปจนครบทั้ง 5 ลูก จะท าให้จบเกมทนัท ีโดยมข้ีอความ Game Over! แสดงขึ้นที่กึ่งกลาง

หน้าจอ ดังแสดงในรูปที่ 10 และเมื่อตัวอกัษรเลื่อนลงมาจนครบทั้งชุด (ชุดละ 20 ตัวอกัษร) จะปรากฏข้อความ Press 

‘R’ for Restart ดงัแสดงในรปูที่ 11 
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รปูที่ 10 ภาพหน้าจอขณะลูกบาศกลู์กสดุท้ายระเบิด รปูที่ 11 ภาพหน้าจอรอเริ่มเกมใหม่ 

 

โดยในระหว่างเล่นเกม ผู้เล่นสามารถปรับระดบัความเรว็ของการปล่อยตวัอกัษรได้ตลอดเวลาโดยการกดปุ่ม 1-

9 เช่น เมื่อกดปุ่ม 1 ซึ่งเป็นความเรว็ต ่าสุดจะมีผลให้ระยะเวลาการปล่อยตัวอักษรแต่ละตัวจะห่างกันนานมาก เหมาะ

ส าหรับผู้ เริ่มต้นฝึกพิมพ์ ดังแสดงในรูปที่ 12 จะเห็นได้ว่าในหน้าจอมีตัวอักษรเพียง 2 ตัว แต่ถ้ากดปุ่ม 9 ซึ่งเป็น

ความเรว็สูงสุด จะมีผลให้ระยะเวลาการปล่อยตัวอักษรแต่ละตัวห่างกันน้อยมาก ดังแสดงในรูปที่ 13 จะเห็นได้ว่าใน

หน้าจอมตีวัอกัษรมากถงึ 10 ตวั 

  
รปูที่ 12 ภาพหน้าจอเมื่อเลือกความเรว็ระดับ 1 รปูที่ 13 ภาพหน้าจอเมื่อเลือกความเรว็ระดับ 9 

 

ผลจากการทดลองให้นักศึกษาทดลองพิมพ์ที่ระดบัความเรว็ทั้ง 9 ระดับ แล้วให้นักศึกษาเลือกระดับความเรว็ที่

เหมาะสมกบัตวัเองก่อนการฝึกใช้เกมพิมพ์ไทยพบว่า นักศึกษาที่ไม่มทีกัษะการพิมพ์สมัผัสภาษาไทยเลือกระดับความเรว็

ที่ 1-2 ส่วนนักศึกษาที่มทีกัษะการพิมพ์สมัผสัภาษาไทยเลือกระดับความเรว็ที่ 4-6 จากนั้นได้ท าการทดลองให้นักศึกษา

ฝึกพิมพ์สัมผัสภาษาไทยด้วยเกมพิมพ์ไทยวันละ 30 นาที เป็นเวลา 10 วัน และให้นักศึกษาเลือกระดับความเร็วที่



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

324 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 

เหมาะสมกบัตวัเองอกีคร้ังพบว่า นักศึกษาที่ไม่มทีกัษะการพิมพ์สมัผสัภาษาไทยเลือกระดบัความเรว็ที่ 1-5 ส่วนนักศึกษา

ที่มทีกัษะการพิมพ์สมัผสัภาษาไทยเลือกระดบัความเรว็ที่ 5-9 

 

อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

โปรแกรมฝึกพิมพ์ดดีภาษาไทยที่พัฒนาโดยสชุาต ิกนัชัย เป็นโปรแกรมฝึกพิมพ์ที่มีการก าหนดตวัอกัษรไว้ก่อน

ล่วงหน้าท าให้ผู้ฝึกเกดิความรู้สกึเบื่อหน่าย ไม่สนุกสนาน แต่เกมพิมพ์ไทยที่พัฒนาขึ้นตัวอกัษรถูกก าหนดให้แสดงแบบ

สุ่ม ท าให้ผู้ ฝึกพิมพ์ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ว่าตัวอักษรต่อไปคือตัวอกัษรอะไร อีกทั้งเกมพิมพ์ไทยมีการใช้เสยีง

ประกอบเพ่ือเพ่ิมความรู้สกึตื่นตัวให้กบัผู้ ฝึกอยู่เสมอ ท าให้ผู้ ฝึกเกดิความสนุกสนานในระหว่างการฝึกพิมพ์  แต่การสุ่ม

ตัวอกัษรที่ใช้ในเกมพิมพ์ไทยนี้ตัวอกัษรแต่ละตัวมีโอกาสถูกสุ่มขึ้นมาแสดงเท่ากนั ดังนั้นแนวทางการพัมนาต่อไปควรมี

การเกบ็ข้อมูลตัวอกัษรเช่น จากอนิเทอร์เนต็เพ่ือน ามาค านวณหาสถิติการใช้งานจริงของตัวอกัษรแต่ละตวัว่าตัวอกัษรใด

ปรากฏบ่อยกใ็ห้มโีอกาสสุ่มขึ้นมาแสดงมากขึ้น แต่ตวัอกัษรใดที่ไม่ค่อยมกีารน ามาใช้งานกใ็ห้สุ่มขึ้นมาแสดงน้อยลง  

 

สรุปผลกำรศึกษำ 

ผลจากการทดลองใช้งานเกมพิมพ์ไทยของผู้ที่มีทกัษะและไม่มีทกัษะการพิมพ์พบว่าเกมท าให้การฝึกพิมพ์เกดิ

ความสนุกสนาน ตื่นเต้น โดยผู้ที่ไม่มีทกัษะการพิมพ์เลือกระดับความเรว็ที่เหมาะสมกบัตัวเองที่ระดับ 1-5 เพ่ิมขึ้นจาก

ก่อนการฝึกที่เลือกระดับความเรว็ที่ 1-2 ส่วนผู้ที่มทีกัษะการพิมพ์เลือกระดับความเรว็ที่เหมาะสมกบัตวัเองที่ระดบั 5-9 

เพ่ิมขึ้นจากก่อนการฝึกที่เลือกระดับความเรว็ที่ 4-6 ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ ฝึกด้วยเกมพิมพ์ไทยได้มีการพัฒนา

ทักษะความรวดเรว็ในการพิมพ์สมัผัสภาษาไทย แต่มีเร่ืองที่แนะน าให้น ามาปรับปรุงคือตัวสระไทยบางตัวในระหว่างที่

เลื่อนลงมาแล้วเกดิการเอยีงท าให้ผู้เล่นมองเหน็ไม่ชัดเจนว่าเป็นตวัสระไทยอะไร เช่น สระอ ิสระอ ีสระอ ึเมื่อเกดิการเอยีง

ขวาผู้เล่นจะมองได้ยากว่าเป็นสระอะไร 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้  มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่าชายเลนและการใช้ประโยชน์ป่า

ชายเลน  เชิงนิเวศวิถีของชุมชนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการวางแปลงส ารวจข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพของ  พืชป่าชายเลนและสมัภาษณค์รัวเรือนในสามชุมชน พบพันธุไ์ม้ป่าชายเลน 10 ชนิด 7 สกุล 6 

วงศ์ มค่ีาเฉล่ียจ านวนชนิดพันธุไ์ม้เท่ากบั 3.7±2.1SD และค่าเฉล่ียจ านวนต้นเท่ากบั 266±137SD ซึ่งสามารถแบ่งสงัคม

ของหมู่ไม้เป็น 2 ประเภท คือ สงัคมหมู่ไม้ในสกุลแสม พบเฉพาะในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ติดกับทะเล และสงัคมหมู่ไม้

โปรงแดง-ตะบูนขาว พบในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ติดกับชุมชน จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของความหลากหลาย

และลักษณะโครงสร้างของพืชป่าชายเลนพบว่า ค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Diversity Index: H′ ) เท่ากับ 

0.65±0.5SD ความสม ่าเสมอของชนิดพันธุ์ (Species Evenness: E) เท่ากบั 0.66±0.3SD และดัชนีความส าคัญ (Importance 

Values Index: IVI) สงูสดุคอื แสมทะเล มค่ีาเท่ากบั 227 ส าหรับการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถขีองชุมชนพบว่า 

ระดบัการใช้ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมของแต่ละชุมชนมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 (F = 

161.778;  p-value = 0.000) เนื่องจากลักษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม และฐานทรัพยากรป่าชายเลนที่แตกต่างกนั โดย

ชุมชนหมู่ที่ 6 มกีารใช้ประโยชน์ทางตรงเพ่ือเป็นแหล่งจับสตัว์น า้ หมู่ที่ 4 ใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนเพ่ือเผาถ่าน และหมู่ที่ 

1 ใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนเพ่ือ  การก่อสร้างบ้านเรือน นอกจากนี้  ชุมชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 มกีารใช้ประโยชน์ทางอ้อม

เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด ขณะที่หมู่ที่ 6 ใช้ประโยชน์ในด้านการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น า้ ซึ่งการใช้

ประโยชน์ดงักล่าวสอดคล้องกบันิเวศวิถขีองแต่ละชุมชน 

ค าส าคญั: ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช  การใช้ประโยชนป่์าชายเลน  นิเวศวิถ ี

 

Abstract 

 This study aims at assessing the plant biodiversity and mangrove forest utilization based on community ecological 

pathway in Khlong Tamru Sub-district, Mueang District, Chon Buri Province by conducting the mangrove forest’s plots 

survey and household interviews in three communities. 10 species in 7 genera of 6  families are found with the average 

species of 3.7 ±2.1SD and the average number of trees of 266 ±137SD. These trees can be classified into 2 communities, 
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Avicennia community which found only in the plots near by the sea and Ceriops-Xylocarpus community which found in 

the plots near by the communities. The results of mangrove plant’s diversity and structure analysis showed that the 

Diversity Index (H’) is 0.65 ±0.5SD and the Species Evenness (E) is 0.66 ±0.3SD. Avicennia marina has the highest 

important value index (IVI) of 227.  Relating to the ecological pathway of mangrove forest utilization, the direct and 

indirect use of the three communities are significantly different at the level of 0.01 (F = 161.778; p-value = 0.000),  

due to the differences of economy, society, and mangrove forest resources. In details the major direct use of mangrove 

forest in Moo 6 community is fishery. While Moo 4 uses timbers for charcoal, and Moo 1 uses lumbers for construction. 

Indirect use of mangrove forest for ecotourism is found in Moo 1  and Moo 4 ; while aquaculture is found in Moo 6  as 

major activities. The direct and indirect uses of mangrove forest are relevant to ecological pathway of each community. 

Keywords: plant biodiversity, mangrove forest utilization, ecological pathway 

 

บทน า 

 ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าชายเลนนับว่ามีความส าคัญและมีคุณค่าต่อมนุษย์เป็นอย่างย่ิง เนื่องจากเป็น

แหล่งก าเนิดปัจจยัสี่ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และเป็นฐานทรัพยากรที่ส  าคญัในการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม  อกีทั้ง

ทรัพยากรป่าชายเลนยังมีความส าคัญต่อสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ  ในระบบนิเวศ โดยเฉพาะเป็นแหล่งอนุบาลและหลบภัยของสตัว์น า้วัยอ่อน 

นอกจากนี้ ป่าชายเลนยังมีบทบาทในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เป็นแนวป้องกันคลื่นและพายุ รวมทั้งการกัดเซาะชายฝั่ง 

(Upadhyay, Ranjan, & Singh, 2002, pp. 1329-1338; Mazda, Wolanski, & Ridd, 2007, p. 20; Cannicci, et al., 2008,  pp. 

186-200; Kathiresan, 2012, pp. 70-89) อย่างไรกต็าม ในปัจจุบันพบว่ามีการเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งในด้าน

ปริมาณและคุณภาพ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นหลายชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบที่ยังคง

ด ารงชีวิตด้วยการพ่ึงพิงป่าชายเลน (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2556, น. 26-29) 

 จากผลการส ารวจพ้ืนที่ป่าชายเลนของประเทศไทยพบว่า มีพ้ืนที่ลดลงอย่างเหน็ได้ชัดจาก 2.29 ล้านไร่ ใน  ปี 

พ.ศ. 2540 เหลือเพียง 1.53 ล้านไร่ในปี พ.ศ. 2557 เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้

สมัปทานไม้ป่าชายเลน การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในรปูแบบต่าง ๆ เพ่ือรองรับประชากรที่เพ่ิมขึ้นและ   การ

พัฒนาทางเศรษฐกจิ นอกจากนี้  ยังพบปัญหาความเสื่อมโทรมของป่าชายเลน และคุณภาพน า้ทะเลชายฝั่ง ส่งผลให้ปริมาณ

สัตว์น า้ลดลง มีการเปล่ียนแปลงอาชีพจากที่พ่ึงพาธรรมชาติไปประกอบอาชีพอื่น และอาจท าให้ประชาชน   ขาดความ

ตระหนักหรือละเลยความส าคญัของทรัพยากรป่าชายเลนมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบนัยังคงเป็นภาระที่ภาครัฐต้องเร่งด าเนินการ

แก้ไขปัญหาต่อไป (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2554, น. 25-50) 

 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่าชายเลนประกอบกบัการศึกษาการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน  เชิง

นิเวศวิถขีองชุมชนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแต่เป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์ป่าชาย

เลนทางตรงและทางอ้อม แต่ยังให้ความส าคัญกับการศึกษาเชิงลึกถึงวิถีพ้ืนบ้านหรือแนวปฏิบัติของชุมชนที่ พ่ึงพิง

ทรัพยากร ป่าชายเลนที่ได้รับการถ่ายทอดทางภมูิปัญญาจากบรรพบุรุษมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สนิทางปัญญา

ที่มค่ีามหาศาลนั้น ดงันั้น การศึกษาคร้ังนี้จึงถอืเป็นองคค์วามรู้ส  าคญัที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการสงัเคราะห์แนวทาง การ

จัดการพ้ืนที่ป่าชายเลนที่สอดคล้องกบัการพัฒนารปูแบบการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนของชุมชนอย่างย่ังยืนต่อไปในอนาคต 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่าชายเลนและการศึกษาการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถีของ

ชุมชนต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แบ่งวิธกีารด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ การส ารวจและ  เกบ็ข้อมูล

ด้านนิเวศวิทยาในพ้ืนที่ป่าชายเลน และการเกบ็ข้อมูลการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนของชุมชนโดยวิธกีารสมัภาษณ ์
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1. การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพและการวิเคราะหส์งัคมพชืป่าชายเลน 

 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่าชายเลน โดยการวางแปลงตัวอย่างขนาด 40 เมตร× 40 เมตร 

จ านวน 6 แปลง และวางแปลงย่อย 3 ขนาด ซ้อนทับมุมล่างด้านขวาของแปลงใหญ่ทุกแปลง ได้แก่ ขนาด 10 เมตร× 10 เมตร 

ขนาด 4 เมตร× 4 เมตร และขนาด 1 เมตร× 1 เมตร จากนั้นท าการส ารวจและเกบ็ข้อมูลชนิดพันธุพื์ช จ านวนต้นไม้  ขนาด

ความสงูและความโตที่เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก 1.30 เมตรจากระดับพ้ืน (Diameter at Breast Height; DBH) โดยแบ่งหมู่

ไม้ออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ ไม้ใหญ่ (tree) ท าการส ารวจและเกบ็ข้อมูลภายในแปลง 10 เมตร× 10 เมตร   ไม้หนุ่ม (sapling) 

ท าการส ารวจและเกบ็ข้อมูลภายในแปลง 4 เมตร× 4 เมตร และกล้าไม้ (seedling) ท าการส ารวจและเกบ็ข้อมูลภายในแปลง 1 

เมตร ×  1 เมตร แล้วน าผลการส ารวจที่ได้ไปวิเคราะห์ผลโดยวิธกีารดงัต่อไปนี้  

 1.1 ดัชนีความส าคัญ (Importance Values Index: IVI) คือ ผลรวมของความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative 

Density: RD) ความเด่นสัมพัทธ์ (Relative Dominance: RDO) และความถี่สัมพัทธ์ของพันธุ์ไม้แต่ละชนิด (Relative 

Frequency: RF) ซึ่งหาได้จากสตูร (ดอกรักและอทุศิ, 2552, น. 76-77) 

  IVI = RD + RDO + RF ………. (1) 

  สตูรค านวณ 

 1.2 ความหนาแน่นสมัพันธ ์(Relative Density: RD) 

  RDA =            ความหนาแน่นของชนิด A (DA)   x 100 ………. (2) 

    ความหนาแน่นรวมของไม้ทุกชนิดในแปลงตวัอย่าง 

 1.3 ความหนาแน่นของพันธุไ์ม้แต่ละชนิด (Density: D) 

  DA =  จ านวนต้นทั้งหมดของชนิด A ที่ปรากฏในแปลงตวัอย่าง  ………. (3) 

          พ้ืนที่ทั้งหมดของแปลงตวัอย่างที่ท าการศึกษา 

 1.4 ความเด่นสมัพัทธ ์(Relative Dominance: RDO) 

  RDOA =          ความเด่นของชนิด A (DOA)   x 100 ………. (4) 

    ความเด่นรวมของพันธุไ์ม้ทุกชนิดในแปลง 

 1.5 ความเด่นของพันธุไ์ม้แต่ละชนิด (Dominance: DO) 

  DOA =   พ้ืนที่หน้าตดัรวมของชนิด A   ………. (5) 

      พ้ืนที่ทั้งหมดที่ท าการศึกษา 

 1.6 ความถี่สมัพัทธข์องพันธุไ์ม้แต่ละชนิด (Relative Frequency: RF) 

  RFA =          ความถี่ของชนิด A (FA)    x 100 ………. (6) 

     ความถี่รวมของพันธุไ์ม้ทุกชนิดในแปลง 

 1.7 ความถี่ของพันธุไ์ม้ชนิดนั้น (Frequency: F) 

  FA =      จ านวนแปลงตวัอย่างที่ชนิด A ปรากฏ   x 100 ………. (7) 

     จ านวนแปลงตวัอย่างทั้งหมดที่ท าการส ารวจ 

ทั้งนี้  การวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ ์(Diversity Index: H′ ) และความสม ่าเสมอของชนิดพันธุ ์(Species 

Evenness: E) ใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู Paleontological Statistics เวอร์ชั่น 2.09 (Hammer, 2001) 

2. การส ารวจการใชป้ระโยชนป่์าชายเลนเชิงนิเวศวิถี 

 การศึกษาคร้ังนี้  คัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาโดยค านึงถึงการเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับพ้ืนที่ป่าชายเลน มีการใช้ประโยชน์ป่า

ชายเลนโดยตรง มีความโดดเด่นเร่ืองการอนุรักษ์ทรัพยากร หรือเคยมีการบุกรุกท าลายหรือเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่

ป่าชายเลนไปท ากจิกรรมอื่น ๆ  แล้วหันกลับมาฟ้ืนฟูป่าชายเลนเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน ดังนั้น การส ารวจการใช้ประโยชน์ป่าชาย

เลนเชิงนิเวศวิถีของชุมชน โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ โดย การสัมภาษณ์เป็น ราย

ครัวเรือน จึงเลือกพ้ืนที่ต าบลคลองต าหร ุอ าเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี เป็นพ้ืนที่ศึกษาในคร้ังนี้  ซึ่งพ้ืนที่ศึกษา    มจี านวน 3 

หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนาเกลือ (160 ครัวเรือน) หมู่ที่ 4 บ้านกลาง (180 ครัวเรือน) และหมู่ที่ 6 บ้านปากคลอง 
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(20 ครัวเรือน) โดยทั้ง 3 หมู่บ้านมลัีกษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกนัอย่างชัดเจน ทั้งนี้  จ านวนหน่วย

ครัวเรือนที่ท าการสมัภาษณจ์ะเป็นไปตามสดัส่วนของจ านวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน 

 ส าหรับการวิเคราะห์ผลที่ได้จากแบบสมัภาษณใ์ช้สถติเิชิงพรรณนาเพ่ือน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปที่ได้จากการวิเคราะห์

ทางสถติ ิการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถติเิชิงอนุมานในการวิเคราะห์ความแตกต่างของ

การใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถขีอง 3 หมู่บ้าน โดยวิธวีิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance) 

 

ผลการศึกษา 

1. การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของพชืป่าชายเลน 

 ผลการส ารวจความหลากหลายของพันธุไ์ม้ป่าชายเลนในพ้ืนที่ 3 หมู่บ้าน พบไม้จ านวน 1,367 ต้น ประกอบด้วย 

พันธุไ์ม้ป่าชายเลน 10 ชนิด 7 สกุล 6 วงศ์ โดยทั้ง 3 หมู่บ้าน มจี านวนชนิดพันธุใ์กล้เคยีงกนัคอื หมู่ที่ 1 พบชนิดพันธุไ์ม้ 

8 ชนิด หมู่ที่ 4 และ 6 พบชนิดพันธุไ์ม้หมู่ละ 6 ชนิด (รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่ 1) ค่าเฉล่ียจ านวนชนิดพันธุไ์ม้ 

เท่ากบั 3.7±2.1SD และค่าเฉล่ียจ านวนต้นเท่ากบั 266±137SD 

 จากการวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Diversity Index: H′ ) พบว่า H′  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 

0.65±0.5SD โดยพ้ืนที่ป่าชายเลนของหมู่ที่ 1 มีค่า H′  มากที่สดุเท่ากบั 1.44 รองลงมาคือ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 ซึ่งมี  

ค่า H′  เท่ากับ 1.35 และ 1.29 ตามล าดับ ส่วนค่าความสม ่าเสมอของชนิดพันธุ์ (Species Evenness; E) มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 0.66±0.3SD โดยพบว่าพ้ืนที่ป่าชายเลนของหมู่ที่ 1 มีค่า E มากที่สดุเท่ากบั 1.61 รองลงมาคือ หมู่ที่ 6 และหมู่

ที่ 4 ซึ่งมค่ีา E เท่ากบั 1.45 และ 0.91 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 1 ชนิดและจ านวนของพันธุไ์ม้ป่าชายเลนในต าบลคลองต าหร ุอ าเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี 

วงศ/์ช่ือสามญั (ช่ือวิทยาศาสตร)์ จ านวน (ตน้) 

 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 รวม 

ACANTHACEAE     

   แสมขาว (Avicennia marina) 84 149 106 339 

   แสมทะเล (Avicennia officinalis) 281 206 36 523 

EUPHORBIACEAE     

   ตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha) 1 2 - 3 

MALVACEAE     

   โพทะเล (Thespesia populnea) 3 - 1 4 

MELIACEAE     

   ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum) 9 7 69 85 

   ตะบูนด า (Xylocarpus moluccensis) 9 - - 9 

RHIZOPHORACEA     

   โปรงแดง (Ceriops tagal) 20 297 49 366 

   โกงกางใบเลก็ (Rhizophora apiculata) - 27 8 35 

LYTHRACEAE     

   ล าพู (Sonneratia caseolaris) 1 - - 1 

   ล าแพน (Sonneratia alba) 2 - - 2 

จ านวนตน้รวม 410 688 269 1,367 

จ านวนชนิดรวม 9 6 6 10 

 

 จากผลการส ารวจความหลากหลายของพันธุไ์ม้ป่าชายเลนครั้งนี้  สามารถแบ่งสงัคมของหมู่ไม้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

สงัคมหมู่ไม้ในสกุลแสม และสงัคมหมู่ไม้โปรงแดง-ตะบูนขาว โดยสงัคมหมู่ไม้ในสกุลแสมเป็นสงัคมที่มีชนิดพันธุไ์ม้แสมขาว

และแสมทะเลเป็นชนิดพันธุไ์ม้เด่น ซึ่งในการส ารวจคร้ังนี้ จะพบเฉพาะในพ้ืนที่ป่าชายเลนอยู่ติดกบัทะเลเท่านั้น ขณะที่สงัคม

หมู่ไม้โปรงแดง-ตะบูนขาว เป็นสงัคมที่มชีนิดพันธุไ์ม้โปรงแดงและตะบูนขาวเป็นชนิดพันธุไ์ม้เด่น ซึ่งพบเฉพาะในพ้ืนที่ป่าชาย
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เลนในบริเวณที่อยู่ตดิกบัชุมชน โดยพ้ืนที่ป่าชายเลนของแต่ละหมู่บ้านจะพบชนิดพันธุไ์ม้และดชันีความส าคญัของพันธุไ์ม้

ที่แตกต่างกนั (รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่ 2) ดงันี้  

 1. สงัคมหมู่ไม้ในสกุลแสม ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 พบพันธุไ์ม้เด่นคือ แสมทะเล มีค่า IVI สงูสดุ เท่ากบั 227 ส่วนในพ้ืนที่

หมู่ที่ 4 พบพันธุไ์ม้เด่นคอื แสมทะเลและแสมขาว มค่ีา IVI เท่ากบั 127 และ 103 ตามล าดบั ส าหรับพ้ืนที่หมู่ที่ 6 พบพันธุไ์ม้เด่น

คอื แสมขาวและแสมทะเล มค่ีา IVI เท่ากบั 216 และ 84 ตามล าดบั  

 2. สงัคมหมู่ไม้ โปรงแดง-ตะบูนขาว ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 พบพันธุไ์ม้เด่นคือ โปรงแดงและตะบูนขาว มีค่า IVI สงูสดุ

เท่ากับ 107 และ 84 ตามล าดับ ส่วนในพ้ืนที่หมู่ที่ 4 พบพันธุ์ไม้เด่นคือ โปรงแดง มีค่า IVI สูงสุด เท่ากับ 201 ส าหรับ

พ้ืนที่หมู่ที่ 6 พบพันธุไ์ม้เด่นคอื ตะบูนขาวและโปรงแดง มค่ีา IVI สงูสดุ เท่ากบั 175 และ 96 ตามล าดบั  

ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย (mean ±SD) ขนาดความโตที่เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (DBH), ความสูง (H), ความหนาแน่นสมัพัทธ์ (RD), 

ความเด่นสัมพัทธ์ (RDO), ความถี่สัมพัทธ์ (RF) และดัชนีความส าคัญ (IVI) ของชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่แตกต่างกันของชุมชน

ต าบลคลองต าหร ุอ าเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี 

 

หมู่บา้น/ช่ือสามญั (ช่ือวิทยาศาสตร)์ DBH (cm) H (m) RD(%) RDO(%) RF(%) IVI 

สงัคมหมู่ไมใ้นสกลุแสม       

หมู่ที่ 1 (ติดทะเล)       

 แสมขาว (Avicennia marina)   8.1 ±1.9 4.5 ±1.9 23 25 25 73 

 แสมทะเล (Avicennia officinalis) 7.7 ±1.7 4.8 ±1.7 77 75 75 227 

หมู่ที่ 4 (ติดทะเล)       

 แสมขาว (Avicennia marina)   9.7 ±3.4 7.1 ±2.6 39 40 25 103 

 แสมทะเล (Avicennia officinalis) 8.1 ±3.4 5.7 ±1.8 54 41 32 127 

 โกงกางใบเลก็ (Rhizophora apiculata) 15.7±6.1 13.2 ±5.7 6 19 36 61 

 โปรงแดง (Ceriops tagal) 8.3  8.0 0 0 4 4 

หมู่ที่ 6 (ติดทะเล)       

 แสมขาว (Avicennia marina) 11.6 ±5.3 11.4 ±6.7 75  67  75  216  

 แสมทะเล (Avicennia officinalis) 12.6 ±6.2 6.7 ±2.4 25  33  25  84  

สงัคมหมู่ไม ้โปรงแดง-ตะบูนขาว       

หมู่ที่ 1 (ติดชุมชน)       

 ตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha) 7.3  10.0  2  1  4  7  

 ตะบูนด า (Xylocarpus moluccensis)  8.9 ±5.4 3.5 ±1.3 20  21  17  58  

 ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum)  11.8 ±7.9 7.8 ±5.8 20  42  22  84  

 โปรงแดง (Ceriops tagal) 7.7 ±3.8 4.4 ±2.2 44  28  35  107  

 โพทะเล (Thespesia populnea)  7.0 ±3.5 4.7 ±2.8 7  3  13  22  

 ล าพู (Sonneratia ovata) 15.9  4.0 2  4  4  10  

 ล าแพน (Sonneratia alba)  7.8 ±4.3 2.9 ±0.5 4  2  4  11  

หมู่ที่ 4 (ติดชุมชน)       

 โกงกางใบเลก็ (Rhizophora apiculata)  18.5 ±9.8 10.0 ±1.0 1  17  4  22  

 ตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha) 13.2 ±7.8 11.0  1  33  4  38  

 ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum) 10.2 ±3.7 10.0 ±2.9 2  15  22  39  

 โปรงแดง (Ceriops tagal) 8.7 ±3.1 8.7 ±2.4 96  36  70  201  

หมู่ที่ 6 (ติดชุมชน)       

 โกงกางใบเลก็ (Rhizophora apiculata) 11.0 ±5.5 4.9 ±2.1 6  5  13  24  

 ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum)  10.3 ±4.9 8.2 ±4.2 54  71  50  175  

 โปรงแดง (Ceriops tagal) 10.3 ±4.2 5.9 ±2.7 39  24  33  96  

 โพทะเล (Thespesia populnea)   11.1  8.0  1  0  4  5  
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 จากการส ารวจและประเมนิความหลากหลายทางชีวภาพของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า พ้ืนที่ ป่าชาย

เลนบริเวณอ่าวไทยตวั ก ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชลบุรีด้วยนั้น มคีวามหลากหลายของพันธุไ์ม้ป่าชายเลนค่อนข้างต ่า (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2559) อย่างไรกต็าม เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ดชันี       ความหลากหลายของชนิดพันธุ์

ภายในพ้ืนที่ศึกษาในทั้ง 3 หมู่บ้านพบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างชัดเจน โดยพ้ืนที่   ป่าชายเลนหมู่ที่ 1 มีความหลากหลาย

ของชนิดพันธุ์สูงสุด (H′  = 1.44) รองลงมาคือ หมู่ที่  6 (H′  = 1.35) และหมู่ที่  4 (H′  = 1.29) ตามล าดับ ซึ่ ง

สอดคล้องและเชื่อมโยงกบัลักษณะของการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถขีองชุมชน 

2. การส ารวจการใชป้ระโยชนป่์าชายเลนเชิงนิเวศวิถี 

 ผลการส ารวจการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนของชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน พบว่า วิถีชีวิตที่ด ารงอยู่โดยการพ่ึงพิงทรัพยากร

ป่าชายเลนหรือนิเวศวิถีของชุมชนซึ่งมีการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนทั้งทางตรงและทางอ้อมของชุมชนทั้ง    3 หมู่บ้าน มี

ระดับการใช้ประโยชน์ทางตรงที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F = 161.778;   p-value = 0.000) 

และเมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียรายคู่โดยวิธกีารของ Scheffe พบว่า ชุมชนหมู่ที่ 6 มีระดับปริมาณ

การใช้ประโยชน์แตกต่างจากชุมชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 โดยมีการใช้เป็นแหล่งจับ

สตัว์น า้ตามธรรมชาตมิากที่สดุ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.23±0.69SD รองลงมาคอืการเผาถ่าน (0.15±0.39SD) การเป็นแหล่ง

ยารักษาโรค (0.14±0.35SD) การใช้เป็นไม้ฟืน (0.11±0.34SD) และการเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสตัว์น า้ (0.10±0.30SD) 

ส่วนการใช้ประโยชน์ที่พบน้อยสดุคอื การใช้ไม้เพ่ือการก่อสร้าง (0.06±0.25SD) การใช้ไม้เพ่ือประดษิฐ์เคร่ืองใช้ไม้สอย 

(0.05±0.22SD) ตามล าดบั ทั้งนี้  เมื่อวิเคราะห์เป็นรายชุมชนพบว่า แต่ละหมู่บ้านมีการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศวิถีแตกต่างกนั 

โดยหมู่ที่ 6 ใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งจับสตัว์น า้ตามธรรมชาตมิากที่สดุ หมู่ที่ 4 ใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนเพ่ือการเผาถ่าน

มากที่สดุ และหมู่ที่ 1 ใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นไม้  ในการก่อสร้างมากที่สดุ 

 ส าหรับการใช้ประโยชน์ทางอ้อมพบว่า ชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้านมีระดบัการใช้ประโยชน์ทางอ้อมที่แตกต่างกนั อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 (F = 6.563; p-value = 0.002) และเมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย

รายคู่โดยวิธกีารของ Scheffe พบว่า ชุมชนหมู่ที่ 1 มรีะดบัปริมาณการใช้ประโยชน์แตกต่างจากชุมชนหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยมีการใช้ประโยชน์ เพ่ือการเป็นแหล่งท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศมากที่สุด 

(0.99± 0.11 SD) รองลงมาคอื การบรรเทาความรนุแรงของลมพายุ คล่ืน และอทุกภัย (0.98± 0.13 SD) การเป็น  แหล่ง

ดูดซับคาร์บอน ( 0.79 ± 0.16 SD) การช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ( 0.97 ± 0.17 SD) การเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น ้า 

( 0.95 ± 0.21 SD) และการเป็นแหล่งรองรับของเสยีจากชุมชนหรืออุตสาหกรรม ( 0.82 ± 0.38 SD) ตามล าดับ ทั้งนี้  เมื่อ

วิเคราะห์เป็นรายชุมชนพบว่า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 4 มีการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถีเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

มากที่สดุ (ร้อยละ 95.6 ของจ านวนแบบสมัภาษณ์หมู่ที่ 1 และร้อยละ 99.4 ของจ านวนแบบสมัภาษณ์หมู่ที่ 4) ส่วนหมู่ที่ 6 

ใช้เป็นแหล่งอนุบาลสตัว์น า้ (ร้อยละ 100 ของจ านวนแบบสมัภาษณห์มู่ที่ 6) 

 นอกจากนี้  ยังพบว่าพันธุไ์ม้ที่ส  ารวจพบทั้ง 10 ชนิด ชุมชนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในเชิงนิเวศวิถี   โดยอาศัย

ภมูิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการอุปโภคและบริโภคเป็นอาหารและสรรพคุณทางการแพทย์ได้ทุกส่วน ตั้ งแต่ราก ล าต้น กิ่ง ใบ 

เปลือก ดอก และผล (รายละเอยีดปรากฏตามตารางที่ 3) 
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ตารางท่ี 3 การใช้ประโยชน์พืชป่าชายเลนตามภมูปัิญญาท้องถิ่นของชุมชนต าบลคลองต าหร ุอ าเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี 

ชนิดพืช การใชป้ระโยชนแ์ละสรรพคุณทางยา 

แสมขาว (Avicennia marina) 

1. ก้านและใบเผาไฟรมควัน แก้พิษจากสตัว์ทะเลโดยเฉพาะปลาทะเลมีพิษ 

2. เปลือก เป็นยาบ ารงุก าหนัด แก้ปวดฟัน ต าพอกฝีแตก 

3. กระพ้ี เป็นยาแก้พิษง ู

4. แก่น ต้มน า้แก้ลมในกระดูก แก้กระษัย โดยมากจะใช้คู่กบัแก่นแสมสาน (ขี้ เหลก็ป่า) 

  เป็นยาขับโลหิตเสยีของสตรี หรือใช้ดื่มแก้ท้องร่วง 

5. ล าต้น เป็นเช้ือเพลิง เป็นไม้พ้ืน ท าสากต าข้าว เสาโป๊ะ ด้ามคิวบิลเลียด 

แสมทะเล (Avicennia officinalis) 

1. ใบ ฟอกและขับโลหิตระดู รสเคม็ แก้กระษัยขับลม ขับโลหิตและน า้คาวปลา  

2. แก่น แก้เลือดลม แก้ลมในกระดูก แก้กระษัย ฟอกและขับโลหิตระดู ถ่ายระดูเน่าเสยีและ 

  แก้ปัสสาวะพิการ 

3. ล าต้นใช้เป็นเช้ือเพลิง ก่อสร้าง เช่น เสาเขม็ เสาบ้าน 

ล าแพน (Sonneratia alba) 

1. ผลสกุ มีกล่ินหอมและนิ่มรับประทานได้ ผลแก่ ต าคั้นเอาน า้กนิแก้ท้องร่วง 

2. ราก ดับพิษร้อน ถอนพิษไข้ ขับปัสสาวะ ขับนิ่ว 

3. เปลือกและต้น แก้โรคผวิหนัง แก้แผลเป่ือยพุพอง 

4. รากหายใจ น าไปท าจุกไม้กอ๊กปิดขวด ทุ่นลอยในการประมง 

ล าพู (Sonneratia ovata) 
1. ดอกมีรสเปร้ียวน ามารับประทานกบัน า้พริกหรืออาหารรสจัดได้ 

2. ผล มีรสเปร้ียวรับประทานเป็นกบัข้าวและท าเป็นขนมกนิเล่นได้ 

ตะบูนด า (Xylocarpus moluccensis) 

 

1. ผลและเมลด็ แก้ท้องร่วง เป็นยาบ ารงุ แก้ไอ ขี้ เถ้าจากเมลด็แก้โรคหิด 

2. เปลือกและผล ใช้พอกแก้บวม รับประทานแก้อหิวาตกโรค 

3. เปลือก ให้น า้ฝาดใช้ส าหรับย้อมผ้า  

ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum) 

1. เปลือกและเมลด็ มีสรรพคุณใช้เป็นยาบ ารงุร่างกาย เป็นยาแก้อาการไอ ช่วยแก้ 

    อาการท้องร่วง ใช้เป็นยาแก้บดิ ใช้ต้มเพื่อล้างแผล 

2. เปลือก ให้น า้ฝาดใช้ส าหรับย้อมผ้า 

3. เนื้อไม้ ใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ส าหรับตกแต่งได้ 

ตาตุ่มทะเล (Excoecaria agallocha) 

1. ราก ใช้ต าผสมกบัขิงท าเป็นยาพอก ยาทาแก้อาการบวมตามมือและเท้า น ารากมาฝน 

  ทาแก้บวมและคัน     

2. แก่นไม้ ใช้เป็นส่วนผสมในการปรงุยาช่วยในการขับลมแก้ไข้ลม กดัเสมหะ  

3. เนื้อไม้ น ามาเผาและควันที่เกดิจากการเผาใช้รักษาโรคเร้ือน 

4. ใบ แก้ลมบ้าหมู 

5. ยาง ใช้ทารักษาโรคโลน สงัคัง ยางต้มกบัน า้มันพืชใช้ทาแก้โรคเร้ือน ทาถูนวดแก้ปวดตามข้อ 

โพทะเล (Thespesia populnea) 

1. ราก ใช้กนิเป็นยาบ ารงุ ยารักษาอาการไข้ ยาระบายอ่อน ๆ ยาขับปัสสาวะ 

2. ดอก ใช้ต้มกบัน า้นมหยอดหู ใช้ส าหรับรักษาอาการเจบ็หู  

3. เปลือก ใช้เป็นยาท าให้อาเจียน 

4. เมือกที่ได้จากเปลือกสดน ามาแช่น า้ ใช้ส าหรับรักษาโรคระบบทางเดินอาหาร 

5. ใบและเปลือก ใช้ท าเป็นผงยาใช้ใส่รักษาแผลเรื้อรังและแผลสด 

6. ผลและใบ ใช้ต าพอกแก้หิด  

โปรงแดง (Ceriops tagal) 
1. เปลือก ต าให้ละเอยีดฟอกแผล ห้ามเลือด ต้มกบัน า้เพ่ือล้างบาดแผล แก้ท้องร่วง 

2. ล าต้น ใช้ท าฟืน เผาถ่าน ท าที่อยู่อาศยั เคร่ืองมือประมง 

โกงกางใบเลก็ (Rhizophora apiculata) 

1. เปลือก ใช้ต้มกบัน า้ดื่มเป็นยาสมาน แก้ท้องร่วง คล่ืนเหียนอาเจียน แก้บิดเรื้อรัง  

    หรือต าให้ละเอยีดพอกแผลสดห้ามเลือดได้ดี 

2. ใบอ่อน น ามาบดหรือเคี้ยวให้ละเอยีดพอกแผลสดห้ามเลือดและป้องกนัเช้ือโรคได้  

3. ล าต้น ใช้ก่อสร้าง เผาถ่าน ฝักท าไวน์ เปลือกใช้ย้อมแห อวน เชือก 
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 จากผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถสีามารถสรปุได้ว่า ชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน มลีักษณะการใช้

ประโยชน์ป่าชายเลนทั้งทางตรงและทางอ้อมที่แตกต่างกนัอย่างเหน็ได้ชัด โดยมีความสอดคล้องกบัลักษณะทางเศรษฐกจิ 

สงัคม และฐานทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่ กล่าวคือ ชุมชนหมู่ที่ 6 มีการใช้ประโยชน์ทางตรงเพ่ือเป็นแหล่งจับสตัว์น า้มากที่สุด ซึ่ง

สอดคล้องกบัลักษณะการใช้ประโยชน์ทางอ้อมเพ่ือเป็นแหล่งอนุบาลสตัว์น า้ ชุมชนหมู่ที่ 4 มกีารใช้ประโยชน์ทางตรงโดยการ

ใช้ไม้ป่าชายเลนเพ่ือการเผาถ่านมากที่สดุ ส่วนการใช้ประโยชน์ทางอ้อมมากที่สดุคือด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส าหรับ

ชุมชนหมู่ที่ 1 พบว่ามีการใช้ประโยชน์ไม้ป่าชายเลนเพ่ือการก่อสร้างบ้านเรือนเป็นส่วนมาก และมีการใช้ประโยชน์

ทางอ้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สดุ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่าชายเลนในชุมชนต าบลคลองต าหรุ พบพันธุไ์ม้ทั้งหมด  10 

ชนิด 7 สกุล จาก 6 วงศ์ โดยพบค่าเฉล่ียจ านวนชนิดพันธุ์ไม้ เท่ากับ 3.7±2.1SD และค่าเฉล่ียจ านวนต้นเท่ากับ 

266±137SD ชนิดพันธุไ์ม้ที่พบ คือ แสมทะเล ล าพู ล าแพน ตะบูนด า ตะบูนขาว ตะตุ่ม โพทะเล โปรงแดง โกงกางใบเลก็ 

และแสมขาว ซึ่งจากการศึกษายังแสดงให้เหน็ว่าป่าชายเลนในเขตชุมชนต าบลคลองต าหรุทั้ง 3 หมู่บ้าน มีจ านวนชนิดพันธุ์

ใกล้เคยีงกนั โดยหมู่ที่ 1 พบ 7 ชนิด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 พบ 6 ชนิด ซึ่งจ านวนความหลากหลายของชนิดพันธุท์ี่พบ  ใน

การศึกษาคร้ังนี้  มีจ านวนชนิดพันธุไ์ม้ใกล้เคียงกบัรายงานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้เคยส ารวจพันธุ์

ไม้ป่าชายเลนในพ้ืนที่ต าบลคลองต าหรุ ซึ่งพบพันธุไ์ม้ป่าชายเลนจ านวน 8 ชนิด (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558, น. 

112) และพบว่าค่าเฉล่ีย H′  เท่ากบั 0.65±0.5SD และค่าเฉล่ีย E เท่ากบั 0.66±0.3SD โดยทั้ง 3 หมู่บ้าน มีค่า H′  

ใกล้เคียงกัน คือ หมู่ที่ 1 มีค่า H′  มากสุด เท่ากับ 1.44 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 4 มีค่า H′  เท่ากับ 1.35 และ 1.29 

ตามล าดับ ส่วนค่า E มีการผันแปรไปตามหมู่ที่ศึกษา โดยหมู่ที่ 1 มีค่า E มากที่สดุ เท่ากบั 1.61 รองลงมาคือ หมู่ที่ 6 

และหมู่ที่ 4 ซึ่งมีค่า E เท่ากบั 1.45 และ 0.91 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      ที่

พบว่า ค่าเฉล่ีย H′  เท่ากบั 0.69 (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558, น. 112) โดยมค่ีาเฉล่ีย E เท่ากบั 0.45     (กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2559, น. 33) 

 จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถขีองชุมชนต าบลคลอง

ต าหรุ พบว่า ลักษณะของการใช้ประโยชน์เชิงนิเวศวิถีของทั้ง 3 ชุมชนมีความแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัลักษณะของความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืชที่ปรากฏในแต่ละพ้ืนที่ กล่าวคือ ชุมชนหมู่ที่ 1 มีการใช้ประโยชน์จากพืชป่าชายเลนโดยตรงใน

ด้านการใช้ไม้เพ่ือก่อสร้างบ้านเรือน ซึ่งการก่อสร้างบ้านเรือนโดยใช้ไม้นั้นต้องใช้ไม้ที่มีปริมาตรขนาดใหญ่    ซึ่งต้องอาศัย

ระยะเวลาในการเจริญเติบโตหลายสบิปี ส าหรับชุมชนหมู่ที่ 6 ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิม มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถีเน้นหนักในเรื่องของการใช้ประโยชน์ด้านการจับสตัว์น า้เป็นหลัก และประโยชน์ทางอ้อมคือเป็นแหล่ง

อนุบาลสตัว์น า้ แต่เนื่องด้วยสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกท าลายโดยการกดัเซาะชายฝั่ง ท าให้ชุมชนต้องช่วยกนัป้องกนัแนวชายฝั่ง

โดยการปักไม้ไผ่ชะลอคล่ืน พร้อมทั้งปลูกป่าและรักษาพ้ืนที่ป่าชายเลนที่เหลือเพ่ือเป็นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุส์ตัว์น า้

ตามธรรมชาต ิส าหรับชุมชนหมู่ที่ 4 พบว่า มกีารใช้ประโยชน์ทางตรงด้านการเผาถ่าน ทั้งนี้  ชุมชนจึงมกีารปลูกสร้างสวนป่าใน

พ้ืนที่กรรมสทิธิ์เพ่ือใช้ประโยชน์จากไม้ฟืนและถ่าน และมกีารจัดการสวนป่าแบบครบวงจร นอกจากนี้  ยังม ีการการใช้ประโยชน์

จากบริการของระบบนิเวศชายป่าชายเลนเพ่ือทางอ้อมคอื การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ    ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของ

คนในชุมชน ท าให้คนในชุมชนช่วยกนัฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน   ที่เหลืออยู่เพ่ือให้เกดิความย่ังยืนต่อไป โดยใน

ประเทศไทยมีชุมชนหลายแห่งที่ประสบความส าเรจ็จากภมูิปัญญาและวิถีของชุมชนในการจัดการ ป่าชายเลนในรูปแบบและ

วิธกีารที่แตกต่างกนั เช่น ชุมชนต าบลลีเลด็ (อ่าวบ้านดอน) จังหวัด    สรุาษฎร์ธานี ชุมชนบางติบ จังหวัดพังงา และชุมชน

บ้านเปรด็ใน จังหวัดตราด เป็นต้น (Sathirathai and Barbier, 2001; Sudtongkong and Webb, 2008; กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง, 2551) ดงันั้น องคค์วามรู้ที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้สามารถน าไปประกอบการสงัเคราะห์แนวทางและพัฒนารูปแบบ

การใช้ประโยชน์ป่าชายเลนของชุมชนอย่างยั่งยืน         ที่สามารถน าไปประยุกตใ์ช้และขยายผลไปสู่พ้ืนที่ชุมชนอื่น ๆ ได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพและเป็นรปูธรรม 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

334 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถีของชุมชนต าบลคลอง

ต าหร ุอ าเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี สรปุได้ว่า ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่าชายเลนนั้น พบพันธุไ์ม้จ านวน 10 ชนิด 

7 สกุล 6 วงศ์ โดยแบ่งสงัคมของหมู่ไม้เป็น 2 ประเภท คือ สงัคมหมู่ไม้ในสกุลแสม พบเฉพาะในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ติดกบั

ทะเล และสงัคมหมู่ไม้โปรงแดง-ตะบูนขาว พบในพ้ืนที่ป่าชายเลนที่อยู่ติดกบัชุมชน และด้านการใช้ประโยชน์จากป่าชาย

เลนเชิงนิเวศวิถีของชุมชนที่มีลักษณะที่แตกต่างกนัออกไปของแต่ละพ้ืนที่ ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการ

คงอยู่ของพ้ืนที่ป่าชายเลนในพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งการศึกษาในคร้ังนี้ แสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ ป่าชายเลนที่มี

ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่าชายเลนที่ยังประโยชน์นานาประการทั้ง

ประโยชน์ทางตรงและประโยชน์ทางอ้อม ที่ชุมชนได้รับและพ่ึงพิงมาตลอด ซึ่งลักษณะของการใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะ

น าไปสู่การสร้างต้นแบบที่ดีของแนวทางปฏิบัติในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลนเชิงนิเวศวิถีของชุมชนที่จะ

ก่อให้เกดิความย่ังยืนของความหลากหลายทางชีวภาพของพืชป่าชายเลนต่อไปในอนาคตได้ 

 

เอกสารอา้งอิง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2551). รายงานฉบบัสมบูรณ ์โครงการวจิยัฐานความรูแ้ละภมิูปัญญาทอ้งถ่ินใน 

 การจดัการป่าชายเลน. กรงุเทพฯ : บริษัทแสงสว่างเวิลดเ์พรส. 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2554). เอกสารประกอบการอบรมเรือ่ง ทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง. กรงุเทพฯ. 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2556). คมัภีรท์รพัยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทย. กรงุเทพฯ. 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. (2559). ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชายเลน 1 ทศวรรษทรพัยากรชีวภาพ 

 ในป่าชายเลน (พ.ศ. 2549-2558). กรงุเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (2558). โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการกดัเซาะชายฝั่งต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมือง  

 จงัหวดัชลบุรี. กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ดอกรัก มารอด และอทุศิ กุฎอนิทร์. (2552). นิเวศวทิยาป่าไม.้ กรงุเทพฯ : อกัษรสยามการพิมพ์. 

Cannicci, S., Burrows, D., Fratini, S., Smith, T.J., Offenberg, J., & Dahdouh-Guebas, F. (2008). Faunal impact on 

vegetation structure and ecosystem function in mangrove forests: A review. Aquatic Botany, 89, 186–200. 

Hammer, O., Harper, D.A.T. & Ryan, P.D. (2001). PAST: Paleontological statistics software package for 

education and data analysis. Palaeontologia Electronica, 4(1), 9. 

Kathiresan, K. (2012). Importance of Mangrove Ecosystem. International Journal of Marine Science, 2(10), 70-89. 

Mazda, Y., Wolanski E., & Ridd P.V. (2007). The role of physical processes in mangrove environments manual 

for the preservation and utilization of mangrove ecosystems, Terrapub, Tokyo, Japan, 20. 

Sathirathai, S. & Barbier, E. (2001). Valuing Mangrove conservation in southern Thailand. Contemporary  

 Economic Policy, 19(2), 109-122. 

Sudtongkong, C., & Webb, E. L. (2008). Outcomes of state vs. community-based mangrove management in  

 Southern Thailand. Ecology and Society, 13(2), 1-27. 

Upadhyay, V.P., Ranjan R., & Singh J.D. (2002). Human-mangrove conflicts: The way out. Current Sciences, 

83(11), 1329-1338. 

 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

335 

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 
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บทคดัย่อ 

 ข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง (Oryza sativa L.) เป็นแหล่งพันธุกรรมที่ส  าคัญของข้าวปลูก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่เกบ็รวบรวมมาจากพ้ืนที่ต่างๆ 

ขอภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล microsatellite 12 ต าแหน่ง ค านวณค่าความหลากหลายทางพันธกุรรม 

โครงสร้างทางพันธุกรรม โครงสร้างประชากร และการจัดกลุ่มทางพันธุกรรมของข้าวพ้ืนเมืองจ านวน 23 พันธุ์ เทียบ

กับข้าวปลูกพันธุ์มาตรฐาน พบว่าข้าวพ้ืนเมืองในการศึกษานี้ ประกอบด้วยพันธุกรรมที่มีความหลากหลายทั้งภายใน

ประชากร (HS = 4.3%) และระหว่างประชากร (HT =49.3%) และพบความแตกต่างระหว่างประชากรสูง (FST = 

91.2%) ข้าวพ้ืนเมืองสามารถจ าแนกการจัดกลุ่มทางพันธุกรรมได้ตามลักษณะชนิดของนิเวศวิทยาและโครงสร้าง

ประชากรของข้าวพ้ืนเมอืงแต่ละชนดิ ได้แก่ กลุ่มข้าวไร่ และกลุ่มข้าวนาสวนและข้าวน า้ลกึ ซึ่งความแตกต่างของโครงสร้าง

ประชากรในข้าวพ้ืนเมืองในแต่ละท้องถิ่นอาจเกดิจากการผ่านการคัดเลือกทั้งโดยธรรมชาติและการคัดเลือกโดยมนุษย์ 

ท าให้ข้าวพ้ืนเมอืงสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่มคีวามแปรปรวนของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนั  

ค าส าคญั: ข้าวพ้ืนเมอืง ภาคเหนือตอนล่าง ความหลากหลายทางพันธกุรรม โครงสร้างประชากร  

 

Abstract 

 Local rice variety (Oryza sativa L.) is the important genetic resource for cultivated rice.  This study aims 

to evaluate genetic diversity and population structure of local rice varieties collected form many local areas in the 

lower north region of Thailand.  Twenty microsatellite loci were used to determined genetic dicersity, population 

structure and cluster analysis of 23 local rice varieties and compared with 3 pure line rice varieties.  Both within 

(HS = 4.3%) and between (HT = 49.3%) population of genetic diversity with high degrees of genetic differentiation 

among populations (FST = 91.2%) were found in these 23 local rice varieties.  Two clusters can be grouped 

according to agro-ecosystem and population structure of local rice varieties in this region, comprised; upland rice 

group and low land rice and floating rice group.  The difference of population structure of local rice from different 

local areas may be resulted from natural election and selection by local farmers led to adaptive evolution for across 

varying evironments in different local areas.  

Keywords: Local rice, lower north, genetic diversity, population structure 
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บทน า 

  ข้าว (Oryza sativa L.) ถือว่าเป็นพืชที่มีความส าคัญต่อวิถีชีวิตชาวไทยมาตั้งแต่โบราณ ทั้งในด้านวัฒนธรรม 

ประเพณี ความเชื่อ และการด ารงชีวิต โดยเฉพาะข้าวพันธุพ้ื์นเมือง เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ศูนย์กลางความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวปลูก และข้าวพันธุพ้ื์นเมืองในแต่ละท้องถิ่นได้ผ่านการคัดเลือกทั้งโดยธรรมชาติ และ

การคัดเลือกโดยมนุษย์ (Harlan, 1992, p. 284) ท าให้ข้าวพ้ืนเมืองสามารถปรับตัวให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ที่มีความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี เช่น การทนทานและปรับตัวต่อสภาวะเครียดทางชีวภาพ (พจนีย์ สภุา

ม งคล , 2549, น .  115; Oupkaew, et al., 2011, pp. 361-372) และก า ยภ าพ  (Phattarakul, 2008, p. 184) 

นอกจากนี้ ข้าวพันธุพ้ื์นเมอืงยังพบว่ามลีักษณะพิเศษอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น มสีารอาหารทางโภชนาการสงู (Prom-u-

thai, Welch & Rerkasem, 2004, pp. 982-986; Pintasen, Prom-u-thai, JamJod, YimYam & Rerkasem, 2007, 

pp. 27-34; Saenchai, Prom-u-thai, Jamjod, Dell & Rerkasem, 2012, pp. 271-278) เ ป็ น ต้ น  ปั จ จุ บั น แห ล่ ง

พันธุกรรมของเชื้ อพันธุข้์าวมีแนวโน้มที่จะสญูหายมากขึ้น โดยตั้งแต่ฤดูนาปีของปี พ.ศ. 2539 พบว่าพ้ืนที่ปลูกข้าวพันธุ์

พ้ืนเมืองมีแนวโน้มลดลงไม่ถึง 20% ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมด (Rerkasem & Rerkasem, 2002, pp. 129–148) ซึ่ง

อาจจะมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงระบบการปลูกข้าวจากการปลูกเพ่ือเล้ียงชีพเปล่ียนมาปลูกเพ่ือการค้า โดย

เกษตรกรนิยมปลูกข้าวพันธุส์มยัใหม่ซึ่งเป็นพันธุท์ี่ให้ผลผลิตสงู อกีทั้งข้าวพันธุพ้ื์นเมอืงยังมข้ีอจ ากดับางประการท าให้ไม่

เป็นที่นิยมของเกษตรกร เช่น ผลผลิตต ่า ลักษณะไวต่อช่วงแสงท าให้ปลูกได้หนึ่งครั้งต่อปี บางสายพันธุม์ีอายุเกบ็เกี่ยว

ยาวนาน เป็นต้น  

 ปัจจุบันความเข้าใจในพ้ืนฐานความแปรปรวนทางพันธุกรรมของประชากรข้าวพ้ืนเมอืงในท้องถิ่นโดยเฉพาะใน

ภาคเหนือตอนล่างยังมีอยู่อย่างจ ากดั การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้เข้าใจใน

พ้ืนฐานโครงสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรข้าวพันธุพ้ื์นเมืองมากยิ่งขึ้น ประชากรข้าวพันธุพ้ื์นเมอืงที่

มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสงูสามารถน ามาใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งของความแปรปรวนทางพันธุกรรม เพ่ือใช้ใน

การปรับปรุงพันธุ์ข้าว อีกทั้งช่วยในการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองที่มีลักษณะพิเศษที่เป็นประโยชน์ ให้

เหมาะสมกบัระบบปลูกข้าวในปัจจุบัน นอกจากนี้การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวพันธุพ้ื์นเมืองยังใช้เป็น

ตวัตดัสนิแนวทางในการอนุรักษ์พันธุข้์าวในท้องถิ่น หรือนอกท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  ดั ง นั้ น วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง

โครงการวิจัยนี้ เพ่ือประเมนิความหลากหลายทางพันธุกรรม โครงสร้างประชากร และจัดกลุ่มทางพันธกุรรม ของข้าวพันธุ์

พ้ืนเมอืงที่เกบ็รวบรวมมาจากพ้ืนที่ต่างๆ ของจังหวัดพิษณโุลกและจังหวัดใกล้เคยีง 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

รวบรวมเชื้อพนัธุข์า้วพ้ืนเมือง 

 เกบ็รวบรวมเชื้อพันธุข้์าวพ้ืนเมอืงจากท้องถิ่นต่างๆ ของภาคเหนอืตอนล่าง จ านวน 23 พันธุ ์ประกอบด้วยข้าว

นาสวน 17 พันธุ ์ข้าวนาน า้ลึก 3 พันธุ ์และข้าวไร่ 3 พันธุ ์สุ่มตวัอย่างข้าวจากเกษตรกรเพ่ือน ามาปลูกส าหรับเกบ็ใบแบบ

แยกต้นจ านวน 1-2 ใบต่อต้น เชื้อพันธุล์ะ 10 ต้น 3 ซ า้ พับใส่ถุงกระดาษและใส่ในภาชนะปิดที่ม ีsilica gel เป็นตวัดูด

ความชื้น เพ่ือน าไปสกดัและวิเคราะห์ดเีอน็เอ ใช้ข้าวปลูกพันธุข์าวดอกมะลิ105 กข.6 และก ่าดอยสะเกด็ ที่น ามาจากเมลด็

พันธุห์ลักเป็นพันธุม์าตรฐานเปรยีบเทยีบ 

 

การสกดัและวเิคราะห์ดีเอ็นเอโดยใชเ้ครือ่งหมายโมเลกลุ Microsatellite marker 

 น าตัวอย่างใบข้าวทั้งหมดที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด โดยแยกแต่ละตัวอย่างตัดให้เป็นชิ้ นเล็ก ๆ บดด้วย

ไนโตรเจนเหลว จากนั้นน าไปสกดัดีเอน็เอโดยวิธี CTAB น าดีเอน็เอที่สกดัได้มาเพ่ิมปริมาณด้วยปฏิกริิยา PCR โดยใช้ 

microsatellite primers จ านวน 12 ต าแหน่งที่ครอบคลุมทั้ง 12 โครโมโซมของข้าว ซึ่ง primer ที่ใช้มีการรายงานว่ามี 

polymorphism ในข้าวปลูก (O. sativa L.) (www.gramene.org) น าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการท า PCR ไปตรวจสอบด้วย 

10% polyacrylamide gel electrophoresis น าแผ่นเจลที่ได้ย้อมด้วยสาร Ethidium bromide เพ่ือน าไปดูการเกดิลายพิมพ์
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ดีเอน็เอภายใต้แสงยูวีของเครื่อง UV transilluminator แล้วบันทกึภาพด้วยกล้อง digital เพ่ือน าไปวิเคราะห์ลายพิมพ์ดี

เอน็เอ ใช้ข้าวปลูกพันธุข์าวดอกมะลิ105 กข.6 และก ่าดอยสะเกด็ เป็นพันธุม์าตรฐานเปรียบเทยีบ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ความหลากหลายทางพนัธุกรรม 

 ประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยใช้ข้อมูลของน ้าหนักโมเลกุลที่ได้จากลายพิมพ์ดีเอน็เอของ

ประชากรข้าวพ้ืนเมือง โดยค านวณค่า allele frequency (A), observed heterozygosity (HO) expected heterozygosity 

(HE)  inbreeding coefficient (FIS) average gene diversity (HS) total gene diversity (HT) และ  degree of genetic 

differentiation among populations (FST) ใช้โปรแกรม PopGen เวอร์ชัน 32  

โครงสรา้งประชากรและการจดักลุ่มทางพนัธุกรรม 

 โครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรข้าวพ้ืนเมืองทั้งภายในประชากรและระหว่างประชากรวิเคราะห์จากการ

จัดล าดบัชั้นของ analysis of molecular variance (AMOVA) โดย GenAlEx เวอร์ชัน 6.1 การจัดกลุ่มทางพันธกุรรมของ

ประชากรข้าวพ้ืนเมืองโดยใช้โปรแกรม Principal components analysis (PCA) โดย GenAlEx เวอร์ชัน 6.1 และ 

Neighbor-joining trees โดย POWERMARKER V3.25 และ MEGA5  

 

ผลการศึกษา 

ในประชากรข้าวพ้ืนเมืองในเขตภาคเหนือตอนล่างจ านวน 23 พันธุ์ พบว่ามีความหลากหลายทางพันธุกรรม

ภายในพันธุ์ค่อนข้างต ่า (HS = 4.3%) แต่พบความหลากหลายทางพันธุกรรมรวมในระดับปานกลาง (HT =49.3%) 

ความแตกต่างระหว่างพันธุกรรมสูง 91.2% (FST = 91.2%) หมายความว่าเกิดจากความแตกต่างระหว่าง 23 พันธุ์ 

91.2% ที่เหลืออกี 8.8% เป็นความแตกต่างระหว่าง 115 ต้นภายใน 23 พันธุ ์ในระบบการผสมพันธุพ์บว่าข้าวพ้ืนเมอืง

มค่ีาสมัประสทิธิ์การผสมตวัเองสงู (FIS = 92%) (ตารางที่ 1) 

เมื่อจ าแนกข้าวพ้ืนเมอืงตามนิเวศวทิยา พบว่าข้าวนาสวนมค่ีาความหลากหลายทางพันธกุรรมรวมสงูที่สดุ (HT = 

45.7%) ส่วนข้าวขึ้นน า้มีค่าต ่าที่สดุ (HT = 38.4%) แต่ในประชากรข้าวไร่พบค่าความแตกต่างระหว่างพันธุส์งูที่สดุ (FST 

= 92.4%) ส่วนข้าวขึ้นน า้มค่ีาต ่าที่สดุ (FST = 85.1%) (ตารางที่ 1) 

 

ตารางท่ี 1 allele frequency (A), observed heterozygosity (HO) expected heterozygosity (HE)  inbreeding 

coefficient (FIS) average gene diversity (HS) total gene diversity (HT) และ degree of genetic differentiation 

among populations (FST) ของข้าวพ้ืนเมอืงจ านวน 23 พันธุ ์เทยีบกบัข้าวพันธุม์าตรฐาน 3 พันธุ ์

Ecosystem type n A HO HE FIS HS HT FST 

Total local rice 23 1.117 0.999 0.521 0.920 0.043 0.493 0.912 

 Low land rice 17 1.118 1.000 0.521 0.919 0.043 0.457 0.907 

 Floating rice 3 1.154 0.995 0.524 0.898 0.057 0.384 0.851 

 Upland rice 3 1.077 1.000 0.516 0.936 0.033 0.431 0.924 

Checks varieties 3 1.000 1.000 0.500 1.000 0.000 0.205 1.000 

Overall 26 1.104 0.999 0.518 0.928 0.038 0.499 0.923 
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การวิเคราะห์ความผนัแปรทางโมเลกุล (analysis of molecular variance; AMOVA) โดนการแบ่งล าดบัขั้นของ

ความผนัแปรรวม (ตารางที่ 2) ประมาณ 90% ของความผนัแปรทั้งหมดจากความหลากหลายทางพันธกุรรมรวม (HT 

=0.493 จากตารางที่ 1) จะกระจายตวัระหว่างประชากรข้าวพ้ืนเมอืง 23 พันธุ ์ส่วนที่เหลือ 10% ความผนัแปรจะกระจาย

ตวัระหว่าง 115 ต้นภายใน 23 พันธุ ์ ในระดบันิเวศวิทยาพบว่าความผนัแปรกระจายตวัระหว่างข้าวแต่ละชนิดประมาณ 

3% ส าหรับในแต่ละชนิดข้าว พบการกระจายตวัของความผนัแปรประมาณ 89% 91% และ 92% ภายในชนิดข้าวนาสวน 

ข้าวขึ้นน า้ และข้าวไร่ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 2 การจัดล าดบัชั้น analysis of molecular variance (AMOVA) ของข้าวพ้ืนเมอืงจ านวน 23 พันธุ ์ 

Source df SS Variance component % of the total variance 

Among populations 22 676.191 6.010 90% 

 Among Ecosystem types 2 70.211 0.199 3% 

 Populations/Ecosystems types 20 605.980 5.922 87% 

  Populations/Low land rice 16 460.647 5.619 89% 

  Populations/Floating rice 2 71.000 6.967 91% 

  Populations/Upland rice 2 74.333 7.300 92% 

Individuals/Populations 92 63.200 0.687 10% 

 

ในการจัดกลุ่มความสมัพันธท์างพันธกุรรมโดย Principal components analysis (PCA) พบว่าในประชากรข้าว

พ้ืนเมอืงจ านวน 23 พันธุส์ามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ อย่างชัดเจน โดยกลุ่มแรกจะกระจายตวัอยู่ทางด้านซ้าย

ของกราฟ ประกอบด้วยข้าวไร่ 3 พันธุ ์ข้าวนาสวนที่มแีป้งเป็นชนดิข้าวเหนียว 3 พันธุ ์และพันธุเ์ปรียบเทยีบมาตรฐาน 3 

พันธุ ์ส่วนกลุ่มที่สองจะกระจายตวัอยู่ทางด้านขวามอืของกราฟ ประกอบด้วยข้าวขึ้นน า้ 3 พันธุ ์และข้าวนาสวนที่มแีป้ง

เป็นชนิดข้าวเจ้า 14 พันธุ ์(ภาพที่ 1)  
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ส่วนการจ ากลุ่มโดยอาศัยระยะห่างทางพันธกุรรม Neighbor-joining trees (ภาพที่ 2) พบว่าสามารถแยกกลุ่ม

ได้เป็น 3 กลุ่ม ที่ระยะค่า genetic distance ประมาณ 0.38 โดยกลุ่มแรกประกอบด้วยข้าวพันธุลื์มผวั กลุ่มที่สอง

ประกอบด้วยข้าวไร่ 3 พันธุ ์ข้าวนาสวนชนิดข้าวเหนียว 3 พันธุ ์ข้าวนาสวนชนิดข้าวเจ้า 3 พันธุ ์และข้าวพันธุเ์ปรียบเทยีบ

มาตรฐาน 3 พันธุ ์และกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย ข้าวนาสวนชนิดข้าวเจ้า 11 พันธุ ์และข้าวขึ้นน า้ 3 พันธุ ์(ภาพที่ 2) 
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ภาพที ่2 การจัดกลุ่มความสมัพันธท์างพันธุกรรมโดยอาศยัระยะห่างทางพันธุกรรม Neighbor-joining trees ของข้าวพ้ืนเมอืงจ านวน 23 พันธุ ์

เทยีบกบัข้าวพันธุม์าตรฐาน 3 พันธุ ์โดยสญัลักษณ์ * หมายถึงข้าวพันธุเ์ปรียบเทยีบมาตรฐาน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าว (Harlan, 1992, p. 284) ดังนั้นจึงพบข้าว

หลากหลายชนิดโดยเฉพาะข้าวพ้ืนเมอืง เนื่องจากลักษณะภมูปิระเทศของภาคเหนือตอนล่างมคีวามแตกต่างกนั เช่น เป็น

ภเูขาสงู ที่ราบลุ่ม หรือที่ต ่าน า้ท่วมขงัลึก จึงท าให้ข้าวพ้ืนเมอืงในแต่ละท้องถิ่นเกดิการปรับตวัต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง

กันไป โดยข้าวพ้ืนเมืองในการศึกษานี้ ประกอบด้วยพันธุกรรมที่มีความหลากหลายทั้งภายในประชากร (พันธุ์) และ

ระหว่างประชากร (ตารางที่ 1) สอดคล้องกบัการศึกษาของ Pusadee, Oupkaew, Rerkasem, Jamjod & Schaal (2014, 

pp. 280–292);  Pusadee, Jamjod, Chiang, Rerkasem & Schaal (2009, pp. 1–6) โดยลักษณะดังกล่าวมีประโยชน์

ต่อการตอบสนองและปรับตัวเข้ากบัสภาพแวดล้อมที่มีความแปรปรวนและแตกต่างกนัได้ดี และสามารถเจริญเติบโตอยู่

รอดและขยายพันธุ์ต่อไปได้ (Oka, 1988, p. 251) เนื่องจากการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของข้าว

พ้ืนเมือง ส่งผลให้ข้าวพ้ืนเมืองมีโครงสร้างประชากรที่แตกต่างกนัในแต่ละชนิด (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษา

ของ Pusadee et al., (2014, pp. 280–292);  Pusadee et al., (2009, pp. 1–6) ที่สนับสนุนสาเหตขุองความแตกต่าง

ในโครงสร้างประชากรในข้าวพ้ืนเมือง ซึ่ งเกิดจากการปรับตัวของข้าวพ้ืนเมืองต่อการคัดเลือกโดยธรรมชาติใน

สภาพแวดล้อมที่แตกต่าง และเป็นผลจากการคดัเลือกของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ นอกจากนี้ความแตกต่างของโครงสร้าง

ทางพันธุกรรมยังสอดคล้องกับผลการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพ้ืนเมืองแต่ละชนิด (ภาพที่ 1 และ 

ภาพที่ 2) ในการศึกษาข้าวพ้ืนเมอืงในอดตีของไทย เช่น พันธุบ์อืชอม ี(Pusadee et al., 2009, pp. 1–6) พันธุเ์หมยนอง 

(Pusadee et al., 2014, pp. 280–292) พบว่าข้าวพ้ืนเมืองแต่ละพันธุ์มีรายงานการปลูกในหลายพ้ืนที่ของภาคเหนือ

ตอนบน ซึ่งลักษณะทางพันธุกรรมของข้าวพ้ืนเมืองในแต่ละท้องที่นั้นมีโครงสร้างประชากรที่มีความแตกต่างกนัในแต่ละ

 1644 Upland rice/	Glutinous rice

 1621 Upland rice/	Glutinous rice

 1646 Low land rice/	Glutinous rice*

 1638 Low land rice/	Glutinous rice

 1637 Low land rice/	Glutinous rice

 1609 Upland rice/	Glutinous rice

 1645 Low land rice/	Glutinous rice*

 1620 Low land rice/	Glutinous rice

 1643 Low land rice/	Non glutinous rice*

 1629 Low land rice/	Non glutinous rice

 1628 Low land rice/	Non glutinous rice

 1627 Low land rice/	Non glutinous rice

 1624 Low land rice/	Non glutinous rice

 1626 Low land rice/	Non glutinous rice

 1631 Low land rice/	Non glutinous rice

 1639 Floating rice/	Non glutinous rice

 1619 Low land rice/	Non glutinous rice

 1618 Low land rice/	Non glutinous rice

 1613 Low land rice/	Non glutinous rice

 1617 Low land rice/	Non glutinous rice

 1610 Floating rice/	Non glutinous rice

 1601 Floating rice/	Non glutinous rice

 1603 Low land rice/	Non glutinous rice

 1604 Low land rice/	Non glutinous rice

 1634 Low land rice/	Non glutinous rice

 1602 Low land rice/	Non glutinous rice
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ท้องที่ที่ปลูก ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมเกษตรที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่แต่อย่างไรกต็ามในบาง

กลุ่มของเกษตรกรได้มีวัฒนธรรมการแลกเปล่ียนเมลด็พันธุเ์พ่ือใช้ในการเพาะปลูก ซึ่งพฤติกรรมดงักล่าวจะส่งผลให้ข้าว

พ้ืนเมืองเหล่านี้ ยังคงรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมไว้ (Pusadee et al., 2014, pp. 280–292;  Pusadee et al., 

2009, pp. 1–6) จากผลการศึกษานี้ ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และใช้เป็นแนวทางในการตัดสนิใจ

เลือกวิธกีารอนุรักษ์ข้าวพ้ืนเมอืงในภาคเหนือตอนล่างต่อไปในอนาคต 

 

สรุปผลการศึกษา 

ข้าวพ้ืนเมอืงในการศึกษานี้ประกอบด้วยพันธกุรรมที่มคีวามหลากหลายทั้งภายในประชากร (HS = 4.3%) และ

ระหว่างประชากร (HT =49.3%) และพบความแตกต่างระหว่างประชากรสงู (FST = 91.2%) ข้าวพ้ืนเมอืงสามารถ

จ าแนกการจัดกลุ่มทางพันธกุรรมได้ตามลักษณะชนิดของนเิวศวทิยาและโครงสร้างประชากรของข้าวพ้ืนเมอืงแต่ละชนิด 

ได้แก่ กลุ่มข้าวไร่ และกลุ่มข้าวนาสวนและข้าวน า้ลึก 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ให้การสนับสนุนทุนอดุหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย

นเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส าหรับงบประมาณในการท าวิจัย ขอขอบพระคุณ CMUPNlab ภาควิชาพืชศาสตร์และ

ปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนการวิเคราะห์ดเีอน็เอข้าวพ้ืนเมอืง 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.ศันสนีย์ จ าจด ศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม และรองศาสตราจารย์ ดร.

ชนากานต ์เทโบลต ์พรมอทุยั ที่ให้ค าปรึกษาในการท าวจิัยตลอดจนการให้ค าแนะน าในการเขยีนบทความ ขอขอบพระคุณ

ศูนย์วจิัยข้าวจงัหวัดพิษณโุลกที่อนุเคราะห์ข้อมูลข้าวพ้ืนเมอืงในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง และขอขอบพระคุณเกษตรกรใน

พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างที่อนุเคราะห์เมลด็พันธุข้์าวพ้ืนเมอืงส าหรับการท าวิจัย 
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ความหลากหลายลกัษณะทางสณัฐานวิทยาและการจดักลุ่มความสมัพนัธข์องขา้วพื้ นเมือง
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บทคดัย่อ 

 ข้าวพ้ืนเมือง (Oryza sativa L.) เป็นแหล่งความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวที่ส  าคัญ ในการศึกษาครั้งนี้ มี

วัตถุประสงคเ์พ่ือประเมนิความหลากหลายลักษณะทางสณัฐานวิทยาและการจัดกลุ่มความสมัพันธข์องข้าวพ้ืนเมืองในเขต

ภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 36 สายพันธุ ์บันทกึและประเมินลักษณะทางสณัฐานวิทยาและลักษณะทางพืชไร่ จ านวน 30 

ลักษณะ จ าแนกข้าวพ้ืนเมืองตามความแตกต่างทางนเวศน์เกษตรออกเป็น 3 ชนิด คือ ข้าวนาสวน ข้าวน า้ลึก และข้าวไร่ 

โดยข้าวไร่พบความหลากหลายทางสณัฐานวิทยามากที่สดุ    (H’=0.988) ส่วนข้าวขึ้นน า้ให้ค่าความหลากหลายน้อยที่สดุ 

(H’=0.053) ข้าวไร่ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเมลด็ขนาดใหญ่ยาว ส่วนข้าวนาสวนและข้าวน า้ลึกมีรูปร่างเมลด็เรียวยาว และ

เมื่อจัดกลุ่มความสมัพันธ ์พบว่าข้าวไร่และข้าวนาสวนแยกกลุ่มออกจากกนัอย่างชัดเจน     ที่ระยะประมาณ 21 จากความ

หลากหลายทางพันธกุรรมข้าวพ้ืนเมอืงนี้ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เพ่ือประโยชน์ในด้านการปรับปรงุพันธุ ์  ในอนาคต 

ค าส าคญั: ข้าวพ้ืนเมอืง  ความหลากหลาย ลักษณะทางสณัฐานวิทยา ลักษณะทางทางพืชไร่  ภาคเหนือตอนล่าง   

 

Abstract 

 The local rice (Oryza sativa L.) is an important genetic resource of rice. This study aims to evaluated 

morphological diversity and cluster analysis of the 36 local rice varieties collected from farmer fields in lower north 

of Thailand.  Thirty morphological and agronomic characters were evaluated.  The 36 local rice varieties were 

classified into 3 type group based on agro-ecology, composed; low land rice (13 varieties), floating rice (2 

varieties) and upland rice (21 varieties).  Highest level of morphological diversity was found in upland rice 

(H’=0.988) while floating rice was lowest level (H’=0.053) .  Seeds of upland rice are big-long shape while 

low land rice and floating rice are slander-long shape.  Local rice varieties were clustered into 3 groups according 

to its agro-ecology at distance approximately 21.  The diversity remaining in local rice will be conserved for 

breeding program in the future.  

Keywords: local rice, diversity, morphological characters, agronomic characters, lower north region 

 

บทน า 

  ข้าวพ้ืนเมือง (Oryza sativa L.) นับว่ามีความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมเป็นอย่างมาก เชื้ อพันธุข้์าวเหล่านี้

มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้พันธุ์ข้าวที่ดีในอนาคต (ฉวีวรรณ, 2543) ความหลากหลายของ

พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองนับว่าเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มีลักษณะที่ดีบางอย่าง เช่น ความต้านทานโรคและแมลง
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ศัตรูพืช คุณภาพเมลด็ หรือความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน เป็นต้น  ปัจจุบันข้าวพ้ืนเมืองมีแนวโน้มที่จะสญู

หาย เนื่องจากอาจจะมสีาเหตมุาจากการพัฒนาเทคโนโลยีในยุคสมยัใหม่ และการเปล่ียนแปลงระบบการปลูกข้าว จากการ

ปลูกข้าวเพ่ือยังชีพมาเป็นการปลูกเพ่ือการค้า ท าให้เกษตรกรเปล่ียนไปใช้พันธุข้์าวทางการค้าที่มคุีณสมบตัทิี่ดใีนการผลิต

เพ่ือการค้าได้ดีกว่าพันธุ์พ้ืนเมือง เช่น ความสม ่าเสมอทางพันธุกรรม คุณภาพดี ให้ผลผลิตสูง แต่อย่างไรกต็ามความ

หลากหลายทางพันธุกรรมที่มีในข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งในการน ามาใช้ปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่สามารถน า

พันธุส์มัยใหม่มาปลูกได้ หรือน ามาปลูกสบัเปล่ียนกบัพันธุส์มัยใหม่   เพ่ือลดการระบาดของโรค แมลง และยังเป็นการ

รักษาระบบนิเวศ เป็นการลดปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร   เป็นการประหยัดต้นทุนในการผลิตได้อีกทางหนึ่ง 

(ทรายแก้ว, 2547) ปัจจัยที่มีผลต่อความแปรปรวนทางพันธุกรรมเกดิจากความหลากหลายของลักษณะทางพันธุกรรม

และความแปรผันของลักษณะที่ปรากฏ ซึ่งเป็นผลมาจากการผสมข้ามระหว่างประชากร การเพ่ิมขนาดพ้ืนที่ในการเพราะ

ปลูก และการคดัเลือกของเกษตรกร (วราภรณ ์และคณะ, 2558) 

 ความหลากหลายทางพันธุกรรม สามารถวัดได้จากลักษณะสณัฐานวิทยาภายนอกที่เหน็ได้ชัดเจน เช่น ขนาด สี

ของเมลด็ รปูร่าง รสชาต ิ ความต้านทานโรคและแมลง ความสกุแก่ และลักษณะที่สามารถนับได้ (Power and McSorley, 

2000) เนื่ องจากข้าวพ้ืนเมืองเป็นข้าวที่ ยังไม่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ จะมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมสูงเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัพันธุท์ี่ได้รับการปรับปรงุพันธุจ์ะมีความเสถยีรทางพันธกุรรมมากว่า (Oka, 1988) ดงันั้นข้าวพ้ืนเมอืงจึง

เป็นแหล่งพันธกุรรมที่ส  าคญัที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการปรับปรงุพันธุข้์าวในอนาคต 

 การศึกษานี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือประเมนิความหลากหลายลักษณะทางสณัฐานวิทยาและการจัดกลุ่มความสัมพันธ์

ของข้าวพ้ืนเมอืงในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างพ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกบัความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมผ่านลักษณะทางสณัฐานวิทยา และข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวในอนาคต และ

สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดการอนุรักษ์พันธุข้์าวพ้ืนเมอืงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 เกบ็รวบรวมพันธุข้์าวพ้ืนเมอืงจากท้องถิ่นต่างๆ ของในเขตภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 36 พันธุ ์จ าแนกชนิดข้าว

ตามลักษณะนิเวศน์การปลูกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาสวนจ านวน 13 พันธุ์ ข้าวนาน า้ลึกจ านวน 2 พันธุ์ และข้าวไร่

จ านวน 21 พันธุ ์ สุ่มตวัอย่างข้าวจากเกษตรกรเพ่ือน ามาวิเคราะห์ ประเมนิและจ าแนกลักษณะทางกายภาพเมลด็ข้าว เชื้อ

พันธุ์ละ 20 เมลด็ 3 ซ า้ บันทึก การมีขนเปลือก สีเปลือก การมีหางของเมลด็ วัดและประเมินขนาดและรูปร่างเมล็ด

ข้าวเปลือกตามวิธี  Bioversity International, IRRI (2009) แกะเปลือกเพ่ือบันทึกสีเยื่อหุ้มเมลด็ และสุ่มเมลด็อีกเชื้ อ

พันธุล์ะ 1000 เมลด็ 3 ซ า้ เพ่ือชั่งและบนัทกึน า้หนัก 1000 เมลด็ 

 ปลูกทดสอบเพ่ือบันทึกและจ าแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาส่วนต่างๆ ของต้นข้าว วางแผนการทดลองแบบ  

CRD  (Completely  Randomized  Design) โดยเพาะเมลด็ข้าวเชื้ อพันธุ์ละ 40-50 เมลด็ในถาดเพาะ เมื่อต้นกล้างอก

และมอีายุ 1 สปัดาห์ ย้ายปลูกในถงัพลาสตกิขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนตเิมตร จ านวน 10 ต้นต่อถงั เชื้อพันธุล์ะ 3 

ซ า้ จากนั้นบันทกึลักษณะทางสณัฐานวิทยาส่วนต่างๆ ของต้นข้าวพ้ืนเมืองทุกต้น จากแต่ละเชื้ อพันธุโ์ดยบันทกึลักษณะ

ตามแบบบันทึกที่ปรับปรุงมาจากแบบบันทึกข้าวของ Bioversity International, IRRI (2009) โดยบันทึกลักษณะข้าว

พ้ืนเมอืงในระยะต่างๆ 3 ระยะ ดงันี้  

ระยะแตกกอ บนัทกึลักษณะทรงกอ สกีาบใบ สแีผ่นใบ สเีขี้ยวใบ สลีิ้นใบ และการมขีนบนแผ่นใบ 

ระยะออกดอก เมื่อข้าวพ้ืนเมืองออกดอกประมาณ 50 เปอร์เซน็ต์ในแต่ละประชากร บันทกึวันออกดอก     สี

ปล้อง สยีอดดอก สเีกสรตวัเมยี ความยาวเกสรตวัผู้ และจ านวนหน่อต่อต้น  

ระยะเกบ็เกีย่วและหลงัการเกบ็เกีย่ว บันทกึลักษณะความสงูที่ระยะเกบ็เกี่ยว โดยวัดจากระดบัผิวดินจนถึง  คอ

รวง เกบ็ผลผลิตรวงข้าวแยกต้น สุ่มรวงข้าวมาวัดความยาวรวง จ านวนระแง้ต่อรวง จ านวนดอกต่อรวง เปอร์เซน็ตก์ารติด

เมลด็ การร่วงของเมลด็ ใช้ข้าวปลูกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข.6 ที่น ามาจากเมลด็พันธุ์หลักเป็นพันธุ์มาตรฐาน

เปรียบเทยีบ  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ลกัษณะทางคณุภาพ   วัดสดัส่วนของแต่ละลักษณะโดยคิดเป็นเปอร์เซน็ต์ของแต่ละลักษณะที่ปรากฏ  และวัด

ความหลากหลายภายในและระหว่างประชากรโดยใช้ค่าดัชนีความหลากหลายของ  Shannon’s Index (H') โดยค านวณ

จากสตูร (Shannon and Weaver, 1949) 

𝐻′ = − ∑  𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖

𝑠

𝑖=1

 

โดยที่  s = จ านวนชนิดความแตกต่างที่พบในลักษณะบนัทกึ 

  pi = สดัส่วนของชนิดนั้นต่อจ านวนทั้งหมด 

ในการพิจารณาหากพบค่าดัชนีความหลากหลาย H' = 0 หมายถึงไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม และค่า 

H' สงูหมายถงึมคีวามหลากหลายทางพันธกุรรมสงู  

 ลกัษณะทางกายภาพเมลด็ขา้ว  วัดความกว้างและความยาวของเมลด็ข้าวเปลือกเพ่ือน ามาจ าแนกขนาดเมลด็ข้าว 

และประเมินรูปร่างเมลด็จากสดัส่วนความยาวต่อความกว้างเมลด็ข้าวเปลือก และเปรียบเทยีบค่าในตารางมาตรฐานของ 

Bioversity International, IRRI (2009) 

 การจดักลุ่มความสมัพนัธ ์(cluster analysis)  น าข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ของข้าวพ้ืนเมืองมาจัดกลุ่ม

ด้วยวิธ ีCluster dendrogram analysis โดยใช้โปรแกรม R. 

 

ผลการศึกษา 

ความหลากหลายของลกัษณะทางสณัฐานวทิยาของขา้วพ้ืนเมืองในภาคเหนือตอนล่าง 

  จากการประเมินความหลากหลายของลักษณะทางสณัฐานวิทยาของข้าวพ้ืนเมืองในภาคเหนือตอนล่างจ านวน 

36 พันธุ์ที่จ าแนกออกเป็น 3 ชนิด พบว่าข้าวไร่ให้ค่าความหลากหลายระหว่างต้นภายในประชากรมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 

H’=0.988) ส่วนข้าวขึ้นน า้ให้ค่าความหลากหลายน้อยที่สุด (ค่าเฉล่ีย H’=0.053) เมื่อพิจารณาทีละลักษณะพบความ

หลากหลายของลักษณะทางสณัฐานวิทยาทั้งหมด 9 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะทรงกอ สกีาบใบ สเีขี้ยวใบ สเีกสรตวัเมยี การ

มีขนบนเปลือกเมล็ด สีเปลือก การมีหางของเมล็ด สียอดเมล็ด และสี เยื้ อหุ้มเมล็ด ซึ่งลักษณะสีเปลือกพบค่าความ

หลากหลายระหว่างต้นภายในประชากรมากที่สุด (H’ รวม = 6.839) ส่วนลักษณะการมีหางของเมล็ดพบค่าความ

หลากหลายระหว่างต้นภายในประชากรน้อยที่สดุ (H’ รวม = 0.330) ส่วนอกี 9 ลักษณะที่เหลือไม่พบความหลากหลาย

ของลักษณะทางสณัฐานวิทยาระหว่างต้นภายในประชากร (H’=0) (ตารางที่ 1) 

 

ตารางท่ี 1 ค่าความหลากหลายของลักษณะทางสณัฐานวิทยา (H’) จ านวน 18 ลักษณะของข้าวพ้ืนเมอืงจ านวน 36 พันธุ ์

ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา ขา้วนาสวน ขา้วข้ึนน ้า ขา้วไร่ 

 (13 พันธุ)์ (2 พันธุ)์ (21 พันธุ)์ 

ทรงกอ 1.050 0.322 0.683 

สกีาบใบ 0.500 0.000 0.500 

สแีผ่นใบ 0.000 0.000 0.000 

สเีขี้ยวใบ 0.000 0.000 0.653 

ขนที่แผ่นใบ 0.000 0.000 0.000 

สเียื้อกนัฝน 0.000 0.000 0.000 

รปูร่างเยื้อกนัฝน 0.000 0.000 0.000 

สล้ิีนใบ 0.000 0.000 0.000 

สปีล้อง 0.000 0.000 0.000 
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สข้ีอต่อกาบใบ 0.000 0.000 0.000 

สเีกสรตัวเมีย 0.000 0.000 1.530 

ลักษณะรวง 0.000 0.000 0.000 

ความยาวเกสรตัวผู้ 0.000 0.000 0.000 

การมีขนบนเปลือก 0.033 0.000 1.871 

สเีปลือก 3.535 0.637 6.839 

การมีหางของเมลด็ 0.000 0.000 0.330 

สยีอดเมลด็ 0.000 0.000 1.940 

สเียื่อหุ้มเมลด็ 0.000 0.000 3.443 

ความหลากหลายเฉลีย่ 0.284 0.053 0.988 

   

ลกัษณะทางกายภาพเมลด็ขา้ว 

จากการประเมนิรปูร่างของเมลด็ข้าวพ้ืนเมืองโดยอาศัยขนาดความยาวเมลด็และสดัส่วนความยาวต่อความกว้าง

เมลด็ข้าวดังภาพที่ 1 (อ้างองิจาก Bioversity International, 2009) พบว่าเมลด็ข้าวพ้ืนเมืองส่วนใหญ่ (33 พันธุ)์ จะมี

รปูร่างยาว (ความยาวเมลด็มากกว่า 10 มม.) เมื่อจ าแนกตามชนิดข้าวพบว่าข้าวนาสวนและข้าวนาน า้ลึก จะกระจายตวัใน

กลุ่มที่มีรูปร่างเมลด็เป็นลักษณะเรียวยาว ส่วนข้าวไร่จะกระจายตัวในกลุ่มที่มีรูปร่างเมลด็เป็นลักษณะใหญ่ยาว เนื่องจาก

เมลก็ข้าวไร่ส่วนใหญ่มีขนาดความกว้างเมลด็ (ค่าเฉล่ียความกว้างเมลด็เท่ากบั 3.30 มม.) มากกว่าของข้าวนาสวนและ

ข้าวนาน า้ลึก (ค่าเฉล่ียความกว้างเมลด็เท่ากบั 2.80 และ 2.67 มม. ตามล าดบั) 

 

 
ภาพที่ 1 กราฟการประเมินรปูร่างเมลด็จากสดัส่วนความยาวต่อความกว้างเมลด็ข้าวเปลือก และเปรียบเทยีบค่าในตารางมาตรฐานของ 

Bioversity International, IRRI (2009) 

 

การจดักลุ่มความสมัพนัธ ์

จากการจัดกลุ่มความสมัพันธข์องข้าวพ้ืนเมอืงจ านวน 36 พันธุ ์และพันธุเ์ปรียบเทยีบมาตรฐาน 2 พันธุ ์ โดยใช้

ลักษณะทางสณัฐานวิทยาและลักษณะทางพืชไร่ จ านวน 30 ลักษณะ พบว่าสามารถจัดกลุ่มได้ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ โดย

กลุ่มที่หนึ่ง (I) สามารถแยกออกจากกลุ่มที่สอง (II) และกลุ่มที่สาม (III) ที่ค่าความสมัพันธป์ระมาณ 21 และกลุ่มที่สอง 

(II) แยกออกจากกลุ่มที่สาม (III) ที่ค่าความสมัพันธป์ระมาณ 14 ซึ่งสมาชิกในกลุ่มแรก (I) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยข้าว
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ไร่ (14 พันธุ)์ ส่วนกลุ่มที่สาม (III) ส่วนใหญ่ประกอบด้วยข้าวนาสวน (12 พันธุ)์ ส่วนกลุ่มที่สอง (II) จะประกอบด้วย

ข้าวทั้ง 3 ชนิด คอืข้าวนาสวน ข้าวขึ้นน า้ และข้าวไร่ (ภาพที่ 2) 

 
ภาพที่ 2 การจัดกลุ่มความสมัพันธข์องข้าวพ้ืนเมืองจ านวน 36 พันธุ ์และพันธุเ์ปรียบเทยีบมาตรฐาน 2 พันธุ ์โดยใช้ลักษณะทางสณัฐานวิทยา

และลักษณะทางพืชไร่ จ านวน 30 ลักษณะ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  ลักษณะทางพันธุกรรมสามารถแสดงออกมาโดยลักษณะที่ปรากฏภายนอกทั้งลักษณะทางคุณภาพและลักษณะ

ทางปริมาณ ในพันธุกรรมของข้าวพ้ืนเมืองโดยทั่วไปแล้วจะยังคงรักษาความหลากหลายเอาไว้ เพ่ือสามารถปรับตวัได้ใน

สภาพแวดล้อมที่แปรปรวน (Oka, 1988) จากผลของการศึกษานี้ แสดงให้เหน็ว่าข้าวพ้ืนเมืองในเขตภาคเหนือตอนล่าง

ยังคงมีความหลากหลายและความแปรปรวนของลักษณะที่แสดงออกมา ได้แก่ ลักษณะทรงกอ     สกีาบใบ สเีขี้ยวใบ สี

เกสรตวัเมยี การมขีนบนเปลือกเมลด็ สเีปลือก การมหีางของเมลด็ สยีอดเมลด็ และสเียื้อหุ้มเมลด็ (ตารางที่ 1) ซึ่งความ

หลากหลายดังกล่าวเป็นความแตกต่างของลักษณะที่พบระหว่างต้นข้าวพ้ืนเมืองภายในประชากรหรือพันธุ์เดียวกัน 

นอกจากนี้ ลักษณะต่างที่พบยังมคีวามหลากหลายระหว่างพันธุด้์วย ดงันั้นสามารถสรปุได้ว่าข้าวพ้ืนเมอืงจากการศึกษานี้ ยัง

มีความหลากหลายทางพันธุกรรมทั้งภายในและระหว่างพันธุ ์โดยแสดงออกมาในลักษณะทางสณัฐานวิทยาและลักษณะ

ทางพืชไร่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาข้าวพ้ืนเมืองของประเทศไทยในอดีต ได้แก่ โครงสร้างความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของเชื้ อพันธุข้์าวพ้ืนเมืองไทย แต่อย่างไรกต็ามข้าวพ้ืนเมืองนอกจากจะปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง

แล้ว ยังถูกคัดเลือกโดยเกษตรกรในแต่ละท้องที่ จึงท าให้ข้าวพ้ืนเมืองในแต่ละท้องที่มีลักษณะที่แตกต่างกนั ตัวอย่างข้าว

พ้ืนเมืองในการศึกษานี้ สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ชนิดตามลักษณะนิเวศน์เกษตร ได้แก่ ข้าวนาสวน ข้าวนาน า้ลึก และ

ข้าวไร่ โดยข้าวแต่ละชนิดจะมนีิเวศน์เกษตรที่แตกต่างกนั เช่น ข้าวนาสวนจะอยู่ในนาข้าวที่มรีะดบัน า้ขงัอยู่ตลอดเวลา ข้าว

นาน า้ลึกจะสามารถยืดปล้องเพ่ือหนีน า้ได้เรว็ในฤดูน า้ท่วมสงู ส่วนข้าวไร่นั้นเป็นข้าวที่ปลูกโดยอาศัยน า้ฝน จึงต้องการน า้

ในปริมาณที่น้อยเพ่ือเจริญเตบิโต นอกจากนี้ ยังมปัีจจัยอื่นๆ อกีที่ท าให้ข้าวแต่ละชนิดสามารถปรับตวัต่อสภาพแวดล้อมที่

ต่างกันได้ เช่น พ้ืนที่ปลูกอยู่สูงจากระดับน า้ทะเลต่างกัน     ชาติพันธุ์ของเกษตรกร ค่านิยมหรือวัฒนธรรมของแต่ละ

ท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งการคัดเลือกของเกษตรในแต่ละท้องถิ่นจะเป็นตัวก าหนดลักษณะของข้าวที่ต้องการแตกต่างกัน 

ตัวอย่างการคัดเลือกที่ชัดเจนที่สดุคือการคัดเลือกของลักษณะเมลด็ข้าว โดยกลุ่มข้าวนาสวนและข้าวนาน า้ลึกจะปลูกใน

พ้ืนที่ราบลุ่ม เกษตรกรและผู้บริโภคจะนิยมข้าวเจ้าที่มรีปูร่างเมลด็เรียวยาว ส่วนข้าวไร่ส่วนใหญ่จะปลูกโดยเกษตรกรบนที่

สงู และจะมีลักษณะเป็นข้าวเหนียวที่มีรูปร่างเมลด็ใหญ่และยาว (ภาพที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของทรายแก้ว 
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มีสนิ, 2547 เมื่อน าลักษณะที่ศึกษาทั้งหมด 30 ลักษณะมาจัดกลุ่มความสมัพันธ ์(ภาพที่ 2) สามารถจ าแนกกลุ่มข้าวนา

สวนและกลุ่มข้าวไร่ที่มนีิเวศน์เกษตรที่แตกต่างกนัออกจากกนัอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เป็นผลจากการปรับตวัและถูกคดัเลือกใน

ท้องที่ที่ ต่างกันของข้าวแต่ละชนิด ดังนั้นลักษณะข้าวแต่ละพันธุ์จึงแสดงออกมาแตกต่างกัน การรักษาระดับความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพ้ืนเมือง และลักษณะต่างๆ ที่ข้าวพ้ืนเมืองสามารถปรับตัวได้ในแต่ละท้องที่ที่มีความ

แปรปรวนของสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกนันั้น นี้มีประโยชน์ในด้านของแหล่งพันธกุรรมที่ส  าคัญในการปรับปรงุพันธุข้์าว

ในอนาคตให้เหมาะสมในแต่ละสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน ดงันั้นจึงควรให้ความส าคญัและอนุรักษ์ข้าวพ้ืนเมืองเหล่านี้ ไว้

ตลอดไป 

 

สรุปผลการศึกษา 

  ข้าวพ้ืนเมืองถูกจ าแนกตามความแตกต่างทางนเวศน์เกษตรออกเป็น 3 ชนิด คือ ข้าวนาสวน ข้าวน า้ลึก    และ

ข้าวไร่ โดยข้าวไร่พบความหลากหลายทางสณัฐานวิทยามากที่สดุ (H’=0.988) ส่วนข้าวขึ้นน า้ให้ค่าความหลากหลายน้อย

ที่สดุ (ค่าเฉล่ีย H’=0.053) ข้าวไร่ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเมลด็ขนาดใหญ่ยาว ส่วนข้าวนาสวนและข้าวน า้ลึกมีรูปร่างเมลด็

เรียวยาว และเมื่อจัดกลุ่มความสัมพันธ์ พบว่าข้าวไร่และข้าวนาสวนแยกกลุ่มออกจากกัน       อย่างชัดเจนที่ระยะ

ประมาณ 21 

กิตติกรรมประกาศ  

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย

นเรศวร ประจ าปีงบประมาณ 2560 ส าหรับงบประมาณในการท าวิจัย ขอขอบพระคุณศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดพิษณุโลก 

ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรจังหวัดพิษณโุลก พิจิตร สโุขทยั และเพชรบูรณ์ที่ได้อนุเคราะห์ตวัอย่างเมลด็พันธุ์

ข้าว และขอขอบคุณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ที่

เอื้อเฟ้ือสถานที่ในการด าเนินงานวิจัยเป็นอย่างด ี
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ศึกษาหินแกรนิตจังหวัดตาก เพ่ือน ามาหาแนวทางในการพัฒนาหินแกรนิตโดยการ

ออกแบบเครื่องประดับจากวัสดุทางเลือก โดยมีความสอดคล้องกับกระแสแฟชั่น, ความนิยมของผู้บริโภค และความ

เหมาะสมในเชิงพาณิชย์และผลิตต้นแบบเครื่องประดับจากหินแกรนิตไทย  จากการสบืค้นข้อมูลและลงพ้ืนที่ ที่อ  าเภอ

เมอืงและอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ในการท าธรุกจิเกี่ยวกบัหินแกรนิตจังหวัดตากหินแกรนิตนิยมใช้ในการก่อสร้างและ

แปรรปูเป็นหินประดบั  เมื่อสุ่มเกบ็ตวัอย่างหินแกรนิตที่มขีายในท้องตลาดทั้งหมด 4 ส ีคอื สดี าเข้ม, สเีทาด า, สเีทา และ

สีเทา-ชมพู เมื่อมองในภาพรวมหินแกรนิต จังหวัดตากจะมีความแขง็เฉล่ียประมาณ 6-7  หินแกรนิตสีด าจะมีเนื้ อ

ละเอียด ลักษณะเหนียวเนื้ อแน่น รูปแบบการเจียระไนที่เหมาะสม คือ เจียระไนแบบผิวหน้าโค้ง หรือ หลังเบี้ ย การ

เจียระไนไม่ต้องมีก้น เนื่องจากเป็นหินที่ทบึแสง และช่วยลดน า้หนักของแกรนิตเมื่อต้องน าไปเข้าตัวเรือนเครื่องประดบั  

จากนั้นน ามาออกแบบแบบร่างเคร่ืองประดบัจากวัสดุหินแกรนิต จากความคดิที่เกดิจากจินตนาการร่วมกบัผู้ประกอบการ 

นักศึกษา และทมีผู้วิจัย โดยการวิเคราะห์รูปทรงหินแกรนิตที่เหมาะสม  เทรนด์กระแสแฟชั่น และพฤติกรรมการเลือก

ซื้ ออญัมณีและเครื่องประดับ  ออกแบบมาให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้หญิง กลุ่ม Generation Y อายุระหว่าง 18-35 

ปี ออกแบบแบบร่างทั้งหมด 10 แบบ โดยผ่านการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมาย จนเหลือแบบร่างที่มี

คะแนนสงูสดุ รวมทั้งสิ้น 2 แนวความคิด แนวคิดละ 3 ชิ้นงาน คือ แนวความคิดเคร่ืองประดับจากหินแกรนิตที่พัฒนา

ภายใต้แนวคิดวัสดุทดแทนโลหะ ชื่อผลงาน Contrast มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.47 และแนวความคิดหินแกรนิตที่พัฒนา

ภายใต้แนวคดิวัสดุทดแทนอญัมณี ชื่อผลงาน Digital Age มค่ีาคะแนนเฉล่ีย 4.20 

ค าส าคญั: หินแกรนิต  เคร่ืองประดบั  วัสดุทางเลือก 
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Abstract 

 This study aims to investigate quality of granite in Tak province, to develop this stone as an alternative 

material in jewelry design, and to make jewelry prototype from granite. The fashion trend, popularity, and 

commercial appropriateness were used as a guideline to develop the granite into the alternative material in jewelry 

design. The granite in Muang and Ban Tak districts is widely used in construction and decoration, and it has the 

hardness in 6-7. In this study, the researcher collected the samples in four colors; black, grey-black, grey, and 

grey-pink, especially the black fine-grained which has toughness and density features. In cutting, the cabochon cut 

is a suitable for granite because it is the outer curved surface with flat-based cut. In addition, the cabochon cut 

works beautifully in opaque stone, and this cutting can reduce the weight of granite when making jewelry. After 

that, the researcher drew the drafts of jewelry making design from granite which came from the ideas of 

entrepreneurs, students and researchers, and these drafts directly designed for the target group (generation Y, female 

and aged between 18-35 years old). Additionally, the shape of granite, fashion trend and jewelry buying behavior 

were used for the analytical drafting. The researcher drew ten drafts under the concepts of renewable material for 

metal and renewable material for jewelry, and each concept consisted of three drawing designs.  Finally, the winning 

design drafts were chosen by the expert and the target group, and the winning drafts were the “Contrast” (4.47 

scores) and “Digital Age” (4.20 scores). 

Keywords: Granite, Jewelry, Alternative 

 

บทน า 

  อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก การผลิต

เครื่องประดับของไทยมีการใช้วัตถุดิบจากแหล่งอญัมณีและโลหะมีค่าทั้งจากภายในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ  

โดยการผลิตพลอยเจียระไนในประเทศไทยเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ และต้องน าเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ  

ดังนั้นจึงต้องท าการศึกษาหาวัสดุทดแทนการน าเข้า อกีทั้งทรัพยากรแร่ธาตุในประเทศไทยมีมากมายหลายชนิดตั้งแต่แร่

โลหะแร่อโลหะ แร่เชื้ อเพลิงและแร่รัตนชาติ ขณะที่แร่และหินอุตสาหกรรมที่มีการค้นพบในประเทศไทย ซึ่งถือเป็น

วัตถุดิบที่ไม่ต้องน าเข้า จึงมีความเหมาะสมในการน ามาใช้กบัอุตสาหกรรมอญัมณแีละเครื่องประดบั เนื่องจากทรัพยากร

แร่และหินอตุสาหกรรมบางชนิด สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองประดบัได้  

หิน หมายถึง มวลสารที่เป็นของแขง็ซึ่งเกดิขึ้นเองตามธรรมชาติจากอนินทรียวัตถุ หินแบ่งออกได้ 3 ชนิด คือ 

หินตะกอน หินแปร  และหินอคันี  หินตะกอน หมายถึง หินที่เกดิจากการแขง็ตัวและอดัตัวของตะกอนเศษหิน  หินแปร 

หมายถงึ หินที่เปล่ียนแปลงมาจากหินอคันีหรือหินตะกอนโดยกระบวนการทางกายภาพและทางเคม ีในสภาพของแขง็ ณ 

ที่อุณหภูมิและความดันสูง   หินอัคนี คือ หินที่เกิดจากการรวมตัวของแร่ที่ตกผลึกจากสารหลอมละลายหรือหินหนืดที่

อุณหภูมิสูง ประกอบด้วยซิลิกาเป็นส่วนใหญ่ที่มีเกดิอยู่ใต้ผิวโลก เช่น หินไดโอไรท์, หินบะซอลท์, หินแกรนิต เป็นต้น 

(ปัญญา จารศุิริ และคนอื่นๆ, 2551 : 91-92)   ซึ่งจากการศึกษาความเป็นไปได้พบว่า หินแกรนิต เป็นวัสดุทางเลือกที่

น่าสนใจเนื่องจากหินอัคนีเป็นหินมีความแขง็และมีการยึดเกาะระหว่างผลึกแร่สูง เนื้ อหินมีความพรุนต ่า ในกรณีที่

หินแกรนิตบางแหล่งมลีวดลายสวยงาม มเีนื้อเหนียวและแขง็ ทนทานต่อการผุสกึกร่อน (สง่า ตั้งชวาล, 2548)  

 หินแกรนิต คอื หินอคันีที่มกี  าเนิดภายใต้พ้ืนผวิโลก เกดิจากการเยน็ตวัอย่างช้าๆของลาวาบริเวณใต้พ้ืนโลก ซึ่ง

ลาวานั้นได้แทรกซึมขึ้นมาจากแกนโลกผสมกบัแร่ธาตุต่างๆจนเกดิการเยน็ตัวสะสมทับถมเป็นเวลามากกว่าพันปี ท าให้

เกิดเป็นหินแกรนิต จึงท าให้มีลักษณะเนื้ อหยาบผลึกเกาะกันแน่น  โดยหินแกรนิตมีส่วนประกอบส าคัญของแร่ควอทซ์

ประมาณ 30% กับแร่เฟลสปาร์โดยเฉพาะพวกออร์โธเคลสประมาณ 60% แร่ด าหรือสีเข้มประมาณ 10% ได้แก่  ฮอร์

เบลนด์  ไบโอไตท์ มีแทรกกระจายอยู่โดยทั่วไปในเนื้ อหิน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ.2538) ก าหนดให้

หินแกรนิต เป็นหินประดบัชนิดหนึ่ง (อ านาจ เจริญศิลป์ : 2528 น.44)  หินแกรนิตมแีร่ประกอบหินหลายชนิดท าให้มีสี
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โทนต่างๆ ประกอบกับมีขนาดและการเรียงตัวของแร่ท าให้เกิดลวดลาย แหล่งผลิตหินแกรนิตที่ศึกษาในงานวิจัย คือ 

อ าเภอเมอืง และอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เนื่องจากเป็นแหล่งที่มกีระบวนการตั้งแต่ท าเหมืองหินตลอดจนการแปรรูป

หินแกรนิต และมหิีนแกรนิตหลายเฉดสตีั้งแต่สดี า สเีทา และสเีทาอมชมพู 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลง็เหน็ว่า หินแกรนิตมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นวัสดุทางเลือกส าหรับน ามาออกแบบและ

พัฒนาเป็นเครื่องประดับเพ่ือให้เกดิมูลค่าเชิงพาณชิย์ ให้สอดคล้องกบักระแสแฟชั่น แนวคิดในการสร้างมูลค่าและความ

แตกต่างให้กับเครื่องประดับ โดยใช้หลักการออกแบบเครื่องประดับ เพ่ือส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับ

ผู้ประกอบการ นักวิจัย นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจในธุรกจิอญัมณีและเครื่องประดบั โดยสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบที่มี

อยู่ผสานกบัภมูปัิญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มาประยุกตเ์ข้ากบัเทคโนโลยีและองคค์วามรู้สมยัใหม่ อนัจะ

น าไปสู่การสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้กบัเครื่องประดับให้มีความแขง็แกร่งในเชิงธุรกจิมากยิ่งขึ้น และน าไปสู่

การขบัเคล่ือนเศรษฐกจิไทยด้วยความคดิสร้างสรรค์ 
 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. ศึกษาข้อมูลหินแกรนิตจังหวัดตาก จากเอกสาร ต ารา งานวิจัย และการสัมภาษณ์ เรื่องคุณสมบัติของ

หินแกรนิต เช่น แหล่งวัตถุดบิ, ส ี และคุณสมบตัทิางแร่  

2. สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสร้างแนวคิดในการออกแบบให้สอดคล้องกับกระแสแฟชั่น และคุณสมบัติของ

หินแกรนิต 

3. ออกแบบแบบร่างเครื่องประดับจากหินแกรนิตเป็นงานคอลเลคชั่น  โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านอญั

มณีและเครื่องประดับ จ านวน 3 บริษัท/ร้าน นักศึกษาสาขาวิชาอญัมณีศาสตร์ จ านวน 1 คน และทมีผู้วิจัย  ใช้แนวคิด

การออกแบบผสมผสานกับเทรนด์การออกแบบเครื่องประดับ TrendDvision Jewellery+Foreca sting forecast 2016+ 

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกแบบร่างเคร่ืองประดับจากหินแกรนิตที่พัฒนาภายใต้แนวคิดวัสดุทดแทนโลหะ และ

กลุ่มสองแบบร่างเคร่ืองประดับจากหินแกรนิตที่ พัฒนาภายใต้แนวคิดวัสดุทดแทนอัญมณี ออกแบบกลุ่มละ 5 

แนวความคดิ แนวความคดิละ 3 ชิ้น 

4. คัดเลือกแบบร่างเครื่ องประดับหินแกรนิต จากแบบสอบถามโดยผู้เชี่ ยวชาญทางด้านอัญมณีและ

เครื่องประดับ จ านวน 5 คน ให้เหลือแบบร่าง กลุ่มละ 3 แนวความคิด และปรับปรุงแบบร่างตามค าแนะน าของ

ผู้เชี่ยวชาญ  

5. คัดเลือกแบบร่างเครื่องประดับหินแกรนิต จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค เฉพาะเพศหญิง 

อายุระหว่าง 18-35 ปี  จ านวน 200 คน ในแหล่งการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ  จังหวัดจันทบุรี ให้เหลือแบบร่าง 

กลุ่มละ 1 แนวความคดิที่มคีะแนนเฉล่ียรวมสงูสดุเพ่ือผลิตเป็นต้นแบบเคร่ืองประดบั 
 

ผลการศึกษา 

 1. ขอ้มูลหินแกรนิตจงัหวดัตาก  

พ้ืนที่จังหวัดตากอยู่ในแนวหินแกรนิตตอนกลางของประเทศไทย  อยู่ทางตะวันออกของจังหวัด โดยเกิดเป็น

มวลหินขนาดใหญ่เป็นแนวยาวต่อเนื่องกนัไปตามแนวเหนือ-ใต้ ในเนื้อที่รวมทั้งหมด 417.91 ตารางกโิลเมตร มปีริมาณ

ส ารองของหินแกรนิตที่ค านวณได้รวมทั้งหมด 15,934 ล้านเมตริกตัน (กรมทรัพยากรธรณี, 2550) จากลักษณะ

ธรณวีิทยาของสามารถแบ่งหินแกรนิตตามวิทยาหิน ได้ 5 ชนิด ดงันี้คอื ชนิดที่ 1 หินมอนโซไนต ์มสีชีมพูและสเีขยีวแกม

เทาอ่อน เนื้อละเอยีดถงึปานกลาง ชนิดที่ 2 หินฮอร์นเบลนด ์แกรนิต มสีขีาว สชีมพูอ่อน เนื้อปานกลางถงึเนื้ อหยาบ ชนิด

ที่ 3 หินไบโอไทตแ์กรนิต สชีมพูอ่อน สชีมพูและสเีทาอ่อนเนื้อปานกลางถงึเนื้อหยาบ ชนิดที่ 4 หินควอร์ต-ไดออไรต,์ ได

ออไรต์ และแกรโนไดออไรต์ หินควอร์ต-ไดออไรต์มีสเีทาถึงเทาด า เนื้ อละเอยีดถึงปานกลาง หินแกรโนไดออไรต์สเีทา

อ่อนๆ เนื้ อปานกลาง ชนิดที่ 5 หินลูโค-แครทตริกแกรนิต ได้แก่ หินลูโคแกรนิตสขีาว เนื้ อละเอยีด, หินแอไพลต์, หิน

เพกมาไทต ์และสายควอร์ต (การจ าแนกเขตเพ่ือการจัดการด้านธรณวีิทยาและทรัพยากรธรณจีังหวัดตาก, 2551)     
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จากการลงเกบ็ข้อมูล หินแกรนิต อ าเภอเมอืง และอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก คอื หินอคันีแทรกซ้อนที่เกดิจาก

การเยน็ตัวอย่างช้าของหินหนืดใต้เปลือกโลก ท าให้ขนาดของผลึกแร่มีขนาดใหญ่เหน็ได้ชัดเจนดัวยตาเปล่า หินแกรนิต

ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแร่เฟลดส์ปาร์และควอตซ์เป็นแร่หลัก(Bonewitz, 2008)  อกีทั้งยังพบแร่ไมกาและแอมฟิโบล

เป็นแร่รองหินแกรนิตมีสขีาว ชมพู และสเีทา ซึ่งขึ้นอยู่กบัปริมาณของแร่ส่วนใหญ่ที่เป็นองค์ประกอบของหิน ใช้ในการ

ก่อสร้างและเป็นหินประดับ เช่น ปูพ้ืน ท าป้าย งานแกะสลัก รูปป้ันจัดสวน ครก เป็นต้น ดังรูปที่ 1  จากการสมัภาษณ์

นายเจิน จิน เซิน กรรมการบริษัท สหเฮงมายนิ่ง จ ากัด ท าเหมืองแร่หินประดับชนิดแกรนิต และแปรรูปหินแกรนิต  

แหล่งหินแกรนิตมี 2 แหล่งใหญ่ๆที่นิยมน ามาแปรรูป คือ แหล่งที่ 1 จากแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก หินแกรนิตท าครกมี

เนื้ อที่เหนียว  สดี ามีจุดสขีาว และสเีทาเฉดอมม่วง เป็นหินที่อยู่ใต้ดนิมีปริมาณไม่มากเป็นหินชิ้นเลก็ แหล่งที่ 2 จากบ้าน

น า้ดบิ อ าเภอเมอืง หินแกรนิตใช้ท างานตกแต่งอาคาร ปูพ้ืน  หินจะมลีักษณะสเีทาเฉดส้มชมพู สเีทาด า มจี านวนมากเป็น

ภเูขาหินอยู่บนพ้ืนดนิ (เจิน จิน เซิน, 2559, มกราคม 28)ดงัรปูที่ 2 

    
รปูที่ 1 ลักษณะช้ินงานที่แปรรปูจากหินแกรนิต อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

 
 

    

รปูที่ 2 เหมืองแร่หินประดับ ชนิดหินแกรนิตของ บริษัท สหเฮงมายนิ่ง จ ากดั อ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก 

 

ในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ท าการเกบ็ตวัอย่างหินแกรนิตจากอ าเภอบ้านตาก และอ าเภอเมอืงตาก  จังหวัดตาก 

พบหินแกรนิตมสีแีตกต่างกนัแบ่งออกเป็น 4 เฉดส ีคอื สดี าเข้ม สเีทาด า สเีทา และสเีทา-ชมพู ดงัรปูที่ 3 หินแกรนิตเฉด

ส ี 1 กบั 2 ได้มาจากการแปรรปูครกมคีวามเหนียวกว่าเฉดสอีื่น ส่วนหินแกรนิตเฉดส ี 2, 3 และ 4 ได้มาจากการแปรรปู

กระเบื้องปูพ้ืนมขีนาดเกรนใหญ่  

    
ก) เฉดสทีี่ 1 สดี าเข้ม ข) เฉดสทีี่ 2 สเีทาด า ค) เฉดสทีี่ 3 สเีทา ง) เฉดสทีี่ 4 สเีทา-ชมพู 

รปูที่ 3 แสดงตวัอย่างเฉดสขีองหินแกรนิตที่พบใน จงัหวัดตาก   

 

จากการลงพ้ืนที่ส  ารวจและผลสัมภาษณ์ นายนราวุฒิ วรรธนคณิต ต าแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดตาก และห้างหุ้นส่วนจ ากดั สตาร์ สโตน เทรด โรงงานท าการแปรรูปหินแกรนิตท าครกได้มีวัตถุที่เหลือทิ้งจ านวน

มาก ดังรูปที่ 4 ถ้าชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่จะน าไปท าเป็นกระถังต้นไม้ กระเบื้องโมเสก เป็นต้น แต่กยั็งไม่เป็นที่นิยม (นรา

วุฒิ วรรธนคณติ, 2559, มกราคม 28) 
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ก) หินแกรนิตที่เหลือ

จากการตัดฐานครก 

ข) หินแกรนิตที่เหลือจากการ

เจาะรทู าครกช้ันในสดุ 

ค) หินแกรนิตที่เหลือจากการ

เจาะรทู าครกวงนอก 

ง) หินแกรนิตที่เหลือจากการ

ตัดครกให้ได้รปูทรง 

รปูที่ 4 หินแกรนิตที่เหลือทิ้งจากการท าครก 

  

2. แนวทางในการพฒันาเคร่ืองประดบัจากหินแกรนิต  

จากการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดับจากหินแกรนิต โดยแบ่งผู้เชี่ยวชาญ

เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเคร่ืองประดับ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเคร่ืองประดบั 

มปีระเดน็ค าถามในการสมัภาษณ ์ม ี4 ประเดน็ สามารถสรปุได้ดงันี้  

ประเดน็ที่ 1 ความเป็นไปได้ในการน าหินแกรนิตจังหวัดตากมาท าเป็นเครื่องประดับ   ผู้เชี่ยวชาญชาญทุกท่าน

เหน็ความเป็นไปได้ที่หินแกรนิตจะน ามาท าเป็นเคร่ืองประดบัอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัตถุดบิใหม่และมต้ีนทุนที่ต ่า อกีทั้ง

ตลาดปัจจุบันมีความหลากหลายและอิสระมากขึ้น การน าวัสดุทางเลือกเพ่ือทดแทนทรัพยากรในรูปแบบเดิมมีความ

แตกต่างน่าสนใจ  ความเป็นไปได้ต้องมีการทดลองรูปแบบการเจียระไน พัฒนาให้เป็นรูปแบบใหม่ที่มีเหมือนในตลาด  

หรือเป็นสนิค้าของฝากของที่ระลึก  

ประเดน็ที่ 2 รูปแบบและลวดลายของเครื่องประดับ ให้ดึงจุดเด่นของลวดลายหินแกรนิต รูปแบบการเจียระไน

ควรเน้นรปูทรงแปลกใหม่หรือแบบเรขาคณติ การออกแบบเคร่ืองประดบัควรเป็นแนวศิลปะงานแฟชั่น  รปูแบบเรียบง่าย  

หินควรมลัีกษณะบางให้น า้หนักน้อยที่สดุเพ่ือสวมใส่ได้สะดวก  

ประเดน็ที่ 3 การเลือกใช้วัสดุและวัตถุดิบของเครื่องประดับ  ควรการศึกษาตลาด แหล่งที่จะวางขาย  ราคา

อาจจะต้องไม่แพง  หากรูปแบบของสินค้าที่เหมาะกับตลาดทั่วไปอย่าง เช่น แหวน จี้  ต่างหู เลือกวัสดุอย่างโลหะเงิน 

อาจจะใช้วัสดุทางเลือกอื่นประกอบ  เช่น ไม้  หรือ การลงยาส ี หนัง เพชรรัสเซียสงัเคราะห์ พลอยสต่ีางๆ  เป็นต้น 

ประเดน็ที่ 4 เทคนิคและกระบวนการสร้างเครื่องประดับ  รูปแบบการเจียระไนหินแกรนิตเป็นรูปแบบพลอย

แล้วอาจออกแบบเป็นตวัเรือนที่เป็นหินแกรนิต เช่น เจียระไนเป็นรปูแหวน เป็นต้น แต่ต้องท าให้มนี า้เบา  เทคนิคในการ

ประกอบ  ลักษณะการประกอบนั้น จะท าให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยและแขง็แรง  การเจาะหินฝงัพลอย  การประกอบหินกบัตัว

เรือนแบบไม่เป็นรอยต่อ   

3. การเจียระไนหินแกรนิต 

เมื่อน าไปทดลองเจียระไนและแกะสลัก ดงัรปูที่ 5 เพ่ือดูความเป็นไปได้ในการท าเคร่ืองประดบั  หินแกรนิตเฉดสี

ที่ 1 สดี าเข้มเนื้ อละเอยีดมีลักษณะเหนียว เนื้ อแน่น เมื่อน าไปตัด เจียระไน ขัดเงา เนื้ อหินแกรนิตไม่หลุดง่าย  รูปแบบ

การเจียระไนที่เหมาะสม คือ เจียระไนแบบผิวหน้าโค้ง คือ หลังเบี้ย(Cabochon) ถ้าเจียระไนแบบเหล่ียมต่างๆไม่ต้องมี

ก้น เนื่องจากเป็นหินแกรนิตที่ทบึแสง และช่วยลดน า้หนักของแกรนิตเมื่อต้องน าไปเข้าตวัเรือนเคร่ืองประดบั  ส่วนหินอกี

ชนิดที่มีเฉดสีเทาด า, สีเทาและสีเทา-ชมพู เจียระไนยากกว่า เพราะเนื้ อหินไม่ละเอียด มีลักษณะเป็นเม็ดหยาบๆ

หลากหลายส ีเมื่อตดั เจียระไน และแกะสลัก เนื้อหินแกรนิตมกัหลุดออกมา 

    
รปูที่ 5 หินแกรนิตเจียระไนรปูแบบต่างๆและแกะสลักรปูกุหลาบ 
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4. ออกแบบแบบร่างเคร่ืองประดบัจากหินแกรนิต 

ผู้ประกอบการด้านอญัมณีและเครื่องประดับ นักศึกษา และทมีผู้วิจัย ร่วมกนัออกแบบเครื่องประดับ โดยใช้เท

รนด์เครื่องประดับปี 2016 และค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญออกแบบเป็นงานคอลเลคชั่น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 5 

แนวความคิด แนวความคิดละ 3 ชิ้ น  คือ กลุ่มที่ 1 แบบร่างเคร่ืองประดับจากหินแกรนิตที่พัฒนาภายใต้แนวคิดวัสดุ

ทดแทนโลหะ ดังรูปที่ 6 และกลุ่มที่ 2 แบบร่างเคร่ืองประดับจากหินแกรนิตที่พัฒนาภายใต้แนวคิดวัสดุทดแทนอญัมณี 

ดังรูปที่ 7 ในการออกแบบได้จากการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค และจากประสบการณ์การท างาน และเลือก

ออกแบบเครื่องประดับให้กับกลุ่มผู้บริโภคเครื่องประดับผู้หญิงวัยท างาน ยุค Generation Y  อายุระหว่าง 18-35 ปี 

เนื่องจากอยู่ในวัยท างานตอนต้น เป็นช่วงวัยที่ก  าลังสร้างฐานะและหน้าที่การงาน  ใช้ชีวิตแบบทนัสมัย นอกจากนี้ ยังเป็น

กลุ่มที่เตบิโตในยุคที่เทคโนโลยี นิยมซื้อเคร่ืองประดบัที่เป็นงานดไีซน์เก ๋สวยงาม ราคาไม่สงูมาก ช่องทางจ าหน่ายจากสื่อ

โซเชียลมีเดียจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลกับคนกลุ่มนี้   สื่อนิตยสาร และการวางจ าหน่ายตาม

เคาน์เตอร์และร้านค้าปลีก(GIT Information Center ,2558) ซึ่งมีความเหมาะสมกบับริบทของผู้ประกอบการในจังหวัด

จันทบุรี   

 

1. A pice of 

Friut 

2. Bubble pop 3. Contrast 4. My Window 5. Small blossom 

     
น.ส.สมุินตรา นรสงิห์ 

นักศกึษา มหาวิทยาลัย

ราชภฏัร าไพพรรณี 

นางศศธิร  บ้งกาวงษ์  

ร้าน ธนูศร 

น.ส.สมุินตรา นรสงิห์ 

นักศกึษา มหาวิทยาลัย

ราชภฏัร าไพพรรณี 

น.ส.ปิยะพร  พินิจสขุ

ใจ 

ร้านFaridatGems 

นางวิยะดา บุญมานะ  

บริษัท ดิแอมโซลูท 

แซฟไฟร์ จ ากดั 

รปูที่ 6 แบบร่างเคร่ืองประดบัจากหินแกรนิตที่พัฒนาภายใต้แนวคดิวัสดุทดแทนโลหะ 

6. Digital Age 7. EuroSia 8. Lanna 

Renaissance 

9. Mystic Rose 10. Sun Star 

Moon 

     
น.ส.ปิยะพร  พินิจสขุใจ  

ร้าน Faridat Gems 

อาจารย์ธนกฤต  ใจสดุา   

นักวิจัย 

อาจารย์ธนกฤต  ใจสดุา   

นักวิจัย 

นางวิยะดา  บุญมานะ  

บริษัท ดิแอมโซลูท 

แซฟไฟร์ จ ากดั 

นางวรษา ขุนสนธ ิ 

ร้านคราม จิวเวลล่ี 

รปูที่ 7 แบบร่างเคร่ืองประดบัจากหินแกรนิตที่พัฒนาภายใต้แนวคดิวัสดุทดแทนอญัมณ ี
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5. ผลส ารวจความพงึพอใจของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นอญัมณีและเคร่ืองประดบั 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญนี้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านที่ 1 แบบสอบถามความคิดเหน็ของ

ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัด้านรูปแบบ เคร่ืองประดับ, ด้านที่ 2 แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัด้านความ

สวยงาม ดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรปุผลคะแนนจากแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านอญัมณแีละเคร่ืองประดบั 

ผู้เช่ียวชาญ 
แบบร่างที่พัฒนาภายใต้แนวคิดวัสดุทดแทนโลหะ แบบร่างที่พัฒนาภายใต้แนวคิดวัสดุทดแทนอญัมณ ี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รศ.กาญจนา ชูครวุงศ ์ 4.29 4.14 3.57 4.00 4.14 3.57 4.57 4.14 3.29 3.14 

วรชัย รวบรวมเลิศ 3.71 3.00 4.43 3.29 3.86 4.57 3.71 3.29 3.43 4.57 

ภริตพร  สมสกุล 3.57 3.86 4.00 4.00 4.29 4.57 4.57 4.71 4.71 3.71 

รศ.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ 3.29 3.86 3.86 4.00 4.00 3.57 4.00 4.29 3.29 4.00 

สรุชัย  พรสมิทธกุีล 3.43 3.29 4.43 4.14 4.86 3.14 4.29 4.29 4.29 3.86 

คะแนนเฉล่ียรวม 3.66 3.63 4.06 3.89 4.23 3.89 4.23 4.14 3.80 3.86 

 

แบบร่างเคร่ืองประดับที่มีคะแนนสงูสดุสามอนัดับแรกของแต่ละกลุ่ม กลุ่มที่ 1 แบบร่างที่พัฒนาภายใต้แนวคิด

วัสดุทดแทนโลหะ คือ แบบร่างชื่อ Small blossom, แบบร่างชื่อ Contrast และแบบร่างชื่อ My Window ตามล าดับ กลุ่ม

ที่ 2  แบบร่างที่พัฒนาภายใต้แนวคิดวัสดุทดแทนอัญมณี  คือ แบบร่างชื่อ EuroSia, แบบร่างชื่อ Lanna Renaissance 

และ แบบร่างที่ชื่อ Digital Age ตามล าดบั 

6. ผลส ารวจความพงึพอใจของผูบ้ริโภคต่อแบบร่างเคร่ืองประดบัจากหินแกรนิต 

ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อแบบร่างเครื่ องประดับจากหินแกรนิต เพ่ือคัดเลือกกลุ่มละ 1 

แนวความคดิ ที่มคีะแนนสงูสดุเพ่ือผลิตเป็นต้นแบบเคร่ืองประดบั ในแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ด้าน คอื ข้อมูลส่วนบุคคล

ทั่วไป, สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบัด้านรปูแบบ เครื่องประดบั และ สอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบัด้านความสวยงาม 

สรปุคะแนนดงัตารางที่ 2 

อาชีพผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิส่วนตัว/เจ้าของกจิการและพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้

เฉล่ียต่อเดอืน ร้อยละ 20,001 – 30,000  บาท ส่วนใหญ่จะซื้อเคร่ืองประดบัต่อชิ้นราคาต ่ากว่า 1,000  บาท  

ตารางที่ 2 สรปุผลคะแนนเฉล่ียรวมของแบบร่างที่พัฒนาภายใต้แนวความคดิวัสดุทดแทนโลหะและวัสดุทดแทนอญัมณ ี

กลุ่ม แบบร่างเคร่ืองประดับ ค่าเฉล่ียรวม 

แบบร่างที่พัฒนา

ภายใต้แนวคิดวัสดุ

ทดแทนโลหะ 

แบบที่ 1 ช่ือผลงาน :  Contrast ผู้ออกแบบ : น.ส.สมุินตรา นรสงิห์ นักศกึษา  4.47 

แบบที่ 2 ช่ือผลงาน :  My Window ผู้ออกแบบ : น.ส.ปิยะพร  พินิจสขุใจร้าน Faridat Gems 4.26 

แบบที่ 3 ช่ือผลงาน : Small blossom ผู้ออกแบบ : นางวยิะดา  บญุมานะ บริษัท ดิแอมโซลูท 

แซฟไฟร์ จ ากดั 
4.45 

แบบร่างที่พัฒนา

ภายใต้แนวคิดวัสดุ

ทดแทนอญัมณ ี

แบบที่ 4 ช่ือผลงาน :  Digital Age ผู้ออกแบบ : น.ส.ปิยะพร  พินิจสขุใจ ร้าน Faridat Gems 4.20 

แบบที่ 5 ช่ือผลงาน : EuroSia ผู้ออกแบบ : อาจารย์ธนกฤต  ใจสดุา   นกัวจิัย 4.17 

แบบที่ 6 ช่ือผลงาน : Lanna Renaissance ผู้ออกแบบ : อาจารย์ธนกฤต  ใจสดุา  นักวิจัย 4.12 

เมื่อท าการสรุปผลคะแนนเฉล่ียรวมความพึงพอใจของผู้บริโภคสูงสุด กลุ่มที่ 1 คือ แบบที่ 1 ชื่อผลงาน 

Contrast มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.47 ผู้ออกแบบ นางสาวสุมินตรา นรสิงห์ นักศึกษา สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ ได้ผลิตเป็น

ต้นแบบเคร่ืองประดบัพัฒนาภายใต้แนวคดิวัสดุทดแทนโลหะกลุ่มที่ 2 คอื แบบที่ 4 ชื่อผลงาน Digital Age มค่ีาคะแนน
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เฉล่ีย  4.20 ผู้ออกแบบนางสาวปิยะพร  พินิจสุขใจ  ร้าน Faridat Gems ได้ผลิตเป็นต้นแบบเคร่ืองประดับที่พัฒนา

ภายใต้แนวคดิวัสดุทดแทนอญัมณี 

 

7. ตน้แบบเคร่ืองประดบัจากหินแกรนิต 

ช่ือผลงาน : Contrast 

Trends: Airy Perspective/The Essentialist 

Subtrends : Graphic illusions 

Index : contrasts 

 

 

 

 

 

วสัดุ : ตัวเรือนเงิน 92.5, หินแกรนิตเจียระไนเหล่ียมพลอย 

เทคนิค : หล่อประกอบ, ปักเดือยติดกาว 

รูปทรง ลวดลาย  : เรขาคณิตจากรูปร่างของพลอยที่เจียระไน เน้น

การตัดกนัของวัสดุ 

แรงบนัดาลใจ : รูปทรงของอัญมณี และสร้างความขัดแย้งระหว่าง

หินแกรนิตกบัพ้ืนผิวโลหะที่เงาแต่มีความลงตัวที่สามารถเข้ากนัได้ 

ผู้ออกแบบ: นางสาวสมิุนตรา นรสงิห์ นักศึกษาสาขาวิชาอญัมณีศาสตร์ คณะอญัมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

รปูที่  8 ต้นแบบเคร่ืองประดับพัฒนาภายใต้แนวคิดวัสดุทดแทนโลหะ 

 

ช่ือผลงาน : Digital Age 

Trends: Airy Perspective/The Essentialist 

Subtrends : Pattern Evolution 

Index : Geometric patterns 

 

 

 

 

 

 

วสัดุ : ตัวเรือนเงิน 92.5, หินแกรนิตเจียระไนตามรูป, เพชรรัสเซีย

สงัเคราะห์ CZ 

เทคนิค : หล่อประกอบหุ้มหินแกรนิตติดกาว 

รูปทรง ลวดลาย  : เรขาคณิตไล่ขนาด 

แรงบนัดาลใจ : รูปทรงเรขาคณิต แสดงถึงความทันสมัยและสงัคม

ยุคใหม่ แสดงออกมาในลักษณะของรูปทรงที่เป็นเหมือนสังคมโลก

ยุคหลังสมัยใหม่ 

ผู้ออกแบบ: นางสาวปิยะพร  พินิจสขุใจ  ร้าน Faridat Gems 

รปูที่  9 ต้นแบบเคร่ืองประดับพัฒนาภายใต้แนวคิดวัสดุทดแทนอญัมณ ี
 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

หินแกรนิต 4 เฉดสี คือ สีด าเข้ม, สีเทาด า, สีเทา และสีเทา-ชมพู ซึ่งแต่ละตัวมีองค์ประกอบทางแร่ประกอบ

หินแกรนิตที่แตกต่างกนั ผลการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นแร่เฟลด์สปาร์และแร่ควอตซ์  แร่เฟลด์สปาร์เป็นสารประกอบซิลิ

เกตของโพแทสเซียม โซเดยีมและ/หรือแคลเซียม มคีวามแขง็ประมาณ 6 และแร่ในกลุ่มนี้ม ีแร่แพลจิโอเคลสเฟลดส์ปาร์ 

ที่ให้สขีาวอมแดง ซึ่งท าให้เกดิสใีน หินแกรนิตดงัรปูที่ 3 ง) เฉดสทีี่ 4 สเีทา-ชมพู และแร่ควอตซ์เป็นแร่ประกอบหินอคันี

ที่มีซิลิเกตสงู มีความแขง็ประมาณ 7 พบทั่วไปสใีสไม่มีส ีสขีาว และสเีทา  ดังนั้นเมื่อมองในภาพรวมหินแกรนิต จังหวัด
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ตาก จะมีความแข็งเฉล่ียประมาณ 6-7 เป็นค่าความแข็งจากมาตราความแข็งแร่ของโมส(Mohs scale of mineral 

hardness) จากพจนานุกรมศัพทแ์ร่และอญัมณี(อาร ีพลด,ี 2554) ดงันั้นหินแกรนิตมคีวามแขง็ที่เท่ากบัพลอยเนื้ออ่อนที่

มีขายในตลาดอญัมณทีั่วไป เมื่อผ่านการเจียระไน หรือแกะสลักมีความเงางาม มีสสีนัที่ชัดเจน มีความแขง็ที่เหมาะสมท า

เป็นเครื่องประดับ จึงสามารถใช้หินแกรนิตจังหวัดตากมาเป็นวัสดุทางเลือกส าหรับเครื่องประดับในเชิงพาณิชย์ได้ แล้ว

เมื่อออกแบบเครื่องประดับจับกับเทรนด์การออกแบบเครื่องประดับและศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค จนได้เครื่องประดับ

ราคาไม่แพงเนื่องจากมต้ีนทุนต ่า ที่มคีวามทนัสมยัตรงกบักระแสแฟชั่นในปัจจุบนั  

 

สรุปผลการศึกษา 

งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาหินแกรนิตจังหวัดตากเพ่ือเป็นวัสดุทางเลือกส าหรับ

เคร่ืองประดบั ให้มรีปูแบบที่สวยงาม มรีปูแบบที่หลากหลาย โดยกระบวนการด้านการออกแบบ และความเหมาะสมของ

หินแกรนิตที่จะท าเป็นวัสดุทดแทนอัญมณีและวัสดุทดแทนโลหะ  จากการศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ผลสามารถสรุป

ประเดน็ 5  ประเดน็ ดงันี้  

ประเดน็ที่ 1 คุณสมบัติทางแร่ของหินแกรนิต จังหวัดตาก  หินแกรนิตอ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ที่มีขายใน

ตลาดม ี4 เฉดส ีคอื สดี าเข้ม, สเีทาด า, สเีทา และสเีทา-ชมพู ส่วนใหญ่จะเป็นแร่เฟลดส์ปาร์และแร่ควอตซ์  มคีวามแขง็

เฉล่ียตั้งแต่ 6-7 จากการวิจัยได้น าหินแกรนิตจากจังหวัดตากที่เป็นการน าหินแกรนิตเหลือจากการแปรรูปครกที่ได้จาก

การเจาะรทู าครกและหินแกรนิตที่เหลือจากการตดัครกให้ได้รปูทรง หรือหินแกรนิตที่ได้จากกระบวนการแปรรปูกระเบื้อง

ปูพ้ืน   

ประเดน็ที่ 2 การเจียระไนหินแกรนิต  เมื่อน าไปเจียระไนควรเจียระไนแบบไม่ต้องมก้ีนพลอย ผวิหน้าโค้งหลังเบี้ย

(Cabochon)  สีของเฉดหินที่เจียระไนได้ดี คือ หินแกรนิต ที่มีเนื้ อเฉดสีที่ 1 สีด าเข้ม ลักษณะเหนียว เนื้ อแน่น เมื่อ

เจียระไนหรือแกะสลักสามารถขดัขึ้นเงาได้ง่าย  

ประเดน็ที่ 3 ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาเคร่ืองประดับจากหินแกรนิต  โดยผู้เชี่ยวชาญ

แนะน าในเรื่องขนาดของชิ้ นงานควรมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป เนื่องจากหินจะมีน ้าหนักมาก หากความหนาลดลงจะลด

น ้าหนักได้  แต่ต้องแขง็แรงพอที่จะไม่แตกหักง่าย   รูปแบบและลวดลายเน้นรูปทรงแปลกใหม่ หรือแบบเรขาคณิต 

รปูแบบเรียบง่าย การออกแบบเป็นแนวศิลปะงานแฟชั่น   

ประเดน็ที่ 4 ออกแบบแบบร่างเครื่องประดับจากหินแกรนิต  แบบร่างเครื่องประดับจากวัสดุทางเลือกส าหรับ

เคร่ืองประดบัในเชิงพาณชิย์ได้คดัเลือกผู้ประกอบการจ านวน 3 ราย และนักศึกษาสาขาวิชาอญัมณศีาสตร์ จ านวน 1 ราย 

และผู้วิจัยมาออกแบบเคร่ืองประดบัร่วมกนั โดยใช้เทรนดเ์คร่ืองประดบัปี 2016 และค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ออกแบบ

เป็นงานคอลเลคชั่น แบ่งเป็น 2 แบบ คอื แบบร่างเคร่ืองประดบัจากหินแกรนิตที่พัฒนาภายใต้แนวคิดวัสดุทดแทนโลหะ

และภายใต้แนวคดิวัสดุทดแทนอญัมณี  กลุ่มผู้บริโภคเคร่ืองประดบัผู้หญิงวัยท างาน  ยุค Generation Y อายุระหว่าง 18-

35 ปี เคร่ืองประดบัที่เป็นงานดไีซน์ เก ๋สวยงาม ราคาไม่สงูมาก  

ประเดน็ที่ 5 ข้อมูลจากผู้บริโภคในการคัดเลือกแบบร่างเพ่ือผลิตเป็นชิ้ นงานจริง  สรุปผลส ารวจความพึงพอใจ

ของผู้บริโภคต่อแบบร่างเครื่องประดับจากหินแกรนิต เพ่ือคัดเลือกแบบร่างส าหรับผลิตเป็นต้นแบบเครื่องประดับจาก

หินแกรนิต  แนวคิดวัสดุทดแทนโลหะแบบร่างที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ชื่อผลงาน Contrast ผู้ออกแบบ นางสาวสุ

มนิตรา นรสงิห์ นักศึกษา สาขาวิชาอญัมณศีาสตร์ ส่วนแบบร่างที่พัฒนาภายใต้แนวคดิวัสดุทดแทนอญัมณ ีคอื ชื่อผลงาน 

Digital Age ผู้ออกแบบ นางสาวปิยะพร  พินิจสขุใจ  ร้าน Faridat Gems  

ข้อเสนอแนะงานวิจัยนี้ เป็นการออกแบบเครื่องประดับจากหินแกรนิตให้กบักลุ่มผู้หญิงเท่านั้น  ยังขาดการศึกษา

ออกแบบเคร่ืองประดบัให้กลุ่มผู้ชาย  เพราะหินแกรนิตมสีโีทนที่น่าจะสามารถเจาะตลาดกลุ่มผู้ชายได้ 
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ประสิทธิภาพของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนแบบอิสระต่ออตัราการงอกเมล็ดของขา้ว 
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Effectiveness of free living nitrogen fixing bacteria on seed germination of rice 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประสทิธภิาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทเีรีย ด้วยวิธ ี acetylene reduction 

assay (ARA) และการผลิต indole-3-acetic acid (IAA) ด้วยการใช้ Salkowski reagent ที่คดัแยกจากส่วนกาบใบข้าว 

รากข้าว และดนิบริเวณรอบรากข้าวพ้ืนที่จังหวัดสงขลาและจงัหวัดนครศรีธรรมราช และศกึษาประสทิธภิาพการใช้

แบคทเีรียต่ออตัราการงอกเมลด็ข้าวพันธุช์ัยนาท 1 ทดสอบอตัราการงอกเมลด็ข้าวร่วมกบัแบคทเีรียจ านวน 12 ไอโซเลต 

วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ ์(CRD) จ านวน 3 ซ า้ๆ ละ 100 เมลด็ โดยแช่เมลด็ด้วยน า้และอาหารเหลวเป็น

กรรมวิธคีวบคุม   ผลการศึกษาพบว่า NK7-2 ที่คดัแยกได้จากส่วนกาบใบของข้าวพันธุช์ัยนาท 1 มปีระสทิธภิาพการตรึง

ไนโตรเจนได้สงูที่สดุเท่ากบั 0.3427 นาโนโมลของเอทธลิีนต่อชั่วโมงต่อมลิลิลิตร และแบคทเีรียไอโซเลต NK5-1 ที่คดั

แยกได้จากส่วนกาบใบของข้าวพันธุห์อมนิล มปีระสทิธภิาพการผลิตฮอร์โมน IAA สงูที่สดุ 510.50 ไมโครโมลต่อ

มลิลิลิตร จากการทดสอบการใช้แบคทเีรียไม่มผีลท าให้อตัราการงอกเมลด็ข้าวพันธุช์ัยนาท 1 แตกต่างกนัทางสถติิ แต่การ

ใช้ NK5-1 NK5-4 NK7-3  NK8-4  NK12-1  NK12-2 และ NK12-3 มกีารเพ่ิมอตัราการงอกเมลด็ข้าวได้สงูกว่า

กรรมวิธคีวบคุม โดยการใช้แบคทเีรียไอโซเลต NK5-1 ท าให้อตัราการงอกเมลด็ข้าวสงูที่สดุ (ร้อยละ 97.33) และพบว่า

การใช้แบคทเีรียไอโซเลต NK5-4  NK7-3 และ NK12-3 มผีลท าให้ความยาวรากอ่อนข้าวเพ่ิมสงูขึ้นแตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคญัทางสถติ ิ เมื่อเทยีบกบักรรมวิธคีวบคุม ซึ่งการใช้ NK12-3 มผีลท าให้ความยาวรากอ่อนสงูที่สดุ (7.72 

เซนตเิมตร) และการใช้ NK5-5 NK12-1 และ NS17-3 มผีลท าให้ความยาวต้นอ่อนข้าวแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติ ิและการใช้ NK5-5 มผีลความยาวต้นอ่อนข้าวสงูที่สดุ (9.06 เซนตเิมตร) สรปุได้ว่า NK7-2 มปีระสทิธภิาพ

ตรึงไนโตรเจนสงูที่สดุ และ NK5-1 มปีระสทิธภิาพการผลิตฮอร์โมน IAA สงูที่สดุ และการใช้ NK5-1 NK5-5 และ 

NK12-3 มกีารส่งเสริมอตัราการงอกเมลด็ข้าว ความยาวต้น และความยาวรากเพ่ิมสงูขึ้น ตามล าดบั (ร้อยละ 7.51  

24.61 และ 20.85) 

ค าส าคญั:  ไนโตรเจน  แบคทเีรยีตรึงไนโตรเจน  กรดอนิโดล-3-แอซิตกิ  ข้าว 

 

Abstract 

This research aimed to study effectiveness of nitrogen fixation by acetylene reduction assay (ARA) method 

and indole-3-acetic acid (IAA) production by Salkowski reagent assay, Bacteria were isolated from sheath, root 

and rhizosphere soil in Songkhla and Nakhon Si Thammarat provinces, and their effectiveness on seeds germination 

of Chai nat 1 varieties was studied. The 12 isolates of bacteria were tested of seeds germination. The experiment 

was of Completely Randomized Design (CRD) with 14 treatments (3 replications). Seeds were soaked in water 

and broth were used as the control. There were 100 seeds per paper.  The results showed that the highest nitrogen 

mailto:prapatlert@gmail.com
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fixing bacteria and IAA production were isolated from sheath of rice.  NK7-2 showed that the highest of nitrogen 

fixation at 0.3427 nmol C2H4/N/hr./ml. and NK5-1 showed that the highest of IAA production 510.50 µM/ml. 

Seed germination of Chai Nat 1 rice varieties was not significant, but seed germination were increased by NK5-1, 

NK5-4, NK7-3, NK8-4, NK12-1,NK12-2 and NK12-3. NK5-1 resulted in the highest seeds germination 

(97.33%) and root length was significant difference (P≤0.05) when compared with control, root length were 

increased by NK5-4, NK7-3, and NK12-3. NK12-3 resulted in the highest root length (7.56 cm). And shoot 

length was significant difference (P≤0.05) when compared with control by water, shoot length were increased by 

NK5-5, NK12-1, and NS17-3. NK5-5 resulted in the highest shoot length (9.06 cm). In conclusion the study 

suggests NK7-2 resulted in the highest nitrogen fixing bacteria and NK5-1 resulted in the highest IAA producing 

bacteria. Seed germination, root length and shoot length were increased by NK5-1 (7.51%, NK5-5 (24.61%) 

and NK12-3 (20.85%) respectively, when compared with water.  

Keywords: nitrogen, nitrogen fixing bacteria, indole-3-acetic acid, rice 

 

บทน า 

ในประเทศไทยเกษตรกรชาวนานิยมใช้ปุ๋ยเคมียูเรียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปุ๋ยเคมียูเรียจะช่วยให้ต้นข้าวมีการ

เจริญเติบโตทางด้านความสงูเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ แต่จะส่งผลให้ความหนาของผนังล าต้น ความอวบของต้นและปล้อง

ลดลง ท าให้แมลงศัตรูพืชและโรคพืชเข้าท าลายได้ง่าย (Zhang et al., 2014) แต่ถึงอย่างไรข้าวจ าเป็นต้องการธาตุ

ไนโตรเจนเพ่ือการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิตในปริมาณมากเพราะไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญของ

กรดอะมิโน กรดนิวคลิอกิ นิวคลีโอไทล์ และคลอโรฟิลล์ (ยงยุทธ, 2543) จากการศึกษาพบว่าการเจริญเติบโตของข้าว

ทางล าต้นและใบ น า้หนักแห้ง เพ่ิมขึ้นตามปริมาณไนโตรเจนในดนิและระดบัของการใส่ปุ๋ยไนโตรเจน (อารีรัตน์, 2542) 

ในปัจจุบนัมกีารส่งเสริมการเจริญเตบิโตและผลผลิตของข้าว โดยการใช้ประโยชน์จากแบคทเีรียเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งคณะผู้วิจัย

ได้ท าการศึกษาถึงความสามารถในการตรึงไนโตรเจนของแบคทเีรียและการผลิตฮอร์โมน indole-3-acetic acid (IAA) 

ที่คัดแยกได้จากกาบใบ ราก และดินบริเวณรอบรากข้าว ซึ่งแบคทีเรียสามารถตรึงไนโตรเจนได้ เนื่องจากกิจกรรมของ

เอนไซม์ไนโตรจีเนส เพ่ือเป็นอีกแนวทางเลือกในการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและการใช้แบคทีเรียที่สามารถตรึง

ไนโตรเจนและผลิตฮอร์โมน indole-3-acetic acid (IAA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและ

ผลผลิตของข้าว ดงันั้นการศึกษาในคร้ังนี้จึงมุ่งศึกษาประสทิธภิาพของการตรึงไนโตรเจนของแบคทเีรีย และประสทิธภิาพ

ของแบคทเีรียที่สามารถผลผลิตฮอร์โมน IAA เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์จากแบคทเีรียให้มปีระสทิธภิาพสงูและ

เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของพืชที่ปลูก 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. การศึกษาประสทิธภิาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทเีรียและการผลิตฮอร์โมน IAA ที่แยกได้จากกาบใบ ราก 

และดนิบริเวณรอบรากของข้าว ภายใต้ระดบัห้องปฏบิตักิาร 

2. เพ่ือศึกษาการใช้แบคทเีรียต่ออตัราการงอกเมลด็ ความยาวรากและความสงูของต้นอ่อนของข้าวพันธุช์ัยนาท 

1 ภายใต้ระดบั ห้องปฏบิตักิาร 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

ง านวิ จั ยนี้ ไ ด้ รั บความอนุ เคราะ ห์แบคที เ รี ยทั้ งหมดจากรองศาสตราจารย์  ดร .อัจฉรา  เพ็ งหนู  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แบคทีเรียที่น ามาศึกษามีจ านวน 24 ไอโซเลต ที่คัดแยกได้จากส่วนกาบใบ ราก และดิน

บริเวณรอบรากข้าว ภายในพ้ืนที่ 2 จังหวัด คอื พ้ืนที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช แบคทเีรียแบ่งออกเป็น 3 

กลุ่ม ดงันี้  กลุ่มที่ 1 คอื แบคทเีรียที่คดัแยกได้จากส่วนกาบใบของข้าวแต่ละพันธุ ์ภายในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา มจี านวน 20 

ไอโซเลต ได้แก่ กาบใบของข้าวพันธุ์จ าปา มีจ านวน 5 ไอโซเลต ประกอบด้วยแบคทีเรียไอโซเลต NK3-1  NK3-2  

NK3-3  NK3-4 และ NK3-5   กาบใบของข้าวพันธุ์หอมนิล มีจ านวน 3 ไอโซเลต ประกอบด้วยแบคทีเรียไอโซเลต 
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NK5-1  NK5-4  และ  NK5-5 กาบใบของข้าวพันธุช์ัยนาท 1 มีจ านวน 5 ไอโซเลต ประกอบด้วยแบคทเีรียไอโซเลต 

NK7-2  NK7-3  NK10-2  NK10-3  และ  NK10-4 กาบใบข้าวของพันธุ์ข้าวคอน มีจ านวน 1 ไอโซเลต คือ

แบคทเีรียไอโซเลต NK8-4 กาบใบข้าวของพันธุข้์าวเมล มจี านวน 3 ไอโซเลต ประกอบด้วยแบคทเีรียไอโซเลต NK12-

1  NK12-2  และ NK12-3 กาบใบข้าวของพันธุข้์าวผ ีมจี านวน 1 ไอโซเลต คอื แบคทเีรียไอโซเลต NK14-5 ไม่ทราบ

พันธุ์ข้าว มีจ านวน 1 ไอโซเลต คือแบคทีเรียไอโซเลต NK6-4 และกาบใบของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2 ภายในพ้ืนที่

นครศรีธรรมราช มีจ านวน 1 ไอโซเลต คือแบคทเีรียไอโซเลต NK16-4  ส าหรับกลุ่มที่ 2 คือแบคทเีรียที่คัดแยกได้จาก

ส่วนรากของพันธุข้์าวผี ภายในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา มีจ านวน 1 ไอโซเลต คือ แบคทเีรียไอโซเลต NR14-2 และกลุ่มที่ 3 

คือ แบคทเีรียที่คัดแยกได้จากดินรอบรากข้าวมีจ านวน 3 ไอโซเลต ได้แก่ ดินบริเวณรอบรากของข้าวพันธุข้์าวผี ภายใน

พ้ืนที่จังหวัดสงขลา มีจ านวน 1 ไอโซเลต คือ แบคทเีรียไอโซเลต NS14-2 และดินบริเวณรอบรากของข้าวพันธุส์งัขห์ยด 

ภายในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มจี านวน 2 ไอโซเลต  ประกอบด้วยแบคทเีรียไอโซเลต NS17-3 และ NS17-4  

การเตรียมแบคทีเรีย 

น าแบคทีเรียมาเลี้ ยงบนอาหาร Nutrient agar (NA) ท าการเกบ็เซลล์โดยน าไปป่ันเหวี่ยง 7,000 รอบต่อนาที 

อุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส และล้างเซลล์ด้วยน า้กลั่นปราศจากเชื้อ เลี้ ยงในอาหาร Modified Winogradsky Broth เขย่า

ด้วยความเรว็ 150 รอบต่อนาท ีเป็นเวลา 4 วัน นับจ านวนเซลล์ด้วยวิธกีาร spread plate บนอาหาร Nutrient agar (NA) 

และวัดค่า Optical density (OD) ด้วยเครื่อง spectrophotometer ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร โดยจะใช้ค่า OD ของ

แบคทเีรีย อยู่ในช่วง 0.5-0.6  

การทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรีย ดว้ยวิธี acetylene reduction assay (ARA) 

การศึกษาประสทิธภิาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทเีรีย ท าการทดสอบด้วยวิธ ีacetylene reduction assay (ARA) 

โดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี (Gas Chromatography, GC) รุ่น SHIMADZU GC-14B คอลัมน์ Unibread C ใช้ 

Flame Ionization Detector (FID)  เลี้ยงแบคทเีรียลงในอาหาร Modified Winogradsky Broth เป็นระยะเวลา 3 วัน 

จากนั้นปิดด้วยจุกยางดูดเอาแกส๊ภายในขวดรปูชมพู่ออกร้อยละ 10 และฉีดแกส๊อะเซธลินี (C2H2) เข้าไปแทนที่และบ่ม

ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เปล่ียนเป็นเอธลีิน (C2H4) น าตวัอย่างแกส๊ฉีดเข้าเคร่ืองแกส๊โครมาโทรกราฟี ค านวณหาประสทิธภิาพ

การตรึงไนโตรเจนของแบคทเีรีย โดยใช้สตูร (ธงชัย มาลา, 2546, หน้า 65-66)  

การทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียต่อการผลิตฮอรโ์มน Indole-3-acetic acid (IAA) โดยใช ้Salkowski reagent 

การศึกษาประสทิธภิาพการผลิตฮอร์โมน IAA เตรียมอาหารเหลวที่มทีริปโตเฟนปริมาณความเข้มข้น 100 

มลิลิลิตรต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 วัน เมื่อครบก าหนดน าไปป่ันเหวี่ยงด้วยความเรว็ 10,000 รอบต่อนาท ีที่อณุหภมู ิ25 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาท ีน าสารละลายส่วนใสมาท าการทดสอบการผลิตฮอร์โมน IAA โดยใช้ Salkowski reagent 

น าไปวัดค่าดูดกลนืแสงด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตมเิตอร์ (spectophotometer) โดยใช้ความยาวคลื่น 530 นาโนเมตร 

จากนั้นค านวณหาปริมาณความเข้มข้นของ IAA โดยเทยีบจากกราฟมาตรฐาน  

การทดสอบอตัราการงอกเมล็ดของขา้ว 

การศึกษาการใช้แบคทเีรียร่วมกบัการตอบสนองของอตัราการงอกเมลด็ข้าว ความยาวรากและความยาวต้นอ่อน

ของข้าวพันธุช์ัยนาท 1 เนื่องจากแบคทเีรียส่วนหนึ่งที่น ามาทดสอบสามารถคดัแยกได้จากข้าวพันธุช์ัยนาท 1 และข้าวพันธุ์

ชัยนาท1 เป็นพันธุข้์าวที่ให้ผลผลิตสงู เกษตรกรนิยมปลูก สามารถปลูกได้ทุกพ้ืนที่ในเขตชลประทาน น าเมลด็ข้าวฆ่าเชื้อ

เมล็ดด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 3 เป็นเวลา 10 นาที ล้างด้วยน ้ากลั่น น าเมล็ดข้าวแช่ด้วยเชื้ อแบคทีเรีย 

อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) มี

จ านวน 3 ซ ้าๆ ละ 100 เมล็ด มี 14 กรรมวิธีการทดลอง (treatment) ที่แตกต่างกันตามรูปแบบการแช่เมล็ด ได้แก่ 

กรรมวิธคีวบคุม 2 รปูแบบการแช่ด้วยน า้กลั่น และอาหารเหลว Modified Winogradsky และการแช่ด้วยแบคทเีรีย 12 ไอ

โซเลต ได้แก่  NK3-1  NK5-1  NK5-4  NK5-5  NK6-4  NK7-3 NK8-4  NK12-1  NK12-2  NK12-3  

NS17-3  และ  NR14-2 ทดสอบอัตราการงอกเมลด็ข้าว เป็นเวลา 7 วัน โดยใช้เกณฑ์การทดสอบอัตราการงอกของ
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เมลด็ข้าว เมื่อเมลด็มลี าต้นและรากยาวมากกว่า 2 มลิลิเมตร (Junyu et al., 2014) และเกบ็ข้อมูลด้านความยาวรากและ

ความยาวต้นอ่อนของข้าว (เซนตเิมตร) 

การวิเคราะหข์อ้มูลทางสถติิ 

น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าแปรปรวนโดยใช้ F-test และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียโดยวิธ ีDuncan’s 

new multiple range test (DMRT) ที่ระดบัความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 

ผลการทดลอง 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียดว้ยวิธี acetylene reduction assay 

จากการศึกษาประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรีย ที่คัดแยกได้จากส่วนกาบใบข้าว รากข้าว และดิน

บริเวณรอบรากข้าว จากพ้ืนที่แปลงนาข้าวสภาพน า้ขังในพ้ืนที่ 2 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลาและจังหวัด

นครศรีธรรมราช พบว่าแบคทเีรียที่น ามาทดสอบการตรึงไนโตรเจนสามารถตรึงไนโตรเจนได้ทั้งหมด โดยแบคทเีรียที่คดั

แยกได้จากส่วนกาบใบข้าวสามารถตรึงไนโตรเจนได้มากกว่าส่วนรากและดินบริเวณรอบรากข้าว  ประสิทธิภาพของ

แบคทีเรียในการตรึงไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ในช่วงปริมาณ 0.10-0.40  นาโนโมลของเอทธิลีนต่อชั่วโมงต่อมิลลิลิตร 

แบคทเีรียไอโซเลต NK7-2 มีประสทิธภิาพการตรึงไนโตรเจนมากที่สดุ โดยแบ่งประสทิธภิาพการตรึงไนโตรเจนเป็น 5 

กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยแบคทเีรีย 4 ไอโซเลต ได้แก่ แบคทเีรียไอโซเลต NS17-3  NS14-2  NK3-4  และ 

NK5-4  มีประสทิธภิาพการตรึงไนโตรเจนเท่ากบั 0.1201  0.1299  0.1385  และ 0.1492 นาโนโมลของ   เอทธลิีน

ต่อชั่วโมงต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยแบคทีเรีย 9 ไอโซเลต ได้แก่ แบคทีเรียไอโซเลต NK10-3  

NK8-4  NK7-3  NK6-4  NS17-4  NK3-5  NR14-2  NK12-1  และ NK5-5 มปีระสทิธภิาพการตรึงไนโตรเจน

เท่ากบั 0.1558  0.1580  0.1583  0.1619  0.1638  0.1647  0.1668  0.1675 และ 0.1858 นาโนโมลของเอทธิ

ลีนต่อชั่วโมงต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วยแบคทเีรีย 7 ไอโซเลต ได้แก่ NK12-3  NK3-1  NK3-3  

NK3-2  NK10-4  NK12-2 และ NK5-1 มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนเท่ากับ  0.2094  0.2166  0.2202  

0.2219  0.2228  0.2286  และ 0.2311 นาโนโมลของเอทธิลีนต่อชั่ วโมงต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ  กลุ่มที่  4 

ประกอบด้วยแบคทีเรีย 3 ไอโซเลต ได้แก่ NK14-5  NK16-4  และ NK10-2  มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน

เท่ากบั  0.2835  0.2849 และ 0.2945  นาโนโมลของเอทธลีินต่อชั่วโมงต่อมลิลิลิตร ตามล าดบั กลุ่มที่ 5 ประสทิธภิาพ

การตรึงไนโตรเจนอยู่ในช่วง 0.30-0.34 นาโนโมลของเอทธลิีนต่อชั่วโมงต่อมิลลิลิตร มจี านวน 1 ไอโซเลต คอื NK7-2 

มปีระสทิธภิาพการตรึงไนโตรเจนเท่ากบั  0.3427 นาโนโมลของเอทธลิีนต่อชั่วโมงต่อมลิลิลิตร 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตฮอรโ์มน IAA ของแบคทีเรีย 

จากการทดสอบประสทิธิภาพในการผลิตฮอร์โมน IAA ของแบคทีเรียทั้งหมด พบว่าแบคทีเรียทั้งหมดสามารถ

ผลิตฮอร์โมน IAA ได้ ซึ่งแบคทเีรียไอโซเลต NK5-1 มปีระสทิธภิาพการผลิตฮอร์โมน IAA มากที่สดุเท่ากบั 510.50 ไม

โครโมลต่อมลิลิลิตร และแบคทเีรียไอโซเลต NS14-2 มปีระสทิธภิาพการผลิตฮอร์โมน IAA น้อยที่สดุเท่ากบั 16.00 ไม

โครโมลต่อมิลลิลิตร ประสทิธภิาพการผลิตฮอร์โมน IAA ของแบคทเีรียทั้งหมดที่ทดสอบได้สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 

กลุ่ม ได้ดังนี้  กลุ่มที่ 1 ประสทิธภิาพการผลิตฮอร์โมน IAA ของแบคทเีรียที่ผลิตได้อยู่ในช่วง 10.00-50.00 ไมโครโมล

ต่อมิลลิลิตร มีจ านวน 7 ไอโซเลต ได้แก่ แบคทเีรียไอโซเลต NS14-2 (16.00)  NK3-3 (21.80)  NK3-4 (26.00)  

NK10-2 (39.70)  NK3-2 (43.60)  NK3-5 (46.60)  และ NS17-4 (49.30)  ไมโครโมลต่อมลิลิลิตร ตามล าดบั 

กลุ่มที่ 2 ประสทิธภิาพการผลิตฮอร์โมน IAA ของแบคทเีรียที่ผลิตได้อยู่ในช่วง 50.00-100.00 ไมโครโมลต่อมลิลิลิตร 

มจี านวน 11 ไอโซเลต ได้แก่ แบคทเีรียไอโซเลต NK12-2 (51.50)  NK5-5 (52.10)  NK10-3 (62.40)  NK14-

5 (66.30)  NK10-4 (67.50)  NK3-1 (77.50)  NK7-2 (81.10)  NK5-4 (82.70)  NK12-3 (96.00)  NK6-

4 (97.50) และ NS17-3 (99.00) ไมโครโมลต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ และกลุ่มที่ 3 ประสิทธิภาพการผลิตฮอร์โมน 

IAA ของแบคทเีรียที่ผลิตได้มากกว่า 100.00 ไมโครโมลต่อมิลลิลิตร ขึ้นไป มจี านวน 6 ไอโซเลต ได้แก่ แบคทเีรียไอโซ
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เลต NK7-3 (102.30)  NK8-4 (109.60)  NK16-4 (128.40)  NK12-1 (216.50)  NR14-2 (504.80) และ 

NK5-1 (510.50) ไมโครโมลต่อมลิลิลิตร ตามล าดบั 

 

ผลการทดสอบอตัราการงอกของเมล็ดขา้ว 

จากการศึกษาผลการใช้แบคทเีรียไอโซเลตที่มผีลต่ออตัราการงอกเมลด็ข้าว และความยาวรากและความสงูต้น

อ่อนของข้าวพันธุช์ัยนาท 1 พบว่าอตัราการงอกของเมลด็ข้าวแต่ละกรรมวิธไีม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ อตัราการงอก

เมลด็ข้าวทั้งหมดมผีลอตัราการงอกเมลด็เฉล่ียอยู่ในช่วงร้อยละ 90.00 ถงึ 98.00  การทดสอบอตัราการงอกเมลด็ข้าวที่

แช่ด้วย NK5-1 มผีลท าให้อตัราการงอกของเมลด็ข้าวมากที่สดุร้อยละ 97.33 ด้านความยาวต้นอ่อนของข้าว พบว่ามี

ความแตกต่างทางสถติทิี่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความยาวต้นเฉล่ียทั้งหมดอยู่ในช่วง 6.00 ถงึ 10.00  เซนตเิมตร ผลการ

ตอบสนองของต้นอ่อนข้าวที่ใช้แบคทเีรียไอโซเลต NK5-5  NK12-2  และ NS17-3  มผีลท าให้ความยาวต้นอ่อนของ

ข้าวแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญักบัการแช่เมลด็ด้วยน า้ และการใช้ NK5-5  มผีลท าให้ความยาวต้นอ่อนข้าวสงูที่สดุ

เท่ากบั 9.06 เซนตเิมตร  ด้านความยาวรากของข้าว พบว่ามคีวามแตกต่างกนัทางสถติทิี่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลการ

ตอบสนองความยาวรากเฉล่ียทั้งหมดอยู่ในช่วง 6.00 ถงึ 8.00 เซนตเิมตร ซึ่งการแช่เมลด็ข้าวด้วย NK5-4  NK7-3  และ 

NK12-3 ท าให้มผีลตอบสนองของความยาวรากอ่อนข้าวเพ่ิมขึ้นมากกว่าการใช้น า้และอาหารเหลว การแช่เมลด็ข้าวด้วย 

NK12-3 มผีลให้ความยาวรากอ่อนของข้าวมากที่สดุเท่ากบั 7.72 เซนตเิมตร (ตาราง 1) 

 

ตาราง 1 องคป์ระกอบอตัราการงอกเมล็ดขา้วพนัธุช์ยันาท 1   

*   คอื มคีวามแตกต่างทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

ns คอื ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ มข้ีอมูลอตัราการงอกเมลด็ 

 

  

 

กรรมวิธี 

อตัราการงอกเมล็ด 

(รอ้ยละ) 

ความยาวตน้ 

(เซนติเมตร) 

ความยาวราก  

(เซนติเมตร) 

น า้ 90.00 6.83b 6.11bcd 

อาหารเหลว 95.33 7.17ab 6.00cd 

NK 3-1 95.67 7.39ab 7.17ab 

NK 5-1 97.33 7.5ab 7.00abc 

NK 5-4 97.00 7.61ab 7.56a 

NK 5-5 95.00 9.06a 6.89abc 

NK 6-4 95.67 8.39ab 6.83abc 

NK 7-3 96.00 8.50ab 7.44a 

NK 8-4 97.00 8.17ab 6.94abc 

NK 12-1 96.67 8.33ab 6.11bcd 

NK 12-2 96.33 8.89a 7.17ab 

NK 12-3 97.00 8.17ab 7.72a 

NS 17-3 93.67 8.87a 5.11d 

NR 14-2 93.67 7.56ab 7.00abc 

F-test ns * * 

C.V.(%) 2.05 8.64 10.96 
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อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียและการผลิตฮอรโ์มน IAA ท่ีแยกไดจ้ากกาบใบ ราก และ

ดินบริเวณรอบรากของขา้ว ภายใตร้ะดบัหอ้งปฏิบติัการ 

การศึกษาประสทิธภิาพการตรึงไนโตรเจน ด้วยวิธ ีacetylene reduction assay (ARA) ซึ่งเป็นวิธกีารประเมนิที่

ได้รับความนิยมและความน่าเชื่อถอืส าหรับการทดสอบประสทิธภิาพตรึงไนโตรเจนในห้องปฏบิตักิาร จากการศึกษาพบว่า

แบคทีเรียที่คัดแยกได้จากส่วนกาบใบข้าว มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนและการผลิตฮอร์โมน IAA ได้สูงกว่า

แบคทเีรียที่คดัแยกได้จากส่วนรากและดนิบริเวณรอบรากของข้าว เนื่องจากแบคทเีรียที่คดัแยกได้จากส่วนกาบใบของข้าว 

จะอาศัยอยู่ร่วมกับข้าวภายในเนื้ อเยื่อ และแพร่ตามท่อล าเลียงน า้ของล าต้นรวมถึงกาบใบข้าวได้ ซึ่งท่อล าเลียงน า้เป็น

ช่องทางที่เหมาะสมส าหรับการตรึงไนโตรเจน เพราะสามารถท าให้ความดันออกซิเจนต ่าลง เนื่องจากเอนไซม์ไนโตรจีเน

สจะมคีวามไวต่อออกซิเจน เมื่อท าปฏกิริิยากบัสารประกอบเหลก็โปรตนี และแบคทเีรียที่ใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน 

สามารถตรึงไนโตรเจนได้ ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมของแบคทเีรียที่จีนัสต่างกนั ท าให้ปริมาณการตรึงไนโตรเจนมากหรือ

น้อยต่างกนัด้วย เช่น จีนัส Burkholderia sp. พบว่ามีประสทิธภิาพการตรึงไนโตรเจนเท่ากบั 7.99 และ 7.15 นาโนโมล

กา๊ซเอทธิลีนต่อชั่วโมงต่อมิลลิกรัมต่อโปรตีน ตามล าดับ (Khambalkar et al., 2015)  จีนัส Bacillus sp. ที่คัดแยกได้

จากกาบใบและดินบริเวณรอบรากของข้าว พบว่ามีประสทิธภิาพการตรึงไนโตรเจนเท่ากับ 46.27 และ 32.42 นาโนโม

ลของกา๊ซเอทธิลีนต่อชั่วโมงต่อมิลลิลตร ตามล าดับ (Banik et al., 2016) นอกจากการอยู่อาศัยของแบคทีเรียในส่วน

ต่างๆ ของข้าวและชนิดของแบคทเีรียแล้ว จากการศึกษายังพบว่าการเจริญเติบโตของแบคทเีรียที่สภาพพ้ืนที่แตกต่างกนั 

ส่งผลต่อประสทิธภิาพการตรึงไนโตรเจนและการผลิตฮอร์โมน IAA ของแบคทเีรียต่างกนั อย่างผลการศึกษาเกบ็ตวัอย่าง

ดนิบริเวณรอบรากข้าวและตวัอย่างข้าวแต่ละพันธุข้์าว ในพ้ืนที่หลายจุดของจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ย่อมส่งผล

ให้การตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียและการผลิตฮอร์โมน IAA แตกต่างกันด้วย ถึงแม้ว่าแบคทีเรียจะมีจีนัสและสปีชีส์

เหมือนกัน ซึ่ งสอดคล้องกับรายงานของ อรุณี และคณะ (2557) ที่กล่าวว่าแบคทีเรีย Azotobacter sp. ในพ้ืนที่

เกษตรกรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามปีริมาณการตรึงไนโตรเจนสงูกว่าแบคทเีรีย Azotobacter sp. ที่คดัแยกได้จาก

พ้ืนที่ปลูกพืชในโครงการหลวง รวมถึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ มาริสา และคณะ (2554) ที่คัดแยกแบคทเีรียจากดิน

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า Beijerinckia sp. มีประสทิธภิาพการตรึงไนโตรเจนอยู่ในช่วง 

0.81-33.57, 1.38-251.07 และ 0.75-12.63 นาโนโมลของก๊าซเอทธิลีนต่อหลอดต่อชั่ วโมง ตามล าดับ และ

แบคทีเรีย Azospirillium sp. มีประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนอยู่ในช่วง  0.03-17.76, 0.02-17.88 และ 0.01-

16.21 นาโนโมลของกา๊ซเอทธลิีนต่อหลอดต่อชั่วโมง ตามล าดบั 

การศึกษาการผลิตฮอร์โมนพืช IAA ของแบคทเีรีย ด้วยวิธกีารใช้ Salkowski reagent แบคทเีรียสามารถผลิต

ฮอร์โมน IAA ได้โดยการเปล่ียนสารตั้งต้นทริปโตเฟน เป็น indole-3-ethanol หรือ tryptophol จากนั้นเปล่ียนเป็น 

indole-3-acetaldehyde ด้วยกระบวนการ indoleethanol oxidase แล้วเปล่ียนสารนี้ เป็น IAA ด้วยกระบวนการ indole-

3-acetaldehyde dehydrogenase (Stijn Spaepen et al., 2007) ผลการทดสอบการผลิตฮอร์โมน IAA อยู่ในช่วงปริมาณ 

16.00-510.50 ไมโครโมลต่อมลิลิลิตร การผลิตฮอร์โมน IAA แต่ละไอโซเลต จะมปีริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย

ทางสภาพแวดล้อมของแบคทีเรียที่น ามาทดสอบ ซึ่งประกอบด้วย ความเป็นกรดด่างของอาหารเล้ียงเชื้ อและอุณหภมูิ 

(Mohite, 2013) การดูดซึมของสารละลาย การจ ากัดของคาร์บอน และปัจจัยด้านทางพันธุกรรมของแบคทีเรียในการ

ผลิตฮอร์โมน IAA แบคทเีรียชนิดต่างกนั ส่งผลให้การผลิตฮอร์โมน IAA แตกต่างกนัด้วย (Stijn Spaepen et al., 2007) 

เช่น จีนัส Bacillus sp. ที่คดัแยกเชื้อได้จากดนิบริเวณรอบรากข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด สามารถผลิตฮอร์โมน IAA อยู่ในช่วง

ปริมาณ 0.85-1.45 ไมโครโมลต่อมลิลิลตร (Park et al., 2005) เป็นต้น 

การศึกษาการใชแ้บคทีเรียท่ีมผีลต่ออตัราการงอกเมล็ด ความยาวรากและความสูงของตน้อ่อนของขา้ว  

จากการใช้แบคทเีรียร่วมกับเมลด็ข้าวพันธุช์ัยนาท 1 พบว่าเมลด็ของข้าวไม่แสดงลักษณะอาการเป็นพิษ และยัง

ช่วยในการส่งเสริมอัตราการงอกเมลด็ข้าว ความยาวรากและความยาวต้นอ่อนของข้าวเพ่ิมสูงขึ้น เมื่อเ ทียบกับการแช่

เมลด็ด้วยน า้ จากการศึกษาอตัราการงอกเมลด็ของข้าว มปัีจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ น า้ ออกซิเจน และอณุหภมู ิซึ่งท าให้
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เมลด็ข้าวเกิดกลไกปฏิกิริยาเคมีและขบวนการเมแทบอลิซึมขึ้นภายในเมลด็ นอกจากปัจจัยหลักทั้ง 3 ปัจจัย ยังพบว่า

กลไกการงอกภายในเมลด็ของข้าวมีการท างานร่วมกบัฮอร์โมนพืชแต่ละชนิดด้วย เช่น ฮอร์โมนพืชออกซิน จิบเบอเรลิน 

และไซโตไคนิน ที่ช่วยในการกระตุ้นเซลล์ สร้างเอนไซม ์และย่อยสลายอาหาร เพ่ือไปเล้ียงส่วนต่างๆ ภายในเมลด็ต่อการ

งอกของเมลด็ข้าว และเนื่องจากแบคทเีรียไอโซเลต NK5-1  NK5-5  และ NK12-3 สามารถตรึงไนโตรเจนได้และผลติ

ฮอร์โมน IAA ได้ ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับการรายงานของ Shihui et al. (2006) ที่รายงานว่าฮอร์โมน IAA เป็น

ฮอร์โมนพืชในกลุ่มออกซินที่เกี่ยวข้องกบักจิกรรมของจุลินทรีย์ดนิ และยังสามารถช่วยกระตุ้นการส่งเสริมการเจริญเตบิโต

ของต้นและรากพืชได้ (Ying, 2012) ซึ่งจากผลการศึกษาการใช้แบคทเีรีย NK5-1 ที่มีผลท าให้อตัราการงอกเมลด็ข้าว

พันธุ์ชัยนาท 1 เพ่ิมสูงขึ้ นคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.51 เมื่อเทียบกับกรรมวิธีควบคุมด้วยน ้า ซึ่ งจาการศึกษามีความ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ธิดา และคณะ (2552) การทดสอบประสิทธิภาพแบคทีเรียที่ผลิตฮอร์โมนออกซินต่อ

อตัราการงอกเมลด็ข้าว ภายใต้ห้องปฏบิัติการ พบว่าข้าวมีผลตอบสนองต่อการกระตุ้นด้วยฮอร์โมนออกซิน โดยการใช้

แบคทเีรียไอโซเลต KJB29/2  PJK11/1  และ UD8/1 พบว่าเมลด็ข้าวมอีตัราการงอกเมลด็ข้าวสงูกว่ากรรมวิธคีวบคุม

ที่ใส่น า้ คิดเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.85  14.84  และ 8.03 ตามล าดับ และจากการศึกษาการใช้แบคทเีรียที่มผีล

ต่อการตอบสนองต่อความสงูต้นและความยาวรากอ่อนของข้าวพันธุช์ัยนาท 1 พบว่าการใช้แบคทเีรีย NK5-5 และการใช้ 

NK12-3 มผีลท าให้การตอบสนองความยาวต้นและความยาวรากอ่อนข้าวเพ่ิมสงูขึ้นเมื่อเทยีบกบักรรมวิธคีวบคุมที่ใช้น า้

คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 24.61 และ 20.85 ตามล าดับ ซึ่งจากการศึกษามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

Harikrishnan et al. (2014) ศึกษาการใช้ Streptomyces sp. (VSMGT 1014) คัดแยกได้จากดินบริเวณรอบรากข้าว 

พบว่าแบคทเีรียสามารถผลิตฮอร์โมน IAA ได้เท่ากบั 26.63 ไมโครกรัมต่อมลิลิลิตร อาหารเลี้ยงเชื้อมคีวามเป็นกรดด่าง

ระดับ 8.00 มีผลท าให้อตัราการงอกเมลด็ข้าว ความยาวรากและความยาวต้นของข้าว ระยะเวลา 10 วัน เพ่ิมสงูขึ้น เมื่อ

เทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่ใช้น า้ คิดเป็นอัตราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.00  52.00  และ 54.55 ตามล าดับ และการวิจัย

ของ เนตรนภาและคณะ (2558) ยังพบว่าการศึกษาการตอบสนองของข้าวโดยการใช้แบคทเีรียที่สามารถผลิต IAA ต่อ

การกระตุ้นการเจริญเติบโตของข้าวแต่ละพันธุ ์พบว่าการใช้แบคทเีรียร่วมกบัข้าว ที่มีผลต่อการตอบสนองของความยาว

ต้นและความยาวรากอ่อนของข้าวนั้น ขึ้ นอยู่พันธุ์ข้าวกับแบคทีเรียแต่ละชนิดด้วย ลักษณะที่ตอบสนอง ทิศทางการ

ตอบสนอง ท าให้เหน็ถงึความเฉพาะเจาะจงระหว่างแบคทเีรียและพันธุข้์าวที่ท าการศึกษา 

 

สรุปผลการศึกษา 

แบคทเีรียไอโซเลต NK7-2 ตรึงไนโตรเจนได้สงูสดุ แบคทเีรียไอโซเลต NK5-1 มปีระสทิธภิาพการผลิตฮอร์โมน 

IAA สูงที่สุด ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากส่วนกาบใบของข้าว พ้ืนที่จังหวัดสงขลา และการใช้แบคทีเรียไอโซเลต 

NK5-1  NK5-5  และ NK12-3 มีผลต่อการตอบสนองของอัตราการงอกเมลด็ข้าว ความยาวต้น และความยาวราก

อ่อนของเมลด็ข้าวเพ่ิมสงูขึ้นมากกว่ากรรมวิธคีวบคุมที่แช่เมลด็ด้วยน า้ โดยคดิเป็นอตัราการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.51  24.61  

และ 20.85 ตามล าดบั 
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ผลของแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพนัธุท์อ้งถิน่ในการควบคุมโรคราด า                            

ของเห็ดนางฟ้าภูฐาน  

หริพันธุ ์สมนิล1, ทศันุพันธุ ์กุศลสถิตย์2 และปัณณวิชญ์ เยน็จิตต์2 

 

Effects of Indigenous Bacillus spp. in Controlling Black Mold Disease                                

of Indian Oyster Mushroom 

Haripan Somnil1, Thassanupan Gusolsatit2 and Punnawich Yenjit2  

 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 6000 

2ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 6000 

1Master's degree student in Agricultural Management,  Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, Nakhon Sawan 

Rajabhat University, Nakhon Sawan, 60000 

2Department of Agricultural Technology, Faculty of Agricultural Technology and Industrial Technology, Nakhon Sawan Rajabhat 

University, Nakhon Sawan, 60000 

*Corresponding author. E-mail: mr.haripan.2526@hotmail.com 

  

บทคดัย่อ 

เชื้ อแบคทีเรีย Bacillus spp. แยกได้จากดอกเห็ดนางฟ้าภูฐานด้วยวิธี Dilution spread plate เมื่อทดสอบการ

ยับยั้งด้วยวิธ ีDual culture พบว่าแบคทเีรีย Bacillus spp. มกีารยับยั้งการเจริญเตบิโตเส้นใยของเชื้อรา Aspergillus niger 

ที่เป็นสาเหตุโรคราด าในช่วง 44.5-75.7 เปอร์เซ็นต์ โดยแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์ 2 และ สายพันธุ์ 3 มี

ประสทิธภิาพสงูในการยับยั้งเชื้ อรา A. niger จึงน ามาผลิตเป็นชีวภัณฑร์ูปแบบผง ซึ่งให้ผลในการควบคุมโรคราด าและ

เพ่ิมผลผลิตดอกเห็ดนางฟ้าภูฐานได้มากกว่ากรรมวิธีควบคุม (น า้กลั่นนึ่งฆ่าเชื้ อ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การใช้ชีว

ภัณฑ ์Bacillus spp. สายพันธุ ์2 ร่วมกนักบั สายพันธุ ์3 พบการเกดิโรคราด าต ่าที่ 24.98 เปอร์เซน็ต์ ไม่แตกต่างกนัทาง

สถิติเมื่อเปรียบเทยีบกบัการใช้สารเคมีคาร์เบนดาซิม (24.84 เปอร์เซน็ต์) และท าให้ได้ผลผลิต (595.35 กรัมต่อถุง) 

สงูกว่าการใช้สารเคมคีาร์เบนดาซิม (488.96 กรัมต่อถุง) จากนั้นชีวภัณฑ์แบคทเีรีย Bacillus spp. สายพันธุ ์2 ถูกน ามา

เพ่ิมจ านวนเซลล์ในน า้นมวัว UHT และน า้มะพร้าวอ่อน แล้วใช้ในการควบคุมโรคราด าพบว่าสามารถควบคุมโรคราด าได้

ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทยีบกบัการใช้สารเคมีคาร์เบนดาซิม โดยเฉพาะชีวภัณฑแ์บคทเีรีย 

Bacillus sp. สายพันธุ ์2 ที่เพ่ิมจ านวนในน า้นมวัว UHT พบการเกดิโรคราด าเพียง 17.23เปอร์เซน็ต ์และให้ผลผลิตเหด็

สูงสุดที่ 732.51 กรัมต่อถุง ในขณะที่กรรมวิธีการใช้สารเคมีคาร์เบนดาซิมพบการเกิดโรคที่ 19.75 เปอร์เซน็ต์ และ

ให้ผลผลิตเหด็ต ่ากว่าที่ 612.95 กรัมต่อถุง  

ค าส าคญั  :เหด็ นางฟ้าภฐูาน   บาซิลลัส  โรคราด า  การควบคุมโดยชีววิธ ี 

 

Abstract 

 Bacillus spp.  were isolated from Indian oyster mushroom using dilution spread plate technique.  In dual 

culture test, all strains provided 44.5 - 75.7 % inhibition against the mycelial growth of Aspergillus niger, a causal 

agent of Black mold disease.  Bacillus spp. strains 2 and 3 presented high efficacy in A.  niger inhibition and they 

were formulated as powder bio- products and used to control Black mold disease.  These bio- products showed 

significant effects to control Black mold disease and to increase the yield of Indian oyster mushroom when compared 
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with the control (Sterile distilled water) .  Moreover, the bio- product of strain 2 combined with strain 3 showed 

24.98% of black mold disease, which did not significantly differ when compared with Carbendarzim fungicide 

(50%wp) .  The bio-product combination of strain 2 and strain 3 in controlling Black mold disease provided the 

higher mushroom yield (595.35 g/bag) than Carbendarzim fungicide (488.96 g/bag) in a 30-day period. Bio-

products of Bacillus strain 2 was increased the cell numbers in cow milk UHT and young coconut water and these 

Bacillus cultures were used to control Black mold disease at 1.5 mL per 1 L water.  The results found that all of 

Bacillus cultures provided the Black mold disease control did not significantly differ when compared with 

Carbendarzim fungicide. Especially, the treatment of increasing Bacillus cell numbers stain 2 in cow milk UHT was 

found disease severity of only 17. 23%  and gave the highest mushroom yield at 732. 51 g/ bag, while the 

Carbendazim treatment showed the disease severity at 19.75% and gave the lower mushroom yield at 612.95 

g/bag.                                                 

Keywords: Indian oyster mushroom, Bacillus spp., Black mold disease, Biological control 

 

ค าน า 

 เหด็นางฟ้าภฐูาน (Pleurotus pulmonarius) เป็นเหด็เศรษฐกจิชนิดหนึ่งที่สามารถเพาะได้ทุกภาคของประเทศ

ไทย ให้ผลผลิตสงู และรสชาติน่ารับประทาน ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการโดยมีโปรตีนและวิตามินสงู ซึ่งมีสรรพคุณทาง

ยาสามารถป้องกนัโรคในมนุษย์ได้อกีด้วย (รักษ์, 2551) แต่การเพาะเหด็ในประเทศไทยมักประสบปัญหาการเกดิโรคที่

เข้าท าลายโดยราเขยีว (Green mold) และราด า (Black mold) โดยเฉพาะเชื้อราด า Aspergillus niger ที่ก่อปัญหามากต่อ

ผลผลิตเห็ดและสามารถสร้างสารก่อมะเร็งในมนุษย์ด้วย ได้แก่ โอคราทอกซิน (Ochratoxin) และฟูโมนิซิน 

(Fumonisins)(Soares et al., 2013) Fadahunsi et al. (2013) รายงานการตรวจพบเชื้อรา A. niger บนดอกเหด็ถงึ 20 

เปอร์เซน็ต์ ของเชื้ อราทั้งหมด นอกจากนี้ ยังพบว่าเชื้ อรา A. niger เป็นเชื้ อราทนร้อน (Thermotolerant fungi) สามารถ

เจริญเตบิโตได้ดทีี่อณุหภมู ิ40-50 องศาเซลเซียส มกัพบกระจายอยู่ทั่วไปทั้งในอากาศ ดนิ และวัสดุเพาะปลูกจึงยากต่อ

การป้องกนัก าจัด (Metzger, 2008) ส าหรับการป้องกนัก าจัดเชื้อราดงักล่าวที่ปฏบิัตกินัทั่วไปคอืการเลือกหัวเชื้อเห็ดจาก

แหล่งที่เชื่อถอืได้ มคีวามแขง็แรงและมกีารปนเป้ือนน้อยที่สดุ การใช้วัสดุเพาะและเคร่ืองมอืที่ปราศจากการปนเป้ือน การ

นึ่งก้อนเชื้ อเหด็ด้วยความร้อนสงู 95-100 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 3–4 ชั่วโมง การก าจัดก้อนเหด็ติดเชื้ อทิ้งและ

การท าความสะอาดโรงเรือน (Fan et al., 2005) ส่วนสารเคมีสงัเคราะห์ที่สามารถก าจัดเชื้ อราด า A. niger ที่ได้ผลดีคือ

สารในกลุ่มเบนซิมิดาโซล (Benzimidazole) ได้แก่ เบนโนมิล (Benomyl) และคาร์เบนดาซิม (Carbendazim) แต่

สารเคมีเหล่านี้ เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเป็นสารก่อมะเรง็ที่สลายตัวยาก สามารถตกค้างในดอกเหด็ได้ง่าย (Santa 

Cruz Biotechnology Inc., 2010) และยังมีผลในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้ อเหด็นางฟ้าภฐูานได้ (Hatvani et al., 

2012) ดังนั้นการควบคุมโรคราด าของเหด็โดยชีววิธจีึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ควรน ามาใช้ โดย Payapanon et al. (2011) 

พบว่าเชื้ อแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ B2 สายพันธุ์ท้องถิ่นที่แยกได้จากโรงเพาะเห็ด สามารถยับย้ังการ

เจริญเติบโตของเชื้ อรา A. niger และสามารถเพ่ิมผลผลิตเหด็ในโรงเรือนได้ ซึ่งการใช้ B. subtilis สายพันธุท้์องถิ่นมีข้อ

ได้เปรียบกว่าสายพันธุ์ทางการค้าคือสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมนั้นๆ 

นอกจากนี้การประยุกตใ์ช้แบคทเีรียปฏปัิกษ์เพ่ือควบคุมโรคของเหด็ในประเทศไทยยังไม่เป็นที่ยอมรับกนัอย่างแพร่หลาย 

เนื่องจากเกษตรกรยังไม่เชื่อมั่นในประสิทธิภาพ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดเลือกเชื้ อแบคทีเรีย 

Bacillus spp. สายพันธุท้์องถิ่นที่มปีระสทิธภิาพสงูในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้ อราด า A. niger และประยุกตใ์ช้ใน

การควบคุมโรคราด าในสภาพโรงเรือนให้สามารถเทยีบเท่ากบัการใช้สารเคมสีงัเคราะห์  
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วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. เตรียมเช้ือเห็ดนางฟ้าภูฐาน เช้ือสาเหตุโรค และเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ ์

 1.1 เช้ือเห็ดนางฟ้าภูฐาน: แยกเชื้ อเห็ดนางฟ้าภูฐานจากดอกเห็ดนางฟ้าภูฐานที่มีขนาดใหญ่โดยการตัด

เนื้ อเยื่อดอกเห็ดและน ามาวางบนอาหารเลี้ ยงเชื้ อ Potato dextrose agar (PDA) บ่มเชื้ อที่อุณหภูมิห้อง (28±2 องศา

เซลเซียส) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท าการแยกเชื้อเหด็ให้บริสทุธิ์อกีคร้ัง โดยตดับริเวณปลายเส้นใยที่ไม่มเีชื้อราอื่นปนเป้ือน

และย้ายไปเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่อณุหภมูห้ิองเป็นเวลา 7 วัน ก่อนเกบ็เชื้อไว้ที่อณุหภมู ิ10 องศาเซลเซียส 

1.2 เช้ือสาเหตุโรคราด า: แยกเชื้ อรา Aspergillus niger จากก้อนเชื้ อเห็ดที่เกิดโรคราด า โดยท าการเจือจาง

วัสดุเพาะจากก้อนเชื้ อเห็ดติดโรคด้วยน ้ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้ อเป็น 10
-1
-10

-3
เท่า ดูดสารแขวนลอยเชื้ อเห็ดปริมาตร 0.1 

มิลลิลิตร หยดและเกล่ีย (Spread plate) ให้ทั่วบนอาหารเลี้ ยงเชื้ อ PDA บ่มเชื้ อที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง ท า

การแยกเชื้ อให้บริสทุธิ์โดยเขี่ยเชื้ อราที่เจริญจากหนึ่งสปอร์ (Single spore isolation) มาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้ อ PDA บ่ม

ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 7 วัน ท าการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยและสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

(Diba et al., 2007) ก่อนเกบ็เชื้อราไว้ที่อณุหภมู ิ10 องศาเซลเซียส  

1.3 เช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ:์ แยกเชื้ อแบคทเีรียจากดอกเหด็นางฟ้าภฐูานในพ้ืนที่อ  าเภอลาดยาว อ าเภอเมือง 

และอ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค ์โดยน าดอกเหด็ จ านวน 5 กรัม ใส่ลงในน า้กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อปริมาตร 45 มิลลิลิตร 

เขย่าด้วยเครื่องเขย่าความเรว็ 120 รอบต่อนาท ี(rpm) เป็นเวลา 10 นาท ีก่อนเจือจางที่ความเข้มข้น 10
-1
-10

-3
 เท่า 

ดูดสารแขวนลอยดอกเห็ดปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร มาเกล่ียให้ทั่วบนอาหาร Nutrient agar (NA) บ่มเชื้ อที่อุณหภมูิห้อง

เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ท าการแยกเชื้ อแบคทีเรียจากโคโลนีเดี่ยว (Single colony isolation) โดยน ามา Cross streak บน

อาหารเลี้ ยงเชื้ อ NA จนได้เชื้ อบริสุทธิ์ จากนั้นจ าแนกแบคทีเรียเบื้ องต้นโดยท าการย้อมแกรม (Gram staining) ย้อม

สปอร์ด้วย Malachite green ตรวจสอบลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และศึกษาการสร้างเอนไซม์ catalase ด้วย 

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด ์(3% H2O2) (สรุางค,์ 2555; Payapanon et al., 2011) 

2. ประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการยบัยั้งการเจริญเติบโตเช้ือราด า  

เลี้ ยงเชื้ อราด า A. niger บนอาหารเลี้ ยงเชื้ อ PDA ที่อุณหภมูิห้องเป็นเวลา 7 วัน ก่อนเจาะบริเวณปลายเส้นใย

เชื้ อรา ด้วย Cork borer ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เซนติเมตร แล้วน าไปวางตรงกลางจานอาหารเลี้ ยงเชื้ อ PDA บ่ม

เชื้ อไว้ที่อุณหภมูิห้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้นย้ายโคโลนีเดี่ยว (Single colony) เชื้ อแบคทเีรียมาแตะบนอาหารเลี้ยง

เชื้ อที่มีเชื้ อรา A. niger โดยให้ห่างจากปลายเส้นใยของเชื้ อราทั้ง 2 ชนิด เป็นระยะ 3 เซนติเมตร จ านวน 4 จุด ในแนว

กากบาท บ่มจานเล้ียงเชื้ อทดสอบไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 3 วัน จึงท าการวัดรัศมีเส้นใยของเชื้ อราด า A. niger 

เปรียบเทยีบกบักรรมวิธคีวบคุม (น า้กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ) ตามวิธกีารของ Shah et al. (2013) 

 

การยับยั้ง (%) = (รัศมเีส้นใยเชื้อกรรมวิธคีวบคุม  - รัศมเีส้นใยเชื้อกรรมวิธทีดสอบ) ×  100 

     รัศมเีส้นใยเชื้อสาเหตโุรคในกรรมวิธคีวบคุม 

 

3. ประสิทธิภาพของชีวภณัฑแ์บคทีเรีย Bacillus spp. ในการควบคุมโรคราด า 

3.1 การผลิตชีวภณัฑแ์บคทีเรีย Bacillus spp.: ผลิตชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp. ตามวิธีการของ Muis 

(2006) โดยน าเซลล์แขวนลอยของเชื้ อแบคทีเรีย Bacillus spp. (เลี้ ยงบนอาหาร Nutrient glucose agar (NGA) เป็น

เวลา 48 ชั่วโมง ก่อนขูดเซลล์มาผสมในน า้กลั่นนึ่งฆ่าเชื้ อ) ความเข้มข้น 1.0x10
8 
เซลล์ต่อมิลลิลิตร (O.D.600 = 0.2) 

ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ใส่ลงในอาหารเลี้ ยงเชื้ อ potato dextrose broth (PDB) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร พร้อมเขย่าบน

เครื่องเขย่าด้วยความเร็ว 50 รอบต่อนาที (rpm) ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง จากนั้น น าไปเติมลงในผง

ผสมทลัคัมปลอดเชื้ อ (ทลัคัม 100 กรัม  Yeast extract 0.25 กรัม และสารเหนียว Carboxy methyl cellulose 1 กรัม) 

คลุกเคล้าให้เข้ากนัด้วยเครื่องป่ัน (Blender) ก่อนอบให้แห้งที่อณุหภมู ิ50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง  
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3.2 ประสิทธิภาพของชีวภณัฑแ์บคทีเรีย Bacillus spp. ในการควบคุมโรคราด า: ท าการเปิดดอกเหด็นางฟ้า

ภฐูานโดยการเปิดจุกส าลี ถอดคอขวดออกแล้วพับปากถุงโดยม้วนปากถุงให้อยู่ระดับเดียวกบัก้อนเชื้ อ จากนั้นพ่นสปอร์

แขวนลอยเชื้ อรา A. niger ความเข้มข้น 1x10
6
 สปอร์ต่อมิลลิลิตร (ตรวจนับด้วย Haemocytometer) ปริมาตร 2 

มิลลิลิตร ลงบนก้อนเชื้ อเหด็บริเวณปากถุง บ่มก้อนเหด็ที่อุณหภมูิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท าการควบคุมโรคราด าโดย

การพ่นบริเวณปากถุงก้อนเหด็ด้วยผงเชื้ อแบคทเีรีย Bacillus spp. (1.5 กรัมต่อน า้ 1 ลิตร) และสารเคมีคาร์เบนดาซิม 

(50%wp) ในอตัราที่เท่ากนั (1.5 กรัมต่อน า้ 1 ลิตร) ปริมาตร 3 มลิลิลิตรต่อถุง ท าการทดลองจ านวน 5 ซ า้ (ซ า้ละ 10 

ก้อนเชื้อเหด็) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์(CRD) จดบนัทกึน า้หนักสดของผลผลิตเหด็ต่อถุงในช่วงเวลา 30 วนั 

และหาการเกดิโรคบนก้อนเหด็โดยให้คะแนน 0 - 5, 0 คอื ไม่เกดิโรคราด า, 1 คอืพ้ืนที่เกดิโรคราด า 1 - 20 เปอร์เซน็ต์

, 2 คือพ้ืนที่เกดิโรคราด า 21 - 40 เปอร์เซน็ต์, 3 คือพ้ืนที่เกดิโรคราด า 41 - 60 เปอร์เซน็ต์, 4 คือพ้ืนที่เกดิโรคราด า 

61 - 80 เปอร์เซน็ต ์และ 5 คอืพ้ืนที่เกดิโรคราด า 81 - 100 เปอร์เซน็ต ์และค านวณหาเปอร์เซน็ตก์ารเกดิโรคในแต่ละ

กรรมวิธโีดยใช้สตูร ดงันี้  

เปอร์เซน็ตก์ารเกดิโรค=
Sum (N x S)

(T x M)
 x 100 

เมื่อ N คือจ านวนก้อนเหด็ที่ติดโรคในแต่ละระดับคะแนน เมื่อ S คือระดับคะแนนต่างๆ (0, 1, 2, 3, 4, 5) 

เมื่อ T คอืจ านวนก้อนเชื้อทั้งหมดเท่ากบั 5 และเมื่อ M คอืระดบัคะแนนสงูสดุเท่ากบั 5 (Shah et al., 2013) 

4. ประสิทธิภาพของการเพิม่จ านวนเช้ือแบคทีเรีย Bacillus spp. ในชีวภณัฑต่์อการควบคุมโรคราด า 

4.1 การเพิม่จ านวนแบคทีเรีย Bacillus spp.: น าชีวภัแบคทณีฑเ์รีย Bacillus spp. (จากข้อ 3.1) ปริมาณ 1.5 

กรัม ไปเพ่ิมจ านวนเซลล์ในอาหารปลอดเชื้อ 2 ชนิดที่มปีริมาตร 50 มลิลิลิตร คอื 1) น า้นมวัว UHT และ 2) น า้มะพร้าว

อ่อน ก่อนบ่มเชื้อไว้ที่อณุหภมูห้ิองเป็นเวลา 24 ชั่วโมง  

4.2 ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคราด า: ท าการเปิดดอกเหด็นางฟ้าภฐูานโดยการเปิดจุกส าลี ถอดคอขวด

ออกแล้วพับปากถุงโดยม้วนปากถุงให้อยู่ระดับเดยีวกบัก้อนเชื้ อ จากนั้นพ่นสปอร์แขวนลอยเชื้อรา A. niger ความเข้มข้น 

1x10
6
 สปอร์ต่อมิลลิลิตร (ตรวจนับด้วย Haemocytometer) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ลงบนก้อนเชื้อเหด็บริเวณปากถุง บ่ม

ก้อนเหด็ที่อุณหภมูิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท าการควบคุมโรคราด าโดยการพ่นเซลล์แขวนลอยเชื้ อแบคทเีรีย Bacillus 

spp. ที่ผ่านการเพ่ิมปริมาณเชื้ อในนมวัวและน า้มะพร้าวอ่อนดังข้อ 4.1 เปรียบเทียบกับการใช้สารเคมีคาร์เบนดาซิม 

(50%wp) ในอตัรา 1.5 กรัมต่อน า้ 1 ลิตร โดยการฉีดพ่นในปริมาตร 3 มลิลิลิตร จ านวน 2 คร้ัง (วันที่ 1 และ วันที่ 15 

ของการทดลอง) ท าการทดลองจ านวน 5 ซ า้ (ซ า้ละ 10 ก้อนเชื้อเหด็) วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ ์(CRD) หลัง

การฉีดพ่น เป็นเวลา 30 วัน ท าการบันทึกน ้าหนักสดของผลผลิตเห็ดและการเกิดโรคบนก้อนเห็ด น ามาค านวณหา

เปอร์เซน็ตก์ารเกดิโรคตามวิธกีารของ Shah et al. (2013) 

5. การวิเคราะหผ์ลทางสถติิ 

 วิเคราะห์ผลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) และทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียด้วยวิธ ีLeast Significant Difference (LSD) ด้วยโปรแกรมสถติ ิSPSS เวอร์ชั่น 16 

 

ผลการศึกษา 

1. เตรียมเช้ือเห็ดนางฟ้าภูฐาน เช้ือสาเหตุโรค และเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ ์

 เชื้อเหด็นางฟ้าภฐูานที่แยกได้จากดอกเหด็ตวัอย่าง มคีวามแขง็แรงและเจริญเตบิโตรวดเรว็ (ภายใน 4 วัน) บน

อาหารเลี้ ยงเชื้ อ PDA ที่อุณหภูมิห้อง ส่วนเชื้ อราด า Aspergillus niger ที่แยกได้จากก้อนเห็ดเกิดโรคมีลักษณะสณัฐาน

วิทยาของเส้นใยและสปอร์ตรงตามรายงานของ Diba et al. (2007)  

แยกเชื้อแบคทเีรีย ได้จ านวน 9 ไอโซเลท จากดอกเหด็นางฟ้าภฐูานในเขตพ้ืนที่อ  าเภอเมอืง อ าเภอลาดยาว และ

อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค ์ได้แก่ ไอโซเลท 1-3 (อ าเภอเมือง) ไอโซเลท 4-6 (อ าเภอลาดยาว) และไอโซเลท 

7-9 (อ าเภอโกรกพระ) โดยเชื้ อแบคทเีรียทั้งหมดเป็นแกรมบวก (ติดสนี า้เงินของ Methylene blue) แต่มีเพียง 5 ไอโซ
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เลท ที่สร้างสปอร์ (ติดสเีขียวของ Malachite green) มีรูปวงรี และสามารถสร้างเอนไซม์ catalase เนื่องจากเกดิฟองกา๊ซ

ออกซิเจนหลังหยดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซม ์(H2O2) จึงจ าแนกเบื้องต้นเป็นเชื้อแบคทเีรียสกุล Bacillus spp. ตามรายงาน

ของสรุางค ์(2555)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 เชื้อแบคทเีรีย Bacillus spp. ที่ตดิสเีขยีวของ Malachite green, สายพันธุ ์1 (ก), สายพันธุ ์2 (ข),                    

สายพันธุ ์3 (ค),  สายพันธุ ์4 (ง) 

2. ประสิทธิภาพของเช้ือแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการยบัยั้งการเจริญเติบโตเช้ือโรคราด า 

เชื้ อแบคทเีรีย Bacillus spp. ที่แยกได้มีประสทิธภิาพในการยับย้ังการเจริญเตบิโตของเส้นใยเชื้ อราด า A. niger 

โดยมีการยับยั้งในช่วง 44.45 - 75.71 เปอร์เซน็ต์ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิต ิโดยเชื้ อแบคทเีรีย Bacillus 

spp. สายพันธุ ์2 และ 3 มีประสทิธภิาพสงูในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้ อราด า A. niger เท่ากบั 75.7 และ 

63.5 เปอร์เซน็ต ์ตามล าดบั (ตารางที่ 1) 

  

ตารางท่ี 1 ประสทิธภิาพของเชื้ อแบคทเีรีย Bacillus spp. ในการยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้ อโรคราด า Aspergillus niger 

บนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose agar ที่อณุหภมูห้ิองเป็นเวลา 3 วัน 

กรรมวิธ ี การยับยั้งเชื้อรา A .niger (%) 
Bacillus sp. ไอโซเลท 1 60.68 c1/ 
Bacillus sp. ไอโซเลท 2 75.71 b 
Bacillus sp. ไอโซเลท 3 63.55 c 
Bacillus sp. ไอโซเลท 4 44.45 e 
Bacillus sp. ไอโซเลท 5 50.68 d 
คาร์เบนดาซิม (50%wp)  82.66 a 
น้้ากลั้นนึ่งฆ่าเช้ือ 0.00 f 

1/
 ค่าเฉล่ียในคอลัมน์ที่มีตัวอกัษรเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนั ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซน็ต์ จากการวิเคราะห์

โดยวิธ ีLeast Significant Difference 

 

 

 

 

 

 

ก

)

ข 

ค ง 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

373 

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ประสทิธภิาพของเชื้อแบคทเีรียในการยับยั้งการเจรญิเตบิโตของเส้นใยเชื้อราด า Aspergillus niger,  

กรรมวิธคีวบคุม (ก), กรรมวิธทีดสอบ (ข) 

3. ประสิทธิภาพของชีวภณัฑแ์บคทีเรีย Bacillus sp. ในการควบคุมโรคราด า 

ชีวภัณฑแ์บคทเีรีย Bacillus spp. สามารถลดการเกดิโรคราด าบนก้อนเชื้อเหด็นางฟ้าภฐูานได้โดยเฉพาะกรรมวธิี

ที่ใช้ชีวภัณฑแ์บคทเีรีย Bacillus spp. สายพันธุ ์2 ร่วมกบัสายพันธุ ์3 มีการเกดิโรคหลังเปิดดอกเป็นเวลา 30 วัน เท่ากบั 

24.98 เปอร์เซน็ต์ ไม่แตกต่างกนัทางสถิติเมื่อเปรียบเทยีบกบัการใช้สารเคมีคาร์เบนดาซิม (Control 1) ที่พบการเกิด

โรคเท่ากับ 21.84 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่การใช้น ้ากล่ันนึ่งฆ่าเชื้ อ (Control 2) พบการเกิดโรคสูงสุด เท่ากับ 68.28 

เปอร์เซน็ต ์(ตารางที่ 2) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัย่ิงทางสถิต ิในด้านผลผลิตเหด็นางฟ้าภฐูานในช่วง 30 วันของการ

ทดลอง พบว่าทุกกรรมวิธทีดสอบให้ผลผลิตเหด็สงูกว่าการใช้น า้กลั่นนึ่งฆ่าเชื้ อ (Control 2) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคัญ

ย่ิงทางสถติ ิโดยกรรมวิธทีี่ใช้ชีวภัณฑแ์บคทเีรีย Bacillus spp. สายพันธุ ์2 ร่วมกบัสายพันธุ ์3 ให้ผลผลิตเหด็สงูสดุเท่ากบั 

595.35 กรัมต่อถุง รองลงมาคือกรรมวิธทีี่ใช้สารเคมีคาร์เบนดาซิม และกรรมวิธทีี่ใช้เชื้ อแบคทเีรีย Bacillus spp. สาย

พันธุ ์2 เพียงอย่างเดยีว ให้ผลผลิตเหด็ เท่ากบั 488.96 และ 305.66 กรัมต่อถุง ตามล าดบั (ตารางที่ 2) 

 

ตารางท่ี 2 ประสทิธภิาพของชีวภัณฑแ์บคทเีรีย Bacillus spp. ในการควบคุมโรคราด าที่เกดิจากเชื้อรา Aspergillus njger 

บนก้อนเชื้อเหด็นางฟ้าภฐูาน และผลผลิตเหด็นางฟ้าภฐูานในระหว่างการเปิดดอกเป็นเวลา 30 วัน 

กรรมวิธ ี การเกดิโรคราด า (%) ผลผลิตเหด็ (กรัมต่อถุง) 

Bacillus sp. สายพันธุ ์2 31.84 b
1/
  305.66 c  

Bacillus sp. สายพันธุ ์3 35.27 b 272.74 d 

Bacillus sp. สายพันธุ ์2 + สายพันธุ ์3 24.98 a 595.35 a  

คาร์เบนดาซิม (Control 1) 21.84 a 488.96 b 

น า้กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (Control 2) 68.28 c 196.33 e 

1/
ค่าเฉล่ียในคอลัมน์ที่มีตัวอกัษรเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซน็ต์ จากการวิเคราะห์

โดยวิธ ีLeast Significant Difference 

 

4. ประสิทธิภาพของการเพิม่จ านวนเช้ือแบคทีเรีย Bacillus spp. ในชีวภณัฑต่์อการควบคุมโรคราด า 

   การเพ่ิมปริมาณเชื้ อแบคทเีรีย Bacillus spp. โดยเลี้ ยงในอาหารชนิดต่างๆ สามารถลดความรุนแรงของโรค

บนดอกเห็ดนางฟ้าภูฐานได้โดยมีการเกิดโรคอยู่ในช่วง 17.23-31.86 เปอร์เซน็ต์ ซึ่งต ่ากว่าการใช้น า้กลั่นนึ่งฆ่าเชื้ อ 

(Control 2) ที่มกีารเกดิโรคสงูสดุเท่ากบั 70.66 เปอร์เซน็ต ์แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัยิ่งทางสถติ ิโดยเฉพาะกรรมวิธทีี่ใช้

เชื้อสารแขวนลอยเซลล์แบคทเีรีย Bacillus sp. สายพันธุ ์2 ที่เล้ียงในน า้มะพร้าวและน า้นมวัว UHT มกีารเกดิโรคราด าต ่า 

เท่ากบั 20.33 และ 17.23 เปอร์เซน็ต์ ไม่แตกต่างกนัทางสถิติเมื่อเปรียบเทยีบกบักรรมวิธกีารใช้สารเคมีคาร์เบนดาซิม 

(Control 1) ที่มีการเกิดโรคเท่ากับ 19.75 เปอร์เซน็ต์ ในด้านผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานในช่วง 30 วันของการทดลอง 

ก ข 
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พบว่า ทุกกรรมวิธทีดสอบให้ผลผลิตเหด็สงูกว่ากรรมวิธคีวบคุมอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ  โดยกรรมวิธทีี่ใช้เชื้ อขยาย

แบคทเีรีย Bacillus sp. สายพันธุ ์2 ที่เล้ียงในน า้นมวัว UHT ให้ผลผลิตเหด็สงูสดุเท่ากบั 732.51 กรัมต่อถุง รองลงมา

คือกรรมวิธทีี่ใช้สารเคมีคาร์เบนดาซิม (Control 1) ให้ผลผลิตเหด็เท่ากบั 612.95 กรัมต่อถุง ในขณะที่กรรมวิธทีี่ใช้สาร

แขวนลอยเซลล์แบคทีเรีย Bacillus sp. สายพันธุ์ 2 ที่เล้ียงในน า้มะพร้าวอ่อนและชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus sp. สาย

พันธุ์ 2 ที่ไม่ผ่านการเพ่ิมจ านวนเซลล์ในอาหารเลี้ ยง ให้ผลผลิตเห็ดเท่า 607.42 และ 284.51 กรัมต่อถุง ตามล าดับ 

(ตารางที่ 3)  

 

ตารางท่ี 3 ประสทิธภิาพของการเพ่ิมจ านวนเชื้ อแบคทเีรีย Bacillus spp. ในชีวภัณฑต่์อการควบคุมโรคราด าที่เกิดจาก

เชื้ อรา Aspergillus njger บนก้อนเชื้ อเหด็นางฟ้าภฐูาน และผลผลิตเหด็นางฟ้าภฐูานในระหว่างการเปิดดอก

เป็นเวลา 30 วัน 

กรรมวิธ ี การเกดิโรคราด า (%) ผลผลิตเหด็ (กรัมต่อถุง) 

ชีวภัณฑ ์Bacillus sp. สายพันธุ ์2 31.86 c 284.51 c 

ชีวภัณฑ ์Bacillus sp. สายพันธุ ์2 + น า้มะพร้าว 20.33 b 607.42 b 

ชีวภัณฑ ์Bacillus sp. สายพันธุ ์2 + นมววัUHT 17.23 a 732.51 a 

คาร์เบนดาซิม (Control 1) 19.75 ab 612.95 b  

น า้กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (Control 2) 70.66 d 214.77 d 

1/
ค่าเฉล่ียในคอลัมน์ที่มีตัวอกัษรเหมือนกนัไม่มีความแตกต่างกนัที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซน็ต์ จากการวิเคราะห์

โดยวิธ ีLeast Significant Difference 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

เชื้ อแบคทเีรีย Bacillus spp. สามารถสร้างเอนไซม์และสารปฏิชีวนะหลายชนิดเพ่ือยับยั้งการเจริญหรือท าลาย

เชื้ อจุลินทรีย์อื่น เช่น สาร Bacillomycin D, Bacillomycin, Fengycin, Iturin และ Surfactin (Nagy et al., 2012) ซึ่ง

การทดลองนี้ที่พบว่าเชื้ อแบคทเีรีย Bacillus spp. ที่แยกจากดอกเหด็นางฟ้าภฐูานจ านวน 3 ไอโซเลท สามารถยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเชื้ อรา Aspergillus niger ที่เป็นสาเหตุของโรคราด าในเห็ดนางฟ้าภูฐานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

Payapanon และคณะ 2011 ที่พบว่า เชื้ อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ B2 สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้ อรา A. 

niger ที่ เ ป็นสาเหตุโรคราด าของเห็ดได้ นอกจากนี้  Fadahunsi et al. (2013) ได้รายงานว่า สารเหนือตะกอน 

(Supernatant) ของอาหารเลี้ ยงเชื้ อแบคทเีรีย B. subtilis สายพันธุ ์CMI 22BN สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้ อรา A. 

niger สาเหตุโรคของเหด็ได้ ในการผลิตชีวภัณฑแ์บคทเีรีย Bacillus spp. โดยทั่วไปนิยมใช้ผงทลัคัมเป็นสารพาเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการแพร่กระจายและการเกาะยึดผิวพืชที่ดีขึ้ น (Muis, 2006) ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ ผลิตชีวภัณฑ์

แบคทีเรีย Bacillus spp สายพันธุ์ 2 และสายพันธุ์ 3 ด้วยการใช้ผงทัลคัมเป็นสารพา และเมื่อน าชีวภัณฑ์แบคทีเรีย

ดังกล่าวไปใช้ควบคุมโรคราด าในโรงเรือนเพาะเห็ดในระยะเปิดดอกพบว่าชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus spp สายพันธุ์ 2 

และสายพันธุ์ 3 สามารถลดการเกิดโรคราด าบนก้อนเชื้ อเห็ดนางฟ้าภูฐานได้เมื่อเปรียบเทียบการใช้น า้กลั่นนึ่งฆ่าเชื้ อ 

(Control 2) แต่ไม่เทยีบเท่าการใช้สารเคมคีาร์เบนดาซิม (50%wp) (Control 1) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะชีวภัณฑแ์บคทเีรีย

ดงักล่าวอยู่ในรปูผงเชื้อแห้งและไม่มีแหล่งอาหารพร้อมใช้จึงท าให้เชื้ อแบคทเีรียเจริญเตบิโตช้าส่งผลให้ประสทิธภิาพการ

ควบคุมโรคราด าบนก้อนเชื้ อเห็ดเห็นผลช้าเช่นกัน ซึ่ ง Muis (2006) ได้รายงานว่าเชื้ อแบคทีเรีย  Bacillus sp. 

เจริญเติบโตได้ดีในน า้มะพร้าว และPayapanon et al. (2011) ประยุกต์ใช้เชื้ อแบคทเีรีย Bacillus spp. โดยเพ่ิมจ านวน

เชื้ อในน า้นมวัว UHT และนมถั่วเหลือง แล้วใช้ฉีดพ่น ช่วยควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้ อราของเห็ดได้ สอดคล้องกับการ

ทดลองนี้ที่พบว่าชีวภัณฑแ์บคทเีรีย Bacillus spp. สายพันธุ ์2 ที่เพ่ิมจ านวนเซลล์ในน า้นมววั UHT สามารถควบคุมโรครา

ด าบนก้อนเชื้ อเห็ดนางฟ้าภูฐานได้ไม่แตกต่างทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้สารเคมีคาร์เบนดาซิม (Control 1) 

นอกจากนี้  Payapanon et al. (2011) พบว่าการใช้เชื้ อแบคทเีรีย Bacillus spp. ที่เพ่ิมจ านวนเชื้ อในน า้นมวัว UHT และ
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นมถั่วเหลือง ส่งผลให้ได้ผลผลิตเหด็ฟางเพ่ิมขึ้น สอดคล้องกนักบัการทดลองนี้ ในกรรมวิธทีี่ใช้แบคทเีรีย Bacillus spp. 

สายพันธุ ์2 ซึ่งเพ่ิมจ านวนเซลล์ในน า้นมวัว UHT ให้ผลผลิตมากกว่าการใช้สารเคมีคาร์เบนดาซิม (Control 1) และการ

ใช้น า้กลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (Control 2) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัยิ่งทางสถติ ิทั้งนี้อาจเป็นเพราะในน า้นมวัว มคีาร์โบไฮเดรต 

โปรตีน แคลเซี่ยม วิตามินเอ วิตามินบี2 และวิตามินบี1 (Neogen Europe Ltd., 2011) ซึ่งส่งเสริมการเจริญเติบโตและ

เพ่ิมจ านวนเชื้ อแบคทีเรียได้อย่างรวดเรว็ นอกจากนี้ ในขณะเจริญเติบโตเชื้ อแบคทีเรียสามารถสร้างสารปฏิชีวนะและ

ปลดปล่อยลงในอาหารเหลวได้ ดังนั้นจึงมีประสทิธภิาพในการควบคุมโรคสงูกว่าการใช้ชีวภัณฑท์ี่เป็นผงเชื้ อแห้งโดยตรง 

(Fadahunsi et al., 2013) สอดคล้องกบั Payapanon et al. (2011) พบว่าการใช้แบคทเีรีย B. subtilis สายพันธุ ์B2 ที่

เพ่ิมจ านวนเซลล์ในอาหาร Nutrient broth (NB) แล้วฉีดพ่นบนวัสดุเพาะเหด็ฟางสามารถควบคุมเชื้ อราสาเหตุโรคของ

เหด็ฟางได้และช่วยให้ได้ผลผลิตเหด็ฟางสงูกว่ากรรมวิธคีวบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ

 

สรุป 

เชื้อแบคทเีรีย Bacillus spp. จ านวน 5 สายพันธุแ์ยกได้จากดอกเหด็นางฟ้าภฐูาน ซึ่ง สายพันธุ ์2 และสายพันธุ ์

3 มีประสทิธภิาพสงูในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้ อรา Aspergillus niger สาเหตุโรคราด าในเหด็นางฟ้าภฐูาน และ

ชีวภัณฑแ์บคทเีรีย Bacillus spp. ทั้ง 2 สายพันธุ ์สามารถควบคุมโรคราด าบนก้อนเชื้ อเหด็นางฟ้าภฐูานได้ และการใช้ชีว

ภัณฑแ์บคทเีรีย Bacillus spp. สายพันธุ ์2 ที่เพ่ิมจ านวนเซลล์ในน า้นมวัว UHT สามารถควบคุมโรคราด าบนก้อนเชื้ อเหด็

นางฟ้าภฐูานได้ไม่แตกต่างกนัทางสถิติเมื่อเปรียบเทยีบกบัการใช้สารเคมีคาร์เบนดาซิม และให้ผลผลิตเหด็สงูกว่าการใช้

สารเคมคีาร์เบนดาซิม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัยิ่งทางสถติิ 

 

ค าขอบคุณ 

 ผู้ วิจัยขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ส าหรับสถานที่และเคร่ืองมอืในการท างานวิจัย ท าให้การวิจัยส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยด ี
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พฤติกรรมการผสมพนัธุข์องห่ิงหอ้ย Trisinuata sp.1 
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บทคดัย่อ 

 ห่ิงห้อยมพีฤตกิรรมการกะพริบแสงเพ่ือเป็นสื่อสญัญาณในการผสมพันธุโ์ดยมรีปูแบบการกะพริบแสงที่แตกต่าง

กันในแต่ละชนิด ห่ิงห้อย Trisinuata sp.1 พบได้ในพ้ืนที่ภาคเหนือของไทย ขณะนี้ ยังไม่สามารถระบุชนิดได้และคาดว่า

อาจจะเป็นห่ิงห้อยชนิดใหม่ของไทย แต่เนื่องจากยังขาดข้อมูลทางด้านชีววิทยาที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการระบุชนิดจึงได้

ท าการศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุข์องห่ิงห้อย Trisinuata sp.1 ในห้องปฏบิัติการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรม

การผสมพันธุแ์ละสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดจ าแนกชนิดของห่ิงห้อยในสกุล Trisinuata จากการจับคู่

ห่ิงห้อย Trisinuata sp.1 จ านวน 15 คู่ พบว่าห่ิงห้อยมีรูปแบบพฤติกรรมการผสมพันธุแ์บ่งออกเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วย 

1) ช่วงหยุดนิ่ง 2) ช่วงก่อนการเกี้ยวพาราส ี3) ช่วงเกี้ยวพาราส ี4) ช่วงที่ห่ิงห้อยเพศผู้ขึ้นคร่อมห่ิงห้อยเพศเมยี และ 5) 

ช่วงผสมพันธุ ์ซึ่งในแต่ละช่วงพฤติกรรมการผสมพันธุ์ห่ิงห้อยมีการกะพริบแสงในรูปแบบที่แตกต่างกนัสามารถจ าแนก

ออกเป็น 3 รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบของการกะพริบแสงมีค่าเฉล่ียของช่วงระยะเวลาที่เกิดแสง (pulse duration) 

ค่าเฉล่ียของช่วงระยะเวลาระหว่างการเกดิแสงแต่ละคร้ัง (flash interval) และลักษณะของกราฟการกะพริบแสงที่แตกต่าง

กนั ข้อมูลดงักล่าวนี้ เป็นการรายงานคร้ังแรกของพฤตกิรรมการผสมพันธุใ์นห่ิงห้อย Trisinuata sp.1   

ค าส าคญั: พฤตกิรรมการผสมพันธุ ์ รปูแบบการกะพริบแสง  

 

Abstract 

Firefly is known in producing of light for communication within species. The difference in flash pattern 

resulted in species specific communication. Trisinuata sp.1 was found in Northern Thailand and has not been 

recorded as a novel species due to insufficient data of their biology. In order to obtain those data on mating behaviour 

for species description, we carried a study on mating behaviour of a firefly, Trisinuata sp.1 in a laboratory condition. 

Fifteen pairs of firefly were allowed to perform mating behaviour. This behaviour consists of 5 durations; i.e. 1) 

immobile duration, 2) pre-courtship duration, 3) courtship duration, 4) mounting duration and 5) copulating 

duration. In each duration, males illuminated different flash types which can be divided into 3 types. Each flash 

type showed differences in pulse duration mean, mean of flash interval and pattern of flash signals. These data was 

the first report of mating behavior of firefly, Trisinuata sp.1 in the laboratory condition. 

Keywords: mating behaviour, flash communication patterns 
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บทน า 

ห่ิงห้อย (firefly) เป็นด้วงปีกแขง็จัดอยู่ในวงศ์ Lampyridae มีลักษณะแตกต่างจากแมลงอื่น คือ มีอวัยวะ

เปล่งแสง (light organ) อยู่บริเวณส่วนปลายของปล้องท้องด้านล่าง เป็นแมลงที่มีกิจกรรมส่วนใหญ่ในเวลากลางคืน 

(nocturnal) ห่ิงห้อยในระยะตัวเตม็วัยใช้การกะพริบแสงเพ่ือการเกี้ยวพาราสแีละส่งสญัญาณเพ่ือบอกต าแหน่งแก่คู่ผสม

พันธุ ์ทั้งนี้ ห่ิงห้อยแต่ละชนิดจะมีรปูแบบของการกะพริบแสง ส ีตลอดจนจ านวนครั้ง ความถี่ และความยาวของช่วงเวลา

ในการกะพริบแสงที่แตกต่างกนั ตัวอย่างเช่น จากรายงานการศึกษารปูแบบการกะพริบแสง (flash pattern) ของห่ิงห้อย

ในสกุล Photinus พบว่าห่ิงห้อยแต่ละชนิดในสกุลนี้มรีปูแบบการกะพริบแสงที่แตกต่างกนั (Lloyd, 1966, p. 6) ห่ิงห้อย

สามารถรับรู้สญัญาณเฉพาะของการกะพริบแสงที่เพศตรงข้ามในชนิดเดยีวกนัส่งมาเพ่ือการจับคู่ผสมพันธุแ์ละช่วยป้องกนั

การผสมพันธุข้์ามชนิด (Branham & Wenzel, 2003, p. 2)  

จากการศึกษาอนุกรมวิธานและการกระจายตวัของห่ิงห้อยที่พบในภาคเหนือของประเทศไทยได้รายงานการพบ

ห่ิงห้อย Trisinuata sp.1 โดยพบในบริเวณพ้ืนที่ราบที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มและพ้ืนที่ทางการเกษตร (Nak-eiam, 

2015, pp. 223-230) และเป็นห่ิงห้อยที่ยังไม่สามารถจัดจ าแนกในระดับชนิดได้เมื่อศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทาง

สณัฐานกบัห่ิงห้อยอกี 8 ชนิดในสกุลเดียวกนัที่มีรายงานมาก่อนหน้า โดยอ้างองิจากรูปวิธาน (Ballantyne & Lambkin, 

2013, pp. 112-122) และเนื่องจากห่ิงห้อย Trisinuata sp.1 มีบางลักษณะทางสณัฐานที่มีความซับซ้อนและคล้ายคลึง

กบัห่ิงห้อยชนิดอื่นในสกุลเดียวกนัและต่างสกุล ซึ่งข้อมูลลักษณะทางสณัฐานของห่ิงห้อยเพียงอย่างเดียวอาจท าให้การจัด

จ าแนกมีความคลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นการใช้ข้อมูลด้านอื่นๆ เช่น พฤติกรรมการผสมพันธุข์องห่ิงห้อยที่ศึกษามาใช้เป็น

ส่วนหนึ่งเพ่ือประกอบในการจัดจ าแนกทางอนุกรมวิธานจึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่ง ตวัอย่างเช่น รายงานการให้ชื่อชนิดใหม่

ของห่ิงห้อย Pygoluciola qingyu (Fu & Ballantyne, 2008, pp. 12) ซึ่งได้มีการศึกษาพฤติกรรมการเปล่งแสงของ

ห่ิงห้อย โดยพบว่าพฤติกรรมการเปล่งแสงของห่ิงห้อย Pygoluciola qingyu มีช่วงระยะเวลาที่เกดิแสง (pulse duration) 

ประมาณ 2.4-4 วินาที ในการรายงานห่ิงห้อยสกุลใหม่ Abscondita (Ballantyne, et al., 2013, p. 45) มีการศึกษา

รูปแบบการกะพริบแสงของห่ิงห้อยที่มีสีและขนาดของล าตัวที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ ห่ิงห้อย Abscondita terminalis และ

ห่ิงห้อย Abscondita chinensis พบว่าห่ิงห้อยทั้ง 2 ชนิดนี้ มีพฤติกรรมการกะพริบแสงที่มีรูปแบบเป็นกลุ่ม (multiple 

flash) และมช่ีวงระยะเวลาระหว่างการเกดิแสงแต่ละคร้ัง (flash interval) แตกต่างกนั คอื ห่ิงห้อย Abscondita terminalis 

มีช่วงระยะเวลาระหว่างการเกิดแสงแต่ละครั้งประมาณ 1.5 วินาที ส่วนห่ิงห้อย Abscondita chinensis มีช่วงระยะเวลา

ระหว่างการเกดิแสงแต่ละครั้งนานกว่าห่ิงห้อย Abscondita terminalis คือประมาณ 2.8 วินาท ีแต่อย่างไรกต็าม การจัด

จ าแนกห่ิงห้อยชนิด Trisinuata sp.1 นั้น ยังไม่สามารถท าได้เนื่องจากขาดข้อมูลด้านอื่นๆ ประกอบการจัดจ าแนก

นอกเหนือจากข้อมูลทางด้านลักษณะทางสัณฐาน งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของ

ห่ิงห้อย Trisinuata sp.1 ในห้องปฏิบัติการ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประกอบในการจัดจ าแนกและยืนยันชนิดของห่ิงห้อยใน

สกุล Trisinuata ต่อไป 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  พฤติกรรมการผสมพนัธุข์องห่ิงหอ้ย Trisinuata sp.1 

 1. รูปแบบพฤติกรรมการผสมพนัธุข์องห่ิงหอ้ย Trisinuata sp.1 ในหอ้งปฏิบติัการ 

ปล่อยห่ิงห้อยเพศผู้และเพศเมียอย่างละ 1 ตัว ลงในกล่องพลาสติกใส เพ่ือให้ห่ิงห้อยผสมพันธุ์กัน โดยใช้

ห่ิงห้อยจ านวน 15 คู่ ท าการศึกษาในห้องปฏิบัติการที่มืดสนิท เร่ิมศึกษาตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สังเกต

พฤติกรรมการผสมพันธุ์ และบันทึกพฤติกรรมต่าง ๆ ด้วยกล้องวีดีโอ (Sony handycam รุ่น DCR-SR62 ระบบ 

nightshot mode) เพ่ือติดตามพฤติกรรมที่เกดิขึ้น หลังจากที่พบว่าห่ิงห้อยมีการผสมพันธุแ์ล้วห่ิงห้อยเพศเมยีจะวางไข่จึง

จะเป็นการยืนยันว่าห่ิงห้อยประสบความส าเรจ็ในการผสมพันธุ ์ 
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 2. รูปแบบการสื่อสารดว้ยการกะพริบแสงของห่ิงหอ้ย Trisinuata sp.1 ในหอ้งปฏิบติัการ 

 สังเกตรูปแบบการสื่อสารด้วยการกะพริบแสงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้ นจากการจับคู่ผสมพันธุ์ของห่ิงห้อยใน

ห้องปฏบิตักิารด้วยการอ่านผลจากวีดโีอที่ได้จากข้อ 1. โดยแสดงผลเป็นภาพนิ่งด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio ® 11 

ดงัรปูที่ 1 เปรียบเทยีบระดบัความสว่างของแสงบริเวณอวัยวะเปล่งแสงของห่ิงห้อยที่เกดิขึ้นในแต่ละภาพ ซึ่งสามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 6 ระดบัความสว่าง (0-5) ดงัรปูที่ 2 สงัเกตระดบัความสว่างของแสงที่เกดิขึ้นในแต่ละภาพและบนัทกึตวัเลข 

(0-5) ที่ได้จากการสังเกตลงในโปรแกรม Microsoft ® Excel และสร้างกราฟเส้นเพ่ือแสดงรูปแบบการกะพริบแสง 

(flash pattern) ดงัรปูที่ 3 (ดดัแปลงจากวิธขีอง Thancharoen, 2007, pp. 25-31) 

 

 

 

รูปท่ี 1 การแสดงผลวีดีโอเป็นภาพนิ่งด้วยโปรแกรม Ulead VideoStudio ® 11 

(แสดงเวลา 00:00:00:00 = ช่ัวโมง : นาท ี: วินาท ี: 1/25 วินาท)ี 

 

 

รูปท่ี 2 ระดับความสว่างของการกะพริบแสงทั้ง 6 ระดับซ่ึงแบ่งออกเป็นระดบั 0-5 ตามสดัส่วนของความสว่างของแสงกบั 

  

              0               1             2             3             4            5     
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พ้ืนที่ของอวัยวะเปล่งแสง โดย   0 หมายถึง ความสว่างเป็น 0% ของพ้ืนที่อวยัวะเปล่งแสง 

     1 หมายถึง ความสว่างประมาณ 20% ของพ้ืนที่อวัยวะเปล่งแสง  

     2 หมายถึง ความสว่างประมาณ 40% ของพ้ืนที่อวัยวะเปล่งแสง  

     3 หมายถึง ความสว่างประมาณ 60% ของพ้ืนที่อวัยวะเปล่งแสง  

     4 หมายถึง ความสว่างประมาณ 80% ของพ้ืนที่อวัยวะเปล่งแสง  

     5 หมายถึง ความสว่างเป็น 100% ของพ้ืนที่อวัยวะเปล่งแสง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 การวิเคราะห์รปูแบบการกะพริบแสงด้วยโปรแกรม Microsoft ® Excel a) ข้อมูลช่วงเวลาที่เกดิการกะพริบแสงกบัระดับ 

ความสว่างของแสง (0-5) b) กราฟเส้นที่สร้างจากข้อมูลความสมัพันธร์ะหว่างช่วงเวลาที่เกดิการกะพริบแสงกบัระดับความสว่างของแสง 

 

ผลการศึกษา 

  พฤติกรรมการผสมพนัธุข์องห่ิงหอ้ย Trisinuata sp.1 ในหอ้งปฏิบติัการ 

1. รูปแบบพฤติกรรมการผสมพันธุ์ (mating behavior patterns) ของห่ิงห้อย  Trisinuata sp.1 ใน

หอ้งปฏิบติัการ  

จากการศึกษารูปแบบพฤติกรรมการผสมพันธุข์องห่ิงห้อย Trisinuata sp.1 ในห้องปฏบิัติการ โดยควบคุมให้มี

อุณหภูมิ 25-27 ºC ความชื้ นสัมพัทธ์ 80-90% และมีช่วงแสงกลางวัน: กลางคืน เท่ากับ 12: 12 ชั่วโมง และจับคู่

ห่ิงห้อยเพศผู้และเพศเมียอย่างละ 1 ตัว ลงในกล่องทดลอง (กล่องพลาสติกใส) ปล่อยให้ห่ิงห้อยผสมพันธุ์กนั ท าการ

บนัทกึภาพพฤตกิรรมด้วยกล้องวีดโีอ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. จนกระทั่งเวลา 24.00 น. พบว่าห่ิงห้อยมรีปูแบบพฤติกรรม

การผสมพันธุแ์บ่งออกเป็น 5 ช่วง ประกอบด้วย 1) ช่วงหยุดนิ่ง 2) ช่วงก่อนการเกี้ยวพาราส ี3) ช่วงการเกี้ยวพาราส ี4) 

1 วินาที  

ระ
ด
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ค
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ม
ส
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งข
อ
งแ
ส
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เวลา  

ระดับความสว่างของแสง 

เวลา  

a) 

b) 

ช่วงระยะเวลาระหว่างการเกดิแสงแต่ละคร้ัง 

(flash interval) 

ช่วงระยะเวลาที่เกดิแสง (pulse duration) 
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ช่วงที่ห่ิงห้อยเพศผู้ขึ้นคร่อมห่ิงห้อยเพศเมีย และ 5) ช่วงการผสมพันธุ์ โดยในแต่ละช่วงของพฤติกรรมการผสมพันธุ์ 

ห่ิงห้อยมีรูปแบบของการกะพริบแสงที่แสดงออกแตกต่างกนั โดยสามารถอธบิายรูปแบบได้ในข้อ 2 (รูปแบบการสื่อสาร

ด้วยการกะพริบแสง (flash communication patterns) ของห่ิงห้อย Trisinuata sp.1 ในห้องปฏบิตักิาร) 

 ช่วงหยดุนิง่ (immobile duration)  

เป็นช่วงแรกเร่ิมของพฤติกรรมการผสมพันธุ ์หลังจากที่สภาพห้องปฏิบัติการมีแสงน้อยลง ห่ิงห้อยเพศผู้และ

เพศเมียจะเริ่มมีการขยับร่างกาย มีการท าความสะอาดร่างกายด้วยการใช้ขาคู่หน้าไซ้หรือถูส่วนปาก ตา หนวด และขาคู่

อื่น มีการกระพือปีกและบิดส่วนท้องไปมาเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนการผสมพันธุ์ ในห่ิงห้อยเพศเมียพบว่ามีการขยับส่วน

ของอวัยวะวางไข่ (ovipositor) โดยการยืดและหดสลับไปมา และในขณะที่ห่ิงห้อยเพศผู้ใช้ขาคู่หน้าไซ้อวัยวะ       ส่วน

ต่าง ๆ ของร่างกายจะมกีารกะพริบแสงเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่อง โดยมรีปูแบบการกะพริบแสงแบบส่องสว่างในรปูแบบที่ 

1.1 (N=4) และรปูแบบที่ 1.2 (N=3) ในช่วงนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาท ี

ช่วงก่อนการเกี้ ยวพาราสี (pre-courtship duration) 

หลังจากที่ห่ิงห้อยเพศผู้และเพศเมียเตรียมความพร้อมของร่างกายเรียบร้อยแล้ว ห่ิงห้อยเพศผู้จะเดินทั่วทั้ง

กล่องทดลองเพ่ือหาห่ิงห้อยเพศเมีย บางคร้ังอาจจะมีการหยุดอยู่กบัที่สลับกับการเดินไปมา และมีการกะพริบแสงเป็น

จังหวะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 30-35 นาท ีโดยในขณะที่ห่ิงห้อยเพศผู้ก าลังเดนิ จะมีการกะพริบแสงใน

รปูแบบที่ 1.1 (N=8) และรปูแบบที่ 1.2 (N=2) และในขณะที่ห่ิงห้อยเพศผู้หยุดอยู่กบัที่จะมีการกะพริบแสงในรูปแบบ

ที่ 1.1 (N=4) และรปูแบบที่ 1.2 (N=4) เช่นกนั และเมื่อห่ิงห้อยเพศผู้พบห่ิงห้อยเพศเมยีที่เป็นเป้าหมาย ห่ิงห้อยเพศผู้

จะเข้าใกล้ห่ิงห้อยเพศเมยี และหยุดอยู่กบัที่พร้อมกบัมีการกะพริบแสงในรูปแบบที่ 2 (N=5) เพ่ือดึงดูดห่ิงห้อยเพศเมยี

เป็นระยะเวลาประมาณ 1.5-2 นาท ี

ช่วงเกี้ ยวพาราสี (courtship duration) 

เป็นช่วงภายหลังจากที่ห่ิงห้อยเพศเมียมีการส่งสญัญาณตอบรับด้วยการกะพริบแสง (female responses) และ

ก่อนที่ห่ิงห้อยเพศผู้จะสามารถขึ้นคร่อมห่ิงห้อยเพศเมยีได้ส าเรจ็ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1.5-2.5 นาท ีห่ิงห้อยทั้งเพศ

ผู้และเพศเมียจะมีการสั่นหนวด และห่ิงห้อยเพศผู้จะเดินเข้าหาห่ิงห้อยเพศเมียพร้อมกับมีการกะพริบแสงที่มีช่วง

ระยะเวลาของระดบัความสว่างของแสงสงูสดุยาวนาน (รปูแบบการกะพริบแสงรปูแบบที่ 3; N=4)  

ช่วงท่ีห่ิงหอ้ยเพศผูข้ึ้นคร่อมห่ิงหอ้ยเพศเมีย (mounting duration) 

เป็นช่วงที่ห่ิงห้อยเพศผู้สามารถขึ้นคร่อมอยู่ทางด้านหลังของห่ิงห้อยเพศเมยีได้ส าเรจ็ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 

0.5-1 นาท ีห่ิงห้อยเพศผู้จะใช้หนวดแตะบริเวณ pronotum และหนวดของห่ิงห้อยเพศเมีย และใช้ส่วนปลายปล้องท้อง

ของห่ิงห้อยเพศผู้สัมผัสที่ปลายปล้องท้องของห่ิงห้อยเพศเมีย พบว่าในช่วงที่ห่ิงห้อยมีพฤติกรรมนี้ จะมีรูปแบบการ

กะพริบแสงรปูแบบที่ 1.1 (N=4) และรปูแบบที่ 1.2 (N=1) และเมื่อห่ิงห้อยเพศผู้ขึ้นคร่อมอยู่ทางด้านหลังของห่ิงห้อย

เพศเมียแล้วจะงอตัวและบิดส่วนท้องที่มีปล้องอวัยวะเปล่งแสงหันออกนอกล าตัวไปทางด้านหน้าของห่ิงห้อยเพศเมีย

พร้อมกบักะพริบแสง (รปูแบบการกะพริบแสงรปูแบบที่ 3; N=3)  

ช่วงผสมพนัธุ ์(copulating duration) 

เป็นช่วงที่ห่ิงห้อยเพศผู้สามารถผสมพันธุก์บัห่ิงห้อยเพศเมียได้ส าเรจ็ ซึ่งเกดิขึ้นหลังจากที่ห่ิงห้อยเพศผู้สามารถ

ขึ้นคร่อมทางด้านหลังของห่ิงห้อยเพศเมียและห่ิงห้อยเพศผู้จะย่ืนส่วนปลายปล้องท้องปล้องที่ 8 และใช้อวัยวะสบืพันธุ์ 

(aedeagus) สอดเข้าไปตามช่องผสมพันธุข์องห่ิงห้อยเพศเมีย (genital chamber) จากนั้นห่ิงห้อยเพศผู้จะหมุนตัวไปใน

ทศิทางตรงข้ามและอยู่ในท่าที่ส่วนปลายปล้องท้องของห่ิงห้อยเพศผู้และเพศเมียชนกนั (tail-to-tail position) ในช่วงที่

ห่ิงห้อยผสมพันธุก์นันั้นจะไม่มีการกะพริบแสง แต่เมื่อเกดิการสั่นสะเทอืนหรือถูกรบกวน ห่ิงห้อยจะมีการกะพริบแสงใน

รูปแบบที่ 1.1(N=3) และรูปแบบที่ 1.2 (N=4) และเมื่อสิ้นสดุการผสมพันธุห่ิ์งห้อยเพศเมียจะดึงห่ิงห้อยเพศผู้และใช้

ขาคู่ที่ 3 ผลักห่ิงห้อยเพศผู้ออกจากตวั ช่วงระยะเวลาในการผสมพันธุจ์ะใช้เวลาประมาณ 2.20-2.50 ชั่วโมง 
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เมื่อการผสมพันธุส์ิ้นสดุลงห่ิงห้อยเพศผู้และห่ิงห้อยเพศเมียยังคงกะพริบแสงต่อไป โดยมีรูปแบบการกะพริบ

แสงรูปแบบที่ 1.1 และรูปแบบที่ 1.2 หลังจากที่ห่ิงห้อยเพศเมียได้รับการผสมพันธุแ์ล้วเป็นระยะเวลา 2-3 วัน ห่ิงห้อย

เพศเมยีจะเริ่มวางไข่อย่างต่อเนื่องจนกว่าไข่จะหมด ซึ่งเป็นการยืนยันว่าประสบความส าเรจ็ในการผสมพันธุ ์

2. รูปแบบการสื่อสารดว้ยการกะพริบแสง (flash communication patterns) ของห่ิงหอ้ย Trisinuata sp.1 

ในหอ้งปฏิบติัการ 

รูปแบบการสื่อสารดว้ยการกะพริบแสงของห่ิงหอ้ยเพศผู ้

จากการสงัเกตและวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารด้วยการกะพริบแสงของห่ิงห้อยเพศผู้ในการผสมพันธุด้์วยการ

อ่านผลวีดโีอที่ได้จากข้อ 1. สามารถจ าแนกรปูแบบการสื่อสารด้วยการกะพริบแสงของห่ิงห้อยเพศผู้ที่มคีวามแตกต่างกนั

ได้ 3 รปูแบบ คอื  

การกะพริบแสงรูปแบบท่ี 1 คือ การกะพริบแสงเพื่อส่องสว่าง (illumination flash) พบว่า มีรูปแบบการ

กะพริบแสงที่แตกต่างกนั 2 รปูแบบ ประกอบด้วยการกะพริบแสงรปูแบบที่ 1.1 และการกะพริบแสงรปูแบบที่ 1.2  โดย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าลักษณะของกราฟรปูแบบการกะพริบแสงทั้ง 2 รปูแบบนี้มลัีกษณะของกราฟเป็นกราฟเดี่ยว 

(single flash) ยอดกราฟปลายแหลม เนื่องจากเมื่อมีการเกิดแสงจนถึงระดับความสว่างสูงสุดแล้วแสงจะดับลงอย่าง

รวดเรว็ การกะพริบแสงทั้ง 2 รูปแบบนี้มีพิสยัของค่าเฉล่ียของช่วงระยะเวลาที่เกดิแสง (pulse duration) ที่ใกล้เคียงกนั 

แต่พิสยัของค่าเฉล่ียของช่วงระยะเวลาระหว่างการเกดิแสงแต่ละคร้ัง (flash interval) แตกต่างกนั 

รูปแบบการกะพริบแสงรูปแบบที่ 1.1 มีพิสัยของค่าเฉล่ียของช่วงระยะเวลาที่เกิดแสงประมาณ 0.11-0.27 

วินาท ี(N=23) และมช่ีวงระยะเวลาระหว่างการเกดิแสงอยู่ระหว่าง 0.34-0.7 วินาท ี(N=23) (รปูที่ 4a; ตาราง 1) 

รูปแบบการกะพริบแสงรูปแบบที่ 1.2 มีพิสัยของค่าเฉล่ียของช่วงระยะเวลาที่เกิดแสงประมาณ 0.12-0.26 

วินาท ี(N=14) และมช่ีวงระยะเวลาระหว่างการเกดิแสงอยู่ระหว่าง 0.81-1.72 วินาท ี(N=14) (รปูที่ 4b; ตาราง 1) 

สามารถพบรูปแบบการกะพริบแสงทั้ง 2 รูปแบบนี้  ในช่วงที่ห่ิงห้อยมีพฤติกรรมต่าง ๆ กัน คือ การท าความ

สะอาดร่างกายโดยการใช้ขาคู่หน้าไซ้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย การหยุดอยู่กับที่ การเดินไปรอบ ๆ ภายในกล่อง

ทดลอง การขึ้นคร่อมทางด้านหลังของห่ิงห้อยเพศเมยี รวมทั้งในช่วงของการผสมพันธุ์  

การกะพริบแสงรูปแบบท่ี 2 คือ การกะพริบแสงเพือ่ดึงดูดห่ิงหอ้ยเพศเมีย (advertising flash) พบว่าการ

กะพริบแสงรูปแบบนี้ มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับการกะพริบแสงรูปแบบที่ 1.2 โดยมีพิสัยของค่าเฉล่ียของช่วงระยะเวลา

ระหว่างการเกดิแสง (flash interval) ใกล้เคยีงกนั คอื ประมาณ 0.86-1.61 วินาท ี(N=5) แต่พิสยัของค่าเฉล่ียของช่วง

ระยะเวลาที่เกดิแสง (pulse duration) มค่ีามากกว่า คอืประมาณ 0.31-0.36 วินาท ี(N=5) และพบว่าลักษณะของกราฟ

การกะพริบแสง มีลักษณะเป็นกราฟเดี่ยว (single flash) ยอดกราฟเป็นปลายตัด ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบที่ 1.2 ที่กราฟ

เป็นปลายแหลม เนื่องจากระยะเวลาการเกิดแสงที่ระดับความสว่างสูงสดุนานกว่ารูปแบบที่ 1.2 (รูปที่ 4c; ตาราง 1) 

สามารถพบการกะพริบแสงรปูแบบนี้ ในช่วงที่ห่ิงห้อยเพศผู้พบห่ิงห้อยเพศเมียที่เป็นเป้าหมาย โดยห่ิงห้อยเพศผู้จะหยุด

อยู่กบัที่และกะพริบแสงเพ่ือดงึดูดห่ิงห้อยเพศเมยี   

การกะพริบแสงรูปแบบท่ี 3 คือ การกะพริบแสงเพื่อเก้ียวพาราสี (courtship flash) พบว่ามีลักษณะของ

กราฟการกะพริบแสงเป็นกลุ่ม (multiple flash) ดังรูปที่ 4d; ตาราง 1 มีพิสัยของค่าเฉล่ียของช่วงระยะเวลาที่เกิดแสง

ยาวนานกว่ารปูแบบการกะพริบรปูแบบอื่น โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 0.52-0.75 วินาที (N=7) สามารถพบการกะพริบ

แสงรปูแบบนี้ ในช่วงที่ห่ิงห้อยเพศผู้มพีฤตกิรรมเกี้ยวพาราสกีบัห่ิงห้อยเพศเมีย ซึ่งพบหลังจากที่ห่ิงห้อยเพศผู้พบห่ิงห้อย

เพศเมียที่เป็นเป้าหมายและมีการส่งสญัญาณตอบรับจากห่ิงห้อยเพศเมียแล้ว และพบในช่วงที่ห่ิงห้อยเพศผู้ขึ้นคร่อมอยู่

ทางด้านหลังของห่ิงห้อยเพศเมียพร้อมกับการงอตัวและบิดส่วนท้องที่มีปล้องอวัยวะเปล่งแสงหันออกนอกล าตัวไป

ทางด้านหน้าของห่ิงห้อยเพศเมยี 
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รูปท่ี 4  กราฟรปูแบบการกะพริบแสงของห่ิงห้อย Trisinuata sp.1 เพศผู้ในห้องปฏบิัติการ a) รปูแบบที่ 1.1 b) รปูแบบที่ 1.2        c) 

รปูแบบที่ 2 และ d) รปูแบบที่ 3 
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ตาราง 1 ช่วงระยะเวลาที่เกดิแสง และช่วงระยะเวลาระหว่างการเกดิแสงของการกะพริบแสงที่พบในพฤตกิรรมต่าง ๆ 

ของห่ิงห้อยเพศผู้ 

รปูแบบ

ที่ 
พฤตกิรรม 

ช่วงระยะเวลาที่เกดิแสง 

(วินาท)ี 

ช่วงระยะเวลาระหว่างการเกดิแสง 

(วินาท)ี จ านวนตัวอย่าง 

(ตัว) พิสยัของ

ค่าเฉล่ีย 
±SD 

พิสยัของ

ค่าเฉล่ีย 
±SD 

1.1 การไซ้ 0.12-0.18 0.05 0.44-0.70 0.14 4 

 การหยุดอยู่กบัที่ 0.11-0.20 0.06 0.34-0.62 0.27 4 

 การเดิน 0.14-0.23 0.04 0.49-0.66 0.12 8 

 การขึ้นคร่อม 0.15-0.27 0.06 0.41-0.66 0.17 4 

 การผสมพันธุ ์ 0.14-0.16 0.02 0.49-0.59 0.15 3 

1.2 การไซ้ 0.20-0.26 0.04 0.88-1.42 0.48 3 

 การหยุดอยู่กบัที่ 0.12-0.22 0.06 0.82-1.72 0.51 4 

 การเดิน 0.18-0.19 0.03 0.81-1.32 0.39 2 

 การขึ้นคร่อม 0.24 0.06 1.39 0.39 1 

 การผสมพันธุ ์ 0.13-0.24 0.05 0.83-1.30 0.27 4 

2 
การกะพริบแสงเพ่ือดึงดูด

ห่ิงห้อยเพศเมีย 
0.31-0.36 0.08 0.86-1.61 0.41 5 

3 การเกี้ยวพาราส ี 0.52-0.75 0.06 N/A* N/A* 7 

* การค านวณช่วงระยะเวลาระหว่างการเกิดแสงไม่สามารถค านวณได้ในการกะพริบแสงที่มีรูปแบบเป็นแบบกลุ่ม (multiple flash) 

  

สรุปผลการศึกษา 

  จากรูปแบบพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของห่ิงห้อย Trisinuata sp.1 ในห้องปฏิบัติการ พบว่าห่ิงห้อยมีการ

แสดงออกของรูปแบบพฤติกรรมการผสมพันธุแ์บ่งออกเป็นช่วง โดยในแต่ละช่วงพฤติกรรมการผสมพันธุ์ ห่ิงห้อยมีการ

กะพริบแสงในรูปแบบที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบโดยพิจารณาจากค่าเฉล่ียของช่วงระยะเวลาที่เกดิ

แสง และค่าเฉล่ียของช่วงระยะเวลาระหว่างการเกดิแสงแต่ละคร้ัง การกะพริบแสงรูปแบบที่ 1 (1.1 และ 1.2) หรือการ

กะพริบแสงเพ่ือส่องสว่างสามารถพบได้เกอืบทุกช่วงของพฤตกิรรมการผสมพันธุย์กเว้นในช่วงท้ายของช่วงก่อนการเกี้ ยว

พาราส ีและช่วงเกี้ยวพาราส ีซึ่งทั้ง 2 ช่วงนี้ เป็นช่วงที่ห่ิงห้อยแสดงปฏสิมัพันธท์ี่เกดิขึ้นระหว่างห่ิงห้อยเพศผู้และเพศเมยี 

มีการส่งสัญญาณจากห่ิงห้อยเพศผู้โดยการกะพริบแสงรูปแบบที่ 2 เพ่ือดึงดูดห่ิงห้อยเพศเมีย(เกิดขึ้นช่วงท้ายของช่วง

ก่อนการเกี้ยวพาราส)ี และเมื่อมีการตอบรับจากห่ิงห้อยเพศเมีย ห่ิงห้อยเพศผู้จะกะพริบแสงรูปแบบที่ 3 เพ่ือเกี้ยวพา

ราสห่ิีงห้อยเพศเมยีแล้วจะเข้าสู่ช่วงผสมพันธุต่์อไป  

รายงานนี้ เป็นรายงานครั้งแรกของการศึกษาพฤติกรรมของห่ิงห้อยในสกุล Trisinuata ซึ่งไม่เพียงให้เข้าใจถึง

พฤติกรรมของห่ิงห้อยเท่านั้น แต่ยังสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการระบุชนิดของห่ิงห้อยได้อย่างแม่นย า และ

เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุข์องห่ิงห้อยชนิดอื่น ๆ ในสกุลนี้ จึงยังไม่สามารถเปรียบเทยีบรูปแบบ

ของการเปล่งแสงเพ่ือการสื่อสารในการผสมพันธุร์ะหว่างชนิดภายในสกุลนี้ ได้ 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ ได้น าเสนอการออกแบบอุปกรณ์ช่วยถ่ายภาพวัตถุทางดาราศาสตร์ส าหรับกล้องถ่ายภาพชนิด DSLR 

โดยมุ่งแน้นให้ ใช้งานได้ง่ายเพราะการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์โดยเฉพาะวัตถุในอวกาศห้วงลึก (Deep Sky Object) นั้น

มคีวามซับซ้อนและข้อจ ากดัค่อนข้างมากเนื่องจากการถ่ายทางทางดาราศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายภาพวัตถุที่มแีสงค่อน

น้อยและวัตถุที่ต้องการถ่ายนั้นมีการเคล่ือนที่ตลอดเวลาเนื่องจากการหมุนของโลก ดังนั้นงานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพ่ือที่จะ

ออกแบบอปุกรณท์ี่ช่วยลดความซับซ้อนและข้อจ ากดัของการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ โดยอปุกรณท์ี่ออกแบบนั้นช่วยท า

หน้าที่หมุนกล้องถ่ายภาพในแนวทศิตะวันออกไปยังทศิตะวันตกเพ่ือชดเชยการหมุนของโลกท าให้เวลาถ่ายภาพวัตถุนั้น

เสมอืนหยุดนิ่งและตวัอปุกรณย์ังออกแบบให้สามารถค านวณหาทศิเหนือจริง (True North) ที่ไม่สามารถมองเหน็ได้ด้วย

ตาเปล่า เพ่ือปรับแกนหมุนของกล้องให้ขนานกบัแกนหมุนของโลก ทั้งนี้ภาพถ่ายทางดาราศาสตร์มีประโยชน์หลายอย่าง

ซึ่งสามารถน าไปใช้ในเชิงศิลปะเพ่ือความสวยงามหรือน าไปใช้ในด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้กไ็ด้ 

ค าส าคญั: ภาพถ่ายดาราศาสตร์  วิธหีาทศิเหนือจริง อปุกรณต์ามดาว 

 

Abstract 

         This study presented the design for tools assiting astronomical photography in DSLR camera format. It 

emphasizes on the ease of use because taking astronomical photograph especially deep sky objects could become 

very challenging and complicated. The challenges for these subjects usually involve in extreme low light 

photograhpy and the constant movement due to the rotation of the earth. Thus, this study came up with the design 

to reduce complication and limitation by compensate the movement of the earth with the automatic rotation of 

camera from East to West, so that the subjects will appear as being still. Further to compensate the movement 

accurately, the unit is also designed to calculate and to find the True North so that its rotation axis can always stay 

parallel in accordance with the earth. This astronomical photograph provides many benefits in both art for its beauty, 

and also in science for its use as study materials. 

Keywords: Astronomy Picture, Star Tracker, True North 
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บทน า 

ในปัจจุบันผู้คนเริ่มให้ความสนใจกับการถ่ายภาพมากขึ้ นท าให้เกิดวิธีการถ่ายภาพต่างๆ ขึ้ นมากมายหลาย

รูปแบบ และวัตถุที่ต้องการถ่ายภาพกม็ีหลากหลายมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันการถ่ายภาพวัตถุทางดาราศาสตร์กเ็ป็นนึงใน

ความสนใจของนักถ่ายภาพทั้งมอือาชีพและมอืสมคัรเล่น 

ซึ่งการถ่ายภาพใดๆ ย่อมจะต้องใช้ความพยายาม ไม่ว่าจะเป็นในด้าวความคดิสร้างสรรค์ การเลือกมุมมองหรือ

ช่วงเวลา การถ่ายภาพวัตถุทางดาราศาสตร์ซึ่งมีปัจจัยในการถ่ายภาพมากกว่าภาพทั่วไป  อันเนื่องมาจากสภาพแสงของ

วัตถุทางดาราศาสตร์ในอวกาศห้วงลึก (Deep Sky Object) ที่มีสภาพแสงที่น้อยซึ่งส่งผลให้ภาพหนึ่งภาพต้องใช้เวลาที่

ถ่ายนานกว่าการถ่ายวัตถุอื่นๆ ซึ่งบางภาพอาจจะใช้เวลา 1 นาท ีบางภาพ 1 ชั่วโมง หรือบางภาพอาจจะใช้เวลานานถึง 

10 ชั่วโมง ซึ่งการถ่ายภาพที่ใช้เวลายาวนานประเภทนี้จ าเป็นต้องมีที่อปุกรณ์ที่ช่วยปรับกล้องให้ชี้ ไปยังวัตถุที่ต้องการถ่าย

ได้ตลอดเวลาเพ่ือชดเชยการหมุนรอบตวัเองของโลก อกีทั้งอปุกรณด์งักล่าวจะต้องตั้งแกนหมุนให้ขนานกบัแกนหมุนของ

โลก เพ่ือให้ความเรว็เชิงมุมสมัพัทธเ์มื่อเทยีบกบัความเรว็เชิงมุมในการหมุนของโลกมีค่าเป็น 0 เพราะถ้าความเรว็เชิงมุม

สมัพัทธม์ีค่ามากกว่า 0 แล้วการถ่ายภาพที่ใช้เวลานานอาจจะท าให้แสงจากวัตถุที่ต้องการถ่าย เคล่ือนที่จากต าแหน่งเดมิ

บนเซน็เซอร์ถ่ายภาพท าให้ไม่ได้ภาพที่ต้องการหรือภาพที่ถ่ายได้นั้นมีความเสยีหาย ซึ่งการตั้งแกนหมุนของอุปกรณ์ให้

ความเรว็เชิงมุมสมัพัทธม์ีค่าเท่ากบั 0 นั้นสามารถท าได้โดยการออกแบบอุปกรณ์ให้หมุน 1 รอบใช้เวลา 23 ชั่วโมง 56 

นาทเีท่ากบัเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ และให้แกนหมุนของอุปกรณข์นานกบัแกนหมุนของโลก (North Celestial 

pole, True North)  ซึ่งกระบวนการนี้ ค่อนข้างละเอยีดซับซ้อนและใช้เวลาเวลาค่อนข้างนาน และอปุกรณถ่์ายภาพวัตถุทาง

ดาราศาสตร์มรีาคาค่อนข้างสงูท าให้เป็นอปุกรณท์ี่มใีช้กนัอยู่ในวงจ ากดั  

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการออกแบบระบบเพ่ือช่วยในการถ่ายภาพวัตถุทางดาศาสตร์ส าหรับกล้องสะท้อนภาพ

เลนสเ์ดี่ยว (DSLR Camera) ด้วยเลนสท์ี่มาขนาดเลก็และน า้หนักเบา เพ่ือที่จะสามารถสร้างอุปกรณ์ได้ด้วยเคร่ืองพิมพ์

สามมติขินาดเลก็ที่มใีช้งานตามบ้านทั่วไป ซึ่งเลนสไ์ม่ควรจะมขีนาดทางยาวโฟกสัไม่เกนิ 100 มม. พร้อมระบบช่วยค้นหา

ทศิเหนือจริงแบบอตัโนมัติเพ่ือลดความยุ่งยากซับซ้อนให้กบับุคคลที่สนใจการถ่ายภาพวัตถุทางดาราศาสตร์และเป็นการ

ส่งเสริมให้คนมาสนใจทางด้านดาราศาสตร์มากขึ้นเพราะอปุกรณส์ามารถท าได้ในราคาที่ไม่แพง 

 

งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

จากการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตพบว่าอุปกรณ์ตามดาวในลักษณเดียวกันนี้ ยังไม่พบเป็นลักษณะของ

งานวิจัย แต่พบในเวป็ไซตข์องกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นอปุกรณท์ี่ท  าขึ้นอย่างง่ายๆ ไม่ซับซ้อน 

เช่น Barn Door Tracker ในเวป็ไซต ์eyegasms.com [1] ท าขึ้นจากแผ่นไม้และบานพับประตูการขยับกลไกท าได้ด้วยการ

ใช้มือหมุนดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 คือ Star tracker จากเวป็ไซต์ elm-chan.org [2] เป็นอุปกรณ์ตามดาวแบบมีมอเตอร์

ช่วยหมุนแต่มีข้อจ ากดัอยู่ที่อุปกรณ์นี้ ใช้งานได้คร้ังละ 20 นาท ีเพราะระบบกลที่ออกแบบมาใช้น๊อตตัวผู้ในการดันแกน

ตามดาวให้หมุน เมื่อน๊อตหมุนจนสดุแล้วตวัดันแกนตามดาวจะไปสดุที่ปลายของนอ๊ตท าให้ไม่สามารถหมุนได้อกีดงัรปูที่

3 และอุปกรณ์ตามดาวที่ค้นหาพบยังไม่มีระบบช่วยในการค้นหาทศิเหนือจริงเพ่ือตั้งแกนหมุนของอุปกรณ์ให้ขนานกับ

แกนหมุนของโลก 
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รูปท่ี 1 ขาตามดาว Barn Door tracker ของ eyegasms.com 

 

 
รูปท่ี 2 ขาตามดาว Star tracker ของเวป็ไซต์ elm-chan.org 

 

 
รูปท่ี 3 ระบบกลไกของ Star Tracker ของเวป็ไซต์ elm-chan.org 

  

ส่วนการค้นหาทศิเหนือจริงมงีานวิจัยที่ค้นพบคอืงานวจิัยของ G. Dong W. Zhang และ Y. Lin [3] โดยงานวิจยั

นี้ จะใช้ไจโรสโคปในการหาต าแหน่งทิศเหนือจริง ซึ่ งกระบวนการค้นหาจะใช้เวลาประมาณ 1 นาทีและค่าความ

คลาดเคล่ือนจะอยู่ที่ ±30′ 
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วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  ในงานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายภาพทางดาราศาสตร์ โดยแบ่งการท างานของอุปกรณ์

ออกเป็น 2 อย่างคือ การหมุนกล้องเพ่ือนชดเชยการหมุนของโลกในขณะถ่ายภาพ (การหมุนตามดาว) และการหาทศิ

เหนือจริงเพ่ือตั้งแกนหมุนตามดาวให้ขนานกบัแกนหมุนของโลกโดยใช้วิธปีระมวลผลภาพ (Image Processing) ค านวณ

ร่วมกบัทฤษฎีจลนศาสตร์แบบไปข้างหน้า (Forward Kinematics)[4] เพ่ือสั่งงานให้อุปกรณข์ยับในแบบที่ต้องการ ซึ่งใน

การออกแบบต้องท าความเข้าใจในกฏพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับโลกและการหมุนของโลก ทฤษฎีการประมวลผลภาพ การ

ออกแบบระบบทางกล วิธเีลือกมอเตอร์ ทฤษฎจีลนศาสตร์แบบไปข้างหน้า เป็นต้น ชึ่งรายละเอยีดของทฤษฎ ีและวิธกีาร

ออกแบบจะกล่าวต่อไปจากนี้   

 ทศิเหนือของโลก[5] 

ทิศเหนือของโลกจะมีอยู่ 2 ชนิดคือทิศเหนือสนามแม่เหล็ก (Magnetic North) ถูกก าหนดโดย

ขั้วแม่เหลก็โลก ซึ่งทศิเหนือในปัจจุบนันั้นเป็นขั้วแม่เหล็กใต้และจุดศูนย์กลางของทศิเหนือสนามแม่เหลก็จะอยู่

ที่พิกดั 73°N 100°W ซึ่งทศิเหนือสนามแม่เหลก็คือทศิเหนือที่ใช้อ้างองิในการเดินทางด้วยเขม็ทศิในปัจจุบัน 

และทศิเหนืออกีชนิดคือทศิเหนือจริง (True North) หรือทศิเหนือภมูิศาสตร์ คือจุดที่เส้นลองจิจูดทุกเส้นชี้ ไป

รวมกนั ซึ่งถ้าหากลากเส้นตรงระหว่างจุดที่เส้นลองจิจูดไปบรรจบกนัในแนวเหนือใต้ เส้นที่ลากขึ้นมาใหม่นี้คอื

แนวแกนหมุนของโล 

 เส้นละตจูิดและเส้นลองจิจูด[6] 

เส้นละติจูดคือเส้นในแนวขวางโดยแต่ละเส้นถูกก าหนดขึ้นจากการวัดมุมบนพ้ืนผิวโลกเทียบกบัเส้น

ศูนย์ศูตรมค่ีา 0°-90° และต่อท้ายด้วยตวัอกัษร N หรือ S เพ่ือบอกว่าเป็นซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้ 

เส้นลองจิจูดคือเส้นในแนวตั้งถูกก าหนดขึ้นจากการวัดมุมบนพ้ืนผิวโลกเทยีบกับเส้นเมริเดียนกรีนิช 

โดยเส้นเมอริเดียนกรีนิชคือเส้นที่ลากจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ในต าแหน่งที่ผ่านหอดูดาวหลวงกรีนิช ประเทศ

องักฤษ มค่ีา 0°-180° จะใช้ตวัอกัษร E หรือ W เพ่ือบอกว่าต าแหน่งนั้นอยู่ทางทศิตะวันออกหรือตะวันตกของ

เส้นเมริเดยีนกรีนิช 

 การหมุนของโลก 

โลกที่เราอาศัยอยู่จะหมุนรอบตวัเองจากทศิตะวันตกไปยังทศิจะวันออก โดยการหมุนของโลก 1 รอบ

จะใช้เวลา 23 ชั่วโมง 56 นาที 4.0905 วินาที[7] หรือประมาณ 86,164 วินาที หรือในทุกๆ 1 วินาทีโลกจะ

หมุน 0.004178 องศา 

 จลนศาสตร์แบบไปข้างหน้า (Forward Kinematics)[4] 

วิธกีารค านวณหาต าแหน่งสดุท้ายของปลายแขนกล (End Effectors) โดยผลลัพธท์ี่ได้จะอยู่ในรูปแบบ

คาร์ทีเชียน (พิกัด X Y และ Z) โดยวิธีการนี้ จะต้องทราบถึงตัวแปรของข้อต่อแต่ละข้อ เช่น มุมของข้อต่อ 

ความยาวข้อต่อ  เป็นต้น จึงจะสามารถน ามาค านวณหาต าแหน่งสุดท้ายของปลายแขนได้ สมการจลนศาสตร์

แบบไปข้างหน้าที่ใช้ค านวณปลายของแขนกลแบบหมุน 4 แกนจะอยู่ในรูปของเมทริกซ์ 4x4 ดังตัวอย่างของ

เมทริกซ์ 𝑇4
0

 

 

𝑻 = [

𝐬 𝜽𝟒(𝐜 𝜽𝟏 𝐜 𝜽𝟑 + 𝐬 𝜽𝟏 𝐬 𝜽𝟐 𝐬 𝜽𝟑) + 𝐜 𝜽𝟐 𝐜 𝜽𝟒 𝐬 𝜽𝟏      𝐜 𝜽𝟒(𝐜 𝜽𝟏 𝐜 𝜽𝟑 + 𝐬 𝜽𝟏 𝐬 𝜽𝟐 𝐬 𝜽𝟑) − 𝐜 𝜽𝟐 𝐬 𝜽𝟏 𝐬 𝜽𝟒        𝐜 𝜽𝟑 𝐬 𝜽𝟏 𝐬 𝜽𝟐 − 𝐜 𝜽𝟏 𝐬 𝜽𝟐             𝟏𝟎 ∗ 𝐬 𝜽𝟏 𝐬 𝜽𝟐 + 𝟏𝟐 ∗ 𝐜 𝜽𝟐 𝐬 𝜽𝟏 −𝟏𝟑 ∗ 𝐜 𝜽𝟏 𝐬 𝜽𝟑 + 𝟏𝟑 ∗ 𝐜 𝜽𝟑 𝐬 𝜽𝟏 𝐬 𝜽𝟐

𝐬 𝜽𝟒(𝐜 𝜽𝟑 𝐬 𝜽𝟏 − 𝐜 𝜽𝟏 𝐬 𝜽𝟐 𝐬 𝜽𝟑) − 𝐜 𝜽𝟏 𝐜 𝜽𝟐 𝐜 𝜽𝟒      𝐜 𝜽𝟒(𝐜 𝜽𝟏 𝐬 𝜽𝟏 − 𝐜 𝜽𝟏 𝐬 𝜽𝟐 𝐬 𝜽𝟑) + 𝐜 𝜽𝟏 𝐜 𝜽𝟐 𝐬 𝜽𝟒     − 𝐬 𝜽𝟏 𝐬 𝜽𝟑 − 𝐜 𝜽𝟏 𝐜 𝜽𝟑 𝐬 𝜽𝟐      − 𝟏𝟑 ∗ 𝐬 𝜽𝟏 𝐬 𝜽𝟑 − 𝟏𝟐 ∗ 𝐜 𝜽𝟏 𝐜 𝜽𝟐 −𝟏𝟎 ∗ 𝐜 𝜽𝟏 𝐬 𝜽𝟐 − 𝟏𝟑 ∗ 𝐜 𝜽𝟏 𝐜 𝜽𝟑 𝐬 𝜽𝟐

                                      𝐜 𝜽𝟐 𝐬 𝜽𝟑 𝐬 𝜽𝟒 − 𝐜 𝜽𝟒 𝐬 𝜽𝟐                                              𝐬 𝜽𝟐 𝐬 𝜽𝟒 + 𝐜 𝜽𝟐 𝐜 𝜽𝟒 𝐬 𝜽𝟑                                      𝐜 𝜽𝟐 𝐜 𝜽𝟑                                                        𝟏𝟎 ∗ 𝐜 𝜽𝟐 − 𝟏𝟐 𝐬 𝜽𝟐 + 𝟏𝟑 ∗ 𝐜 𝜽𝟐 𝐜 𝜽𝟑 + 𝟏𝟐
                                                                            𝟎                                                                                         𝟎                                                  𝟎                                                                                                                                𝟏

]𝟒
𝟎

 

 

 

 การประมวลผลภาพ 

งานวิจัยนี้ เลือกใช้วิธี  Intensity Thresholding [8]  ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการประมวลผลภาพแบบ

แยกภาพออกเป็นส่วน (Image Segmentation) ซึ่งวิธกีารประมวลผลภาพวิธนีี้ จะแยกตามความคล้ายคลึงของ
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ข้อมูลในภาพโดยใช้การก าหนดค่า Threshold มาเพ่ือแบ่งข้อมูลภาพในแต่ละส่วนระหว่างภาพวัตถุและภาพที่

เป็นฉากหลัง 

 
รูปท่ี 4 เมลด็ข้าว 

 

 
รูปท่ี 5 Histogram แสดงข้อมูลสต่ีอจ านวนพิกเซลของภาพ 

 

จากรูปที่ 5 ท าให้ทราบว่าสีของวัตถุส่วนใหญ่มีค่าในช่วงสีเทาอยู่ที่ 0 – 100 โดยประมาณ และฉาก

หลังมีค่าสเีทาอยู่ที่ 100 ขึ้นไปจนถึง 250 ดังนั้น ถ้าหากก าหนดค่า Threshold  เท่ากับ 102 จากนั้นน าข้อมูล

พิกเซลมาเขยีนรปูใหม่โดยที่ค่าที่มากกว่า 102 ให้เขยีนเป็น 255 หรือแทนด้วยสดี าภาพผลลัพธจ์ะได้ดงัรปูที่ 6 

 

 
รูปท่ี 6 การแยกระหว่างวัตถุและฉากหลัง 

 

กล้องโทรทศัน์และเซน็เซอร์ถ่ายภาพ 

ในงานวิจัยนี้ นอกจากกล้อง DSLR ที่ใช้ในการถ่ายภาพดาราศาสตร์แล้วยังต้องมีกล้องที่มีหน้าที่

ถ่ายภาพดาวแล้วน าภาพดาวนั้นมาค านวณต าแหน่งเพ่ือหาทิศเหนือจริง ซึ่งกล้องที่เลือกมาใช้ท าหน้าที่นี้ คือ

กล้องโทรทัศน์พร้อมเซ็นเซอร์ถ่ายภาพที่ไว้ใช้ส าหรับถ่ายดาวเคราะห์ย่ีห้อ QHY [9]  โดยกล้องโทรทัศน์ที่

เลือกใช้เป็นกล้องขนาด 130 มม. ขนาดรูรับแสง 4.3 แต่เนื่องจากเซน็เซอร์ที่ใช้มีขนาด 1/3 นิ้ ว หรือขนาดใน

ด้านกว้างคูณยาวคือ 4.8 x 3.6 มม. ดังนั้นท าให้ Crop Factor ของเซน็เซอร์อยู่ที่ 7.21 เมื่อน าเซน็เซอร์มาต่อ

กบักล้องโทรทศัน์ท าให้ทางยาวโฟกสัของกล้องเปล่ียนเป็น 937.3 มม. และองศาการรับภาพในด้านกว้างและ
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ด้านยาวคือ 2.12 x 1.59 องศา ดังนั้นใน 1 พิกเซลจะมีความกว้างประมาณ 6 พิลิปดาและจากอตัราการหมุน

ของโลกคอื 0.004 องศาต่อวินาท ีถ้าหันชุดเซน็เซอร์และกล้องโทรทศัน์นี้ ไปที่ดาวฤกษ์ ใน 1 วินาทจีะพบว่าดาว

ฤกษ์เคล่ือนที่ไปประมาณ 14.8 พิกเซล ซึ่งความเรว็ของการเปล่ียนของต าแหน่งตกกระทบของแสงจากดาวลง

มายังเซน็เซอร์ที่มค่ีาประมาณ 14.8 พิกเซลต่อวินาทจีะท าให้ระบบสามารถตรวจสอบความเปล่ียนแปลงได้อย่าง

รวดเรว็ 

   
              รูปท่ี 7 CCD Sensor และกล้องโทรทศัน์ยี่ห้อ QHY 

 

 อปุกรณท์างไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสส์  าหรับระบบควบคุม 

  ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

งานวิจัยนี้ เลือกใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ STM32F103 เป็นไมโครคอนโทรล- 

เลอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลางขนาด 32 บิต มีขาอนิพุตและเอาต์พุตให้ใช้งานมากถึง 32 ขา พ้ืนที่

ส  าหรับเกบ็โปรแกรมขนาด 64 กโิลไบต์ ซึ่งเพียงพอต่องานวิจัยนี้ และคอมไพเลอร์ยังสามารถใช้งาน

แบบไม่มค่ีาใช้จ่ายโดยใช้งานผ่านทางเวป็ไซต ์www.mbed.org 

 
รูปท่ี 8 ไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F103 

 

 

  ชุดขบัสเตป็ป้ิงมอเตอร์และสเตป็ป้ิงมอเตอร์ 

ในงานวิจัยนี้ เลือกใช้ไอซีเบอร์ THB7128 เป็นชุดขับสเตป็ป้ิงมอเตอร์ ซึ่งสามารถหาซื้ อได้

ตามร้านขายอุปกรณ์ส าหรับสร้างเครื่องซีเอน็ซี (CNC) โดยข้อดีของไอซีเบอร์ THB7128 สามารถ

ขบัสเตป็ป้ิงมอเตอร์ด้วยกระแสสงูสดุถงึ 3 แอมป์ รับโวลตอ์นิพุตได้เป็นช่วงตั้งแต่ 9 – 32 โวลต ์และ

การสั่งงานสเตป็ป้ิงมอเตอร์กค่็อนข้างง่ายเพราะใช้เพียงสญัญาณ 2 เส้นคอื ทศิทางการหมุน (DIR ใน

รูปที่ 9) และสัญญาณสั่งหมุนโดยเป็นแบบพัลล์สี่เหล่ียม (PUL ในรูปที่ 9) โดยส่งสัญญาณพัลล์ 1 

ลูกสเตป็ป้ิงมอเตอร์จะหมุน 1 สเตป็ และยังสามารถปรับไมโครสเตป็ได้ถงึ 1/128 ซึ่งไมโครสเตป็คือ

การขับแบบละเอยีด เช่น สเตป็ป้ิงมอเตอร์ที่ซื้ อมาระบุว่ามีความละเอยีดในการหมุนอยู่ที่ 200 สเตป็

http://www.mbed.org/
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ต่อ 1 รอบ หมายความว่าถ้าขับมอเตอร์ให้หมุน 1 สเตป็ แกนมอเตอร์จะหมุนไป 1.8 องศา แต่ถ้า

ปรับไมโครสเตป็เป็น 1/2  เมื่อขบัมอเตอร์ให้หมุน 1 สเตป็ แกนจะหมุนไป 1.8/2 องศา หรือถ้าปรับ

ไมโครสเตป็เป็น 1/128 ขบัมอเตอร์ให้หมุน 1 สเตป็ แกนจะหมุนไป 1.8/128 องศาหรือคอื 0.014 

องศา ซึ่งชุดขับที่สามารถมีปรับไมโครสเตป็ได้ละเอียดกจ็ะช่วยลดองศาของความผิดพลาดของการ

หมุนส าหรับอปุกรณท์ี่ออกแบบได้ 

 
รูปท่ี 9 ชุดขับสเตป็ป้ิงมอเตอร์ 

 

เนื่องจากต้องการให้อุปกรณ์มีขนาดเลก็และน า้หนักน้อยเพราะโครงของอุปกรณ์ต้องสร้าง

ด้วยเคร่ืองพิมพ์สามมิติจึงเลือกสเต็ปป้ิงมอเตอร์แบบที่มีเฟืองทดก าลังส าเร็จรูปซึ่ งมีขายตาม

ท้องตลาด แต่เนื่องจากสเตป็ป้ิงมอเตอร์แบบส าเรจ็รูปที่มีขายมีอตัราทดก าลังหลายขนาด เช่น 14:1 

19:1 27:1 51:1 และ 100:1 เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องเลือกอัตราทดก าลังให้สอดคล้องกับการใช้งาน 

อกีทั้งอุปกรณ์จะต้องมีความสามารถในการหยุดหมุนและลอ็คแกนหมุนไม่ให้ขยับเมื่อไม่จ่ายพลังงาน 

ดังนั้นจึงต้องเพ่ิมชุดเฟืองตัวหนอนเข้ามาเพ่ือท าหน้าที่ลอ็คแกนหมุน โดยเฟืองตัวหนอนที่มีขายตาม

ท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นเฟืองโมดูล 1 ที่มอีตัราทดก าลังอยู่ที่ 40:1 และ 30:1 ซึ่งในงานวิจัยนี้ เลือกใช้

เฟืองตัวหนอนขนาด 40:1 ซึ่ งเป็นอัตราทดก าลังที่หารด้วย 2 แล้วไม่เหลือเศษ ช่วยให้ลด

ความคลาดเคลื่องจากระบบกลได้  

 
รูปท่ี 10 สเตป็ป้ิงมอเตอร์แบบมีเฟืองทดก าลัง 
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รูปท่ี 11 ชุดเฟืองตัวหนอน 

 

การเลือกว่าจะน าสเตป็ป้ิงมอเตอร์ที่มอีตัราทดเท่าใดมาใช้งานนั้นต้องน าอตัราทดโดยรวม

ของอปุกรณท์ั้งหมดมาค านวนตามสมการต่างๆ ดงันี้  

 

𝐺𝑒𝑎𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎𝑙𝑙 = 𝐺𝑒𝑎𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑤𝑜𝑟𝑚𝑥𝐺𝑒𝑎𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟                         (1) 

𝑆𝑡𝑒𝑝𝑃𝑒𝑟𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑 =
360

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑃𝑒𝑟𝑆𝑡𝑒𝑝𝐻𝑊
 𝑥 𝐺𝑒𝑎𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎𝑙𝑙  𝑥 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑆𝑡𝑒𝑝   (2) 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑃𝑒𝑟𝑆𝑡𝑒𝑝𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 =
360

𝑆𝑡𝑒𝑝𝑃𝑒𝑟𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑
                                                   

(3) 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑃𝑒𝑟𝑆𝑡𝑒𝑝𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 =
𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑃𝑒𝑟𝑆𝑡𝑒𝑝𝐻𝑊

𝐺𝑒𝑎𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑤𝑜𝑟𝑚 𝑥 𝐺𝑒𝑎𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑆𝑡𝑒𝑝
     (4) 

 

โดยสมการที่ (1) คือสมการอัตราทดก าลังรวม สมการที่ (2) คือสมการค านวนสเตป็ต่อ

รอบ สมการที่ (3) คอืสมการค านวนองศาการหมุนต่อการขบั 1 สเตป็ ซึ่งสมการที่ (3) นี้สมัพันธก์บั

การตั้งค่าของชุดขบัและสมการที่ (4) คอืความสมัพันธข์องสมการที่ (1) (2) และ (3)  โดยที่ 

    𝐺𝑒𝑎𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑎𝑙𝑙  คอืผลรวมของอตัราทดก าลังทั้งหมด 

    𝐺𝑒𝑎𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑤𝑜𝑟𝑚 คอือตัราทดก าลังของชุดเฟืองตวัหนอน 

𝐺𝑒𝑎𝑟𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 คอือตัราทดก าลังของชุดเฟืองของสเตป็ป้ิงมอเตอร์ 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑃𝑒𝑟𝑆𝑡𝑒𝑝𝐻𝑊 คือองศาการหมุนต่อการขับ  1 สเต็ปของสเต็ป ป้ิงมอเตอร์  

𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑆𝑡𝑒𝑝 คอืค่าไมโครสเตป็ที่ตั้งไว้ที่ชุดขบั 

𝑆𝑡𝑒𝑝𝑃𝑒𝑟𝑅𝑜𝑢𝑛𝑑 คอืจ านวนสเตป็ต่อการหมุน 1 รอบของแกนมอเตอร์ 

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑃𝑒𝑟𝑆𝑡𝑒𝑝𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜  คอืองศาการหมุนต่อการขบั 1 สเตป็ของสเตป็ป้ิงมอเตอร์โดยผ่าน

ชุดขบัที่ปรับค่าไมโครสเตป็ 

 

ตารางที่ 1 ค่าองศาต่อสเตป็โดยปรับค่าไมโครสเตป็ตั้งแต่ 1 ถึง 128 ในมอเตอร์ที่มีอตัราทดก าลังที่แตกต่างกนั 

อัตราทดก าลัง/ไมโครสเตป็                              1              1/2           1/4           1/8            1/16         1/32              1/64         1/128 

14:1                             

19:1                             

0.00321     0.00160     0.00080     0.00040     0.00020     0.000100     0.000050     0.000025 

0.00236     0.00118     0.00059     0.00029     0.00014     0.000074     0.000037     0.000018 

27:1                             0.00166     0.00083     0.00041     0.00020     0.00010     0.000052     0.000026     0.000013 

51:1                             0.00088     0.00044     0.00022     0.00011     0.00005     0.000027     0.000013     0.000006 

100:1                            0.00045     0.00022     0.00011     0.00005     0.00002     0.000014     0.000007     0.000035 
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ถ้าต้องการควบคุมให้แกนมอเตอร์หมุนเท่ากบัความเรว็ของโลกที่ 0.00417 องศาต่อวนิาท ี

หาได้ในสมการที่ (5) ซึ่งจ านวนสเตป็ที่ต้องขบัเทยีบกบัอตัรการหมุนของโลกจะได้ผลอยู่ในตารางที่ 2 

แต่เนื่องจากการขบัสเตป็ป้ิงมอเตอร์จะต้องจ่ายสญัญาณพัลลเ์ป็นจ านวนเตม็ไม่สามารถจ่ายเป็นเศษได้ 

ถ้าน าข้อมูลในตารางที่ 2 ปัดเศษแล้วค านวณหาความคลานเคล่ือนเป็นองศาต่อวันแล้วจะได้ค่าความ

คลาดเคล่ือนในตารางที่ 3  

 𝑆𝑡𝑒𝑝𝑃𝑒𝑟𝑆𝑒𝑐 =  
0.00417

𝐷𝑒𝑔𝑟𝑒𝑒𝑃𝑒𝑟𝑆𝑡𝑒𝑝𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜
                                                

(5) 

 

ตารางที่ 2 จ านวนสเตป็ต่อวินาทเีพ่ือให้มอเตอร์หมุนเท่ากบัความเรว็โลก (คร้ังต่อวินาท)ี 

อัตราทดก าลัง/ไมโครสเตป็                            1                1/2           1/4           1/8            1/16         1/32         1/64          1/128 

14:1                             

19:1                             

1.29              2.59          5.19        10.39         20.79         41.59        83.19        166.38 

1.76              3.52          7.05       14.11          28.22        56.45       112.90        255.80 

27:1                             2.50              5.01         10.02      20.05          40.10        80.21     160.43          320.87 

51:1                             4.73              9.47         18.94      37.88         75.76        151.52     303.04         606.09 

100:1                            9.28            18.56         37.13      74.27        148.55       297.10     594.21        1188.43 

 

ตารางที่ 3 ค่าความคลาดเคลื่อนของแกนตามดาวเมื่อปัดเศษของพัลล์ในการขับมอเตอร์ (องศาต่อวัน) 

อัตราทดก าลัง/ไมโครสเตป็                            1                1/2           1/4           1/8          1/16         1/32         1/64        1/128 

14:1                             

19:1                             

2.69              5.39          1.79         3.58          7.17         5.35          1.71          3.42 

6.87              4.75          0.50         1.01          2.02         4.05          8.10          7.21 

27:1                             4.56              0.12          0.24         0.49          0.98         1.97          3.94          7.88 

51:1                             6.61              4.23          8.46         7.93          6.86         4.72          0.44          0.89 

100:1                            2.56              5.12          1.24         2.49          4.98         0.97          1.94          3.88 

 

และเมื่อน าตารางที่ 3 มาเขยีนเป็นกราฟจะได้กราฟดงัรปูที่ 12 โดยที่แกนตั้งแสดงค่าความ

คลาดเคล่ือนในหน่วยองศาต่อวนั แกนนอนคอืค่าไมโครสเตป็และเส้นกราฟแต่ละสแียกอตัราทดของส

เตป็ป้ิงมอเตอร์แต่ละแบบ จะเหน็ว่าเส้นที่มค่ีาความคลาดเคล่ือนต ่าที่สดุคอืสส้ีมเป็นสเตป็ป้ิงมอเตอร์

ที่มชุีดเฟืองทดก าลังขนาด 27:1 ตั้งค่าไมโครสเตป็อยู่ที่ 1/2 และส่งสญัญาณพัลล์ควบคุมที่ 5 พัลล์

ต่อวินาทจีะมค่ีาความคลาดเคล่ือนอยู่ที่ 0.12 องศาต่อวัน ดงันั้นชุดมอเตอร์ขนาด 27:1 จึงเหมาะสม

ที่จะน ามาใช้งานเป็นมอเตอร์ขบัเคล่ือนแกนตามดาว และด้วยความละเอยีดในการหมุนที่ 0.0008 

องศาต่อสเตป็แกนอื่นๆ กส็ามารถใช้งานมอเตอร์ขนาดนี้ ได้ เพราะการหมุนของแกนอื่นไม่ได้ถูก

ก าหนดให้หมุนด้วยความเรว็เดยีวกบัโลก 
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รูปท่ี 12 กราฟแสดงความคลาดเคลื่อนของการขับมอเตอร์ (องศาต่อวัน) 

 

 
รปูที่ 13 แสดงสญัญาณพัลล์สี่เหล่ียมความถี่ 5Hz  

 

การออกแบบทางกล 

 อุปกรณ์ที่ออกแบบเป็นลักษณะของแขนกลที่มีแกนหมุน 4 แกนแบบ RRRR ดังรูปที่ 14 โดยแบ่งตามหน้าที่

ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็น 2 แกนที่ท าหน้าที่ปรับอปุกรณใ์ห้แกนตามดาวขนานกบัแกนหมุนของโลกคอืแกน [A] และ

แกน [B] โดยในแกน [A] จะขยับในลักษณะของการหมุนขนานกบัพ้ืนโลกในแนวซ้าย-ขวา (pan) และแกน [B] จะขยับ

ในแนวตั้งฉากกบัพ้ืนโลกโดยขยับท ามุมก้ม-เงย (tilt) และส่วนที่สองคือแกน [C] [D] ซึ่งแกน [C] มีหน้าที่ในการหนุม

เพ่ือตามดาว และแกน [D] มหีน้าที่หมุนกล้องหาวัตถุบนท้องฟ้าที่ต้องการจะถ่าย  

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

396 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 

 
รูปท่ี 14 อุปกรณ์ที่ออกแบบในงานวิจยัน้ี 

 

 
 รูปท่ี 15 อุปกรณ์ที่ออกแบบ แบบแยก 4 แกน 
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รูปท่ี 16 อุปกรณ์ที่สร้างด้วยเคร่ืองพิมพ์สามมิติ 

 

 

 ขั้นตอนการท างานของอปุกรณ์ 

 
รูปที ่17 ผังอุปกรณ์ควบคุม 

 

 เริ่มจากน ากล้องโทรทัศน์ (Telescope + CCD) ไปติดไว้ที่แกนหมุนของชุดมอเตอร์แกน [C] จากนั้น

คอมพิวเตอร์จะสั่งงานไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCU2 เพ่ือขยับมอเตอร์แกน [A] [B] ให้กล้องโทรทศัน์หันไปหาดาว

ฤกษ์ที่รู้จักโดยสั่งงานผ่านทางคอมพิวเตอร์และใส่ชื่อดาวฤกษ์ลงไปในระบบ เมื่อกล้องโทรทศัน์สามารถถ่ายภาพดาวฤกษ์

ได้แล้ว อุปกรณ์จะอ่านค่าพิกดัและวันเวลาจาก GPS แล้วค านวณย้อนกลับว่าดาวฤกษ์ที่กล้องโทรทศัน์จับอยู่นั้นอยู่ที่ต า

เหน่งใดบนท้องฟ้าและดาวฤกษ์ดวงนั้นท ามุมห่างกบักบัทศิเหนือจริงเท่าใดในแนวก้ม-เงย ซ้าย-ขวา เมื่อได้ผลต่างของ

มุมแล้วคอมพิวเตอร์จะสั่งงานให้แกน [A] [B] หมุนไปทางทศิเหนือจริงและลอ็คแกน [A] [B] ไม่ให้ขยับโดยให้ปลายของ

แกน [C] ชี้ ไปทางต าแหน่งของทศิเหนือจริงบนท้องฟ้า คอมพิวเตอร์จะสั่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ MCU1 ที่ควบคุม

แกน [C] ให้หมุนชดเชยการหมุนของโลกที่ความเรว็ 0.004 องศาต่อวินาท ีหลังจากขั้นตอนนี้กส็ามารถใช้กล้อง DSLR 

ถ่ายภาพวัตถุบนท้องฟ้าได้โดยหมุนแกน [D] เพ่ือหาวัตถุที่ต้องการถ่าย 
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ผลการศึกษา 

วิธกีารทดสอบของอุปกรณ์จะวัดผลโดยภาพถ่าย โดยจะใช้เลนสท์ี่มีขนาดทางยาวโฟกสัสงูมากที่ช่วง 500 มม. 

เพ่ือทดสอบความแม่นย าของอุปกรณ์ ซึ่งเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสขนาด 500 มม. มีองศาการรับภาพขนาด 5 องศา ถ้า

ค านวณจากกล้อง DSLR ที่ใช้ทดสอบซึ่งมคีวามละเอยีดเซน็เซอร์เท่ากบั 6000 x 4000 พิกเซล ดงันั้นจะได้ความละเอยีด

ขององศาต่อพิกเซลเท่ากบั 0.0008 องศาต่อพิกเซล ซึ่งจากอตัราการหมุนของโลกที่ 0.004 องศาต่อวินาท ีดงันั้นถ้าหาก

อุปกรณ์ตามดาวท างานผิดพลาดหรือหมุนได้ความเรว็ที่ไม่เท่ากบัโลก หรือการตั้งแกนหมุนของอุปกรณ์ไม่ขนานกบัแกน

หมุนของโลก ภาพของวัตถุที่ถ่ายได้จะยืดเป็นเส้น โดนเฉล่ียแล้ววินาทลีะ 5 พิกเซลดงัรปูที่ 18 และรปูที่ 19 

 
รูปท่ี 18 ภาพของดาวที่ยืดเน่ืองจากไม่มีการขยับกล้องตามการหมุนของโลก  

ภาพจากเลนส ์500 มม. ใช้เวลาถ่าย 1 นาท ีโดยไม่ใช้อุปกรณ์ตามดาว (ภาพขยาย 100%) 

 

 
รูปท่ี 19 กระจุกดาวรวงผึ้ ง (Beehive Cluster) 

ภาพจากเลนส ์500 มม. ใช้เวลาถ่าย 2 นาท ีโดยไม่ใช้อุปกรณ์ตามดาว 
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 จากนั้นเริ่มทดสอบอปุกรณโ์ดยการตั้งแกนหมุนให้ชี้ ไปหาทศิเหนือจริง แล้วเปิดการท างานของระบบตามดาวให้

กล้องหมุนทวนการหมุนของโลกเพ่ือชดเชยการเคล่ือนที่ของดาวบนท้องฟ้า ซึ่งผลการทดลองเป็นดังรูปที่ 20 โดยที่รูปที่ 

20 คอืวัตถุเดยีวกบัรปูที่ 19 ที่ไม่เปิดการท างานของระบบตามดาว 

 

 
รูปท่ี 20 กระจุกดาวรวงผึ้ง (Beehive Cluster) 

ภาพจากเลนส ์500 มม. ใช้เวลาถ่าย 2 นาท ีด้วยอุปกรณ์ตามดาว 

 

 
รูปท่ี 21 บริเวณใจกลางทางดาราจกัรทางช้างเผอืก (Milky Way Galaxy)  

ภาพจากเลนส ์50 มม. ใช้เวลาถ่าย 5 นาท ีด้วยอุปกรณ์ตามดาว 
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รูปท่ี 22 Rho Ophiuchi Region บริเวณกลุ่มดาวแมงป่อง 

ภาพจากเลนส ์100 มม. ใช้เวลาถ่าย 1 นาทจี านวน 30 ภาพ รวมเวลาถ่าย 30 นาท ีด้วยอุปกรณ์ตามดาว 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากรูปที่ 20 รูป 21 และ รูปที่ 22 แสดงให้เหน็ว่าอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสามารถใช้งานถ่ายภาพวัตถุทางดารา

ศาสตร์ได้ตาม แต่เนื่องจากอุปกรณท์างกลสร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติ ซึ่งโดยตัวเครื่องพิมพ์สามมิตนิั้นมีความละเอยีด

ในการพิมพ์ไม่สงูมาก ชิ้นงานที่ผลิตออกมาจึงมคีวามคลาดเคล่ือนต่างจากการออกแบบอยู่เลก็น้อย ท าให้ระยะหรือองศา

ที่ชี้ ไปยังทศิเหนือจริงมคีวามคลาดเคล่ือนอยู่เลก็น้อย ดังรูปที่ 23 ภาพของกระจุกดาวรวงผึ้ ง ที่ขยาย 100 เปอร์เซนตจ์ะ

เหน็ว่าดาวฤกษ์ในรปูไม่ได้เป็นทรงกลมแต่เป็นทรงรี อนัเนื่องมาจากการตั้งแกนหมุนของอปุกรณต์ามดาวไม่ขนานกบัแกน

หมุนของโลก ซึ่งวิธกีารแก้คือการผลิตชิ้นงานด้วยเคร่ืองจักรที่มีความละเอยีดกว่าเคร่ืองพิมพ์สามมิติ โดยอาจจะใช้เป็น

เคร่ืองซีเอน็ซี เป็นต้น และอกีปัญหาที่พบคอืความแรงของลมที่พัดในขณะทดสอบอปุกรณ์ท าให้อปุกรณ์ตามดาวสั่นซึ่งจะ

เห็นเส้นของดาวไม่ตรงดังรูปที่ 19 และอุปกรณ์ที่ออกแบบมานี้ เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ค้นหาพบทางอินเตอร์เน็ตมีข้อ

ดีกว่าคือระบบสามารถขยับแกนตามหาชี้ ไปยังทิศเหนือจริงได้โดยอัตโนมัติและจากการน าอุปกรณ์ไปทดลองอุปกรณ์

สามารถหมุนตามดาวได้ยาวนานมากกว่า 2 ชั่วโมง 

 

  
รปูที่ 23 แสดงภาพดาวฤกษ์ทรงรี เนื่องจากการตั้งแกนไม่ตรง 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ ส  าเรจ็ได้อันเนื่องจากความเมตตาและความช่วยเหลือของบุคคลหลายท่าน ทั้งเหล่าคณะอาจารย์ที่

สถาบนัวิทยาการหุ่นยนตภ์าคสนาม อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้แต่งอาจารย์โซ่และอาจารย์ซงุ พร้อมทั้งอาจารย์สยาม อาจารย์

อ้อมที่คอยให้ค าแนะน าต่างๆ ด้วยดีเสมอมา พ่ีเบียร์ที่ให้ความรู้ ด้านดาราศาสตร์ โกหนุ่ม พ่ีโรจน์ ปุ๊ ที่คอยอยู่เป็นเพ่ือน

กนัตั้งแต่มดึจนถงึเช้าตอนไปทดสอบอปุกรณ ์จ๋า ต้อม ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ภาษา และที่ขาดไม่ได้คอืคุณแม่และ

ภรรยาของผู้แต่งที่เป็นทั้งก าลังใจและแรงผลักดนัให้งานวิจัยนี้ส  าเรจ็ 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ น าเสนอการสร้างระบบเฝ้าระวังสุขภาพส่วนบุคคลตามกิจกรรมทางกายภาพ ประกอบด้วยการ

ตรวจจับกจิกรรมทางกายภาพจากเซนเซอร์ของโทรศัพทส์มาร์ทโฟนและ การตรวจจับชีพจรและอุณหภมูิจาก E-Health 

Sensor Platform  โดยใช้วิธีจ าแนกแบบโครงข่ายประสาทเทียม(Artificial neural network) ในการสร้างแบบจ าลอง

จ าแนกกิจกรรมทางกายภาพ และใช้การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน (k-mean clustering)  มาใช้ในการแบ่งกลุ่มข้อมูล

อุณหภูมิและชีพจร เพ่ือน ามาก าหนดระดับความผิดปรกติ ผลที่ได้คือระบบเฝ้าระวังสุขภาพที่สามารถวิเคราะห์ความ

ผิดปรกติของชีพจรและอุณหภูมิที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางกายภาพ ซึ่งถ้าผลของการวิเคราะห์อยู่ในระดับผิดปรกติ

ระบบจะแจ้งเตือนไปยังโรงพยาบาลหรือผู้ดูแล ข้อดีของระบบนี้คือการน าข้อมูลชีพจรและอุณหภมูิเฉพาะบุคคลจากการ

ท ากิจกรรมทั้ง 6 กิจกรรมมาใช้ในระบบ เนื่องจากข้อมูลชีพจรและอุณหภูมิในภาวะปรกติของแต่ละบุคคลในแต่ละ

กจิกรรมแตกต่างกนั ท าให้ระบบสามารถวิเคราะห์ความผดิปรกตไิด้ผลดกีว่าระบบแจ้งเตือนสขุภาพทั่วไปที่ใช้ค่าชีพจรใน

การแจ้งเตือนเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการน าข้อมูลอื่นมาวิเคราะห์ร่วมด้วย ผลการทดลองวัดประสทิธิภาพแบบจ าลอง

จ าแนกกจิกรรมทางกายภาพได้ค่าความแม่นย า 98.28 % ซึ่งถอืว่าเป็นประสทิธภิาพที่ดใีนการน าไปประยุกตใ์ช้งาน 

 ค าส าคญั :  ระบบเฝ้าระวังสขุภาพ    กจิกรรมทางกายภาพ   การแบ่งระดบัความผดิปรกต ิ

 

Abstract 

 This research presents the building of personal health awareness by the physical activities and E-Health 

Sensor which is included of the detector devices, smart phone censoring. This system uses an Artificial Neural 

Network (ANN) to classify the physical activities and using a k-mean clustering to classify the pulse and body 

temperature to indentify the abnormal levels. We got a health awareness system as a result which an abnormal pulse 

and body temperature will be analyzed related to each type of the physical activities and then the signal will be sent 

to the hospital by detector devices. The advantage is to collect the personal data of pulse and body temperature, 

related to the 6 activities. This system is more accurate than the normal health awareness system in generals that 

analyze only the pulse rate. The result of this research shows 98.28% of an accurate in analyzing the data. This 

could be counted as one of an effective system that can be applied to use as general for more effective results. 

Keywords :health awareness system,physical activity,abnormal quantization 
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 บทน า 

 ในปัจจุบันได้มีการน าเซนเซอร์ทั้งจากที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ หรือ เซนเซอร์ที่พัฒนาเป็นอุปกรณ์สวมใส่

ร่างกายเพ่ือบ่งบอกกิจกรรมทางกายภาพ น ามาใช้ในงานหลายรูปแบบ เช่น การน าไปใช้ท าโมชั่นเซนเซอร์ในการท า

ภาพเคลื่อนไหว การน าไปใช้ในระบบติดตามดูผู้ ป่วยหรือผู้สงุอายุ การบ่งบอกกจิกรรมทางกายภาพมีความส าคัญต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ถูกจ ากดัการเคล่ือนไหว เช่น ผู้สงูอายุ ผู้ป่วยเป็นโรคที่ต้องมกีารเฝ้าระวัง การบ่งบอกกจิกรรม

ทางกายภาพที่ถูกต้องนั้นจะช่วยให้น าไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลอื่น และน าไปพัฒนาการเฝ้าระวังสขุภาพส่วนบุคคลได้ 

โดยน าค่าที่ได้จากเซนเซอร์มาผ่านการวิเคราะห์ให้ได้ท่าทางกจิกรรมทางกายภาพของผู้สวมใส่อุปกรณ ์เช่น การเดิน การ

นั่ง การวิ่ง การนอนราบ (Bijan, N. and et al., 2003 ) จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ผ่านมาพบว่าใน

ต่างประเทศมีนักวิจัยหลายคนได้น าเสนอวิธกีารบ่งบอกกจิกรรมทางกายภาพจากเซนเซอร์ ดังเช่น การตรวจพบท่าทาง

ของร่างกายโดยใช้เครือข่ายเซนเซอร์ติดตามร่างกายแบบเรียลไทม์ ได้น า Hidden Markov Model (HMM) มาท าเป็น

เฟรมเวิคในการบ่งบอกท่าทางของร่างกาย และลักษณะทางกายภาพ (Muhannad, Q. and et al., 2013) ในปีเดียวกนัมี

การวิจัยของ Muhammad S. and Hans Scholten, P. J. M.,(2013) ได้ท าการศึกษาการรู้จ ากิจกรรมทางกายภาพผ่าน

เซนเซอร์ของสมาร์ทโฟน โดยได้ท าการเรียนรู้ ผ่านเซนเซอร์สามแบบ เซนเซอร์วัดความเร่งเชิงเส้น(Accelerometer) 

เซนเซอร์วัดความเรว็เชิงมุมGyroscope และ เซนเซอร์ตรวจจับคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า(Magnetometer) แล้วท าการจ าจ าแนก

กจิกรรมทางกายภาพออกมาเป็น 6 กจิกรรม และได้จัดเกบ็ข้อมูลของกจิกรรมนั้นๆไว้ในรปูแบบชุดข้อมูล(Data set) เพ่ือ

น าไปใช้ได้ต่อไป  ในปี 2015  ได้มีการน าอัลกอริทึมการจ าแนกกิจกรรมทางกายภาพจากเซนเซอร์สวมใส่ที่ร่างกาย 6 

รูปแบบ คือ  ขั้นตอนวิธีการเพ่ือนบ้านใกล้ที่สุด K ตัว(k-Nearest Neighbor)   ซัพพอร์ต เวกเตอร แมชชีน (Support 

Vector Machines)  รูปแบบการแจกแจงผสมแบบเกาส์ (Gaussian Mixture Models) ตัวจ าแนกป่าแบบสุ่ม(Random 

Forest) การแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน (k-Means) และ แบบจ าลองมาร์คอฟซ่อนเร้น (Hidden Markov Model) มา

เปรียบเทยีบกนัหาค่าความน่าเชื่อถอื ความถูกต้องของข้อมูล 

 นอกจากการบ่งบอกกจิกรรมทางกายภาพแล้วการจะท าระบบเฝ้าระวังสขุภาพส่วนบุคคลนั้นต้องใช้ร่วมกนักบั

ข้อมูลอื่นจากร่างกายผู้สวมใส่ด้วย ซึ่งข้อมูลสญัญานชีพ คือ ชีพจร อตัราการหายใจ อุณหภมูิ ความดันโลหิต นั้นได้รับ

ความนิยมที่น ามาใช้ในระบบเฝ้าระวังสขุภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลที่บ่งบอกถงึความมชีีวิต ถ้าเกดิความผดิปรกตขิองข้อมูล

สญัญานชีพกอ็าจจะท าให้มอีนัตรายได้ ซึ่งในปัจจุบนักไ็ด้มงีานวิจัยมากมายเกี่ยวกบัการจับสญัญานชีพ ดงัเช่น การพัฒนา

อุปกรณ์สวมใส่แบบหลายเซนเซอร์ส าหรับการเฝ้าดูสัญญานชีพและกิจกรรมแบบต่อเนื่อง(Seeberg, T. M. and et 

al,2014) ซึ่งในงานวิจัยใช้วิธจี าแนกกจิกรรมจากอุปกรณ์สวมใส่โดยการวัดและแบ่งระดับกจิกรรม เป็น ระดับต ่า กลาง 

และสงู ในการบอกปริมาณของการท ากจิกรรม และน าไปรวมกบัค่าข้อมูลการเต้นของหัวใจและค่าอณุหภมูขิองผวิหนังถ้า

มีค่ามากเกินไปหรือต ่าเกินไปกจ็ะแสดงผลออกมา ในปีถัดมา Zheng, T. and et al,(2015) ได้น าเสนอการใช้ตัวแทน

อจัฉริยะในการสร้างระบบเฝ้าระวังเดก็วัยหัดเดนิ เพ่ือน าระบบที่ได้ไปใช้เฝ้าระวังกบัเดก็วัยหัดเดนิในประเทศไต้หวัน โดย

ได้ใช้เซนเซอร์ลักษณะเขม็ขัดติดไว้ที่ตัวเดก็ ประมวลผลลักษณะทางกายภาพใช้โมชั่นเซนเซอร์ในลักษณะการลอกแบบ

กระดูกให้เหน็ว่าเดก็มีลักษณะท่าทางอย่างไร ร่วมกบัการระบบจัดการข้อมูลอจัฉริยะที่ประมวลผลข้อมูลสญัญานชีพจาก

ตวัเดก็ว่าผดิปรกตหิรือไม่ เช่นข้อมูลชีพจร อณุหภมูร่ิางกาย ที่สงูเกนิไปหรือต ่าเกนิไป ถ้าเกนิการผดิปรกตกิจ็ะส่งการแจ้ง

เตือนไปยังโทรศัพทข์องผู้ดูแลหรือโรงพยาบาล ทั้งนี้ ยังมีงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกบัการเฝ้าระวังโดยใช้การบ่งบอกทาง

กายภาพและการจับสัญญานชีพ Tuba,Y. and et al,(2010) ได้น าเสนอการตรวจกับสัญญานชีพด้วยเซนเซอร์สวมใส่

แบบไร้สายแทนที่ระบบสุขภาพแบบสวมใส่แบบเดิมโดยสร้างอุปกรณ์และวิธีการที่ใช้ตรวจจับข้อมูลความดันเลือด 

ปริมาณกลูโคสในเลือด ข้อมูลหัวใจ และข้อมูลการหายใจ โดยได้ผลลัพธค์ือเซนเซอร์แบบไร้สายนั้นสามารถส่งข้อมูลได้

ต่อเนื่องมากกว่า สามารถช่วยลดต้นทุนในระบบการดูแลสขุภาพได้ และยังเพ่ิมคุณภาพในการจัดการโรค ใช้พลังงานน้อย 

มีความน่าเชื่อถือ มีความปลอดภัยและมีการออกแบบที่ไม่ยุ่งยาก  การตรวจพบและวิเคราะห์สญัญานชีพโดยใช้สญัญาน

อาร์เอฟคู่ร่วมกัน ของ Brijesh,. and et al,(2015) ได้น าเอาสัญญานอาร์เอฟคู่ร่วมกัน ความถี่ 2.4/5.2 GHz มาแยก

สญัญานและวิเคราะห์ได้ข้อมูลการเต้นของหัวใจ และอตัราการหายใจโดยสามารถส่งผ่านข้อมูลออกมาได้แบบเรียลไทม์ 
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ซึ่งในส่วนของการสรปุของงานวิจัยข้างต้นน าเสนอว่าควรจะน าการตรวจจบัสญัญานชพีที่ได้ไปพัฒนาต่อเป็นระบบเฝ้าระวงั

สขุภาพโดยเพ่ิมพารามเิตอร์เข้าไปมากกว่าหนึ่งเพ่ือประสทิธภิาพของการเฝ้าระวังให้มมีากย่ิงขึ้น 

 อย่างไรกต็ามระบบโดยส่วนใหญ่ยังไม่มีการน ามาใช้งานร่วมกนั ระหว่างการบ่งบอกกจิกรรมทางกายภาพกบั

การจับสญัญานชีพ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ จึงได้ท าระบบที่เรียกว่าระบบเฝ้าระวังสขุภาพส่วนบุคคลตามกจิกรรมทางกายภาพ

โดยใช้เทคนิคการแบ่งระดบัความผดิปรกต ิโดยใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ของโทรศัพทก์บั E-Health Sensor Platform  น ามา

วิเคราะห์กจิกรรมแล้วท าการวิเคราะห์หาความผิดปรกติที่ขึ้นอยู่กบัแต่ละกจิกรรม เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังหรือแจ้งเตอืนได้

ถูกต้องมากขึ้น 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. สร้างแบบจ าลองกจิกรรมทางกายภาพโดยใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์ของโทรศัพทส์มาร์ทโฟน 

2.  สร้างแบบจ าลองวิเคราะห์ข้อมูลสญัญานชีพ(ชีพจรและอณุหภมู)ิของสภาพร่างกายในแต่ละกจิกรรมใน

สภาวะปรกต ิ

3. เพ่ือสร้างระบบเฝ้าระวงัสขุภาพส่วนบุคคลตามกจิกรรมทางกายภาพโดยใช้เทคนิคการแบ่งระดบัความ

ผดิปรกต ิ

วิธีด าเนินการ 

 ในการสร้างระบบเฝ้าระวังสุขภาพส่วนบุคคลตามกิจกรรมทางกายภาพโดยใช้เทคนิคการแบ่งระดับความ

ผิดปรกติ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนการบ่งบอกกจิกรรมทางกายภาพ ส่วนการแบ่งระดับความผิดปรกตจิาก

สญัญานชีพ และส่วนของการแจ้งเตอืนความผดิปรกติ 

 
ภาพที่ 1 แสดงส่วนการจัดการบ่งบอกกจิกรรมทางกายภาพ  

 

1 .ส่วนการบ่งบอกกิจกรรมทางกายภาพ เป็นสว่นของการจัดการข้อมูลทางกายภาพ มาผ่านกระบวนการ

จัดการข้อมูลให้ได้แบบจ าลองจ าแนกกจิกรรมเพ่ือน าไปใช้ในระบบ ดงัภาพที่ 1 โดยมขีั้นตอนดงันี้  

1.1 ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล เป็นการเกบ็ข้อมูล จากโทรศัพทส์มาร์ทโฟนที่มเีซนเซอร์ 3 ชนิด คอื เซนเซอร์วัด

ความเร่งเชงิเส้น)Accelerometer (เซนเซอร์วัดความเรว็เชงิมุม)Gyroscope  (และ เซนเซอรต์รวจจบัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า

)Magnetometer  (น าไปตดิตามร่างกายของผู้ทดลอง 1 คน ทั้งหมด 4 ต าแหน่ง โดยน าไปตดิที่แขน ข้อมอื กระเป๋า

กางเกง และเขม็ขดั แล้วให้ผู้ทดลองเคล่ือนไหว  6 กจิกรรม  คอื การนั่ง การยืน การเดนิ การวิ่ง การเดนิลงบนัได และการ
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เดนิลงบนัได ใช้เวลาในการเกบ็ข้อมูลกจิกรรมอย่างน้อย 5 นาที เซนเซอร์จะส่งชุดข้อมูลของค่าแกน   x  y และ z เข้าไป

เกบ็ในฐานข้อมูล ซึ่งอตัราการส่งข้อมูลเท่ากบั 50 คร้ังต่อวินาที    

1.2 ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูล เป็นการเตรียมข้อมูลที่จัดเกบ็ส าหรับน าไปสร้างแบบจ าลอง โดยการน าค่าแกน  

x y และ z ไปหาค่าขนาดของเวกเตอร์(Magnitude) ตามสมการที่ 1 

ขนาดของเวกเตอร์ = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2     (1)       
ข้อมูลที่ได้ในแต่ละเซนเซอร์ ใน 1 วินาท ี(50 ข้อมูล) น ามาหาค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแต่ละกจิกรรมจะได้

ข้อมูลกจิกรรมละ 24 คุณลักษณะ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลน าเข้าให้กบัส าหรับในการสร้างแบบจ าลอง ตามตารางที่ 1 แสดง

ตวัอย่างข้อมูลคุณลักษณะของการเดนิลงบนัได  

 

ตารางที ่1 แสดงตวัอย่างค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแกน x y z และขนาดของเวกเตอร์ในขณะเดนิลง

บนัได 

No. 
ax ̅ ay ̅ az ̅ am̅ axσ ayσ azσ amσ gx ̅ gy ̅ gz̅ gm̅ 

1 

2 

. 

382 

7.49 

8.37 

. 

8.42 

3.01 

3.38 

. 

3.43 

-2.65 

-2.35 

. 

-2.17 

8.54 

10.9 

. 

10.5 

0.64 

4.19 

. 

4.03 

0.31 

3.01 

. 

1.90 

0.6 

2.39 

. 

1.84 

2.77 

11.08 

. 

9.61 

0.04 

-0.12 

. 

0.27 

-0.08 

0.09 

. 

0.14 

0.1 

0.05 

. 

-0.1 

0.06 

1.51 

. 

0.77 

 

No. 
gxσ gyσ gzσ gmσ mx ̅ my ̅ mz̅ mm̅ mxσ myσ mzσ mmσ 

1 

2 

. 

382 

0.06 

0.85 

. 

0.52 

0.23 

0.79 

. 

0.58 

0.07 

0.38 

. 

0.26 

0.04 

1.78 

. 

0.6 

433.2 

448 

. 

443.7 

-96 

-99 

. 

-93 

-151 

-144 

. 

-144 

486 

482 

. 

476 

0.68 

31.13 

. 

26.12 

0.14 

2.75 

. 

3.05 

0.35 

15.4 

. 

13.4 

23.31 

158.5 

. 

141.7 

 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนตวัอย่างในแต่ละกจิกรรม 

กจิกรรม จ านวนตวัอย่าง 

เดนิลงบนัได 382 

วิ่ง 592 

นั่ง 600 

ยืน 600 

เดนิขึ้นบนัได 445 

เดนิพ้ืนราบ 639 

 

1.3 ขั้นตอนการน าขอ้มูลไปสรา้งแบบจ าลองจ าแนกกิจกรรมทางกายภาพ ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนของการใช้

อลักอริทมึส าหรับสร้างเป็นแบบจ าลองและวัดประสทิธภิาพของแบบจ าลอง (Model Evaluation) โดยใช้โครงข่ายประสาท

เทยีม(Artificial neural network) แบบป้อนไปหน้า(Feed-Forward neural network) โดยใช้โปรแกรม RapidMiner และ

ก าหนดค่าพารามิเตอร์ในการทดลองสร้างแบบจ าลองไว้ดังนี้  จ านวนรอบที่เรียนรู้ เท่ากับ 500 รอบ ค่าอตัราการเรียนรู้

เป็น 0.3 ค่าโมเมนตัมเป็น 0.2 และจ านวนโหนดของชั้นซ่อน(Hidden Layer)ได้ก าหนดในการทดลองเป็น 2 ถึง 25 

โหนด ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าจ านวนของชั้นซ่อนที่ 19 โหนดให้ประสทิธภิาพความถูกต้องมากที่สดุ ตารางที่ 3 เป็น



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

406 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 

การแสดงการวัดประสิทธิภาพของแบบจ าลองด้วยโดยการแบ่งข้อมูลออกเป็นออกเป็น 5 ส่วน (5 Fold Cross 

Validation)  

 
ตารางที่ 3 ตารางการประเมนิผลลัพธก์ารท านาย (confusion matrix) 

 

ซึ่งได้ค่าความแม่นย า(Accuracy) ของแบบจ าลองคอื 98.28% ในส่วนของการท านายข้อมูลที่ผดิพลาดบางกจิกรรม

อาจจะเกดิจากข้อมูลที่ได้มาจากเซนเซอร์มคีวามใกล้เคยีงกนัในบางกจิกรรมท าให้แบบจ าลองเกดิความผดิพลาด 

 
ภาพที่ 3 แสดงสว่นการแบ่งระดบัความผดิปรกตจิากสญัญานชีพ 

 

2. ส่วนการแบ่งระดบัความผดิปรกติจากสญัญานชีพ เป็นการจัดการข้อมูลสญัญานชีพโดยในงานวจิัยนี้ ได้ใช้  

ข้อมูลชีพจรและข้อมูลอณุหภมูร่ิางกายมาแบ่งระดบัความผดิปรกต ิซึ่งข้อมูลทั้งสองได้จากเซนเซอร์ของ E-Health 

Sensor Platform คอื  เซนเซอร์วดัอณุหภมูแิละ เซนเซอร์วัดชีพจร  ดงัภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 เซนเซอร์วัดชีพจรและเซนเซอรว์ัดอณุหภมูิ  

 

2.1 ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล ได้มกีารตดิตั้งเซนเซอรว์ัดชีพจรและเซนเซอรว์ัดอณุหภมูไิว้กบัตวัผู้ทดลอง และท า

การเกบ็ข้อมูลไปพร้อมกบัขั้นตอนเกบ็ข้อมูลของส่วนการบ่งบอกกจิกรรมทางกายภาพ วิธกีารเกบ็ข้อมูลตวัอย่างที่น ามาใช้

จะเหมอืนกบัส่วนที่ 1.1 

2.2 ขั้นตอนการเตรียมขอ้มูล เป็นการเตรียมข้อมูลที่เกบ็มาเพ่ือจะน าไปแบ่งระดบัความผดิปรกต ิโดยน าเอา

ข้อมูล ชีพจร และ อณุหภมู ิมาหาค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละวนิาทแียกตามแต่ละกจิกรรมจะได้ข้อมูล

กจิกรรมละ 4 คุณลักษณะตามตารางที่ 6 แสดงตวัอย่างข้อมูลคุณลักษณะของการเดนิลงบนัได 

 

ตารางที ่6 แสดงตวัอย่างค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลชีพจรและอณุหภมูใินขณะเดนิลงบนัได 

ล าดบั p ̅ t̅ pσ tσ 

1 

2 

. 

382 

92 

92 

. 

134 

38.24 

38.19 

. 

38.13 

0 

0 

. 

0 

0.08 

0.09 

. 

0.12 

 

โดยระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลนั้นจะเท่ากบัในสว่นของการเตรียมข้อมูลกจิกรรมทางกายภาพและได้ผลของจ านวน

ตวัอย่างตามแต่ละกจิกรรมซึ่งเป็นไปตามตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนตวัอย่างแยกตามกจิกรรม 

กจิกรรม จ านวนตวัอย่าง 

เดนิลงบนัได 382 

วิ่ง 592 

นั่ง 600 

ยืน 600 

เดนิขึ้นบนัได 445 

เดนิพ้ืนราบ 639 

จากนั้นน าข้อมูลในแต่ละกจิกรรมาจัดกลุ่มโดยใช้ วิธกีารแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมนี(k-mean clustering) ซึ่งขั้นตอน ใน

ล าดบัแรกได้ท าการทดลองหาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมโดยก าหนดให้ k เป็น 2 -20 เพ่ือหาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมโดยการ

วัดประสทิธภิาพค่าเฉล่ียระยะห่างระหว่างเซนทรอยด(์average within centroid distance) ตารางที่ 8 แสดงจ านวนกลุ่ม 

(k) ที่ให้ค่าต ่าสดุในแต่ละกจิกรรม 
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ตารางที่ 8 จ านวนคลัสเตอร์ของแต่ละกจิกรรม 

กจิกรรม จ านวนคลัสเตอร์ 

เดนิลงบนัได 9 

วิ่ง 8 

นั่ง 12 

ยืน 11 

เดนิขึ้นบนัได 6 

เดนิพ้ืนราบ 9 

2.3 การน าขอ้มูลไปก าหนดการแบ่งระดบัความผิดปรกติ โดยน าข้อมูลในแต่ละคลัสเตอร์  ของแต่ละ

กจิกรรมมาหาค่าเฉล่ีย เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความสมัพันธร์ะหว่าง 2ตวัแปร (Coefficient of correlation) แล้ว

น าไปใส่สตูร การแจกแจงปกตแิบบหลายตวัแปร(Multivariate Normal Distribution) ตามสมการที่ 2 

(2) 

µ =ค่าเฉล่ีย , σ  = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  , p =ค่าความสมัพันธร์ะหว่าง 2ตวัแปร 

เมื่อได้กลุ่มของข้อมูลสญัญานชพีที่ท าการแบ่งกลุ่มแล้วน าไปก าหนดค่ารหัสระดบัความผดิปรกตโิดยท า

แบ่งกลุ่มตามขอบเขตข้อมูลของการแจกแจงปรกตทิี่แตกต่างกนั  โดยได้แสดงค่าความแตกต่างออกเป็น  4ระดบัตาม

ตารางที่ 9 ลักษณะการแบ่งแสดงเป็นภาพ ดงัตวัอย่างในภาพที่ 5 แสดงการแบ่ งระดบัของคลัสเตอร์หนึ่งในขณะที่ท าการ

เดนิลงบนัได 

 

ตารางที่ 9 แสดงการเข้ารหัสระดบัความผดิปรกต ิ

The level of Abnormal  The range of data 

0 – Normal  (-1   x  +1 ) 

1- Minimal   (-2   x  -1  or +1   x  +2 ) 

2 – Significant  (-3   x  -2  or +2   x  +3 ) 

3 – Dangerous  (x  -3  or x  +3   ) 
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ภาพที่ 5 แสดงตวัอย่างการแบ่งระดบัความผดิปรกต ิ

 

3. ส่วนการแจ้งเตอืนความผดิปรกต ิ 

 
ภาพที่ 6 แนวคิดการท างานของระบบเฝ้าระวังสขุภาพส่วนบุคคลตามกจิกรรมทางกายภาพโดยใช้เทคนิคการแบ่งระดับความผดิปรกติ 

  

 เป็นส่วนของการแจ้งเตอืนเมื่อมคีวามผดิปรกตโิดยการน าผลจากส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มาใช้งานร่วมกนักบั

ระบบเฝ้าระวงัสขุภาพที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยมวีิธกีารดงันี้ 

Normal 

Minimal 

Significant 

Dangerous 
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  เริ่มจากรับค่าแกน x y และ z ของร่างกาย จากโทรศัพทส์มาร์ทโฟน ข้อมูลชีพจร และอณุหภมูทิี่มาจาก              

E-Health Sensor Platform ที่ตดิตั้งไว้ที่ร่างกายของผู้ทดสอบ ระบบจะน าไปประมวลผลเปรียบเทยีบกบัแบบจ าลอง

กจิกรรมทางกายภาพที่ได้ท าการสร้างไว้ในระบบว่าเป็นกจิกรรมคลาสใด การนั่ง การยืน การเดนิ การวื่ง การเดนิลงบนัได       

และการเดนิลงบนัได หลงัจากผ่านการวเิคราะห์กจิกรรมทางกายภาพแล้วระบบจะน าข้อมูลขอบเขตระดบัความผดิปรกติ

ของกจิกรรมนั้นมาวเิคราะห์ โดยถ้าค่าของสญัญานชีพขณะนั้นอยู่ในระดบั 0 หรือ 1 ระบบส่วนการแจ้งเตอืนจะจบการ

ท างาน แต่ถ้าค่าของสญัญานชพีขณะนั้นอยู่ในระดบั 2 ถอืว่ามคีวามผดิปรกตเิลก็น้อยระบบจะท าการแจ้งเตอืนไปยงั

โทรศัพทข์องผู้สวมใส่อปุกรณใ์ห้ทราบว่ามคีวามผดิปรกตเิลก็น้อยให้ระมดัระวัง แต่ถ้าค่าสญัญานชีพได้ระดบั 3 อยู่ใน

ระดบัอนัตรายผู้สวมใส่อาจจะอยู่ในภาวะวิกฤตริะบบจะแจ้งเตอืนไปยงัอปุกรณข์องผู้สวมใส่และแจ้งเตอืนไปยัง

โรงพยาบาลหรือผู้ดูแลเพ่ือท าการช่วยเหลือต่อไป 

สรุปผลการศึกษา 

งานวิจัยนี้น าเสนอการสร้างระบบเฝ้าระวังสขุภาพส่วนบุคคลที่แจ้งเตอืนข้อมูลสญัญานชีพที่น่าจะจะเกดิอนัตราย

ตามกจิกรรมทางกายภาพ โดยใช้เซนเซอร์วัดความเร่งเชิงเส้น เซนเซอร์วัดความเรว็เชิงมุม และเซนเซอร์ตรวจจับคลื่น

แม่เหลก็ไฟฟ้าจากโทรศัพทส์มาร์ทโฟนทั้ง 4 เคร่ืองที่ติดตามร่างกายผู้ทดลอง 1 คนคือแขน ข้อมือ กระเป๋ากางเกง และ

เขม็ขัด เพ่ือน ามาสร้างแบบจ าลองจ าแนกกิจกรรมทางกายภาพที่ใช้โครงข่ายประสาทเทียม(Artificial neural network) 

และใช้ E-Health Sensor Platform ในการตรวจจับชีพจรและอุณหภูมิ โดยการแบ่งกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน (k-mean 

clustering)  เข้ามาใช้ในการแบ่งกลุ่มข้อมูลเพ่ือการก าหนดระดับความผดิปรกติเป็น 4 ระดบั ระบบจะน าข้อมูลขณะสวม

ใส่อุปกรณ์น าไปหากิจจกรรมและวิเคราะห์ความผิดปรกติตามกจิกรรม ซึ่ง ถ้าผลของการวิเคราะห์อยู่ในระดับผิดปรกติ

ระบบจะแจ้งเตอืนไปยังโรงพยาบาลหรือผู้ดูแล ผลการทดลองวัดประสทิธภิาพแบบจ าลองจ าแนกกจิกรรมทางกายภาพได้

ค่าความแม่นย า 98.28 % 
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บทคดัย่อ 

จุดประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพ่ือท าการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเตรียมหัวเชื้ อเร่ิมต้นส าหรับกระบวนการ

การผลิตถั่งเช่าหิมะโดยวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology, RSM) พารามิเตอร์ที่ท  าการศึกษาคือ 

ความเรว็รอบในการเขย่า ปริมาตรอาหารในฟลาสกข์นาด 250 มลิลิลิตร และเวลาในการเลี้ยงหัวเชื้อ โดยการวางแผนการ

ทดลองแบบส่วนประสมกลาง (Central Composite Design, CCD) พิจารณาผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีการหาน า้หนักแห้ง

ของเส้นใย จากการทดลองพบว่าสภาวะที่เหมาะสมคอื ความเรว็ของการเขย่าที่ 178.9 รอบต่อนาท ีปริมาตรอาหาร 105 

มิลลิลิตร ในฟลาสกข์นาด 250 มิลลิลิตร และเวลาในการเลี้ ยงหัวเชื้อ 106 ชั่วโมง  สามารถผลิตเส้นใยแห้งสงูสดุเท่ากบั 

14.03 กรัมต่อลิตร ต่อมาได้ท าการการศึกษาลักษณะสณัฐานวิทยาเบื้องต้นของเส้นใยบนอาหารแขง็ PDA พบว่าเส้นใยมี

สขีาวฟู และจากการศึกษาบน slide culture พบว่าเส้นใยมผีนังกั้น (septate hypha)และคอร์นิไดโอสปอร์ (conidiospore) 

มีรูปร่างเป็นท่อน รูปรี อยู่ที่ปลายของ conidiophores ส่วนดอกเหด็ถั่งเช่าหิมะ (fruiting body) ที่เจริญบนดักแด้ไหม มี

ความยาวของดอกเหด็อยู่ระหว่าง 2-3 เซนตเิมตร ดอกเหด็มสีเีหลือง ลักษณะรปูร่างคล้ายปาการัง ปกคลุมด้วยคอร์นิได

โอสปอร์มากมายหลังจากเล้ียงในสภาวะที่มแีสง เป็นเวลา 20 วัน 

ค าส าคญั: ถั่งเช่าหิมะ  พ้ืนผิวตอบสนอง  การหาสภาวะที่เหมาะสม  การออกแบบส่วนประสมกลาง  การเตรียมหัวเชื้ อ

เริ่มต้น 

Abstract 

The aim of this research was to study optimal conditions for production of an inoculum of Isaria tenuipes 

using Response Surface Methodology (RSM). The three parameters of this study were shaking speed, medium 

capacity in 250 ml flask and cultural time by using Central Composite Design. The results were determined by dry 

weight of the mycelial mass of   I. tenuipes. The optimal culture conditions for the inoculum preparation were 

178.9 rpm, 105 ml and 106 h, respectively. Under this condition, the highest dry weight of mycelium was 14.03 

g/l. Subsequently, I. tenuipes was morphologically studied. Its colonies on PDA white. Using a slide culture 

technique, I. tenuipes produces septatehypha, conidia are oval at the top of the conidiophore. The lengths fruiting 

bodies of I. tenuipes growing on silkworms pupa of fruiting bodies are between 2-3 cm with pale yellow. The 

shape of fruiting bodies is coral-like, covered with abundant conidia when the fungus was grown on silkworms 

pupa incubated for 20 days with light. 

Keywords: Central Composite Design, Isaria tenuipes, optimization, Response Surface Methodology, inoculums 

preparation 
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บทน า 

เหด็ถั่งเช่าหิมะ (Isaria tenuipes) หรือซื่อเดมิ Paecilomyces tenuipes ซึ่งอยู่ใน Class Ascomycetes เป็นเชื้อรา

ในกลุ่มราแมลง (Entomophagous fungus) เจริญเติบโตในที่ที่มีอากาศหนาวเย็นบนพ้ืนที่ภูเขาหลายแห่งในประเทศ

เกาหลี (Kang, et al., 2010) เห็ดชนิดนี้ เป็นปรสิตในดักแด้หรือตัวอ่อนของผีเสื้ อในสกุล Lepidoptera (Xu, et al., 

2006) เหด็ถั่งเช่าหิมะอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ส  าคัญ ในปัจจุบันมีการศึกษาและค้นพบสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพที่ส  าคญัในเหด็ถั่งเช่าเพ่ิมมากขึ้น เช่นพอลิแซก็คาไรด ์(Lu, et al., 2007) นิวคลีโอไทด ์(Xu, et al., 2003) คอร์

ไดเซปิน อะดโีนซีน (Du, et al., 2012) สรรพคุณของสารเหล่านี้มคีวามส าคญัในทางการแพทย์และเภสชัวิทยาเป็นอย่าง

มาก สามารถช่วยฟ้ืนฟูระบบร่างกายให้แขง็แรงส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน  และเพ่ิมการไหลเวียนเลือด (Chen, et al., 

2008) ช่วยลดน า้ตาลในเลือด (Park, et al., 2011) สามารถรักษาอาการของโรคภมูแิพ้ โรคหอบหืด และวัณโรค (Zhu, 

et al., 1998) ต้านการเกดิเนื้องอก (Kim, et al., 2011) ยับยั้งการเจริญเตบิโตของเซลล์ในเซลล์มะเรง็ต่างๆ (Nam, et 

al., 2011) ทั้งนี้ ยังค้นพบว่าถั่งเช่าหิมะสามารถลดระดับไขมันในหนูที่เล้ียงด้วยอาหารที่มีไขมันสูงได้ (Che, et al., 

2014) จากคุณสมบัติของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีความหลากหลายท าให้ถั่งเช่าหิมะมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็น

อาหารเสริมผลิตภัณฑท์างการแพทย์ และอตุสาหกรรมอื่น ๆ ในเชิงพาณชิย์  

ในการผลิตเหด็ถั่งเช่าหิมะการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมของหัวเชื้ อเร่ิมต้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส  าคัญ เพ่ือให้ได้

ปริมาณเซลล์ที่มาก อยู่ในช่วงที่เซลล์มีการแบ่งเซลล์ทวีคูณ ได้ช่วงอายุของเซลล์ที่เหมาะสม มีความแขง็แรงและทดทาน 

เมื่อมีการเปล่ียนถ่ายอาหารหรือสภาวะแวดล้อมจากเดิม จะส่งผลให้เชื้อเหล่านั้นสามารถเจริญเติบโต เกดิการสร้างดอก

เหด็ได้เรว็ขึ้น ทั้งนี้ส่งผลให้เวลาของการเพราะเลี้ยงมรีะยะเวลาลดลงได้ 

ในปัจจุบันวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง (Response Surface Methodology, RSM) และการออกแบบการทดลองร่วม

แบบส่วนผสมกลาง (Central Composite Design, CCD) ได้มีการน ามาประยุกต์ใช้ในการหาสภาวะความเหมาะสมของ

อาหารในการเลี้ยงเชื้อ ทั้งในอาหารเหลวและอาหารแขง็วธินีี้ เป็นการน าสมการทางคณติศาสตร์และการค านวณทางสถติมิา

ใช้ส าหรับการสร้างแบบจ าลองเชิงประจักษ์ (empirical model) เพ่ือน าไปสู่ข้อมูลที่ใช้ในการทดลองมาอธบิายอนัตรกิริยา 

(interaction) ของตัวแปรต้นหลายตัวแปรที่ส่งผลต่อตัวแปรตามซึ่งมีข้อดีที่เหนือกว่าการออกแบบโดยใช้วิธดีั้งเดิม คือ

สามารถศึกษาอนัตรกริิยาของตวัแปรต้นหลายตวัแปรได้ในเวลาเดยีวกนัจึงช่วยลดความผดิพลาดจากการศึกษาทลีะปัจจัย

ของวิธดีั้งเดมิได้ และได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางที่มปีระสทิธภิาพส าหรับการหาความเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์

ที่มีความส าคัญทางอุตสาหกรรมเคมี เอนไซม์ และด้านเทคโนโลยีชีวภาพเป็นอย่างมาก (Liang, et al., 2012; Ö ztürk, 

et al., 2010) 

งานวิจัยนี้ เกี่ยวกบัการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเตรียมหัวเชื้อเริ่มต้นในอาหารเหลวส าหรับกระบวนการ

ผลิตถั่งเช่าหิมะ โดยวิธพ้ืีนผิวตอบสนองร่วมกบัการออกแบบส่วนประสมกลางเพ่ือให้ได้สภาวะที่เหมาะสมที่สดุ ใช้เป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานที่จะน าไปใช้เตรียมหัวเชื้ อเริ่มต้นเพ่ือการศึกษากระบวนการเลี้ ยงให้เกิดการสร้างดอกเห็ดบนวัสดุปลูก

อนิทรีย์ และพัฒนาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในดอกเหด็ถั่งเช่าหิมะในล าดบัต่อไป 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

2.1 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมของการเตรียมหวัเช้ือเร่ิมตน้ของถัง่เช่าหิมะโดยวิธีพื้ นผิวตอบสนอง 

2.1.1 การเก็บรกัษาเช้ือ 

 เห็ดถั่งเช่าหิมะ (Isaria tenuipes) ได้รับมาจากสถานีเห็ด อ.คลองสาม จ. ปทุมธานี โดยถ่ายเชื้ อปริมาตร 5 

มิลลิลิตรลงบนหนอนไหม 40 กรัม เลี้ ยงในขวดแก้วขนาด 16 ออนซ์ อุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นร้อยละ85-

90  ในที่มืด ทิ้ งให้เส้นใยเจริญเตม็หนอนไหม เป็นเวลา 12 วัน จากนั้นใช้แสงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างดอกเหด็ 

ความเข้มแสง 300-400 ลักซ์ หลังจาก 15 วัน ในสภาวะใช้แสง เกบ็รักษาเชื้ อราโดยตัดชิ้นเหด็จากขวดเลี้ ยงเชื้อ แช่ใน

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้นร้อยละ 3 และล้างด้วยน า้กล่ันที่ผ่านการฆ่าเชื้ อ ใส่ชิ้นเหด็ในไครโอทวิ (cryotube) 
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ที่บรรจุกลีเซอรอลร้อยละ 10 ปริมาตร 1 มลิลิลิตร ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เกบ็รักษาที่อณุหภมู ิ– 70 องศาเซลเซียส (เกบ็

รักษาเชื้อใหม่ทุกๆ 30 วัน) 

2.1.2 วิธีการทดลองการเตรียมหวัเช้ือ 

 เหด็ถั่งเช่าหิมะเล้ียงบนจานเพาะเชื้ อที่มีอาหารแขง็ PDA เสริม บ่มที่อุณหภมูิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นร้อย

ละ 85-90  ในที่มืด เป็นเวลา 7 วัน ใช้ Cork Borer เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร เจาะบริเวณรอบนอกโคโลนีให้

ได้ชิ้ นวุ้นที่มีเส้นใยจ านวน 4 ชิ้ นวุ้น ท าการเล้ียงในอาหารเหลวที่มีองค์ประกอบ (กรัมต่อลิตร) ดังนี้ คือ มันฝรั่ง 200, 

ข้าวโพดอ่อน 50, กลูโคส 10, เปปโตน 5 และยีสตส์กดั 5 ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดนัไอ อณุหภมู ิ121 องศา

เซลเซียส ความดนัไอ 15 ปอนดต่์อตารางนิ้ ว เป็นเวลา 15 นาท ีโดยท าการทดลองในฟลาสกข์นาด 250 มลิลิลิตร ท าการ

ทดสอบตามการวางแผนการทดลองแบบ CCD (ตารางที่ 2) จากนั้นน าไปบ่มบนเคร่ืองเขย่า (shaker) ในที่มดืที่อณุหภมูิ 

25 องศาเซลเซียส  

2.1.3 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหส์ถติิ 

ท าการออกแบบโดยวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง (RSM) โดยการวางแผนการทดลองแบบส่วนประสมกลาง (CCD) 

น ามาใช้ในการหาสภาวะความเหมาะสมในการเตรียมหัวเชื้อเร่ิมต้นของเหด็ถั่งเช่าหิมะ โดยปัจจัยที่ต้องการศึกษา ที่ส่งผล

ต่อน า้หนักเส้นใยแห้งของถั่งเช่าหิมะ 3 ปัจจัย คือ ความเรว็รอบในการเขย่า (X1) ปริมาตรอาหารในฟลาสกข์นาด 250 

มิลลิลิตร (X2) และเวลาในการเลี้ยงหัวเชื้ อ (X3) ในการออกแบบการทดลองแบบ CCD จะมีการออกแบบในทุกสภาวะ

ความเหมาะสมของแต่ละปัจจัย และมีการท าซ า้ที่จุดกึ่งกลางของการทดลอง โดยแปรผันระดับของตวัแปรในแต่ละปัจจัย

เป็น 5 ระดบัคอืระดบัต ่าสดุ (-α ), ระดบัต ่า (-1), ระดบักลาง (0), ระดบัสงู (+1), และระดบัสงูสดุ (+α ) (ตารางที่ 

1) ซึ่งสามารถออกแบบการทดลองได้ 20 ชุดการทดลอง (ตารางที่ 2)   

 จากการวางแผลการทดลองแบบ CCD สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่

ท าการศึกษา (dependent variable) คือความเรว็รอบในการเขย่าปริมาตรอาหารในฟลาสกข์นาด 250 มิลลิลิตรและเวลา

ในการเล้ียงหัวเชื้ อที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือน า้หนักเส้นใยแห้งโดยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple linear 

regressions) วิเคราะห์โดยโปรแกรม SPSS และตรวจสอบค่าสมัประสทิธิ์การถดถอยเชิงเส้นค่าสมัประสทิธิ์การถดถอยเชงิ

อนัตรกริิยาและเชิงยกก าลังสองที่มค่ีา p  0.05 มาสร้างสมการการถดถอย (สมการที่ 1) เพ่ือหาค่าการคาดคะเน 

Y=ß0+ ß1X1 + ß2X2+ ß3X3+ ß12X1 X2+ ß13X1 X3+ ß23X2 X3+ ß11X1

2
+ ß22 X2

2
+ ß33 X3

2
        (1) 

 

โดยที่ Y คือ น า้หนักเส้นใยแห้ง X1 คือ ความเรว็รอบในการเขย่า X2 คือ ปริมาตรอาหารในฟลาสกข์นาด  250มิลลิลิตร  

X3 คอื เวลาในการเลี้ยงหัวเชื้อ ในขณะที่ ß0 คอื ค่าคงที่ ß1, ß2และ ß3คอื ค่าสมัประสทิธิ์การถดถอยเชิงเส้น 

(linear regression coefficients) ß11, ß22และ ß33 คือ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงก าลังสอง (quadratic polynomial 

term) และß12, ß13และ ß23 คอื ค่าสมัประสทิธิ์เชิงอนัตรกริิยา (interaction term) ของตวัแปรอสิระ 

 

2.1.4 วิธีวิเคราะหผ์ล 

ท าการเล้ียงเชื้อตามแผนการทดลองในตารางที่ 2 และท าการวิเคราะห์ผลโดยท าการเกบ็ตวัอย่างเส้นใย ปริมาตร 

10 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดป่ันเหวี่ยงแยกเส้นใยออกด้วยเคร่ืองป่ันเหวี่ยงความเรว็รอบ 10000 g เป็นเวลา 20 นาท ีแยก

ส่วนใสทิ้ง น าเส้นใยเหด็ไปอบที่อุณหภมูิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง (AOAC, 2000) จากนั้นน ามาใส่ใน

โถดูดความชื้น น าผลของเส้นใยที่ได้มาค านวณหาน า้หนักแห้งเป็นกรัมต่อลิตร  
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ตารางท่ี 1 ตวัแปรอสิระและระดบัของตวัแปรอสิระทั้ง 5 ระดบั ตามแผนการทดลองแบบ CCD 

    ระดับปัจัย   หน่วย 

ปัจจัย รหัส –α  -1 0 +1 +α   

1. ความเรว็รอบในการเขย่า X1 65.9 100 150 200 234.1 รอบต่อนาท ี

2. ปริมาตรอาหารในฟลาสก์

ขนาด 250 มิลลิลิตร 

X2 15.9 50 100 150 184.2 มิลลิลิตร 

3. เวลาในการเลี้ยงหัวเช้ือ X3 79.6 96 120 144 160.3 ช่ัวโมง 

 

2.2 การศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยาเบื้ องตน้ของเห็ดถัง่เช่าหิมะ 

การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเส้นใยเห็ดถั่งเช่าหิมะที่เจริญบนอาหารแขง็ PDA และการท าวิธี slide 

culture ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์เชิงกระกอบ (compound microscope) ดูลักษณะของเส้นใย และลักษณะคอนิไดโอ

สปอร์ (ก าลังขยาย100x) จากนั้นเลี้ ยงเหด็ถั่งเช่าในดักแด้ไหมบ่มให้เชื้ อราเจริญจนสร้างเส้นใยและดอกเหด็ตรวจสอบ

ลักษณะดอกเหด็ด้วยกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (stereo microscope)  

 

2.3 การวางแผนการทดลองและสถติิ  

ท าการวางแผนการทดลองแบบ Central Composite Design ที่มี 3 ตัวแปร 5 ระดับศึกษาความสมัพันธข์องแต่

ละตัวแปรโดยใช้วิธีพ้ืนที่ผิวการตอบสนองผลการทดลองน ามาท าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณโดยใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 20.0 และกราฟเส้นโครงร่างพ้ืนผิวตอบสนอง (contour plot) โดยโปรแกรม 

Statistica เวอร์ชั่น 7.0 

ผลการศึกษาและอภิปลายผล 

3.1 ผลการวิเคราะหท์างสถติิต่อการเตรียมหวัเช้ือเร่ิมตน้ของถัง่เช่าหิมะโดยวิธีพื้ นผิวตอบสนอง 

 การออกแบบผลการทดลองโดยใช้ RSM โดยมีตัวแปรที่เลือกศึกษา 3 ตัวแปร (ความเร็วรอบในการเขย่า 

ปริมาตรอาหารในฟลาสก์ขนาด 250  มิลลิลิตร และเวลาในการเลี้ ยงหัวเชื้ อ) วางแผนการทดลองแบบ CCD ได้การ

ทดลองทั้งหมด 20 ชุดการทดลอง โดยผลค่าเฉล่ียของน า้หนักเส้นใยแห้ง และค่าการคาดคะเน (ตารางที่ 2)  จะเหน็ว่า

ค่าทั้งสองมีความแตกต่างกันเลก็น้อย โดยน ้าหนักเส้นใยแห้งที่มีค่าสูงจะใช้เวลาการเล้ียงระหว่าง 96 - 120 ชั่วโมง 

ความเร็วรอบในการเขย่า 150 – 200 รอบต่อนาที และปริมาตรอาหารที่ใส่ในในฟลาสก์ขนาด 250  มิลลิลิตร อยู่

ระหว่าง 100-150 มลิลิลิตร  
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ตารางท่ี 2 สภาวะที่ใช้ในการทดลองเพ่ือหาสภาวะความเหมาะสมของการผลิตหัวเชื้อของเหด็ถั่งเช่าหิมะซึ่งคดัเลือกจาก

แผนการทดลองแบบ CCD พร้อมค่าการคาดคะเนกบัค่าที่ได้จากการทดลอง 

  ระดับปัจจัย รหัสปัจจัย น า้หนักเส้นใยแห้ง (g/l) 

ชุดการ

ทดลอง 

ความเรว็รอบใน

การเขย่า  X1 

ปริมาตร

อาหาร  X2 

เวลาในการเลี้ยง

หัวเช้ือ  X3 
X1 X2 X3 

ค่าการ

คาดคะเน 

ค่าการ

ทดลอง 

1 100 50 96 -1 -1 -1 5.29 4.81 

2 200 50 96 1 -1 -1 9.6 8.57 

3 100 150 96 -1 1 -1 4.83 4.09 

4 200 150 96 1 1 -1 13.77 12.39 

5 100 50 144 -1 -1 1 7.22 5.44 

6 200 50 144 1 -1 1 8.46 7.82 

7 100 150 144 -1 1 1 1.58 0.99 

8 200 150 144 1 1 1 7.44 6.55 

9 65.9 100 120 -1.682 0 0 2.03 1.42 

10 234.1 100 120 1.682 0 0 9.49 11.11 

11 150 15.9 120 0 -1.682 0 9.52 10.23 

12 150 186.1 120 0 1.682 0 8.28 9.69 

13 150 100 79.6 0 0 -1.682 10.42 11.85 

14 150 100 160.3 0 0 1.682 6.73 7.42 

15 150 100 120 0 0 0 12.33 12.33 

16 150 100 120 0 0 0 12.33 12.32 

17 150 100 120 0 0 0 12.33 12.21 

18 150 100 120 0 0 0 12.33 12.24 

19 150 100 120 0 0 0 12.33 12.27 

20 150 100 120 0 0 0 12.33 12.22 

จ านวนตัวอย่างการทดลอง 20 การทดลอง และทดสอบตัวอย่างละ 3 ซ า้ 

 

 3.2 การวิเคราะหค์วามเหมาะสมของแบบจ าลอง 

เมื่อน าข้อมูลน ้าหนักเส้นใยแห้งที่ได้ทั้งหมด 20 ชุดการทดลอง  และรหัสของปัจจัยที่ศึกษาทั้ง 3 ปัจจัย 

วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS เพ่ือหาความสมัพันธเ์ชิงเส้นระหว่างน า้หนักเส้นใยแห้งกบัปัจจัยที่ศึกษา เพ่ือสร้างสมการ

ถดถอยเชิงเส้นตรง แสดงดังตารางที่ 3 โดยพิจารณาค่าความน่าจะเป็น หรือค่า p-value จากค่าสมัประสทิธิ์การถดถอย

เชิงเส้น ค่าสมัประสทิธิ์เชิงยกก าลังสอง และค่าสมัประสทิธิ์เชิงอนัตรกริิยาของแต่ละตวัแปร ซึ่งพจน์ที่มคีวามส าคัญต้องมี

ค่า p  0.05 ตวัแปรนั้นจึงปรากฏในสมาการ จากตารางที่ 3 พบว่าผลของค่าสมัประสทิธก์ารถดถอยเชิงปฏกิริิยาสมัพันธ ์

(interaction term) และทุกตัวแปรมีค่าความน่าจะเป็นที่มีนัยส าคัญทางสถิติ p  0.05  ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรตามกบัตัวแปรอสิระ เป็นไปอย่างมนีัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และสามารถน าไปใช้ในการพยากรณใ์น

สมการที่ 1 ได้ จะได้รปูแบบสมการที่เหมาะสมแสดงดงัสมการที่ 2  

Y=12.334+ 2.545X1 -0.370X2-1.097X3+ 1.155X1 X2-0.769X1 X3-1.296X2 X3-2.519X1

2
-1.213 X2

2
-

1.328 X3

2
                  (2) 
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ตารางท่ี 3 ค่าความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ค่าสมัประสทิธิ์การถดถอยเชิงเส้นของแต่ละตวัแปร ค่าสมัประสทิธิ์

เชิงยกก าลังสอง และค่าสมัประสทิธิ์เชิงอนัตรกริิยา ของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร 

ต่อน า้หนักเส้นใยแห้งของหัวเชื้อเหด็ถั่งเช่าหิมะ โดยโปรแกรม SPSS 

รหัสของตัวแปร Bata (ßi) t-value p-value 

Constant 12.334 58.216 0.000 a 

X1 2.545 17.666 0.000 a 

X2 -0.370 -2.571 0.013 a 

X3 -1.097 -7614 0.000 a 

X1 X2 1.155 6.036 0.000 a 

X1 X3 -0.769 -3570 0.001 a 

X2 X3 -1.296 -6.774 0.000 a 

X1
2 -2.519 -18.347 0.000 a 

X2
2 -1.213 -8.835 0.000 a 

X3
2 -1.328 -9.676 0.000 a 

ก าหนดให้
  a
 แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ (p 0.05) 

3.3 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนของแบบจ าลองท่ีใชใ้นการผลิตหวัเช้ือเร่ิมตน้ของเห็ดถัง่เช่าหิมะ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ถือเป็นสิ่งส าคัญส าหรับใช้ในการตรวจสอบความเหมาะสมของ

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือได้ข้อมูลได้ถูกต้องและพยากรณ์ได้อย่างเที่ยงตรง โดยผลการวิเคราะห์ค่าความ

แปรปรวน (ตารางที่ 4) ชี้ ให้เหน็ว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อย

ละ 95 ซึ่งจะพิจารณาได้จากค่า p-value ของแบบจ าลองการถดถอย (regression model) เมื่อมีค่าน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญที่ก  าหนด  จากตารางที่ 4 แสดงให้เหน็ว่า p-value ของแบบจ าลองมีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ

นัยส าคัญ นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากค่าแจกแจงปกติ F-value ที่ได้จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของแบบจ าลอง

ด้วยโปรแกรม SPSS ซึ่งแบบจ าลองจะมค่ีาความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 กต่็อเมื่อค่าของ F-value ที่ได้จากโปรแกรมต้องมค่ีา

มากกว่าค่า F-value ที่ได้จากการเปิดตารางสถติ ิผลการวิเคราะห์พบว่าค่า F-value ที่ได้จากโปรแกรม (ตารางที่ 4) มค่ีา

เท่ากบั 108.003 โดยค่า F-value ที่เปิดจากตารางสถิติมีค่าเท่ากบั 2.07 (F0.05,9,50) เมื่อก าหนดระดับนัยส าคัญ (α ) 

เป็น 0.05 ซึ่งเป็นการยื่นยันว่าสมการถดถอยมีความเหมาะสม (Du, et al., 2012; Singh, et al., 2011; Liu, et al., 

2004; Khajeh and Zadeh, 2012)   

อย่างไรกต็ามในการตรวจสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ซึ่งประเมินได้จากค่าสมัประสทิธิ์

การตัดสนิใจ (R
2
) พบว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มีค่าสมัประสทิธิ์การตัดสนิใจเท่ากบั 0.951 แสดงให้เหน็ว่าร้อยละ 

90.51 ของข้อมูลที่ได้จากการทดลองสามารถเข้ากันได้กับข้อมูลที่ได้จากการท านายของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์

เนื่องจากค่า R
2 
เป็นค่าสัดส่วนดังนั้นจึงมีค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 1 เท่านั้น เมื่อค่า R

2 
เข้าใกล้ 1 แสดงว่าความแปรผันใน Y 

เกอืบทั้งหมดสามารถอธิบายได้โดยตัวแปร X หรือสมการถดถอยมีความถูกต้องในการพยากรณ์ตัวแปร Y ได้ดี ดังนั้น

กล่าวได้ว่าผลของน า้หนักเส้นใยแห้งมีอทิธพิลจากตวัแปรร้อยละ 90.51 ส่วนอกีร้อยละ 9.49 เป็นผลมาจากตวัแปรอื่นที่

ไม่สามารถควบคุมได้ ในท านองเดยีวกนัค่าสมัประสทิธิ์การตดัสนิใจที่มกีารปรับแก้ (Adjusted R
2
) ที่ได้จากการวิเคราะห์

ในตารางที่ 4 พบว่ามีค่าเท่ากบั 0.947 หรือเข้าใกล้ 1 จึงเป็นตัวบ่งชี้ ให้เหน็ว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมี

ความเหมาะสมนั้นเอง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาค่าความสมรูป  (lack of fit) เป็นค่าที่ใช้ตรวจสอบค่าความพอดีของตัว

แบบจ าลองเมื่อค่าที่วิเคราะห์ได้มีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ก  าหนด          (p  0.05  ) แสดงในตารางที่ 4 ค่า p-

value ของ lack of fit คอื 0.981 ซึ่งชี้ ให้เหน็ว่าแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ในสมการที่ 2 มคีวามน่าเชื่อถอืและเหมาะสม

ที่จะน ามาใช้เป็นตัวแบบในการอธิบายผลการศึกษาที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น (Khajeh & Zadeh, 2012; Yetilmezsoy, et 

al., 2009) 
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ตารางท่ี 4//การทดสอบความแปรปรวนและความเหมาะสมของแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ 

Source Sum of squares 
Degree of 

freedom 
Mean squares F-value p-value 

Regression 

Residual 

Lack of fit 

Pure error 

R2 = 0.951 

adjusted R2 = 0.947 

786.881 

40.476 

0.000 

0.654 

9 

50 

1 

45 

87.431 

0.810 

0.000 

0.015 

 

108.003 

 

0.001 

0.000a 

 

0.981 

ก าหนดให้ a แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ (p <0.05)  

 

3.4 ผลของอนัตรกิริยาของตวัแปรต่อการเตรียมหวัเช้ือเร่ิมตน้ 

 จากข้อมูลในตารางที่ 2 ผลของอันตรกิริยาระหว่างตัวแปรซึ่งวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Statistica เวอร์ชั่น 7 

แสดงผลออกมาในรูปของกราฟเส้นโครงร่าง 2 มิติ ดังรูปที่ 1 กราฟเส้นโครงร่าง 2 มิติ เป็นประโยชน์ในการท าความ

เข้าใจอนัตรกริิยาระหว่าง 2 ปัจจัยได้เป็นอย่างดี จุดที่อยู่ในพ้ืนที่วงกลมวงในสดุเป็นจุดที่เหมาะสมต่อการเจริญของเหด็

ถั่งเช่าหิมะโดยอนัตรกริิยาระหว่างความเรว็รอบของการเขย่าประมาณ 178 รอบต่อนาทแีละปริมาตรอาหารเล้ียงเชื้ อที่

ปริมาตร 105 มลิลิลิตร ให้ค่าของน า้หนักเส้นใยแห้งสงูที่สดุ (รปูที่ 1 ก) แสดงอนัตรกริิยาระหว่างความเรว็รอบของการ

เขย่าประมาณ 178 รอบต่อนาทแีละเวลาของการเล้ียงหัวเชื้อที่ 106 ชั่วโมง ให้ค่าของน า้หนักเส้นใยแห้งสงูที่สดุ (รปูที่ 1 

ข) แสดงอนัตรกริิยาระหว่างปริมาตรอาหารเล้ียงเชื้อที่ปริมาตร 105 มลิลิลิตรและเวลาของการเล้ียงหัวเชื้อที่ 106 ชั่วโมง

ให้ค่าของน า้หนักเส้นใยแห้งสงูที่สดุ (รปูที่ 1 ค) 

 

 

รูปท่ี 1 กราฟเส้นโครงร่าง 2 มติ ิ(contour plot) ของความสมัพันธร์ะหว่างตวัแปรสองตวัแปรที่มผีลต่อน า้หนักเส้นใยแห้ง

ของการเจริญของเหด็ถั่งเช่าหิมะโดยเลี้ยงในฟลาสกข์นาด 250 มลิลิลิตร ก) ความสมัพันธข์องความเรว็ของการเขย่าและ

ปริมาตรอาหารในฟลาสกข์นาด 250 มลิลิลิตร ข) ความสมัพันธข์องความเรว็ของการเขย่าและเวลาในการเลี้ยงหัวเชื้อ ค) 

ความสมัพันธข์องปริมาตรอาหารใน ฟลาสกข์นาด 250 มลิลิลิตรกบัเวลาในการเลี้ยงหัวเชื้อ 

 

3.5 การยืนยนัผลแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น (สมการที่ 2) ว่าสามารถน า แบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์ที่ได้มาใช้ในการท านายค่าของน า้หนักเส้นใยแห้งได้หรือไม่ จึงได้น าสภาวะที่เหมาะสมที่ดทีี่สดุของแต่ละ

ตัวแปรมาท าการทดลองซ า้ ได้ทั้งหมด 6 การทดลอง พร้อมทั้งได้เปรียบเทยีบค่าที่ได้จากการทดลองจริงและค่าที่ได้จาก

การคาดคะเน ของสมการถดถอยเพ่ือยืนยันผลของแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ได้ผลดงัแสดงในตารางที่ 5 จากผลสภาวะ

ที่เหมาะสมต่อการเตรียมหัวเชื้ อเร่ิมต้นของเหด็ถั่งเช่าหิมะโดยพิจารณาผลจากน า้หนักเส้นใยแห้ง สามารถสรุปได้ว่าผล
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ของสภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการเตรียมหัวเชื้ อเร่ิมต้นของถั่งเช่าหิมะคือความเรว็รอบในการเขย่า 178.9 รอบต่อนาที 

ปริมาตรอาหารเลี้ ยงเชื้ อ คือ 105 มิลลิลิตร และเวลาในการเลี้ ยงหัวเชื้ อ คือ 106 ชั่วโมง ให้น า้หนักเส้นใยแห้งสูงสุดที่ 

14.03 กรัมต่อลิตร 

 

ตารางที่ 5 การคาดคะเนผลของน า้หนักเส้นใยแห้งกบัปัจจัยที่คดัเลือกจากพ้ืนที่ผวิตอบสนอง 

สิ่งทดลองที่ 

ระดับของปัจจัย รหัสของปัจจัย ผลของน า้หนักเส้นใย

แห้งจากการคาดคะเน 

ผลของน า้หนักเส้นใย

แห้งจากการทดลอง 

X1 X2 X3 X1 X1 X1   

1 167.4 105 96 0.348 0.10 -1 13.44 12.63 

2 167.4 105 106 0.348 0.10 -0.58 13.82 13.27 

3 178.9 105 96 0.348 0.10 -1 13.62 13.63 

4 178.9 105 106 0.348 0.10 -0.58 13.93 14.03 

5 190.5 105 96 0.348 0.10 -1 13.51 13.20 

6 190.5 105 106 0.348 0.10 -0.58 13.74 13.29 

X1 คอือตัราการเขย่า (รอบต่อนาท)ี X2 คอืปริมาตรอาหาร (มลิลิลิตร) X3 คอืเวลาในการเลี้ยงหัวเชื้อ (ชั่วโมง) 

 

3.6 การศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยาเบื้ องตน้ของถัง่เช่าหิมะ 

ผลการศึกษาลักษณะทางสณัฐานวิทยาของเหด็ถั่งเช่าหิมะ (รปูที่ 2) ลักษณะเส้นใยบนอาหารเล้ียงเชื้อ PDA ใน

จานเพาะเชื้อพบว่าเส้นใยมสีขีาวฟู (รปูที่ 2 ก) และจากการศึกษาบน slide culture พบว่าโครงสร้างเป็นเส้นใยแตกแขนง

และมีผนังกั้น (septate hypha) เมื่อส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก  าลังขยาย 100x พบคอร์นิไดโอสปอร์ (conidiospore) 

มีรูปร่างเป็นท่อนรูปรี (รูปที่ 2 ข) เกดิที่ปลายของเส้นใยที่ท าหน้าที่ชูสปอร์ (conidiophore) ซึ่งที่ปลายของเส้นใยนี้ จะมี

เซลล์ที่เรียกว่า sterigma ท าหน้าที่สร้าง conidia การศึกษาสณัฐานวิทยารูปร่างของดอกเห็ดที่เจริญบนหนอนไหมที่อายุ 

20 วันดอกเหด็มีสเีหลืองอ่อนความยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร ลักษณะรูปร่างคล้ายปาการังมีคอร์นิไดโอสปอร์สขีาว

ปกคลุมมากมาย (รปูที่ 2 ค และ ง) ทั้งนี้ผลการศึกษาสอดคล้องกบัการศึกษาของ (Ban, et al., 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 ลักษณะสณัฐานวิทยาของเหด็ถั่งเช่าหิมะ ก) ลักษณะเส้นใยบนหน้าอาหาร PDA ข) ลักษณะของคอร์นไิดโอสปอร์

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก  าลังขยาย 100 เท่า ค) รปูร่างของดอกเหด็ที่เจริญบนหนอนไหม ที่อายุ 20 วนั ง) ดอกเหด็ถั่ง

เช่าหิมะเพาะเลี้ยงบนดกัแด้ไหม บรรจุในขวดแก้ว 

ก 
คอร์นิไดโอสปอร์ 

ข 

ค ง 
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สรุปผลการศึกษา 

การหาสภาวะที่เหมาะสมโดยวิธีพ้ืนผิวตอบสนองและใช้การวางแผนการทดลองแบบ CCD ที่น ามาใช้เพ่ือหา

สภาวะความเหมาะสมของการเตรียมหัวเชื้ อเริ่มต้นของกระบวนการผลิตเหด็ถั่งเช่าหิมะโดยมีตัวแปรที่น ามาศึกษาและ

ส่งผลต่อน า้หนักเส้นใยแห้งของเหด็ถั่งเช่าหิมะ 3 ตัวแปร คือความเรว็รอบของการเขย่าปริมาตรอาหารในฟลาสกข์นาด 

250 มลิลิลิตร และเวลาในการเล้ียงหัวเชื้อจากการศึกษาพบว่าสภาวะที่เหมาะสมของการเตรียมหัวเชื้อเหด็ถั่งเช่าหิมะ คอื

ความเรว็รอบของการเขย่าที่ 178.9 รอบต่อนาท ีปริมาตรอาหารปริมาตร 105 มลิลิลิตร ในฟลาสกข์นาด 250 มลิลิลิตร 

ใช้เวลาในการเลี้ ยงหัวเชื้ อ 106 ชั่วโมง สามารถผลิตเส้นใยคิดเป็นน า้หนักแห้งสูงสุดถึง 14.03 กรัมต่อลิตร และใน

การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเบื้ องต้นของเส้นใยในจานเพาะเชื้ อบนอาหารแขง็ PDA พบว่าเส้นใยมีสีขาวฟู ลักษณะ

สัณฐานวิทยาของเส้นใยโดยวิธี slide culture ตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก  าลังขยาย 100 เท่า พบคอร์นิไดโอ

สปอร ์(conidiospore) มรีปูร่างเป็นท่อนรปูรีเจริญอยู่บน condiophore ส่วนดอกเหด็ถั่งเช่าหิมะที่เจริญบนดกัแด้ไหมจะมี

ความยาวของดอกเหด็อยู่ระหว่าง 2-3 เซนติเมตร ดอกเหด็มีสเีหลืองอ่อนลักษณะรูปร่างคล้าย   ปาการัง มีคอร์นิไดโอ

สปอร์สขีาวปกคลุมเมื่อท าการเลี้ยงโดยใช้แสงเป็นเวลา 20 วัน 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาอิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารส าเร็จรูปต่อการรอดตายและการเติบโตของตัวอ่อนปูแสม 

Episesarma singaporense ได้ด าเนินการด้วยการทดลองอนุบาลตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ด้วยอาหารส าเรจ็รูปที่มี

ระดบัโปรตนี 30% 35% 40% และ 45% โดยอนุบาลกบัตวัอ่อนปูแสมที่เล้ียงในภาชนะพลาสติก ซึ่งอาหารแต่ละสตูรได้

ทดลอง 4 ซ ้า แต่ละซ ้ามีตัวอ่อนเท่ากับ 20 ตัว จากผลการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

(P>0.05) ของอตัราการรอดตายและอตัราการเติบโตของตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่

มีโปรตีนต่างกัน อย่างไรกต็ามพบแนวโน้มการรอดตายของตัวอ่อนปูแสมที่เล้ียงด้วยอาหารส าเรจ็รูปที่มีระดับโปรตีน 

30% สงูกว่าอาหารสตูรอื่นๆ โดยสรุปอาหารส าเรจ็รูปที่มีระดบัโปรตีน 30% สามารถใช้เป็นอาหารทางเลือกที่มีราคาถูก

ส าหรับตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa 

ค าส าคญั: ปูแสม Episesarma singaporense อาหารส าเรจ็รปู 

 

Abstract 

The effect of different dietary protein on survival and growth of sesarmid crab larvae, Episesarma 

singaporense, was evaluated. Formulated diets which contained various protein levels, 30%, 35%, 40%, and 45%, 

were fed to the megalopa stage of this crab. Each diet was randomly assigned to four replicate groups of 20 

megalopa sesarmid crabs that were stocked in plastic containers. The results indicated that there were no significant 

differences in survival rate and growth rate of the megapa fed with different protein levels (P>0.05). However, the 

higher trend of survival was recorded when fed formulated die with 30% protein to the larvae. In summary, 

formulated diet with 30% protein can be used as alternative inexpensive diet to the megalopa of the sesarmid crab. 

Keywords: Sesarmid crab, Episesarma singaporense, Formulated diet 
 

บทน า 

 ปูแสม Episesarma singaporense เป็นปูแสมที่อาศัยในบริเวณป่าชายเลน โดยทั่วไปปูแสมกินเศษใบไม้ 

อนิทรีย์วัตถุ สาหร่ายและสตัว์ขนาดเลก็ที่อยู่ตามผวิดนิในป่าชายเลนเป็นอาหาร (Bouillon et al. 2002; Thongtham and 

Kristensen, 2005; Thongtham et al. 2008) และมีบทบาทในระบบนิเวศป่าชายเลน โดยท าหน้าที่ย่อยสลายใบไม้ที่ร่วง

หล่นในป่าชายเลน เกดิการถ่ายทอดพลังงานเป็นสายใยอาหารในป่าชายเลน (Thimdee et al. 2004)  นอกจากนี้ ปูแสม 

E. singaporense เป็นปูที่มีความส าคัญทางเศรษฐกจิชนิดหนึ่ง ปัจจุบันผลผลิตปูแสมของประเทศไทยไม่เพียงพอต่อการ

บริโภคภายในประเทศ จึงต้องน าเข้าปูแสมจากประเทศแต่ละปีไม่ต ่ากว่า 5,000 ตนั คดิเป็นมูลค่าประมาณปีละ 82 ล้าน
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บาท (บรรจง, 2552) ซึ่งแนวโน้มการขาดแคลนปูแสมเพ่ือการบริโภคในประเทศจะมีมากย่ิงขึ้น เนื่องจากปูแสมที่ใช้

บริโภคทั้งหมดได้จากการจับจากแหล่งอาศัยธรรมชาตใินป่าชายเลนและไม่มผีลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 

แม้ว่าปูแสมชนิดนี้ เป็นปูที่มีความส าคญัทางเศรษฐกจิ และมีแนวโน้มขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการบริโภคของ

คนไทย แต่องคค์วามรู้ เกี่ยวกบัการเพาะพันธุแ์ละผลิตปูแสมจากโรงเพาะฟักยังมน้ีอย  โดยเฉพาะความรู้ เกี่ยวกบัอาหารที่

เหมาะสมกบัตวัอ่อนปูแสมแต่ละระยะ ซึ่งนักวิจัยได้พยายามการพัฒนาอาหารส าเรจ็รปูขนาดเลก็ส าหรับครัสเตเชียนต่างๆ 

(Genodepa et al., 2004a)  โดยเน้นการวิจัยในประเด็นด้านการย่อยอาหาร (digestion)   ความต้องการพลังงาน 

(energetic  requirements)   และความต้องการสารอาหารที่ส  าคัญบางชนิด (major nutritional requirements) เช่น 

โปรตีน  เนื่องจากโปรตีนเป็นสารอาหารที่จ าเป็นที่สัตว์ทั้งหมดต้องการเพ่ือการเติบโต (Glencross, 2006) นอกจากนี้

ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารจะแตกต่างกันขึ้ นกับสัตว์แต่ละชนิด (Holme et al., 2009) อย่างไรกต็ามข้อมูล

เกี่ยวกับระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารของตัวอ่อนของปูต่างๆ ยังมีจ ากัด  มีเพียงรายงานการวิจัยในต่างประเทศ

เกี่ยวกับการศึกษาระดับโปรตีนที่เหมาะสมกับลูกปูระยะวัยรุ่นบางชนิดเช่น ระดับโปรตีนที่เหมาะสมส าหรับลูกปูระยะ

วัยรุ่นของปู Eriocheir sinensis อยู่ในช่วง 39.0-42.5 % (Mu et al., 1998) และยังไม่ปรากฏรายงานการวิจัยเกี่ยวกบั

ระดบัโปรตนีที่เหมาะสมในอาหารของปูแสมวัยอ่อนระยะต่างๆ  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้ท าการวิจัยเกี่ยวกบัระดับโปรตีนส าหรับอาหารส าเรจ็รูปของตัวอ่อนปูแสม 

E. singaporense  ระยะ Megalopa เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าสามารถใช้อาหารส าเรจ็รูปส าหรับลูกกุ้งทะเลที่จ าหน่ายใน

ท้องตลาดมาใช้อนุบาลตัวอ่อนของปูแสมระยะ Megalopa ได้ แต่ยังไม่มีข้อมูลระดับโปรตนีที่เหมาะสม ดังนั้นการวิจัยใน

คร้ังนี้ จึงเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาอาหารส าเรจ็รูปส าหรับตัวอ่อนปูแสม  โดยคาดว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในคร้ังนี้จะ

เป็นประโยชน์ในการพัฒนาอาหารส าเรจ็รูปให้เหมาะสมกบัการอนุบาลตัวอ่อนปูแสม E. singaporense น าไปสู่การพัฒนา

ระบบการเพาะพันธุ์และพัฒนาการผลิตลูกปูแสมทดแทนผลผลิตปูแสมที่ขาดแคลน  ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ  เพ่ือ

เพ่ิมความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 การวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนนิการเตรียมอาหารส าเรจ็รปูที่มรีะดบัโปรตนีแตกต่างกนั ซึ่งอาหารที่ใช้ในการทดลอง

คร้ังนี้ เป็นอาหารส าเรจ็รปูแบบ microbound diet (MBD) ม ี4 สตูร แต่ละสตูรมรีะดบัโปรตนีแตกต่างกนัคอื 30%,  

35%, 40%, และ 45%  ส าหรับวัตถุดบิองคป์ระกอบอาหารที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ ได้ดดัแปลงจากสตูรอาหารที่ใช้ใน

งานวิจัยของ Jin et al. (2013) ดงัแสดงในตารางที่ 1     
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ตารางท่ี 1  องคป์ระกอบของวัตถุดบิที่เป็นส่วนผสมของอาหารที่ใช้ในการทดลอง 

                                           Dietary protein levels (%)  

 30% 35% 40% 45%   

Ingredient (%)       

Fish meal 16.75         21.76         26.76         31.76           

Shrimp meal  5.00           5.00           5.00           5.00             

Soybean meal 20.00         20.00         20.00         20.00           

Wheat gluten meal 5.22           6.78           8.34           9.90           

Fish oil 2.56           2.33           2.11           1.88             

Soybean oil 2.56           2.33           2.11           1.88             

Dextrin 41.11         34.22         27.32         20.45           

Soy lecithin 1.00           1.00           1.00           1.00             

Choline chloride 0.30           0.30           0.30           0.30             

Calcium biphosphate           1.50           1.50           1.50           1.50             

Vitamin premix  0.50           0.50           0.50           0.50             

Mineral premix  1.50           1.50           1.50           1.50             

Sodium alginate 2.00           2.00           2.00           2.00             

Cellulose 0.00           0.78           1.56           2.33             

 

ส าหรับการเตรียมอาหารส าเรจ็รปูแบบ microbound diet (MBD) ที่ใช้ในการทดลองจะด าเนินการตามวิธขีอง 

Holme et al. (2007)  ซึ่งหลังจากเตรียมอาหารสตูรต่างๆ ที่มรีะดบัโปรตนีต่างกนัแล้ว จะต้องน าอาหารที่เตรียมไป

วิเคราะห์หาระดบัโปรตนี หลังจากนั้นแล้วจงึน าอาหารที่มรีะดบัโปรตนีที่ต้องการไปร่อนผ่านตะแกรงที่มขีนาดช่องตาอยู่

ในช่วง 400-600 ไมโครเมตร อาหารที่ผ่านการร่อนที่มขีนาด 400-600 ไมโครเมตร เมื่อเตรียมอาหารเสรจ็จึงจะถูก

น าไปใช้ในการทดลอง 

ส่วนการศึกษาอตัราการรอดตายและการเตบิโตของตวัอ่อนปูแสม ระยะ Megalopa ที่เล้ียงด้วยอาหารส าเรจ็รปู

ที่มรีะดบัโปรตนีต่างกนั ได้ด าเนนิการโดยการรวบรวมแม่พันธปู์แสม E. singaporense ที่มไีข่นอกกระดองจากป่าชายเลน

ในจงัหวัดตรัง น ามาเล้ียงที่โรงเพาะฟัก เมื่อปูแสมฟักไข่จะคดัแยกตวัอ่อนน าไปเลี้ยงในถงัอนุบาลขนาด 500 ลิตร และ

อนุบาลด้วยอาหารจ าพวกโรตเิฟอร์ และอาร์ทเีมยี หลังตวัอ่อนพัฒนาเข้าสู่ระยะ Megalopa ได้ 1 วัน จงึท าการสุ่มไปใช้ใน

การการทดลอง โดยเลือกตวัอ่อนที่มลัีกษณะแขง็แรงและว่ายน า้ว่องไว และต้องมกีารปรับการให้อาหารส าเรจ็รปูกบัตวั

อ่อนก่อนท าการทดลอง  การทดลองคร้ังนี้ แบ่งการทดลองเป็น 4 ชุดทดลอง โดยน าตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa มาแยก

เล้ียงเดี่ยว (Individual culture) ในภาชนะพลาสตกิบรรจุน า้ทะเล 250 มลิลิลิตรที่ระดบัความเคม็ 25 PSU. และอนุบาล

ด้วยอาหารที่มรีะดบัโปรตนีต่างกนัดงันี้ 

ชุดทดลองที่ 1 อนุบาลลูกปูแสมระยะ Megalopa ด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มโีปรตนี 30 % 

ชุดทดลองที่ 2 อนุบาลลูกปูแสมระยะ Megalopa ด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มโีปรตนี 35 % 

ชุดทดลองที่ 3 อนุบาลลูกปูแสมระยะ Megalopa ด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มโีปรตนี 40 % 

ชุดทดลองที่ 4 อนุบาลลูกปูแสมระยะ Megalopa ด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มโีปรตนี 45 % 

ซึ่งแต่ละชุดทดลองจะอนุบาลลูกปูระยะ Megalopa ด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มรีะดบัโปรตนีต่างกนั 4 ซ า้ แต่ละซ า้มี

ตัวอ่อนแยกเลี้ ยงเดี่ยว (Individual culture) เท่ากบั 20 ตัว เนื่องจากพฤติกรรมการกนิกนัเอง (cannibalistic) ของลูกปู

ระยะต่างๆ  จะท าให้ลดความน่าเชื่อถือของผลการศึกษาด้านการกนิอาหารของลูกปูที่เล้ียงรวมกนั (Genodepa, 2004a) 

ดงันั้นเพ่ือขจัดปัญหาการกนิกนัเอง และเป็นการให้มั่นใจว่าตวัอ่อนปูแสมที่สามารถรอดตายและมพัีฒนาการสู่ระยะถัดไป

มาจากการอนุบาลด้วยอาหารส าเรจ็รปูแบบ microbound diet (MBD) และไม่ได้รับอาหารอื่นเพ่ิมเตมิจากการกนิกนัเอง   



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

424 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะเ
ท
ค
โน
โล
ย
ี 

ขณะทดลองได้ท าการเปล่ียนถ่ายน า้ในแต่ละภาชนะในอตัรา 100% และบนัทกึการรอดตายของตวัอ่อน เมื่อ

สิ้นสดุการทดลองเมื่อตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ได้พัฒนาสู่ระยะ Crab 1 แล้วน ามาค านวณอตัราการรอดตาย 

(survival rate) ในรปูของร้อยละ (Holme et al. 2006) ส าหรับการศึกษาการเตบิโตของตวัอ่อนปูแสมระยะระยะ 

Megalopa ที่อนุบาลด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มโีปรตนีต่างกนั จะใช้วธิกีารที่ดดัแปลงจาก Andres et al. (2010) คอืวัดความ

กว้างกระดอง (carapace width; CW) (ภายใต้กล้องจุลทรรศน์) และชั่งน า้หนักเปียก (Wet Weight; WW) (ด้วยเครื่อง

ชั่งดจิิทลั 4 ต าแหน่ง) ของตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ในแต่ละชุดทดลองในขณะตอนเริ่มทดลองและสิ้นสดุการทดลอง 

หลังจากนั้นค านวนอตัราการเพ่ิมของความกว้างกระดองและน า้หนักรปูของร้อยละ แล้วจงึน าข้อมูลอตัราการรอดตายและ

การเตบิโตของตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มโีปรตนีต่างกนัมาเปรียบเทยีบแตกต่างด้วย

สถติ ิANOVA (Analysis of Variances) ตามวิธใีนเอกสารของ Sokal and Rohlf (1995) กรณทีี่ข้อมูลไม่อยู่ในรปูการ

กระจายแบบปกต ิต้องเปรียบเทยีบแตกต่างทางสถติแิบบ Non parametric ด้วยวิธวิเิคราะห์แบบ Kruskal-Wallis 

 

ผลการศึกษา 

 จากการทดลองอนุบาลตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มรีะดบัโปรตนีแตกต่างกนั อตัรา

การรอดตายอยู่ในช่วง 15.6±6.3-25.0±14.4 % ดงัรายละเอยีดในตารางที่ 2  และไม่พบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญั

ระหว่างอตัราการรอดตายของตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มรีะดบัโปรตนีแตกต่างกนั 

(P>0.05)  
 
ตารางท่ี 2 อตัรารอดตายของตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มรีะดบัโปรตนีแตกต่างกนั 

 
อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีนต่างกนั อตัรารอดตาย (%) 

อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีน 30 % 25.0±14.4NS 

อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีน 35 % 15.6±6.3 NS 

อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีน 40 % 21.9±6.3 NS 

อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีน 45 % 15.6±6.3 NS 

                    หมายเหตุ: NS คือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)  

 

ส าหรับการศึกษาการเตบิโตของตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มโีปรตนีต่างกนั 

โดยเปรียบเทยีบข้อมูลอตัราการเพ่ิมขนาดความกว้างกระดอง (CW) และน า้หนักของตวัอ่อนปูแสมระยะระยะ Megalopa 

หลังสิ้นสดุการทดลอง  พบอตัราการเพ่ิมขนาดความกว้างกระดอง (%) อยู่ในช่วง 45.5±10.1-59.1±18.6 % ดงั

รายละเอยีดในตารางที่ 3  และไม่พบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัระหว่างอตัราการเพ่ิมขนาดความกว้างกระดอง ของ

ตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มรีะดบัโปรตนีแตกต่างกนั (P>0.05) 
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ตารางท่ี 3 อตัราการเพ่ิมขนาดความกว้างกระดอง (%) ของตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้วยอาหารส าเรจ็รปู

ที่มรีะดบัโปรตนีแตกต่างกนั 

 
อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีนต่างกนั อตัราการเพ่ิมขนาดความกว้างกระดอง (%) 

อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีน 30 % 50.4±4.9NS 

อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีน 35 % 59.1±18.6NS 

อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีน 40 % 47.3±3.5 NS 

อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีน 45 % 45.5±10.1NS 

             หมายเหตุ: NS คือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P>0.05)  

 

จากการวิเคราะห์น า้หนักของตวัอ่อนปูแสมระยะระยะ Megalopa หลังสิ้นสดุการทดลอง  พบอตัราการเพ่ิม

ของน า้หนักของตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มโีปรตนีต่างกนัอยู่ในช่วง 71.6-80.8
 
% 

ดงัรายละเอยีดในตารางที่ 4  และไม่พบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัระหว่างอตัราการเพ่ิมขนาดความกว้างกระดอง 

ของตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มรีะดบัโปรตนีแตกต่างกนั (P>0.05) 

 

ตารางท่ี 4 อตัราการเพ่ิมน า้หนกั(%)ของตวัอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้วยอาหารส าเรจ็รปูที่มรีะดบัโปรตี

แตกต่างกนั 

 
อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีนต่างกนั อตัราการเพ่ิมของน า้หนัก (%) 

อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีน 30 % 79.7NS 

อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีน 35 % 79.1NS 

อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีน 40 % 80.8 NS 

อาหารส าเรจ็รปูที่มีโปรตีน 45 % 71.6 NS 

                       หมายเหตุ: NS คือไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05)  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 โปรตีน ประกอบด้วยกรดอะมิโนต่างๆ ที่เป็นกลุ่มสาหารที่จ าเป็นที่สัตว์ทั้งหมดต้องการเพ่ือการเติบโต 

(Glencross, 2006) โปรตนียังเป็นองคป์ระกอบหลักและมรีาคาแพงสดุขององคป์ระกอบอาหารสตัว์น า้ จากผลการศึกษา

ระดบัโปรตนีส าหรับอาหารส าเรจ็รปูของตวัอ่อนปูแสม E. singaporense ระยะ Megalopa พบอตัรารอดตายและอตัราการ

เติบโตของตัวอ่อนปูแสม E. singaporense ระยะ Megalopa ไม่แตกต่างกันเมื่ออนุบาลด้วยอาหารส าเร็จรูปที่มีระดับ

โปรตีน 30-45% ซึ่งจากการศึกษาระดับโปรตีนในอาหารส าเรจ็รูปที่ใช้อนุบาลครัสเตเชียนชนิดต่างๆ ทั้งระยะตัวอ่อน

และระยะวัยรุ่นมกัมโีปรตนีป็นองคป์ระกอบอยู่ในช่วง 30-50% (Thongrod and Boonyaratpulin, 1998; Sheen, 2000; 

Unnikrishnan and Paulraj, 2010) ดงัรายละเอยีดในตารางที่ 5    (Holme et al., 2009) 
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ตารางท่ี 5 ระดบัโปรตนีในอาหารของของครัสเตเชียนระยะตวัอ่อนและระยะวัยรุ่น  

 

ชนิด (Species)  ระดับโปรตีนในอาหาร (Dietary protein)          

ระยะวัยอ่อน (Larvae)  

Penaeus indicus  40.0–40.8% 

P. monodon  55% 

P. japonicus  45–55% 

Macrobrachium  rosenbergii          46.1% 

Scylla serrata (megalopa) 55% 

  

ระยะวัยรุ่น (Juvenile)  

Penaeus monodon  42.9% 

Macrobrachium rosenbergii          47.9–50.8% 

Eriocheir sinensis  39–42.5% 

Scylla serrata  50% 

S. serrata  50% 

S. serrata  34.2–51.8% 

       ที่มา: Holme et al. (2009) 

 

จากผลการศึกษาพบว่าตัวอ่อนปูแสม E. singaporense ระยะ Megalopa มีแนวโน้มของอตัราการรอดตายและ

การเติบโตสงูกว่าเมื่ออนุบาลด้วยอาหารส าเรจ็รูปที่มโีปรตีนในช่วง 30 % และเมื่ออนุบาลด้วยอาหารที่มีระดบัโปรตนีสงู

กว่า 35% พบว่าอตัราการรอดตายและการเติบโตมีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกบัรายงานของ  Catacutan (2002) ที่ได้

ศึกษาการเติบโตของปูทะเล Scylla serrata ระยะวัยรุ่น พบว่าเมื่อเล้ียงด้วยอาหารที่มีโปรตีน 32% จะเติบโตดี และการ

เติบโตของปูทะเลวัยรุ่นจะลดลงเมื่อได้รับอาหารที่มรีะดบัโปรตีนสงูกว่า 40%  อย่างไรกต็ามระดับโปรตนีที่เหมาะสมใน

อาหารส าเรจ็รูปจะแตกต่างกนัในสตัว์ขึ้นกับชนิด และระยะพัฒนาการ  และยังขึ้นกบัแหล่งโปรตีน ซึ่งจะมีอทิธพิลจาก

ความสามารถในการย่อย (digestibility)  โปรตนีและองคป์ระกอบกรดอะมโินของแหล่ง (Holme et al., 2009  )  อย่างไร

กต็ามระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารตัวอ่อนจะแตกต่างกนัในสตัว์แต่ละชนิด และระยะพัฒนาการ  เช่นรายงานของ 

Mu et al. (1998) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการโปรตีนของปู Eriocheir sinensis ระยะวัยรุ่นและรายงานว่าระดับ

โปรตนีที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 39.0-42.5 %  หรือรายงานของ  Unnikrishnan and Paulraj (2010) ศึกษาเกี่ยวกบัความ

ต้องการโปรตนีของปูทะเล Scylla serrata ระยะวัยรุ่นของและรายงานว่าระดบัโปรตนีที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 46.9–47.03 

% นอกจากนี้  Jin et al. (2013) ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการโปรตีนของปู Portunus trituberculatus ระยะวัยรุ่นและ

รายงานว่าระดบัโปรตนี 51.5% ท าให้มกีารเตบิโตดทีี่สดุ 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าอาหารส าเร็จรูปแบบ microbound diet (MBD) สามารถใช้อนุบาลตัวอ่อนของปู

แสมได้ ซึ่งลักษณะที่เป็นจุดเด่นของส าเรจ็รูปที่แตกต่างจากอาหารที่มีชิวิต ได้แก่ ขนาด และองค์ประกอบของอาหารเมด็

ส าเรจ็รปูเหล่านั้นสามารถปรับให้ตรงกบัความต้องการของสตัว์แต่ละชนิด และแต่ละช่วงอายุ  (Southgate and Partridge, 

1998)  นอกจากนี้ อาหารส าเรจ็รูปแบบ microbound diet (MBD) มีจุดเด่นในแง่เป็นอาหารทางเลือก เนื่องจากมีราคา

ไม่แพง สะดวกในการผลิต สามารถเกบ็รักษาอาหารไว้ในระยะเวลาสั้นถงึระยะเวลาปานกลาง (Southgate and Partridge, 

1998)  และได้มีรายงานถึงความส าเร็จในการใช้อาหารส าเรจ็รูปแบบ microbound diet (MBD) (Genodepa  et al., 

2004b; Genodepa  et al., 2006; Holme et al., 2006) แต่อย่างไรก็ตามอาหารส าเร็จรูปแบบ microbound diet 

(MBD) อาจมข้ีอด้อยที่อาจเป็นปัญหาด้านคุณภาพน า้ การเพ่ิมของแบคทเีรีย และการลดลงของสารอาหารที่เกดิจากการ

รั่วไหล (leaching) ของสารอาหาร (Holme et al., 2009) 
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สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ของอตัราการรอดตายและ

อัตราการเติบโตของตัวอ่อนปูแสมระยะ Megalopa ที่อนุบาลด้วยอาหารส าเรจ็รูปที่มีโปรตีนต่างกัน สามารถสรุปได้ว่า

อาหารส าเรจ็รูปแบบ microbound diet (MBD) ที่มีระดับโปรตีนในช่วง 30-45% สามารถใช้อนุบาลตัวอ่อนของปูแสม

ระยะ Megalopa ให้มกีารรอดตายและเตบิโตพัฒนาสู่ตวัอ่อนระยะ Crab ได้ ดงันั้นอาหารส าเรจ็รปูแบบ microbound diet 

(MBD) จึงมมีจุีดเด่นในแง่เป็นอาหารทางเลือกส าหรับการอนุบาลตวัอ่อนปูแสม  

 

กิตติกรรมประกาศ  
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ โรงเพาะฟัก และเคร่ืองมอืวิทยาศาสตร์ ส าหรับการวิจัย  
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การประเมินความสอดคลอ้งในการปฏิบติัตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งดา้นอาชีวอนามยัและ

ความปลอดภยั กรณีศึกษา: งานก่อสรา้งโครงการ อาคารศูนยก์ารแพทย ์ 
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Evaluation of legal Compliance with Occupation Health and Safety Laws 

Case study: Walailak University Hospital Center Construction Project 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินความสอดคล้องในการปฏบิัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี

วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 รวมถึงกฎกระทรวง  ประกาศกรมและระเบียบกรมต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกบัโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการแก้ไข

ให้สอดคล้องตามกฎหมาย โดยกลุ่มตวัอย่างบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง เคร่ืองมอืที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้

เป็นแบบตรวจประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล คอื สถติเิชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  

ผลการวิจัยครั้งนี้  จากการส ารวจพ้ืนที่เขตก่อสร้างโครงการ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใ์นช่วงการท าฐานราก 

การหล่อเสา และการหล่อพ้ืน บริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งนี้  มข้ีอหรือมาตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวน 288 ข้อ ที่น ามา

ตรวจประเมินความสอดคล้องในการปฏิบัติตามกฎหมายส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  ผลการประเมินความสอดคล้องการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย พบว่า บริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งนี้    มีการปฏิบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายจ านวน 193 ข้อ คิด

เป็น ร้อยละ 67.01 และผลการปฏิบัติตามที่ไม่สอดคล้องมีจ านวน 95 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 32.99 การปฏิบัติที่ไม่

สอดคล้องมากที่สดุ 3 ด้าน คือ การจัดท าเอกสาร หนังสอื รายงานด้านความปลอดภัย การดูแลสขุภาพของผู้ปฏบิตังิาน 

และการตรวจวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการท างาน 

ค าส าคญั: งานก่อสร้าง  กฎหมายด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 

 

Abstract 

         The objectives of this research were:1)to evaluation legal compliance with Occupational Safety, Health and 

Environment ACT B.E. 2554 and  health and safety law related, 2) to provide guidance on corrective actions 

comply with the law. The sample used in the study was a construction company. The tool used was a legal compliance  

          This research showed a survey result from of Walailak University Hospital Center Project during founding 

work. There are 288 clauses of occupational health and safety laws used to assess the compliance, evaluation results 

found that however, 193 items were complied, accounted for 67.01  percent, 95 items were not complied, 

accounted for 32.99 percent. The first three topics of non-compliance 1) were documentation, safety report booklet 

2) worker health care and 3) work condition analysis accordingly. 

Keywords: Construction Work, Occupation Health and Safety Laws 

mailto:mujalin.sa@wu.ac.th
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Investigations of lower crossed syndrome’s characteristics in clinical dental students at 

Khon Kaen University in 2016 
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Sawitri Wanpen3 and Sauwanan Bumrerraj5 
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บทคดัย่อ 

 กลุ่มอาการโลเวอร์ครอสเป็นความไม่สมดุลในการท างานของกล้ามเนื้อส่วนล าตวัของร่างกายประกอบด้วย ภาวะ

หดสั้นของกลุ่มกล้ามเนื้ องอสะโพกและกลุ่มกล้ามเนื้ อเหยียดหลังร่วมกับภาวะอ่อนแรงของกลุ่มกล้ามเนื้ อหน้าท้องและ

กลุ่มกล้ามเนื้ อเหยียดสะโพก ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอาการนี้ บ่อยคือ ท่าทางในการท างานไม่ถูกต้องตาม

หลักการยศาสตร์ อาชีพทนัตแพทย์มีปัญหาปวดหลังส่วนล่างได้บ่อยเนื่องจากท่าทางในการท างานต้องก้มล าตัวขณะท า

หัตถการเป็นระยะเวลานานจึงอาจเกดิกลุ่มอาการนี้ ได้ ดังนั้นจุดประสงค์ของการศึกษาคือการประเมินทางคลินิกเพ่ือบ่ง

บอกองค์ประกอบของกลุ่มอาการโลเวอร์ครอสในนักศึกษาคณะทนัตแพทยศาสตร์ชั้นคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน

ระหว่างปี พ.ศ.2559 จ านวน 110 คน การตรวจประเมนิร่างกาย ได้แก่ การตรวจประเมนิภาวะหดสั้นของกลุ่มกล้ามเนื้ อ

งอสะโพกด้วยการทดสอบ Thomas (มุมเท่ากบั 0 องศา) และกลุ่มกล้ามเนื้อเหยียดหลังด้วยการทดสอบ Schober (ความ

ยาวมากกว่า 6 เซนติเมตร) ร่วมกบัการตรวจประเมินภาวะอ่อนแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยการทดสอบลดระดบั

ขาลง (มุมเท่ากับ 0 องศา) และกลุ่มกล้ามเนื้ อเหยียดสะโพกด้วยอุปกรณ์วัดก าลังกล้ามเนื้ อ (ก าลังมากกว่า 20.7 

กโิลกรัม) ผลการศึกษาพบ ภาวะหดสั้นของกลุ่มกล้ามเนื้องอสะโพกข้างขวาร้อยละ 70.9 และข้างซ้ายร้อยละ 70.0  และ

กลุ่มกล้ามเนื้ อเหยียดหลังร้อยละ 93.6 ร่วมกับภาวะอ่อนแรงของกลุ่มกล้ามเนื้ อท้องร้อยละ 74.5 และกลุ่มกล้ามเนื้ อ

เหยียดสะโพกข้างขวาร้อยละ 98.2 และข้างซ้ายร้อยละ 99.1 สรุปได้ว่าอาสาสมัครพบภาวะหดสั้นของกลุ่มกล้ามเนื้ องอ

สะโพกและกลุ่มกล้ามเนื้อเหยียดหลังสงู ภาวะอ่อนแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าท้องและกลุ่มกล้ามเนื้อเหยียดสะโพกสงู จึง

มแีนวโน้มที่จะเกดิกลุ่มอาการโลเวอร์ครอสและอาการปวดหลังได้ 

ค าส าคญั: กลุ่มอาการโลเวอร์ครอส  ภาวะกล้ามเนื้อท างานไม่สมดุล  ทนัตแพทย์ 
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Abstract 

 Lower crossed syndrome (LCS) is a term similar to muscles imbalance of lower body, which consists of 

muscle tightness of hip flexors and back extensors muscles, weakness of abdominal and hip extensor muscles. The 

most common risk to promote this syndrome is a poor working posture. Dentists often are common career who have 

low back pain due to poor working posture. They often bend their trunks in dental operation for a long time. The 

objective of this study was to evaluate components of LCS in clinical dental students at Khon Kaen University in 

2016. 110 participants were recruited and examined in this study. Physical examination consists of tightness testing 

of hip flexors by Thomas’s test (angle = 0 degree) and back extensors muscles by modified Schober’s test (length 

> 6 cm) and weakness testing of abdominal by double leg lowering test (angle = 0 degree) and hip extensor muscles 

by hand held dynamometer (power > 20.7 kg) . The results were shown that 70.9% of the right hip flexors 

tightness, 70.0% of the left hip flexors tightness, 93.6% of back extensors whereas 74.5% of abdominal weakness, 

98.2% of the right hip extensor weakness, 99.1% of the left hip extensor weakness. In conclusion, hip flexors 

tightness, back extensors tightness, abdominal weakness, and hip extensor weakness are elicited in the high level. 

This situation may lead to lower crossed syndrome and other back disorders. 

Keywords: Lower crossed syndrome, Muscles imbalance, Dentist 
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การเปรียบเทียบฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระและปริมาณกลุ่มสารฟีนอลิกของสารสกดัจาก 

ขา้วกลอ้งงอก ขา้วกลอ้งและขา้วขาว จากขา้วสายพนัธุ ์KDML105 และ PL2 

วาจาทพิย์ บูรณวิชิต และธารทพิย์ บุญส่ง* 

 

Comparison of antioxidant activities and total phenolic content of germinated  

brown rice, brown rice and white rice extracts from KDML105 and PL2 cultivars 

Wajathip Bulanawichit1 and Tantip Boonsong2* 

 

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณโุลก 65000 

Department of Biochemistry, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phitsanulok, 65000 

*Corresponding author. E-mail: Tantips@hotmail.com   

 

 

บทคดัย่อ 

 ข้าว (Oryza sativa L. ) เป็นอาหารหลักในเอเชียและโดยเฉพาะข้าวกล้องงอกมีประโยชน์ต่อสขุภาพ เนื่องจาก

กระบวนการงอกของเมลด็ข้าวกล้องงอกนั้น ข้าวกล้องงอกมีสารอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสงูกว่าข้าวกล้องและ

ข้าวขาว การศึกษาคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระและปริมาณกลุ่มสารฟีนอลิกของข้าวกล้องงอก 

ข้าวกล้อง และข้าวขาว จากข้าวสายพันธุ์ของไทย (ขาวดอกมะลิ 105 และ พิษณุโลก 2) ที่ความเข้มข้น 0.1-100 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ทดสอบความสามารถการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 2,2-diphenyl-1 picryhydrazyl (DPPH) และ 

2,2'-azinobis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS)) และหาปริมาณฟีนอลิกด้วยวิธี Folin–Ciocalteu 

จากผลการทดลองพบว่า สารสกดัจากข้าวกล้องงอกทั้งสองสายพันธุม์ศีักยภาพในการก าจัดอนุมูลอสิระได้ ด้วยวิธ ีDPPH 

และ ABTS และมปีริมาณฟีนอลลิก สงูกว่าเมื่อเทยีบกบัข้าวกล้อง และข้าวขาว ตามล าดบั ค่า IC50 จากการทดสอบด้วย

วิธี DPPH ของข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องและข้าวขาว จากข้าวสายพันธุ์ KDML105 เท่ากับ 1.63 3.03 และ 9.40 

มลิลิกรัม/มลิลิลิตร ส าหรับข้าวสายพันธุ ์PL2 พบว่ามค่ีา IC50 เท่ากบั 1.50 2.21 และ 6.17 มลิลิกรัม/มลิลิลิตร ซึ่งผล

ของค่า  IC50 ที่ต ่าสดุของข้าวกล้องงอกจากข้าวทั้งสองสายพันธุ ์แสดงว่าข้าวกล้องงอกสามารถต้านอนุมูลอสิระได้สงูสดุ

เมื่อเทยีบกบัข้าวกล้องและข้าวขาว ในการวัดความสามารถการต้านอนุมูลอสิระด้วยวิธ ีABTS จะแสดงผลเป็นค่า Trolox 

Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC)  จากผลการทดสอบพบว่าข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องและข้าวขาว จากข้าวสาย

พันธุ์ KDML105 และ PL2  มีค่า TEAC เท่ากับ 5551.33227.99  3594.68759.82  2100.30848.45 และ

6258.94467.81  5360.001490.0  4620.031538.19 ตามล าดับ นอกจากนี้ พบว่าข้าวกล้องงอกจากทั้งสอง

สายพันธุม์ีปริมาณกลุ่มสารฟีนอลิกสงูสดุ จากผลการศึกษาแสดงให้เหน็ว่าข้าวกล้องงอก อาจจะพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์

อาหารเพ่ือสขุภาพและใช้เป็นแหล่งอาหารที่มคีวามส าคญัในการต้านอนุมูลอสิระ  

ค าส าคญั: ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ  กลุ่มสารฟีนอลิก  ข้าวกล้องงอก  ข้าวกล้อง  ข้าวขาว 
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Abstract 

 Rice (Oryza sativa L.) is a staple food in Asia, especially germinated brown rice (GBR) which has 

beneficial health effects. Due to the germination process, GBR contains higher amounts of nutrients and bioactive 

compounds than brown rice (BR) and white rice (WR). The purpose of this study was to investigate the antioxidant 

activities and phenolic compounds of GBR, BR and WR from two Thai rice cultivars (KDML105 and PL2) at 

concentrations of 0.05-1 mg/ml. The antioxidant activity was determined by 2,2-diphenyl-1-picryhydrazyl 

(DPPH) and 2,2'-azinobis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS) radical scavenging methods. Total 

phenolic content was examined by the Folin–Ciocalteu method. The results showed that GBR from both cultivars 

had the higher potential in scavenging DPPH and ABTS radicals and total phenolic contents than BR and WR 

respectively. The IC50 values in the DPPH assay of GBR, BR and WR from the KDML105 cultivar were 1.63, 

3.03 and 9.40 mg/ml. While the PL2 cultivar were 1.50, 2.21 and 6.17 mg/ml. The lowest value IC50 of GBR 

from both cultivars represented the highest antioxidant activity of GBR compared to BR and WR. The GBR from 

both cultivars showed the lowest IC50 has the highest antioxidant activity.  The measurement of antioxidant activity 

by ABTS was reported as Trolox Equivalent Antioxidant Capacity (TEAC) value. The results demonstrated that 

the TEAC values of GBR, BR and WR from KDML105 and PL2 cultivars were 5551.33227.99,  

3594.68759.82, 2100.30848.45 and 6258.94467.81, 5360.001490.0, 4620.031538.19 

respectively. Moreover, it was found that the GBR from both cultivars had the highest content of phenolics. These 

results suggest that germinated rice may be develop to functional food and also as a potential source of dietary 

antioxidants.  

Keywords: antioxidant activity, phenolic compounds, germinated brown rice, brown rice, white rice 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

434 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ขุ
ภ
าพ

 

การศึกษาความชุกของ hemoglobin E / β thalassemia ทีม่ีระดบั hemoglobin F ต า่ ใน

กลุ่ม hemoglobin E homozygote ทีไ่ดร้บัการวินจิฉยัโดยวิธี high-performance liquid 

chromatography  

ปวันรัตน์ สวนนุ่ม, พีระพล วอง*, ปริศนา เจริญพร, สวิชญาพร เจิมน่ิม, มณฑริา จันทร์อนิ , 

สภุารัตน์ จอนค า, เอกอมร เทพพรหม และรวิสตุ เดียวอิศเรศ 

 

Prevalence of hemoglobin E / β thalassemia compound heterozygote with low hemoglobin F 

phenotype among hemoglobin E homozygote, determined by high-performance liquid 

chromatography 

Pawanrat Suannum, Peerapon Wong*, Prissana Charoenporn, Sawischayaporn Jermnim,  

Monthira Chan-In, Suparat Johnkom, Akamon Tapprom and Rawisut Deoisares 

 

หน่วยวิจัยธาลัสซีเมีย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณโุลก รหัสไปรษณีย์ 65000 

Thalassemia Research Unit, Faculty of Medicine, Naresuan University, Phitsanulok Province, Postal Code 65000 

* Corresponding author. E-mail: peeraponw@nu.ac.th  

 

บทคดัย่อ   

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือหาความชุกของ hemoglobin (Hb) E / β thalassemia ที่ได้รับการวินิจฉัยผิด

เป็น Hb E homozygote เนื่ องจากปริมาณ Hb F ที่ต ่ า จากการวิเคราะห์ชนิดและสัดส่วนของ Hb ด้วยวิธี high-

performance liquid chromatography (HPLC) การศึกษาได้ด าเนินการภายใต้โครงการตรวจวินิจฉัยเพ่ือก าหนดคู่เสี่ยง

ของ -thalassemia ในหญิงตั้งครรภ์และสามี ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ถึง มีนาคม 

2560 คู่สามีภรรยาที่ได้รับการวินิจฉัย Hb E homozygote ในคนใดคนหนึ่ง และอีกคนหนึ่งได้รับการวินิจฉัย Hb E 

heterozygote หรือ Hb E homozygote โดยวิธี HPLC จะถูกคัดเลือกเข้าสู่การศึกษา Hb E homozygote ทุกคนจะได้รับ

การตรวจยืนยันการวินิจฉัย β mutation โดยเทคนิคการตรวจ DNA พร้อมกบัตรวจหา α0
-thalassemia ชนิด(Southeast 

Asian และ Thai deletion
+α และ )-thalassemia (ชนิด -3.7 และ -4.2 kb deletion) จากคู่สามีภรรยา 6,023 คู่ที่

ได้รับการตรวจด้วยวิธ ีHPLC พบคู่สามีภรรยาที่เข้าเกณฑก์ารคัดเลือก 464 คู่ ในจ านวนนี้มี 25 คู่ ที่ทั้งสามีและภรรยา

ได้รับการวินิจฉัย Hb E homozygote ในจ านวนผู้ที่ได้รับการวินิจฉัย Hb E homozygote 489 คน พบ Hb E /  

thalassemia จ านวน  คน 5(1.0%) ทั้ง  คน ตรวจพบ 50
-thalassemia หรือ +

-thalassemia ร่วมด้วย และจากผลการ

ตรวจดังกล่าวจึงพบคู่เสี่ยงของ Hb E /  thalassemia เพ่ิมขึ้นอกี 5 คู่ จากการศึกษาสรุปได้ว่าความชุกของ Hb E /  

thalassemia ในกลุ่ม Hb E homozygote ที่ได้รับการวินิจฉัยจาก HPLC เท่ากบัร้อยละ 1. 0 โดย -thalassemia อาจเป็น

ปัจจัยส าคญัในการท าให้ระดบั Hb F ต ่าลงใน Hb E /  thalassemia 

ค าส าคญั: Hemoglobin E / -thalassemia, Hemoglobin E homozygote, High-performance liquid 

chromatography, Hemoglobin F 
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Abstract 

 To find out the prevalence of hemoglobin (Hb) E / -thalassemia disease with a phenotypic misdiagnosis 

of Hb E homozygote due to a very low Hb F fraction determined by high-performance liquid chromatography 

(HPLC), the study was conducted prospectively in prenatal control program of -thalassemia in the lower north 

of Thailand, between February 2014 and March 2017. All couples with phenotypic diagnoses of homozygous Hb 

E by HPLC in one person, and heterozygous or homozygous Hb E in the other one were consecutively recruited. 

DNA methods to confirm their genotype of Hb E homozygote and to detect other -thalassemia mutations, together 

with 0
-thalassemia (Southeast Asian and Thai deletions) and +

-thalassemia (3.7- and 4.2-kb deletions) 

determinants were performed in all samples with Hb E homozygote phenotype. Among 6,023 couples determined 

by HPLC, 464 couples were met our requirement, 25 with double diagnoses of Hb E homozygote. After performing 

genotypic diagnosis in 4 8 9  phenotypic Hb E homozygote, 5 (1.0%) Hb E / -thalassemia subjects were 

identified. All 5 samples co-inherited with either 0
-thalassemia or +

-thalassemia allele. Considering with these 

5 Hb E / -thalassemia detected, there were 5 more at-risk couples for Hb E / -thalassemia identified. 

Prevalence of Hb E / -thalassemia among Hb E homozygote phenotype, determined by HPLC, was 1.0%. An 

-thalassemia coinheritance may be a major Hb F lowering cause in Hb E / -thalassemia.                                                                

Keywords: Hemoglobin E / -thalassemia, Hemoglobin E homozygote, High-performance liquid chromatography, 

Hemoglobin F 
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การศึกษาคุณภาพน ้าประปาทางจุลชีววิทยาในเขตพื้ นทีต่ าบลท่าทอง  

อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

ณัฐนันท ์อิ่มเมฆ1, อารี ทองทุง่1, สภุาพรรณ เอกอุฬารพันธ์2 และณรงค์ จัตุรัส1,2* 

 

Microbiological quality testing of tap water collected in  

Tha Thong Sub-district, Phitsanulok province 

Nattanan Aimmek1, Aree Thongthung1, Supapan Eakuranpan2 and Narong Jaturas1,2* 

 

1ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสติวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมอืง จังหวัดพิษณโุลก 65000 

2สถานบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ าเภอเมอืง จงัหวัดพิษณโุลก 65000 

1Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Muang, Phitsanulok, 65000 

2Medical Science Academic Service Centre, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Muang, Phitsanulok, 65000 

*Corresponding author: narongja@nu.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคุณภาพน า้ประปาในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืง จังหวัดพิษณโุลก การศึกษานี้มวีัตถุประสงค์

เพ่ือประเมนิคุณภาพน า้ประปาทางด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด โคลิฟอร์มแบคทเีรีย และ Escherichia 

coli โดยเกบ็ตวัอย่างน า้ด้วยวิธ ีaseptic technique ในต าแหน่งต้นน า้ กลางน า้ และปลายน า้ จ านวน 11 หมู่บ้าน ระหว่าง

เดอืนมกราคม ถงึ เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560 รวม 39 ตวัอย่าง ท าการประเมนิคุณภาพน า้ทางจุลชีววิทยา โดยตรวจหา

ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดด้วยวิธ ีTotal plate count และแบคทเีรยีกลุ่มโคลิฟอร์มแบคทเีรียและเชื้อ Escherichia coli ด้วย

วิธ ีMPN จากผลการศึกษาพบว่า การตรวจหาปริมาณจุลนิทรีย์ทั้งหมดในตวัอย่าง ร้อยละ 100 ของตวัอย่างผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน ร้อยละ 69 มกีารปนเป้ือนโคลิฟอร์มแบคทเีรียเกนิเกณฑม์าตรฐาน และร้อยละ 44 ตรวจพบเชื้อ Escherichia 

coli ดงันั้นผลการศึกษาคุณภาพน า้ประปาทางจุลชีววิทยา ในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืง จังหวัดพิษณโุลก ร้อยละ 

72 ของน า้ประปาไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐานน า้บาดาลที่ใช้บริโภค ที่ก  าหนดให้ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกนิกว่า 500 

โคโลนี/ลบ.ซม. โคลิฟอร์มแบคทเีรียน้อยกว่า 2.2 เอม็พีเอน็/ลบ.ซม. และต้องตรวจไม่พบเชื้อ Escherichia coli   จาก

การศึกษานี้ชี้ ให้เหน็ว่าควรเฝ้าระวังคุณภาพน า้ประปา หากต้องการใช้ดื่มควรมกีระบวนฆ่าเชื้อโรคก่อน เช่น การต้ม การ

เตมิคลอรีน และควรมกีารให้ความรู้แก่ผู้ที่ดูแลระบบผลิตน า้ประปา 

ค าส าคญั: คุณภาพน า้ประปา  ต าบลท่าทอง  โคลิฟอร์มแบคทเีรีย  ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทเีรีย  อโิคไล 
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Abstract 

The study conducted to examine the quality of tap water at Tha Thong sub-district, Muang district, Phitsanulok 

province. This study aimed to assess the microbiological qualities i.e. total bacterial count, fecal-coliform bacteria 

and Escherichia coli. We collected tap water by aseptic techniques from 11 villages between January and March 

2017. Total of 39 samples (3 samples each site namely up-stream, mid-stream, and down-stream). These sample 

were examined for total bacteria count using Total palate count technique, coliform bacteria and Escherichia coli 

using MPN method. The result show that total bacteria count in all tap water samples were passed the standard. 

Meanwhile, sixty nine percent of tap water were contaminated with coliform bacteria and 44 % of tap water samples 

were contaminated with Escherichia coli. In conclusion, the assessment of microbiological qualities of tap water at 

Tha Thong sub-district, Muang district, Phitsanulok province show that seventy-two percent of tap water samples 

were not passed the standard of domestic water usage that are the total bacteria count not more than 500 colonies 

per cubic centimeter, the coliform bacteria less than 2.2 MPN per cubic centimeter and E. coli not present in the 

water sample. So, intensive monitoring the water quality is an urgently needed as well as training course on water 

treatment should be given to the water operators. 

Keywords: Tap water quality, Tha Thong sub-district, Coliform bacteria, Fecal-coliform bacteria, E. coli  
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การศึกษาเปรียบเทียบผลการรกัษาทนัทีระหว่างเทคนคิแอคทีฟรีลีสแบบดดัแปลง  

และการนวดไทยในผูป่้วยกลุ่มอาการสะบกัจม 

เศรษฐพงศ์ หนองหารพิทกัษ์1,2, ยอดชาย บุญประกอบ3*, ปรีดา อารยาวิชานนท์4,  

อุไรวรรณ ชัชวาลย์3 และลักขณา มาทอ3 

 

Comparative study of the immediate therapeutic effects between modified active release 

technique and traditional Thai massage in patient with scapulocostal syndrome 

Settapong Nongharnpitak1,2, Yodchai Boonprakob3*, Preeda Arayawichanon4,  

Uraiwan Chatchawan3 and Lugkana Mator3 
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* ผู้รับผดิชอบบทความ Email: yodchai@kku.ac.th 

1A Master of Sciences Program in Physical Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen 
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2Neuroscience Research and Development Group, Khon Kaen University, Khon Kaen province, 40002 

3Department of Physical Therapy, Faculty of Associated Medical Science, Khon Kaen University, Khon Kaen province, 40002 

4Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen province, 40002 
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บทคดัย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทยีบผลการรักษาทนัทรีะหว่างเทคนิคแอคทฟีรีลีสแบบดัดแปลงและการ

นวดไทยในผู้ ป่วยกลุ่มอาการสะบักจมต่อระดับอาการปวด ระดับกั้นความเจบ็ปวด และองศาการเคลื่อนไหวของคอ และ

ข้อไหล่ โดยศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบักจม จ านวน 50 คน (เพศชาย จ านวน 10 คน และเพศหญิง จ านวน 40 คน) 

สุ่มตัวอย่างแบบภาคชั้น (stratified block random allocation) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยเทคนิค

แอคทฟีรีลีสแบบดดัแปลง และกลุ่มที่ได้รับการรักษาด้วยการนวดไทย แต่ละกลุ่มได้รับการรักษาเป็นเวลา 30 นาท ีผู้ป่วย

ได้รับการประเมินระดับอาการปวด ระดับกั้นความเจบ็ปวด และองศาการเคลื่อนไหวของคอ และข้อไหล่ ก่อนการรักษา

และหลังการรักษาทนัท ีประเมินผลก่อนและหลังการรักษาภายในกลุ่มด้วยสถิติ paired samples t-test ประเมินผลความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ ANCOVA โดยใช้ค่า pre-test เป็นตัวแปรร่วมในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เมื่อ

เปรียบเทียบภายในกลุ่มพบว่า ระดับอาการปวดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่ระดับกั้นความเจบ็ปวด และ

องศาการเคลื่อนไหวของคอ และข้อไหล่เพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งสองกลุ่ม (p<0.05) อย่างไรกต็าม เมื่อ

เปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มพบว่าค่าตวัแปรทุกค่าไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ(p>0.05) สรปุผลการศึกษา เทคนิคแอคที

ฟรีลีสแบบดัดแปลงและการนวดไทยมีผลทันทีในการลดอาการปวด เพ่ิมระดับกั้นความเจ็บปวด และเพ่ิมองศาการ

เคล่ือนไหวของคอ และข้อไหล่ ในผู้ป่วยกลุ่มอาการสะบกัจมได้ไม่แตกต่างกนั 

ค าส าคญั: กลุ่มอาการสะบกัจม  เทคนิคแอคทฟีรีลีสแบบดดัแปลง  การนวดไทย 
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Abstract 

Scapulocostal syndrome (SCS) is a common clinical disorder, which is defined as a chronic pain of 

scapular region. The major sign of SCS is similar to myofascial pain syndrome which is termed as myofascial 

trigger point. Due to the complexity of pathophysiology and pathogenesis of SCS, intervention of new techniques 

for treating this syndrome have studied consistently. Recent studies of the therapeutic effects of manual therapy in 

patient with SCS have been proven include modified active release technique (mART) and traditional Thai massage 

(TTM). Although both techniques were shown therapeutic effects similarly, the comparative of efficacy is needed 

for proving. The objective of this study is to compare the immediate therapeutic effects between mART and TTM 

in patient with SCS on pain intensity, pressure pain threshold, and cervical and shoulder range of motion. Fifty 

patients with SCS (10  males, 40  females) were recruited in this study. They were divided into two groups by 

stratified block random allocation including mART group and TTM group. In each group was received 30 miniutes 

for mART or TTM treatment. Pain intensity, pressure pain threshold, and cervical and shoulder range of motion 

were investigated before and after treatment. Paired samples t-test was used to determine significant difference 

within group. ANCOVA was used to evaluate significant difference between groups, using a pre-test as a covariate 

variable. Results within group showed pain intensity was decreased significantly, while pressure pain threshold, and 

cervical and shoulder range of motion were increased significantly in both groups (p<0.05). However, there were 

no significant difference in outcome measurements when compared between groups (p>0 . 05 ) .  In conclusion, 

mART can improve pain intensity, pressure pain threshold, and cervical and shoulder range of motion in patients 

with SCS similar to TTM. 

Keywords: scapulocostal syndrome, modified active release technique, traditional Thai massage 
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การศึกษาเปรียบเทียบผลระยะสั้นระหว่างการออกก าลงักายทัว่ไปและ 

การออกก าลงักายเพือ่ความมัน่คงของกลา้มเนื้ อสะบกัในนกัศึกษาทนัตแพทย ์

ธนพงษ์ เหมือนชาติ1,2, ยอดชาย บุญประกอบ3*, ดาราพร แซ่ล้ี2,4, ลักขณา มาทอ3,  

สาวิตรี วันเพญ็3 และเสาวนันท ์บ าเรอราช5  

 

Comparative study of short term effect between general and scapular stabilized 

exercise in dentist students 
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บทคดัย่อ 

จุดประสงค์ของการศึกษาคือเปรียบเทียบผลระยะสั้นของการออกก าลังกายทั่วไปและการออกก าลังกายเพ่ือ

ความมั่นคงของกล้ามเนื้ อสะบักต่อการเปล่ียนแปลงมุมศีรษะและคอ และความแขง็แรงของกล้ามเนื้ อคอและกล้ามเนื้ อ

สะบกั ในนักศึกษาทนัตแพทย์ชั้นปีที่ 4 อาสาสมคัร 74 คน ผ่านเกณฑก์ารคดัเข้าและถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มตามตาราง

เรียน กลุ่มแรก 38 คนได้รับการออกก าลังกายเพ่ือความมั่นคงของกล้ามเนื้อสะบัก กลุ่มสอง 36 คนได้รับการออกก าลัง

กายทั่วไป การออกก าลังกายทั้งสองใช้เวลา 15 นาทีต่อครั้ง กระท า 2 ครั้งต่อวัน โดยน าการออกก าลังกายเข้าไปคั่น

ระหว่างช่วงพักของการฝึกปฏบิตั ิความถี่การออกก าลังกาย 1 คร้ังต่ออาทติย์ กระท าทั้งหมด 1 เดอืน การประเมนิตวัแปร

ต่างๆกระท าก่อนหลังสิ้นสดุการได้รับโปรแกรมออกก าลังกายไปแล้ว 1 เดอืน ผลการศึกษาเปรียบเทยีบภายในกลุ่มพบว่า 

ความแขง็แรงกล้ามเนื้อของกลุ่มก้มศีรษะ กล้ามเนื้ อเซอร์ราตัสแอนทเีรียร์ กล้ามเนื้อมิดเดิลทราปีเซียส และกล้ามเนื้อโล

เวอร์ทราปีเซียสเพ่ิมขึ้นอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) ยกเว้นมุมศีรษะและคอของกลุ่มที่ได้รับการออกก าลังกายเพ่ือ

ความมั่นคงของกล้ามเนื้ อสะบักเท่านั้นที่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05)   เมื่อเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มผล

การศึกษาพบเฉพาะความแขง็แรงกล้ามเนื้ อมดิเดิลทราปีเซียสของกลุ่มออกก าลังกายเพ่ือความมั่นคงของกล้ามเนื้ อสะบัก

มีก าลังมากกว่ากลุ่มออกก าลังกายทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) สรุปว่าการออกก าลังกายทั้งสองแบบที่คั่น

ระหว่างการฝึกงานทางคลินิกสามารถช่วยเพ่ิมความแขง็แรงกล้ามเนื้อก้มคอและกล้ามเนื้อสะบกับางมัดได้ไม่แตกต่างกนั 

อย่างไรกต็าม การออกก าลังกายเพ่ือความมั่นคงของกล้ามเนื้ อสะบกัเท่านั้นที่มผีลต่อการเพ่ิมมุมของศีรษะและคอ 

ค าส าคญั: มุมศีรษะและคอ  การออกก าลังกายเพ่ือความมั่นคงของกล้ามเนื้อสะบกั 
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Abstract 

The purpose of this study was to compare short term effect between scapular stabilized exercise and general 

exercise on alternation of craniovertebral angle and neck and scapular muscle strength in the 4
th
 year of dentist 

students. Seventy four participants were recruited and divided into two groups by section of clinical studying. Thirty 

eight participants were performed scapular stabilized exercise and thirty five participants were performed general 

exercise, respectively. These exercises are inserted during clinical practice period which are performed 15 minutes 

per time, 2 times per day, and once a week in 1 month. All of measurements were tested before and one month 

follows up. After short term training strength of craniocervical flexors, serratus anterior, middle trapezius, and lower 

trapezius muscle were increased significantly when compared within group, except only craniovertebral angle was 

increased significantly in scapular stabilized exercise group. When compared between groups, middle trapezius 

muscle strength in scapular stabilized exercise group was increase significantly. In conclusion, both types of 

exercises can improve muscle strength in some neck and scapular muscles similarly. However, scapular stabilized 

exercise can improve craniovertebral angle.  

Keywords: craniovertebral angle, scapular stabilization exercise 
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บทคดัย่อ 

 ระดับกิจกรรมทางกายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความสามารถในการทรงตัวในขณะยืนในวัยรุ่น หลักฐานจาก

งานวิจัยที่ผ่านมารายงานว่านักกฬีาที่ฝึกซ้อมกฬีามีความสามารถในการทรงตวัดีกว่าวัยรุ่นที่ไม่ใช่นักกฬีา นอกจากนี้  การ

ใช้อุปกรณ์สื่อสารในโลกสังคมออนไลน์และการแข่งขันทางการศึกษาสูงท าให้วัยรุ่นอยู่ในท่านั่งเป็นเวลานานและมี

แนวโน้มของการท ากิจกรรมทางกายลดลง งานวิจัยเกี่ยวกับความสามารถในการทรงตัวในวัยรุ่นที่มีกิจกรรมทางกาย

ต่างกนัยังมจี ากดั การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเ์พ่ือ เปรียบเทยีบความสามารถในการทรงตวัในวัยรุ่นที่มกีจิกรรมทางกาย

มากและน้อยโดยการยืนบนขาข้าเดียวบนพ้ืนราบและบนแผ่นโฟม อาสาสมัคร 101 คน อายุเฉล่ีย±ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 14.6±1.4 ปี ได้รับการประเมนิระดบัการมกีจิกรรมทางกายโดยใช้แบบสอบถามการมีกจิกรรมทางกายใน 7 

วันที่ผ่านมา อาสาสมัครที่มีกิจกรรมทางกายน้อยกว่า 600 MET ต่อสัปดาห์ได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มที่มีกิจกรรมทาง

กายน้อย อาสาสมัครได้รับการทดสอบความสามารถด้านการทรงตัวขณะยืนขาเดียวหลับตาและลืมตาบนพ้ืนราบและพ้ืน

โฟม 6 สถานการณ์ ๆ ละ 3 คร้ัง แล้วเลือกเวลาที่มากที่สดุ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่มีกจิกรรมทางกายมากยืนทรงตวั

บนขาข้างเดยีวในทุกสถานการณไ์ด้นานกว่าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.02) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มเดยีวกนั ขณะ

หลับตาอาสาสมัครยืนบนพ้ืนราบได้นานกว่าเมื่อยืนบนแผ่นโฟมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001)  และเมื่อ

เปรียบเทียบขณะยืนบนแผ่นโฟม อาสาสมัครยืนลืมตาได้เวลามากกว่าหลับตาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) 

สรปุผลการศึกษาได้ว่า อาสาสมคัรที่มรีะดบักจิกรรมทางกายมากกว่า 600 MET ต่อสปัดาห์ทรงตวัในท่ายืนขาเดยีวในทุก

สถานการณไ์ด้ดกีว่ากลุ่มที่มกีจิกรรมทางกายน้อย และเมื่อยืนบนพ้ืนโฟมข้อมูลทางสายตาสามารถช่วยในการทรงตวัในท่า

ยืนขาเดยีวได้ 

ค าส าคญั: ความสามารถในการทรงตวั  ระดบักจิกรรมทางกาย  วัยรุ่น 
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Abstract  

 Level of physical activity is one factor affecting control in standing posture in adolescents. Evidence from 

previous studies reported that adolescents who were athletes displayed better postural control performance than non-

athletes group. Moreover, using social media and high competitive education lead to prolonged sitting and 

adolescents tend to have reducing physical activity. Evidence regarding postural control in adolescents who 

performed different levels of physical activity is still limited. So the objective of this study was to compare postural 

control between adolescents who were physical active and sedentary using a foam balance pad and standing on firm 

surface. One hundred and one participants with mean age ± SD of 14.6 ± 1.4 years were recruited and their level 

of physical activity during the previous 7 days were recorded. The participants who had MET scores less than 600 

MET per week were classified as a sedentary group. Six conditions of standing on one leg with eyes-closed and 

eyes-open on firm surface and a foam pad were examined and the best times of three trials were recorded. Results 

found that the physical active group performed significantly better unipedal standing than the sedentary group 

(p<0.02) in all conditions. When analyzing within group, participants stood with their eyes closed on the firm 

surface longer than that on a foam pad (p<0.001), and standing on a foam pad with eyes-open longer than that 

with eyes-closed (p<0.001). In conclusion, participants in the physical active group performed unipedal standing 

postural control significantly better than those in the sedentary group. When standing on unstable surface like a 

foam pad, visual information can help to maintain postural control in one-leg standing. 

Keywords: Postural control, Physical activity, Adolescents  
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Factors Related to Health Status of Firefighters in Nakhon Si Thammarat.  

 Siriporn Darnkachatarn*, Rachan Chuancharoen, Muttika Yongpraderm, Jakkapong Inprom,  

Jintana Puetphl and Sunnee Suetae 
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*Corresponding author. E-mail: s_darnt@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตดัขวาง  มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภาวะสขุภาพและปัจจัยที่มี

ความสมัพันธก์บักบัภาวะสขุภาพของพนักงานดับเพลิง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มตัวอย างเป็นพนักงานดับเพลิงใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 87 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา

และทดสอบความเชื่อมั่นผลการศึกษา ผลการศึกษาภาวะสุขภาพของพนักงานดับเพลิง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ชาย

ทั้งหมด 87 คน (ร้อยละ 100) อายุ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 65.4) และมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครอง

ความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบัตงาน (ร้อยละ 93.1) ไม่เคยได้รับบาดเจบ็จากการท างาน (ร้อยละ 75.9) ส่วน

ใหญ่ภาวะสุขภาพของพนักงานดับเพลิงมีภาวะสุขภาพอยู่ในระดับปกติไม่มีโรค (ร้อยละ 79.3) มีผลการตรวจสขุภาพ

ปกติ (ร้อยละ 80.5) และจากการศึกษาความสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านส่วนบุคคลได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา มี

ความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญ  (p-value< .05) ปัจจัยด้านลักษณะงานได้แก่ ต าแหน่งงาน มี

ความสมัพันธก์บัภาวะสขุภาพอย่างมนีัยส าคญั (p-value< .05) ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้  ส านักป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยของจ.นครศรีธรรมราช ควรมีการสนับสนุน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมการให้มีการเฝ้าระวัง

สุขภาพของพนักงานดับเพลิงโดยการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงหลังจากปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการใช้

อปุกรณค์ุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพ่ือการคงไว้ซึ่งสขุภาพที่ด ี

ค าส าคญั: ภาวะสขุภาพ  พนักงานดบัเพลิง   

 

Abstract 

         This is cross-sectional analysis study aimed to study health status and factors related to health status of fire 

fighters in Nakron Si Thammarat. The sample was 87 professional fire fighters. Data were obtained using an 

interview form which had been confirmed both content validity and reliability. The research findings showed that 

100 % of the subjects were male. The subject had age range between 41-50 years. Using personal protective 

equipment at working 91.3%. No experience of work – related illness 75.9%. Most of the subjects had normal 

health status 79.3%, normal health check up 80.5% .Personal factors are correlated with health status significantly 

(p-value <.05) include age and education level. Job factors are correlated with health significantly (p-value <.05) 

include work position. Findings suggestion that in order to promote the well-being of firefighters in Nakorn si 

thammarat. Fire and resue department should be support health promotion activities and promote use of personal 

protective equipment for prevention of occupational illness. 

Keywords: Health status, Firefighter 

mailto:s_darnt@hotmail.com
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ผลของการออกก าลงักายโดยใชเ้ครือ่ง sliding rehabilitation machine ร่วมกบัการยดื

กลา้มเนื้ อแบบคา้งต่อความแข็งแรงของกลา้มเนื้ อขาในเด็กสมองพิการประเภทหดเกร็ง 

รัชดาภรณ์ บ่อค า1,2, พรรณี ปึงสวุรรณ1, รวยริน ชนาวิรัตน์1 และวนิดา ดรปัญหา1,2* 

 

Effect of exercise using sliding rehabilitation machine with prolonged muscle stretching on 

lower limb strength in spastic cerebral palsy children 

Ratchadaporn Borkam1,2, Punnee Pungsuwan1, Raoyrin Chanavirut1 and Wanida Donpunha1,2*     

 

1สายวิชากายภาพบ าบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมอืง จ. ขอนแก่น 40002 

2ศนูย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

1Department of Physical Therapy, Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Muang District, Khon Kaen 

Province, 40002 

2Research Center in Back, Neck, Other Joint Pain and Human Performance, Khon Kaen University 

*Corresponding author. E-mail: wanidadon@kku.ac.th 

 

บทคดัย่อ 

 เดก็สมองพิการประเภทหดเกรง็เป็นประเภทที่พบมากที่สดุในกลุ่มสมองพิการ ปัญหาหลักของกลุ่มเดก็เหล่านี้คือ

มีการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อขา การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายต่อความแขง็แรง

ของกล้ามเนื้อขาในเดก็สมองพิการประเภทหดเกรง็ อาสาสมคัรเป็นเดก็สมองพิการประเภทหดเกรง็อายุระหว่าง 7-18 ปี 

อายุเฉล่ีย 12.75 ± 2.36 ปี จ านวน 20 คน ถูกสุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 10 คน 

กลุ่มควบคุมจะได้รับการรักษาด้วยการยืนบนเตียงปรับระดับเป็นเวลา 30 นาท/ีครั้ง 1 ครั้ง/สปัดาห์ กลุ่มทดลองได้รับ

โปรแกรมการออกก าลังกายเป็นเวลา 20 นาท/ีครั้ง โดยใช้เครื่อง sliding rehabilitation machine 3 ครั้ง/สปัดาห์ โดยมี

การเพ่ิมความหนักของการออกก าลังกายทุก 2 สปัดาห์ ร่วมกบัการยืดกล้ามเนื้ อแบบค้างโดยการยืนบนเตียงปรับระดบั

เป็นเวลา 30 นาท/ีครั้ง 1 ครั้ง/สปัดาห์ ทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับการฝึกออกก าลังกายเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ อาสาสมัคร

ได้รับการประเมินความแขง็แรงของกล้ามเนื้ อขาโดยใช้การประเมินความสามารถในการลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง  ทั้งก่อนและ

หลังการฝึก ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองมีความสามารถในการลุกขึ้นยืน 5 ครั้งเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิเมื่อ

เปรียบเทยีบกบักลุ่มควบคุม และชี้ ให้เหน็ว่าโปรแกรมการออกก าลังกายโดยใช้เคร่ือง sliding rehabilitation machine ใน

การศึกษาครั้งนี้ สามารถเพ่ิมความแขง็แรงของกล้ามเนื้อขาในเดก็สมองพิการประเภทหดเกรง็ได้ ภายในเวลา 4 สปัดาห์ 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมความสามารถในการยืนของเดก็สมองพิการประเภทหดเกรง็ต่อไป 

ค าส าคญั: สมองพิการ  การออกก าลังกาย  ความแขง็แรงของกล้ามเนื้อขา  ความสามารถในการลุกยืน 5 คร้ัง 
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Abstract 

         Children with spastic are the most common type of cerebral palsy (CP) and the main problem for these 

children is weakness of lower extremities. The purpose of this study was to evaluate the effect of exercise program 

on lower limb functional strength in children with spastic CP. Twenty children with spastic CP aged 12.75 ± 2.36 

(range 7 to 18) years were randomly allocated into either control (CG; n=10) or experimental (EG; n=10) group. 

In the CG, participants were performed to stand on a tilt table for 30 minutes, once a week for 4 weeks. Participants 

in the EG received both of exercise program by using a sliding rehabilitation machine for 20 minutes, 3 times/week 

for 4 weeks with prolonged muscle stretching by standing on a tilt table for 30 minutes, once a week for 4 weeks. 

Functional muscles strength was measured with the five times sit to stand test (FTSST) before and after the training. 

Results showed that FTSST in EG significantly increased after training when compared with CG. The findings 

suggest that a 4-week intervention of strengthening exercise program by using a sliding rehabilitation machine can 

improve lower limb functional strength, which is useful in promoting the child's standing abilities children with 

spastic CP. 

Keywords: Cerebral palsy, Exercise, Lower limb strength, Five times sit to stand test 

 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

447 

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ขุ
ภ
าพ

 

ผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ ออินซูลินและการท างานของหลอดเลือดในหนูทีไ่ดร้บั

น ้ าตาลฟรุคโตสสูง 

วชิราวดี มาลากุล*, ศิรินารถ เพง็เนตร และโกวิทย์ ศุภโกศล 
 

 Effect of naringin on insulin resistance and vascular function in fructose fed rats 
Wachirawadee Malakul*, Sirinat Pengnet

  
and Kowit Supakosol 

    

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณโุลก 65000 
Department of Physiology, Faculty of Medical Science, Naresuan University, Phisanulok, Thailand 65000 
*Corresponding author. E-mail  : wachirawadeem@hotmail.com (W. Malakul) 

 

บทคดัย่อ 

 การบริโภคน า้ตาลฟรุคโตสในปริมาณสงูเกี่ยวข้องกบัการเกดิความผิดปกติของการท างานของหลอดเลือดและเม

ตาบอลิซึมในร่างกาย เช่น ภาวะไขมันในเลือดสงูและภาวะดื้ออนิซูลิน สารนารินจินเป็นสารฟลาโวนอยด์ในตระกูลส้มมี

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ ลดระดับไขมัน เพ่ิมความไวต่ออนิซูลิน และปกป้องหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้นวัตถุประสงคข์อง

การศึกษานี้ เพ่ือประเมินผลของสารนารินจินต่อภาวะดื้ออนิซลูินและการท างานของหลอดเลือดในหนูที่ได้รับน า้ตาลฟรคุ

โตสสงู หนูแรทถูกแบ่งเป็น  3 กลุ่ม กลุ่มควบคุม (C), กลุ่มฟรุคโตส (F), และกลุ่มฟรุคโตส+สารนารินจิน (FN) โดย

หนูที่ได้รับฟรคุโตสจะดื่มน า้ดื่มปกตทิี่ผสมฟรคุโตส 10% เป็นเวลา 12 สปัดาห์ ขณะที่สารนารินจิน (50 มก./กก./วัน) 

จะถูกป้อนในช่วง 4 สปัดาห์สดุท้ายของการทดลอง เมื่อสิ้นสดุการทดลองปริมาณไขมัน อนิซูลิน และน า้ตาลกลูโคสใน

ซีรั่ม และค่าบ่งชี้ภาวะดื้ออนิซูลิน (HOMA-IR) รวมทั้งปริมาณของ malondialdehyde (MDA) และเอนไซม์ต้านอนุมูล

อสิระ เช่น superoxide dismutase  และ gluthathione reductase  จะถูกวิเคราะห์  หลอดเลือดแดงจะถูกแยกเพ่ือทดสอบ

การท างานของหลอดเลือด ผลการทดลองพบว่าหนูที่ได้รับฟรุคโตสจะพบการเพ่ิมขึ้นของระดับคลอเรสเตอรอล ไตรกลี

เซอร์ไรด์ Low-density lipoprotein อินซูลิน น า้ตาลกลูโคส และภาวะดื้ ออินซูลิน การได้รับฟรุคโตสยังเพ่ิม MDA ใน

ซีรั่ม เมื่อให้สารนารินจินในหนูที่ได้รับฟรุคโตสจะลดความผิดปกติดังกล่าว อีกทั้งการให้ฟรุคโตสยังลดการคลายตัวที่

ขึ้นกบัเยื่อบุผนังหลอดเลือดต่อสาร acetylcholine (ACh) แต่ไม่มผีลต่อการคลายตวัที่ไม่ขึ้นกบัเย่ือบุผนังหลอดเลือดต่อ

สาร sodium nitroprusside ความผิดปกติของการคลายตัวของหลอดเลือดต่อสาร ACh ในหนูที่ได้รับฟรุคโตสถูกฟ้ืนฟู

เมื่อได้รับสารนารินจิน จากผลการทดลองสรปุว่าการได้รับสารนารินจินเป็นเวลา 4 สปัดาห์จะฟ้ืนฟูความเสยีหายของเยื่อ

บุผนังหลอดเลือดจากการได้รับฟรคุโตสสงู โดยอย่างน้อยอาจเป็นผลจากการลดภาวะดื้ออนิซูลิน ลดอนุมูลอสิระ และลด

ปริมาณไขมนัในเลือด 

ค าส าคญั: สารนารนิจิน,  น า้ตาลฟรคุโตส,  ภาวะดื้ออนิซลูิน, ความผดิปกตทิางเมตาบอลิซึม,  เยื่อบุผนังหลอดเลือด 
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Abstract 

Excessive consumption of fructose is associated with the development of vascular dysfunction and 

metabolic disorders  such as hyperlipidemia and insulin resistance. Naringin, the major grapefruit flavonoid, has 

antioxidant,  lipid-lowering, insulin sentizing, and cardiovascular protective activities. Therefore, the aim of this 

study was to evaluate the effect of naringin treatment on insulin resistance and vascular endothelial function in 

fructose fed rats. Male rats were divided into three groups: control (C), fructose (F), and fructose+ naringin (FN).  

Fructose fed rats received 10% fructose (w/v) in the drinking water for 12 weeks. Naringin (50 mg/kg/day) was 

orally administered for the final 4 weeks of the study. At the end of the study, the levels of  serum lipid profile, 

insulin and blood glucose, as well as insulin resistance index (HOMA-IR) were determined. Serum levels of 

malondialdehyde (MDA) and antioxidant enzymes including superoxide dismutase (SOD) and glutathione reductase 

(GR) activities were measured. In addition isolated thoracic aorta rings were collected to evaluate vascular function. 

Results showed that fructose-fed rats exhibited a significant increase in serum total cholesterol, triglyceride, LDL-

C,  insulin,  glucose, and  insulin resistance. Fructose feeding also increased serum MDA levels. Treatment of 

the fructose-fed rats with narigin reversed these alterations. Moreover, fructose consumption reduced ACh-induced 

endothelium-dependent relaxation, but had no effect on sodium nitroprusside-induced endothelium-independent 

relaxation in isolated aortic rings. The impaired ACh mediated relaxation in aortae from fructose fed rats was 

restored by naringin treatment. These results suggest that naringin treatment for 4 weeks improves high fructose 

induced endothelial dysfunction in rats, at least in part, by reducing insulin resistance, decreasing oxidative stress, 

and  lowering lipid concentrations in rats. 

Keywords: Naringin,  Fructose,  Insulin resistance, Metabolic syndrome,  Endothelium 
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Abstract 

 Resin composite is the most popular dental material. The polymerization shrinkage is a vital disadvantage 

resulting in the gap formation. Bonding agent is used along with resin composite to decrease the gap. However 

nanoleakage is found and related to the hydrolytic degradation of bonding agent. An open sandwich technique has 

been suggested to address this problem.   

 Aim: to evaluate the degree of nanoleakage and adaptability of different lining materials in open 

sandwich technique.  

 Method: the slot cavities were prepared on the occluso-distal surface of teeth with the gingival margin 1 

mm below the CEJ. The teeth were divided into 4  groups (n=5 )  following types of lining materials: Group I a 

flowable resin composite, Group II a bulk-fill flowable resin composite, Group III no lining material and Group IV 

a resin modified glass ionomer cement. The lining material was applied with 1  mm thickness and then all samples 

were restored with nanofilled resin composite, thermocycled and processed with silver nitrate solution. The 

deposition of silver nitrate and gap formation were observed under SEM.  

 Result: the silver nitrate deposited entire thickness of hybrid layer, in the dentinal tubules and the resin 

tags in group I, II and III. In group IV, it deposited within the modified hybrid layer and in the dentinal tubules. 

The silver nitrate deposition was highest in group III (70.44%) while the group II (55.29%) was the lowest. The 

gap formation was found in almost all outer 1/3  of samples. The width of gap was different among materials and 

the location in the cavity.  

 Conclusion: type of lining materials did not effect on the nanoleakage of resin composite. The bulk-fill 

flowable resin composite could improve the adaptability of the restoration to cervical dentin margin. 

Keywords: adaptability, nanoleakage, bulk-fill resin composite, open sandwich technique, cervical dentin  

 

Introduction 

 Resin composites are the most popular restorative material at present due to the satisfied mechanical 

properties and the outstanding tooth-colored similarity. The tooth-structure preservation is another advantage when 

preparing the cavity for the resin composite. It is undeniable to agree that the role of the resin composite is likely 

to take over that of an amalgam. However the polymerization shrinkage is a vital imperfection of the light cured 

resin composite that is associated with the shrinkage stress and resulting in the occurrence of the gap formation, the 

post-operative sensitivity, secondary caries and the bond failure (Bausch, de Lange, Davidson, Peters, & de Gee, 

1 9 8 2 ; Van Meerbeek et al., 2 0 0 3 ) .  Many studies reported the marginal leakage at the cervical area when the 

margin of the cavities located on the root dentin particularly in the proximal cavities (Dietschi, De Siebenthal, 

Neveu-Rosenstand, & Holz, 1995; Mahrous, Eltiti, Ahmed, & Alagha, 2015). The moisture contamination and 
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the incomplete light curing at the bottom of the proximal cavities influence on this defect. The stiffness of the resin 

composites may not establish the proper adaptation to the internal surfaces, cavosurface and cervical margin of the 

proximal cavities (Tredwin, Stokes, & Moles, 2005). Applying the adhesive system into dentin is challenged due 

to the difference components in the natural structure of dentin (Mahrous et al., 2015) .  The different techniques 

have been suggested to improve the quality of resin composite restorations such as the technique of light curing, 

placing of materials into cavities or applying other materials along with resin composite namely the open sandwich 

technique. For the latter technique, the materials with low modulus of elasticity such as the flowable resin composite 

or resin modified glass ionomer cement (RMGIC) are advocated as a the gingival liner or intermediate layer 

(Aggarwal, Singla, Yadav, & Yadav, 2014; Civelek, Ersoy, L'Hotelier, Soyman, & Say, 2003; Dietrich, Losche, 

Losche, & Roulet, 1 9 9 9 ; Karaman & Ozgunaltay, 2 0 1 4 ; Leevailoj, Cochran, Matis, Moore, & Platt, 2 001 ; 

Sadeghi & Lynch, 2009; Yoshikawa, Sano, Burrow, Tagami, & Pashley, 1999).  

 RMGICs have a chemical adhesion to the dentin and an anti-cariogenic effect. When applying RMGIC as 

the gingival lining materials along with the resin composite restoration, the total volume of the resin composite 

decreases and resulting in the reduction of the shrinkage stress within the resin composite materials (Tanumiharja, 

Burrow, Cimmino, & Tyas, 2001). Some studies found the substantial improvement of the marginal adaptation at 

the gingival margins (Aggarwal et al., 2014; Dietrich et al., 1999). However some studies showed the remaining 

gap formation at the RMGIC-dentin interface (Soubhagya et al., 2015). 

 An elastic cavity wall concept has been presented by using the flowable resin composite as a lining material. 

Due to the low modulus of elasticity, this gingival liners function as a stress absorbing layer and reduce shrinkage 

stress at resin-dentin interface (Karaman & Ozgunaltay, 2 0 1 4 ) .  Various studies reported that the placement of 

flowable resin composite as the gingival liner minimizes the leakage at the gingival floor (Civelek et al., 2 003 ; 

Leevailoj et al., 2001; Sadeghi & Lynch, 2009) and reduces the gap formation at the internal margins (Yoshikawa 

et al., 1 9 9 9) .  However some studies did not find any advantages from flowable resin composite because of the 

low filler content and high polymerization shrinkage (Miguez et al., 2 0 0 4 ; Pecie, Onisor, Krejci, & Bortolotto, 

2013).  

 Bulk fill resin composites have been recently developed to facilitate the clinical process. This material has 

the modification of fillers by either reducing the filler content or increasing the filler-particle size in order to reduce 

the light scatter at the filler-matrix interface and increase the degree of light transmission (Bucuta & Ilie, 2 014 ; 

Ilie & Hickel, 2011; Kim, Kim, Choi, & Lee, 2015; Scotti et al., 2014). They are subsequently able to fill into 

the cavity with the thickness 4 - 5  mm. Some studies reported that the bulk fill resin composites had less 

polymerization shrinkage stress and better marginal adaptation (Agarwal, Hiremath, Agarwal, & Garg, 2015; Kim 

et al., 2015). This material has been also suggested to use as an alternative gingival lining material. 

  A nanoleakage investigation is a common method to investigate the quality of an adhesive system. It had 

been showed as nanometer-sized spaces within a hybrid layer even there was a gap-free margin. A silver nitrate is 

the most popular reagent to be used to detect these nano-spaces by observing the deposition of the silver nitrate 

under a high magnification Scanning Electron Microscope (SEM) (Sano, Shono, Takatsu, & Hosoda, 1994; Sano 

et al., 1995). This leakage is the result of an incomplete polymerization and infiltration of adhesive resin including 

the contamination at the bonding area. The nanoleakage is the considerable pathway for the penetration of bacterial 

products, oral fluid and dentinal fluid related to a hydrolytic degradation of adhesive resin and the bond failure (Li, 

Burrow, & Tyas, 2000; Sano et al., 1995).  
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 Although using the liner materials in the class II resin composite open sandwich techniques improve the 

marginal adaptability, there are some studies reported nanoleakage at the cervical dentin margins (de Mattos Pimenta 

Vidal, Pavan, Briso, & Bedran-Russo, 2013) .  Both the marginal adaptability and the nanoleakage influence on 

the quality of the resin composite restorations. Nevertheless, there have been few studies to evaluate both adaptability 

and degree of nanoleakage of different liner materials in the class II resin composite open sandwich technique at the 

cervical dentin margin. Since the limitation of the information, the aims of this study were 1) to evaluate a degree 

of nanoleakage at a cervical dentin margin of three liner materials in class II resin composite open sandwich technique 

and 2) to evaluate adaptability to a cervical dentin of three liner materials in class II resin composite open sandwich 

technique. The null hypothesises tested were that 1) there was no significant differences in the degree of nanoleakage 

at the cervical dentin margin among three liner materials in the class II resin composite open sandwich technique 

and 2 )  there was no significant differences in the interfacial gap width at the cervical dentin margin among three 

liner materials in the class II resin composite open sandwich technique. 

Materials and methods 

            2.1 Sample preparation 

 The maxillary premolar teeth of patients aged above 20 years old recently extracted for orthodontic reasons 

were collected from the dental clinic in Amphoe Mueang, Phitsanulok and the Faculty of Dentistry, Naresuan 

University. This study was approved by the Ethics committee of Naresuan University (IRB No. 5 7 8 /59) .  The 

inclusion criteria were teeth with normal morphological feature, no cavity and no restorations. The exclusion criteria 

were teeth with abnormal morphologic feature, cavitated lesion, restorations and crack line or craze line. The 

extracted teeth were collected in 1 0 %  formalin solution no longer than one month. Calculus and soft tissue were 

removed from the extracted teeth. All teeth were then submerged in fresh 10%  formalin solution for 2  weeks and 

stored in 0.1% Thymol solution at room temperature.  

 All teeth were mounted with sticky wax in silicone blocks. After that occluso-distal slot cavities were 

prepared with 4  mm in bucco-lingual width parallel to opposing walls. The gingival wall was finished at 1  mm 

cervically to the CEJ to keep gingival margin on dentin. The width of gingival wall was 1 . 5  mm in mesio-distal 

width by using fissure diamond bur (#835 FG 016 Jota, Switzerland) with a high speed handpiece. Each bur was 

replaced with a new one after five cavity preparation. After that all prepared teeth were horizontally sectioned at 

occlusal surface by using low speed diamond saw device with water coolant in order to receive the tooth samples 

with 4  mm occluso-cervical height. Then a tofflemire matrix holder and metal band were placed. The teeth were 

assigned into 4 groups (N=20). 

 Group I: Conventional flowable resin composite (FC+Co), n=5 

 Group II: Bulk fill flowable resin composite (BF+CO), n=5 

 Group III: No liner material, conventional nanofilled resin composite (Co), n=5  

 Group IV: Resin-modified glass ionomer cement (GI+Co), n=5 

 All cavities in group I, II and III were etched with 3 7 %  phosphoric acid (Scotchbond™Etching liquid, 

3 M ESPE) for 1 5 s then rinsed with water jet for 2 0 s and gently air dried. The bonding agent (Adper™Single 

Bond2, 3M ESPE) was applied according to the manufacturer’s instruction. For the group IV, the GC conditioner 

liquid was applied to gingival floor for 1 0 s then rinsed with water jet for 2 0 s and gently dried. The thickness of 

lining materials in all groups (except group III) was 1  mm. The depth was checked with periodontal probe and 

light cured for 20s.   
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After placement the lining materials, the cavities (group I, II and III) were restored by incremental technique with 

2 mm increments of nanofilled resin composite (Flitek™Z350 XT Universal restorative, 3M ESPE) and light 

cured for 20s on each layer. For the group IV, the cavities were treated with 37% phosphoric acid 

(Scotchbond™Etching liquid, 3M ESPE) and the bonding agent (Adper™Single Bond2, 3M ESPE) as 

mentioned above before incremental restored with nanofilled resin composite (Flitek™Z350 XT Universal 

restorative, 3M ESPE).  

 After the tofflemire matrix holder and metal band were removed, all samples were light cured for 2 0 s at 

buccal and palatal aspects by using LED light curing unit (Mini LED ACTEON, France) with light intensity 2,000 

mW/cm2 .  Then all samples were stored in distilled water at 3 7 ºC for 2 4 h and subjected to thermal cycling for 

2000 cycles with temperature range of 5ºC to 55ºC with dwell time of 15s and 7s transferred time (Roggendorf, 

Kramer, Appelt, Naumann, & Frankenberger, 2011; Wattanawongpitak, Yoshikawa, Burrow, & Tagami, 2007). 

2.2 Nanoleakage evaluation (Duarte, Phark, Varjao, & Sadan, 2009) 

 The samples in group I, II and group IV were coated with two layers of nail varnish excepted 1 mm around 

the liner material and 1  mm around the cervical dentin margin in group III. All samples were immersed in a 50% 

ammoniacal silver nitrate solution (pH=9.5) for 24 h in the dark. Then, they were thoroughly rinsed with distilled 

water and immersed in a photo-developing solution for 8 h under fluorescent light to reduce diamine silver ions to 

metallic silver grains (Peliz, Duarte, & Dinelli, 2005). 

 The samples were fixed in 2.5% glutaraldehyde in 0.1 M PBS buffer at pH 7.4 for 12 h at 4ºC. After 

fixation, the specimens were rinsed by distilled water for 1  min. The samples were sectioned longitudinally, in a 

mesio-distal direction through the center of the restorations. The specimens received the second fixation in 2 .5% 

glutaraldehyde in 0.1  M PBS buffer at pH 7.4, 4ºC for 12 h followed by rinsing with distilled water for 1 min. 

The specimens were dehydrated in ascending concentrations of ethanol as follows: 25% for 20 min, 50% for 20 

min, 75% for 20 min, 95% for 30 min and 100% for 60min. The specimens were polished to high gloss with 

water silicon carbide papers of decreasing abrasiveness (600 , 800  and 1,200  grits) followed by the soft cloth 

with increasingly fine diamond suspensions of 2  µm and 1  µm. After polished, the specimens were sonicated in 

1 0 0 %  ethanol for 1 0  min to remove residual debris, thoroughly dried, and demineralized in 0 . 5 %  silica-free 

phosphoric acid for 1 min. The specimens were dried by immersed in hexamethyldisilazane for 10 min, placed on 

filter paper and air dried at room temperature (Tay, Pashley, & Yoshiyama, 2002). The specimens were mounted 

on aluminum stubs, sputter-coated with gold and observed under SEM using backscattered electron mode 

(magnification x1000). 

 The SEM micrographs were measured the length of silver nitrate deposition along the gingival floor by 

using Image J software program. The extension of leakage was calculated as the percentage of silver nitrate 

deposition on the gingival floor. In addition, The SEM micrographs were measured gap width in three points of 

each sample (inner point, middle point and outer point of silver nitrate deposition).The data was analyzed by 

descriptive statistics using SPSS software. Normal distribution was verified with the Shapiro-Wilk test and 

homogeneity by Levene’s test. The mean percentage of silver nitrate deposition was performed by using Kruskal-

Wallis Test. The mean gap width at gingival floor was performed by using Kruskal-Wallis Test followed by Mann 

Whitney U test. (p < 0.05). 
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Results 

 The SEM micrographs presented the thickness of hybrid layer, pattern of silver nitrate deposition and gap 

formation (Fig. 1 ) .  In group I, II and III, the silver nitrate deposited entire thickness of hybrid layer, penetrated 

into the dentinal tubules and deposited on the resin tags. The inner and middle areas presented the thicker hybrid 

layers compared with that of the outer area. In group IV, all specimens presented modified hybrid layer which is 

clearly thinner than the hybrid layers of group I-III. These modified hybrid layer had the silver nitrate deposition 

and it also penetrated into the dentinal tubules.  

 The percentages of silver nitrate deposition were shown in Table 1. Group III (Co, control) had the highest 

percentage of silver nitrate deposition (70.44%), followed by group I (64.78%), IV (62.49%) and II (55.29%). 

However there was no statistically significant difference among the restorative materials (p < 0.05).  

The gap formation was found in almost all outer-area samples and in some inner- and outer-area samples. The 

gap formation presented between the hybrid layer or modified hybrid layer and materials (Fig. 1). The width of 

gap was different among materials and the positions in a cavity.       

 The gap width of different materials and areas of gingival floor was presented in Table 2. In group I-III, 

the largest gaps were found in the outer area (5.23, 1.35 and 3.88 µm respectively) while the inner area of group 

IV showed the largest ones (4 . 4 5  µm). The gap width of the outer area of group I was significantly larger than 

other areas (p=0 . 0 4 3) .  The group III also had the largest size of gap in the middle area, significant difference 

when compared with group II and group IV (p=0.019). In the group IV had significantly larger size of gap in the 

inner area (p=0.045) when compared among materials, however there was no gap formation in the middle area in 

all samples. 

Table 1 : The mean and standard deviation (SD) of percentage of silver nitrate deposition at cervical dentin 

Type of liner material N 
% of silver nitrate deposition  

 Mean (SD), %  

Group I (FC+Co) 5 64.78 (14.14)a 

Group II (BF+Co) 5 55.29 (13.47)a 

Group III (Co) 5 70.44 (16.37)a  

Group IV (GI+Co) 4 62.49 (4.14)a  

     
  

 

      

 

  

Lower case characters represent statistically significant differences (p<0.05) 
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Table 2 : The mean and standard deviation (SD) of gap width at cervical dentin margin 

  

Type of liner material N 

Gap width between hybrid layer & liner 

mean (SD), µm  

Outer Middle Inner 

Group I (FC+Co) 5 5.23 (2.94)A,a   0.41 (0.92)B,a,b 0.00 (0.00)B,a 

Group II (BF+Co) 5 1.35 (1.30)A,a 0.00 (0.00)A,a 0.18 (0.26)A,a 

Group III (Co) 5 3.88 (1.56)A,a 1.18 (0.74)A,b 2.38 (2.19)A,a 

Group IV (GI+Co) 4 2.70 (3.12)A,a 0.00 (0.00)A,a 4.45 (2.36)A,b 

Lower case characters represent statistically significant differences (p<0.05) within columns 

Upper case characters represent statistically significant differences (p<0.05) within rows 

 

 

 

 
                        

 Fig 1 : The  Backscattered SEM micrographs (1000x) present the thickness of hybrid layer, pattern of 

silver nitrate deposition and gap formation. Figure a-c demonstrate a pattern of silver nitrate deposition and gap 

formation of group I (FC+Co). At the inner area (a), silver nitrate deposits entire thickness of hybrid layer, 

penetrates into dentinal tubule and deposits on the resin tags (arrow). At the middle area (b), silver nitrate 

discontinuously deposits within a hybrid layer including resin tags and the dentinal tubules. Some area has a thin 

                         Inner 1/3                         Middle 1/3                    Outer 1/3 
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layer of silver nitrate deposited at the top of hybrid layer. At the outer area (c), thin layer of silver nitrate deposits 

at the base of hybrid layer and/or at the top of hybrid layer. There is a gap formation between hybrid layer and 

bonding layer. Figure d-f demonstrate a pattern of silver nitrate deposition and gap formation of group II (BF+Co). 

There was a similar pattern as group I. At outer area (f), thin layer of silver nitrate deposits at the base of hybrid 

layer (arrow). There is also a gap formation between hybrid layer and bonding layer (f). Figure g-i demonstrate a 

pattern of silver nitrate deposition and gap formation of group III (Co). There was a similar pattern as group I and 

II. Some samples showed the spotted type of silver nitrate deposition in a hybrid layer (data not shown). There is 

also a gap formation along the gingival floor between the hybrid layer and bonding layer. Figure j-l demonstrate a 

pattern of silver nitrate deposition and gap formation in group IV (GI+Co). The SEM micrographs present modified 

hybrid layer. Silver nitrate deposits at the base of modified hybrid layer (arrow) and penetrates into dentinal tubule. 

In addition silver nitrate deposits within resin modified glass ionomer cement mass. There is a gap formation above 

modified hybrid layer at inner and outer area (j,l). (D=Dentin, FC=conventional flowable resin composite, BF=bulk 

fill flowable resin composite, Co=conventional nanofilled resin composite, GI=resin modified galss ionomer cement) 

 

Discussion 

      Silver nitrate deposition represents the incomplete bonding of either an adhesive system or restorative material. 

These defects occur as the nanometer-sized spaces around the collagen fibrils within the hybrid layer. These spaces 

result of incomplete infiltration of adhesive resin into a demineralized dentin (Eick, Gwinnett, Pashley, & Robinson, 

1997; Li et al., 2000; Pashley, Ciucchi, Sano, & Horner, 1993; Sano et al., 1994; Sano et al., 1995).  

 The percentages of silver nitrate deposition among three liner materials in class II resin composite open 

sandwich technique were no statistical difference. The pattern of silver nitrate deposition in group I, II and III had 

the similar pattern because these three groups were applied the same adhesive system. 

 This study used the total etched adhesive system (Single Bond2 )  in group I, II and III. This adhesive 

system applied 37%  phosphoric acid for 15  s resulting in the exposure of collagen fibers. The combined primer-

adhesive resin agent was then applied on moist dentin for the formation of hybrid layer.  

 The majority of silver nitrate deposited at the dentin side of hybrid layer which was probably denoted the 

shrunk collagen fibers which were accumulated on the dentin surface after applying etchant (Pashley et al., 1993). 

This thin layer (0.2-0.3 µm) might interfere the adhesive resin infiltration, consequently the silver ion precipitation 

(Sano et al., 1995). In addition, the components of adhesive reagent probably affected the silver nitrate deposition. 

Adhesives with high percentage of hydrophilic monomers demonstrated a higher degree of permeability after 

polymerization, consequently more silver nitrate deposition (Tay, Pashley, Suh, Carvalho, & Itthagarun, 2002) . 

The Single Bond2  contains HEMA, this is hydrophilic monomer improved their infiltration into moist substrate. 

However, HEMA decreases the water vapor pressure resulting in retaining water at the interface. Finally, the hybrid 

layer acts as a hydrogel which promotes silver nitrate deposition (Tay, King, Chan, & Pashley, 2002). 

 These results presented the thick hybrid layer and much silver nitrate deposition at the inner area. Using 

the air blowing for solvent evaporation probably causes the accumulation of adhesive resin at the inner line angle. 

The thick layers of adhesive resin might prevent the proper evaporation of solvent, resulting in poor polymerization 

(Zheng, Pereira, Nakajima, Sano, & Tagami, 2 0 0 1 ) .  The residual monomer probably caused the infiltration of 

silver nitrate within the resin (Ferracane, 1994 ; Lee, Greener, & Menis, 1995) consequently the deposition of 

silver nitrate within a hybrid layer or entire thickness of hybrid layer. Additionally, using of the moist bonding 
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technique may leave the excess water along the line angle, interfering the evaporation of solvent evaporation and 

leading to the incomplete resin polymerization. 

 The group IV (GI+Co) showed the deposition of silver nitrate within the modified hybrid layer and within 

the resin modified glass ionomer cement mass. The hydrophilic functional monomers contained in resin modified 

glass ionomer cement can absorb water resulting in hydrolytic degradation and increasing silver nitrate deposition 

(Cattani-Lorente, Godin, & Meyer, 1 9 9 4 ) .  In addition, the porosity of material probably causes silver nitrate 

deposition within the material mass (Alster, Feilzer, De Gee, Mol, & Davidson, 1 9 9 2 ; Miyazaki, Fukuishi, & 

Onose, 1999).  

 Almost all specimens demonstrated a gap formation at outer area of cervical dentin margin. The marginal 

gap width of group I (5.23 µm) was larger than group III (3.88 µm). The marginal gap width of group II (1.35 

µm) and IV (2 . 7 0  µm) were smaller than that of group III. However they were insignificant differences. These 

results might imply that the bulk fill flowable resin composite and the resin modified glass ionomer cement using 

as a liner in the class II resin composite open sandwich technique can improve the marginal adaptability. In the 

other hand, using of a conventional flowable resin composite as a liner in the class II resin composite open sandwich 

technique cannot improve the marginal adaptability.  

 The conventional flowable resin composite has a low modulus of elasticity. A placement of flowable resin 

composite as a liner material can dissipate stress and reduce shrinkage stress at tooth-restoration interface 

(Basavanna, Garg, & Kapur, 2012; Karaman & Ozgunaltay, 2014; Olmez, Oztas, & Bodur, 2004). In addition, 

the flowable resin composite has low surface tension therefore this material can penetrates into the irregularity 

surface resulting in better adaptability (Civelek et al., 2003 ; Estafan, Estafan, & Leinfelder, 2000 ; Leevailoj et 

al., 2001; Sadeghi & Lynch, 2009). In the other hand, the conventional flowable resin composite contains 20-

25% less filler than conventional materials and larger amount of diluent monomers resulting in high polymerization 

shrinkage (Pecie et al., 2013; Xavier, Monteiro, & Montes, 2010). The diluent monomer especially TEGDMA, 

which contains in Filtek™ Z350 XT flowable, has small molecule with more active sites leading to negative effect 

on polymerization shrinkage (Asmussen & Peutzfeldt, 1998). 

 The present results were similar to the previous studies which report that the flowable bulk fill resin 

composites showed better dentin marginal adaptation and less gap formation compared with conventional flowable 

resin composite (Agarwal et al., 2 0 1 5 ; Roggendorf et al., 2 0 1 1 ; Scotti et al., 2 0 1 4) .  The bulk fill resin 

composites demonstrated low polymerization shrinkage stress and high degree of light transmission because of the 

reduction of light scattering at filler-matrix interface by either reducing the filler contents or increasing the filler 

particle size (Bucuta & Ilie, 2014; Kim et al., 2015). The present study used SureFil SDR Flow® as a liner in 

the class II resin composite open sandwich technique. This material added a modified urethane dimethacrylate in 

organic part together with photoactive groups leading to reduce shrinkage stress (Ilie, Bucuta, & Draenert, 2013). 

The occurrence of gap formation might be related with the polymerization shrinkage of materials. The SureFil SDR 

Flow® has less polymerization shrinkage probably resulted in small gap formation compared with others.   

Nevertheless, the bulk fill flowable resin composite has significantly lower mechanical properties than high viscosity 

bulk fill nanohybrid and conventional flowable resin composite (Bucuta & Ilie, 2014; Ilie et al., 2013). Therefore, 

the manufacturers recommend using this material as the intermediate layer. 

 Additionally, the implication of this study was the resin modified glass ionomer cement was an alternative 

lining material for class II resin composite open sandwich technique which may improve the marginal adaptability. 
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These results were corresponded with the previous studies (Aggarwal et al., 2014; Dietrich et al., 1999; Goldman, 

1983; Sampaio et al., 2011). 

 The limitation of this study is the small sample size which resulting in abnormality in data distribution 

and insignificant difference of data. However this is a preliminary study, it might need further studies with 

increase sample size. 

Conclusion 

 A conventional flowable resin composite and bulk fill flowable resin composite could not improve the 

nanoleakage when used with the same bonding system as conventional resin composite. The bulk fill flowable resin 

composite (SureFil SDR Flow®) created narrower gaps which might be related with the smaller polymerization 

shrinkage.   
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Abstract 

Valvular Heart Disease (VHD) commonly caused by heart valve tissue dysfunction, which consequently lead to 

heart failure, and worse of quality of lives of patients.  As the heart valves tissue, cannot regenerate spontaneously, the valve 

replacement or reparative surgery is the most effective therapeutic approach of VHD and prevents the harmful cardiovascular 

complications. Recent report showed that mesenchymal stem cells derived from bone marrow (BMMSC) or adipose 

tissue (ADMSC) could potentially be induced into human valve interstitial cells (VICs). However, the potential of 

dental pulp stem cells (DPSCs), which is another source of mesenchymal stem cells, to be induced into valve 

interstitial cells has never been investigated.  Therefore, this study aims to investigate the capability of the human 

DPSCs, isolated from human pulp tissue, on VICs induction. The third molat teeth of 3 participants were extracted 

and the dental pulp cells were isolated by explant outgrowth technique. The stem cells characterization was 

determined mesenchymal stem cell surface markers (CD29, CD44, CD90, and CD105) and hematopoietic stem 

cell marker (CD34 and CD117) by flow cytometry. The swine vulvular interestial cells (VICs) were isolated from 

swine heart valves tissue by enzymatic based cell isolation and characterized by determining the expression of α -

smooth muscle actin, vimentin, and collagen type 1 by Western blot analysis. The differentiation induction ability 

of DPSCs to VICs was performed by trans-well co-culture technique. 

The results showed that the isolated DPCs could highly express the mesenchymal stem cell surface markers 

(CD29, CD44, CD90 and CD105) and less expressed of the hematopoietic stem cell marker (CD34 and CD117). 

In addition, DPCs could be induced into osteogenic linage as the accumulation of calcium was observed by alizarin 

red staining.  In addition, isolated swine valvular interstitial cells (VICs) were performed. This cell showed the 

expression of α-smooth muscle actin, vimentin, and collagen type 1, which were found to be less expressed in 

DPSCs. The induction of human DPSCs to swine VICs by culturing in transwell chamber could not induce the 

expression of those 3-specific proteins found in VICs. This unsuccessful data could possibly due to the different in 

the specie of cell source.  

Keywords: Valvular heart disease, Dental pulp stem cell, heart valve, Swine valvular interstitial cells 
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Introduction 

Valvular Heart Disease (VHD) commonly caused by heart valve tissue dysfunction, which consequently lead to 

heart failure, and worse of quality of lives of patients.  According to the heart valves tissue cannot regenerate spontaneously, 

the valve replacement or reparative surgery is the most effective therapeutic approach of VHD and prevents the harmful 

cardiovascular complications (Heart Valve Surgery, 1 August 2015).  The heart valve replacement surgery can be 

commonly achieved by using mechanical valve, bioprosthetic valve, and heart valve transplantation. It has been reported that 

approximately 275,000 valve replacements have been done each year worldwide (World Heath Statistics, 13 June 2015).  

However, the valves that have been widely used for the valve surgery still not provide sufficient functional restitution (Jordan 

et al., 2012).  Moreover, the serious complications of the mechanical, bioprosthetic, and heart valve transplantation have 

been reported (Jordan et al., 2012; Khanna, Ross, & Monro, 1981). However, an autologous living valve replacement 

that produce hemodynamical functions, repairing/decreasing of ongoing tissue damage, and has long term durability and 

growth potential like those of the native heart valves, is an ideal therapeutic approach for heart valve transplantation. 

Therefore, stem cells derived- autologous heart valve cells in combination with possible potential in tissue engineering 

techniques could be a new way of VHD therapy.              

 Heart valves tissue composes of 3 major types of cells includes interstitial cells, endothelial cells, and passenger 

cells (Itoh et al., 2009). The valve interstitial cells (VICs) are the most prevalent cells in the heart valve and commonly 

found in all three layers of the valve, which is responsible for maintaining the structural integrity, creation of an extracellular 

matrix, and healing of the valve(Itoh et al., 2009). So, it is interesting that VICs is the new denomination and used for 

build up the valve construct. 

Nowadays, using of “Dental Pulp Stem Cell” (DPSC) becomes more interesting as alternative therapeutic 

approaches in many diseases and hold great potential as new therapeutic strategies for regenerating and repairing of damaged 

tissues or organs (Gomes et al., 2010; Gronthos, Mankani, Brahim, Robey, & Shi, 2000). DPSC was first described as 

Mesechymal Stem Cell (MSC) like odontogenic precursor cells with contains high proliferative potential and has been shown 

to be able to differentiate preferentially to osteoblasts (Laino et al., 2006). This type of stem cell was demonstrated to be 

useful in cardiovascular disease treatment, as DPSC showed the therapeutic potential for myocardial infarction (Gandia et 

al., 2008). Moreover, recent report showed that mesenchymal stem cells derived from bone marrow (BMMSC) or adipose 

tissue (ADMSC) could potentially be induced into human valve interstitial cells (VICs) (Duan et al., 2015). However, 

the induction of DPSC to VIC has never been investigated elsewhere. In the current study, we hypothesized that isolated 

human DPSC can differentiate/ or be induced to be heart valve interstitial cells (VICs), which can be used for further heart 

valve regeneration. Due to the difficulty of obtaining the healthy human heart valve in Thailand, therefore, this research 

project aim to set up the preliminary experiments using isolated swine heart valve to prove in concept of the hypothesis.

  

Methods and Materials 

Isolation of human dental pulp stem cell and culture 

Human-impacted third molars were obtained with written informed consent from Dental clinic service, faculty of 

dentistry, Naresuan University. All procedures were approved by Ethical committee of Naresuan University. To isolate 

DPSCs, normal human third molars were obtained from four young healthy patients (age 20–25).  The teeth were 

immediately cracked open, and the pulp tissue was removed and processed. Pulp was minced into small fragments prior to 

digestion in a solution of collagenase type I at 37°C. After centrifugation, cells were seeded in culture flasks with growth 

medium Dulbecco's Modified Eagles Medium (DMEM) with low glucose supplemented with 15% fetal bovine serum 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

463 

ก
ลุ่
ม
วิท

ย
าศ

าส
ต
ร์ส

ขุ
ภ

าพ
 

(FBS). Cells were cultured in a humidified atmosphere of 95% air and 5% CO2 at 37°C with DMEM supplemented with 

15% FBS.  Non-adherent cells were removed 48 hours after the initial plating. The medium was replaced every 3 days.  

Cells were collected by trypsinization and sub cultured in growth medium.   

Determination of the growth curve and population doubling time 

The isolated DPSC cells, at a concentration of 1 x 10
5
 cells/ ml, were cultured in a 24- well plate with 

complete medium at 37 
o
C, 5% CO2, and 95% O2 for 7 days. The MTT cell proliferation assay was performed by 

incubating with 0.5 mg/ml MTT reagent for 2 h at 37 oC. After incubation, the excess MTT reagent was discarded 

and DMSO was added for solubilizing the formazan dye, which then was collected and the determined optical 

density (OD) was spectrophotometer at λ  490 nm. The data was used to generate the growth curve.  In addition, 

cells were also harvested and counted every day for 7 days.  Cell numbers were used to calculate the PDT by the 

following formula. 

𝑇𝑑 = (𝑡2 − 𝑡1) ×  
log (q2)

log (
𝑞2
𝑞1)

 

   q1= Quantity of the cells at start time. (1 unit/h) 

   q2= Quantity of the cells at the end. (1 unit/h) 

   t1= starting time (h) 

   t2= ending time (h) 

Characterization of isolated human DPSCs (Huang, Snyder, Cheng, & Chan, 2008)  

DPSCs were cultured in 75 cm
2
 flask, until 80% confluence, cells were harvested by using a scraper.  Cells were 

washed twice with 0.1% NaN3, 5% FBS in PBS (FACs buffer) and centrifuged at 1,800 rpm 10 min.  After that, DPSCs 

were counted; a 1 x 10
5
 cells were transferred into sterile microcentrifuge tube.  Supernatant was gently removed and added 

anti-human antibody conjugated with fluorescent CD44 FIT-c, CD90 PE-cy5, CD117 PE-cy5, CD 34 PE-cy5, and 

CD 29 PE in each tube incubated in the dark environment for 60 min on ice.  Then, cooled FACs buffer was added for 

washing.  DPSCs were centrifuged at 2,000 rpm for 10 min.  DPSC were washed again with cooled FACs buffer and 

centrifuged at 2,000 rpm for 10 min.  After that, supernatant was removed and re-suspended with 1 ml cooled FACs 

buffer.  Cells were transferred into flow tube and analyzed by using flow cytometer.   

Osteogenic induction of isolated DPSCs  

Human dental pulp stem cell were cultured in complete DMEM supplemented with 15% fetal calf serum, contained 

with 50 µg/ml ascorbic 2-phosphate, 10 nM dexamethasone, and 10 mM β glycerol phosphate in complete DMEM 

medium in 6 wells plate (Huang et al., 2008). Osteogenic induction medium was replaced every 3 days. After day 7, 14, 

21 and 28, cells were were fixed with 4 % PFA for 30 min and stained with 40 mM alizarin red for 30 min at room 

temperature and observed under microscope. 

Isolation of swine valve Insterstitial cell (Gould & Butcher, 2010) 

Swine aortic heart valves were taken from male swine hearts.  Primary VICs were prepared from trimmed valve 

cusps.  Valve cusps were incubated with cold collagenase solution (600 U/ml in DMEM culture medium supplemented 

with 10% FBS, 5,000 units of penicillin and streptomycin) for 5-10 min at 37°C.  After that, a dry sterile swap was used 

for removing the VECS gently until feel smoother.  After isolation of the VECs, aortic valve cusps were immediately 

incubated with collagenase solution (600 U/ml in DMEM culture medium supplemented with 10% FBS, 5,000 units of 

penicillin and streptomycin) for 5-10 min at 37°C for 16 hours.  After 16 h, the degraded cusps were gently re-suspended 
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and homogenized solution was centrifuged at 1,000 rpm for 5 mins for 2 times.  After that, primary VICs were seeded on 

culture flask. 

Characterization of isolated human VICs by determining the expression of α-smooth muscle actin, vimentin, and 

collagen type 1 (Butcher & Nerem, 2006; Latif et al., 2015) 

Isolated human VICs were seeded on 6-well plate until reached 80% confluence or more. Cellular protein 

extraction was performed by adding 2X SDS sample buffer containing 10% (v/v) β -mercaptoethanol and boiled for 5-

10 min. Protein extract was separated under SDS-Polyacrylamide gel electrophoresis and transferred to PVDF membrane. 

The PVDF membrane was probed with the primary antibodies against α-smooth muscle actin, vimentin, and collagen type 

1, followed by horseradish peroxidase-conjugated secondary antibody. The antibody-antigen complexes were visualized by 

enhanced chemiluminescence and detected by gel documentation.  

Induction of isolated human dental pulp stem cell to isolated swine valve interstitial cell (Butcher & Nerem, 2006; Latif 

et al., 2015) 

Isolated human DPSCs and swine VICs was Co-cultured using transwell chamber. After that, the DPSCs at 

concentration of 1 x 10
4
 cells/ml were seeded in the lower chamber and cultured for another 12 h for cell attachment and 

spreading. Later, the isolated VICs at the concentration of 1 x 10
5
 cells/ml in a volume of 0.5 ml was added to upper 

chamber. Then cells in transwell chamber were incubated for 7, 14, 21 and 28 days with upper chamber compartment 

change every 3 days.  After day 7, 14, 21 and 28, DPSCs in each group was used to determine the expression of α-

smooth muscle actin, vimentin, and collagen type 1 by Western blot analysis. 

Statistical analysis 

Data was presented in Mean ± Standard Error of Mean (S.E.M) and was analyzed by Graph Pad Prism 5.0.  The 

different of coefficient of variance (CV) in each group was analyzed by ANOVA or t-test.  A p value < 0.05 was considered 

as statistically significant. 

Results and Discussions 

Isolation and characterization of human dental pulp stem cells (hDPSCs) 

 The human dental pulp stem cells (hDPSCs) were obtained from third molars of healthy subject. After the  pulp 

tissue was removed and digested with collagenase type II, the pulp tissue was place on culture dish and the DPSCs was 

explant outgrowth as showed in Fig. 1A and  1B. The results showed that the morphology of isolated DPSCs was in 

fibroblast-like cells with high rate of proliferation. The calculated population doubling time as 34.65 h and the 

growth curve showed the sigmoid curve with the linear regression equation y = 0.2574x – 0.1482 (R
2
=0.9422) 

(Fig. 1C). Isolated cells were subcultured and determined for the expression of cell surface molecular markers of 

stem cells by flow cytometry. The results showed that isolated human DPSCs expressed stem cell surface markers 

including CD29 (76.09%), CD44 (89.08%), CD90 (97.99%), CD105 (66.84%), when compared to isotype 

control. These cell surface molecules are specifically indicated that isolated DPSCs expressed mesenchymal stem 

cell characteristics (Fig. 2A). In contrast, DPSCs were negatively expressed hematopoietic stem cell surface markers 

CD34 (27.81%), CD117 (18.77%), when compared to isotype control as shown in Fig. 2B.  These results 

suggested that isolated DPSCs expressed mesenchymal stem cell characteristics, but not hematopoietic stem cell 

characteristics. 
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Figure 1. Microscopic examination of isolated human dental pulp stem cells (A) the morphology of expand out growth cells (10X). 

(B) the morphology of expand out growth cells (20X). (C) The growth curve of isolated DPSCs showed the rate of cell 

proliferation characteristic of isolated human DPSCs and the linear regression of growth curve. 

 

 
Figure 2. Flow cytometric analysis of the expression of cell surface molecules specific for mesenchymal stem cell characteristics 

(CD29, CD44, CD90, CD105), and hematopoietic stem cell markers (CD34 and CD117). 

 

In addition to stem cell specific surface markers expression, identification of the potency of stem cell to 

differentiate into various types of tissue is the most common and reliable way to identify their multipotency. 

Mesenchymal stem cell can differentiate into adipocytes, osteoblasts, myocytes, and chondrocytes in vivo and in 

vitro [1 ,4 ] .  In this report, the isolated human DPSCs were determined for their potency to differentiate into 

osteogenic cells by culturing the DPSCs in osteogenic induction medium for 7 days, 14 days, 21 days, and 28 days 

and stained with alizarin red for determining mineralization ability. The results showed that culture of DPSCs in 

osteogenic induction medium for 21 days and 28 days could clearly detect the positive alizarin red staining(Fig. 

3). These results suggested that isolated DPSCs not only expressed stem cell surface molecules, but also expressed 

the stem cell characteristic of multipotency. Therefore, these isolated DPSCs could be used in further experiments.  
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Figure 3. Alizarin red staining in isolated human DPSCs. Cells were cultured in osteogenic induction medium for 7, 14, 21 and 28 

days. After incubation periods, cells were stained with Alizarin red for detecting calcium deposition (mineralization). 

 

In addition, protein markers specifically expressed in VICs such as -smooth muscle actin, vimentin, 

collagen type 1, was also determined in isolated hDPSCs in attempt to measure the basal expression level of these 

proteins before performing the induction to VICs. The results showed that isolated hDPSCs could express these 3 

proteins in very low level (Fig 5A). 

 

Isolation and characterization of swine valvular interstitial cells (sVICs) 

Due to the difficulty of obtaining the healthy human heart valve in Thailand, therefore, this research project 

aim to set up the preliminary experiments using isolated swine heart valve.  Heart valves were dissected and isolated 

for VICs by enzymatic digestion. Isolated swine VICs showed the fibroblast-like morphology with long spindle 

shape (Fig 4A, 4B). After obtaining homogenous cell populations, cells were cultured and extracted for cellular 

proteins, which was then be determined for the expression of specific protein markers including -smooth muscle 

actin, vimentin, collagen type 1.  The results showed that isolated swine VICs could strongly expressed -smooth 

muscle actin, vimentin, collagen type 1 (Fig.4C). 
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Figure 4. Microscopic examination of isolated swine valvular interstitial cells (VICs) (A) the morphology of VICs cells with 10X 

magnification. (B) the morphology of VICs cells with 20X magnification. (C) The Western blot analysis showed the expression of 

cellular proteins extracted from isolated swine VICs including -smooth muscle actin, vimentin, collagen type 1, with loading 

control of β-actin. 

 

Induction of human dental pulp stem cells to swine valvular interstitial cells 

 As the results in this study showed that isolated human DPSCs presented the Mesechymal Stem Cell (MSC) 

characteristics with contained high proliferative potential and could differentiate. Therefore, DPSCs were then induced to 

express VICs characteristics by culturing these 2 types of cells in transwell chamber for 4 weeks. At the end of 

incubation periods, DPSCs were extracted for cellular protein and determined the expression of VICs proteins 

including -smooth muscle actin, vimentin, collagen type 1 by Western blotting. The results showed that cultured 

DPSCs with VICs for 4 weeks could not be induce to expression the VICs specific proteins. There was only a slight 

increase in collagen type 1 protein in indueced DPSCs.  However, the overall expression of these cellular proteins 

was not different from the basal level expressed in DPSCs (Fig. 5). These results suggested the unsuccessful of 

stem cells induction to valvular interstitial cells.  

 
Figure 5. The Western blot analysis showed the expression of cellular proteins extracted from isolated isolated human DPSCs and 

DPSCs cultured with swine VICs in transwell chamber. The cellular proteins were extracted and mearing the n expression of -

smooth muscle actin, vimentin, collagen type 1, with loading control of β-actin. 
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The findings in this study was different from the recent reported by Duan B. et al. in 2015 that mesenchymal stem 

cells derived from bone marrow (BMMSC) or adipose tissue (ADMSC) could potentially be sources for tissue-

engineered heart valves (TEHV), and could be induced into paediatric human aortic valve interstitial cells 

(pHAVIC) in relevant 3D environments (Duan et al., 2015). Interestingly, this study was the only study to show 

that MSC could be induced into heart valve cells. Since, DPSCs is also categorized in MSC group, therefore, it 

could potentially be induced into heart valve cells as well. However, there are no any study report the potency of 

DPSCs to be induced to heart valve cells and its application for tissue-engineered heart valves. The factors that 

could possibly lead to the limitations of our study could be the source of valvular tissues. Since, we could not obtain 

any healthy human valvular tissue, in contrast the sample in Duan B. et al was obtained the healthy whole heart 

valvular tissue from 12-year-old patient undergoing cardiac transplant for a myocardial contractility 

deficiency(Duan et al., 2015), which is quite difficul in our experimental settings that most of the patients who 

went to heart valve operation, particularly in Thaialnd, were valvular tissue with pathological conditions. Therefore, 

in this study, we could not obtain any human valvular tissue that qualified for VICs isolation. Although postmortem 

biopsy of human heart valve could possibly be another choice, but freshly isolation of heart valve is also impossible 

in this study. These points are considered as a limitation of this study. Therefore, in this study model was designed 

to use swine heart valve tissue for VICs isolation, just in case to be a VICs model for pre-liminary study. Another 

interesting issue is the method of induction. In Duan B. et al study, the research cultured cells in three-dimensional 

(3D) bioactive hybrid hydrogels with material modulus comparable to that of aortic heart valve leaflets. This 

microenvironment could be a significant factor for heart valve cells induction. The most important point that is 

inevitably mentioned could be the different in specie of the cells, as in this study we used isolated human DPSCs 

to be induced into swine VICs. The different in specie could possibly be a major drawback of this work. Therefore, 

using the specie matched cells, such as swine VICs and swine DPSCs, could provide more information and more 

possible for induction. Furthermore, detection of cellular differentiation could be performed not only at the protein 

level by Western blot analysis; however, gene expression level by real-time PCR could provide more information. 

 

Conclusion 

  In summary, the present study demonstrates isolated human dental pulp stem cells contain mesenchymal 

stem cell characteristics and differentiation potential. This study could successfully isolate swine valvular interstitial 

cells and characterized these isolated cells by various specific proteins. However, the induction of isolated DPSCs 

to VICs could not successfully achieve in these experimental settings.  
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Abstract 

 Dental caries is a major oral problem in almost all countries around the world. The local demineralization 

of tooth surface from an acid action is an initial step of disease. The acid is produced when sugar from food has an 

interaction with bacteria in dental plaque that usually accumulates on the susceptible tooth surface. As more acidic 

condition, some commensal oral bacteria are driven to become the cariogenic bacteria. Streptococcus mutans is a 

major contributor of dental decay. Many strategies are recommended to protect the susceptible teeth from cariogenic 

bacteria. A probiotic application is one technique providing the health-beneficial microorganism to inhibit the 

cariogenic bacteria. Prebiotics are oligosaccharides which can promote the growth of probiotics in human bowel.  

 Objective: to evaluate the efficiency of the prebiotic (Galacto-oligosaccharides, (GOS)) to enhance the 

probiotic (Lactobacillus acidophilus) for inhibition of S. mutans.  

 Methods: S. mutans and L. acidophilus were co-cultured with ratio of 1:20 in the de Man, Rogosa and 

Sharpe (MRS) media supplemented with different concentrations of GOS at 1, 2 and 3% (v/v). The efficiency of 

probiotic against S. mutans was determined by colony count at 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 24 hrs and growth rate 

interpretation.  

 Results: the growth rate of S. mutans increased when co-cultured in 1 and 2% (v/v) of GOS (0.6885 

and 0.6142 hr
-1

, respectively). Then the growth rate of S. mutans (0.0109 hr
-1

) significantly decreased in 3% 

(v/v) of GOS. The growth rate of L. acidophilus in the co-culture was constant compared between 2 and 3% 

(v/v) of GOS (0.4347 and 0.4282 hr
-1

).  

 Conclusion: the 3% of GOS provided a promised efficiency to inhibit the growth of S. mutans while it did 

not effect on the growth of L. acidophilus.  

Keywords: probiotic, prebiotic, galacto-oligosaccharides, L. acidophilus and S. mutans  

 

INTRODUCTION 

 Dental caries is a result of an imbalance in physiological equilibrium of tooth mineral within a complex 

microorganism community that is called dental biofilm (Fejerskov & Kidd, 2008, p. 4). Biofilms can be found on 

both soft and hard dental tissue. They consist of extracellular matrix and microorganisms. Pathogenic bacteria adhere 

to the tooth surface where they multiply and produce extracellular matrix to form a plaque community. The metabolic 

acids are released from the consumption of sugar by bacteria. These acids can cause tooth decay and dental erosion. 

The key pathogens in this mechanism are acidogenic bacteria that consisted of S. mutans, Actinomyces spp. and 

Lactobacillus spp., Streptococcus mutans is a Gram-positive, a facultative anaerobe, cocci shape which usually 

known as human oral normal flora and cariogenic pathogen. In human saliva, its number is normally ranges from 

undetectable to 10
6 
- 10

7 
CFU/ml. It can use several kinds of sugar resulting in the production of weak acids such 
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as lactic acid, formic acid and acetic acid. Moreover, S. mutans can produce both linear-soluble and branched-

insoluble exopolysaccharides (EPS) by glucosyltransferase (GTFs) and fructosyltransferase (FTFs) such as glucans 

and fructans from sucrose. These exopolysaccharides will be used to facilitate the second colonizer adhesion, 

stabilize biofilm and protect bacteria from host defense mechanism and reserve energy source (Batt, Robinson, & 

Patel, 2000, p. 1134- 1157; Jenkinson & Lamont, 2010, p. 34-35; Nair & Takeda, 2011, p. 87-109). Since 

the reduction of S. mutans is recommended for preventing and slowdown disease progression (Bajwa, Jingarwar, 

& Pathak, 2014, p. ZE04-ZE08). At the present, several studies attempt to replace S. mutans with probiotics 

which are beneficial living microorganism. Probiotics have an influence on both microorganisms and host cells in 

several mechanisms that include specific antimicrobial substances production, host gene modulation expression and 

pathogen exclusion (Nair & Takeda, 2011, p. 87-109). In oral cavity, probiotics must first attach to oral tissue. 

Then, they create a protective barrier preventing pathogenic microorganism colonization. Finally, they must increase 

in number in order to survive and produce effective capacity (Essche, Quirynen, Sliepen, & Teughels, 2000, p. 

111-147; Nair & Takeda, 201, p. 87-109). The most well-known probiotics are Lactobacillus species and 

Bifidobacterium species. From previous studies showed that consumption approximately 10
7 
– 10

9
 CFU/ml of 

Lactobacillus spp. are adequate to modulate the benefit to intestine microflora (Barbé s, Boris, & Fernández, 2003, 

p. 449-455; Bisignano et al., 2012, p. 57-63; Charteris, Collins, Kelly, & Morelli, 1998, p. 759-768). 

  Lactobacillus acidophilus is a strain in the group of Lactobacillus spp. (Batt, Robinson, & Patel, 2000, 

p. 1134- 1157; Nair & Takeda, 2011, p. 87-109). It is a Gram-positive, non-spore forming bacilli which 

normally isolated from gastrointestinal tract of human. The optimal growth temperature is between 30
 
– 40 

0
C 

enhanced by 5% CO2 at pH 5.5 – 5.8. These strain produces several kinds of bacteriocin such as Lactacin B, 

Lactacin F, Brevicin 37 and Gassericin A which affect specific strains in complex microbial biofilm. Furthermore, 

it also produces several antimicrobial substances such as lactic acid, hydrogen peroxide and various bacteriocins 

(Batt, Robinson, & Patel, 2000, p. 1134- 1157). In vitro studies show that Lactobacillus casei strain GG produces 

different antimicrobial components such as organic acids, hydrogen peroxide, carbon peroxide, diacetyl, low 

molecular weight antimicrobial substances, bacteriocins, and adhesion inhibitors against Streptococcus spp. 

(Deneke, Gorbach, Jacobus, & Silva, 1987, p. 1231-1233; Hasslöf, Hedberg, Twetman, & Stecksé n-Blicks, 

2010, p. 18). According to Kojima Y. et al. (2016), Lactobacillus spp. can inhibit insoluble glucan formation of 

S. mutans (Kojima, Maeda, Ohshima, & Seneviratne, 2016, p.27-32). Thus, Lactobacillus spp. have been 

considered as a potential probiotic (Ahmed, Aly, Ghareeb, & Mohamed, 2008, p. 128-136).  

Prebiotics have been defined as non-digestible food ingredients which beneficially affect the host by 

selectively stimulating the growth or activity of one or a limited number of bacteria in the human colon, which have 

the potential to improve the host’s health. The most common prebiotics are non-digestible polysaccharides (NDO) 

for instance, lactosucrose, fructo-oligosaccharides (FOS), galacto-oligosaccharides (GOS) and isomalto-

oligosaccharides (Larque, Sabater-Molina, Toorella, & Zamora, 2009, p. 315-328). However, only FOS, GOS 

and inulin have been tested in vivo to meet all the requirements for current criteria of prebiotics (Marcel, 2007, p. 

830S-837S). 

Galacto-oligosaccharides are polymers consisting of 2-8 saccharides with glucose terminus (Boler & 

Fahey, 2011, p. 13-26). They provide benefits to hosts by stimulating growth of selected members of the gut 

microbiota (Boler & Fahey, 2011, p. 13-26; Gonc a̧lves, Rodrigues, Teixeira, & Torres, 2010, p. 257-259). 
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GOS have more efficiency to enhance growth of intestinal Bifidobacterium spp. than FOS (Li et al., 2015, p. 

158-168).  

Since prebiotics and probiotics have negative effect on cariogenic bacteria, so several studies attempted to 

improve spectrum of oral microbial modulation by combine them together. These combination is called synbiotics 

(Gibson, Loo, Probert, & Rastall, 2004, p. 257-259) which are a mixture of probiotics and prebiotics that 

beneficially affects the host by improving the survival and enhancing microbial nutrients in the gastrointestinal tract 

(Kojima Y., Ohshima T., Seneviratne C. J. J., & N., 2016, p. 27-32). The recent in vitro study showed that L. 

acidophilus cultured with conjac glucomanan could inhibit S. mutans growth (Al-Ghazzewi & Tester, 2011, p. 

234-237). According to Kondepudi et al (2012) (Ambalam, Kondepudi, Nilsson, Ljungh, & Wadstro ̈m, 2012, 

p. 489-497), GOS increased growth rates of B. breve, B. longum and B. pseudocatenulatum. However, there are 

few studies of probiotics and prebiotics in dental caries modulation (Ambalam, Kondepudi, Nilsson, Ljungh, & 

Wadstro ̈m, 2012, p. 489-497). Thus, this study aim to investigate the inhibitory effect of Lactobacillus 

acidophilus (TISTR 2365
T
 = DSMZ 20079

T
) on Streptococcus mutans (DSMZ 20523

T
) after treatment with 

galacto-oligosacharides (GOS). 

 

METHODS 

1. Media, prebiotic and microorganism preparation 

           1.1 Media preparation  

 Brain heart infusion broth, BHI (Difco, USA), de Man Rogosa and Sharpe broth, MRS (Difco, USA) 

and Tryptic Soy Broth (TSB plus tryptone 10 g, yeast extract 5 g, KH2PO4 1.33 g, K2HPO4 2.66 g, 

MgSO4.7H2O 10 mg, FeCl2 10 mg, MnSO4. 4H2O 10 mg, NaCl 10 mg and glucose 2mg/ml) (Hamilton & 

Bowden,1982, p. 255-262) were used for both strains cultivation. For agar media preparation, 1.5 % of agar 

powder was added to culture broth. All prepared media were autoclaved at 121
0
C, pressure 15 lb/inch

2
, for 15 

minutes. 

 1.2 Prebiotic preparation 

     Galacto-oligosaccharides (GOS) (Bornnet corporation Co., Ltd., Bangkok, Thailand) was prepared 

at concentrations of 1%, 2%, and 3% (v/v) in MRS broth. 

 1.3 Microorganisms preparation 

 The microorganisms in this experiment were cariogenic bacteria and probiotic as in Table (1). From the 

lyophilized stock, they were cultured in MRS broth at 37 
0
C in 5% CO2 for 18-24 hours. The overnight cultures 

were then inoculated on MRS agar by using streak plate technique. A single colony was transferred to fresh media 

allow them to growth effectively.  
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                    Table 1. Microorganism, culture media and conditions for cultivation 

Item Detail 

Cariogenic microorganism S. mutans DSMZ
*
 20523

T
 

Probiotics L. acidophilus TISTR
**
 2365

T
 = DSMZ 

20079
T
 

Prebiotic Galactoto-oligosaccahrides (GOS) 

Culture media de Man, Rogosa and Sharpe (MRS), BHI 

and TYE  

Cultivation condition 5% CO2, 37 
0
C 

*
DSMZ : Leibniz Institute DSMZ-German Collection of Microorganisms and Cell Cultures, Germany 

**
TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research, Thailand 

2. Determination the efficacy of prebiotic-treated probiotic on cariogenic bacteria 

The growth inhibition activity of treated-probiotic on cariogenic bacteria was examined by using dilution method 

(Ferraro & Jorgensen, 2009).   

 2.1 Determination the number of microorganism from growth curve 

 500 µl of each strain from section 1.3 was inoculated into 20 ml MRS broth. Both cultures were 

investigated by the optical density (OD) 600 nm along with serial dilution method for colony counting at 0, 1, 3, 

6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 36 and 48 hrs. 

 2.2 Optimization the proportion of S. mutans and L. acidophilus   

 S. mutans and L. acidophilus at mid log phase were varied to 1:1, 1:2, 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:50, 

1:100 and 1:150 ratios. The number of both strains at 0, 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24, 36 and 48 hrs 

were enumerated by colony counting method as mentioned in section 2.1.  

2.3 Effect of prebiotic on probiotic to inhibit S. mutans 

 The optimized proportion between S. mutans and L. acidophilus from section 2.2 were cultured in MRS 

supplemented with different concentration of GOS at 1%, 2% and 3% (v/v). The viable count of both strains were 

tested as described in section 2.1.  

3. Data Collection and data analysis   

All experiments were performed triplicate to investigate the suitable concentration of GOS which showed 

the highest ability to enhance growth of L. acidophilus against S. mutans. The viable count and growth rate of S. 

mutans and L. acidophilus were analyzed by using statistical analysis (p < 0.05) (Kruskal Wallis test). 

RESULTS 

1. Growth curve of microorganisms 

 L. acidophilus and S. mutans were grown in three media to find the most suitable culture media for both 

strains. The results have shown that L. acidophilus and S. mutans grew well on MRS medium at similar growth 

rate 0.481 hr
-1 

and 0.491 hr
-1

, respectively (Figure 1c). Thus, MRS medium was selected for next experiment. 
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Figure 1 The growth curve of S. mutans and L. acidophilus in MRS, BHI and TYE media are shown in 1a and 

1b, respectively. The growth curve of both strains in MRS is represented in 1c.  

2. Optimization the proportion of S. mutans and L. acidophilus  

The growth rate of S. mutans was greater than L. acidophilus at the 1:5 and 1:10 ratio in MRS medium 

whereas the growth rate of S. mutans was less than L. acidophilus at 1:40. However, the viable count of L. 

acidophilus was not significant difference with S. mutans at 1:20 ratios (Figure 2). Thus, the ratio of 1:20 was 

the most suitable proportion of both strains for further experiment.  

 
                     Figure 2 The growth of S. mutans and L. acidophilus in various proportions 

3. Effect of prebiotic on probiotic to inhibit S. mutans 

 From previous result, S. mutans and L. acidophilus at proportion 1:20 were then co-cultured in MRS 

broth supplemented with 1%, 2% and 3% (v/v) of GOS. The viable count of them were determined by colony 

counting method on MRS agar. Without GOS, the growth rate of S. mutans and L. acidophilus were similar at 

0.5502 and 0.5220 hr
-1

, respectively. The maximum growth rate of S. mutans and L. acidophilus were 0.6885 

hr
-1 

and 0.6288 hr
-1

at 1% (v/v) of GOS. Then the growth rate of S. mutans significantly decreased at 2% and 

3% (v/v) of GOS (0.0109 hr
-1

). While L. acidophilus slightly decreased when compared with control at 2% and 

3% (v/v) of GOS. Hence, the concentration of GOS at 3% (v/v) showed most capable for the reduction growth 

rate of S. mutans while growth rate of L. acidophilus was stable (Figure 3). This seemed to provide the promised 

capability for the clinical application. 
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Figure 3 The growth rate of S. mutans and L. acidophilus in various concentrations of GOS 

Discussion  

 Prebiotics are oligosaccharides which are used to promote the functions of natural probiotics in a human 

bowel. As in the oral cavity, dental caries is the major oral disease around the world. It has plenty of commensal 

microorganisms which are susceptible to function as pathogens with the alteration of ecology, similar to the human 

bowel. L. acidophilus has been known as probiotics in dental caries prevention. However, there are no many studies 

to observe the efficiency of prebiotics in dental caries. This study investigated the effect of prebiotic (GOS) on L. 

acidophilus to inhibit growth of S. mutans. The suitable condition for co-culture needed to be determined. In this 

experiment, L. acidophilus preferred MRS for growth because it required more trace elements which were found 

only in MRS. While, S. mutans grew in all type of media and gave maximum growth rate in BHI medium. Thus, 

MRS medium was the most suitable to use for co-cultures of S. mutans and L. acidophilus. 

 According to growth curve at log phase of S. mutans and L. acidophilus were range from 6-8 hrs and the 

average number of S. mutans has shown about 2.7x10
8 
CFU/ml which was greater than L. acidophilus at 8.2x10

7
 

CFU/ml. To determine the similar initial number of them, S. mutans and L. acidophilus were co-cultures in various 

ratios of 1:5, 1:10, 1:20 and 1:40. L. acidophilus decreased the number of S. mutans which correspondent to the 

study of Singh et al. (2011) (Chawla, Damle, & Singh, 2011, p. 389-394) and Aimi et al. (2004) (Aimi et 

al., 2004, p. 219-223), After 6 hrs., the number of S. mutans gradually decreased while that of L. acidophilus 

increased along with the pH of media apparently drop to 4.5. This might be the environment was suitable for L. 

acidophilus. From previous research found that L. acidophilus produced variety of antimicrobial substances such as 

Lactacin F and Lactacin B to compete growth of S. mutans (Batt, Robinson, & Patel, 2000, p. 1134-1157; 

Bermudez-Brito, Gil, Gómez-Llorente, Muñoz-Quezada, & Plaza-Díaz, 2012, p. 160-174).  

 The GOS seems to provide a safely synbiotic effect when applied along with L. acidophilus to inhibit 

growth of S. mutans. The number of S. mutans increased in the addition of GOS at 1 and 2% (v/v). The viable 

count of S. mutans significantly decreased while there was no change for L. acidophilus at 3% (v/v). The GOS is 

derived from milk. It is commercially available as the ingredient in food for both infants and adults. Therefore, it is 

not toxic when utilized for the clinical application.   
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Conclusion 

 The GOS with the appropriate concentration has an efficiency to enhance L. acidophilus to inhibit the 

growth of S. mutans. 
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การตอบสนองของอตัราการเตน้ของหวัใจต่อภาวะเครียดจากความรอ้น                
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บทคดัย่อ 

 การอบซาวน่าเป็นการรักษาด้วยความร้อนชนิดหนึ่ง  ที่ท  าให้เกิดภาวะเครียดจากความร้อนทั่วร่างกาย และ

ตอบสนองต่อภาวะนี้ ด้วยการเพ่ิมการท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ท าให้อตัราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้นคล้าย

กบัการออกก าลังกาย แต่ยังไม่มีการรายงานถึงการเปล่ียนแปลงของอตัราการเต้นของหัวใจซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ ถึงการท างาน

ของหัวใจในขณะอบซาวน่ามาก่อน การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตอบสนองของอัตราการเต้นของหัวใจต่อ

ภาวะเครียดจากความร้อนขณะอบซาวน่าในผู้ชายวัยรุ่นสขุภาพดี อาสาสมคัรเพศชาย (30 คน) อายุเฉล่ีย 18.70 ± 1.09 

ปี เข้าอบซาวน่าที่อุณหภมู ิ60 องศาเซลเซียส ความชื้นสมัพัทธร้์อยละ 10-20 เป็นเวลา 20 นาท ีบันทกึอตัราการเต้น

ของหัวใจในขณะอบซาวน่าทุกๆ 5 นาท ีผลการทดลองพบว่าอตัราการเต้นของหัวใจในขณะอบซาวน่านาททีี่ 0, 5, 10, 

15 และ 20 มีค่าเท่ากบั 97.53, 111.73, 122.93 และ 134.20 ครั้งต่อนาท ีตามล าดับ ซึ่งอตัราการเต้นของหัวใจใน

นาททีี่ 15 ถงึนาททีี่ 20 มค่ีาเท่ากบัร้อยละ 61.07-66.67 ของอตัราการเต้นของหัวใจสงูสดุ ซึ่งเทยีบได้กบัการออกก าลัง

กายในระดับเบาถึงปานกลาง แสดงให้เหน็ว่าการอบซาวน่าที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 20 นาท ีในผู้ชายวัยรุ่น

สขุภาพด ีสามารถท าให้อตัราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้นเทยีบเท่ากบัการออกก าลังกายระดบัปานกลางได้  

ค าส าคญั: การตอบสนองของอตัราการเต้นของหัวใจ  ภาวะเครียดจากความร้อน  อบซาวน่า  

 

Abstract 

         Sauna is one of the therapeutic heats that result in systemic heat stress. Human body responds to heat stress 

by activation cardiovascular activities and increasing heart rate similarly to how human body responds to exercise. 

Nevertheless, there is no report about the response of heart rate, which represents cardiovascular activity, during 

sauna bath. The aim of this study was to investigate the heart rate response to heat stress during sauna bath in 

healthy young men. Male volunteers (n=30) aged 18.70 ± 1.09 years participated in 60°C sauna bath with 10-

20% relative humidity for 20 minutes. Heart rates were recorded in every 5 minutes. The results show that heart 

rates during sauna bath at 0, 5, 10, 15, and 20 minutes were 97.53, 111.73, 122.93, and 134.20 beat/minute, 

respectively. Interestingly, heart rates from 15 to 20 minute of sauna bath were between 61.07-66.67% of the 

maximum heart rate which equally to light-moderate intensity exercises. In conclusion, the sauna bath at 60°C for 

20 minutes in healthy young men was able to increase heart rate as the criteria of exercise at moderate intensity.  

Keywords: Heart Rate Response, Heat Stress, Sauna Bath  
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บทน า 

การอบซาวน่าเป็นวิธกีารให้ความร้อนทั่วร่างกายชนิดหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีผู้นิยมอบซาวน่าอย่างแพร่หลาย ทั้ง

บุคคลทั่วไปและนักกฬีา นอกจากนั้นยังนิยมใช้ในธรุกจิความงามและสปา เนื่องจากความร้อนจากการอบซาวน่า ช่วยผ่อน

คลายความตงึเครียดของร่างกาย ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ช่วยขบัเหงื่อและท าความสะอาดผวิหนัง (Hannuksela & 

Ellahham, 2001; Kukkonen-Harjula & Kauppinen, 2006) ร่ างกายจะมีอุณหภูมิสูงขึ้ น เมื่ อ เ ข้าอบซาวน่าแล้ว

ตอบสนองต่อความร้อนด้วยการหลั่งเหงื่อ และหลอดเลือดที่ผิวหนังขยายตัว (Kukkonen-Harjula & Kauppinen, 

2006) และยังกระตุ้นระบบหัวใจและหลอดเลือดให้ท างานมากขึ้น (Crinnion, 2011) 

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า การที่ร่างกายได้รับความร้อนแบบทั่วร่างกาย เช่น การแช่น า้ร้อนหรือการอบซาว

น่า สามารถท าให้อตัราการเต้นของหัวใจและความต้องการใช้ออกซิเจนเพ่ิมขึ้นคล้ายกบัการตอบสนองต่อการ ออกก าลัง

กาย แต่ม ีhemodynamic load น้อยกว่าการออกก าลังกายทั่วไป (Lietava, Vohnout, Valent, & Celko, 2004) เนื่องจาก

ความร้อนท าให้มกีารขยายตวัของหลอดเลือดที่ผวิหนังและลดความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายได้มากกว่า (Keast 

& Adamo, 2000) ดงันั้นจึงท าให้ลดความเสี่ยงที่จะเกดิอนัตรายจากหัวใจท างานหนักมากเกนิไปในขณะออกก าลังกายได้ 

จากการตอบสนองของร่างกายดงักล่าว การอบซาวน่าอาจจะมีประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดส าหรับผู้ที่ไม่ค่อย

ได้ออกก าลังกาย หรือไม่สามารถออกก าลังกายที่หนักและนานได้ เนื่องจากมีโรคประจ าตัว เช่น โรคภมูิแพ้ หอบหืด โรค

ปอดอดุกั้นเรื้อรัง โรคความดนัเลือดสงู โรคหัวใจ รวมถงึผู้ที่มคีวามพิการทางร่างกาย  

ถึงแม้ว่าการอบซาวน่าจะท าให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดเกดิการตอบสนองคล้ายกบัการออกก าลังกาย แต่ยัง

ไม่มรีายงานที่บ่งบอกว่าการอบซาวน่าด้วยระยะเวลาสั้นๆ ในแต่ละคร้ังจะท าให้อตัราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้นอย่างไรและ

เทยีบได้กบัการออกก าลังกายระดบัใด ดังนั้นการศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตอบสนองของอตัราการเต้นของ

หัวใจต่อภาวะเครียดจากความร้อนขณะอบซาวน่าในผู้ชายวัยรุ่นสุขภาพดี เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการ

ประยุกตใ์ช้ซาวน่าเพ่ือกระตุ้นการท างานของระบบหัวใจและหลอดเลือดต่อไปในอนาคต  

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

กลุ่มตวัอย่าง  

อาสาสมคัรเพศชาย อายุ 17-23 ปี จ านวน 30 คน สขุภาพด ีไม่มโีรคประจ าตวัที่เป็นข้อห้ามในการอบซาวน่า ไม่เคยอบ

ซาวน่ามาก่อน ไม่ออกก าลังกายหรือออกก าลังกายน้อยกว่า 3 คร้ังต่อสปัดาห์และไม่เคยสบูบุหร่ี 

 

ขั้นตอนการศึกษา  

การศึกษานี้ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 54 02 01 0031 

อาสาสมัครที่ผ่านเกณฑค์ัดเลือกและยินยอมเข้าร่วมการวิจัยจะได้รับฟังค าอธบิายขั้นตอนการทดลอง อาบน า้ เปล่ียนชุด

เป็นเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และคาดเครื่องวัดอตัราการเต้นของหัวใจ (Polar FT7 heart rate monitor, POLAR, Finland) 

ไว้ที่หน้าอก แล้วชั่งน า้หนัก วัดส่วนสงู ความดันเลือด อตัราการเต้นของหัวใจและอุณหภมูิร่างกายก่อนเริ่มท าการทดลอง 

จากนั้นเริ่มการทดลองดงันี้  

1. ให้อาสาสมคัรเข้าห้องซาวน่า (ARVICA, TYLO sauna, Sweden) ที่ตั้งอณุหภมูไิว้ที่ 60±2 องศาเซลเซียส และ

มคีวามชื้นสมัพัทธร้์อยละ 10-20 โดยให้นั่งเหยียดขาบนม้านั่งแถวบน หลังพิงผนังห้อง  

2. บนัทกึอตัราการเต้นของหัวใจขณะอบซาวน่า นาททีี่ 0, 5, 10, 15 และ 20  

3. เมื่อครบ 20 นาท ีให้อาสาสมคัรออกมานั่งพักบนเก้าอี้ที่มพีนักพิง และให้ดื่มน า้ชดเชยการสญูเสยีน า้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

แสดงข้อมูลในรปูของ Mean ± SD เปรียบเทยีบความแตกต่างของอตัราการเต้นของหัวใจในแต่ละช่วงเวลาด้วยสถติ ิOne 

way repeated measures analysis of variance และ Tukey’s test ก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ p<0.05 

 

ผลการศึกษา 

  อาสาสมัคร 30 คน มีอายุเฉล่ีย 18.70±1.09 ปี น ้าหนัก 58.13±11.34 กิโลกรัม ส่วนสูง 170±6.01 

เซนติเมตร ดัชนีมวลกาย 20.05±1.36 กโิลกรัมต่อตารางเมตร ก่อนการทดลองมีอตัราการเต้นของหัวใจ 76.10±7.15 

ครั้งต่อนาที อุณหภูมิร่างกาย  36.76±0.21 องศาเซลเซียส ความดันซิสโตลิก 115.00±11.00 มิลลิเมตรปรอท และ

ความดนัไดแอสโตลิก 68.00±7.00 มลิลิเมตรปรอท  

ขณะอบซาวน่า อาสาสมัครมีอัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จาก 80.53 คร้ังต่อนาที ในนาทีที่ 0 เป็น 

97.97±8.10, 111.73±5.75, 122.93±5.69 และ 134.20±4.61 คร้ังต่อนาท ีในนาททีี่ 5, 10, 15 และ 20 ตามล าดบั 

ดงัแสดงในรปูที่ 1 ซึ่งเป็นการเพ่ิมขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทยีบกบันาททีี่ 0  

  

 
 

รูปท่ี 1  แสดงการเปล่ียนแปลงของอตัราการเต้นของหัวใจในขณะอบซาวน่า (mean ± SD) 

          * แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทยีบกบันาททีี่ 0  

 

 การแบ่งระดับความหนักของการออกก าลังกายสามารถใช้อตัราการเต้นของหัวใจเทยีบจากค่าร้อยละของอตัรา

การเต้นของหัวใจสงูสดุ โดยอตัราการเต้นของหัวใจสงูสดุ ค านวณจากสตูร 220-อายุ (ปี) ซึ่งการออกก าลังกายระดบัเบา 

ระดบัปานกลาง และระดบัหนัก ต้องให้อตัราการเต้นของหัวใจอยู่ในช่วงร้อยละ 57-63, 64-76 และ 77-95 ของอตัรา

การเต้นของหัวใจสูงสุด ตามล าดับ (Garber et al., 2011) ผลการทดลองพบว่าในนาทีที่ 0 เมื่อเริ่มต้นเข้าอบซาวน่า 

อาสาสมัครมีอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 40.01 ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสดุ แล้วเพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ จนกระทั่งในนาททีี่ 15 อาสาสมัครมีอตัราการเต้นของหัวใจร้อยละ 61.07 ของอตัราการเต้นของหัวใจสงูสดุ ซึ่ง

เทยีบได้กบัความหนักของการออกก าลังกายระดบัเบา และในนาททีี่ 20 อตัราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 66.67 

ของอตัราการเต้นของหัวใจสงูสดุ ซึ่งเทยีบได้กบัการออกก าลังกายด้วยความหนักระดบัปานกลาง ดงัแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงการเปรียบเทยีบอตัราการเต้นของหัวใจในแต่ละช่วงเวลากบัอตัราการเต้นของหัวใจสงูสดุ 

เวลา อตัราการเต้นของหัวใจ  

(คร้ัง/นาท)ี 

ร้อยละ 

อตัราการเต้นของหัวใจสงูสดุ 

ระดับความหนัก 

ของการออกก าลังกาย 

นาททีี่ 0 80.53 ±7.32 40.01±3.64 เบามาก 

นาททีี่ 5 97.97±8.10 48.67±4.03 เบามาก 

นาททีี่ 10 111.73±5.75 55.51±2.86 เบามาก 

นาททีี่ 15 122.93±5.69 61.07±2.82 เบา 

นาททีี่ 20 134.20±4.61 66.67±2.37 ปานกลาง 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาพบว่า การอบซาวน่าที่อุณหภมู ิ60 องศาเซลเซียส ท าให้อาสาสมคัรมีอัตราการเต้นของหัวใจ

เพ่ิมขึ้น โดยในช่วง 5 นาทแีรก อตัราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ ซึ่งเป็นผลมาจากการตอบสนองของร่างกาย

ต่อความร้อนที่ได้รับ หลังจากนั้นอตัราการเต้นของหัวใจจะเพ่ิมขึ้นด้วยอตัราที่คงที่เมื่อร่างกายปรับตัวกบัความร้อนได้ใน

ระยะเวลาหนึ่งซึ่งคล้ายกบัการออกก าลังกาย ที่พบว่าในช่วงแรกจะมีการเพ่ิมขึ้นของอตัราการเต้นของหัวใจอย่างรวดเรว็

และหลังจากนั้นจะเพ่ิมขึ้นช้าๆ จนคงที่ (steady state) (Brown, Miller, & Eason, 2006) การตอบสนองของอตัราการ

เต้นของหัวใจต่อความร้อนในขณะอบซาวน่านี้  เป็นผลมาจากการกระตุ้นรีเฟลก็ซ์ของ adrenergic cardiac beta receptor  

ซึ่งท าให้หัวใจบีบตัวเพ่ิมมากขึ้น และความร้อนยังไปกระตุ้นการท างานของระบบประสาทซิมพาเทติกท าให้เกดิภาวะหัว

ใจเต้นเรว็ ดงันั้น cardiac workload จึงเพ่ิมขึ้นและแปรผนัตามความร้อนที่ได้รับ และนอกจากนี้ความร้อนจากการอบซาว

น่ายังไปส่งผลกระตุ้น skin thermoreceptor ให้ส่งสญัญาณไปยังศูนย์ควบคุมอณุหภมูทิี่สมองส่วนไฮโปทาลามสั เพ่ือยับยั้ง

การท างานของระบบประสาทซิมพาเทติก และกระตุ้นการท างานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติก ส่งผลให้หลอดเลือด

ที่ผิวหนังคลายตัว ลดความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายและท าให้เลือดไหลเวียนมายังผิวหนังเพ่ิมขึ้น (Sawicka, 

Brzostek, & Kowalski, 2007)  

การออกก าลังกายเพ่ือให้หัวใจและปอดแขง็แรงในบุคคลทั่วไป ควรเป็นการออกก าลังกายแบบแอโรบิก เช่น 

การเดนิ วิ่ง ป่ันจักรยาน ว่ายน า้ เป็นต้น โดยให้มคีวามหนักระดบัปานกลางถงึหนัก และใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาทต่ีอคร้ัง 

(Rivera-Brown & Frontera, 2012) แต่ส าหรับผู้ที่มีข้อจ ากัดในการออกก าลังกาย เช่น มีโรคประจ าตัวที่เป็นข้อห้าม

ส าหรับการออกก าลังกาย หรือมีความพิการทางร่างกาย รวมถึงผู้ ที่ไม่ได้ออกก าลังกาย มักพบว่ามีการลดลงของ

สมรรถภาพการท างานของหัวใจและปอด ซึ่งโดยทั่วไปในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 

โรคเบาหวาน รวมถึงผู้สูงอายุนั้น จะได้รับค าแนะน าให้ออกก าลังกายแบบแอโรบิกที่ความหนักระดับเบาถึงปานกลาง

เพ่ือให้ระบบต่างๆ ภายในร่างกายยังคงประสิทธิภาพการท างาน (Brown, Miller, & Eason, 2006; Garber et al., 

2011) แต่ด้วยข้อจ ากัดทางร่างกายจึงท าให้ไม่สามารถออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอได้  การอบซาวน่าเป็นวิธีการที่

สามารถท าให้อตัราการเต้นของหัวใจและความต้องการใช้ออกซิเจนเพ่ิมขึ้นคล้ายกบัการตอบสนองต่อการออกก าลังกาย 

แต่ไม่ท าให้หัวใจต้องท างานหนักเหมือนกับการออกก าลังกาย (Lietava et al., 2004) ดังนั้นการอบซาวน่าจึงน่าจะมี

ความปลอดภัยกับผู้ที่มีภาวะหัวใจท างานผิดปกติ ในการศึกษาคร้ังนี้พบว่า การเข้าอบซาวน่าจะกระตุ้นให้หัวใจท างาน

เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ และสามารถท าให้หัวใจเต้นได้ถงึร้อยละ 66.67 ของอตัราการเต้นของหัวใจสงูสดุในนาททีี่ 20 ของการเข้า

อบซาวน่า เทยีบได้กบัการออกก าลังกายด้วยความหนักระดบัปานกลาง (Garber et al., 2011) 

จากการศึกษาที่ผ่านมามีรายงานว่าการอบซาวน่าช่วยส่งเสริมให้สุขภาพดีขึ้นและมีประโยชน์กับระบบต่างๆ 

ภายในร่างกาย (Crinnion, 2011) โดยเฉพาะประโยชน์ต่อระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด (Imamura et al., 2001; 

Keast & Adamo, 2000; Kukkonen-Harjula & Kauppinen, 2006; Nguyen, Naseer, & Frishman, 2004) นอกจากนี้

ยังพบว่า การอบซาวน่าที่อุณหภมูิ 60 องศาเซลเซียส ครั้งละ 15 นาท ีต่อเนื่องกนั 2 สปัดาห์ ท าให้การท างานของหัวใจ

ของผู้ที่มีภาวะหัวใจวายเรื้ อรังดีขึ้นและยังช่วยลดอาการของโรคได้ (Kihara et al., 2004; Kihara et al., 2002) แสดง

ให้เห็นว่าการอบซาวน่านั้น ช่วยให้หัวใจท างานมีประสทิธิภาพมากขึ้นและยังมีความปลอดภัยด้วย แต่ถึงอย่างไรกต็าม 
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การอบซาวน่ายังถือว่าเป็น passive treatment หากต้องการเพ่ิมประสทิธภิาพการท างานของหัวใจอย่างแท้จริง ควรออก

ก าลังกายให้เหมาะสมหรือใช้ซาวน่าร่วมกบัการออกก าลังกายกไ็ด้ (van der Wall, 2015)    

 

สรุปผลการศึกษา 

 ร่างกายตอบสนองต่อภาวะเครียดจากความร้อนจากการอบซาวน่าที่อณุหภมู ิ60 องศาเซลเซียส โดยเพ่ิมอตัรา

การเต้นของหัวใจขึ้นเรื่อยๆ จาก 80.53 ไปจนถึง 134.20 ครั้งต่อนาท ีในนาททีี่ 20 คิดเป็นร้อยละ 66 ของอตัราการ

เต้นของหัวใจสูงสุด ซึ่งเทียบได้กับอัตราการเต้นของหัวใจในการออกก าลังกายด้วยความหนักระดับปานกลาง แต่

การศึกษาคร้ังนี้ ได้ข้อมูลเพียงเบื้องต้นเท่านั้น หากจะน าไปประยุกตใ์ช้ ควรมกีารศึกษาด้านอื่นๆ เพ่ิมเตมิ เช่น ระยะเวลา

หรือจ านวนคร้ังในการอบซาวน่า ตวัแปรอื่นๆ ที่บ่งบอกถงึการเปล่ียนแปลงของร่างกาย รวมถงึการศึกษาในกลุ่มตวัอย่าง

อื่นๆ เช่น เพศหญิงหรือผู้ที่ไม่สามารถออกก าลังกายได้หรือผู้ป่วย เนื่องจากมีความแตกต่างทางด้านสรีรวิทยาและ

ประสทิธภิาพการท างานของหัวใจและการไหลเวียนเลือดเพ่ือที่จะใช้เป็นข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
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คณะผู้วิจัยขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอบคุณภาควิชากายภาพบ าบัด คณะสหเวช

ศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์อปุกรณแ์ละเคร่ืองมอืในการวิจัย  
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บทคดัย่อ 

บทน า อาการกรดไหลย้อนก าเริบเวลากลางคืน (Nocturnal gastric acid breakthrough; NAB) เป็นอาการที่ส  าคัญของ

โรคกรดไหลย้อน ซึ่งสามารถรักษาด้วยยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่มยับยั้งโปรตอนป๊ัม (proton pump inhibitors; PPIs) แต่

พบว่าผู้ ป่วยบางรายยังคงเกดิกรดไหลย้อนก าเริบเวลากลางคืนได้ ปัจจุบันนี้ มีการสั่งใช้ยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่มแย่งจับ

กบัตัวรับฮีสตามีนชนิดที่ 2 (Histamine-2-receptor antagonists: H2RAs) ร่วมกบั PPIs ในการบรรเทาอาการในผู้ ป่วย

กลุ่มนี้  หลักฐานทางวิชาการที่ผ่านมายังมีข้อขัดแย้งเร่ืองประสทิธภิาพของการใช้ยา H2RAs ร่วมกบั PPIs วตัถุประสงค ์

เพ่ือทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของการใช้ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับกลุ่ม PPIs 

ต่อการเกิดกรดไหลย้อนก าเริบเวลากลางคืน วิธีด าเนินการวิจัย สืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางการแพทย์ ได้แก่ 

PubMed, EMBASE, Cochrane CENTRAL, IPA และ CINAHL ตั้งแต่เริ่มตั้งฐานข้อมูลจนถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560 

และงานวิจั ยที่ ไ ม่ ไ ด้ตี พิมพ์จาก OpenGrey, ClinicalTrials.gov, เอกสารประกอบการประชุมของ  American 

Gastroenterological Association (AGA) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006-2016 และเอกสารอ้างองิของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และท า

การวิเคราะห์อภิมานด้วย random-effects model ผลการวิจัย จากการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบ พบงานวิจัยที่

สอดคล้องและเข้าเกณฑท์ั้งหมด 15 งานวิจัย แบ่งเป็นการวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized controlled trial; 

RCT) 10 งานวิจัย และไม่ใช่การวิจัยแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (non-RCT) 5 งานวิจัย แต่มีงานวิจัยรูปแบบ RCT 

จ านวน 2 งานวิจัยที่มีความแตกต่างด้านคลินิกอย่างชัดเจนจากวิจัยอื่นจึงไม่น ามารวมผลวิเคราะห์อภิมาน การเกดิกรด

ไหลย้อนก าเริบเวลากลางคนืของการใช้ยากลุ่ม PPIs ร่วมกบั H2RAs น้อยกว่าการใช้ยากลุ่ม PPIs อย่างเดยีว ทั้งการศึกษา

รูปแบบ RCT [Relative risk (RR) = 0.52; 95% CI 0.33 - 0.82] และ non-RCT (RR = 0.58; 95% CI 0.42 - 

0.79) สรุปผลการวิจัย ผลจากการศึกษานี้ แสดงถึงแนวโน้มการใช้ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับ PPIs ว่ามีประสิทธิภาพ

ป้องกนักรดไหลย้อนก าเริบเวลากลางคนืได้ดกีว่าการใช้ PPIs อย่างเดยีว   
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ค าส าคญั  ยากลุ่มยับยั้งโปรตอนป๊ัม  ยากลุ่มแย่งจับกบัตวัรับฮีสตามีนชนิดที่ 2  กรดไหลย้อนก าเริบเวลากลางคืน  การ

ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ  การวิเคราะห์อภิมาน 

Abstract 

Introduction Nocturnal gastric acid breakthrough (NAB) is an important symptom for patients with gastroesophageal 

reflux disease (GERD). It is usually treated by proton pump inhibitors (PPIs). However, some patients still have 

the symptom even treated by PPIs. To date, PPIs in a combination with histamine-2 receptor antagonists (H2RAs) 

have been increasingly used to treat the patients with NAB. However, evidence on the effect of the combination is 

still controversial. Objective This study aimed to determine the effects of the use of H2RAs combined with PPIs on 

NAB using systematic review and meta-analysis approach. Methods Electronic databases were systematically 

searched. They included PubMed, EMBASE, Cochrane CENTRAL, IPA and CINAHL from inception to March 

2017. Grey literature were also searched from OpenGrey, ClinicalTrials.gov, a proceeding of American 

Gastroenterological Association (AGA) (Year 2006–2016) and citations of related this research. Meta-analysis 

was performed using random-effects model. Results A total of 15 studies met inclusion criteria and were divided 

into 2 groups follow to study design, 10 RCTs and 5 non-RCTs. The 2 RCTs were not eligible for the quantitative 

meta-analysis because of clinical difference. Our meta-analyses indicated that a combination of PPI and H2RA 

could reduce the occurrence of NAB compared to PPI alone in both RCT-only meta-analysis and non-RCT only 

meta-analysis (RR = 0.52; 95% CI 0.33 - 0.82 and RR = 0.58; 95% CI 0.42 - 0.79, respectively).  

Conclusions Our findings reveals a trend that the use of H2RAs in a combination with PPIs is more effective than 

PPIs alone for preventing NAB.  

Keyword proton pump inhibitor, histamine-2 receptor antagonist, nocturnal gastric acid breakthrough, systematic 

review, meta-analysis 

 

บทน า 

โรคที่มีความสมัพันธก์บัการหล่ังกรดในทางเดนิอาหารส่งผลกระทบต่อหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และล าไส้

เลก็ส่วนต้น (Mejia & Kraft, 2009, pp. 295-314) เช่น แผลในทางเดินอาหาร (peptic ulcer : PU) แผลในทางเดิน

อาหารเนื่องจากภาวะเครียดของร่างกาย (stress-related mucosal disease : SRMD) โรคกรดไหลย้อน (gastroesophageal 

reflux disease : GERD) อาจท าให้เกิดอาการดีสเปปเซีย (dyspepsia) ซึ่งเป็นอาการปวดท้องหรือไม่สบายท้องที่อาจมี

สาเหตุจากความผิดปกติของกระเพาะอาหารหรือล าไส้เลก็ส่วนต้น (กลุ่มวิจัยโรคกระเพาะอาหาร, 2553, น. 3-4) และ

อาจพบอาการที่มกัเกดิขึ้นในเวลากลางคนืที่ส่งผลรบกวนการนอนหลับและคุณภาพชีวิต เช่น อาการกรดไหลย้อนที่เกดิขึ้น

ในเวลากลางคืน เป็นต้น อุบัติการณ์ของโรคกรดไหลย้อนของคนเอเชียเพ่ิมขึ้น ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และเอเชียตะวันตก ค.ศ. 2005-2010 พบร้อยละ 6.3-18.3 ในประเทศสงิคโปร์พบอุบัติการณ์สงูขึ้นจากเดิมประมาณ

ร้อยละ 5.5 เป็นร้อยละ 10.5 ภายใน 5 ปี (Jung, 2011, pp. 14-27) และในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 5 เป็น

ร้อยละ 10 ภายใน 2-3 ปี (ปารยะ อาศนะเสน, 2556) ท าให้กลายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสขุที่พบได้บ่อย  

 ยากลุ่มยับยั้ งโปรตอนป๊ัม (proton pump inhibitors; PPIs) เป็นยาที่ ยัง ย้ังการหล่ังกรดได้นานและมี

ประสิทธิภาพ สามารถยับยั้งการหลั่งกรดได้ดีกว่ายากลุ่มแย่งจับกับตัวรับฮีสตามีนชนิดที่ 2 (Histamine-2-receptor 

antagonists: H2RAs) และถูกเลือกให้ใช้เป็นอันดับแรกในการรักษา peptic ulcer (Dipiro & Schwinghammer, 2009, 

pp. 314-320) และ GERD (ชมรมโมธลิิตี้แห่งประเทศไทย, 2547, น. 6-13) ถึงแม้ว่าการรักษาด้วยยายับยั้งการหลั่ง

กรดกลุ่ม PPIs เป็นวิธทีี่มปีระสทิธภิาพ แต่พบว่าผู้ป่วยยังสามารถเกดิอาการกรดไหลย้อนก าเริบเวลากลางคนืได้ในขณะที่

ได้รับการรักษาด้วยยากลุ่มนี้  หรือที่เรียกว่า nocturnal gastric acid breakthrough (NAB) ซึ่งเป็นอาการที่เกดิขึ้นเมื่อค่า
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ความเป็นกรด-ด่างในกระเพาะอาหาร (intragastric pH) น้อยกว่า 4 เป็นเวลาอย่างน้อย 60 นาทตีิดต่อกนัในช่วงเวลา

กลางคนื (Peghini, Katz, Bracy, & Castell, 1998, pp. 763-767) 
 

ยากลุ่ม PPIs ต้องใช้เวลานานประมาณ 3 วันกว่าจะได้รับผลในการยับย้ังการหล่ังกรดอย่างเตม็ที่ (Mejia & 

Kraft, 2009, pp. 295-314) ในขณะที่ยากลุ่ม H2RAs ออกฤทธิ์เรว็กว่า ซึ่งได้รับผลในการยับยั้งการหลั่งกรดภายใน 2-

3 ชั่วโมงหลังจากรับประทานยา (Arnestad, Kleveland, & Waldum, 1997, pp. 355-358) จากข้อมูลทางเภสชัวิทยา

เกี่ยวกับข้อดีของยายับย้ังการหล่ังกรดทั้งสองกลุ่มท าให้เกิดแนวคิดการน าเอายากลุ่ม H2RAs มาใช้ร่วมกับ PPIs 

การศึกษาการใช้ยา ranitidine (H2RAs) ร่วมกับยา omeprazole (PPIs) พบว่าสามารถลดการหลั่งกรดได้ดีกว่าเมื่อ

เปรียบเทียบกับการใช้ยาทั้งสองตัวนี้ เดี่ยวๆ (Abdul-Hussein, Freeman, & Castell, 2015, pp. 1124-1129) แต่มี

รายงานว่ายากลุ่ม PPIs จะออกฤทธิ์ได้ไม่ดีถ้าใช้ในผู้ป่วยที่อดอาหารหรือใช้ร่วมกบัยายับย้ังการหล่ังกรดกลุ่มอื่น (Vakil, 

2016)
 
เนื่องจากยายับยั้งการหลั่งกรดกลุ่มอื่นจะไปลดความเป็นกรดและท าให้ค่า pH เพ่ิมขึ้ นที่บริเวณช่องว่างที่ 

ยากลุ่ม PPIs จับกบัเอนไซม์ H
+
/K

+
-ATPase เรียกช่องว่างนี้ ว่า คานาลิคูไล (canaliculi) อยู่ที่บริเวณ parietal cells อาจ

ส่งผลให้ยากลุ่ม PPIs ถูกกระตุ้นให้อยู่ในรปูที่ออกฤทธิ์ได้ลดลง ซึ่งมคีวามขดัแย้งกนัของผลการศึกษาที่เกดิขึ้น 

ถงึแม้จะมงีานวิจัยการวิเคราะห์อภิมานของยากลุ่ม H2RAs น ามาใช้ก่อนนอนร่วมกบัยากลุ่ม PPIs (Wang, Pan, 

Wang, & Guo, 2009, pp. 1-30) พบว่าสามารถรักษาอาการกรดไหลย้อนตอนกลางคืนได้ แต่การศึกษานี้ รวบรวม

เฉพาะการศึกษารูปแบบการทดลองแบบสุ่มและควบคุม (randomized controlled trial; RCT) ผู้ เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่

เป็นผู้ ป่วย duodenal ulcer (DU) ซึ่งท าการวิเคราะห์ผลรวมกบัผู้ ป่วย GERD และอาสาสมัครสขุภาพดี (healthy) แต่ใน

สถานการณ์การรักษาที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ป่วยนั้นไม่ได้ถูกสุ่มและควบคุมเหมือนในการทดลอง ซึ่งการศึกษารูปแบบอื่น

นอกเหนือจาก RCT ได้แก่ การศึกษาวิจัยเชิงทดลองแบบ non-RCT และการศึกษาวิจัยเชิงสงัเกต (observational study) 

ที่มีกลุ่มเปรียบเทยีบ เป็นรูปแบบที่น่าสนใจที่จะน ามาศึกษาเพ่ิมเติม เนื่องจากสถานการณ์ใกล้เคียงกบัสภาวะแวดล้อม

จริงที่เกดิขึ้นกบัผู้ป่วย อาจท าให้ได้การรักษาที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มอีาการกรดไหลย้อนก าเริบในเวลา

กลางคนื 

การศึกษานี้ มีขอบเขตการศึกษาที่กว้างกว่าการวิเคราะห์อภิมานที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งในส่วนของรูปแบบ

การศึกษาที่ไม่ได้จ ากดัเฉพาะการศึกษารูปแบบ RCT ชื่อยาที่ต้องการศึกษาที่ใช้เป็นค าค้นจะครอบคลุมชื่อยากลุ่ม PPIs 

และ H2RAs ที่เคยค้นพบมาทุกรายการ รูปแบบการได้รับยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบั PPIs ซึ่งอาจจะเป็นเวลาเดียวกนัหรือ

ต่างเวลากไ็ด้โดยไม่ได้จ ากดัเฉพาะการให้ยา H2RAs เพ่ิมเข้าไปในมื้อก่อนนอนเท่านั้น และท าการวิเคราะห์ผลแยกเป็น

กลุ่มผู้ป่วยโรคที่มีความสัมพันธ์กับการหล่ังกรดในทางเดินอาหารในแต่ละกลุ่ม ดังนั้นการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานประสทิธภิาพของการใช้ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบักลุ่ม PPIs ต่อการ

เกดิอาการกรดไหลย้อนก าเริบเวลากลางคนื 

 

วิธีการด าเนินงานวิจยั 

เกณฑใ์นการคดัเลือกงานวิจยั  

 เกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยมีดังนี้  1) งานวิจัยทางคลินิกเชิงทดลองหรือเชิงสังเกตที่มีกลุ่มควบคุม เป็น

การศึกษาแบบต้นฉบบัในมนุษย์ มเีนื้อหาฉบบัเตม็ และไม่จ ากดัภาษา 2) ผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นโรคที่สมัพันธก์บัการหล่ังกรด

ในทางเดินอาหาร ได้แก่ GERD, PU (DU และ gastric ulcer), SRMD และอาสาสมัครสขุภาพดี 3) ผู้ เข้าร่วมวิจัยได้รับ

ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบั PPIs โดยมกีลุ่มควบคุมคอื การได้รับ PPIs อย่างเดยีว 4) งานวิจัยที่แสดงผลลัพธก์ารเกดิ NAB 

การสืบคน้งานวิจยั 

 รวบรวมงานวิจัยทั้งที่ตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลทางการแพทย์ ได้แก่ 1) PubMed, 

EMBASE, Cochrane CENTRAL, International Pharmaceutical Abstracts (IPA) และ Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature (CINAHL) ตั้งแต่ฐานข้อมูลเริ่มก่อตั้งจนถงึเดอืนมีนาคม พ.ศ. 2560 2) งานวิจัยที่ไม่ได้

ตพิีมพ์เผยแพร่ (gray literature) ค้นจาก OpenGrey (www.opengrey.eu), ClinicalTrials.gov (www.clinicaltrials.gov) 

http://www.opengrey.eu/
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เอกสารประกอบการประชุม (proceeding) ของ American Gastroenterological Association (AGA) ย้อนหลัง 11 ปี 

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006-2016 และเอกสารอ้างองิของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดค าส าคัญที่ใช้ในการสบืค้นซึ่งเป็นค าที่

เกี่ ยว ข้องหรือมีความหมายคล้ายกับค าดัง ต่อไปนี้  histamine-2 receptor antagonists, proton pump inhibitors, 

gastroesophageal reflux disease, peptic ulcer, duodenal ulcer, gastric ulcer, stress ulcer และ healthy volunteer โดย

ใช้ค าเชื่อม AND เชื่อมระหว่างกลุ่มค าค้น H2RAs, PPIs และประเภทของผู้ เข้าร่วมวิจัย และใช้ค าเชื่อม OR เชื่อมค าค้น

ภายในกลุ่มเดยีวกนัซึ่งเป็นค าที่เกี่ยวข้องหรือมคีวามหมายคล้ายกนั 

การคดัย่อขอ้มูลส าคญั 

 โดยผู้ วิจัย 2 คนที่เป็นอิสระต่อกันคัดย่อข้อมูล ผู้วิจัยสร้างแบบการคัดย่อข้อมูลซึ่งมีหัวข้อส าคัญที่คัดย่อ 

ได้แก่ รปูแบบงานวิจัย จ านวนและลักษณะของผู้เข้าร่วมวิจัย รปูแบบและวิธใีช้ยาของกลุ่ม H2RAs ร่วมกบั PPIs และกลุ่ม

ควบคุมที่ได้รับ PPIs อย่างเดียว ผลการศึกษา และข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย ปีที่เผยแพร่งานวิจัย ชื่อวารสาร 

เป็นต้น โดยงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมดจะถูกน ามาประเมินคุณภาพด้วยแบบประเมิน Cochrane’s risk of bias 

2.0 (ROB 2.0) (Higgins JPT, 2016, pp. 29-31) และแบบประเมินของ Jadad และคณะ (Jadad et al., 1996, pp. 

1-12) ส าหรับงานวิจัยรูปแบบ RCT และแบบประเมิน Risk of bias in non-randomized studies - of Interventions 

(ROBINS-I) (Sterne et al., 2016) ส าหรับงานวิจัยรปูแบบ non-RCT ทั้งเชิงทดลองและเชิงสงัเกต  

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ประเมนิความแตกต่างของงานวิจัย ด้านรูปแบบและวิธวีิจัย ด้านคลินิก และด้านสถิต ิโดยความแตกต่างด้าน

คลินิกจะประเมนิเกี่ยวกบัลักษณะผู้เข้าร่วมวิจัย การได้รับยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบั PPIs เปรียบเทยีบกบักลุ่มควบคุม และ

ผลลัพธก์ารเกดิ NAB ร่วมกบัองค์ความรู้ ในเรื่องการใช้ยายับย้ังการหล่ังกรดในโรคที่สมัพันธก์บัการหล่ังกรดในทางเดนิ

อาหาร ความแตกต่างทางด้านสถิติประเมินโดยใช้ค่า Q-statistic (Higgins, Green, & editors, 2011) ถ้าค่า p ≤ 0.1 

แสดงว่าผลการวิจัยเหล่านั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และประเมินร่วมกับค่า I
2 
statistic (Higgins, 

Thompson, Deeks, & Altman, 2003, pp. 557-560) ถ้า I
2
 มีค่าเท่ากับ 0% แสดงว่าไม่มีความแตกต่างของงานวิจัย 

ถ้า I
2
 มีค่าประมาณ 25%, 50%, 75% แสดงว่า ผลจากงานวิจัยมีความแตกต่างระดับต ่า ปานกลาง และสงู ตามล าดับ 

ผลลัพธ์ของการศึกษาเป็นข้อมูลประเภทเป็นไปได้สองทาง (dichotomous data) คือจ านวนผู้ที่เกิด NAB และ ไม่เกิด 

NAB การวิเคราะห์อภิมานของการศึกษานี้ รวมผลโดยใช้แบบจ าลองทางสถิติ random-effects model และน าเสนอข้อมูล

ผลการศึกษาในรปูแบบตาราง และ forest plot แสดงผลการเปรียบเทยีบการศึกษาโดยใช้ค่า relative risk (RR) และช่วง

ความเชื่ อมั่น 95% (95% confidence interval : CI) การตรวจสอบอคติจากการตีพิมพ์หรือการเลือกงานวิจัย 

(publication bias) ใช้วิธีทางสถิติ Egger’s test (Egger, Smith, Schneider, & Minder, 1997, pp. 629-634)
 
ถ้า p < 

0.05 แสดงว่าอาจจะมอีคติจากการตีพิมพ์ ถ้าผลการทดสอบพบอคตจิากการการตีพิมพ์จะใช้วิธสีร้างกราฟรูปกรวยแบบ

แบ่งพ้ืนที่ตามค่า p-value หรือที่ เ รียกว่า contour-funnel (Peters, Sutton, Jones, Abrams, & Rushton, 2008, pp. 

991-996) เพ่ือประเมินว่ามีงานวิจัยอยู่ในพ้ืนที่ที่แสดงถึงการมีอคติมากน้อยเพียงไร และใช้วิธีวิเคราะห์ความไว trim 

and fill method (Duval & Tweedie, 2000, pp. 455-463) ซึ่ งวิธีนี้ ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ทดสอบว่ามีอคติจากการ

ตพิีมพ์หรือไม่ เมื่อวิธวีิจัยเปล่ียนไป 

 ส าหรับการแบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อประเมนิความแตกต่างด้านรปูแบบวิธวีิจัย และด้านคลินิกแล้ว 

สามารถกลุ่มในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้  แบ่งตามรูปแบบการศึกษา ได้แก่ รูปแบบ RCT และ non-RCT ซึ่งรูปแบบ 

non-RCT จะรวมทั้งงานวิจัยเชิงทดลองและเชิงสงัเกต แบ่งตามประเภทของผู้ เข้าร่วมวิจัย ได้แก่ GERD, PU (DU และ 

gastric ulcer), SRMD และอาสาสมัครสุขภาพดี และในแต่ละกลุ่มย่อยที่แบ่งตามประเภทผู้เข้าร่วมวิจัยยังถูกแบ่ง

วิเคราะห์เป็นกลุ่มย่อยอีกตามลักษณะการให้ยา H2RAs แบบเพ่ิมเข้า (additional) หรือ แบบแทนที่ (substitute) ซึ่ง

ลักษณะการให้ยาของ H2RAs ประเมินจากขนาดมาตรฐานการให้ยา PPIs ต่อวัน โดยกลุ่มที่ได้รับขนาดยา PPIs ต่อวัน

เหมือนกนัของทั้งสองกลุ่มเปรียบเทยีบจะเรียกว่า additional H2RAs และกลุ่มที่ได้รับขนาดยา PPIs ต่อวันต่างกนัของทั้ง

สองกลุ่มเปรียบเทยีบโดยให้ H2RAs แก่กลุ่มที่ได้รับขนาดยา PPIs น้อยกว่า จะเรียกว่า substitute H2RAs 
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ผลการศึกษา 

ผลการสืบคน้งานวิจยั 

 จากการสืบค้นอย่างเป็นระบบพบงานวิจัยทั้งหมด 11,912 งานวิจัย คัดงานวิจัยที่ไม่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก

ออก ซึ่งได้จ านวนงานวิจัยที่เข้าเกณฑก์ารคดัเลือกทั้งหมด 15 งานวิจัย ผลการสบืค้นและคดัเลือกงานวิจัยแสดงในรปูที่ 1 

แผนภาพการสบืค้นและคดัเลือกงานวิจัย หรือที่เรียกว่า Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses (PRISMA) Flow Diagram 

จากการใช้ค าส าคัญในการสืบค้นจากฐานข้อมูลพบงานวิจัยจ านวน 11,912 งานวิจัย ซึ่งมาจากฐานข้อมูล 

PubMed จ านวน 2,292 งานวิจัย CENTRAL จ านวน 676 งานวิจัย EMBASE จ านวน 8,320 งานวิจัย CINAHL 

จ านวน 337 งานวิจัย IPA จ านวน 279 งานวิจัย AGA Proceeding จ านวน 1 งานวิจัย และการอ้างอิงต่อเนื่ อง 

(snowballing) จ านวน 7 งานวิจัย เมื่อพิจารณาจากชื่อเร่ืองและบทคัดย่อพบงานวิจัยที่เข้าเกณฑ์การคัดเข้าจ านวน 15 

งานวิจัย และงานวิจัยที่คดัออกจ านวน 11,897 งานวิจัย เหตผุลที่คดัออกเนื่องจากเป็นงานวจิัยซ า้จ านวน 1,597 งานวจิยั 

ไม่เกี่ยวข้องกบัการใช้ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบั PPIs จ านวน 10,264 งานวิจัย ไม่ได้รายงานผลลัพธเ์ป็น NAB จ านวน 28 

งานวิจัย และงานวิจัยที่ไม่ใช่รปูแบบการศึกษาที่ต้องการจ านวน 8 งานวิจัย  

ผลลัพธท์ี่รายงานการเกดิ NAB มทีั้งหมด 15 งานวิจัย (Mainie, Tutuian, & Castell, 2008, pp. 676-679), 

(Adachi et al., 2003, pp. 830-835), (Fackler, Ours, Vaezi, & Richter, 2002, pp. 625-632), (Janiak et al., 

2007, pp. 1259-1265), (Khoury, Katz, Hammod, & Castell, 1999, pp. 675-678), (Ours, Fackler, Richter, 

& Vaezi, 2003, pp. 545-550), (Pfefferkorn et al., 2006, pp. 160-165), (Sugimoto et al., 2005, pp. 302-

311), (Xue, Katz, Banerjee, Tutuian, & Castell, 2001, pp. 1351-1356), (Peghini, Katz, & Castell, 1998, pp. 

1335-1339), (Wang, Xu, Du, & Song, 2005, pp. 79-80), (Li et al., 2004, pp. 2514–2517) (A), (Li et 

al., 2004, pp. 725–727) (B), (Wang, Li, Nie, Shawan, & Dai, 2002, pp. 539–541) และ (Song, Xie, Xiong, 

& Hou, 2005, pp. 212–213) ลักษณะทั่วของงานวิจัยที่เข้าเกณฑม์ทีั้งรูปแบบการศึกษาแบบ RCT และ non-RCT ซึ่ง

มีทั้งเชิงทดลองแบบ non-RCT และ observational study ผู้เข้าร่วมวิจัยที่พบในการศึกษา ได้แก่ ผู้ ป่วยโรค DU, GERD 

และอาสาสมคัรสขุภาพด ีอายุอยู่ในช่วง 1-85 ปี มจี านวนผู้เข้าร่วมวิจัยรวมทั้งหมด 534 คน และลักษณะอื่นๆ แสดงดงั

ตารางที่ 1 

ผลการประเมินคุณภาพงานวิจยั 

 พบงานวิจัยรูปแบบ RCT จ านวน 10 งานวิจัย ใช้แบบประเมิน ROB 2.0 และงานวิจัยรูปแบบ non-RCT 

จ านวน 5 งานวิจัย ใช้แบบประเมนิ ROBINS-I ผลการประเมนิคุณภาพงานวิจัยรปูแบบ RCT โดยใช้แบบประเมนิ ROB 

2.0 ผลส่วนใหญ่จะยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน (some concerns) เนื่องจากหัวข้อที่ประเมินเร่ืองกระบวนการสุ่มไม่มีข้อมูล

บอกเกี่ยวกับการปกปิดการจัดล าดับการได้รับการรักษา (allocation concealment) และแบบประเมิน ของ Jadad และ

คณะ พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (คะแนนรวมเท่ากบั 3) และมีส่วนน้อยได้คะแนนรวมเท่ากบั 2 เนื่องจากไม่มีข้อมูล

เกี่ยวกับการปกปิดการรักษา (blinding) ส่วนการประเมินคุณภาพงานวิจัยรูปแบบ non-RCT โดยใช้แบบประเมิน 

ROBINS-I พบว่าผลรวมความเสี่ยงต่อการเกิดอคติตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงวิกฤติ (moderate risk-critical risk) 

หัวข้อที่พบความเสี่ยงค่อนข้างรุนแรงคือ อคติจากปัจจัยรบกวน (confounding), อคติจากการคัดเลือกผู้ เข้าร่วมวิจัย 

(selection of participants) และ อคตจิากการจัดกลุ่ม (classification of interventions) แสดงดงัตารางที่ 2 และ 3 
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รูปท่ี 1 แผนภาพการสืบคน้และคดัเลือกงานวิจยั 

 

  

สบืค้นด้วยค าค้น 

จากฐานข้อมูลอเิลก็ทรอนกิส ์

Pubmed (n=2,292) 

CENTRAL (n=676)  

EMBASE (n=8,320)  

CINAHL (n=337)  

IPA (n=279) 

สบืค้นเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลอื่น 

Open grey (n=0) 

Clinicaltrials.gov (n=0) 

AGA Proceeding (n=1) 

Snowballing (n=7)  

คัดออก เนื่องจากเป็นงานวจิัยซ า้ (n=1,597) 

งานวิจัยที่เกี่ยวกบัการใช้ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบั PPIs (n=51) 

คัดออก เนื่องจากไม่เกี่ยวกบัการใช้ยากลุ่ม H2RAs 

ร่วมกบั PPIs (n=10,264) 

คัดออก เนื่องจากไม่ได้รายงานผลลัพธเ์ป็น NAB (n=28) 

คัดออก เน่ืองจากไม่ใช่รปูแบบการศกึษาที่ต้องการ (n=8) 

 

งานวิจัยที่ถูกคัดเลือกเพ่ือน าไปวเิคราะห์ (n=15) 

งานวิจัยที่ได้จากการสบืค้นทั้งหมด (n=11,912) 
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ตารางท่ี 1 แสดงลักษณะทัว่ของงานวิจัยที่เข้าเกณฑก์ารคดัเข้า 

   

ผู้แต่ง (ปี) รูปแบบงานวิจัย 
ประเภทผู้เข้าร่วม

วิจัย 

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

วิจัย 

อายุ (ปี)  

(mean ± SD) 

เพศ  

(ชาย:หญิง) 

ขนาดยากลุ่ม PPIs ต่อ

วัน* 

กลุ่มทดลอง-กลุ่ม

ควบคุม 

ระยะเวลา 

ให้การรักษา 

Janiak et al. 

(2007) 

RCT, crossover GERD 14 61.7 (51-79)# 2 : 12 D - D 6  

สปัดาห์ 

Khoury et al. 

(1999) 

RCT, crossover Healthy 20 32.7 (22-47)# 11 : 9 S - D 7 วัน 

Sugimoto et at. 

(2005) 

RCT, crossover Healthy 15 20.1 ± 0.8 NR S - S 8 วัน 

Wang B et al. 

(2005) 

RCT, parallel GERD 30 35 (18-50)$ NR D - D 7 วัน 

Li C et al. (A) 

(2004) 

RCT, parallel DU 32 66.1 ± 4.9  19 : 13 S - S และ D - D 5 วัน 

Li C et al. (B) 

(2004) 

RCT, parallel DU 40 56.2 ± 17.5 23 : 17 S - S และ D - D 5 วัน 

Wang H et al. 

(2002) 

RCT, parallel DU 44 45 (18-70)$ 32 : 23 S - S และ D - D 5 วัน 

Song J et al. 

(2005) 

RCT, parallel DU 20 38.6 (19-53)# 11 : 9 S - D 7 วัน 

Mainie et at. 

(2008) 

non-RCT, 

observational 

GERD 100 54 (17-85)# 23 : 77 NR อย่างน้อย  

30 วัน 

Xue et at. 

(2001) 

non-RCT, 

observational 

GERD 105 51.3 (14-82)# 53 : 52 D - D อย่างน้อย  

30 วัน 

Adachi et al. 

(2003) 

non-RCT, 

crossover 

Healthy 10 32.7 (25 - 38)# 10 : 0 S(OD)-S(OD) และ 

S(OD)-S(BID) 

14 วัน 

Fackler et al. 

(2002)฿ 

non-RCT, 

experimental 

GERD / Healthy 23 /  

20 

32 (21 - 51)# /  

41 (21-71)# 

11 : 12 / 

14 : 6 

D - D /  

D - D 

2 – 4 

 สปัดาห์ 

Ours et al. 

(2003)& 

non-RCT,  

experimental 

GERD+Healthy 25 37 (22-71)# 14 : 8 D - D 2 - 4  

สปัดาห์ 

Pfefferkorn et al. 

(2006) 

RCT, parallel GERD 16 10.3 (1-13)# NR 1.4 mg/kg/day bid 17 สปัดาห์ 

Peghini et al. 

(1998) 

RCT, crossover Healthy 12 31 ( 21-40)# 7 : 5 D - D PPIs + H2Ras 

คร้ังเดียว 

*S = Standard dose, D = Double dose 
   

# mean (range)  
     

$ median (range) 
      

฿ ผู้เข้าร่วมวิจัย 2 ประเภท ท าการทดลองแยกกนั 
     

& ผู้เข้าร่วมวิจัย 2 ประเภท ท าการทดลองรวมกนั 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมนิคุณภาพของงานวจิัยรปูแบบ RCT 

 

ผลการวิเคราะหอ์ภิมาน 

งานวิจัยที่คัดเข้าทั้งหมด 15 งานวิจัย พบงานวิจัยที่ไม่สมควรน ามารวมวิเคราะห์อภิมานของผลลัพธ์นี้   2 

งานวิจัย ได้แก่ งานวิจัย Pfefferkorn et al. เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ท  าการศึกษาในเดก็อายุ 1-13 ปี และขนาดยาที่ให้ต่าง

จากผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นความแตกต่างจากงานวิจัยอื่น และงานวิจัย Peghini et al. เนื่องจากกลุ่มที่ได้รับยา PPIs+H2RAs ได้รับ

ยาแค่คร้ังเดยีวแล้ววัดผลซึ่งอาจจะยังไม่ใช่ระยะเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการรักษา อกีทั้งงานวิจัยอื่นใช้เวลาอย่างน้อย 3-7 

วันจึงจะวัดผลซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นจึงไม่เอา 2 งานวิจัยที่มีความแตกต่างด้านคลินิกไปรวมวิเคราะห์กบั

งานวิจัยอื่น  

งานวิจัย Pfefferkorn et al. ท าการศึกษา ในเด็กอายุเฉล่ีย 10 (1-13) ปีที่ เป็นโรค GERD ซึ่ งได้รับยา 

omeprazole 1.4 mg/kg/day วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 3 สปัดาห์แล้วยังคงเกดิ NAB ทั้งหมด 16 คน หลังจากนั้นถูกแบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มและสุ่มให้ได้รับยาเพ่ิมขึ้นมาในมื้อก่อนนอน ได้แก่ ยา ranitidine 4 mg/kg จ านวน 7 คน และ placebo 

จ านวน 9 คน จนครบ 17 สปัดาห์ กลุ่มที่ได้รับ ranitidine สญูหายไป 3 คน เหลือ 4 คน เกดิ NAB 3 คน ส่วนคนที่ได้รับ 

placebo สญูหายไป 1 คน เหลือ 8 คน เกดิ NAB 6 คน งานวิจัยนี้ วิเคราะห์แบบ per-protocol ท าให้ได้จ านวนคนที่เกดิ 

NAB ใกล้เคยีงกนัทั้ง 2 กลุ่มเปรียบเทยีบ 

งานวิจัย Peghini et al. ท าการศึกษาในอาสาสมัครสุขภาพดีจ านวน 12 คน แบบ double-blind, crossover 

study ซึ่ง 7 วันแรกได้รับการรักษาด้วย omeprazole 20 mg วันละ 2 คร้ัง วันที่ 8 ให้เพ่ิมการรักษาโดยวิธีการสุ่มให้ยา 

ranitidine 150 mg, ranitidine 300 mg, omeprazole 20 mg หรือ placebo ก่อนนอน แค่ครั้งเดียวแล้ววัดผลการเกิด 

ผู้แต่ง (ปี) 

ROB 2.0 

Jadad scale 
Overall 

Bias arising 

from the 

randomization 

process 

Bias due to 

deviations from 

intended 

interventions 

Bias due to 

missing 

outcome 

data 

Bias in 

measurement of 

the outcome 

Bias in 

selection of 

the reported 

result 

Janiak et al. 

(2007) 

Some concerns Some concerns Some concerns Low risk Low risk Low risk 3 

Khoury et al. 

(1999) 

Some concerns Some concerns Low risk Low risk Low risk Low risk 3 

Sugimoto et al. 

(2005) 

Some concerns Some concerns Low risk Low risk Low risk Low risk 3 

Peghini et al. 

(1998) 

Some concerns Some concerns Some concerns Low risk Low risk Low risk 3 

Wang B et al. 

(2005) 

Some concerns Some concerns Low risk Low risk Low risk Low risk 2 

Li C et al. (A) 

(2004) 

Some concerns Some concerns Low risk Low risk Low risk Low risk 2 

Li C et al. (B) 

(2004) 

Some concerns Some concerns Low risk Low risk Low risk Low risk 2 

Wang H et al. 

(2002) 

Some concerns Some concerns Low risk Low risk Low risk Low risk 3 

Song J et al. 

(2005) 

Some concerns Some concerns Low risk Low risk Low risk Low risk 2 

Pfefferkorn et al. 

(2006) 

High risk Low risk Low risk High risk Low risk Low risk 3 
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NAB หลังจากนั้นกเ็ริ่มให้ยารอบใหม่อกีคร้ัง โดยไม่มรีะยะเวลา washout period จนครบทั้ง 4 รอบ การเกดิ NAB พบว่า

การได้รับยา ranitidine 150 mg, ranitidine 300 mg, omeprazole 20 mg หรือ placebo ก่อนนอน เพ่ิมจากการได้รับ 

omeprazole วันละ 2 ครั้ ง ท าให้การเกิด NAB เท่ากับ 4/12, 3/12, 7/12 และ 11/12 ตามล าดับ ซึ่ งการได้รับ 

ranitidine ทั้ง 2 ขนาดท าให้การเกดิ NAB น้อยกว่าการได้รับ placebo อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมนิคุณภาพของงานวจิัยรปูแบบ non-RCT 

 

ผลการวิเคราะห์อภิมาน โดยแสดงผลลัพธก์ารเกดิอาการ NAB เปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มที่ได้รับ PPIs+H2RAs 

กบักลุ่มที่ได้รับ PPIs อย่างเดยีว ผลลัพธแ์สดงในตารางที่ 4 

  

ผู้แต่ง (ปี) 

ROBINS-I  

Overall 

Bias due to 

confounding 

Bias in 

selection of 

participants 

into the study 

Bias in 

classification 

of 

interventions  

Bias due to 

deviations 

from intended 

interventions 

Bias due to 

missing 

data 

Bias in 

measurement 

of outcomes  

Bias in 

selection of 

the reported 

result 

Mainie et al. 

(2008) 

Critical risk Moderate risk Critical risk Serious risk No information Low risk Low risk Low risk 

Xue et al. 

(2001) 

Serious risk Serious risk Serious risk Low risk No information Low risk Low risk Low risk 

Adachi et al. 

(2003) 

Moderate risk Moderate risk Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk Low risk 

Fackler et al. 

(2002) 

Serious risk Moderate risk Low risk Low risk Moderate risk Low risk Serious risk Low risk 

Ours et al. 

(2003) 

Serious risk Serious risk Low risk Low risk Moderate risk Low risk Serious risk Low risk 
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ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์อภิมานเปรียบเทยีบการเกดิ NAB ของกลุ่มที่ได้รับ H2RAs ร่วมกบั PPIs และกลุ่มที่

ได้รับ PPIs อย่างเดยีว 

ผลลัพธ ์(Outcome) 
จ านวน

งานวิจัย 

จ านวนคู่

เปรียบเทยีบ  

จ านวน

ผู้เข้าร่วม

วิจัย (คน) 

RR [95% CI] 
Heterogeneity

(%I2) 

งานวิจัยที่น ามารวมผลการศกึษา 

(Pooled studies) 

Outcome of RCT (All) 8 11 256 0.52 [0.33-0.82] 48.6 Janiak et al. (2007), Khoury et 

al.(1999), Sugimoto et al. (2005), 

Wang B et al. (2005), Li C et al. (A) 

(2004), Li C et al. (B) (2004), 

Wang H et al. (2002), Song J et al. 

(2005) 

GERD 2 2 50 0.62 [0.38-1.02] 9.3 Janiak et al. (2007), Wang B et al. 

(2005) 

DU 4 7 136 0.34 [0.19-0.63] 0.0 Li C et al. (A) (2004), Li C et al. (B) 

(2004), Wang H et al. (2002), Song 

J et al. (2005) 

Healthy 2 2 70 0.71 [0.20-2.56] 85.0 Khoury et al.(1999), Sugimoto et al. 

(2005) 

Additional/Substitute H2RAs 
      

GERD, Additional H2RAs 2 2 50 0.62 [0.38-1.02] 9.3 Janiak et al. (2007), Bing et al. 

(2005) 

DU, Additional H2RAs 3 6 116 0.30 [0.14-0.65] 0.0 Li C et al. (A) (2004), Li C et al. (B) 

(2004), Wang H et al. (2002) 

DU, Substitute H2RAs 1 1 20 0.43 [0.15-1.20] - Song J et al. (2005) 

Healthy, Additional H2RAs  1 1 30 0.36 [0.15-0.89] - Sugimoto et al. (2005) 

Healthy, Substitute H2RAs 1 1 40 1.25 [0.81-1.94] - Khoury et al.(1999) 

       

Outcome of Non-RCT (All) 5 6 337 0.58 [0.42-0.79] 60.1 Mainie et al. (2008), Xue et al. 

(2001), Adachi et al. (2003), Fackler 

et al. (2002),  Ours et al. (2003) 

GERD 3* 3 237 0.49 [0.28-0.86] 75.1 Fackler et al. (2002), Mainie et al. 

(2008), Xue et al. (2001) 

GERD+Healthy 1 1 44 0.72 [0.48-1.08] - Ours et al. (2003) 

Healthy 2* 2 56 0.65 [0.38-1.11] 37.1 Adachi et al. (2003), Fackler et al. 

(2002) 

Additional/Substitute H2RAs 
      

GERD, Additional H2RAs 
2* 2 137 0.60 [0.38-0.96] 59.4 

Fackler WK et al. (2002), Xue et al. 

(2001) 

GERD, not record dose 1 1 100 0.26 [0.13-0.53] - Mainie et al. (2008) 

GERD + Healthy, Additional 

H2RAs 

1 1 44 0.72 [0.48-1.08] - Ours et al. (2003) 

Healthy, Additional H2RAs 2* 2 56 0.65 [0.38-1.11] 37.1 Adachi et al (2003), Fackler et al. 

(2002) 

     *มี 1 งานวิจัยที่ท  าการทดลองในผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 2 ประเภท รายงานผลแยกกนั 
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รูปท่ี 2 Forest plot แสดงการเปรียบเทยีบการเกดิ NAB ของกลุ่มที่ได้รับ H2RAs ร่วมกบั PPIs และกลุ่มที่ได้รับ PPIs อย่างเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 Contour-funnel plot แสดงอคติจากการเลือกงานวิจยั ของการศกึษารปูแบบ RCT 

  

NOTE: Weights are from random effects analysis

.

.

RCT

Janiak P (2007)

Khoury RM (1999)

Sugimoto M (2005)

Wang B (2005)

Li C (A) (2004)

Li C (A) (2004)

Li C (B) (2004)

Li C (B) (2004)

Wang H (2002)

Wang H (2002)

Song J (2005)

Subtotal  (I-squared = 48.6%, p = 0.035)

non-RCT

Mainie I (2008)

Adachi K (2003)

Fackler WK (2002)

Fackler WK (2002)

Ours TM (2003)

Xue S (2001)

Subtotal  (I-squared = 60.1%, p = 0.028)

ID

Study

0.75 (0.41, 1.36)

1.25 (0.81, 1.94)

0.36 (0.15, 0.89)

0.45 (0.21, 0.99)

0.33 (0.02, 7.14)

0.20 (0.03, 1.35)

0.33 (0.02, 7.32)

0.17 (0.02, 1.14)

0.43 (0.15, 1.24)

0.20 (0.01, 3.74)

0.43 (0.15, 1.20)

0.52 (0.33, 0.82)

0.26 (0.13, 0.53)

0.44 (0.20, 0.98)

0.77 (0.49, 1.20)

0.79 (0.50, 1.22)

0.72 (0.48, 1.08)

0.49 (0.34, 0.71)

0.58 (0.42, 0.79)

RR (95% CI)

17.00

19.52

12.52

14.13

2.06

4.65

2.02

4.59

10.45

2.23

10.83

100.00

12.00

10.46

18.47

18.56

19.91

20.61

100.00

Weight

%

0.75 (0.41, 1.36)

1.25 (0.81, 1.94)

0.36 (0.15, 0.89)

0.45 (0.21, 0.99)

0.33 (0.02, 7.14)

0.20 (0.03, 1.35)

0.33 (0.02, 7.32)

0.17 (0.02, 1.14)

0.43 (0.15, 1.24)

0.20 (0.01, 3.74)

0.43 (0.15, 1.20)

0.52 (0.33, 0.82)

0.26 (0.13, 0.53)

0.44 (0.20, 0.98)

0.77 (0.49, 1.20)

0.79 (0.50, 1.22)

0.72 (0.48, 1.08)

0.49 (0.34, 0.71)

0.58 (0.42, 0.79)

RR (95% CI)

17.00

19.52

12.52

14.13

2.06

4.65

2.02

4.59

10.45

2.23

10.83

100.00

12.00
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100.00

Weight

%(year)
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ประสิทธิภาพของยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบั PPIs ต่อการเกิด NAB ในรูปแบบการศึกษา RCT 

การศึกษารปูแบบ RCT คดัย่อข้อมูลได้จาก 8 งานวิจัย (11 คู่เปรียบเทยีบ) จ านวนผู้เข้าวิจัยร่วม 256 คน การ

วิเคราะห์ผลรวมโดยใช้ random-effects model พบว่าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.52 (95% CI 0.33-0.82) 

ดงัรปูที่ 2 แสดงว่าการได้รับยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบั PPIs ท าให้การเกดิ NAB น้อยกว่าการได้รับยากลุ่ม PPIs อย่างเดยีว

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย (heterogeneity) พบว่ามีความแตกต่างระหว่าง

งานวิจัยระดับปานกลาง (I
2
=48.6%, p=0.035) และผลการทดสอบอคติจากการตีพิมพ์ (publication bias) โดยวิธทีาง

สถิติ Egger’s test พบว่าอาจจะมีอคติจากการตพิีมพ์ (p=0.018) จากการท า contour-funnel plot เพ่ือดูจ านวนงานวิจัย

ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ท  าให้เกดิค่า p-value ที่บ่งบอกถึงการมีอคติจากการเลือกงานวิจัย พบ 2 งานวิจัยอยู่ในพ้ืนที่ p<0.05 ดัง

รปูที่ 3 และเมื่อท า trim and fill method พบว่า ผลการวิเคราะห์เปล่ียนแปลง เป็น RR = 0.79 (95% Cl; 0.52, 1.06) 

ทั้งผลการวิเคราะห์จาก random-effects model และ fixed-effects model 

เมื่อแบ่งกลุ่มตามรปูแบบการศึกษา RCT แล้วแบ่งวิเคราะห์กลุ่มย่อยตามประเภทของผู้เข้าร่วมวิจัย พบทั้งหมด 

3 ประเภท ได้แก่ ผู้ ป่วย GERD, ผู้ ป่วย DU และอาสาสมัครสขุภาพดี การวิเคราะห์กลุ่มผู้ เข้าร่วมวิจัยโรค GERD จาก 2 

งานวิจัย (2 คู่เปรียบเทยีบ) ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า RR ของการเกดิ NAB เท่ากบั 0.62 (95% CI 0.38-1.02) ผล

การทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย พบว่ามคีวามแตกต่างระหว่างงานวิจัยในระดับต ่า (I
2
=9.3%, p=0.294) การ

วิเคราะห์กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยโรค DU จาก 4 งานวิจัย (7 คู่เปรียบเทยีบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกดิ NAB 

เท่ากับ 0.34 (95% CI 0.19-0.63) ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย พบว่ามีความเป็นเอกพันธ์ ( I
2
=

0.0%, p=0.965) การวิเคราะห์กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นอาสาสมคัรสขุภาพดจีาก 2 งานวิจัย (2 คู่เปรียบเทยีบ) พบว่าค่า 

RR ของการเกดิ NAB เท่ากบั 0.71 (95% CI 0.20-2.56) ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย พบว่ามคีวาม

แตกต่างระหว่างงานวิจัยในระดบัสงู (I
2
=85.0%, p=0.010)  

เมื่อแบ่งกลุ่มตามรูปแบบการศึกษา RCT แบ่งวิเคราะห์กลุ่มย่อยตามประเภทของผู้ เข้าร่วมวิจัย และท าการ

วิเคราะห์ในแต่ละกลุ่มย่อยที่แบ่งตามประเภทผู้เข้าร่วมวิจัยตามลักษณะการให้ยากลุ่ม H2RAs ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี้  1) 

ผู้เข้าร่วมวิจัยโรค GERD พบแต่การได้รับยาแบบ additional H2RAs จาก 2 งานวิจัย (2 คู่เปรียบเทยีบ) ผลการวิเคราะห์

พบว่าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.62 (95% CI 0.38-1.02) ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย 

พบว่ามีความแตกต่างระดบัต ่า (I
2
=9.3, p=0.294) 2) ผู้ เข้าร่วมวิจัยโรค DU ที่ได้รับยาแบบ additional H2RAs จาก 3 

งานวิจัย (6 คู่เปรียบเทยีบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกดิ NAB เท่ากบั 0.30 (95% CI 0.14-0.65) ผล

การทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย พบว่ามีความเป็นเอกพันธ์ (I
2
=0.0, p=0.954) และการได้รับยาแบบ 

substitute H2RAs จาก 1 งานวิจัย (1 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.43 

(95% CI 0.15-1.20) และ  3) อาสาสมัครสุขภาพดีที่ ไ ด้ รับยาแบบ additional H2RAs จาก 1 งานวิจัย (1 คู่

เปรียบเทยีบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกดิ NAB เท่ากบั 0.36 (95% CI 0.15, 0.89) และการได้รับยา

แบบ substitute H2RAs จาก 1 งานวิจัย (1 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 

1.25 (95% CI 0.81, 1.94) 

ประสิทธิภาพของยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบั PPIs ต่อการเกิด NAB ในรูปแบบการศึกษา non-RCT 

การศึกษารูปแบบ non-RCT คัดย่อข้อมูลได้จาก 5 งานวิจัย (6 คู่เปรียบเทียบ) มีจ านวนผู้ เข้าวิจัยรวม 337 

คน ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่า RR ของการเกดิ NAB เท่ากบั 0.58 (95% CI 0.42-0.79) ดงัรปูที่ 2 แสดงว่าการได้รับ

ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบั PPIs ท าให้การเกดิ NAB น้อยกว่าการได้รับยากลุ่ม PPIs อย่างเดยีวอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิผล

การทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย พบว่ามีความแตกต่างระดับปานกลางถึงสงู (I
2
=60.1%, p=0.028) และการ

รายงานอคตจิากการตพิีมพ์โดยวิธ ีEgger’s test พบว่าไม่มอีคตจิากการตพิีมพ์ (p=0.324)  

เมื่อแบ่งกลุ่มตามรปูแบบการศึกษา non-RCT แล้วได้แบ่งวิเคราะห์กลุ่มย่อยตามประเภทของผู้เข้าร่วมวิจัย พบ

ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ ป่วย GERD ผู้ ป่วย GERD รวมกบัอาสาสมัครสขุภาพดีในงานวิจัยเดียวกนั และอาสาสมัคร

สขุภาพดี การวิเคราะห์กลุ่มผู้ เข้าร่วมวิจัยโรค GERD จาก 3 งานวิจัย (3 คู่เปรียบเทยีบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR 
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ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.49 (95% CI 0.28-0.86) ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย พบว่ามีความ

แตกต่างระหว่างงานวิจัยในระดับสูง (I
2
=75.1%, p=0.018) การวิเคราะห์กลุ่มผู้ เข้าร่วมวิจัยโรค GERD รวมกับ

อาสาสมัครสขุภาพดีในงานวิจัยเดียวกนั จาก 1 งานวิจัย (1 คู่เปรียบเทยีบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกดิ 

NAB เท่ากบั 0.72 (95% CI 0.48-1.08) การวิเคราะห์กลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นอาสาสมัครสุขภาพดี จาก 2 งานวิจัย 

(2 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.65 (95% CI 0.38-1.11) ผลการ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย พบว่ามคีวามแตกต่างระดบัต ่าถงึปานกลาง (I
2
=37.1%, p=0.207) 

เมื่อแบ่งกลุ่มตามรูปแบบการศึกษา non-RCT แบ่งวิเคราะห์กลุ่มย่อยตามประเภทของผู้ เข้าร่วมวิจัยแล้ว และ

ท าการวิเคราะห์ในแต่ละกลุ่มย่อยที่แบ่งตามประเภทผู้เข้าร่วมวิจัยตามลักษณะการให้ยากลุ่ม H2RAs ได้ผลการวิเคราะห์

ดงันี้  1) ผู้เข้าร่วมวิจัยโรค GERD ที่ได้รับยาแบบ additional H2RAs จาก 2 งานวิจัย (2 คู่เปรียบเทยีบ) ผลการวิเคราะห์

พบว่าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.60 (95% CI 0.38-0.96) ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างงานวิจัย 

พบว่ามคีวามแตกต่างระดบัปานกลางถงึสงู (I
2
=59.4%, p=0.116) และการวิเคราะห์ในกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยโรค GERD ที่

ไม่ได้ระบุขนาดการให้ยา จึงมีข้อมูลไม่เพียงในการประเมินว่าเป็นกลุ่ม additional H2RAs หรือ substitute H2RAs พบ

จ านวน 1 งานวิจัย (1 คู่เปรียบเทยีบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกดิ NAB เท่ากบั 0.26 (95% CI 0.13-

0.53) 2) ผู้ เข้าร่วมวิจัยโรค GERD รวมกบัอาสาสมัครสขุภาพดีในงานวิจัยเดียวกนั พบแต่การได้รับยาแบบ additional 

H2RAs จาก 1 งานวิจัย (1 คู่เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.72 (95% CI 

0.48-1.08) และ 3) อาสาสมัครสุขภาพดี พบแต่การได้รับยาแบบ additional H2RAs จาก 2 งานวิจัย (2 คู่

เปรียบเทียบ) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่า RR ของการเกิด NAB เท่ากับ 0.65 (95% CI 0.38-1.11) ผลการทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างงานวิจัย พบว่ามคีวามแตกต่างระดบัต ่าถงึปานกลาง (I
2
=37.1%, p=0.207) 

 

อภิปรายและสรุปผล 

การศึกษาครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  ผลการวิเคราะห์การศึกษารูปแบบ RCT การใช้ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบั

กลุ่ม PPIs ท าให้การเกดิ NAB น้อยกว่าการใช้ยากลุ่ม PPIs อย่างเดียวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และเมื่อแยกวิเคราะห์

เป็นกลุ่มย่อยตามประเภทผู้เข้าร่วมวิจัยและแบ่งกลุ่มย่อยตามลักษณะการให้ยา H2RAs พบว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นโรค 

DU และกลุ่มอาสาสมคัรสขุภาพด ีที่ได้รับแบบ additional H2RAs เมื่อได้รับยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบักลุ่ม PPIs ท าให้การ

เกดิ NAB น้อยกว่าการใช้ยากลุ่ม PPIs อย่างเดยีวอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิผลการวิเคราะห์การศึกษารปูแบบ non-RCT 

การใช้ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบักลุ่ม PPIs ท าให้การเกดิ NAB น้อยกว่าการใช้ยากลุ่ม PPIs อย่างเดยีวอย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติเช่นเดียวกับการศึกษารูปแบบ RCT ของงานวิจัยนี้  เมื่อแยกวิเคราะห์เป็นกลุ่มย่อยตามประเภทผู้ เข้าร่วมวิจัยและ

แบ่งกลุ่มย่อยตามลักษณะการให้ยา H2RAs พบว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นโรค GERD ที่ได้รับแบบ additional H2RAs 

เมื่อได้รับยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบักลุ่ม PPIs ท าให้การเกดิ NAB น้อยกว่าการใช้ยากลุ่ม PPIs อย่างเดียวอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติ ผลจากการศึกษานี้แสดงถึงแนวโน้มการใช้ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบั PPIs ว่ามีประสทิธภิาพป้องกนักรดไหลย้อน

ก าเริบเวลากลางคนืได้ดกีว่าการใช้ PPIs อย่างเดยีว 

การศึกษานี้ตรวจพบอคตจิากการตพิีมพ์ (publication bias) จากการวิเคราะห์ด้วย Egger’s test และเมื่อท าการ

วิเคราะห์ด้วย trim and fill method พบว่า การใช้ PPIs ร่วมกบั H2RAs มีแนวโน้มลดการเกดิ NAB ได้แต่ไม่มีนัยส าคญั

ทางสถิติ ซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์หลักซึ่งพบว่า การใช้ PPIs ร่วมกับ H2RAs สามารถลดการเกิด NAB ได้อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ จะเหน็ได้ว่าถึงแม้การวิเคราะห์ด้วย trim and fill method จะให้ผลที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่กพ็บ

แนวโน้มไปในทางเดียวกับการวิเคราะห์หลัก และจากวิธีการสืบค้นของผู้ วิจัยซึ่งได้ท าการสืบค้นจากหลายฐานข้อมูล

รวมทั้ง gray literature จึงสามารถบอกได้ว่าผลการวิเคราะห์หลักเป็นผลที่มีความน่าเชื่อบนหลักฐานทั้งหมดที่สามารถ

สบืค้นได้  

 ผลการวิเคราะห์อภิมานประสทิธภิาพของยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบั PPIs ต่อการเกดิ NAB ในรูปแบบการศึกษา 

RCT ที่ได้จากการศึกษานี้คล้ายกบัผลการศึกษาการวิเคราะห์อภิมานของยากลุ่ม H2RAs น ามาใช้ก่อนนอนร่วมกบัยากลุ่ม 
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PPIs ในการควบคุมการเกดิ NAB (Wang et al., 2009, pp. 1-30) รปูแบบ RCT เช่นเดยีวกนั อกีทั้งการศึกษาดงักล่าว

ได้ท าการวิเคราะห์กลุ่มย่อยโดยแบ่งตามระยะเวลาการได้รับยาระยะสั้น (< 4 สัปดาห์) และระยะยาว (≥ 4 สัปดาห์) 

พบว่าการได้รับยากลุ่ม H2RAs ร่วมกบักลุ่ม PPIs ในระยะสั้นท าให้การเกดิ NAB น้อยกว่าการใช้ยากลุ่ม PPIs และยังพบ

อกีว่าการได้รับยาในระยะยาวได้ผลไม่แตกต่างกนั แต่สิ่งที่การศึกษาในคร้ังนี้แตกต่างจากการศึกษาดงัที่กล่าวมาข้างต้นคอื

มกีารวิเคราะห์ผลในรปูแบบการศึกษาแบบ non-RCT ผลการศึกษาที่ได้จะคล้ายกบัการศึกษารปูแบบ RCT การวิเคราะห์

กลุ่มย่อยได้แบ่งตามประเภทของผู้ เข้าร่วมวิจัย และลักษณะการให้ยา H2RAs แบบ additional และ substitute ท าให้ได้

ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการศึกษาก่อนหน้านี้ ว่าผู้ ป่วย DU และ GERD ควรได้รับยา H2RAs ร่วมกบักลุ่ม PPIs และควรได้รับ

ยากลุ่ม H2RAs แบบ additional H2RAs จึงจะท าให้การเกดิ NAB น้อยกว่าการใช้ยากลุ่ม PPIs อย่างเดยีว 

ผลที่ได้อาจจะต่างจากงานวิจัย Pfefferkorn et al. (Pfefferkorn et al., 2006, pp. 160-165) ที่ท าการศึกษา

ในเดก็ที่วิเคราะห์แบบ per-protocol ท าให้ได้จ านวนคนที่เกดิ NAB ใกล้เคียงกนัทั้ง 2 กลุ่มเปรียบเทยีบ แต่ถ้าวิเคราะห์

แบบ intention-to-treat ค านวณจากผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมดตั้งแต่เร่ิมการศึกษาจะพบว่ากลุ่มที่ได้รับ ranitidine ร่วมด้วย

ก่อนนอนมีการเกิด NAB น้อยกว่า ในงานวิจัยของ Peghini et al. (Peghini et al., 1998, pp. 1335-1339) แสดงให้

เหน็ว่ากลุ่มที่ได้รับขนาดยา PPIs ต่อวันเหมือนกนัของทั้งสองกลุ่มเปรียบเทยีบ (การให้ยาแบบ additional H2RAs) ซึ่ง

การได้รับ omeprazole วันละ 2 ครั้ง และให้ ranitidine เพ่ิมเข้ามาก่อนนอนท าให้การเกิด NAB น้อยกว่าการได้รับ 

placebo เพ่ิมเข้ามาก่อนนอน (p<0.05) ผลของงานวิจัยแสดงให้เหน็ว่า การใช้ยากลุ่ม PPIs ร่วมกบั H2RA ไม่ได้ท าให้ 

การออกฤทธิ์ของยากลุ่ม PPIs ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลของงานวิจัยที่ศึกษาเภสัชจนศาสตร์ของการใช้ยาทั้ง 2 กลุ่มนี้

ร่วมกนัที่แสดงให้เหน็ว่าการใช้ยาทั้ง 2 กลุ่มร่วมกนัสามารถยับยังการหลั่งกรดได้ดีกว่าการใช้ PPIs อย่างเดียว (Abdul-

Hussein et al., 2015, pp. 1124-1129) และผลเกี่ยวกบัการเกดิแผลลดลงและอาการดีขึ้นของ esophagitis เนื่องจาก

กรดไหลย้อน (Liu, 2005, pp. 102-103)  

ข้อจ ากดัของการศึกษานี้  ได้แก่ 1) การศึกษาที่น ามาวิเคราะห์อภิมานในงานวิจัยนี้มกีารศึกษารปูแบบ crossover 

trial ซึ่งมีวิธีการวิเคราะห์ต่างจากการศึกษารูปแบบ parallel เนื่องจากมีค่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับผลที่อาจจะ

หลงเหลืออยู่จากช่วงของการให้ยาก่อนหน้านี้ ซึ่ งอาจจะส่งผลต่อการการให้ยาช่วงถัดไป( carry-over effect) ถ้าให้

ระยะเวลาการก าจัดยา (washout period) ไม่เพียงพอ แต่งานวิจัยนี้ มีข้อจ ากัดไม่สามารถหาค่าความสัมพันธ์นี้ ได้จาก

งานวิจัยที่คดัเข้ามาได้ และจากการประเมนิงานวิจัยที่คดัเข้ามาส่วนใหญ่ม ีwashout period ที่เหมาะสม ซึ่งผลจากการที่ใช้

วิธกีารวิเคราะห์เหมอืนกบั parallel จะท าให้ช่วงความแปรปรวนมากกว่าการใช้ค่าความสมัพันธน์ี้มาร่วมวิเคราะห์ด้วย ผล

การวิเคราะห์ที่ได้กจ็ะมีโอกาสพบนัยส าคัญทางสถิติได้น้อยกว่าด้วย 2) Publication bias ที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้ อาจเกดิ

จากไม่พบงานวิจัยที่ไม่ได้ตีพิมพ์ที่ถูกบันทกึไว้เป็นภาษาของแต่ละประเทศที่ไม่ใช่ภาษาองักฤษ หรือได้รับการตีพิมพ์แต่

ไม่มีการบันทกึชื่อเรื่องหรือบทคัดย่อไว้เป็นภาษาองักฤษท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงงานวิจัย 3) ไม่มีผลการรายงาน

เกี่ยวกบัอาการแสดงทางคลินิกร่วมกบัการเกดิ NAB 

ผลจากงานวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรค GERD หรือ DU ที่เกดิอาการ NAB ในกรณี

ที่ใช้ PPIs ในการรักษาไม่ได้ผล โดยวิธกีารให้ยาแบบ additional H2RAs สามารถใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน

การก าหนดนโยบายทางด้านสขุภาพ หรือประกอบการพิจารณามาตรการควบคุมการใช้ยา ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัย

ต่อไป การประเมินจากการเกดิ NAB เป็นผลที่ได้จากการวัดค่า pH ในกระเพาะอาหารน้อยกว่า 4 ต่อเนื่องกนัเป็นเวลา

อย่างน้อย 1 ชั่วโมงในเวลากลางคืน ซึ่งบางคนที่มีสุขภาพดีอาจจะเกิด NAB แต่ไม่มีอาการแสดงในตอนกลางคืนกไ็ด้ 

ดังนั้นการวัดผลจากอาการแสดงร่วมด้วยทั้งก่อนและหลังการใช้ยาในการรักษาน่าจะบ่งบอกถึงประสทิธกิารของการใช้ยา

ทั้งกลุ่มนี้ ร่วมกนัได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพและความคุ้มค่าในการเลือกใช้ยารักษาผู้ ป่วย และการวิเคราะห์

การใช้ยา H2RAs ร่วมกบั PPIs ในเวลากลางวันกเ็ป็นการศึกษาที่น่าสนใจ เพราะปัจจุบันนี้มีการน ามาใช้กบัผู้ป่วยมากขึ้น

แต่กยั็งไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์แสดงถึงประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่เกิดขึ้น รวมถึงผลอันไม่พึงประสงค์ที่อาจจะ

เกดิขึ้นเนื่องจากการใช้ยาทั้งสองกลุ่มนี้ ร่วมกนัในระยะยาว ซึ่งยังไม่มกีารรายงานในเรื่องนี้  
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สรุปผลจากการศึกษานี้ สนับสนุนว่าการใช้ยากลุ่ม H2RAs ร่วมกับ PPIs มีประสิทธิภาพท าให้การเกิด NAB  

น้อยกว่าการใช้ PPIs อย่างเดียว สามารถใช้เป็นข้อมูลในการสร้างแนวทางการรักษาผู้ ป่วยโรค GERD หรือ DU ที่เกิด

อาการ NAB โดยวิธกีารให้ยากลุ่ม H2RAs ควรให้แบบ additional H2RAs เพ่ิมเข้าไปจากการรักษาด้วย PPIs อย่างเดยีว 
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การประเมินการลดสิง่แปลกปลอมโลหะโดยการประยุกตใชโ้ทโทล วาริเอชัน่ อินเพนทิง่
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บทคดัย่อ 

 สิ่งแปลกปลอมโลหะในภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จ าลองการรักษาที่เกิดจากโละรากฟันเทียมส่งผลให้การวาง

แผนการรักษาเพ่ือก าหนดขอบเขตของก้อนมะเรง็และอวัยวะปกติเกดิความผิดพลาดและอาจส่งผลต่อความถูกต้องของ

การค านวณปริมาณรังสสี  าหรับรักษาผู้ ป่วยมะเรง็  อย่างไรกต็าม  สิ่งแปลกปลอมโลหะดังกล่าวสามารถลดได้ด้วยการใช้

อลักอริทมึที่เหมาะสม  วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาและประเมินอลักอริทมึส าหรับลดสิ่งแปลกปลอม

โลหะในภาพจ าลองการรักษาส่วนศีรษะและล าคอที่มีสิ่งแปลกปลอมโลหะจากรากฟันเทียม  การศึกษานี้ ใช้วิธีการ

ประมวลผลภาพดิจิทัลเพ่ือจ าแนกข้อมูลภาพโลหะด้วยเทคนิค  ฟัซซี่  ซี  มีน จากข้อมูลภาพต้นฉบับ  จากนั้นท าการ

ประมาณค่าข้อมูลไซโนแกรมบางส่วนที่ขาดหายไปด้วยวิธกีารประมาณค่าเชิงเส้นและประมาณค่าท าซ า้เทคนิคโทโทล  วาริ

เอชั่น  อนิเพนทิ่ง  (ทวีี)  เพ่ือให้ได้ข้อมูลไซโนแกรมที่สมบูรณ ์ ผลการประเมนิคุณภาพเชิงปริมาณระหว่างภาพก่อนและ

หลังการใช้อลักอริทมึลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ พบว่าสามารถลดสิ่งแปลกปลอมโลหะที่มลัีกษณะเส้นสขีาว และแถบสดี าได้  

สามารถเพ่ิมคุณภาพของภาพจ าลองที่สร้างขึ้น  และน าไปใช้ในการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะที่เกดิจากโลหะรากฟันเทยีมได้ 

ค าส าคญั: การลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ  ไซโนแกรม  การประมาณค่า  โทโทล  วาริเอชั่น  อนิเพนทิ่ง     

 

Abstract 

         Metal artifacts from metal dental in computed tomography (CT) images can complicatedly delineate 

of tumor and organs at risk (OARs) and cause critical errors in dose calculation of treatment planning. However, 

appropriate algorithms can be applied to minimize these artifacts. The purpose of this study was to study and evaluate 

a metal artifact reduction algorithm for radiotherapy treatment planning on the simulated head and neck phantom 

images inserted dental implant. This study used the digital image processing to segment metal objects in initial 

image, fuzzy c-mean technique was used. Linear interpolation and itotal variation inpainting (TV) were restored 

the data to complete sinogram data. Quantitative image quality compared between the initial image and the reduced 

metal artefact images.The TV algorithm can eliminated streak artifact and dark band. The TV algorithm can improve 

image quality in metal artifact-affected simulation images caused by the dental inplant. 

Keywords: Metal  Artifacts  Reduction,  Sinogram,  Interpolation,  Total  Variation  Inpainting 
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บทน า 

  มะเรง็ของศีรษะและล าคอเป็นมะเรง็ที่พบบ่อยในชายไทย วิธกีารรักษามีทั้งการรักษาหลักด้วยรังสรีักษา หรือการ

ใช้รังสีรักษาร่วมกับการผ่าตัด และ/หรือการให้ยาเคมีบ าบัด โดยจะขึ้นอยู่กับต าแหน่งรอยโรค และระยะของโรค ซึ่ง

ปัจจุบันการรักษาทางรังสีรักษาได้รับความนิยมค่อนข้างมาก เนื่ องจากมีประสิทธิภาพในการรักษาที่สูง และได้

ผลการรักษาที่ด(ีวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมติ, วิโรจน์ ศรีอฬุารพงศ์, & สดุสวาท เลาหวินิจ, 2552) ก่อนท าการรักษาต้องผ่าน

ขั้นตอนของการวางแผนและจ าลองการรักษา เนื่องจากกายวิภาคของอวัยวะบริเวณศีรษะและล าคอมีความซับซ้อน โดย

อาศัยการจ าลองการรักษาแบบสามมิติด้วยการใช้ภาพตัดขวางจากเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT simulation) ที่ท าให้เหน็

รอยโรคได้ชัดเจน และช่วยในการก าหนดต าแหน่งของรอยโรคอวัยวะปกติข้างเคียงได้อย่างถูกต้อง แต่อย่างไรกต็ามการ

สร้างภาพจากเคร่ืองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ในกรณทีี่ผู้ป่วยมอีปุกรณร์ากฟันเทยีมจะส่งผลให้เกดิสิ่งแปลกปลอมโลหะจาก

บริเวณที่มีการสแกนภาพผ่านโลหะดังกล่าว ท าให้บดบังอวัยวะที่ส  าคัญ กระทบต่อการค านวณปริมาณรังสีของผู้ ป่วยเกดิ

ความผิดพลาดได้ (O'Daniel et al., 2007) มีการศึกษาวิจัยวิธกีารลดสิ่งแปลกปลอมโลหะก่อนหน้าหลายวิธ ี(Li et al., 

2012; Tongngarm, Kaewlek, Khamfongkhruea, & Udee, 2016; Verburg & Seco, 2012) วิธีที่ ผู้วิจัยสนใจ เป็นวิธี

ท าให้ไซโนแกรมสมบูรณ์ (Sinogram completion) (Kaewlek, Koolpiruck, Thongvigitmanee, & Thammakittiphan, 

2012; ก าแพง นิ่มเจริญ, ปัทมาวรรณ สมใจ, & อนุพงษ์ คงสา, 2557) กระบวนการลดสิ่งแปลกปลอมเริ่มจากการค้นหา

ข้อมูลภาพที่เป็นโลหะในภาพ แล้วแยกออกจากเนื้อเย่ืออื่นๆ ก่อนจะท าข้อมูลให้อยู่ในรปูของไซโนแกรม แล้วหาขอบเขต

ของไซโนแกรมของโลหะ ก่อนจะประมาณค่าข้อมูลบริเวณที่ตัดข้อมูลของโลหะออกไปขึ้ นมาใหม่ โดยวิธีการที่มักใช้

ประมาณค่าข้อมูลคอืวิธกีารประมาณค่าเชิงเส้น (Linear interpolation) เมื่อได้ข้อมูลที่สมบูรณแ์ล้วจึงน าข้อมูลนั้นมาสร้าง

ภาพใหม่ จากกระบวนการนี้ จะท าให้ได้ภาพที่ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะลงไปได้ จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่ใช้การ

ประมาณค่าด้วยวิธีการประมาณค่าเชิงเส้น มีข้อเสียคือมักเกิดสิ่งแปลกปลอมขึ้ นมาใหม่ด้วย  (Jeong & Ra, 2009; 

Veldkamp, Joemai, van der Molen, & Geleijns, 2010) จากเหตผุลดงักล่าวผู้วิจัยจึงมแีนวคดิที่จะทดสอบการประมาณ

ค่าข้อมูลบนไซโนแกรมด้วยวิธีการประมาณค่าแบบซ ้า ( Iterative interpolation) แล้วน าผลของทั้งสองวิธีการมา

เปรียบเทยีบผลการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ ด้วยการประเมนิคุณภาพ ในภาพจ าลองและภาพผู้ป่วย ก่อนที่จะน าไปศึกษา

ประยุกตใ์ช้ในการวางแผนการรักษาในงานรังสรีักษา 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1.  เคร่ืองมือและอุปกรณ ์

 1.1 ภาพจ าลองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนศีรษะและล าคอที่มีสิ่งแปลกปลอมโลหะ ที่สร้างด้วยโปรแกรม 

MATLAB  

1.2 ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนศีรษะและล าคอ ใช้เทคนิคการตั้งค่าถ่ายภาพด้วยค่าความต่างศกัย์ไฟฟา้ 
120 kVp ค่ากระแส 250 mAs ความหนาสไลด์ (Slice thickness) เท่ากบั 3 มิลิเมตร จากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

จ าลองการรักษา รุ่น Brilliance Big Bore ย่ีห้อ Philip 16 slices  

 1.3 โปรแกรมแมตแลบ (MATLAB version R2010b) 

 1.4 โปรแกรมอมิเมจเจ (Image J) 
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2.  วิธีการศึกษา 

 2.1 การออกแบบและจ าลองภาพส่วนศีรษะและล าคอ 

 ออกแบบและจ าลองภาพส่วนศีรษะและล าคอที่ใส่รากฟันเทยีมโดยใช้โปรแกรมแมตแลบ เมื่อได้ภาพจ าลอง

ที่มีลักษณะรูปร่างและค่าข้อมูลภาพ (Intensity value) คล้ายกับภาพส่วนศีรษะและล าคอ ที่สร้างจากเคร่ืองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์จ าลองการรักษาของส่วนศีรษะและล าคอของคนไข้แล้ว น าภาพจ าลองที่ได้ไปใช้ในการศึกษาเพ่ือหา

อลักอริทมึที่เหมาะสมในการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะที่เกดิจากรากฟันเทยีม โดยจ าลองให้มรีากฟันเทยีมบริเวณฟันกราม

ล่าง (Molar) ฟันซี่ที่ 2 ทางด้านซ้าย แล้วสร้างภาพให้เกดิสิ่งแปลกปลอมโดยมลัีกษณะดงัแสดงในรปูที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 รปูแสดงจ าลองส่วนศรีษะและล าคอ (ก) ไม่มีสิ่งแปลกปลอมโลหะ  (ข).มีสิ่งแปลกปลอมโลหะ 

 

 

2.2 การทดสอบอลักอริทึม 

การทดสอบผลการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะของอลักอริทมึ เปรียบเทยีบระหว่างผลจากวิธกีารประมาณค่า

เชิงเส้น (Linear interpolation) กบัวิธกีารประมาณค่าแบบซ า้ (Iterative interpolation) เพ่ือทดสอบว่าวิธกีารใดที่สามารถ

ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะที่เกดิจากรากฟันเทยีมได้ด ีเร่ิมจากท าการพัฒนาอลักอริทมึด้วยโปรแกรมแมตแลบ ด้วยขั้นตอน

ดงันี้  

2.2.1 การจ าแนกข้อมูลโลหะ (Metal Segmentation) 

จ าแนกข้อมูลภาพของโลหะแบบอัตโนมัติในภาพจ าลองของส่วนศีรษะและล าคอด้วยวิธีการ 

Multilevel threshold โดยท าการจ าแนกข้อมูลภาพโลหะซึ่งเป็นส่วนของรากฟันเทยีม โดยการก าหนดค่า Threshold ของ

ชุดข้อมูลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็นชุดข้อมูลตามที่ต้องการ โดยจะมีความกว้างของความเข้มเท่ากบั R1 

(ก าหนดได้ด้วยค่า Threshold คอื Ti-1, Ti) ดงัสมการ 1 โดยก าหนดให้ส่วนที่ต้องการเลือกมค่ีาเท่ากบั 1 และส่วนอื่นมี

ค่าเท่ากบั 0 ผลของการจ าแนกท าให้ได้ข้อมูลที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของโลหะและส่วนของเนื้อเยื่อ 

 
iRyxg ),(     (1) 

  NiTyxgTif ii ,...,1),,( 1                    (2) 

โดยก าหนดให้    ),( yxg  เป็นข้อมูลภาพ ณ ต าแหน่งที่  ),( yx ,  T  เป็นค่า Threshold 

2.2.2 การจ าแนกข้อมูลภาพโลหะที่ปรากฏบนไซโนแกรมโดยใช้เทคนิค Fuzzy C-mean (Metal 

sinogram segmentation: Fuzzy C-mean)  

ท าการเปล่ียนข้อมูลภาพส่วนเนื้อเย่ือและโลหะ จากภาพเชิงสปาเชียล (Spatial domain) ให้เป็น

ภาพเชิงไซโนแกรม (Sinogram domain) และหาขอบเขตของไซโนแกรมโลหะอัตโนมัติด้วยหลักการ Fuzzy C-

Mean(Aja-Fernández, Curiale, & Vegas-Sánchez-Ferrero, 2015) โดยการแยกค่าข้อมูลไซโนแกรมโลหะเป็น 2 กลุ่ม 

ก าหนดให้ 1 แสดงค่าข้อมูลไซโนแกรมโลหะ และ 0 แสดงค่าข้อมูลในส่วนของพ้ืนหลังภาพ (Image background) โดย

ขั้นตอนการหา Threshold ของไซโนแกรมโลหะใช้วิธกีาร Fuzzy C-Mean เมื่อก าหนดให้ I(r) เป็นภาพไซโนแกรมตั้งต้น 

โดย L เป็นบริเวณที่ม ีThreshold แตกต่างกนั และบริเวณที่ต้องการ Segment ก าหนดให้เป็น M(r) แสดงดงัสมการที่ 3 
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  rIgrM s)(     (3) 

โดย     .sg   คอืวิธกีาร Segmentation โดยท างานเป็นฟังกช์ั่น  

           N       เป็นระดบัของ Gray scale ภายในภาพ I(r) ซึ่งมค่ีาอยู่ภายใน L เช่น  
sg : Ni  L โดยที่ L < Ni 

ขั้นตอนการ Segmentation ทุกพิกเซลซึ่งอยู่ในภาพ I(r) เป็นสมาชิก (Member ship) ในแต่ละ

ส่วนของภาพ (L region) ก าหนดให้เป็นค่าสมาชิกของฟังกช์ั่น โดยมค่ีา Llxl ,....,1),(   ซึ่งเป็นสมาชิกของฟังกช์ั่น 

Fuzzy ของพ้ืนที่ I (I
th
) ล าดบัการคดัแยกไซโนแกรมโลหะประกอบไปด้วย 5 ขั้นดงัต่อไปนี้  

1) การแยกกลุ่มของ Centroid (Extraction of the centroids) ก าหนดให้พ้ืนที่ซึ่งมีค่าความเข้ม

แตกต่างกัน สามารถก าหนดจุดศูนย์กลางของชุดข้อมูลหรือบริเวณที่ต้องการจ าแนกได้ ในกรณีแยกเป็น 2 กลุ่ม โดยที่ 

(L=2, L< Ni) 

2) ก าหนดค่าสมาชิกของ Fuzzy ในฟังกช์ั่น (Definition of fuzzy membership) ค่าสมาชิกของ

ฟังกช์ั่น Fuzzy เมื่อ Llxl ,....,1),(   มค่ีาใกล้เคยีงกบั Centroids ที่ก  าหนดไว้ในข้อ 1 โดยสามารถค านวณได้จากค่า

ฮิสโตแกรม (Histogram) ของภาพไซโนแกรมโลหะ สามารถค านวณได้จากสมการที่ 4 

   


L

l lll

n xaxIh
1

);(.)()(    (4) 

โดย )(Ih  คอืบริเวณที่ต้องการจ าแนกออกจากภาพตั้งต้น );( ll x   คอืค่าฟังกช์ั่นความเข้ม 

 
ll  ,      คอืค่าน า้หนัก weight โดยค่าที่ดทีี่สดุ  


L

l l1
1  

3) ท าการหาค่าสมาชิกแต่ละกลุ่มของ Centroids จากค่าพิกเซลในแต่ละส่วนของภาพแบบสุ่ม 

โดยสมาชิกของพิกเซลก าหนดให้เป็น r ซึ่งอยู่ในภาพ I(r) แต่ละส่วน I-th โดยใช้วิธ ีGaussian Membership ดังสมการที่ 

10 ซึ่งผลลัพธท์ี่ได้จากขั้นตอนนี้ เป็นการหา Threshold คร้ังแรก 

 


L

l l rI
1

1))((     (5) 

    ))((maxarg)( rIrM l    (6) 

โดย M(r)        คอื ผลลัพธจ์ากการท า Threshold จากภาพ 

หากผลที่ออกมาจะได้ค่าที่ดี ท าการแบ่ง Centroid ด้วยค่าที่เหมาะสมผลลัพธ์ที่ได้จากสมการข้างต้น จะได้ค่าสมาชิกซึ่ง

เป็นเวกเตอร์ซึ่งเป็นค่าที่มากกว่า 0 ดงัสมการที่ 7 

 ))(()).....(())()(( 21 rIrIrIrI L     (7) 

4) ท าการรวมข้อมูลที่ได้จากข้างเคยีงของบริเวณไซโนแกรมโลหะ โดยการรวมแบบใช้ค่าเฉล่ียใน

ทุกจุด ดงัสมการที่ 8 

  


)(
))((.))((

rr ili

s

l
i

rIrI


    (8) 

เมื่อ 
i  คอืค่า Weight ของพิกเซลที่พิจารณา โดยค่าที่ใช้ในการพิจารณาควรจะเป็น Matrix 

จัตรัุสเพ่ือเป็นค่าที่อ้างองิกบัค่า Weight ที่อยู่บริเวณข้างเคยีง  

  )(/1 ri      (9) 

ซึ่ง )(r      คอืขนาดของพิกเซลข้างเคยีง )(Il     จึงมค่ีาไม่เข้าใกล้ 0 

5) การแยกกลุ่มข้อมูลไซโนแกรมโลหะ ซึ่งค่าสมาชิกนั้นมกีารแยกกลุ่มอย่างชัดเจน ดงัสมการ 

   ))((arg)( rIaxmrM s

ll     (10) 

โดยชุดข้อมูลที่ได้เป็นค่าข้อมูลในส่วนไซโนแกรมโลหะเพ่ือใช้ในการประมาณค่าในขั้นตอนต่อไป 
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2.2.3) การประมาณค่าข้อมูล 

ประมาณค่าข้อมูลไซโนแกรมบางส่วนที่ขาดหายไปจากการแยกส่วนภาพโลหะด้วยวิธีการ 

Linear interpolation และวิธี Iterative interpolation โดยวิธีการ Linear interpolation ใช้ขอบเขตของไซโนแกรมโลหะ 

ส าหรับการก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสดุของการประมาณค่าในแต่ละมุมของ Projection บนข้อมูลภาพไซโนแกรมของ

เนื้อเยื่ออื่นๆ เมื่อก าหนดให้  10 , xxx  สามารถประมาณค่าของฟังกช์ั่น f(xi) ได้จากสมการดงัต่อไปนี้  

)(
)()(

)()( 01

01

01

01 xx
xx

xfxf
fxxPxf 




    (11) 

เมื่อ    f(x)             คอื ค่าเป้าหมาย (target value) f(x0), x0  คอื จุดร่วมพิกดัแรก (first co-ordinates) 

f(x1), x1      คอื จุดร่วมพิกดัที่สอง (second co-ordinates) 

ส่วนวิธีการ Iterative interpolation จะท าการประมาณค่าภาพไซโนแกรมโลหะโดยการท าการ

ประมาณค่าแบบวนท าซ า้ไปเร่ือยๆ จนกว่าจะได้ข้อมูลภาพไซโนแกรมที่สมบูรณ์ โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาวิธีการ 

Total Variation Inpainting(TV) (Kaewlek et al.; Xinhui et al., 2008) โดยเริ่มจากการหาข้อมูลตั้งแต่ขอบรอบนอก

ไปก่อน จากนั้นจะไล่หาข้อมูลเร่ือยๆ จนมาถึงข้างใน ท าวนซ า้ไปเร่ือยๆ จนได้ค่าประมาณที่ครบถ้วนมีขั้นตอนดังสมการ

ดงัต่อไปนี้(Chan & Shen, 2002) 

dxdyuudxdyuDuj EDUE

2

0
2

),( 


              (12) 

เมื่อ  D  คอื พ้ืนที่ที่ท  าการปรับปรงุ กู้ภาพ (region to be inpainted) E คอื สมาชิกที่ใกล้เคยีงของ D  

      u  คอื ค่าพิกเซลเป้าหมาย  u    คอื เกรเดยีน   

         คอื ค่าคงที่         j  คอื ค่าฟังกช์ันพลังงาน 

เทคนิด TV ได้รับการปรับปรงุภาพจากสมการ Euler-Lagrange (Chan & Shen, 2002)ดงัต่อไปนี้  

 ,0)()( 0 



 uu

u

u
g e      










Dyx

Eyx
e

),(,0

),(,
               

2.2.4) การสร้างใหม่ (Image reconstruction) 

หลังจากได้ภาพไซโนแกรมที่สมบูรณ์ทั้ง 2 วิธีแล้ว น าข้อมูลภาพมาสร้างภาพใหม่ โดยใช้

ข้อมูลภาพไซโนแกรมภายหลังจากประมาณค่าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ด้วยวิธกีาร Filtered back projection เพ่ือท าการแปลง

ให้ข้อมูลภาพเชิงไซโนแกรมให้กลับไปเป็นเชิงสปาเชียล(Spatial domain) 

2.2.5) การคนืค่าข้อมูลโลหะ 

ภาพที่ได้จากการสร้างภาพใหม่จะเป็นภาพที่ไม่มีสิ่งแปลกปลอมโลหะปรากฏบนภาพ เพ่ือให้

ได้ข้อมูลภาพสมบูรณ์จะท าการคืนค่าข้อมูลโลหะที่ได้จากการสร้างภาพใหม่จากขั้นตอนที่ 2.2.4 กลับเข้าไปยังต าแหน่ง

เดมิ ดงัสมการที่ 14 

  ),(),(),( yxIyxIyxI mtRMAR     (14) 

เมื่อ        ),( yxIMAR    คอื ภาพที่ไม่มสีิ่งแปลกปลอมโลหะ ),( yxI R    คอื ภาพที่สร้างใหม่ 

 ),( yxImt       คอื ภาพที่มสีิ่งแปลกปลอมโลหะ 

2.3. การประเมินคุณภาพเชิงปริมาณ 

2.3.1 การประเมนิค่าข้อมูลภาพโดยการวัดโปรไฟล ์(Profile) 

ท าการเปรียบเทียบภาพมาตรฐาน (The non-artifact images:NI) ซึ่งไม่มีสิ่งแปลกปลอมโลหะ 

ภาพที่มีสิ่งแปลกปลอมโลหะ (The artifact images:AI) และภาพหลังการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ(Corrected) โดยการ

ลากเส้นผ่านบริเวณที่สนใจด้วยโปรแกรม ImageJ เพ่ือประเมนิข้อมูลภาพจากลักษณะเส้นโปรไฟล์ ดงัแสดงในรปูที่ 2 
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รูปท่ี 2 แสดงการวัดโปรไฟล์ (Profile) 

 

2.3.2 การประเมนิค่าข้อมูลภาพโดยการวัดค่าข้อมูลภาพ (Intensity value)  

ก าหนดพ้ืนที่ที่สนใจ (ROI) ขนาด 30 pixels จ านวน 4 ต าแหน่งบริเวณรอบโลหะรากฟันเทยีมดัง

แสดงในรูปที่ 3 ก าหนดให้หมายเลข 1 และ 2 เป็นบริเวณที่ปรากฎสิ่งแปลกปลอมโลหะที่มีลักษณะเส้นสีขาว (Streak 

artifact) และหมายเลย 3 และ 4 เป็นบริเวณที่ปรากฎสิ่งแปลกปลอมโลหะที่มีลักษณะเป็นแถบสีด า (Dark band) ด้วย
โปรแกรม ImageJ เพ่ือท าการประเมนิค่าข้อมูลภาพจากการวัดค่าการวัดค่าข้อมูลภาพ 

 

  

 

 

 

 

รูปท่ี 3 แสดงการวัดค่า Intensity value 

 

ผลการศึกษา 

  3.1 ผลการลดส่ิงแปลกปลอมโลหะ 

 ภาพจ าลองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนศีรษะและล าคอที่ใส่โลหะรากฟันเทยีมซึ่งเป็นภาพมาตรฐานที่ไม่มีสิ่ง

แปลกปลอมโลหะ แสดงดงัรปู 4 (ก) ภาพจ าลองที่ใส่โลหะรากฟันเทยีมและท าการสร้างภาพให้เกดิสิ่งแปลกปลอมโลหะ 

แสดงดังรูป 4 (ข) ผลการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดยใช้อัลกอริทึมลดสิ่งแปลกปลอมโลหะด้วยวิธปีระมาณค่าเชิงเส้น 

(LI) และวิธปีระมาณค่าแบบซ า้ (TV) แสดงรปู 4 (ค) และ 4 (ง) ตามล าดบั 

 
 

รูปท่ี 4 รปู ก แสดงภาพมาตรฐานที่ไม่มีสิ่งแปลกปลอมโลหะ (NI), รปู ข แสดงภาพก่อนการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ (AI), 

          รปู ค แสดงภาพหลังการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดยวิธี LI, รูป ง แสดงภาพหลังการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดย TV  
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3.2 การประเมินค่าขอ้มูลภาพโดยการวดัโปรไฟล ์(Profile) 

ผลการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะของอลักอริทมึที่พัฒนาขึ้นในบริเวณพ้ืนที่สนใจในภาพจ าลองเอกซเรย์

คอมพิวเตอร์ส่วนศีรษะและล าคอ เปรียบเทยีบภาพมาตรฐานที่ไม่มสีิ่งแปลกปลอมโลหะ ภาพที่มสีิง่แปลกปลอมโลหะ 

และภาพหลงัการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ เมื่อประเมนิค่าข้อมูลภาพ ตามแนวยาวในลักษณะเส้นโปรไฟล์ลากเส้นผ่าน

บริเวณสิง่แปลกปลอมโลหะเพ่ือประเมนิค่าข้อมูลภาพในพ้ืนที่ที่ผ่านเนื้อเย่ือ โลหะรากฟันเทยีมและสิ่งแปลกปลอมโลหะ 

แสดงข้อมูลดงัรปูที่ 5 (ก-ง) และรปูที่ 5 (จ) แสดงเส้นโปรไฟล์ที่ลากผ่านเนื้อเย่ือ โลหะรากฟันเทยีมและสิ่งแปลกปลอม

โลหะระหว่างภาพก่อนใช้อลักอริทมึและภาพหลังใช้อลักอริทมึที่ระดบัต าแหน่งเดยีวกนั จากการทดสอบพบว่า เส้นโปร

ไฟล์ที่ลากผ่านบริเวณที่มสีิ่งแปลกปลอมโลหะที่มลัีกษณะเป็นแถบสดี ากราฟจะลดลง เมื่อใช้อลักอริทมึลดสิ่งแปลกปลอม 

ลักษณะของเส้นโปรไฟล์ของวิธ ีTV จะมค่ีาใกล้เคยีงกบัเส้นโปรไฟล์ของภาพมาตรฐานมากกว่าวิธ ีLI 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 5   แสดงระดับการวัดโปรไฟล์ รปู ก แสดงภาพมาตรฐานที่ไม่มีสิ่งแปลกปลอมโลหะ (NI), รปู ข แสดงภาพก่อนการลดสิ่ง 

แปลกปลอมโลหะ (AI), รปู ค แสดงภาพหลังการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดยวิธ ีLI, รปู ง แสดงภาพหลังการลดสิ่งแปลกปลอม

โลหะโดยวิธTีV, รปู จ แสดงเส้นไปรไฟล์บริเวณที่ลากผ่านโลหะรากฟันเทยีมก่อนและหลังใช้อลักอริทมึ  

3.3 การประเมนิค่าขอ้มลูภาพโดยการวัดค่าขอ้มลูภาพ (Intensity value) 

  

จ 
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ตารางที่ 1 แสดงค่า Intensity, SD,  ที่ได้จากการวัดในบริเวณที่สนใจ หมายเลข 1, หมายเลข 2, หมายเลข 3, หมายเลข 4 ซ่ึงเป็นการวัด ROI ใน

ภาพมาตรฐานภาพที่ยังไม่ท าการแก้ค่าและภาพที่ท  าการแก้ค่าแล้ว ณ ต าแหน่งเดียวกนั  

ROI 
NI AI LI TV 

Intensity SD Intensity SD Intensity SD Intensity SD 

1 94 0 141.656 12.535 108.75 9.49 94.312 5.596 

2 94 0 131.188 11.423 104.719 9.626 92.562 6.143 

3 94 0 37.594 20.317 61.344 5.734 78.875 4.478 

4 94 0 42.375 18.1 78.031 1.823 84.5 1.32 

         

หมายเหตุ The non-artifact images (NI) ,the artifact images (AI), Linear interpolation (LI), Total Variation (TV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

รูปท่ี 6 แสดงการวัดค่า intensity ในบริเวณที่สนใจต าแหน่งหมายเลข 1, หมายเลข 2, หมายเลข 3, หมายเลข 4 เปรียบเทยีบระหว่างภาพ

มาตรฐาน ภาพก่อนใช้อลักอริทมึ ภาพหลังใช้อลักอริทมึที่ได้จากการวัดในระดับเดียวกนั 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวัดค่า Intensity value และ SD ในพ้ืนที่ที่สนใจต าแหน่งหมายเลข 1, หมายเลข 

2, หมายเลข 3, หมายเลข 4 ในภาพจ าลองเอกซเรย์ส่วนศีรษะและล าคอ ส าหรับภาพมาตรฐานที่ไม่มีสิ่งแปลกปลอม

โลหะ (NI) มีค่าเท่ากนัคือ 940 ส าหรับภาพก่อนการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ (AI) มีค่าเท่ากบั 141.65612.535, 

131.18811.423, 37.59420.317, 42.37518.1 ตามล าดบั ส าหรับภาพหลังการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดยวิธ ี

LI มีค่าเท่ากับ 108.759.49, 104.7199.626, 61.3445.734, 78.0311.823 ตามล าดับ ส่วนภาพหลังการ

ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดยวิธี TV มีค่าเท่ากับ 94.3125.596, 92.5626.143, 78.8754.478, 84.51.32 

ตามล าดบั 

หลังจากทดสอบอลักอริทึมกับภาพจ าลองแล้ว ได้ท าการทดสอบในภาพถ่ายเอกซเรย์จ าลองส่วนศีรษะ

และล าคอในภาพคนไข้ จากการทดสอบพบว่า วิธ ีLI และ TV สามารถลดสิ่งแปลกปลอมในภาพคนไข้ทางคลีนิคได้ 

94 94 94 94

141.656 131.188
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รูปท่ี 7 รปู (ก) ภาพถ่ายเอกซเรย์จ าลองส่วนศรีษะและล าคอคนไข้ที่ใส่โลหะรากฟันเทยีมที่ยังไม่ได้ลดสิ่งแปลกปลอมโลหะ รปู (ข)การลด

สิ่งแปลกปลอมโลหะโดยใช้อลักอริทมึลดสิ่งแปลกปลอมโลหะด้วยวิธี LI รปู (ค)การลดสิ่งแปลกปลอมโลหะโดยใช้อลักอริทมึลดสิ่ง

แปลกปลอมโลหะด้วยวิธ ีTV 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการลดสิ่งแปลกปลอมโลหะในภาพจ าลองเอกซเรย์คอมพิวเตอร์จ าลองการรักษาของ

ส่วนศีรษะและล าคอ โดยแก้ไขข้อมูลโลหะที่ขาดหายจากไซโนแกรมด้วยวิธ ีSinogram completion เปรียบเทยีบระหว่าง

ผลจากวิธ ีLI กบัวิธกีาร TV เพ่ือประมาณค่าข้อมูลไซโนแกรมบางส่วนที่ขาดหายไปจากการแยกส่วนภาพโลหะ โดยวิธกีาร 

LI ใช้ขอบเขตของไซโนแกรมโลหะ ส าหรับการก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการประมาณค่าในแต่ละมุมของ 

Projection บนข้อมูลภาพไซโนแกรมของเนื้อเยื่ออื่นๆ ส าหรับวิธกีาร TV Inpainting เริ่มจากการหาข้อมูลตั้งแต่ขอบรอบ

นอกไปก่อน จากนั้นจะไล่หาข้อมูลเร่ือยๆ จนมาถึงข้างใน ท าวนซ า้ไปเร่ือยๆ จนได้ค่าประมาณข้อมูลภาพไซโนแกรมที่

สมบูรณ์ครบถ้วน จากการศึกษาพบว่าข้อมูลไซโนแกรมของวิธ ีTV มีความเรียบกว่าวิธ ีLI ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ 

(Kaewlek et al.) และจากการประเมนิผลข้อมูลภาพ โดยการวัดโปรไฟล์ และวัดค่าข้อมูลภาพ พบว่าเมื่อใช้อลักอริทมึลด

สิ่งแปลกปลอม ลักษณะของเส้นโปรไฟล์ของวิธี TV จะมีค่าใกล้เคียงกับเส้นโปรไฟล์ของภาพมาตรฐานมากกว่าวิธี LI 

และมค่ีาข้อมูลภาพอยู่ใกล้เคียงกบัค่าข้อมูลภาพของภาพมาตรฐานกว่าวิธ ีLI นอกจากนี้ภาพที่ได้จากการสร้างภาพใหม่มี

สิ่งแปลกปลอมโลหะปรากฏบนภาพน้อยกว่าวิธ ีLI (Xinhui et al., 2008; Xue, Zhang, Xiao, Chen, & Xing, 2009) 

แต่อย่างไรกต็ามวิธ ีTV ยังมข้ีอจ ากดัคอือาจใช้เวลาสร้างภาพนานกว่าวิธกีาร LI ซึ่งวิธ ีLI ใช้เวลาอยู่ที่ 0.127 วินาท ีส่วน

วิธี TV เวลา 413.92 วินาที คิดเป็น 3259 เท่า จ านวนในการวนซ า้ 10,000 รอบ โดยในขั้นตอนต่อไปของงานวิจัย 

ผู้วิจัยจะด าเนินการปรับปรุงคุณภาพของภาพด้วยวิธีการประมาณค่าแบบซ า้ด้วยวิธกีารที่มีประสิทธิภาพที่สงูขึ้น เพ่ือให้

การลดสิ่งแปลกปลอมโลหะมปีระสทิธภิาพและลดเวลาในการค านวณที่สั้นลง 

สรุปผลการศึกษา 

 การวิจัยครั้งนี้ ได้ทดสอบอลักอริทมึลดสิ่งแปลกปลอมโลหะด้วยหลักการแก้ไขข้อมูลโลหะที่ขาดหายจากไซโนแก

รมของภาพจ าลองที่สร้างขึ้น เปรียบเทยีบระหว่างวิธกีาร LI และวิธกีาร TV เพ่ือลดสิ่งแปลกปลอมโลหะในภาพ ภาพที่ได้

จากการสร้างภาพใหม่ด้วยวิธีการ TV มีความเรียบและมีค่าข้อมูลภาพของสิ่งแปลกปลอมโลหะลดลงใกล้เคียงกับค่า

ข้อมูลภาพของภาพมาตรฐานที่ไม่มีสิ่งแปลกปลอมโลหะ วิธ ีTV มีประสทิธภิาพการลดลงของสิ่งแปลกปลอมโลหะดกีว่า

วิธกีาร LI  
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บทคดัย่อ 

 วาร์ฟารินเป็นยาที่ผู้ป่วยบางรายจ าเป็นต้องใช้ไปตลอดชีวิต และเนื่องจากเป็นยาที่มีดัชนีการรักษาแคบ ดังนั้น

ความร่วมมือในการใช้ยาที่ดีจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยจากการใช้ยา

สูงสุด อย่างไรกต็าม แนวทางการจัดการเพ่ือให้มั่นใจว่าผู้ ป่วยให้ความร่วมมือในการใช้ยาวาร์ฟารินในประเทศไทยใน

ปัจจุบันยังไม่เป็นรูปธรรม จึงอาจท าให้เภสชักรไม่สามารถค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและแก้ไขให้ตรงจุดได้ การใช้

แบบประเมินที่ช่วยระบุปัญหา สาเหตุ และระบุวิธแีก้ไขปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาแบบเฉพาะเจาะจง จะช่วยให้

เภสัชกรสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางคลินิกที่ดีขึ้ น งานวิจัยนี้ มี

วัตถุประสงคเ์พ่ือพัฒนาแบบประเมนิเพ่ือระบุปัญหา และแก้ไขปัญหาความไม่ร่วมมอืในการใช้วาร์ฟารินของผู้ป่วยเฉพาะ

ราย โดยการพัฒนาแบบประเมินจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและสร้างแบบจ าลองความคิด แบบประเมินที่

พัฒนาขึ้นมคีวามตรงเชิงเนื้อหาโดยมค่ีาดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวัตถุประสงคอ์ยู่ในเกณฑด์ ี(IOC index 

= 0.78) ผลการทดสอบการใช้งานเบื้องต้นในผู้ป่วยที่ผ่าตดัเปล่ียนล้ินหัวใจที่ได้รับยาวาร์ฟาริน (จ านวน 24 ราย) พบว่า

แบบประเมินที่พัฒนาขึ้นสามารถดักจับปัญหา และอธบิายรายละเอยีดเชิงลึกของความไม่ร่วมมือในการใช้ยา จนท าให้

เภสชักรสามารถแนะน าการจัดการปัญหาของผู้ป่วยแบบเฉพาะเจาะจงได้ 

ค าส าคญั: วาร์ฟาริน  ความร่วมมือในการใช้ยา  ผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปล่ียนล้ินหัวใจ 
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Abstract 

         Lifetime use of warfarin is required in some patients.  Since warfarin has narrow therapeutic index, good 

medication adherence is crucial for achieving highest efficacy and safety. Nevertheless, current approach to 

management for ensuring adherence to warfarin therapy in Thailand is still unclear; as a result, pharmacists may 

not be able to discover the real causes of problems and provide specific solutions. Use of a tool to identify patients’ 

problems, causes and individual corrective actions for medication non-adherence will help pharmacists to effectively 

communicate with patients and improve clinical outcomes. The objective of this study was to develop a tool for 

determining warfarin non-adherence issues and managing the problems in patients individually. A warfarin 

adherence assessment tool was developed after reviewing the literature and creating a conceptual model. The content 

validity of the tool was considered good as shown by the index of item-objective congruence (IOC) of 0.78. The 

preliminary test of warfarin adherence assessment tool in patients with heart valve replacement surgery (N=24) 

showed that our tool could capture and provide in-depth analysis of warfarin non-adherence issues and finally help 

pharmacists give patients advice to solve their specific problems. 

 

บทน า 

 วาร์ฟารินเป็นยาต้านการแขง็ตวัของเลือดชนิดรับประทานที่มีการใช้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีหลายข้อบ่ง

ใช้ เช่น ภาวะล่ิมเลือดคั่งในหลอดเลือดด า ล่ิมเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ปอด ผู้ป่วยเปล่ียนล้ินหัวใจเทยีม โรคหัวใจเต้น

ผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดสมองตบี โรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นต้น (ทรงขวัญ ศิลารักษ์ และคนอื่น ๆ, 

2553, น. 9-12) เนื่องจากเป็นยาที่มีราคาถูกจึงมีผู้ป่วยจ านวนมากได้รับการสั่งใช้ยานี้ ในข้อบ่งใช้ต่างๆแต่การที่ยามี

ดัชนีการรักษาแคบจึงต้องระมัดระวังในการใช้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้เภสัชกรจะต้องเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกดิขึ้นแก่

ผู้ป่วยที่ใช้วาร์ฟารินอย่างเข้มข้นเนื่องจากยามีผลข้างเคียงส าคัญ คือ ภาวะเลือดออกผิดปกติ ซึ่งเกดิได้จากหลายสาเหตุ 

เช่น การใช้ยาเกนิขนาด หรือมีปัจจัยใดๆที่ส่งผลท าให้ฤทธิ์ของยามากเกนิไปในผู้ป่วย เช่น การสั่งใช้ยาขนาดสงูเกินไป 

การท างานของตับ ไต ที่ผิดปกติของผู้ป่วย ภาวะโรคร่วมที่ส่งผลท าให้มีปัจจัยแขง็ตัวของเลือดลดลง การเกดิอนัตรกริิยา

ระหว่าง ยากับยา ยากับอาหาร ยากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือยากับสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งหากพิจารณาจากสาเหตุ

ข้างต้นจะพบว่าเกือบทุกสาเหตุเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมหรือป้องกันไม่ให้เกิดได้ (ทรงขวัญ ศิลารักษ์ และคนอื่น ๆ, 

2553, น. 9-12, Tsuyoshi, Sary, 2013, p. 2-3) ด้วยเหตุนี้ เองจึงต้องมีการบริบาลในผู้ป่วยที่ได้รับวาร์ฟารินอย่าง

เป็นระบบและมกัด าเนินการในรปูวาร์ฟารินคลินกิ ส าหรับการระบุข้อบ่งใช้ การตดิตามด้านประสทิธภิาพ การตดิตามด้าน

ความปลอดภัย บุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลการวินิจฉัยโรคและค่าทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 

international normalized ratio (INR) ในการติดตามการด าเนินไปของโรค ซึ่ง INR จัดเป็นค่าทางห้องปฏิบัติการที่มี

ความเป็นปรนัยสงู แต่อย่างไรกต็ามอาจยังไม่เพียงพอส าหรับใช้ในการปฏบิัติงานทั้งหมดเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผล

กระทบต่อค่า INR ได้โดยเฉพาะความร่วมมือในการใช้ยา (Ahmed, 2016, p. 29-34, Ye, Ming, Lai, Heng, Yu, 

2014, p. 550-554) ส าหรับการติดตามความร่วมมือในการใช้วาร์ฟารินโดยทั่วไปเภสชักรจะใช้การซักประวัติเป็นหลัก

ซึ่งเป็นวิธทีี่จะท าให้ได้ข้อมูลโดยตรงจากผู้ ป่วย แต่อย่างไรกต็ามความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบัคุณภาพของ

การได้มาซึ่งข้อมูล และเมื่อพบว่าผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมอืในการใช้ยา เภสชักรมกัแนะน าเพียงว่าผู้ป่วยจะต้องรับประทาน

ยาอย่างเคร่งครัดและห้ามลืมรับประทานยาหรือปรับขนาดใช้ยาเองโดยเดด็ขาด โดยที่ไม่ได้ทราบอย่างแท้จริงว่าเพราะ

เหตุใดผู้ป่วยเฉพาะรายที่ตนให้การบริบาลอยู่จึงไม่ให้ความร่วมมือใช้ยา และถึงแม้ว่าบางครั้งอาจมีการใช้วิธีการต่างๆ 

เช่น แผ่นให้ความรู้  ปฏทินิช่วยเตือนการรับประทานยา สมุดคู่มือใช้ยา เป็นต้น แต่กเ็ป็นวิธกีารแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ

และพบว่าเป็นการปฏบิัติที่เหมอืนกนัส าหรับผู้ป่วยทุกราย โดยไม่ทราบอย่างแท้จริงว่าเป็นวิธแีก้ไขปัญหาความร่วมมอืใน

การใช้ยาที่ตรงจุดและเหมาะสมกับปัญหาของผู้ป่วยเฉพาะรายที่ตนก าลังให้การบริบาลอยู่หรือไม่ ดังนั้นหากมีแบบ

ประเมินที่ช่วยระบุ ปัญหา สาเหตุ และระบุวิธกีารแก้ไขปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้วาร์ฟารินของผู้ป่วยได้แบบเฉพาะ
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ราย จะช่วยให้เภสชักรสามารถสื่อสารกบัผู้ ป่วยได้อย่างมีประสทิธภิาพ และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางคลินิกที่ดมีากขึ้น 

งานวิจัยนี้จึงมวีัตถุประสงคเ์พ่ือสร้างและพัฒนาแบบประเมนิเพ่ือระบุปัญหา และแก้ไขปัญหาความไม่ร่วมมอืในการใช้วาร์

ฟารินของผู้ป่วยแบบเฉพาะราย 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  งานวิจัยนี้ มีรูปแบบเป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา ท าการศึกษา ณ ช่วงเวลาหนึ่ง เพ่ือสร้างแบบประเมินที่ใช้ระบุ

ปัญหาและแก้ไขปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้วาร์ฟารินส าหรับผู้ ป่วยเฉพาะราย และทดสอบการใช้งานแบบประเมนิที่

สร้างขึ้น เพ่ือค้นหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ ป่วยเฉพาะราย และ แนะน าการแก้ไขปัญหาที่

เกดิขึ้นแบบเฉพาะเจาะจง จากนั้นจะติดตามอาการทางคลินิก ใช้แบบประเมินซ า้ และ ประเมินค่า INR ของผู้ ป่วยในนัด

การตรวจตดิตามครั้งถดัไป โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้  

ส่วนท่ี 1 การพฒันาแบบประเมิน 

 ผู้วิจัยพัฒนาแบบประเมนิขึ้นในลักษณะของแบบสอบถาม โดยการสบืค้นและรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กบัความไม่ร่วมมือในการใช้วาร์ฟารินจากฐานข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆ คัดเลือกงานวิจัยที่แสดงผลลัพธห์รือปัจจัยที่ท า

ให้เกดิความไม่ร่วมมือในการใช้วาร์ฟารินอย่างมีนัยส าคัญ ร่วมกบัการประยุกต์ใช้แนวคดิแบบแผนความเชื่อด้านสขุภาพ 

และ ข้อมูลจากการระดมสมองบุคคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงาน ณ วาร์ฟารินคลินิก เพ่ือสร้างแบบจ าลองทาง

ความคดิเกี่ยวกบัความไม่ร่วมมอืในการใช้วาร์ฟาริน และ สร้างข้อค าถาม 

ส่วนท่ี 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน 

 เป็นการทดสอบความตรงตามเนื้ อหา โดยน าข้อค าถามที่สร้างขึ้นไปขอรับการตรวจสอบความสอดคล้องของ

เนื้อหาและส านวนภาษา เพ่ือค านวณค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวัตถุประสงค ์(index of item objective 

congruence, IOC) จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์โรคหัวใจ จ านวน 1 

ท่าน เภสชักรประจ าวาร์ฟารินคลินิก จ านวน 1 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านมานุษยวิทยา จ านวน 1 ท่าน จากนั้นค านวณค่า 

IOC โดยใช้สตูรค านวณ คอื IOC=εR/N โดย IOC คอื ดชันีความตรงของข้อค าถามกบัเนื้ อหา/นิยาม/วัตถุประสงค ์εR 

คือ ผลรวมของคะแนนการตัดสินข้อค าถามของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด N คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด มีเกณฑ์การให้

คะแนนดังนี้  +1 หมายถึง ค าถามนั้นสอดคล้องกบัวัตถุประสงคข์องการวิจัย 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าค าถามนั้นสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ -1 หมายถึง ค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย หากได้ค่า IOC 

ตั้งแต่ 0.5–1.00 หมายความว่า ค าถามนั้นวัดได้ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และสามารถคัดเลือกค าถามนั้นไว้ใช้ได้ 

แต่หากค่า IOC ต ่ากว่า 0.5 หมายความว่า ค าถามนั้นวัดได้ไม่ตรงวัตถุประสงคข์องการวิจัย จึงควรพิจารณาปรับปรงุหรือ

ตดัค าถามนั้นทิ้งไป 

ส่วนท่ี 3 การทดสอบการใชง้านแบบประเมิน 

ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลผู้ ป่วย ณ วาร์ฟารินคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยใช้แบบ

ประเมินที่สร้างขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้  คือ ผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปล่ียนล้ินหัวใจที่ได้รับวาร์ฟาริน ที่เข้ารับการ

ติดตามแบบผู้ ป่วยนอก ณ วาร์ฟารินคลินิก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ในช่วงเดือน  กุมภาพันธ ์ถึง 

มนีาคม พ.ศ. 2558 โดยมเีกณฑก์ารคดัเข้าและคดัออกจากการวิจัย ดงันี้  

เกณฑก์ารคดัเขา้ 

1. ได้รับยาวาร์ฟารินหลังผ่าตดัเปล่ียนล้ินหัวใจ และเข้ารับการตดิตามแบบผู้ป่วยนอก ณ วาร์ฟารินคลินิก

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เกณฑก์ารคดัออก 

1. เป็นผู้ป่วยที่มภีาวะโรคยังไม่คงที่ และ/หรือมโีรคร่วมหรือภาวะที่อาจส่งผลให้ค่า INR เปล่ียนแปลงไปมาได้ 

2. ไม่ยินยอมเข้าร่วมงานวิจัย 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

514 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ขุ
ภ
าพ

 

ในขั้นต้น ผู้ป่วยจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คอื กลุ่มที่ให้ความร่วมมอืในการใช้ยา และ กลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือใน

การใช้ยา โดยผู้วิจัยด าเนินการซักประวัติผู้ ป่วยเฉพาะราย หากพบว่าผู้ ป่วยมี INR ไม่อยู่ในเป้าหมาย (เป้าหมาย INR 

ของ biological valve replacement คือ 2-3 และ mechanical valuve replacement คือ 2.5-3.5) และ ไม่มีสาเหตุที่แน่

ชัด เช่น โรคร่วม การท างานของตบัและไตที่ผดิปกต ิการเกดิอนัตรกริิยาระหว่างยา อาหาร สมุนไพร เป็นต้น ให้พิจารณา

ว่าหากผู้ ป่วยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งจาก 3 ข้อ ต่อไปนี้  ได้แก่ มีการลืมรับประทานยา หรือ รับประทานยาไม่ตรงเวลา 

มากกว่าหรือเท่ากับ 3 คร้ัง ขึ้นไปในนัดตรวจติดตามที่ผ่านมา รับประทานยาผิด เช่น รับประทานมาก หรือ น้อยกว่าที่

แพทย์สั่ง จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมอืในการใช้ยา จากนั้นผู้วิจัยประเมนิผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มด้วยแบบประเมนิ

ที่สร้างขึ้น (รปูที่ 1) โดยมเีกณฑก์ารประเมนิ ดงันี้  

1. ด้านความรู้ เร่ืองโรคและและการรับรู้ความเสี่ยงของโรค 

มคีะแนนเตม็ เท่ากบั 5 คะแนน หากผู้ป่วยตอบ มาก จะได้ 3 คะแนน ปานกลาง จะได้ 2 คะแนน น้อย จะได้ 1 

คะแนน ทราบ จะได้ 1 คะแนน และ ไม่ทราบ จะได้ 0 คะแนน ในกรณีที่ผู้ป่วยได้คะแนนรวม 4-5 จะจัดว่ามี

ความรู้ เร่ืองโรค มาก ในกรณีที่ผู้ป่วยได้คะแนนรวม 2-3 จะจัดว่ามีความรู้ เร่ืองโรค ปานกลาง และ ในกรณีที่

ผู้ป่วยได้คะแนนรวมน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1 จะจัดว่ามคีวามรู้ เรื่องโรค น้อย 

2. ด้านความรู้ เรื่องยาวาร์ฟาริน 

มคีะแนนเตม็ เท่ากบั 9 คะแนน หากผู้ป่วยตอบ ทราบ จะได้ 1 คะแนน และ ไม่ทราบ จะได้ 0 คะแนน ในกรณี

ที่ผู้ป่วยได้คะแนนรวม 7-9 จะจัดว่ามีความรู้ เร่ืองยาวาร์ฟาริน มาก ในกรณีที่ผู้ป่วยได้คะแนนรวม 4-6 จะจัด

ว่ามีความรู้ เรื่องยาวาร์ฟาริน ปานกลาง และ ในกรณีที่ผู้ป่วยได้คะแนนรวมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 จะจัดว่ามี

ความรู้ เรื่องยาวาร์ฟาริน น้อย 

3. ด้านการรับรู้อปุสรรคการใช้ยาวาร์ฟาริน 

มคีะแนนเตม็ เท่ากบั 5 คะแนน โดยหากผู้ป่วยตอบ ใช่ หรือ ม ีหรือ เหน็ด้วย จะได้ 1 คะแนน และ หากผู้ป่วย

ตอบ ไม่ใช่ หรือ ไม่มี หรือ ไม่เหน็ด้วย จะได้ 0 คะแนน ในกรณทีี่ผู้ป่วยได้คะแนนรวม 4-5 จะจัดว่ามีการรับรู้

อุปสรรคการใช้ยาวาร์ฟาริน มาก ในกรณีที่ผู้ป่วยได้คะแนนรวม 2-3 จะจัดว่ามีการรับรู้อุปสรรคการใช้ยาวาร์

ฟาริน ปานกลาง และ ในกรณทีี่ผู้ป่วยได้คะแนนรวมน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1 จะจัดว่ามกีารรับรู้อปุสรรคการใช้ยา

วาร์ฟาริน น้อย 

ผู้ประเมนิจะให้ค าแนะน าแบบเฉพาะเจาะจงส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย โดยพิจารณาจากผลประเมนิที่ได้ เช่น หาก

ขาดความรู้ เรื่องโรคกจ็ะอธบิายเรื่องโรคใหม่จนผู้ ป่วยเข้าใจว่าตนเองมีภาวะผิดปกติอะไรและเพราะเหตุใดจึงต้องใช้วาร์

ฟาริน หากขาดความรู้ เรื่องวาร์ฟารินกจ็ะอธิบายเรื่องยาใหม่จนผู้ ป่วยสามารถอธิบายได้ว่าจะต้องใช้ยาอย่างไรและต้อง

ระวังประเดน็ใดบ้าง หากขาดการรับรู้อปุสรรคการใช้วาร์ฟารินกจ็ะท าความเข้าใจว่าเพราะเหตใุดจึงต้องให้ความส าคญักบั

การใช้ยานี้  และ หาแนวทางที่เหมาะสมส าหรับผู้ป่วยเฉพาะรายเพ่ือไม่ให้ลืมรับประทานยา รับประทานยาผิดเวลา หรือ 

รับประทานยาผิดขนาดอีก เป็นต้น จากนั้นจะติดตามผู้ ป่วยอกีครั้งในนัดครั้งถัดไป (แตกต่างกนัออกไปในผู้ ป่วยแต่ละ

ราย อยู่ในช่วงประมาณ 1-3 เดือน) โดยจะใช้แบบประเมินซ า้อกีครั้ง และ ประเมินค่า INR ของผู้ ป่วยเฉพาะรายว่าเข้า

เป้าหมายหรือไม่ งานวิจัยนี้ ได้ผ่านการรับรองด้านจริยธรรม จากคณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร เลขที่รับรอง COA305/2014 

 

ผลการศึกษา 

งานวิจัยครั้งนี้ ท  าให้ได้แบบประเมินระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้วาร์ฟารินของผู้ ป่วย

เฉพาะราย แสดงดงัรปูที่ 1 โดยมแีบบจ าลองทางความคดิเกี่ยวกบัความไม่ร่วมมอืในการใช้วาร์ฟารินที่สร้างจากงานวิจัยนี้  

แสดงดังรูปที่ 2 ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เหน็ว่า มีหลายสาเหตทุี่ก  าหนดความร่วมมือหรือไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วย 

ดงันั้นจึงเป็นการสนับสนุนแนวคดิที่ว่า บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏบิตังิานจะต้องทราบให้ได้อย่างแน่ชัดว่าสาเหตทุี่ท  าให้

เกดิความไม่ร่วมมือในการใช้ยาของผู้ ป่วยเฉพาะราย คืออะไร และ มีแนวทางแก้ไขให้ตรงจุดอย่างไร ผลการตรวจสอบ



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 
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คุณภาพของแบบประเมินวิจัยพบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์เท่ากบั 0.78 แสดงให้

เหน็ว่าแบบประเมินที่สร้างขึ้นจากงานวิจัยนี้ประกอบด้วยข้อค าถามที่มีความสอดคล้องกบัวัตถุประสงคก์ารวิจัยและอยู่ใน

เกณฑด์ ีผลการทดสอบการใช้งานแบบประเมนิในผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมดจ านวน 24 ราย พบว่ามข้ีอมูลทั่วไปแสดงดงั

ตารางที่ 1 แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาจ านวน 16 ราย และไม่ให้ความร่วมมอืในการใช้ยาจ านวน 8 

ราย ผู้ป่วยกลุ่มที่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 75 มีอายุเฉล่ีย 58.9±7.4 ปี ผู้ ป่วย

กลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาทุกรายเป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 51.75±8.8 ปี และผู้ ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่มี

ระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย ข้อบ่งใช้วาร์ฟารินของผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่ม โดยส่วนใหญ่ คอื การใช้เพ่ือป้องกนั

ล่ิมเลือดอุดตันในการผ่าตัดเปล่ียนล้ินหัวใจ mitral ชนิด mechanical valve แสดงให้เหน็ว่าผู้ ป่วยส่วนใหญ่ในงานวิจัยนี้

จะต้องใช้วาร์ฟารินไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีผู้ ช่วยจัดยาให้ และอาศัยอยู่ค่อนข้างไกลจาก

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเฉล่ียในผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ให้

ความร่วมมือในการใช้ยา คือ 75.5 กิโลเมตร แสดงให้เห็นว่าหากเกิดปัญหาใดๆจากการใช้ยา ผู้ ป่วยในกลุ่มนี้ อาจไม่

สามารถกลับมาที่โรงพยาบาลได้โดยสะดวก และ ถงึแม้ผู้ป่วยจะสามารถไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ แต่กอ็าจ

ไม่สามารถตรวจวัดค่า INR ได้สะดวก เนื่องจากโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งยังไม่มีความพร้อมในการตรวจวัดค่า INR 

ดังนั้นหากผู้ ป่วยทราบวิธป้ีองกนัการเกดิปัญหาการใช้ยาที่อาจเกดิขึ้นขณะอยู่ที่บ้านได้กจ็ะส่งผลดีส าหรับผู้ ป่วยเป็นอย่าง

มาก หลังการทดสอบการใช้งานแบบประเมินผู้วิจัยพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ในกลุ่มที่ให้ความร่วมมือในการใช้ยา (10 จาก 

16 ราย) มคีวามรู้ เร่ืองโรคและการรับรู้ความเสี่ยงของโรคอยู่ในเกณฑป์านกลาง ถงึ มาก และพบผู้ป่วยในกลุ่มนี้จ านวน 7 

จาก 11 ราย ที่ได้คะแนนในเกณฑม์าก ในขณะที่ผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยาสวนใหญ่มีความรู้ เรื่องโรค

และการรับรู้ความเสี่ยงของโรคและการรับรู้อุปสรรคในการใช้ยาอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นที่น่าสงัเกตว่าผู้ป่วยส่วน

ใหญ่ของทั้ง 2 กลุ่ม ยังขาดความรู้ เรื่องการใช้วาร์ฟาริน โดยพบว่ามผีู้ป่วยเพียง 1 ราย ที่ได้คะแนนความรู้ เร่ืองการใช้วาร์

ฟารินในเกณฑม์าก แสดงดงัรปูที่ 3 และ 4 หลังจากผู้วิจัยให้ค าแนะน าแบบเฉพาะเจาะจงส าหรับแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นแก่

ผู้ ป่วยเฉพาะราย และ ติดตามการเปล่ียนแปลงคะแนนประเมินในด้านต่างๆ และ ค่า INR ของผู้ ป่วยที่กลับมาติดตาม

ผลการรักษาในระหว่างการด าเนินงานวิจัยครั้งนี้  พบว่ามผีู้ป่วยเพียง 1 ราย ที่กลับมาตรวจติดตามผลการรักษาตามนัด 3 

เดือน ซึ่งเมื่อใช้แบบประเมินซ า้พบว่า ผู้ป่วยได้คะแนนด้านความรู้ เร่ืองวาร์ฟารินเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่เคยได้ 1 คะแนน เป็น 

3 คะแนน และมีค่า INR เข้าสู่เป้าหมายการรักษาโดยเปล่ียนจาก 2.36 เป็น 2.55 (เป้าหมาย INR ของผู้ ป่วยรายนี้  คือ 

2.50-3.50) รายละเอยีดการเปล่ียนแปลงของคะแนนและค่า INR ของผู้ป่วยรายดงักล่าว แสดงดงัรปูที่ 5 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  ผลการศึกษาส าคัญที่ได้จากขั้นตอนการพัฒนาแบบประเมินพบว่า มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความไม่ร่วมมือใน

การใช้วาร์ฟาริน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ปัจจัยที่ไม่สามารถปรับเปล่ียนได้ เช่น ลักษณะพ้ืนฐานของผู้ ป่วย 

(อายุ เชื้ อชาติ อาชีพ เพศ สถานภาพสมรส สิทธิรักษาพยาบาล และเศรษฐานะ) และปัจจัยที่สามารถปรับเปล่ียนหรือ

พัฒนาให้ดีขึ้นได้ เช่น ปัจจัยด้านการรักษาพยาบาล ปัจจัยพ้ืนฐานและสงัคมจิตวิทยา การใช้บริการด้านสขุภาพ การรับรู้

ความเสี่ยงของโรค ความรู้ เร่ืองที่เกี่ยวข้องกบัโรคหรือยาที่ใช้ การรับรู้ถงึอปุสรรคในการใช้ยา ทศันคตกิารดูแลตนเองหรือ

การใช้ยา การมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลช่วยดูแลหรือให้ก าลังใจผู้ ป่วยในการใช้ยา (Brown, et al., 2012, p. 351-362; 

Crawshaw, Rimington, Weinman, & Chilcot, 2015, p. 769-775; Shehata, Elassal, & Gabal, 2014) ดังนั้นการที่

จะสามารถระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้วาร์ฟารินของผู้ ป่วยเฉพาะรายได้ดี จ าเป็นจะต้องทราบว่า

ผู้ป่วยที่ก  าลังให้การบริบาลอยู่นั้น ม ีหรือ ขาด ปัจจัยใดบ้าง จากการทบทวนวรรณกรรมพบงานวิจัยที่พัฒนาแบบประเมนิ

ที่ใช้ประเมินความร่วมมือในการใช้วาร์ฟาริน จ านวน 1 ชิ้ น คือ Warfarin Compliance Assessment Scale (WCAS) 

(Huber, Levett, & Atkinson, 2008) พบว่าปัญหาส าคญัของการตดิตามการใช้วาร์ฟาริน คอื เอกสารที่ให้ความรู้ในด้าน

ต่างๆแก่ผู้ป่วยมีขนาดตัวอกัษรเลก็เกนิไปและใช้ภาษาที่เข้าใจยาก จึงด าเนินการแก้ปัญหาโดยเพ่ิมขนาดตัวอักษร และ

เปล่ียนแปลงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารให้มีความง่ายต่อความเข้าใจมากขึ้น หลังจากแก้ไขปัญหาดังกล่าวพบว่าผู้ ป่วยมี
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัวาร์ฟารินมากเพ่ิมขึ้น แต่งานวิจัยยังมข้ีอจ ากดั คอื ทดลองเฉพาะกบักลุ่มผู้ป่วยสงูอายุและไม่มี

การค านึงถึงการรับรู้ เฉพาะด้านที่แตกต่างกันของผู้ป่วยในแต่ละข้อบ่งใช้ นอกจากนี้ ยังเป็นการวิจัยในต่างประเทศซึ่งมี

ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ป่วยที่แตกต่างกบัผู้ป่วยในประเทศไทยและอาจไม่ใช่ปัญหาในลักษณะเดียวกนั จากข้อจ ากดัดังกล่าว

ผู้วิจัยจึงพัฒนาแบบประเมินที่สามารถระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาความไม่ร่วมมอืในการใช้ยาวาร์ฟารินของผู้ ป่วยได้แบบ

เฉพาะรายและเหมาะสมกบับริบทการปฏบิตังิานของประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งพบว่าแบบประเมนิของงานวจิัยนี้แตกต่างจาก 

WCAS คือ สามารถใช้เพ่ือค้นหาปัญหาที่เกดิขึ้นได้อย่างชัดเจน และ ให้ค าแนะน าแบบเฉพาะส าหรับผู้ ป่วยแต่ละรายได้

โดยไม่จ าเป็นต้องอธบิายซ า้ใหม่ทั้งหมด ท าให้ผู้ ใช้งานสามารถบริหารเวลาในการปฏบิัตงิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 

และ สามารถใช้ประเมนิความร่วมมอืในการใช้ยาที่อาจเปล่ียนแปลงไปมาในแต่ละนัดตรวจตดิตามได้ ผลการวิจัยแสดงให้

เหน็ว่า ปัญหาที่พบมากที่สดุในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม คอื การขาดความรู้ เรื่องวาร์ฟาริน ซึ่งขดัแย้งกบัการศึกษาที่ผ่านมาที่ระบุ

ว่า ความรู้ เรื่องยาอาจไม่ใช่ปัญหาของความไม่ร่วมมือในการใช้ยา (มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์, 2550; Cruess, O'Leary, Platt, 

& Kimmel, 2010, p. 505-509) ผลการศึกษาที่แตกต่างกันนี้ อาจเนื่ องมาจาก ลักษณะเฉพาะของบุคคล ระดับ

การศึกษา สภาวะทางสงัคม ของผู้ป่วยในแต่ละหน่วยวิจัยที่มคีวามแตกต่างกนั ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ในงานวิจัยครั้งนี้มรีะดบั

การศึกษาต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย แต่อย่างไรกต็ามผลดังกล่าวอาจยังไม่เป็นข้อสรุปในภาพรวมของผู้ป่วยที่เข้ารับ

การตดิตาม ณ คลินิกวาร์ฟารินของโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยนเรศวรทั้งหมด เนื่องจากยังมจี านวนผู้เข้าร่วมงานวจิัยในครั้ง

นี้ ค่อนข้างน้อย และมีระยะเวลาในการทดลองใช้แบบประเมินค่อนข้างสั้น จึงท าให้ไม่สามารถเหน็ความเปล่ียนแปลงใน

ด้านต่างๆที่ชัดเจน รวมถึงยังไม่เหน็ความเปล่ียนแปลงค่า INR ของผู้ ป่วยทั้งหมดในคลินิก แต่อย่างไรกต็ามในระหว่าง

ด าเนินการวิจัยพบว่า มีผู้ป่วย 1 ราย ที่กลับมารับการตรวจตดิตามผลการรักษา หลังจากใช้แบบประเมนิซ า้พบว่าผู้ ป่วยมี

คะแนนด้านความรู้ เรื่องวาร์ฟารินเพ่ิมขึ้น และเมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ ป่วยรายนี้ที่พบว่ามีระยะเวลาการนัดตรวจติดตาม คือ 

3 เดอืน แสดงให้เหน็ว่าการใช้แบบประเมนิจากงานวิจัยนี้ท  าให้ผู้ป่วยยังมคีวามรู้ เกี่ยวกบัวาร์ฟารินคงอยู่ค่อนข้างยาวนาน 

ต่อเนื่อง ท าให้เกดิพัฒนาการเกี่ยวกบัความรู้ เรื่องวาร์ฟาริน และมีความร่วมมือในการใช้ยาไปในทศิทางที่ดีขึ้น ซึ่งแสดง

ให้เหน็ได้เป็นรปูธรรมจากการที่ผู้ป่วยรายนี้มคีะแนนประเมนิที่ดขีึ้นและมค่ีา INR กลับเข้าสู่ช่วงเป้าหมายการรักษาในช่วง 

2.5-3.5 ซึ่งเป็นการยืนยันว่าผู้ ป่วยรายนี้ มีการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้ น แต่อย่างไรกต็ามด้วยข้อจ ากัดของการวัด

ผลลัพธท์ี่เป็นการประเมนิก่อนและหลังให้ความรู้หรือค าแนะน า คอื การเว้นระยะห่างของการประเมนิก่อนและหลังที่อาจ 

สั้น หรือ ยาวนาน เกนิไป ท าให้เกดิความไม่มั่นใจผลของการประเมนิหลังให้ความรู้หรือค าแนะน าได้ ในอนาคตหากมกีาร

ทดลองใช้แบบประเมนินี้ควรท าการทดลองในผู้ป่วยจ านวนมากขึ้น และ ประเมนิอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนานมาก

ขึ้น และ ต้องจัดระยะห่างของการตดิตามผลการรักษาที่เหมาะสมและคงที่ เช่น ตดิตามผลการรักษาและประเมนิผู้ป่วยทุก 

1 เดอืน (อาจใช้ช่องทางที่เหมาะสมมากขึ้น เช่น การตดิตามทางโทรศัพท)์ ตดิต่อกนัมากกว่าหรือเท่ากบั 3 นัดการตรวจ

ติดตามของผู้ ป่วยแต่ละราย หรือ อาจติดตามยาวนานมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี เพ่ือที่จะท าให้เหน็การเปล่ียนแปลงของ

ความร่วมมอืในการใช้ยาของผู้ป่วยเฉพาะราย รวมถงึเหน็การเปล่ียนแปลงค่า INR ของผู้ป่วยแต่ละรายได้อย่างชัดเจน ซึ่ง

จะช่วยยืนยันประสทิธผิลจากการใช้แบบประเมนิได้ดขีึ้น 

 

สรุปผลการศึกษา 

  งานวิจัยครั้งนี้ท  าให้ได้แบบประเมนิความรู้และความร่วมมือในการใช้ยาในผู้ป่วยที่ผ่าตดัเปล่ียนล้ินหัวใจที่ได้รับ

วาร์ฟารินซึ่งจะช่วยให้เภสชักรสามารถระบุปัญหา และ ให้ค าแนะน าแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือเพ่ิมความร่วมมอืในการใช้ยา

ของผู้ป่วยได้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ.นพ.จรัญ สายะสถิตย์ ภก.พศวีร์ รัตนพยุงสถาพร และพยาบาลวิชาชีพแพรวน า้ผึ้ ง 

พนมชัยสว่าง ที่ให้ค าปรึกษา ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะ ตลอดระยะเวลาในการท าการวิจัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่แผนกเวช
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ระเบียนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และ กลุ่มงานเภสชักรรม ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าถึงข้อมูลเวชระเบยีน

ผู้ป่วย และ คณะเภสชัศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนการท าวิจัยในคร้ังนี้  

 

ดา้นท่ี 1 ความรูเ้ร่ืองโรคและการรบัรูค้วามเสี่ยงของโรค 

หวัขอ้ประเมิน 
ผลการประเมิน 

 1.1 ผู้ป่วยทราบว่าโรคที่เป็นมคีวามเสี่ยงต่อการเสยีชีวิต  น้อย 

 มาก 

  ปานกลาง          

 

1.2 ยาวาร์ฟารินช่วยลดความเสี่ยงการเกดิอมัพฤกษ์อมัพาต  ทราบ            ไม่ทราบ 

1.3 ยาวาร์ฟารินช่วยลดความเสี่ยงการเกดิล่ิมเลือดอดุตนั                 

หลอดเลือดต่างๆ ของร่างกาย 

 ทราบ          ไม่ทราบ 

ดา้นท่ี 2 ความรูเ้ร่ืองวารฟ์าริน 

 2.1 ผู้ป่วยทราบว่าโรคที่เป็นต้องรับประทานยาวาร์ฟาริน   ทราบ    ไม่ทราบ 

2.2 ผู้ ป่วยทราบว่ายาวาร์ฟารินเป็นยาต้านการแขง็ตัวของ

เลือดยาละลายล่ิมเลือด หรือยาที่ท าให้เลือดแขง็ตัวช้าลง 

 ทราบ   ไม่ทราบ 

2.3 ผู้ป่วยทราบว่าต้องท าการตรวจเลือดทุกคร้ังที่มาเข้ารับ

การตรวจตดิตาม เพ่ือวัดค่าไอเอน็อาร์ และเป็นข้อมูลในการ

ปรับขนาดยา 

 ทราบ   ไม่ทราบ 

2.4 ผู้ป่วยทราบอาการข้างเคยีงเมื่อค่าไอเอน็อาร์สงูกว่า

เป้าหมาย 

 ทราบ   ไม่ทราบ 

2.5 ผู้ป่วยทราบอาการข้างเคยีงเมื่อค่าไอเอน็อาร์ต ่ากว่า

เป้าหมาย 

 ทราบ   ไม่ทราบ 

2.6 ผู้ป่วยทราบวิธปีฏบิตัติวัเมื่อลืมรับประทานยา  ทราบ   ไม่ทราบ 

2.7 ผู้ป่วยทราบว่าต้องแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ทุกคร้ังที่

เข้ารับบริการว่าตนรับประทานยาวาร์ฟารนิอยู่ 

 ทราบ   ไม่ทราบ 

2.8 ผู้ป่วยทราบว่าต้องปรึกษาแพทย์ หรือเภสชักรทุกคร้ัง

ก่อนซื้อยาสมุนไพร ยาชุด หรืออาหารเสริมมารับประทานเอง 

 ทราบ 

 

 ไม่ทราบ 

2.9 ผู้ป่วยทราบว่าต้องรับประทานอาหารอย่างไร  ทราบ   ไม่ทราบ 

ดา้นท่ี 3 การรบัรูอุ้ปสรรคในการใชย้าวารฟ์าริน 

3.1 ผู้ป่วยมผีู้ ช่วยในการจัดยา  ใช่ (ไปข้อ 3.2) ระบ_ุ_________________ 

 ไม่ใช่ (ไปข้อ 3.3)  

3.2 ความถี่ในการช่วยจัดยา  ประจ า  ชั่วคราว 

3.3 ผู้ป่วยมวีิธป้ีองกนัการลืมกนิยา  ม ี

ระบุ______________________________  

 ไม่ม ี 

3.4 ผู้ป่วยคดิว่ารปูแบบการกนิยาวาร์ฟารนิยุ่งยาก

  

 ใช่ 

ระบุ_____________________________ 
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 ไม่ใช่ 

3.5 ท่านคดิว่าการมาพบแพทย์ท าให้เสยีเวลา เสยี

ค่าใช้จ่าย  

 เหน็ด้วย ระบุ   

Direct medical cost___________บาท  

Indirect medical cost__________บาท 

 ไม่เหน็ด้วย 

3.6 ท่านรู้สกึไม่ชอบหรือไม่สบายใจหรือเบื่อหน่ายใน

การเข้ารับค าปรึกษาจากบุคลากรทางแพทย์ 

 

 เหน็ด้วย ระบุ________________________ 

______________________________________ 

 ไม่เหน็ด้วย 

ผู้ป่วยรายนี้จัดอยู่ในกลุ่ม   Adherence             Non-adherence 

รูปท่ี 1 แบบประเมินเพือ่ระบุปัญหาและแกไ้ขปัญหาความไม่ร่วมมือในการใชว้ารฟ์ารินของผูป่้วยเฉพาะรายท่ีได้

จากการวิจยัน้ี 

 
รูปท่ี 2 แบบจ าลองทางความคิดเกี่ยวกบัความไม่ร่วมมือในการใชว้ารฟ์ารินท่ีไดจ้ากการวิจยัครั้งนี้  

 
รูปท่ี 3 ผลคะแนนทดสอบการใชแ้บบประเมินวิจยัในกลุ่มผูป่้วยท่ีใหค้วามร่วมมอืในการใชว้ารฟ์าริน 
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รูปท่ี 4 ผลคะแนนทดสอบการใชแ้บบประเมินวิจยัในกลุ่มผูป่้วยท่ี ให ้และ ไม่ให ้ความร่วมมือในการใชว้ารฟ์าริน 

 
รูปท่ี 5 คะแนนความร่วมมือในการใชย้า และค่า INR ของผูป่้วยรายหนึง่ท่ีกลบัมาติดตามผลการรกัษา 

 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมการศึกษา 

ลกัษณะขอ้มูลพ้ืนฐาน ผูป่้วยที่ใหค้วาม

ร่วมมือในการใชย้า 

ผูป่้วยที่ไม่ใหค้วาม

ร่วมมือในการใชย้า 

1. เพศ ความถี่ (ร้อยละ) ชาย 12 (75.0) 0 

หญิง 4 (25.0) 8 (100.0)  

2. อายุ (ปี)  มากที่สดุ 74 65 

น้อยที่สดุ 47 36 

ค่าเฉล่ีย 58.9±7.4 51.75±8.8 

3. ระดับการศกึษา ความถี่ (ร้อยละ) ต ่ากว่ามัธยมศกึษา 

ตอนปลาย 

11 (68.8) 6 (75.0) 

สงูกว่ามัธยมศกึษาตอนปลายหรือ

เทยีบเท่า 

5 (31.2) 2 (25.0) 

 

4.ข้อบ่งใช้ของยาวาร์ฟาริน  MVR 10 (62.5)  3 (37.5)  
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ความถี่(ร้อยละ) AVR 4 (25.0)  4 (25.0)  

MVR และ AVR 1 (6.25) 2 (25)  

MV repair 1 (6.25) 1 (12.5) 

5. ระยะเวลาที่ต้องใช้ยา ความถี่ (ร้อยละ)  

 

≥ 6 เดือน 9 (56.2) 6 (75.0) 

<6 เดือน 7 (43.8)  2 (25.0)  

6. ผู้ช่วยในการจัดยา  

ความถี่ (ร้อยละ)  

มี  7 (43.7)  3 (37.5)  

ไม่มี  9 (56.3)  5 (62.5)  

7.ระยะทางจากบ้านถึงโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยนเรศวร (กโิลเมตร)  

 

มากที่สดุ 150  119  

น้อยที่สดุ 38  34  

เฉล่ีย 94.3  75.5  

หมายเหตุ AVR คือ aortic valve replacement, MVR คือ mitral valve replacement และเป็นชนิด mechanical valve, MV คือ mitral valve 
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บทคดัย่อ 

ในงานบริการโลหิต โลหิตบริจาคที่มีพลาสมาขุ่นถือเป็นเกณฑห์นึ่งที่ต้องคัดทิ้งโลหิต โดยความขุ่นดงักล่าวส่วน

ใหญ่มาจากไขมนัที่ล าใส้เลก็ดูดซึมจากอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ดงันั้นการศึกษานี้จึงมวีัตถุประสงคเ์พ่ือประเมนิความเป็น

ปัจจัยเสี่ยงของภาวะพลาสมาขุ่นจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้บริจาคโลหิตและระยะเวลาในการบริจาคโลหิต

หลังจากรับประทานอาหาร โดยท าการศึกษาในผู้บริจาคโลหิตจากงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลหนองคาย จ านวน 392 

ราย แบ่งเป็นกลุ่มพลาสมาขุ่น จ านวน 41 ราย และกลุ่มพลาสมาปกติ จ านวน 351 ราย โดยใช้แบบสอบถามความถี่ใน

การรับประทานอาหาร 15 กลุ่ม พบว่า พฤตกิรรมการรับประทานอาหารไขมนัสงูประเภทผดัทุกสปัดาห์มคีวามเสี่ยงที่จะมี

พลาสมาขุ่นมากกว่าการไม่รับประทานทุกสปัดาห์ (OR = 2.85; 95%CI, 1.35-5.98) การศึกษานี้ ไม่พบความสมัพันธ์

ของระยะเวลาในการบริจาคโลหิตหลังจากรับประทานอาหารกบัภาวะพลาสมาขุ่น 

ค าส าคญั: พลาสมาขุ่นจากไขมัน  คุณภาพโลหิตบริจาค พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร 

 

Abstract 

 In blood transfusion service, donated blood with turbid plasma must be discarded. Most cause of turbid 

plasma is the lipid absorbed from small intestine after eating. The aims of this study were to evaluate the risk factors 

of eating behaviors with lipemic plasma and donation time. A total 392 blood donors from Blood bank division, 

Nongkhai hospital were recruited and divided to 2 groups: 41cases with lipemic- and 351 cases with normal 

plasma. The data of 15 eating behaviors was collected by questionnaires. The result showed that eating high fat 

food (stir fried food) every week was associated with risk for lipemic plasma (OR = 2.85; 95%CI, 1.35-5.98). 

In this study, the blood donation time was not associated with lipemic plasma. 

Keywords:  lipemic plasma, quality indicators, blood donation, eating behavior 
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บทน า 

เป้าหมายสูงสุดในงานบริการโลหิตคือ การให้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ

เพียงพอต่อการรักษาผู้ ป่วย (World Health Organization, 2002) การบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลระหว่างความ

ต้องการใช้โลหิตและปริมาณการจัดหาโลหิต จึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเพ่ือให้มีโลหิตเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย  การทิ้ง

โลหิตและส่วนประกอบโลหิตมีได้หลายสาเหตุ เช่น โลหิตมีน า้หนักน้อยเกนิไปหรือมากเกนิไปเมื่อเทยีบกบัสารกนัเลือด

แขง็ พลาสมาหรือเกลด็เลือดปนเป้ือนด้วยเมด็เลือดแดง  เมด็เลือดแตก เมด็เลือดแดงจับตัวเป็นก้อน พลาสมาขุ่นจาก

ไขมนั โลหิตหมดอายุ โลหิตตดิเชื้อ และอื่นๆ ซึ่งอตัราการจ าหน่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตแสดงถงึประสทิธภิาพใน

งานการบริการโลหิต ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ บริจาคโลหิต การเจาะเกบ็โลหิต การเตรียมส่วนประกอบโลหิต การ

จัดเกบ็โลหิต และการจัดส่งโลหิต (Custer, B., et al., 2005;  Goodnough, LT., at al., 2003; Cobain, TJ., 2004) โดย 

อตัราการจ าหน่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตมค่ีาสงูแสดงถงึประสทิธภิาพในงานบริการโลหิตในขั้นตอนต่างๆมค่ีาต ่า   

พลาสมาขุ่นจากไขมัน (lipemic plasma) ในโลหิตบริจาคถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ต้องทิ้ง plasma รวมทั้ง platelet 

เนื่องจากความไม่เหมาะสมทางกายภาพที่จะน าไปให้ผู้ป่วย การเพ่ิมอตัราการแตกของเมด็เลือดแดง (Bashir, S., et al., 

2013) และอาจเกิดผลลบปลอมในการตรวจการติดเชื้ อจากการขัดขวางการจับกันของแอนติเจนและแอนติบอดี 

(Vassallo, RR., 2011).   โดยพลาสมามีลักษณะขุ่นขาวคล้ายน า้นมเมื่อดูด้วยตาเปล่า สาเหตุอาจเกดิจากการมีโปรตนี

ไคโลไมครอนซึ่งมาจากการที่ล าไส้ดูดซึมจากการรับประทานอาหารเข้าสู่กระแสเลือด และ very low density lipoprotein 

(VLDL)  ซึ่งผลิตจากตับ เนื่องจากโปรตีนทั้งสองนี้มีอนุภาคขนาดใหญ่จึงท าให้พลาสมาขุ่นได้ (Garvey, WT., 2003) 

และเนื่องจากไคโลไมครอนมีส่วนประกอบของไตรกลีเซอไรดส์งูถงึร้อยละ 90 (Nikolac, N., 2014) ดงันั้นความขุ่นของ

พลาสมาจึงมคีวามสมัพันธก์บัระดับไตรกลีเซอไรด ์มรีายงานการศึกษาพบว่าระดบักลีเซอไรดม์ีระดับที่สงูขึ้นภายหลังการ

รับประทานอาหาร และมีระดับสูงสดุในชั่วโมงที่ 4 จากนั้นจะลดลงจนสู่ระดับปกติในชั่วโมงที่ 12 หลังการรับประทาน

อาหา ร  (Gerhard, GT., 2000)  นอกจ ากนี้ พล าสมาขุ่ น อ า จพบไ ด้ ใน โ รคหรื อภ า วะอื่ น  ไ ด้ แ ก่  familial 

hypertriglyceridemia, lipoprotein lipase deficiency, metabolic syndrome, โรคเบาหวาน และการดื่มแอลกอฮอล์ เป็น

ต้น (Walker, PL., Crook, MA., 2013) 

จากรายงานการศึกษาภาวะพลาสมาขุ่นในโลหิตบริจาคมอีตัราที่แตกต่างกนั โดยในประเทศแถบยุโรป พบร้อย

ละ 0.3-0.4 (Peffer, K., et al., 2011; Lippi, G., Franchini, M., 2013).   ในประเทศมาเลเซีย พบร้อยละ 1.3 

(Morish, M., 2012)  ส่วนในโรงพยาบาลหนองคาย จากการรวบรวมข้อมูลในปี พ.ศ. 2554-2555 พบร้อยละ 2.0 ซึ่ง

เป็นอตัราที่สงู อาจเนื่องจากพฤตกิรรมการบริโภคอาหารแต่ละชนชาติมีความแตกต่างกนั การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคท์ี่

จะประเมินความเป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะพลาสมาขุ่นจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้บริจาคโลหิตและระยะเวลาใน

การบริจาคโลหิตหลังจากรับประทานอาหาร 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตัวอย่างผู้บริจาคโลหิตที่เข้ามาบริจาคโลหิต ณ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลหนองคาย อ าเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย ระหว่างเดอืนพฤษภาคมถงึกนัยายน พ.ศ. 2558 จ านวน 392 ราย โครงการนี้ ได้ผ่านการรับรองการท า

วิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่โครงการ 448/57 เมื่อวันที่ 12 

มีนาคม พ.ศ. 2558 และจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุษย์  โรงพยาบาลหนองคาย ตาม

หนังสอืเลขที่ นค 0032.202/5793 ลงวันที่ 21 ตลุาคม พ.ศ. 2557 

กลุ่มตัวอย่างถูกคัดเลือกและแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามความขุ่นของพลาสมา โดยน าหลอดเลือดผู้บริจาคที่ผสมสาร

กันเลือดแขง็ชนิด citrate phosphate dextrose ไปป่ันแยกพลาสมาจากนั้นตรวจสอบความขุ่นด้วยตาเปล่าโดยเทียบกับ
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แผ่นภาพจากคู่มือการเก็บและน าส่งสิ่งส่งตรวจของศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นภาพพลาสมาที่มีความขุ่นระดับต่างๆ โดยระดับ 0 หมายถึงพลาสมาไม่ขุ่น ส่วนระดับ 1+, 

2+, 3+, และ 4+ หมายถงึพลาสมาขุ่นที่มีค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคล่ืน 660 นาโนเมตรมค่ีา 0.4, 0.8, 1.0, และ 1.2 

ตามล าดบั คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างที่พลาสมาขุ่นหมายถงึผู้ที่มพีลาสมาขุ่นมากกว่าหรือเท่ากบั 3+ จ านวน 41 ราย และกลุ่ม

ตวัอย่างที่พลาสมาปกตหิมายถงึผู้ที่มคีวามขุ่นพลาสมาระดบั 0 จ านวน 351 ราย   

การหาความเป็นปัจจยัเส่ียงของพฤติกรรมการรบัประทานอาหารต่อภาวะพลาสมาขุ่น  

เกบ็ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยใช้แบบสอบถาม ทั้งนี้ แบบสอบถามความถี่อาหารบริโภค (fat 

intake) ได้ดัดแปลงจากแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เคม็ ลดอ้วน ลดโรค ของกลุ่มงาน

โภชนาการ โรงพยาบาลหนองคาย ประกอบด้วยค าถามพฤติกรรม 15 ข้อ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ การ

รับประทานอาหารปกติ (ค าถามข้อ 1, 2, 9 และ 10) การรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตสงู (ค าถามข้อ 3, 4, 5, 7 

และ 15) และการรับประทานอาหารไขมนัสงู (ค าถามข้อ 6, 8, 11, 12, 13 และ 14) 

หาเวลาท่ีเหมาะสมในการบริจาคโลหิตภายหลงัการรบัประทานอาหารท่ีพลาสมาไม่ขุ่น 

เกบ็ข้อมูลเวลาที่รับประทานอาหารโดยใช้แบบสมัภาษณ ์และบนัทกึเวลาบริจาคโลหิตโดยผู้เจาะเกบ็โลหิต 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

วิเคราะห์หาความถี่ของพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร และวิเคราะห์ความเป็นปัจจัยเสี่ยงกบัภาวะพลาสมาขุ่น โดย

หาค่า Odds ratio และค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (95% confidence interval; 95% CI) 

 

ผลการศึกษา 

 พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง 15 ข้อ ซึ่งวิเคราะห์แยกความถี่การบริโภคเป็นรายวันและ

รายสปัดาห์ พบว่ามีเพียงพฤติกรรมที่ 13 การกนิอาหารประเภทผัดทุกสปัดาห์มีความเสี่ยงที่จะพบพลาสมาขุ่นมากกว่า

การไม่กนิทุกสปัดาห์ถงึ 2.85 เท่า (95% CI = 1.35-5.98) ส่วนพฤตกิรรมการรับประทานอาหารข้อ 1-12, 14, และ 

15 ไม่มคีวามเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่นอย่างมนีัยส าคญั แสดงดงัตารางที่ 1  

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

524 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ขุ
ภ
าพ

 

ตารางท่ี 1 พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร ความถี่และความเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่น  

คุณลกัษณะ พลาสมาขุ่น 

ราย (รอ้ยละ) 

พลาสมาปกติ 

ราย (รอ้ยละ) 

Odds Ratio 

 

95% CI 

พฤตกิรรมที่ 1 กนิผกัหลากหลายชนิด เช่น ผกับุ้ง คะน้า ต าลึง ฟัก มะเขอืเทศ มะระ แครอท กะหล ่าปลี ถั่ว สะตอ และอื่นๆ 

จ านวนคร้ัง/วัน      

   ไม่ทุกวัน 10 (24.4) 100 (28.5) 1  

   ทุกวัน 31 (75.6) 251 (71.5) 1.24 0.59-2.61 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

   ไม่ทุกสปัดาห์ 32 (78.0) 253 (72.1) 1  

   ทุกสปัดาห์ 9 (22.0) 98 (27.9) 0.73 0.33-1.58 

พฤตกิรรมที่ 2 กนิผลไม้รสไม่หวานจัด เช่น มะละกอ กล้วยน า้ว้า ฝร่ัง ชมพู่ ส้มโอ และอื่นๆ 

จ านวนคร้ัง/วัน      

   ไม่ทุกวัน 20 (48.8) 175 (49.8) 1  

   ทุกวัน 21 (51.2) 176 (50.2) 1.04 0.55-1.99 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

   ไม่ทุกสปัดาห์ 22 (53.6) 182 (51.8) 1  

   ทุกสปัดาห์ 19 (46.4) 169 (48.2) 0.93 0.49-1.78 

พฤตกิรรมที่ 3 กนิผลไม้รสหวานจัด เช่น ทุเรียน ขนุน เงาะ น้อยหน่า ล าไย ละมุด องุ่น และอื่นๆ 

จ านวนคร้ัง/วัน     

   ไม่ทุกวัน 32 (78.0) 259 (73.8) 1  

   ทุกวัน 9 (22.0) 92 (26.2) 0.79 0.36-1.72 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

   ไม่ทุกสปัดาห์ 15 (36.6) 157(44.7) 1  

   ทุกสปัดาห์ 26 (63.4) 194 (55.3) 1.43 0.72-2.74 

พฤตกิรรมที่ 4 กนิขนมหวานใส่น า้เช่ือม เช่น เฉากว๊ย วุ้นน า้เช่ือม และอื่นๆ 

จ านวนคร้ัง/วัน     

   ไม่ทุกวัน 33 (80.5) 243 (69.2) 1  

   ทุกวัน 8 (19.5) 108 (30.8) 0.55 0.24-1.22 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

   ไม่ทุกสปัดาห์ 23 (56.1) 177 (50.4) 1  

   ทุกสปัดาห์ 18 (43.9) 174 (49.6) 0.79 0.42-1.53 

พฤตกิรรมที่ 5 กนิอาหารประเภทเช่ือม เช่น ลูกตาล เผอืก มัน มันส าปะหลัง พุทรา และอื่นๆ 

จ านวนคร้ัง/วัน     

ไม่ทุกวัน 36 (87.8) 277 (78.9) 1  

   ทุกวัน 5 (12.2) 74 (21.1) 0.52 0.19-1.37 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

   ไม่ทุกสปัดาห์ 22 (53.6) 200 (57.0) 1  

   ทุกสปัดาห์ 19 (46.4) 151 (43.0) 1.14 0.59-2.19 
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ตารางท่ี 1 พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร ความถี่และความเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่น (ต่อ) 

คุณลกัษณะ พลาสมาขุ่น 

ราย (รอ้ยละ) 

พลาสมาปกติ 

ราย (รอ้ยละ) 

Odds Ratio 

 

95% CI 

พฤตกิรรมที่ 6 กนิขนมหวานใส่กะท ิเช่น เต้าส่วน บัวลอย กล้วยบวชชี ลอดช่องน า้กะท ิและอื่นๆ 

จ านวนคร้ัง/วัน     

   ไม่ทุกวัน 35 (85.4) 275 (78.3) 1  

   ทุกวัน 6 (14.6) 76 (21.7) 0.62 0.25-1.53 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

   ไม่ทุกสปัดาห์ 16 (39.0) 166 (47.3) 1  

   ทุกสปัดาห์ 25 (61.0) 185 (52.7) 1.40 0.72-2.72 

พฤตกิรรมที่ 7 ดื่มเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของน า้ตาล เช่น น า้อดัลม น า้หวาน กาแฟเยน็ ชานมไข่มกุ และอื่นๆ 

จ านวนคร้ัง/วัน     

   ไม่ทุกวัน 28 (68.3) 213 (60.7) 1  

   ทุกวัน 13 (31.7) 138 (39.3) 0.72 0.36-1.43 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

   ไม่ทุกสปัดาห์ 15 (36.6) 175 (49.8) 1  

   ทุกสปัดาห์ 26 (63.4) 176 (50.2) 1.72 0.88-3.37 

พฤตกิรรมที่ 8 กนิอาหารทอด เช่น หมูทอด ปลาทอด ไข่เจียว ไข่ดาว ไก่ทอด หนังไก่ทอด แคบหมู กล้วยทอด ปลาท่องโก ๋และอื่นๆ 

จ านวนคร้ัง/วัน     

   ไม่ทุกวัน 26 (63.4) 188 (53.6) 1  

   ทุกวัน 15 (36.6) 163 (46.4) 0.67 0.34-1.30 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

   ไม่ทุกสปัดาห์ 16 (39.0) 181 (51.6) 1  

   ทุกสปัดาห์ 25 (61.0) 170 (48.4) 1.66 0.86-3.22 

พฤตกิรรมที่ 9 กนินม/ผลิตภณัฑน์มไข่มันต ่า เช่น นมสด นมสดไขมันต ่า นมรสจืด/หวาน และอื่นๆ 

จ านวนคร้ัง/วัน     

   ไม่ทุกวัน 28 (68.3) 189 (53.8) 1  

   ทุกวัน 13 (31.7) 162 (46.2) 0.54 0.27-1.08 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

   ไม่ทุกสปัดาห์ 19 (46.3) 192 (54.7) 1  

   ทุกสปัดาห์ 22 (53.7) 159 (45.3) 1.40 0.73-2.66 

พฤตกิรรมที่ 10 กนิข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวขัดสน้ีอย 

จ านวนคร้ัง/วัน     

   ไม่ทุกวัน 30 (73.2) 249 (70.9) 1  

   ทุกวัน 11 (26.8) 102 (29.1) 0.90 0.43-1.85 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

   ไม่ทุกสปัดาห์ 21 (51.2) 198 (56.4)   

   ทุกสปัดาห์ 20 (48.8) 153 (43.6) 1.23 0.65-2.36 

 

  

ตาราง 5 (ต่อ)  
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ตารางท่ี 1 พฤตกิรรมการบริโภคอาหาร ความถี่และความเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่น (ต่อ) 

คุณลกัษณะ พลาสมาขุ่น 

ราย (รอ้ยละ) 

พลาสมาปกติ 

ราย (รอ้ยละ) 

Odds Ratio 

 

95% CI 

พฤตกิรรมที่ 11 กนิอาหารเบเกอร่ี เช่น เค้กชิดต่างๆ พัฟ ครัวซอง และอื่นๆ 

จ านวนคร้ัง/วัน     

ไม่ทุกวัน 32 (78.0) 261 (74.3) 1  

ทุกวัน 9 (22.0) 90 (25.7) 0.82 0.38-1.78 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

ไม่ทุกสปัดาห์ 16 (39.0) 175 (49.8) 1  

ทุกสปัดาห์ 25 (61.0) 176 (50.2) 1.55 0.80-3.01 

พฤตกิรรมที่ 12 กนิอาหารประเภทต่อไปนี้  เช่น พิซซ่า แฮมเบอเกอร์ แซนวิช แฮม/ชีส/ไก่/ทูน่า/ ไส้กรอก โดนัท ขนมปังไส้ต่างๆ และ

อื่นๆ 

จ านวนคร้ัง/วัน     

ไม่ทุกวัน 31 (75.6) 271 (77.2) 1  

ทุกวัน 10 (24.4) 80 (22.8) 1.09 0.51-2.33 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

ไม่ทุกสปัดาห์ 20 (48.8) 170 (48.4) 1  

ทุกสปัดาห์ 21 (51.2) 181 (51.6) 0.99 0.52-1.88 

พฤตกิรรมที่ 13 กนิอาหารประเภทผดั เช่น ข้าวผดั กว๋ยเตี๋ยวผดั บะหมี่กึ่งส าเรจ็รปูผดั และอื่นๆ 

จ านวนคร้ัง/วัน     

ไม่ทุกวัน 31 (75.6) 209 (59.5) 1  

ทุกวัน 10 (24.4) 142 (40.5) 0.48 0.23-1.00 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

ไม่ทุกสปัดาห์ 10 (24.4) 168 (47.9) 1  

ทุกสปัดาห์ 31 (75.6) 183 (52.1) 2.85 1.35-5.98* 

พฤตกิรรมที่ 14 กนิผลิตภณัฑเ์นื้อสตัว์ เช่น ไส้กรอก แฮม หมูยอ และอื่นๆ 

จ านวนคร้ัง/วัน     

ไม่ทุกวัน 32 (78.0) 238 (67.8) 1  

ทุกวัน 9 (22.0) 113 (32.2) 0.60 0.27-1.28 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

ไม่ทุกสปัดาห์ 13 (31.7) 159 (45.3) 1  

ทุกสปัดาห์ 28 (68.3) 192 (54.7) 1.78 0.89-3.56 

พฤตกิรรมที่ 15 กนิข้าวเหนียว 

จ านวนคร้ัง/วัน     

ไม่ทุกวัน 25 (61.0) 163 (46.4) 1  

ทุกวัน 16 (39.0) 188 (53.6) 0.56 0.29-1.08 

จ านวนคร้ัง/สปัดาห์     

ไม่ทุกสปัดาห์ 17 (41.5) 202 (57.5) 1  

ทุกสปัดาห์ 24 (58.5) 149 (42.5) 1.91 0.99-3.69 

*ค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ของค่า Odds ratio มีค่าไม่คร่อม 1 ถือว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ 
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 ความถี่ในการบริจาคโลหิตหลังการรับประทานอาหารช่วงระยะเวลาต่างๆ แสดงดงัตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่

บริจาคโลหิตหลังการรับประทานอาหาร 1-3 ชั่วโมง (ร้อยละ 53.6) และส่วนน้อยที่บริจาคโลหิตหลังการรับประทาน

อาหารนานกว่า 4 ชั่วโมง (ร้อยละ 11.1)  ส่วนอตัราที่พบพลาสมาขุ่นแต่ละช่วงเวลาบริจาคโลหิตภายหลังการรับประทาน

อาหารนั้นพบว่าที่ชั่วโมงที่ 2-3 และ 4-5 มอีตัราพลาสมาขุ่นที่ต ่ากว่าช่วงเวลาอื่น คอืพบร้อยละ 6.9 และ 4.5 ตามล าดบั 

แต่เมื่อวิเคราะห์ความเป็นปัจจัยเสี่ยงของระยะเวลาตั้งแต่รับประทานอาหารถึงเวลาที่บริจาคโลหิตกับภาวะพลาสมาขุ่น 

ของการบริจาคโลหิตช่วงชั่วโมงที่ 2-3 เมื่อเทยีบกบัชั่วโมงที่ 1-2 และ 3-4 พบว่าการบริจาคโลหิตในชั่วโมงที่ 2-3 หลัง

การรับประทานอาหารไม่ได้เป็นปัจจัยที่ท าให้พลาสมาขุ่นน้อยกว่าชั่วโมงที่ 1-2 และ 3-4 อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีค่า 

Odds ratio = 0.539 (95% CI = 0.206-1.409) และ 0.571 (95% CI = 0.197-1.654) ตามล าดับ และพบว่า

การบริจาคโลหิตในชั่วโมงที่ 4-5 หลังการรับประทานอาหารไม่ได้เป็นปัจจัยที่ท าให้พลาสมาขุ่นน้อยกว่าชั่วโมงที่ 3-4 

อย่างมีนัยส าคัญ โดยมีค่า Odds ratio = 0.369 (95% CI = 0.044-3.127) นอกจากนี้ ยังพบว่าการบริจาคโลหิตหลัง

การรับประทานอาหาร 1, 2, 3, 4, 5, และ 6 ชั่วโมงไม่ได้เป็นปัจจัยที่ท าให้พลาสมาขุ่นมากกว่าเวลาที่มากกว่าเวลา

ดงักล่าวอย่างมนีัยส าคญั แสดงดงัตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 2  ระยะเวลาตั้งแต่รับประทานอาหารถงึเวลาที่บริจาคโลหิต ความถี่ในกลุ่มตวัอย่างที่มพีลาสมาขุ่นและพลาสมา

ปกต ิ

ระยะเวลาตั้งแต่รบัประทานอาหารจนถึงเวลา

บริจาคโลหิต (ชัว่โมง) 

พลาสมาขุ่น 

ราย (รอ้ยละ) 

พลาสมาปกติ 

ราย (รอ้ยละ) 

จ านวนรวม 

ราย (รอ้ยละ) 

 n = 41 n = 351 n = 392 

0.00 – 1.00 8 (11.9) 59 (88.1) 67 (15.8) 

1.01 – 2.00 13 (12.0) 95 (88.0) 108 (27.6) 

2.01 – 3.00 7 (6.9) 95 (93.1) 102 (26.0) 

3.01 – 4.00 8 (11.4) 62 (88.6) 70 (17.9) 

4.01 – 5.00 1 (4.5) 21 (95.5) 22 (5.6) 

5.01 – 6.00 1 (10.0) 9 (90.0) 10 (2.6) 

6.00 – 7.00 3 (23.1) 10 (76.9) 13 (3.3) 

 

ตารางท่ี 3 ความเป็นปัจจัยเสี่ยงของระยะเวลาตั้งแต่รับประทานอาหารถงึเวลาที่บริจาคโลหิตกบัภาวะพลาสมาขุ่น 

เปรียบเทียบระยะเวลาตั้งแต่รบัประทานอาหารถงึเวลาที่บริจาคโลหิต Odds ratio 95% CI*  

2-3 ช่ัวโมง vs 1-2 ช่ัวโมง 0.539 0.206-1.409 

2-3 ช่ัวโมง vs 3-4 ช่ัวโมง 0.571 0.197-1.654 

4-5 ช่ัวโมง vs 3-4 ช่ัวโมง 0.369 0.044-3.127 

0-1 ช่ัวโมง vs >1 ช่ัวโมง 1.200 0.528-2.728 

0-2 ช่ัวโมง vs >2 ช่ัวโมง 1.343 0.703-2.567 

0-3 ช่ัวโมง vs >3 ช่ัวโมง 0.802 0.440-1.771 

0-4 ช่ัวโมง vs >4 ช่ัวโมง 0.926 0.344-2.496 

0-5 ช่ัวโมง vs >5 ช่ัวโมง 0.529 0.171-1.640 

0-6 ช่ัวโมง vs >6 ช่ัวโมง 0.381 0.101-1.445 

*ค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 ของค่า Odds ratio มีค่าคร่อม 1 ถือว่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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วิจารณแ์ละสรุปผลการศึกษา 

 พฤตกิรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตวัอย่าง พบว่าการรับประทานอาหารปกติ (พฤตกิรรม 1, 2, 9 และ 10) 

และอาหารคาร์โบไฮเดรตสงู (พฤตกิรรม 3, 4, 5, 7 และ 15) นั้นไม่เป็นปัจจัยเสี่ยงของภาวะพลาสมาขุ่น ทั้งนี้ เนื่องจาก

ความขุ่นของพลาสมาเกดิจากไคโลไมครอนและ VLDL ซึ่งเป็นโปรตนีอนุภาคขนาดใหญ่ท าให้เกดิการหักเหของแสงได้ซึ่ง

โปรตีนทั้งสองชนิดนี้มีไตรกลีเซอไรด์เป็นส่วนประกอบในอตัราที่สงู (Nikolac, N., 2014)  แม้ว่าการรับประทานอาหาร

คาร์โบไฮเดรทสงูนั้นร่างกายสามารถเปล่ียนเป็นไขมันได้โดยเซลล์ตับ แต่ไขมันดังกล่าวจะสะสมอยู่ในเนื้อเย่ือไขมนัเป็น

ส่วนใหญ่ (ปนัดดา โรจนพิบูลสถิตย์, 2553) จึงไม่พบความสัมพันธ์กับภาวะพลาสมาขุ่น ส่วนการรับประทานอาหาร

ไขมันสูง (พฤติกรรม 6, 8, 11, 12, 13 และ 14) พบว่ามีเพียงพฤติกรรมที่ 13 คือ การกินอาหารประเภทผัดทุก

สัปดาห์มีความเสี่ยงที่จะพบพลาสมาขุ่นมากกว่าการไม่กนิทุกสัปดาห์ 2.85 เท่า ทั้งนี้ อาจเกี่ยวข้องกับปริมาณที่บริโภค 

เนื่องจากการรับประทานอาหารประเภทผัด เช่น ข้าวผัด กว๋ยเตี๋ยวผัด และบะหมี่กึ่งส าเรจ็รูปผัด มักรับประทานปริมาณ

เท่ากบัอาหาร 1 มื้อ แต่การรับประทานอาหารที่ใส่กะท ิอาหารทอด เบเกอรรี แฮมเบอเกอร์ และเนื้อสตัว์ (พฤตกิรรม 6, 

8, 11, 12, และ 14 ตามล าดับ) อาจรับประทานร่วมกบัอาหารชนิดอื่นท าให้ได้ปริมาณไขมันน้อยกว่า หรือปริมาณการ

รับประทานของแต่ละคนมคีวามแตกต่างกนั จึงไม่พบว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่น อย่างไรกต็ามการศึกษานี้ เกบ็

ข้อมูลเพียงความถี่เท่านั้นจึงควรมกีารศึกษาด้านปริมาณต่อไป  

 จากรายงานการศึกษาในผู้บริจาคโลหิตประเทศเนเธอร์แลนด ์(Peffer, K., 2011) พบว่าการรับประทานอาหาร

ไขมัน ต ่า ปานกลาง และสงู ก่อนการบริจาคโลหิตนั้นไม่สมัพันธก์บัภาวะพลาสมาขุ่น แต่พบว่าการบริจาคโลหิตหลังการ

รับประทานอาหารมื้ อเยน็มีความเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่น ดังนั้นความขุ่นของพลาสมาอาจมีความสัมพันธ์กับปริมาณ

ไขมันที่ได้รับ เนื่องจากการบริจาคหลังอาหารเยน็อาจหมายถึงผู้บริจาคโลหิตรับประทานอาหารมาแล้ว 3 มื้อซึ่งน่าจะมี

ผลรวมของไขมนัมาก เพราะไตรกลีเซอไรดจ์ากอาหารที่ดูดซึมทางล าไส้สู่กระแสเลือดนั้นต้องใช้เวลามากถงึ 12 ชั่วโมงจึง

จะกลับสู่สภาวะปกติ (Gerhard, GT., 2000) นอกจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้ว ยังมีรายงานปัจจัยอื่นที่พบว่า

สมัพันธก์บัพลาสมาขุ่นในโลหิตบริจาค ได้แก่ การสบูบุหร่ี และระดบัไตรกลีเซอไรดส์งูในพลาสมา (Peffer, K., 2011)   

 ส่วนการศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการบริจาคโลหิตหลังการรับประทานอาหารแล้วพลาสมาไม่ขุ่นนั้น แม้

จะพบว่าที่เวลา 2-3 ชั่วโมง และ 4-5 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารจะพบว่ามีความถี่ในกลุ่มพลาสมาขุ่นที่ต ่า แต่เมื่อ

ค านวณทางสถิติเทยีบกบัความถี่ที่ชั่วโมงที่ 1-2 และ 3-4 แล้วพบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ยัง

พบว่าแม้จะบริจาคโลหิตหลังรับประทานอาหารแล้วมากกว่า 5 ชั่วโมงหรือ 6 ชั่วโมงกไ็ม่ท าให้ความถี่ที่พบพลาสมาขุ่น

น้อยลง การศึกษานี้อาจไม่สอดคล้องกบัการศึกษาระดับไตรกลีเซอไรดใ์นพลาสมาหลังการรับประทานอาหารที่ได้จากการ

ตรวจตดิตามรายบุคคลทุก 1 ชั่วโมงที่พบว่าระดบัไตรกลีเซอไรดค่์อยๆเพ่ิมขึ้นจนระดับสงูสดุที่ 4 ชั่วโมงหลังรับประทาน

อาหาร และค่อยๆลดลงจนสู่ระดับปกติในชั่วโมงที่ 12 (Gerhard, GT., 2000) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการเกบ็

ข้อมูลแต่ละรายเพียงครั้งเดยีว 

 จากผลการศึกษานี้สรปุได้ว่าอาหารประเภทผัดเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่นในโลหิตบริจาค จึงอาจน ามา

เป็นข้อมูลแนะน าการเตรียมตวัของผู้บริจาคโลหิตได้ ส่วนระยะเวลาการบริจาคโลหิตหลังรับประทานอาหาร 0-7 ชั่วโมง

นั้นไม่สมัพันธก์บัภาวะพลาสมาขุ่น 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี้ ได้ท าการเปรียบเทยีบความรู้  ทศันคติ และการปฏบิัติตนของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัเดก็ในการป้องกนั

โรคมือ เท้า ปาก ระหว่างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่เผื่อจ านวน 102 คน (ผู้ที่เกี่ยวข้อง 19 คนและผู้ปกครอง 83 คน) 

กับศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านป่าซางจ านวน 99 คน (ผู้ที่เกี่ยวข้อง 19 คนและผู้ปกครอง 80 คน) โดยคัดเลือกจากศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็ที่ปิดด้วยโรคมือ เท้า ปากในปี พ.ศ. 2559 บ่อยทสีดุและไม่มีการปิดเลย แล้วจึงใช้แบบสอบถามความรู้  

ทศันคติ และการปฏบิัติตนป้องกนัโรคมือ เท้า ปาก เพ่ือส ารวจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ปกครองของเดก็ในศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็ทั้ง 2 แห่งรวมถึงการประเมินศูนย์เดก็เลก็ปลอดโรค โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน

การเปรียบเทียบข้อมูล ใช้สถิติ t-test แบบตัวแปรเป็นอิสระต่อกัน ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม และใช้สถิติ 

ANOVA แบบทางเดียว ในการหาความสัมพันธ์ภายในกลุ่มผู้ที่ เกี่ยวข้องและผู้ปกครอง ผลการศึกษาพบว่าเมื่อ

เปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ และการปฏิบัติตนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ระหว่างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ทั้ง 2 แห่งของ

ผู้ปกครอง เดก็ในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ป่าซางและศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่เผื่อมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.007 ในขณะที่ความรู้และทัศนคติไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงค าถามในแบบสอบถามจะพบว่าการ

ปฏบิัติตนที่มีประสทิธภิาพในการป้องกนัโรคมือ เท้า ปาก ได้แก่ ปิดปากและจมูกเมื่อจามหรือไอ ไม่ปล่อยให้เดก็ใช้ของ

ร่วมกบัสมาชิกคนอื่นในครอบครัว และ ไม่ป้อนข้าวเดก็ด้วยมือเปล่า ซึ่งเมื่อปฏบิัติตามข้อแนะน านี้อาจเป็นประโยชน์ใน

การป้องกนัโรคมือเท้าปากแก่ศูนย์เดก็เลก็แห่งอื่นต่อไปและจากการประเมนิศูนย์เดก็ปลอดโรคพบว่าศูนย์พัฒนาเดก็เลก็

บ้านแม่เผื่อมีคะแนนน้อยกว่าศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ป่าซาง ซึ่งอาจบ่งชี้ ว่าศูนย์เดก็เลก็นี้ ยังไม่สามารถควบคุมปัจจัยอื่นๆที่

เป็นสาเหตขุองการเกดิโรคมอื เท้า ปากได้ 

ค าส าคญั  :  ความรู้  ทศันคต ิและการปฏบิตัติน; การป้องกนัโรคมอื เท้า ปาก; ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 
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ABSTRACTS 

Comparison of knowledge, attitude and practice of Hand Foot Mouth disease (HFMD) prevention and 

control among children stakeholders and caregivers between Ban Mae Phuea nursery 102 persons ( stakeholders 

19 persons and children caregivers 83 persons) and Paa Sang nursery 99 persons ( stakeholders 19 persons and 

80 persons ) were carried out in this study. These 2 nurseries were selected by the criteria of closed and never 

closed with HFMD in 2016. The stakeholders and caregivers of children in both nurseries were purposively selected 

to evaluate their KAP in HFMD prevention and control. Descriptive; percentage, mean and standard deviation were 

conducted by data comparison, Independent t-test and one-way ANOVA were conducted by data analysis. When 

compare KAP of stakeholders and caregivers between 2 nurseries, only practice of HFMD prevention and control 

was significantly different within children caregiver group at p-value 0.007, while the others were similar. When 

considering the practice questionnaires, the effective practice guidelines for HFMD prevention and control were 

cover the mouth and nose with hands when sneeze or cough, do not let children share utensil with family members 

and do not feed child with hands. These guidelines may useful for preventing HFMD in other nurseries. In additional, 

from disease prevention and control guidelines assessment, Mae Phuea nursery had the lower score than Paa Sang 

nursery, this might indicated the effectiveness of HFMD prevention and control which maybe cause by confounding 

factors. 

Keywords:  Knowledge Attitude and Practice; Hand Foot Mouth disease prevention and control; Nursery 

 

บทน า 

 โรคมอื เท้า ปาก เป็นโรคอบุตัใิหม่ที่เกดิจากการติดเชื้ อกลุ่มเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) สาเหตทุี่พบได้บ่อย

ที่สดุกค็ือการระบาดจากการติดเชื้อไวรัสคอ็กแซคก ีเอ ชนิด 16 (Coxsackievirus A 16) ซึ่งอาการมักจะไม่รุนแรง และ

ผู้ป่วยมักจะหายได้เองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนสาเหตุที่พบได้น้อยและมีอาการรุนแรง คือ การติดเชื้ อไวรัสเอนเทอโรชนิด 71 

ซึ่งอาจท าให้ผู้ ป่วยเกดิภาวะแทรกซ้อนรนุแรงจนถึงขั้นเสยีชีวิตได้ โรคมือเท้าปากสามารถติดต่อได้โดยตรงจากการสมัผสั

กบัสารคดัหล่ังจากจมูก ล าคอ ละอองน า้มูกน า้ลาย หรือน า้เหลืองจากตุ่มน า้ที่ผวิหนัง รวมถงึอจุจาระของผู้ป่วยที่มเีชื้ ออยู่ 

นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อโดยทางอ้อมจากการสมัผัสสิ่งของหรือของเล่น สมัผัสพ้ืนผิวที่มีการปนเป้ือนของเชื้อ ดูดเลีย

นิ้ วมือ รวมถึงจากการรับประทานอาหารหรือน า้ดื่มที่ปนเป้ือนเชื้ อ มือของผู้เล้ียงดูที่ไม่สะอาด เป็นต้น โดยสถานที่ที่มัก

พบการระบาดของโรค ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ ยงเดก็ โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่พบได้ตลอดทั้งปีในแถบ

ร้อนชื้น โดยเฉพาะในเดก็เลก็ที่มอีายุต ่ากว่า 5 ปี มกัจะมกีารระบาดมากในช่วงฤดูฝน ซึ่งในแต่ละปีจะมรีายงานผู้ป่วยเพ่ิม

สงูขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม หลังจากนั้นจะมีจ านวนลดลง และเพ่ิมสงูขึ้นอกีครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนถงึ

เดอืนสงิหาคม เนื่องจากเชื้อเอนเทอโรไวรัสสามารถเจริญเตบิโตได้ดใีนอณุหภมูทิี่เยน็และชื้น 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มกีารระบาดของโรคมอืเท้าปาก ซึ่งจากรายงานสถานการณโ์รคมอืเท้าปากในประเทศ

ไทย พ.ศ.2557 ของส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ พบว่ามจี านวนผู้ป่วยสะสมด้วยโรคมือเท้า

ปาก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 ธนัวาคม 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น 64,317 ราย และมีรายงานการเสยีชีวิตเพียง 2 

ราย โดยในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2547-2556) มีแนวโน้มการเกดิโรคนี้ สงูขึ้นทุกปี จะพบผู้ ป่วยในภาคเหนือมาก

ที่สดุ รองลงมาคือภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น 26.61, 26.03, 16.58 และ 8.52 คน ต่อ

ประชากร 100,000 คนตามล าดบั ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอายุน้อยกว่า 5 ปีมากที่สดุ และในปี พ.ศ.2559 พบว่าอตัราป่วย

ต่อแสนประชากรเท่ากับ 26.84 (7,559 ราย) และเสียชีวิต 1 ราย จากเชื้ อเอนเทอโรไวรัส 71 โดยภาคเหนือพบการ

ระบาดและมีอัตราป่วยต่อแสนประชากรมากที่สุด คือ 43.76 และพบมากที่สุดคือจังหวัดน่าน รองลงมาคือเชียงราย 

ล าพูน ระยองและพะเยา โดยอายุของเดก็ที่พบมากที่สุดคือ 1 ปี (29.26%) 2 ปี (24.94%) และ 3 ปี (18.50%) ซึ่ง

จากการระบาดชองโรคมือเท้าปากได้ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกจิ เพราะรัฐบาลต้อง
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สญูเสยีค่าใช้จ่ายในการควบคุมป้องกนัโรครวมไปถงึการรักษาผู้ป่วย อกีทั้งหากเกดิการระบาดในสถานศึกษาอาจส่งผลให้

สถานศึกษาต้องปิด 5 – 7 วัน เพ่ือท าความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ทุกชิ้น ซึ่งการปิดนี้ ส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่

ต้องหยุดงานเพ่ือดูแลบุตรหลาน 

 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย พบว่าในปีพ.ศ.2559 อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง มผู้ีป่วยสงูที่สดุถงึ 279.84 ต่อแสนประชากร 

และจากการรายงานของอ าเภอเวียงเชียงรุ้ ง พบว่าต าบลดงมหาวันมีผู้ ป่วยสงูสดุถึง 710.45 ต่อแสนประชากร รองลงมา

คอืต าบลป่าซางมผีู้ป่วย 636.21 ต่อแสนประชากร และต าบลทุ่งก่อ 173.57 ต่อแสนประชากร โดยพบมากในเดก็อายุ 0 

– 5 ปี ส่วนใหญ่มกัเกดิการระบาดภายในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ในเขาพ้ืนที่อ  าเภอเวียงเชียงรุ้ง  

 จากการระบาดของโรคมือ เท้า ปากภายในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ในพ้ืนที่อ  าเภอเวียงเชียงรุ้ งปี พ.ศ.2559 นั้น 

พบว่า ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่เผื่อได้มีการปิดศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ด้วยการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ถึง  3 ครั้ง แต่

ในขณะเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ในพ้ืนที่อ  าเภอเวียงเชียงรุ้ ง โดยเลือกจากกลุ่มอายุของเดก็และ

ขนาดของศูนย์พัฒนาเดก็ พบว่าศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ป่าซางไม่มกีารปิดโรงเรียนด้วยโรคมอื เท้า ปาก (รายงานโรคระบาด, 

2559) 

 เนื่องจากโรคมอื เท้า ปาก เป็นโรคติดต่อที่เกดิจากพฤตกิรรมการเล้ียงดูและการปฏบิัตตินซึ่งน าไปสู่การระบาด

ของโรค ดงันั้นการลดโอกาสของการเกดิโรคได้นั้นต้องอาศัยความรู้และทศันคตทิี่ด ีเพ่ือน าไปสู่การปฏบิตัทิี่ถูกต้อง ซึ่งทั้ง

ความรู้  ทศันคตทิี่ดแีละการปฏบิตัต้ิองมาควบคู่กนั เพ่ือประสทิธผิลในการควบคุมโรคที่ดขีึ้น 

 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาโดยการเปรียบเทยีบความรู้  ทศันคติ และการปฏบิัติตนของผู้ที่มส่ีวน

เกี่ยวข้องกับเดก็ในการควบคุมป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ระหว่างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่เผื่อกับศูนย์พัฒนาเดก็เลก็

บ้านป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ ง จังหวัดเชียงรายเพ่ือประเมินความสมัพันธร์ะหว่างคุณลักษณะทั่วไปของผู้ที่เกี่ยวข้องใน

ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็และผู้ปกครองกบัความรู้  ทศันคต ิและการปฏบิตัตินในการป้องกนัโรคมือ เท้า ปาก และเปรียบเทยีบ

ระหว่างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ทั้ง 2 แห่ง การศึกษาคร้ังนี้ คาดว่า ความรู้  ทัศนคติ และการปฏิบัติตนของผู้เกี่ยวข้องและ

ผู้ปกครองระหว่างทั้ง 2 แห่งมคีวามแตกต่างกนั 

 

ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากงานวิจยั 

 เพ่ือน าผลการวิจัยมาพัฒนาปรับปรงุและพัฒนาแนวทางการปฏบิตัตินในการควบคุมป้องกนัโรคมอืเท้าปาก

ส าหรับศูนย์เดก็เลก็ ผู้ดูแลเดก็ รวมไปถงึผู้ที่มส่ีวนเกี่ยวข้อง 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการศึกษา 

พื้ นท่ีด าเนินงานวิจยั 

พ้ืนที่ด าเนินงานวิจัยในคร้ังนี้  คือ ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่เผื่อ ต าบลดงมหาวัน อ าเภอเวียงเชียงรุ้ ง จังหวัด

เชียงราย และศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ป่าซาง ต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ระยะเวลาที่ศึกษาระหว่างเดอืน 

มกราคม ถงึ เดอืนกุมภาพันธ ์พ.ศ.2560 
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กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั 

ตวัแปรต้น        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตวัอยา่งและวิธีเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยศึกษา ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional study) โดยเลือกกลุ่ม 2 กลุ่มจาก

ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ในพ้ืนที่อ  าเภอเวียงเชียงรุ้ง จงัหวัดเชียงรายที่มกีารรายงานการปิดศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ด้วยโรคมอื เท้า 

ปากและไม่มกีารรายงานปิดเลย ในปี พ.ศ. 2559 

ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แอพลิเคชัน n4studied  ส าหรับค านวณสดัส่วนกลุ่มตวัอย่างจากจ านวนเดก็ใน

ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่เผื่อจ านวน 95 คน และศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านป่าซางจ านวน 92 คน ซึ่งได้อตัราส่วนเป็น 0.6 

ต่อ 0.4 จะได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละศูนย์ฯจ านวน 97 คนและเมื่อรวมค่าคลาดเคลื่อน 10% เท่ากบั 107 คนในแต่

ละศูนย์ฯ ในจ านวน 107 คน แบ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องจ านวน 19 คน ดังนี้  นายกเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล 1 

คน ปลัดเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน ผู้อ  านวยการสถานศึกษา 1 คน คุณคร ู2 คน ครพ่ีูเล้ียง 2 คน แม่

ครัว 1 คน ภารโรง 1 คน นักวิชาการสาธารณสขุ 5 คน คนขับรถตู้  3 คน ผู้ ใหญ่บ้าน 1 คน และรองผู้ ใหญ่บ้าน 1 คน 

หลังจากนั้นเลือกเกบ็แบบสอบถามจากผู้ปกครองเดก็ทั้งหมดตามจ านวนเดก็อายุ 0 – 5 ปีในแต่ละศูนย์  

เกณฑค์ดัเลือกประชากรเขา้สู่กลุ่มตวัอย่าง 

เกณฑค์ดัเข้า คอื ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ในพ้ืนที่อ  าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายที่มกีารรายงานปิดด้วยโรคมอื 

เท้า ปาก บ่อยที่สดุและที่ไม่มกีารรายงานการปิดในปี พ.ศ.2559 และศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ส าหรับเดก็อายุ 0-5 ปี 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบด้วยแบบสอบถามจ านวน 2 ชุด ดงันี้ 

1. แบบสอบถามความรู้  เจตนคต ิ และการปฏบิตัตินป้องกนัโรคมอื เท้า ปาก จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคดิ และวัตถุประสงคข์องการวจิัย มี

ทั้งหมด 45 ข้อแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงันี้  

1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางสงัคมและประชากรศาสตร์  จ านวน  7 ข้อ 

1.2 ส่วนที่ 2 ความรู้ เกี่ยวกบัโรมอื เท้า ปาก  จ านวน 23 ข้อ 

1.3 ส่วนที่ 3 ทศันคตเิกี่ยวกบัโรคมอื เท้า ปาก  จ านวน 12 ข้อ 

1.4 ส่วนที่ 4 พฤตกิรรมการป้องกนัโรคมอื เท้า ปาก จ านวน 13 ข้อ 

 คุณลักษณะทั่วไปของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครอง 

- อายุ 

- เพศ 

- ระดับการศกึษา 

- อาชีพ 

- ความสมัพันธก์บัเดก็ 

- รายได้ 

- สถานภาพสมรส 

 สถานที่ 

- ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่เผื่อ 

- ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ป่าซาง 

ความรู้  ทศันคติ และการปฏบิัติตนใน

การป้องกนัโรคมือ เท้า ปาก 
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โดยมเีกณฑก์ารให้คะแนนค าตอบในแต่ละด้าน ดงันี้  

1. ข้อมูลทางสงัคมและประชากรศาสตร์ 

วิเคราะห์เชงิพรรณนา โดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

2. ด้านความรู้  

   เลือกค าตอบที่ถูกต้อง  เท่ากบั 1 คะแนน 

   เลือกค าตอบที่ไม่ถูกต้อง  เท่ากบั 0 คะแนน 

3. ด้านทศันคต ิ 

ค าถามดา้นบวก ค าถามดา้นลบ 

ตวัเลือก คะแนน ตวัเลือก คะแนน 

เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

เหน็ด้วย 

เฉยๆ 

ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

5 

4 

3 

2 

1 

เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

เหน็ด้วย 

เฉยๆ 

ไม่เหน็ด้วย 

ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง 

1 

2 

3 

4 

5 

 

4. ด้านพฤตกิรรมการป้องกนั 

ค าถามดา้นบวก ค าถามดา้นลบ 

ตวัเลือก คะแนน ตวัเลือก คะแนน 

เป็นประจ า 

บางคร้ัง 

นานๆคร้ัง 

ไม่เคย 

4 

3 

2 

1 

เป็นประจ า 

บางคร้ัง 

นานๆคร้ัง 

ไม่เคย 

1 

2 

3 

4 

 

2. แบบประเมนิศูนยเ์ดก็เลก็ปลอดโรคจากกรมควบคุมโรค มีทั้งหมด 35 ข้อ แบ่งเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 

2.1 ด้านการบริการจัดการภายในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็  จ านวน 2 ข้อ 

2.2 ด้านบุคลากรของศนูย์เดก็เลก็   จ านวน 22 ข้อ 

2.3 ด้านอาคารสถานที่ สขุาภิบาล และอนามยัสิง่แวดล้อม จ านวน 7 ข้อ 

2.4 ด้านวัสดุอปุกรณใ์นการดูแลป้องกนัควบคุมโรค  จ านวน 4 ข้อ 

เกณฑก์ารให้คะแนน ดงันี้   

ถูกต้อง   เท่ากบั 1 คะแนน 

   ไม่ถูกต้อง  เท่ากบั 0 คะแนน 

คะแนนเตม็ 35 คะแนน 

รวมคะแนน มากกว่า 28 ขึ้นไป (80%) ผ่านการประเมนิ 

   

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. ผู้วิจัยเลือกศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ที่มกีารรายงานปิดศนูย์ฯด้วยโรคมอื เท้า ปากและไม่มกีารรายงานปิดศูนย์ใน

ปี พ.ศ. 2559 โดยศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่เผื่อมรีายงานการปิดบ่อยที่สดุถงึ 5 คร้ัง และศูนยพั์ฒนาเดก็

เลก็บ้านป่าซางไม่มกีารรายงานการปิดด้วยโรคมอื เท้า ปากในปี พ.ศ. 2559 

2. เลือกเดก็อายุ 0 – 5 ปีทุกคนภายในศูนยเ์ดก็เลก็ทั้ง 2 ศูนย์ โดยศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่เผื่อมจี านวน 

95 คน และศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านป่าซางมจี านวน 92 คน แล้วท าการหาสดัสว่นจากแอพลิเคชัน 
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n4studied โดย Two independent proportions formula ได้สดัสว่นคอื  คอื 0.6 ต่อ 0.4 ซึ่ง แบ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกบัศนูย์ฯ จ านวน 19 คน และผู้ปกครองเดก็อายุ 0 – 5 ปีทุกคน 

สตูรที่ใช้ในการค านวณ (Two independent proportions formula) 

 
3. เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความรู้  ทศันคต ิ และการปฏบิตัตินป้องการโรคมอืเท้าปากโดยการ

สมัภาษณแ์ละใช้เคร่ืองมอืประเมนิศนูย์เดก็เลก็ปลอดโรคโดยการสงัเกต 

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียโดยใช้สถติ ิค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) และหาความสมัพันธร์ะหว่างกลุ่มโดยใช้ independent t-test และใช้ one-

way ANOVA ในการหาความสมัพันธภ์ายในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครอง 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ค่าสถติพ้ืินฐาน ได้แก่ จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง เกี่ยวกบั เพศ, อายุ, 

ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดอืนในกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้องกบัศนูย์พัฒนาเดก็เลก็พบว่า เพศส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง 52.6% และเป็นเพศชาย 47.4% และอายุอยู่ในช่วง 36 – 45 ปี (ตารางที่ 1) ในขณะที่ผู้ปกครองเดก็อายุ 0 – 

5 ปี พบว่าศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่เผื่อเป็นเพศหญิง 61.4% เพศชาย 38.6% ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 16 – 35 ปี 

39.8% ในขณะที่ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ป่าซางเป็นเพศหญงิ 67.5% เพศชาย 32.5% ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 16-35 ปี 

35.0% (ตารางที่ 2)  

 

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะทั่วไปของผู้ที่เกี่ยวข้องในศูนย์เดก็เลก็ระหว่างศูนย์ฯบ้านแม่เผื่อและศนูย์ฯป่าซาง 

 

คุณลกัษณะทัว่ไป 

กลุ่มตวัอย่าง 

บา้นแม่เผือ่ 

n  

ป่าซาง 

n  

เพศ   

      ชาย 9 9 

      หญิง 10 10 

อาย ุ   

      15-25 2 1 

      16-35 5 3 

      36-45 7 6 

      46-55 4 5 

      56-65              1 4 

ความสมัพนัธ ์   

     ปลัดเทศบาล/อบต.             1                    1 

     นายกเทศบาล/อบต.                1                    1 

     ผู้อ านวยการศนูย์ฯ                  1 1 

     คุณคร/ูพ่ีเล้ียง                4 4 
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   แม่ครัว/ภารโรง 

นักวิชาการสาธารณสขุ 

     คนขับรถตู้ 

     ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

               2 

              5 

              3 

              2 

                   2 

5 

3 

2 

        

ระดบัการศึกษา   

     ประถมศกึษา               1 3 

     มัธยมศกึษา 6 5 

     ปริญญาตรี/สงูกว่าปริญญาตรี 12 11 

สถานภาพสมรส   

     โสด                           6 2 

     แต่งงาน                          11 17 

     หม้าย/หย่าร้าง                           2 - 

    รายได ้

        6,000 – 16,000 

       16,001 – 26,000 

       26,001 – 36,000 

       36,001 – 46,000 

       46,001 – 56,000 

               

                          9 

                          6 

                          3 

                         - 

                         1 

 

9 

5 

1 

2 

2 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ระหว่างบ้านแม่เผื่อและป่าซาง ผู้มส่ีวนเกี่ยวข้องนั้นมคีวามคล้ายกนั 

โดยมจี านวนเพศ อายุ และความสมัพันธท์ี่ไม่แตกต่างกนั และส่วนมากมสีถานภาพสมรส 

ตารางท่ี 2 คุณลักษณะทั่วไปของผู้ปกครองในศนูย์เดก็เลก็ระหว่างศนูย์ฯบ้านแม่เผื่อและศนูย์ฯป่าซาง 

 

คุณลกัษณะทัว่ไป 

กลุ่มตวัอย่าง 

บา้นแม่เผือ่ 

n(%) 

ป่าซาง 

n(%) 

เพศ   

    ชาย 32 26 

   หญิง 51 54 

อาย ุ   

    15-25 9 6 

    16-35 33 28 

    36-45 18 23 

    46-55 13 18 

    56-65 10 5 

ความสมัพนัธ ์   

      พ่อ/แม่ 69 69 

      ปู่ /ย่า/ตา/ยาย 9 9 

      ป้า/น้า/พ่ีสาว 5 2 

อาชีพ   

      เกษตรกร 31 37 

      รับจ้างทั่วไป 17 12 

      ข้าราชการ 7 9 

      นักเรียน/นักศกึษา 1 - 
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      ค้าขาย/ธุรกจิส่วนตัว 19 19 

      แม่บ้าน 4 2 

      พ่อครัว/แม่ครัว/ท างานร้านอาหาร 4 1 

ระดบัการศึกษา   

     ไม่ได้รับการศกึษา - 2 

     ประถมศกึษา 28 23 

     มัธยมศกึษา 43 42 

     ปริญญาตรี/สงูกว่าปริญญาตรี 12 13 

สถานภาพสมรส   

     โสด 7 10 

     แต่งงาน 72 68 

     หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 4 2 

รายได ้

      1,000 – 4,800 

      4,801 – 8,601 

      8,602 – 12,402 

    12,403 – 16,203 

    16,204 – 20,004 

 

15 

32 

21 

9 

6 

 

12 

28 

22 

6 

12 

 

เมื่อเปรียบเทยีบภายในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกบัศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ระหว่างคุณลักษณะทั่วไปและความรู้  ทศันคติ

และพฤตกิรรมในการป้องกนัโรคมอื เท้า ปาก พบว่าความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลากรกบัเดก็และสถานภาพสมรสมี

ความสมัพันธก์บัพฤตกิรรมการป้องกนัโรคมอื เท้า ปากอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั p-value 0.04 และ 0.01 

ตามล าดบั ในขณะที่ระดบัการศกึษามคีวามสมัพันธก์บัความรู้ในการป้องกนัโรค มอื ปากอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 

p-value 0.006 แต่เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ไม่มคีวามสมัพันธก์บัความรู้  ทศันคต ิและการปฏบิตัตินในการป้องกันโรค

มอื เท้า ปาก สว่นการเปรียบเทยีบภายในกลุ่มผู้ปกครองพบว่าอายุและระดบัการศึกษามคีวามสมัพันธก์บัทศันคตใินการ

ป้องกนัโรคมอืเท้าปากอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั p-value 0.007 และ 0.001 ตามล าดบั ในขณะที่เพศ 

ความสมัพันธร์ะหว่างเดก็ อาชพี สถานภาพสมรสและรายได้ ไม่มคีวามสมัพันธก์บัความรู้  ทศันคต ิและการปฏบิตัตินใน

การป้องกนัโรคมอื เท้า ปาก 

เมื่อเปรียบเทยีบระหว่างศนูย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่เผื่อและศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ป่าซาง พบว่าความรู้  ทศันคต ิ

และพฤตกิรรมการป้องกนัโรคมอื เท้า ปาก ในผู้ที่เกี่ยวข้องกบัเดก็ไม่ต่างกนัระหว่างศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ทั้ง 2 แห่ง แต่

ในขณะที่ผู้ปกครองของเดก็อายุ 0-5 ปี มกีารปฏบิตัตินในการป้องกนัโรคมอื เท้า ปากที่ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ

ที่ p-value 0.007 (ตารางที่ 3) เมื่อพิจารณาถงึค าถามในแบบสอบถามด้านการปฏบิตัตินในการป้องกนัโรคมอื เท้า ปาก 

พบว่าคะแนนของแบบสอบถามที่ต่างกนัมากๆ ของศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ที่ไม่เคยปิดและปิดบ่อยนั้น บ่งชี้ถงึความส าเรจ็ใน

การควบคุมโรค เช่น ปิดปากและจมูกทุกคร้ังเวลาจามหรือไอ, ให้เดก็ใช้อปุกรณร่์วมกบัสมาชิกคนอื่นในครอบครัว เช่น 

ช้อนส้อม ผ้าเชด็หน้า และป้อนข้าวเดก็ด้วยมอื (ตารางที่4) 
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ตารางท่ี 3 เปรียบเทยีบระหว่างความรู้  ทศันคต ิและการปฏบิตัตินในการป้องกนัโรคมอื เท้า ปากกบัผู้ปกครองเดก็อายุ 

0-5ปีในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่เผื่อและศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ป่าซาง 

การประเมิน กลุ่ม n ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
t df p-value 

ความรู้ บ้านแม่เผื่อ 83 12.07 3.46  

1.09 

 

161 

 

0.28 ป่าซาง 80 11.50 3.18 

ทศันคติ บ้านแม่เผื่อ 83 45.71 4.99  

0.07 

 

161 

 

0.94 
ป่าซาง 80 45.65 5.13 

พฤตกิรรม บ้านแม่เผื่อ 83 42.95 4.39  

-2.71 

 

161 

 

0.007* ป่าซาง 80 44.65 3.52 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทยีบพฤตกิรรมปฏบิตัตินของผู้ปกครองเดก็ระหว่างศูนยฯ์บ้านแม่เผื่อและศนูย์ฯป่าซาง 

 

พฤตกิรรม 

   กลุ่มตัวอย่าง 

บ้านแม่เผื่อ 

(n=83) 

ป่าซาง 

(n=80) 

1. ท่านใช้มือปิดปากเมื่อไอหรือจาม 

             นานๆคร้ัง 

             บางคร้ัง 

             ทุกคร้ัง 

 

2. ท่านล้างมือของท่านก่อนป้อนอาหารเดก็ 

             นานๆคร้ัง 

             บางคร้ัง 

             ทุกคร้ัง 

 

3. ท่านล้างมือของท่านหลังเข้าห้องน า้ 

             บางคร้ัง 

             ทุกคร้ัง 

 

4. ท่านล้างมือของท่านหลังเปล่ียนผ้าอ้อมให้เดก็หรือ

ท าความสะอาดให้เดก็เมื่อเข้าห้องน า้ 

             บางคร้ัง 

             ทุกคร้ัง 

 

5. เวลาล้างมือ ท่านขัดถูมอือย่างน้อย 20 วินาท ี

             ไม่เคยเลย 

             นานๆคร้ัง 

             บางคร้ัง 

             ทุกคร้ัง 

 

 

6. ท่านฟอกสบู่เวลาล้างมือ 

            ไม่เคยเลย 

             นานๆคร้ัง 

             บางคร้ัง 

 

4(4.8%) 

32(38.6%) 

47(56.6%) 

 

 

3(3.6%) 

15(18.1%) 

65(78.3%) 

 

 

17(20.5%) 

66(79.5%) 

 

 

 

16(19.3%) 

67(80.7%) 

 

 

1(1.2%) 

4(4.8%) 

54(65.1%) 

24(28.9%) 

 

 

 

1(1.2%) 

3(3.6%) 

44(53.0%) 

 

1(1.2%) 

18(22.5%) 

61(76.2%) 

 

 

- 

12(15.0%) 

68(85.0%) 

 

 

8(10.0%) 

72(90.0%) 

 

 

 

15(18.8%) 

65(81.2%) 

 

 

- 

3(3.8%) 

46(57.5%) 

31(38.8%) 

 

 

 

- 

6(7.5%) 

41(51.2%) 
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             ทุกคร้ัง 

 

7. ท่านหลีกเล่ียงการน าเดก็ไปในที่สาธารณะ เช่น 

ห้างสรรพสนิค้า ตลาด สนามเดก็เล่นในช่วงที่มี

การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 

             ไม่เคยเลย 

             นานๆคร้ัง 

             บางคร้ัง 

             ทุกคร้ัง 

 

8. ท่านให้เดก็ใช้สิ่งของ เช่น แก้วน า้ ช้อนส้อม 

ร่วมกบัคนอื่นๆในครอบครัว* 

             ไม่เคยเลย 

             นานๆคร้ัง 

             บางคร้ัง 

             ทุกคร้ัง 

 

9. ท่านดูแลไม่ให้เดก็เอาของเล่นเข้าปาก 

             ไม่เคยเลย 

             นานๆคร้ัง 

             บางคร้ัง 

             ทุกคร้ัง 

 

10. ท่านท าความสะอาดของเล่นหลังจากที่เดก็เล่น

เสรจ็แล้ว 

            ไม่เคยเลย 

             นานๆคร้ัง 

             บางคร้ัง 

             ทุกคร้ัง 

 

11. ท่านใช้มือหยบิจับอาหารที่ปรงุสกุแล้วในการป้อน

อาหารเดก็* 

             ไม่เคยเลย 

             นานๆคร้ัง 

             บางคร้ัง 

             ทุกคร้ัง 

 

12. คอยสงัเกตอาการของเดก็ว่าเจบ็ป่วยหรือไม่ใน

ทุกๆวัน 

             ไม่เคยเลย 

              นานๆคร้ัง 

             บางคร้ัง 

             ทุกคร้ัง 

 

13. ท่านท าความสะอาดบริเวณที่เดก็ทานอาหาร น่ัง 

นอน หรือคลานทุกวัน 

35(42.2%) 

 

 

 

 

5(6.0%) 

7(8.4%) 

36(43.4%) 

35(42.2%) 

 

 

 

13(15.7%) 

22(26.5%) 

30(36.1%) 

18(21.7%) 

 

 

- 

6(7.2%) 

6(7.2%) 

42(50.6%) 

 

 

 

5(6.0%) 

16(19.3%) 

49(59.0%) 

13(15.7) 

 

 

8(9.6%) 

26(31.3%) 

41(49.4%) 

8(9.6%) 

 

 

 

1(1.2%) 

1(1.2%) 

18(21.7%) 

63(75.9%) 

 

33(41.2%) 

 

 

 

 

1(1.2%) 

6(7.5%) 

34(42.5%) 

39(48.8%) 

 

 

 

23(28.8%) 

22(27.5%) 

32(40.0%) 

3(3.8%) 

 

 

1(1.2%) 

6(7.5%) 

36(45.0%) 

37(46.2%) 

 

 

 

3(3.8%) 

15(18.8%) 

48(60.0%) 

14(17.5%) 

 

 

29(36.2%) 

22(27.5%) 

27(33.8%) 

2(2.5%) 

 

 

 

- 

4(5.0%) 

21(26.2%) 

55(68.8%) 
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             ไม่เคยเลย 

             นานๆคร้ัง 

             บางคร้ัง 

             ทุกคร้ัง 

    - 

     2(2.4%) 

24(28.9%) 

57(68.7%) 

              1(1.2%) 

              3(3.8%) 

24(30.0%) 

52(65.0%) 

   

 

จากการประเมินศูนย์เดก็เลก็ปลอดโรคทั้ง 4 ด้าน ภายในศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ทั้ง 2 แห่ง ในแต่ละด้านพบว่า 

ด้านการบริหารการจัดการภายในศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ทั้ง 2 แห่งมีนโยบายในการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ด้าน

บุคลากรของศูนย์เดก็เลก็นั้น 50% ของบุคลากรของทั้ง 2 แห่งได้รับการอบรมการป้องกนัและควบคุมโรคจากนักวิชาการ

สาธารณสุข ด้านอาคารสถานที่ สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมพบว่าทั้ง 2 แห่งมีพ้ืนที่ส  าหรับเด็กไม่เพียงพอ 

นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ป่าซางมีการจัดสรรแบ่งพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมเป็นสดัส่วน แต่ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่

เผื่ออาคารส าหรับเดก็อายุ 2 ขวบมีห้องน า้และโรงอาหารติดกันโดยไม่มีประตูกั้น สุดท้ายด้านวัสดุอุปกรณ์ในการดูแล

ป้องกนัควบคุมโรคศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ทั้ง 2 แห่ง มีอุปกรณ์ส าหรับป้องกนัโรคที่ครบ ซึ่งทางศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ป่าซาง

สามารถเข้าถงึอปุกรณป์ฐมพยาบาลง่ายกว่าศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่เผื่อ 

การควบคุมโรคมอื เท้า ปาก จะมปีระสทิธภิาพหากทางศูนย์พัฒนาเดก็เลก็มกีารจัดการพ้ืนที่ภายในศูนย์ฯมีการ

จัดการที่เป็นไปตามแบบประเมนิศูนย์เดก็เลก็ปลอดโรคทั้ง 4 ด้าน คอื บุคลากรทุกคนภายในศูนย์ฯได้เข้ารับการอบรมใน

การควบคุมโรคระบาด เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาและจัดการภายในศูนย์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ืองการจัดสรรพ้ืนที่ภายใน

ศูนย์ ควรจัดสรรแบ่งแยกห้องน า้ ห้องเรียนและโรงอาหารให้เป็นสดัส่วน อปุกรณส์ าหรับป้องกนัโรคนั้นควรเตรียมพร้อม

และสะดวกต่อการใช้ทุกคร้ัง รวมถึงอุปกรณป์ฐมพยาบาลภายในศูนย์ควรอยู่ในพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงง่าย ไม่มีสิ่งกดีขวาง 

นอกจากนี้ทางศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ควรมกีารจัดอบรมให้แก่ผู้ปกครองเพ่ือเพ่ิมทกัษะการเล้ียงดูบุตรหลานตามพฤตกิรรมที่

เด่นชัดจากผลการศึกษาที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่น าไปสู่การระบาดของโรค เช่น พฤตกิรรมการล้างมอื เป็นต้น 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาการเปรียบเทยีบความรู้  ทศันคติ และพฤติกรรมการป้องกนัโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเดก็

เลก็บ้านแม่เผื่อต าบลดงมหาวัน และศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ป่าซาง ต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สามารถ

น ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ โดยความสัมพันธ์ของคุณลักษณะทั่วไปพบว่าอายุ และ ระดับการศึกษา  ของ

ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับทัศนคติในการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p-value 

=0.007 และ 0.001 ตามล าดับ แต่การศึกษาของแสงนิมิตชัยกุล, 2015 พบว่า ความรู้ เกี่ยวกับโรคมือ เท้า ปาก และ

ระดบัความรู้ของกลุ่มผู้ปกครองเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกบัการพยากรณ์ของการระบาดของโรคได้ ซึ่งขดัแย้งกบัการศึกษานี้ที่

พบว่าระดับความรู้ของผู้ปกครองไม่มีความสมัพันธก์บัความรู้ของการระบาดของโรคแต่มีความสมัพันธก์บัทศันคติ อาจ

เนื่องมาจากพ้ืนที่การศึกษาและประชากรที่แตกต่างกนั และจากการศึกษายังสามารถสรปุได้ว่าผู้ปกครองของเดก็ทุกระดับ

การศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า ปากแต่มีทัศนคติต่อการป้องกันโรคที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นปัจจัย

หนึ่งที่สามารถพยากรณก์ารระบาดของโรคมอื เท้า ปากได้ นอกจากนี้ความสมัพันธข์องบุคลากรกบัเดก็ (p-value=0.04) 

และ สถานภาพสมรส (p-value=0.01) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก รวมถึงระดับ

การศึกษา (p-value=0.006) กม็ีความสัมพันธก์ับความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกบั

เดก็ซึ่งอาจเป็นเพราะบุคคลากรในกลุ่มนี้ ท างานอยู่กับการส่งเสริมสุขภาพและได้รับการศึกษาในชั้นสูง เช่น ครู และ

นักวิชาการสาธารณสขุ 

 จากการศึกษาเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ทั้ง 2 แห่ง พบว่า

พฤตกิรรมการป้องกนัและควบคุมของผู้ปกครองมคีวามสมัพันธก์บัการป้องกนัและควบคุมโรค ซึ่งมปัีจจัยที่มผีลต่อการ

ควบคุมประกอบด้วย การปิดปากและ จมูกเมื่อไอหรือจาม การไม่ให้เดก็ใช้สิง่ของเคร่ืองใช้ร่วมกบัสมาชิกภายในบ้านและ 

การไม่ให้อาหารกบัเดก็ด้วยมอื ซึ่งสมัพันธก์บัการศึกษาของ เจริญโชคพานิชย์, 2012 ที่พบว่าเราสามารถลดความเสี่ยง
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ต่อการตดิเชื้อได้โดยการที่มพีฤติกรรมสขุลักษณะที่ด ีเช่น การปิดปากเวลาไอหรือจาม และล้างมอืทุกคร้ังหลังจากการเข้า

ห้องน า้ 

 นอกจากนี้ เมื่อท าการประเมินศูนย์เดก็เลก็ปลอดโรคทั้ง 2 ศูนย์เดก็เลก็ พบว่าคะแนนของศูนย์พัฒนาเดก็เลก็

บ้านแม่เผื่อที่มรีายงานการปิดด้วยโรคมอื เท้า ปากในปี พ.ศ.2559 บ่อยที่สดุนั้นมคีะแนนน้อยกว่าศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ป่า

ซางที่ไม่มกีารรายงานการปิดเลยด้วยคะแนน 24.75 และ 33 คะแนนตามล าดบั 

 

สรุปผลการวิจยั 

 ความสัมพันธร์ะหว่างบุคลากรและ สถานภาพสมรสของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัเดก็นั้นมีความสัมพันธก์บั

พฤติกรรมการปฏบิัติตนในการป้องกนัโรคมือ เท้า ปาก นอกจากนี้ ระดับการศึกษานั้นมีความสมัพันธก์บัความรู้ของการ

ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในขณะที่ระดับความรู้  และอายุของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการป้องกันและ

ควบคุมโรคมอื เท้า ปาก 

 ความรู้  ทศันคติ และ พฤติกรรมการป้องกนัโรคมือ เท้า ปาก ของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องของศูนย์พัฒนาเดก็

เลก็ทั้ง 2 แห่ง ไม่มคีวามแตกต่างกนั แต่ในขณะที่พฤตกิรรมการปฏบิตัตินป้องกนัโรคมอื เท้า ปากของผู้ปกครอง ระหว่าง

ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ทั้ง 2 แห่ง มีความแตกต่างกนั และเมื่อพิจารณาถึงค าถามในแบบสอบถามพบว่า พฤติกรรมการปิด

ปากเวลาไอหรือจาม ไม่ให้เดก็ใช้อปุกรณร่์วมกบัคนภายในครอบครัวและการไม่ป้อนอาหารเดก็ด้วยมือ เป็นพฤตกิรรมที่

ช่วยป้องกนัการเกดิโรคมอื เท้า ปาก อย่างมปีระสทิธภิาพ 

 จากการสงัเกตโดยใช้แบบประเมินศูนย์เดก็เลก็ปลอดโรคพบว่าคะแนนของศูนย์ฯบ้านแม่เผื่อมีคะแนนต ่ากว่า

เกณฑม์าตรฐานและน้อยกว่าศูนย์ฯป่าซาง 24.75 และ 33 ตามล าดบั  

 อย่างไรกต็าม การศึกษาในอนาคตควรประเมินโดยขึ้นอยู่กบับริบทของชุมชน ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็และศักยภาพ

ของชุมชน เพ่ือลดโอกาสในการระบาดของโรคได้ 

กิตติกรรมประกาศ 

จากการศึกษาครั้งนี้  ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ ง รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ได้แก่ นางมยุรี หมั่นคิด 

นายพิเชษฐ์ หมั่นคดิและนางสาวสทุาทพิย์ แสนใจ ที่ให้การสนับสนุนและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยในคร้ังนี้  

ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านแม่เผื่อและศูนย์พัฒนาเดก็เลก็บ้านป่าซางในการให้ข้อมูลและสถานที่ในการ

ท าวิจัยในคร้ังนี้ 

ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.วุฒิชัย นาชัยเวียง และ คณะอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ ส านักวิชา

วิทยาศาสตร์สขุภาพ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ที่ได้กรณุาเสยีสละเวลาในการให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และ ข้อคดิเหน็

ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย ตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดยีิ่งมาตลอด 

พร้อมทั้งให้ก าลังใจในการท างานวิจัยจนเสรจ็สมบูรณด้์วยด ีซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรณุาของท่านเป็นอย่างสงู 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงปฏบิตักิารครั้งนี้มจุีดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนารปูแบบการป้องกันผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมีก าจัด

ศัตรพืูชในการปลูกหอมแดงโดยการมส่ีวนร่วมของชุมชนที่สอดคล้องกบับริบทและวิถชีีวิตของชุมชน: กรณศีึกษาต าบลชัย

จุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มผู้ร่วมวิจัย คือ เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงในต าบลชัยจุมพลที่สมัครใจเข้าร่วม

โครงการจ านวน 30 คน และตัวแทนแกนน าชุมชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจ านวน 29 คน เกบ็รวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสมัภาษณ์ การสมัภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มระหว่างเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้สถิตเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน Paired t-test และการวิเคราะห์

เนื้ อหา ผลการวิจัยพบว่าหลังจากเสรจ็สิ้นการด าเนินการใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมท าให้เกษตรกรมีความรู้  ทศันคติ

และพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ิมมากขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติและมีระดับสารเคมีในเลือดในระดับที่ปลอดภัยขึ้น โดยรูปแบบการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจาก

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการปลูกหอมแดงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน: 

กรณศีึกษาต าบล   ชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอตุรดติถ ์ประกอบด้วย 9 กจิกรรม จ าแนกตามระดบัความสมัพันธท์าง

สงัคมดงันี้  1) ระดบับุคคล ม ี3 กจิกรรม คอืการแจกคู่มอื การจัดให้มอีปุกรณป้์องกนัและการสวมใส่อปุกรณป้์องกนั 2) 

ระดับชุมชน มี 3 กิจกรรม คือเปิดเสียงตามสาย การสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันจากร้านจ าหน่ายและการเฝ้าระวัง

พฤติกรรมการป้องกัน 3) การสนับสนุนจากภาครัฐ มี 3 กิจกรรม คือ การสนับสนุนอุปกรณ์ในการป้องกัน การตรวจ

สารเคมีในเลือดและการอบรมให้ความรู้  ดังนั้นจึงควรน ากระบวนการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่อื่นๆ ที่มีบริบท

ใกล้เคยีงกนัต่อไป 

ค าส าคญั: สารเคมกี าจัดศัตรพืูช ผลกระทบทางสขุภาพ หอมแดง การมสี่วนร่วมของชุมชน 
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Abstract 

The purpose of this action research was to develop health impact prevention from pesticides model in 

shallot farming using community participation appropriating to context and lifestyle in Chaijumphon Sub-district, 

Laplae District, Uttaradit  Province. The amount of samples investigated included 30 shallot farmer volunteers, and 

29 representatives of community leaders, and the government sector. The structured interviews, in-depth interview 

and focus group discussion were collected during June – October 2015. The data analysis was done by descriptive 

statistics, percentage, mean, standard deviation, inferential statistics (paired t-test) and content analysis. The results 

showed that after the participation process was finished, the shallot farmer had significantly increased their 

knowledge, attitude and protective behavior after the participation in the study,  and increases of safety level of 

enzyme cholinesterase. The research finding showed that the health impact prevention from pesticides model in 

shallot farming using community participation appropriating to context and lifestyle in Chaijumphon Sub-district, 

Laplae District, Uttaradit Province consisted of 9 activities divided by social relationship as follows: 1) Individual 

level has 3 activities, including giving the guide book, providing personal protective equipment, and wearing 

personal protective equipment, 2) Community level had 3 activities includes voice village broadcast tower, 

supporting personal protective equipment from pesticide shops, and surveillance the prevention behavior, 3) 

Government supporting  had 3 activities includes supporting personal protective equipment, training, and screening 

cholinesterase enzyme via blood. The process should be widely promoted on other villages with similar 

circumstances. 

Keywords: Pesticide, Health Impact, Shallot, Community Participation 

 

บทน า 

การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบนัมจุีดมุ่งหมายเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเป็นส าคัญโดยมุ่งเน้นการส่งออก

สนิค้าเกษตรท าให้มีการพ่ึงพาปัจจัยการผลิตเพ่ิมขึ้นซึ่งปัจจัยการผลิตที่ส  าคัญประเภทหนึ่งคือสารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดย

พบว่ามีปริมาณและมูลค่าการน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเนื่องและจากสถิติการน าเข้าสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชของประเทศไทยจากข้อมูลของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรพบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีน าเข้าสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชทุกชนิดเท่ากับ 173,924,000 กิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณการน าเข้าสูงที่สุดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมีปริมาณการ

น าเข้าสารก าจัดแมลง 21,486,000 กโิลกรัม สารก าจัดวัชพืช 137,049,000 กโิลกรัม สารป้องกนัโรคพืชและก าจัดโรค

พืช 10,350 กโิลกรัม (ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร, 2556, น.1)  

ส าหรับเกษตรกรเมื่อมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชจะส่งผลท าให้เกดิการเจบ็ป่วยทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้ อรัง

จากข้อมูลพบผู้ ป่วยพิษจากสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชปี พ.ศ. 2556 มีอัตราป่วย 12.37 ต่อประชากรแสนคน ใน

ส่วนของจังหวัดอุตรดิตถ์มีอุบัติการณ์เจบ็ป่วยด้วยโรคสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในปี พ.ศ. 2556 เป็นล าดับ 7 ของประเทศ

โดยมีอตัราป่วย 34.68 ต่อประชากรแสนคน (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม, 2557, น. 24) และใน

ปี พ.ศ. 2557 พบเกษตรกรที่มีความเสี่ยงจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจ านวน 9,282 คน และพบผลการตรวจสารเคมีใน

เลือดที่อยู่ในระดับเสี่ยงและไม่ปลอดภัยจ านวน 3,258 คน โดยพบมากที่สดุในอ าเภอลับแล ร้อยละ 65.26 (ส านักงาน

สาธารณสขุจังหวัดอตุรดติถ,์ 2557, น.4) 

จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีประชากรที่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมคิดเป็นร้อยละ 53.65 โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกท าการเกษตรจ านวน 4,785,831 ไร่ (ส านักงานเกษตรจังหวัด

อุตรดิตถ์, 2556, น. 11) โดยอาชีพหลักของชาวอุตรดิตถ์คือ เกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว หอมแดง ผลไม้ และพืช

เศรษฐกิจหลักประเภทพืชผักที่ท ารายได้สูงที่สุดให้กับจังหวัดอุตรดิตถ์คือ หอมแดง โดยในปี พ.ศ. 2556 มีผลผลิต

หอมแดงจ านวน 16,078 ตันและ ปี พ.ศ. 2557 มีผลผลิตจ านวน 16,746 โดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกถึง 16,485 ไร่ และใน
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ปี พ.ศ. 2555 ยังมีผลผลิตหอมแดงรวมสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจากจังหวัดศรีสะเกษ (ส านักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร, 2556, น. 43) โดยอ าเภอลับแลเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีการปลูกหอมแดงมากแห่งหนึ่งของ

จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเกษตรกรท าการปลูกปีละ 2 ครั้ง คือช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมและช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 

โดยในการปลูกหอมแดงเกษตรกรต้องใช้สารเคมีก าจัดศัตรูตั้งแต่เร่ิมจนเกบ็เกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ เกษตรกรยังต้อง

ระวังป้องกนัโรคที่จะเกดิขึ้นโดยโรคที่ส  าคญัคอืโรครากเน่าและแมลงหนอนกดักนิใบโดยในการป้องกนัแมลงนั้นต้องมกีาร

ใช้ยาฆ่าแมลงเป็นจ านวนมากก่อนที่จะเกบ็ผลผลิตโดยสารเคมีที่เกษตรกรนิยมใช้ คือ กรัมมอ๊กโซนซึ่งมีชื่อสามัญว่า พา

ราควอท ไกลโฟเซตซึ่งสารเหล่านี้มคีวามเป็นพิษสงูก่อให้เกดิการระคายเคอืงต่อผวิหนังและการท างานของระบบประสาท  

จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชท าให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกพยายามหามาตรการ

และแนวทางเพ่ือป้องกนัผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เช่น กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปมีกฎระเบียบ

โดยให้ประเทศสมาชิกจัดท าแผนเพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและส่งเสริมทางเลือก

การผลิตแบบอื่นๆ ที่ไม่ต้องใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (สาคร ศรีสุข, 2556, น. 19) ส าหรับประเทศไทยมีแนวทางและ

มาตรการในการป้องกันผลกระทบจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยมีการจัดท าและด าเนินงานแผนแม่บทพัฒนาความ

ปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2540-2544) ต่อเนื่องถึงแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2564) โดยมีเป้าหมายในการให้สังคมและสิ่งแวดล้อมปลอดภัยบนพ้ืนฐานของการจัดการ

สารเคมีที่มีประสทิธิภาพ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพ่ือให้การจัดการสารเคมีให้เป็นระบบและเหมาะสมกับบริบท

เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการสารเคมีและลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

(คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี, 2555, น. 28) โดยจากแผนฯ ทั้ง 3 ฉบับที่

ผ่านมาพบว่าปัญหาสารเคมกี าจัดศัตรพืูชในประเทศไทยยังพบว่ามปัีญหาหลักๆ คอืปัญหาสารเคมใีนภาคเกษตรกรรมอนั

เกดิจากการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูชไม่ถูกต้องมีผลกระทบโดยตรงต่อสขุภาพของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีก าจัดศัตรพืูชและ

ยังพบปัญหาสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจส่งผลต่อประชาชนในประเทศ

และการค้าระหว่างประเทศ  

จากมาตรการและแนวทางในการป้องกันผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชพบว่าวิธีการป้องกัน

ผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการก าหนดหรือสั่งการจากภาครัฐสู่ภาคประชาชนให้

ปฏบิัติตามโดยมีการพยายามหามาตรการป้องกนัปัญหาด้านสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพ่ือผลักดันให้เกดิการจัดการสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชเพ่ือสขุภาวะโดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายต่างๆ ผ่านช่องทางนโยบายต่างๆ โดยเน้นการผลักดันให้

เกิดการจัดการควบคุมและก ากบัดูแลการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ( เดชรัต สุขก าเนิด, 

วิชัย เอกพลากรและปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, 2545, น.18) ดังนั้นเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพที่จะเกดิขึ้น

จากการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูชในการปลูกหอมแดง  

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนารูปแบบการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการ

ปลูกหอมแดงโดยการมสี่วนร่วมของชุมชนที่สอดคล้องกบับริบทและวิถชีีวิตของชุมชน: กรณศีึกษาต าบลชัยจุมพล อ าเภอ

ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์สภาพปัญหาและการป้องกนัอนัตรายโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ

หาแนวทางในการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูชในการปลูกหอมแดงโดยให้เกดิการเรียนรู้

และตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีพฤติกรรมในการป้องกันผลกระทบทางสขุภาพจากการใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและต่อเนื่องที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น อันจะน าไปสู่การส่งเสริมให้

เกษตรกรน าไปปฏิบัติในการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงที่

สอดคล้องกบับริบทและวิถชีีวิตของชุมชนในพ้ืนที่อย่างย่ังยืนต่อไป  
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วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวจิัยเชิงปฏบิตักิาร (Action research) ตามแนวคดิของ Kemmis and McTaggart (1998) 

มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยผู้วิจัยแบ่งระยะการวิจัยออกเป็น  4 ระยะ ดังต่อไปนี้  ระยะที่ 1 

ระยะวางแผน (Planning) ระยะที่ 2 ระยะปฏบิัติการ (Action) ระยะที่ 3 ระยะประเมินผล (Evaluation) และระยะที่ 4 

ระยะสะท้อนผล (Reflection) ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามระยะการวิจัยดงันี้  

ระยะที่ 1 วางแผน (planning) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่ 

ขั้นตอน 1 การศึกษาสถานการณ์การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกจากผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและสามารถให้

ข้อมูลได้มากที่สุด (Rich information) จ านวน 44 คน ประกอบด้วย ก านันและผู้ ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลชัยจุมพล เกษตรอ าเภอลับแล สาธารณสขุอ าเภอลับแล ผู้อ  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล นักวิชาการ

สาธารณสขุ เกษตรต าบล ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม สหกรณ์การเกษตร เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงที่ใช้

สารเคมี ผู้รับจ้างปลูกหอมแดงหรือรับจ้างพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช หมอดิน อาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านและ

ตวัแทนร้านจ าหน่ายสารเคม ี 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในระยะที่ 1  

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยใช้การสมัภาษณเ์ชิงลึกกบัเกษตรกร ณ บ้านของเกษตกรจ านวน 30 คน โดยใช้เวลาประมาณ

คนละ 15 – 30 นาที และการสนทนากลุ่มกับเกษตรกร ณ ศาลาประชาคมประจ าหมู่บ้านจ านวน 10 คน โดยใช้เวลา

ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยแนวทางการสมัภาษณแ์ละการสนทนากลุ่มได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร เอกสารเลขที่ NU-IRB No.083/58 ในขณะด าเนินการวิจัยผู้วิจัยปฏบิัติตามหลักการพิทักษ์สิทธ์

ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกประการโดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยจะถูกเกบ็เป็นความลับและน าเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวมเท่านั้น 

ขั้นตอน 2 ยกร่างรูปแบบการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนที่สอดคล้องกบับริบทและวิถีชีวิตของชุมชน ด้วยวิธกีารระดมสมอง (Brain storming) โดยใช้เทคนิคการวางแผน

แบบมีส่วนร่วม (Appreciation Influence Control: AIC) โดยเวลาในการจัดกจิกรรม 1 วัน ณ หอประชุมองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลชัยจุมพล ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยวิธกีารเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกตวั

แทนที่เข้าร่วมประชุมเทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วมแบบสร้างสรรค์ A-I-C จ านวน 29 คนประกอบด้วยก านันและ

ผู้ ใหญ่บ้าน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ผู้อ  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้อ  านวยการโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ เกษตรต าบล ผู้อ  านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง ผู้ รับจ้างปลูก

หอมแดงหรือรับจ้างพ่นสารเคมกี าจัดศัตรพืูช อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า ร้านจ าหน่ายสารเคมแีละประชาชน  

ขั้นตอน 3 ยืนยันรูปแบบการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชน ด้วยการจัดเวทีประชาคม (civil society forum) เพ่ือรับฟังความ

คิดเหน็และหาข้อสรปุความคิดเหน็เกี่ยวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน าไปปฏบิัติจากผู้ที่มีประสบการณ์

จ านวน 29 คน 

ระยะที่ 2 ปฏบิัติการ (action) เป็นระยะของการน ารูปแบบการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชนประกอบด้วย 9 กิจกรรม จ าแนกตาม

ระดับความสมัพันธท์างสงัคมดังนี้  1) ระดับบุคคล มี 3 กจิกรรม คือการแจกคู่มือ การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกนัและการ

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน 2) ระดับชุมชน มี 3 กิจกรรม คือเปิดเสียงตามสาย การสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันจากร้าน

จ าหน่ายและการเฝ้าระวังพฤตกิรรมการป้องกนั 3) การสนับสนุนจากภาครัฐ มี 3 กจิกรรม คือ การสนับสนุนอปุกรณใ์น

การป้องกนั การตรวจสารเคมีในเลือดและการอบรมให้ความรู้ ไปทดลองใช้ในพ้ืนที่เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยผู้วิจัยใช้

บ้านต้นขาม หมู่ที่ 2 เป็นพ้ืนที่ในการศึกษาเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีเกษตรกรปลูกหอมแดงเป็นจ านวนมากและเกษตรกรมี

ผลการตรวจสารเคมใีนเลือดที่สงู 
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ระยะที่ 3 ประเมินผล (evaluation) เป็นระยะของการประเมินผลของการน ารูปแบบไปทดลองใช้ในพ้ืนที่การ

ศึกษาวิจัยผู้วิจัยก าหนดวิธกีารประเมนิผลดงันี้   

1. ประเมินผลความรู้  ความรู้ เรื่องสารเคมีก าจัดศัตรูพืช จ านวน 20 ข้อ เป็นค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ มี 

2 ระดับคือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน และแบ่งระดับคะแนนโดยใช้เกณฑ์ของ Bloom (1976)  

กล่าวคือ คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80 มีความรู้อยู่ในระดับสงู คะแนนร้อยละ 60-79 มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และ

คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 มคีวามรู้อยู่ในระดบัต ่า 

2. ทศันคตใินการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูช จ านวน 15 ข้อ 5 ระดบั คอื เหน็ด้วยมากที่สดุ เหน็ด้วยมาก เหน็ด้วย

ปานกลาง เหน็ด้วยน้อยและไม่เหน็ด้วย โดยข้อค าถามเชิงบวกมีเกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 5, 4, 3, 2 และ1 คะแนน 

ตามล าดบั ข้อค าถามเชิงลบมเีกณฑก์ารให้คะแนนเท่ากบั 1, 2, 3, 4 และ5 คะแนน ตามล าดบัและแบ่งระดบัคะแนนโดย

ใช้เกณฑ์ของ Best (1977) กล่าวคือ คะแนนเฉล่ีย 3.67–5.00 มีทัศนคติอยู่ในระดับสูง คะแนนเฉล่ีย 2.34–3.66 มี

ทศันคตอิยู่ในระดบัปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 1.00–2.33 มทีศันคตอิยู่ในระดบัต ่า 

3. พฤติกรรมในการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการปลูกหอมแดงประกอบด้วย

พฤติกรรมก่อนการใช้สารเคมีก าจัดพืช ขณะใช้สารเคมีก าจัดพืชและหลังการใช้สารเคมีก าจัดพืช จ านวน 59 ข้อ เป็น

ค าถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 3 ระดับ คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบางครั้งและไม่ปฏิบัติเลย โดยข้อ

ค าถามเชิงบวกมีเกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ 3, 2 และ 1 คะแนน ตามล าดับ ข้อค าถามเชิงลบมีเกณฑ์การให้คะแนน

เท่ากับ 1, 2 และ 3 คะแนน ตามล าดับและแบ่งระดับคะแนนโดยใช้เกณฑ์ของ Best (1977) กล่าวคือ คะแนนเฉล่ีย 

2.35–3.00 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับสงู คะแนนเฉล่ีย 1.68–2.34 มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง และคะแนนเฉล่ีย 

1.00–1.67 มพีฤตกิรรมอยู่ในระดบัต ่า  

4. ประเมินผลพฤติกรรมการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูก

หอมแดง  

5. ประเมินผลการเปรียบเทยีบระดับเอน็ไซม์โคลีนเอสเตอเรสเพ่ือทดสอบการตกค้างของสารเคมีในเลือดกับ

เกษตรกรก่อนและหลังทดลองรปูแบบฯ 

ระยะที่ 4 สะท้อนผล (reflection) เป็นระยะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบั

ข้อดีข้อด้อย ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้ นในขณะทดลองใช้รูปแบบฯ ผู้ วิจัยเลือกผู้ เข้าร่วมการถอดบทเรียนแบบ

เฉพาะเจาะจงจ านวน 29 คน ใช้การถอดบทเรียน (lesson learn) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยใช้พ้ืนที่เดียวกนักบัการ

ศึกษาวิจัยในระยะที่ 2 คอื บ้านต้นขามหมู่ที่ 2 ต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัดอตุรดติถ ์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเชิงพรรณนาหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสถติเิชิงอนุมาน Paired t-test  

 

ผลการศึกษา 

1. สถานการณ์การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้

ปลูกหอมแดง 

ข้อมูลทั่วไปพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.6 เพศหญิง ร้อยละ 46.4 ส่วน

ใหญ่มีอายุ 40 – 49 ปี ร้อยละ 39.2 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 92.5 มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา   ร้อยละ 

78.3 มีรายได้เฉล่ีย 90,001–110,000 บาท/ปี ร้อยละ 33.2 ส่วนใหญ่เคยตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด ร้อยละ 52.0 

โดยส่วนใหญ่มีผลการตรวจสารเคมีในเลือดปกติ ร้อยละ 30.6 รองลงมามีความเสี่ยง ร้อยละ 11.8 เกษตรกรส่วนใหญ่

ปลูกหอมแดงมาเป็นเวลา 11-20 ปี ร้อยละ 43.4 ส่วนใหญ่ปลูกหอมแดงปีละ 2 ครั้ง ร้อยละ 91.1 ใช้สารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชมาเป็นเวลา 11-20 ปี  ร้อยละ 43.4 ส่วนใหญ่เกษตรกรเป็นคนฉีดพ่นเองร้อยละ 91.4 ฉีดพ่นสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชช่วงเวลา 8.00 -12.00 น. ร้อยละ 75.3 ส่วนใหญ่ชื้อสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจากสหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 80.3 

รองลงมาซื้อจากร้านขายสารเคมีก าจัดศัตรพืูชร้อยละ 68.1 ส่วนใหญ่ได้รับค าแนะน าในการเลือกใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช

จากเกษตรกรด้วยกนัเองร้อยละ 57.9 ส่วนใหญ่มเีหตผุลในการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูชเพ่ือใช้ก าจัดแมลงศัตรพืูช ร้อยละ 
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90.1 และใช้เพ่ือก าจัดวัชพืช ร้อยละ 80.6 ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีมากกว่า 3 ชนิดผสมกัน ร้อยละ 51.6 ส่วนใหญ่ไม่เคย

ได้รับการอบรมการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูช ร้อยละ 71.7 ไม่เคยได้รับความรู้ เกี่ยวกบัการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูช ร้อยละ 

56.9 และส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการใช้อปุกรณป้์องกนัอนัตรายจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรพืูช ร้อย

ละ 70.4  

2. ผลการยกร่างรูปแบบการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนที่สอดคล้องกบับริบทและวิถชีีวิตของชุมชน ผู้วิจัยได้รปูแบบฯ (ฉบบัร่าง) ประกอบด้วย 12 กจิกรรม ดงันี้  

ระยะเตรียมการ (3 กจิกรรม) ประกอบด้วย (1) เตรียมเอกสารคู่มือและสื่อเอกสารความรู้ เกี่ยวกับการใช้

สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย อนัตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและการป้องกนัตนเองที่ถูกต้องจากการใช้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพืช (2) เตรียมสื่อให้ความรู้ เสียงตามสายผ่านหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านในการป้องกันผลกระทบทาง

สขุภาพจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (3) เตรียมประสานงานกบัผู้น าชุมชน ผอ.รพ.สต อาสาสมัครสาธารณสขุประจ า

หมู่บ้าน เกษตรต าบล อบต. และร้านจ าหน่ายสารเคมใีนพ้ืนที่ในการเตรียมพ้ืนที่ในการทดลองรปูแบบ 

ระยะด าเนินการ (9 กจิกรรม) (1) การประชุมชี้แจงรายละเอยีดกจิกรรมของรปูแบบฯ และขอความร่วมมอื

จากทุกภาคส่วนในชุมชน (2) การขอความร่วมมือจากร้านขายสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการแนะน าวิธีการใช้ส ารเคมีที่

ถูกต้องรวมถึงการแจกของแถมเป็นอุปกรณท์ี่เกษตรกรใช้ในการป้องกนัตนเองแทนอย่างอื่น (3) แจกคู่มือเกษตรกรใน

การป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  (4) การตรวจคัดกรองสารเคมีตกค้างในเลือดให้กับ

เกษตรกรก่อนเริ่มปลูกหอมแดง (5) อบรมให้ความรู้ กับเกษตรกรในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยและ

อันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช

ประเมนิผลโดยการวัดความรู้  ทศันคตแิละพฤตกิรรมก่อนการปลูก (6) ให้ความรู้ เสยีงตามสายผ่านหอกระจายข่าวประจ า

หมู่บ้านในการใช้อุปกรณ์ในการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรพืูชในการปลูกหอมแดงสปัดาห์ละ 2 

วัน คือวันจันทร์และวันศุกร์ (7) ผู้วิจัยและอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านร่วมกนัติดตามประเมินพฤติกรรมของ

เกษตรกรในการใช้อุปกรณ์ในการป้องกนัตนเองที่แปลงหอมแดง (8) การตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดให้กบัเกษตรกร

หลังเกบ็เกี่ยวหอมแดง (9) ประเมนิผลโดยการวัดความรู้  ทศันคตแิละพฤตกิรรมหลังการปลูกหอมแดง 

ภายหลังได้รูปแบบ (ฉบับร่าง) ผู้วิจัยได้ท าประชาคมเพ่ือยืนยันรูปแบบฯ พบว่าผู้ เข้าร่วมประชาคมเหน็ด้วยว่า

รปูแบบฯ มคีวามเหมาะสมกบับริบทพ้ืนที่ ร้อยละ 96.7 (29 คน) และสามารถน าไปปฏบิตัไิด้จริง ร้อยละ 96.7 (29 คน) 

3. ผลการประเมนิความรู้  ทศันคตแิละพฤตกิรรมในการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช

ในการปลูกหอมแดงของเกษตรกรที่เข้าร่วมท าลองใช้รปูแบบจ านวน 30 คน ก่อนและหลังทดลองใช้รปูแบบฯ ผลการวิจัย

พบว่าค่าคะแนนเฉล่ียความรู้ของเกษตรกรในการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมกี าจัดศัตรพืูชก่อนการทดลอง

รูปแบบฯ เท่ากบั 8.2 คะแนนและหลังการทดลองรูปแบบฯ เท่ากบั 16.6 คะแนนจากคะแนนทั้งหมด 20 คะแนน ผล

การเปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงก่อนการทดลองรูปแบบฯ และหลัง

การทดลองรปูแบบฯ เพ่ิมขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 (ตารางที่ 1) 

 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนความรู้ของเกษตรกรในการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมีก าจัด

ศัตรพืูชก่อนและหลังการทดลองรปูแบบฯ 

 การเปรียบเทยีบความรู้ x S.D. Paired t-test df p-value 

ก่อนด าเนินการ (สปัดาห์ที่ 1) 8.2 1.8 19.9 29 < 0.001* 

หลังด าเนินการ (สปัดาห์ที่ 16) 16.6 1.3    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ด้านทศันคติพบว่าคะแนนเฉล่ียทศันคติของเกษตรกรในการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชก่อนการทดลองรูปแบบฯ เท่ากับ 46.9 คะแนนและหลังการทดลองรูป   แบบฯ เท่ากับ 62.5 คะแนน จาก

คะแนนทั้งหมด 75 คะแนน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียทศันคติของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง

ก่อนการพัฒนาและหลังการพัฒนาเพ่ิมขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 (ตารางที่ 2) 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียคะแนนทศันคตขิองเกษตรกรในการป้องกนัผลกระทบทาง สขุภาพจากสารเคมกี าจัด

ศัตรพืูชก่อนและหลังการทดลองรปูแบบฯ 

การเปรียบเทยีบทศันคต ิ x S.D. Paired t-test df p-value 

ก่อนด าเนินการ (สปัดาห์ที่ 1) 46.9 4.7 13.9 29 < 0.001* 

หลังด าเนินการ (สปัดาห์ที่ 16) 62.5 3.9    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ด้านพฤติกรรมในการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรหลังทดลอง

รูปแบบฯ พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมการทดลองรูปแบบฯ มีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมก่อนการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ

เกษตรกรก่อนการทดลองรปูแบบฯ เท่ากบั 50.9 คะแนนและหลังการทดลองรปูแบบฯ เท่ากบั 72.6 คะแนน จากคะแนน

ทั้งหมด 87 คะแนน ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในส่วนของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมระหว่างการใช้

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรก่อนการทดลองรปูแบบฯ เท่ากบั 48.4 คะแนนและหลังการทดลองรปูแบบฯ เท่ากบั 

73.4 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 84 คะแนน ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 และในส่วนของคะแนน

เฉล่ียพฤติกรรมหลังการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรก่อนการทดลองรูปแบบฯ เท่ากบั 25.2 คะแนนและหลัง

การทดลองรูปแบบฯ เท่ากบั 33.9 คะแนน จากคะแนนทั้งหมด 39 คะแนน ซึ่งเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 

0.05 (ตารางที่ 3) 

 

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียพฤติกรรม ก่อน ระหว่างและหลังการใช้สารเคมีก าจัด ศัตรูพืชของเกษตรกร

ก่อนและหลังการทดลองรปูแบบฯ 

การเปรียบเทยีบพฤตกิรรม X S.D. Paired t-test df p-value 

พฤตกิรรมก่อนการใช้ 

ก่อนด าเนินการ (สปัดาห์ที่ 1) 50.9 3.9 22.0 29 < 0.001* 

หลังด าเนินการ (สปัดาห์ที่ 16) 72.6 2.7    

พฤตกิรรมระหว่างการใช้ 

ก่อนด าเนินการ (สปัดาห์ที่ 1) 48.4 4.2 23.4 29 < 0.001* 

หลังด าเนินการ (สปัดาห์ที่ 16) 73.4 4.2    

พฤตกิรรมหลังการใช้ 

ก่อนด าเนินการ (สปัดาห์ที่ 1) 25.2 1.9 16.8 29 < 0.001* 

หลังด าเนินการ (สปัดาห์ที่ 16) 33.9 1.8    

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

4. การประเมินพฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองในแปลงหอมแดงจ านวน 5 

คร้ัง พบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมทดลองใช้รปูแบบฯ ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพในระหว่างฉีด

พ่นสารเคมกี าจัดศัตรพืูชที่แปลงหอมแดงประกอบด้วยใส่หน้ากาก ผ้าปิดจมูก สวมถุงมอืยางตลอดเวลา สวมเสื้อแขนยาว 

กางเกงขายาว สวมใส่รองเท้าบูตยาง ใส่หมวกปีกกว้าง ยืนอยู่เหนือลม ไม่กนิอาหารดื่มน า้ในบริเวณที่ฉีดพ่นและไม่สูบ

บุหร่ี เพ่ิมมากขึ้นในทุกคร้ังที่มีการติดตามประเมินผลในการปฏบิัตทุิกพฤตกิรรมครบทั้ง 30 คน ร้อยละ 100.0 แต่กยั็ง
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พบว่ามเีกษตรกร 1 ราย คดิเป็นร้อยละ 3.3 ที่ในการส ารวจคร้ังที่ 5 ที่ยังมกีารกนิอาหารหรือดื่มน า้ในบริเวณที่ฉีดพ่นและ

สบูบุหร่ี 

5. การเปรียบเทยีบระดับสารเคมีในเลือดกบัเกษตรกรที่เข้าร่วมทดลองรูปแบบฯ ก่อนและหลังทดลอง ท าการ

เกบ็รวบรวมข้อมูล 2 คร้ัง ในระยะเวลาห่างกนั 4 เดือน โดยคร้ังที่ 1 ท าการตรวจเลือดให้กบัเกษตรกรก่อนเร่ิมทดลอง

รปูแบบและคร้ังที่ 2 หลังทดลองใช้รปูแบบพบว่าสารเคมใีนเลือดของเกษตรกรที่เข้าร่วมทดลองรปูแบบฯ มรีะดบัสารเคมี

ในเลือดก่อนการทดลองรปูแบบฯ มรีะดบัไม่ปลอดภัยร้อยละ 26.7 หลังทดลองรปูแบบฯ มรีะดบัไม่ปลอดภัยลดลงเหลือ 

ร้อยละ 13.3 และก่อนการทดลองรปูแบบฯ มรีะดบัมคีวามเสี่ยง ร้อยละ 46.7 หลังทดลองรปูแบบฯ มรีะดบัมคีวามเสี่ยง

ลดลงเหลือร้อยละ 26.7 และก่อนการทดลองรูปแบบฯ มีระดับปลอดภัยร้อยละ 20.0 หลังทดลองรูปแบบฯ มีระดับ

ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 40.0  (ตารางที่ 4) 

 

ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัสารเคมใีนเลือดก่อนและหลังทดลองรปูแบบฯ 

ระดับสารเคมีในเลือด 
ก่อนทดลองรปูแบบฯ หลังทดลองรปูแบบฯ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ไม่ปลอดภยั 8 26.7 4 13.3 

มีความเสี่ยง 14 46.7 8 26.7 

ปลอดภยั 6 20.0 12 40.0 

ปกต ิ 2 6.76 6 20.0 

รวม 30 100.0 30 100.0 

 

7. ผลการถอดบทเรียนรปูแบบการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการปลูกหอมแดง

โดยการมส่ีวนร่วมของชุมชนที่สอดคล้องกบับริบทและวิถชีีวิตของชุมชน: กรณศีึกษาต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัด

อตุรดติถ ์ผู้วิจัยสรปุผลการถอดบทเรียน ดงัต่อไปนี้  

7.1 การออกแบบสื่อที่ใช้ในการเปิดเสียงตามสายที่หลากหลาย เช่น การจัดแบบรายการวิทยุ มีเพลง

ประกอบในระหว่างเปิดเสยีงตามสาย 

7.2 การออกแบบคู่มอืในการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรพืูชในการปลูกหอมแดงให้

มคีวามคงทนและแขง็แรงมากขึ้นและมกีารปรับปรงุคู่มือให้มรีปูภาพประกอบให้น่าสนใจและกระตุ้นให้เกษตรกรอ่านมากขึ้น 

7.3 ปรับปรงุรปูแบบการอบรมให้ความรู้กบัเกษตรกรในการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมีก าจัด

ศัตรพืูชในการปลูกหอมแดงให้หลากหลายวิธเีพ่ือให้เกดิความน่าสนใจมากขึ้น 

7.4 การตรวจระดบัเอน็ไซม์โคลีนเอสเตอเรสเพ่ือทดสอบการตกค้างของสารเคมใีนเลือดให้กบัเกษตรกรให้

เพ่ิมจ านวนคร้ังมากขึ้น  

ภายหลังจากการถอดบทเรียนผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาปรับปรุงรปูแบบฯ ให้มีความสมบูรณแ์ละเหมาะสมกบับริบท

ของพ้ืนที่ตามข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงประจักษ์ที่พบในขณะที่เข้าไปติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ โดยผู้วิจัยได้

จ าแนกกจิกรรมของรปูแบบดงันี้  

1. ระดบับุคคล ประกอบด้วย 3 คอื 

1.1 พัฒนาความรู้ในการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูชโดยการแจกคู่มอืส าหรับเกษตรกร 

1.2 การจัดให้มอีปุกรณป้์องกนัผลกระทบทางสขุภาพ 

1.3 การป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมกี าจัดศัตรพืูช 

2. ระดบัชุมชน ประกอบด้วย 3 คอื 

2.1 การให้ความรู้ ผ่านหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 

2.2 การสนับสนุนอปุกรณใ์นการป้องกนัตนเองของร้านจ าหน่ายสารเคมี 

2.3 การตดิตามเฝ้าระวังพฤตกิรรมของเกษตรกร 
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3. การสนับสนุนจากภาครัฐ 

3.1 การสนับสนุนอปุกรณใ์นการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากการใช้สารเคมี 

3.2 การตรวจคดักรองสารเคมใีนเลือดให้กบัเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง 

3.3 การอบรมให้ความรู้การป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมกี าจัดศัตรพืูช 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเนื่องจากเพศชายท าหน้าที่

หลักในการพ่นยามากกว่าเพศหญิงและส่วนใหญ่มีอายุ 40-49 ปี เนื่องจากเป็นวัยท างานและต้องดูแลครอบครัวซึ่ง

สอดคล้องกบัการศึกษาของพยนต์ อนิมณี (2550, น. 53) ที่ศึกษาความสมัพันธข์องการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชพบว่า

เพศชายที่อายุระหว่าง 40-50 ปี อยู่ในช่วงวัยแรงงานที่ต้องดูแลครอบครัวและการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชพบว่า

เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกหอมแดงเป็นเวลา 11-20 ปี ปลูกหอมแดงปีละ 2 ครั้ง เกษตรกรฉีดพ่นเองใช้สารเคมีในการ

ปลูกน้อยกว่า 10 ครั้งต่อ 1 รอบการปลูกและใช้สารเคมีมากกว่า 3 ชนิดผสมกนัซึ่งการสมัผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเป็น

ระยะเวลานานจะมีโอกาสได้รับพิษจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชได้มากและสะสมพิษมากขึ้นหากใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่

ถูกต้องซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของชัชวาลย์บุญเรือง และคณะ (2538, น. 74) พบว่าระยะเวลาและจ านวนคร้ังในการ

ใช้สารเคมป้ีองกนัก าจัดศัตรพืูชและพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรพืูชมีความสมัพันธก์บัระดับเอน็ไซม์โคลีนเอสเตอ

เรสโดย โดยพบว่ากรณีที่เกษตรกรใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมามากกว่า 10 ปี มีความเสี่ยงเป็น 2.12 เท่า ของกลุ่มที่ใช้

น้อยกว่า 10 ปี  

เกษตรกรมีผลกระทบสขุภาพทางกายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่มีอาการตาแดง/แสบตา/คัน เจบ็

คอ/ไอ เหนื่อยง่าย แสบจมูก ปวดหัว/เวียนหัว ผิวหนังเป็นผื่นคัน/คันที่ผิวหนัง สอดคล้องกบัการศึกษาของประชุมพร 

เลาห์ประเสริฐ และคณะ (2551, น. 91) พบว่าเกษตรกรมีอาการผิดปกติของร่างกาย โดยมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้

และมีผื่นคันและสอดคล้องกับการศึกษาของยุวยงค์ จันทรวิจิตร (2550, น. 87) พบผลกระทบด้านสุขภาพจากการใช้

สารเคมกีารเกษตร ได้แก่ มเีหงื่อออกมาก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ผื่นแพ้คนัและชาที่มอืเท้า 

เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มคีวามรู้ เกี่ยวกบัการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูชในการปลูก

หอมแดงหลังการทดลองรูปแบบฯ อยู่ในระดับสูงเพ่ิมมากขึ้นจากก่อนทดลองใช้รูปแบบฯ สอดคล้องกับการศึกษาของ

สอดคล้องกับการศึกษาของส ารอง ยันตพันธ์ (2546 , น. 78) ที่พบว่าการด าเนินงานตามโครงการสามารถท าให้

เกษตรกรมีระดับความรู้  ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการได้รับพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืชดีกว่าก่อน

ด าเนินการ ส่งผลให้เกษตรกรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันอันตรายที่ดีขึ้ น ด้านค่าคะแนนเฉล่ียความรู้ของ

เกษตรกรพบว่าผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียความรู้ของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดงก่อนการทดลอง

รูปแบบฯ และหลังการทดลองรูปแบบเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสอดคล้องกับผลการศึกษาของวุฒิภัทร  สมัตถะ 

(2544, น. 185) พบว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยมีความรู้ เกี่ยวกบัสารเคมีก าจัดศัตรูพืชก่อนด าเนินการมีความรู้อยู่ในระดบั

มาก ร้อยละ 21.9 หลังด าเนินการมคีวามรู้อยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 100 เพ่ิมขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 

ด้านทศันคติพบว่าผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียทศันคติของเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง

ก่อนการทดลองรูปแบบฯ และหลังการทดลองรูปแบบฯ เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสอดคล้องกับการศึกษาของ

จิรวัฒน์ เคม็กระโทก (2546, น. 65) พบว่าการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือศึกษาปัญหาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของเกษตรกรท าให้เกษตรกรมีระดับความรู้ ทศันคติและการปฏบิัติในการลดพฤติกรรม

เสี่ยงจากการได้รับอนัตรายจากการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูชที่ดขีึ้น 

ด้านพฤติกรรมในการป้องกันผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชพบว่าเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการมคีะแนนเฉล่ียโดยรวมที่เพ่ิมสงูขึ้นในทุกระยะของการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูช โดยพฤตกิรรมก่อนการใช้สารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชก่อนการทดลองใช้รปูแบบฯ และหลังการทดลองใช้รูปแบบฯ เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในส่วนของ

คะแนนเฉล่ียพฤตกิรรมระหว่างการใช้สารเคมีก าจัดศัตรพืูชก่อนการทดลองใช้รูปแบบฯ และหลังการทดลองใช้รปูแบบฯ 
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เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตแิละในส่วนของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมหลังการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชก่อนการทดลอง

ใช้รูปแบบฯ และหลังการทดลองใช้รูปแบบฯ เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถติิซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของทรงศร วงศ์

พรหม (2553, น. 114) พบว่าการปฏบิัติของเกษตรกรหลังอบรมมีการปฏบิตัิในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 90.6 และจาก

การศึกษาของประนอม ไชยเดช (2552, น. 87) พบว่าการปฏบิตัขิองเกษตรกรหลังอบรมมกีารปฏบิตัใินระดับดีคดิเป็น

ร้อยละ 100 และผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉล่ียคะแนนมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกันอย่างแพร่หลายส่งผลให้

เกษตรกรมีความเสี่ยงในการรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย และเกิดอันตรายได้ ดังนั้นการป้องกันตนเองจากสารเคมีก าจัด

ศัตรพืูชและการใช้สารเคมอีย่างถูกต้องจึงเป็นเร่ืองที่ควรให้ความส าคญัอย่างจริงจัง โดยการใช้กระบวนการการมสี่วนร่วม

โดยใช้เทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (Appreciation Influence Control: AIC) ท าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการจัดกจิกรรมให้เกษตรกรได้รับความรู้  ไปพร้อมกับการได้รับ

การสาธิตการใช้อุปกรณ์การป้องกันตนเองและเห็นภาพของการตกค้างของสารเคมีในเลือดระหว่างการใช้และไม่ใช้

อุปกรณ์ในการป้องกนัตนเองรวมถึงการปฏบิัตตินในการลดการสมัผัสกบัสารเคมีก าจัดศัตรพืูชก่อให้เกดิความเข้าใจและ

ทัศนคติรวมถึงการปฏิบัติที่ถูกต้อง อีกทั้งการมีการติดตามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นตัวกระตุ้นการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมท าให้เกษตรกรมีความสนใจ สงัเกต จดจ าท าให้มีพฤตกิรรมที่ถูกต้องในการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจาก

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชแต่อย่างไรกต็ามการที่จะลดผลกระทบทางสุขภาพจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูก

หอมแดงได้นั้นยังมีข้อจ ากดัในการปฏบิัติที่เกษตรกรต้องอาศัยระยะเวลานานและการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

โดยต้องอาศัยการมส่ีวนร่วมจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชน 

 

กิตติกรรมประกาศ  

การวิจัยเรื่องการพัฒนารปูแบบการป้องกนัผลกระทบทางสขุภาพจากสารเคมกี าจัดศัตรูพืชในการปลูกหอมแดง

โดยการมส่ีวนร่วมของชุมชนที่สอดคล้องกบับริบทและวิถชีีวิตของชุมชน: กรณศีึกษาต าบลชัยจุมพล อ าเภอลับแล จังหวัด
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ ใช้ฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสตัว์ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Movement) ของกรม

ปศุสตัว์ระหว่างปี 2012-2014 จ านวน 182,694 ระเบยีน โดยก าหนดให้อ าเภอของประเทศไทยเป็นหน่วยย่อยในการศึกษา 

(Node) และการออกใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายสตัว์เป็นเส้นเชื่อมระหว่างหน่วยย่อย (Tie) ผลการศึกษาพบว่าการเคลื่อนย้าย

โค กระบือมีลักษณะการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย มีอ าเภอที่มีการเคล่ือนย้ายโคกระบือ จ านวน 895 อ าเภอ มีเส้นเชื่อมจ านวน 

11,737 เส้น และมีค่าพารามิเตอร์ระดับเครือข่ายได้แก่ ค่าความหนาแน่นเครือข่าย, ค่าเฉล่ีย degree, ค่าเฉล่ีย geodesic 

distance, ค่าดัชนี closeness centralization, ค่าดัชนี betweenness centralization และ ค่า clustering coefficient เท่ากบั 0.01, 

26.23, 3.09, 0.32, 0.06 และ 0.12 ตามล าดับ นอกจากนี้ องค์ประกอบย่อยของเครือข่ายที่จับกลุ่มแบบแขง็แรงร้อยละ 

66.14 และยังพบว่าโครงสร้างของเครือข่ายการเคลื่อนย้าย โค กระบอืมลีักษณะใกล้เคยีงกบัเครือข่ายแบบ scale free ที่ระดบั

ความเชื่อมั่น 95% :ซึ่งหากมีการติดเชื้ อโรคระบาดภายในเครือข่ายที่มีลักษณะโครงสร้างดังกล่าว จะท าให้มีโอกาสที่จะเกิด

การแพร่กระจายโรคในวงกว้างได้  ทั้งนี้ มาตรการในการป้องกัน และ ควบคุมโรคระบาด ควรให้ความส าคัญใน node ที่มี 

degree สงู หรือ ในองคป์ระกอบย่อยของเครือข่ายที่จับกลุ่มแบบแขง็แรง จะท าให้การป้องกนั และควบคุมโรคมปีระสทิธิภาพ 

สามารถลดขนาดของการระบาดได้ 

ค าส าคญั : การวเิคราะห์เครือข่าย  การเคลื่อนย้าย โค กระบอื 

 

Abstract 

 Cattle and buffalo movements in 2012-2014 (182,694 records) were derived from e-Movement system 

of Department of Livestock Development. Movement network was designed the nodes as district of Thailand. The 

ties are movement’s activities related to the nodes. The result found that this network was presented 895 nodes with 

11,737 ties. Observe network parameters such as network density, average degree, average geodesic distance, 

closeness centralization index, betweenness centralization index and clustering coefficient are 0.01, 26.23, 3.09, 

0.32, 0.06 and 0.12 respectively. Moreover, observe network consist of giant strong connected component 

(66.14%) and network topology was closely to scale-free network with a degree of confidence of 95%. Finally 

scale free networks are high potentiate in disease spread, if have any effective disease control and measure in nodes 

with high degree or members in larges strong connected component, it will decrease epidemic size rapidly. 

Keywords: Network analysis, Cattle movement  
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บทน า 

การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม (Social Network Analysis หรือ SNA) เป็นการศึกษาสภาวะที่มีอยู่จริงของ

ความสมัพันธท์างสงัคมทั้งรูปแบบและความเกี่ยวข้องของความสมัพันธ ์(Wasserman, 1994) โดยการศึกษาเครือข่าย

ทางสงัคมมีการศึกษาและประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในสาขาวิชาต่างๆ เช่น สงัคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และ

ธุรกจิ สื่อสารมวลชนและด้านสาธารณสขุ เป็นต้น (Luke & Harris, 2007) ปัจจุบันด้านสาขาวิชาสตัวแพทยศาสตร์ได้มี

การน าการวิเคราะห์เครือข่ายทางสงัคมมาใช้ในการศึกษาความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคจากการสมัผสัระหว่างตวัสตัว์

หรือฝงูสตัว์ ซึ่งผลที่ให้จากการวิเคราะห์จะสามารถน ามาใช้ประกอบการตดัสนิใจในการวางแผนควบคุม ป้องกนัและก าจดั

โรคระบาดสัตว์ (Martí nez-López, Perez, & Sánchez-Vizcaí no, 2009) การเคล่ือนย้ายสัตว์เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยง

ส าคัญที่จะท าให้มีการการแพร่กระจายเชื้ อระหว่างฝูงสัตว์ จึงมีการศึกษาและให้ความส าคัญเกี่ยวกับเครือข่ายการ

เคลื่อนย้ายสตัว์ ซึ่งรูปแบบการวิเคราะห์เครือข่ายการเคล่ือนย้ายสตัว์ จะมีการน าไปใช้งานใน 4 รูปแบบได้แก่ การศึกษา

และวิเคราะห์เครือข่ายการเคล่ือนย้ายสตัว์เชิงพรรณนา การศึกษาและวิเคราะห์เครือข่ายการเคลื่อนย้ายสตัว์เมื่อเทยีบกบั

การเกดิโรคระบาดในอดีตที่ผ่านมา การศึกษาโดยใช้แบบจ าลองในการท านายขอบเขตของการระบาดและผลที่ได้รับจาก

การควบคุมเคลื่อนย้ายสตัว์ การศึกษาและจ าแนกโครงสร้างของเครือข่ายที่มีผลกระทบต่อการกระจายของโรค (Dubé , 

Ribble, Kelton, & McNab, 2009) ตวัอย่างการศึกษาและวิเคราะห์เครือข่ายการเคล่ือนย้ายสตัว์ในทางระบาดวิทยา เช่น 

ในประเทศอังกฤษได้มีการน าข้อมูลการเคล่ือนย้ายสัตว์ก่อนที่จะมีการระบาดของโรค FMD ในปี 2001 มาวิเคราะห์

เครือข่ายการเคล่ือนย้าย พบว่ากลุ่มที่มคีวามสมัพันธแ์ละมแีนวโน้มที่จะเป็นตัวแพร่กระจายของโรค FMD ในการระบาด

ที่ผ่านมา ได้แก่ ฟาร์ม ตลาด และผู้แทนจ าหน่าย (Ortiz-Pelaez, Pfeiffer, Soares-Magalhães, & Guitian, 2006) และ

นอกจากนี้ ในประเทศอังกฤษยังได้มีการศึกษาแบบจ าลองท านายการระบาดของโรค FMD ในเครือข่ายการเคลื่อนย้าย

สัตว์ พบว่าการเคล่ือนย้ายสัตว์เป็นสาเหตุหลักที่จะท าให้มีการแพร่กระจายของโรค FMD ทั่วทั้งประเทศอังกฤษ 

โดยเฉพาะกรณีมีการระบาดอย่างรุนแรงในโค และกรณีมีการระบาดของโรคในช่วงปลายของฤดูร้อนถึงต้นฤดูใบไม้ร่วง 

(Green, Kiss, & Kao, 2006) ในประเทศอิตาลี ได้มีการศึกษารูปแบบการเคลื่อนย้ายสัตว์เชิงพรรณนาจากฐานข้อมูล 

และน าไปใช้ในแบบจ าลองสถานการณ์การระบาดของโรค FMD พบว่าการเลือกพ้ืนที่ในการควบคุมโรคกรณีเกิดโรค

ระบาดโดยใช้ค่า degree ในแต่ละ Node ของเครือข่าย จะมปีระสทิธภิาพที่สดุในการควบคุมโรค (Natale et al., 2009)  

การเคล่ือนย้ายโค กระบือ มีชีวิต เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่อาจท าให้เกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเป่ือยใน

ประเทศไทย ซึ่งการวางมาตรการควบคุมโรคที่มีประสทิธภิาพจ าเป็นต้องเข้าใจและทราบถึงรูปแบบการเคล่ือนย้าย ทั้งนี้

ค่าคุณลักษณะเครือข่ายที่ได้จากการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมจะเป็นข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ประกอบการวางแผน

ควบคุมโรคและการเฝ้าระวังโรคได้ ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือทราบถงึคุณลักษณะของเครือข่ายการเคล่ือนย้าย 

โค กระบือ และน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือใช้ในการศึกษาทางระบาดวิทยาและน าไปปรับใช้ในการวางมาตรการในการ

เฝ้าระวังและควบคุมโรค  

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

ท่ีมาของขอ้มูลและนิยามท่ีใชใ้นการศึกษา 

เป็นการศึกษาแบบ retrospective โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล e-Movement ของกรมปศุสัตว์ในส่วนของการ

เคลื่อนย้ายโค กระบือของประเทศไทยในช่วงปี 2012-2014 ซึ่งลักษณะของข้อมูลจะมีรายละเอยีดวัตถุประสงค์ในการ

เคล่ือนย้าย ต้นทางและปลายทางของการเคล่ือนย้ายสตัว์ เช่น ที่อยู่เจ้าของสตัว์ โดยสามารถระบุได้เป็นต าบล อ าเภอ และ

จังหวัด การศึกษาครั้งนี้ ก  าหนดหน่วยของการศึกษา (unit of interest) ให้เป็นพ้ืนที่ต้นทางและปลายทางในระดับอ าเภอ 

(node) และก าหนดให้การเคล่ือนย้ายโคและ/หรือกระบือที่ออกตามใบอนุญาตผ่านทางระบบ e-Movement เป็นเส้น

เชื่อมความสมัพันธร์ะหว่างหน่วยย่อย (tie)  

การควบคุมคณุภาพของขอ้มูล 

ข้อมูลจากฐานข้อมูลได้รับการตรวจสอบและแก้ไขเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องจากความผิดพลาดจากการ

จัดเกบ็ ด้วยซอฟต์แวร์ Excel (Microsoft, 2013) โดยเฉพาะข้อมูลที่ส  าคัญในการก าหนด node เช่น ชื่ออ าเภอ จังหวัด 
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รวมไปถงึชนิดของสตัว์ ได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (data validation) ก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์เครือข่าย

การเคล่ือนย้ายโค กระบอื และค่าทางสถติอิื่น ๆ 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาของการเคลื่อนย้าย โค กระบือ ด้วยซอฟต์แวร์ R 3.2.3 (Team, 2015)วิเคราะห์

เครือข่ายแบบ directed , binary valued network โดยใช้คุณลักษณะเครือข่ายตามนิยามใน ตารางที่ 2 ด้วยซอฟท์แวร์ 

Pajek 4.08 (Batagelj & Mrvar, 1998)ร่วมกบัการทดสอบสมมตฐิานทางสถติขิองคุณลักษณะเครือข่ายเปรียบเทยีบราย

ปีด้วย randomization t test ด้วยซอฟท์แวร์ NCSS (Hintze, 2007) วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงร่างเครือข่ายชนิด 

undirected network ที่แปลงมาจากเครือข่ายที่ศึกษา กับเครือข่ายจ าลอง 3 รูปแบบได้แก่ random , small world และ 

scale free เครือข่ายจ าลองละ 10,000 เครือข่าย (iteration) โดยเปรียบเทยีบการกระจายตวัของค่าพารามเิตอร์เครือข่าย 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยซอฟท์แวร์ Pajek 4.08 ร่วมกับการทดสอบ power law fit ด้วย igraph package 1.0.1 

ส าหรับซอฟตแ์วร์ R(Csardi & Nepusz, 2006) 

ผลการศึกษา 

จากข้อมูลการเคลื่อนย้ายโค กระบือ ระดับอ าเภอ ของประเทศไทยระหว่างปี 2012-2014 จ านวน182,694 

คร้ัง พบว่ามีจ านวนโคและ/หรือกระบือที่เคล่ือนย้ายจ านวน 3,432,635 ตัว โดยมีค่าสถติิเชิงพรรณาตาม ตารางที่ 1 ซึ่ง

พบว่าวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเป็นการเคลื่อนย้ายเพ่ือจ าหน่าย (ร้อยละ 57.208) โดยมี

ค่ามธัยฐานจ านวนสตัว์ต่อการเคล่ือนย้ายเท่ากบั 18 ตวั (ต ่าสดุ 1 ตวั สงูสดุ 43 ตวั) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการกระจาย

ตวัของปริมาณการเคลื่อนย้ายต่อวันตามระยะเวลา ดงัที่แสดงใน ภาพที่ 1 พบว่าปี 2012 จะมปีริมาณการเคลื่อนย้ายสตัว์

สงูสดุในเดือนกุมภาพันธแ์ละเดือนตุลาคม ปี 2013-2014 มีปริมาณการเคลื่อนย้ายสตัว์สงูสดุในเดือนกุมภาพันธ์และ

เดือนสิงหาคม เมื่อน าข้อมูลการเคลื่อนย้าย โค กระบือรวม 3 ปีมาสร้างเป็นเครือข่ายชนิดมีทิศทาง ตามนิยามของ

การศึกษาพบว่ามีอ าเภอที่เกี่ยวข้องกบัการเคล่ือนย้ายโคและ/หรือกระบือ จ านวน 895 อ าเภอ แบ่งเป็นอ าเภอที่เป็นต้น

ทางอย่างเดียวจ านวน 22 อ าเภอ อ าเภอที่เป็นปลายทางอย่างเดียวจ านวน 254 อ าเภอ อ าเภอที่เป็นทั้งต้นทางและ

ปลายทางจ านวน 619 อ าเภอ โดยมเีส้นเชื่อมความสมัพันธเ์ท่ากบั 11,737 เส้น  

ตารางท่ี 1 ค่าสถติเิชิงพรรณนาในการเคล่ือนย้าย โค กระบอื ระหว่างปี 2012-2014 

วตัถุประสงค ์

จ านวนการเคลือ่นยา้ย จ านวนสตัวต่์อการเคลือ่นยา้ย 1ครั้ง 

จ านวนครั้ง รอ้ยละ ต า่สุด สูงสุด มธัยฐาน เฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

จ าหน่าย 104,402 57.208 1 43 18 18.135 8.97 

เข้าโรงฆ่า 24195 13.257 1 47 17 17.645 9.768 

น าไปเล้ียง 22,673 12.423 1 43 8 11.503 9.811 

เลี้ยงขุน 14,127 7.741 1 47 20 20.009 10.091 

ส่งออก 4,001 2.192 1 95 40 43.483 19.42 

แสดง แข่งขัน 3,274 1.794 1 6 2 2.016 1.294 

ท าพันธุ ์ 2,536 1.389 1 27 3 6.92 7.481 

ตลาดนัด 2,295 1.257 1 40 20 17.251 8.578 

ใช้แรงงาน 25 0.013 1 20 3 5.84 5.713 
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การศึกษาคุณลกัษณะการเช่ือมต่อของเครือข่าย (Network connecteness) 

ผลการศึกษาพบว่าเครือข่าย การเคลื่อนย้าย โค กระบือในปี 2012 – 2014 มีค่า network density, geodesic 

distance และ clustering coefficeint เท่ากบั 0.014 3.036 และ 0.121 ตามล าดบั (ตารางที่ 3) เมื่อท าการเปรียบเทยีบ

ค่าเฉล่ีย clustering coefficeint ระดบั node ของเครือข่ายในแต่ละปีด้วยวธิ ีrandomization t test พบว่าไม่มคีวามแตกต่าง

กนัทางสถติ ิ(p>0.05)  

การศึกษาค่าความเป็นศูนยก์ลางของเครือข่าย (Network centrality) 

ผลการศึกษาพบว่าเครือข่ายการเคลื่อนย้าย โค กระบือ ในปี 2012 – 2014 มีค่าดัชนีความเป็นศูนย์กลาง

เ ค รื อ ข่ า ย ไ ด้ แ ก่  in degree centralization, out degree centralization, betweenness centralization แ ล ะ  closeness 

centralization เท่ากบั 0.11, 0.23, 0.32 และ 0.06 ตามล าดับ (ตารางที่ 3) เมื่อท าการเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความเป็น

ศูนย์กลางระดับ node ของเครือข่าย ได้แก่ค่า degree centrality, betweeness centrality  และcloseness centrality ในแต่

ละปี ด้วยวิธ ีrandomization t test พบว่าไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติ ิ(p>0.05)  

การศึกษาองคป์ระกอบย่อยเครือข่าย (network subgroup)  

เมื่อน าเครือข่ายการเคลื่อนย้าย โค กระบือ (รวม 3 ปี) มาวิเคราะห์องค์ประกอบย่อย แบบ bow-tie partition 

สามารถจ าแนกได้ 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ in-component, giant strong component และ out-component โดยมีร้อย

ละของ node ที่เป็นสมาชิก เท่ากบั 2.12, 66.14, และ 31.24 ตามล าดบั นอกจากนี้ ได้ท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบย่อย

เพ่ิมเติม ด้วยค่า k-core พบว่า ในปี 2012 2013 และ 2014 มีองค์ประกอบย่อยที่มีค่า k-core สงูสดุเท่ากบั 23, 22 

และ 21 ตามล าดับ โดยมีจ านวน node ที่เป็นสมาชิกขององค์ประกอบย่อยเท่ากบั 38, 50 และ 62 ตามล าดับ ซึ่งมีการ

กระจายของ node ตามพิกดัทางภมูศิาสตร์ ดงัแสดงในภาพที่ 2 

การศึกษาโครงร่างเครือข่าย (Network topology) 

ผลการศึกษาโดยการน าเครือข่ายที่ท าการศึกษา (เครือข่ายรวม 3 ปี) มาแปลงเป็นเครือข่ายชนิดไม่มีทศิทาง

(undirected)  และค านวณค่าพารามเิตอร์ระดับ Network  จากนั้นน าค่าพารามเิตอร์ดงักล่าวมาใช้ในการสร้างเครือข่ายที่

 

ภาพที่ 1 กราฟ Box plot แสดงถึงการกระจายตัวของจ านวนคร้ังในการเคลื่อนย้าย โค กระบอืต่อเดือน 
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จ าลองแบบสุ่ม จ านวน 10,000 เครือข่าย และน ามาเปรียบเทยีบกนั ตามตารางที่ 4 ซึ่ง พบว่าค่า clustering coefficient, 

betweenness centralization และ network diameter มีความเป็นคุณลักษณะของ scale free ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

นอกจากนี้ ได้ท าการทดสอบ power law fit ด้วยวิธี Kolmogorov-Smirnov (KS) ในซอฟท์แวร์ R พบว่าที่ค่า degree 

ต ่าสดุเท่ากบั 13 มค่ีา KS เท่ากบั 0.06 (p-value> 0.05) แสดงว่าการกระจายตวัของ node ที่ม ีdegree ตั้งแต่ 13 ขึ้นไป

มีการกระจายตวัในรูปแบบ power law (เส้นสแีดงในภาพที่ 3 ข) ซึ่งเป็นคุณลักษณะของเครือข่ายชนิด scale free ที่จะมี

บางส่วนของกราฟกระจายตัวแบบในรูปแบบ power law  ทั้งนี้คุณลักษณะอกีประการหนึ่งของเครือข่ายชนิด scale free 

ส่วนมากจะพบว่าส่วนหางของกราฟจะมลีักษณะขยายออก (De Nooy, Mrvar, & Batagelj, 2011) ดงัแสดงใน ภาพที่ 3 ก 

 

ตารางท่ี 2 ค านิยามของค่าพารามเิตอร์ที่ใช้ในการศึกษาเครือข่าย 

ค่าพารามิเตอร ์ นิยาม 

Betweenness centralization (Bci) ค่าความเป็นศนูย์กลางของ nodei วัดจากการใช้เป็นทางผ่าน โดยใช้ค่าสดัส่วน geodesic distance 

ระหว่างคู่ของ nodex และ nodey ที่มีการผ่าน nodei ต่อ geodesic distance ทั้งหมดของเครือข่าย

(Freeman, 1977) 

Closeness centralization (Cci) ค่าความเป็นศูนย์กลางของ nodei วัดจากความใกล้ชิด โดยใช้ค่า normalize ของ geodesic 

distance ระหว่าง Nodei กบั Node ใด ๆในเครือข่าย(Sabidussi, 1966)  

Clustering coefficient สดัส่วนของการเช่ือมโยงระหว่าง node ข้างเคียงกับ degree ของ node นั้น ๆ  (Martí nez-López 

et al., 2009) 

Density สัดส่วนจ านวนเส้นเช่ือมที่เกิดขึ้ นจริงเมื่อเทียบกับจ านวนเส้นเช่ือมที่น่าจะเกิดขึ้ นได้ทั้งหมด

(Wasserman, 1994) 

Diameter Geodesic distance ที่ยาวที่สดุของเครือข่าย(De Nooy et al., 2011) 

Geodesic distance จ านวนล าดับเส้นทาง (step) ที่สั้นที่สดุระหว่าง node ใด ๆ(De Nooy et al., 2011)  

Giant strong component (GSC) องค์ประกอบย่อยที่มีการเช่ือมต่อแบบ Strong component ที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในเครือข่าย(Dubé  

et al., 2009)  

In degree centralization(Dii)  ค่าความเป็นศูนย์กลางของ nodei วัดจากจ านวนเส้นเช่ือมในทศิทางขาเข้า โดยใช้ค่าสดัส่วนของ

เส้นเช่ือมในทิศทางขาเข้าทั้งหมดของ nodei ต่อ จ านวนสูงสุดของเส้นเช่ือมที่ nodei จะมีได้

(จ านวน node ทั้งหมดในเครือข่าย-1)(Martí nez-López et al., 2009) 

In-component หรือ Source องค์ประกอบย่อยที่ส่งสตัว์ไปยัง GSC โดยที่ไม่มีการรับสตัว์จากภายนอกองค์ประกอบ (Dubé  et 

al., 2009) 

k-core องค์ประกอบย่อยของเครือข่ายที่ node ในองค์ประกอบนั้นมีการเช่ือมโยงกับ node อย่างน้อย k 

node(Mrvar & Batagelj, 2013) 

Out degree centralization(Doi)  ค่าความเป็นศนูย์กลางของ nodei วัดจากจ านวนเส้นเช่ือมในทศิทางขาออก โดยใช้ค่าสดัส่วนของ

เส้นเช่ือมในทิศทางขาออกทั้งหมดของ nodei ต่อ จ านวนสูงสุดของเส้นเช่ือมที่ nodei จะมีได้

(จ านวน node ทั้งหมดในเครือข่าย-1)(Martí nez-López et al., 2009) 

Out-component หรือ Sink องค์ประกอบย่อยที่รับสตัว์จาก GSC โดยที่ไม่มีการส่งสตัว์ออกนอกองค์ประกอบ (Dubé  et al., 

2009) 

Strong component องค์ประกอบของเครือข่าย ที่สมาชิกในองค์ประกอบมีการเช่ือมโยงและสามารถเดินถึงกัน

ระหว่างคู่ใดๆ ของ node ทั้งหมดตามทศิทาง ได้(Martí nez-López et al., 2009) 

Weak component องค์ประกอบของเครือข่าย ที่สมาชิกในองค์ประกอบมีการเช่ือมโยง แต่ไม่สามารถเดินถึงกัน

ระหว่างคู่ใดๆ ของ node ทั้งหมดทั้งหมดตามทศิทางได้(De Nooy et al., 2011) 
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ตารางท่ี 3 ค่าพารามเิตอร์ของเครือข่ายการเคล่ือนย้าย โค กระบอื ระหว่างปี 2012-2014 

ค่าพารามิเตอร ์ ปี 2012 ปี 2013 ปี 2014 รวม 3ปี 

จ านวน node 822 807 819 895 

จ านวนเส้นเช่ือม (ties) 5,654 5,223 5,508 11,737 

ความหนาแน่นเครือข่าย (density) 0.008 0.008 0.008 0.014 

ค่าเฉล่ีย degree 
13.85 

(SD 22.60) 

12.97 

(SD 21.44) 

13.45 

(SD 

22.34) 

26.22 

(SD 40.19) 

ค่าเฉล่ีย geodesic distance  3.59 3.42 3.45 3.03 

เส้นผ่านศนูย์กลาง (diameter) 14 11 10 9 

ร้อยละของ node ที่เป็นสมาชิกของ weak component 100 100 100 100 

ร้อยละของ node ที่เป็นสมาชิกของ giant strong component 49.87 44.96 47.37 66.14 

ร้อยละของ node ที่เป็นสมาชิกของ in-component 6.93 7.31 4.63 2.12 

ร้อยละของ node ที่เป็นสมาชิกของ out-component 40.51 44.11 46.76 31.28 

ค่าดัชนี in degree centralization index 0.07 0.09 0.07 0.11 

ค่าดัชนี out degree centralization index 0.14 0.16 0.17 0.23 

ค่าดัชนี closeness centralization index 0.30 0.30 0.31 0.32 

ค่าดัชนี betweenness centralization index 0.06 0.06 0.05 0.06 

ค่า clustering coefficient  0.09 0.08 0.08 0.12 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทยีบค่าพารามเิตอร์เครือข่าย ระหว่าง เครือข่ายที่ท าการศึกษาชนิดไม่มทีศิทาง (undirected network) 

กบั เครือข่ายจ าลอง ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

ค่าพารามิเตอรเ์ครือข่าย 
เครือข่ายที่

ท าการศึกษา 

เครือข่ายจ าลองชนิด 

Random 

เครือข่ายจ าลองชนิด 

Small world 

เครือข่ายจ าลองชนิด 

Scale free 

Lower 

limit 

Upper 

limit 

Lower 

limit 

Upper 

limit 

Lower 

limit 

Upper 

limit 

จ านวน component 1 1 1 1 1 1 1 

ร้อยละของ component ที่ใหญ่ที่สดุ 100 100 100 100 100 90.50 93.46 

ค่าเฉล่ีย geodesic distance 2.57 2.48 2.50 2.72 2.74 2.64 2.72 

เส้นผ่านศนูย์กลาง 6 4 4 4 4 6 7 

Betweenness centralization 0.05 0.02 0.03 0.003 0.005 0.03 0.06 

Closeness centralization 0.32 0.06 0.09 0.04 0.07 na na 

Clustering coefficient 0.19 0.02 0.02 0.36 0.37 0.18 0.21 
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ปี 2012 ( k-core =23, n=38 ) ปี 2013( k-core =22, n=50) ปี 2014 ( k-core =21, n=62 ) 

ภาพท่ี 2 แสดงถงึพกิดัทางภูมศิาสตรข์อง node ในเครือข่ายย่อย (Sub network) ตามค่า k- core ของการ

เคลือ่นยา้ย โค กระบือ ปี 2012 - 2014 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากค่าทางสถติเิชิงพรรณนาของการเคล่ือนย้าย โค กระบอื (ตารางที่ 1) พบว่ากจิกรรมหลักของการเคล่ือนย้าย 

โค กระบือ คือ การเคลื่อนย้ายเพ่ือจ าหน่าย (ร้อยละ 57.208) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ประกอบการค้าสัตว์เป็นผู้ที่มี

บทบาทหลักในเครือข่ายการเคล่ือนย้าย โค กระบอื เมื่อพิจารณาการเคลื่อนย้ายตามระยะเวลา 3 ปี พบว่าจ านวนคร้ังของ

การเคล่ือนย้ายในแนวโน้มที่จะแปรผนัตามฤดูกาล โดยจะมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้นได้แก่ ช่วงเดอืนมถุินายน-กนัยายน และ ช่วง

เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ และมีแนวโน้มลดลงใน ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน และช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 

ของทุกปีที่ท าการศึกษา (ภาพที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกบัรายงานขององคก์ารโรคระบาดสตัว์ระหว่างประเทศ (OIE) โดยการ

ท าแบบสอบถามในผู้ส่วนได้ส่วนเสยีกบักระบวนการเคล่ือนย้ายสตัว์ ที่ระบุว่าการเคล่ือนย้าย โค กระบือในประเทศไทย 

จะมปีริมาณการเคลื่อนย้ายสงูในฤดูหนาวไปจนถึงช่วงก่อนเทศกาลตรษุจีน และจะลดลงในช่วงฤดูฝน โดยผู้ประกอบการ

ในการเคล่ือนย้ายสตัว์ส่วนใหญ่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งออก โค กระบือมีชีวิต (Smith et al., 2016) นอกจากนี้ ยัง

พบว่าช่วงเดือนตุลาคม ปี 2013 ถึงเดือนมกราคม ปี 2014 มีปริมาณการเคลื่อนย้ายลดลงอย่างเด่นชัด เนื่องจาก

ช่วงเวลาดังกล่าวมีอุบัติการณ์ของโรคปากและเท้าเป่ือยสงู ท าให้กรมปศุสตัว์ได้ระงับการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสตัว์

ในตลาดนัดค้าสตัว์เพ่ือลดอบุตักิารณข์องโรค  
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ก.         ข. 

ภาพที่ 3 การกระจายตวัของ Degree ในเครือข่ายการเคลือ่นยา้ย โค กระบือ (รวม 3 ปี 2012-2014 ) 

ก. ค่าความถี่ของ degree ข. ค่า normalize ความถี่ของ degree เทยีบกบั power law distribution (เส้นสแีดง) 

 

จากการศึกษาคุณลักษณะของการเครือข่ายการเคลื่อนย้าย โค กระบือ พบว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดในเครือข่ าย

เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง node ในรูปแบบ weak component แต่มีบางส่วนของเครือข่ายเชื่อมต่อแบบ strong component 

ทั้งนี้ สามารถจ าแนกองค์ประกอบ ได้เป็น 3 ส่วน คือ องค์ประกอบที่เป็นแหล่งต้นก าเนิด (sources หรือ in-component) 

องค์ประกอบชนิด GSC และ องค์ประกอบที่เป็นแหล่งรับ (sink หรือ out-component) โดยเครือข่ายที่ท าการศึกษามี

องค์ประกอบส่วนใหญ่จะเป็น GSC (ร้อยละ 66.14) ซึ่งความส าคัญของ GSC คือ กรณีมีการระบาดของโรคเกิดขึ้นใน 

GSC จะส่งผลกระทบให้มีการระบาดไปทั้งหมดในเครือข่าย โดยเฉพาะส่วนของ sink จะเป็นส่วนที่ได้รับผลกระทบสงูสดุ 

(Dubé  et al., 2009) นอกจากนี้ เมื่อท าการศึกษาองค์ประกอบย่อยเพ่ิมเติมโดยใช้ค่า k-core พบว่าในเครือข่ายการ

เคล่ือนย้ายโค กระบอื มอีงคป์ระกอบย่อยที่มีค่า k-core สงูสดุ ซึ่งความส าคญัองคป์ระกอบย่อยที่มค่ีา k-core สงูสดุ คอื

องคป์ระกอบดงักล่าวมกัจะเป็นแกนกลางของเครือข่าย (network core) และมโีอกาสที่จะพบ node ที่มศีักยภาพสงูในการ

เป็นตัวแพร่กระจาย (spreader) ในองค์ประกอบดังกล่าวได้ (Kitsak et al., 2010) ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าจ านวน 

node ที่เป็นสมาชิกในองคป์ระกอบย่อยที่มีค่า k-core สงูสดุ มจี านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในพ้ืนที่ทางภาคเหนือ และ 

ภาคกลางตอนล่าง แสดงให้เห็นว่ามีผู้ประกอบการรายใหม่และมีบทบาทสงูเพ่ิมขึ้นในเครือข่าย นอกจากนี้ ยังพบว่าใน

ภาคใต้ไม่พบ node ที่ เป็นสมาชิกขององค์ประกอบย่อยที่มีค่า k-core สูงสุด ทั้งนี้ เนื่ องมาจาก node ในภาคใต้มี 

พฤติกรรมเป็นผู้รับ (authorities) จากภาคอื่น และไม่มีการส่ง โค กระบือ กลับไปยังองค์ประกอบย่อยดังกล่าว จากที่ได้

กล่าวมาการที่เลือกที่จะด าเนินการหรือมมีาตรการใด ๆ ในองคป์ระกอบย่อยที่มีค่า k core สงู ท าให้มโีอกาสที่จะควบคุม 

node ที่เป็นตวัแพร่กระจายที่ส  าคญัของ network ได้ ตวัอย่างเช่น การมมีาตรการควบคุมเคล่ือนย้ายอย่างเข้มงวดในพ้ืนที่

แกนกลางเครือข่ายจะการลดการแพร่กระจายของโรค หรือในทางกลับกนัอาจจะน าไปใช้ในการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร

ได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาดัชนีความเป็นศูนย์กลางระดับเครือข่าย จะเหน็ได้ว่าเครือข่ายที่ท าการศึกษา พบว่าค่า out-
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degree centralization index มากกว่า ค่า in-degree centralization index แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายที่ท าการศึกษามี

แนวโน้มที่จะมีกิจกรรมของ node ภายในเครือข่ายเป็นแบบผู้ส่ง (hub หรือ เส้นเชื่อมของเครือข่ายในทิศทางขาออก) 

มากกว่าเป็นผู้รับ(authorities หรือ เส้นเชื่อมของเครือข่ายในทศิทางขาเข้า) (Martí nez-López et al., 2009) นอกจากนี้

ยังพบว่าเครือข่ายที่ท าการศึกษามีค่า betweenness centralization index ที่ต ่ า(0.06) เมื่ อเทียบกับ ค่า clustering 

coefficient index ที่ค่อนข้างสงูกว่า (0.09) แสดงว่าเครือข่ายที่ท าการศึกษามีการเกาะกลุ่มที่หนาแน่น และมีแนวโน้มที่

จะหาจุดตัด (cut-point) ได้ยาก แต่อย่างไรกต็ามการวางแผนควบคุมโรคโดยใช้ค่าความเป็นศูนย์กลางเพ่ือลดการ

แพร่กระจายของโรค กรณมีโีรคระบาดได้ เช่น การลดกจิกรรมการเคล่ือนย้ายใน node ที่มค่ีา betweenness centrality สงู

จะช่วยลดความชุกของโรคได้ (Gates & Woolhouse, 2015) นอกจากนี้  การเปรียบเทยีบค่าความเป็นศูนย์กลาง และค่า 

clustering coefficeint ในแต่ละปีไม่มีความแตกต่างกัน (p>0.05) แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการเคลื่อนย้ายในระดับ

เครือข่ายมีแนวโน้มที่จะไม่มีการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลา โดยการน าค่าพารามิเตอร์เครือข่ายไปใช้ เช่น ค่า clustering 

coefficeint สามารถน าไปใช้เป็นดัชนีในการเฝ้าระวังพฤติกรรมการเคล่ือนย้ายสตัว์ได้ หากมีการเปล่ียนแปลงในทางบวก

แสดงว่ามีที่มีเส้นเชื่อมระหว่าง node ข้างเคียงมากขึ้น แสดงให้เหน็ถึงกจิกรรมการเคล่ือนย้ายที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ อาจจะเนื่อง

มามีเหตุการณ์ที่มากระตุ้น เช่น ความต้องการทางตลาดและแรงผลักดันทางเศรษฐกิจ การมีผู้ประกอบการค้าสตัว์ราย

ใหม่เพ่ิมขึ้น การปรับเปลียนพ้ืนที่ทางเกษตรกรรม รวมถงึ มาตรการส่งเสริมภาครัฐต่างๆ 

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การกระจายตวัของค่า degree ในเครือข่าย โค กระบือในประเทศไทย มีบางส่วนของ

เครือข่ายโดยเฉพาะ node ที่มีค่า degree ตั้งแต่ 13 ขึ้นไป (ภาพที่ 3 ข) เป็นในแบบ power law และมีคุณลักษณะบาง

ประการของเครือข่ายมีความใกล้เคียงกับเครือข่ายชนิด scale free ท าให้สรุปได้ว่าเครือข่ายที่ท าการศึกษามีโครงสร้าง

เครือข่ายใกล้เคยีงกบัเครือข่ายชนิด scale free ซึ่งจากรายงานข้อมูลการศึกษาเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกบัระบาดวทิยาทางสตัว

แพทย์ที่ผ่านมาพบว่าเครือข่ายที่มโีครงร่างแบบ scale free จะมอีทิธพิลต่อการแพร่กระจายของโรค ตวัอย่างเช่น เครือข่าย

ชนิด scale free จะสามารถแพร่กระจายเชื้ อได้เรว็แต่หากมีการควบคุมโรคที่ node ที่มีลักษณะเป็น hub จะมีผลในการ

ควบคุมโรคได้ดี (Dubé  et al., 2009) ในประเทศเดนมาร์กพบว่าเครือข่ายการเคลื่อนย้ายสุกรมีโครงร่างของเครือข่าย

เป็นลักษณะแบบ scale free ซึ่งประกอบด้วย component ขนาดใหญ่อย่างน้อย1 component และมีลักษณะบางส่วนของ

เครือข่ายที่ใกล้เคียงกบั small world โดยในเครือข่ายดังกล่าวหากได้รับเชื้ อที่มีความสามารถในการแพร่กระจายระดบัต ่า 

จะท าให้เครือข่ายมกีารแพร่กระจายและมีการคงอยู่ของเชื้ อโรคอยู่ตลอดเวลา ท าให้การก าจัดโรคเป็นไปได้ยาก (Bigras-

Poulin, Barfod, Mortensen, & Greiner, 2007) ในประเทศอติาลีพบว่าเครือข่ายการเคลื่อนย้ายโคมีโครงร่างเครือข่าย

เป็นลักษณะ scale Free โดยมีลักษณะบางประการเป็นแบบ small world ซึ่งผลจากการศึกษาจากแบบจ าลองการติดเชื้อ

ในเครือข่ายพบว่าการระงับการเคลื่อนย้ายออกจาก node ที่มค่ีา degree และ eigen vector สงู จะลดขนาดของการระบาด

ได้(Natale et al., 2009) 

จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาแสดงให้เหน็ว่าเครือข่ายการเคล่ือนย้ายโค กระบอื ในประเทศไทยมศีักยภาพสงูที่จะ

มีการแพร่กระจายโรคระบาดเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะโรคที่มีการตดิต่อจากการสมัผัสโดยตรง เช่น โรคปากและเท้าเป่ือย 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกบัคุณลักษณะเครือข่ายระดับ node โดยเฉพาะใน GSC เพ่ือประกอบการวางแผนใน

การควบคุมและป้องกนัโรค เช่น การจ าแนกอ าเภอตามคุณลักษณะของความเป็น hub และ authorities การระบุอ าเภอที่

เป็นจุดตัดของเครือข่ายเพ่ือใช้ในการควบคุมโรคกรณีมีโรคระบาด รวมถึงการศึกษาเพ่ิมเติมโดยใช้ข้อมูลคุณลักษณะ

เครือข่ายเพ่ือหาความสมัพันธข์องการเคล่ือนย้ายกบัการเกดิโรคที่เกดิขึ้นประเทศไทย แต่อย่างไรกต็ามข้อมูลในการศึกษา

คร้ังนี้ เป็นข้อมูลที่มาจากการเคล่ือนย้ายระหว่างจังหวัดที่ถูกต้องตามระเบียบการเคล่ือนย้ายของกรมปศุสัตว์ที่มีอยู่ใน

ระบบ e-Movement เท่านั้น ซึ่งยังมีข้อมูลการเคล่ือนย้ายที่ไม่มีการบันทกึไว้ เช่น การเคล่ือนย้ายภายในจังหวัดและการ

ลักลอบเคลื่อนย้ายจึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเดน็ดังกล่าว นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-

Movement ให้มีการระบุประเภทของต้นทางและปลายทางให้ชัดเจนมากขึ้นเพ่ือน าไปประกอบการวางมาตรการควบคุม 

และป้องกนัโรคที่มปีระสทิธภิาพมากขึ้น 
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สรุปผลการศึกษา 

เครือข่ายการเคลื่ อนย้ายโค กระบือ ในปี 2012-2014 ของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีกิจกรรมการ

เคลื่อนย้ายเพ่ิมขึ้น และแปรผันตามฤดูกาล โดยลักษณะโครงสร้างเครือข่ายใกล้เคียงกบั เครือข่ายชนิด scale free โดยมี 

giant strong component เป็นองค์ประกอบหลักของเครือข่าย  กิจกรรมหลักของ node ในเครือข่ายมีลักษณะเป็นผู้ ส่ง 

มากกว่าเป็นผู้รับ นอกจากนี้ ยังพบว่าคุณลักษณะเครือข่าย ได้แก่ ค่าความเป็นศูนย์กลาง ค่า clutering coefficeint ไม่มี

การเปล่ียนแปลงตามระยะเวลา แต่อย่างไรกต็าม พบว่ามผู้ีมบีทบาทหลักในเครือข่ายเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 
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บทคดัย่อ 

มหาวิทยาลัยนเรศวรประสบปัญหานกบุกรุกถ่ายมูลสะสมทิ้งไว้ตามอาคารและสถานที่ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะสร้าง

ความร าคาญแล้ว ยังสร้างความกงัวลในด้านสขุภาพ เพราะมูลนกที่ถ่ายออกมาสามารถเป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ที่อาจ

ก่อโรคได้ งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจหาแบคทีเรียจากตัวอย่างมูลนกบุกรุก 4 กลุ่ม ที่พบในมหาวิทยาลัย

นเรศวร ได้แก่ นกพิราบป่า, นกเขาไฟ, นกเอี้ยงหงอน และนกกระจอก ชนิดละ 5 ตัวอย่าง รวมทั้งหมด 20 ตัวอย่าง ท า

การเพาะเลี้ ยงบนอาหารเลี้ ยงเชื้อ TSA สามารถคัดแยกแบคทเีรียได้ 228 ไอโซเลท เมื่อศึกษาลักษณะทางสณัฐานวิทยา

และทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี สามารถจัดจ าแนกชนิดของแบคทีเรียในระดับสกุลได้ 6 สกุล ได้แก่ Bacillus spp., 

Enterococcus spp., Streptococcus spp., Aeromonas spp., Pseudomonas spp., และ Enterobacter spp., และจ าแนกใน

ระดับสปีชีส์ได้ 20 สปีชีส์ โดยชนิดแบคทีเรียที่พบมากที่สุด ได้แก่  Corynebacterium xerosis 76 ไอโซเลท รองลงมา

ได้แก่ Escherichia coli 32 ไอโซเลท Serratia liquefaciens 21 ไอโซเลท Morganella morganii 14 ไอโซเลท Enterobacter 

spp. 14 ไอโซเลท Bacillus spp. 11 ไอโซเลท และ Staphylococcus aureus 11 ไอโซเลท ตามล าดบั โดยแบคทเีรียที่พบ

ส่วนใหญ่ พบได้ทั้งในล าไส้คนและสตัว์ และบางชนิดอาจก่อให้เกดิโรคได้ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในภาวะร่างกายมีภมูิคุ้มกนั

อ่อนแอ หรือการได้รับเชื้ อจุลินทรีย์โดยตรงในปริมาณที่ก่อให้เกิดโรคได้ ผลงานวิจัยนี้ จะสามารถเป็นข้อมูลเบื้ องต้นใน

การเฝ้าระวังและป้องกนัแบคทเีรียที่สะสมในมูลนกที่อาจก่อโรคได้ และส่งเสริมการดูแลรักษาความสะอาดของอาคารและ

สถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป  

ค าส าคญั: มูลนกบุกรกุ  ชนิดของแบคทเีรีย  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

Abstract 

Naresuan University was suffered from bird feces, accumulated around many areas. They might be affected 

on making annoy, and also raised health concerns of humans, because they might be containing some pathogenic 

microorganisms. The aim of this study was to determine bacteria, isolated from twenty feces of four bird species 

(Rock pigeon, Red collared dove, Sparrow and White-vented myna, 5 samples from one bird specie) found in the 

university.  All microorganisms were cultured on TSA medium, and 228 isolates were found from collected samples. 

These isolates were identification into six genus by using morphological characters and biochemical properties, 

which were Bacillus spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp., Aeromonas spp., Pseudomonas spp., Enterobacter 

spp. Of these genus, they were classified into 20 species, the most of bacterial group were found to Corynebacterium 

xerosis 76 isolates, Escherichia coli 32 isolates, Serratia liquefaciens 21 isolates, Morganella morganii 14 isolates, 

Enterobacter spp. 14 isolates, Bacillus spp. 11 isolates and Staphylococcus aureus 11 isolates, respectively. Most 

bacterial species were found in colon of both human and animal, but some species were pathogenic microorganisms. 

These bacteria might cause to human diseases who are immune deficiency or are directly infected by the large 
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amount of them. This research could provide a fundamental information for monitoring and preventing the 

accumulation of pathogenic bacteria in bird manure around university areas. 

Keywords: invasive bird’s dropping, type of bacteria, Naresuan University 

 

บทน า 

      ในปัจจุบันอตัราการคุกคามทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าไม้โดยฝีมือของมนุษย์เพ่ิมขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกดิสภาวะโลก

ร้อน และแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาตขิองสิ่งมชีีวิตถูกท าลาย (Lim, Sodhi, Brook, Barry,  Soh, 2003, pp. 685-695) 

ท าให้บริเวณที่เคยเป็นป่าสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ไปและมีความเป็นเมืองมากขึ้น ส่งผลให้นกป่าบางชนิดที่สามารถ

ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นเมืองสูง สามารถกินอาหารของมนุษย์ รวมถึงสามารถสร้างรังวางไข่บน

สิ่งก่อสร้างของมนุษย์เพ่ือแพร่กระจายพันธุไ์ด้อย่างดี เรียกนกเหล่านี้ ว่า “นกเมือง (city birds)” ด้วยสาเหตุนี้นกเมอืง

บางชนิดจึงมีอัตราการเพ่ิมของจ านวนประชากรมากขึ้นในแต่ละปี จนสร้างความเสียหายให้กับอาคาร บ้านเรือน และ

สภาพแวดล้อม ทั้งการถ่ายมูล การน าวัสดุต่างๆ มาสร้างรังตามช่องว่างของอาคาร เป็นต้น ซึ่งสร้างความสกปรก และเป็น

แหล่งสะสมของเชื้อโรคชนิดต่างๆ มนุษย์จึงจัดให้นกเมอืงที่สร้างความเสยีหายแก่มนุษยว่์าเป็นนกบุกรกุ (Invasive birds 

species) เช่น นกพิราบป่า Rock pigeon (Columba livia), นกเอี้ยงสาลิกา Common Myna (Acridotheres tristis), นก

เอี้ยงหงอน White-vented Myna (A. grandis) (Kelvin, 2010, pp. 1083-1099) รวมไปถึง นกกระจอกใหญ่ House 

Sparrow (Passer domesticus) และนกกระจอกบ้าน Eurasian Tree Sparrow (P. montanus) (Tim, Julie,  Phillip, 

2009, pp. 80-85) เป็นต้น มูลนกที่สะสมตามแหล่งต่างๆ โดยทั่วไปจะมีเชื้ อจุลินทรีย์หลากหลายชนิดทั้งเชื้ อรา ยีสต์ 

ไวรัส และแบคทเีรีย ซึ่งอาจมทีั้งก่อให้เกดิโรคและไม่เกดิโรคในมนุษย์ แบคทเีรียในมูลนกที่ควรพึงระวังโดยทั่วไป จะเป็น

กลุ่มของแบคทีเรียที่ก่อโรคในคนและสัตว์ (Clar, Wilson, Jones,  Ian, 2009, pp. 349-343) เช่นโรคจากอาหาร 

(Foodborne diseases) ที่สามารถเกิดขึ้ นได้สองสาเหตุคือ โรคอาหารเป็นพิษ (Foodborne intoxication) จากเชื้ อ 

Staphylococcus spp. และ Streptococcus spp. และโรคติดเชื้ อจากอาหาร (Foodborne infection) ซึ่งเกิดจากการเพ่ิม

จ านวนของแบคทเีรียเหล่านี้และสร้างสารพิษ ท าให้ไม่เกดิความผดิปกตใินทนัท ีอกีทั้งยังมคีวามรุนแรงของอาการผดิปกติ

มากกว่าแบคทเีรียในกลุ่มที่ก่อให้เกดิโรคอาหารเป็นพิษ แบคทเีรียบางชนิดสามารถเข้าสู่กระแสเลือด ท าให้เกดิการติด

เชื้ อทางกระแสเลือด (Septicemia) และเป็นอนัตรายถึงขั้นเสยีชีวิตได้ เช่น Salmonella spp., Campylobacter spp. หรือ 

Escherichia coli O157:H7 เป็นต้น (ภาวิน ผดุงทศ, 2547, น. 51-65) 

        จากรายงานวิจัยของศุภลักษณ ์วิรัชพิณทุ และเกตจุันทร์ จ าปาไชยศรี (2556) ส ารวจพบนกบุกรกุ 4 ชนิด ใน

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แก่ นกพิราบ นกเขาไฟ นกเอี้ยง และนกกระจอก เมื่อท าการส ารวจพบมูลนกบุกรุกถ่ายมูลสะสม

ไว้ตามอาคารเรียน ส านักงาน หอพัก โรงพยาบาล และสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกดิความร าคาญและ

สร้างความกังวลต่อสุขภาพของผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง  ผู้ วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาจุลินทรีย์โดยมุ่งเน้นใน

การศึกษาหาชนิดของแบคทีเรียในมูลนกบุกรุกที่พบในมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากมีจ านวนประชากรนกสูงขึ้นและ

สร้างความสกปรกเสียหายให้กับอาคาร สถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียก่อโรคที่มี

ผลกระทบต่อสขุภาพของผู้อาศัยหรือใช้งานบริเวณที่มมูีลนกสะสมอยู่ได้ 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 การเก็บตวัอยา่งภาคสนาม 

 ท าการส ารวจจุดที่พบนกบุกรุก 4 ชนิด คือนกพิราบป่า นกเขาไฟ นกเอี้ยงหงอน และนกกระจอกอาศัยอยู่

ตามบริเวณต่างๆโดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้งาน มีการสญัจรไปมาของคนทั่วในมหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากอาจเป็น

จุดเสี่ยงต่อการได้รับแบคทเีรียจากมูลนก เป็นบริเวณที่มีนกเกาะนอน (Roosting site) เพ่ือใช้ในการระบุว่ามูลนกแต่ละ

จุดนั้นเป็นของนกบุกรุกชนิดใด ในการเกบ็ตัวอย่างจะพยายามเลือกสถานที่ที่พบนกบุกรุกทั้ง 4 ชนิดอาศัยอยู่เพ่ือเป็น

ตัวแทนของตัวอย่าง จากนั้นท าการเกบ็ตัวอย่างมูลนกในช่วงเดือน กรกฏาคม ถึง สงิหาคม 2559 เพ่ือเป็นตัวแทนของ
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ตัวอย่างในฤดูฝน น ามาศึกษาจุลินทรีย์ (แบคทเีรีย รา และยีสต์)  สุ่มเกบ็ตัวอย่างมูลนกบุกรุกชนิดละ 5 จุด จ านวน 20 

ตัวอย่าง โดยใช้ช้อนสแตนเลตตักมูลนกที่ถ่ายสะสมไว้ตามพ้ืนใส่ในถุงพลาสติกซิปลอ็ค ขณะเกบ็จะมีการใช้ผ้าปิดปาก 

จมูกและสวมถุงมือทุกครั้งเพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (ระหว่างเกบ็ตัวอย่างจะท าการบันทึกข้อมูลทาง

กายภาพด้านความชื้น อุณหภมูิของสถานที่ในระหว่างเกบ็ และวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ 

ไม่ได้แสดงผลการแยกเชื้อรา ยีสต ์และปัจจัยทางกายภาพในการน าเสนอคร้ังนี้ ) 

         การแยกเช้ือจุลินทรียใ์นหอ้งปฏิบติัการ 

       ชั่งตัวอย่างมูลนกใส่ในสารละลาย 0.1% peptone water ผสมให้เข้ากนัตั้งทิ้ งไว้ประมาณ 15 นาท ีน าสารละลาย

ที่ได้ไปท าการเจือจาง และท าการเพาะเล้ียงโดยการเกล่ีย (spread) ในจานอาหาร Tryptic Soy agar (TSA) บ่มที่อณุหภมูิ 

37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากนั้นท าการตรวจนับจ านวนและเลือกโคโลนีเชื้ อจุลินทรีย์ที่แตกต่างกนัมา

ท าการแยกเพ่ือให้ได้เชื้ อบริสุทธิ์ (Cross streak) เกบ็เชื้ อแบคทีเรียบริสุทธิ์ไว้ในหลอดอาหาร Nutrient agar (NA) ผิว

เอียงอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพ่ือใช้ในการศึกษา โดยการย้อมสีแบบแกรมและดูลักษณะรูปร่างเซลล์ จากนั้นน ามา

ทดสอบคุณสมบตัทิางชีวเคม ี(ดดัแปลงจาก Holt, et al., 1994) เพ่ือจัดจ าแนกชนิดต่อไป         

ผลการศึกษา 

 ผลการส ารวจมูลนกบุกรุก 4 ชนิดภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร พบแหล่งสะสมมูลนกที่สามารถเข้าไปส ารวจได้ 

33 จุด ท าการเลือกตัวแทนของสถานที่ในการเกบ็ตัวอย่างมูลนกบุกรุก ชนิดละ 5 จุด รวม 20 จุด โดยสถานที่ที่เป็น

ตวัแทนในการเกบ็ตวัอย่างมูลนกบุกรกุทั้ง 4 ชนิด แสดงดงัตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงตัวแทนอาคาร สถานที่เกบ็ตัวอย่างมูลนกบุกรุกทั้ง 4 ชนิด จ านวน 20 ตัวอย่างที่พบในมหาวิทยาลัย

นเรศวร 

  

สถานที่ (Location) ชนิดของนกบกุรกุ 

นกพิราบ นกเขาไฟ นกเอี้ยง  นกกระจอก 

1.อาคารเรียนรวม (QS)     

2.คณะวิทยาศาสตร์                                                          

3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     

4.คณะวิศวกรรมศาสตร์     

5.สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา (NULC)     

6.คณะกลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ (คณะสหเวชศาสตร์, คณะ  

พยาบาลศาสตร์, คณะสาธารณสขุศาสตร์) 

    

7.คณะทนัตแพทยศาสตร์ (บริเวณทางเข้าคณะ)        

8.สนามกฬีาในร่ม     

9.อาคารปราบไตรจักร     

10.อาคารมิ่งขวัญ     

11.โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร     

12.ด้านหน้าโรงพยาบาล     

13.ด้านข้างโรงพยาบาล     

14.ด้านหลังโรงพยาบาล     

15.หน้าร้านสะดวกซ้ือทอ็ปมาร์ทโรงพยาบาล     

16.หอพักบุคลากรประตู 4     

17.สนามกฬีากลาง (บริเวณอฒัจรรย์)     

18.สถานีขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวร     
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 จากการแยกเชื้อจุลินทรีย์ในมูลนก 20 ตวัอย่าง สามารถแยกเชื้อแบคทเีรียได้ 228 ไอโซเลท โดยแบ่งเป็นกลุ่ม

แบคทเีรียแกรมบวก 114 ไอโซเลท ประกอบด้วยแบคทเีรียรปูร่างท่อน (Rod) จ านวน 99 ไอโซเลท และรปูร่างกลม 

(Cocci) จ านวน 15 ไอโซเลท และแบคทเีรียแกรมบวก 114 ไอโซเลท   

 เมื่อท าการทดสอบคุณสมบตัิทางชีวเคมขีองเชื้อจุลินทรีย์ทั้ง 228 ไอโซเลท สามารถจ าแนกชนิดของแบคทเีรีย

ได้โดย แบคทเีรียแกรมบวก จ าแนกถงึระดบัสกุลได้ 3 สกุล (ไอโซเลท) คอื Bacillus spp. (11), Enterococcus spp. 

(2) และ Streptococcus spp. (1) ไอโซเลท และระดบัสปีชีส ์8 สปีชีส ์ได้แก่ Bacillus pasteurii (3), Bacillus 

sphaericus (1), Corynebacteriumn kutsceri (3), Corynebacterium xerosis (76), Lactobacillus delbrueckii (3), 

Lactobacillus casei (2), Staphylococcus  aureus (11), และ Staphylococcus  epidermidis (1) ไอโซเลท ชนิด

แบคทเีรียแกรมบวกและโรคที่อาจเกดิจากเชื้อได้แสดงดงัตารางที่ 2 

 ส่วนแบคทเีรียแกรมลบ สามารถจ าแนกชนิดถงึระดบัสกุลได้ 3 สกุลคอื Aeromonas spp. (4), Pseudomonas 

spp. (3), และ Enterobacter spp. (14) ไอโซเลท และระดบัสปีชีสแ์ยกได้ทั้งหมด 12 สปีชีส ์ได้แก่ Vibrio cholera (3), 

Escherichia coli (32), Enterobacter aerogenes (13), Enterobacter intermedius (2), Serratia fonticola (3), 

Klebsiela oxytoca (1), Citrobacter diversus (3), Providencia stuartii (2), Morganella morganii (14), Proteus 

mirabilis (6), Proteus penneri (5) และ Serratia liquefaciens (21) ไอโซเลท ชนิดแบคทเีรียแกรมลบและโรคที่อาจ

เกดิจากเชื้อได้แสดงดงัตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 2 แสดงชนิดแบคทเีรียแกรมบวกที่แยกได้จากมูลนกบุกรกุทั้ง 4 ชนิดและโรคที่อาจเกดิจากเชื้อได้  

           ชนิดแบคทีเรีย 

 

 

ชนิดนกบุกรกุ โรคที่อาจเกดิจากแบคทเีรีย 

นกพิราบป่า       นกเขาไฟ        นกเอี้ยง      นกกระจอก 

Bacillus pasteurii                                                                                   - 

Bacillus sphaericus                                                                                                   - 

Bacillus spp.                                                                                                    โรคอาหารเป็นพิษ            

Corynebacterium kutsceri                                                                                        - 

Corynebacterium xerosis                                                                                  โรคทางผวิหนัง  

Lactobacillus delbrueckii                                                                                         -  

Lactobacillus casei                                                                                                     - 

Staphylococcus aureus                                                                                     โรคอาหารเป็นพิษ 

Staphylococcus epidermidis                                                                                         โรคกระเพาะทางเดินปัสสาวะ                  

                                                                                                                                อกัเสบ, โรคติดเช้ือในผู้ป่วยใส่  

                                                                                                                                สายสวนปัสสาวะ 

Enterococcus spp.                                                                                                  โรคติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 

Streptococcus spp.                                                                                                     โรคไฟลามทุ่ง, ไข้ด าแดง 
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ตารางท่ี 3 แสดงชนิดแบคทเีรียแกรมลบที่แยกได้จากมูลนกบุกรกุทั้ง 4 ชนิดและโรคที่อาจเกดิจากเชื้อได้ 

           ชนิดแบคทีเรีย 

 

 

ชนิดนกบุกรกุ  โรคที่อาจเกดิจากแบคทเีรีย 

นกพิราบป่า         นกเขาไฟ        นกเอี้ยง      นกกระจอก 

Aeromonas spp.                                                                              โรคอจุจาระร่วงเฉียบพลัน 

Vibio cholera                                                                                                      โรคอหิวาต์ 

Pseudomonas spp.                                                                                                เช้ือฉวยโอกาส 

Escherichia coli                                                                                            โรคระบบทางเดินอาหาร  

Enterobacter aerogenas                                                                                   เช้ือฉวยโอกาส  

Enterobacter intermedius                                                                                        เช้ือฉวยโอกาส  

Enterobacter spp.                                                                                           เช้ือฉวยโอกาส 

Serratia fonticola                                                                                               - 

Klebsiela oxytoca                                                                                                     โรคติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ 

Citrobacter diversus                                                                                           โรคเยื่อหุ้มสมองอกัเสบ 

Providencia stuartii                                                                                               โรคติดเช้ือทางเดินอาหาร 

Morganella morganii                                                                         

Proteus mirabilis                                                                                                  โรคติดเช้ือ, ฉวยโอกาส 

Proteus penneri                                                                                 

Serratia liquefaciens                                                                                          โรคติดเช้ือทางเดินอาหาร 

  

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากจ านวนแบคทเีรียที่คดัแยกได้ทั้งหมด 228 ไอโซเลท พบว่าสามารถจัดจ าแนกได้เชื้อแบคทเีรียแกรมบวกคือ 

Corynebacterium xerosis มากที่สดุ ทั้งนี้ ในธรรมชาตเิชื้อแบคทเีรีย Corynebacterium รวมถงึ C. xerosis พบได้จากดนิที่

มีมูลนกถ่ายสะสมไว้อยู่แล้ว เช่น จากรายงานวิจัยของ Pawantree, Nuannoi,  Nawarat (2013) ที่ท  าการศึกษาและ

แยกเชื้ อ Corynebacterium glutamicum ออกจากดินที่มีการปนเป้ือนของมูลนกเอี้ยง  นอกจากนี้ ยังสามารถพบเชื้ อได้ที่

บริเวณผิวหนัง และเยื่อบุภายในร่างกาย (mucous membranes) เช่น เยื่อบุโพรงจมูก, ปาก, ผนังกระเพาะอาหาร, และ

ผนังล าไส้ (Vela, Gracia, Fernandez, Domınguez,  Fernandez-Garayzabal, 2006, pp. 2242-2243) ส่วนการรับ

เชื้ อ สามารถรับเชื้ อได้โดยการสัมผัสสิ่งของ , มูลนก หรือรับประทานอาหาร และน ้าที่มีการปนเป้ือนของเชื้ อ 

Corynebacterium  โดยตวัอย่างมูลนกบุกรกุที่ตรวจพบเชื้อ C. xerosis ได้มากที่สดุคอื มูลนกเขาไฟ จ านวน 33 ไอโซเลท 

และสถานที่ที่เป็นตัวแทนที่พบเชื้อ C. xerosis  ได้จ านวนไอโซเลทมากที่สดุคือ อาคารเรียนรวม (QS) จ านวน 10 ไอโซ

เลท จาก 76 ไอโซเลท ส่วนเชื้ อ Escherichia coli  เป็นเชื้ อแบคทีเรียแกรมลบที่สามารถแยกและพบมีจ านวนมากที่สดุ 

(32 ไอโซเลท) เนื่องจากเป็นเชื้ อแบคทีเรียที่พบได้ในล าไส้ของสิ่งมีชีวิตโดยทั่วไป สามารถด ารงชีวิตแบบใช้หรือไม่ใช้

ออกซิเจนกไ็ด้ (Facultative anaerobic) โดยปกตจิะไม่ก่อให้เกดิโรคในคนแต่จะมบีางชนิดเช่น Enteropathogenic E. coli 

(EPEC), Enterotoxigenic E. coli (ETEC) ฯลฯ ที่ท าให้เกดิอาการท้องเสยีอย่างรนุแรง (ภาวิน ผดุงทศ, 2547, น. 51) 

จากการจ าแนกเชื้ อแบคทีเรียแกรมลบในมูลนกบุกรุก ส่วนใหญ่พบเป็น normal flora ในล าไส้ของคน และสัตว์ 

(Entericbacteria) เช่น E. coli, และ Proteus spp. เป็นต้น ส่วนเชื้ อจุลินทรีย์อื่นๆที่ตรวจพบ เช่น Bacillus spp. พบได้

มากในมูลนกพิราบ โดยเฉพาะบริเวณอาคารเรียนรวม และ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นเชื้อที่พบในปริมาณรองลงมา

พบมากในมูลนกพิราบเช่นกัน โดยเฉพาะบริเวณโรงพยาบาล ซึ่งแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิด มักก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับระบบ

ทางเดินอาหารเช่นกนั กล่าวได้ว่า จากชนิดแบคทเีรียที่ตรวจพบในตัวอย่างมูลนกบุกรุก มักก่อให้เกดิโรคเกี่ยวกบัระบบ

ทางเดินอาหาร และพบมากในมูลนกที่เกบ็จากอาคารสถานที่ที่มีการใช้งานของคนอย่างเป็นประจ า ซึ่งควรจะมีการท า

ความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ หรือหาแนวทางป้องกนัการเข้ามาอยู่อาศัยของนกบุกรกุเหล่านี้ ต่อไป   
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สรุปผลการศึกษา 

  จากการเกบ็ตัวอย่างมูลนกบุกรกุ 4 ชนิดที่พบตามอาคาร สถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่าส่วนใหญ่

เป็นแบคทีเรียที่สามารถพบได้ในธรรมชาติ โดยเป็นเชื้ อประจ าถิ่นซึ่งโดยปกติไม่ก่อโรค ซึ่งพบได้ในล าไส้ เย่ือบุ และ

กระเพาะอาหารคนและสัตว์ แต่อย่างไรกด็ี จากจ านวนประชากรนกที่สูงขึ้น ได้สร้างความสกปรกเสียหายให้กับอาคาร 

สถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัย จึงควรมีการเฝ้าระวังและดูแลอาคาร สถานที่ต่างๆให้ปลอดจากมูลนกบุกรุก เพ่ือลดความ

วิตกกงัวลของผู้อาศัยหรือใช้งานบริเวณที่มมูีลนกสะสม 

 

กิตติกรรมประกาศ  

  ขอขอบคุณทุนรายได้มหาวิทยาลัยนเรศวรประจ าปี 2559 ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ขอบคุณนางสาวสกุลรัตน์ 

นาคราช นางสาวสนิัตตา ภิญโญ และนางสาวสทุธดิา จิตรจ านงค ์นิสติช่วยงานวิจัย ผศ.ดร.กวี สจุิปุลิ ที่ช่วยแก้ไขบทคดัย่อ 

ภาควิชจุลชีววิทยาและปรสติวิทยามหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้ความอนุเคราะห์ห้องปฏบิตักิารในการท าวิจัย  
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุ และทศันคติผู้มารับการบ าบัดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ใน

จังหวัดมหาสารคาม พ้ืนที่ในการศึกษาคือโรงพยาบาลชุมชน ในจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 7 แห่ง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้

ที่มารับการบ าบดัเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 165 คน โดยใช้วิธกีารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมอืในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสมัภาษณ์ สาเหตุ และทศันคติของผู้มารับการบ าบัดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถิติที่ใช้ คือ 

สถติเิชิงพรรณนา ผลจากการวิจัย มดีงันี้  

ผลการศึกษาสาเหตุ ของผู้มารับการบ าบัดเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า สาเหตุที่คิดจะบ าบัดเพราะเสยี

ค่าใช้จ่ายในการซื้ อสรุามาก ( x =4.03, S.D.= 1.23) ครอบครัวไม่มีความสุข ( x =3.95, S.D.= 1.13) สงัคมไม่ให้การ

ยอมรับ ( x =3.74, S.D.= 3.18) และสมรรถภาพร่างกายเสื่อมถอย  กลัวเสียชีวิต ( x =3.64, S.D.= 1.25) ส่วน

การศึกษาทศันคติต่อการบ าบัดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า จะมีทศันคตทิี่ดี โดยเฉพาะมีแรงจูงใจจากครอบครัว 

คนใกล้ชิด ( x =4.21, S.D.= .96) รองลงมาคือมีความพร้อมที่จะเข้ารับการบ าบัด ( x =4.10, S.D.= 1.00) และ

ตดัสนิใจด้วยตวัเองที่จะเข้ารับการบ าบดั ( x =4.10, S.D.= 1.05) 

ค าส าคญั:  บ าบดั เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  
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Abstract 

 The purpose of this research were to study causes and attitudes to alcohol abstinence of people wanting to 

stop drinking alcohol in Mahasarakham. The area of study is a seven hospital in Mahasarakham provinces. The 

sample is a voluntary therapy to quit drinking alcohol 165 people using purposive sampling. Tools for data collection 

was a questionnaire about the causes and attitude to Alcohol Abstinence. Data were analyzed using descriptive 

statistics. The results in this study revealed that: 

 The reason to want to stop drinking alcohol is that. Binge upset a lot of money ( x =4.03), The family 

has a problem with alcohol( x =3.95), Socially unacceptable( x =3.74) and decayed ( x = 3.64). Attitudes towards 

quitting alcohol was found. Motivation from family ( x = 4.04), Want to get treatment. ( x = 4.10) and decide 

yourself to undergo therapy ( x = 4.10). 

Keywords : Therapy, Alcoholic  

 

บทน า 

สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีแนวโน้มสงูมากทุกปีและตามมา เช่น ปัญหาสขุภาพ เศรษฐกจิ 

และสงัคมในระดบัโลกและประเทศ ก่อให้เกดิปัญหาทั้งต่อผู้ดื่มและบุคคลรอบข้าง เกดิผลเสยีต่อทั้งร่างกายและจิตใจของ

ตัวผู้ดื่มและเป็นสาเหตุส าคัญของกลุ่มโรค เช่น โรคมะเรง็ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคตับ และกลุ่มการบาดเจบ็ ดื่มการ

ส ารวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี 2554 พบว่าคนไทยที่อายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นนักดื่มในปัจจุบัน 

(Current drinker) หรือผู้ที่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ านวน 16,992,017 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 

31.5 ของประชากรผู้ ใหญ่ และในปี 2556 เป็นผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 31.5 โดยผู้บริโภคในกลุ่มสตรี 

เดก็และเยาวชนมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงและการส่งเสริมการบริโภคเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์กม็แีนวโน้มขยายตวัเพ่ิมสงูขึ้นเช่นกนั (ทกัษพล ธรรมรังส ีและคณะ, 2556)  ใ น ส่ ว น จั ง ห วั ด

มหาสารคาม ปีพ.ศ. 2554 พบว่า ความชุกของนักดื่มในประชากรตั้งแต่ อายุ 15-60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 39  และความชุก

ของนักดื่มในประชากรวัยรุ่น (อายุ 15−19 ปี( ร้อยละ 24.1 เป็นอนัดบัที่ 16 ของประเทศ จะมีปัญหาที่เกดิขึ้นจากการ

ดื่มร้อยละ 4.9 ค่าใช้จ่ายในการซื้ อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉล่ีย  397 บาท/เดือน   (สุรศักดิ์ ไชยสงค์ และคณะ, 

2556) และเกิดปัญหาทางสังคมตามมา เช่น ปัญหาด้านอุบัติเหตุจราจร ภาว ะการเจ็บป่วย การท าร้ายร่างกาย 

อาชญากรรม และอกีปัญหาหนึ่งที่ส  าคญั คอืการตดิสรุา นอกจากจะท าลายสขุภาพและท าลายอนาคตของผู้ดื่มแล้ว ยังเป็น

สิ่งที่สร้างความทุกข์ใจให้แก่คนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ พ่ีน้อง สามีภรรยา หรือลูกๆปัญหาการติดสรุา ถือเป็น

ความเจบ็ป่วยด้านจิตใจที่มีสาเหตุ ซึ่งมาจากหลายปัจจัย อาทิเช่น ปัจจัยด้านชีวภาพ ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม ผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการรักษา คือ ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิด จ าเป็นต้องมีความเข้าใจผู้ป่วย เป็นผู้ให้

ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจผู้ป่วย 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ได้สะท้อนถึงความจ าเป็นที่ต้องมกีารศึกษาสาเหตแุละทศันคติของผู้มารับ

การบ าบัดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ผลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนและแก้ไขปัญหาการบ าบดัเลิกบุหร่ี อนัจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดต่ีอไป  
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพ่ือศึกษาสาเหต ุและทศันคตขิองผู้มารับการบ าบดัเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดมหาสารคาม 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

เป็นการศึกษาสาเหตุ และทัศนคติของผู้มารับการบ าบัดเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในพ้ืนที่จังหวัด

มหาสารคาม 

1.ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ผู้มารับบริการบ าบัดเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในโรงพยาบาลทั่วไป

และโรงพยาบาลชุมชน จ านวน 7 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลแกด า  โรงพยาบาลนา

เชือก โรงพยาบาลโกสมุพิสยั   โรงพยาบาลนาดูน โรงพยาบาลเชียงยืน  โรงพยาบาลยางสสีรุาช  

2 .กลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ ประช าชนทั่วไปที่มารับการบ าบัดเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในโรงพยาบาล

ทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนจ านวน 7 โรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 640 คน 

3 .กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั่วไปที่มารับการบ าบัดเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  ในโรงพยาบาลทั่วไปและ

โรงพยาบาลชุมชนจ านวน 7 โรงพยาบาล ใช้วิธกีารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างเป็นร้อยละ 25 (ธรีวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้

จ านวน กลุ่มตัวอย่าง 160 คน แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ปรับเพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพ่ือป้องกันการสูญหายเป็น

จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 165 คน 

  4.เครื่องมือวิจัยคณะผู้วิจัยใช้เครื่องมือการวิจัยที่สร้างขึ้นจากกการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบ

สมัภาษณ์สาเหตุ และทศันคติของผู้มารับการบ าบัดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยแบบสมัภาษณ์ได้รับการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน หาค่าดชันีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence: 

IOC) ตั้งแต่ 0.6 -1 และตรวจสอบความเที่ยงโดยค่าสมัประสทิธิ์ของอลัฟาครอนบาค (Alpha Chronbach Coefficient) 

ได้ระดบัความเชื่อมั่น 0.78 

   5.วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยคณะผู้วิจัยนัดหมายกับทมีในพ้ืนที่เพ่ือแจกแบบ

สมัภาษณแ์ละสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่างเองทั้ง 7 โรงพยาบาล จ านวน 165 คน เพ่ือจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สดุ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics  (น าเสนอข้อมูลสถานการณ์ฯ 

เป็น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รปู 

 

ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสถานการณ์ของผู้มารับการบ าบัดเลิกดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัด

มหาสารคาม 

1.1 ลักษณะทางประชากรที่ศึกษา เป็นเพศชาย ร้อยละ 95.2 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 4.8 โดยส่วนใหญ่สมรสร้อย

ละ 42.4 รองลงมาเป็นโสด ร้อยละ 29.7 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 47.3 รองลงมาจบมัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ 18.8  และประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 44.8 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 

41.5 เคยเข้ารับการบ าบดัเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วถงึร้อยละ 11.50  

1.2 ส่วนอายุเฉล่ียที่เข้ามาท าการบ าบัด คือ 42 ปี น้อยสดุ คือ 15 ปี และสงูที่สดุ 79 ปี อายุเฉล่ียเมื่อเร่ิมดื่ม

สุราครั้ งแรก คือ 17 ปี มีรายได้รายบุคคลเฉล่ียต่อเดือน ประมาณ 6,421 บาทต่อเดือน เฉล่ียแล้วซื้ อเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล์วันละ 76 บาท สงูสดุซื้อละ 2,000 บาท โดยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มบ่อยที่สดุเป็นสรุา ร้อยละ 58.78 รอง

ลงดื่มเบยีร์ ร้อยละ 31.52 และดื่มไวน์ สรุาแช่พ้ืนเมอืง ร้อยละ 9.70 

1.3 ในส่วนของช่วงปริมาณการดื่มสรุาแต่ละคร้ังสงูที่สดุ คอื การดื่มคร้ังละ 2-3 ฝา หรือ 1-2 กง๊/เป๊ก ร้อยละ 

39.17 รองลงมาคอืดื่ม ครั้งละ 1/2 แบน หรือ 5-6 กง๊/เป๊ก ร้อยละ 12.37 และพบว่าการดื่มคร้ังละ 1 แบนขึ้นไป หรือ

10 กง๊/เป๊กขึ้นไป มถีงึร้อยละ 12.37 
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1.4 ปริมาณการดื่มเบยีร์การแต่ละคร้ังสงูที่สดุ คอืการดื่ม 1-1.5 กระป๋อง หรือ 1/2-3/4 ขวดใหญ่     ร้อยละ 

44.2   รองลงมาคือดื่มครั้งละ 2-3 กระป๋อง หรือ 1-1.5 ขวดใหญ่ ร้อยละ 30.8 และปริมาณการดื่ม     น้อยที่สดุคือ

ดื่มคร้ังละ 4.5-7 กระป๋อง หรือ 3-4 ขวดใหญ่ ร้อยละ 3.8  

1.5 ส าหรับสาเหตุที่ไม่สามารถบ าบัดเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในครั้งก่อนได้ของผู้มารับการบ าบัดเลิกดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า จิตใจไม่เข้มแขง็พอ ( x =4.13, S.D.= 1.14) รองลงมาคอื ดื่มตาม

เพ่ือนหรือเพ่ือนชวน ( x =4.01, S.D.= 1.30) ดื่มตามค่านิยมเดิมๆ เพ่ือจะได้เข้าสงัคม ( x =3.67, S.D.= 1.43) น้อย

ที่สดุ คอื การบ าบดัสรุามรีะยะเวลานานเกนิไป ( x =2.56, S.D.= 1.16) ดงัแสดงในตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลสาเหตุที่ไม่สามารถบ าบัดเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในคร้ังก่อนได้ ของผู้มารับการ

บ าบดัเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดมหาสารคาม 

  สาเหตุท่ีไม่สามารถเลิกดืม่แอลกอฮอล ์ในครั้งก่อนได ้ x  
S.D. แปลผล 

       ขาดแรงจูงใจในการเลิกสรุาอย่าง แท้จริง 3.43 1.18 ปานกลาง 

       ครอบครัวไม่ให้ก าลังใจ 2.75 1.17 ปานกลาง 

       จิตใจไม่เข้มแขง็พอ 4.13 1.14 มาก 

       ดื่มตามเพื่อนหรือเพ่ือนชวน 4.01 1.30 มาก 

       ดื่มตามค่านิยมเดิมๆ เพ่ือจะได้เข้าสงัคม  3.67 1.43 มาก 

       ขาดความรู้ในการเลิกสรุาอย่าง ปลอดภยั 2.97 1.405 ปานกลาง 

       ใกล้สถานที่จ าหน่าย 3.50 1.22 ปานกลาง 

       มีเงินในการซ้ือ 3.60 1.22 มาก 

       การบ าบัดสรุามีระยะเวลานานเกนิไป 2.56 1.16 ปานกลาง 

 

1.6 สาเหตุที่คิดจะเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในคร้ังนี้  พบว่า สาเหตุที่คิดจะบ าบัดเลิกดื่มส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับมาก โดยเฉพาะเสยีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสุรามาก ( x =4.03, S.D.= 1.23) รองลงคือ ครอบครัวไม่มีความสุข ( x

=3.95, S.D.= 1.13) สงัคมไม่ให้การยอมรับ ( x =3.74, S.D.= 3.18) และสมรรถภาพร่างกายเสื่อมถอย กลัวเสยีชีวิต 

( x =3.64, S.D.= 1.25) ดงัแสดงในตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลสาเหตุที่เข้ารับการบ าบัดเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในครั้งนี้  ของผู้มารับการบ าบัด

เลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดมหาสารคาม 

 สาเหตุท่ีท่านคิดจะเลิกดืม่แอลกอฮอล ์ x  
S.D. แปลผล 

    สมรรถภาพร่างกายเสื่อมถอย กลัวเสยีชีวิต 3.64 1.25 มาก 

    เกดิการเจบ็ป่วยจากการดื่มสรุา 3.53 1.43 มาก 

   มีโรคประจ าตัว 3.16 3.44 ปานกลาง 

   ครอบครัวไม่มีความสขุ 3.95 1.13 มาก 

   เสยีค่าใช้จ่ายในการซ้ือสรุามากสิ้นเปลืองเงินทอง 4.03 1.23 มาก 

   ไม่สามารถท างานได้“กลัวตกงาน” 3.55 1.13 มาก 

   สงัคมไม่ให้การยอมรับ 3.74 3.18 มาก 

   เช่ือมั่นและศรัทธาในตัวผู้บ าบัด และสถานบ าบัด 3.88 1.08 มาก 

 

1.6 ในส่วนของทศันคตต่ิอการบ าบดัเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในคร้ังนี้  พบว่า ส่วนใหญ่จะมทีศันคตทิี่ดีอยู่

ในระดับมาก โดยเฉพาะมีแรงจูงใจจากครอบครัว คนใกล้ชิด ( x =4.21, S.D.= .96) รองลงมาคือมคีวามพร้อมที่จะเข้า

รับการบ าบดั ( x =4.10, S.D.= 1.00) และตดัสนิใจด้วยตวัเองที่จะเข้ารับการบ าบดั ( x =4.10, S.D.= 1.05) ดงัแสดง

ในตารางที่ 3  
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ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลทศันคติต่อการบ าบัดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในครั้งนี้  ของผู้มารับการบ าบัดเลิก

ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดมหาสารคาม 

   ทศันคติต่อการบ าบดัเลิกดืม่แอลกอฮอล ์ x  
S.D. แปลผล 

    มีความเตม็ใจที่จะเข้ารับการบ าบัด 4.01 .96 มาก 

    มีความพร้อมที่จะเข้ารับการบ าบัด 4.10 1.00 มาก 

    มีความต้องการที่จะเลิกสรุาโดยเดด็ขาด  4.02 1.03 มาก 

    ตัดสนิใจด้วยตัวเองที่จะเข้ารับการบ าบัด 4.10 1.05 มาก 

    มีแรงจูงใจจากครอบครัว คนใกล้ชิด  4.21 .96 มาก 

 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัย ในคร้ังนี้จ าแนกการอภปิรายผล ดงันี้  

 1.ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้มารับการบ าบดัเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

ผู้ชายที่มาขอรับการบ าบัดร้อยละ 95.2 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพเกษตรกรรม ใน

การศึกษาครั้งนี้พบว่า อายุที่น้อยสดุเข้ามารับการบ าบัด คือ 15 ปี และสงูที่สดุ 79 ปีโดยอายุเฉล่ียที่เข้ามาท าการบ าบดั 

คอื 42 ปี และอายุเฉล่ียเมื่อเร่ิมดื่มสรุาคร้ังแรก คอื 17 ปี ซึ่งการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เฉล่ียแล้ววันละ 76 บาท สงูสดุ

ซื้อวันละ 2,000 บาท โดยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มบ่อยที่สดุเป็นสรุา ร้อยละ 58.78 รองลงคอืดื่มเบยีร์ ร้อยละ 31.52    

สอดคล้องกบัการศึกษาของผดุงศิษฏ ์ ช านาญบริรักษ์ และคณะ(2558) พบว่า เพศชายมีความชุกของนักดื่มปัจจุบนัสงู

กว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่ประอบอาชีพเกษตรกรรมและเริ่มดื่มสรุาตั้งแต่วัยรุ่น ซึ่งเดก็วัยรุ่นมแีนวโน้มของการดื่มเพ่ิมมาก

ขึ้ น อีกทั้งยังมีการดื่มในอายุน้อยอีกด้วย การตัดสินใจของการดื่มสุราของวัยรุ่น เกิดจากการเปล่ียนแปลงและความ

เจริญเติบโตที่เกดิขึ้นในร่างกาย ท าให้แบบแผนทางทางอารมณข์องเดก็วัยรุ่นมีอารมณเ์ปล่ียนแปลงง่าย สบัสน อ่อนไหว 

ไม่มั่นคง ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ถ้าระยะนี้ ปรับตัวไม่ได้ความสับสนจะเกิดขึ้นก่อให้เกิดการตัดสินใจไปดื่มสุราในการ

แก้ปัญหาได้ (กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ, ม.ป.ป.( อกีทั้งผลการศึกษาของสรุศักดิ์ ไชยสงค ์และคณะ(2556) 

พบว่า ความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุ่น (อายุ 15−19 ปี( ร้อยละ24.1 เมื่อดื่มแล้วจะมีปัญหาที่เกดิขึ้นจากการดื่ม

ร้อยละ4.9 ค่าใช้จ่ายในการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉล่ีย  397 บาท/เดอืน 

 2.ในส่วนของปริมาณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แต่ละคร้ังจะดื่มในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ จนมีอาการมึน

เมา เช่น อาเจียน พูดจ าไม่รู้ เรื่อง บางคร้ังท าให้เกดิการทะเลาะวิวาทตามมาด้วย ซึ่งจะมผีลกระทบต่อสภุาพโดยตรง เช่น 

ด้านร่างกายมีผลต่อตับ ท าให้เป็นโรคตับแขง็ มะเรง็ตับ หรือผลต่อหัวใจ ผลต่อโรคทางจิตประสาท ด้านการเรียนมี

ผลกระทบต่อความบกพร่องทางสตปัิญญาและการเคล่ือนไหว  ความจ าเสื่อมแบบไปข้างหน้า ความบกพร่องด้านความจ า 

อาการผดิปกตทิี่สมองส่วนหน้า ท าให้เกดิความบกพร่องในด้านการคดิรวบยอด  การวางแผน และการจัดระบบ  การฝ่อ

ของสมองส่วนซีรีเบลลั่มท าให้เกิดการเดินเซ ทรงตัวได้ไม่ดี  และภาวะเลือดใต้เยื่อหุ้มสมอง ทั้งเฉียบพลันและเรื้ อรัง 

เนื่องจากการได้รับพิษจากแอลกอฮอล์ (กรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ, ม.ป.ป.( 

3.ส าหรับสาเหตุที่ไม่สามารถบ าบัดเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในครั้งก่อนได้เกิดจาก จิตใจไม่เข้มแขง็พอ 

หรือดื่มตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน อีกทั้งดื่มเพ่ือจะได้เข้าสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอดิศวร์ หลายชูไทย และ

คณะ (2545) ที่พบว่าสาเหตกุารดื่มสรุาส่วนใหญ่เพ่ือสงัคม  มส่ีวนน้อยที่ดื่มเพ่ือเจริญอาหารและแก้ความเหนื่อยล้า และ

มักดื่มในช่วงเยน็ร่วมกบัดื่มตั้งวงกบัเพ่ือน สรุาเป็นที่นิยมกนัในคนไทยประกอบกบัมีความเชื่อเกี่ยวกบัการดื่มสรุาว่า จะ

ช่วยท าให้มเีพ่ือนพ้องมากในสงัคม น าไปสู่การพึงพา อาศัย ช่วยเหลือเกื้อกูลกนัในสงัคม และจากงานวิจัยของ ศิรินทพิย์ 

มีสขุอ าไพรัสมี (2545( พบว่าสงัคมปัจจุบันมักจะให้เหตุผลในการดื่มสรุาเพราะต้องการเข้าสงัคม จะเหน็วาการดื่มสรุา

เป็นเร่ืองปกติในสังคม เป็นสิ่งที่สังคมยอมรับในปัจจุบัน  จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท  าให้การบ าบัดเลิกดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ท าได้อยาก อกีทั้งยังมีปัจจัยร่วม เช่น การโฆษณาของสื่อต่างๆที่ท าให้การบ าบัดอยากเพ่ิมขึ้นอกี สอดคล้อง



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

576 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ขุ
ภ
าพ

 

กบัการศึกษาของ ราชาวด ีเอี่ยมศิลป์ (2550( พบว่า ลักษณะภาพยนตร์โฆษณา ทั้งเนื้อหา เทคนิคของการท าภาพยนตร์

โฆษณามผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะภาพยนตร์โฆษณาที่เน้นจุดขาย และสสีนัต่างๆ 

4.ในส่วนสาเหตุที่คิดจะเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในครั้งนี้  พบว่า ส่วนใหญ่เสยีค่าใช้จ่ายในการซื้ อสรุามาก 

ครอบครัวไม่มคีวามสขุ สงัคมไม่ให้การยอมรับ และสมรรถภาพร่างกายเสื่อมถอย กลัวเสยีชีวิต ซึ่งจากผลที่ได้จะเหน็การ

ตัดสินใจของการดื่มสุราอาจจะทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในร่วมด้วย จากการศึกษาของนิชนันท์ ค าล้าน (2547( 

พบว่า ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจ าท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง รายได้ลดลงเงินไม่พอซื้ อสุรา ท าให้มีหนี้ สินและ

ก่อให้เกดิปัญหาในครอบครัวตามมาด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ สายพิณ ลิขิตเสศิล า้ (2542( พบว่าสามีหรือ

บุตรที่ติดสรุา จนถึงขั้นเมาสรุาเป็นประจ า มักจะขาดงานเอะอะโวยวายอาละวาด ท าร้ายสมาชิกในครอบครัวและท าร้าย

บุคคลอื่น จนเกิดปัญหาอาชญากรรมในครอบครัวได้ จากข้อมูลข้างต้นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ท  าให้คนที่ดื่มสุราจึงอยากจะ

บ าบดัในคร้ังนี้  

5. ในส่วนของทศันคติต่อการบ าบัดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในคร้ังนี้  พบว่า ส่วนใหญ่จะมีทศันคติที่ดีใน

การบ าบัด โดยเฉพาะมีแรงจูงใจจากครอบครัว คนใกล้ชิด  อกีทั้งมีความพร้อมที่จะเข้ารับการบ าบัด และตัดสนิใจด้วย

ตัวเองที่จะเข้ารับการบ าบัด  โดยเฉพาะทัศนคติซึ่งเป็นเรื่องของ ความคิดความเชื่อความรู้ สึกที่มีผลต่อการควบคุม

พฤติกรรมของมนุษย์โดยตรง ลักษณะพฤติกรรมเฉพาะ คือ การมีค่านิยมยอมรับสิ่งแปลกใหม่ โดยเฉพาะการสร้าง

แรงจูงใจที่เกิดคับคนใกล้ชิด หรือครอบครัว ย่อมท าให้เกิดแรงผลักดันที่อยากจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับ 

การศึกษาของ คริชศรี สกุากจิ (2547: 8) กล่าวไว้ว่า ทศันคตมิแีนวโน้มที่จะก่อให้เกดิพฤติกรรมสอดคล้องตามทศันคติ 

ของตนเอง  

สรุปผลการศึกษา 

สรปุผลการวิจัย ในคร้ังนี้จ าแนกการผล ได้ดงันี้  

1.ผลการศึกษาสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของผู้มารับการบ าบัดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายที่มาขอรับการบ าบัดร้อยละ 95.2 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป และอาชีพ

เกษตรกรรม ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า อายุที่น้อยสดุเข้ามารับการบ าบัด คือ 15 ปี และสงูที่สดุ 79 ปีโดยอายุเฉล่ียที่เข้า

มาท าการบ าบดั คอื 42 ปี และอายุเฉล่ียเมื่อเร่ิมดื่มสรุาคร้ังแรก คอื 17 ปี ซึ่งการซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เฉล่ียแล้ววนัละ 

76 บาท สงูสดุซื้ อวันละ 2,000 บาท โดยเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มบ่อยที่สดุเป็นสรุา ร้อยละ 58.78 รองลงคือดื่มเบยีร์ 

ร้อยละ 31.52 ในส่วนของปริมาณการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ แต่ละคร้ังจะดื่มในปริมาณที่เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ จนมีอาการ

มึนเมา  ส าหรับสาเหตุที่ไม่สามารถบ าบัดเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในครั้งก่อนได้ เกดิจาก จิตใจไม่เข้มแขง็พอ( x

=4.13, S.D.= 1.14) ดื่มตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน( x =4.01, S.D.= 1.30) ดื่มเพ่ือจะได้เข้าสังคม ( x =3.67, S.D.= 

1.43( 

2.ผลการศึกษาสาเหตุ และทศันคติของที่จะเลิกดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ในครั้งนี้  พบว่า สาเหตุที่คิดจะบ าบดั

เพราะเสยีค่าใช้จ่ายในการซื้อสรุามาก ( x =4.03, S.D.= 1.23) ครอบครัวไม่มคีวามสขุ ( x =3.95, S.D.= 1.13) สงัคม

ไม่ให้การยอมรับ ( x =3.74, S.D.= 3.18) และสมรรถภาพร่างกายเสื่อมถอย กลัวเสยีชีวิต ( x =3.64, S.D.= 1.25) ใน

ส่วนของทัศนคติต่อการบ าบัดเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีทัศนคติที่ดี โดยเฉพาะมีแรงจูงใจจากครอบครัว คน

ใกล้ชิด ( x =4.21, S.D.= .96) รองลงมาคือมีความพร้อมที่จะเข้ารับการบ าบัด ( x =4.10, S.D.= 1.00) และตัดสนิใจ

ด้วยตวัเองที่จะเข้ารับการบ าบดั ( x =4.10, S.D.= 1.05) 

 

  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C3%D2%AA%D2%C7%B4%D5%20%E0%CD%D5%E8%C2%C1%C8%D4%C5%BB%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเชิงส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจปัจจัยที่สมัพันธก์บัผลการรักษาด้วยยา ในผู้ป่วยโรคหนองใน หนอง

ในเทยีม และซิฟิลิส ที่มาติดตามผลการรักษา ณ ศูนย์กามโรค ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ โดย

ท าการศึกษาเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบศึกษาข้อมูลแบบย้อนหลัง ในปี 2556-2557 โดยรวบรวมจากเวชระเบียนผู้ ป่วย 

280 ราย ในข้อมูลส่วนบุคคล น ามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ และแบบศึกษาข้อมูลแบบภาคตดัขวาง ในช่วงวันที่ 1 

มิถุนายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2558 โดยใช้แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมือในการวิจัย จากผู้ ป่วย 55 ราย ใน

ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการใช้ยาในการรักษา และปัจจัยด้านความรู้การดูแลตนเองตัว และการรับการรักษาด้วยยา

ในขณะติดเชื้อโรคหนองใน หนองในเทยีม และซิฟิลิส หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของเคร่ืองมือเท่ากบั 0.84 และหา

ค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธสีมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม 3 ส่วน เท่ากบั 0.791  0.723 และ 0.754 

ตามล าดับ น ามาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ และความสมัพันธก์บัผลการรักษาด้วยยา ผลการวิจัยพบว่าทั้งการศึกษา

แบบย้อนหลังและการศึกษาแบบไปข้างหน้า ในส่วนปัจจัยด้านบุคคลพบว่ามคีวามสอดคล้องกนั ส่วนผลการศึกษาแบบไป

ข้างหน้า พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับผลการรักษาด้วยยา ได้แก่ เสถานภาพโสด P = 0.035 และประวัติไม่เคย

สมรส P = 0.001 ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านความรู้ เกี่ยวกบัโรค และการดูแลตนเองขณะติดเชื้ อ

โรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ ์มคีวามสมัพันธ์กนักบัผลการรักษาด้วยยา P = 0.009 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 จึงสรปุ

ผลการวิจัยได้ว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีความรู้ เกี่ยวกับโรค ในระดับดี และมีความรู้ เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาขณะติดเชื้ อใน

ระดับปานกลาง สามารถอธบิายได้ว่าผู้ ป่วยมีการรับรู้ ในด้านพฤติกรรมโดยรวมในระดับค่อนข้างดี แต่มีปัจจัยที่เป็นตัว

สนับสนุนท าให้การรักษาด้วยยาล้มเหลว คอื ด้านสถานภาพทางเพศ และด้านปัจจัยภายในส่วนบุคคล แรงจูงใจ ส่งผลต่อ

พฤติกรรม ความตระหนักและประเมินติดตามการใช้ยาด้วยตนเองอย่างสม ่าเสมอ อนัเป็นอุปสรรคที่เอื้อต่อผลการรักษา

ส าเรจ็ได้ 

ค าส าคญั: ปัจจัย  ผลการรักษา  โรคหนองใน หนองในเทยีม และซิฟิลิส 
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Abstract 

The purpose of research was to survey of factors associated with outcomes of treatment drug in gonorrhea, 

non gonococcal urethritis and syphilis at demonstration center of STD services in office of Disease prevention and 

control 8th, Nakhon Sawan Province. The first, retrospective study since 2013 to 2014, collected from 280 

medical records. The second, prospective study from Jun to Aug 2015 using close-ended questionnaires from 55 

patients. Analyzed to 3-parts was Personal, drug use and knowledge of self care factors. The content validity of 

the questionnaire was 0.84 and Cronbach's alpha coefficient of the 3- part was 0.791 0.723 and 0.754, 

respectively. The data was analysed by frequencies percentages and factors correlation with outcomes of drug 

treatment. 

The results show that both retrospective and prospective-looking studies The personal factors were found 

to be consistent. The prospective study was found that personal data associated with outcomes of drug treatment 

were single status (P = 0.035 ) and never married (P = 0.001) . The statistical significance was 0.05 . And self-

care during sexually transmitted infections. There was a statistically significant associated with outcomes of drug 

treatment (P = 0 . 009 . ) The conclusion was that the majority of patients had good-level knowledge about the 

disease and drug treatment to infection. It can referred that the overall perception of behavior in the patients is quite 

good. However, factors affect to the drug treatment in failure outcome, namely sexual status, intrinsic personal 

factors within behavioral motivation that affect disciplinary awareness and self-monitoring evaluation to take 

medication consistently. An obstacle to successful treatment. 

Keywords: factors, treatment outcome, gonorrhea, non gonococcal urethritis and syphilis 

 

บทน า 

 ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ )สคร.8) เป็นหน่วยงานสงักดัภายใต้กรมควบคุมโรค มี

บทบาทภารกิจสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคให้กับโรงพยาบาลและเครือข่ายในกระทรวง

สาธารณสขุ จึงจัดตั้งศูนย์สาธติบริการกามโรคส าหรับให้บริการให้ค าปรึกษา คดักรอง วินิจฉัย ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคตดิต่อ

ทางเพศสมัพันธ ์)จิระวัฒน์ อปุริรัตน์, 2555, น.1-10) ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์สาธติบริการกามโรค เขต 

1-12 ในประเทศไทยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพันธส่์วนใหญ่ ได้แก่ โรคหนองใน หนองใน

เทยีม และซิฟิลิส เป็นโรคที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสามารถแพร่กระจายโรคได้และเพ่ิมความ

เสี่ยงในการตดิเชื้อเอชไอวีได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย )Asuncion Diaz, et al., 2013. p. 1-9) พบว่าการติดเชื้อหนอง

ในเป็นหนึ่งในโรคติดต่อทางเพศสมัพันธจ์ากเชื้ อแบคทเีรียที่พบมากที่สดุ และเป็นสาเหตุส าคัญของการเจบ็ป่วยและโรค

แทรกซ้อนที่ร้ายแรง ในเครือข่ายคลินิกจ านวน 15 ใน 16 แห่ง ที่ให้บริการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธใ์นประเทศ

สเปน ระหว่างปี 2553-2549  และยังสอดคล้องกบังานวิจัย )Simon Pollett, et al., 2013, p. 1-7) ที่พบว่าการตดิเชื้ อ 

Neisseria gonorrhea เป็นเชื้ อแบคทีเรียที่พบบ่อยที่สดุของการติดเชื้ อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเป็นสาเหตุส าคัญ

ของการเจบ็ป่วยและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น โรคอุ้งเชิงกรานอกัเสบ, ภาวะมีบุตรยาก, การตั้งครรภ์นอกมดลูกใน

ผู้หญิงและภาวะถุงน า้เชื้ ออสจุิและลูกอัณฑะอักเสบ (epididymo-orchitis) ในผู้ชาย นอกจากนี้ การติดเชื้ อหนองในอาจ

น าไปสู่การแพร่เชื้อเอชไอวีได้ง่ายขึ้น 

ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่มารับการตรวจวินิจฉัยโรคและท าการติดตามผลการรักษาผู้ป่วย ได้รับยา

และติดตามการรักษาที่ศูนย์สาธติบริการกามโรค ของส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าผู้ ป่วย

ส่วนหนึ่งมารับการตรวจติดตามผลการรักษาไม่สม ่าเสมอ ขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาที่พบ ได้แก่ ผู้ป่วยไม่

อยากไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากต้องรอนาน มาอยากเจอคนรู้จัก ผู้ป่วยบางรายหาซื้อยารับประทานเอง หรือ

ยังมกีารปฏบิตัตินไม่ถูกต้องขณะติดเชื้อโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ ์ฯลฯ ซึ่งทางศูนย์สาธติบริการกามโรค ยังไม่เคยมีการ
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เกบ็รวบรวมข้อมูลน ามาสรุปวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องของโรคหนองใน หนองในเทียม และ

ซิฟิลิส กับผลลัพธ์จากการการรักษาด้วยยา นอกจากนี้ ยังพบว่าการเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยที่ศูนย์สาธติบริการกามโรคที่

ผ่านมายังคงเป็นปัญหาเนื่องจากขาดการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ ป่วยอย่างเป็นระบบ การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส ารวจปัจจัยที่สมัพันธก์บัผลการรักษาด้วยยา ในผู้ป่วยโรคหนองใน หนองในเทยีม และซิฟิลิส ที่มาติดตามผลการรักษา

ด้วยยา ณ ศูนย์กามโรค ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ และส ารวจความรู้และพฤติกรรมการดูแล

ตวัเองของผู้ป่วย เพ่ือน ามาปรับปรงุและพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยต่อไป 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมและการวิจัย

ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และขออนุญาตเกบ็ข้อมูลผู้ ป่วยจากศูนย์สาธติบริการกามโรค ส านักงานป้องกนัควบคุม

โรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค ์เรียบร้อยแล้ว แบ่งการเกบ็ข้อมูลตามช่วงเวลาการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 ศึกษาการเกบ็ข้อมูลแบบย้อนหลัง )retrospective study  )ท าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเวช

ระเบยีนประวัตผิู้ป่วย (OPD card) ที่เข้ามารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหนองใน หนองในเทยีม และซิฟิลิส เป็นช่วง

ระยะเวลา 2 ปี ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถงึ 31 ธนัวาคม 2557 ด้วยแบบบนัทกึลงรหัสข้อมูล 

 ส่วนที่ 2 ศึกษาการเกบ็ข้อมูลแบบไปข้างหน้า (prospective study) โดยการเกบ็ข้อมูลจากเวชระเบยีนผู้ป่วยและ

ใช้เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมีตัวเลือก จากผู้ป่วยที่มาติดตามผลการรักษาโรคหนองใน หนองใน

เทียม และซิฟิลิส ด้วยยาชนิดรับประทานตามระยะเวลาที่ก  าหนด ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึง 31 สิงหาคม 

2558 เครื่องมือวิจัยได้รับการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการรักษาโรคติดต่อ

ทางเพศสมัพันธ ์3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้  มีค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (IOC) 

เท่ากบั 0.84 หลังจากนั้นน าไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 3 ส่วน ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนบุคคล, ปัจจัย

ที่เกี่ยวช้องกับการใช้ยาในการรักษาโรค และปัจจัยด้านความรู้  การดูแลตนเองตัว มีค่าความเช่ือมั่นของการวัด

เทา่กบั 0.791  0.723  และ 0.754 ตามล าดับ โดยมีกรอบแนวคิดงานวิจัยแสดงดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดงานวิจัย 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

ส่วนที่ 1 ศึกษาขอ้มูลแบบยอ้นหลงั

ผลลพัธจ์ากการรกัษาดว้ยยา 

     - ส าเรจ็ 

     - ล้มเหลว 

ส่วนที่ 2 ศึกษาขอ้มูลแบบไปขา้งหนา้

ผลลพัธจ์ากรกัษาดว้ยยา 

     - ส าเรจ็ 

   - ล้มเหลว 

   ผู้ ป่วยที่ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค

หนองใน หนองในเทียม และซิฟิลิส ที่

ได้รับการรักษาด้วยยาที่มีปัจจัย ดังนี้  
 

- ข้อมูลส่วนบุคคล 

 

ผู้ ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหนอง

ใน หนองในเทยีม และซิฟิลิส ที่ได้รับการ

รักษาด้วยยาที่มีปัจจัย ดังนี้  
 

- ด้านข้อมูลส่วนบุคคล 

- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ยา 

- ปัจจัยด้านความรู้การดูแลตนเอง ขณะ

ติดเช้ือ 
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        เกณฑก์ารพิจารณาผลการรักษาด้วยยาของผู้ ป่วยโดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่มผลการรักษาส าเรจ็ ต้องมี

ผลวินิจฉัยจากแพทย์ว่า หายแล้ว หรือ ส าเรจ็ ร่วมกบัเกณฑท์ี่ก  าหนดอย่างน้อย 1 ข้อ ได้แก่ เมื่อสิ้นสดุการรักษาแล้วมีผล

การตรวจด้วยวิธย้ีอมแกรมเชื้อเป็นผลลบ, ไม่พบอาการหรือรอยโรคทางพยาธวิิทยา, ไม่ต้องนัดมาตดิตามการรักษา, ไม่มี

ภาวะแทรกซ้อนจากสาเหตุของโรคหลังจากการรักษาด้วยยาจนครบ ส่วนกลุ่มผลการรักษาล้มเหลว  ต้องมีผลวินิจฉัยจาก

แพทย์พิจารณาว่า ไม่หาย หรือ ล้มเหลว ร่วมกบัเกณฑท์ี่ก  าหนดอย่างน้อย 1 ข้อ ได้แก่ เมื่อสิ้นสดุการรักษาแล้วมผีลการ

ตรวจด้วยวิธย้ีอมแกรมเชื้ อเป็นผลบวก, ยังพบอาการหรือรอยโรคทางพยาธวิิทยาหรือมีหนอง, ต้องนัดมาตรวจติดตาม

มากกว่า 1 คร้ัง, มภีาวะอาการแทรกซ้อนจากสาเหตขุองโรคที่หรือต้องส่งต่อ ในกรณผู้ีป่วยไม่มาตามนัดตดิตามการรักษา 

สามารถโทรศัพทส์อบถามอาการหรือตดิตามให้ผู้ป่วยกลับมาสรปุผลการรักษาได้ 

 

ผลการศึกษา 

  ผลการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 2 ส่วน ดงันี้  

 1. ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบย้อนหลัง พบผู้ ป่วยทั้งสิ้น 280 ราย แบ่งเป็นกลุ่ม ผลการรักษาส าเรจ็ทั้งหมด 224 

ราย )ร้อยละ 80.00) และผลรักษาล้มเหลวทั้งหมด 56 ราย )ร้อยละ 20.00) เมื่อแยกตามโรค ได้แก่ โรคหนองใน 159 

ราย ผลรักษาส าเรจ็ 126 ราย )ร้อยละ 79.20) ผลรักษาล้มเหลว 33 ราย )ร้อยละ 20.80), โรคหนองในเทยีม 86 ราย 

ผลรักษาส าเรจ็ 67 ราย )ร้อยละ 77.90) ผลรักษาล้มเหลว 19 ราย )ร้อยละ 22.10) และโรคซิฟิลิส 35 ราย ผลรักษา

ส าเรจ็ 31 ราย )ร้อยละ 88.60) ผลรักษาล้มเหลว 4 ราย )ร้อยละ 11.40) แสดงดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงการศึกษาข้อมูลแบบย้อนหลัง เปรียบเทยีบผลการรักษา แยกตามปีที่มารับการรักษา โรคที่ได้รับวนิิจฉัย 

และเพศ 

ปัจจัยข้อมูลส่วนบุคล 

ผลการรักษา รวม

ทั้งหมด 

)ราย)  
ส าเรจ็                              ล้มเหลว 

ปีท่ีมารบัการรกัษา      

2556 162 (80.60) 39 (19.40) 201 

2557 62 (78.50) 17 (21.50) 79 

โรคท่ีไดร้บัการวินิจฉยั      

หนองใน 126 (79.20) 33 (20.80) 159 

หนองในเทยีม 67 (77.90) 19 (22.10) 86 

ซิฟิลิส 31 (88.60) 4 (11.40) 35 

เพศ      

ชาย 189 (82.20) 41 (17.80) 220 

หญิง 35 (70.00) 15 (30.00) 60 

 

2. ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบบไปข้างหน้า พบว่ามีผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑค์ัดเข้าการวิจัยในคร้ังนี้จ านวน 55 ราย จากผู้ที่

เขามารับบริการตรวจรักษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธท์ั้งหมด 173 ราย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน ดงันี้  

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคล แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าเป็นเพศชาย จ านวน 36 ราย 

)ร้อยละ 65.50) เพศหญิง จ านวน 19 ราย )ร้อยละ 34.50) เพศชาย มีผลการรักษาส าเรจ็ 20 ราย )ร้อยละ 55.60) 

ผลการรักษาล้มเหลว 16 ราย )ร้อยละ 44.40) ส่วนเพศหญิง มีผลการรักษาส าเร็จ 11 ราย )ร้อยละ 57.90) 

ผลการรักษาล้มเหลว 8 ราย )ร้อยละ 42.10) ซึ่งพบว่ามีค่าใกล้เคียงกนั เพศสภาพของผู้ เข้าร่วมวิจัยพบว่าเป็น ชายแท้ 

33 ราย )ร้อยละ 60.00), เพศหญิง 17 ราย )ร้อยละ 30.90) เกย์ 3 ราย )ร้อยละ 5.50) เลสเบี้ยนและไบเซก็ชวล มี

จ านวนอย่างละ 1 ราย )ร้อยละ 1.80) ตามล าดับ ช่วงอายุ 20-40 ปี มากที่สุด 46 ราย )ร้อยละ 83.60) สถานะโสด 
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มากที่สดุ 36 ราย )ร้อยละ 65.50) ระดบัรายได้ระดบั 5,001-10,000 บาท มากที่สดุ 13 ราย )ร้อยละ 23.60) ระดบั

การศึกษาสงูสดุ มธัยมตอนต้นมากที่สดุ 19 ราย )ร้อยละ 34.50) เขตที่อยู่อาศัย ในเขตเทศบาลเมอืงจังหวัดนครสวรรค์

มากที่สดุ 25 ราย )ร้อยละ 45.50) รปูแบบการพักอาศัย พักกบัพ่อแม่มจี านวนมากที่สดุ 19 ราย )ร้อยละ 34.50) และ

ลักษณะที่พักอาศัย รูปแบบบ้านเดี่ยวมากที่สดุ 31 ราย )ร้อยละ 56.40) พบว่าทุกปัจจัยไม่มีความสมัพันธท์างสถิติกับ

ผลการรักษาด้วยยา และส่วนที่สองข้อมูลวิถีทางเพศ พบว่ามีเพียง 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการรักษาด้วยยามี

จ านวนมากที่สดุ คอื สถานภาพโสด P = 0.035 และประวัตไิม่เคยสมรสมค่ีา P = 0.001 ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 

 2.2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ยารักษาโรคหนองใน หนองในเทยีม และซิฟิลิส แบ่งออกเป็น 3 ปัจจัย ดงันี้ 

2.2.1 ปัจจัยทางด้านการเลือกรับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ เหตุผลที่มารับการรักษาพบว่า

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เป็นโรคที่ต้องรีบรักษา ร้อยละ 29.86 ผู้ที่จะขอค าปรึกษาในการตัดสินใจเข้ารับบริการคือ 

บุคลากรสาธารณสขุ ร้อยละ 23.31 สถานที่ตดัสนิใจเลือกเข้ารับการรักษา ศูนย์กามโรคร้อยละ 29.80 และส่วนใหญ่ไม่เคย

ซื้อยามารับประทานเอง ร้อยละ52.70 ดงัแสดงตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงปัจจัยทางด้านการเลือกรับการรักษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ ์ 

ปัจจัยทางด้านการเลือกรับการรักษา 

โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์

ร้อยละ ปัจจัยทางด้านการเลือกรับการรักษา 

โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์

ร้อยละ 

เหตุผลท่ีมารบัการรกัษา  สถานที่ตดัสินใจเลือกเขา้รบัการรกัษา  

โรคติดต่อทางเพศสมัพันธเ์ป็นโรคที่ต้องรีบรักษา 29.86 ศนูย์กามโรค 39.80 

กลัวเสี่ยงน าไปสู่ติดเช้ือเอดส ์ 18.53 คลินิกแพทย์ 16.71 

ป้องกนัไม่ให้ติดต่อไปยังคู่นอน 18.42 รพ.รัฐบาล 15.56 

รู้สกึร าคาญ /ทรมาน  15.21 รพ.เอกชน 10.59 

กลัวรักษาไม่หาย/เป็นซ า้ 11.88 ร้านขายยา 10.46 

มีอาการเหมือนโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ 6.10 แบบพ้ืนบ้าน 4.97 

ผูที้่จะขอค าปรึกษา  อื่นๆ 1.91 

บุคลากรสาธารณสขุ 23.31 เคยซ้ือยามารบัประทานเอง  

คู่นอน/คู่สมรส 21.22 ไม่เคยเป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์ 52.70 

เพ่ือน 18.12 เคยเป็นโรค และเคยซื้อยามากนิเอง 21.80 

ครอบครัว 15.69 เคยเป็นโรค และไม่เคยซ้ือยามากนิเอง 16.40 

ญาต ิ 11.82 เคยเป็นโรค และไปพบแพทย ์ 9.10 

ไม่ขอรับค าปรึกษา/อื่นๆ 9.83   

 

2.2.2 ปัจจัยด้านการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกบัการรักษาโรคตดิต่อเพศสมัพันธ ์ได้แก่ การค้นหาข้อมูลก่อนมารับการ

รักษาในระดับปานกลางมีความถี่มากสุดร้อยละ 34.50 ส่วนใหญ่เคยฟังบรรยาย หรืออบรม หรือได้รับความรู้ เกี่ยวกับ

โรคและการรักษาโรคติดต่อทางเพศสมัพันธร้์อยละ 80.00 และใช้ช่องทางอนิเตอร์เนตรับข้อมูลมากที่สดุร้อยละ 30.60 

ดงัแสดงตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยด้านการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกบัการรักษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ ์

ปัจจัยด้านการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกบัการ

รักษาโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์

ร้อยละ ปัจจัยด้านการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกบั

การรักษาโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์

ร้อยละ 

การคน้หาขอ้มูลก่อนมารบัการรกัษา  ช่องทางไดร้บัขอ้มูล  

ปานกลาง 34.50 อนิเตอร์เนต 30.60 

ไม่เคย 30.90 ไม่เคย 25.00 

มาก 21.80 หน่วยงาน 13.90 

น้อย 12.70 บุคลากรสาธารณสขุ 12.50 

เคยฟังบรรยาย /อบรม/ไดร้บัความรู ้   โทรทศัน์  /วิทยุ  11.10 

เคย 80.00 หนังสอื/ วารสาร 6.90 

ไม่เคย 20.00   

 

2.2.3 ปัจจัยด้านการเข้ารับการรักษาขณะตดิเชื้อโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ ์ได้แก่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไปพบ 

แพทย์หากติดโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ร้อยละ 56.40 มีความถี่การมีเพศสมัพันธก์บัคู่นอน ในหนึ่งปีที่ผ่านมาน้อยกว่า 

3-4 คร้ังต่อเดอืน ร้อยละ 36.40 จะบอกคู่นอนหลังรับการตรวจว่าเป็นโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธร้์อยละ 50.90 เหตผุล

ที่ไม่บอกคู่นอน หากติดเชื้ อโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธเ์นื่องจากกลัวถูกต าหนิหรือเลิกคบร้อยละ 53.62 ส่วนใหญ่ไม่เคย

หรือเลิกดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพตดิมานานกว่า 3 เดอืน ร้อยละ 709.0 ส่วนใหญ่ไม่เคยมเีพศ 

สัมพันธ์กับคู่นอนขณะติดเชื้ อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร้อยละ 72.70 เมื่ออาการดีขึ้ นหลังจากใช้ยารักษาแล้วจะ

รับประทานยาจนหมดร้อยละ 78.20 ไม่เคยเคยได้รับการตรวจตดิตามนัดการรักษาร้อยละ 60.00 ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ยา

รักษาโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์มากกว่าหนึ่งแห่งพร้อมกนัร้อยละ 96.40 และการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสมัพันธ์

กบับุคคลอื่นโดยไม่ทราบคู่นอนร้อยละ 34.50 ดงัแสดงตารางที่ 4 

เกณฑป์ระเมินผลติดตามการรักษาจากการสรุปวินิจฉัยแพทย์ว่า “ส าเรจ็” หรือ “ล้มเหลว” ร่วมกบัอาการหรือ

พฤตกิรรมของผู้ป่วย หลังจากรับประทานยารักษาโรคตามระยะเวลาที่ก  าหนด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้  

กลุ่มที่ 1 ผลการรักษาส าเรจ็ พบว่าผู้ ป่วยหนองในและหนองในเทียม มีจ านวนทั้งหมด 25 ราย ได้แก่ ไม่มี

อาการหรือหายแล้ว 23 ราย และรับประทานยาครบถ้วนถูกต้อง 20 ราย และผู้ป่วยซิฟิลิส มจี านวนทั้งหมด 6 ราย ได้แก่ 

ไม่มอีาการหรือหายแล้ว 5 ราย และผู้ป่วยรับประทานยาครบถ้วนถูกต้อง 1 ราย ดงัแสดงตารางที่ 5 

กลุ่มที่ 2 ผลการรักษาล้มเหลว พบว่าผู้ ป่วยหนองในและหนองในเทยีม มีจ านวนทั้งหมด 20 ราย ได้แก่ ใช้ยา

ครบถ้วนแต่อาการยังไม่ดีขึ้น 18 ราย ใช้ยาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 7 ราย มีอาการแทรกซ้อนของโรค 1 ราย และไม่

พบผู้ ป่วยไม่ประสงค์จะรับการรักษาต่อ และผู้ ป่วยซิฟิลิส มีจ านวนทั้งหมด 6 ราย ราย ได้แก่ ใช้ยาครบถ้วนแต่อาการยัง

ไม่ดีขึ้น 1 ราย ใช้ยาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง 4 ราย ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการแทรกซ้อนของโรคและผู้ป่วยไม่ประสงคจ์ะ

รับการรักษาต่อเลย ดงัแสดงตารางที่ 6 
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ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยด้านการเข้ารับการรักษาขณะตดิเชื้อโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ ์

ปัจจัยด้านการเข้ารับการรักษาขณะ

ติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ 

จ านวน 

)ร้อยละ)  

ปัจจัยด้านการเข้ารับการรักษาขณะติด

เช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์

จ านวน 

)ร้อยละ)  

การปฏิบติัตวั หากติดโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ เคยมีเพศสมัพนัธก์บัคู่นอนขณะติดเช้ือโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์

ไปพบแพทย ์ 31 (56.40) ไม่เคย 40 (72.70) 

ไม่เคยติดโรค 19 (34.50) เคย ไม่ได้ใช้ถุงยาง/ ใช้บางคร้ัง 9 (16.40) 

ซ้ือยารับประทานเอง 5 (9.10) เคย ใช้ถุงยางทุกคร้ัง 6 (10.90) 

ความถีก่ารมีเพศสมัพนัธก์บัคู่นอน ใน 1 ปีที่ผ่านมา เมือ่อาการดีข้ึนหลงัจากใชย้ารกัษาแลว้ จะปฏิบติัอย่างไร 

น้อยกว่า 3-4 คร้ัง/เดือน 20 (36.40) รับประทานจนหมด/ครบถ้วน 43 (78.20) 

น้อยกว่า 1 คร้ัง/เดือน 15 (27.30) รับประทานเฉพาะมอีาการ 6 (10.90) 

3-4 คร้ัง/สปัดาห์ 11 (20.00)  หยุดยาทนัท ีเมื่อหาย/ดีขึ้น 6 (10.90) 

น้อยกว่า 3-4 คร้ัง/สปัดาห์ 5 (9.10) เคยไดร้บัการตรวจติดตามนดั  

มากกว่า 3-4  คร้ัง/สปัดาห์ 4 (7.30) ไม่เคยใช้ยามาก่อน 33 (60.00) 

บอกคู่นอนหลงัรบัการตรวจว่าเป็นโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ นัด ไปตรงนัด 14 (25.50) 

บอกคู่นอน 28 (50.90) ไม่เคยได้รับนัดติดตาม 5 (9.10) 

บอกและพาคู่นอนมาตรวจ 19 (34.50) ได้นัด ไปไม่ตรงนัด 2 (3.60) 

ไม่บอกคู่นอน 8 (14.50) ได้นัด แต่ขาดนัด 1 (1.80) 

เหตุผลท่ีไม่บอกคู่นอน หากติดเช้ือโรคติดต่อทางเพสสมัพนัธ ์ ใชย้ารกัษาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธม์ากกว่า 1 แห่งพรอ้มกนั 

กลัวโดนต าหนิ  ,ถูกเลิกคบ  (53.62) ไม่เคย 53 (96.40) 

ขาดความไว้ใจ ,กลัวคู่นอนไม่รักษา (27.54) เคย 2 (3.60) 

กลัวถูกท าร้ายร่างกาย  ,ทะเลาะกนั  (14.49) การใชถุ้งยางอนามยัในการมีเพศสมัพนัธก์บับุคคลอ่ืน  

อื่นๆ (4.35) ไม่ทราบ  )คู่นอน)  19 (34.50) 

ประวติัดืม่แอลกอฮอล/์ใชส้ารเสพติด ใช้ทุกคร้ัง 14 (25.50) 

ไม่เคย/ เลิกมานานกว่า 3 เดือน 39 (70.90) ใช้เป็นบางคร้ัง (> 3 คร้ัง/เดือน) 10 (18.20) 

บางคร้ัง/ 3-4 คร้ังต่อเดือน 8 (14.50) ใช้บ่อย (ไม่ใช้ < 2 คร้ัง/เดือน) 8 (14.00) 

บ่อย/ 2-3 คร้ังต่อสปัดาห์ 8 (14.50) ไม่เคยใช้ทกุคร้ัง 4 (7.30) 

 

ตารางที่ 5 แสดงผลการรักษาส าเรจ็ ร่วมกบัอาการหรือพฤตกิรรมของผู้ป่วย หลังจากรับประทานยารักษาโรคตาม

ระยะเวลาที่ก  าหนด  

โรค ผลการรักษา 

ส าเรจ็ 

ไม่มีอาการ /หายแล้ว  รับประทานยาถูกต้อง รวม 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

หนองใน  ,หนองใน

เทยีม 

จ านวน 

)ร้อยละ)  

23 2 20 5 25 

92.0% 8.0% 80.0% 20.0% 100.0% 

ซิฟิลิส จ านวน 

)ร้อยละ)  

5 1 1 5 6 

83.3% 16.7% 16.7% 83.3% 100.0% 

รวม จ านวน 

)ร้อยละ)  

28 3 21 10 31 

90.3% 9.7% 67.7% 32.3% 100.0% 

+ 
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ตารางที่ 6 แสดงผลการรักษาล้มเหลว ร่วมกบัอาการหรือพฤตกิรรมของผู้ป่วย หลงัจากรับประทานยารักษาโรคตาม

ระยะเวลาที่ก  าหนด 

โรค ผลการรักษา 

ล้มเหลว 

ใช้ยาครบแล้ว 

อาการยังไม่ดีขึ้น 

ใช้ยาไม่ครบ/ 

ไม่ถูกต้อง 

มีอาการแทรกซ้อน

ของโรค 

ไม่ประสงค์รับการ

รักษาต่อ 

รวมl 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 

หนองใน  ,หนอ ง

ในเทยีม 

จ านวน 

)ร้อยละ)  

16 4 7 13 1 19 0 20 20 

80.0% 20.0% 35.0% 65.0% 5.0% 95.0% .0% 100.0% 100.0% 

ซิฟิลิส จ านวน 

 )ร้อยละ)  

1 5 4 2 0 6 0 6 6 

16.7% 83.3% 66.7% 33.3% .0% 100.0% .0% 100.0% 100.0% 

รวม จ านวน 

)ร้อยละ)  

17 9 11 15 1 25 0 26 26 

65.4% 34.6% 42.3% 57.7% 3.8% 96.2% .0% 100.0% 100.0% 

     

 2.3 ด้านความรู้  การดูแลตนเอง และการรับการรักษาด้วยยา ในขณะติดเชื้ อโรคหนองใน หนองในเทยีม และ

ซิฟิลิส เป็นการวัดระดบัความรู้ เพ่ือบรรยายลักษณะการรับรู้และพฤตกิรรมของการใช้ยารักษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธท์ี่

มีผลต่อรักษาด้วยยา โดยใช้แบบสอบถามวัดความรู้ เป็นแบบเลือกตอบ 2 ทางเลือก คือ ตอบ “ถูก” ได้ 1 คะแนน ตอบ 

“ผดิ” ได้ 0 คะแนน ในการแปลผลใช้เกณฑอ้์างองิของ (Best, 1977) คอื ใช้ค่าคะแนนสงูสดุลบด้วยค่าคะแนนต ่าสดุละ

หารด้วยระดบัที่ต้องการ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คอื 11–15 คะแนน คอื มคีวามรู้ เกี่ยวกบัการรักษาโรคตดิต่อเพศสมัพันธ์

ในระดบัมาก (A), 6–10 คะแนน คอื มคีวามรู้ เกี่ยวกบัการรักษาโรคตดิต่อเพศสมัพันธใ์นระดบัปานกลาง (B) และ 0–

5 คะแนน คือ มีความรู้ เกี่ยวกับการรักษาโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ในระดับน้อย (C) โดยแบ่งแบบสอบถามวัดความรู้

ออกเป็น 2 ชุดๆละ 15 ข้อ ได้แก่ 

    2.3.1 ด้านความรู้ เกี่ยวกบัโรค และการดูแลตนเองขณะติดเชื้ อโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์พบว่ามีความรู้ ใน

ระดบัมาก (A) 30 ราย )ร้อยละ 54.50) มผีลรักษาส าเรจ็ 22 ราย )ร้อยละ 73.30) ผลการรักษาล้มเหลว 8 ราย )ร้อย

ละ 26.70) มีความรู้ ในระดับปานกลาง (B) 24 ราย (ร้อยละ 43.60) มีผลรักษาส าเร็จ 9 ราย )ร้อยละ 37.50) 

ผลการรักษาล้มเหลว 15 ราย )ร้อยละ 62.50) และความรู้ในระดบัน้อย (C) 1 ราย (ร้อยละ 1.80) เป็นผผลการรักษา

ล้มเหลว เมื่อน าระดบัความรู้ทั่วไปมาวิเคราะห์หาความสมัพันธก์บัผลการรักษาด้วยยา P = 0.009 (P < 0.05) จึงสรปุได้

ว่าความรู้ เกี่ยวกบัโรคมคีวามสมัพันธก์บัผลการรักษาอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิแสดงดงัตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 แสดงระดบัความรู้เกี่ยวกบัโรค และการดูแลตนเองขณะตดิเชื้อโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ ์

ระดับความรู้ เกี่ยวกบัโรคติดต่อ 

ทางเพศสมัพันธ ์

ผลการรักษา รวมทั้งหมด 

)ราย)  ส าเรจ็ ล้มเหลว 

มาก (A) 22 (73.30) 8 (26.70) 30 

ปานกลาง (B) 9 (37.50) 15 (62.50) 24 

น้อย (C) 0 (0.00) 1 (100.00) 1 

รวม 31 (56.40) 24 (43.60) 55 

P = .009 )P-value < 0.05) 

   2.3.2 ด้านความรู้ เกี่ยวกบัการรักษาด้วยยา ขณะตดิเชื้อโรคหนองใน หนองในเทยีม ซิฟิลิส พบว่ามคีวามรู้ใน

ระดับปานกลาง (B) 29 ราย )ร้อยละ 52.70) ผลรักษาส าเรจ็ 13 ราย )ร้อยละ 44.80) ผลการรักษาล้มเหลว 16 ราย 

)ร้อยละ 55.20) มีความรู้ ในระดับมาก (A) 23 ราย (ร้อยละ 45.10) ผลรักษาส าเร็จ 17 ราย )ร้อยละ 73.90) 

ผลการรักษาล้มเหลว 16 ราย )ร้อยละ 26.10) และความรู้ ในระดับน้อย (C) 3 ราย (ร้อยละ 5.50) ผลรักษาส าเรจ็ 1 

ราย )ร้อยละ 33.30) ผลการรักษาล้มเหลว 2 ราย )ร้อยละ 66.70) ตามล าดับ เมื่อน าระดับความรู้ เกี่ยวกบัการรักษา

ด้วยยาขณะติดเชื้ อโรคหนองใน หนองในเทียม และซิฟิลิส มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์กับผลการรักษาด้วยยา P = 

0.063 (P < 0.05) จึงสรุปได้ว่าความรู้ เกี่ยวกบัการรักษาด้วยยาไม่มีความสมัพันธก์ับผลการรักษาอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถติ ิแสดงดงัตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 แสดงระดบัด้านความรู้ เกี่ยวกบัการรักษาด้วยยา ขณะตดิเชื้อโรคหนองใน หนองในเทยีม ซิฟิลิส 

ระดับความรู้ เกี่ยวกบัการรักษาด้วยยาขณะติดเช้ือ

โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์

ผลการรักษา รวมทั้งหมด 

)ราย)  ส าเรจ็ ล้มเหลว 

มาก (A) 17 (73.90) 6 (26.10) 23 

ปานกลาง (B) 13 (44.80) 16 (55.20) 29 

น้อย (C) 1 (33.30) 2 (66.70) 3 

รวม 31 (56.40) 24 (43.60) 55 

P = .063 )P-value < 0.05) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการวิจัยพบว่า การศึกษาข้อมูลแบบย้อนหลัง ปี 2557 มผีู้ป่วย 79 ราย น้อยกว่าปี 2556 ซึ่งม ี201 ราย 

ซึ่งแตกต่างจากกับข้อมูลในอดีต  ) ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2554) เยาวชนมีแนวโน้มอัตราป่วยด้วย

โรคติดต่อทางเพศสมัพันธเ์พ่ิมสงูขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2550-2554 โดยเฉพาะโรคหนองใน ส่วนหนึ่งอาจจะมา

จากการปรับบทบาทภารกจิของศูนย์กามโรคที่ปรับลดบทบาทเชิงรกุลง สอดคล้องกบัคู่มอืการด าเนินงานรักษาโรคติดต่อ

ทางเพศสมัพันธ ์)ส านักโรคเอดส ์วัณโรคและโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์, 2556) ที่ปรับโครงสร้างลดจ านวนหน่วยบริการ

แบบครบวงจรลง เปล่ียนเป็นศูนย์สาธติบริการเพ่ือเรียนรู้ เพ่ิมเตมิ ส่วนการศึกษาข้อมูลแบบไปข้างหน้า ปัจจัยส่วนบุคคล

ในด้านวิถทีางเพศ ได้แก่ สถานภาพโสด และประวัตไิม่เคยสมรส มคีวามสมัพันธก์บัผลการรักษาด้วยยา โดยพบว่าผู้ที่ไม่

เคยผ่านการสมรสมีจ านวนมากกว่าผู้ที่เคยสมรส 1.4 เท่า และผู้ ไม่เคยสมรสมีผลรักษาล้มเหลวมากกว่าผลรักษาส าเรจ็ 

ตรงข้ามกบัผู้ที่เคยสมรสมาก่อน สอดคล้องกบัการศึกษาของพีระศักดิ์ จันทร์ประทปี และคณะ  ) 2556) ผู้ที่ไม่เคยสมรส

หรือมีสถานภาพโสด จะชอบมีความเป็นอสิระไม่มีความสมัพันธแ์บบผูกมัด รวมถึงด้านทศันคติ พฤติกรรมทางเพศของ

ชายไทยจะมีความเกี่ยวข้องกับการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่คร้ังแรก เร่ือยมาจนแต่งงานหรือมีคู่ถึงปัจจุบัน สอดคล้องกับ

ผลสรุปการวิจัยของ วัชรพล สนีอ (2555) พบว่าผู้ไม่เคยผ่านการสมรส ไม่ได้ถือว่ามีความปลอดภัยหรือลดความเสี่ยง

ด้านพฤติกรรมการมีเพศสมัพันธท์ี่ไม่ปลอดภัย รวมถึงการไม่ใช้ถุงยางอนามัย เนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจใน

การป้องกนัตนเอง ส่งผลให้อตัราป่วยโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธท์ี่มแีนวโน้มสงูขึ้น ซึ่งเป็นสญัญาณชี้ถงึสภาพปัญหาสงัคม 

แม้ว่าผู้ ป่วยมีความตระหนักเพ่ิมขึ้น จึงอธบิายได้ว่าสถานภาพโสด และไม่เคยสมรสจะขาดความตระหนักในการป้องกนั 

และความร่วมมอืในการรักษาโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ ์ส่วนการวัดความรู้  ทศันคต ิและพฤตกิรรม เกี่ยวกบัผลการรักษา

ด้วยยา จากแบบสอบถามด้านความรู้ เกี่ยวกบัยารักษาขณะติดเชื้ อ ส่วนใหญ่มรีะดับความรู้ปานกลาง ซึ่งเป็นไปในทศิทาง

เดียวกับผลการรักษา )P=0.09, P-value<0.05) อธิบายได้ว่ากลุ่มที่มีผลล้มเหลวจากการรักษา มีสาเหตุหลักคือ 

รับประทานยาครบถ้วนแล้วอาการไม่ดีขึ้ น ร้อยละ 65.40 และการรับประทานยาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ร้อยละ 

42.30 ส่วน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ Helen Branswell  ) 2013) การใช้ยาปฏชิีวนะรูปแบบรับประทานประสบความ

ล้มเหลวในการรักษาการติดเชื้ อหนองในประมาณร้อยละ 7 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในจัดอยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยง

ค่อนข้างสงูต่อการรักษาล้มเหลวหรือการดื้อยาได้ จึงสรุปได้ว่ากลุ่มผู้ประสบผลส าเรจ็อาจเนื่องมาจากมีพฤตกรรมเสริม

แรงจูงใจด้านสุขภาพร่วมกับความสม ่าเสมอในการรับประทานยา ส่วนกลุ่มที่ประสบผลล้มเหลวคาดว่ามาจากขาด

แรงจูงใจในการเข้าถึงบริการ และขาดความตระหนักถึงผลที่อาจเกดิขึ้นแม้จะมีความรู้  สอดคล้องกบังานวิจัยของ ดาวรุ่ง 

ค าวงศ์ และทิวทศัน ์สงัฆวตัร ์(2555) กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 82.8 มพีฤตกิรรมการใช้ยาอยู่ในระดบัด ีมเีพียงร้อยละ 17.2 

อยู่ในระดับปานกลาง กลาง ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบว่าความรู้ เกี่ยวกับการใช้ยา และการได้รับ

ข่าวสารด้านยาทางวิทยุ มผีลต่อพฤตกิรรมการใช้ยาของอสมโดยสามารถร่วมอธบิายพฤตกิร .รมการใช้ยาของอสมได้ร้อย.

 ละ29 (R2 = 0.29, P = 0.004) ตัวแปรที่มีอทิธพิลสงูสดุ คือความรู้ เกี่ยวกบัการใช้ยา )ด้านบวก) รองลงมา คือ การ

ได้รับข่าวสารด้านยาทางวิทยุ )เชิงลบ) 
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สรุปผลการศึกษา 

 การส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาด้วยยา พบว่าเมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาทั้งสองแบบ พบว่าข้อมูลส่วน

บุคคลส่วนใหญ่ของการศึกษาแบบย้อนหลังจะสอดคล้องกบัการศึกษาแบบไปข้างหน้า แต่แตกต่างกนัในส่วนการวิเคราะห์

หาความสมัพันธข์องปัจจัยด้านความรู้  ทศันคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ยารักษาชนิดรับประทานของผู้ป่วยได้ 

รวมถึงปัจจัยเอื้อเช่นการปรับเปล่ียนโครงสร้างของหน่วยงาน ท าให้ส่งผลต่อจ านวนประชากรที่ศึกษาและรูปแบบการ

ให้บริการ โดยการศึกษาแบบไปข้างหน้ามีการวัดความรู้ เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษา

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และส่วนที่สองปัจจัยด้านความรู้  การดูแลตนเอง และการรับการรักษาด้วยยาขณะติดเชื้ อ

โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์พบว่าผลของปัจจัยด้านพฤติกรรม ความรู้  ทศันคติการปฏบิัติตัว รวมถึงแรงจูงใจ ส่งผลต่อ

ผู้ป่วยที่มามารับการรักษา รวมถงึการปัจจัยภายในบุคคลของผู้ป่วยต่อใช้ยารักษาขณะที่ติดเชื้อโรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ ์

ดังนั้นบุคลากรทางด้านการแพทย์จะมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมและสร้างรูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อการรักษาส าเรจ็

แก่ผู้ ป่วยเฉพาะราย สามารถน าข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยให้กลับมาสรุปผลการตรวจ

วินิจฉัยและรักษาต่อเนื่องอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้นต่อไป โดยการศึกษาแบบไปข้างหน้าอาจจะต้องท าการศึกษาติดตาม

ต่อไปในอนาคตเพ่ือเกบ็ข้อมูลจ านวนประชากรที่มากขึ้นในการวิเคราะห์ทางสถติ ิและก าหนดตวัแปรส่งเสริมที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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บทคดัย่อ 

 โรคปอดอดุกั้นเร้ือรังเป็นโรคที่เป็นปัญหาหลักทางด้านสาธารณสขุไทย โดยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังส่งผลกระทบต่อ

สภาวะทางสงัคมและเศรษฐกจิ ซึ่งส่วนใหญ่มกัพบในผู้ที่มอีายุมากกว่า 40 ปี อย่างไรกต็าม ข้อมูลทางด้านสขุภาพจิตของ

ผู้ ป่วยในกลุ่มนี้ ยังคงมีอย่างจ ากดั ดังนั้น การศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสมัพันธก์บั

ภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคปอดอดุกั้นเรื้ อรังของโรคพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย การวิจัยนี้มรีปูแบบการศึกษาแบบ

ภาคตัดขวาง โดยเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ ป่วยปอดอุดกั้นเรื้ อรังจ านวน 101 คน ที่เข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล

แม่สรวย ในระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2559  เคร่ืองมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบประเมินภาวะซึมเศร้า 9 

ค าถาม แบบประเมินผลของโรคต่อผู้ ป่วย และแบบประเมินเฉพาะการเสยีความสามารถเนื่องมาจากอาการหอบเหนื่อย  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณนาและสถติพิหุถดถอยลอจิสตกิ (Multiple logistic regression) ส าหรับการวิเคราะห์

ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยแบบหลายตัวแปร และช่วงเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชุก

ของภาวะซึมเศร้าร้อยละ 22.8 โดยสามารถจ าแนกได้ตามระดับการมีภาวะซึมเศร้าเป็นระดับเลก็น้อย (21.8%) และ

ระดบัปานกลาง (1%) จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุลอจิสตกิ พบว่า ปัจจัยที่มคีวามสมัพันธต่์อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยปอด

อุดกั้นเรื้ อรังอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ผลกระทบของโรคต่อสขุภาวะของผู้ ป่วย (OR adj=6.10, 95%CI 1.63-

19.54) และการเสียความสามารถจากอาการหอบเหนื่อย (OR adj=6.12, 95%CI 1.73-21.62) ความชุกของภาวะ

ซึมเศร้าในผู้ ป่วยปอดอุดกั้นเรื้ อรังค่อนข้างสงู ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดโครงการส่งเสริมสขุภาพจิตอย่างเป็น

รปูธรรมและคดักรองภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยปอดอดุกั้นเรื้อรังให้ได้รับการช่วยเหลือและดูแลอย่างเหมาะสม 

ค าส าคญั: ปอดอดุกั้นเรื้อรัง  ภาวะซึมเศร้า  ความชุก 

 

Abstract 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disease which is a major health problem of Thailand.  

This disease may impact on social and economic.   This disease is mostly found in adults who aged more than 40 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

589 

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ขุ
ภ
าพ

 

years. However, the psychological data of COPD patients with regard to depressive symptoms remains not enough.  

Thus, the objective of this study is to determine the prevalence and factors associated with depressive mood among 

COPD patients at Mae Suai hospital, Chiang Rai Province. A cross-sectional study was conducted.  The samples 

were consisted of one hundreds and one COPD patients who undertreated at Mae Suai hospital between April to 

May 2016 .   The tools were consisted of Personal Health Questionnaire 9  ( PHQ-9 ) , Thai version of COPD 

Assessment test (CAT™), and modified Medical Research Council dyspnea scale.  Descriptive statistics was used 

for describe baseline characteristic of subject by using frequency, percentage, mean, and standard deviation. The 

association between factors were determined by using multiple logistic regression of 95% confidence interval (CI) 

and adjusted odds ratio (OR adj). This study found that 22 . 8%  of sample had depressive mood.  It could be 

categorized into mild level (21.8%) and moderate level (1%).  The analysis of multiple variable logistic regression 

with control of confounding factors found that factors statistically significant associated with depressive mood 

among COPD patients were the impact COPD on health (OR adj = 6.10, 95%CI 1.63-19.54) and a high level 

of dyspnea (OR adj=6.12, 95%CI 1.73-21.62) at p-value < 0.05. The prevalence of depressive mood was 

quite high.  Hence, the involved institute should particularly promote the psychological support and screen a 

depressive mood in COPD patients for the proper management.      

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD), depressive mood, prevalence 

 

บทน า 

  โรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary disease; COPD) จัดเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสขุไทย

ที่ส  าคัญ ซึ่งอาการของโรคนั้นส่งผลคุกคามต่อคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและจิตใจของผู้ ป่วย สาเหตุอาจเนื่องมาจากโรค

ปอดอุดกั้นเรื้ อรังเป็นภาวะ ที่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจอย่างถาวร ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง

ภายในปอด และท าให้ทางเดินหายใจแคบลงการอุดกั้นของทางเดินหายใจดังกล่าวจะเพ่ิมขึ้นตามการอักเสบเร้ือรังที่

เกิดขึ้ นภายในปอด ซึ่งเป็นการตอบสนองกับสารอันตรายต่างๆ ที่เข้าไปในร่างกาย (Global Initiative for Chronic 

Obstructive Lung Disease, 2017 & สมาคมอรุเวชช์แห่งประเทศไทย, 2553) 

สาเหตุของการอุดกั้นของทางเดินหายในโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังมีได้หลายสาเหตุ ซึ่งกระบวนการอกัเสบดังกล่า

วจะท าให้ความยืดหยุ่นของปอดลดลง ความสามารถของทางเดินหายใจในการเปิดคงตัวระหว่างช่วงหายใจออกลดลง 

น าไปสู่การเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย เช่น มีข้อจ ากัดในการท ากิจกรรมทางกาย ความทนทานของร่างกายลดลง 

(สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย, 2553) ตลอดจนการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ความต้องการทางเพศลดลงเนื่องจาก

ผู้ป่วยมกัมอีาการหายใจล าบาก และอ่อนเพลียได้ง่าย ต้องพ่ึงพาผู้อื่น ร่วมกบัมกีารไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณอวัยวะ

สืบพันธุ์ได้น้อยลง ท าให้ส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศได้ (Fletcher EC, 1982)นอกจากนี้  โรคปอดอุดกั้นเรื้ อรังอาจ

ส่งผลกระทบต่อภาวะทางอารมณ์และด้านจิตใจ ท าให้ผู้ ป่วยรู้สกึไม่เป็นตัวของตัวเอง ไม่กล้าแสดงความโกรธ เกบ็ซ่อน

ความรู้สกึไม่พอใจไว้ภายใน เพราะการแสดงอารมณ์รุนแรงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธ หงุดหงิดฉุนเฉียว หรือยินดีอ าจไม่

เป็นที่ยอมรับและท าให้เหนื่อยมากขึ้น ผู้ป่วยจึงต้องอดกล้ันระงับความรู้สกึ บางคนอาจกลายเป็นคนเฉยๆ ไม่แสดงความ

ยินดียินร้าย ผู้ป่วยจึงเกิดภาวะซึมเศร้าได้ เนื่องจากขาดอิสรภาพที่จะแสดงความรู้สึกภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า ซึ่ง

ผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจดังที่กล่าวมาข้างต้น อาจท าให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยลดลงได้ (Gift AG, 1993 & 

Kim HF, 2000) 

ภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตและเป็นภาวะที่ท าให้ความเพลิดเพลินในสิ่งต่างๆลดลง ผู้ป่วยจะรู้สกึ

สะเทือนใจ   ร้องไห้ง่าย รู้สึกเบื่อหน่าย หดหู่ จิตใจห่อเห่ียว ไม่มีความสขุสบายใจหรือสดชื่นเหมือนเดิม หงุดหงิดง่าย 

นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร เชื่องช้า เฉ่ือยชา พูดน้อย คิดนาน อยู่เฉยๆ ได้นานๆ ความคิดเชื่องช้าลง รู้สกึชีวิตตนเองไม่มี

คุณค่า ภาวะดังกล่าวน าไปสู่สาเหตุส าคัญของการ  ฆ่าตัวตาย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ผู้ ป่วยโรคปอดอุดกั้น
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เรื้ อรังมักมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย เนื่องจากผู้ ป่วยต้องทนทุกข์อยู่กบัโรคและภาวะแทรกซ้อนต่างๆไปตลอดชีวิต ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานท าให้เกดิปัญหาทางด้านสขุภาพจิตตามมา (มาโนช 

หล่อตระกูล, 2546) 

ในปัจจุบันสถานการณ์ภาวะซึมเศร้าในผู้ ป่วยโรคปอดเรื้ อรังมีแนวโน้มสงูขึ้น ทั้งประเทศในแถบยุโรปและเอเชีย

รวมทั้งประเทศไทย จากการศึกษาในประเทศจีนพบความชุกของภาวะซึมเศร้าโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในผู้สงูอายุวัยเกษียณ 

ร้อยละ 39.8 (Schane RE, 2008) จากการศึกษาของ ดวงรัตน์ วัฒนกจิไกรเลิศ และคณะ พบความชุกของภาวะซึมเศร้า

โรคปอดอดุกั้นเรื้อรังของโรงพยาบาลฉะเชิงเทรา ร้อยละ 40 (ดวงรัตน์ วัฒนกจิไกรเลิศ, 2553)  อกีแนวทางหนึ่งส าหรับ

การจัดการสขุภาพของสาธารณสขุไทย คอืการคดักรองภาวะซึมเศร้า เพ่ือค้นหาผู้ที่มโีอกาสป่วยและจะได้ส่งต่อส าหรับการ

วินิจฉัยที่รักษาได้อย่างทนัท่วงท ี(อมรรัตน์ โพธพิรรค, 2555) 

จากข้อมูลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังโรงพยาบาลแม่สรวยที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น และพบว่าผู้ป่วยนอกและ

ผู้ป่วยในที่มารักษาที่โรงพยาบาลแม่สรวยด้วยอาการโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง คิดเป็นอันดับที่ 5 (โรงพยาบาลแม่สรวย, 

2553) และภาวะซึมเศร้าเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่จะเกิดตามมาอีกนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความชุกและ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโปรแกรม

ส่งเสริมและป้องกนัภาวะซึมเศร้าต่อไป 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study design) กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคปอดอดุ

กั้นเร้ือรังที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือน เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

จ านวน 101 คน กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจะได้รับการสุ่มเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยมเีกณฑค์ัดเข้า 

คอื เป็นผู้ป่วยโรคปอดอดุกั้นเร้ือรังที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ สามารถสื่อสารและรับฟังภาษาไทยได้เข้าใจและสมคัรใจ

เข้าร่วมการวิจัยนี้ ได้ ส าหรับเกณฑค์ดัออกคอื ผู้ที่ตอบค าถามไม่ครบถ้วน 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย ประกอบด้วย 6 ส่วน ดงันี้  

  1. แบบบนัทกึข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ เชื้อชาต ิอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา การประกอบ

อาชีพในปัจจุบนัและการพักอยู่อาศัย  

  2. แบบบันทกึด้านสขุภาพ ประกอบด้วย ระดับความรุนแรงของโรค ระยะเวลาการวินิจฉัย การเข้ารับการรักษา

ตวัในโรงพยาบาลด้วยอาการก าเริบรนุแรง โรคร่วม และการสบูบุหร่ี  

3. แบบประเมนิผลกระทบของโรคต่อผู้ป่วย (COPD Assessment Test™ (CAT™)) ฉบบัภาษาไทย เป็นแบบ

ประเมินผลผลกระทบของโรคถุงลมโป่งพองต่อความผาสกุและการท ากจิวัตรประจ าวันของผู้ ป่วย ประกอบ 8 ข้อค าถาม 

เป็นแบบ คะแนนรวม 0-40 คะแนน คะแนน < 10 หมายถงึ มผีลกระทบน้อย คะแนน ≥  10 หมายถงึ มผีลกระทบมาก 

(Pothirat C, 2014) 

 4. แบบประเมินเฉพาะการเสียความสามารถเนื่องมาจากอาการหอบเหนื่อยของผู้ ป่วย  (modified Medical 

Research Council (mMRC) dyspnea scale) ฉบับภาษาไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 ข้อค าถาม แบ่งเป็น 0-4 ระดับ ได้แก่ 

คะแนน = 0 หมายถึง ปกติไม่เหนื่อยง่าย คะแนน = 1 หมายถึง มีอาการเหนื่อยง่าย เมื่อเดินเรว็ๆ ขึ้นทางชัน คะแนน = 

2 หมายถึง เดินในพ้ืนราบไม่ทนัเพ่ือนที่อยู่ในวัยเดียวกนัเพราะเหนื่อยหรือต้องหยุดเดินเป็นพักๆ คะแนน = 3 หมายถงึ 

เดินได้น้อยกว่า 100 เมตร คะแนน = 4 หมายถึง เหนื่อยง่ายเวลาท ากจิวัตรประจ าวัน เช่น ใส่เสื้อผ้า อาบน า้ แต่งตัว จน

ไม่สามารถออกนอกบ้านได้ หากผู้ท าแบบประเมินได้คะแนนน้อยกว่า  2 คะแนน จะหมายความว่าผู้นั้นมีอาการหอบ

เหนื่อยน้อย และหากได้คะแนนมากกว่า 2 คะแนน จะหมายความว่าผู้นั้นมอีาการหอบเหนื่อยมาก (Bestall J,1999)   

5. แบบประเมินสภาวะสขุภาพเอสเอฟ 12 ฉบับภาษาไทย (Short Form Health Survey (SF-12)) ใช้ส าหรับ

ประเมินคุณภาพชีวิตและภาวะสุขภาพตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างในระยะเวลา 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งแบบประเมิน

ดังกล่าวมีค าถามทั้งหมด 12 ค าถาม ซึ่งจะสามารถรายงานคะแนนตามมิติทางด้านสุขภาพได้ทั้ง 8 มิติ (Ware, 1996) 

โดยแบบประเมิน SF-12 สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ คุณภาพชีวิตทางด้านร่างกาย (physical health) 
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และด้านจิตใจ (mental health) ในปัจจุบนัยังไม่มเีกณฑก์ารตดั (cut-off score) ที่ชัดเจน แต่ในการศึกษาส่วนมากใช้การ

จ าแนกระดับของคุณภาพชีวิตโดยใช้เกณฑต์ามค่าปกติ (norm-based scoring (NBS)) ซึ่งดูจากค่าเฉล่ีย (50 คะแนน) 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (± 10 คะแนน) ของคะแนนที่ประเมินได้ หากผู้ท าแบบประเมิน SF-12  ได้คะแนนสูง 

หมายความว่ามคุีณภาพชีวิตที่ด ี(Ware, 1994) 

6. แบบประเมนิภาวะซึมเศร้า Patient Health Questionnaire (PHQ-9) ฉบบัภาษาไทย
 
เป็นแบบประเมนิ ความ

รุนแรงของภาวะซึมเศร้า มี 9 ข้อค าถาม ที่มาจากข้อต่างๆ ของเกณฑก์ารวินิจฉัยโรคซึมเศร้าตาม DSM-IV คะแนนของ

ข้อค าถามแต่ละข้อมี 4 ระดับ ได้แก่ ไม่มีเลย คะแนน=0 มีบางวันไม่บ่อย คะแนน=1 มีค่อนข้างบ่อย คะแนน=2 และมี

เกือบทุกวัน คะแนน=3 ค่าคะแนนรวมมีตั้งแต่ 0 ถึง 27 คะแนน พบค่าความไว= 0.84 และความจ าเพาะ =0.93 

(Lotrakul M, 2008) 

หลังจากน าแบบสอบถามไปทดสอบพบค่าความเชื่อมั่นมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’ 

alpha coefficient) ข้อที่ 3, 4, 6 เท่ากบั 0.82, 0.85,และ 0.77 ตามล าดบั  

สถิติในการวิจัยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน การ

วิเคราะห์ถดถอยพหุถดถอยลอจิสติก ส าหรับทดสอบปัจจัยที่มคีวามสมัพันธก์บัภาวะซึมเศร้า ที่นัยส าคญัทางสถติทิี่ p<0.05 

การวิจัยในครั้งนี้ ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ล าดบัที่ 8/2559  

ผลการศึกษา 

เมื่อพิจารณาถงึภาวะซึมเศร้าพบว่า มผีู้ตอบแบบสอบถามได้คะแนนมากกว่า 7 คะแนน จ านวน 23 คน คดิเป็น

ความชุกของภาวะซึมเศร้าร้อยละ 22.8 โดยแบ่งเป็นภาวะซึมเศร้าระดับน้อยและปานกลาง ร้อยละ 21.8, และ 1.0 

ตามล าดบั ดงัตารางที่ 1  

ผู้ ป่วยผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังที่เข้ารับการรักษาในคลินิกโรคไม่ติดต่อ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัด

เชียงราย จ านวน 101 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.5) อายุ  > 60 ปี (ร้อยละ 79.2) เชื้ อชาติไทย (ร้อยละ 

66.3) สมรส (ร้อยละ65.3) ไม่ได้เรียนหนังสอื (ร้อยละ 60.4) ประกอบอาชีพในปัจจุบัน (ร้อยละ 56.4) ปัจจุบันพัก

อยู่อาศัยร่วมกบัสาม/ีภรรยา/ญาติ (ร้อยละ 92.1) ระดับความรุนแรงของโรคอยู่ในระดบัที่ 1-2 (ร้อยละ 57.4) เข้ารับ

การรักษาตวัในโรงพยาบาลด้วยอาการก าเริบรนุแรง 1-10 คร้ัง (ร้อยละ 40.5) มโีรคอื่นร่วม (ร้อยละ 69.3) ผลกระทบ

ของโรคปอดอดุกั้นเรื้อรังมผีลกระทบต่อสขุภาวะผู้ป่วยระดับมาก (ร้อยละ51.5) มอีาการเหนื่อยหอบ (ร้อยละ51.5)  มี

ระดบัคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและจิตใจระดบัต ่า ร้อยละ 36.6 และ28.7 ตามล าดบั ดงัตารางที่ 2 

จากตารางที่ 2 แสดงถึงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบตัวแปรเดี่ยว (Univariate analysis) พบปัจจัยที่มี

ความสมัพันธก์บัภาวะซึมเศร้าในผู้ ป่วยปอดอุดกั้นเรื้ อรัง ได้แก่  ผลกระทบของโรคต่อสขุภาวะของผู้ ป่วย อาการเหนื่อย

หอบ คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย และคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ p<0.05. 

ก่อนท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุโลจิสติก ผู้ วิจัยพบว่าตัวแปร ผลกระทบของโรคต่อสุขภาวะของผู้ ป่วย และ

อาการเหนื่อยหอบมคีวามสมัพันธก์นั (Colinearity) ดงันั้นจึงเลือกตวัแปร อาการเหนื่อยหอบเข้าสมการวิเคราะห์ถดถอย

พหุโลจิสตกิ (Multiple logistic regression analysis)   เพ่ือควบคุมตวัแปรในต้นแบบแล้วพบว่า  ผู้ที่มผีลกระทบของโรค

ต่อสขุภาวะของผู้ ป่วยมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้ที่ไม่มีผลกระทบ 6.12 เท่า  (ORadj 6.12,95%CI=1.73-

21.62) และผู้ที่มีอาการหอบเหนื่อยมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้ามากกว่าผู้ที่ไม่มีอาการหอบเหนื่อย 6.12 เท่า (ORadj 

6.12,95%CI=1.73-21.62) ดงัตารางที่ 3 

ตารางที่ 1 ความชุกของภาวะซึมเศร้า (n=101) 

การมีภาวะซึมเศรา้ จ านวน รอ้ยละ 

ปกติ (0-7 คะแนน) 78 77.2 

ภาวะซึมเศรา้ (8-27 คะแนน)  23 22.8 

ภาวะซึมเศร้าระดับน้อย (7-12คะแนน) 21 21.8 

ภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง (13-18คะแนน) 1 1.0 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาความสมัพันธข์องปัจจัยต่างๆกบัภาวะซึมเศร้า โดยใช้สถติติวัแปรเชงิเดี่ยว 

คุณลกัษณะ 

Total 

n(%) 

ภาวะซึมเศรา้ 

 

OR 
95%CI 

P-

value 

มี 

จ านวน(รอ้ยละ) 

ไม่ม ี

จ านวน(รอ้ยละ) 

เพศ       

    ชาย 49 (48.5) 12 (24.5) 37 (75.5) 1   

    หญิง  52 (51.5) 11 (21.2) 41 (78.8) 1.21 0.48-3.07 0.690 

เช้ือชาติ       

    ไทย 67(66.3) 19 (28.4) 48 (71.6) 1   

    ลาหู/อาข่า/มูเซอ 34(33.7) 4 (11.8) 30 (88.2) 2.96 0.92-9.57 0.060 

อาย ุ(ปี)       

    < 60 21 (20.8) 3 (14.3) 18 (85.7) 1   

    ≥ 60 80(79.2) 20 (25.0) 60 (75.0) 0.50 0.13-1.87 0.297 

อายุเฉล่ีย=68.4 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=10.7        

ต ่าสดุ=47  สงูสดุ=95       

สถานภาพ       

    สมรส 66(65.3) 12 (18.2) 54 (81.8) 1   

    โสด/หม้าย/หย่า/แยกกนัอยู่ 35(34.7) 11 (31.4) 24 (68.6) 0.48 0.18-1.25 0.131 

ระดบัการศึกษา       

    ไม่ได้เรียนหนังสอื 61(60.4) 13 (21.3) 48 (78.7) 0.86 0.27-2.68 0.666 

    ประถมศกึษาหรือสงูกว่า 40(39.6) 10 (25.0) 30 (75.0) 1   

การประกอบอาชีพในปัจจุบนั       

    ท างาน 57(56.4) 10 (17.5) 47 (82.5) 1   

    ไม่ได้ท างาน 44(43.6) 13 (29.5) 31 (70.5) 0.57 0.19-1.30 0.154 

การพกัอยู่อาศยั       

    คนเดียว 8(7.9) 3 (37.5) 5 (62.5) 2.19 0.48-9.96 0.301 

    สามี/ ภรรยา/ ญาต ิ 93(92.1) 20 (21.5) 73 (78.5) 1   

ระดบัความรุนแรงของโรค**       

    ระดับที่ 1-2 58(57.4) 11(19.0) 47(81.0) 1   

    ระดับที่ 3-4 43(42.6) 12(27.9) 31(72.1) 1.65 0.65-4.22 0.292 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ α <0.05 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาความสมัพันธข์องปัจจัยต่างๆกบัภาวะซึมเศร้า โดยใช้สถติติวัแปรเชงิเดี่ยว(ต่อ) 

คุณลกัษณะ 

Total 

n(%) 

ภาวะซึมเศรา้ 

OR 95%CI P-value 
มี 

จ านวน(รอ้ยละ) 

ไม่ม ี

จ านวน(รอ้ยละ) 

ระยะเวลาการวินิจฉยั (ปี)       

    < 1 11(10.9) 2 (18.2) 9 (81.8) 1   

    1 - 10 43(42.6) 8 (18.6) 35 (81.4) 1.03 0.19-5.71 0.974 

    > 20 47(46.5) 13 (27.7) 34 (72.3) 1.72 0.33-9.10 0.522 

การเขา้รบัการรกัษาตวัในโรงพยาบาล 

ดว้ยอาการก าเริบรุนแรง (ครั้ง) 
 

  
 

    ไม่เคย 54(53.5) 9 (16.7) 45 (83.3) 1   

    1 - 10 41(40.5) 11 (26.8) 30 (73.2) 1.83 0.68-4.86 0.232 

    > 10 6(6.0) 3 (50.0) 3 (50.0) 5.00 0.87-28.86 0.072 

ผลกระทบของโรคต่อสุขภาวะของผูป่้วย***      

    มีผลกระทบน้อย 49(48.5) 4 (8.2) 45 (91.8) 1   

    มีผลกระทบมาก 52(51.5) 19 (36.5) 33 (63.5) 6.48 2.01-20.83 0.002* 

อาการเหนือ่ยหอบ       

     ไม่มี 49(48.5) 4 (8.2) 45 (91.8) 1   

     มี 52(51.5) 19 (36.5) 33 (63.5) 6.48 2.01-20.83 0.002* 

โรคร่วม       

    ไม่มี 70(69.3) 16 (22.9) 54 (77.1) 1   

    มี 31(30.7) 7 (22.6) 24 (77.4) 0.98 0.36-2.70 0.976 

คุณภาพชีวิตดา้นร่างกาย       

    ระดับสงู 64 (63.4) 9(14.1) 55(85.9) 1   

    ระดับต ่า  37 (36.6) 14(37.8) 23(62.2) 3.72 1.41-9.80 0.006* 

คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ       

    ระดับสงู  72 (71.3) 11(15.3) 61(84.7) 1   

    ระดับต ่า  29 (28.7) 12(41.4) 17(58.6) 3.91 1.47-10.42 0.005* 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ α <0.05 

*** ประเมินโดย modified Medical Research Council (mMRC) dyspnea scale 

**ประเมนิโดย (COPD Assessment Test™ (CAT™)) 
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ตารางท่ี 3 วิเคราะหต์วัแปรพหปัุจจยัท่ีมีความสมัพนัธข์องปัจจยัต่างๆกบัภาวะซึมเศรา้  

ตวัแปร Adjusted OR† 95% CI p-value 

ผลกระทบของโรคต่อสุขภาวะของผูป่้วย    

     ไม่มี  1.00   

     มี 6.12 1.73-21.62 0.005* 

อาการเหนือ่ยหอบ    

     ระดับต ่า 1.00   

     ระดับสงู 6.12 1.73-21.62 0.005* 

คุณภาพชีวิตดา้นร่างกาย    

     ระดับสงู 1.00   

     ระดับต ่า 1.25 0.32-4.84 0.076 

คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ    

     ระดับสงู  1.00   

     ระดับต ่า 3.43 0.88-13.40 0.749 

*ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ α<0.05 

†ตัวแปรในตัวแบบ: ผลกระทบของโรคต่อสขุภาวะของผู้ป่วย คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือของแบบประเมินสขุภาพผู้ ป่วย (PHQ-9) ฉบับภาษาไทย ซึ่งเนื้ อหาของ

เครื่องมืออ้างองิตามเกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้ารุนแรง (major depressive disorder: MDD) ของ DSM-IV ค่าความ

ชุกที่ได้ คอื ร้อยละ 22.8 ซึ่งพบในระดบัต ่ากว่าการศึกษาในประเทศไทยที่ผ่านมา เช่น การศึกษาของ ดวงรัตน์ และคณะ 

(2553) ที่ศึกษาผู้ป่วยโรคปอดอดุกั้นเรื้ อรังในผู้สงูอายุ โรงพยาบาลฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราจากเครื่องมือวัดภาวะ

ซึมเศร้าในผู้ สูงอายุของไทย (Geriatric Depression Scale (TGDS)) พบว่า ความชุกที่ ได้มีค่า ร้อยละ 40.0 ส่วน

การศึกษาในต่างประเทศของ Schane และคณะ (2551)
 
ศึกษาในผู้ ป่วยโรค     ปอดอุดกั้นเรื้ อรังอายุ 50 ปีขึ้ นไป 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ใช้แบบประเมิน (Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale 8 (CES-D8)) พบ

ความชุกของภาวะซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 40.0 และการศึกษาที่ใช้แบบประเมิน Mini International Neuropsychiatric 

Interview (MINI) ศึกษาในผู้ ป่วยทุกกลุ่มอายุ พบความชุกของภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 22.2 (Orlandi, 2016) ซึ่ ง

ใกล้เคยีงกบัผลการศึกษานี้   

สาเหตุที่ท  าให้ความเกดิที่แตกต่างกนันั้น อาจเป็นผลมาจากความแตกต่างของค่าความไว (sensitivity) และค่า

ความจ าเพาะ (specificity) ของเคร่ืองมอืที่ใช้ใน การวัดภาวะซึมเศร้า การศึกษาในคร้ังนี้มอีตัราการเกดิต ่ากว่าการศึกษา

อื่นๆ ยกเว้นการศึกษาของ (Orlandi , 2016) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะเครื่องมือวัด PHQ-9 และ MINI มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

การวินิจฉัยโรคจึงมค่ีาความจ าเพาะที่สงู      แต่ส าหรับ TGDS และ CES-D นั้นมวีัตถุประสงคเ์พ่ือใช้ในการคดักรองผู้ที่

อยู่ในชุมชนจึงมีความชุกที่สงูกว่า นอกจากนั้นแล้วอาจมีความหลากหลายทางด้านชนชาติพันธุ ์บริบทของสงัคมและกลุ่ม

ประชากรที่แตกต่างกนั ท าให้พบความชุกที่แตกต่างกนัด้วย 

เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า ผลการศึกษาพบ 2 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์อย่างมี

นัยส าคญัทางสถติ ิหลังจากควบคุมตวัแปรอื่นๆ ในตวัแบบ ได้แก่ 

 ผู้ป่วยที่มผีลกระทบของโรคต่อสขุภาวะของผู้ ป่วยมีโอกาสเกดิภาวะซึมเศร้า 6.12 เท่า เมื่อเทยีบกบัผู้ป่วยที่มี

อาการเหนื่อยหอบน้อย  (ORadj=6.12; 95% CI=1.73-21.62) สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่า ผู้ป่วยโรค

ปอดอุดกั้นเรื้ อรังมักมีอาการหอบเหนื่อยและมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย สาเหตุอาจเนื่องมาจากเมื่อผู้ ป่วยโรคปอดอุดกั้น

เรื้ อรัง    มีอาการหอบเหนื่อย หายใจไม่สะดวก มีเสมหะคั่งค้าง ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องใช้กล้ามเนื้ อช่วยหายใจ (Respiratory 

accessory muscles) ต่างๆมากขึ้นเพ่ือน าออกซิเจนเข้าไปร่างกายมากขึ้น ส่งผลให้เกดิการออกแรงในการหายใจ (Work 

of breathing) มากขึ้นเช่นกนั      กลไกการชดเชยการหายใจดังกล่าวเป็นมาระยะเวลานานและเรื้ อรัง ท าให้ผู้ ป่วยเคยชิน
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กับการหายใจลักษณะนี้  เมื่อท ามาเป็นระยะเวลานาน ผู้ ป่วยกจ็ะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย จนถึงอาการซึมเศร้าได้ง่าย 

(Orlandi, 2016 & Chavannes, 2005) 

ผู้ที่มีผลกระทบของโรคต่อสุขภาวะของผู้ ป่วยและอาการเหนื่อยหอบมีโอกาสเกิดภาวะซึมเศร้า 6.12 เท่า เมื่อ

เทยีบกบัผู้ป่วยที่ไม่มอีาการเหนื่อยหอบ (ORadj=6.12; 95% CI=1.73-21.62) สอดคล้องกบัการศึกษาของ Di Marco 

F และคณะ ในปี 2014 ที่ศึกษาถึงผลของภาวะซึมเศร้า ต่อกจิกรรมทางกายและภาวะทางโภชนาการของผู้ป่วยโรคปอด

อดุกั้นเรื้อรัง โดยพบว่า ผู้ป่วยโรคปอดอดุกั้นเร้ือรังที่มภีาวะซึมเศร้าจะมอีาการเหนื่อยหอบมาก มกีจิกรรมทางกายน้อยลง 

มีความสามารถในการออกก าลังกายน้อยลง และมีคุณภาพชีวิตน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่มีภาวะซึมเศร้า (Di 

Marco,2014) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุมาจากอาการเหนื่อยหอบต่างๆ ที่เป็นผลมาจากโรคปอดอุดกั้นเร้ือรังนั้นจ ากดักจิกรรม

หลายอย่างในชีวิตประจ าวันของผู้ ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกจิวัตรประจ าวัน เช่น อาบน า้ แต่งตัว ทานข้าว ตลอดจนการ

ท างานข้างนอกและกิจกรรมร่วมกับสังคม ท าให้ผู้ ป่วยขาดอิสรภาพในการท ากิจกรรมต่างๆ รวมไปถึง     การแสดง

ความรู้สึก เนื่องจากผู้ป่วยส่วนมากมักวิตกกังวลเกี่ยวกบัอาการหายใจล าบากและการก าเริบซ า้ ซึ่งน าไปสู่การเกดิภาวะ

ซึมเศร้าได้ (Quint, 2008 & Laurin, 2012 & Kim, 2000& Mikkelsen ,2004) 

ข้อจ ากัดของการศึกษาในครั้งนี้ มีข้อจ ากัดในเร่ืองของขนาดตัวอย่างที่น้อย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าความเชื่อมั่น

หรือค่าความน่าเชื่อถอืของข้อมูล (Confident Interval) ดงันั้นการศึกษาในคร้ังต่อไปควรที่จะศึกษาในกลุ่มตวัอย่างที่มาก

ขึ้น นอกจากนั้นแล้วการศึกษาในคร้ังนี้ เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง ดงันั้น การระบุปัจจัยที่มคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพ

ชีวิตจึงไม่สามารถอธิบายในเชิงเหตุผลได้อย่างชัดเจน (Causal relationship) ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา

แบบตดิตามไปข้างหน้า (Cohort study) จึงจะสามารถอธบิายความสมัพันธเ์ชิงเหตผุลได้ดยีิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้ว จ านวน

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ น้อย จึงอาจจะไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้ทั้งหมด 

อย่างไรกต็ามผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถน าไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการวางแผนนโยบายและการจัดการด้าน

สาธารณสขุ ในการส่งเสริมและพัฒนาสขุภาพจิตผู้ป่วยต่อไป 

 

สรุปผลการศึกษา 

  การศึกษาในคร้ังนี้พบความชุกของภาวะซึมเศร้าค่อนข้างสงู ดงันั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดโครงการส่งเสริม

สุขภาพจิตอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นไปที่การชะลอระดับความรุนแรงของโรค ตลอดจนมีการคัดกรองภาวะซึมเศร้าใน

ผู้ป่วยปอดอุดกั้นเร้ือรังประจ าทุกปี โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีผลกระทบของโรคต่อสขุภาวะและอาการเหนื่อยหอบใน

ระดบัสงูให้ผู้ที่มผีลบวกการจากคดักรองได้เข้าสู่การวินิจฉัยและรักษาในขั้นตอนต่อไปอย่างทนัท่วงที 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ ความรู้  การปฏบิัติ และทศันคติของชาวประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดระยองต่อ

การเกยตื้นของสตัว์ทะเลหายาก โดยใช้แบบสมัภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา จากตัวอย่างชาวประมงที่ให้สมัภาษณ์

จ านวน 82 คน พบว่าร้อยละ 63.4 เคยพบสตัว์ทะเลหายากบาดเจบ็หรือเกยตื้น โดยจ าแนกเป็นเต่าร้อยละ 96.2 โลมา

ร้อยละ 13.5 และพะยูนร้อยละ 3.8 ซึ่งการปฏบิัติเมื่อพบสตัว์ทะเลเกยตื้นนั้น มีเพียงร้อยละ 26.9 ที่แจ้งเจ้าหน้าที่หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชาวประมงตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์ส่วนมากร้อยละ 69 จะเพิกเฉย ส าหรับด้านความรู้ ต่อการท า

ประมงและสตัว์ทะเลหายาก พบว่าร้อยละ 86.6 ทราบว่าการล่าสตัว์ทะเลหายากนั้นผดิกฏหมาย แต่ยังพบว่าร้อยละ 8.5 

ที่เข้าใจว่าการล่าสตัว์ทะเลหายากไม่ใช่เร่ืองผิดกฏหมาย ในด้านทศันคติพบว่าร้อยละ 45.1 มีความเหน็ว่าการท าประมง

ส่งผลต่อการเกยตื้นของสตัว์ทะเลหายาก แต่มีร้อยละ 54.9 ที่ไม่เหน็ด้วย นอกจากนี้ ร้อยละ 32.9 มีความเหน็ว่าการเกย

ตื้นของสัตว์ทะเลหายากสามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ เนื่องจากสัตว์ทะเลหายากเหล่นี้ จัดเป็นตัวชี้ วัดคุณภาพของ

ระบบนิเวศน์ทางทะเลที่มนุษย์และสตัว์ทะเลอาศัยร่วมกนั ขณะที่ร้อยละ 26.8 ไม่เหน็ด้วย ซึ่งจากผลการส ารวจแสดงให้

เหน็ว่า ทศันคติของชาวประมงพ้ืนบ้านต่อการอนุรักษ์สตัว์ทะเลหายากเป็นไปในทางที่ดี อย่างไรกต็ามยังมีกลุ่มประชากร

บางส่วนที่จ าเป็นต้องให้ความรู้ เพ่ิมเตมิ โดยเฉพาะในเร่ืองสถานภาพทางประชากรของสตัว์ทะเลหายากที่แท้จริง(ร้อยละ 

21.9)และการปฏบิตัใินการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อพบสตัว์ทะเลหายากบาดเจบ็หรือเกยตื้น(ร้อยละ 69) 

ค าส าคญั : การเกยตื้น, สตัว์ทะเลหายาก, ความรู้  ทศันคต ิและการปฏบิตัิ 
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Abstract 

The aim of this study was to survey knowledge, attitude and practice on stranded marine endangered 

species of the local fishermen in Rayong province.  The questionnaire was used to interview 82 fishermen.   The 

results show that 63.4% used to found injured or stranded animal.  There were sea turtle (96.2%) , dolphin 

(13,5%) , and dugong (3.8%).  Only 26.9% were notified their finding to the relevant authority.  So anyway, 

69.0% of remaining fishermen were negligent.  Most of participants (86.6%) realized that hunting those animal 

was illegal, but 8.5% were understand it be lawful. For attitude, 45.1% agreed that fishing activities can affect to 

stranding of marine endangered species, but 54.9% is not agreed. Moreover, 32.9% were thought stranding events 

of marine endangered species can be affecting to human life, but 26.8% were disagreed upon.  The results of this 

study indicated that most of the local fishermen in Rayong have a positive attitude. But, in some fishermen lack of 

knowledge related to the real situation of marine endangered species( 21. 9%)  and the authority’ s reporting 

system(69%). 

Keywords: stranding, marine endangered species, Knowledge, Attitude and Practice  

 

บทน า 

 สตัว์ทะเลหายาก (Marine endangered species) หมายถึง สตัว์ทะเลที่มีจ านวนน้อย มีแนวโน้มจะสญูพันธุห์รือ

พบเหน็ได้ยากในธรรมชาต ิ(บ ารงุศักดิ์, 2548) ตวัอย่างเช่น โลมา วาฬ พะยูน และเต่าทะเล จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าใน

ประเทศไทยมโีลมาและวาฬที่อาศัยอยู่ทั้งหมด 78 ชนิด (กาญจนา, 2550) และพบเต่าทะเลอยู่ 5 ชนิด (สพุจน์, 2544) 

สตัว์ทะเลหายากเหล่านี้จัดว่ามบีทบาทส าคญัและเป็นทรัพยากรทางทะเลที่มีคุณค่า เนื่องจากเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความส าคญั

ในระบบห่วงโซ่อาหาร และเป็นดชันีที่ใช้ชี้ วัดความอดุมสมบูรณข์องทรัพยากรทางทะเล (Moore, 2008) พบว่าสตัว์ทะเล

เหล่านี้ ยังใช้เป็นตัวบ่งชี้สถานะทางนิเวศวิทยา เช่น รายงานปริมาณโลหะหนักที่พบในเนื้อเยื่อของวาฬในน่านน า้ไทยของ 

สมเกียรติและคณะ (2547) พบว่ามีการสะสมของแคดเมียมในตับของวาฬน าร่องคีบสั้นในระดับที่สูงมาก ดังนั้น

การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัสตัว์ทะเลเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ทั้งในแง่การอนุรักษ์ นิเวศวิทยา และพิษวิทยาเป็นต้น ทั้งนี้ จาก

การส ารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบว่ามีประชากรพะยูนอาศัยอยู่ในทะเลฝั่งอันดามันและอ่าวไทย

ประมาณ 240 ตวั ในช่วงก่อนปี 2550 และมแีนวโน้มที่จะลดลงในแต่ละปี (กาญจนา, 2554) จากผลการส ารวจปี 2559 

ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบโลมาอริวดใีนทะเลสาบสงขลา จ านวนเพียง 20 ตวั (สมชาย, 2558)  

 ปัญหาอย่างหนึ่งของสัตว์ทะเลหายากคือการเกยตื้น ซึ่งมีผลต่อจ านวนประชากรของสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้

โดยตรง การหาสาเหตุของการเกยตื้นเป็นแนวทางอย่างหนึ่งในการอนุรักษ์และตรวจสอบสภาพของสิ่งแวดล้อมที่สตัว์

ทะเลเหล่านี้ อาศัยอยู่ ทั้งนี้ การเกยตื้นพบได้ทั้งแบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต จากรายงานล่าสดุในปี 2559 ของกรมทรัพยากร

ทางทะลและชายฝั่ง พบว่ากว่าร้อยละ 68 ของสตัว์ทะเลที่เกยตื้นไม่สามารถระบุสาเหตกุารตายได้ เนื่องจากสภาพซากส่วน

ใหญ่ที่เน่ามาก อย่างไรกต็ามในส่วนที่สามารถระบุสาเหตกุารตายได้พบว่าสาเหตุการเกยตื้นส่วนใหญ่มาจากกจิกรรมการ

ท าประมงทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งผลกระทบจากการท าประมงทางตรง ได้แก่ การติดเคร่ืองมือประมงทั้งแบบที่ตั้งใจ

และไม่ตั้งใจ โดยเมื่อสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ เข้าไปติดในเครื่องมือประมง เช่น อวน จะส่งผลให้สัตว์ไม่สามารถขึ้นมา

หายใจเหนือผวิน า้ และเสยีชีวิตในที่สดุ นอกจากนี้ ยังพบว่าบางกรณทีี่สตัว์ตดิเคร่ืองมอืประมงแล้วพยายามที่จะดิ้นหนเีพ่ือ

เอาตัวรอด จะท าให้เครื่องมือเหล่านั้นยิ่งมัดตัวสตัว์แน่นขึ้น ส่งผลให้เกดิบาดแผล และการติดเชื้ อตามมา แม้ว่าสตัว์จะ

สามารถหลุดออกมาจากเคร่ืองมอืประมงเหล่านั้นได้ แต่กม็กัจะพบว่าสตัว์จะอ่อนแรง และเสยีชีวิตในเวลาต่อมา ดงันั้นจงึ

เห็นได้ว่ากิจกรรมการประมงของมนุษย์ส่งผลอย่างยิ่งต่อการพบปัญหาการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก อันกระทบถึง

จ านวนประชากรของสตัว์เหล่านี้ ในธรรมชาตโิดยตรง นอกจากนี้การเกยตื้นของสตัว์ทะเลหายากยังมคีวามเสี่ยงในการที่จะ

แพร่เชื้ อก่อโรคในมนุษย์ได้ ยกตัวอย่างเช่น โรคแท้งติดต่อ (Brucellosis) ซึ่งจัดเป็นโรคติดเชื้ อจากสตัว์สู่คน โดยมนุษย์

จะสามารถติดเชื้ อได้จากการสมัผัสกบัสตัว์หรือซากสัตว์ หรือการรับประทานเนื้ อสตัว์ที่ติดเชื้ อโดยปราศจากการปรุงสุก

https://dict.longdo.com/search/thought
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(NOAA Fisheries, 2013) หรือ โรคฉ่ีหนู (Leptospirosis) ที่มีรายงานว่าคนสามารถติดเชื้ อได้จากการสัมผัสกับสิ่งคัด

หล่ังที่ออกมากบัซากของสตัว์ทะเลที่ป่วย (Waltzek และคณะ, 2011)เป็นต้น ดงันั้น ชาวประมงพ้ืนบ้านจึงจัดว่าเป็นกลุ่ม

คนที่ได้รับผลกระทบต่อการเกยตื้นทั้งทางตรงและทางอ้อม และยังมีบทบาทในการที่จะช่วยลดผลกระทบเหล่านี้  รวมไป

ถงึการเฝ้าระวังการเกยตื้น เนื่องจากมวีิถชีีวิตและอาชีพที่ใกล้ชิดกบัสตัว์ทะเลหายากดงันั้น ความรู้  ความเข้าใจ รวมไปถงึ

ทศันคตแิละการปฏบิตัทิี่ถูกต้องต่อการเกยตื้นของสตัว์ทะเลหายากของชาวประมงพ้ืนบ้านนั้นจึงมคีวามส าคญัที่จะช่วยลด

ปัญหาการเกยตื้นของสตัว์ทะเลหายากได้  

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้จึงต้องการที่จะท าการส ารวจ ความรู้  การปฏบิัติ และทศันคติของชาวบ้าน

ในพ้ืนที่ต่อการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก รวมไปถึงการส ารวจความรู้และการปฏิบัติของชาวประมงในเร่ืองของการ

ป้องกนัตัวเองส าหรับโรคติดต่อจากสตัว์สู่คน โดยมีกลุ่มประชากรเป้าหมายคือ ชาวประมงพ้ืนบ้าน ในจังหวัดระยอง ซึ่ง

เป็นจังหวัดที่มีรายงานการพบว่าการท าประมงเป็นสาเหตุการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายากมากที่สดุในฝั่งอ่าวไทย(กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2559) เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนการแก้ปัญหาการเกยตื้นและที่เพ่ิมโอกาสในการ

เฝ้าระวังการเกยตื้นที่ผดิปกตแิละสาเหตกุารเกยตื้นของสตัว์ทะเลหายาก อนัเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ การศึกษาระบบ

นิเวศน์ และสขุภาพของมนุษย์ต่อไป 

วิธีการศึกษา 

1. พื้ นท่ีศึกษา และกลุ่มชาวประมงตวัอย่าง 

พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา คอื พ้ืนที่ในจังหวัดระยอง โดยแบ่งออกเป็น 3 อ าเภอ ที่ตดิกบัทะเล และมกีารท าประมง 

ได้แก่ อ.เมอืง อ.แกลง และ อ.บ้านฉาง โดยมกีลุ่มประชากรเป้าหมาย คอื ชาวประมงพ้ืนบ้าน อ้างองิจากระบบฐานข้อมูล

เรือประมงทะเลไทย ของกรมประมง(2559) โดยพบว่าจ านวนเรือประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดระยองที่ลงทะเบียนมีทั้งหมด 

1,077 ล า ก าหนดให้การศึกษานี้ท าการส ารวจจ านวนตัวอย่างร้อยละ 5 ของเรือประมงทั้งหมด คิดเป็น 54 ล า ซึ่งจะท า

การส ารวจ เรือ 1 ล า ต่อชาวประมง 1 คน การแบ่งสัดส่วนแต่ละอ าเภอ ดังแสดงในตารางที่ 1 ส าหรับการเลือกสุ่ม

ตวัอย่างนั้น การศึกษานี้ ใช้วิธสีุ่มตามความสะดวก (Convenient sampling) โดยท าการสมัภาษณช์าวประมงทุกคนที่พบใน

วันที่ท าการสัมภาษณ์และยินยอมให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การสัมภาษณ์ด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม 

2560 ได้จ านวนตวัอย่างทั้งสิ้น 82 ตวัอย่าง คดิเป็นร้อยละ 7.6 ของกลุ่มชาวประมงทั้งหมด 

 

ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนชาวประมงที่จะศึกษา  

อ าเภอ จ านวนชาวประมงทั้งหมด จ านวนตวัอย่างชาวประมงท่ีคาดการณ ์

(รอ้ยละ 5) 

จ านวนตวัอย่างชาวประมง

ที่เก็บไดจ้ริง 

เมืองระยอง 746 38 49 (6.6%) 

แกลง 202 11 20(9.9%) 

บา้นฉาง 129 7 13(10%) 

รวมทั้งหมด 1,077 56 82(7.6%) 

 

2. แบบสมัภาษณ ์

ก่อนการส ารวจจริงแบบสมัภาษณ์น าให้เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่ง

ตะวันออก จ านวน 28 คน เพ่ือรับฟังข้อคิดเหน็จากการอ่านเชิงประจักษ์เกี่ยวกบัลักษณะของค าถามกบัความสอดคล้อง

ของวัตถุประสงคใ์นการศึกษา จากนั้นน าข้อคดิเหน็ที่ได้มาปรับปรงุเนื้อหาแบบสมัภาษณ ์ในการส ารวจจริงแบบสมัภาษณ์

จะเป็นการสมัภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview) โดยมีค าถามทั้งหมด 65 ข้อ ใช้เวลาในการสมัภาษณ์เฉล่ีย 

ประมาณ 20 นาทต่ีอหนึ่งชุดค าถาม ค าถามประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ (1) ส่วนของค าชี้ แจงรายละเอยีดของ

งานวิจัย วัตถุประสงคข์องงานวิจัย ชื่อผู้รับผดิชอบงานวิจัย (2) ส่วนของใบยินยอมด้วยความสมคัรใจ หรือ consent form 
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และ (3) ส่วนของเนื้ อหาของแบบสมัภาษณ์ ซึ่งค าถามครอบคลุมเนื้ อหาในส่วนข้อมูลของผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ ความรู้  

ทศันคต ิและการปฏบิตัเิมื่อพบเหน็สตัว์ทะเลหายากแบบมชีีวิตหรือการพบสตัว์ทะเลหายากเกยตื้น 

3. การวิเคราะหข์อ้มูล 

ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์จะถูกน ามารวบรวม เพ่ือบันทึกลงในโปรแกรม Microsoft Excel (Microsoft
®
, 

USA) และท าการแบ่งค าตอบตามประเภทของข้อมูล โดยค าตอบที่ได้จากแบบสมัภาษณจ์ะสามารถแบ่งออกเป็นข้อมูล 3 

ประเภทตามวัตถุประสงค์ของแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ข้อมูลด้านประสบการณ์และการปฎิบัติเมื่อพบสัตว์ทะเลหายาก

บาดเจบ็หรือเกยตื้น ข้อมูลด้านความรู้ เกี่ยวกบัสตัว์ทะเลหายาก และข้อมูลด้านทศันคตเิร่ืองการท าประมงต่อสตัว์ทะเลหา

ยาก จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบและแสดงผลโดยวิธีการพรรณนา และค านวณเป็นร้อยละ พร้อมทั้งแสดง

ตารางประกอบ 

ผลการทดลอง 

จากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างชาวประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดระยอง ทั้งหมด 82 คน เป็นเพศชาย 72 คน และ

เพศหญิง 10 คน โดยมีอายุเฉล่ีย 49 ปี (ช่วงอายุตั้งแต่ 29-69ปี) ซึ่งมีระยะเวลาในการท าประมงเฉล่ีย 49ปี ( 1-50 

ปี) โดย 72 คน (ร้อยละ 87.8) ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลัก เคร่ืองมอืประมงที่กลุ่มตวัอย่างใช้ได้แก่ อวนตดิตา

ชนิดต่างๆ แบ่งเป็นอวนจม 55 ล า อวนลอย 11 ล า อวนครอบหรือแห 7 ล า ลอบ 5 ล า เบด็ 4 ล า ซึ่งชนิดของเคร่ืองมือ

ประมงแต่ละล าจะขึ้นอยู่กับชนิดสัตว์ทะเลเป้าหมายที่ต้องการจะจับ ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างนี้  จะมีกลุ่มสัตว์ทะเลเป้าหมาย 

หลักๆ คอื ปูม้า ปูทะล และปลาทู เป็นต้น  

ประสบการณ์และการปฎิบัติเมื่อพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจ็บหรือเกยตื้ นดังพบว่าสัตว์ทะเลหายากที่พบใน

ธรรมชาติได้บ่อย ได้แก่ เต่าทะเล (ร้อยละ 89.1) โลมา (ร้อยละ 52.5) พะยูน (ร้อยละ 36.6) และวาฬ (ร้อยละ 6.1) 

ตามล าดับ เมื่อสอบถามถงึการเปรียบเทยีบความถี่ในการพบเหน็สตัว์ทะเลหายากตามธรรมชาติในปัจจุบันกบั 5 ปีที่แล้ว

พบว่าร้อยละ 79.27 ตอบว่าจ านวนที่พบนั้นลดลง และร้อยละ 12.2 ตอบว่าเพ่ิมขึ้น โดยชนิดสัตว์ที่เพ่ิมมากขึ้นคือเต่า

ทะเล พบว่ามีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 17 คน (ร้อยละ 20.7) ที่เคยพบสัตว์ทะเลหายากมาติดเคร่ืองมือประมงในขณะที่

ออกไปจับสตัว์น า้อยู่ ส่วนใหญ่สตัว์ทะเลหายากที่พบจะเป็นเต่าทะเล ซึ่งชนิดเคร่ืองมือที่ใช้ในเหตุการณน์ั้นๆ ได้แก่ อวน

จมปู อวนลอย และเบด็  นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เคยพบการติดอวนลากของโลมา ซึ่งเกดิจากเรือประมงของร้านอาหารทะเล

แห่งหนึ่งอีกด้วย จากการสอบถามการพบเห็นสตัว์ทะเลหายากบาดเจบ็หรือเกยตื้นทั้งในและนอกชายฝั่ง มีผู้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ทั้งหมด 52 คน (ร้อยละ 63.4) ที่เคยพบ โดยมีผู้ที่เคยพบเต่าทะเลบาดเจ็บหรือเกยตื้ น 50 คน (ร้อยละ 

96.2) โลมา 7 คน (ร้อยละ 13.5) และพะยูน 2 คน (ร้อยละ 3.8) ซึ่งการปฏบิตัเิมื่อพบสตัว์ทะเลเกยตื้นนั้น มเีพียง 14 

คนที่แจ้งเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 26.9) โดยส่วนใหญ่ 36 คน (ร้อยละ 69) จะเพิกเฉย โดยให้

เหตุผลว่าไม่ทราบถึงความจ าเป็นในการแจ้งกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคิดว่าการให้ความช่วยเหลือสตัว์ทะเลหายากนั้น

ถือเป็นเรื่องผิดกฏหมาย นอกจากนี้ มีผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 2 คน (ร้อยละ 3.9) ที่เมื่อพบสัตว์ทะเลหายากบาดเจบ็จะ

เลือกที่จะน ากลับมาเล้ียง หรือพยายามรักษาเอง และหากเสยีชีวิตกจ็ะเกบ็อวัยวะบางส่วนไว้ เช่น กระดองเต่า หรือ เขี้ยว

พะยูน เป็นต้น 

 ในด้านความรู้ของชาวประมงพ้ืนบ้านเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก (ตารางที่ 2) พบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ส่วน

ใหญ่ (71 คน; ร้อยละ 86.6) ทราบว่าการล่าสตัว์ทะเลหายากนั้นผิดกฏหมาย แต่มีผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 7 คน (ร้อยละ 

8.5) ที่คิดว่าการล่าสัตว์ทะเลหายากนั้นไม่ใช่เร่ืองผิดกฏหมาย และ ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 4 คน (ร้อยละ 13.3) ที่ไม่

ทราบว่าการล่าสตัว์ทะเลหายากนั้นผิดกฏหมายหรือไม่ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ตอบแบบสมัภาษณก์ลุ่มที่ตอบว่าการล่าสตัว์

ทะเลหายากไม่ผดิกฏหมายนั้น มักตอบว่าการครอบครองซากหรือชิ้นส่วนของสตัว์ทะเลหายากนั้นไม่ผิดกฏหมายเช่นกนั 

เช่นเดียวกันกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ทราบว่าการล่าสัตว์ทะเลหายากนั้นผิดกฏหมาย ส่วนใหญ่กจ็ะทราบว่าการ

ครอบครองซากหรือชิ้นส่วนของสตัว์เหล่านั้นเป็นเรื่องผดิกฏหมาย มเีพียงบางส่วน (14 คน; ร้อยละ 17.1) ที่ไม่ทราบว่า

การครอบครองซากหรือชิ้นส่วนของสตัว์ทะเลยากผดิกฏหมายหรือไม่ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสมัภาษณส์่วนใหญ่

ไม่มคีวามรู้ เร่ืองโรคในสตัว์ทะเลหายาก โดยเฉพาะโรคที่สามารถตดิต่อจากสตัว์สู่คน เช่น โรคแท้งตดิต่อ โรควัณโรค หรือ
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โรคที่ติดพยาธภิายใน เป็นต้น โดยพบว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 80 คน (ร้อยละ 97.6) ไม่ทราบว่ามีโรคติดต่อจากสัตว์

ทะเลหายากสู่คนได้ และมีเพียง 2 คน (ร้อยละ 2.4) เท่านั้นที่ทราบว่ามีโรคติดต่อดังกล่าว เช่นเดียวกบัการสมัผัสซาก 

หรือการรับประทานเนื้ อสตัว์ทะเลหายากที่ไม่ปรุงสุก พบว่าผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ทั้งหมด ไม่ทราบว่าการสมัผัสซากหรือ

การรับประทานเนื้อสตัว์ทะเลหายากที่ไม่ปรงุสกุนั้นสามารถก่อให้เกดิโรคในคนได้ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการตอบแบบสมัภาษณเ์ร่ืองความรู้เกี่ยวกบัสตัว์ทะเลหายาก(จ านวนผู้ตอบ 82 คน) 

ประเด็น จ านวนผูต้อบ รอ้ยละ 

การล่าสตัวท์ะเลหายาก   

ผดิกฏหมาย 71 86.6 

ไม่ผดิกฏหมาย 7 8.5 

การล่าสตัวท์ะเลหายาก(ต่อ)   

ไม่ทราบ 4 4.9 

การครอบครองซากและช้ินส่วนของสตัวท์ะเลหายาก 

ผดิกฏหมาย 61 74.4 

ไม่ผดิกฏหมาย 7 8.5 

ไม่ทราบ 14 17.1 

มีโรคติดต่อจากสตัวท์ะเลหายากสู่คน 

ทราบ 2 2.4 

ไม่ทราบ 80 97.6 

การสมัผสัหรือรบัประทานเนื้ อสตัวท์ะเลหายากไม่ปรุงสุกสามารถก่อโรคได ้

ทราบ  0 0.0 

ไม่ทราบ 82 100.0 

 

 จากการสอบถามความคิดเหน็ของชาวประมงพ้ืนบ้านเร่ืองสาเหตุของการเกยตื้นของสตัว์ทะเลหายากในพ้ืนที่ 

(ตารางที่ 3) พบว่าผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 37 คน (ร้อยละ 45.1) คิดว่าการท าประมงที่ผิดวิธแีละเคร่ืองมือประมงชนิด

ท าลายล้างเป็นสาเหตทุี่ท  าให้เกดิการเกยตื้นของสตัว์ทะเลหายาก แต่มผู้ีตอบแบบสมัภาษณอ์กี 45 คน (ร้อยละ 54.9) ที่

ไม่เหน็ด้วยกบัการที่บอกว่าการท าประมงนั้นส่งผลต่อการเกยตื้นของสตัว์ทะเลหายาก ส าหรับชนิดเคร่ืองมอืประมงที่มีผล

ต่อการเกยตื้นของสตัว์ทะเลหายากตามผลการสมัภาษณ์นั้น พบว่าผู้ตอบแบบสมัภาษณ์จ านวน 74 คน (ร้อยละ 90.2) 

ลงความเห็นว่าอวนลากนั้นมีผลมากที่สุด รองลงมาคือ อวนล้อมจ านวน 27 คน (ร้อยละ 32.9) ส่วนเครื่องมือประมง

อื่นๆ ที่มีผู้ตอบ ได้แก่ อวนจม อวนลอย เบด็ และโป๊ะ ในการส ารวจความคิดเหน็เร่ืองการออกกฏหมายควบคุมการท า

ประมงของกรมประมง พบว่าผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 48 คน (ร้อยละ 58.5) ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ เห็นด้วยกับการ

ออกกฏควบคุมการท าประมง เพ่ือช่วยลดปัญหาจากการท าประมงที่มากเกนิไป และส่งผลให้สตัว์น า้มีจ านวนประชากร

ลดลง และมีผู้ตอบแบบสมัภาษณ์ 20 คน (ร้อยละ 24.4) ที่ไม่เหน็ด้วย เนื่องจากให้เหตุผลว่าส่งผลให้รายได้จากการท า

ประมง ซึ่งเป็นรายได้หลักนั้นลดลง มีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 43 คน (ร้อยละ 52.4) ที่คิดว่าการออกกฏควบคุมการท า

ประมงนั้นจะสามารถช่วยลดอตัราการเกยตื้นของสตัว์ทะเลหายากได้ เนื่องจากเป็นการลดภัยคุกคามที่เกดิต่อตัวสตัว์เอง

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสัตว์น า้ชนิดอื่นๆที่เป็นอาหารของสัตว์ทะเลหายากเหล่านี้  และมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 31 คน 

(ร้อยละ 37.8) ของผู้ตอบแบบสมัภาษณท์ั้งหมดที่คดิว่าการออกกฏควบคุมการท าประมงนั้นไม่สามารถช่วยลดอตัราการ

เกยตื้นของสตัว์ทะเลหายากได้ เนื่องจากยังมีเรือประมงหลายล าที่ลักลอบท าผิดกฏควบคุมการท าประมง และเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องไม่เข้มงวดกบัการตรวจสอบมากเพียงพอ 
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ตารางท่ี 3 ผลการตอบแบบสมัภาษณเ์รื่องทศันคตเิรื่องการท าประมงต่อสตัว์ทะเลหายาก (จ านวนผู้ตอบ 82 คน) 

ประเด็น จ านวนผูต้อบ รอ้ยละ 

สาเหตุการเกยต้ืนของสตัวท์ะเลหายาก   

กจิกรรมทางประมง 37 45.1 

น า้เสยี สารพิษ และโลหะหนักในทะเล 23 28.0 

ไม่ทราบสาเหตุ 23 28.0 

ป่วย ติดเช้ือ 16 19.5 

ขยะในทะเล 15 18.3 

อื่นๆ เช่น ภยัธรรมชาติ ภาวะขาดอาหาร หรือการล่าของมนุษย์ 15 18.3 

การท าประมงมีผลกบัการเกยต้ืน 

เหน็ด้วย 37 45.1 

ไม่เหน็ด้วย 45 54.9 

ชนิดเคร่ืองมือประมงท่ีมีผลกบัการบาดเจ็บหรือเกยต้ืน 

อวนลาก 74 90.2 

อวนล้อม 27 32.9 

อื่นๆ เช่น อวนจม อวนลอย เบด็ โป๊ะ เป็นต้น 9 11.0 

การออกกฏหมายควบคุมการประมง 

เหน็ด้วย 48 58.5 

ไม่เหน็ด้วย 20 24.4 

ไม่มีความเหน็ 14 17.1 

การควบคุมการท าประมงสามารถลดการเกยต้ืนได ้

เหน็ด้วย 43 52.4 

ไม่เหน็ด้วย 31 37.8 

ไม่มีความเหน็ 8 9.8 

สตัวท์ะเลหายากมีความเสี่ยงท่ีจะสูญพนัธุ ์   

เหน็ด้วย 59 72.0 

ไม่เหน็ด้วย 18 21.9 

ไม่มคีวามเหน็ 5 6.1 

การอนุรกัษส์ตัวท์ะเลหายากมีความส าคญั 

เหน็ด้วย 76 92.7 

ไม่เหน็ด้วย 0 0 

ไม่มคีวามเหน็ 6 7.3 

การเกยต้ืนของสตัวท์ะเลหายากส่งผลต่อมนุษย ์

เหน็ด้วย 27 32.9 

ไม่เหน็ด้วย 22 26.8 

ไม่มคีวามเหน็ 33 40.2 

มนุษยแ์ละสตัวท์ะเลหายากจ าเป็นตอ้งพึง่พาอาศยักนั 

เหน็ด้วย 55 67.1 

ไม่เหน็ด้วย 9 11 

ไม่มคีวามเหน็ 18 21.9 

  

 จากการส ารวจเรื่องแนวโน้มของการสญูพันธุข์องสตัว์ทะเลหายากในความคดิเหน็ของชาวประมงพ้ืนบ้าน พบว่า

จ านวน 59 คน (ร้อยละ 72) เหน็ว่าจ านวนสตัว์ทะเลหายากที่พบในธรรมชาตลิดลงมาก แต่มผู้ีตอบแบบสอบจ านวน 18 
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คน (ร้อยละ 21.9) ที่ไม่เหน็ด้วย เนื่องจากคดิว่ายังมสีตัว์ทะเลหายากเหล่านี้ ในธรรมชาติอกีเยอะโดยเฉพาะอย่างย่ิงสัตว์

จ าพวกเต่าทะเล ส าหรับทศันคตด้ิานการอนุรักษ์ และการอยู่ร่วมกนัของชาวบ้านกบัสตัว์ทะเลหายากนั้นพบว่า ผู้ตอบแบบ

สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ 76 คน (ร้อยละ 92.7) เห็นด้วยกับการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก เนื่องจากสัตว์ทะเลมีคุณค่าต่อ

ความรู้ของมนุษย์ในรุ่นถดัไปผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 27 คน (ร้อยละ 32.9) เห็นด้วยว่าการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก

เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ เนื่องจากเป็นการบ่งบอกถงึสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ระบบนิเวศน์มปัีญหา 

รวมไปถึงอาจมีสารพิษหรือสารอันตรายในทะเล แต่มีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์อีก 22 คน (ร้อยละ 26.8) ที่ไม่คิดเช่นนั้น 

ผู้ตอบแบบสมัภาษณจ์ านวน 55 คน (ร้อยละ 67.1) มคีวามเหน็ว่ามนุษย์และสตัว์ทะเลหายากนั้นมคีวามจ าเป็นที่จะต้อง

พ่ึงพาอาศัยซึ่งกนัและกนั เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศน์และห่วงโซ่อาหารของกนัและกนั มีเพียงจ านวน 9 คน 

(ร้อยละ 11) ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ที่ไม่เหน็ด้วยว่ามนุษย์และสัตว์เหล่านี้มีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยกัน โดยให้

เหตผุลว่ามนุษย์สามารถอยู่ได้หากสตัว์เหล่านี้สญูพันธุ์ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษานี้ เป็นการส ารวจความรู้  ทัศนคติและวิธีปฎิบัติต่อการเกยตื้ นของสัตว์ทะเลในจังหวัดระยอง จาก

การศึกษาพบว่าการท าประมงในพ้ืนที่ส่วนมากเป็นแบบพ้ืนบ้าน และมักใช้อวน อนัได้แก่อวนจมปู และอวนครอบหมึก 

เป็นเคร่ืองมอืหลักในการจับสตัว์น า้ โดยลักษณะการท าประมงพ้ืนบ้านนั้น ส่วนใหญ่ชาวประมงจะออกเรือไป 1 คนต่อเรือ 

1 ล า เพ่ือออกไปวางเครื่องมือประมง จากนั้นกก็ลับเข้ามายังฝั่ง ซึ่งเครื่องมือประมงแต่ละชนิดจะใช้ระยะเวลาในการวาง

ต่างกนั ท าให้ชาวประมงมักจะออกเรือและกลับเข้าฝั่งในช่วงเวลาที่แตกต่างกนั การสุ่มตัวอย่างจึงท าได้ยากเนื่องจากไม่

ทราบเวลาและจ านวนที่แน่นอน จึงต้องใช้วิธสีุ่มตวัอย่างแบบตามความสะดวก ประกอบกบัชาวประมงส่วนใหญ่มักไม่ให้

ความร่วมมือในการตอบแบบสมัภาษณ์ เนื่องจากเกรงกลัวผลจากการตอบแบบสมัภาษณ์ที่อาจมีความผิด ท าให้จ านวน

ประชากรที่ได้มีจ ากัดอย่างไรกต็ามการศึกษาแบบสัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้พบว่าลักษณะของกลุ่มประชากรตัวอย่างนั้นมี

ความคล้ายคลึงกนั (Homogenous) เนื่องจากเมื่อพิจารณาลักษณะการประกอบอาชีพและความเป็นชุมชนในการประกอบ

อาชีพการประมงที่มลัีกษณะเหมอืนกนั ดงันั้นทศันคต ิความรู้และวิธปีฎบิตัจิึงถอืได้ว่าคล้ายคลึงกนัสงูเช่นกนัในภาพรวม  

 จากการส ารวจการพบเหน็สตัว์ทะเลหายากในธรรมชาติจากชาวประมงพ้ืนบ้านพบว่า เต่าทะเลเป็นสตัว์ชนิดที่

ชาวบ้านพบบ่อย เนื่องจากการท าประมงพ้ืนบ้านนั้นจะเป็นการท าประมงบนเรือประมงขนาดเลก็ พ้ืนที่ที่จับสตัว์น า้จึงเป็น

พ้ืนที่ใกล้ริมชายฝั่ง ดังนั้นจึงมีรายงานการพบสัตว์ทะเลหายากขนาดใหญ่ ได้แก่ โลมา และวาฬ น้อยกว่า และจากการ

ส ารวจประชากรสตัว์ทะเลหายากของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่า สตัว์ทะเลหายากที่พบได้บ่อยในพ้ืนที่อ่าว

ไทยฝั่งตะวันออก ซึ่งรวมถึงจังหวัดระยอง ได้แก่ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาอริวดี โลมาปากขวด โลมาหลังโหนก เต่า

ตนุ และเต่ากระ (ภมุเมศ, 2558) พบว่าผู้ตอบแบบสมัภาษณส์่วนใหญ่จะมคีวามเหน็คล้ายกนัคอืจ านวนสตัว์ทะเลหายาก

จ านวนลดลงอย่างเหน็ได้ชัด โดยเฉพาะพะยูน และโลมา แต่ในส่วนของเต่าทะเลนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า เต่า

ทะเลมีจ านวนมากขึ้นเมื่อเทยีบกบัในอดีต เนื่ องจากโครงการอนุรักษ์พันธุเ์ต่าทะเลในพระราชด าริของสมเดจ็พระนางเจ้า

สริิกติิ์ พระบรมราชินีนาถ ที่เกาะมันใน จังหวัดระยอง ที่มีส่วนท าให้เพ่ิมจ านวนเต่าทะเลเป็นอย่างมาก ซึ่งมีความขัดแย้ง

กบัผลส ารวจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่พบว่า สถิติการวางไข่ของเต่าทะเลในช่วง 50 ปีที่ผ่านมานั้น ลดลง

มากกว่า 5 เท่า (สพุจน์, 2556) อย่างไรกต็ามความแตกต่างนี้ อาจเกดิจากความแตกต่างกนัของพ้ืนที่กเ็ป็นได้ ทั้งนี้ จาก

รายงานการส ารวจการเกยตื้นของเต่าทะเลที่พบว่า ในแต่ละปีมีจ านวนเต่าที่เกยตื้นที่มีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึ้น โดยล่าสดุจาก

การส ารวจปี 2558 ของกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งพบว่า เต่ามีการเกยตื้นสงูถึง 180 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 52.2 

ของจ านวนการเกยตื้นทั้งหมด (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม, 2560)  

จากผลการส ารวจพบว่ามีชาวประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ เมื่อพบเห็นสัตว์

ทะเลหายากบาดเจบ็หรือเกยตื้น เนื่องจากไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเฝ้าระวังการเกยตื้นของสตัว์ทะเลหายาก

เหล่านี้นอกจากนี้ยังเป็นความเชื่อของชาวประมงบางกลุ่มว่าหากพบสตัว์ทะเลหายากเหล่านี้ ห้ามน าขึ้นเรือ เพราะอาจส่งผล

ให้เกิดเหตุร้ายในการเดินเรือ ซึ่งทัศนคตินี้ ส่งผลต่อการปฎิบัติเมื่อพบสัตว์เกยตื้ นที่มีชีวิตอยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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จ าเป็นต้องท าความเข้าใจกับชาวประมงเพ่ือความส าเรจ็ในการอนุรักษ์ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามี

โรคตดิต่อจากสตัว์ทะเลสู่คนได้ และกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด ไม่ทราบว่าการสมัผสัตวัหรือซากสตัว์ และการรับประทานเนื้อที่

ไม่ผ่านการปรุงสุกนั้น สามารถท าให้ติดโรคจากสัตว์ทะเลหายากได้หากสัตว์ตัวนั้นป่วยหรือมีเชื้ อโรคอยู่ ซึ่งส่งผลให้

ชาวบ้านขาดการระวังตัว มีการจับสมัผัสซากโดยที่ไม่ได้ป้องกนั และมีแนวโน้มที่จะตดิโรคจากสตัว์ได้หากสตัว์ตวันั้นป่วย

หรือตายจากโรคติดเชื้ อต่างๆ โดยโรคติดเชื้ อที่สามารถติดจากสัตว์ทะเลหายากสู่คนได้ ยกตัวอย่างเช่น โรคแท้งติดต่อ 

(brucellosis) ที่เคยมรีายงานพบว่ามคีนที่ตดิโรค brucellosis จากการสมัผสักบัโลมา ในรัฐ Maine ประเทศสหรัฐอเมริกา 

โดยผู้ป่วยมอีาการ อ่อนแรง มไีข้ ปวดตวัตวัและข้อ เป็นต้น (Sears, 2012)  

ทศันคตขิองชาวประมงพ้ืนบ้านที่มต่ีอการอนุรักษ์สตัว์ทะเลหายากนั้นพบว่าเกอืบทั้งหมดเหน็ด้วยกบัการอนุรักษ์

พันธุ์เต่า การอนุบาลลูกเต่าทะเล และการขึ้นทะเบียนเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า 

ถงึแม้ว่าจะมผีู้ตอบแบบสมัภาษณห์ลายคนในจ านวนนี้ ที่ไม่เชื่อว่าสตัว์ทะเลหายากเหล่านี้มคีวามเสี่ยงที่จะสญูพันธุ ์แต่กยั็ง

เหน็ด้วยกบัการอนุรักษ์เนื่องจาก ต้องการให้ทรัพยากรทางทะเลเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยต่อไป อย่างไรกต็ามทศันคตใิน

ด้านการพ่ึงพาอาศัยกันและผลกระทบจากการเกยตื้ นของสัตว์ทะเลหายากต่อมนุษย์นั้นส่วนหนึ่งยังไม่ตระหนัก ซึ่ง

ทัศนคตินี้ อาจมีผลต่อการปฎิบัติของชาวประมงพ้ืนฐานในอนาคตได้ ในส่วนของทัศนคติของการท าประมงต่อระบบ

นิเวศน์ทางทะเล และสตัว์ทะเลหายากนั้น พบว่าชาวประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่เหน็ด้วยกบักฏหมายควบคุมการท าประมง

และชนิดเครื่องมือประมงต้องห้าม โดยเฉพาะกฏหมายเร่ืองการควบคุมเคร่ืองมือประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น ห้ามใช้อวน

ลากที่มขีนาดช่องตาเลก็กว่า 5 เซตเิมตร ตามประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดขนาดช่องตาอวนก้นถุงของเคร่ืองมอือวน

ลากที่ให้ใช้ท าการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่จะตระหนักถึงปัญหาของการใช้เครื่ องมือที่มีช่องตาถี่

ส่งผลให้สตัว์น า้ขนาดเลก็ถูกจับไปด้วยและจะส่งผลให้จ านวนสตัว์ทะเลลดลง โดยอวนลากนั้นจัดว่าเป็นหนึ่งในเคร่ืองมอืที่

ท าลายระบบนิเวศน์ทางทะเลมากที่สุด โดยเคร่ืองมือประมงจะมีลักษณะคล้ายถุง โดยจะใช้เรือลากอวนให้เคล่ือนที่ไป

ข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ลากตั้งแต่พ้ืนทะเลไปจนถงึผวิน า้ ซึ่ง 2 ใน 3 ของสตัว์น า้ที่จับมาได้ไม่ใช่สตัว์น า้เป้าหมาย ยังไม่โต

เตม็วัย และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ระบบนิเวศหน้าดินเสียหายคล้ายกับถูกรถไถกวาดหน้าดิน (Greenpeace Thailand, 

2558) นอกจากนี้  ชาวประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ยังเหน็ด้วยกับพระราชก าหนด การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 38 ที่ห้าม

เรือประมงพาณิชย์ เข้ามาท าการจับสัตว์น ้าในพ้ืนที่ระยะห่างจากชายฝั่ง 3 ไมล์ เนื่องจากเป็นการช่วยลดโอกาสที่

เรือประมงพาณชิย์นั้นจะเข้ามารบกวนเคร่ืองมอืประมงที่ชาวประมงพ้ืนบ้านวางไว้เพ่ือจับสตัว์น า้ 

 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการส ารวจ ความรู้  การปฏิบัติ และทัศนคติ ต่อการเกยตื้ นของสัตว์ทะเลหายากของชาวประมงพ้ืนบ้าน 

จังหวัดระยอง พบว่าชาวประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ในเร่ืองสถานภาพทางประชากรของสัตว์ทะเลหายากที่

แท้จริง และการปฏบิัติในการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อพบสตัว์ทะเลหายากบาดเจบ็หรือเกยตื้น แต่พบว่าชาวประมง

พ้ืนบ้านส่วนใหญ่มีความกังวลกับการลดจ านวนของสัตว์ทะเลหายากในธรรมชาติ และเห็นด้วยกับการอนุรักษ์ แต่มี

ชาวประมงพ้ืนบ้านบางกลุ่มที่ยังไม่ตระหนักถึงปัญหาของจ านวนประชากรสตัว์ทะเลหายากที่ลดลง และการที่ชาวประมง

พ้ืนบ้านส่วนใหญ่ที่พบการเกยตื้นหรือบาดเจบ็ของสัตว์ทะเลหายาก มักจะเพิกเฉย และไม่มีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หรือ

หน่วยงานที่รับผดิชอบ ส่งผลให้การรายงานจ านวนการเกยตื้นของหน่วยงานที่รับผดิชอบนั้น น้อยกว่าจ านวนการเกยตื้นที่

เกดิขึ้นจริง จึงส่งผลให้การเฝ้าระวังการเกยตื้นนั้นไม่มีประสทิธภิาพ และเป็นอุปสรรคในการหาสาเหตุการเกยตื้น ทั้งนี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องมีการพิจารณาถึงประเดน็ต่างๆเหล่านี้ ด้วย เพ่ือใช้ในการวางมาตรการการเฝ้าระวังการ

เกยตื้นที่มปีระสทิธภิาพย่ิงขึ้น  

 

กิตติกรรมประกาศ 
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เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกในการให้ความเห็นเกี่ยวกับแบบ
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สมัภาษณ ์ชาวประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดระยองที่ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสมัภาษณ ์และขอขอบคุณนายสตัวแพทย์

ภมุเมศชุ่มชาต ิและสตัวแพทย์หญิงชญานิศ ประสานวงศ์ ส าหรับข้อแนะน าและความช่วยเหลือในระหว่างท างานวิจัยครั้ง

นี้  การศึกษานี้ ได้รับทุนสนับสนุนจาก ทุนวิจัยส าหรับพัฒนาบัณฑติศึกษา (ทุน ทวพ.) ประจ าปีงบประมาณ 2559 คณะ

สตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บทคดัย่อ 

ในปัจจุบนัการเคล่ือนย้ายช้างที่มแีนวโน้มเพ่ิมสงูขึ้นอาจท าให้เกดิการแพร่กระจายโรคระหว่างช้างกบัช้าง ช้างกบั

สตัว์อื่น หรือช้างกบัมนุษย์ได้ การศึกษานี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษา ความรู้  ทศันคตแิละการปฏบิตัิของควาญช้างต่อความ

เป็นไปได้ที่จะเกดิการแพร่กระจายโรคผ่านการเคล่ือนย้าย จากการเกบ็ข้อมูลจากควาญช้างผ่านแบบสมัภาษณ์ทั้งหมด 

270 คนในพ้ืนที่ที่มีความถี่การเคล่ือนย้ายสงู พบว่าควาญช้างส่วนใหญ่จะมีการเคลื่อนย้ายช้างเพ่ือไปท างานในระยะสั้น 

โดยมากกว่า 50% ไม่มีความรู้ เรื่องโรคติดต่อส าคัญเช่นเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง และวัณโรคในช้างและมีควาญส่วนน้อยที่

เข้าใจและทราบวิธกีารป้องกนั ซึ่งจากข้อมูลพบว่าการที่ไม่น าช้างของตนไปเข้าใกล้ช้างที่ป่วยเป็นวิธทีี่ควาญทราบมากที่สดุ 

ในส่วนผลการประเมนิทศันคตพิบว่าควาญช้างส่วนใหญ่มทีศันคตเิหน็ด้วยกบัโอกาสเกดิการเจบ็ป่วยหรือแพร่กระจายโรค

จากการน าช้างไปใช้งานหรือเข้าร่วมงานรวมกับช้างเชือกอื่นๆแต่ในขณะเดียวกนัควาญช้างส่วนใหญ่กย็ังคงเหน็ด้วยกับ

การจัดงานรวมช้างได้มีโอกาสมาพบปะกนัอยู่ สรุปผลการศึกษาได้ว่าแม้ว่าควาญส่วนใหญ่เองจะเหน็ด้วยกบัโอกาสที่จะ

เกิดการแพร่กระจายโรคจาการเคลื่อนย้าย หรือการน าช้างมาร่วมงานประเพณีรวมกัน แต่ด้วยเหตุผลทางวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมท าให้เห็นด้วยให้ยังคงมีประเพณีเหล่านี้ ต่อไป ในขณะที่มีเพียงควาญส่วนน้อยที่มีความรู้ ด้านโรคส าคัญที่มี

โอกาสติดต่อและวิธีการปฎิบัติเพ่ือป้องกันจากการเคลื่อนย้าย ดังนั้นสัตวแพทย์ในพ้ืนที่จึงมีบทบาทส าคัญโดยข้อมูล

พ้ืนฐานเหล่านี้  จะมสี่วนช่วยให้เพ่ิมประสทิธภิาพในการวางแผนการจัดอบรมให้ความรู้  หรือวางแผนเฝ้าระวังได้อย่างตรง
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Abstract 

The rising of elephant movements can lead to disease spread between elephant to elephant, elephant to 

other animals or elephant to human. Therefore, the purpose of this study was to describe knowledge, attitude and 

practice of mahouts for possible disease transmission thought elephant movements. A questionnaire was applied to 

data collection on 270 mahouts in 5 camps where recorded high frequent of elephant movements. The authors 

found that most of mahouts move their elephants by short-term working. So, more that 50%, they have a little 

knowledge of importance diseases, such as elephant endotheliotropic herpesvirus infection or tuberculosis. Some 

people understood the method to protect their elephant from disease transmission. They had tried to avoid taking 

their elephant to meet infected elephant. For attitude evaluation, most mahouts agree on the possible chance of 

disease transmission on elephant's movement or working. However, practice, they need to join the event related to 

their elephant. The results of the study are useful for veterinarian for planning and educating the mahout in disease 

monitoring. 

Keywords : Domesticated elephant, Mahouts, Elephant movement, Elephant endotheliotropic herpesvirus and 

Elephant tuberculosis 

 

บทน า 

ช้างเอเชีย (Asian elephant( เป็นสตัวเ์ล้ียงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งที่มขีนาดใหญ่ อยุ่ในวงศ ์Elephantidae ชนิดที่พบ

ในประเทศไทย คอืช้างอนิเดยี (Elephas maximus indicus) มขีนาดตวัเลก็ ถิ่นอาศัยอยู่ในแผ่นดนิใหญ่ของทวปีเอเชีย

(Lekagul and McNeely, 1977) จากรายงานการศึกษาโครงสร้างประชากรของช้างเลี้ยงในประเทศไทยของฐานข้อมูลใน

ปี พ.ศ. 2557 พบว่าข้อมูลช่วงเดอืนตลุาคม พ.ศ. 2553 จนถงึมถุินายน พ.ศ. 2554 ช้างเล้ียงที่มเีจ้าของทั้งหมดมจี านวน 

4,435 เชือก (Pintawongs et al., 2014( และการส ารวจล่าสดุจากฐานข้อมูลประชากรช้างเลี้ยงในปี พ.ศ. 2558 พบว่า

รวมประชากรช้างเลี้ยงทั้งสิ้นได้ 4,719 เชือก (สถาบนัวิจัยและบริการสขุภาพช้างแห่งชาต,ิ 2559) เนื่องจากช้างมี

ความสมัพันธก์บัคนไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัจจุบนัในแง่การใช้งานเพ่ือส่งเสริมกจิกรรมการท่องเที่ยว ท าให้เกดิการ

เคล่ือนย้ายช้างตามความต้องการของเจ้าของหรือควาญช้าง ดงันั้นการเคล่ือนย้ายช้างจึงเป็นพฤตกิรรมที่ปกตทิี่พบได้ใน

ประเทศไทย การควบคมุการเคล่ือนย้ายช้างต้องปฎบิตัติามพระราชบญัญัตโิรคระบาดสตัว์พ.ศ.2558เจ้าของช้าง

จ าเป็นต้องยื่นขอรับใบอนุญาตเคล่ือนย้ายจากกรมปศุสตัวเ์มื่อจะด าเนินการเคล่ือนย้ายระหว่างจงัหวัดหรือระหว่างพ้ืนที่

เขตโรคระบาด เนื่องจากอาจส่งผลในแง่การแพร่กระจายโรคในช้างหรือสตัว์อื่นๆ รวมทั้งมนุษย์กเ็ป็นได้ 

การเคล่ือนย้ายที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอาจท าให้เกิดการแพร่กระจายโรคระหว่างช้างกับช้างหรือช้างกบัมนุษย์ 

โรคติดต่อบางโรคที่ส  าคัญเช่นเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง (Elephant Endotheliotropic Herpesvirus) เป็นโรคที่มีความรุนแรง 

ท าให้ลูกช้างเสยีชีวิตได้อย่างเฉียบพลัน มีรายงานการพบในประเทศไทย (Sripiboon et al., 2013) อตัราการตายสงูถึง

ร้อยละ 85 ท าให้เป็นโรคหนึ่งที่ควรเฝ้าระวังและจับตามองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากท าให้เกดิความเสยีหายอย่างมากในกลุ่ม

ประชากรช้างเลี้ยงทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย (วิทวัช วิริยะรัตน์, 2013) วัณโรคในช้าง มีรายงานการพบในประเทศไทย

ซึ่งเป็นเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ชนิดเดยีวกนักบัที่ก่อวัณโรคในคน (สทิธเิดช มหาสาวังกุล, 2548 ; เอกสทิธิ์ ติ

ยานันท์, 2553( อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยด้วยวัณโรคที่ เกิดจากการแพร่เชื้ อจากช้างมาสู่คน 

(Angkawanish et al., 2010) โรคเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพช้างและภาพลักษณ์ของเอกลักษณ์ประจ าชาติ 

นอกจากนี้ยังอาจก่อให้เกดิปัญหาด้านสาธารณสขุตามมาได้ ดงันั้นการศึกษาความรู้  ทศันคตแิละการปฏบิตัิต่อโอกาสการ

แพร่กระจายโรคจากการเคล่ือนย้ายของควาญช้างซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกบัช้างมากที่สดุจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส  าคัญที่จะช่วย

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดการปัญหาสขุภาพที่อาจเกดิขึ้นจากการแพร่กระจายโรคได้  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือความรู้  ทศันคติและการปฏบิัติ ของควาญช้าง ในแง่ของโอกาสการแพร่กระจาย

โรคตดิเชื้อบางโรคจากการเคล่ือนย้ายช้างเลี้ยงในประเทศไทย 
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วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

ประชากรท่ีสนใจและกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา 

เกบ็ข้อมูลควาญช้างทุกคนจากปางช้าง 5 แห่งในจังหวัดสุรินทร์ (SRN) ล าปาง (LPG) กาญจนบุรี (KRI) 

เชียงใหม่ (CMI) และอยุธยา (AYA) ซึ่ งเป็นพ้ืนที่ที่มีจ านวนการเคล่ือนย้ายมากที่สุดที่มีบันทึกในฐานข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกสใ์นปี พ.ศ. 2556 ถงึ 2558 ของกรมปศุสตัว์  

เคร่ืองมือและวิธีการท่ีใชเ้ก็บขอ้มูล 

 เกบ็ข้อมูลควาญช้างผ่านการสมัภาษณโ์ดยใช้แบบสมัภาษณ์ด้วยวิธ ีFace-to-face interview โดยแบบสมัภาษณ์

ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนข้อมูลทั่วไปของควาญผู้ ให้สัมภาษณ์ ส่วนประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ ส่วน

ประเมินความรู้  และส่วนประเมินทศันติของควาญช้างในมุมของโอกาสที่จะเกดิการแพร่กระจายโรคจากการเคลื่อนย้าย 

โดยค าถามประกอบไปด้วยค าถามแบบปลายปิดจ านวน 60 ค าถามย่อย และปลายเปิด จ านวน 12 ค าถาม แบบสมัภาษณ์

ที่ใช้ได้ผ่านความเหน็และการประเมนิความตรง ความยากง่ายจากผู้เชี่ยวชาญก่อนการน าไปใช้จริง ทั้งนี้ ก่อนเริ่มสมัภาษณ์

ผู้ วิจัยมีการชี้ แจงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและผู้ ถูกสัมภาษณ์ได้ลงนามในเอกสารขอความยินยอม ( Informed 

consent form) ทุกราย เมื่อสิ้นสดุการศึกษาได้จ านวนตวัอย่างแบบสมัภาษณจ์ านวน 270 ฉบบั 

รายละเอียดและเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินผล 

 1. การประเมินความรูที้เ่กีย่วขอ้งกบัโรคทีส่มัพนัธก์ารเคลือ่นยา้ย ได้แก่ ค าถามประเมนิความรู้โรคเฮอร์ปีสไ์วรสั

ในช้าง, ความรู้วัณโรคในช้าง และวิธกีารปฏบิัตเิพ่ือลดการแพร่กระจายโรคจากการเคลื่อนย้าย เกณฑท์ี่ใช้ในการประเมนิ

ความรู้ เรื่องโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างจากค าถามจ านวน 9 ข้อ ประเมินว่าควาญมีความรู้ เมื่อตอบถูกจ านวน 6-9 ข้อ, 

ควาญมีความรู้บางส่วนเมื่อ ตอบถูกจ านวน 1-5 ข้อ และประเมินว่าควาญไม่มีความรู้  เมื่อตอบถูก 0 ข้อ ส่วนเกณฑท์ี่ใช้

ในการประเมนิความรู้ เรื่องวัณโรคในช้างจากค าถามจ านวน 7 ข้อ ประเมนิว่าควาญมคีวามรู้ เมื่อ ตอบถูกจ านวน 5-7 ข้อ, 

ควาญมีความรู้บางส่วนเมื่อ ตอบถูกจ านวน 1-4 ข้อ และประเมินว่าควาญไม่มีความรู้  เมื่อตอบถูก 0 ข้อ ส่วนเกณฑท์ี่ใช้

ประเมินความรู้ วิธีในการปฏิบัติเพ่ือลดการแพร่กระจายโรค เป็นลักษณะ checklist สรุปบรรยายในรูปแบบความถี่และ

ร้อยละ 

 2. การประเมินทศันคติทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเคลือ่นยา้ยและการเกิดโรค แบ่งได้ 3 ประเดน็ ประเดน็แรกประเมนิ

ระดับความคิดเห็นต่อความเชื่อมั่นในการรักษาโดยสัตวแพทย์ ประเดน็ที่สอง วัดระดับทศันคติต่อการน าช้างไปใช้งาน

หรือร่วมงานประเพณีรวมช้าง และประเดน็สุดท้ายประกอบด้วยค าถามที่เกี่ยวข้องกบัโอกาสที่จะเกิดการเจบ็ป่วย หรือ

แพร่กระจายโรคจากการเคลื่อนย้ายช้างไปใช้งานต่างๆเช่น การน าช้างไปเร่ หรือการน าช้างไปร่วมงานประเพณีช้าง ซึ่ง

เกณฑว์ัดระดบัความคดิเหน็โดยการให้คะแนน ตาม Likert score โดย เหน็ด้วยอย่างยิ่งเท่ากบั 5 คะแนน เหน็ด้วยเท่ากบั 

4 คะแนน ไม่แน่ใจเท่ากับ 3 คะแนน ไม่เหน็ด้วยเท่ากบั 2 คะแนน และไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่งเท่ากบั 1 คะแนน สรุปผลใน

รปูแบบความถี่และร้อยละ 

 3. ศึกษาพฤติกรรมการเคลือ่นยา้ยและการปฏิบติั สอบถามประสบการณ์การเคลื่อนย้ายย้อนหลัง 3 ปีจากปีที่

เกบ็ข้อมูล ตั้งแต่ปีพ.ศ.2556-2558 โดยประเมินความถี่ซึ่งแจกแจงตามวัตถุประสงค์ในการเคลื่อนย้าย แบ่งเป็น การ

เคล่ือนย้ายไปท างานระยะสั้น เช่น การน าช้างรับจ้างออกงาน งานบวช งานแห่ ถ่ายภาพยนต ์ฯลฯ ระยะเวลาที่ใช้โดยมาก

จะขึ้นอยู่กยัระยะทางที่ไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกนิประมาณ 1 สปัดาห์ การเคลื่อนย้ายไปเข้าร่วมงานรวมช้าง ซึ่งมีการ

เคลื่อนย้ายช้างจากหลายแหล่งมาอยู่ร่วมกนัชั่วคราว การย้ายออกจากปาง การย้ายเข้าปาง และการเคล่ือนย้ายในรปูแบบ

อื่นๆและประเมินการปฏิบัติเมื่อพบช้างแสดงอาการผิดปกติที่เข้าข่ายกลุ่มอาการต่างๆ ได้แก่ 1.กลุ่มอาการไม่จ าเพาะ 

ประกอบด้วย ซึม ไม่กินอาหารและอ่อนแรง 2.กลุ่มอาการโรคระบบทางเดินหายใจหรืออาการเข้าข่ายวัณโรค 

ประกอบด้วย ช้างมอีาการผอมโทรมต่อเนื่องมากกว่า 1 เดอืน หายใจล าบาก สิ่งคดัหล่ังปลายงวงมากกว่าปกต ิและอาการ

ไอหรือจาม 3.กลุ่มอาการที่เข้าข่ายโรคเฮอร์ปีสไ์วรัสในช้าง ประกอบด้วย มีน า้ลายไหลมากผิดปกติ เยื่อเมือกสม่ีวงคล า้ 

พบรอยโรคจุดเลือดออก จ า้เลือดที่ผิวหนังหรือเย่ือเมือก หรือพบอาการบวมน า้ตามอวัยวะต่างๆเช่น ใต้คาง คอ ขา 4.
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กลุ่มอาการโรคระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ อาการท้องอืดและท้องเสีย สรุปผลในรูปแบบความถี่และร้อยละและ

เปรียบเทยีบความสอดคล้องกนัระหว่างทศันคตคิวามเชื่อมั่นต่อสตัวแพทย์และการปฏบิตัทิี่พบ 

 

การวิเคราะหท์างสถติิ 

ข้อมูลจากแบบสมัภาษณถู์กบนัทกึและจัดการข้อมูลด้วยซอฟตแ์วร์ Microsoft Excel 2013 (Microsoft®, 

USA) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถติเิชิงพรรณนา แสดงผลในรปูแบบความถี่และร้อยละ ค านวนผ่านโปรแกรม NCSS® 

version11 

ผลการศึกษา 

ขอ้มูลทัว่ไป 

กลุ่มควาญช้างที่ศึกษาจากปาง 5 แห่งที่มีความถี่การเคล่ือนย้ายสูงได้แก่ ปางช้างในจังหวัดสุรินทร์ 109 คน 

เล้ียงช้างในลักษณะสตัว์เล้ียง คือการเล้ียงที่ไม่ได้ใช้งานในธุรกจิเป็นหลักแต่อาจมีการรับจ้างไปท างานเป็นระยะสั้นๆได้ 

ปางช้างจากจังหวัดล าปาง เป็นพ้ืนที่ที่มีรูปแบบการเล้ียงที่หลากหลายทั้งใช้งานในเชิงท่องเที่ยว พฤติกรรม รับดูแลช้าง

อายุมากที่ปลดเกษียณจากการใช้งานลากไม้ และมีโรงพยาบาลช้างตั้งอยู่ภายในปาง ได้ข้อมูลจากควาญในพ้ืนที่จ านวน 

77 คน อกี 3 ใน 5 ปางเป็นปางช้างเพ่ือการท่องเที่ยวจากจังหวดักาญจนบุร ี18 คน เชียงใหม่ 41 คน และอยุธยา 25 คน 

ผลประเมินความรูข้องควาญชา้งท่ีเกี่ยวขอ้งกบัโรคท่ีมีความสมัพนัธก์บัการเคลือ่นยา้ย 

ผลการศึกษาจากควาญในภาพรวม 270 คนสามารถแสดงได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วที่สัดส่วนเกินคร่ึงของควาญ 

(55%, n=148 และ 55.6%, n=150) ไม่มคีวามรู้ เกี่ยวกบัโรคเฮอร์ปีสไ์วรัสในช้าง และ วัณโรคในช้างตามล าดบั ซึ่งเป็น

สดัส่วนที่มากกว่าควาญช้างที่มคีวามรู้และผู้ที่มคีวามรู้บางส่วน รายละเอยีดดงัตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงความถีข่องควาญที่ไดร้ะดบัความรูเ้กีย่วกบัโรคเฮอรปี์สไ์วรสัและวณัโรคในชา้งที่ต่างกนัจากจ านวนควาญ 270 คน 

 
โรคเฮอร์ปีสไ์วรัสในช้าง วัณโรคในช้าง รวม 

ไม่รู้  รู้บางส่วน  มีความรู้  ไม่รู้  รู้บางส่วน  มีความรู้  

จ านวนควาญ 

(%) 

148 

(55%) 

66 

(24%) 

56 

(21%) 

150 

(55.6%) 

51 

(18.9%) 

69 

(25.6%) 
270 

จากการสอบถามถึงวิธกีารปฏบิตัิเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายโรคผ่านการเคล่ือนย้าย มีผู้ที่ตอบทั้งสิ้น 265 คน 

พบว่า จ านวนควาญที่ทราบวิธกีารป้องก้นมีทั้งหมด 128 คนคิดเป็น 48% โดยวิธกีารมีควาญทราบว่าการไม่น าช้างของ

ตนไปเข้าใกล้ช้างที่ป่วย 48% (n=62), มกีารกกัโรคช้างใหม่ก่อนน าเข้าพ้ืนที่เล้ียง 46% (n=59), ควรมกีารตรวจร่างกาย

ก่อนการเคลื่อนย้ายและไม่เคลื่อนย้ายช้างป่วย 44% (n=56) และมีการท าความสะอาดพาหนะที่ใช้ขนย้ายด้วยน า้ยาฆ่า

เชื้อ 41% (n=52)  

ผลประเมินทศันคติท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเคลือ่นยา้ยและโอกาสการแพร่กระจายโรค 

ผลการศึกษาทศันคติของควาญช้างในภาพรวมจ านวน 261 คน ในแง่ทศันคติต่อการป่วยหรือแพร่กระจายโรค

จากการเคลื่อนย้ายสรุปได้ว่า ระดับความคิดเห็นของควาญช้างส่วนใหญ่ อยู่ในระดับเหน็ด้วย ว่าการน าช้างไปเร่ ร่อนมี

โอกาสท าให้เจบ็ป่วยหรือติดโรคได้ (41.4%, n=108) และการน าช้างไปเร่ร่อนมีโอกาสท าให้แพร่กระจายโรคระหว่าง

พ้ืนที่ได้ (38.3%, n=96) รวมถึงเหน็ด้วยว่าการน าช้างมาพบปะกนัมีโอกาสท าให้เกดิการแพร่กระจายโรคจากช้างสู่ช้าง 

หรือช้างสู่คนได้ (43.3%, n=113) ในขณะเดยีวกนักพ็บว่าควาญช้างมรีะดบัความคดิเหน็ส่วนใหญ่ในระดบัเหน็ด้วยอย่าง

ยิ่ง(49.8%, n=130) กบัการมีประเพณีช้าง หรืองานเทศกาลใดๆที่มีโอกาสให้น าพาช้างพบปะกนัในพ้ืนที่เดียว และใน

ส่วนของความเชื่อมั่นพบว่าควาญช้างส่วนใหญ่เหน็ด้วย (52.5%, n=137) รายละเอยีดดงัตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงการแจกแจงความถี่ตามระดบัความคดิเหน็ของควาญช้างจ านวน 261 คนในแต่ละประเดน็ที่ศึกษา 
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ประเดน็ที่ศกึษา 

ไม่เหน็ด้วย 

อย่างยิ่ง 

n(%) 

ไม่เหน็

ด้วย 

n(%) 

ไม่แน่ใจ  

n(%) 

เหน็ด้วย  

n(%) 

เหน็ด้วย 

อย่างยิ่ง 

n(%) 

1. ท่านเช่ือมั่นในการรักษาโดยสตัวแพทย์มากกว่ารักษา

ด้วยตัวเอง 

1 

(0.4%) 

13 

(5.0%) 

29 

(11.1%) 

137 

(52.5%) 

81 

(31.0%) 

2. การน าช้างไปเร่ร่อนหรือใช้งานหนักมีโอกาสที่จะท า

ให้ช้างเจบ็ป่วย หรือติดโรค 

5 

(1.9%) 

19 

(7.3%) 

24 

(9.2%) 

108 

(41.4%) 

105 

(40.2%) 

3. ช้างที่ถูกน าไปเร่ร่อนหรือเดินทางระยะไกลๆจะท าให้

เกดิการแพร่กระจายของโรคระหว่างพ้ืนที่ได้ 

8 

(3.1%) 

23 

(12.6%) 

61 

(18.0%) 

96 

(38.3%) 

73 

(28.0%) 

4. ท่านเหน็ด้วยกบัการมีประเพณช้ีาง หรืองานเทศกาล

ใดๆที่มีโอกาสให้น าพาช้างพบปะกนัหรือไม่ 

9 

(3.4%) 

24 

(9.2%) 

19 

(7.3%) 

79 

(30.3%) 

130 

(49.8%) 

5. การน าพาช้างมาพบปะกนั มีโอกาสที่จะท าให้เกดิการ

แพร่กระจายโรคระหว่างช้างสู่ช้างหรือช้างสู่คนได้ 

18 

(6.9%) 

42 

(16.1%) 

34 

(13.0%) 

113 

(43.3%) 

54 

(20.7%) 

*n = จ านวนควาญชา้งทีต่อบ 

ผลประเมินพฤติกรรมและประสบการณข์องควาญชา้งท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเคลือ่นยา้ย 

จากการสอบถามข้อมูลการเคลื่อนย้ายย้อนหลังเป็นระยเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556-2558 พบว่าจากข้อมูล

ช้างที่ศึกษาทั้งหมด 385 เชือก มีช้างที่เคล่ือนย้ายทั้งสิ้น 269 เชือกคิดเป็น 70% และมีการเคลื่อนย้ายทั้งสิ้นจ านวน 

2,332 การเคล่ือนย้าย โดยการเคล่ือนย้ายที่มสีดัส่วนมากที่สดุ คอืการเคล่ือนย้ายเพ่ือไปท างานในระยะสั้นจ านวน 1,990 

การเคลื่อนย้าย คิดเป็น 85% ของการเคล่ือนย้ายทั้งหมด ซึ่งเป็นการเคล่ือนย้ายของพ้ืนที่สริุนทร์ถึง 75% (n=1,493) 

รองลงมาเป็นการเคล่ือนย้ายเพ่ือไปเข้าร่วมงานรวมช้างจ านวน 11% (n=251) อนัดบัสามเป็นการเคลื่อนย้ายในลักษณะ

อื่นๆเช่น การไปเร่ ท างานลากไม้ และการเดนิทางไปรักษาเท่ากบั 2% (n=41) ส่วนการเคล่ือนย้ายออกถาวรหรือออกไป

ท างานปางอื่นม ี12 การเคล่ือนย้าย และการย้ายเข้าปางถาวร 38 การเคล่ือนย้าย คดิเป็น1% และ 2% จากการเคล่ือนย้าย

ทั้งหมด ตามล าดบั แสดงรายละเอยีดดงัตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงภาพรวมการเคล่ือนย้ายของช้างเล้ียงในระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 จ าแนกตามวตัถุประสงค์การเคลื่อนย้าย 

จากการสอบถามข้อมูลช้างที่มกีารเคล่ือนย้ายทั้งสิ้น 269 เชือก 

วัตถุประสงค์ในการเคลื่อนย้าย จ านวนการเคลื่อนย้ายa(%) 

ไปท างานระยะสั้น 1,990 (85%) 

ไปงานรวมช้าง 251 (11%) 

อื่นๆ (ไปเร่ รักษา ลากไม้( 41 (2%) 

ย้ายออก 12 (1%) 

ย้ายเข้า 38 (2%) 

การเคลื่อนย้ายทั้งหมด 2,332 

a
หน่วยของจ านวนการเคลือ่นยา้ย หมายถึงการเคลือ่นยา้ย 1 ครัง้ต่อชา้ง 1 เชือก 

 

พฤติกรรมการปฏบิัติของควาญเมือ่พบชา้งแสดงอาการผดิปกติ 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ควาญช้างทั้งสิ้น 267 คน เมื่อสรุปแยกอาการผิดปกติที่พบตามกลุ่มอาการต่างๆ 

พบว่าทุกกลุ่มอาการควาญช้างเป็นผู้สงัเกตพบด้วยตวัเองทั้งหมด 100% ซึ่งผลในภาพรวมพบว่าเมื่อควาญส่วนใหญ่เมื่อ

พบช้างป่วยในกลุ่มอาการต่างๆ ทุกกลุ่มอาการจะมีการแจ้งให้สตัวแพทย์ทราบ มากกว่าที่จะรักษาด้วยตัวเองก่อน หรือ

เลือกที่จะไม่ท าอะไร สามารถแสดงรายละเอยีดได้ดงัตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงความถี่ของกลุ่มอาการผดิปกติที่พบและการปฏบิัติของควาญเมื่อพบช้างแสดงอาการผดิปกติในแต่ละกลุ่มอาการ จาก

สมัภาษณ์ควาญช้างทั้งหมด 267 คน 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

612 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ขุ
ภ
าพ

 

 

*n = จ านวนควาญชา้งทีต่ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาที่ได้มาจากการเกบ็ข้อมูลในปางช้างที่มีความถี่การเคล่ือนย้ายสงูโดยพิจารณาร่วมกบัความสะดวก

และความร่วมมือในการให้ข้อมูล ซึ่งอาจมีผลให้เกิดความล าเอียง (bias) ได้เนื่องจากยังมีพ้ืนที่อื่นที่มีความถี่ในการ

เคลื่อนย้ายสงูเช่นกนัแต่มีความเป็นไปได้ในได้รับข้อมูลน้อยกว่า ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวอาจแตกต่างและหากได้น ามาสรุปผล

รวมอาจท าให้ผลการศึกษาที่ได้แตกต่างไป นอกจากนี้หากต้องการอธบิายการเคล่ือนย้ายในช่วงระยะเวลาที่ต่างไป มคีวาม

เป็นไปได้ที่พ้ืนที่ที่มกีารเคล่ือนย้ายช้างมากจะเปล่ียนแปลงไปได้ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้อาจจะไม่เหมาะที่จะน าไปใช้

อธิบายวัตถุประสงค์การเล้ียงช้างแต่ละพ้ืนที่อาจมีความต่างกัน สถานะของควาญผู้เล้ียง หรือประสบการณ์ในการ

เคล่ือนย้ายหรือพบโรคในพ้ืนที่ กอ็าจมผีลให้ลักษณะค าตอบเปล่ียนแปลงไปได้เช่นกนัเมื่อศึกษาในพ้ืนที่อื่นๆที่แตกต่างไป 

อภปิรายผลการประเมนิความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกับโรคและการเคลือ่นยา้ย 

จากเกณฑ์ที่ใช้ประเมินความรู้ของควาญในภาพรวม 270 คน พบส่วนใหญ่แล้วที่สัดส่วนเกินคร่ึงของควาญ 

(55% และ 55.6%( ไม่มคีวามรู้ เกี่ยวกบัโรคส าคญัที่มโีอกาสเกดิขึ้นจากการเคล่ือนย้ายเฮอร์ปีสไ์วรัสในช้าง และ วัณโรค

ในช้างตามล าดับ ในขณะที่วิธกีารปฏบิัตเิพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายโรคผ่านการเคล่ือนย้ายที่ควาญทราบ พบว่าวิธกีารที่

ตอบมีสดัส่วนที่ใกล้เคียงกนัในแต่ละวิธ ีซึ่งวิธทีี่มีผู้ตอบมากที่สดุ ได้แก่ การไม่น าช้างของตนไปเข้าใกล้ช้างที่ป่วย รองมา

คอืมกีารกกัโรคช้างใหม่ก่อนน าเข้าพ้ืนที่เล้ียง ควรมกีารตรวจร่างกายก่อนการเคล่ือนย้ายและไม่เคล่ือนย้ายช้างป่วย และมี

การท าความสะอาดพาหนะที่ใช้ขนย้ายด้วยน า้ยาฆ่าเชื้ อ ตามล าดับ แต่สัดส่วนของควาญที่ทราบเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ

เหล่านี้ยังถอืเป็นส่วนน้อยเมื่อเทยีบกบัควาญทั้งหมด ดงันั้นความเสี่ยงในการเกดิแพร่กระจายโรคจากการเคล่ือนย้ายอาจ

มขีึ้นได้เมื่อควาญไม่ทราบเกี่ยวกบัโรคที่มโีอกาสขึ้นและวิธปีฏบิตัเิพ่ือที่จะป้องกนัตวัเองรวมถงึช้างของตน  

อภปิรายผลการประเมนิทัศนคติทีเ่กี่ยวขอ้งกับโรคและการเคลือ่นยา้ย 

ทั้ง 5 พ้ืนที่ที่ท  าการศึกษามีระดับความคิดเห็นที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ในทุกประเดน็ที่ศึกษา ซึ่งจากผล

ดังกล่าวท าให้ทราบว่า แม้ว่าควาญส่วนใหญ่จะมีทศันคติเหน็ด้วยว่าเมื่อมีการน าช้างมาพบปะกนั หรือการเคลื่อนย้ายใน

ระยะทางไกลหรือผลจากการใช้งานหนักย่อมมีโอกาสที่ท าให้เกดิการแพร่กระจาย หรือเจบ็ป่วยจากการติดโรคติดเชื้อได้ 

แต่อย่างไรกต็ามกย็ังมีความเหน็ด้วยต่อการจัดงานหรือประเพณีรวมช้างต่างๆให้คงมีอยู่ต่อไป ด้วยเหตุผลทางวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมมาแต่ดั้งเดิม ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลด้านสขุภาพของช้างในแต่ละพ้ืนที่จึงมีบทบาทส าคัญในการเฝ้า

ระวังด้านสขุภาพของประชากรช้างที่ได้ดูแล นอกเหนือจากนั้นการส่งเสริมความรู้หรือจัดให้มีการอบรมควาญช้างในพ้ืนที่

การปฏบิัติเมื่อพบอาการผดิปกติแต่ละกลุ่มอาการ 

กลุ่มอาการโรคระบบทางเดินหายใจ หรือ

อาการเข้าข่ายวัณโรค n=33  

(12% จากจ านวนควาญช้างทั้งหมด) 

จ านวนควาญ  

(%) 

กลุ่มอาการที่เข้าข่ายโรคเฮอร์ปีสไ์วรัสในช้าง n=24 

(9% จากจ านวนควาญช้างทั้งหมด) 

จ านวนควาญ 

(%) 

แจ้งสตัวแพทย์ 18 (55%) แจ้งสตัวแพทย์ 19 (79%) 

รักษาด้วยตนเอง 3 (9%) รักษาด้วยตนเอง 2 (8%) 

รักษาด้วยตนเองก่อนแจ้งสตัวแพทย์ 2 (6%) รักษาด้วยตนเองก่อนแจ้งสตัวแพทย์ 2 (8%) 

ไม่ท าอะไร 10 (30%) ไม่ท าอะไร 1 (4%) 

กลุ่มอาการไม่จ าเพาะ n=112 

(42% จากจ านวนควาญช้างทั้งหมด) 

จ านวนควาญ  

(%) 

กลุ่มอาการโรคระบบทางเดินอาหาร n=167 

(63% จากจ านวนควาญช้างทั้งหมด) 

จ านวนควาญ 

(%) 

แจ้งสตัวแพทย์ 67 (60%) แจ้งสตัวแพทย์ 70 (42%) 

รักษาด้วยตนเอง 21 (19%) รักษาด้วยตนเอง 52 (31%) 

รักษาด้วยตนเองก่อนแจ้งสตัวแพทย์ 18 (16%) รักษาด้วยตนเองก่อนแจ้งสตัวแพทย์ 42 (25%) 

ไม่ท าอะไร 6 (5%) ไม่ท าอะไร 3 (2%) 
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ทั้งเร่ืองของการจัดการการเล้ียงที่สมัพันธก์บัสขุภาพช้างทั่วไป ความรู้ ในการสงัเกตอาการป่วยในโรคส าคัญต่างๆ รวมถงึ

การป้องกนัตวัเองจากโรคสตัว์สู่คนที่มโีอกาสแพร่จากช้างมา สามารถมีส่วนให้ช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพของการเฝ้าระวังโรค

ในแต่ละพ้ืนที่ได้ดย่ิีงขึ้น 

อภปิรายผลการประเมนิพฤติกรรมการเคลือ่นยา้ย 

หน่วยการเคลื่อนย้ายในการศึกษานี้  1 หน่วยการเคลื่อนย้ายหมายถึงการเคลื่อนย้าย 1 ครั้งต่อช้าง 1 เชือก 

วัตถุประสงค์ของการเคลื่อนย้ายที่พบมากที่สดุคือการไปท างานระยะสั้น เช่น การรับจ้างออกงานประเพณี งานแต่ง ถ่าย

ภาพยนต ์เป็นต้น จากการสอบถามเพ่ิมเติมพบว่าพฤติกรรมการเคล่ือนย้ายลักษณะนี้มีความถี่ในการเคล่ือนย้ายที่สงูมาก

แต่ระยะเวลาที่ช้างไปอยู่ในพ้ืนที่อื่นใช้ระยะเวลาไม่นานนัก และโอกาสที่จะไปพบช้างจากต่างพ้ืนที่มน้ีอยกว่าเนื่องจากช้าง

ที่ไปท างานมกัจะไปพร้อมกบัช้างที่มาจากพ้ืนที่เดยีวกนั รองลงมาเป็นการไปร่วมงานรวมช้าง ซึ่งความถี่อาจไม่มากเท่าการ

ไปท างานระยะสั้น แต่เป็นพฤติกรรมการเคล่ือนย้ายที่มีโอกาสจะไปสัมผัสกับช้างจากพ้ืนที่อื่นๆท าให้มีโอกาสที่จะ

แพร่กระจายเชื้อระหว่างช้างต่างพ้ืนที่เกดิขึ้นได้ แม้ว่าการเคล่ือนย้ายในสดัส่วนที่มากทั้งการพาช้างไปเข้าร่วมงานบุญ งาน

ประเพณีหรืองานรวมช้าง จะเป็นการเคล่ือนย้ายในลักษณะชั่วคราวหรือระยะสั้น แต่การเดินทางไกล สภาพแวดล้อมที่

เปล่ียนไป รวมถึงการเล้ียงดูที่ไม่สมบูรณ์เหมือนในเวลาปกติ มีโอกาสท าให้ช้างเกิดความเครียดและส่งผลต่อระบบ

ภมูคิุ้มกนั แม้ว่ายังไม่มหีลักฐานว่าการเคลื่อนย้ายจะท าให้ช้างเกดิการติดและแพร่กระจายโรคได้โดยตรง แต่ความเครียด

ที่เกดิขึ้นและระบบภมูิคุ้มที่ท างานได้ไม่เตม็ที่อาจท าให้เกดิการแสดงอาการป่วยของโรคที่แฝงอยู่ขึ้นมาได้ สอดคล้องกบั

รายงานการพบลูกช้างในประเทศลาวแสดงอาการป่วยและเสียชีวิต โดยมีผลบวกต่อเชื้ อเฮอร์ปีส์ไวรัส ภายหลังจาก

เดินทางไปเข้าร่วมงานประเพณีช้าง (Bertrand Bouchard, 2014( หรือในประเทศไทยเองกม็ีรายงานการพบลูกช้างที่

แสดงอาการป่วยภายหลังจากที่ได้มกีารเคล่ือนย้าย (Sripiboon et.al., 2013; Boonprasert et.al., 2015) 

ผลการศึกษานี้ มีความเป็นไปได้ที่จะได้จ านวนการเคล่ือนย้ายที่ต ่ากว่าความเป็นจริง (Underestimation) 

เนื่องจากเป็นการสอบถามข้อมูลย้อนหลังในระยะเวลาประมาน 3 ปี ซึ่งเป็นผลให้เกดิอคติหรือ Recall bias ขึ้นมาได้ อกี

ทั้งการถามประวัตกิารเคล่ือนย้ายในการศึกษานี้ เป็นการใช้ค าถามในลักษณะถามการเคล่ือนย้ายภาพรวม ท าให้มโีอกาสที่

จะไม่ได้ค าตอบที่ครอบคลุม หากต้องการศึกษาลักษณะการเคล่ือนย้ายโดยละเอยีดควรใช้ค าถามที่มคีวามจ าเพาะเจาะจง

กบัประเภทการเคล่ือนย้ายแต่ละประเภทมากขึ้น หรือมีการน าฐานข้อมูลอื่นที่บันทกึเกี่ยวกบัการเคล่ือนย้ายมาใช้ร่วมกบั

การสมัภาษณ์คาดว่าจะท าให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมได้ หากแต่ละพ้ืนที่มีการเกบ็บันทกึฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัการ

เคล่ือนย้ายของช้างในพ้ืนที่ตนอย่างเป็นระบบ และเข้าถึงง่ายข้อมูลดังกล่าวจะมีคุณค่าอย่างมากในการน ามาศึกษา

วิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนจัดการทรัพยากรช้างในพ้ืนที่ของตน เฝ้าระวังโรคติดต่อหรือโรคระบาดที่อาจ

ตดิต่อมากบัการเคล่ือนย้ายระหว่างพ้ืนที่ 

อภปิรายผลการศึกษาพฤติกรรมหรือประสบการณเ์มือ่พบชา้งแสดงอาการผดิปกติดว้ยกลุ่มอาการต่างๆ 

ข้อมูลกลุ่มอาการผิดปกตทิี่พบซึ่งได้จากการสอบถามจากควาญผู้เลี้ ยง อาจท าให้เหน็ถงึความสามารถของควาญ

ผู้เล้ียงที่สามารถตรวจพบอาการที่เข้าข่ายโรคที่สนใจได้ ทั้งนี้หากมีข้อมูลความชุกจริงของโรคในพ้ืนที่ที่ได้จากการตรวจ

ทางห้องปฏบิัติการ น ามาเปรียบเทยีบผลในช่วงระยะเวลาเดียวกบัที่ศึกษาอาจสามารถช่วยสะท้อน ความสามารถในการ

ตรวจพบอาการในโรคที่สนใจของควาญแต่ละพ้ืนที่ได้ อย่างไรกต็ามในภาพรวมเมื่อพบช้างแสดงอาการป่วยในกลุ่มอาการ

ต่างๆพบว่า ในทุกกลุ่มอาการควาญส่วนใหญ่จะมีการแจ้งให้สัตวแพทย์ทราบ มากกว่าที่จะรักษาด้วยตัวเองก่อน หรือ

เลือกที่จะไม่ท าอะไร ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีความสอดคล้องกบัผลประเมินทศันคติในความเชื่อมั่นของควาญที่มีต่อสตัว

แพทย์ ที่ควาญส่วนใหญ่ในทุกพ้ืนที่มคีวามเหน็ด้วยและเชื่อมั่นต่อการท างานของสตัวแพทย์ 

สรุปผลการศึกษา 

จากการที่ควาญช้างเป็นผู้ที่มคีวามใกล้ชิดกบัตวัช้างมากที่สดุ จึงเป็นผู้ที่มบีทบาทส าคญัในการเฝ้าระวัง เป็นด่าน

แรกที่จะสามารถตรวจพบอาการผิดปกติได้หากช้างมีความเจบ็ป่วยหรือเกดิโรคระบาดขึ้นในอนาคต ดังนั้นเป็นสิ่งจ าเป็น

ที่จะต้องทราบพ้ืนฐานความรู้ ที่ เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อในช้างที่ส  าคัญ และพฤติกรรมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ

แพร่กระจายโรคผ่านการเคลื่อนย้าย จากผลพบว่าควาญจ านวนมากกว่าคร่ึงในพ้ืนที่ที่มีการเคล่ือนย้ายสงูไม่มีความรู้ ใน
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เร่ืองโรคส าคัญที่มีโอกาสแสดงอาการป่วยหรือแพร่กระจายจากการเคล่ือนย้ายอย่างวัณโรคหรือเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง 

เช่นกนักบัที่ควาญส่วนใหญ่ยังไม่ทราบวิธกีารปฏบิัติเพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายโรคจากการเคล่ือนย้าย มีเพียง 48% ที่

ทราบอย่างน้อย 1 วิธีซึ่งวิธีที่ควาญทราบมากที่สุด คือการไม่น าช้างของตนเข้าไปใกล้ช้างที่ป่วย ทัศนคติควาญช้างส่วน

ใหญ่เห็นด้วยกับการมีประเพณีที่มีจากรวมช้างจากหลายที่มาพบกัน โดยที่ก ็เห็นด้วยกับความเสี่ยงที่จะเกิดการ

แพร่กระจายโรคขึ้นได้จากเหตุการณ์ดงักล่าว ในภาพรวมเมื่อพบช้างแสดงอาการป่วยในทุกกลุ่มอาการพบว่า ควาญส่วน

ใหญ่จะมีการแจ้งให้สตัวแพทย์ทราบมากกว่าที่จะรักษาด้วยตัวเองก่อนหรือเลือกที่จะไม่ท าอะไร ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมี

ความสอดคล้องกบัผลประเมินทศันคตทิี่แสดงความเชื่อมั่นของควาญที่มีต่อสตัวแพทย์ ลักษณะการเคล่ือนย้ายที่พบมาก

ที่สดุเป็นการเคล่ือนย้ายไปท างานในระยะสั้น แม้ว่าช้างที่มีโอกาสสมัผัสจะเป็นช้างที่มาจากพ้ืนที่เดียวกนัและระยะเวลาที่

ไปท างานจะไม่นานนกั แต่ความถี่ในการเดนิทางที่สงูกอ็าจจะเพ่ิมความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคได้ สตัวแพทย์ในพ้ืนที่

จึงมีบทบาทส าคัญในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพและติดตามสถานะของโรค รวมถึงสามารถน า ข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้จาก

การศึกษาเหล่านี้ ไปช่วยในการวางแผนการจัดอบรมให้ความรู้ กับควาญผู้ซึ่งมีความใกล้ชิดกับตัวช้างมากที่สุดได้มี

ประสทิธภิาพมากขึ้น 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาเชิงพรรณาครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ความเสี่ยงจากการท างาน และเส้นทางการเข้าสู่
อาชีพของคนรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า พ้ืนที่ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยการสมัภาษณ์และประเมินความเสี่ยงจากการท างานตามแบบ นบก.1-56 จากกลุ่มตัวอย่าง 80 คนถูกสุ่มโดยอาศัย

ความน่าจะเป็นกระจายตามสดัส่วนประชากร และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณเ์ชิงลึกจากตัวแทน 20 คน ระหว่าง

เดือนระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์2560 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณา การทดสอบไคสแคว์ 

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสตกิ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการศึกษาพบว่า ทั้งหมดเป็นเพศชาย รับจ้างฉีดพ่นเฉล่ียวันละ 5 ชม. ร้อยละ43.7 ฉีดพ่นเกนิ30วันต่อปี 

บางรายมีพฤติกรรมขณะฉีดพ่นที่ไม่ถูกต้อง ท าให้มีการสมัผัสสารเคมีเข้าสู่ร่างกายโดยตรง หลังการฉีดพ่นเกนิคร่ึงหนึ่ง

ไม่ได้เปล่ียนชุดท างานหรืออาบน ้าช าระร่างกายทันที พบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ทันทีเพ่ือถอนพิษยาถึงร้อยละ 23 

ภายหลังการฉีดพ่นมรีายงานการเจบ็ป่วยคดิเป็นร้อยละ 71.2 แต่มอีาการเพียงเลก็น้อย และยังพบว่าคนที่ท าเกษตรกรรม

เป็นอาชีพหลักแล้วรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าเป็นอาชีพเสริมมีความเสี่ยงอันตรายมากกว่าถึง 13.24 เท่า(AOR=

13.24,95%CI=2.01-87.26) การฉีดพ่นเกิน 4 ชม.ต่อวัน และการฉีดพ่น  สะสมต่อเนื่ องเกิน 30วันต่อปี มี

ความสัมพันธ์กับการ เจ็บ ป่วยอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติ  (OR=3.21 ; 95%CI=1.12-9.23 และ  OR=3.22; 

95%CI=1.01-8.51ตามล าดับ) ผลการประเมินความเสี่ยงอนัตราย พบว่าว่าร้อยละ 50.0 มีความเสี่ยงอยู่ในระดบัปาน

กลาง พบความเสี่ยงสงู ร้อยละ 5.0 เส้นทาง รปูแบบ และมูลเหตจูุงใจในการการเข้าสูอ่าชีพนี้  ได้แก่ การชักชวนมาท าเป็น

อาชีพเสริม ฐานะความเป็นอยู่ รายได้จากค่าจ้าง ภาวะความเป็นผู้น า ความสมัพันธข์องคนชุมชน จึงควรน าผลการศึกษา

ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนด าเนินงานและสนับสนุนให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการฉีดพ่นที่ถูกต้อง เพ่ือป้องกนั

ปัญหาผลกระทบจากการใช้สารเคมกี าจัดวัชพืชในพ้ืนที่ต่อไป 
ค าส าคญั : ยาฆ่าหญ้า   พฤตกิรรม   ความเสี่ยง  เส้นทางการเข้าสู่อาชีพ   
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Abstract 

             This descriptive study aimed to explore the behaviour, occupational risk and route to the professional 

training of employed herbicide sprayer in Nongwang Sub-District, Banphue District, Udon Thani Province. 

Quantitative data were gathered and collected with structural interviews and occupational risk assessment tool. 80 

representative samples were selected by a probability sampling with proportional to size. Qualitative data were 

collected by face to face in-depth interviews with 20 purposive key-informants  during the period of January to 

February 2017 Descriptive statistics,  Chi-square test, and Multiple logistic regression were implemented. The 

content analysis was used for quanlitative data.  The results were found that all sprayers were male working in team. 

They sprayed average 5 hours per day and 43.7 percent of them sprayed over 30 days per year. Some herbicide 

sprayers had incorrect and inpropiate behaviours. They exposed to chemical ingredients applied directly into the 

body. After spraying time, more than 50 percents did not change personal protecting equipment or shower and bathe 

immediately. Up to 23 percents of them drank alcohol immediately after spraying expecting to neutralize the 

chemical residue. After spraying, 71.2 percents were reported illness symptoms, but only slightly. Those who have 

major occupation in farming and temporally employed as herbicide sprayers had risk ratio 13.24 times more than 

others (AOR = 13.24,95% CI = 2.01-87.26). Those who sprayed over four hours a day and those who sprayed 

continuously more than 30 days per year were associated with higher morbidity(OR=3.22; 95%CI=1.12-9.23 

and OR=3.22; 95%CI=1.01-8 .51 , respectively) The occupational risk assessment found that 50.0 percent of 

them were at risk level 2.(moderate risk) and up to 5.0 percent were at risk level 4.(high risk). The Qualitative 

data analysis found that factors related to entering this career were as follows: being invited by friends, economic 

status, income level, influences of group leader, relationship with community. The results from this study should 

be used in educational planning, implementation and support of behavioral change to prevent and reduce health  

problems related to herbicide use in the area. 
Keywords: herbicide, behaviour, risk, professional training 

 

บทน า 

 การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้าในภาคการเกษตรของไทยมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้นและยังคงส่งผลกระทบต่อ

สขุภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยาวนาน(ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์,2546)มีรายงานวิจัยพบว่าประชาชนที่อาศัยใน
ชุมชนยังคงได้รับผลกระทบต่อสขุภาพโดยตรงและทางอ้อมจากการปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อม(ภัทรารัตน์ เทยีมเก่า,2553) 

สารเคมีก าจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้าที่นิยมและใช้กนัมากที่สดุคือกลุ่มพาราควอท รองลงมาได้แก่กลุ่มไกลโฟเสท(นัฐวุฒิ 

ไผ่ผาด,2557) ในการฉีดพ่นนิยมใช้อุปกรณ์ชนิดแบกหลัง ส่วนใหญ่ไม่มีการสวมเครื่องป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลที่ได้

มาตรฐานมกีารสมัผสัโดยตรงกบัสารเคม(ีWongwichit et al,2012) รวมทั้งมกีารฉีดพ่นต่อเนื่องตดิต่อกนัหลายชั่วโมง และ
ยาวนานหลายวันต่อเนื่องกนั ซึ่งเป็นต้นเหตุท าให้มกีารดูดซึมและตกค้างในร่างกายมากที่สดุ ปัจจุบนัพบว่ามคีนกลุ่มหนึ่ง

รับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าเป็นอาชีพเสริมรายได้ของครัวเรือน โดยเฉพาะในไร่อ้อย ยางพารา มนัส าปะหลัง ปล์ามน า้มนัฯลฯ 

มรีายงานว่าสารเคมกีลุ่มพาราควอทและไกลโฟเสท มคีวามถี่ในการใช้มากถงึ 2-3 คร้ังต่อสปัดาห์ในฤดูเพาะปลูกและช่วง

ฤดูฝน(ธีระพัฒน์ สุทธิประภา,2550)  มีรายงานการวิจัยพบว่าระยะเวลาของการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องยาวนานมี
ความสัมพันธ์กับการเจบ็ป่วยหรืออาการผิดปกติของร่างกายอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนประเดน็ด้านความรู้ ในการป้องกัน

อันตรายจากการสัมผัสสารเคมีพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ อยู่ในระดับดี และยังพบว่าระดับการศึกษามี

ความสมัพันธก์บัความรู้ในการป้องกนัตนเอง(วิมลรัตน์ กุดทงิและมานพ คณะโต,2558) ในด้านพฤตกิรรมการใช้สารเคมี
ของเกษตรกรมีการศึกษาพบว่าการปฏบิัติตัวขณะฉีดพ่นที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ภายหลังการฉีดพ่นบางรายเกดิอาการ
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ผิดปกติและมีการเจบ็ป่วยที่เกิดจากพิษของสารก าจัดวัชพืชเหล่านั้นอยู่ เหตุผลสืบเนื่องมาจากกลุ่มคนเหล่านั้นไม่ใช้

อุปกรณ์ป้องกนัตนเองหรือใช้อุปกรณ์ที่ช ารุด ไม่มีคุณภาพ หรือใช้ผิดวัตถุประสงค์ จากความเชื่อที่ว่าพวกเขาได้ป้องกนั

ตนเองจากสารเคมเีหล่านั้นอย่างดทีี่สดุและเพียงพอแล้ว(เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร,2553)  
  ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีพ้ืนที่ติดแนวเทือกเขาภูพาน มีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกจิ

ส าคัญเช่นเดียวกันกับพ้ืนที่อื่นๆในจังหวัดอุดรธานี ประชาชนและเกษตรกร มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเกือบทุก

หลังคาเรือนส่วนมากเป็นสารก าจัดวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้ารองลงมาเป็นสารเคมกีลุ่มยาฆ่าแมลง มรีายงานการได้รับอนัตราย

จากการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชเพ่ิมขึ้นทุกปี บางรายรนุแรงถงึขั้นเสยีชีวิต  จากสถิติเกี่ยวกบัการเจบ็ป่วยจากสารเคมกี าจัด
วัชพืช ซึ่งนับรวมกรณีท าร้ายตนเองและการฆ่าตัวตายมีรายงานอุบัติการณ์อย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี พ.ศ.2558 มีอัตรา

ป่วยเท่ากบัร้อยละ 3.1 และมรีายงานฆ่าตวัตายส าเรจ็จากการกลืนกนิยาฆ่าหญ้าจ านวน 1 ราย ใน ปี พ.ศ.2557  มอีตัรา

ป่วยเท่ากบัร้อยละ 2.4 และมีรายงานการเกดิอุบัติเหตุจากการกลืนกนิยาฆ่าหญ้าจ านวน 2 ราย และในปี พ.ศ.2556 มี

อัตราป่วยเท่ากับร้อยละ 1.3 และมีรายงานการพยายามฆ่าตัวตายด้วยการกลืนกินยาฆ่าหญ้าจ านวน 1 ราย(กลุ่มงาน
ระบาดวิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี,2558) จากการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่ ปี พ.ศ. 2559 พบว่ามีคนท า
อาชีพรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าเป็นอาชีพเสริมรายได้ จ านวน 150 คน มีรายงานการเจบ็ป่วยและพบอาการผิดปกติทาง
ร่างกายภายหลังการรับจ้างฉีดพ่นและมารับบริการที่ รพ.สต.จ านวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ41.3 พบว่าสารเคมีกลุ่ม

พาราควอทและไกโฟเสทมจี านวนคร้ังของการรับจ้างฉีดพ่นและเกดิการเจบ็ป่วยมากที่สดุ  

            กลุ่มคนที่รับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าถูกก าหนดให้ใช้สารเคมีโดยผู้ ว่าจ้างหรือเจ้าของสวน ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีก

หลายชนิดรวมกนัแล้วแต่ชนิดของพืชที่ปลูก อกีทั้งยังไม่ได้รับการตรวจประเมนิภาวะสขุภาพจากหน่วยงานสาธารณสขุของ

รัฐตามมาตรฐานในปีที่ผ่านมา เคยมีรายงานการได้รับอนัตรายและเจบ็ป่วยรุนแรงจากการแพ้ยาฆ่าหญ้าในหมู่บ้านหรือ
ชุมชน ในชุมชนพบว่ามีความถี่ในการรับจ้างฉีดพ่นบ่อยมากโดยเฉล่ีย 3-5 วันต่อสปัดาห์ ส่วนมากอยู่ช่วงระหว่างเดอืน 

พฤษภาคม-สิงหาคม จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนดังกล่าว มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตรายจากการสัมผัส

สารเคมีจากการท างาน อีกทั้งมีโอกาสได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดการสะสมพิษตกค้างในร่างกายหากฉีดพ่น

ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนานและยึดเป็นอาชีพหลักของครอบครัว   
  กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี

ก าจัดวัชพืช จึงสนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ รณรงค์ตรวจคัดกรองและจัดท าคู่มือประเมินความเสี่ยง

อนัตรายจากการประกอบอาชีพ ส าหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ แต่พบว่ายังมีข้อจ ากดัในเรื่องงบประมาณ เครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์ ที่ยังไม่มีคุณภาพมาตรฐาน และยังขาดองค์ความรู้ ในการด าเนินงาน(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

,2556) 
 การวิจัยครังนี้จึงมวีัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤตกิรรม,ความเสี่ยงอนัตรายจากการประกอบอาชีพ และเส้นทางการ

เข้าสู่อาชีพของคนที่รับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าในพ้ืนที่ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านผอื จังหวัดอดุรธานี 
 โดยข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา จะน าไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสขุภาพที่เกดิจากการรับจ้าง

ฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าที่อาจจะเกดิขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยหรือผู้มคีวามสนใจสามารถน าข้อมูลไปศึกษาต่อ

ยอดเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายสาธารณะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นเพ่ือการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อ

สขุภาพที่อาจเกดิขึ้นต่อเกษตรกร ประชาชน และคนที่รับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าในอนาคตต่อไป 

  

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการศึกษา 
  รปูแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชงิพรรณนา(Descriptive Study)              

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คอืกลุ่มคนที่รับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าในพ้ืนที่ต าบลหนองแวง อ าเภอบ้านผอื  จังหวัด

อดุรธานี ส ารวจข้อมูลโดยอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน(อสม.)จ านวน 200 คนผู้วิจัยจัดท าฐานข้อมูลแล้วก าหนด

เกณฑก์ารคดัเข้าคอื 1.อายุตั้งแต่ 20ปีขึ้นไป 2.ได้รับการประเมนิความเสี่ยงอนัตรายเบื้องต้น 3.มปีระวัตกิารฉีดพ่นยาฆ่า

หญ้าในระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ.2559 4.ไม่มีปัญหาด้านการสื่อสารมาให้ข้อมูลตามนัดของทีมวิจัยได้
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อย่างต่อเนื่องและ 5.อยู่ในพ้ืนที่ตลอดระยะเวลาการศึกษา ส่วนเกณฑ์ในการคัดออกคือ 1.ไม่สามารถให้มูลได้ตลอด

ระยะเวลา 2.ขาดการติดตามและย้ายที่อยู่ออกจากพ้ืนที่ 3.ไม่ให้ความร่วมมือและปฏิเสธการให้ข้อมูลระหว่างการ

ศึกษาวิจัย 4.อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์และ5.ได้รับอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต ได้ประชากรศึกษาจ านวน150คนกลุ่มตัวอย่าง

แบ่งเป็น 2 ส่วนคอื 1.การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้จากการค าณวนขนาดตวัอย่างโดยการประมาณการค่าสดัส่วน

กรณีทราบขนาดประชากรของ แดเนียล(Daniel,1995)โดยก าหนดค่าสัดส่วนเท่ากับ0.125 ค่าความเชื่อมั่นในการ

สรปุผลเท่ากบั 0.875 และค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ของค่าสดัส่วนเท่ากบั 0.01ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 80 คน และ 
2.การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเลือกแบบเจาะจงจากหัวหน้ากลุ่มรับจ้างฉีดพ่นในหมู่บ้านเป้าหมายที่ยินยอมและ

สมัครใจเข้ารับการสัมภาษณ์เชิงลึกและเป็นผู้ ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 20 คนเกบ็รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม-

กุมภาพันธ ์2560 

 วิธกีารสุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มแบบง่าย โดยการจับสลากเข้ากลุ่มแบบไม่คนืที่และค านวณหาสดัส่วนการกระจาย

ของกลุ่มตวัอย่าง(Proportion to size)ตามจ านวนของประชากรศึกษาแยกรายหมู่บ้าน เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบ

สมัภาษณแ์บ่งตามลักษณะของข้อมูลดงันี้  1.การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพใช้แบบสมัภาษณเ์ชิงลึกรายบุคคลในกรอบ 

6 ประเดน็  2.การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยท าการปรับปรุงประยุกต์ใช้แบบ

แบบประเมินความเสี่ยงอนัตรายจากการประกอบอาชีพตามแบบ นบก.1-56 ของส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุฉบบัปรับปรงุ พ.ศ.2556 ซึ่งประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1.ข้อมูลทั่วไป ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 10 ข้อ ประกอบด้วยสถานภาพในครัวเรือน เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาสงูสดุ อาชีพหลัก  รายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดอืน  รายได้จากการรับจ้างฉีดพ่นยา

ฆ่าหญ้าเฉล่ียต่อเดอืน ระยะเวลาที่รับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า การเจบ็ป่วย/การมโีรคประจ าตวั 
ส่วนที่ 2. ข้อมูลลักษณะการท างานและพฤติกรรมการรับจ้างฉีดพ่นจ านวน 15 ข้อประกอบด้วย ลักษณะการ

ท างาน เช่นการมส่ีวนเกี่ยวข้องในกระบวนการรับจ้างฉีดพ่น จ านวนชั่วโมงที่ท าการฉีดพ่นต่อวนั  จ านวนวันที่ท าการฉีดพ่น

ต่อปี ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ฉีดพ่น และพฤตกิรรการฉีดพ่นได้ก าหนดให้เลือกตอบ 3 ตวัเลือกคอื ไม่ใช่หรือไม่ได้ปฏบิตั ิใช่

หรือปฏบิตับิางคร้ัง และใช่หรือปฏบิตัทุิกคร้ัง โดยข้อมูลพฤตกิรรมแยกเป็น พฤตกิรรมที่เป็นปัจจัยเสี่ยง 

และพฤติกรรมที่ เป็นปัจจัยป้องกันมีลักษณะเป็นข้อมูลแบบจัดอันดับโดยให้ผู้ ตอบเลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก   

            ส่วนที่ 3. ข้อมูลการเจบ็ป่วยหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการฉีดพ่น จ านวน 6 ข้อประกอบด้วย อาการ

ผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังการฉีดพ่น ก าหนดให้เลือกตอบ 2 ตัวเลือกคือ ไม่มีการเจบ็ป่วยหรืออาการผิดปกติ และมีการ

เจบ็ป่วยหรืออาการผิดปกติโดยแยกตามกลุ่มอาการที่แสดงออกทางร่างกาย แยกเป็นกลุ่มอาการที่ 1 มีอาการเลก็น้อย 

กลุ่มอาการที่ 2 มอีาการปานกลาง และกลุ่มอาการที่ 3 มอีาการรนุแรง                        
            ส่วนที่ 4. ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงในการท างาน ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกข้อมูล ประกอบด้วยตารางเมตริกซ์
ส าหรับประเมินและแปรผลระดับความเสี่ยงจากการเจบ็ป่วยหรืออาการผิดปกติ สรุปผลพร้อมจัดระดับความเสี่ยง(Risk 
level matrixs) เป็น 5 ระดับดังนี้  ระดับที่ 1.มีความเสี่ยงต ่า ระดับที่ 2.มีความเสี่ยงปานกลาง ระดับที่ 3.มีความเสี่ยง
ค่อนข้างสงู ระดบัที่ 4. มคีวามเสี่ยงสงู ระดบัที่ 5.มคีวามเสี่ยงสงูมาก 
 คุณภาพของเครื่องมือ  การวิจัยครั้งนี้ การเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณใช้การสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง กลุ่ม
ตัวอย่างจะได้รับชุดค าถามเและในล าดับขั้นตอนเดียวกนั ผู้วิจัยได้ประยุกต์และปรับปรุงให้เหมาะสมกบับริบทของพ้ืนที่

และตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย  ผู้วิจัยได้น าแบบสมัภาษณท์ี่ประยุกต์และปรับปรุงเสรจ็เรียบร้อยแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญ

หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  ความถูกต้อง ครอบคลุม
ตามวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมด้านภาษารวมถึงเกณฑก์ารให้และการแปลผลคะแนน แล้วน ากลับมาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมต่อไป  การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของเครื่องมอื โดยการน าแบบสมัภาษณ์ที่ได้รับการแก้ไขและปรับปรงุแล้ว 
ไปทดลองใช้กบัคนที่รับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า พ้ืนที่ต าบลข้าวสาร อ าเภอบ้านผอื จังหวัดอดุรธานี  จ านวน 40 คน ค านวณ

ค่าความเชื่อมั่นของแบบสมัภาษณเ์ชิงปริมาณได้ค่าสมัประสทิธิ์อลัฟาเท่ากบั 0.71  ส่วนการเกบ็รวมข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
การสัมภาษ์แบบกึ่งโครงสร้างก าหนดประเดน็ตามวัตถุประสงค์ คุณภาพของเครื่องมือผู้ วิจัยได้ เสนอผู้เชี่ยวชาญหรือ
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ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษย์และสงัคมศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความถูกต้อง ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
แล้วน ากลับมาปรับปรงุแบบสมัภาษณเ์ชิงลึกให้เหมาะสมกบับริบทของพ้ืนที่ต่อไป 

จริยธรรมการวิจัยและการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมต่อคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับการอนุมัติและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ เลขที่ 

HE591458  ลงวันที่ 13 ธนัวาคม 2559 ผู้วิจัยปฏบิัติตามขั้นตอนกระบวนการขอความยินยอมและพิทกัษ์สทิธิ์ ในการ
เข้ารับการสมัภาษณแ์ละประเมนิความเสี่ยงอนัตรายอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน 

การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ตรวจสอบความถูกต้องและ

ครบถ้วนของฐานข้อมูลด้วยวิธีการน าเข้าและสอบทานข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS version 17.0 และ Epi Info version 

6.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่ามัธยฐาน ค่าฐาน
นิยม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัยควอไทล์ และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสตกิ ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

 

ผลการศึกษา 

1.ข้อมูลทั่วไปและลักษณะส่วนบุคคล 
ตารางที่ 1  จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของคนที่รับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า 

ข้อมูลทั่วไป  จ านวน 
  ( n=80 ) 

ร้อยละ 

1.สถานภาพในครัวเรือน 

           หัวหน้าครัวเรือน 
           ผู้อาศยั/อื่นๆ 
2.เพศ    
              ชาย 

           หญิง 
3.อายุ 
          20-44 ปี  
          45 ปีขึ้นไป    
             (Mean=47.15  S.D=10.00  Min=23  Max=76)                                                                     

 
51 
29 
 

80 
0 

 

30 
50 

 
63.8 
36.2 

 

100.0 
0.0 

 

37.5 
62.5 

4.สถานภาพสมรส 
          คู่อยู่ร่วมกนั 
          โสด/หม้าย/หย่าร้าง 
5.ระดับการศกึษาสงูสดุ 
          ประถม 
          มัธยม/อนุปริญญา/ปริญญาตรี                                                                                            

6.อาชีพหลัก 
          เกษตรกรรม 
          รับจ้างทั่วไป/อื่นๆ 
7.รายได้ของครอบครัวต่อเดือน([บาท) 
           น้อยกว่า 10,000 บาท 
            10,000 บาทขึ้นไป 

                    ( Median=7,000  IQR=8,000  Mode=5,000) 
8.รายได้จากการรับจ้างฉีดพ่นต่อเดือน([บาท) 
           น้อยกว่า 5,000 บาท 
            5,000 บาทขึ้นไป 

 

 73 
7 
 

67 
13 

62 
8 
 

58 
22 

 
 

52 
28 

 

 
91.3    
  8.7 

    

    83.8    

16.2 

 

   77.5    

 22.5 

 
72.5 
27.5 

 
 

65.0 
35.0 
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ข้อมูลทั่วไป  จ านวน 
  ( n=80 ) 

ร้อยละ 

                 ( Median=3,550  IQR=3,575  Mode=3,000) 

 
9.ระยะเวลา/ประสบการณ์ที่ท  างานรับจ้างฉีดพ่น(ปี) 
           น้อยกว่าหรือเท่ากบั 5 ปี 

             5 ปีขึ้นไป 

                (Median=7  IQR=12  Min=1  Max=34  

Mode=5)            

10.โรคประจ าตัว   
          ไม่มี 
           มี 

 

 
24 
56 

 
 

69 
11 

 

 
 

30.0 
70.0 

 
 

86.2 
                13.8 

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มคนรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าพบว่าร้อยละ63.8เป็นหัวหน้าครัวเรือน เป็นผู้ชายทั้งหมด 

ส่วนใหญ่อายุมากกว่า 45 ปี มอีายุเฉล่ีย 47 ปี สถานภาพสมรสคู่และอยู่ร่วมกนั และพบว่าร้อยละ 83.8 จบระดบัประถม

ศึกษา ส่วนมากร้อยละ 77.5 ประกอบอาชีพรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าเป็นอาชีพเสริม ส่วนรายได้ของครอบครัวน้อยกว่า 

10,000 บาทต่อเดอืนคดิเป็นร้อยละ 72.5 เฉล่ียที่ 7,000บาทต่อเดอืน ส่วนรายได้จากการรับจ้างฉีดพ่นยาต่อเดอืนเฉล่ีย

ที่ 3,550บาท ส่วนมากได้รับน้อยกว่า 5,000บาทคิดเป็นร้อยละ 65 ประสบการณ์หรือระยะเวลาที่ท าการรับจ้างฉีดพ่น

เฉล่ียอยู่ที่ 7 ปี และพบว่าร้อยละ 13.8 มโีรคประจ าตวั  

 

2.ข้อมูลพฤตกิรรมการรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า 
ตารางที่ 2  จ านวน ร้อยละของพฤตกิรรมและการปฏบิตัขิณะรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า)n=80)        

ตัวแปรด้านพฤติกรรมการฉีดพ่น 
 

ไม่ใช่ ใช่บางคร้ัง ใช่ทุกคร้ัง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.การใช้สารเคมีก าจัดวชัพืชชนิด /ยี่ห้อเดียวเท่าน้ันในการรับจ้างฉีด

พ่น 
17 21.2 39 48.8 24 30.0 

2.การใช้สารเคมีก าจัดแมลงร่วมกบัสารเคมีก าจัดวัชพืชฉีดพ่น
ร่วมกนัในเวลาเดียวกนั 

55 68.7 22 27.5 3 3.8 

3.การใช้อุปกรณ์ /ถังบรรจุสารเคมี ที่ร่ัวซึม ,ปิดไม่สนิท,ช ารดุในการ

ฉีดพ่น 
29 36.2 50 62.5 1 1.3 

4.การสมัผสัโดยตรงกบัสารเคมีก าจัดวชัพืชในขณะท างาน  19 23.7 54 67.5 7 8.8 

5.การเป้ือนของเสื้อผ้า /ชุดท างานที่เปียกชุ่มสารเคมีก าจัดวชัพืช

ขณะท างาน 
13 16.3 49 61.2 18 22.5 

6.อาการผดิปกติทางร่างกาย ในขณะที่ท  างานหรือหลังจากการใช้
สารเคมีก าจัดวัชพืช  

29 36.2 48 60.0 3 3.8 

7.การสบูบุหร่ี /ยาเส้น ขณะท างานหรือระหว่างพักเหน่ือย  46 57.5 16 20.0 18 22.5 

8.การรับประทานอาหาร การดื่มน า้ ขณะท างานหรือระหว่าง
ช่วงเวลาหยุดพักเหน่ือย 

49 61.2 25 31.3 6 7.5 

9.การดื่มแอลกอฮอล์ ขณะท างานหรือระหว่างพักเหน่ือย  61 76.2 6 7.5 13 16.3 

10.ก่อนใช้สารเคมี ก่อนการฉีดพ่น มกีารอ่านฉลากที่ภาชนะบรรจุ
ทุกคร้ัง 

10 12.5 10 12.5 60 75.5 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

622 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ขุ
ภ
าพ

 

ตัวแปรด้านพฤติกรรมการฉีดพ่น 
 

ไม่ใช่ ใช่บางคร้ัง ใช่ทุกคร้ัง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

11.ขณะท างานฉีดพ่นมีการสวมถุงมือยางเพ่ือป้องกนัตนเอง  9 11.2 12 15.0 59 73.8 

12.ขณะท างานมกีารสวมใส่รองเท้าบู้ทหรือรองเท้าที่ปิดมิดชิดเพ่ือ
ป้องกนัสารเคมี  

2 2.5 3 3.8 75 93.7 

13.การล้างมือทุกคร้ังก่อนพักรับประทานอาหาร /ดื่มน า้  2 2.6 5 6.2 73 91.2 

14.หลังการฉีดพ่นสารเคมีมีการเปล่ียนเสื้อผ้าชุดท างานทนัท ีณ 
บริเวณที่ท  างาน 

11 13.8 19 23.8 50 62.4 

15.การอาบน า้ ท าความสะอาด ช าระร่างกาย หลังเลิกงานทนัท ีณ 
บริเวณที่ท  างาน 

10 12.5 20 25.0 50 62.5 

 
ส่วนใหญ่มส่ีวนร่วมทุกขั้นตอนในการฉีดพ่นร้อยละ 91.2 ระยะเวลาในการฉีดพ่นเฉล่ีย 5 ชม.ต่อวันส่วนใหญ่อยู่

ระหว่าง 3-8 ชม.ต่อวัน จ านวนวันที่ท าการฉีดพ่นต่อเนื่องสะสมเฉล่ียที่ 30วันต่อปี ช่วงเวลาที่รับจ้างจะเป็นช่วงเช้า

(8.00น.-12.00น.)คิดเป็นร้อยละ 91.3 พบว่าส่วนใหญ่ใช้สารเคมีพ่นชนิดเดียวตามลักษณะของพืชที่ปลูกหรือตาม
ก าหนดของผู้ จ้าง และไม่นิยมฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าร่วมกบัยาฆ่าแมลง พบว่ามีการใช้อุปกรณ์ในการฉีดพ่นที่มีการรั่วซึมและ

ช ารดุคดิเป็นร้อยละ 63.8  ส่วนใหญ่มกีารสวมอปุกรณป้์องกนัอนัตรายส่วนบุคคลแต่มสีภาพช ารุดและไม่ได้มาตรฐานถึง

ร้อยละ 76.3 และยังพบว่าเสื้อผ้านชุดท างานเปียกชุ่มสารเคมีโดยไม่มีการเปล่ียนถึงร้อยละ 83.7 ส่วนพฤติกรรมการสบู

บุหร่ี การดื่มน า้ การรับประทานอาหาร การดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงระหว่างพักเหนื่อย โดยที่ยังไม่ได้ช าระล้างท าความสะอาด

ร่างกายคิดเป็นร้อยละ 45.5 38.8 และ 23.8 ตามล าดับ ก่อนการฉีดพ่นได้อ่านฉลากที่ภาชนะบรรจุร้อยละ 75.5  ส่วน

การล้างมอื การเปล่ียนชุดท างานและการอาบน า้ช าระร่างกายทนัทคีดิเป็นร้อยละ 91.2 62.4 และ 62.5 ตามล าดบั  

  

3.ข้อมูลการเจบ็ป่วยหรืออาการผดิปกตทิี่เกดิขึ้นหลังจากการรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า    

ตารางที่ 3 วิเคราะห์ความเสี่ยงอนัตรายและปัจจัยที่มคีวามสมัพันธก์บัการเจบ็ป่วย(n=80) 
              ตัวแปร/ปัจจัย                             จ านวน 

                                                  ป่วย (ร้อยละ) ไม่ป่วย

(ร้อยละ) 

OR(crude) 95%CI p-value 

1.สถานะในครัวเรือน 

          หัวหน้าครัวเรือน               37(46.2)   14(17.5) 

          ผู้อาศยั /อื่นๆ                         20(25.0)     9(11.2) 

reference 

0.84 

 

0.31-2.28 

 

0.734 

2. อายุ    

           20- 44 ปี                      20(25.0)   10(10.2) 

             45ปี ขึ้นไป                     37(46.2)    13(16.2) 

 

reference 

1.42 

 

   0.53-0.82 

 

0.483 

3.สถานภาพสมรส 

           โสด/อยู่คนเดียว                        5(6.2)       2(2.5) 

           คู่/อยู่ด้วยกนั                          52(65.0)    

21(26.2) 

4.ระดับการศกึษา 

     

reference 

0.99 

 

 

0.18-5.51 

 

0.990 

           ประถมศกึษาลงมา                 48(60.0)     19(23.7) 

           มัธยมศกึษาขึ้นไป                     9(11.2)      4(5.0) 

reference 

  0.89 

0.24-3.24 0.860 

5.อาชีพหลัก          

           อาชีพอื่นๆ                                3(3.7)       5(6.2) 

       reference                 

          0.80  
0.04-0.92 0.026* 
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             เกษตรกรรม                            54(67.5)    

18(22.5) 

6.การมีโรคประจ าตัว   

           ไม่มี                                         49(61.2)    

20(25.0) 

           มี                                              8(10.0)     

3(3.7) 

7.ลักษณะการท างาน 

         เป็นผู้ผสมสารเคมีเท่านั้น           3(3.7)             - 

           มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน                 54(67.5)    

23(28.7) 

8.ระยะเวลาที่ท  าการฉีดพ่นต่อเน่ืองใน1วัน 

           1 - 3 ชม.                                  11(13.7)   

10(10.2) 

           4 ชม.ขึ้นไป                         46(57.5)    13(16.2) 

9.ระยะเวลาที่ท  าการฉีดพ่นต่อเน่ืองใน 1 ปี 

        น้อยกว่า 30 วัน                          28(35.0)      

17(21.2) 

          30 วันขึ้นไป                         29(36.2)     6(7.5) 

10.ช่วงเวลาที่ท  าการฉีดพ่นเป็นประจ า   

         ช่วงเช้า                                       52(65.0)     

21(26.2) 

         ช่วงเวลาอื่นๆ(บ่าย เยน็)           5(6.2)         2(2.5) 

11.ระยะเวลา/ประสบการณ์ที่ท  างานรับจ้างฉีดพ่น 

           น้อยกว่า 5 ปี                             20(25.0)       

4(5.0) 

           5 ปีขึ้นไป                                   37(46.2)      

19(23.7) 

 

12.รายได้ของครอบครัวเฉล่ียต่อเดือน 

         น้อยกว่า10,000 บาท               42(52.5)      

18(22.5) 

         10,000 บาทขึ้นไป               15(18.7)       7(8.7) 

13.รายได้จากการรับจ้างฉีดพ่นเฉล่ียต่อเดือน 

          น้อยกว่า 5,000 บาท              37(46.2)        

15(17.7) 

          5,000  บาทขึ้นไป                   20(25.0)       

8(10.0) 

 

reference 

 1.08     

 

reference 

  1.42 

 

reference 

  3.21 

reference 

  3.22 

 

 reference                           

  1.01 

 

 reference 

  1.01 

 

 

reference 

  0.81 

reference 

  1.01 

 

 

 

 

 

 

 

0.26-4.52 

 

1.23-1.65 

 

 

1.12-9.23 

 

1.01-8.51 

 

0.18-5.61 

 

0.11-1.30 

 

 

 

0.28-0.37 

 

0.36-2.79 

 

0.900 

 

0.550 

 

 

  0.026* 

 

 0.043* 

 

0.991 

 

0.118 

 

 

 

 

0.709 

 

 

0.979 

 
* มีความสมัพันธอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(p<0.05) 

 
จากตารางที่ 2 พบว่ามีการเจบ็ป่วยเกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 71.2 แต่ทั้งหมดมีอาการเพียงเลก็น้อยเท่านั้น เช่น

แสบตา เคอืงตา ปวดศรีษะ เวียนศรีษะ ผื่นคนัที่ผวิหน้ง แสบจมูก ไอ เจบ็คอฯลฯไม่มรีายงานอาการผดิปกตรินุแรง เมื่อ

วิเคราะห์ความเสี่ยงอนัตราย และความสมัพันธร์ะหว่างคุณลักษณะส่วนบุคล ลักษณะพฤติกรรมการรับจ้างฉีดพ่นกบัการ

เจบ็ป่วย โดยใช้สถติิ Chi-squre test พบว่าปัจจัยที่มคีวามสมัพันธก์บัความเสี่ยงอนัตรายและการเจบ็ป่วยอย่างมนีัยส าคัญ
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ทางสถิติได้แก่ อาชีพหลัก จ านวนชั่วโมงที่ท าการฉีดพ่นต่อวัน และจ านวนวันที่ท าการฉีดพ่นต่อปี  มีข้อสังเกตุว่าการ

รับจ้างฉีดพ่นหากท าเป็นคร้ังคราวจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าท าเป็นอาชีพหลัก(OR=0.80,95%CI=0.04-0.92) ปัจจัยนี้

น่าจะเป็นปัจจัยปกป้องการเจบ็ป่วยจากการรับจ้างฉีดพ่นได้  โดยคนที่รับจ้างฉีดพ่นต่อเนื่องเกนิ 4 ชม.ต่อวันจะมีความ

เสี่ยงต่อการเจบ็ป่วยมากเป็น3.21เท่า(OR=3.21,95%CI=1.12-9.23)และคนที่ฉีดพ่นต่อเนื่องเกิน30วันต่อปีจะมี

ความเสี่ยงต่อการเจบ็ป่วยมากเป็น3.22 เท่า(OR=3.22,95%CI=1.01-8.51)  
 
4.สรปุผลการประเมนิความเสี่ยงในการท างาน 

 จากการข้อมูลการประเมนิระดบัความเสี่ยงตามแบบ นบก.1-56 พบว่าส่วนใหญ่มีระดบัความเสี่ยงอนัตรายอยู่ที่
ระดับที่ 2 หรือมคีวามเสี่ยงปานกลางร้อยละ 51.2 และมคีวามเสี่ยงระดับที่ 1 หรือความเสี่ยงต่่า ร้อยละ 23.0 ส่วนความเสี่ยง
ค่อนข้างสูงระดบัที่ 3 และความเส่ียงสูง ระดับที่ 4 พบร้อยละ 20.0 และ 5.0 ตามล่าดับ และไม่พบความเสี่ยงสูงมากหรือ
ระดับที่ 5  
 

5.ข้อมูลเชิงคุณภาพเส้นทางการเข้าสู่อาชีพ 
จากการวิเคราะห์และสรปุประเดน็เนื้อหาจากการสมัภาษณเ์ชิงลึกตัวแทนหรือหัวหน้ากลุ่มรับจ้างฉีดพ่นในพ้ืนที่ 

โดยจ าแนกเป็น 6 ประเดน็ส าคญัดงันี้  
           1. ข้อมูลพ้ืนฐานทางครอบครัว ชุมชน สังคม  ก่อนที่จะเข้าสู่การท าอาชีพรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า พบว่าผู้ให้
ข้อมูลหลักทั้ง 20 คนเป็นคนในพ้ืนที่ ก าเนิดและตั้งถิ่นฐานในต าบลหนองแวง ลักษณะเป็นชุมชนชนบทอสีาน ท าอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนการรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าเป็นเพียงอาชีพเสริมรายได้ของครัวเรือนเท่านั้น  
2.ข้อมูลด้านรายได้ ความเป็นอยู่และความมั่นคง การรับจ้างฉีดพ่นเป็นอาชีพเสริมที่มรีายได้มากพอเป็นอาชพีที่

มีผู้ว่าจ้างแน่นอนตายตัว บางรายบอกว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคง ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน  และเกอืบครึง

หนึ่งไม่มีกรรมสทิธิ์ในที่ดิน จ านวนค่าจ้างที่ได้อาจสงูมากถึงวันละ 1,000-1,500 บาท แต่ท าในระยะเวลาสั้นๆไม่ใช่ท า

ทั้งปี และยอมรับว่ารายได้จากการรับจ้างเป็นมูลเหตจูุงใจที่ส  าคญัและในการเข้าท าอาชีพนี้  
3.ด้านการบริการจัดการในกลุ่ม ส่วนมากจะรวมกันท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม โดยมีหัวหน้าทีมคอยบริหาร

จัดการ ตดิต่อสื่อสาร สั่งการ ดูแล ประสานงาน จัดหาแหล่งงานจ้าง ต่อรองราคากบัผู้ ว่าจ้าง และจัดสรรแบ่งปันค่าจ้างให้

สมาชิก การท างานจะช่วยเหลือกันทุกขั้นตอน และยึดตามค าสั่งของหัวหน้าทีม มีบางคร้ังที่เกิดความขัดแย้ง เนื่องจาก

หัวหน้าไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม ในการจัดการเรื่องเงินส่วนแบ่งหรือรายได้จาการรับจ้าง จนเกิดการแตกออกจากกลุ่ม  

แล้วไปจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาใหม่ ลักษณะความเป็นผู้น าและการบริหารจัดการในกลุ่ม  และเป็นมูลเหตุจูงใจที่ส  าคัญในการ

ตดัสนิใจเข้าสู่การท าอาชีพนี้  

4.ข้อมูลด้านความสมัพันธ์ของครอบครัวและเครือญาติในชุมชน พบว่ากลุ่มรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า อาศัยอยู่

ละแวกหรือคุ้มในหมู่บ้านที่ใกล้ชิดกนั และมีความสมัพันธท์างเครือญาติแบบแนบแน่น มีลักษณะพ้ืนฐานทางครอบครัว 

และการประกอบอาชีพ หารายได้ใกล้เคียงกนั เคยร่วมกนัรับจ้างแรงงานทั้งในหมู่บ้านและต่างพ้ืนที่มาก่อน จึงเกดิการ

พบปะสงัสรรค์ ชักชวน ชักจูง แนะน า  หรือมีโอกาสได้รับรู้ถึงลักษณะอาชีพรับจ้าง ถือได้ว่าเป็นมูลเหตุจูงใจที่ส  าคัญการ

เข้าสู่อาชีพอกีช่องทางหนึ่ง 
            5. ด้านการฝึกฝนทกัษะในอาชีพลข้อมู   พบว่าในกลุ่มรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า ไม่ได้มีการฝึกอบรมเทคนิคการ

ฉีดพ่นมาก่อน จะอาศัยการบอกเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์ในการท างาน จากคนหนึ่งสู่คนหนึ่ง จากพ่อสู่ลูก จาก

หัวหน้าทมีสู่สมาชิกทมี ถ่ายทอดแบบปากต่อปาก และใช้ความสามารถของแต่ละบุคคลในการสะสมทกัษะ ประสบการณ ์

โดยไม่รู้ ว่าพฤติกรรมการฉีดพ่นที่ ถูกต้องเป็นอย่างไร เหมาะสมและปลอดภัยหรือไม่ ในการท างานจะอาศัยผู้มี

ประสบการณม์ากกว่าหรืออาจเป็นหัวหน้าทมี ที่จะคอยดูแล ช่วยเหลือ ก ากบัทุกขั้นตอนการท างานโดยเฉพาะลูกทมีที่เข้า

มาเป็นสมาชิกใหม่ จึงไม่จ าเป็นต้องมกีารฝึกฝนหรือผ่านงานมาก่อน 
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            6.ลักษณะประชาสมัพันธผ์ลงานเพ่ือดงึดูดใจลูกค้าหรือผู้ ว่าจ้างในแต่ละกลุ่ม จะมกีารประชาสมัพันธผ์ลงานของ

ทีมเพ่ือดึงดูดใจผู้มาว่าจ้างที่แตกต่างกัน ความเป็นผู้น าและคุณลักษณะของหัวหน้าทีมเป็นสิ่งส าคัญในการเรียกลูกค้า

รองลงมาคอืลักษณะผลงานเด่นๆของทมีที่น าเสนอผู้ว่าจ้างเช่น ไปตามนัดหมาย ท างานรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพในหมู่บ้าน

ที่มกีารแข่งขนัสงูอาจมกีารลดราคาค่าจ้างต่อไร่ แต่ส่วนใหญ่จะมผู้ีว่าจ้างรายเดมิจองงานล่วงหน้าไว้ก่อน  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 พฤติกรรมการรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าในกลุ่มคนดังกล่าวแตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการฉีดพ่นที่ไม่

ถูกต้องไม่เหมาะสม มีการสัมผัสกับยาฆ่าหญ้าเข้าสู่ร่างกายโดยตรง จากการใช้อุปกรณ์ฉีดพ่นที่ช ารุด รวมถึงการไม่ใช้

เคร่ืองป้องกนัตนเองตลอดเวลาการฉีดพ่น และยังพบว่ามบีางรายไม่ใช้อปุกรณป้์องกนัตนเองถงึร้อยละ 16.4 ใช้อปุกรณ์

ที่ช ารดุร้อยละ 9.9 มกีารสดูดมและสมัผสัสารเคมโีดยตรงถงึร้อยละ 95.8  ที่ส  าค ญยังพบว่ามกีารดื่มแอลกอฮอล์ การสบู

บุหร่ี การดื่มน า้และรับประทานอาหารในขณะท างาน ขณะพักเหนื่อย หรือภายหลังการท างานโดยที่ยังไม่ได้เปล่ียนชุดหรือ

อาบน า้ช าระร่างกายเลยถึงร้อยละ 23.8,42.5 และ 38.8 ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษาของ เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร

(2553)ที่ศึกษาความเสี่ยงจากการสมัผสัสารพาราควอทของเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดโดยใช้รปูแบบการสื่อสารความเสี่ยง 

ต าบลน า้ตก อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน พบว่าเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดมกีารใช้อปุกรณป้์องกนัตนเองที่ไม่เหมาะสมถงึร้อย

ละ 75.5 บางรายปฏเิสธการใช้หน้ากากแว่นตา หมวกครอบศรีษะ และผ้าปิดจมูก ด้วยเหตุผลว่าหายใจไม่สะดวก อดึอดั 

ฉีดพ่นยาได้ล่าช้ากว่า และสอดคล้องกบัการศึกษาของวิชชาดา สนิลา(2554)ที่ศึกษาพฤติกรรมการฉีดพ่นสารเคมีก าจัด

ศัตรพืูช ในต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง พบว่าเกษตรกรมพีฤตกิรรมการฉีดพ่นที่ไม่ถูกต้องถงึร้อยละ 

18.2 มีการพักดื่มน า้ สุบบุหร่ีระหว่างฉีดพ่นถึงร้อยละ5.6 ซึ่งแตกต่างกับประชุมพร เหล่าประเสริฐ(2551)ที่พบว่า

เกษตรกรอ าเภอโกสมุพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่ร้อยละ 83.7 ฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศรัตรูพืชในช่วงเยน็ มีการ

สวมอปุกรณป้์องกนัตนเองในขณะฉีดพ่นทุกคร้ังถงึร้อยละ 96.5 และยังแตกต่างกบัชนิกานต ์คุ้มนกและสดุารัตน์ พิมเสน

(2557)ที่ศึกษาพฤตกิรรมการใช้สารก าจัดศัตรพืูชของเกษตรกรต าบลจอมทอง อ าเภอเมอืง จังหวัดพิษณโุลก ซึ่งรายงาน

ว่าการฉีดพ่นยาเกษตรกรจะมีการสวมอุปกรณ์ป้องกนัตนเองโดยไม่หยุดรับประทานอาหารหรือดื่มน า้เกอืบทุกคน แต่มี

เพียงร้อยละ12ที่หยุดพักสบูบุหร่ีขณะฉีดพ่น 

              การเจบ็ป่วยทางร่างกายและความเสี่ยงอนัตราย มีความสมัพันธก์บั 1.อาชีพหลักก่อนที่จะมารับจ้างฉีดพ่นยา 

2.จ านวนชั่วโมงที่ท าการฉีดพ่นต่อวัน และ3.จ านวนวันที่ท าการฉีดพ่นต่อปี  โดยมีข้อสงัเกตุว่าถ้ารับจ้างฉีดพ่นเป็นครั้ง

คราวไม่ยึดเป็นอาชีพหลักจะมีความเสี่ยงอนัตรายน้อยกว่า ส่วนระยะเวลาการฉีดพ่นต่อวันถ้าเกนิวันละ 4 ชม. จะท าให้

เกดิอาการผิดปกติและการเจบ็ป่วยท าให้มีความเสี่ยงอนัตรายมากกว่า  และโดยเฉพาะการรับจ้างฉีดพ่นสะสมเกนิปีละ 

30 วัน พบความเสี่ยงอนัตรายและการเจบ็ป่วยมากกว่าเช่นเดียวกนั ปัจจัยทั้ง 3 มคีวามสมัพันธอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 

สอดคล้องกันกับการศึกษาของวิมลรัตน์ กุดทิงและมานพ คณะโต(2558)ที่ศึกษาปัจจัยที่มีต่อความรู้  พฤติกรรมและ

ผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ ใช้สารเคมีก าจัดศรัตรูพืช ต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู  

พบว่าเกษตรกรมีความรู้  ความเข้าใจในการป้องกันตนเองอยู่ในเกณฑ์ดี แต่การใช้อุปกรณ์ ในการป้องกันตนเองที่ไม่มี

ประสทิธภิาพท าให้สารเคมเีข้าสู่ร่างกายมากเกนิไปท าให้เกดิผลกระทบต่อสขุภาพและการเจบ็ป่วย และยังพบว่าผู้ที่ฉีดพ่น

สารเคมีต่อเนื่องมานานเกนิ 5 ปีจะมีผลกระทบมากกว่าถึง 2.78 เท่า(AOR=2.78 95%CI=1.14-6.76)  ในการศึกษา

คร้ังนี้คนที่รับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้ามีการเจบ็ป่วยร้อยละ 71.2  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาการเลก็น้อยไม่พบกลุ่มอาการปาน

กลางและรุนแรง สอดคล้องกับการศึกษาของ Wongwichit และคณะ(2012) ที่ศึกษาการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชของ

ชาวไร่ข้าวโพดในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาและการศึกษาคุณภาพในเกษตรกร จ านวน 407 

ราย พบว่า เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดร้อยละ 36.1 มอีาการเจบ็ป่วยและได้รับผลกระทบต่อสขุภาพภายหลังการฉีดพ่น พบ

มีอาการเลก็น้อยร้อยละ 30 มีอาการปานกลางร้อยละ 7 ไม่พบอาการรุนแรง ส่วนใหญ่รักษาพยาบาลที่สถานบริการใน

พ้ืนที่ร้อยละ 75 ให้ข้อมูลว่าไม่เคยตรวจคัดกรองหาสารเคมีตกค้างในเลือดในปีที่ผ่านมาเลย  และยังสอดคล้องกับ

รายงานการวิจัยของวิทญา ตนัอารีย์(2554)ที่ศึกษาการประเมนิผลกระทบต่อสขุภาพจากการใช้สารเคมทีางการเกษตรใน



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  
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การปลูกพืชไร่เขตเทศบาลเมอืงแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเกษตรบางส่วนมพีฤตกิรรมการฉีดพ่น

ที่ไม่ถูกต้องถงึร้อยละ 78.6 และการเจบ็ป่วยที่พบส่วนโดยใหญ่เป็นกลุ่มโรคกระดูกและข้อ  โรคระบบประสาท และระบบ

ทางเดนิหายใจ ทั้งยังสอดคล้องกบัยุวยงค ์ จันทรว์ิจิตร (2554)ที่ศึกษาความเสี่ยงอนัตรายจากการท างานและผลกระทบ

ด้านสขุภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร พบว่าการเจบ็ป่วยส่วนมากร้อยละ 70.5 เกดิจากสารเคมีหกรดล าตัวและ

เสื้อผ้าชุดท างานขณะฉีดพ่น มกีารสมัผสัสดูดมละอองสารเคมร่ีวมด้วย การเจบ็ป่วยที่พบมอีาการเลก็น้อยถงึปานกลาง   

เส้นทางการเข้าสู่อาชีพ พบว่าลักษณะการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอยู่ภายใต้การชักชวนและการบริหารจัดการของ

หัวหน้ากลุ่ม เกดิเป็นมูลเหต ุแรงจูงใจ และปัจจัยสนับสนุนให้มคีวามมุ่งมั่นที่จะเข้าสู่อาชีพนี้  อกีทั้งมูลเหตดุ้านรายได้และ

ฐานะของครัวเรือนเป็นอกีเหตุผลหนึ่งที่ท  าให้ตัดสนิใจ อาจเป็นเพราะอาชีพนี้มีรายได้ดี ส่วนรูปแบบ,องค์ประกอบและ

บริหารจัดการในกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน ความขัดแย้งหรือขัดผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มมีเป็นบางครั้ง ส่วนการ

ประชาสมัพันธ,์การต่อรองและการเสนอราคาค่าจ้างฉีดพ่นต่อไร่ เป็นความสามารถและทกัษะเฉพาะของหัวหน้ากลุ่มที่จะ

บ่งชี้ และส่งผลต่อความส าเรจ็หรือความล้มเหลวของกลุ่ม ส่วนการมุ่งมั่นให้ได้ค่าจ้างมากที่สดุเท่าที่จะท าได้โดยไม่ค านึง

หรือตระหนักต่อปัญหาสขุภาพของตนเอง ท าให้เกดิการเจบ็ป่วยถอืเป็นข้อด้อยของการท าอาชีพนี้  โดยเฉพาะบางรายที่ฉีด

พ่นต่อเนื่องและยาวนานมากเกนิความจ าเป็น ก่อให้เกดิความวิตกกงัวลและความเครียดส่งผลกระทบตามมา สอดคล้อง

กบัการศึกษาของปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์(2546) โดยพบว่าบางคนมีความยินดีและพึงพอใจจากการมีรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น 

แต่เกดิปัญหาและผลกระทบต่อสขุภาพทั้งทางจิตใจ ครอบครัว ชุมชน และสงัคมโดยรวมที่เกดิจากปัจจัยที่เกี่ยวเนื่อง และ

ยังสอดคล้องกบัการศึกษาของ ดนัย เคหัง (2542) ที่พบว่าการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตของชุมชนจากการผลิตเพ่ือ

การบริโภคเป็นการผลิตเพ่ือการค้า ท าให้สดัส่วนการใช้สารเคมทีางการเกษตรของประชาชนมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น ท าให้

เกดิผลกระทบต่อสขุภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อมเกดิการเปล่ียนแปลงความสมัพันธ์ทางสังคม

ของประชาชนไปด้วย  

 
สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

  คนที่ท าอาชีพจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าเป็นผู้ชายทั้งหมด รปูแบบการท างานเป็นกลุ่ม มอีงคป์ระกอบและการบริหาร

จัดการภายในกลุ่มคล้ายคลึงและใกล้เคยีงกนัมกีารช่วยเหลือและมสี่วนร่วมทุกขั้นตอน ส่วนมากนิยมฉีดพ่นในช่วงเช้า ฉีด

พ่นเฉล่ียวันละ 5 ชม.ปีละ 30 วัน พบว่ามีพฤติกรรมการรับจ้างฉีดพ่นไม่ถูกต้อง บางรายไม่สวมอุปกรณ์ป้องกนัตนเอง

ตลอดระยะเวลาการฉีดพ่น รวมทั้งไม่มีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนท างานท าให้มีการสมัผัสร่างกายโดยตรงถึงร้อยละ 30 

การเปล่ียนชุดท างาน ช าระร่างกายก่อนดื่มน ้าหรือรับประทานอาหารพบเพียงร้อยละ 37.5เท่านั้นและมีการดื่ม

แอลกอฮอล์ร้อยละ 23.8 จากความเชื่อหรือค่านิยมที่ถ่ายทอดกนัในกลุ่ม ส่วนพฤติกรรมที่เป็นปัจจัยป้องกนัและปฏบิตัิ

ได้ถูกต้องได้แก่การอ่านฉลากบรรจุ  การสวมถุงมือยาง การสวมใส่รองเท้าบู้ท ภายหลังฉีดพ่นพบว่ามีการเจบ็ป่วยสงูถงึ

ร้อยละ 71.2 แต่มีอาการผิดปกติเล็กน้อย พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงอันตรายและเจ็บป่วยอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติได้แก่ อาชีพหลัก จ านวนชั่วโมงที่ท าการฉีดพ่นต่อวัน และจ านวนวันที่ท าการฉีดพ่นสะสมต่อปี  พบว่า

คนที่รับจ้างฉีดพ่นต่อเนื่องเกนิ 4 ชม.ต่อวันจะมีความเสี่ยงต่อการเจบ็ป่วย 3.21เท่า(OR=3.21,95%CI=1.12-9.23)

และการรับจ้างฉีดพ่นต่อเนื่องเกนิ30วันต่อปี จะมคีวามเสี่ยงต่อการเจบ็ป่วย 3.22เท่า(OR=3.22,95%CI=1.01-8.51) 

และคนที่มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรรมแล้วท าเป็นอาชีพเสริมมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย 13.24เท่า(AOR=

13.24,95%CI=2.01-87.26) ผลการประเมินความเสี่ยงอันตรายตามแบบ นบก.1-56 พบว่าว่าร้อยละ 50 มีความ

เสี่ยงระดบัปานกลาง มคีวามเสี่ยงสงูร้อยละ 5 และไม่พบความเสี่ยงสงูมาก   

 ส่วนประเดน็เส้นทางการเข้าสู่อาชีพ รปูแบบ กระบวนการ และมูลเหตจูุงใจในการเข้ามาประกอบอาชีพนี้  ได้แก่ 

1.รูปแบบการชักชวนมาท าเป็นอาชีพเสริมรายได้ของครัวเรือน 2.มูลเหตุด้านรายได้ ความเป็นอยู่และความมั่นคงใน

อาชีพ การรับจ้างฉีดพ่นเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้มากกว่ารับจ้างอื่นๆและใช้เวลาน้อยกว่า 3.รูปแบบด้านการบริหาร

จัดการในกลุ่มและลักษณะความเป็นผู้น าของหัวหน้ากลุ่ม 4.มูลเหตุด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวและเครือญาติใน

ชุมชนท าให้มโีอกาสได้เรียนรู้  เข้าถงึได้ง่ายขึ้น 5.กระบวนการด้านการฝึกฝนทกัษะการถ่ายทอดประสบการณ ์ของสมาชิก
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และใช้ประสบการณ์ตรงของแต่ละบุคคลในการเข้าสู่อาชีพ 6.รูปแบบการประชาสมัพันธผ์ลงานของกลุ่มมีความแตกต่าง

กนัในแต่ละกลุ่มจะเป็นเคร่ืองมอืในการการันตคีวามเป็นมอือาชีพในการรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าต่อไป   ข้ อ

สนอแนะ อาชีพรับจ้างฉีดพ่นยาฆ่าหญ้าเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงอนัตราย และเกดิผลกระทบต่อสขุภาพ   ในการศึกษานี้

พบว่ากลุ่มที่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและระยะเวลาในการสัมผัสสารเคมี เป็นความเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดผล

กระทบต่อสุขภาพ จึงควรมีการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากการประกอบอาชีพนี้ ตามมาตรฐาน เพให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องน าไปใช้ในการวางแผนงานหรือจัดท าโครงการในการด าเนนิงานคลินกิสขุภาพเกษตรกร และสร้างเสริมสนับสนุน

ให้ประชาชนมอีงค์ความรู้ที่ถูกต้อง และมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน 5 ประเดน็ส าคญัเช่น 1.ปรับลดระยะเวลาการฉีด

พ่นไม่เกนิ 4 ชม.ต่อวันและไม่ฉีดพ่นสะสมเกนิ 30 วันใน 1 ปี  2.ควรรับจ้างฉีดพ่นเป็นครั้งคราวเท่าที่จ าเป็นเท่านั้นไม่

ควรยึดเป็นอาชีพเสริมจากการเกษตรกรรมและเป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือน 3.ปรับเปล่ียนความเชื่อค่านิยมและ

พฤตกิรรมในการถอนพิษยาฆ่าหญ้าภายหลังการฉีดพ่นเช่นการดื่มสรุาผสมกบัยาแก้แพ้  4.มกีารตรวจสอบและใช้อปุกรณ์

ฉีดพ่นรวมทั้งเครื่องป้องกันตนเองส่วนบุคคลที่ถูกต้อง เหมาะสมตลอดเวลาการฉีดพ่น และ 5.งดเว้นการสบูบุหร่ี ดื่มน า้

และรับประทานอาหารโดยที่ยังไม่ได้เปล่ียนชุด ท าความสะอาดหรืออาบน า้ช าระร่างกายในทุกขั้นตอนของการฉีดพ่นเพ่ือ

ลดอนัตรายและผลกระทบต่อสขุภาพ โดยการมสี่วนร่วมของภาคเีครือข่ายทุกภาคส่วน        
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บทคดัย่อ 

 วัตถุประสงคข์องงานวิจัยเพ่ือทดสอบค่าก าลังแรงยึดแบบกดออก (push out bond strength) ของซีลเลอร์ที่มอีิ

พอกซีเรซินเป็นองคป์ระกอบ (AH plus
®
) ต่อเนื้อฟันบริเวณรากฟันภายหลงัจากการใส่ทรีมกิซ์-เอม็พี ใช้ฟันกรามน้อย

ล่างที่มหีนึ่งคลองรากจ านวน 60 ซี่  ขยายคลองรากฟันจนถงึเบอร์ 40 ความผาย .04  แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม 

กลุ่มละ 15 ชิ้นตวัอย่าง  กลุ่ม 1 ใส่ยาทรีมกิซ์ผสมกบัน า้กลั่น กลุ่ม 2 ใส่ยาทรีมกิซ์ที่ผสมกบัเอม็พี  กลุ่มที่ 3 ใส่เอม็พี  และ

กลุ่มที่ 4 เป็นกลุ่มควบคุมไม่มกีารใส่ยาในคลองรากฟัน  2 สปัดาห์ต่อมาท าการล้างและอดุรากฟันด้วยซีลเลอร ์  ตดัราก

ฟันที่ 1  3  และ 7 มม.  จากปลายราก แล้วน าไปวัดค่าก าลงัแรงยึดแบบกดออก ผลการทดสอบด้วยสถติกิารทดสอบครสุ

คลั-วอลลิส (the Kruskal-Wallis Test) ที่ระดบันัยส าคญั .05  ค่าเฉล่ียก าลังแรงยึดแบบกดออกของรากฟันแตกต่างกนั

อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติเิมื่อจ าแนกตามต าแหน่งของรากฟัน  แต่ค่าเฉล่ียก าลังแรงยึดแบบกดออกของรากฟันบริเวณ

ส่วนกลางแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติเิมื่อจ าแนกตามชนดิของยาที่ใส่ในคลองรากฟัน  กลุ่มทรีมกิซ์-เอม็พีมี

ค่าเฉล่ียก าลังแรงยึดแบบกดออกมากกว่ากลุ่มทรีมกิซ์ และกลุ่มเอม็พี  ทุกกลุ่มทดลองมค่ีาเฉล่ียก าลังแรงยึดแบบกดออก

ของรากฟันแตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติิ รปูแบบการแตกหักส่วนใหญ่เป็นการแตกหักที่เกดิขึ้น

ภายในซีลเลอร์ (cohesive failure) และการแตกแบบหักผสม (mixed failure)  ภายใต้ข้อจ ากดัของการศึกษานี้สรปุได้ว่าท

รีมกิซ์-เอม็พีไม่มผีลลดค่าก าลังแรงยึดค่าก าลังแรงยึดแบบกดออกของซีลเลอร์ที่มอีพิอกซีเรซินเป็นองคป์ระกอบต่อเนื้อ

ฟันบริเวณรากฟัน 

ค าส าคญั: ค่าก าลังแรงยึด  ซีลเลอร์ที่มอีพิอกซี่เรซินเป็นองคป์ระกอบ  ค่าก าลังแรงยึดแบบกดออก  เอเอชพลัส  

 

Abstract 

  The purpose of this study was to evaluate push out bond strength of epoxy resin based sealer to 

human root canal dentin after 3Mix-MP intracanal medication.  Sixty extracted single canal premolars were 

prepared using rotary instruments to no 40,  taper .04,  then teeth were divided into four experimental groups of 

15 teeth each according to intracanal medications group 1: 3Mix,  group 2: 3Mix-MP,  group 3: MP,  and group 

4: negative control.  The medications were placed into the root canal and left for two weeks.  The root canals were 

then obturated with AH Plus™.  Cervical, middle, and apical sections were cut 1, 3, and 5 mm. coronally to root 

apex for the push-out bond strength test on the next day and failure mode examination.  The result, in comparison, 

the Kruskal-Wallis Test (statistically significant at the .05 level) showed that the mean of push out bond strength 

differences were not significant statistically when classified by location of root.  On the other hand, the mean of 
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push out bond strength when classified by type of medication, only in middle section is different.  3Mix-MP 

showed significant higher the mean of push bond strength value than 3Mix and MP, there was no significant 

difference in the mean of push out bond strength between experimental groups and control group.  Specimens 

showed predominantly cohesive failure within sealers and mixed failure.  Conclusion, 3Mix-MP improved the 

bond strength of the epoxy resin based sealer in the middle section. 

Keywords: Bond strength, Epoxy resin-based sealers, Push out bond strength, AH Plus 

 

บทน า 

 ในปัจจุบันได้มีการน าเอายาต้านจุลชีพมาใช้ในการรักษาคลองรากฟันอย่างแพร่หลาย ยาต้านจุลชีพที่นิยม

น ามาใช้ได้แก่ทรีมิกซ์ ประกอบไปด้วยซิโปรฟลอซาซิน (ciprofloxacin)  เมโทรนิดาโซล (metronidazole)  และมิโน

ไซคลิน (minocycline) โดยส่วนใหญ่  จะผสมกบักระสายยา (vehicle) เพ่ือเป็นตวัน ายาต้านจุลชีพให้แพร่เข้าไปในคลอง

รากฟันได้ดยีิ่งขึ้น  Hoshino และคณะ (Hoshino et al., 1996) ได้น าเอาแมคโครกอล (macrogol ointment; M) และโพ

รพิลีนไกลคอล (propylene glycol; P) มาใช้เป็นกระสายยาส าหรับทรีมกิซ์ หรือเรียกรวมว่าทรีมกิซ์-เอม็พี  

 การรักษาคลองรากฟันจะประสบความส าเรจ็ได้ต้องมกีารก าจัดเชื้อโรคหรือสิ่งกระตุ้นต่างๆ ที่อยู่ภายในคลอง

รากฟันหรือภายในท่อเนื้อฟันโดยการเตรียมคลองรากฟัน (mechanical instrumentation) ร่วมกบัการใช้น า้ยาล้างคลอง

รากฟัน (irrigation) และการให้ยาคลองรากฟัน(intracanal medication) แต่เชื้อบางชนิดมคีวามสามารถที่จะปรับเปล่ียน

ตวัเองให้ทนต่อสภาวะที่ขาดแคลนอาหาร และการที่เชื้ออยู่รวมกนัเป็นแผ่นชวีภาพ (biofilm) เป็นผลให้กระบวนการ

รักษารากฟันด้วยวิธพ้ืีนฐานอาจไม่สามารถก าจัดเชื้อได้หมด จึงต้องมกีารน าเอาทรีมกิซ์-เอม็พีมาใช้เพ่ือช่วยในการก าจัด

เชื้อได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

   เมโทรนิดาโซลเป็นยาต้านจุลชีพที่ออกฤทธิ์กว้าง (broad spectrum) ท าลายได้ทั้งโปรโตซวั

และแบคทเีรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจน  มโินไซคลินเป็นสารกึ่งสงัเคราะห์ (semisyntheic) จากเตตร้าไซคลิน (tetracycline) 

ที่ออกฤทธิ์ใกล้เคยีงกนั มฤีทธิ์ยับย้ังการเจริญของเชื้อแบคทเีรีย (bacteriostatic) ออกฤทธิ์กว้างยับย้ังทั้งเชื้อแกรมบวก

และแกรมลบ  ซิโปรฟลอซาซนิเป็นฟลูออโรควิโนโลนสงัเคราะห์ (synthetic fluoroquinolone) ที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทเีรีย 

(bactericidal) ได้อย่างรวดเรว็  ท าลายเชื้อแบคทเีรียแกรมลบเป็นส่วนใหญ่ และแกรมบวกได้บางกลุ่ม  แบคทเีรียที่ไม่ใช้

ออกซิเจนเกอืบทุกชนิดจะดื้อต่อซิโปรฟลอซาซนิ  จึงต้องใช้ร่วมกบัเมโทรนิดาโซล (Parasuraman, 2012)  

 กระสายยาใช้ผสมกบัยาเพ่ือให้ยาเกดิการแตกตวั มผีลต่อระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของยาช่วยให้ยาออกฤทธิ์

เรว็และนานขึ้น และช่วยให้ยาต้านจุลชีพแพร่เข้าไปในคลองรากฟันได้ดยีิ่งขึ้นโดยเฉพาะในบริเวณท่อเนื้อฟันและคลอง

รากฟันส่วนที่เป็นครีบ รอยคอด หรือแม้แต่คลองรากบริเวณที่อดุตนั กระสายยามหีลายชนิดแต่ที่นิยมใช้ในทางเอน็โด

ดอนตไ์ด้แก่ แมคโครกอลและโพรพิลีนไกลคอล (Nalawade, Bhat, & Sogi, 2015)  

 ในปัจจุบนัมซีีลเลอร์ที่ใช้ในการอดุคลองรากฟัน (root canal sealer) หลายชนิดในท้องตลาด แต่ชนิดหนึ่งที่

นิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายในเมอืงไทยได้แก่ซีลเลอร์ที่มอีพิอกซีเรซินเป็นองคป์ระกอบ (epoxy resin based sealer) ข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกบัผลของทรีมกิซ-์เอม็พีที่มต่ีอแรงยึดของเนื้อฟันกบัซีลเลอร์ที่มอีพิอกซี่เรซินเป็นองคป์ระกอบ ยังมไีม่มาก

นัก งานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของทรีมกิซ์-เอม็พีต่อซีลเลอร์ที่ใช้ในการอดุคลองรากฟัน โดยเฉพาะค่าก าลงัแรงยึดแบบกด

ออก เป็นการทดสอบแรงยึดระหว่างพ้ืนผวิของวสัดุสองชนิดโดยใช้แรงดงึ(tensile stress) ร่วมกบัแรงกด(compressive 

stress)  เหมาะสมในการทดสอบวัสดุภายในคลองรากฟัน (Soares et al., 2008) 

วิธีด าเนินงานวิจยั 

 ใช้ฟันกรามน้อยล่างที่มหีนึ่งคลองรากจ านวน 60 ซี่ เป็นฟันที่ถอนเพ่ือการรักษาทางทนัตกรรมจัดฟัน ฟันที่

ถอนแล้วจะถูกเกบ็ในสารละลายไทมอลความเข้มข้นร้อยละ 0.1 ระยะเวลาไม่เกนิ 6 เดอืน เป็นฟันที่มกีารสร้างรากฟัน

สมบูรณ ์ ไม่มรีอยผุ รอยร้าวบนรากฟัน และไม่มพียาธสิภาพ ถ่ายภาพรังสดีจิิตอลด้วยฟิล์มเอกซเรย์ดจิิตอลในแนวตรง

หรือแนวใกล้แก้ม-ใกล้ลิ้น  และแนวระนาบข้าง (sagittal plane) หรือแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง  ฟันที่น ามาทดลองต้องมี
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ความยาว รปูร่าง ขนาด และความหนาของเนื้อฟันและความยาวของรากฟันใกล้เคยีงกนั มคีลองรากฟันตรงหรือโค้งน้อย

กว่า 10 องศา ส าหรับการวัดความโค้งของรากฟันตามวิธขีอง Schneider (Schneider, 1971)  ท าการทดลองโดยผู้วิจัย

เพียงคนเดยีวตลอดทั้งการทดลอง  การวิจัยได้ผ่านรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หมายเลขหนังสอืรับรองจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ (Certificate of Approval: COA)  คอื COA440/2016  

 ท าความสะอาดฟันด้วยใบมดีเบอร์ 15  แล้วน าฟันมาตดัสว่นตวัฟันออกในแนวตั้งฉากกบัแนวแกนฟันด้วย

แผ่นกรอกากเพชรที่มนี า้หล่อล่ืน  ตดัให้ต ่ากว่ารอยต่อระหว่างเคลือบรากฟันและเคลือบฟัน (cemento-enamel junction)  

ลงมาประมาณ 1 มลิลิเมตร และมจุีดอ้างองิเป็นระนาบเรียบตั้งฉากกบัแนวแกนฟัน ท าการวัดความยาวรากฟันด้วย

ตะไบเคชนิดหมุนด้วยมอืเบอร์ 10 จนมองเหน็ที่บริเวณรเูปิดปลายรากฟัน แล้วใช้ความยาวในการท างาน (working 

length) สั้นขึ้นมา 1 มลิลิเมตร เปล่ียนหัวกรอกากเพชรเมื่อตดัชิ้นตวัอย่างครบ 5 ชิ้น หรือทนัททีี่แผ่นหัวกรอกากเพชร

ช ารดุ ในกรณทีี่ยังมเีนื้อเย่ือในหลงเหลืออยู่ในคลองรากฟัน ใช้เขม็หนามสขีาว (barbed broaches no 15)  ท าการเกี่ยว

เนื้อเยื่อในออกก่อนท าการขยายคลองรากฟัน โดยใช้เขม็หนาม 1 อนั ต่อชิ้นตวัอย่าง 15 ชิ้น หรือ 1 กลุ่มทดลอง  

 ขั้นตอนการเตรียมคลองรากฟัน  เตรียมคลองรากฟันที่ความยาว 1 มลิลิเมตรจากปลายรากฟัน  เริ่มจากใช้

ตะไบเคชนิดหมุนด้วยมอื เบอร์ 10 ต่อด้วยเบอร์ 15 และตามด้วยเบอร์ 20 ขยายคลองรากฟันจนหลวม จากนั้นท าการ

ขยายคลองรากต่อด้วยตะไบที่หมุนด้วยเคร่ืองขยายคลองรากฟันระบบเอม็ทูร่วมกบัสารหล่อลื่น (RC Prep
®
)  ตามล าดบั

จนสิ้นสดุที่เบอร์ 40 ความผาย 0.04  ทุกคร้ังที่เปล่ียนเคร่ืองมอืจะล้างคลองรากฟันด้วยโซเดยีมไฮโปคลอไรตค์วาม

เข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาณ 2 มลิลิลิตร โดยใช้กระบอกใส่น า้ยาล้างคลองรากฟัน ต่อกบัเขม็ล้างขนาด 27 โดยงอเขม็ล้าง

ประมาณ 30 องศา ตามด้วยเอน็โดแอคตเิวเตอร์นาน 1 นาท ี และใช้ตะไบเคชนิดหมุนด้วยมอืเบอร์ 10 ใส่เข้าไปในคลอง

รากฟันเกนิความยาวในการท างาน 1 มลิลิเมตร เพ่ือเปิดปลายรากฟันให้โล่ง (patency)  

 ขั้นตอนการใส่ยาในคลองรากฟัน ท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยวิธจีับสลาก (Lottery)  แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 15 ชิ้นตัวอย่างเท่ากนั ดังนี้  กลุ่มที่ 1 

กลุ่มทรีมกิซ์:  เตรียมทรีมกิซ์โดยน ายาซิโปรฟลอซาซิน เมโทรนิดาโซล และมโินไซคลินบดให้เป็นผงอย่างละ 25 มลิลิกรัม 

และน า้กลั่น 25 มลิลิลิตร แล้วน ามาผสมกบัทรีมกิซ์ด้วยพายผสมซีเมนตบ์นแผ่นแก้วผสมซีเมนตจ์นเข้ากนั  อตัราส่วนทรี

มกิซ์ต่อน า้กลั่นเป็น 3 ต่อ 1 โดยปริมาตร (Akcay, Arslan, Topcuoglu, & Tuncay, 2014)  กลุ่มที่ 2 กลุ่มทรีมกิซ์-เอม็

พี: เตรียมทรีมิกซ์โดยน ายาซิโปรฟลอซาซิน เมโทรนิดาโซล และมิโนไซคลินบดให้เป็นอย่างละ 25 มิลลิกรัม และ

เตรียมเอม็พีโดยใช้แมคโครกอลออยทเ์มนทแ์ละโพรพิลีนไกลคอลอย่างละ 7.5 มิลลิลิตร เพ่ือให้ได้อตัราส่วน 1 ต่อ 1 

โดยปริมาตร  น าทรีมกิซ์ 75 มลิลิกรัมผสมกบัเอม็พี 15 มลิลิลิตร  จะได้อตัราส่วนทรีมกิซ์ต่อเอม็พี 5 ต่อ 1 โดยปริมาตร 

(Akcay et al., 2014)  กลุ่มที่ 3 กลุ่มเอม็พี:   เตรียมเอม็พีโดยใช้แมคโครกอลออยทเ์มนทแ์ละโพรพิลีนไกลคอลอย่าง

ละ 7.5 มลิลิลิตร  และกลุ่มที่ 4 กลุ่มควบคุมลบ: ไม่มกีารใส่ยา  ผสมยา 1 คร้ังส าหรับ 5 คลองรากฟัน น ายาที่เตรียมได้

จากกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม  ใส่ไปในคลองรากฟันตามที่ได้แบ่งกลุ่มไว้จนเตม็แน่นคลองรากฟันที่ระดบัต ่ากว่าขอบบนของ

ชิ้นตวัอย่างลงมา 1 มลิลิเมตรด้วยเลนทูโลสไปรัลเบอร์ 40 ที่ต่อกบัหัวกรอช้าชนิดหักมุมหมุนตามเขม็นาฬกิา  จากนั้นอดุ

ชั่วคราวไว้ด้วยเควิทให้มีความหนา 1 มิลลิเมตร  ด้วยพลาสติคอินสตรูเมนต์ชนิดชายธง  แล้วห่อด้วยผ้ากอ๊ซที่ชุบน ้า

หมาดๆ น าไปเกบ็ไว้ในตู้ควบคุมอณุหภมูแิละความชื้นสมัพัทธ ์ที่มคีวามชื้นร้อยละร้อย อณุหภมู ิ37 องศาเซลเซียส นาน 

2 สปัดาห์เพ่ือให้ใกล้เคยีงกบัสถานการณท์างคลินิก (Akcay et al., 2014) 

 หลังจาก 2 สปัดาห์ ก าจัดเควิทออกจากชิ้นตวัอย่างด้วยหัวกรอช้าทรงกลมชนิดสตลีที่ต่อกบัหัวกรอช้าชนิดหัก

มุมโดยไม่ใช้น า้ ล้างคลองรากฟันด้วยโซเดยีมไฮโปคลอไรตค์วามเข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาณ 2 มลิลิลิตร ตามวิธทีี่ได้

อธบิายไปข้างต้น  ใช้ตะไบเคชนดิหมุนด้วยมอืเบอร์ 10 ใส่เข้าไปในคลองรากฟันเกนิความยาวในการท างาน 1 มลิลิเมตร 

เพ่ือเปิดปลายรากฟันให้โล่ง จากนั้นเริ่มท าการล้างขั้นตอนสดุท้ายโดยเริ่มจากการล้างด้วยโซเดยีมไฮโปคลอไรตค์วาม

เข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ตามด้วยอดีทีเีอความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาณ 5 มลิลิลิตร  น า้เกลือปริมาณ 5 

มลิลิลิตร และคลอเฮกซิดนีความเข้มข้นร้อยละ 2 ปริมาณ 5 มลิลิลิตร  น า้ยาแต่ละชนิดจะล้างด้วยกระบอกใส่น า้ยาล้าง

คลองรากฟันต่อกบัเขม็ล้างขนาด 27  ต่อด้วยเอน็โดแอคตเิวเตอร์นาน 1 นาท ีจากนั้นซับคลองรากฟันให้แห้งน าไปส่องดู

ก 
ข 
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ด้วยกล้องผ่าตดัทางทนัตกรรม ก าลังขยายประมาณ 7-8 เท่า  เพ่ือดูการคงเหลือของยาบนผนังคลองรากฟัน  โดย

ก าหนดให้กลุ่มควบคุมเป็นตวัเปรียบเทยีบมค่ีาคะแนนเป็น 0  ถ้าผนังคลองรากฟันกลุ่มทดลองที่เหลือ 3 กลุ่มมคีวาม

สะอาดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมให้ค่าคะแนนเป็น 1 แต่ถ้าถ้าผนังคลองรากฟันมคีวามสะอาดใกล้เคยีงกบักลุ่มควบคุมให้ค่า

คะแนนเป็น 0  ท าการบนัทกึจ านวนรากฟันที่ได้ค่าคะแนน 0 และ 1 ของแต่ละกลุ่มทดลอง 

 ขั้นตอนการอดุคลองรากฟัน  อดุพร้อมกนั 5 ซี่ต่อการผสมเอเอพลัส 1 คร้ัง  และใช้เวลาในการอดุไม่เกนิ 15 

นาท ี เริ่มจากตวงเอเอชพลัสทั้งสองส่วนด้วยเครื่องชั่ง 4 จุดทศนิยม ในอตัราสว่น 1 ต่อ 1 โดยน า้หนัก ผสมส่วนอพิอก

ไซดแ์ละสว่นเอไมดอ์ย่างละ 10 มลิลิกรัมให้เข้ากนั  ใสเ่ข้าไปในคลองรากฟันด้วยเลนทูโลสไปรัล เบอร์ 40  จนซีลเลอร์

เตม็คลองรากฟัน  ถ่ายภาพรังสดีจิิตอลด้วยฟิล์มเอกซเรย์ดจิิตอล ขนาด 2 ด้วยเทคนิคขนาน  เพ่ือตรวจดูความแน่นของ

ซีลเลอร์ ถ้าซีลเลอร์ยังไม่เตม็ให้น ากลับมาใส่ซีลเลอร์เพ่ิม ท าซ า้จนอดุซีลเลอร์ได้เตม็คลองรากฟัน  แต่ต้องไม่เกนิ 15 นาท ี 

จากนั้นอดุปิดส่วนบนไว้ด้วยเควทิให้มคีวามหนา 1 มลิลิเมตร  แล้วห่อด้วยผ้ากอ๊ซที่ชุบน า้หมาดๆ  น าไปเกบ็ไว้ใน

ตู้ควบคุมอณุหภมูแิละความชื้นสมัพัทธ ์ที่มคีวามชื้นร้อยละร้อย อณุหภมู ิ37 องศาเซลเซียส นาน 1 วัน เพ่ือให้ซีลเลอร์

เกดิการแขง็ตวัอย่างสมบูรณ ์ 

 การเตรียมชิ้นตวัอย่างเพ่ือทดสอบค่าก าลังแรงยึดแบบกดออก (Stelzer, Schaller, & Gernhardt, 2014)  ตดั

แบ่งรากฟันด้วยเคร่ืองตดัเนื้อเยื่อแขง็ (macrotome, Buehler, Isomet 4000, Bueler Wordwide Headquarters, Illinois, 

USA)  ให้ชิ้นตวัอย่างมคีวามหนา 1.0±0.1 มลิลิเมตร  ที่ต าแหน่ง 3  5  และ 7 มลิลิเมตรจากปลายราก ส าหรับการ

ทดลองนี้จะเรียกแทนว่ารากฟันสว่นปลาย  รากฟันสว่นกลาง  และรากฟันสว่นบนตามล าดบั  น าชิ้นทดลองที่ตดัแล้วไปวัด

เส้นผ่านศนูย์กลางของพ้ืนที่ที่ต้องการทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอระดบัวิจัยชนิด 3 ตา (stereo microscope, 

Olympus SZX16, Olympus Corporation, Japan)  ที่ก  าลังขยาย 1.6 เท่า จากนั้นน าชิ้นตวัอย่างมาวัดค่าก าลังแรงยึดแบบ

กดออกด้วยเครื่องทดสอบคุณสมบตัขิองวัสดุทางทนัตกรรม (universal testing machine, Instron 8872, Instron-Euro 

Headquarter, United Kingdom)  ความเรว็หัวกด 1 มลิลิเมตรต่อนาท ี ด้วยหัวกดขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 0.6, 0.7 และ 

0.8 มลิลิเมตรตามความเหมาะสมของแต่ละชิ้นตวัอย่าง  ขนาดของหัวกดที่เหมาะสมต้องสมัผสักบัพ้ืนที่ที่ต้องการทดสอบ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  บนัทกึค่าแรงที่มากที่สดุก่อนที่ชิ้นทดลองจะสญูเสยีการยึดตดิ (failure) หน่วยเป็นนิวตนัและ

ค านวณหาค่าก าลังแรงยึดแบบกดออก หน่วยเป็นเมกะปาสคาล (MPa) (Coniglio, Magni, Cantoro, Goracci, & Ferrari, 

2011)   หลังจากนั้นน าชิ้นตวัอย่างทั้งหมดไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอระดบัวิจัยชนิด 3 ตาที่ก  าลังขยาย 5 เท่า

เพ่ือดูลักษณะของการแตกหักที่เกดิขึ้น บนัทกึและถ่ายภาพเกบ็ไว้   การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การทดสอบครสุคลั-วอลลิส ที่

ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 (p=0.05)     

ผลการวิจยั 

การหลงเหลือของยาจากการมองภายใต้กล้องผ่าตดัทางทนัตกรรม ที่ก  าลังขยายประมาณ 7-8 เท่า พบว่ากลุ่ม

ทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มลีักษณะของผนงัคลองรากฟันใกล้เคยีงกบักลุ่มควบคุมที่ไม่ได้ใส่ยา โดยจะพบลักษณะของเนื้อฟันที่

แห้ง  และไม่พบคราบสเีหลืองของยาบนผนงัคลองรากฟัน  ดงัแสดงในภาพ 1  จึงให้ค่าคะแนนเป็น 0 ในทุกชิ้นตวัอย่าง  

หรือคดิเป็นร้อยละร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1  ผนังคลองรากฟันที่บันทกึด้วยกล้องผ่าตัดทางทนัตกรรมที่ก าลังขยาย 7-8 เท่า เพ่ือประเมินการคงอยู่ของยาภายหลังการล้างคลอง

รากฟันด้วยโซเดยีมไฮโปคลอไรต์  อดีีทเีอ  น า้เกลือ  และคลอเฮกซิดีน  ก่อนน าไปอุดด้วยเอเอชพลัส 

ทรีมิกซ์ 

ไม่ใส่ยา เอม็พี 

ทรีมิกซ์เอม็พี 
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 จากข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉล่ียก าลังแรงยึดแบบกดออกแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยส าคญัเมื่อ

จ าแนกตามต าแหน่งของรากฟัน แต่เมื่อจ าแนกตามชนิดของยาพบว่าค่าเฉล่ียก าลังแรงยึดแบบกดออกแตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคญัในบริเวณรากฟันสว่นกลาง  น าค่าเฉล่ียก าลังแรงยึดแบบกดออกบริเวณรากฟันสว่นกลางของยาทั้ง 3 ชนิดและ

กลุ่มควบคุมที่ไม่ใส่ยามาทดสอบทลีะคู่ด้วยการทดสอบแมนวิทนย์ี (Mann-Whitney Test) ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ

.05 (รปูที่ 2)  พบว่ากลุ่มที่ผ่านการใส่ยาทรีมกิซ์และกลุ่มที่ผ่านการใส่ยาเอม็พีมค่ีาเฉล่ียก าลังแรงยึดแบบกดออกน้อย

กว่ากลุ่มที่ผ่านการใส่ยาทรีมกิซ์-เอม็พีอย่างมนีัยส าคญั แต่ยาทั้งสามชนิดมค่ีาเฉล่ียก าลังแรงยึดแบบกดออกแตกต่างกบั

กลุ่มควบคุมที่อย่างไม่มนีัยส าคญัทางสถติกิารแตกหักที่เกดิขึ้นในการศึกษานี้พบได้ 3 แบบ คอื การแตกหักที่เกดิขึ้น

ระหว่างซีลเลอร์และเนื้อฟัน  การแตกหักที่เกดิขึ้นภายในซีลเลอร์  และการแตกหักแบบผสม (รปูที่ 3)  ความถี่ของการ

แตกหักทั้งสามรปูแบบเมื่อจ าแนกตามต าแหน่งของรากฟันและชนิดของยาแสดงด้วยแผนภมูแิท่ง   พบว่าการแตกหัก

ส่วนใหญ่จะเป็นการแตกหักแบบผสมและการแตกหักภายในซีลเลอร์ (รปูที่ 4) 

 

ตารางที่ 1 ค่าเฉล่ียก าลังแรงยึดแบบกดออก + ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่านัยส าคญัทางสถติ ิเมื่อจ าแนกตามชนิด

ของยา (แถว)   

              และจ าแนกตามต าแหน่งรากฟัน (คอลัมน์) 

 
หมายเหตุ: เคร่ืองหมายดอกจันทร์ (*)  หมายถึงมีนัยความส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  เมื่อใช้สถิตกิารทดสอบโคโมโกรอฟ-สเมอรนอฟ 

 

 
หมายเหตุ: เคร่ืองหมายดอกจันทร์ (*)  หมายถึงมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 

รปูที่ 2  เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียก าลังแรงยึดแบบกดออกบริเวณรากฟันส่วนกลางด้วยการทดสอบแมนวิทนีย์ (Mann-Whitney Test) 

 

รากฟันส่วนบน รากฟันส่วนกลาง รากฟันส่วนปลาย นยัส าคญัทางสถติิ

ทรีมิกซ ์ 3.07+1.15 2.89+1.32 3.01+1.21 0.837

ทรีมิกซเ์อ็มพี 3.23+1.41 4.16+1.57 3.96+1.66 0.221

เอ็มพี 3.01+1.56 2.56+1.29 3.12+1.56 0.525

ไม่ไดใ้ส่ยา 3.03+1.56 3.48 +1.65 3.80+1.90 0.722

นยัส าคญัทางสถติิ 0.922 .03
*

0.338

จ าแนกตาม

ชนดิของยา

จ าแนกตามต าแหนง่รากฟัน 
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รปูที่ 3  ลักษณะของการแตกหักบริเวณรากฟันกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอระดับวิจัย 3 ตา  ก าลังขยาย 1.6 เท่า 

 

 

 
รปูที่ 4  ความถี่ของการแตกหักภายหลังการทดสอบค่าก าลังแรงยึดแบบกดออก  จ าแนกตามต าแหน่งรากฟันและชนิดของยา 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 เนื้ อฟันบริเวณรากฟันในแต่ละบริเวณมีความแตกต่างกนัในองค์ประกอบ  โครงสร้าง  และรูปร่างของคลอง

รากฟัน (Ferrari, Mannocci, Vichi, Cagidiaco, & Mjor, 2000)  ความแตกต่างเหล่านี้ มีผลต่อค่าก าลังแรงยึดของซีล

เลอร์และเนื้ อฟัน (Mannocci, Pilecki, Bertelli, & Watson, 2004)  ดังนั้นการวิจัยนี้ จึงได้ท าการทดสอบผลของยาทรี

มิกซ์  และทรีมิกซ์-เอม็พีต่อค่าเฉล่ียก าลังแรงยึดแบบกดออกของรากฟัน  โดยจ าแนกตามต าแหน่งของรากฟันเพ่ือ

ประเมินว่าองค์ประกอบและโครงสร้างของรากฟันมีผลต่อค่าก าลังแรงยึดแบบกดออกของซีลเลอร์ภายหลังการใส่ยาใน

คลองรากฟันหรือไม่  มกีารศึกษาที่พบว่าความหนาแน่นของท่อเนื้อฟันบริเวณรากฟันจะมากที่สดุในส่วนที่อยู่ด้านบนใกล้

กบัคอฟัน และลดลงในบริเวณรากฟันส่วนกลาง และน้อยที่สดุที่บริเวณรากฟันส่วนปลาย (Ferrari et al., 2000)  ราก

ฟันระดับเดียวกันมีความหนาแน่นของท่อเนื้ อฟันบริเวณที่ใกล้โพรงประสาทฟันหรือบริเวณที่ใกล้เนื้ อฟันทุติยภูมิ 

(secondary dentin) มากที่สดุและลดลงในบริเวณที่ใกล้กบัเคลือบรากฟัน (Mjor, Smith, Ferrari, & Mannocci, 2001)  

เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเนื้ อฟันบริเวณรากฟันจะลดลงจากส่วนบนสู่ปลายรากอย่างมีนัยส าคัญ  พ้ืนผิวระหว่างท่อเนื้อ

ฟัน (intertubular dentin) ลดลงจากรากฟันส่วนบนไปยังรากฟันส่วนปลาย (Lo Giudice et al., 2015)  ขอบเขตของ

การศึกษานี้ก  าหนดไว้ว่าชิ้นตวัอย่างที่ตัดในต าแหน่ง 3 5 และ 7 มลิลิเมตรจากปลายรากฟัน เป็นตวัแทนของรากฟันส่วน

ปลาย ส่วนกลาง และส่วนบนตามล าดบั พบว่าค่าเฉล่ียก าลังแรงยึดแบบกดออกของรากฟันทั้ง 3 ส่วนแตกต่างกนัอย่างไม่

มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกบัการศึกษาของ Nhog และคณะ (2001)  และ Abasa และคณะ (2015) 
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ที่พบว่าองค์ประกอบและโครงสร้างของเนื้ อฟันบริเวณรากฟันในแต่ละบริเวณไม่มีผลต่อการยึดติดของซีลเลอร์ (Ngoh, 

Pashley, Loushine, Weller, & Kimbrough, 2001)  มีบางการศึกษาพบว่าค่าก าลังแรงยึดของเนื้ อฟันบริเวณรากฟัน

ส่วนปลายสงูกว่ารากฟันส่วนกลางและส่วนบน (60)  แต่บางการศึกษากลับพบว่าค่าก าลังแรงยึดแบบกดออกของเนื้ อฟัน

บริเวณรากฟันส่วนปลายน้อยกว่ารากฟันส่วนกลางและส่วนบน (61) ผลการศึกษาที่แตกต่างกนัของการศึกษาเป็นผลมา

จากข้อจ ากดัที่แตกต่างกนัในแต่ละการศึกษา เช่น ชนิดของฟัน (Nakajima, Kunawarote, Prasansuttiporn, & Tagami, 

2011)  วิธกีารเกบ็ฟัน  การเตรียมฟัน  ขนาดของชิ้นตวัอย่าง  ขนาดของหัวกด (Coniglio et al., 2011)  และความเรว็

ของหัวกดเป็นต้น (Poitevin et al., 2008)  ปัจจัยเหล่านี้ท าให้ค่าก าลังแรงยึดที่วัดได้แตกต่างกัน (Sirisha, Rambabu, 

Shankar, & Ravikumar, 2014) (Collares et al., 2015)  

  ผลการศึกษาผลของยาที่ใส่ในคลองรากฟันเมื่อเปรียบเทยีบเนื้อฟันในระดบัเดยีวกนัพบว่าค่าก าลังแรง

ยึดแบบกดออกแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัเฉพาะบริเวณรากฟันส่วนกลาง  โดยค่าเฉล่ียก าลังแรงยึดในกลุ่มที่ใส่ทรีมกิซ์-

เอม็พีมากกว่ากลุ่มที่ใส่ทรีมกิซ์และกลุ่มที่ใส่เอม็พีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ  สอดคล้องกบัการศึกษาของ  Akcay และคณะ 

(2014)  พบว่าทรีมกิซ์เพ่ิมค่าก าลังแรงยึดแบบกดออกของซีลเลอร์ที่มอีพิอกซี่เรซินเป็นองคป์ระกอบย่ีห้อเอเอชพลัสบริ

เวณรากฟันสว่นกลาง (Akcay et al., 2014)  อาจเป็นไปได้ว่าค่าก าลังแรงยึดแบบกดออกที่เพ่ิมขึ้นเกดิจากการหลงเหลือ

ของมโินไซคลินซึ่งเป็นสว่นประกอบของทรีมกิซ์  มโินไซคลินจะเกดิปฏกิริิยาคเีลชัน (chelation) กบัแคลเซียมไอออนใน

เนื้อฟัน (Akcay et al., 2014)  ส่งเสริมการเกดิการยึดตดิทางกลของเอเอชพลัส นอกจากนี้อาจเป็นผลมาจากกระสาย

ยาเอม็พีซึ่งประกอบด้วยโพรพิลนีไกลคอลและโพลเีอทลิีนไกลคอล โพรพิลีนไกลคอลในเอม็พีมแีรงตงึผวิ (surface 

tention) ที่ต ่า   โพรพิลีนไกลคอลและโพลีเอทลินีไกลคอลมคีุณสมบตัใินการดูดซับน า้  ทั้งสองคุณสมบตันิี้ ช่วยเพ่ิม

ประสทิธภิาพในการน าพายาเข้าไปในคลองรากฟันได้ลึกขึ้น (Takushige, Cruz, Asgor Moral, & Hoshino, 2004)  

(Cruz, Kota, Huque, Iwaku, & Hoshino, 2002)  เป็นผลให้เกดิปฏกิริิยาคเีลชันระหว่างมโินไซคลินกบัแคลเซียมไอออน

ในเนื้อฟันได้ลึกมากขึ้น ในขณะที่น า้กล่ันมแีรงตงึผวิที่สงู เมื่อน ามาเป็นกระสายยาจะท าให้ประสทิธภิาพในการแทรกซึม

ของยาน้อย (Tasman, Cehreli, Ogan, & Etikan, 2000)   

  ค่าก าลังแรงยึดแบบกดออกของเอเอชพลัสกับเนื้ อฟันบริเวณรากฟันส่วนบน  ส่วนกลาง  และส่วน

ปลาย  มีค่าเฉล่ีย 3.09 + 1.32  3.27 + 1.55  และ 3.47 + 1.61 เมกะปาสคาลตามล าดับ  ใกล้เคียงกบัผลการศึกษา

ของ Guiotti และคณะ (2014)  ค่าเฉล่ียก าลังแรงยึดแบบกดออกของเอเอชพลัสกบัรากฟันส่วนบน ส่วนกลาง และส่วน

ปลายมีค่า 5.03 + 1.87  3.65 + 1.19  และ 10.15 + 4.36 เมกะปาสคาลตามล าดับ (Guiotti, Kuga, Duarte, 

Sant'Anna Júnior, & Faria, 2014)  การศึกษาของการศึกษาของ Jainean และคณะ (2007) ศึกษาฟันกรามน้อยบนที่มี

สองคลองรากฟันพบว่าในกลุ่มที่ไม่มีกัตตาเปอร์ชาค่าก าลังแรงยึดแบบกดออกมีค่าเฉล่ีย 6.6 ± 4.3 เมกะปาสคาล 

(Jainaen, Palamara, & Messer, 2007)  อกีการศึกษาหนึ่งของ Abada และคณะ (2015)  ทดสอบค่าก าลังแรงยึดแบบ

กดออกระหว่างเอเอชพลัสกับรากฟันที่มีลักษณะกลม รากฟันส่วนบน  รากฟันส่วนกลาง  และรากฟันส่วนปลาย มี

ค่าเฉล่ีย 3.96 ± 1.33 เมกะปาสคาล  3.73 ± 1.44 เมกะปาสคาล  และ 4.62 ± 2.34 เมกะปาสคาลตามล าดบั (Abada, 

Farag, Alhadainy, & Darrag, 2015)  เหตุผลในการอุดด้วยซีลเลอร์เพียงอย่างเดียวของการศึกษานี้ เพ่ือต้องการก าจัด

ปัจจัยความหนาของซีลเลอร์ที่ไม่เท่ากนัในแต่ละบริเวณจากการอุดกตัตาเปอร์ชาร่วมด้วย เนื่องจากคลองรากฟันฟันกราม

น้อยล่างส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นวงรี  นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติความเป็นยางของกัตตาเปอร์ชา  ลัค่าโมดูลัสความ

ยืดหยุ่น (modulus of elasticity) ของกัตตาเปอร์ชาที่ต ่ากว่าเนื้ อฟันมาก (14,000 และ 77 เมกะปาสคาล ตามล าดับ) 

(Williams, Loushine, Weller, Pashley, & Tay, 2006)  ท าให้ค่าวัดได้อาจเป็นผลมาจากการเสียภาพ (deformation) 

ของกตัตาเปอร์ชา  ไม่ใช่ค่าก าลังแรงยึดแบบกดออกของเอเอชพลัสกบัเนื้อฟันที่แท้จริง (Jainaen et al., 2007)   

 ภายใต้ข้อจ ากดัของการศึกษานี้ อาจใช้เป็นแนวทางในการเตรียมยาต้านจุลชีพทรีมิกซ์ส าหรับใส่ในคลองราก

ฟันเพ่ือท าให้ปราศจากเชื้ อก่อนท าการอุดรากฟัน  การน าทรีมิกซ์ผสมเอม็พีจะเพ่ิมค่าก าลังแรงยึดแบบกดออกของซีล

เลอร์ได้มากกว่าการใช้ทรีมิกซ์ผสมกบัน า้กลั่น  นอกจากนี้การผสมทรีมิกซ์กบัเอม็พียังเพ่ิมการน าพาและการคงอยู่ของยา

เข้าไปสู่เนื้อฟันส่วนรากฟันบริเวณที่เป็นครีบ ร่อง และท่อเนื้อฟันได้ด ี(Cruz et al., 2002)     
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บทคดัย่อ 

 ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้ ป่วย และครอบครัวเป็นผู้ ป่วยในระบบบังคับ

บ าบัด ศึกษาในโรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธานีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของผู้ เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้

ตดิยาเสพตดิ ค่าใช้จ่ายของผู้ครอบครัว ค่าใช้จ่ายตั้งแต่เข้าสู่กระบวนการในระบบบงัคบับ าบัดจนเสรจ็สิ้นการบ าบัดรักษา

ที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ระหว่างเดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์ 2560 ผู้ป่วยที่เข้าร่วมในการวิจัยนี้  52 คน 

ครอบครัว 52 คน ตอบแบบประเมนิด้วยแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ค่าใช้จ่ายที่ เป็นตัวเงินของผู้ป่วยตั้งแต่กระบวนการสอบสวนถึงสิ้ นสุดการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีมีค่าเฉล่ียที่ 6,714.96 บาท มีค่าใช้จ่ายต ่าสุดที่1,250  บาท มีค่าใช้จ่าย

สูงสุด 38,100 บาท ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงิน (ค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้เนื่องจากต้องเข้ารับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ )มค่ีาเฉล่ียที่ 45,450 บาท ค่าต ่าสดุ 20,740 บาท ค่าสงูสดุ 124,000 บาท  ส่วนค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่

เป็นตัวเงินที่เสียไปในการดูแลผู้ป่วย มีค่าเฉล่ีย 23,774.9 บาท ค่าต ่าสุด 2,225 บาท ค่าสูงสุด 61,430 บาท และ

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตวัเงิน (ค่าเสยีโอกาสจากการสญูเสยีรายได้เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย )มค่ีาเฉล่ียที่ 3,071 บาท ค่าต ่าสดุ 

300 บาท  ค่าสงูสดุ11,000 บาทและค่าใช้จ่ายด้านค่าบ าบัดรักษาในโรงพยาบาลธญัญารักษ์ระยะเวลา120วัน มีค่าเฉล่ีย 

53,227 บาท ค่าสงูสดุ 59,573 บาท เมื่อเฉล่ียค่าใช้จ่ายด้านบ าบัดรักษาต่อวันคือ 466.11 บาท สรปุค่าใช้จ่ายของผู้ เข้า

รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯทั้งหมดทุกรายการรวม 2,908, 543 บาท  

ค าส าคญั : ค่าใช้จ่าย  การฟ้ืนฟูสมรรถาพผู้ตดิยาเสพตดิ  โรงพยาบาลธญัญารักษ์อดุรธานี ครอบครัวของผู้ตดิยาเสพตดิ 

 

Abstract 

The cost of compulsory drug rehabilitation for user and their families research at Thanyarak Udon Thani 

hospital.The purpose of this study was to analyze the cost of compulsory drug rehabilitation and their families in 

early access until the end of treatment at Thanyarak Udon Thani hospital between November 2016-February 

2017.The sample were 52 user and 52 their families answer by interview 

Research fiding indicate that. The cost in of the compulsory in the early access of investigation of disease 

until the end of rehabilitation at Thanyarak Udon Thani hospital,The mean at 6,714.96 baht and the lowest cost at 

1,250 baht the height at 38,100 baht The cost lost cash ) losing opportunity income as to compulsory drug 
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rehabilitation user(at mean 45,450 baht the minimum value at 20,740 baht the maximum value at 124,000 baht 

but the cost of their families as to took care the patient the mean at 23,774.9 lowest cost at 2,225 baht the height 

at 61,430 baht  and the cost wastn’t money )losing opportunity so as took care of the patient(The mean at 3,071 

baht The lowest cost 300 baht the higth at 11,000 bath and the cost of treatment at Thanyarak in 120 day long 

there is the mean at 59,573 baht.Total all rehabilitation are  2,908,543 baht. 

Keywords: The cost of compulsory, drug rehabilitation, Thanyarak Udon Thani Hospital , drug user family 

 

บทน า 

การใช้ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อบุคคล ครอบครัว สงัคมและประเทศชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สงัคมและการเมือง บุคคลที่เป็นโรคสมองติดยาจะมีความต้องการและใช้สารเสพติดอย่างต่อเนื่อง ในทางกฎหมายถอืว่า

เป็นการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตยิาเสพติดให้โทษและต้องกลายเป็นผู้ป่วยคดีอาญาที่ต้องเข้ารับการรักษาการ

ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา พ.ศ.2545 ซึ่งก าหนดให้ผู้ ป่วยคดียาเสพติดและมีความผิด

ตามพระราชบัญญัติจนถูกศาลพิพากษาต้องเข้ารับการบ าบัดโรค แก้ไขและฟ้ืนฟูฯในสถานบ าบัดที่ก  าหนดได้แก่ สถาน

บ าบัดยาเสพติดของรัฐ, ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด, สถาบันธญัญารักษ์ ซี่งโรงพยาบาลธญัญารักษ์จะตั้งอยู่ใน

ภูมิภาคต่างๆที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทย การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติดตาม

พระราชบญัญัตฟ้ืินฟูสมรรถภาพ พ.ศ.2545  เป็นการบงัคบัให้ผู้ตดิยาเสพตดิต้องเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจนครบทุก

ขั้นตอน โดยกฎหมายให้ความส าคัญผู้ติดยาเสพติดให้โทษมีสภาพเป็นผู้ ป่วยและน าหลักวิชาการมาใช้กบัผู้ติดยาเสพติด

ต้องเข้ารับการฟ้ืนฟูฯ จนครบทุกขั้นตอน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ทางเลือกใหม่ในการบ าบัดรักษาตาม

พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  ระบบบังคับบ าบัด )Compulsory System( ในภาพรวมคอื 

ไม่ต้องมีประวัติทางคดี ขยายขอบเขตของการฟ้ืนฟูฯ สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ครอบคลุมจากเดิม ดังนั้น ผู้ เสพยา

เสพติดและมีไว้ในครอบครอง, ผู้ เสพและมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย, ผู้ เสพและผู้จ าหน่ายครอบคลุมถึงเดก็และ

เยาวชนที่กระท าผดิตามที่กล่าวไว้ด้วย การด าเนินการงานตามพระราชบญัญัตฟ้ืินฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ พ.ศ.2545 

ขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการตรวจพิสจูน์การเสพหรือการติดยาเสพตดิ ขั้นตอนการชะลอการฟ้องและการด าเนินคดี 

ขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ 

รัฐบาลเลง็เหน็ความส าคญัของผู้ตดิยาเสพตดิ ว่าควรมสีทิธใินการได้รับการดูแลเยียวยาให้มสีขุภาพกาย จิตใจ

ให้ดขีึ้นและสามารถกลับไปด ารงชีวิตได้อย่างปกตสิขุ ทางรัฐบาล จึงได้จัดสรรงบประมาณให้กบัแผนการบ าบดัรักษาและ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ ให้กบัโรงพยาบาลธญัญารักษ์ของภาครัฐ ที่ได้เปิดให้บริการเครือข่ายการบ าบดัรักษายา

เสพตดิ โดยเปิดโรงพยาบาลบ าบดัรักษายาเสพตดิ 7  แห่งครอบคลุมทุกภมูภิาค และแม้ที่ผ่านมาการบ าบดัรักษาผู้ตดิยา

เสพตดิจะต้องสญูเสยีค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยต้องรับผดิชอบด้วยตนเอง รวมไปถงึงบประมาณจากภาครัฐเป็นจ านวนเงิน

มหาศาล ซึ่งการเข้ารับการบ าบดัรักษาแต่ละคร้ังนั้น มค่ีาใช้จ่ายในการรักษา ค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งของ

ผู้ป่วยเองและของครอบครัวหรือผู้ปกครองที่ตดิตามไปที่โรงพยาบาลเพ่ือช่วยดูแลที่โรงพยาบาล มรีะยะเวลาที่จะต้อง

บ าบดัรักษาให้ครบตามโปรแกรมที่ก  าหนดคอื 120 วัน โดยจะต้องเสยีเวลาในการท างานอาชีพส่งผลต่อการเสยีโอกาสใน

การหารายได้จากการท างานต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ตดิยาเสพตดิเอง รวมถงึงบประมาณจากภาครัฐ

ที่จะต้องเพ่ิมมากขึ้นในด้านค่าใช้จ่ายด้านการบ าบดัรักษายาเสพตดิด้วย ทั้งนี้แนวทางด้านการบ าบดัรักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ ประกอบด้วย 4 ขึ้นตอน ขั้นเตรียมการก่อนรักษา  การถอนพิษยา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การ

ตดิตามหลังรักษา และอกีประการหนึ่งคอื จ านวนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ 120 วัน จะ

มจี านวนมากกว่าจ านวนที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้ต่อราย/4 เดอืน กล่าวคอื โดยเฉล่ียผู้เข้าการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพ

ตดิ 1 คนเมื่ออยู่ครบโปรแกรม 4 เดอืน ค่าใช้จ่ายในระบบของโรงพยาบาล เป็นเงนิประมาณ 54,000 บาทและเมื่อได้

ศึกษาพบว่ารัฐบาลจ่ายต่อรายให้เพียง 14,000 บาท ต่อรายเท่านั้น ดงันั้นวัตถุประสงคก์ารวิจัย เพ่ือวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย

ของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ ค่าใช้จ่ายของครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดแีละค่าใช้จ่ายด้านการ
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บ าบดัรักษายาเสพตดิ ตั้งแต่เข้าสู่กระบวนการในระบบบงัคบับ าบดัจนเสรจ็สิ้นการบ าบดัรักษาที่โรงพยาบาลธญัญารักษ์

อดุรธานี 

 

วิธีด าเนินการวิจยัและวสัดุอุปกรณ ์

วิธีดาเนินการวิจยั 

รปูแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  ผู้ติดยาเสพติดที่ได้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในระบบบังคับบ าบัดและ

ครอบครัว  ในหน่วยงานผู้ ป่วยในฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ระหว่างเดือน

พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ ์2560 จ านวน 52 คน  

เกณฑก์ารคดัเข้าคอื ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิที่มอีายุ 15 ปีขึ้นไป และครอบครัวของผู้เข้ารับ

การฟ้ืนฟูฯ ซึ่งคณะอนุกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเพสติดได้มีมตใิห้เป็นผู้ ป่วยในระบบบังคับบ าบัด)แบบควบคุม

ตัวไม่เข้มงวด(ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี สามารถเข้าใจและสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้ เป็นผู้ เข้ารับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบ าบดัที่ได้นอนโรงพยาบาล 3 เดือน)90 วัน( ขึ้นไป ยินยอมและเตม็ใจในการให้

ความร่วมมือในงานวิจัย เกณฑ์การคัดออก กลุ่มตัวอย่างไม่ยินยอมให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์  กลุ่ม

ตวัอย่างอายุต ่ากว่า 18 ปีที่ผู้ปกครองไม่ยินยอมให้ตอบแบบสมัภาษณ ์ส่วนที่ 1. ข้อมูลลักษณะทั่วไปส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 

ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของครอบครัวของผู้เข้ารับการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการตรวจพิสจูน์การเสพหรือการติดยาเสพติด ขั้นตอน

การชะลอการฟ้องศาลด าเนินคดี ขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิและ ค่าใช้จ่ายด้านการบ าบดัรักษาเคร่ืองมือ

ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายด้านการบ าบัดรักษา มทีั้งหมด 9 

รายการ ได้แก่ ค่าห้อง / ค่าอาหาร,ยาและสารอาหารทางเส้นเลือดที่ใช้ในโรงพยาบาล,ยาที่น าไปใช้ต่อที่บ้าน,เวชภัณฑท์ี่

ไม่ใช่ยา,ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา,ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์,อุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือ

ทางการแพทย์,ค่าบริการทางการพยาบาลและบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษา การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์แบ่ง

ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1.ค่าใช้จ่ายด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด ซึ่งประกอบไปด้วย 16 ข้อบริการที่เรียกเกบ็ มีขั้นตอนโดยจะน า

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันและค่าใช้จ่ายด าเนินการต่อคนต่อวันมาค านวณให้ได้ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย  ( ต่อ 120 วันต่อคน) ซึ่ง

จะคดิจากระยะเวลาจากการบ าบดัรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพตดิแบบครบเวลาตามแผนการบ าบดัรักษายาเสพติด 

ซึ่งจะมรีะยะช่วงฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 120 วัน (4 เดอืน) 

2.ค่าใช้จ่ายที่เป็นตวัเงินและค่าเสยีโอกาสของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิตั้งแต่ขั้นตอนการ 

สอบสวนจากเจ้าหน้าที่ต ารวจจนสิ้นสดุกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ซึ่งจะมรีะยะเวลาช่วงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

120 วัน ( 4 เดอืน) 

3.ค่าใช้จ่ายที่เป็นตวัเงินและค่าเสยีโอกาสของผู้ปกครองหรือครอบครัวหรือเพ่ือนของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟู 

สมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิตั้งแต่ขั้นตอนการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ต ารวจจนสิ้นสดุกระบวนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ซึ่งจะมีระยะเวลาช่วงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 120 วัน ( 4 เดือน)ข้อมูลทั้งหมดน าเข้าจัดท าฐานข้อมูลด้วยวิธี data double 

entry ตรวจสอบค่านอกช่วงแล้วจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows version 16.0 ข้อมูลทั่วไป

น าเสนอในรปูของค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 

 การทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการศีกษา ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปทดสอบก่อน )Pre-test(กับผู้ เข้ารับการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯของโรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น จ านวน 30 คน เนื่องจากมคีุณสมบตัใิกล้เคียงกนักบัผู้เข้ารับการ

ฟ้ืนฟูฯของโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีที่จะเกบ็ข้อมูลจริง และเมื่อท าการเกบ็และรวบรวมข้อมูลจากการทดสอบ

แบบสอบถามแล้วน าข้อมูลมาหาค่าความเที่ยงตรง )Value Validity(และหาความเชื่อมั่นทางสถิติ มีค่าความเชื่อมั่นใน

ภาพรวมเท่ากบั 0.8919 
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ผลการวิจยั 

 1.1ข้อมูลของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  เป็นเพศชาย 52 คน มีอายุระหว่าง 20-50 ปี สถานภาพส่วนใหญ่โสด 35 คน 

คิดเป็น 67.3 รองลงมาคือสมรส 14 คน คิดเป็น 26.9 แยกกนัอยู่-หย่าร้าง มี 3 คน คิดเป็น 5.7 ทุกคนนับถือศาสนา

พุทธ ส่วนใหญ่มีภมูิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด เช่น บึงกาฬ หนองคาย สกลนคร นครพนม สรุินทร์ หนองบัวล าภแูละจังหวัด

เลย จ านวน 29 คน คดิเป็นร้อยละ 55.8 จังหวัดอดุรธานีมจี านวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 44.2 ส าเรจ็การศึกษาส่วนใหญ่

คือสงูกว่าประถมศึกษา จ านวน 31 คน คิดเป็น 59.6 ระดับประถมศึกษา 21 คน คิดเป็น 40.4 ประเภทยาเสพติดที่ใช้

ส่วนใหญ่ใช้ยาบ้า 49 คน คิดเป็นร้อยละ 94.2 และสารระเหย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง

ทั่วไป 28 คน ร้อยละ 53.8 รองลงมาคือเกษตรกรรม 12 คน คิดเป็นร้อยละ23.1 ค้าขาย 6 คนคิดเป็นร้อยละ 11.5  

สถานภาพในครัวเรือน เป็นบุตร จ านวน 36 คนคิดเป็นร้อยละ 69.2 เป็นญาติกนั จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ21.2 

และเป็นหัวหน้าครอบครัวจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6ครัวเรือน รายได้เฉล่ียต่อเดือนเฉล่ียที่ 8,903.92 บาท ,

รายได้ต ่าสดุ 2,400 บาท รายได้สงูสดุ 30,000 บาทและไม่มรีายได้เลย 3 คน คดิเป็นร้อยละ 7.7   

1.2 ค่าใช้จ่ายที่เป็นตวัเงิน 

 ผลจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ พบว่าค่าใช้ตั้งแต่ถูกจับในขั้นตอน

พยาบาลธัญญาการสอบสวนที่สถานีต ารวจจนสิ้ นสุดขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ ที่โรง รักษ์อุดรธานีมีค่าเฉล่ีย 

6,714.96 บาท โดยค่าใช้จ่ายต ่าสดุอยู่ที่ 1,250 บาท ค่าใช้จ่ายสงูสดุอยู่ที่ 38,100 บาท ขั้นตอนการสอบสวน จ านวน

วันถูกควบคุมตวั 2 วัน มจี านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 69.2 ถูกควบคุมตวั 1 วันมจี านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 30.8 

มี 48 คน ส่วนใหญ่ไปกบัรถของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 98.07 มี 1 คนที่เดินทางไปเอง โดยมี

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 500 บาท  มีผู้ปกครองหรือครอบครัวไปเย่ียมคิดเป็นร้อยละ 92.3 ไม่มีญาติหรือผู้ปกครองไป

เย่ียมจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 7.7 บุคคลที่ไปเย่ียมมีความสมัพันธเ์ป็นมารดา ร้อยละ 40 รองลงมาคือ บิดา ร้อยละ 

20 และภรรยา ร้อยละ 15 มค่ีาใช้จ่ายที่ซื้อเองคืออาหารและเคร่ืองดื่มค่าเฉล่ีย คอื 221.56 บาท มค่ีาใช้จ่ายอื่นๆในการ

ติดต่อกบัราชการ มีจ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 7.69 เช่น ค่าประกนัรถรถจักรยานยนต์ จ านวน 2 คน เป็นเงิน 6,000

และ 600 บาท มค่ีามดัจ าใบขบัขี่ 1 คน จ านวนเงิน 600 บาท มค่ีาธรรมเนียมจ านวน 1 คน เป็นเงิน 1,000 บาทและค่า

ถ่ายเอกสาร 100 บาท ค่าประกนัตวัในขั้นตอนนี้ ไม่มค่ีาใช้จ่าย  ขั้นตอนชะลอการฟ้องศาลด าเนินคดี ไม่มกีารขยายเวลา

ในการตรวจพิสูจน์ สถานที่ถูกควบคุมตัวที่ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯถูกควบคุมตัวระหว่างตรวจพิสจูน์ มากที่สุด คือ เรือนจ า

จังหวัดอุดรธานี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมาคือ เรือนจ าจังหวัดหนองคาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 15.4ระยะที่ถูกควบคุมตัวเฉล่ีย 21.60 วัน โดยมีมารดาไปเย่ียมมากที่สุด ร้อยละ 50 รองลงมาคือ บิดา ร้อยละ10 

ขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ โดยค่าใช้จ่ายของอปุโภคบริโภคในขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลธญัญารักษ์

อุดรธานี ค่าเฉล่ีย 5,536.15 บาท ค่าต ่าสุด 1,200 บาท สูงสุด 8,400 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับญาติ/

ครอบครัว ค่าเฉล่ีย 13.77 บาท ค่าสูงสุด 150 บาท ค่าต ่าสุด 50 บาทและผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่า

ตดิต่อสื่อสารเลย มจี านวน 16 คน คดิเป็นร้อยละ 30.8 ดงัตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าใช้จ่ายที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ 

รายการ 

 

ค่าเฉลีย่ 

(ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน) 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 

ขั้นตอนการสอบสวน 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการติดต่อราชการ เช่น ค่าประกันรถจักรยานยนต์ 

ค่ามัดจ าไปขับขี่ ค่าธรรมเนียม  

ค่าถ่ายเอกสาร 

 

211.56(390.8) 

96.77(102.3) 

 

 

50-1,200 

100-6,000 

ขั้นตอนการชะลอการฟ้องศาลด าเนินคดี 

ค่าธรรมเนียมในการติดต่อราชการ 

ไม่เป็นตัวเงิน 

 

21.60(14.5) 

6,915(5,242) 

 

1-44 

170-19,000 

ขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ)120 วนั) 

ค่าใช้จ่ายของอุปโภคบริโภค 

ไม่ใช่ตัวเงิน 

 

5,536.15(2,289) 

37, 800(17 , 2.839)  

 

1,200-8,400 

20,400-120,000 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกบัครอบครัว 

 

13.77(78.8) 50-150 

รวมค่าใช่จ่ายที่เป็นตวัเงินตั้งแต่ขั้นตอนสอบสวนถึงขั้นตอนการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ 

ค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียรายไดต้ั้ งแต่ถูกควบคุมตัวใน

ขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการตรวจพิสูจน ์และขั้นตอนการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ                      

6,714.96(5,162.5) 

 

45, 450(19 , 6.830)  

1,250-38,100 

 

20,740-124,000 

 

1.3 ค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตวัเงิน 

ค่าเสยีโอกาสจากการหารายได้ของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯในขั้นสอบสวน มีค่าเฉล่ีย 530.58 บาท ค่า

ต ่าสดุ170 บาท ค่าสงูสดุ 2,000 บาท ระยะเวลาถูกควบคุมตัวระหว่างตรวจพิสจูน์มีค่าเฉล่ีย 22.19 วัน มากสดุ 45 วัน 

น้อยสดุ 1วัน ค่าเสยีโอกาสจากการสญูเสยีรายได้ในระหว่างการตรวจพิสจูน์ มีค่าเฉล่ีย 6,915 บาท ต ่าสดุ 170 มากสดุ 

19,000 บาท จ านวนวันที่เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด คือ 120 วัน ค่าเสยีโอกาสจากการสญูเสยีรายได้ใน

ระหว่างเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เฉล่ียคือ 37,800 บาท ต ่าสุด 20,400 บาท สูงสุด 120,000 บาท 

จ านวนวันรวมที่ถูกควบคุมตวัในขั้นตอนการสอบสวนขั้นตอนการตรวจพิสจูน์ และขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯเฉล่ียคอื 

143.43 วัน ต ่าสุด 122 วัน สูงสุด 167 วัน ค่าเสียโอกาสทั้งหมดจากการสูญเสียรายได้ทั้งหมดตั้งแต่ถูกควบคุมตัวใน

ขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการตรวจพิสจูน์ และขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ โดยมีค่าเฉล่ียที่ 45,450 บาท ต ่าสดุ 

20,740 บาท สงูสดุ 120,4000 บาท  

 

2.ค่าใชจ่้ายของครอบครวัของผูเ้ขา้รบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของครอบครัวของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ  

ร้อยละ 82.7 เป็นเพศหญิง  อายุของครอบครัวของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ เฉล่ียอยู่ที่ 47.04 ปี มีภมูิล าเนาจังหวัด

อุดรธานี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 จังหวัดสรุินทร์ จังหวัดบึงกาฬ จ านวนจังหวัดละ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 27  

เป็นมารดา จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 50รองลงมาคือ บิดา จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3  ส าเรจ็การศึกษา

ระดับประถมศึกษา จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6  สูงกว่าประถมศึกษา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 

อาชีพหลัก คอื เกษตรกรรมและรับจ้างมจี านวนเท่ากนัคอื 13 คน คดิเป็นร้อยละ50 ว่างงานมจี านวน 10 คน คดิเป็นร้อย

ละ 19.2 มรีายได้เฉล่ีย 4,470.27 บาท ค่าต ่าสดุคอื 1,000 บาท สงูสดุคอื 9,000 บาท  
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2.2ค่าใช้จ่ายที่เป็นตวัเงิน  

ขั้นตอนการสอบสวน ค่าธรรมเนียม 1 คน เป็นเงิน 900 บาท มค่ีาประกนัตวั 2 คน เป็นเงิน 12,000บาท และ 

20,000บาท มค่ีาใช้จ่ายอื่นๆ จ านวน 5 คนรวมแล้วเป็นเงิน 2,040 บาท ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มเฉล่ีย 81.274 บาท     

ค่าต ่าสดุ 50 บาท ค่าสงูสดุ 1,200 บาท  ค่าเดนิทางเฉล่ีย 262.92 บาท ค่าต ่าสดุ 30 บาทค่าสงูสดุ 900 บาท     

ขั้นตอนการชะลอการฟ้องศาลด าเนินคด ีจังหวัดที่ผู้ปกครองหรือครอบครัวไปเย่ียมคือ จังหวัดอดุรธานี จ านวน  

21 คน คิดเป็นร้อยละ 40.4 รองลงมาคือจังหวัดหนองคาย จ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 15.4 มีค่าธรรมเนียม 1 คน 

เป็นเงิน 10,000 บาท ค่าประกนัตัวจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3 มีค่าเฉล่ีย 15,227.3บาท ต ่าสุดคือ 10,000 

ค่าสูงสุด 30,000 บาท  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการอื่นๆ มีค่าเฉล่ีย 8,228.6 บาท ค่าต ่าสุด 100 บาทค่าสูงสุด 

10,000 บาท ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม มีค่าเฉล่ีย 636.5 บาท ค ่าต ่าสดุ 50 บาท ค่าสงูสดุ 2,700 บาท ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง ค่าเฉล่ีย 1,044.2 ค่าต ่าสุด 150 บาท ค่าสูงสุด 5,400 บาท ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น เงินผาก ซื้ อของใช้ ค่าเฉล่ีย

1,952.4 บาท  ค่าต ่าสดุ 200 บาท ค่าสงูสดุ 5,200 บาท  

ขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ)120วนั) จ านวนผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯที่มญีาตไิปเย่ียม จ านวน 47 คนคดิเป็น

ร้อยละ 90.4  โดยอยู่ที่จังหวัดอดุรธานี ร้อยละ 36.5รองลงมาคอืจังหวัดสกลนคร ร้อยละ23.1มค่ีาใช้จ่ายในการเดนิทาง

เฉล่ียคือ 2,727.3 บาท ค่าต ่าสุด 150 บาท สูงสุด 12,500 บาท ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม เฉล่ียคือ 1,610.1 บาท ค่า

ต ่าสดุ 100 บาท ค่าสงูสดุ 15,000 บาท ผู้ปกครอง/ครอบครัวที่เดินทางไป-กลับ มีร้อยละ 98.1 มีค่า 1 คนซึ่งเดนิทาง

มาจากจังหวัดสรุินทร์ คืนละ 600 บาท มูลค่าของอุปโภคบริโภคที่มาเย่ียมผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯมีค่าเฉล่ีย 3,439 บาท ค่า

ต ่าสดุ 200 บาท ค่าสงูสดุ 20,000 ฝากเงินเข้าบัญชีของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ ค่าเฉล่ีย 4,397.7 บาท ค่าต ่าสดุ 700 บาท 

ค่าสูงสุด 12.600 บาท ได้ฝากเงินมาทางไปรษณีย์ออนไลน์ หรือ ธนาณัติ ค่าเฉล่ีย 3,712 บาท ค่าต ่าสุด 400 บาท 

ค่าสูงสุด 9,500 บาท ผู้ปกครองหรือครอบครัวได้สั่งสินค้าวันญาติเย่ียม ค่าเฉล่ีย 1,029.38 บาท ค่าต ่าสุด 90 บาท 

ค่าสงูสดุ 1,240 บาท ค่าตดิต่อสื่อสารกบัผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ มค่ีาเฉล่ีย 52.34 ค่าต ่าสดุ 5 บาท ค่าสงูสดุ 320 

บาท ค่าใช้จ่ายซื้อสนิค้าให้สมาชิกและส่งมาทางพัสดุ มค่ีาเฉล่ีย 859.5 ค่าต ่าสดุ 20 บาท ค่าสงูสดุ 2,140 บาท รวมค่าใช่

จ่ายที่เป็นตัวเงินตั้งแต่ขั้นตอนสอบสวนถึงขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 23,774.9 บาทค่าใช้จ่ายต ่าสุด 

2,225 บาท ค่าใช้จ่ายสงูสดุ 61,430 บาท ดงัตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ค่าใช้จ่ายของครอบครัวที่เป็นตวัเงินของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ  

 ค่าเฉลีย่ 

)ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน)  

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด 

ขั้นตอนการสอบสวน 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ค่าเสยีโอกาสของครอบครัวในขั้นตอนการสอบสวน 

ขั้นตอนการชะลอการฟ้องศาลด าเนินคดี 

ค่าประกนัตัว 

ค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการอื่นๆ 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ฝากเงิน ของใช้ 

ค่าเสยีโอกาสของครอบครัวในขั้นตอนการชะลอฟ้องศาล 

ขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 

มูลค่าของอุปโภคบริโภคที่มาเยี่ยมผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ 

ฝากเงินเข้าบัญชีของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯ 

ฝากเงินมาทางไปรษณีย์ออนไลน์ หรือ ธนาณัติ 

สั่งซ้ือสนิค้าในวันญาติเยี่ยมที่โรงพยาบาล 

ค่าติดต่อสื่อสารกบัผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ค่าใช้จ่ายซ้ือสนิค้าให้สมาชิกและส่งมาทางพัสดุ 

ค่าเสยีโอกาสของครอบครัวในขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติด 

รวมค่าใช่จ่ายที่เป็นตัวเงินตั้งแต่ขั้นตอนสอบสวนถึงขั้นตอนการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

รวมค่าเสยีโอกาสจากการสญูเสยีรายได้ตั้งแต่ถูกควบคุมตวัใน

ขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการตรวจพิสจูน์ และขั้นตอนการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ                      

 

274.81(314.8) 

262.92(210.8) 

770.8 (875.9) 

 

15,227.3(6,450.8) 

8,228.6(18,435.8) 

636.5(554.8) 

1,044.2(1,070.9) 

1,952.4(1,444.2) 

973(726.4) 

 

2,727.3(2,195.2) 

1,610.1(2,680.8) 

3,439(3,573) 

4,397.7(2,683.6) 

3,712(2,454.8) 

1,029.38(1,118.2) 

52.34(62.5) 

859.5(605.6) 

2,400(4,127.1) 

23,774.9(15,912) 

 

3,071(2,203.8) 

 

 

50-1,200 

30-900 

300-5,000 

 

10,000-30,000 

100-10,000 

50-2,700 

150-5,400 

200-5,200 

300-3,200 

 

150-12,500 

100-15,000 

200-20,000 

700-12,600 

400-9,500 

90-1,240 

5-320 

20-2,140 

300-24,000 

               2,225-61,430 

 

             300-11,000 

 

2.3ค่าใชจ่้ายของครอบครวัของผูเ้ขา้รบัการฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีไม่เป็นตวัเงิน 

จ านวนวันที่ครอบครัวไปเย่ียมตั้งแต่ขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการชะลอการฟ้องศาลด าเนินคดแีละขั้นตอน

การฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ เฉล่ีย 9.04 วัน ต ่าสดุ 1 วัน สงูสดุ 32 วัน เสยีโอกาสจากการสญูเสยีรายได้เนื่องจากต้องมาดูแลผู้

เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพมีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 ค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้ในขั้นตอนการ

สอบสวน เฉล่ีย 770.8 ค่าต ่าสดุ 300 บาท ค่าสงูสดุ 5,000 บาท ค่าเสยีโอกาสจากการสญูเสยีรายได้ในขั้นตอนการชะลอ

ฟ้องศาลด าเนินคดี 973 ค่าต ่าสุด 300 บาท ค่าสูงสุด 3,200 บาท ค่าเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได้ในขั้นตอนการ

ฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ จ านวน 120 วัน ที่โรงพยาบาลธญัญารักษ์อดุรธานี ค่าเฉล่ีย 2,400 บาท ค่าต ่าสดุ 300 บาท ค่าสงูสดุ 

24,000 บาท ค่าเสียโอกาสจากการสญูเสยีรายได้ตั้งแต่ถูกควบคุมตัวในขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการตรวจพิสจูน์ 

และขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ มค่ีาเฉล่ีย 3,071 บาท ค่าต ่าสดุ 300 บาท ค่าสงูสดุ 11,000 บาท   ดงัตาราง ที่ 4 

ส่วนท่ี 3 ค่าใชจ่้ายดา้นการบ าบดัรกัษายาเสพติด ระยะเวลา 120 วนั ของโรงพยาบาลธญัญารกัษอ์ุดรธานี 
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3.1 ขอ้มูลทัว่ไป 

               ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 52 คน ค่าใช้จ่ายเฉล่ียตลอดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ จ านวน 120 วนั ค่าใช้จ่าย

เฉล่ีย 55,933.5 บาท ค่าต ่าสดุ 53,227 บาท ค่าสงูสดุ 59,573 บาท ค่าห้องค่าอาหารเฉล่ียคอื 36,011.5 ค่าต ่าสดุ 

36,000 บาท ค่าสงูสดุ 36,300 บาท ยาที่น าไปใช้ต่อที่บ้านมจี านวน 1 คน จ านวนเงนิ 60 บาท เวชภณัฑท์ี่ไม่ใช่ยามี

จ านวน 2 คน จ านวนเงนิ 377และ310 บาท ตรวจวนิิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธวิิทยา ค่าเฉล่ีย 956.35 ค่า

ต ่าสดุ 540 บาท ค่าสงูสดุ 1,370 บาท ตรวจวนิิจฉัยทางการแพทย์ ค่าเฉล่ีย 11,809.6 บาท ค่าต ่าสดุ 9,300บาท 

ค่าสงูสดุ 12,200 บาท ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าเฉล่ีย 5,889 บาท ค่าต ่าสดุ 1,080 บาท ค่าสงูสดุ 7,600 บาท 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกรายการรวม 2,908,543 บาท ดงัตารางที่ 5 

ตารางท่ี 3 ค่าใช้จ่ายด้านการบ าบดัรักษายาเสพตดิ 

หมวดค่าใชจ่้าย ค่าเฉลีย่ต่อวนั ค่าเฉลีย่ 

)ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน) 

ค่าต า่สุด-ค่าสูงสุด จ านวน)เงิน) 

N=52 

ค่าห้อง/ค่าอาหาร 

 

 

300.011 36,011.5)58.3( 36,000-36,300 1,872,600 

ยาและสารอาหารทางเส้นเลือดที่ใช้ใน

โรงพยาบาล 

 

1.89 227.5)205.8( 80-736 8,189 

ตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และ

พยาธวิิทยา 

 

7.96 956.35)214.1( 540-1,370 49,730 

ตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ 

 

98.41 11,809.6)525.5( 9,300-12,200 614,100 

ค่าบริการทางการพยาบาล 

 

49.07 5,889)1,041.6( 1,080-7,600 306,230 

บริการที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการรักษา เช่น 

เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว)ได้รับการสนับสนุน

งบจากส านักงานคุมประพฤติ( 

6.141 737)0.0( 737 737 

รวม 466.11 55,933.5)959) 53,227-59,573 2,908,543 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเรื่อง “ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัดของผู้ ป่วยและ

ครอบครัวโรงพยาบาลธญัญารักษ์อดุรธานี” กลุ่มตวัอย่างเป็นผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯที่มต่ีอขั้นตอนการด าเนินงาน

ทั้ง 4 กระบวนการ คอื ขั้นตอนการสอบสวน ขั้นตอนการตรวจพิสจูน์ฯ ขั้นตอนการชะลอการฟ้องฯ และขั้นตอนการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพฯ ผลที่ได้จากการศึกษาสามารถน าไปเชื่อมโยงกบัแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดงันี้  

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูส่วนใหญ่อยู่ใน 

ช่วงเยาวชน อายุเฉล่ีย 26.9 ปี ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นวัยท างานที่ต้องพ่ึงพายาเสพติด สถานภาพโสด มีระดับ

การศึกษาอยู่ที่ระดับประถมศึกษา ท าให้ไม่สามารถประกอบอาชีพที่มั่นคงได้ ส่วนใหญ่ใช้ยาบ้า มีสถานภาพในครัวเรือน

คอืเป็นบุตร  

2.ค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯจะต้องจ่าย เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ค่าประกันตัว ค่าติดต่อ

ราชการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยในขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯจะมค่ีาใช้จ่ายเฉล่ียที่สงูสดุ เนื่องจากต้องอยู่บ าบดัฟ้ืนฟู

เป็นเวลา 120 วันส่วนค่าเสียโอกาสจากการที่ไม่ได้ท างานเมื่อสอบถามและใช้เกณฑ์รายได้ขั้นต ่าของจังหวัดอุดรธานี
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ค านวณแล้ว พบว่า จากตั้งแต่เร่ิมต้นคือขั้นตอนการถูกควบคุมตัวถึงขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ มีค่าเฉล่ีย 45,450 

บาท มค่ีาต ่าสดุ 20,740 บาท ค่าสงูสดุ 124,000 บาท 

3.ค่าใช้จ่ายของครอบครัวของผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯที่เป็นตัวเงินในขั้นตอนการชะลอการฟ้องศาล

ด าเนินคดีมีค่าใช้จ่ายด้านประกนัตัวเฉล่ียสงูสดุ ซึ่งมีค่าต ่าสดุ 10,000 บาท สงูสดุ 30,000 บาท และค่าเสยีโอกาสจาก

การท างานซึ่งต้องมาดูแลและเกี่ยวช้องกับผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูฯในขั้นตอนการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจะสูงที่สุดคือ 23,774.9 

บาท เนื่องจากการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯใช้เวลา 120 วัน 

4.ค่าใช้จ่ายด้านการบ าบดัรักษายาเสพตดิ ระยะเวลา 120 วัน ค่าใช้จ่ายด้านค่าห้อง ค่าอาหารจะมค่ีาใช้จ่ายมาก

ที่สดุ เฉล่ียคือ 36,011.5 บาท ซึ่งเมื่อรวมค่าใช้จ่ายด้านการบ าบัดรักษาในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ เป็นระยะเวลา 4เดอืน 

หรือ 120 วัน ค่าใช้จ่ายจะมค่ีาเฉล่ีย 55,913.5 บาท ซึ่งทางรัฐบาลได้จัดสรรเงินบ าบดัรักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯมาให้กบั

โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีเป็นเงิน 14,000 ต่อคน )กรมคุมประพฤติ : 2554( และเมื่อค านวณถึงงบประมาณที่

ประเทศไทยต้องสญูเสยีไปในการบ าบัด รักษา ฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯในปี 2559 มีผู้ เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ จ านวน 

119,839 คน )ที่มา :ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  : 2559( น ามาคูณกับ 55,913.5 

เท่ากบั 6,700,617,926.5 บาท ซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาล 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ ธิโสภิญ ทองไชย)2557(เรื่อง ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยที่เข้ารับการ

บ าบดัรักษาการใช้สิ่งเสพตดิในโรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น ช่วงเดอืนพฤศจิกายน พ.ศ.2557พบว่า กลุ่มผู้เข้ารับการ

ฟ้ืนฟูเป็นเยาวชน ระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษา อาชีพรับจ้าง มีความเกี่ยวข้องกบัยาเสพติดมาก เป็นวัยท างาน

และตลาดแรงงาน ความสูญเสยีทางเศรษฐกิจในภาพรวมมีมูลค่าสงูถึง 5,391,330 บาท ค่าเฉล่ียในประชากร เท่ากบั 

52,343.01 บาทต่อคน โดยความสญูเสยีผลิตภาพเฉพาะตวัสงูที่สดุ ซึ่งเกดิจากการไปท างานไม่ได้เนื่องจากถูกด าเนินคดี

และรับโทษ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,432,375 บาท ค่าเฉล่ียในประชากรเท่ากับ 33,324.03 บาท รองลงมาคือ การ

สญูเสยีอื่นๆ เช่น ทรัพย์สนิเสยีหาย ค่าใช้จ่ายในการด าเนินทางกฎหมาย ค่าปรับ/การรับโทษ ค่าท าขวัญ คดิเป็นมูลค่าทั้ง

สิน 1,762,200 บาท มีค่าเฉล่ียในประชากรเท่ากับ 17,108.74 บาทต่อคน ส่วนค่าสูญเสีย ผลิตภาพของสมาชิกใน

ครอบครัวจากกการดูแลรักษาผู้ ป่วยในโรงพยาบาล คิดเป็นมูลค่า 115,387 บาท ส่วนงานวิจัยของจักรสันต์ เลยหยุด 

เร่ือง ปีสขุภาวะที่เสยีไปจากการใช้ยาเสพตดิในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพตดิจังหวัดขอนแก่น ที่แสดงให้เหน็ว่า  อายุของผู้ใช้ยาเสพ

ตดิ ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 24.82 ปี ส่วนใหญ่สถานภาพโสด อาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้เฉล่ียต่อวันมากกว่า  300 บาท รายได้ของ

ญาติ มีมากกว่าวันละ 300 บาท งานวิจัยของ สชุาดา ภัยหลีกลี้ )2557( เรื่องความสญูเสยีทางเศรษฐกจิจากการบริโภค

สรุาที่มีต่อผู้บริโภคสรุาในจังหวัดขอนแก่น ในรอบ 1 ปี มีมูลค่าสงูถึง 691.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.58 ของมูลค่า

ผลิตภัณฑม์วลรวมของจังหวัดขอนแก่นใน พ.ศ.2550 ความสญูเสยีทางเศรษฐกจิพบว่า ความสญูเสยีผลิตภาพเฉพาะตวั

มากที่สุด รองลงมาคือ ความสูญเสียผลิตภาพสมาชิกครอบครัวและต้นทุนตรงเพ่ือการรักษาพยาบาลรายจ่ายมากที่สดุ 

35,000 ค่าเฉล่ียของความสญูเสยีจากการดื่มสรุาต่อผู้เคยดื่มคดิเป็น 975 บาทค่าเฉล่ียในประชากรเท่ากบั 502.91 บาท

ต่อคน ทรัพย์สนิเสยีหาย ประมาณ 500,000บาท เฉล่ียประมาณ 900 บาทต่อคนความสญูเสยีเกดิขึ้นในผู้ดื่ม ทุกระดับ

ความเสี่ยง กลุ่มเยาวชนเกดิความสญูเสยีมากถึงร้อยละ 31.8 ของความสญูเสยีทั้งหมด งานวิจัยของปฐมพงษ์ บูรณวุฒิ

)2552( เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของการบ าบัดรักษาของผู้ติดยาเสพติด  แสดงให้เห็นว่าระดับอายุ

วัยรุ่นเป็นช่วงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกี่ยวข้องกบัยาเสพติดมาก ประกอบกบัเป็นช่วงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการศึกษา 

ซึ่งหากเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จะส่งผลก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ซึ่งในอนาคตจะกลายเป็นวัยท างานที่ไม่พึงประสงค์ของ

สังคมและตลาดแรงงาน ดังนั้น ถ้าภาครัฐสามารถส่งเสริมการศึกษาให้เยาวชนรวมถึงประชาชนทุกคน  สามารถเข้าถึง

การศึกษาและเกี่ยวกบัยาเสพตดิให้โทษอย่างทั่วถึง รวมทั้งต้องมีการส่งเสริมให้มีความตระหนักรู้ถงึผลเสยีของยาเสพตดิ

อย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการป้องกนัไม่ให้ยาเสพตดิ และพฤตกิรรมการเสพยาเสพตดิ เป็นปัญหาลุกลามต่อไปในอนาคตกลุ่ม

ผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูเป็นเยาวชน ระดบัการศึกษาในระดบัประถมศึกษา อาชีพรับจ้าง มคีวามเกี่ยวข้องกบัยาเสพตดิมาก เป็น

วัยท างานและตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกบัการวิจัย  จักรสนัต์ เลยหยุด)2556( ปีสขุภาวะที่สญูเสยีไปและผลกระทบ

ด้าน เศรษฐกจิ สงัคม จากการใช้ยาเสพตดิ จังหวัดขอนแก่น ปีสขุภาวะที่สญูเสยีไป 6,818.57 ปี เฉล่ียปีสขุภาวะที่สญูเสยี
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ไปคนละ 1.76 ปี สขุภาวะที่สญูเสยีไปจากความเจบ็ป่วย 5,583.38 ปี เฉล่ียคนละ 1.44 ปีสขุภาวะที่สญูเสยีไปจากการ

ตายก่อนวัยอนัสมควร 921.70 ปี เฉล่ียคนละ 0.24 ปี ชนิดยาเสพตดิที่ใช้ กลุ่มผู้ใช้ยาบ้า ทสีขุภาวะที่สญูเสยีไปสงูสดุ คอื 

5,648.78 ปี ค่าเฉล่ีย 1.84 ปี รองลงมาคอืสารระเหยและใบกระท่อมระดบัความรนุแรง กลุ่มผู้ใช้ยาเสพตดิ กลุ่มผู้ตดิ มี

ปีสขุภาวะที่สญูเสยีไปสงูสดุคือ 6,399.04 ปี ค่าเฉล่ีย 2.91 ปี รองลงมาคือ กลุ่มผู้ติดรุนแรงและกลุ่มผู้เสพหน่วยงานที่

เข้าบ าบัดรักษา พบว่า สนง.คุมประพฤติขอนแก่นมีปีสขุภาวะที่สญูเสยีไปสงูสดุคือ 2,627.55 ปี ค่าเฉล่ีย 2.01 ปี มนท

รัตม์ ถาวรเจริญทรัพย์และคณะ )2551) ศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า

ต้นทุนทางอ้อมเป็นต้นทุนที่มีมูลค่ามากที่สดุร้อยละ 95.8 ของต้นทุนทั้งหมด ต้นทุนที่มีมูลค่าสงูที่สดุได้แก่ ต้นทุนจาก

การเสยีชีวิตก่อนวัยอนัควร 104,128 ล้านบาท ร้อยละ 65.7 ของต้นทุนทั้งหมด ต้นทุนจากการสญูเสยีประสทิธภิาพใน

การท างานจากการขาดงานและการสญูเสยีประสทิธภิาพขณะท างาน 45,464.6 ล้านบาท ร้อยละ 30.1ของต้นทุนทั้งหมด

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล 5,491 ล้านบาท ร้อยละ 3.5 ของต้นทุนทั้งหมด ต้นทุนทรัพย์สนิที่เสยีหายจากอุบัติเหตุจราจร

ทางบก 779 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ของต้นทุนทั้งหมด ต้นทุนเกี่ยวกบัการบังคับใช้กฎหมายและการฟ้องร้องคดี

ความ 242 ล้านบาท จ าแนกเป็นต้นทุนที่เกดิขึ้นที่ศาล 156 ล้านบาท และสถานีต ารวจ 86 ล้านบาท มูลค่ารวมคิดเป็น

ร้อยละ 0.2 ของต้นทุนทั้งหมด งานวิจัยของ นาวิน แพทยานันท ์)2553) การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการรับ

การบ าบัดผู้ติดยาเสพติด ณ สถาบันธัญญารักษ์ พบว่า ผลการศึกษาการบ าบัดรักษายาเสพติดแบบผู้ ป่วยในมีต้นทุน

หน่วยงาน เฉล่ียต่อผู้ป่วย 1 คน สงูกว่าการบ าบดัแบบผู้ป่วยนอก โดยต้นทุนหน่วยงานของการบ าบดัรักษายาเสพตดิแบบ

ผู้ ป่วยใน เท่ากบั 13,146 บาท ส่วนต้นทุนหน่วยงานของการบ าบัดรักษายาเสพติดแบบผู้ ป่วยนอกเท่ากบั 831.80 บาท 

งานวิจัยของ อลิสา ศรีอรรคจันทร์ )2557) การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการบริการผู้ ป่วยยาเสพติดงานผู้ ป่วยนอก 

โรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น ต้นทุนรวม = 11,748,597.31 บาท/ปีต้นทุนรวมสงูสดุในกจิกรรมการติดตามผล = 

2,489,083.41 บาทต่อปี ต้นทุนกิจกรรมบ าบัด = 2,319,127.38 บาทต่อไป ต้นทุนต ่าสุด  กิจกรรมการตรวจรักษา 

โดยแพทย์ = 149,870.32 บาทต่อปี กลุ่มบ าบัด = 2,288.64 บาทต่อครั้งกลุ่มติดตามผล = 2,141.66 บาทต่อครั้ง 

กลุ่มผู้ ป่วยรับประทานยา 833.42 บาทต่อครั้ง งานวิจัยของ พยอม ศรีกงพลี)2554) การศึกษาต้นทุนทางบัญชีการ

บ าบัดรักษายาเสพติด ในระบบบังคบับ าบัดของโรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น พบว่า ต้นทุนการบ าบัดรักษารวมทั้งสิ้น 

= 18,294,590 บาท)ค่าแรง=13,055,958 บาท ค่าด าเนินการ=5,238,632 บาท(ต้นทุนการบ าบัดแบบผู้ ป่วยนอกมี

ต้นทุนให้บริการ = 2,940 บาท ผู้ป่วยในบ าบดัด้วยยามต้ีนทุนให้บริการ = 146,806 บาท ฟ้ืนฟูชายมต้ีนทุนให้บริการ = 

40,420 บาท ฟ้ืนฟูหญิงมีต้นทุนให้บริการ = 31,027 บาท ต้นทุนในการบ าบัดยาบ้า = 52,854.00 บาท )ต้นทุนต่อ

หน่วย 244.69 บาท( ต้นทุนในการบ าบัดสารระเหย =161,863.00 บาท )ต้นทุนต่อหน่วย 1,586.89 บาท(ต้นทุนใน

การบ าบัดกัญชา = 3,003.00 บาท  )ต้นทุนต่อหน่วย = 231.00 บาท(ต้นทุนในการบ าบัดไอซ์ = 2,406 (ต้นทุนต่อ

หน่วย 240.60 บาท(ต้นทุนในการบ าบดัสารเสพตดิตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป )ต้นทุนต่อหน่วย = 231 บาท( 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1.การเกบ็ข้อมูลจากครอบครัว 1 คนซึ่งมมีากกว่านั้นท าให้ไม่รู้ ว่าจ่ายจริงๆเท่าไหร่ 

2.ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล มคีวามคาดเคล่ือนได้ )ได้ข้อมูลมาจาก HosXp ค่าใช้จ่ายอื่นๆยงัไม่ได้คดิ เช่น ค่า

น า้ ค่าไฟ ค่าเจ้าหน้าที่ ต้นทุนที่แท้จริงที่ไม่ได้ยึดตาม HosHp ค่าเสยีเวลา ภาระโรค  

3.ควรจะศึกษาญาตทุิกคนที่เกี่ยวข้องกบัคด ี

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในโอกาสต่อไป 

 1.การออกแบบเพ่ือรวบรวมข้อมูลในโอกาสต่อไป ควรเพ่ิมเตมิการวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการรับ

การการบ าบดัรักษาผู้ตดิยาเสพตดิ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทั้งระบบสมคัรใจและระบบบงัคบับ าบดั โดยแยกตามประเภท

ยาเสพตดิ คอื ยาบ้า สารระเหย กญัชา และสรุา ทั้งในสว่นของหน่วยงานและผู้ตดิยาเสพตดิ โดยส ารวจข้อมูลด้านต้นทุน

ของหน่วยงานและเกบ็ข้อมูลด้านต้นทุนในการรับบริการ 
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 2.ควรมกีารประเมนิความสญูเสยีด้านอื่นร่วมด้วย เช่น การสญูเสยีทรัพย์สนิจากการถูกริบ สนิค้าและบริการที่ไม่

สามารถช าระค่างวดได้ เช่น รถยนต ์บ้าน ภาระหนี้สนิที่ต้องช าระ การเสยีโอกาสทางการศึกษา และการเสยีโอกาสที่ไม่

สามารถประเมนิได้ด้วยเงิน เช่น คุณภาพชีวิต 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ และเปรียบเทยีบคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุในเขตชุมชนชนบทกับคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุในเขตชุมชนกึ่งเมือง และเขตชุมชนเมือง จังหวัดสุโขทัย กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นผู้สงูอายุในเขตจังหวัดสโุขทยั จ านวน 873 คน ใช้วิธกีารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบ

สมัภาษณ์เพ่ือประเมินคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ (WHOQOL-OLD) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน Z-score และ One way Anova ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศหญิงร้อยละ 56.6 อายุเฉล่ีย 69.3 

ปี สถานภาพคู่ร้อยละ 68.2 จบประถมศึกษาร้อยละ 80.8 ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 57.9 รายได้เฉล่ียต่อเดอืนเท่ากบั 

2,477.6 บาท มีโรคประจ าตัวอย่างน้อย 1 โรคร้อยละ 59.1 อาศัยอยู่คนเดียวตามล าพังร้อยละ 7.8 และพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตในระดับกลางมากที่สดุร้อยละ 48.5 รองลงมาระดับไม่ดีร้อยละ 39.2 และระดับดีร้อยละ 12.3 

และพบว่าคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตชุมชนชนบทมีค่าสูงสุด (Z=0.1257) รองลงมาคือผู้สูงอายุในเขตชุมชนกึ่ง

เมอืง (Z=-0.0346) และผู้สงูอายุในเขตชุมชนเมอืง (Z=-0.0911) เขตที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกนัท าให้ผู้สงูอายุมคุีณภาพ

ชีวิตที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (p-value = 0.037) และเมื่อเปรียบเทยีบรายคู่ด้วยวิธกีารทดสอบของเชฟ

เฟ่ (Scheffe) พบว่า ผู้สงูอายุเขตชุมชนชนบทมีคะแนนคุณภาพชีวิตสงูกว่าผู้สงูอายุเขตชุมชนเมืองอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถติ ิ(p-value = 0.013) 

ค าส าคญั: คุณภาพชีวิต  ผู้สงูอายุ  ชุมชนชนบท 

 

Abstract 

 This research was a descriptive research aims to study quality of life and to compare quality of life 

among elderly between rural community, semi-urban community and urban community in Sukhothai province. 

The samples were 873 elderly recruited by multistage random sampling. A questionnaire was administered by 

face to face interviews and data analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, Z-score and one-

way ANOVA. The results revealed that female (56.6%), average age 69.3 years old, married (68.2%), non 

career (57.9%), average income 2,477.6 Baht per month, disease identification (59.1%), living alone (7.8%). 

And found that sample groups had quality of life in moderate level (48.5%), quality of life in lower level 

(39.2%) and quality of life in high level (12.3%). With regard to Z-score analysis; elderly in rural community 

were highest quality of life score (Z=0.1257), elderly in semi-urban community were average score  

(Z=-0.0346) and elderly in urban community were lowest score (Z=-0.0911) and found that residential area 

was different quality of life among elderly statistical significance (p-value = 0.037). Post hoc analysis by 

Scheffe method; elderly in rural community was quality of life score than urban community statistical significance 

(p-value = 0.013). 

Keywords: Quality of life, elderly, rural community 
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บทน า 

 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกจิ และสงัคมรวมถึงความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการ

สาธารณสขุ ส่งผลให้ประชากรทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย อายุยืนยาว ประกอบกบัอตัราการเจริญพันธุล์ดลง 

ท าให้สดัส่วนของผู้สงูอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ (เสน่ห์ แสงเงินและคณะ, 2555, หน้า 68)  ในปี 2558 ประชากรโลกมี 

ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปคดิเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด นับได้ว่าประชากรรวมทั้งโลกได้เข้าเกณฑท์ี่เรียกได้ว่า

เป็น “สงัคมสงูวัย” (ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2559)
 
ส าหรับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สงัคมสงูวัย” มาตั้งแต่ประมาณปี 

พ.ศ. 2548 (รศรินทร์ เกรย์, 2556)   ในปี 2558 ประชากรไทยมีจ านวน 65.1 ล้านคน ในจ านวนนี้ เป็นประชากรอายุ 

60 ปีขึ้ นไป 11 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรทั้งหมด  ซึ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาค

อาเซียนรองจากประเทศสงิคโปร์
 
(ปราโมทย์ ประสาทกุล, 2559)

 
ประชากรสงูอายุเป็นกลุ่มประชากรพิเศษ ที่จ าเป็นต้อง

ได้รับการดูแลจากสงัคม ได้รับการดูแลทางด้านสขุภาพร่างกาย ผู้สงูอายุจะมีแบบแผนความเจบ็ป่วยที่ต่างจากประชากร

กลุ่มอายุอื่น เป็นวัยที่ประสบกบัปัญหาเสื่อมถอยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม ท าให้วัยนี้มีโอกาสเกดิโรคภัยไข้เจบ็ได้

ง่าย (สทุธชิัย  จิตะพันธกุ์ล, 2548, หน้า 105) จากการขยายตัว การกระจายตัวของสงัคมเมืองส่งผลให้สงัคมชนบทรับ

ความเจริญแบบสงัคมเมืองเข้าไปใช้เป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตมากขึ้น อาชีพในภาคอตุสาหกรรม การบริการเติบโต

ขึ้นอย่างรวดเรว็ ดึงดูดชาวชุมชนออกจากอาชีพในภาคเกษตรกรรม เกดิการอพยพออกจากท้องถิ่น จนท าให้โครงสร้าง

ของชุมชนเปล่ียนแปลงไป เช่น สดัส่วนหนุ่มสาว วัยแรงงานน้อยลง ครอบครัวมขีนาดเลก็ลง สมาชิกของครอบครัวบางรุ่น

หายไปจากครอบครัว (สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์, 2552, หน้า 2) และในที่สุดภาพรวมของชาวบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนมัก

ประกอบไปด้วยผู้สงูอายุ และเดก็เป็นส่วนใหญ่ ลักษณะดังกล่าวท าให้สดัส่วนของผู้สงูอายุต่อประชากรกลุ่มอื่นในชุมชน

เพ่ิมสงูขึ้น (วิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง, 2553, หน้า 1-2) และพบว่าสิ่งที่ตามมา คือ ผู้สงูอายุมีผู้เล้ียงดูหรือดูแลให้มชีีวิต

ความเป็นอยู่อย่างปกตสิขุน้อยลง (สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์, 2552, หน้า 29) รัฐบาลไทยเลง็เหน็ถงึความส าคญัของสงัคมวัย

สงูอายุ จึงได้มกีารจัดท าแผนระยะยาวส าหรับผู้สงูอายุเพ่ือให้ประชากรสงูอายุ สามารถพ่ึงตนเองได้ ส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ผู้สงูอายุมีกจิกรรมร่วมกับครอบครัวและชุมชน จัดระบบคุ้มครองทางสงัคม การส่งเสริมด้านความรู้  และการเตรียม

ความพร้อมในวัยสงูอายุ สิ่งเหล่านี้ ถือเป็นสิ่งส าคัญในการน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุ (มยุรี พงษ์นาค, 

2555) 

ส าหรับประเทศไทย ภาครัฐได้ให้ความส าคัญเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์สงัคมผู้สูงอายุ โดย

ก าหนดนโยบายในระดับชาติรวมถึงก าหนดให้แต่ละภาคส่วน กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สงูอายุร่วมกนัก าหนดกลยุทธ ์และมาตรการส่งเสริมป้องกนั แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ (ปราณี  อิ่มสมบัติ, 

2546) และพบว่าระดับคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (วีรพงษ์ ยางเดี่ยว, 2554) (ธาริน สขุ

อนันต์และคณะ, 2554)  (ภัทรพงษ์  เกตุคล้าย  และวิทศัน์ จันทรโพธิ์ศร, 2555) ส่วนจังหวัดสโุขทยัมีอตัราประชากร

ผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดตาก อุตรดิตถ์ 

พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และสโุขทยั โดยในปี พ.ศ.2558 จังหวัดสโุขทยัมีผู้สงูอายุจ านวน 84,446 คน จากการส ารวจและ

จัดกลุ่มผู้สงูอายุตามการท ากจิวัตรประจ าวันของส านักงานสาธารณสขุจังหวัดสโุขทยั พบว่า กลุ่มที่ 1 ช่วยเหลือตวัเองและ

ช่วยเหลือคนอื่นได้ร้อยละ 82.08 กลุ่มที่ 2 ช่วยเหลือตวัเองได้แต่ช่วยคนอื่นไม่ได้ ร้อยละ 15.86 และกลุ่มที่ 3 ช่วยเหลือ

ตัวเองไม่ได้ ร้อยละ 2.06 (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย, 2558) จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ปัญหาผู้สูงอายุใน

ปัจจุบันเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานต้องให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างจริงจัง ในด้านสขุภาพทางร่างกาย 

สุขภาพทาง จิตใจ ด้านสังคม และด้านสภาพแวดล้อม เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่ชัดเจนขึ้ น และ

ผู้สงูอายุยังสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย

คุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุในเขตจังหวัดสโุขทยั ทั้งในเขตชุมชนชนบท เขตชุมชนกึ่งเมือง และเขตชุมชนเมือง เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สงูอายุ และใช้เป็นข้อมูลส าหรับสถาบนัและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือผู้สงูอายุให้มคุีณภาพ

ชีวิตความเป็นอยู่ดขีึ้น 
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุในเขตชุมชนชนบท ชุมชนกึ่งเมอืง และเขตชุมชนเมอืง จงัหวัดสโุขทยั 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุในเขตชุมชนชนบทกบัคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุในเขตชุมชน            

กึ่งเมอืง และเขตชุมชนเมอืงในจงัหวัดสโุขทยั 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชงิพรรณนา )Descriptive research) ประชากรที่ศึกษา คอื ผู้สงูอายุในเขตจงัหวัด

สโุขทยั จ านวน 84,446 คน )ส านักงานสาธารรณสขุจงัหวัดสโุขทยั , 2558) การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเนื่องจาก

ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่ชัดในแต่ละกลุ่ม และการสุ่มตวัอย่างเป็นการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multistage 

cluster sampling) อกีทั้งเพ่ือลดค่าความคลาดเคล่ือน จึงเลือกใช้สตูร nsrs= ( Z
2
α/2p(1-p)/d

2  
)x Deff  บุญมา สนุทรา)

วิรัดน์,  2551) ก าหนดระดบัความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 3 กลุ่มๆ ละ 261 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 

783 คน )เพ่ือใช้ในการหาความแตกต่างของค่าความชนัของกราฟคุณภาพชวีิต และแยกวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่าง

กลุ่ม (กลุ่มตวัอย่างแยกเป็น 9 อ าเภอๆ ละ 87 คน โดยที่ใน 87 คนนั้น แบ่งเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 29 คน ใช้วิธกีารสุ่ม

ตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยขั้นแรกสุ่มต าบล และขั้นที่สองสุ่มหมู่บ้านโดยใช้วิธกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ขั้นที่สาม

ส ารวจรายชื่อผู้สงูอายุที่มคุีณสมบตัติามเกณฑ ์และยินดตีอบแบบสมัภาษณ ์จากนั้นสุ่มเลือกตวัอย่างเพ่ือตอบแบบ

สมัภาษณ ์โดยการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย  

แบบสมัภาษณไ์ด้มกีารตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญและวเิคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบ

สมัภาษณ ์โดยใช้สมัประสทิธิ์อลัฟาของครอนบคั ได้ค่าความเที่ยงเท่ากบั 0.86  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยนักวจิัย และผู้ช่วยนักวิจัยอธบิายให้กลุ่มตวัอย่างทราบถงึวัตถุประสงคข์อง

การศึกษา วิธกีารศึกษา และประโยชน์ที่จะเกดิขึ้นจากการวจิัย โดยค านึงถงึหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และให้ผู้ที่

ยินดเีข้าร่วมการวิจัยลงนามในหนังสอืแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย จากนั้นท าการสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่างโดย

นักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัย ใช้เวลาในการตอบแบบสมัภาษณค์นละประมาณ 20 นาท ี  

 

การพทิกัษสิ์ทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง และผูม้ีส่วนร่วมในการวิจยั 

งานวิจัยนี้ ได้รับการอนุมตัจิากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส านักงานสาธารณสขุจังหวัด

สโุขทยั ผู้วิจัยด าเนินการพิทกัษ์สทิธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง และผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย โดยผู้วิจัยพบกลุ่มตัวอย่าง  แนะน าตวั 

อธบิายวัตถุประสงค์ในการศึกษาให้ทราบทุกราย  ขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล และชี้ แจงให้ทราบถึงสทิธใินการ

ตอบรับหรือปฏเิสธการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้   โดยการตอบรับหรือปฏเิสธ จากนั้นผู้วิจัยจะน าเสนอในภาพรวม และน าข้อมูล

มาใช้เฉพาะในการศึกษาในครั้งนี้ เท่านั้นโดยระหว่างตอบค าถาม  หากกลุ่มตัวอย่างไม่พอใจหรือไม่ต้องการตอบค าถาม  

กลุ่มตวัอย่างสามารถออกจากการวิจัยโดยไม่ต้องบอกเหตผุล 

 

ผลการศึกษา 

ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศหญงิร้อยละ 56.6 เพศชายร้อยละ 43.4 อายุสงูสดุ 98 ปี  อายุ

ต ่าสดุ 60 ปี อายุเฉล่ีย 69.3 ปี สถานภาพคู่ร้อยละ 68.2 สถานภาพหม้าย หย่าร้าง แยกกนัอยู่ร้อยละ 28.0 สถานภาพ

โสดร้อยละ 2.2 จบประถมศึกษาร้อยละ 80.8 ไม่ได้เรียนร้อยละ 15.2  ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 30.9 ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมร้อยละ 57.9  รายได้เฉล่ียต่อเดอืนเท่ากบั 2,477.6 บาท มรีายได้เพียงพอกบัรายจ่ายร้อยละ 68.6 มโีรค

ประจ าตวัอย่างน้อย 1 โรคร้อยละ 59.1 อาศัยอยู่คนเดยีวตามล าพังร้อยละ 7.8  อาศัยอยู่กบัคู่สมรสร้อยละ 42.8 อาศัย

อยู่กบัครอบครัว บุตร หลานร้อยละ 49.4 

 คุณภาพชีวิตภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคุีณภาพชวีิตในระดบักลางมากที่สดุร้อยละ 48.5 รองลงมาระดบั

ไม่ดร้ีอยละ 39.2 และระดบัดร้ีอยละ 12.3  
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 การเปรียบเทยีบคุณภาพชวีิตผู้สงูอายุในเขตชุมชนชนบทกบัคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุในเขตชุมชนกึ่งเมอืง และเขต

ชุมชนเมอืง โดยใช้สถติ ิZ-score (ค่า Z-score เป็นค่าคะแนนคุณภาพชวีิตที่บอกว่า กลุ่มนั้นๆ มค่ีามากกว่าหรือน้อยกว่า

ค่าเฉล่ีย )Mean) ออกไปกี่ S.D. โดยค่าที่เป็นบวก หมายความว่าสงูกว่าค่าคะแนนคุณภาพชวีิตเฉล่ีย และค่าที่เป็นลบ 

หมายความว่าต ่ากว่าค่าคะแนนคุณภาพชวีิตเฉล่ีย) ซึ่งพบว่า ค่า Z-score ของผู้สงูอายุในเขตชุมชนชนบทมค่ีามากกว่า

กลุ่มอื่นๆ ใน 6 ด้านคอื ด้านการรับรู้  ด้านตวัของตวัเอง ด้านความส าเรจ็และความคาดหวงัในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต 

ด้านการมปีฏสิมัพันธท์างสงัคม ด้านการเผชิญหน้ากบัความตาย ด้านการมปีฏสิมัพันธก์บัคู่รัก โดยด้านการมปีฏสิมัพันธ์

ทางสงัคมมคีวามแตกต่างของค่า Z-score มากที่สดุหรือมคีวามแตกต่างของค่าคะแนนคุณภาพชวีติสงูสดุ และด้านการ

รับรู้มคีวามแตกต่างของค่า Z-score ต ่าที่สดุ ส่วนในประเดน็ด้านการมปีฏสิมัพันธก์บัคู่รัก พบว่าผู้สงูอายุในเขตชุมชน

เมอืงมค่ีา Z-score ต ่าที่สดุ และยังพบว่ากลุ่มผู้สงูอายุในเขตชุมชนกึ่งเมอืงมค่ีา Z-score อยู่ตรงกลางระหว่างผู้สงูอายุใน

เขตชุมชนชนบทกบัผู้สงูอายุในเขตชุมชนเมอืง และจากข้อมูลสามารถบอกว่ากลุ่มผู้สงูอายุในเขตชุมชนชนบทเป็นกลุ่มที่มี

ค่าคะแนนคุณภาพชวีิตสงูสดุ หากน าไปเทยีบกบัอกีสองกลุ่ม และกลุ่มผู้สงูอายุในเขตชุมชนเมอืงเป็นกลุ่มที่มค่ีาคะแนน

คุณภาพชีวิตโดยรวมต ่าสดุ (ตาราง 1) 

 และการเปรียบเทยีบคุณภาพชีวติผู้สงูอายุในเขตชุมชนชนบทกบัคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุในเขตชุมชนกึ่งเมอืง 

และเขตชุมชนเมอืง โดยใช้สถติ ิOne way ANOVA พบว่า เขตที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกนัท าให้ผู้สงูอายุมคุีณภาพชีวิต                  

ที่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ)p-value  =0.037 ((ตาราง 2) และเมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง

คะแนนเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธกีารทดสอบของเชฟเฟ่ )Scheffe) พบว่า ผู้สงูอายุเขตชุมชนชนบทมคีะแนนคุณภาพชีวิตสงูกว่า

ผู้สงูอายุเขตชุมชนเมอืงอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ)p-value  =0.013 ((ตาราง 3)  

 

 

ตาราง 1 วิเคราะห์คุณภาพชวีิตผู้สงูอายุจ าแนกตามเขตที่อยู่อาศยัโดยใช้สถติ ิZ-score  

เกณฑค์ณุภาพชีวติ 
ค่า Z-score 

เขตเมือง เขตกึ่งเมือง เขตชนบท 

1. ด้านการรับรู้ -   0.0210 -   0.0230 0.0440 

2. ด้านตัวของตัวเอง -   0.0412 -   0.0641 0.1053 

3. ด้านความส าเรจ็และความคาดหวังในอดีต ปัจจุบัน 

และอนาคต  

-   0.0822 -   0.0504 0.1326 

4. ด้านการมีปฏสิมัพันธท์างสงัคม -   0.1310 -   0.0229 0.1538 

5. ด้านการเผชิญหน้ากบัความตาย -   0.0580 0.0226 0.0354 

6. ด้านการมีปฏสิมัพันธก์บัคู่รัก -   0.0925 -   0.0278 0.1203 

ภาพรวมคุณภาพชีวิต -   0.0911 -   0.0346 0.1257 
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ตาราง 2 เปรียบเทยีบคะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุกบัเขตที่อยู่อาศัย 

แหล่งความแปรปรวน 
SS df MS F p-value 

ระหว่างกลุ่ม 2370.209 2 1185.105 3.322 0.037 

ภายในกลุ่ม 278300.598 780 356.796   

รวม 280670.807 782    

 

ตาราง 3 เปรียบเทยีบรายคู่ (Post hoc) คะแนนเฉล่ียคุณภาพชีวติผู้สงูอายุกบัเขตที่อยู่อาศัย 

เขตที่อยู่อาศยั ค่าเฉล่ีย ชุมชนชนบท ชุมชนกึ่งเมอืง ชุมชนเมอืง 

ชุมชนชนบท 68.3180 - 3.03831 4.10728* 

ชุมชนกึ่งเมอืง 65.2797 -3.03831 - 1.06897 

ชุมชนเมอืง 64.2107 -4.10728* -1.06897 - 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตในระดับกลางมากที่สุดร้อยละ 48.5 รองลงมาระดับไม่ดี 

ร้อยละ 39.2 และระดบัดร้ีอยละ 12.3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้สงูอายุได้รับผลกระทบจากกระบวนการสงูอายุ ซึ่งส่งผลต่อ

สขุภาพอนามยั ได้แก่ การเจบ็ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู นอกจากนี้ผู้สงูอายุได้รับผลกระทบ

จากสังคม เช่น การลดบทบาทในสังคม การถูกทอดทิ้ งให้อยู่ตามล าพัง และได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจาก

เกษียณจากงานประจ า ท าให้มีรายได้ลดลงหรือรายได้ไม่เพียงพอกบัรายจ่าย ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของวีรพงษ์ ยาง

เดี่ยว )2554 (  ที่พบว่าระดับคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุในชนบทอยู่ในระดับปานกลาง(ร้อยละ 54.7) และสอดคล้องกบั

การศึกษาของ ภัทรพงษ์ เกตุคล้าย และวิทศัน์ จันทรโพธิ์ศร  ) 2555( ที่พบว่าภาพรวมคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุที่ได้รับ

เบี้ยยังชีพอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกบัการศึกษาของ ธาริน สขุอนันต์และคณะ)
 
2554( พบว่าคุณภาพชีวิต

ของผู้สงูอายุอยู่ในระดบัปานกลาง 

 จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตด้านการมีปฏสิมัพันธท์างสงัคมมีความแตกต่างของค่า Z-score มากที่สดุ

หรือมีความแตกต่างของค่าคะแนนคุณภาพชีวิตสูงสุด ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชุมชนชนบท ยังคงท า

กจิกรรมร่วมกบัครอบครัวเพราะส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย และมโีอกาสเข้าร่วมกจิกรรมในชุมชนมากกว่าผู้สงูอายุกลุ่ม

อื่น เพราะชุมชนชนบทยังให้ความเคารพผู้ สงูอายุ และให้เกยีรติผู้สงูอายุโดยให้ผู้สงูอายุเป็นแกนน าในการประกอบพิธี

ต่างๆ ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ลดาวัลย์  เจริญยิ่ง (2560) ที่พบว่าคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้านการมี

ปฏสิมัพันธท์างสงัคม อยู่ในระดบัด ีและสอดคล้องกบัการศึกษาของ วีรพงษ์ ยางเดี่ยว (2554) ที่พบว่าการดูแลเอาใจใส่

จากคนในครอบครัวมคีวามสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุในเขตชนบทอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p-value=.004) 

จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตด้านการรับรู้มคีวามแตกต่างของค่า Z-score น้อยที่สดุหรือมคีวามแตกต่าง

ของค่าคะแนนคุณภาพชีวิตน้อยที่สดุ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบงานผู้สงูอายุ ได้ให้

ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบของการสงูอายุและค าแนะน าต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการส่งเสริมสุขภาพและดูแล

สขุภาพให้กับผู้สงูอายุอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้การรับรู้ ไม่แตกต่างกนัมาก ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ  สมจิตต์ ศิริวนา

รังสรรค์ และเสน่ห์ แสงเงิน (2559) ที่พบว่าความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและการเปล่ียนแปลงในวัยสูงอายุไม่มี

ความสมัพันธก์บัคุณภาพชีวิตของผู้สงูอายุในเขตชนบท (p-value=0.138) และสอดคล้องกบัการศึกษาของดาวเรือง สาย

จันทร์ (2560) ที่พบว่าข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมี(r= .040, P-value 

=.530) 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้สงูอายุเขตชนบทมีคะแนนคุณภาพชีวิตสงูกว่าผู้สงูอายุเขตเมืองอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก ผู้สูงอายุในชนบทได้รับการยกย่องและให้เกียรติในสังคม  การท ากิจกรรม และการเข้าร่วม
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กจิกรรมในครอบครัว ชุมชน มากกว่าชุมชนเมือง ซึ่งแตกต่างกบักบัการศึกษาของ เรวดี สุวรรณนพเกา้ และ รศรินทร ์

เกรย ์(2554) ที่พบว่า ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในพื้ นท่ีท่ีมีความเป็นเมือง /กึ่งเมือง มีโอกาสท่ีจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  สูง

กว่าผูสู้งอายท่ีุอยู่ในพื้ นท่ีท่ีมีลกัษณะความเป็นชนบท  

 

สรุปผลการศึกษา 

1. คุณภาพชีวิตผู้สงูอายุในภาพรวมพบว่า กลุ่มตวัอย่างมคุีณภาพชวีติในระดบักลางมากที่สดุร้อยละ 48.5 

รองลงมาระดบัไม่ดร้ีอยละ 39.2 และระดบัดร้ีอยละ 12.3 

2. การเปรียบเทยีบคุณภาพชวีิตผู้สงูอายุในเขตชุมชนชนบทกบัคุณภาพชีวิตผู้สงูอายุในเขตชุมชนกึ่งเมอืง 

และเขตชุมชนเมอืง พบว่า ค่า Z-score ของผู้สงูอายุในเขตชุมชนชนบทมค่ีามากกว่ากลุ่มอื่นใน 6 ด้านคอื ด้านการรับรู้  

ด้านตวัของตวัเอง ด้านความส าเรจ็และความคาดหวังในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต ด้านการมปีฏสิมัพันธท์างสงัคม ด้าน

การเผชิญหน้ากบัความตายและด้านการมปีฏสิมัพันธก์บัคู่รัก พบว่า ผู้สงูอายุเขตชุมชนชนบทมคีะแนนคุณภาพชวีิตสงู

กว่าผู้สงูอายุเขตชุมชนเมอืงอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ)p-value  =0.013( 

 

ขอ้เสนอแนะ  

 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน์ 

 1. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้ สูงอายุเขตชุมชนชนบทมีคะแนนคุณภาพชีวิตสูงกว่าเขตชุมชนเมืองอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ และการมีปฏสิัมพันธ์ทางสงัคมมีความแตกต่างของค่าคะแนนคุณภาพชีวิตสูงสุด ซึ่งผู้สูงอายุในเขต

ชุมชนชนบทมีค่าคะแนนคุณภาพชีวิตด้านนี้สงูที่สดุ ดังนั้น เขตชุมชนเมือง เขตชุมชนกึ่งเมือง ควรส่งเสริมให้ผู้สงูอายุได้

เข้าร่วมกจิกรรมทางสงัคม ส่งเสริมความผูกพันในครอบครัวของผู้สงูอายุ 

  2. จากผลการวิจัย พบว่า ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมคีุณภาพชีวิตในระดบัดร้ีอยละ 12.3 เท่านั้น  

ดังนั้น หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมให้ผู้สงูอายุมงีานท าและเสริมสร้างทกัษะทางสขุภาพเพ่ือให้ผู้สงูอายุพ่ึงพาตนเองได้ยาวนานที่สดุ  

 

 ข้อเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป  

 1. ควรศึกษารปูแบบการสร้างปฏสิมัพันธท์างสงัคมที่เหมาะสมในผู้สงูอาย 

 2. ควรศึกษาและพัฒนาระบบการดูแลสขุภาพผู้สงูอายุระยะยาวในเขตชุมชนชนบท เขตชุมชนกึ่งเมอืง และ

เขตชุมชนเมอืง 

 3. ควรศึกษาเพ่ือพัฒนาเครือข่ายชมรมผู้สงูอายุในชุมชนเพ่ือให้มบีทบาทในการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สงูอายุ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบบันี้  ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง ประจ าปีงบประมาณ 255 9 ซึ่งงานวิจัยฉบบันี้  ส าเรจ็

สมบูรณ์ลุ ล่วงได้ด้วยดีอันเนื่ องมาจากความกรุณาอย่างยิ่ งของ รองศาสตราจารย์ ดร .สุรเดช ส าราญจิตต์ 

คณบด ี                  คณะสาธารณสขุศาสตร์ คณาจารย์คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่ให้ข้อคดิเหน็

อนัเป็นประโยชน์ ด้วยความเอาใจใส่ ให้ความส าคญักบังานวิจัยตลอดมา จนงานวิจัยส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ ์ ผู้วิจัยรู้สกึ

ซาบซึ้ งในความกรุณาเป็นอย่างย่ิงจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู คณะผู้วิจัยขอขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกท่าน ที่ให้ความ

ร่วมมอืและเสยีสละเวลาในการให้ข้อมูลแก่คณะผู้วิจัยเป็นอย่างด ีและขอขอบคุณทุกท่านที่มไิด้กล่าวนามที่มส่ีวนเกี่ยวข้อง

ในความส าเรจ็คร้ังนี้  
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บทคดัย่อ 

บริโภคนิสยัและภาวะโภชนาการที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ส  าคญัส าหรับหญิงตั้งครรภ์ การวิจัยเชิงส ารวจภาคตัดขวางนี้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริโภคนิสัย และคาดคะแนน า้หนักตัวแรกเกิดของทารก กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มารับ

บริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 จ านวน 11 

ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามบริโภคนิสยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้จ านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่าหญิงตั้งครรภ์มบีริโภคนิสยัด ีคดิเป็นร้อยละ 27.40 และเมื่อคาดคะเนน า้หนกัทารก

แรกเกดิ พบว่าส่วนใหญ่น า้หนักแรกเกดิอยู่ที่ช่วงน า้หนักมากกว่า 3,000 กรัม คิดเป็น    ร้อยละ 72.73 ข้อมูลที่ได้จาก

การวิจัยนี้ น าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ที่มารับบริการฝากครรภ์  

ค าส าคญั: บริโภคนิสยั  ภาวะโภชนาการ  หญิงตั้งครรภ์ 

 

Abstract  

 Appropriate food habit and nutrition status are very important for pregnant women. This study was cross-

sectional survey research and aimed to examine the food habit and estimate of birth weight. The sample consisted 11 

pregnant women attending the antenatal clinic at Nakhon Chum Tambon Health Promoting Hospital, Kamphaengphet 

province during March 2015. The research instruments were food habit questionnaire vallop weigh log and vallop curve. 

Data analysis was done by using number frequency mean and standard deviation. The result showed that 27.40 

percent of pregnant women performed at good level of food habit and mostly of estimate birth weight showed more 

than 3,000 gram was72.73 percent. Information from this research are recommend the Tambon Health Promoting 

to strategic planning the health promotion for pregnant women especially who attend the first antenatal care visit. 

Keywords:  food habit, nutrition status, pregnant women 

บทน า 

สังคมไทยในปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ โภชนาการของหญิงขณะตั้งครรภ์มี

ความส าคัญต่อมารดาและทารก เพราะเป็นปัจจัยที่ส  าคัญเกี่ยวกับสุขภาพในอนาคตของเดก็คนนั้น ปัจจัยบางอย่างใน

สารอาหารสามารถลดอัตราตาย และภาวะทุพพลภาพโดยทารกในครรภ์ได้รับจากสารอาหารที่มารดารับประทานขณะ

ตั้งครรภ์ มีการศึกษาที่ผ่านมาแสดงให้เหน็ความสมัพันธข์องโภชนาการและการตั้งครรภ์ โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับ

อาหารไม่พอเพียงเป็นระยะเวลามากกว่า 8 สปัดห์ จะท าให้ทารกมีอตัราการเสยีชีวิตและภาวะผดิปกตสิงูขึ้นกว่าผู้ที่ได้รับ
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อาหารปกต ิไม่เพียงแค่ความผดิปกตทิางกายภาพเท่านั้นแต่การที่มารดามภีาวะทุพโภชนาการในระหว่างตั้งครรภ์ยังส่งผล

ถึงความผิดปกติทางสติปัญญา และความพิการท าให้เดก็กลุ่มนี้ เกิดปัญหาสขุภาพตามมาได้เมื่อโตขึ้น (The American 

College of Obstetricians and Gynecologists, 2010) นอกจากนี้ การตั้งครรภ์ไม่ใช่การเจ็บป่วย      แต่เป็นเพียงการ

เปล่ียนแปลงทางด้านร่างกาย และจิตใจตามกลไกของธรรมชาตทิี่หญิงตั้งครรภ์ต้องเผชิญ รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่

อาจเกิดขึ้นได้จากการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เมื่อเข้าสู่ภาวะตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์   จึงจ าเป็นต้องได้รับการ

ส่งเสริมสุขภาพ การได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งการปฏิบัติ

พฤติกรรมสขุภาพที่ดีโดยเฉพาะด้านโภชนาการ (สภุาวดี เงินยิ่ง, พิริยา ศุภศรี และวรรณทนา     ศุภสมีานนท์, 2556, 

น. 14; UNICEF and WHO, 2006) เนื่องจากในช่วงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ทารกในครรภ์มารดาก าาลังมพัีฒนาการ

และเจริญเตบิโต ดงันั้นหญิงตั้งครรภ์จึง จ าเป็นต้องได้รับสารอาหารและพลังงานเพ่ิมขึ้ นเมื่อเทยีบกบัหญิงที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ 

(WHO, 2004) 

การได้รับการดูแลทางด้านโภชนาการที่ดีสามารถประเมินได้จากน า้หนักเพ่ิมขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานของหญิง

ตั้งครรภ์ในแต่ละไตรมาส และตลอดการตั้งครรภ์ น า้หนักตัวที่เพ่ิมขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ยังมีผลต่อน า้หนักตัวแรกเกดิของ

ทารกที่ ซึ่ งผลเสียของน ้าหนักตัวแรกเกิดของทารกที่น้อยกว่า 2,500 กรัม มีผลทั้งในปัจจุบัน และอนาคต (กอง

โภชนาการ, 2552, น. 12) ตามแผนพัฒนาสขุภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

พ.ศ. 2560-2564 โดยมีเป้าประสงค์และตัวชี้ วัดในแต่ล่ะประเดน็ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ส่งเสริมสขุภาพ 5 กลุ่มวัย ในเรื่องการส่งเสริมการเกดิและเติบโตคุณภาพเป้าประสงค์ที่ 1 ตั้งครรภ์คุณภาพ ลูกเกดิ แม่

ปลอดภัย เป้าประสงค์ที่ 2-3 เดก็อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย และสูงดีสมส่วน เป้าประสงค์แต่ละข้อ  จะประสบ

ความส าเรจ็หากหญิงตั้งครรภ์ได้รับอาหาร และสารอาหารที่หลากหลายประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และทารกในครรภ์ การที่

น า้หนักจะเพ่ิมขึ้นได้นั้นนอกจากมาจากความรู้  ความใส่ใจในเรื่องสขุภาพของหญิงตั้งครรภ์เองแล้ว   การดูแลสขุภาพส่วน

หนึ่งมาจากหน่วยรับบริการสขุภาพ โดยเฉพาะหน่วยบริการสขุภาพปฐมภมูิที่ไปฝากครรภ์ด้วย มีการวิจัยเกี่ยวกบับริโภค

นิสัยและภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งพบว่าหญิงตั้งครรภ์รับประทานอาหารที่ไม่พึง

ประสงค์ เช่น กนิขนมหวาน กนิอาหารหมักดอง กนิอาหารไขมันสงู กนิผงชูรส และงดอาหารโดยอาหารที่งดนั้นสามารถ

กนิอาหารอื่นทดแทนได้ บางประเภทอนัเนื่องมาจากความเชื่อ หรือได้รับการสั่งสอนจากบรรพบุรุษ เช่น งดรับประทาน

มะละกอ ขนุน ทุดเรียน หน่อไม้ เผือก บอนชนิดต่างๆ เป็นต้น (ลัดดา เหมาะสวุรรณ และชะอ่อน จันจะนะ, 2531, น. 

1-4) ในปี 2555 มผีลการวิจัยพฤตกิรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์ โดยพบว่าพฤตกิรรมการบริโภคอาหารของ

หญิงตั้งครรภ์ยังอยู่ในระดบัปานกลาง และยังคงมกีารปฏบิตัติวัที่ไม่พึงประสงคอ์ยู่ (ฉุลีรัตน์ สกุลราษฎร, 2555, น. 188)   
โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร มีการด าเนินการโครงการส่งเสริมโภชนาการใน

หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นส่วนส าคญัในการดูแลเร่ืองการบริโภคอาหาร การปฏบิัติตัวตามหลักโภชนาการ โดยมีการด าเนินการ

มาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายหลักประกนัสขุภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลนครชุม  ทั้งด าเนินการในลักษณะ 

การประชาสมัพันธเ์กี่ยวกบัโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ และการจัดท าโครงการส่งเสริมสขุภาพด้านโภชนาการของหญิง

ตั้งครรภ์ การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบริโภคนิสยั และประเมนิภาวะโภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ ข้อมูลที่ได้จะ

น าไปสู่การด าเนินการการส่งเสริมสขุภาพให้กบัหญิงตั้งครรภ์ที่ตรงกบัปัญหาที่เกดิขึ้นเพ่ือการตั้งครรภ์คุณภาพต่อไป  

      

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 รปูแบบการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการวจิัยเชิงส ารวจภาคตดัขวาง มปีระชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมอืที่ใช้ในการ

วิจัย การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลดงันี้  
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้  คอื หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ  

ต าบลนครชุม จังหวัดก าแพงเพชร ในช่วงเดอืนมนีาคม 2558 จ านวน 12 ราย แต่มหีญิงตั้งครรภ์ 1 คนไม่เป็นไปตามเกณฑ์

การเข้าของกลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้จึงมีกลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ จ านวน 11 คน เกณฑก์ารคัดเข้า และคัดออก

ของกลุ่มตวัอย่างมดีงันี้   

1. เกณฑก์ารคดัเข้าของกลุ่มตวัอย่าง ต้องเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มอีายุระหว่าง 15-35 ปี เป็นหญิงตั้งครรภ์

ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลนครชุม และมคีวามยินดทีี่จะให้ข้อมูล 

2. เกณฑ์การคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง ในกรณีเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่เพียงแค่มารับยาหรือมารับบริการ

สขุภาพในกรณเีจบ็ป่วย หรืออบุตัเิหต ุเป็นต้น    

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้การวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ แบบสอบถามบริโภคนิสัยของหญิงตั้งครรภ์ ประกอบด้วยข้อมูล 3 

ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภ์ จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ อายุ อายุครรภ์ น า้หนักและส่วนสูง ตอนที่ 2 

บริโภคนิสัยของหญิงตั้งครรภ์เป็นแบบสอบถามที่ดัดแปลงจากแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิง

ตั้งครรภ์ของส านักโภชนาการ (ส านักโภชนาการ, 2556) จ านวน 15 ข้อ โดยมเีกณฑก์ารให้คะแนน 2 ค่า ได้แก่ คะแนน 

1 คะแนน เมื่อตอบปฏบิัตใินข้อค าถามที่เป็นการปฏบิัติเพ่ือสขุภาพดีของหญิงตั้งครรภ์ และคะแนน 0 คะแนน เมื่อตอบ

ไม่ปฏิบัติในข้อค าถามที่เป็นการปฏิบัติเพ่ือสุขภาพดีของหญิงตั้งครรภ์ การจัดกลุ่มคะแนนแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 

บริโภคนิสยัด ีคอื คะแนนมากกว่า 12 คะแนนขึ้นไป คะแนนระหว่าง 9-12 คะแนน คอื บริโภคนิสยัปานกลาง และน้อย

กว่า 9 คะแนน คอื บริโภคนิสยัไม่ด ี 

    การรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ รวบรวมข้อมูลกบัหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการสขุภาพในช่วงเดอืนมนีาคม 2558 ณ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ใช้เคร่ืองชั่งน า้หนักแบบสปริง ที่มีความ

ละเอยีด 0.1 กโิลกรัม และวัดส่วนสงู ที่มีความละเอยีด 0.1 เซนติเมตร เพ่ือรวบรวมข้อมูลน า้หนักและส่วนสงูของหญิง

ตั้งครรภ์ การรวบรวมข้อมูลบริโภคนิสยัของหญิงตั้งครรภ์ ท าโดยการสมัภาษณก์บัหญิงครรภ์โดยผู้ช่วยนักวิจัยที่ผ่านการ

อบรมการใช้กราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์ (Vallop Curve) และโมเดลอาหารในการกะปริมาณอาหารบริโภค โมเดล

อาหารหลัก 5 หมู่ ได้แก่ กลุ่มข้าว-แป้ง ผัก ผลไม้ เนื้ อสตัว์ และนม จะถูกใช้ประกอบการสมัภาษณ์ในข้อค าถามที่ 5-9 

เป็นต้น เพ่ือช่วยให้หญิงตั้งครรภ์กะปริมาณที่หญิงตั้งครรภ์ ส่วนสงูและอายุครรภ์ที่หญิงตั้งครรภ์จะน ามาเทยีบกบัตาราง

น า้หนักขั้นต ่าของหญิงตั้งครรภ์ที่จะให้บุตรน า้หนักแรกเกดิมากกว่า 2,500 กรัม (Vallop weigh log) และใช้น า้หนักตวั

ของมารดาอายุครรภ์เทียบกับกราฟโภชนาการหญิงตั้งครรภ์  (Vallop Curve) (กรมอนามัย, 2545) เพ่ือคาดคะแน

น า้หนักตวัแรกเกดิของทารกต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

      1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและบริโภคนิสยัของหญิงตั้งครรภ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา 

ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลคาดคะแนน า้หนักตวัแรกเกดิของทารก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 

สถติเิชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และค่าร้อยละ  
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ผลการศึกษา 

ในช่วงเวลาที่ท าการวิจัยหญิงตั้งครรภ์ที่มาบริการสขุภาพ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล จ านวน 12 คน 

แต่มหีญิงตั้งครรภ์ 1 คน ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารคดัเข้า จึงมกีลุ่มตวัอย่างจ านวน 11 คน ผลการศึกษาแสดงดงัต่อไปนี้  

ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละของข้อมูลทั่วไป 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 

อายุ   

 < 20 ปี 1 9.09 

 20-25 ปี 4 36.36 

 26-31 ปี 3 27.27 

 >32 ปี 3 2727 

 =26.64 ปี, S.D. = 6.74 ปี   

อายุครรภ ์   

 < 4 เดือน 1 9.09 

 4-6 เดือน 5 54.55 

 > 6 เดือน 4 36.36 

 =5.64 เดือน, S.D. 1.80= เดือน 

น า้หนัก (กโิลกรัม)   

        46-54 กโิลกรัม 4 36.36 

        55-63 กโิลกรัม 5 45.45 

        ≥ 64 กโิลกรัม 2 18.18 

 = 58.45 กโิลกรัม, S.D.8.62 = กโิลกรัม   

ส่วนสงู (เซนตเิมตร)   

 ≤ 155 เซนตเิมตร 5 45.45 

 156-160 เซนตเิมตร 4 36.36 

 ≥ 161 เซนตเิมตร 2 18.18 

 = 157.00 เซนตเิมตร, S.D. 6.39=เซนตเิมตร  

จากตารางที่ 1 พบว่าส่วนใหญ่อายุ 20-25 ปี คดิเป็นร้อยละ 36.36 (  =26.64 ปี) อายุครรภ์ 4-6 เดอืน  

คิดเป็นร้อยละ 54.55 (  = 5.64 เดือน) น า้หนักอยู่ในช่วงระหว่าง 55-63 กโิลกรัม คิดเป็นร้อยละ 45.45 (  = 58.45 

กโิลกรัม) ส่วนสงูน้อยกว่ากบั 155 เซนตเิมตร (  = 157.00 เซนตเิมตร) คดิเป็นร้อยละ 45.45  

 

ตารางท่ี 2  จ านวนและร้อยละของหญิงตั้งครรภ์น า้หนักตามเกณฑ์ 

บริโภคนิสยั จ านวน รอ้ยละ 

ขึ้นตามเกณฑ ์ 7  63.64 

ไม่ขึ้นตามเกณฑ ์ 4 36.36 

จากตารางที่ 2 พบว่าส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์มนี า้หนักครรภ์ขึ้นตามเกณฑ ์คดิเป็นร้อยละ 63.64  
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ตารางท่ี 3  จ านวนและร้อยละของบริโภคนิสยัของหญงิตั้งครรภ์ 

บริโภคนิสยั จ านวน รอ้ยละ 

บริโภคนิสยัดี (มากกว่าเท่ากบั 12 คะแนน) 3 27.40 

บริโภคนิสยัปานกลาง (9-12 คะแนน) 4 36.30 

บริโภคนิสยัไม่ดี (น้อยกว่า 9 คะแนน) 4 36.30 

 จากตารางที่ 3 พบว่าส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์มบีริโภคนิสยัปานกลาง เท่ากบัไม่ด ีคดิเป็นร้อยละ 36.30 

ตารางท่ี 4  จ านวนและร้อยละของบริโภคนิสยัของหญงิตั้งครรภใ์นแต่ละข้อ 

บริโภคนิสยั 
ปฏิบติัดี ปฏิบติัไม่ดี 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1. กนิอาหารเช้าที่มีกลุ่มอาหารอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าว-แป้ง

และเนื้อสตัว์ ทุกวัน 

11 100.00 0 0.00 

2. กนิอาหารหลัก วันละ 3 มื้อ (เช้า กลางวัน เยน็) ทุกวัน 11 100.00 0 0.00 

3. กนิอาหารว่าง วันละ 2 คร้ัง (ช่วงสายและช่วงบ่าย) ทุกวัน 10 90.91 1 9.09 

4. กนิอาหารกลุ่มข้าว-แป้ง วันละ 9 ทพัพี 6 54.55 5 45.45 

5. กนิอาหารกลุ่มผกัวันละ 6 ทพัพี ทกุวัน 5 45.45 6 54.55 

6. กนิอาหารกลุ่มผลไม้ วันละ 5 ส่วน ทุกวัน 6 54.55 5 45.45 

7. กนิอาหารกลุ่มเนื้อสตัว์  วันละ 12 ช้อนกนิข้าว ทุกวัน 10 90.91 1 9.09 

8. ดื่มนมจืด วันละ 3 แก้วหรือกล่อง ทุกวัน 10 90.91 1 9.09 

9. กนิอาหารที่เป็นแหล่งธาตุเหลก็ เช่น ตับ เลือด เน้ือสตัว์โดยเฉพาะ

เนื้อแดง สปัดาห์ละ 2-3 คร้ัง 

10 90.91 1 9.09 

10. ใช้เกลือเสริมไอโอดีนหรือน า้ปลาเสริมไอโอดีนในการปรงุอาหารทุก

คร้ัง 

11 100.00 0 0.00 

11. กนิยาเมด็เสริมธาตุเหลก็และโฟเลท วันละ 1 เมด็  ทุกวัน 8 72.73 3 27.27 

12. กนิอาหารประเภทผดั ทอด และกะทติามเกณฑ์ กรณีน า้หนักครรภ์

ปกติกนิไม่เกนิ 4 ช้อนชา ถ้าน า้หนักครรภ์น้อยกว่าเกณฑก์นิมากกว่า 4 

ช้อนชา  

7 63.64 4 36.36 

13. กนิขนมกรบุกรอบ ปลาเส้นปรงุรส เคร่ืองดื่มที่มีรสหวาน  9 81.82 2 18.18 

น า้อดัลม ไอติมหวานเยน็ ลูกอม เยลล่ี หมากฝร่ัง ชอ็คโกแลต็ ขนม

ปังเวเฟอร์ รวมกนัไม่เกนิ 2 ชนิดๆละ 1 ห่อเลก็/แก้ว/อนั /เมด็/แท่ง 

ต่อวัน 

    

14. ไม่กนิเนื้อสตัว์ติดมัน เช่น หมูสามช้ัน ขาหมู คอหมู หนังไก่ หนัง

เป็ด ทุกวัน 

4 36.36 7 63.64 

 

ตารางท่ี 4  จ านวนและร้อยละของบริโภคนิสยัของหญงิตั้งครรภใ์นแต่ละข้อ (ต่อ) 

บริโภคนิสยั 
ปฏิบติัดี ปฏิบติัไม่ดี 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

15. ไม่เติมเคร่ืองปรงุรสเคม็ เช่น น า้ปลา ซ้ีอิ๊ว แมก็กี้  ในอาหารที่ปรงุ

สกุแล้ว ทุกคร้ัง 

4 36.36 7 63.64 

จากตารางที่ 4 พบว่าบริโภคนิสยัในข้อที่ 14-15 หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ปฏบิตัไิม่ด ีกล่าวคอื กนิเนื้อสตัว์ตดิมนั 

เช่น หมูสามชั้น ขาหมู คอหมู หนังไก่ หนังเป็ด ทุกวัน  เท่ากบัเตมิเคร่ืองปรงุรสเคม็ เช่น น า้ปลา ซี้อิ๊ว แมก็กี้  ในอาหารที่
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ปรงุสกุแล้วทุกคร้ัง คดิเป็นร้อยละ 63.64 รองลงมา คอื บริโภคนิสยัในข้อที่ 5 กนิอาหารกลุ่มผักวันละ 6 ทพัพี ทุกวัน มี

หญิงตั้งครรภ์ที่ปฏบิตัไิม่ด ีคดิเป็นร้อยละ 54.55 

ตารางท่ี 5 การคาดคะเนน า้หนกัทารกแรกเกดิจากน า้หนักของหญิงตั้งครรภ ์  

น ้าหนกัแรกเกิด จ านวน รอ้ยละ 

น า้หนักแรกเกดิน้อยกว่า 2,500 กรัม 1 9.09 

น า้หนักแรกเกดิระหว่าง 2,500-3,000 กรัม 2 18.18 

น า้หนักแรกเกดิมากกว่า 3,000 กรัม 8 72.73 

จากตารางที่ 5 พบว่าส่วนใหญ่โอกาสที่ทารกแรกเกดิจะมนี า้หนักมากกว่า 3,000 กรัม คดิเป็นร้อยละ 72.73 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากผลการวิจัย พบหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะมีอายุมากกว่า 20 ปี แต่พบ 1 ราย ที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปี การ

ตั้งครรภ์ในช่วงอายุน้อยอาจท าให้ขาดประสบการณ์ และความตระหนักถึงความส าคัญของการบริโภคอาหาร และภาวะ

โภชนาการระหว่างตั้งครรภ์ได้ ซึ่งในหญิงตั้งครรภ์รายได้จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลในการปฏบิัติตัวตลอดการตั้งครรภ์ เพ่ือ

ลดความเสี่ยงในการเกดิภาวะการขาดสารอาหารของมารดา และทารกแรกเกดิน า้หนักตวัต ่ากว่าเกณฑต์ามอายุครรภ์  

นอกจากนี้ การวิจัย พบว่ามีหญิงตั้งครรภ์ที่มีบริโภคนิสยัปานกลาง (ร้อยละ 36.30) ซึ่งเท่ากบับริโภคนิสยัไม่ดี 

(ร้อยละ 36.30) ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของอัญชลี ทองเสน, พูลสุข หิงคานนท์ และ พัชรดา อมาตยกุล (2554, 

บทคัดย่อ) ที่ท  าการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดก าแพงเพชร โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์มี

พฤตกิรรมการดูแลตนเองในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( = 2.25) และสอดคล้องกบัข้อมูลจากการวิจัยของ      ฉุลี

รัตน์ สกุลราษฎร (2555, น. 186) ที่หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาใน

รายข้อค าถามบริโภคนิสยัพบว่า หญิงตั้งครรภ์ทุกคนกินอาหารเช้าที่มีกลุ่มอาหารอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าว-แป้ง 

และเนื้ อสตัว์ ทุกวัน กนิอาหารเช้าที่มีกลุ่มอาหารอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าว-แป้งและเนื้ อสตัว์     ทุกวัน แต่บริโภค

นิสยัของหญิงตั้งครรภ์บางอย่างที่ยังไม่สามารถปฏบิตัไิด้ กล่าวคอื ยังคงรับประทานกนิเนื้อสตัว์ตดิมนั เช่น หมูสามชั้น ขา

หมู คอหมู หนังไก่ หนังเป็ด ทุกวัน และเติมเคร่ืองปรุงรสเคม็ เช่น น า้ปลา ซี้ อิ๊ว แมก็กี้  ในอาหารที่ปรุงสกุแล้ว ทุกคร้ัง 

และไม่สามารถกนิอาหารกลุ่มผกัวันละ 6 ทพัพี ทุกวัน ตามล าดบั ในประเดน็การรับประทานผกั ผลการวิจัยสอดคล้องกบั

ข้อมูลของพนม สขุจันทร์ (2556, น. 32) ที่พบว่าหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ไม่รับประทานผัก ดังนั้นปริมาณที่ได้รับในแต่

ละมื้อจึงไม่ครบตามที่แนะน า หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นกลุ่มตวัอย่างให้ข้อมูลเพ่ิมเติม ถงึการได้รับข้อมูลเกี่ยวกบักบัการปฏิบัติ

ตวัในระหว่างตั้งครรภ์โดยเฉพาะด้านบริโภคนิสยั และโภชนาการจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นอย่างด ีและสม ่าเสมอ แต่

ไม่สามารถปฏบิัติได้เองเพราะความเคยชิน และหากไม่ปรุงรสในอาหารจะกนิได้น้อย หรือกนิไม่ได้  แต่หญิงตั้งครรภ์ให้

ข้อมูลเพ่ิมเตมิถงึวิธกีารให้โภชนศึกษาตามสมุดสขุภาพแม่และเดก็จะเป็นกลุ่มซึ่งบางคร้ังไม่ตรงกบัปัญหาที่หญิงตั้งครรภ์

บางรายก าลังเผชิญ ข้อมูลบริโภคนิสัยของในเรื่องการดื่มนมของหญิงตั้งครรภ์ในกลุ่มนี้ ไม่พบว่ามีปัญหาการดื่มนม 

เหมือนกับข้อมูลจากการวิจัยของพนม สุขจันทร์ (2556, น. 32) ที่หญิงตั้งครรภ์ไม่นิยมดื่มนมเนื่องจากไม่คุ้นเคยมา

ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ถงึแม้ว่ะรู้ ว่านมมปีระโยชน์ต่อตนเองและทารกกต็าม  

โภชนาการที่ไม่ดีในหญิงตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นการขาดอาหารอย่างรุนแรงหรือน า้หนักมากเกินหรือโรคอ้วนมี

ผลเสยีต่อทั้งมารดาและทารก (Cunningham et al. 2010, pp.189-214) การวิจัยครั้งนี้  พบว่าน า้หนักขึ้นตามอายุครรภ์

อยู่ในเกณฑด์ี (อยู่ในพ้ืนที่สเีขียว) ซึ่งสะท้อนให้เหน็ว่าหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโภชนาการดี แสดงให้เหน็ว่าหญิงตั้งครรภ์มี

น า้หนักเพ่ิมได้ดี ได้รับสารอาหารพอเพียง ซึ่งหากบริโภคนิสัยดีด้วยแล้วจะท าให้ทารกที่จะคลอดมีน า้หนักเป็นไปตาม

เกณฑ์ คือ 3,000 กรัม (กองโภชนาการ, 2552) ถึงแม้ว่าการวิจัยครั้งนี้พบหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มีภาวะโภชนาการดี 

แต่ผลการวิจัยกยั็งพบหญิงตั้งครรภ์ที่มีน า้หนักไม่เป็นไปตามเกณฑอ์ยู่ซึ่งน า้หนักของหญิงตั้งครรภ์ที่เพ่ิมขึ้นมีผลโดยตรง

ต่อน า้หนักแรกคลอดของทารก กลุ่มที่มคีวามเสี่ยงสงู คอื กลุ่มที่มนี า้หนักเพ่ิมขึ้น 16 ปอนด ์(7.26 กโิลกรัม) พบว่าร้อย
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ละ 14 ของหญิงกลุ่มนี้ คลอดทารกน ้าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม และเกือบร้อยละ 19 คลอดก่อนก าหนด ในขณะที่

น า้หนักเพ่ิมขึ้นน้อยกว่า 25 ปอนด์ จะมีความเสี่ยงที่จะเกดิภาวะครรภ์เป็นพิษ ทารกน า้หนักมากกว่าอายุครรภ์ และการ

ผ่าตดัคลอดทางหน้าท้องน้อยกว่า แต่เพ่ิมโอกาสเกิดทารกน า้หนักตัวน้อยกว่าอายุครรภ์ (Cunningham et al. 2010, 

pp.189-214) การวิจัยดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าการตดิตามข้อมูลหญิงตั้ครรภ์ตั้งแต่ยังไม่คลอดจนคลอดจะท าให้ทราบถึง

น า้หนักตวัของเดก็แรกเกดิซึ่งสามารถสะท้อนให้เหน็ถงึการมบีริโภคนิสยัที่ด ีและภาวะโภชนาการที่ดขีองหญิงตั้งครรภ์ได้  

ข้อจ ากัดในการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่ จ านวนของหญิงตั้งครรภ์ที่มีเพียง 11 คน และเกบ็รวบรวมข้อมูลเพียง

ช่วงเวลา 1 เดือน ท าให้ไม่สามารถเห็นแนวโน้มของน า้หนักที่เพ่ิมขึ้น คงที่ หรือลดลง ตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ได้ 

และการวิจัยนี้ ไม่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับน ้าหนักตัวของหญิงตั้งครรภ์ก่อนตั้งครรภ์ หรือค่าดัชนีมวลกายก่อนการ

ตั้งครรภ์ ท าให้ไม่สามารถอธบิายได้ถึงผลของการน า้หนักทารกแรกเกดิว่ามาจากความสมัพันธข์องดชันีมวลกายก่อนการ

ตั้งครรภ์และน า้หนักตวัที่เพ่ิมขึ้นระหว่างตั้งครรภ์หรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้อาจเหมาะสมแค่เพียงกลุ่มเป้าหมาย 

เฉพาะเวลาและพ้ืนที่นี้ เท่านั้น ซึ่งเพ่ือให้เป็นตัวแทนของข้อมูลของพ้ืนที่ควรขยายเวลาการวิจัย รวมทั้งเพ่ิมจ านวนกลุ่ม

ตัวอย่างในการรวบรวมข้อมูลมากย่ิงขึ้น ข้อควรระวังในการคาดคะเนน า้หนักแรกเกดิของทารกส าหรับนักวิจัยที่สนใจใน

การท าวิจัยในหญิงตั้งครรภ์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพที่ให้บริการด้านการฝากครรภ์ คอื ต้องเฝ้าระวัง

น า้หนักหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่เร่ิมมาฝากครรภ์คร้ังแรกถึง 38 สปัดาห์ โดยในวันที่หญิงตั้งครรภ์มารับบริการตามนัดหมาย

เจ้าหน้าที่ควรแนะน าให้หญิงตั้งครรภ์เพ่ิมน า้หนักให้มากกว่าที่มใีนสมุดคู่มอืการดูแลสขุภาพหญิงตั้งครรภ์ก าหนดไว้ เพ่ือ

เป้าหมายในการที่ทารกแรกจะมนี า้หนักแรกเกดิมากกว่า 2,500 กรัม รวมทั้งแนะน าการรับประทานอาหารที่เหมาะสมทั้ง

ในแง่ปริมาณและคุณภาพอาหาร  

สรุปผลการศึกษา 

  ถงึแม้ว่าการวิจัยจะพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีบริโภคนิสยัไม่ด ีและกยั็งพบว่าหญิงตั้งครรภ์มโีอกาสจะคลอดทารกที่

มีน า้หนักแรกเกดิน้อยกว่า 2,500 กรัม อยู่ ดังนั้นการให้โภชนศึกษาในรายกรณีในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกบับริโภคนิสยัที่

หญิงตั้งครรภ์ควรปรับปรงุ 3 ล าดับแรก ได้แก่ กนิเนื้อสตัว์ติดมัน เช่น หมูสามชั้น ขาหมู คอหมู หนังไก่ หนังเป็ด ทุกวัน 

การเติมเคร่ืองปรุงรสเคม็ เช่น น า้ปลา ซี้ อิ๊ว แมก็กี้  ในอาหารที่ปรุงสกุแล้ว ทุกคร้ัง และกนิอาหารกลุ่มผักวันละ 6 ทพัพี 

ทุกวัน นอกจากนี้ การเฝ้าระวังทางโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ยังคงเป็นวิธีการที่ส  าคัญ ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการมรีะบบเฝ้าระวังทางโภชนาการในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากความส าเรจ็ดงักล่าวจะ

สามารถลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่คุณภาพ และจ านวนทารกแรกคลอดน า้หนักน้อยกว่าเกณฑใ์นจังหวัดก าแพงเพชรต่อไป  
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มเปรียบเทยีบความรู้  ทศันคต ิและการปฏบิตัตินในการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกระหว่างหมู่บ้านหาดบ้ายและหมู่บ้านหาดทรายทอง โดยคดัเลือกหมู่บ้านที่มลัีกษณะประชากร

คล้ายคลึงกนัในด้านอายุ โดยวิธกีารเลือกแบบสมคัรใจเข้าร่วม (Enrollment) หลังจากนั้นได้ด าเนินการสุ่มตวัอย่างแบบ

ง่าย (Simple Random Sampling : SRS) กระจายตามช่วงอายุ เคร่ืองมอืที่ใช้เป็นแบบสอบถามความรู้  ทศันคตแิละการ

ปฏบิตัตินป้องกนัโรคไข้เลือดออกและแบบส ารวจลูกน า้ยุงลายเพ่ือส ารวจทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สถติทิี่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, การทดสอบค่า Chi-square, การทดสอบค่า Paired t-

test และ การทดสอบค่า Independent t-test  ผลการศึกษาพบว่าเมื่อเปรียบเทยีบความรู้  ทศันคตแิละการปฏบิตัติน

ป้องกนัโรคไข้เลือดออกระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จะพบว่ากลุ่มทดลองหลังจากได้รบัโปรแกรมหาดบ้ายนวล

หอมในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก มคีวามรู้  ทศันคต ิและการปฏบิตัตินป้องกนัโรคไข้เลือดออกมากกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั P-value <0.01 และจากการส ารวจลูกน า้พบว่าค่าดชันีลกูน า้ระหว่างกลุ่มทดลอง

ลดลงอย่างเหน็ได้ชัดเจนเมื่อเปรยีบเทยีบจากกลุ่มควบคุม เมื่อพิจารณาถงึโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอมในกลุ่มทดลอง

พบว่าการปฏบิตัตินที่มปีระสทิธภิาพในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ท าลายแหล่งเพาะพันธลู์กน า้  นอน

กลางมุ้งหรือในห้องที่มมุ้ีงลวด ใช้อปุกรณใ์นการป้องกนัยุงรบกวนหรือกดัเช่น โลชั่นกนัยุง สเปรย์กนัยุงและสบู่หาดบ้าย

นวลหอม ซึ่งเมื่อปฏบิตัติามค าแนะน าของโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอมนี้พบว่าสามารถควบคุมป้องกนัโรคไข้เลือดออกได้ดี

ในชุมชนและอาจเป็นประโยชน์ในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกแก่หมู่บ้านแห่งอื่นต่อไป 

ค าส าคญั:  โรคไข้เลือดออก  โปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม  สบู่หาดบ้ายนวลหอม  โปรแกรมการป้องกนัโรคในชุมชน 
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ABSTRACTS 

This study was a quasi-experimental research which compares KAP in experimental group and control 

group by using pretest and post-test scores at Ban had bai and Ban had sai thong. We selected villages by similar 

population characteristics which focus on the age and enrolled the participants by willingness. The sampling 

technique was used simple random sampling, which distributed with age range. We used the questionnaire of 

knowledge attitude and practice of dengue hemorrhagic fever and mosquito larval surveys in the both groups. The 

statistics were used percentage, mean, standard deviation, chi-square, paired t-test and independent t-test. Result 

of this study found that, after intervention, the knowledge, attitude and practice about  prevention and control of 

dengue hemorrhagic fever in the experimental group was higher than before intervention which significantly 

difference at p-value <0.01. The survey of larvae found that the prevalence index of mosquito larvae between 

experimental group decreasing than control group.  We considering the had bai noul horm program for experimental 

group found that the effective of practice on prevent and control of dengue hemorrhagic fever such as, destroy the 

breeding of larvae, bed nets and used to prevent mosquito bites, such as mosquito lotions, mosquito repellant and 

had bai noul horm soaps. Finally, we found that the had bai noul horm program was effective for prevent and control 

dengue hemorrhagic fever in the community and it may be useful for prevention and control of dengue hemorrhagic 

fever for the other villages. 

Keywords:  Dengue hemorrhagic fever, Had bai noul horm program,  Had bai noul horm soap,  Community based 

disease prevention program 

 

บทน า (Introduction) 

 โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสขุ (หาญณรงค์ แสงแก, 2558) โดยส่งผล

กระทบท าให้เกิดการเจบ็ป่วย หากรุนแรงอาจเกิดการชอ็กท าให้เสยีชีวิตอย่างรวดเรว็ และยังส่งผลกระทบต่อการเรียน 

การท างาน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของครอบครัว อกีทั้งยังส่งผลกระทบทางสงัคม เศรษฐกจิ และ

สขุภาพของประชาชนตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัชาต ิ(จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, 2553) ซึ่งมียุงลายบ้านและ

ยุงลายสวนเป็นพาหะน าโรคที่ส  าคญัของการระบาด ปัจจัยส าคญัที่มกีารระบาด ได้แก่ การเพ่ิมของจ านวนประชากรและมี

ยุงลายที่เป็นพาหะน าโรคเพ่ิมขึ้ นตามการเพ่ิมของภาชนะขังน ้าที่มนุษย์สร้างขึ้ น  และรูปแบบการระบาดของโรค

ไข้เลือดออกนั้นได้เปล่ียนไปจากในอดีต จากอดีตเคยระบาดแบบปีเว้นปี แต่ในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกนั้นสามารถ

ระบาดในทุกๆ ปี (ส านักโรคตดิต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ)   

การเกดิโรคมกัจะระบาดในช่วงฤดูฝน โดยพบว่าสถานการณข์องโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยปี พ.ศ.2557-

2559 ส านักระบาดวิทยาได้รับรายงาน พบผู้ ป่วย 40,278, 142,925 และ 54,008 คิดเป็น 62.33, 219.46 และ 

82.55 ต่อแสนประชากร มีผู้ เสยีชีวิต 41, 141 และ 51 ราย มีอตัราป่วยตายร้อยละ 0.10, 0.10 และ 0.09 ซึ่งมีผู้ ป่วย

เกินเกณฑ์มาตรฐานอัตราป่วยเกิน 50 ต่อแสนประชากร ส านักระบาดวิทยา (ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสขุ, 2559)  

ส่วนสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดเชียงราย มีแนวโน้มสูงขึ้ น จากรายงานระบาดวิทยา ส านักงาน

สาธารณสขุจังหวัดเชียงรายตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2559 พบว่ามีการระบาดของโรคโดยมีจ านวนผู้ ป่วย ดังนี้  จ านวน 313, 

1,696 และ 1,197 ราย คดิเป็น 24.05, 130.31 และ 98.57 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ.2559 มผีู้เสยีชีวิต 1 ราย 

มอีตัราป่วยตายร้อยละ 0.08 (งานระบาดวิทยา ส านักสาธารณสขุจังหวัดเชียงราย)    

ในเขตอ าเภอเชียงของ พบว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2559 พบจ านวนผู้ป่วย 

จ านวน 21 ราย คิดเป็น 33.27 ต่อแสนประชากร ซึ่งพบว่าในต าบลริมโขง พบจ านวนผู้ ป่วย จ านวน 1 ราย คิดเป็น 

22.34 ต่อแสนประชากร และเมื่อย้อนกลับไป 10 ปีก่อน ไม่พบการระบาดโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านหาดบ้าย แต่ในปี 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

666 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ขุ
ภ
าพ

 

พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2556 มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้านหาดบ้าย พบจ านวนผู้ ป่วยไข้เลือดออก 9 และ 

27 ราย คิดเป็น 2,112.68 และ 6,572.77 ต่อแสนประชากร มีผู้ เสียชีวิต 1 ราย มีอัตราป่วยตายร้อยละ 0.19 

(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหาดบ้าย) และพบว่าลักษณะการระบาดโรคไข้เลือดออกของบ้านหาดบ้ายมี

รูปแบบการระบาด 1 ปี เว้น 4 ปี  ซึ่งในปี พ.ศ.2560 เป็นการครบรอบ 4 ปีที่เคยเกดิการระบาดของโรคไข้เลือดออกท า

ให้มแีนวโน้มสงูในการระบาดของโรคไข้เลือดออกอกีคร้ัง 

จากการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออกของบ้านหาดบ้ายที่ผ่านมาได้ด าเนินกิจกรรมตามนโยบายของ

กระทรวงสาธารณสขุโดยก าหนดแนวทางลงสู่ชุมชนครัวเรือน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านหาดบ้ายให้การ

สนับสนุนเกี่ยวกบัทางด้านวิชาการ การวินิจฉัยโรค การรักษา  ส่วนทางชุมชนระดบัหมู่บ้านใช้องคก์รชุมชนที่ประกอบด้วย 

คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก และป้องกนัโรคไข้เลือดออกด้วยการก าจัดลูกน า้ยุงลาย โดยมกีฎระเบยีบที่ตั้งร่วมกนัในชุมชนใน

การปรับเงินบ้านที่พบลูกน า้ยุงลาย  ซึ่งจากการด าเนินงานตามแผนงานโครงการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ผ่านมากย็ังไม่

สามารถป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้  เนื่องจากประชาชนมีความรู้ เกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออกยังไม่ชัดเจนและมี

ทศันคติ การปฏบิัติในการควบคุมป้องกนัโรคไข้เลือดออกยังไม่ถูกต้อง และสภาพอากาศที่หมู่บ้านหาดบ้ายในช่วงเดอืน

มกราคม-มีนาคม ปี 2560 พบว่าในเดือนนี้มีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยตอนบน 

ขณะเดียวกันอาจมีมวลอากาศเยน็จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนท าให้จังหวัดมีฝนฟ้าคะนอง 

(ลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน, ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา) ท าให้มีน า้ขังในภาชนะ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะ

พันธ์ของลูกน า้ยุงลายได้ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพ้ืนที่ส  ารวจค่าดัชนีลูกน า้

ยุงลายในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ พบว่าค่าดัชนีความชุกของลูกน า้ยุงลาย ในช่วงวันที่ 28-29 เดือน มกราคม พ.ศ.2560 

บ้านหาดบ้าย ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบค่า House Index : HI เท่ากบั 34.81, Breteau Index : 

BI เท่ากับ 42.22, Container Index : CI เท่ากับ 12.72 และ Stegomyia Index  : SI เท่ากับ 10.9  ซึ่งสูงเกินกว่าค่า

มาตรฐานค่าดัชนีความชุกของลูกน ้ายุงลาย (HI, BI, CI และ SI) และข้อจ ากัดในการป้องกันตนเองในการใช้โลชั่น

และสเปย์กนัยุง พบว่า ประชาชนนิยมใช้โลชั่นและสเปย์กนัยุง แต่เมื่อใช้เสรจ็ต้องล้างท าความสะอาดมอืทุกคร้ังเพราะกลัว

มือที่ปนเป้ือนสารเคมีจากโลชั่นและสเปย์กนัยุงจะส่งผลอนัตราย ถ้าหากหยิบจับอาหารเข้าสู่ร่างกาย อกีทั้งผู้ปกครองมี

ความเป็นห่วงลูกหลานในการไปโรงเรียน เนื่องจากเดก็ๆ ไม่ชอบใช้โลชั่นหรือสเปย์กนัยุงก่อนไปโรงเรียน เพราะทาแล้ว

เหนียวตวั จึงท าให้เดก็เลก็มคีวามเสี่ยงต่อการโดนยุงกดัขณะนอนกลางวันที่โรงเรียน 

จากสภาวะปัญหาที่กล่าวข้างต้นผู้ศึกษาจึงได้พัฒนาจัดท าโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม เพ่ือรณรงค์ป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในหมู่บ้านหาดบ้าย หมู่ที่ 1 ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมใน

โปรแกรมหาดบ้ายนวลหอมมคีวามครอบคลุมทั้ง ตวับุคคล(Host) ตวัเชื้อ (Agent) และ สิ่งแวดล้อม (Enviorment) และ

ท าผลิตภัณฑส์บู่กนัยุงรบกวนเพ่ือสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างความตระหนักเข้มแขง็ให้กบัประชาชน ซึ่งได้แนวความคดิ

มาจากคณะผู้วิจัยร่วมกบัประชาชนบ้านหาดบ้าย ว่าการอาบน า้เป็นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวันของคนเรา สิ่งใดที่เป็นพ้ืนฐาน

ในชีวิตประจ าวันจะท าให้สิ่งนั้นมีความยั่งยืนในการใช้มากขึ้ น  ซึ่งการอาบน ้าทุกคนมีการใช้สบู่ในการอาบน ้า  ทาง

คณะผู้วิจัยจึงได้เพ่ิมมูลค่าของสบู่ โดยการเพ่ิมกล่ินสมุนไพรพ้ืนบ้านที่ยุงไม่ชอบ ซึ่งได้เลือกใช้ 3 กลิ่น คือ กลิ่นตะไคร้

หอม กลิ่นลาเวนเดอร์ และกลิ่นส้ม พบ ว่าทั้ง 3 กล่ินนี้มีประสทิธภิาพในการป้องกนัยุงได้มากที่สดุ (9 สมุนไพรพ้ืนบ้าน

ไล่ยุง, อภิวันท์ แก้ววรรณรัตน์) ซึ่งสบู่สามารถช าระล้างท าความสะอาดสิ่งสกปรกและป้องกันยุงรบกวนได้พร้อมกัน 

คณะผู้วิจัยจึงส่งเสริมให้ผู้ใหญ่และเดก็ นอกจากจะใช้สบู่ในการอาบน า้แล้ว ยังส่งเสริมให้มีการล้างมือด้วยสบู่หาดบ้าย

นวลหอม โดยการล้างมือจะเป็นการล้างมือแบบ 7 ขั้นตอน และเพ่ิม 1 ขั้นตอน คือการล้างมือในพ้ืนที่ผิวสัมผัสหรือ

บริเวณที่ไม่มีการปกปิดของร่างกายจากเสื้อผ้าซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่โดนยุงกัดได้ เช่น บริเวณแขนและขา คณะผู้จิวัยจึงได้

ท าการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในบ้านหาดบ้าย 

ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และเปรียบเทียบความรู้  ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกและดชันีลูกน า้ยุงลายในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
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ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการวิจยั 

 1.การศึกษาวิจัยครั้งนี้ สามารถประเมินประสทิธผิลของโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอมในการป้องกนัและควบคุม

โรคไข้เลือดออก 

 2.เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้มาประยุกตใ์ช้ในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกในบ้านหาดบ้าย 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 50 คน ในช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยประชาชนในบ้านหาดบ้าย จ านวน 50 

คน คอื กลุ่มทดลอง และประชาชนในบ้านหาดทรายทอง จ านวน 50 คน คอื กลุ่มควบคุม ซึ่งสดัส่วนของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม คือ สัดส่วน 1 ต่อ 1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสมัครใจเข้าร่วม (Enrollment) หลังจากนั้นได้

ด าเนินการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling : SRS) กระจายตามช่วงกลุ่มอายุ  

 

พื้ นท่ีด าเนินงานวิจยั 

 พ้ืนที่ด าเนินงานวจิัยในคร้ังนี้   คือ หมู่ 1 บ้านหาดบ้าย และหมู่ 8 บ้านหาดทรายทอง ต าบลริมโขง อ าเภอเชียง

ของ จังหวัดเชียงราย ระยะเวลาที่ศึกษาวิจัยระหว่างเดอืน มกราคม ถงึ กุมภาพันธ ์พ.ศ.2560 

กรอบแนวคิดของโครงการวิจยั 

ตวัแปรต้น                    ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 อายุ 

 เพศ 

 การศกึษา 

 อาชีพ 

โปรแกรมหาดบา้ยนวลหอมเพือ่ป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออกใน

ชุมชนบา้นหาดบา้ย โดยมีกิจกรรม ดงันี้  

ดา้นบุคคล 

 ให้ความรู้  ทศันคติ และการปฏบิัติตนในป้องกนัและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก 

 สอนและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าสบู่หาดบ้ายนวลหอมใช้

ในครอบครัวเพ่ือป้องกนัยุงรบกวน 

ดา้นสิ่งก่อโรค 

 รงณรงค์แจกทรายอะเบทโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล

บ้านหาดบ้าย 

 รงณรงค์ก าจัดยุงตัวแก่โดยพ่นยาฆ่าแมลง 

 รงณรงค์ให้เดก็และคนในครอบครัวนอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด

โดยการส ารวจในบ้าน 

ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 

 รงณรงค์ท าลายแหล่งเพาะพันธุลู์กน า้ยุงลายโดยให้คว ่าภาชนะ

ภายในครัวเรือน 

 

 

 

ความรู้  ทศันคติ และการปฏบิัติตนในป้องกนั

และควบคุมโรคไข้เลือดออก 
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ขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจยั (Methods and Research methodology) 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) แบบสองกลุ่ม วัดผลก่อนและหลังการ

ทดลอง (Pre-test and Post-test) ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทยีบความรู้  ทศันคติ 

และการปฏบิตัตินในการป้องกนัและควบคุม โรคไข้เลือดออก ในชุมชนบ้านหาดบ้ายและบ้านหาดทรายทอง 

กลุ่มตวัอย่างและวิธเีลือกกลุ่มตวัอย่าง 

การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G-Power ซึ่งค่าเฉล่ีย (Mean) จากการค านวณเท่ากับ 2.16 

และ 1.91 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เท่ากบั 0.32 และ 0.58ได้จากการอ้างองิการศึกษาที่ผ่านมา 

(กานตพิ์ชชา ยะนา, 2557) ก าหนดค่าคลาดเคล่ือนที่ระดบั  แอลฟ่า เท่ากบั .05 หลังจากการวิเคราะห์จะได้กลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 44 คน และเพ่ิมการคลาดเคลื่อน 10 % เพ่ือป้องกันการสูญหายระหว่างการเข้าร่วมโปรแกรม (10% of drop 

out) ส าหรับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 คน ในช่วงอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยประชาชนในหมู่บ้านหาดบ้าย

จ านวน 50 คน คือกลุ่มทดลอง และประชาชนในบ้านหาดทรายทองจ านวน 50 คน คือกลุ่มควบคุม ซึ่งสดัส่วนของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม คือ สดัส่วน 1 ต่อ 1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสมัครใจเข้าร่วม (Enrollment)หลังจาก

นั้นได้ด าเนินการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย(Simple Random Sampling : SRS) กระจายตามช่วงกลุ่มอายุ           

                          

ตารางท่ี 1 แสดงการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 

อายุ 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

เพศชาย เพศหญิง เพศชาย เพศหญิง 

15-25 ปี 2 3 3 4 

26-35 ปี 2 8 4 6 

36-45 ปี 6 16 4 11 

46-60 ปี 2 9 3 11 

60 ปีขึ้นไป 1 1 1 3 

รวม 13 37 15 35 

 

เกณฑค์ดัเลือกประชากรเขา้สู่กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มทดลอง 

-เกณฑค์ดัเข้า คอื ผู้ที่มอีายุ 15 ปีขึ้นไป เพศชายหรือเพศหญงิ อาศัยอยู่ในหมู่ 1 บ้านหาดบ้าย ต าบลริมโขง 

อ าเภอเชียงของ จงัหวัดเชียงราย ไม่ต ่ากว่า 1 ปี เป็นผู้ที่สามารถอ่านออกเขยีนหนงัสอืได้ สามารถสื่อสารพูดโต้ตอบการรู้

เร่ือง ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเหน็ หรือการได้ยิน หรือการเคล่ือนไหว ผู้ที่ไม่เป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุชุมชน ผู้ที่สมคัร

ใจและยินยอมให้ความร่วมมอื และผู้ที่มอีายุต ่ากว่า 18 ปี ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการเข้าร่วมโปรแกรมกบั

ผู้วิจัย 

-เกณฑค์ดัออก คอื ผู้ที่มอีาการป่วยทางจิตเวชและผู้สงูอายุที่ดูแลตนเองไม่ได้ 

กลุ่มควบคุม 

 -เกณฑค์ดัเข้า คอื ผู้ที่มอีายุ 15 ปีขึ้นไป เพศชายหรือเพศหญงิ อาศัยอยู่ในหมู่ 8 บ้านหาดทรายทอง ต าบลริม

โขง อ าเภอเชียงของ จงัหวัดเชียงราย ไม่ต ่ากว่า 1 ปี เป็นผู้ที่สามารถอ่านออกเขยีนหนงัสอืได้ สามารถสื่อสารพูดโต้ตอบ
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การรู้ เร่ือง ไม่เป็นผู้พิการทางการมองเหน็ หรือการได้ยิน หรือการเคล่ือนไหว ผู้ที่ไม่เป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุชุมชน ผู้ที่

สมคัรใจและยินยอมให้ความร่วมมอืเข้าร่วมกบัผู้วิจัย และผู้ที่มอีายุต ่ากว่า 18 ปี ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองในการ

เข้าร่วมโปรแกรมกบัผู้วิจัย 

-เกณฑค์ดัออก คอื ผู้ที่มอีาการป่วยทางจิตเวชและผู้สงูอายุที่ดูแลตนเองไม่ได้ 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธกีารเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยการสมคัรใจเข้าร่วม (Enrollment) โดยการเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมตามหลักเกณฑท์ี่ตั้งเอาไว้ของการคดัเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple 

Random Sampling : SRS) จากประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบด้วบแบบสอบถามจ านวน 2 ชุด ดงันี้ 

 1.แบบสอบถามความรู้  ทศัคต ิ และการปฏบิตัตินการป้องกนัและควบคุมโรคไข้ลเืือดออก จากวิทยาลัย

สาธารณสขุศาสตร์ วิทยาลัยมหาสารคาม วึ่งครอบคลุมเนื้อหาตามกรอบแนวคดิ และวัตถุประสงคข์องการวิจัย มทีั้งหมด 

35 ข้อ แบ่งเป็น 4ส่วนดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพหลักในปัจจุบนั และ

รายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดอืน โดยลักษณะค าถามเป็นแบบเปิด และปิดผสมกนั จ านวน 5 ข้อ 

  

ส่วนท่ี 2 สอบถามความรู้โรคไข้เลือดออก ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกบัสาเหตกุารเกดิโรคไข้เลือดออก อาการ 

การป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลอืดออก จ านวน 10 ข้อ โดยมเีกณฑก์ารให้คะแนนค าตอบ ดงันี้   

เลือกค าตอบที่ถูกต้อง  เท่ากบั 1 คะแนน 

   เลือกค าตอบที่ไม่ถูกต้อง  เท่ากบั 0 คะแนน 

เกณฑก์ารแปลผลของค่าคะแนนเฉล่ีย ค านวณโดยสตูรการค านวณความกว้างของอนัตรภาคชั้น (ธานินทร์ ศิลปจาร,ุ 

2555) ดงันี้ 

ความกว้างของอนัตรภาคชั้น  =     คะแนนสงูสดุ-คะแนนต ่าสดุ 

                       จ านวนชั้น 

=     10-0 = 2 

          5  

   เกณฑก์ารแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลีย่เป็นดงันี้  

   ช่วงคะแนน   ระดบัความรู ้

8.01-10.00   ระดบัสงูมาก 

6.01-8.00   ระดบัสงู   

4.01-6.00   ระดบัปานกลาง 

2.01-4.00   ระดบัน้อย 

0.00-2.00   ระดบัน้อยมาก   

 

ส่วนท่ี 3 สอบถามเกี่ยวเจตคตต่ิอพฤตกิรรมการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งประกอบด้วย การ

ป้องกนัตนเองไม่ให้ยุงกดั การก าจัดลูกน า้ลุงตวัเตม็วัย และการลดแหล่งเพาะพันธุไ์ม่ให้ยุงสามารถแพร่พันธุเ์พ่ิมความ

หนาแน่นได้ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปรนัย เป็นแบบเลือกตอบลิเคริ์ทสเกล 5 ตวั แบ่งเป็นค าถามบวกหรือนิมาน 

(Favorable) จ านวน 5 ข้อ และค าถามด้านลบหรือนิเสธ (Unfavorable) จ านวน 5 ข้อ จ านวนรวม 10 ข้อ โดยมเีกณฑก์าร

ให้คะแนน ดงันี้  
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แบบค าถามดา้นบวก    แบบค าถามดา้นลบ  

 ตวัเลือก        ระดบัคะแนน         ระดบัคะแนน 

 เหน็ด้วยอย่างยิ่ง   5     1 

 เหน็ด้วย     4     2 

 ไม่แน่ใจ    3     3 

 ไม่เหน็ด้วย   2     4 

 ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง   1     5 

เกณฑก์ารแปลผลของค่าคะแนนเฉลีย่ แบ่งเป็น 5 ระดบั (ธานินทร ์ศิลปจารุ, 2555) ดงันี้  

คะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 42.01-50.00 แสดงว่า เจตคตต่ิอพฤตกิรรมระดบัสงูที่สดุ 

คะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 34.01-42.00 แสดงว่า เจตคตต่ิอพฤตกิรรมระดบัสงู 

คะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 26.01-34.00 แสดงว่า เจตคตต่ิอพฤตกิรรมระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 18.01-26.00 แสดงว่า เจตคตต่ิอพฤตกิรรมระดบัต ่า 

คะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 10.00-18.00 แสดงว่า เจตคตต่ิอพฤตกิรรมระดบัต ่าที่สดุ 

 

ส่วนท่ี 4 สอบถามพฤตกิรรมการป้องกนัและควบคุมโรคหมายถงึการปฏบิตักิจิกรรมการป้องกนัและควบคุม

ยุงลายพาหะน าโรค ซึ่งประกอบด้วย การป้องกนัตนเองไม่ให้ถูกยุงกดั การก าจัดลูกน า้และยุงตวัเตม็วัย และการลดแหล่ง

เพาะพันธุไ์ม่ให้ยุงสามารถแพร่พันธุเ์พ่ิมความหนาแน่นได้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปรนัย เป็นแบบ

เลือกตอบลิเคริ์ทสเกล 5 ตวัเลือกจ านวน 10 ข้อ โดยเกณฑก์ารให้คะแนน ดงันี้ 

ตวัเลือก    คะแนน 

ปฏบิตัเิป็นประจ า   5 

ปฏบิตับ่ิอยครั้ง   4 

ปฏบิตับิางคร้ัง   3 

ปฏบิตัน้ิอยครั้ง   2 

ไม่เคยปฏบิตั ิ   1 

เกณฑก์ารแปลผลของค่าคะแนนเฉลีย่ แบ่งเป็น 5 ระดบั (ธานินทร ์ศิลป์จารุ, 2555) คือ   

คะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 42.01-50.00 แสดงว่า การรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤตกิรรมระดบัสงูที่สดุ 

คะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 34.01-42.00 แสดงว่า การรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤตกิรรมระดบัสงู 

คะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 26.01-34.00 แสดงว่า การรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤตกิรรมระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 18.01-26.00 แสดงว่า การรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤตกิรรมระดบัต ่า 

คะแนนเฉล่ียอยู่ในช่วง 10.00-18.00 แสดงว่า การรับรู้ความสามารถการควบคุมพฤตกิรรมระดบัต ่าที่สดุ 

 

2. แบบส ารวจลูกน า้ยุงลาย (กอ.1) เป็นแบบส ารวจจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ สร้างขึ้นเพ่ือใช้

ประโยชน์ในการส ารวจแหล่งเพาะพันธุยุ์งลายที่บ้าน โรงเรียน วัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชน เพ่ือประเมนิความ

ชุกของลูกน า้ยุงลาย 
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การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมอื 

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้ อหา (Validity) 

 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านโรคไข้เลือดออก จ านวน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการ

ควบคุมและป้องกนัโรค จ านวน 1 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านทฤษฏพีฤติกรรมการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก จ านวน 1 ท่าน เป็นผู้ พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา ความถูกต้องเหมาะสมของภาษา ความ

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค ์ความครอบคลุมของเนื้อหาตามกรอบแนวความคดิผู้วิจัย จากนั้นน ามาค านวณหาสมัประสทิธิ์

ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)  โดยผลที่ได้ค่าที่ระดับ 0.842 (ค่าที่ยอมรับได้มากกว่า 

0.50 (Neuman, 2000) ) 

 

ความเช่ือมัน่เคร่ืองมอื (Reliability) 

ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาความตรงตามเนื้ อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว มาตรวจสอบความเที่ยง

ของเคร่ืองมือ โดยน าไปทดลองใช้กับประชาชนหมู่บ้านดอนที่ หมู่ 3 ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

จ านวน 30 คน โดยมีลักษณะ เพส อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้ที่คล้ายคลึงกบักลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา แล้วน าข้อมูลที่

ได้มาวิเคราะห์หาความเที่ยง โดยค านวณหาค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยค่าที่

ยอมรับได้มากกว่า 0.70 (บุญใจ ศรีสถติย์นรากูร,2553)ซึ่งผลจากการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวิเคราะห์

ความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.725 

 

การด าเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิจัยครั้งนี้ เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยวิจัย โดยใช้แบบสอบถาม มขีั้นตอนในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามล าดบั ดงันี้  

1.ผู้วิจัยเสนอเค้าโครงการวิจัยเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  

2.ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกบัผู้รักษาการผู้อ  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล บ้านหาดบ้าย อ าเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียราย และผู้ ใหญ่บ้านบ้านหาดบ้าย หมู่ 1 ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียราย เพ่ือชี้ แจง

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย และขอความร่วมมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูลประชาชนที่หมู่บ้านหาดบ้าย ตามคุณสมบตัทิี่ก  าหนด  

3. ผู้วิจัยได้ด าเนินการให้ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนได้รับการชี้แจงจากผู้ศึกษาวิจัยและลงนามในใบยินยอมเข้าร่วมการ

ศึกษาวิจัยตามขั้นตอนตามหลักการทางจริยธรรม และผู้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยอายุต ่ากว่า 18 ปี จะต้องได้รับการ

ยินยอมจากผู้ปกครองและลงนามในใบยินยอมทุกคน  

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1.ผู้วิจัยเข้าพ้ืนที่หมู่บ้านหาดบ้าย เพ่ือน าแบบสอบถามไปด าเนินการเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างที่ก  าหนดไว้ เมื่อ

กลุ่มตวัอย่างสมคัรใจเข้าร่วมการวิจัย ผู้วิจัยได้อธบิายวิธกีารตอบแบบสอบถาม เมื่อกลุ่มตวัอย่างเข้าใจแล้ว ผู้วิจัยจึงให้

กลุ่มตวัอย่างลงชื่อในใบยินยอมของผู้มสี่วนร่วมในการวิจัย (Informed Consent Form) และกล่าวขอบคุณกลุ่มตวัอย่างที่

ให้ความร่วมมอืในการวิจัยครั้งนี้  

2.ก่อนการให้โปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม 1 สปัดาห์ มกีารเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามและส ารวจดชันี

ความชุกของลูกน า้ยุงลายตามแบบ กอ.1 ในบ้านและบริเวณของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การทดลองมรีะยะเวลาใน

การด าเนนิการตามโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม 10 วนั ซึ่งประกอบด้วยกจิกรรมในการด าเนนิงานต่อไปนี้  

วนัท่ี 1 การจัดโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม ให้ความรู้ เกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออกแก่อาสาสมคัรสาธารณสขุชุมชน

เกี่ยวกบั สาเหต ุอาการ การรักษา การปฏบิตัตินในการป้องกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยนักวิชาการสาธารณสขุอนามยั

บ้านหาดบ้าย 
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วนัท่ี 2 การจัดกจิกรรมสอนและท าสบู่หาดบ้ายนวลหอมให้กบักลุ่มทดลอง โดยให้กลุ่มทดลองมสี่วนร่วมในการ

ท าสบู่หาดบ้ายนวลหอมไว้ใช้ในครอบครัว เพ่ือเป็นการสง่เสรมิการป้องกนัโรคไข้เลือดออกในด้านส่วนบุคคลให้แขง็แรง

มากขึ้น ซึ่งได้แนวความคดิมาจากวิธกีารป้องการยุงส่วนใหย่ที่คนในชุมชนนิยมคอืใช้สเปย์และโลชั่นทากนัยุง ซึ่งหลังการ

ใช้ต้องล้างท าความสะอาดทุกคร้ังเพราะทาแล้วเหนียวตวั และในลูกหลานกลุ่มเดก็เลก็ไม่ชอบใช้อปุกรณป้์องกนัยุงกดั เช่น 

สเปย์และโลชั่นยากนัยุงในการป้องกนัตนเองขณะไปโรงเรียนและนอนกลางวนัในโรงเรียน โดยความคาดหวงัของ

ผู้ปกครองหวังอยากให้ลูกหลานใช้อปุกรณป้์องกนัยุงกดัและช าระล้างสิง่สกปรก ทางผู้วิจัยจงึคดินวัตกรรมที่สามารถใช้ใน

พ้ืนฐานในชีวิตประจ าวนัและป้องกนัยุงได้ โดยการเพ่ิมมูลค่าของสบู่ด้วยการใส่กล่ินที่ยุงไม่ชอบ คอื กล่ินตระไคร้หอม 

กล่ินลาเวนเดอร์ และกล่ินส้ม เป็นวิธทีี่ท  าให้กล่ินที่ยุงไม่ชอบนั้นตดิตวัคนได้และลูกหลานสามารถอาบน า้ก่อนไปโรงเรียน

และส่งเสริมให้โรงเรียนมกีารสง่ 

เสริมเดก็ๆมกีารช าระล้างสิง่ปรกได้หลายคร้ัง เพ่ือป้องกนัยุงรบกวน ผู้วจิัยได้ท าการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน

ของสบู่ ที่ง่ายต่อการใช้ มกีล่ินที่สามารถไล่ยุง ซึ่งขณะใช้ผลิตภัณฑด์งักล่าว เพ่ือเป็นการหารปูแบบการใช้ จึงเสริมรปูแบบ

การใช้สบู่ที่ป้องกนัยุงโดยแนวคดิ 

วนัท่ี 3 สอนการล้างมอื 7 ขั้นตอน + 1 พ้ืนที่ผวิสมัผสัร่วมกบัการใช้สบู่หาดบ้ายนวลหอม โดยเพ่ิมประสทิธภิาพ

ในการเพ่ิมขั้นตอนที่ 8 ในพ้ืนที่ผวิสมัผสัในการช าระล้างความสะอาดและเพ่ิมพ้ืนที่ในการป้องกนัยุงรบกวนเพ่ิมขึ้น 

วนัท่ี 4 กจิกรรมรงณรงคก์ าจัดแหล่งเพาะพันธุลู์กน า้ยุงลายโดยการลงมอืปฏบิตัจิริงที่บ้านของตนเองพร้อมทั้ง

สนับสนุนวัสดุทรายอะเบทเพ่ือให้กลุ่มทดลองเกดิความตระหนัก และความสนใจที่จะปฏบิตัพิฤตกิรรมของโรค

ไข้เลือดออก  

วนัท่ี 5 กจิกรรมรงณรงคใ์ห้กลุ่มทดลองมกีารก าจัดยุงตวัแก่ของยุงลายในบ้านของตนเองโดยพ่นยาฆ่าแมลง 

และส่งเสริมให้เดก็และคนในครอบครัวของกลุ่มทดลองนอนในมุ้งหรือห้องที่มมุ้ีงลวดเพ่ือป้องกนัยุงกดัและรบกวนโดย

การส ารวจในครัวเรือน 

วนัท่ี 6, 7, 8, 9 และ 10 กจิกรรมการออกเย่ียมบ้านกลุ่มทดลอง โดยผู้วิจัยร่วมกบัเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านหาดบ้าย เพ่ือตดิตามพฤตกิรรมปฏบิตัตินในการป้องกนัและควบคุมโรค

ไข้เลือดออก ของกลุ่มทดลองจากการลงมอืปฏบิตัจิริงที่บ้านของตนเองพร้อมทั้งให้ค าแนะน า 

4.หลังการให้โปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม 1 สปัดาห์ มกีารเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและส ารวจดชันี

ความชุกของลูกน า้ยุงลายตามแบบ กอ.1 ในบ้านและบริเวณบ้านของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และผู้วิจัยน าข้อมูลที่

ได้มาวเิคราะห์ตามวิธทีางสถติ ิ

5. หลังจากการด าเนนิศึกษาวจิัยเสรจ็สิ้นแล้วตามโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม ผู้วิจัยได้ด าเนนิการคนืข้อมูลและ

ได้จัดกจิกรรมโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอมให้กบักลุ่มควบคุมให้เหมือนกบักลุ่มทดลอง โดยการปฎบิตันิี้ตามหลักการ

จริยธรรมในการศึกษาวิจัย 

 

ผลการศึกษา (Results) 

การวิเคราะห์ค่าสถติพ้ืินฐานได้แก่จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง เกี่ยวกบัเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดอืนของกลุ่มทดลอง พบว่า เพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 74.00 และเพศชาย 

ร้อยละ 26.00 อายุอยู่ในช่วง 36-45 ปี ร้อยละ 40.00 ระดบัการศึกษาประถมศึกษา ร้อยละ 34.00 ส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพเกษรตกรรม ร้อยละ 36.00และได้รับรายได้ครอบครัว 5,001 – 10,000 บาท ต่อเดอืน  ในขณะที่กลุ่มควบคุม

พบว่า เพศส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 70.00 อายุอยู่ในช่วง 36-45 ปี ร้อยละ 32.00 ระดบัการศึกษาประถมศึกษา 

ร้อยละ 38.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 34.00 และได้รับรายได้ครอบครัว <5,000 บาทต่อเดอืน 

ร้อยละ 50 
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ตารางท่ี 1 คะแนนเฉล่ีย ด้านความรู้  ทศันคต ิและการปฏบิตัตินป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง 

 

ก่อนการทดลอง n Mean S.D. t df p-value 

 

การให้ความรู้ เกี่ยวกบั 

โรคไข้เลือดออก 

 

กลุ่มทดลอง 50 5.26 1.42 
 

2.00 

 

 

98 

 

 

.048* 

 
กลุ่มควบคุม 50 4.70 1.37 

 

 

ทศันคติเกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก 

 

กลุ่มทดลอง 50 23.68 4.66 
 

.540 

 

 

98 

 

 

 

.591 

 

 
กลุ่มควบคุม 50 23.20 4.21 

 

การปฏบิัติตนเกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก 

 

กลุ่มทดลอง 50 24.48 4.89 
 

.042 

 

 

98 

 

 

.967 

 
กลุ่มควบคุม 50 24.52 4.65 

 

ในการวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียด้านความรู้  ทศันคต ิและการปฏบิตัตินเกี่ยวกบั

การป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลอืดออก ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลอง 

ผู้วิจัยได้ด าเนนิการตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียด้านความรู้  เจตคต ิและการปฏบิตัตินเกี่ยวกบัการ

ป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลองในเบื้องต้น ด้วยการ

ทดสอบค่าท ี(Independent samples t-test) 

ความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

ก่อนได้รับโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉล่ียด้านความรู้ เกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุม

โรคไข้เลือดออกเท่ากบั 5.26 (S=1.42) และกลุ่มควบคุมมคีะแนนเฉล่ียด้านความรู้ เกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกเท่ากบั 4.70 (S=1.37) เมื่อน าไปทดสอบทางสถติพิบว่า กลุ่มทดลองมคีวามรู้ เกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกดกีว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.048 

ทศันคติเกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

ก่อนได้รับโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉล่ียด้านทศันคตเิกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุม

โรคไข้เลือดออกเท่ากบั 23.68 (S=4.89) และกลุ่มควบคุมมคีะแนนเฉล่ียด้านทศันคตเิกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุม

โรคไข้เลือดออกเท่ากบั 23.20 (S=4.65) เมื่อน าไปทดสอบทางสถติพิบว่า กลุ่มทดลองมทีศันคตเิกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกดกีว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.591 

การปฏิบตันติเกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

ก่อนได้รับโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉล่ียด้านการปฏบิตัตินเกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกเท่ากบั 24.48 (S=4.65) และกลุ่มควบคุมมคีะแนนเฉล่ียด้านการปฏบิตัตินเกี่ยวกบัการป้องกนั
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และควบคุมโรคไข้เลือดออกเท่ากบั 24.52 (S=4.57) เมื่อน าไปทดสอบทางสถติพิบว่า กลุ่มทดลองมกีารปฏบิตัเิกี่ยวกบั

การป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลอืดออกดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.967 

 

ตารางท่ี 2 คะแนนเฉล่ีย ด้านความรู้  เจตคต ิและการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง 

หลังการทดลอง n Mean S.D. t df p-value 

การให้ความรู้ เกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก 

กลุ่มทดลอง 50 7.48 1.29 

11.84 98 <.001* 

กลุ่มควบคุม 50 4.56 1.16 

ทศันคติเกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก 

กลุ่มทดลอง 50 28.78 4.16 

7.01 98 

 

<.001* 

 
กลุ่มควบคุม 50 22.86 4.27 

การปฏบิัติตนเกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก 

กลุ่มทดลอง 50 30.90 4.32 

7.34 

 

98 

 

 

<.001* 

 

 

กลุ่มควบคุม 50 24.36 4.57 

 

ความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

หลังได้รับโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉล่ียด้านความรู้ เกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุม

โรคไข้เลือดออกเท่ากบั 7.48 (S=1.29) และกลุ่มควบคุมมคีะแนนเฉล่ียด้านความรู้ เกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกเท่ากบั 4.56 (S=1.16) เมื่อน าไปทดสอบทางสถติพิบว่า กลุ่มทดลองมคีวามรู้ เกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกดกีว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.048 

ทศันคติเกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

หลังได้รับโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉล่ียด้านทศันคตเิกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุม

โรคไข้เลือดออกเท่ากบั 28.78 (S=4.16) และกลุ่มควบคุมมคีะแนนเฉล่ียด้านทศันคตเิกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุม

โรคไข้เลือดออกเท่ากบั 22.86 (S=4.17) เมื่อน าไปทดสอบทางสถติพิบว่า กลุ่มทดลองมเีจตคตเิกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกดกีว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.591 

การปฏิบติัตนเกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

หลังได้รับโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉล่ียด้านการปฏบิตัตินเกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกเท่ากบั 30.9 (S=4.32) และกลุ่มควบคุมมคีะแนนเฉล่ียด้านการปฏบิตัตินเกี่ยวกบัการป้องกนั

และควบคุมโรคไข้เลือดออกเท่ากบั 24.36 (S=4.57) เมื่อน าไปทดสอบทางสถติพิบว่า กลุ่มทดลองมกีารปฏบิตัเิกี่ยวกบั

การป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกดกีว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.967 
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ตารางท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย ด้านความรู้  ทศันคต ิและการปฏบิตัตินเกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง 

หลังการทดลอง n Mean S.D. t df p-value 

การให้ความรู้ เกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก 

กลุ่มทดลอง 50 7.48 1.29 
 

11.84 

 

 

98 

 

 

<.001* 

 
กลุ่มควบคุม 50 4.56 1.16 

ทศันคติเกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก 

กลุ่มทดลอง 50 28.78 4.16 

7.01 98 

 

<.001* 

 
กลุ่มควบคุม 50 22.86 4.27 

การปฏบิัติตนเกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออก 

กลุ่มทดลอง 50 30.90 4.32 

7.34 98 

 

<.001* 

 
กลุ่มควบคุม 50 24.36 4.57 

 

ความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

หลังได้รับโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉล่ียด้านความรู้ เกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุม

โรคไข้เลือดออกเท่ากบั 7.48 (S=1.29) และกลุ่มควบคุมมคีะแนนเฉล่ียด้านความรู้ เกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรค

ไข้เลือดออกเท่ากบั 4.56 (S=1.16) เมื่อน าไปทดสอบทางสถติพิบว่า กลุ่มทดลองมคีวามรู้ เกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกดกีว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.048 

ทศันคติเกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

หลังได้รับโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉล่ียด้านทศันคตเิกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุม

โรคไข้เลือดออกเท่ากบั 28.78 (S=4.16) และกลุ่มควบคุมมคีะแนนเฉล่ียด้านทศันคตเิกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุม

โรคไข้เลือดออกเท่ากบั 22.86 (S=4.17) เมื่อน าไปทดสอบทางสถติพิบว่า กลุ่มทดลองมทีศันคตเิกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกดกีว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.591 

การปฏิบติัตนเกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไขเ้ลือดออก 

หลังได้รับโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม กลุ่มทดลองมคีะแนนเฉล่ียด้านการปฏบิตัตินเกี่ยวกบัการป้องกนัและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออกเท่ากบั 30.9 (S=4.32) และกลุ่มควบคุมมคีะแนนเฉล่ียด้านการปฏบิตัตินเกี่ยวกบัการป้องกนั

และควบคุมโรคไข้เลือดออกเท่ากบั 24.36 (S=4.57) เมื่อน าไปทดสอบทางสถติพิบว่า กลุ่มทดลองมกีารปฏบิตัติน

เกี่ยวกบัการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออกดกีว่ากลุ่มควบคุม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.967 
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ตารางท่ี 4 การเปรียบเทยีบค่าดชันีชี้ วัดความชุกของลูกน า้ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

  ก่อน หลัง Percentage different 

ร้อยละของบ้านที่พบลูกน า้ยุงลาย  

House Index(HI) 

กลุ่มทดลอง 

 

กลุ่มควบคุม 

18 

 

26 

4 

 

18 

14 

 

8 

ร้อยละลูกน า้ยุงลายภายในอาคารและสถานที่ 

Container Index(CI) 

กลุ่มทดลอง 

 

กลุ่มควบคุม 

13.88 

 

23.07 

4.2 

 

21.56 

9.68 

 

1.51 

ร้อยละของภาชนะที่พบลูกน า้ยุงลาย ในบ้าน Breteau 

Index(BI) 

กลุ่มทดลอง 

 

กลุ่มควบคุม 

20 

 

24 

8 

 

22 

12 

 

2 

ร้อยละภาชนะที่พบลูกน า้ยุงลายในพ้ืนที่ Stegomyia 

Index(SI) 

กลุ่มทดลอง 

 

กลุ่มควบคุม 

20 

 

24 

8 

 

22 

12 

 

2 

 

จากการส ารวจลูกน า้ยุงลาย พบว่าค่าดชันชีี้ วัดความชุกของลกูน า้ยุงลายหลงัจากได้รับโปรแกรมหาดบ้ายนวล

หอมในการป้องการและควบคุมโรคไข้เลือดออกของกลุ่มทดลองนั้นมคีวามแตกต่างมากกกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งได้รับการ

อบรมการป้องกนัและควบคุมโรคจากนักวิชาการสาธารณสขุด้านการควบคุมโรคตดิต่อ และร่วมกจิกรรมในการท าลาย

แหล่งเพาะพันธล์ูกน า้ เช่นการคว ่าภาชนะรอบบ้าน ปรับปรงุทศันยีภาพในชุมชน จึงท าให้ในกลุ่มทดลองมค่ีาดชันีลูกน า้อยู่

ในเกณฑป์กต ิ ซึ่งเทศบาลต าบลริมโขงได้ให้การสนับสนุนให้น าโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอมใช้กบัหมู่บ้านอื่นๆในต าบลริม

โขงในทุกๆปี 

อภิปรายผลการศึกษา (Discussions) 

จากการศึกษาการเปรียบเทยีบความรู้   ทศันคติ และการปฏบิัติตนการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก ใน

บ้านหาดบายและบ้านหาดทรายทอง ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถน ามาอภิปรายผลตาม

วัตถุประสงค์ พบว่า งานวิจัยของ Hannarong Saengkae พบว่า แกนน าครัวเรือนหลังได้รับโปรแกรมสุขศึกษาในการ

ควบคุมและป้องกนัโรคไข้เลือดออกของแกนน าครัวเรือน มกีารรับรู้โอกาสเสี่ยงในการเกดิโรคไข้เลือดออก การรับรู้ความ

รุนแรงของโรคไข้เลือดออกการรับรู้ ประโยชน์ในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติตนในการป้องกัน และควบคุมโรค

ไข้เลือดออกดกีว่าก่อนได้รับโปรแกรมสขุศึกษาในการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก   ซึ่งสอดคล้องกบัผลวิจัยเรื่อง

นี้  ว่า พบว่ากลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอมมคีวามรู้  ทศันคตแิละการปฏบิตัใินการป้องกนัและควบคุม

โรคไข้เลือดออกดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรม  ผลงานวิจัยของ  Hannarong Saengkae พบว่า ผลการส ารวจความชุกของ

ลูกน า้ยุงลายของแกนน าครัวเรือนภายหลังได้รับโปรแกรมสขุศึกษาในการควบคุม และป้องกนัโรคไข้เลือดออกของแกน

น าครัวเรือน พบว่าดัชนีชี้ วัดความชุกของลูกน า้ยุงลายมีค่า House Index และ Breteau Index มีค่าลดลง และอยู่ในเกณฑ์

ปกติ และงานวิจัยของ Nongnuch et al.   พบว่า ค่า Breteau index, Container index, Landingrate และBitingrate หลัง

การให้โปรแกรมต ่ากว่าก่อนการให้โปรแกรมการป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก ซึ่งผลสอดคล้องกบังานวิจัยชิ้นนี้  ซึ่ง

พบว่า กลุ่มทดลองหลังได้รับโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอมท าให้ค่า HI, CI, BI และ SI ลดลงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมหาด

บ้ายนวลหอม ซึ่งมีปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมประกอบด้วย การท าลายแหล่งเพาะพันธลู์กน า้  นอนในมุ้ง ใช้อุปกรณ์ใน

การป้องกนัยุงรบกวนหรือยุงกดั เช่น สบู่หาดบ้ายนวลฃหอมกนุังรบกวน และ  ท าลายยุงตวัแก่โดยพ่นยากันยุง  
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สรุปผลการศึกษา (Conclusions) 

การศึกษาวิจัยนี้พบว่า ความรู้  ทัศนคติ และการปฏบิตัิตนป้องกนัและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของกลุ่มทดลอง

หลังได้รับโปรแกรมหาดบ้ายนวลหอม มคีวามรู้ เกี่ยวกบัโรคไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้นจากระดบัปานกลางเป็นระดบัสงู ทศันคติ 

และการปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้นจากระดับต ่าเป็นระดับปานกลาง และค่าดัชนีลุกน ้า

ยุงลายในกลุ่มทดลองมค่ีา House Index , Breteau index , Container index and Stegomyia index ลดลงจากระดบัความ

เสี่ยงสงูของการระบาดโรคเป็นระดับปกติ ซึ่งกจิกรรมในโปรแกรมหวาดบ้ายนวลมีกจิกรรมที่ความครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 

คือ บุคคล เชื้ อโรค และสิ่งแวดล้อม จึงท าให้มปีระสทิธภิาพในการควบคุมและป้องกนัโรคไข้เลือดออกได้ดี   ซึ่งทุกคนใน

ชุมชนควรมสี่วนร่วมในกจิกกรรมและควรมกีารด าเนินกจิกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ ประชาชนบ้านหาดบ้ายและบ้านหาดทรายทอง ที่ได้ให้ความร่วมมอืในการท าวิจัยคร้ังนี้   นางเกศริน 

รัตน์น า้หิน  จากโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านหาดบ้าย นายคมกฤต  ก้อนแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล

บ้านสองพ่ีน้อง และอาจารย์  ดร.พิษณุรักษ์  กันทวี จากสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้กรุณาเสยีสละให้ค าแนะน า  ข้อเสนอแนะ  และข้อคิดเหน็ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 

ตลอดจนตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งมาตลอด พร้อมทั้งให้ก าลังใจในการท างาน

วิจัยจนเสรจ็สมบูรณด้์วยด ีซึ่งผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความกรณุาของท่านเป็นอย่างสงู 
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ปัจจยัของการสือ่สารความเสีย่งกบัระดบัเอนไซมอ์ะซีทิลโคลีนเอสเทอเรส 
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Risk Communication Factors and AChE Levels among  

Pesticide Application Workers: A Case Study of Sub-Distric in Nothern Thailand 
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บทคดัย่อ  

การใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชในปริมาณที่มากของผู้ รับจ้างฉีดพ่นสารเคมีปราบศัตรูพืช เป็นสิ่งที่น่ากงัวลอย่างย่ิง

ต่อความเสี่ยงและผลกระทบด้านสุขภาพ การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยความเสี่ยงในการสื่อสารที่

เกี่ยวข้องกบัระดบัเอนไซมอ์ะซีทลิโคลีนเอสเทอเรส (AChE) ในกลุ่มผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมปีราบศัตรพืูช 30 คน โดยใช้

แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกบัความรู้  ทศันคติ และการปฏบิัต ิและใช้ระดับการท างานของ

เอนไซม์ อะซีทลิโคลีนเอสเทอเรสเป็นตัวก าหนดระดับความปกติ ความปลอดภัย และความเสี่ยง การศึกษาคร้ังนี้พบว่า

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายอยู่ในระดบัประถมศึกษา เคยเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย แหล่งความรู้ที่

ได้รับเกี่ยวกบัข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติด้านความปลอดภัยมาจากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด เมื่อท าการเทียบกับ

ระดบัการท างานของ AChE พบว่าคร่ึงหนึ่งของผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมปีราบศตัรพืูช มรีะดบัการท างานของ AChE ต ่ากว่า 

3,500 U / ml ซึ่งระบุว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ผลการวิจัยแสดงให้เหน็ว่าความรู้  ทศันคติ และการปฏบิัติตนของคนงานรับจ้าง

ฉีดพ่นสารเคมีปราบศัตรูพืชไม่ได้เกี่ยวข้องกับระดับของ AChE การศึกษานี้ ชี้ ให้เหน็ว่าการสื่อสารด้านความเสี่ยงอาจมี

บทบาทส าคัญในการได้รับสารเคมี และความปลอดภัยของผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมีปราบศัตรูพืช การสื่อสารแบบสองทาง 

การมีส่วนร่วมในการฝึกอบรมหรือการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสามารถเป็นเคร่ืองมือที่มีประสทิธิภาพในการลด

ความเสี่ยงจากการสมัผสัสารเคมใีนหมู่ผู้ปฏบิตังิานด้านการใช้สารเคมปีราบศัตรพืูชได้ 

ค าส าคญั: เอนไซมอ์ะซีทลิโคลีนเอสเทอเรส  ผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมปีราบศัตรพืูช  การสื่อสารความเสยีง 

 

Abstract 

There has been concern about the risks and possible health consequences from heavy exposure to pesticide 

among pesticide application workers. The purposes of this research were to study. This study was conducted among 

30 pesticide application workers to determine the risk communication factors associated with acetyl cholinesterase 

(AChE) level. Questionnaire was used to collect information of safety issues regarding to knowledge, attitudes and 

practices. Blood samples were collected for AChE activity determination and the levels were classified into three 

groups, normal, safe and risk groups. This study found that majority of the samples were male with primary 

education and had ever participated the training safety practices. The television was the most frequency among the 

sources of knowledge that application workers received the information about safety practices. Regarding to the 
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levels of AChE, a half of the workers had the AChE activity lower than 3,500 U/ml which were identified as risk 

group. Results demonstrated that knowledge, attitudes and practices of the workers were not associated with AChE 

levels. This study suggested that risk communication may play a key role of pesticide exposure concerns and safety 

practices among this group of workers. Two-way interactive communication, participatory training or participatory 

health impact assessment programmed should be an effective tool for risk reduction of occupational exposure among 

pesticide application workers.   

Keyword: acetyl cholinesterase, pesticide application workers, risk communication 

 

บทน า 

ปัจจุบันสารเคมีปราบศัตรูพืชเป็นปัจจัยหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในการช่วยรักษาและเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร การใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชส่วนใหญ่เป็นลักษณะการฉีดพ่นโดยเกษตรกรเอง อย่างไรกต็ามปัจจุบันพบว่ามี

การจ้างคนงานเข้ามาท าหน้าที่ฉีดพ่นแทนเกษตรกรมากขึ้น จากการส ารวจสารเคมีปราบศัตรูพืชพบว่า กลุ่มคาร์บาเมต

และออร์กาโนฟอสเฟต เป็นกลุ่มของสารปราบศัตรูพืชที่ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายเพ่ือควบคุมแมลง (Muñoz-

Quezada, M. T., et al. 2013) พฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชในแต่ละคร้ังมักมีการใช้ที่ผิดวิธ ีเช่น ปริมาณเกนิ

ขนาดที่ระบุไว้ในฉลาก และมักจะมีค่านิยมในการผสมสารเคมีปราบศัตรูพืชหลายๆ ชนิดเข้าด้วยกันโดยไม่ค านึงถึง

ผลกระทบต่อสขุภาพที่ตามมา โดยมีความเชื่อว่าวิธดีังกล่าวจะช่วยป้องกนัแมลงศัตรูพืชและโรคได้อย่างมีประสทิธิภาพ

มากยิ่งขึ้น (Poapongsakorn et al., 1998) และนอกจากนี้การปฏบิัติงานในแต่ละครั้งของผู้ ฉีดพ่นสารเคมีปราบศัตรพืูช

มกัสวมชุดอปุกรณป้์องกนัตนเองจากสารปราบศัตรพืูชอย่างไม่เหมาะสม และไม่ได้มาตรฐาน (ตั้ม บุญรอด และ วิชชาดา 

สมิลา, 2554) พฤตกิรรมดงักล่าวจึงเป็นปัจจัยที่ส  าคญัที่ก่อให้เกดิโอกาสในการสมัผสัสารเคมปีราบศัตรพืูชได้มากย่ิงขึ้น 

รายงานการวิจัยที่ท  าการศึกษาถงึพฤติกรรมของเกษตรกรระบุว่า การสมัผสัสารปราบศัตรพืูชของเกษตรกรในขณะฉีดพ่น

สารเคมีปราบศัตรูพืชในประเทศไทยนั้น ได้รับอิทธิพลมาจากสภาพอากาศที่ร้อน (วีราษฎร์ สุวรรณ และคณะ,2556) 

รายงานว่าเกษตรกรผู้ฉีดพ่นสารเคมีปราบศัตรูพืชมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกบัวิธใีนการปฏบิัติตนในการป้องกนัตนเอง

จากการสัมผัสสารเคมีศัตรูพืชเป็นอย่างดี แต่พบว่ายังมีการปฏิบัติที่น้อยคร้ัง ทั้งนี้ เนื่องจากชุดอุปกรณ์ป้องกันยังมีข่อ

จ ากัดเรื่องความสะดวกในการใช้ อึดอัด ร าคาญและราคาแพง เมื่อร่างกายได้รับสารก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มออร์กาโน

ฟอสเฟต และคาร์บาเมต ในปริมาณที่มากจะส่งผลต่อการยับยั้งการท างานของเอนไซมอ์ะซีทลิโคลีนเอสเทอเรส (AChE) 

ในร่างกาย มีผลท าให้เกิดอาการคลื่นไส้ วิงเวียน ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มึนงง กล้ามเนื้ อเกรง็ แน่นหน้าอก อาเจียน 

ท้องเดิน น า้ลายออกมากกว่าปกติ ม่านตาหร่ี เหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นช้า หรือหากอาการพิษรุนแรงจะหมดสติ น า้ลาย

ฟูมปาก อุจจาระ ปัสสาวะราด ชัก หายใจล าบาก และหยุดหายใจได้ในที่สดุ (Safar Ali Ahmadizad Firozjaei. et al., 2015) 

 การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) จากการเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การสื่อสารของ

ผู้จัดการความเสี่ยง เช่น หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์หรือด้านสาธารณสขุ เป็นต้น ได้สื่อสารกบัผู้รับสารหรือ

ได้รับผลกระทบที่ส  าคัญคือ เกษตรกร ถึงความเสี่ยงจากสารเคมีปราบศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง 

(Environmental Protection Agency [EPA], 2017) เพ่ือประชาสมัพันธใ์ห้ผู้รับสารเกดิความตระหนักและเกดิพฤตกิรรม

ในการป้องกนัตนเองจากการใช้สารเคมปีราบศัตรพืูช โดยผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น สื่อโทรทศัน์ วิทยุและแผ่นพับ เป็น

ต้น (วีราษฎร์ สุวรรณ และคณะ, 2556) การจัดกิจกรรมที่มีการสื่อสารระหว่างกัน (interactive communication) และ

การออกแบบกจิกรรมการให้ความรู้อย่างมสี่วนร่วม (participatory training) ระหว่างผู้จัดการความเสี่ยงกบัเกษตรกร  จะ

เป็นตวัเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้และการปฏบิตัไิด้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (Yuantari et al., 2015)  

ปัจจุบันชาวนาบางกลุ่มจัดการกับศัตรูพืชโดยการจัดจ้างคนงานเพ่ือฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร ดังซึ่งกลุ่ม

คนงานรับจ้างฉีดพ่นสารเคมีปราบศัตรูพืชจึงมีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสสารเคมีปราบสัตรูพืชในความถึ่ที่สูงกว่า

เกษตรกรที่ฉีดพ่นเอง การดูแลและการป้องกนัตนเองอย่างมีการปฏบิัติตนต่อการท างานอย่างถูกต้องและเหมาะสมจึงมี

ความส าคัญต่อความปลอดภัยจากการใช้สารปราบศัตรูพืช ดังนั้นการศึกษานี้ จึงมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาถึง ปัจจัยของการ
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สื่อสารความเสี่ยงจากการใช้สารปราบศัตรูพืชกบัระดับเอนไซม์อะซีทิลโคลีนเอสเทอเรสในกลุ่มผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมี

ปราบศัตรพืูชในนาข้าว เป็นกรณศีึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทย 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. วัสดุอปุกรณ ์

1.1 แบบสอบถามข้อมูลโดยมทีั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคล 2. ความรู้และทศันคตเิกี่ยวกบัการป้องกนั

ตนเองจากการใช้สารปรบศัตรพืูช 3. พฤตกิรรมการใช้และการป้องกนัจากสารเคมปีราบศัตรพืูช โดยท าการวิเคราะห์และ

แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าต ่าสดุ และ ค่าสงูสดุ 

1.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ตรวจวัดระดบัของเอนไซมอ์ะซิทลิโคลีนเอสเทอเรสโดยใช้เคร่ืองอ่านไมโครเพลท (microplate 

reader ย่ีห้อ Synergy HT รุ่น.Gen5 V.2.0) 

1.3 การควบคุมคุณภาพ          

 1) การคุณภาพของแบบสอบถาม        

  ข้อมูลถูกเกบ็โดยใช้แบบสอบถามร่วมกบัการสมัภาษณ ์ข้อมูลประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนประกอบด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้และทศันคตเิกี่ยวกบัการป้องกนัตนเองจากการใช้สารเคมปีราบศัตรพืูชและพฤตกิรรมการใช้และ

การป้องกันจากสารเคมีปราบศัตรูพืช การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนน าไปใช้ โดยการตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถามจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มคีวามเชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน หลังจากนั้นน าคะแนนมา

ค านวณหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา (content validity index: CVI) ซึ่งอยู่ในเกณฑท์ี่ยอมรับได้ 0.80 ขึ้นไป  การหา

ความเที่ยงของเคร่ืองมอื (reliability) โดยการน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาเรียบร้อยแล้วมา

ตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับคนงานรับจ้างฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรที่มี

คุณสมบัติใกล้เคียงกบักลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน ที่อาศัยอยู่ในต าบลเดียวกนัที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมในงานวิจัยนี้   

หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความเที่ยงโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’ alpha 

coefficient) โดยวิเคราะห์จาก SPSS  

2) การควบคุมคุณภาพระดบัการท างานของเอนไซม์อะซีทลิโคลีนเอสเทอเรส    

  การวิเคราะห์ระดับ AChE ในคนงานรับจ้างฉีดพ่นสารเคมีปราบศัตรูพืชมีการควบคุมคุณภาพของ

เครื่องมือ โดยการใช้ตัวอย่างควบคุมเมด็เลือดแดงเพ่ือการประเมินความเที่ยงจ านวน 30 ซ า้ และน ามาค านวณหาค่า

ความแปรปรวนในแต่ละวัน ( intra-batch variation) และระหว่างวัน ( intra-batch variation) ได้ค่า OCV range 

(mean±2SD) และ %CV เท่ากบั 5%  

2. วิธใีนการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการใช้แบบสอบถามประกอบกบัการวัดระดับการท างานของเอนไซม์อะซีทลิโคลีนเอสเทอ

เรส โดยมีตัวแปรอสิระคือปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้การป้องกนัตนเองและพฤติกรรมการสมัผสั และตัวแปรตามคือระดบั

การท างานของเอนไซมอ์ะซีทลิโคลีนเอสเทอเรส ซึ่งกลุ่มตวัอย่างคอืคนงานรับจ้างฉีดพ่นสารเคมกี าจัดศัตรพืูชในนาข้าว ที่

มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 30 ราย โครงการวิจัยได้รับการรับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การเกบ็ตวัอย่างเลือดของผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมปีราบศัตรพืูชในนาข้าว เพ่ือการวิเคราะห์ระดบัเอนไซม ์AChE เกบ็

โดยนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยเกบ็ตัวอย่างเลือดจากกลุ่มตัวอย่างปริมาตร 10 มิลลิลิตรในหลอดที่มีสารกนั

เลือดแขง็ (heparin tube) ตัวอย่างที่ได้จะถูกขนส่งไปยังห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร เพ่ือแยกพลาสมาออกจากเมด็เลือดแดงทนัทใีนวันเดยีวกนั ด้วยวิธกีารป่ันแยกที่ 2,500 rpm เป็นเวลา 15 นาท ี

ที่อุณหภูมิ  4◦C จากนั้นท าการล้างเม็ดเลือดแดงด้วย phosphate buffer saline ก่อนเกบ็ใส่ในหลอดไมโครเซนติฟิว

ปริมาตร 1 มลิลิลิตร แล้วน าตวัอย่างไปแช่แขง็ที่ -20◦C จนกว่าจะท าการวิเคราะห์  
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การวิเคราะห์ระดับอะซีทิลโคลีนเอสเทอเรส (AChE) อาศัยหลักการที่สารผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเร่งปฏิกริิยา

ของเอนไซม์ AChE  ท าปฏิกิริยากับ DTNB แล้วให้ผลิตภัณฑ์ที่มีสีเหลือง ซึ่งถูกประยุกต์มาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้  

(Thiphom et al., 2013) โดยมีขั้นตอนโดยย่อดังต่อไปนี้  ตัวอย่างเมด็เลือดแดง จะถูกเจือจางด้วยน า้กลั่นในอตัราส่วน 

1:200 โดยแช่ในน า้แขง็ตลอดการวิเคราะห์เพ่ือรักษาเอนไซม์ไม่ให้สญูเสยีสภาพ ขั้นแรกเติม 0.52 mM DTNB, pH 8 

ปริมาตร 200 ไมโครลิตร แล้วเขย่าเบาๆ 5 วินาท ีน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 405 นาโนเมตร ด้วยเครื่องอ่านไมโคร

เพลทเพ่ือเป็น blank หลังจากนั้นเติม 5.5 mM AChI ปริมาตร 20 ไมโครลิตร แล้วน าไปอ่าน kinetic A405 nm 

(external shake 5 s (normal), hold 5s, interval read 30s, 21 cycles ด้วยเครื่องอ่านไมโครเพลทเป็นเวลา 10 นาท ี 

3. วิธปีระมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่และร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสารเคมีปราบศัตรูพืช การทาน

สมุนไพรเพ่ือขับสารพิษออกจากร่างกาย ระดับการท างานของเอนไซม์อะซีทิลโคลียนเอสเทอเรส ความรู้ เกี่ยวกับการ

ป้องกันตนเองจากสารเคมีปราบศัตรูพืช และพฤติกรรมการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช ทั้งนี้ ข้อมูลระดับการท างานของ

เอนไซมอ์ะซีทลิโคลียนเอสเทอเรส  ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณจะวิเคราะห์ด้วยค่าพิสยั (range) 

 

ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

การศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายคดิเป็นร้อยละ 60 และมเีพศหญิงคดิเป็นร้อยละ 40  

โดยกลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับประถมศึกษามากที่สดุ ร้อยละ 66.7 รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายหรือ ปวช. และมธัยมศึกษาตอนต้น คดิเป็นร้อยละ 16.7 และ13.3 ตามล าดบั และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมี

จ านวนน้อยที่สดุคดิเป็นร้อยละ 3.3 รายละเอยีดดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน รอ้ยละ 

ไม่ได้เรียนหนังสอื 0 0 

ประถมศกึษา 20 66.7 

มัธยมศกึษาตอนต้น 4 13..3 

มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 5 16.7 

อนุปริญญา/ ปวส. 0 0 

ปริญญาตรี 1 3.3 

สงูกว่าปริญญาตรี 0 0 

รวม (N) 30 100 

 

ตารางที่ 2 ระดบัการท างานของเอนไซมอ์ะซีทลิโคลีนเอสเทอเรส (AChE) ในกลุ่มตวัอย่าง แยกตามระดบัความปลอดภัย 

ระดบั ระดบัการท างานของเอนไซม ์AChE (U/ml) 

(สูงสุด-ต า่สุด) 

ระดับปกต ิ(N=12) 5,004.27-4,036.27 

ระดับปลอดภยั (N=6) 3,872.00- 3,742.93 

ระดับความเสี่ยง (N=12) 3,731.20- 2,475.73 

ระดับ AChE ในเมด็เลือดแดงปกติ เท่ากบั 3,500-8,000 U/ml (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2559) 
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2. ระดบัการท างานของเอนไซมอ์ะซีทลิโคลีนเอสเทอเรส       ผ ล

จากการวัดระดับการท างานของเอนไซม์อะซีทลิโคลีนเอสเทอเรส (AChE) ในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 30 ตัวอย่าง สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 3 กลุ่ม ตามระดบัความเสี่ยง ได้แก่ ระดบัปกต ิพบการท างานของเอนไซมอ์ยู่ที่ 5,004.27-4,036.27 U/ml 

ระดบัปลอดภัย 3,872.00- 3,742.93 U/ml และระดบัมคีวามเสี่ยง 3,731.20- 2,475.73 U/ml ดงัตารางที่ 2 

3.ความรู้ เกี่ยวกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมปีราบศัตรพืูช 

การได้รับความรู้ของกลุ่มผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมีปราบศัตรูพืชนั้นพบว่า ส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับ

การป้องกนัตนเองจากการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชคิดเป็นร้อยละ 53.3 การส ารวจถึงประเภทของการได้รับข้อมูล กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมปีราบศัตรพืูชผ่านทางโทรทศัน์คดิเป็นร้อยละ 

53.3 รองลงมาระบุว่าได้รับข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่เกษตรกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือนเกษตรกร วิทยุ แผ่นพับ 

ร้อยละ 40.0, 40.0, 23.3, 16.7, และ 13.3 ตามล าดบั (ภาพที่ 1) 

 
 

ภาพที่ 1 ร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามประเภทการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมปีราบ

ศัตรพืูช 
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ตารางที่ 3 ความรู้และทศันคตเิกี่ยวกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมปีราบศัตรพืูช จ าแนกตามกลุ่มระดบัเอนไซมป์กติ

และกลุ่มเสี่ยง 

ประเด็นค าถามความรูแ้ละทศันคติ

เกี่ยวกบัการป้องกนัตนเอง 

จากสารปราบศตัรูพชื 

กลุ่ม 

ตอบถูก %  

 

ตอบผิด % 

 

คะแนนเฉลีย่ 

1.สารเคมปีราบศัตรพืูชสามารถเข้าร่างกาย

ได้ ทางปาก จมูก และผวิหนัง 

ปกต ิ 100 0 1.00 

เสี่ยง 100 0 1.00 

2.อนัตรายจากสารปราบศัตรพืูชที่มต่ีอ

สขุภาพม ี2 แบบ คอื แบบเฉียบพลัน และ

แบบเรื้อรัง 

ปกต ิ 91.7 8.3 0.92 

เสี่ยง 100 0 1.00 

3.สารปราบศัตรพืูชที่มสีญัลักษณหั์ว

กะโหลกไขว้เตอืนอยู่หรือฉลากสแีดง เป็น

สารเคมฯีที่มพิีษรนุแรง 

ปกต ิ 100 0 1.00 

เสี่ยง 91.7 8.3 0.92 

4.สารเคมปีราบสตัรพืูชจะท าให้เกดิ

อนัตรายได้เฉพาะผู้ที่มร่ีางกายอ่อนแอ

เท่านั้น 

ปกต ิ 66.7 33.3 0.67 

เสี่ยง 66.7 33.3 0.67 

5.สารเคมปีราบศัตรพืูชจะปนเป้ือนตกค้าง

เฉพาะบริเวณที่มกีารฉีดพ่น หรือผสม

สารเคมเีท่านั้น 

ปกต ิ 58.3 41.7 0.58 

เสี่ยง 41.7 58.3 0.42 

6.การทิ้งหรือล้างอปุกรณก์ารพ่นสารเคมี

ปราบสตัรพืูชลงในแหล่งน า้ มผีลท าให้สตัว์

น า้ตายได้ 

ปกต ิ 100 0 1.00 

เสี่ยง 91.7 8.6 0.92 

7.การผสมสารเคมปีราบสตัรพืูชนั้น 

สามารถท าได้อย่างปลอดภัยโดยต้องใช้

อปุกรณป้์องกนั เช่นผ้าปิดจมูก ถุงมอื สวม

เสื้อแขยาว กางเกงขายาว เป็นต้น 

ปกต ิ 75 25 0.75 

เสี่ยง 100 0 1.00 

8.เมื่อตรวจพบว่า เคร่ืองฉีดพ่นมกีารอดุตนั 

สามารถแก้ไขโดยการใช้ปากเป่าหรือดูดได้

เลย 

ปกต ิ 75 25 0.75 

เสี่ยง 100 0 1.00 

รวม - - - 0.87 

หมายเหตุ การแปลผลก าหนดให้ช่วงคะแนนระดับความรู้และทศันคติคือ 

ช่วงคะแนน   การแปลผล      

 0.80 – 1.00   มีความรู้อยู่ในระดับสงู     

 0.60 – 0.79   มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง      

0.00 – 0.59   มีความรู้อยู่ในระดับน้อย 
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ตารางที่ 4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามพฤตกิรรมในการใช้และการป้องกนัตนเองจากสารเคมปีราบ

ศัตรพืูชก่อนฉีดพ่น ขณะฉีดพ่น และหลังการฉีดพ่น 

พฤติกรรมในการใชแ้ละการป้องกนัตนเองจากสารเคมีปราบศตัรูพืช 

ค าถาม 

 

กลุ่ม 

ระดับพฤติกรรม 

ทุกคร้ัง บางคร้ัง ไม่เคย 
แปลผล 

คะแนน

เฉล่ีย N % N % N % 

1.ท่านอ่านฉลากก่อนใช้ และปฏบิัติตามที่ระบุไว้ในฉลาก

ทุกขั้นตอน 

ปกต ิ 9 75 3 25 0 0 ทุกคร้ัง 1.75 

เสี่ยง 11 91.7 1 8.3 0 0 ทุกคร้ัง 1.92 

2.ท่านผสมสารเคมีก าจัดศตัรพืูชหลาย ๆ ชนิดในถัง

เดียวกนั 

ปกต ิ 4 33.3 6 50 2 16.7 บางคร้ัง 1.17 

เสี่ยง 6 50 5 41.7 1 8.3 ทุกคร้ัง 1.42 

3.ท่านใช้ไม้กวนขณะผสมสารเคมีก าจดัศตัรพืูช ปกต ิ 8 66.7 4 33.3 0 0 ทุกคร้ัง 1.67 

เสี่ยง 10 83.3 2 16.7 0 0 ทุกคร้ัง 1.83 

4.ท่านสวมเสื้อแขนยาว และกางเกงขายาว ปกต ิ 11 91.7 0 0 1 8.3 ทุกคร้ัง 1.83 

เสี่ยง 12 100 0 0 0 0 ทุกคร้ัง 2.0 

5.ท่านสวมผ้าปิดปากปิดจมกูในขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัด

ศตัรพืูช 

ปกต ิ 5 41.7 4 33.3 3 25.0 ทุกคร้ัง 1.17 

เสี่ยง 11 91.7 0 0 1 83 ทุกคร้ัง 1.83 

6.ท่านสวมแว่นตาในขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศตัรพืูช ปกต ิ 1 8.3 3 33.3 8 66.7 ไม่เคย 0.42 

เสี่ยง 2 16.7 0 0 10 83.3 ไม่เคย 0.33 

7.ท่านสวมผ้ายางกนัเป้ือนขณะฉัดพ่น ปกต ิ 2 16.7 2 16.7 8 66.7 ไม่เคย 0.50 

เสี่ยง 3 25 2 16.7 7 58.3 ไม่เคย 0.67 

8.ท่านยืนอยู่เหนือลมเสมอขณะฉีดพ่น ปกต ิ 5 41.7 7 58.3 0 0 บางคร้ัง 1.42 

เสี่ยง 7 58.3 4 33.3 1 8.3 ทุกคร้ัง 1.50 

9.ท่านอาบน า้ช าระร่างกายทนัทหีลังการฉีดพ่นสารเคมี

ปราบสตัรพืูช 

ปกต ิ 10 83.3 2 16.67 0 0 ทุกคร้ัง 1.83 

เสี่ยง 10 83.3 2 16.7 0 0 ทุกคร้ัง 1.83 

10.ท่านล้างมือทนัทก่ีอนดื่มน า้ หรือกนิอาหาร ปกต ิ 8 66.7 4 33.3 0 0 ทุกคร้ัง 1.67 

เสี่ยง 12 100 0 0 0 0 ทุกคร้ัง 2.00 

11.ท่านถอดเสื้อผ้าที่สวมใส่ทนัทหีลังเลิกงาน ปกต ิ 7 58.3 4 33.3 1 8.3 ทุกคร้ัง 1.50 

เสี่ยง 10 83.3 1 8.3 1 8.3 ทุกคร้ัง 1.75 

รวม         1.77 

หมายเหตุ การแปลผลก าหนดให้ช่วงคะแนนระดับพฤติกรรมในการใช้และการป้องกนัตนเองคือ 

ช่วงคะแนน  การแปลผล      

 0.136 – 2.02  มีทศันคติอยู่ในระดับสงู       

0.68 – 1.35  มีทศันคติอยู่ในระดับปานกลาง      

0.0 – 0.67  มีทศันคติอยู่ในระดับต ่า 

 

4. ทศันคตเิกี่ยวกบัการป้องกนัตนเองจากสารเคมปีราบศัตรพืูช 

การศึกษาในส่วนนี้  เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการใช้และการป้องกัน

ตนเองจากสารเคมีปราบศัตรูพืชของกลุ่มตัวอย่างผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมีปราบศัตรูพืช โดยการสอบถามกลุ่มตัวอย่าง 

จ านวน 30 ราย ใช้ค าถามเพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจจ านวนทั้งสิ้น 8 ข้อ มคี าตอบให้เลือก 2 ระดบั ได้แก่ ไม่รู้  0 คะแนน 

และรู้  1 คะแนน รวมคะแนนเตม็เท่ากบั 8 คะแนน จากการพิจารณาตามรายข้อค าถามพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งกลุ่มปกติ

และกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ตอบค าถามได้ถูกต้อง โดยมีเพียง 1 ข้อค าถามเท่านั้นที่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงตอบผิดคือ ข้อ

ค าถามที่สอบถามถึงสารเคมีปราบศัตรูพืชจะปนเป้ือนตกค้างเฉพาะบริเวณที่มีการฉีดพ่นหรือผสมสารเคมีเท่านั้น ดัง

ตารางที่ 3 
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5. พฤตกิรรมในการใช้และการป้องกนัตนเองจากสารเคมปีราบศตัรพืูช 

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้สารเคมปีราบศัตรูพืชพบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างปฏบิัตทุิกคร้ังทั้งกลุ่มปกต ิและ

กลุ่มเสี่ยง ยกเว้นการปฏบิัติงานในขณะการผสมสารเคมีก าจัดศัตรูพืชหลายๆชนิดในถังเดยีวกนั ที่พบว่ากลุ่มปกตปิฏบิตัิ

เป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 50) และข้อค าถามที่ 6 และ 7 ที่ได้สอบถามในประเดน็การสวมแว่นตาและการสวมผ้ายางกนัเป้ือน

ในขณะฉีดพ่นสารเคมกี าจัดศัตรพืูช ที่กลุ่มปกตแิละกลุ่มเสี่ยงระบุว่า ไม่เคยปฏบิตัคิดิเป็นร้อยละ 66.7, 83.3 และ 66.7, 

58.3 ตามล าดบั ดงัตารางที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงความสมัพันธข์องปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัการรับสมัผสัในกลุ่มผู้มีอาชีพรับจ้างฉีดพ่นยาปราบศตัรพืูช 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมีปราบศัตรูพืชทั้งกลุ่มที่มีระดับการท างานของเอนไซม์ที่ปกติ

และเสี่ยง มีความรู้  ความเข้าใจ และพฤติกรรมในการป้องกนัตนเองจากสารเคมีปราบศัตรูพืชที่ไปในทศิทางเดียวกนัผล

การศึกษานี้ แสดงให้เหน็ถึงความไม่สอดคล้องของระดับเอนไซม์ AChE กบัค าตอบในแบบสอบถามที่ระบุถึงการปฏิบัติ

ตนที่ปลอดภัยในกลุ่มผู้ที่รับจ้างฉีดพ่นสารปราบศัตรูพืช โดยพบกลุ่มผู้มีอาชีพรับจ้างฉีดพ่นสารเคมปีราบศัตรพืูชมีระดับ

เอนไซม์ AChE ที่ต ่ากว่าค่าปกติและแสดงถึงความเสี่ยงสงูของการรับสมัผสัและผลกระทบต่อสขุภาพจากสารยาแมลงใน

กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาร์เมต และจากข้อมูลที่ได้จากการส ารวจพบว่ากลุ่มผู้ที่รับจ้างฉีดพ่นสารปราบศัตรพืูชใน

พ้ืนที่ศึกษานี้ มีพ้ืนฐานการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นรวมกันถึงร้อยละ 80.0 โดยมีระดับ

ประถมศึกษามากที่สดุถงึร้อยละ 66.7 ถงึแม้ว่ากลุ่มผู้ที่รับจ้างฉีดพ่นสารปราบศัตรพืูชมากกว่าคร่ึงจะระบุว่าเคยได้รับการ

อบรมเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืช ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เกษตรและเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุซึ่งอาจเป็นการได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งแบบทางเดยีวและสองทาง รวมทั้งได้รับได้รับข้อมูลที่เป็นการสื่อสารแบบ

ทางเดียวจากสื่อโทรทศัน์ ดังนั้นทั้งระดับการศึกษาตลอดจนรูปแบบและช่องทางของการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูลด้านความ

ปลอดภัยต่อกลุ่มผู้มอีาชีพรับจ้างฉีดพ่นสารเคมปีราบศัตรพืูชในพ้ืนที่ศึกษาอาจเป็นปัจจัยจ ากดัของการสื่อสารความเสี่ยง

ได้ Rother H. A. (2011) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการสื่อสารความเสี่ยงว่าควรพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่สื่อสาร

ซึ่งรวมถึงข้อความที่ต้องการสื่อสาร และช่องทางหรือสื่อที่ใช้ในการสื่อสารนั้นด้วย นอกจากปัจจัยด้านการสื่อสารความ

เสี่ยงแล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมความเสี่ยงของการรับสมัผัสในกลุ่มผู้มีอาชีพรับจ้างฉีดพ่นสารเคมีปราบศัตรพืูช

ในพ้ืนที่พอสรุปได้ดงัภาพที่ 2 อย่างไรกต็าม Yuantari et al (2015) ได้สรุปถึงการสื่อสารหลายทาง เช่นการจัดกจิกรรม

ที่มีการสื่อสารระหว่างกัน (interactive communication) และการออกแบบกิจกรรมการให้ความรู้ อย่างมีส่วนร่วม 

(participatory training) หรือการท าการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม (participatory health impact 

assessment) ของกลุ่มผู้มอีาชีพรับจ้างฉีดพ่นสารเคมปีราบศัตรพืูชจะเป็นตวัเชื่อมช่องว่างระหว่างความรู้และการปฏบิตัไิด้
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อย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาน าไปด าเนินการกลับกลุ่มผู้มีอาชีพรับจ้างฉีดพ่น

สารเคมปีราบศัตรพืูชในพ้ืนที่ศึกษานี้ ด้วย 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังนี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของการท างานของบุคลากร โดยมกีลุ่มตวัอย่างที่ศึกษาคือ

บุคลากร ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ทั้งหมด 169 คน เกบ็รวบรวมโดยใช้

แบบสอบถาม ในระหว่างเดือนธนัวาคม 2558 – มกราคม 2559 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสมัพันธข์องปัจจัยที่มีผล

ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจัย (Exploratory factor analysis)  

ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 28 – 32 ปี มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 

52.6 ส่วนใหญ่มรีะดบัการศึกษาปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 55.8 มรีะยะเวลาการปฏบิตังิานมากกว่า 5 ปี คดิเป็นร้อยละ 

58.3 มีจ านวนเวรเฉล่ียต่อเดือน (8ชม./เวร) คือ 25-32 เวร คิดเป็นร้อยละ 46.8 รายได้ต่อเดือนประมาณ 10,000-

30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.6 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต เรียงล าดับจากมากที่สุด อันดับ1 คือ มิติด้านสังคม 

กอปรด้วยเรื่องความเสมอภาคและสทิธสิ่วนบุคคล (eigen value=5.07, % variance=42.3) และเรื่องความพึงพอใจใน

หน้าที่การงาน (eigen value=5.07, % variance=42.2) อันดับที่  2 คือมิติด้านการท างาน กอปรด้วย เร่ืองโอกาส

คว าม ก้ า วห น้ า  ( eigen value=3.48, % variance=69.6)  , เ รื่ อ ง ข้ อก าหนดกฎ เกณฑ์  ( eigen value=3.02, % 

variance=20.1) และ เรื่องสิ่งอ านวยความสะดวก (eigen value=2.5, % variance=16.9) อนัดบั 3 คอืมติด้ิานเศรษฐกจิ 

เรื่องค่าตอบแทน (eigen value=3.48, % variance=69.6) 

สรุปและเสนอแนะ มิติด้านสงัคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกจิ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ดังนั้นควรมีแนวทางการ

พัฒนาเพ่ือปรับสมดุลความต้องการในมติดิงักล่าวเพ่ือช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตมผีลให้เกดิความย่ังยืนของหน่วยงาน  

ค าส าคญั: องคป์ระกอบปัจจัย, คุณภาพชีวิต, เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
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Abstratc 

 This study aimed to know the quality of life in group of Emergency Medical Service (EMS) personnel in 

Maharat Nakhonratchasima. It was analytical study of 169 personals. The data collection was in December 2015-

January 2016 and analyzed by descriptive statistics and Exploratory factor analysis (EFA). 

Results: Most of participants were female with 28-32 years old, single (52.6%), Bachelor degree 

(55.8%), and their experiences of working were more than 5 years (58.3%). Their workload were about 25-32 

shifts per month (46.8%). And their salary were 10,000-30,000 baht (61.6%). The results of EFA were ranking 

the domains from the highest level of impact factor as indicated; first domain was sociology, consisted of human 

right and equality dimension ( eigen value=5.07, % variance=42.3)  and job satisfaction ( eigen value=5.07, % 

variance=42.2) . Secondly was job description, consisted of job advancement ( eigen value=3.48, % 

variance=69.6) , rule and regulation  ( eigen value=3.02, % variance=20.1)  and facilities ( eigen value=2.5, % 

variance=16.9).  Thirdly was socioeconomic, consisted of compensation  (eigen value=3.48, % variance=69.6) 

Summary and conclusion: The domain of sociology, job description and socioeconomic were all impact on quality 

of life of EMS personel, therefore to compromise and balance their need would be supported to sustain the 

organization.      

Summary and conclusion: Every factors effected on quality of life, therefore we need to study more about how to 

reduce each factor to remain good quality of life and sustain their organization. 

Keywords: exploratory factor analysis, quality of life, Emergency medical service personnel 

 

บทน า 

คุณภาพชีวิต หมายถงึ การรับรู้ของบุคคลถงึสภาวะของตนเองในด้าน ร่างกาย จิตใจ ระดบัความเป็นอสิระที่ไม่

พ่ึงพาอปุกรณแ์ละผู้อื่น ความสมัพันธท์างสงัคมสิ่งแวดล้อมและความเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ วัฒนธรรม ค่านิยม และ

เป้าหมายชวีิต บุคคลากรห้องอุบตัเิหตฉุุกเฉินมบีทบาทหน้าที่หลักในการดูแลรักษาเพ่ือช่วยชีวิต หรือกู้ชีพผู้ป่วยวิกฤต

ฉุกเฉินที่มภีาวะอนัตรายอย่างเร่งด่วนให้รอดพ้นจากภาวะคุกคามชีวิต อย่างไรกต็ามในปัจจุบนับุคลากรกลุ่มนี้ยังคงมี

จ านวนไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้ป่วยที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะเดยีวกนัยังต้องมคีวามรับผดิชอบสงู เนื่องจากต้องเผชญิกบั

ความเร่งรีบและความเครียดเกอืบตลอดเวลารวมทั้งยงัต้องเผชิญกบัปัจจัยเสี่ยงมากมายที่จะก่อให้เกดิปัญหาสขุภาพและ

การบาดเจบ็จากการท างานที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลากร ท าให้ประสทิธภิาพของการท างานลดลง

ส่งผลให้บุคลากรลาออกจากวิชาชีพก่อนวัยอนัควรเพ่ิมมากขึ้น
(1,2,3)

 จากเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลก

ชุดย่อฉบบัภาษาไทยมกีารวัดคุณภาพชีวิตใน 4 ด้าน
(4)
 คอื ด้านร่างกาย (physical domain) ด้านจิตใจ (psychological 

domain) ด้านความสมัพันธท์างสงัคม (social relationship) และด้านสิง่แวดล้อม (environment) ซึ่งผลการศึกษาส่วน

ใหญ่ใช้วิธวีเิคราะห์ข้อมูลโดย descriptive statistics และ Pearson correlation
(1,2,3)

 ในการศึกษานี้ เพ่ือทราบปัจจัยที่มผีล

ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสมีา โดยวิธวีิเคราะห์

แบบ Exploratory factor analysis ซึ่งผลจากการศึกษานี้ จะสามารถใช้ปัจจัยที่ได้เป็นแนวทางเสนอแนะเพ่ือการส่งเสริม

เพ่ือคุณภาพชวีิตของบุคลากร ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีาต่อไป  
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วิธีการศึกษา  

 วิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบไปข้างหน้า Prospective analytic study เป็นระยะเวลาทั้งหมด 2 เดือน (1 

ธนัวาคม 2558 ถึง31 ม.ค. 2559) โดยเกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของ

บุคลากร ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสมีา 

ประชากรศึกษา เป็นบุคลากร ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลมหาราช นครราชสมีา ทั้งหมด 169 คน 

ตั้งแต่1 ธ.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559 การเลือกตวัอย่าง โดยใช้เกณฑก์ารน าเข้าการศึกษาบุคลากรทั้งหมด ในกลุ่มงานเวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสมีา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถติเิชิงพรรณนา และวเิคราะห์ปัจจัยที่มผีลต่อ

คุณภาพชีวิตโดย Exploratory factor analysis  

เคร่ืองมอืที่ใช้ มกีารดดัแปลงมาจากงานวิจัยของ ธดิารัตน์ ศรีกนัทา
(1)
 โดยใช้เคร่ืองมอืวัดความพึงพอใจในการ

ท างานตามแนวคดิของ พัวล่า แอล แสตมป์และคณะ
(6)
 ร่วมกบัเคร่ืองมอืวัดคุณภาพชวีิตการท างานของพยาบาลวิชาชพี

ของ Walton
(7)
 ซึ่งความพึงพอใจในงานประกอบด้วยตวัแปร ดงันี้  1-เงนิเดอืน(pay) 2-ความมอีสิระในการท างาน

(autonomy) 3-ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผดิชอบ(task requirements) 4-การบริหารในองคก์ร(administration) 5-บทบาทใน

การท างาน(interaction) 6-ความรู้สกึที่มต่ีอต าแหน่งในการท างาน(professional status) 7-ความสมัพันธร์ะหว่าง

พยาบาลกบัแพทย์(doctor-nurse relationship) ส่วนคุณภาพชีวติของพยาบาล ประกอบด้วย 1-ค่าตอบแทนที่เพียงพอ

(adequate and fair compensation) 2-สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ปลอดภัย(safe and health working conditions) 3-โอกาส

ไดรับการพัฒนาและใช้ความสามารถของบุคคล (immediate opportunity to use and develop human capacities) 4-

โอกาสความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (future opportunity for continued growth and security) 5- การบูรณาการ

ทางสงัคมในองคก์รที่ท างาน (social integration in the work organization) 6-สทิธสิว่นบุคคลในการท างาน (constitution 

in the work organization) 7-การท างานและการด าเนินชีวิตโดยรวม (work and total life space) 8-การท างานที่เป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม(the social relevance of life work) 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจัย (Exploratory factor analysis)
(5)
 ซึ่งเป็นการวเิคราะห์

ตวัแปรหลายตวัแปร เพ่ือลดจ านวนตวัแปรลง โดยการศึกษาโครงสร้างความสมัพันธข์องตวัแปรและสร้างตวัแปรใหม่ 

เรียกว่าองคป์ระกอบปัจจัย กล่าวคอืตวัแปรที่มคีวามสมัพันธก์นัมากจะเป็นองคป์ระกอบปัจจัยเดยีวกนั ส่วนตวัแปรที่มี

ความสมัพันธน้์อยจะถูกตดัออกไป ซึ่งเกณฑใ์นการน าเข้าพิจารณาคอื ค่า KMO [vd57ความเป็นตวัแทนประชากร ซึ่งควร

มค่ีามากกว่า 0.5 ค่าไอเก้น (eigen value) ของแต่ละมติ ิ ต้องมค่ีามากกว่า 1 รวมทั้งค่าน า้หนกัองคป์ระกอบต้องมค่ีา

มากกว่า 0.5 

 

ผลการศึกษา  

ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.1 มกีารศึกษาระดบัปริญญาตรร้ีอยละ 55.8 

ท างานมากกว่า 5 ปี คดิเป็นร้อยละ 58.3 และขึ้นเวร 8 ชั่วโมง จ านวน 21-30 เวรต่อเดอืนมร้ีอยละ 59  

เมื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจัยทั้งหมดที่มผีลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลมหาราชนคราชสมีา พบว่ามติด้ิานสงัคม มผีลต่อคุณภาพชวีิตมากที่สดุ รองลงมาคอืมติด้ิานการท างาน และ

มติด้ิานเศรษฐกจิ ดงัแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบปัจจัยทั้งหมดของที่มผีลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน 

domain ค่า KMO dimension Eigen value % of variance 

ด้านการท างาน 0.89 โอกาสก้าวหน้า 

ข้อก าหนดกฎเกณฑ ์

สิ่งอ านวยความสะดวก 

3.8 

3.02 

2.5 

25.3 

20.1 

16.9 

ด้านส่วนตัว 0.71 ความปลอดภยัในที่ท  างาน 

สขุภาพและการพักผ่อน 

การท างานนอกเวลา 

2.13 

2.07 

1.05 

23.6 

23.1 

11.6 

ด้านสงัคม 0.88 ความเสมอภาคและสทิธส่ิวนบุคคล 

ความพึงพอใจในหน้าที่การงาน 

5.07 

 

5.07 

42.3 

 

42.2 

ด้านเศรษฐกจิ 0.82 ค่าตอบแทน 3.48 69.6 

จากตารางที่ 1 โดเมนแต่ละด้านมีผลการวิเคราะห์มิติ ที่มีค่า ไอเก้นมากกว่า 1 ซึ่งถือว่ามีผลต่อคุณภาพชีวิต

อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิมกีารเสนอรายละเอยีดขององคป์ระกอบปัจจัยที่มนี า้หนักองคป์ระกอบมากกว่า 0.5 ดงันี้  

ในด้านการท างาน มมีติต่ิางๆที่เกี่ยวข้อง ถงึ 3 มติ ิซึ่งในแต่ละมติ ิประกอบด้วยองคป์ระกอบปัจจัยหรือตัวแปร 

ซึ่งมีน า้หนักองค์ประกอบมากกว่า 0.5 ดังนี้   1-โอกาสก้าวหน้า ประกอบด้วย “ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่มี

ความส าคญัช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคดิทกัษะของท่านเอง”, “ท่านมโีอกาสใช้ความรู้ความสามารถของท่าน

เตม็ที่”, “หน่วยงานท่านสนับสนุนให้ท่านฝึกอบรมศึกษาดูงานอยู่เสมอ”, “หน่วยงานของท่านให้ความส าคัญในการ

พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานท่าน”, “โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าอยู่ในระดับที่ท่านพอใจ”, “ท่านได้รับการสนับสนุนให้มี

ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน” 2-ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย “หน่วยงานของท่านมีการประเมินการ

ปฏบิัติงานตามระเบียบแบบแผนที่ก  าหนดไว้และน ามาใช้ในการให้คุณให้โทษ”, “หน่วยงานของท่านมีนโยบายระเบียบที่

เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี”, “การท างานเป็นทีมท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของท่านง่ายขึ้น”, “ท่านมีอิสระในการแสดงความ

คดิเหน็ในการท างาน” และ3-สิ่งอ านวยความสะดวก โอกาสก้าวหน้า ประกอบด้วย “หน่วยงานของท่านมคีวามพร้อมและ

สะดวก เช่นมทีี่จอดรถ มทีี่พักผ่อนเป็นส่วนตวั”, “หน่วยงานของท่านมตี าแหน่งหน้าที่พร้อมที่จะให้ท่านก้าวขึ้นสู่ต าแหน่ง

ที่สูงกว่าตามล าดับ”, “ท่านมีความพึงพอใจในปริมาณงานที่ได้รับต่อวัน”, “หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์ เครื่องมือ 

เคร่ืองใช้ในการท างานที่เพียงพอ ปลอดภัยและเหมาะสมในการท างาน”, “โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในการงานอยู่ใน

ระดบัที่ท่านพอใจ” 

ในด้านส่วนตวั มมีติต่ิางๆที่เกี่ยวข้อง ถงึ 3 มติ ิซึ่งในแต่ละมติ ิประกอบด้วยองคป์ระกอบปัจจัยหรือตวัแปร ซึ่ง

มีน า้หนักองค์ประกอบมากกว่า 0.5 ดังนี้   1- ความปลอดภัยในที่ท างาน ประกอบด้วย “หน่วยงานของท่านจัดให้มีการ

ตรวจสขุภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง”, “หน่วยงานของท่านมแีผนป้องกนัความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นกบับุคลากร”, “ใน

แต่ละวันท่านมีความพร้อมที่จะปฏบิัตงิาน”, “หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้จัดสภาพการท างานให้เอื้อต่อการมีสขุภาพ

และความปลอดภัย” 2- สขุภาพและการพักผ่อน ประกอบด้วย “การงานทท่ีานรับผิดชอบไม่ท าให้เกดิปัญหากบัสขุภาพ

ร่างกายและจิตใจ เช่นเครียด นอนไม่หลับ ป่วยง่าย”, “การปฏบิตังิานของท่านไม่มผีลกระทบต่อเวลาที่เป็นส่วนตวัในการ

ดูแลสุขภาพหรือการพักผ่อน”และ 3-การท างานนอกเวลา ประกอบด้วย “ท่านมักจะไม่ท างานนอกเวลา หรือน างาน

กลับไปท าที่บ้าน” 

ด้านสงัคม มีมิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถึง 3 มิติ ซึ่งในแต่ละมิติ ประกอบด้วยองค์ประกอบปัจจัยหรือตัวแปร ซึ่งมี

น า้หนักองคป์ระกอบมากกว่า 0.5 ดงันี้   1- ความเสมอภาคและสทิธสิ่วนบุคคล ประกอบด้วย “ผู้บงัคบับญัชาของท่านให้
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ความเสมอภาคในการท างาน”, “หน่วยงานของท่านจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้มโีอกาสท างานร่วมกนัอยู่เสมอ”, 

“เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาของท่านให้ความเคารพในสิทธิส่วนบุคคลไม่ก้าวก่ายในเร่ืองส่วนตัวของท่านที่ไม่

เกี่ยวกบังาน”, “การท างานของท่านได้รับความช่วยเหลือจากผู้บงัคบับญัชาเป็นอย่างด”ี, “การท างานของท่านได้รับความ

ร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี”, “ท่านสามารถขอค าปรึกษา หรือค าแนะน าเมื่อมีปัญหาอุปสรรคในการท างานได้

กบับุคลในหน่วยงาน”, “ท่านมคีวามพึงพอใจกบัหน่วยงานของท่าน”, “ท่านมคีวามสขุที่ได้ท างานในหน่วยงานนี้”, “ท่าน

เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆของหน่วยงานอยู่เสมอ”  2- ความพึงพอใจในหน้าที่การงาน ประกอบด้วย “ท่านมีการวางแผนจะ

อยู่ในหน่วยงานนี้นานที่สดุ”, “ท่านมคีวามสขุที่ได้ท างานในหน่วยงานนี้”, “ท่านมคีวามพึงพอใจกบัหน่วยงานของท่าน”, 

“ท่านยังไม่คดิที่จะหางานใหม่ในองคก์รอื่น”, “ท่านไม่คดิจะลาออกจากหน่วยงานนี้” 

ด้านเศรษฐกจิ มีมิติต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถึง 3 มิติ ซึ่งในแต่ละมติิ ประกอบด้วยองคป์ระกอบปัจจัยหรือตัวแปร ซึ่ง

มีน า้หนักองค์ประกอบมากกว่า 0.5 ดังนี้   ค่าตอบแทน ประกอบด้วย “ท่านได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับต าแหน่ง

งาน”, “ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน”, “ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีเหลือเพียงพอที่จะ

เกบ็ออมส าหรับอนาคต”, “ท่านได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาชีพที่คล้ายกัน”, “สวัสดิการที่

ท่านได้รับมคีวามเหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเสี่ยงภัยและอื่นๆ มคีวามเหมาะสมแล้ว” 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาโดยการวเิคราะห์องคป์ระกอบปัจจัยที่มผีลต่อคุณภาพชีวิตบุคลากรในหน่วยงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

รพ.มหาราช นครราชสมีา  พบว่าปัจจัยที่มผีลต่อคุณภาพชีวิตมากที่สดุคอื ด้านสงัคมรองลงมาคอืด้านการท างานด้าน

เศรษฐกจิ และด้านส่วนตวัตามล าดบั ซึ่งแตกต่างจากผลการศึกษาของ ธดิารัตน ์ศรีกนัทาและคณะ
(1)

 ซึ่งวัดคุณภาพชีวิต

การท างานของพยาบาลวชิาชีพ รพ.ศิริราชท าการวเิคราะห์ข้อมูลด้วย pearson correlation และวัดระดบัความพึงพอใจ

แบ่งเป็น 3 ระดบั คอืสงู ปานกลาง และต ่า อย่างไรกต็าม พบว่าตวัแปรที่มรีะดบัความพึงพอใจในระดบัต ่าคอื ค่าตอบแทน 

หน้าที่ความรับผดิอบ ความมอีสิระในการท างาน ความสมัพันธร์ะหว่างแพทย์และพยาบาล และความพึงพอใจในภาพรวม 

และแตกต่างจากผลการศึกษาของ จิรวรรณ อนิคุ้มและคณะ
(3)
 ซึ่งวัดความพึงพอใจในการปฏบิตังิานของพยาบาล ด้วยตวั

แปรทางด้านทศันคตต่ิอวิชาชีพพยาบาล แรงจูงใจจากความคาดหวัง อตัมโนทศัน์ของพยาบาลวิชาชพีและบรรยากาศ

องคก์ร รวมทั้งมคีวามแตกต่างจากผลการศึกษาของ ชุมพร ฉ ่าแสง
(2)
 ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อคุณภาพชวีิตของพยาบาล

ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารีนครนายก พบว่าบุคลากรพยาบาลส่วนใหญ่มคีุณภาพ

ชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนด้านความสมัพันธท์างสงัคม บุคลากรรู้สกึพึงพอใจต่อการอยู่ร่วมกนัและช่วยเหลือกนัใน

ระดบัปานกลาง  

 

สรุปผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา ปัจจัยที่มผีลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร ณ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาล

มหาราช นครราชสมีา พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ อายุอยู่ในช่วง 24 – 35 ปี ซึ่งจบการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี และท างานด้วยระยะเวลามากกว่า 5 ปี จ านวนเวรเฉล่ียต่อเดอืน (8 ชม./เวร) 21-30 เวรส่วนอตัรา

ค่าตอบแทนต่อเดอืนอยู่ในช่วง 10,000 - 30,000 บาท ซึ่งจากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบปัจจัย พบว่าโดเมนด้าน

สงัคม มผีลต่อคุณภาพชีวิตมากที่สดุ รองลงมาคอืมติด้ิานการท างาน และมติด้ิานเศรษฐกจิ 
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ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

เนื่องจากลักษณะงานในหน่วยอุบัติเหตฉุุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช เป็นโรงพยาบาลระดับตตยิภมูิซึ่งมสีดัส่วน

จ านวนผู้ ป่วยหนักค่อนข้างมาก ดังนั้นค่าของตัวแปรที่หมายถึงระดับคุณภาพชีวิตจึงอาจมีความแตกต่างจากในกลุ่ม

บุคลากรเดยีวกนัแต่เป็นโรงพยาบาลระดบัปฐมภมู ิหรือ ทุตยิภมู ิในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเกบ็ข้อมูลในโรงพยาบาลที่มี

ศักยภาพแตกต่างจากนี้  หรือ หากต้องการศึกษาในโรงพยาบาลระดบัเดยีวกนั ควรเพ่ิมกลุ่มตวัอย่างที่เป็นสหสาขาวิชาชีพ

ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น  
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บทคดัย่อ 

การตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการคัดกรองมะเรง็เต้ านม ผลการ

ด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ข้อมูลตัวชี้ วัดแสดงให้เห็นว่า การตรวจเต้านมด้วยตนเองในเขตบริการสขุภาพที่ 1 ไม่ผ่าน

เกณฑ์ร้อยละ 80 ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความชุกของพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองและ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดล าปาง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงไทยที่มี

ภูมิล าเนาและที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดล าปาง อายุ 30-59 ปี จ านวน 400 คน คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ขั้นตอน เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน คือ 

Chi-squared test และ Logistic regression analysis น าเสนอค่าความสัมพันธ์ด้วย Odds ratio (OR) และช่วงความ

เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (95% CI) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ความชุกของพฤตกิรรมการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 45.50 ผลการวิเคราะห์แบบพหุลอจิติก พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้า

นมด้วยตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ อายุ 40 – 49 ปี (OR=18.58, 95%CI =6.90 – 50.02) ความรู้

ระดับสงู (OR=6.78, 95%CI =2.68 –17.14) อายุ 50 – 59 ปี (OR=5.18, 95%CI =1.96 – 13.67) ความสะดวกระดับสงู 

(OR=3.01, 95%CI =1.02 – 9.18) ความสะดวกระดบัปานกลาง (OR=2.95, 95%CI =1.03 – 10.43) การอาศัยอยู่นอกเขต

เทศบาล (OR=2.67, 95%CI =1.52 – 4.72) ความรู้ ระดับปานกลาง (OR=1.99, 95%CI =1.18 – 3.35) ดังนั้น บุคลากร

ทางการแพทย์ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกับมะเรง็เต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ถูกต้อง โดยเฉพาะใน

กลุ่มสตรีอายุ 30-39 ปี ซึ่งเป็นวัยท างาน และอยู่ในเขตเทศบาล อาจมกีารรณรงคเ์ชิงรกุในการอบรมให้ความรู้ในสถานที่

ท างาน/สถานที่ประกอบการ 

ค าส าคัญ: การตรวจเต้านมด้วยตนเอง, มะเรง็เต้านม, หญิงไทยในจงัหวัดล าปาง 

 

Abstract 

Breast Self-Examination (BSE)  is one of policy launched by Public health ministry for breast cancer 

screening. Key Performance Indicator or KPI showed 80% under criterion of BSE in health service area 1. 

Therefore, we aimed to investigate the prevalence of BSE and factors which affected to BSE in Thai female. Samples 

are 400 women (30-59 years old) who live in Lampang province and randomized samples by Multi-Stage Random 

Sampling method. Data was collected by using structural questionnaires. Descriptive and inferential statistics including 
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to Chi-squared test together with Logistic regression analysis at 95% confidence interval ( 95% CI)  of odd ratio 

(OR) were used to analyse the results. The results showed prevalence of BSE was 45.50%. Multivariate analysis 

showed   factors which significantly affected to BSE are factors such as: 1) age group of 40-49 years old 

(OR=18.58, 95%CI =6.90 – 50.02)  2) high level of knowledge (OR=6.78, 95%CI =2.68 –17.14)  3) age 

group of 50-59 years old (OR=5.18, 95%CI =1.96 - 13.67) 4) high level of convenience (OR=3.01, 95%CI 

=1.02 – 9.18)  5) Intermediate level of convenience (OR=2.95, 95%CI =1.03 – 10.43)  6) living outside 

municipal area (OR=2.67, 95%CI =1.52 – 4.72) 7) Intermediate level of knowledge(OR=1.99, 95%CI =1.18 

– 3.35) .  Therefore, the healthcare officer should educate women in age group of 30-39 years old who are in 

working age and live in municipal area on knowledge of breast cancer and BSE. The campaign can be promoted in 

their working place. 

Keywords: Breast Self-Examination, Breast cancer, Thai women in Lampang province 

 
บทน า 

อุบัติการณ์การเกิดมะเร็งเต้านมพบเป็นปัญหาอับดับหนึ่งในจังหวัดล าปาง ในระหว่างปี พ .ศ.2551-2555                

พบมะเรง็เต้านมในเพศหญิง 25.6 ต่อประชากรแสนราย(สมเกยีรต ิลลิตวงศา และคณะ, 2557) และมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 3 ต่อปี(ดลสขุ พงษ์นิกร และคณะ, 2558) การเจบ็ป่วยในระยะเริ่มแรกจะยังไม่แสดงอาการเจบ็ปวดแต่สามารถคล าพบ

ก้อนเลก็ๆที่เต้านม หากมีระยะของโรคที่รุนแรงขึ้นจะพบในระยะที่ก้อนมะเรง็มีอาการอกัเสบและลุกลามไปยังอวัยวะอื่นของ

ร่างกาย ซึ่งเป็นอาการผิดปกติที่ปรากฏให้เหน็ชัดเจน(สรุพงษ์ สภุาภรณ์, สรรชัย กาญจนลาภ, และ สมุิตร วงศ์เกยีรติขจร, 

2543)โรคมะเรง็เต้านมมีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ ป่วย บุคคลในครอบครัว ทั้งทางด้านคุณภาพชีวิต ความ

มั่นคงของครอบครัว และการสญูเสยีทางด้านเศรษฐกจิ( นรินทร์ วรวุฒิ, 2556)  

การป้องกนัการเกดิมะเรง็เต้านมในระยะลุกลาม สามารถป้องกนัได้ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเองซึ่ง เป็นหนึ่ง

ในวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายรณรงค์มากว่า 10 ปี และมีการจัดท าแผนการ

ป้องกันและควบคุมโรคมะเรง็แห่งชาติ(กรมการแพทย์, 2556) และก าหนดแนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา

โรคมะเรง็(คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการที่ตอบสนองต่อปัญหาสขุภาพที่ส  าคญั, 2556) เนื่องจากการตรวจพบมะเรง็

เต้านมในระยะเริ่มต้นสามารถรักษาให้หายขาดได้(นรินทร์ วรวุฒิ, 2556)และผู้ป่วยมอีตัราการรอดชีพสงู(อาคม ชียวีระ

วัฒนะ, เสาวคนธ ์ศุกรโยธนิ, วีรวุฒิ อิ่มส าราญ, และ ธรีวุฒิ คูหะเปรม, 2555)  

จากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขาโรคมะเรง็ ในเขตบริการสขุภาพที่ 1 ประจ าปี 

พ.ศ. 2558(คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสขุภาพ สาขามะเรง็ กรมการแพทย์, 2559) พบว่า ผู้หญิงอายุระหว่าง 30-70 ปี ท า

การตรวจเต้านมด้วยตนเองเพียงร้อยละ 60.59  ซึ่งการตรวจเต้านมด้วยตนเองขึ้นอยู่กบัหลายปัจจัย ได้แก่ อายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป 

และอายุที่น้อยกว่า 40 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองต ่ากว่าหญิงที่อยู่ในช่วงอายุ 40-44ปี สถานภาพสมรส พบว่า ผู้หญิงที่โสดมี

การตรวจเต้านมด้วยตนเองต ่ากว่าหญิงที่แต่งงาน ส่วนระดับการศึกษานั้นหญิงที่ได้รับการศึกษามีการตรวจเต้านมด้วยตนเองสงูกว่า

หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษา ส าหรับที่อยู่อาศัย พบว่า หญิงที่อยู่อาศัยนอกเขตเทศบาลมีพฤตกิรรมการตรวจเต้านมตนเองสงูว่าหญิงที่

อยู่อาศัยในเขตเทศบาล(Mukem, Sriplung, McNeil, & Tangcharoensathien, 2014) อาชีพ พบว่า หญิงที่ท  างานมกีารตรวจเต้านมด้วย

ตนเองต ่ากว่าหญิงที่ไม่ท างาน และการมีประวัติเจบ็ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกบัเต้านมของญาตสิายตรงมีการตรวจเต้านมด้วยตนเองสงูกว่า

กลุ่มที่ญาตสิายตรงไม่มปีระวัตกิารเจบ็ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกบัเต้านม (Doganer et al., 2014)  

นอกจากปัจจัยส่วนบุคคลแล้วยังมีปัจจัยอื่น  ๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ได้แก่ ความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็

เต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (นภาพร พรมค าซาว, 2554; สริินุช บูรณะเรืองโรจน์, 2557)การรับรู้ประโยชน์ในการตรวจเต้านม

ด้วยตนเอง(ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร, 2550) การรับรู้อุปสรรคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง(Tavafian, Hasani, Aghamolaei, Zare, & Gregory, 

2009) การรับรู้ความสามารถตนเอง(เพ็ญพิศ จีระภา, 2554; ทิพวันย์ เฑียรฆโรจน์, 2553; สมคิด สมศิริ, 2558) ความสะดวกในการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง(ปราณปรียา  โคสะสุ, 2552; สมคิด สมศิริ, 2558; สุธารัตน์  ช านาญช่าง, ปนัดดา  ปริยทฤฆ, และ กนกพร  หมู่
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พยัคฆ,์ 2557) และการได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคม(ปรารถนา  สถติวิภาวี, 2552) จากปัจจัยดงักล่าว พบว่า มคีวามสมัพันธก์บัทฤษฎทีาง

สขุภาพ คอื PRECEDE Framework ของกรีนและคณะ(Glanz K & Rimer BK, 2005) ซึ่งมตีวัแปรปัจจัยน า  ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริมเป็นตวัแปร

ที่มผีลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และผู้วิจัยได้น าแบบแผนความเชื่อด้านสขุภาพของ โรเซนสตอ็ค(Champion V.L. & Skinner 

C.S., 2008)และการได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคม (Social support) ของเฮาส(์House J.S., 1981)มาใช้เพ่ือน ามาอธบิายและท านายพฤติกรรม 

ทั้งนี้ กรอบแนวคิดดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อย่างไรกต็ามยังไม่มีการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมการเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดล าปาง ด้วยเหตุนี้หากทราบความชุกของพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองและ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดล าปางจะได้น ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ส  าคญัในการไปวางแผน

โครงการตลอดจนพัฒนาส่งเสริมพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้ดขีึ้น 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์(Analytical cross sectional study) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ 

หญิงไทยที่มีภูมิล าเนาและที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดล าปาง อายุ 30 –59 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  คือ หญิงไทยที่มี

ภมูลิ าเนาและที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดล าปาง อายุ 30 –59 ปี ที่เคยผ่านการอบรมหรือไม่เคยผ่านการอบรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองมา

ก่อน โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการค านวณโดยใช้สูตรการประมาณค่าสัดส่วน(กลัยา วานิชย์บัญชา, 2549) และเพ่ือป้องกนัการ

ถอนตัวของกลุ่มตัวอย่างจึงได้เพ่ิมจ านวนอีกร้อยละ 10 จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่าง

แบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) โดยเริ่มจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ก าหนดพ้ืนที่เฉพาะ

อ าเภอเมอืงล าปางแล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น (Startified random sampling)ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple 

random sampling) โดยการจับฉลากอย่างละ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.) และท าการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากหมู่บ้าน

อย่างละ 2 หมู่บ้านจากรพ.สต.ที่สุ่มได้ แล้วน าจ านวนประชากรสตรีที่มีอายุ 30-59 ปี ในแต่ละหมู่บ้านที่สุ่มได้มาท าการแบ่งสดัส่วนตาม

การค านวณกลุ่มตวัอย่างและท าการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรมSPSS ในการสุ่มตามจ านวนกลุ่มตวัอย่าง วิธแีละผ่านเกณฑก์ารคดัเข้าและ

คดัออก ดงันี้  เกณฑค์ดัเข้า คอื หญิงไทยที่มภีมูลิ าเนาและที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดล าปาง อายุ 30–59 ปี มสีญัชาตไิทย ไม่เคยมปีระวัติ

เจบ็ป่วยด้วยโรคเต้านม ได้แก่ เต้านมอกัเสบ ซีสตใ์นเต้านม มะเรง็เต้านม เป็นต้น  มคีวามรู้สกึตวัด ีสามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้

และยินดใีห้ความร่วมมอืในการตอบค าถาม เกณฑก์ารคดัออก คอื ไม่สามารถตอบค าถามได้ในการสมัภาษณ,์ ตดิภารกจิระหว่างสมัภาษณ์

, ไม่สะดวกในการสมัภาษณ์  หลังจากได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนชุดที่ 3 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เลขที่โครงการ 106/2559 จึงได้ประสานงานกบัสาธารณสขุอ าเภอเมืองและผู้อ  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลทั้ง 6 แห่ง เพ่ือ

ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยที่ผู้วิจัยได้พัฒนาผู้ช่วยนักวิจัยเกบ็ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เกบ็ข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง

เดอืนธนัวาคม 2559 ได้แบบสมัภาษณค์รบทั้ง 400 ชุด 

เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งผู้ วิจัยประยุกต์มาจากแบบสอบถามของปราณปรียา          

โคสะส(ุปราณปรียา  โคสะส,ุ 2552)และได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงันี้  

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัย อาชีพ 

บุคคลในครอบครัวเจบ็ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกบัเต้านม จ านวน 6 ข้อ โดยลักษณะค าตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยน า ประกอบไปด้วย 4 ตอน ดงันี้  ตอนที่ 1 ความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง มี

จ านวน 15 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นแบบให้ตอบ (Check list) คือ ใช่ ไม่ใช่ โดยให้คะแนนข้อที่ตอบถูกข้อละ 1 คะแนน คะแนน

รวมอยู่ระหว่าง 0-15 คะแนน เกณฑก์ารประเมนิความรู้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามทฤษฏกีารเรียนรู้ของBloom (Bloom & Benjamin 

Samuel, 1979) คือ ความรู้ระดับต ่า(≤50%) ความรู้ระดับปานกลาง(60% - 79%) และความรู้ระดับสงู(≥80%) ตอนที่ 2 การ

รับรู้ประโยชน์ของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ านวน 10 ข้อ ตอนที่ 3 การรับรู้อุปสรรคของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ านวน 8 

ข้อ ตอนที่ 4 การรับรู้ความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง จ านวน 8 ข้อ ซึ่งตอนที่ 2 – 4 มีเกณฑก์ารให้คะแนนเป็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยผู้ตอบแสดงความคิดเหน็ได้ 5 ระดับ คือ เหน็ด้วยอย่างยิ่ง  เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็

ด้วย ไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งการแปลผลของแบบสมัภาษณ ์นั้นน าคะแนนรวมมาจัดล าดบัแบ่งกลุ่ม โดยประยุกตเ์กณฑก์ารประเมิน
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ความรู้แบบองิเกณฑ ์ของBloom (Bloom & Benjamin Samuel, 1979) แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ การรับรู้ระดับต ่า(≤50%)  การ

รับรู้ระดบัปานกลาง(60% - 79%)และการรับรู้ระดบัสงู(≥80%) 

 ส่วนที่ 3 ปัจจัยเอื้อ ด้านความสะดวกในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง มีจ านวน 5 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นแบบให้ตอบ )Check list (

คือ มี ไม่มี คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0 - 5 คะแนน เกณฑ์การประเมินความรู้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามทฤษฏีการเรียนรู้ของBloom (Bloom & 

Benjamin Samuel, 1979) คอื ความสะดวกระดบัต ่า(≤50%) ความสะดวกระดบัปานกลาง(60% - 79%)และสะดวกระดบัสงู(≥80%) 

 ส่วนที่ 4 ปัจจัยเสริม ประกอบไปด้วยการได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคมในเรื่องโรคมะเรง็เต้านมและการตรวจเต้านมมี

จ านวน 7 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นแบบให้ตอบ )Check list  (คือ เคย ไม่เคย  คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 0 - 7 คะแนน เกณฑ์การ

ประเมินความรู้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามทฤษฏกีารเรียนรู้ของBloom (Bloom & Benjamin Samuel, 1979) คือ แรงสนับสนุนทาง

สงัคมระดบัต ่า(≤50%) แรงสนับสนุนทางสงัคมระดบัปานกลาง(60% - 79%)และแรงสนับสนุนทางสงัคมระดบัสงู(≥80%) 

 ส่วนที่ 5 การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ประกอบไปด้วย พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองเดือนละ 1 ครั้ง ติดต่อกนั

ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยมลีักษณะค าตอบเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check list) คอื ม ีและไม่ม ี

แบบสมัภาษณ์ได้รับการประเมินความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน มีค่า IOC เท่ากบั 0.91 และมีการทดสอบความ

เที่ยงของแบบสมัภาษณใ์นกลุ่มสตรีที่มีลักษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่อ  าเภอเกาะคา  จ านวน 30 คน ได้มีค่าคูเดอร์ –ริชาร์ด

สนั (Kuder-Richardson Method) เท่ากบั 0.78 และ ค่าสมัประสทิธิ์อลัฟาครอนบคั(Cronbach’s alpha coefficient) เท่ากบั 0.76  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าสงูสดุและค่าต ่าสดุ ส าหรับสถิตเชิงอนุมานวิเคราะห์ความสมัพันธใ์นแต่ละตัวแปรด้วยสถิติ Chi-square test หรือสถติิ 

fisher-exact test และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ครั้งละหลายตัวแปร(Multiple analysis)  โดยใช้สถิติ Logistic regression 

analysis ด้วยเทคนิค Stepwise Selection น าเสนอค่า Crude odds ratio (OR) Adjusted odds ratio (ORAdj) และช่วง

ความเชื่อมั่น 95% CI ด้วยโปรแกรม STATA Version 14 

 

ผลการศึกษา 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้  คือ หญิงไทยที่มีภูมิล าเนาและที่อยู่อาศัยภายในจังหวัดล าปาง ที่เคยผ่านการอบรม

หรือไม่เคยผ่านการอบรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองมาก่อน จ านวน 400 คน  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 50 – 59 ปี ร้อยละ 

46.25  อายุเฉล่ีย 48.18±7.31 ปี อายุสงูสดุ 59 ปี และอายุต ่าสดุ 30 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 75.50 รองลงมา 

สถานภาพโสด ร้อยละ 9.50 โดยมีการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 66.00 รองลงมา มัธยมศึกษา

ตอนต้น ร้อยละ 10.50 และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ร้อยละ 8.00 ตามล าดับ ทั้งนี้ ร้อยละ 75.00 อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล 

เกินกึ่งหนึ่งมีการประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมา และอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 22.50 ทั้งนี้ ร้อยละ 

97.00 ของกลุ่มตวัอย่างไม่มปีระวัตขิองบุคคลในครอบครัวเจบ็ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกบัเต้านม  

 ความชกุของพฤติกรรมการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง 

 ความชุกของพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดล าปาง (ตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อย   เดือน

ละ 1 ครั้ง ตดิต่อกนัภายในระยะเวลา 1 ปี) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง คดิเป็นร้อยละ 45.50  

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละพฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  

 

พฤติกรรมการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง จ านวน รอ้ยละ 

         มี 182 45.50 

         ไม่มี 218 54.50 
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ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง 

จากสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้ อ ปัจจัยเสริมส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านม             

ด้วยตนเองนั้น ผลการวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง แบบตัวแปรเชิงพหุ พบว่า 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ (p<0.05) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สตรีกลุ่มอายุ 

40 – 49 ปี (OR=18.58, 95%CI =6.90 – 50.02) ความรู้ เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองระดับสูง 

(OR=6.78, 95%CI =2.68 –17.14) สตรีกลุ่มอายุ 50 – 59 ปี (OR=5.18, 95%CI =1.96 – 13.67) ความสะดวกเกี่ยวกบัการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเองระดบัสงู (OR=3.01, 95%CI =1.02 – 9.18) ความสะดวกเกี่ยวกบัการตรวจเต้านมด้วยตนเองกระดบัปาน

กลาง (OR=2.95, 95%CI =1.03 – 10.43) การอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (OR=2.67, 95%CI =1.52 – 4.72) ความรู้ เกี่ยวกบั

มะเรง็เต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองระดบัปานกลาง (OR=1.99, 95%CI =1.18 – 3.35) ดงัตารางท่ี 2 ส่วนปัจจัยอื่น  ๆได้แก่ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ ประวัตขิองบุคคลในครอบครัวเจบ็ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกบัเต้านม การรับรู้ประโยชน์การตรวจ

เต้านมด้วยตนเอง การรับรู้อปุสรรคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การรับรู้ความสามารถในการตรวจ   เต้านมด้วยตนเอง การได้รับแรง

สนับสนุนทางสงัคมในเรื่องโรคมะเรง็เต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองนั้น  พบว่า  ปัจจัยเหล่านี้ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

ตารางที่ 2 ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

ขอ้ค าถาม 

พฤติกรรมการตรวจเตา้นมดว้ย

ตนเอง, n (%) 
Crude OR  

(95% CI) 

OR adj  

(95% CI) 
p-value 

มี ไม่ม ี

ปัจจัยส่วนบุคคล     
 

อาย ุ(ปี)      

30 – 39 6 (3.30) 45 (20.64) 1 1  

40 – 49 108 (59.34) 56 (25.69) 14.46 (5.81 – 35.97) 18.58 (6.90 – 50.02) <0.001 

50 – 59 68 (37.36) 117 (53.67) 4.36 (1.76 -10.75) 5.18 (1.96 - 13.67) 0.001 

ที่อยู่อาศยั      

ในเขตเทศบาล 113 (62.96) 187 (85.78) 1 1  

นอกเขตเทศบาล 69 (37.91) 31 (14.22) 3.68 (2.27 – 5.97) 2.67 (1.52 – 4.72) 0.001 

ปัจจัยน า ความรูเ้กีย่วกบัมะเร็งเตา้นมและการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง  

ระดับต ่า 40 (21.98) 99 (45.41) 1 1  

ระดับปานกลาง 105 (57.69) 110 (50.46) 2.36 (1.50 – 3.72) 1.99 (1.18 – 3.35) 0.01 

ระดับสงู 37 (20.33) 9 (4.13) 10.18 (4.50 – 23.01) 6.78 (2.68 –17.14) <0.001 

ปัจจัยเอ้ือ ความสะดวกเกีย่วกบัการตรวจเตา้นมดว้ยตนเอง  

ระดับต ่า 5 (2.75) 23 (10.55) 1 1  

ระดับปานกลาง 17 (9.34) 30 (13.76) 2.61 (0.84 – 8.11) 2.95 (1.03 – 10.43) 0.05 

ระดับสงู 160 (87.91) 165 (75.69) 4.46 (1.66 – 12.02) 3.01 (1.02 – 9.18) 0.05 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 ความชกุของพฤติกรรมการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองของหญิงไทยในจงัหวดัล าปาง 

 การศึกษาครั้งนี้พบว่าความชุกของพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดล าปาง  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

ติดต่อกนัภายในระยะเวลา 1 ปีมีเพียงร้อยละ 45.50 สอดคล้องกบัการศึกษาของอุบล จันทร์เพชรและคณะ(อุบล จันทร์เพชร, จุฑารัตน์ สะ

ธรรมกจิ, และ ศิริลักษณ ์ขณะฤกษ์, 2557) ที่ได้ศึกษาสตรีอายุ 30-70ปี ในเขตบริการสขุภาพที่ 8 พบว่า มกีารตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่าง

สม ่าเสมอเดือนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 44.4 เช่นเดียวกบัการศึกษาของปริศนา เส้งโตะ๊ (ปริศนา เส้งโสตะ, 2557)
 
 พบว่า มีการตรวจเต้านมด้วย

ตนเองเดือนละ 1 ครั้ง ร้อยละ 49.8 และร้อยละ 49 ที่มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจ าทุกเดือนในการศึกษาปรารถนา สถิตวิภาวี 

(ปรารถนา  สถติวิภาวี, 2552) แต่อย่างไรกต็ามจากผลการปฏบิตังิานประจ าปี 2559 ของกระทรวงสาธารณสขุ ในเรื่อง การคดักรองมะเรง็เต้า

นมของสตรีในจังหวัดล าปาง(คณะกรรมการเขตสขุภาพที่ 1, 2559) ด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือน ร้อยละ 58.87 ซึ่งยังไม่ผ่าน

เกณฑต์ามตวัชี้ วัด Service Plan สาขามะเรง็ ซึ่งได้ก าหนดตวัชี้ วัด ร้อยละ 80 ของหญิงกลุ่มเป้าหมายได้รับ การตรวจคดักรองและค้นหามะเรง็

ระยะเริ่มแรก (อายุ 30 – 70 ปี) (สถาบนัมะเรง็แห่งชาต,ิ 2558)ถงึแม้ว่าจะมกีระทรวงสาธารณสขุจะมีการรณรงคผ่์านสื่อกต็าม เช่นเดยีวกบั

การศึกษามาเลเซีย(Al-Naggar, Al-Naggar, Bobryshev, Chen, & Assabri, 2011) ที่พบว่า มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองร้อยละ 47.70 ทั้งนี้

อาจเนื่องจากลักษณะของประชากรและวิถชีีวิตที่ใกล้เคียงกนั ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานที่คิดว่าตนเองมสีขุภาพร่างกายแขง็แรงและมีอัตรา

อบุตักิารณก์ารเกดิมะเรง็เต้านมต ่า(ดลสขุ พงษ์นิกร และคณะ, 2558) จึงให้ความส าคญัในเรื่องของการท างานเพ่ือหารายได้มากกว่าการดูแล

สขุภาพตนเองท าให้ไม่สนใจในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง  

 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อกบัพฤติกรรมการตรวจเตา้นมดว้ยตนเองของหญิงไทยในจงัหวดัล าปาง 

 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อภิปรายได้ดงันี้  

 อายุ ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง พบว่า หญิงที่อยู่ในกลุ่มอายุ 40 –49 ปี และกลุ่มอายุ 50 – 59 ปี  มี

พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็น 18.58 เท่า (95%CI = 6.90-50.02) และเป็น 5.18 เท่า (95%CI = 1.96-13.67) 

ตามล าดับ ของกลุ่มอายุ 30 – 39 ปี เช่นเดียวกบัการศึกษาของสวุรรณา มูเกม็และคณะ
 
(Mukem et al., 2014)ที่ได้เกบ็ข้อมูลวิจัยการ

คัดกรองมะเรง็เต้านมในสตรีประเทศไทย ปี พ.ศ.2550 สตรีกลุ่มอายุ 55 – 59 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็น 0.8 เท่า (95%CI 

= 0.49-0.71) ของกลุ่มอายุ 40-44 ปี (p-value<0.001)  ทั้งนี้จะเหน็ได้ว่า กลุ่มอายุ 40-59 ปี เป็นกลุ่มวัยที่มกีารเปล่ียนแปลงสรีระ

ร่างกาย และมโีอกาสเสี่ยงต่อปัญหาสขุภาพ อาทเิช่น โรคมะเรง็เต้านมที่มอีุบัตกิารณ์สงูในกลุ่มอายุ 45-59 ปี (สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ, 

2558) จึงท าให้วัยนี้มคีวามสนใจใส่ใจในเรื่องของสขุภาพและการป้องกนัโรค    

 ส่วนที่อยู่อาศัยนั้น พบว่า สตรีที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็น 2.6 เท่า (95%CI 

=1.52 – 4.72) ของสตรีที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาล สอดคล้องกับการศึกษาของสุวรรณา มูเกม็และคณะ(Mukem et al., 2014)
 
ที่ได้

ท าการศึกษา การคัดกรองมะเรง็เต้านมในหญิงประเทศไทย ในปี พ.ศ.2550 พบว่า สตรีที่อาศัยนอกเขตเทศบาล มีการตรวจเต้านมด้วย

ตนเองเป็น 1.15 เท่า (95%CI = 1.04-1.26) ของสตรีที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาล ทั้งนี้อาจเนื่องจาก หญิงที่อาศัยนอกเขตเทศบาลอาจจะ

เข้าถึงการได้รับบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานในการส่งเสริม ป้องกันโรคได้ดีกว่าพ้ืนที่ในเขตเทศบาล เนื่องจากสัดส่วนบุคลากรทาง

การแพทย์: จ านวนประชากร แต่ละพ้ืนที่อ  าเภอเมืองในเขตเทศบาล (1:2,500) และนอกเขตเทศบาล (1:600)(ส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอเมอืง จังหวัดล าปาง, 2559) มสีดัส่วนที่แตกต่างกนั จึงส่งผลให้ดูแลประชาชนได้ไม่ครอบคลุม    

 ความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยสตรีที่มี

ความรู้ ระดับสูง และสตรีที่มีความรู้ ระดับปานกลาง มีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็น 6.78 เท่า (95%CI =2.68 – 

17.14) และ 1.99 เท่า (95%CI =1.18 – 3.35) ตามล าดบั ของสตรีที่มคีวามรู้อยู่ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคล้องการศึกษาของปรารถนา 

สถิตภาวี(ปรารถนา  สถิตวิภาวี, 2552)
 
พบว่า การมีความรู้ เร่ืองปัจจัยเสี่ยงต่อมะเรง็เต้านม และขั้นตอนการตรวจ เต้านมด้วย

ตนเอง (OR=2.42, 95%CI =2.52 – 16.21) มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง แสดงให้เหน็ได้ว่าการมี

ความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้มกีารปฏบิตัพิฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

ที่เพ่ิมขึ้นตาม ทั้งนี้ เนื่องจากเกดิความเข้าใจเกี่ยวกบัโรคมะเรง็เต้านม ส่งผลให้เกดิความตระหนักการดูแลสขุภาพตนเองเบื้องต้น

และมกีารปฏบิตักิารตรวจเต้านมด้วยตนเอง (สรุพงษ์ โสธนะเสถยีร, 2533)  
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 ความสะดวกในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง พบว่า สตรีที่มีความสะดวกในระดับสูง และสตรีที่มีความสะดวกในระดับ         

ปานกลาง มีพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็น 3.01 เท่า (95%CI =1.02 – 9.18) และ 2.95 เท่า (95%CI =1.03 – 

10.43) ตามล าดับ ของสตรีที่มีความสะดวกอยู่ในระดับต ่า เช่นเดียวกับกบัการศึกษาปราณปรียา โคสะส ุ(ปราณปรียา  โคสะส,ุ 

2552)ที่พบว่า ความสะดวกในการตรวจเต้านมด้วยตนเองป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีความสมัพันธท์างบวกกบัพฤติกรรมการตรวจ เต้า

นมด้วยตนเอง โดยเฉพาะการมีสถานที่มิดชิดสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้สะดวก เนื่องจากการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็น

เรื่องเฉพาะบุคคล ต้องท าในที่ลับและมดิชิดหากมสีถานที่เหมาะสมกจ็ะสามารถเอื้อต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองได้ 

 การศึกษาครั้งนี้ ยังพบว่า สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและประวัตขิองบุคคลในครอบครัวเจบ็ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกบัเต้า

นมนั้นไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งต่างจากหลายการศึกษาที่พบว่า สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ(Secginli 

& Nahcivan, 2006; ปรารถนา  สถิตวิภาวี, 2552; อุบล จันทร์เพชร และคณะ, 2557) และประวัติของบุคคลในครอบครัวเจบ็ป่วยด้วยโรค

เกี่ยวกบัเต้านม (ปราณปรียา  โคสะส,ุ 2552; สมคดิ สมศิริ, 2558)มคีวามสมัพันธก์บัพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งในการศึกษา

คร้ังนี้พบว่า การมีประวัติบุคคลในครอบครัวเจบ็ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับเต้านมมีสัดส่วนพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ไม่แตกต่าง

กนั ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างอาจจะไม่มีความตระหนักในเรื่องของความรุนแรงของโรคและการป้องกนัมะเรง็เต้านมด้วยการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

เช่นเดยีวกบัการศึกษาปรารถนา สภิตวิภาวี(ปรารถนา  สถติวิภาวี, 2552) ส่วนการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อปุสรรคและการรับรู้ความสามารถ

ของการตรวจเต้านมด้วยตนเองนั้นไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งต่างจากหลายการศึกษาที่พบว่ามีความสมัพันธก์ับ

พฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง(เพ็ญพิศ จีระภา, 2554; ปิยะนุช จิตตนูนท,์ สมุาลี วังธนากร, และ วรรณี จันทร์สว่าง, 2550)อาจ

เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ประโยชน์และการรับอปุสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง  จึงไม่เกดิความตระหนักในเรื่องของการป้องกนัมะเรง็เต้า

นมเท่าที่ควรและส่งผลให้ขาดมั่นใจที่จะตรวจเต้านมด้วยตนเอง 

 

สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือความชุกของพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองและปัจจัยที่ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิงไทยในจังหวัดล าปาง จ านวน 400 คน พบว่า ความชุกของพฤตกิรรมการตรวจเต้านมด้วย

ตนเองร้อยละ 45.50 ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ได้แก่ สตรีกลุ่มอายุ 40 – 49 ปี (OR=18.58, 

95%CI =6.90 – 50.02) ความรู้ เกี่ยวกับมะเรง็เต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองระดับสูง (OR=6.78, 95%CI =2.68 –

17.14) สตรีกลุ่มอายุ 50 – 59 ปี (OR=5.18, 95%CI =1.96 – 13.67) ความสะดวกเกี่ยวกบัการตรวจเต้านมด้วยตนเองระดบัสงู 

(OR=3.01, 95%CI =1.02 – 9.18) ความสะดวกเกี่ยวกับการตรวจเต้านมด้วยตนเองกระดับปานกลาง (OR=2.95, 95%CI 

=1.03 – 10.43) การอาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล (OR=2.67, 95%CI =1.52 – 4.72) ความรู้ เกี่ยวกบัมะเรง็เต้านมและการตรวจเต้า

นมด้วยตนเองระดับปานกลาง (OR=1.99, 95%CI =1.18 – 3.35) ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ เกี่ยวกบั

มะเรง็เต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเองที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในกลุ่มสตรีอายุ 30-39 ปีซึ่งเป็นวัยท างาน และอยู่ในเขตเทศบาล อาจ

มีการรณรงค์เชิงรุกในการอบรมให้ความรู้ ในสถานที่ท างาน/สถานที่ประกอบการ ตลอดจนเพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคลากรทาง

การแพทย์กบัประชาชน โดยผ่านแอพลิเคชั่น อาทเิช่น Line Facebook เป็นต้น  รวมทั้งสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นการช่วยเตอืนให้มกีาร

ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดอืน 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้  มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลกระทบที่มต่ีอครอบครัวผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมารับ

การบ าบดัในโรงพยาบาลธญัญารักษ์อดุรธานี กลุ่มตวัอย่างคอืสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าบ าบดัรักษา 

ระหว่างเดือน ธันวาคม 2559 – มีนาคม 2560 โดยเลือกแบบเจาะจงจ านวน 108 คน ใช้แบบสอบถามซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหาจากผู้เชี่ยวชาญ เกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ระหว่าง เดือนธันวาคม 2559 – 

มนีาคม 2560  ใช้สถติพิรรณนาหา ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบว่าครอบครัวได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ ป่วยทีดื่ม่แอลกอฮอล์ด้านเศรษฐกจิ

มากที่สดุ ร้อยละ 84.8 โดย ร้อยละ 37.0 ขาดคนท างานช่วยครอบครัวและร้อยละ 27.8 พบปัญหาทางด้านการเงินของ

ครอบครัว รองลงมาคือผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจของคนในครอบครัวร้อยละ 74.6 โดยร้อยละ 33.3 เกิด

ความเครียดและปัญหาสขุภาพจากการดูแล  ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ รองลงมาคอืร้อยละ 31.5 การมปัีญหาภายในครอบครัว

หรือมีปัญหาชีวิตสมรสและการเป็นโรควิตกกังวลหรือซึมเศร้ารู้ สึกไม่สบายใจจากการดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกใน

ครอบครัว และผลกระทบด้านสงัคมพบร้อยละ 61.7 โดย การเป็นคู่กรณขีองอบุตัเิหตทุางจราจรร้อยละ 15.7 

 การดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาต่อครอบครัว จึงควรมีการพัฒนาระบบการให้บริการ เช่นควรมีแบบ

ประเมนิผลกระทบจากการดื่มที่มีต่อครอบครัวผู้ดื่มที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในการให้บริการสขุภาพ รวมทั้งการ

ช่วยเหลือเย่ียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมกบัความต้องการและครอบคลุมทุกปัญหาเพ่ือให้สามารถดูแลทั้งผู้ดื่ม

และผู้ได้รับผลกระทบอย่างมคีุณภาพ 

ค าส าคญั: การดื่มแอลกอฮอล์ ,ผลกระทบ,การบ าบดัในโรงพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

703 

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ขุ
ภ
าพ

 

Abstract  

 The objective of this descriptive study was to find impacts to family of those alcohol drinkers who were 

treated in Thanyarak hospital, Udon Thani. 75 family members of these alcoholism patient were purposively 

sampled.  The study was conducted during December 2016 - February 2017. Questionnaire form was used to 

collect data. The content validity was examined by experts. The descriptive statistics were used to show frequency, 

percentage, mean and standard deviation.  

 It was found that the samples were impacted by alcoholism patient drinking in the aspects of the family 

economy effected the most i.e. 84.8%, families lack people to help the family at 37.0 %, and financial problems 

in the family at 27.8%, followed by the aspects of physiology and psychology at 74.6%, was stress and health 

problems due to taking care of drinkers at 33.3 %,family problems or married life problems and anxiety or depressed 

uncomfortable problems  form alcoholic members of the family at 31.5%, and the aspect of society at 61.7% found 

was traffic accidents and15.7 %. 

 Patients who drink alcohol have worse impacts to their family. The service system should be developed 

including the standard assessment form regarding the impacts of drinking alcohol to family members. In addition, 

services should cover all aspects of problems and providing care to both drinker and those affected. 

Keywords: Alcohol consumer ,Impact ,Hospital treatment 

 

บทน า 

 องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานการดื่มแอลกอฮอล์ของโลกประจ าปี 2557 ระบุว่า ประชากรทั่วโลก

มากกว่า 38% ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ า และมีผู้ เสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ 3.3 ล้านรายทั่วโลกในแต่ละปี 

(ส านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ,2558)การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนไทย มีจ านวนนักดื่มเพ่ิมมากขึ้น โดย

มปัีจจัยจากสภาพแวดล้อมของสงัคมที่เกี่ยวข้องได้แก่ ราคา การเข้าถงึ การตลาดและการโฆษณาท าให้มจี านวนนกัดื่มเพ่ิม

มากขึ้นอย่างมากเป็นตวัน าไปสู่ปัญหาต่างๆทางด้านสงัคมสร้างความเสยีหายต่อครอบครัวและประเทศชาตเิป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะปัญหาด้านความรนุแรงและอาชญากรรม โดยพบว่าแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหลักในการก่อปัญหาอาชญากรรมใน

สังคม (ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา,2556)ส านักงานสถิติแห่งชาติส ารวจพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรปี2557

พบว่าประชากรอายุตั้งแต่  15 ปี ขึ้นไป 54.8 ล้านคน เป็นผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 12 เดือน    ที่แล้ว ร้อยละ 32.3 

พบว่าสาเหตุส าคัญที่เร่ิมดื่มแอลกอฮอล์ มีด้วยกัน 3 สาเหตุหลักคือ 1 เพ่ือเข้าสังคม/การสังสรรค์ (ร้อยละ 41.9) 2 

ตามอย่างเพ่ือนหรือเพ่ือนชวนดื่ม(ร้อยละ 27.3) และอนัดับ3 คืออยากทดลองดื่ม(ร้อยละ24.4) (กลุ่มสถิติสงัคม นัก

สถิติสงัคม ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) ที่ผ่านมามีนักวิชาการสนใจศึกษาประเดน็ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์

ต่อผู้อื่นและได้พัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเพ่ือวัดขนาดและขอบเขตของผลกระทบดังกล่าวอย่างเป็นระบบและครอบคลุม

นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยต้นแบบ เรื่องผลกระทบการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่ม ตามโครงการความ

ร่วมมอืระหว่างองคก์ารอนามยัโลกและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ(อรทยั วลีวงศ์และคณะ, 2557)

ซึ่งการบริโภคแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ดื่มและคนรอบข้างในครอบครัว ชุมชน และสงัคม 

ผ่านการเป็นพิษ การมึนเมา และการเสพติด ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาได้โดยฉับพลันและแบบเรื้ อรัง ได้แก่ ปัญหาสุขภาพ 

ปัญหาครอบครัว ปัญหาการใช้ความรุนแรง และปัญหาทางการเงิน  ด้านสังคมจากสถิติอุบัติเหตุจราจรทางบกในช่วง

เทศกาลปีใหม่ของไทย ช่วง 7 วันอันตรายพบว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่มีอุบัติเหตุสะสมจากการเมาแอลกอฮอล์ คิดเป็น

ร้อยละ 37.28 ในปี 2555 และ ร้อยละ 38.73 ในปี 2556 ด้านความรุนแรงในครอบครัว( Domestic violence )มี

ความหมายกว้างไปกว่าเพียงแค่การทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายสมาชิกในครอบครัวเท่านั้น แต่ยังรวมความถึงการท าร้าย

ทางจิตใจ การไม่ใส่ใจดูแลและการล่วงละเมิดทางเพศ(สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบใน

ประเทศไทยปี2556,ศูนย์วิจัยปัญหาสรุาปี2556)โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีมีจ านวนผู้บ าบัดแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้น
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ทุกๆปี โดยพบว่าจากปีงบประมาณ 2554 มีเพียง 15 ราย เพ่ิมขึ้ นเป็น 186 รายในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเป็นปีที่

เพ่ิมขึ้นสงูที่สดุ จากสถิติดังกล่าวมีผู้ติดแอลกอฮอล์เข้ามาบ าบัดมีจ านวนที่เพ่ิมขึ้น ครอบครัวไม่สามารถแบกรับภาระใน

ดูแลผู้ป่วยที่ตดิแอลกอฮอล์ได้จึงพามาบ าบดัเป็นจ านวนที่มากขึ้นทุกปี 

 การศึกษาผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ต่อครอบครัวจึงมีความส าคัญไม่น้อย เพราะสามารถชี้ วัดปัญหา

ความรุนแรงและสมัพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ ผู้วิจัยจึงเหน็ว่าการวิจัยลักษณะนี้ เป็น

เร่ืองที่ควรด าเนินการอย่างย่ิง  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าบ าบดัในโรงพยาบาล    ธญัญารักษ์อดุรธานี 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

ขั้นตอนการวิจยั 

 รปูแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) 

 ประชากรศึกษาได้แก่ ครอบครัวผู้ป่วยโรคเสพติดแอลกอฮอล์เมื่อสมาชิกในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้า

บ าบดัรักษาที่โรงพยาบาลธญัญารักษ์อดุรธานีระหว่างเดือนธนัวาคม 2559 – มนีาคม 2560  โดยมเีกณฑค์ดัเข้าคอืเครือ

ญาตทิี่มคีวามสมัพันธโ์ดยตรงกบัผู้บ าบดัได้แก่ พ่อ แม่ พ่ี น้อง สาม ีภรรยา หรือบุตร อายุตั้งแต่ 18  ปีขึ้นไป  ไม่มปัีญหา

ทางด้านการตดิต่อสื่อสาร ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย จ านวน 186 คน 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาค านวณโดยการแทนค่าในโปรแกรม WINPEPI ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งสิ้น 108 คน 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม ( Questionnaire)ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน  ส่วนที่1ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤตกิรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครอบครัว และส่วนที่3 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์

ต่อสมาชิกในครอบครัวซึ่งประกอบด้วยด้านร่างกายและจิตใจ ด้านเศรษฐกจิครอบครัวและด้านสงัคม  โดยเคร่ืองมือที่ใช้

มีการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity)โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน น าแบบสอบถามที่ แก้ไขปรับปรุงตาม

ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ไปทดลองใช้กบักลุ่มครอบครัวผู้ป่วยแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น ซึ่งมี

ลักษณะใกล้เคยีงกบักลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จ านวน 30 คน มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสมัประสทิธิ์แอล

ฟ่าครอนบาค(Chronbach’s alpha Coefficient )ได้ค่าความน่าเชื่อถือ(Reliability)ของผลกระทบด้านครอบครัวเท่ากบั 

0.89 ผลกระทบด้านเศรษฐกจิครอบครัวเท่ากบั 0.90 และผลกระทบด้านสงัคมเท่ากบั 0.79 

 ผู้วิจัยได้มกีารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย ในขั้นตอนการตอบแบบสอบถามก่อนด าเนินการเกบ็ข้อมูล  โดยการชี้แจง

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ขั้นตอนการเกบ็ข้อมูล และระยะเวลาการวิจัย พร้อมทั้งชี้ แจงให้ทร าบถึงสิทธิของกลุ่ม

ตัวอย่างในการตอบรับหรือปฏิเสธในระหว่างการเข้าร่วมการวิจัย และผู้ เข้าร่วมการวิจัยสามารถบอกยุติและถอนตัวได้

ข้อมูลทุกอย่างที่ได้รับจากการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัย  ถอืเป็นความลับและผลการวิจัยจะน าเสนอในลักษณะภาพรวม  จากนั้นให้

ผู้วิจัยลงนามยินยอมเข้าร่วมโครงการ และท าแบบสอบถามโดยใช้เวลา 10-15 นาท ี 

 

การวิเคราะหข์อ้มูลทางสถติิ 

 ใช้โปรแกรม SPSS for Windows version 17.0 น าเสนอข้อมูลทั่วไป และข้อมูลด้านพฤติกรรมการดื่ม

แอลกอฮอล์ของสมาชิกในครอบครัวในรปูของความถี่และค่าร้อยละ ส่วนแบบสอบถามผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์

ต่อคนในครอบครัว ใช้วิธกีารหาค่าความถี่โดยสรปุออกมาเป็นค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 การวิจัยครั้งนี้ ได้ ผ่าน การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลขที่HE59142 
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ผลการวิจยั 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 ครอบครัวผู้ติดแอลกอฮอล์ที่เข้ามาบ าบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 

63.0) มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 34.3 จบชั้นมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่แล้วประกอบอาชีพ รับจ้างร้อยละ 29.6 จ านวน

สมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.4 คน อาศัยอยู่ในครัวเรือนมานานเฉล่ีย 17.6 ปี และพบว่าร้อยละ24.1 อยู่ในสถานภาพคู่

สมรสของหัวหน้าครัวเรือน รายได้เฉล่ียของครัวเรือนอยู่ที่ 15,712.1 บาทต่อเดือน  พบรายได้น้อยสดุ 2,000 บาทและ

มากที่สุด 150,000 บาท  ซึ่ งร้อยละ 47.2 รายได้มีพอใช้จ่ายต่อเดือนแต่ไม่เหลือเก็บ และร้อยละ 58.3 พบ  มี

ความสมัพันธก์นัดรีะหว่างคนในครอบครัว 

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน )N=108( ร้อยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

 

40 

68 

 

37.0 

63.0 

อายุ )ปี(                                                      อายุเฉล่ีย  33.9 ปี  , อายุต ่าสดุ 18 ปี, อายุสงูสดุ 72 ปี 

สถานภาพ 

     โสด 

     สมรส 

     หม้าย 

     หย่าร้าง 

     แยกกนัอยู่ 

 

26 

69 

8 

1 

4 

 

24.1 

63.9 

7.4 

1.0 

3.7 

ระดับการศกึษา 

     ประถมศกึษา 

     มัธยมศกึษา 

     อนุปริญญา/ป.ว.ส.ขึ้นไป 

     ปริญญาตรีขึ้นไป 

 

36 

37 

20 

14 

 

33.3 

34.3 

18.5 

13.0 

อาชีพหลัก 

     เกษตรกรรม 

     รับจ้าง 

     รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 

     ค้าขาย 

    อื่นๆระบุ 

 

26 

32 

15 

22 

13 

 

24.1 

29.6 

13.9 

20.4 

12.0 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน  )คน                       (สมาชิกเฉล่ีย 4.4 คน ,น้อยสดุ 1 มากที่สดุ, จ านวน 8 คน 

ระยะเวลาที่อาศยัอยู่ในครัวเรือน )ปี(                    ระยะเวลาเฉล่ีย 17.6 ปี,น้อยสดุ 1 ปี ,มากที่สดุ  60 ปี 
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ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป(ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน )N=108( ร้อยละ 

สถานภาพในครัวเรือนเทยีบกบัผู้บ าบดั 

     หัวหน้าครัวเรือน 

     คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน 

     บุตร /ธดิา  

     พ่ี /น้อง  

     พ่อ /แม่  

     ญาต ิ

     อื่นๆ 

 

25 

26 

21 

17 

11 

7 

1 

 

23.1 

24.1 

19.4 

15.7 

10.2 

6.5 

1.0 

รายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน )บาท              (รายได้เฉล่ีย 15,712.1 บาท ,น้อยที่สดุ 2,000 บาท, 

                                                                  มากที่สดุ 150,000บาท 

ความเพียงพอของรายได้ต่อเดือน 

     มีพอใช้จ่ายและเหลือเกบ็ 

     มีพอใช้จ่ายแต่ไม่เหลือเกบ็ 

     ไม่พอใช้จ่ายและต้องกู้ยืมเพ่ือใช้จ่าย 

 

35 

51 

21 

 

32.4 

47.2 

19.4 

ภาพรวมความสมัพันธร์ะหว่างคนในครอบครัว 

     ดี 

     พอใช้ 

     ไม่ดี 

 

63 

35 

9 

 

58.3 

32.4 

8.3 

 

2 พฤติกรรมการด่ืมแอลกอฮอลข์องสมาชิกในครอบครวั 

 พบว่า ร้อยละ 90.7 ดื่มเป็นสรุาขาว/สรุาส ีร้อยละ 7.4 ดื่มเบียร์ ปริมาณการดื่มพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 40.2 

ดื่มสรุาขาวขวดเลก็1-3 ขวดและสรุาขาวขวดใหญ่1-4 ขวด ด้านความถี่ของการดื่มพบว่าร้อยละ74.1ดื่มทุกวันช่วงเวลา

ส่วนใหญ่ที่ดื่มคือดื่มตลอดเวลาร้อยละ 33.3  โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 59.3 ดื่มกับเพ่ือน และมีค่าใช้จ่ายในการดื่มเฉล่ีย 

143.5 บาท 

 

ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้ามาบ าบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี

(N=108) 

พฤตกิรรมการดื่ม จ านวน  ร้อยละ   

ชนิดของแอลกอฮอล์ที่สมาชิกในครอบครัวท่านดื่ม 

     สรุาขาว/สรุาส ี

     เบียร ์

     ยาดองเหล้า 

)N=107( 

98 

8 

1 

 

90.7 

7.4 

1.0 

 

1.8 

 

 

9.6 

 

ปริมาณการดื่ม     

     สรุาขาวขวดใหญ่ 1-4 ขวด 

     สรุาขาวขวดเลก็ 1-3 ขวด 

)N=87( 

35 

35 

 

40.2 

40.2 

 

- 

 

- 
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ตารางท่ี 2 พฤตกิรรมการดื่มแอลกอฮอล์(ต่อ) 

พฤตกิรรมการดื่ม จ านวน )N=108 ร้อยละ   

สรุาขาวขวดเอม็ร้อย  1-3 ขวด 

     สรุาส ี1  กลม 

3 

8 

3.4 

9.2 

  

ปริมาณการดื่ม )ต่อ   (  

    เบียร์  1-8ขวด 

 

6 

 

6.9 

 

 

 

 

ความถี่ของการดื่ม 

     ทุกวัน 

     3-4 วันต่อสปัดาห์ 

     สปัดาห์ละคร้ัง 

     2-3คร้ังต่อเดือน 

     เดือนละคร้ัง 

 

80 

11 

7 

3 

7 

 

74.1 

10.2 

6.5 

2.8 

6.5 

 

 

1.5 

 

 

 

1.1 

 

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ 

     เช้า/สาย 

     เที่ยง/บ่าย 

     เยน็ 

     อื่น 

)N=105( 

30 

6 

33 

36 

 

27.8 

5.6 

30.6 

33.3 

 

-.1 

 

 

 

 

16.8 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายในการดื่มแต่ละคร้ัง                                เฉล่ีย  143.5 บาท ต ่าสดุ 20 บาท สงูสดุ 2,500 

บาท 

- - 

ส่วนใหญ่คนในครอบครัวท่านดื่มแอลกอฮอล์กบัใคร 

     เพ่ือน 

     พ่ี/น้อง 

     ญาต ิ

     คนเดียว 

)N=108( 

64 

4 

9 

30 

 

59.3 

3.7 

8.3 

27.8 

 

1.9 

 

 

10.0 

 

 

3.ผลกระทบจากการด่ืมแอลกอฮอลต่์อครอบครวั 

 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ต่อครอบครัวแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ผลกระทบต่อครอบครัวด้านร่างกายและ

จิตใจ  ผลกระทบต่อเศรษฐกจิครอบครัว และผลกระทบต่อสงัคม พบว่าครอบครัวได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์

ของคนในครอบครัวด้านเศรษฐกิจมากที่สุด(ร้อยละ 84.7) โดย ร้อยละ 37.0 ครอบครัวขาดคนท างานช่วยครอบครัว 

และร้อยละ 27.8 พบปัญหาทางด้านการเงินของครอบครัว รองลงมาคือผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจของคนใน

ครอบครัว(ร้อยละ 74.6)  โดยร้อยละ 33.3 เกดิความเครียดและปัญหาสขุภาพจากการดูแลผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ รองลงมา

คือ ร้อยละ 31.5 การมีปัญหาภายในครอบครัวหรือปัญหาชีวิตสมรสและการเป็นโรควิตกกงัวลหรือซึมเศร้ารู้สกึไม่สบาย

ใจจากการดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครอบครัว ส่วนผลกระทบด้านสงัคม พบร้อยละ 61.7 มากที่สดุพบการเป็นคู่กรณี

อบุตัเิหตจุราจรร้อยละ 15.7 
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ตารางท่ี 3  ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ต่อครอบครัว 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อบุคคลในครอบครัว

ของผู้ดื่มในด้านร่างกายจิตใจ ด้านเศรษฐกิจครอบครัวและด้านสงัคม เป็นการศึกษาเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถามใน

กลุ่มประชากร 108 คน พบว่า ครอบครัวได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจครอบครัวสูงสุดโดยการขาดคนท างานช่วย

ครอบครัวเนื่องจากบริบทพ้ืนที่วิจัยประชากรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมวิถชีีวิตคนในพ้ืนอยู่แบบครอบครัว

ขยายเวลาท างานจะช่วยกนัทั้งครอบครัวแต่เมื่อมีคนในครอบครัวดื่มแอลกอฮอล์จนไม่สามารถช่วยงานครอบครัวได้และ

ขอ้ ผลกระทบจากการดืม่แอลกอฮอลต่์อครอบครวั 

ไม่ไดร้บั

ผลกระทบ 

(รอ้ยละ) 

ไดร้บัผลกระทบ(รอ้ยละ) 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 𝑿 S.D. 

 ดา้นร่างกายและจิตใจ   

1 การถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์พูดจาหยาบคายใส่ 18.5 18.5 19.4 34.3 9.3 2.1 1.3 

2 การถูกรบกวนและท าให้รู้สกึร าคาญ 10.2 20.0 34.3 19.4 11.1 2.5 1.2 

3 การท าให้รู้สกึหวาดกลัวถูกคกุคามและรู้สกึไม่

ปลอดภยั 

15.7 11.1 18.5 27.8 26.9 1.5 1.2 

4 การถูกท าร้ายร่างกาย 44.4 6.5 11.1 9.3 28.7 1.0 1.2 

5 ทรัพย์สนิถูกท าลายเสยีหายได้แก่บ้านเรือนรถยนต์ 

สิ่งของ 

38.0 11.1 11.1 24.1 15.7 1.4 1.3 

6 การมีปัญหาภายในครอบครัวหรือปัญหาชีวิตสมรส 17.6 31.5 15.7 21.3 13.9 2.2 1.4 

7 การท ากจิวตัรประจ าวันและการดูแลความสะอาด

ส่วนบุคคลบกพร่อง 

15.7 21.3 14.8 27.8 20.4 2.0 1.5 

8 การเป็นโรควิตกกงัวลหรือซึมเศร้ารู้สกึไม่สบายใจ

จากการดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครอบครัว 

19.4 31.5 20.4 22.2 6.5 2.3 1.4 

9  การเกดิความเครียดและปัญหาสขุภาพจากการดูแล

ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ 

9.3 33.3 23.1 21.0 13.0 2.5 1.3 

10 เดก็ที่อาศยัในครอบครัวอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่

ปลอดภยั 

37.0 14.8 13.0 16.7 18.5 5.1  4.1  

11 เดก็ที่อาศยัในครอบครัวถูกดุด่า ทุบตี และท าร้าย

ร่างกาย 

58.0 7.4 9.3 11.0 13.9 0.9 1.3 

12 การได้รับการบาดเจบ็จากการเกดิอุบตเิหตุและการ

เจบ็ป่วยจากการดื่มแอลกอฮอล์ท าให้เป็นภาระใน

การดูแล 

21.3 21.3 14.8 20.4 22.2 1.9 1.4 

 รวม 25.4 74.6 

 ดา้นเศรษฐกิจครอบครวั 

13 การมีปัญหาทางด้านการเงิน 14.8 27.8 21.3 25.9 10.2 2.3 1.3 

14 การขาดคนท างานช่วยครอบครัว 15.7 37.0 13.0 20.4 13.9 2.4 1.4 

 รวม 15.2 84.8 

 ดา้นสงัคม   

15  การมีปัญหากบัเพ่ือน/เพ่ือนบ้าน 31.5 10.3 13.0 25.0 20.4 1.5 1.3 

16 การเป็นคู่กรณีของอุบัติเหตุทางจราจร 34.3 15.7 9.3 20.4 20.4 1.5 1.4 

17 การก่อคดอีาชญากรรมและคดีอื่นๆอนัเกดิจากการ

ดื่มแอลกอฮอล์ท าให้ครอบครัวได้รับความเดือนร้อน 

49.1 10.2 8.3 10.2 22.2 1.0 1.3 

 รวม 38.3 61.7 
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ยังต้องมคีนที่ไม่ดื่มมาคอยดูแลผู้ดื่มท าให้ครอบครัวนั้นขาดคนท างานให้ครอบครัวไปอย่างน้อย1-2คนจึงเกดิปัญหาขาด

คนท างานช่วยครอบครัวสงูสดุในงานวิจัย 

 ด้านพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ดื่มสุราขาว/สุราสี ร้อยละ 90.7 ซึ่ ง

สอดคล้องกบัการศึกษาของรัตนาภรณ์ กจิเชื้ อและคณะ,2555 ที่พบว่านิสติดื่มสรุาสสีงูสดุร้อยละ 46.1 ด้านความถี่ของ

การดื่มพบว่า ร้อยละ 74.1 ดื่มทุกวันซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของกรวรรณ บุษบง,2557 ที่ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิสติสาขาสขุศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนที่พบว่านิสติ

ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันมากที่สุดเพียงร้อยละ 7.5 นอกจากนี้ ด้านค่าใช้จ่ายจากการดื่มแต่ละคร้ังพบว่าเฉล่ียอยู่ที่ 143.5 

บาท สอดคล้องกับการศึกษาของยุพา  จิ๋วพัฒนกุลและคณะ ,2557 ที่ศึกษาการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของ

ครอบครัวไทยพบว่าคนในครอบครัวต้องการลดปริมาณการดื่มลงเพราะต้องเสี่ยค่าใช้จ่ายจ านวนมากจากการดื่มร้อยละ 

52.9 ด้านช่วงเวลาในการดื่มพบว่าร้อยละ 33.3 จะดื่มตลอดทั้งวันแตกต่างจากการศึกษาของ   พงษ์ศักดิ์  อ้นมอย

,2553 ที่ศึกษาการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์คร้ังแรกการดื่มแบบเมาหัวราน ้าและผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์พบว่าร้อยละ 65.7 วัยรุ่นจะดื่มเวลากลางคืนในวันหยุดเสาร์

อาทิตย์ นอกจากนี้ ยังพบว่าสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ดื่มแอลกอฮอล์กับเพ่ือนร้อยละ 59.3 ปริมาณการดื่มพบว่า

สมาชิกในครอบครัวดื่มสรุาขาวขวดเลก็/ใหญ่ 1-4 ขวด คิดเป็นร้อยละ 40.2 ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของพงษ์ศักดิ์  

อ้นมอย,2553 ที่พบว่า วัยรุ่นอุตรดิตถ์ดื่มแอลกอฮอล์กับเพ่ือน/รุ่นพ่ีสงูสดุร้อยละ 87.6 และปริมาณการดื่ม10แก้วขึ้น

ไปสงูถงึร้อยละ 42.2 

ด้านผลกระทบต่อครอบครัวผู้ดื่มแอลกอฮอล์พบว่า ต้องดูแลผู้ดื่มเป็นระยะเวลานานและได้รับผลกระทบจาก    

การดื่มเป็นระยะเวลายาวนานเช่นเดียวกันโดยพบว่าในผลลัพธ์ร้อยละ 84.8 ครอบครัวได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกจิ

ครอบครัวด้านขาดคนช่วยงานครอบครัวพบร้อยละ 37.0 และเกิดปัญหาด้านการเงินครอบครัวร้อยละ 27.8  ซึ่ ง

สอดคล้องกบังานวิจัยของพงษ์ศักดิ์ อ้นมอย,2553ในการศึกษาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คร้ังแรก การดื่มแบบเมาหัว

ราน ้าและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในเขต อ าเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่พบว่าปัญหาการดื่ม

แอลกอฮอล์ของเยาวชนด้านสงัคมพบปัญหาทางด้านเศรษฐกจิพบมากที่สดุคอื การจ่ายเงินในการซื้อแอลกอฮอล์  ร้อยละ 33.7   

ผลกระทบด้านต่อมาพบว่าในผลลัพธร้์อยละ  74.8 ครอบครัวผู้ดื่มได้รับผลกระทบด้านร่างกายจิตใจของคนใน

ครอบครัว โดยร้อยละ 33.3 เกิดความเครียดและปัญหาสุขภาพจากการดูแลผู้ดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับการ

ศึกษาวิจัยของอรทยั วลีวงศ์และคณะ,2558ที่ศึกษาผลกระทบของการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างของ    

ผู้ดื่มในประเทศไทย พบว่าร้อยละ 82 ระบุว่าเคยได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นในมิติใดมิติหนึ่ง โดย

ร้อยละ 29.6 ต้องท าความสะอาด )บ้าน (หลังจากการดื่มของคนในครอบครัวหรือเพ่ือนและร้อยละ 19.8       ต้องดูแล

คนในครอบครัวหรือเพ่ือนเพราะการดื่ม 

 ผลกระทบด้านสงัคมพบในผลลัพธร้์อยละ 61.7 พบว่า การเป็นคู่กรณีของอุบัติเหตทุางจราจรร้อยละ 15.7 ซึ่ง

สงูกว่าผลการศึกษาแอลกอฮอล์กบัปัญหาอาชญากรรม ความรนุแรงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสงัคมของ

อรทยั วลีวงศ์และคณะ, 2557 พบว่าร้อยละ 5.2 เคยเกี่ยวข้องกบัอบุตัเิหตทุางถนนที่เกดิจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น 

 

สรุปผลการศึกษาและเสนอแนะ 

 1.จากการศึกษาผลกระทบต่อครอบครัวผู้ดื่มแอลกอฮอล์พบว่าครอบครัวได้รับผลกระทบสงูสดุด้านเศรษฐกิจ

ครอบครัวคือการขาดคนท างานช่วยครอบครัวเนื่องจากเมื่อสมาชิกในครอบครัวดื่มแอลกอฮอล์จนเมาแล้วจะไม่สามารถ

ท างานช่วยครอบครัวได้ ดังนั้นควรมีทมีสขุภาพชุมชนในการดูแลผู้ดื่มและครอบครัวเชิงรุกในชุมชนเพ่ือเป็นการกระตุ้น

และเสริมสร้างแรงจูงใจในการเลิกดื่มโดยให้ครอบครัวและผู้ดื่มมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลตนเองตนเองและการ

เลิกดื่ม นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าครอบครัวได้รับผลกระทบด้านร่างกายและจิตใจจากการดื่มของสมาชิกในครอบครัวโดย
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เกดิความเครียดและปัญหาสขุภาพจากการดูแลผู้ดื่มควรมกีารประเมนิภาวะเครียดและปัญหาสขุภาพของคนในครอบครัว

ผู้ดื่มเมื่อครอบครัวพาผู้ดื่มมาบ าบดัเพ่ือค้นหาปัญหาและวางแผนช่วยเหลือควบคู่กนัไปทั้งครอบครัวและตวัผู้ดื่มเอง 

 2.ควรมกีารศึกษาขนาดและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อครอบครัวและสงัคมมากขึ้นเพ่ือเชื่อมโยง

การดูแลผู้ดื่มและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเพ่ือพัฒนารปูแบบการให้บริการที่ครอบคลุมและมปีระสทิธภิาพสงูสดุต่อ

ผู้ดื่มและครอบครัว 

เอกสารอา้งอิง 
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บทคดัย่อ
 

 มรีายงานการฟอกสฟัีนร่วมกบัการกาํจัดชั้นสเมยีร์จากภายในตวัฟัน จะทาํให้การซึมผ่านท่อเนื้อฟันของสารฟอก

สฟัีนเพ่ิมขึ้นและอาจสามารถเพ่ิมประสทิธภิาพการฟอกสฟัีนได้ อย่างไรกต็ามพบการละลายของรากฟันบริเวณคอฟันหลงั

ทาํการฟอกสฟัีนจากภายในตัวฟันในฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว ซึ่งมีรายงานว่าเกดิจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดภ์ายใน

ตัวฟันซึมผ่านท่อเนื้อฟันออกไปยังบริเวณคอฟัน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์

รอบรากฟันระหว่างฟันที่กาํจัดชั้นสเมียร์และไม่กาํจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสฟัีน โดยใช้ฟันกรามน้อยรากเดียวที่ถอนจาก

มนุษยจ์าํนวน 48 ซี่ แบ่งเป็น 5 กลุ่มดงันี้   

ทาํการเปิดช่องเข้าสู่โพรงเนื้ อเยื่อในฟันและขยายคลองรากฟัน เคลือบนํา้ยาทาเลบ็และขี้ผึ้ งบริเวณผิวรากฟัน

ทั้งหมด กรอผิวรากฟันในตาํแหน่งบริเวณใต้รอยต่อระหว่างเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน บริเวณกึ่งกลางด้านใกล้กลาง 

ด้านไกลกลาง ด้านแก้ม และด้านลิ้น ในกลุ่มที่ 2 ถึง 5 กาํจัดชั้นสเมียร์ในกลุ่มที่ 4 และ 5 สุ่มเลือกฟันจากกลุ่มที่ 3 4 

กลุ่มตวัอย่าง 

กรอผิวรากฟัน การกาํจัดชั้นสเมียรก่์อนฟอกสีฟัน ฟอกสีฟัน จํานวน 

ซ่ีฟัน (ทดสอบ

การซึมของผ่าน

เปอรอ์อกไซด)์ 

จํานวน 

ซ่ีฟัน 

(ทดสอบ 

SEM) 
(ไม่มี/มี) 

นํา้กล่ัน/37%กรดฟอสฟอริก  

/17%กรดเอททลิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติก 

 

(ไม่มี/มี) 

กลุ่มที่ 1 ไม่มี นํา้กล่ัน มี 9  

กลุ่มที่ 2 มี นํา้กล่ัน ไม่มี 9  

กลุ่มที่ 3 มี นํา้กล่ัน มี 9 1 

กลุ่มที่ 4 มี 37%กรดฟอสฟอริก มี 9 1 

กลุ่มที่ 5 มี 17%กรดเอททลิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติก มี 9 1 
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และ 5 กลุ่มละ 1 ซี่ มาทดสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราดเพ่ือเปรียบเทยีบประสทิธภิาพในการกาํจัด

ชั้นสเมยีร์ ส่วนฟันที่เหลือใส่สารฟอกสฟัีนโซเดยีมเปอร์บอเรตผสมนํา้กลั่นในโพรงเนื้ อเยื่อในฟัน (ยกเว้นกลุ่มที่ 2) และ

ปิดทางเปิดเข้าสู่โพรงเนื้อเยื่อในฟันด้วยวัสดุอดุชั่วคราว ยึดฟันกบัหลอดทดลองพลาสติกที่บรรจุนํา้ปราศจากไอออน วัด

ปริมาณเปอร์ออกไซด์ซึมผ่านรากฟันในวันที่ 1 3 5 และ 7 โดยวิธีเฟอร์รัสไธโอไซยาเนตวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

ทดสอบ Welch T-Test และKruskal-Wallis และใช้สถิติทดสอบ Dunnett’s T3 และ Dunn-Bonferroni เปรียบเทียบ

ความแตกต่างแบบจับคู่ ผลการทดลองพบว่า การกาํจัดชั้นสเมียร์ด้วย 37%กรดฟอสฟอริกและ17%กรดเอททลิลีนไดเอ

มีนเตตระอะซิติก ก่อนฟอกสฟัีนมีผลเพ่ิมการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่กาํจัด

ชั้นสเมยีร์ในวันที่ 3 5 และ 7 (p<0.05) แต่ไม่พบความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มที่กาํจัดชั้น สเมยีร์ด้วย 37%กรดฟอสฟอ

ริก และ 17%กรดเอททลิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกในทุกช่วงเวลา (p>0.05) ส่วนกลุ่มที่มีการกรอของเคลือบรากฟันจะ

พบการซึมผ่านของเปอร์ออกไซดร์อบรากฟันที่สงูและแตกต่างจากกลุ่มที่มเีคลือบรากฟันปกต ิ(p<0.05) ภายใต้ข้อจาํกดั

ของการวิจัยนี้ สรุปได้ว่า การกาํจัดชั้นสเมียร์ด้วย 37%กรดฟอสฟอริกและ 17%กรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติก 

ก่อนทาํการฟอกสีฟันจากภายในตัวฟัน รวมทั้งฟันที่มีความผิดปกติของเคลือบรากฟันจะเพ่ิมการซึมผ่านของเปอร์

ออกไซดร์อบรากฟันที่ 3 5 และ 7 วัน 

คําสําคญั : ฟอกสฟัีนจากภายในตวัฟัน  เปอร์ออกไซด ์ ชั้นสเมยีร์ 

 

Abstract 

         It has been proposed that removal of the smear layer may allow better penetration of bleaching agents into 

the dentin in order to enhance their effectiveness. However, external cervical root resorption following intracoronal 

bleaching of discolored pulpless teeth has been reported to associate with the penetration of hydrogen peroxide the 

dentin. The aim of this in vitro study was to evaluate peroxide penetration through radicular dentin with and without 

smear layer prior to intracoronal bleaching. Forty-eight extracted single rooted human premolars were randomly 

divided into 5 groups as follow: 

Group 
 Defect Smear layer management Bleaching Number (Peroxide 

penetration) 

Number 

(SEM) 

 

(-D/+D) Distilled water/37%H3PO4/17%EDTA 

 

(-B/+B) 

Group 1 -D Distilled water +B 9  

Group 2 +D Distilled water -B 9  

Group 3 +D Distilled water +B 9 1 

Group 4 +D 37%H3PO4 +B 9 1 

Group 5 +D EDTA +B 9 1 

An access opening and root-canal preparation were performed in all teeth. Root surface was coated with 

wax and nail varnish. A Cementum defect was created on the mesial, distal, buccal and lingual aspects of the root 

below the cemento-enamel junction in group 2-5. Smear layer was removed in group 4 and 5, using 37%H3PO4 

and 17%EDTA, respectively. One specimen of group 3, 4, and 5 were tested by scanning electron microscope for 

comparing the efficiency of smear layer removal. Sodium perborate mixed with sterile water was placed into the 

pulp chamber (except group 2) and sealed with temporary filling in the remaining specimens. The teeth were stored 

in plastic tubes containing deionize water. Hydrogen peroxide penetrated through the root canal wall was measured 

after 1, 3, 5 and 7 days using ferro-thiocynate method. Data was analyzed using Welch T-Test, Kruskal-Wallis 

analysis of variance, Dunnett’s T3 and Dunn-Bonferroni test. The results indicated that smear layer removal prior 
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to intracoronal bleaching with 37%H3PO4 and 17%EDTA produced significantly higher amount of peroxide 

penetration through the radicular dentin when compared with the group without smear layer removal after 3, 5 and 

7 days (p<0.05). There was no statistically difference in hydrogen peroxide penetration when smear layer was 

removed by using 37%H3PO4 or 17%EDTA at any time point (p>0.05). The present of cementum defects caused 

a significantly higher amount of radicular peroxide penetration compared with when the cementum was intact 

(p<0.05). Within limitations of this study, smear layer removal with either 37%H3PO4 or 17%EDTA prior to 

intracoronal bleaching and the present of cervical cementum defect increased the radicular peroxide penetration at 

day 3, 5, 7. 

Keywords: Intracoronal bleaching, Peroxide, Smear layer 

 

บทนาํ 

 สาเหตกุารเปล่ียนสฟัีนในฟันที่ตายแล้วอาจเกดิจากการตายและย่อยสลายของเนื้อเย่ือในฟัน การมเีลือดออกใน

โพรงเนื้ อเยื่อในฟัน หรือการมีเศษเนื้ อเยื่อในฟันตกค้างอยู่ภายหลังการรักษาคลองรากฟัน
 
การฟอกสฟัีนเป็นทางเลือก

แรกๆในการรักษาฟันที่เปล่ียนส ีเนื่องจากเป็นวิธกีารรักษาในเชิงอนุรักษ์ ทาํได้ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สงูมากนัก และให้ผลลัพธ์

ที่น่าพึงพอใจ โดยฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟันแล้ว การฟอกสฟัีนจากภายในตัวฟันเป็นทางเลือกที่สามารถเกบ็เนื้อ

ฟันได้มากกว่าการทาํวีเนียร์ (veneer) หรือครอบฟัน  

 ในการฟอกสีฟันจากภายในตัวฟันสิ่งที่สาํคัญคือ สารฟอกสีฟันต้องสามารถซึมผ่านท่อเนื้ อฟันไปทาํปฏิกิริยา

ออกซิเดชั่นกับเมด็สีที่เป็นสาเหตุของการเปล่ียนสี ความสามารถในการซึมผ่านท่อเนื้ อฟันของสารฟอกสีฟันขึ้นอยู่กับ

หลายปัจจัย เช่น ชนิดของสารฟอกสฟัีน ลักษณะของเนื้อเยื่อฟันและเนื้อเยื่อรอบๆฟัน  พ้ืนที่ผวิสมัผสัระหว่างฟันและสาร

ฟอกสฟัีน อณุหภมู ิและรวมถงึชั้นสเมยีร์ เป็นต้น  

โดยชั้นสเมียร์ในโพรงเนื้ อเยื่อในฟันจะไปขัดขวางสารฟอกสีฟันในการซึมผ่านท่อเนื้ อฟัน และอาจมีผลลด

ประสทิธภิาพการฟอกสฟัีนได้  จึงมีการนาํกรดหลายชนิดมาใช้กาํจัดชั้นสเมียร์และเปิดท่อเนื้ อฟัน เพ่ือให้สารฟอกสฟัีน

ซึมผ่านท่อเนื้ อฟันได้เพ่ิมขึ้นและอาจเพ่ิมประสทิธภิาพการฟอกสฟัีน ซึ่งสารที่นิยมใช้ในการกาํจัดชั้นสเมียร์ ได้แก่ กรด

ฟอสฟอริก  (Phosphoric acid, H3PO4) ความเ ข้มข้นร้อยละ 37 และกรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติก 

(Ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA) ความเข้มข้นร้อยละ 17
1
 แต่ยังมีการถกเถียงกันอยู่ถึงประสิทธิภาพในการ

กาํจัดชั้นสเมียร์ของกรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกับกรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติก

ความเข้มข้นร้อยละ 17 

อย่างไรกต็ามมีรายงานการเกิดการละลายของรากฟันบริเวณคอฟัน (external cervical resorption) ซึ่งเป็น

ผลข้างเคียงจากการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นสารฟอกสีฟัน จากการศึกษาของ Heithersay
2
 พบว่าฟันที่เกิดการ

ละลายของรากฟันบริเวณคอฟันเป็นฟันที่เคยได้รับการฟอกสฟัีนจากภายในตวัฟันถงึร้อยละ 3.9 แต่ยังไม่ทราบกลไกการ

ละลายของรากฟันบริเวณคอฟันที่ชัดเจน แต่มีสมมติฐานว่าเกดิจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ภายในตวัฟันซึมผ่านท่อเนื้อ

ฟันออกไปยังบริเวณคอฟันทาํให้เกดิการอกัเสบรอบรากฟัน มีการแทรกซึมของจุลินทรีย์และตามมาด้วยการละลายของ

รากฟัน จึงมีการนาํโซเดียมเปอร์บอเรตผสมนํา้กล่ันมาใช้เป็นสารฟอกสฟัีนเพ่ือลดผลข้างเคียงที่กล่าวมา อย่างไรกต็าม

จากหลายการศึกษาที่ศึกษาเกี่ยวกับการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันหลังการฟอกสีฟันจากภายในตัวฟันด้วย

โซเดียมเปอร์บอเรตผสมนํา้กลั่น ทั้งการทดลองที่ไม่มีการกาํจัดชั้นสเมียร์และมีการกาํจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสีฟัน ทุก

การศึกษาพบการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟัน
 
ดังนั้นจึงยังคงเป็นประเดน็ที่ยังถกเถียงกันอยู่ถึงการกาํจัดชั้นส

เมยีร์ก่อนฟอกสฟัีนจากภายในตวัฟัน เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพในการฟอกสฟัีน 
 

 ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการเปรียบเทยีบการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันจากการฟอกสฟัีนจากภายใน

ตวัฟันด้วยโซเดยีมเปอร์บอเรตผสมนํา้กลั่น ในฟันที่ไม่มกีารกาํจัดชั้นสเมยีร์และกาํจัดชั้นสเมยีร์ก่อนฟอกสฟัีนโดยใช้กรด

ฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 และกรดเอททลิลีนไดเอมนีเตตระอะซิตกิความเข้มข้นร้อยละ 17 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันระหว่างฟันที่ไม่มีการ

กาํจัดชั้นสเมยีร์และฟันที่กาํจัดชั้นสเมยีร์ก่อนทาํการฟอกสฟัีนจากภายในตวัฟัน โดยใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 

37 และกรดเอททลิลีนไดเอมนีเตตระอะซิตกิความเข้มข้นร้อยละ 17  

 

โดยมสีมมตฐิานการศึกษา ดงันี้  

1. การกาํจัดชั้นสเมยีร์ก่อนฟอกสฟัีนจากภายในตวัฟันด้วยกรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 หรือ กรดเอททลิลีนได

เอมนีเตตระอะซิตกิความเข้มข้นร้อยละ 17 มกีารซึมผ่านของเปอร์ออกไซดร์อบรากฟันไม่ต่างจากไม่มกีารกาํจัดชั้นสเมยีร์

ก่อนฟอกสฟัีน  

2. การกาํจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสฟัีนจากภายในตัวฟันด้วยกรดเอททลิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ  17 

มีการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันไม่ต่างจากการกาํจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสฟัีนด้วยกรดฟอสฟอริกความเข้มข้น

ร้อยละ 37 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. การเตรียมฟัน 

 1.1 เตรียมฟันกรามน้อยแท้ซี่ที่ 1 และ 2 ที่ถูกถอนเพ่ือการจัดฟัน จากผู้ป่วยอายุ 18-35 ปี ทั้งหมดจาํนวน 48 ซี่ 

(รหัสโครงการ: EC5902-08-P-LR) โดยแช่ฟันในนํา้ปราศจากไอออนทันทีหลังถอนฟันและเกบ็ไว้ในอุณหภูมิห้อง

จนถงึวันที่ทาํการทดลอง  

 1.2 กาํจัดเนื้อเย่ืออ่อนที่คลุมรอบรากฟันโดยใช้ผ้ากอ๊ซชุบโซเดยีม ไฮโปคลอไรทค์วามเข้มข้นร้อยละ 5.25 เชด็

ทาํความสะอาด ส่วนเคลือบรากฟันที่เหลือกาํจัดโดยใช้เคร่ืองมอืสาํหรับเกลารากฟัน ล้างด้วยนํา้กลั่น 10 มลิลิลิตร 

1.3 นาํฟันที่เตรียมไว้มาตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ทางทนัตกรรม (OPMI Pico, Carl Zeiss, Germany) 

โดยมเีกณฑก์ารเลือกฟัน คอื ม ี1 ราก และมกีารสร้างปลายรากฟันที่สมบูรณ ์มส่ีวนตวัฟันสมบูรณ ์ไม่มกีารเปล่ียนสขีองฟัน 

 1.4 ถ่ายภาพรังสก่ีอนเร่ิมการวิจัย เลือกฟันที่มีขนาด รูปร่างของคลองรากฟัน ความหนาของเนื้อฟันบริเวณคอ

ฟันทั้งในแนวด้านแก้ม-ด้านลิ้นและแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง ใกล้เคยีงกนั 

 1.5 กาํหนดจุดที่รากฟันด้านแก้ม ให้ตํ่ากว่ารอยต่อระหว่างเคลือบฟันและเคลือบรากฟันด้านแก้ม 6 มลิลิเมตร 

ตดัรากฟันส่วนปลายออกตามจุดที่กาํหนด 

 1.6 เปิดช่องเข้าสู่โพรงเนื้อเยื่อในฟันและขยายคลองรากฟัน ร่วมกบัล้างด้วยนํา้กลั่น 10 มลิลิเมตรต่อซี่ 

 1.7 ถ่ายภาพรังสใีนแนวด้านแก้ม-ด้านลิ้นและแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง วัดความหนาของเนื้อฟันบริเวณคอฟัน

จากฟิล์มโดยใช้ไม้บรรทัดเหล็กมาตรฐาน เลือกฟันที่มีความหนาของเนื้ อฟันบริเวณที่กรอด้านแก้มและด้านล้ินเท่ากบั 

2.5±0.5 มลิลิเมตร ความหนาด้านใกล้กลางและด้านไกลกลางเท่ากบั 2.0±0.5 มลิลิเมตร ถ้าความหนาเกนิกว่าที่กาํหนด

จะคดัออกจากการศึกษา  

 1.8 เคลือบนํา้ยาทาเลบ็ 2 ชั้น บริเวณผวิรากฟันทั้งหมดจากบริเวณปลายรากจนถงึเหนือรอยต่อระหว่างเคลือบ

ฟันและเคลือบรากฟัน แบ่งฟันเป็นกลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม (กลุ่มที่ 1 และ 2; n=9) และกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม (กลุ่มที่ 3 4 

และ 5; n=10) ดงัตารางที่ 1  

 1.9 กรอผวิรากฟันตามที่กาํหนดในแต่ละกลุ่ม โดยกรอเป็นรปูถ้วยลักษณะคร่ึงทรงกลมที่มเีส้นผ่านศูนย์กลาง 1 

มลิลิเมตร ลึก 0.5 มลิลิเมตร โดยกรอในตาํแหน่งบริเวณใต้รอยต่อระหว่างเคลือบฟันและเคลือบรากฟัน บริเวณกึ่งกลาง

ด้านใกล้กลาง ด้านไกลกลาง ด้านแก้ม และด้านลิ้น โดยใช้หัวกรอกากเพชรรปูทรงกลม (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มลิลิเมตร) 

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ทางทนัตกรรม ล้างด้วยกรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 17 ด้านละ 1 

มลิลิลิตร ระยะเวลา 1 นาท ีตามด้วยนํา้กลั่น 10 มลิลิลิตร  วัดความหนาของเนื้ อ 

ฟันบริเวณที่กรอรากฟันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เลือกฟันที่มคีวามหนาของเนื้อฟันบริเวณที่กรอด้านแก้มและด้านลิ้น

เท่ากบั 2.0±0.5 มลิลิเมตร ความหนาด้านใกล้กลางและด้านไกลกลางเท่ากบั 1.5±0.5 มลิลิเมตร  
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 1.10 ใส่ก้อนสาํลีชุบนํา้กลั่นหมาดๆจากทางรูเปิดคลองรากฟัน ให้ฐานสาํลีอยู่ใต้รอยต่อระหว่างเคลือบฟันและ

เคลือบรากฟันด้านแก้ม 2 มลิลิเมตร ใช้เคร่ืองมอืตรวจปริทนัต ์ตรวจสอบและจัดระดับสาํลีจากทางปลายรากฟัน โดยให้

ฐานสาํลีสงูกว่าปลายราก 4 มลิลิเมตร  

 1.11 รองพ้ืนด้วยวัสดุอุดชั่วคราวเควิตอน (Caviton, GC Corporation, Japan) โดยอุดปลายรากขึ้นมาจนถึง

ฐานสาํลีชุบนํา้กลั่น ให้ได้ความหนา 4 มลิลิเมตร เกบ็ฟันในขวดปิดสนิท ที่อณุหภมู ิ37 องศาเซลเซียส ที่ความชื้นสมัพัทธ์

ร้อยละ 100 เป็นเวลา 1 วัน เพ่ือให้วัสดุอุดชั่วคราวเควิตอนแขง็ตัวเตม็ที่ ปิดพ้ืนผิวบริเวณปลายรากที่ถูกตัดด้วยแวก็ซ์

สติ๊กกี้ทั้งหมด นาํสาํลีออกจากทางรเูปิดคลองรากฟัน 

 1.12 กรอภายในโพรงเนื้ อเยื่อในฟันโดยใช้หัวกรอทังสเตนคาร์ไบด์รูปทรงกลม (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 

มิลลิเมตร) บริเวณด้านใกล้กลาง ด้านไกลกลาง ด้านแก้ม และด้านลิ้น ด้านละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 3 วินาท ีโดยกรอ

เป็นแนวตรงเริ่มจากเหนือวัสดุรองพ้ืนขึ้นมาจนถึงปากทางเข้าสู่โพรงเนื้ อเยื่อในฟัน ไม่กรอซํา้ เพ่ือทาํให้เกดิลักษณะของ

ชั้นสเมยีร์เท่ากนัทุกกลุ่มตวัอย่าง  

 1.13 นาํตวัอย่างฟันในกลุ่มทดลองที่ 2 และ 3 มากาํจัดชั้นสเมยีร์ตามที่ได้แบ่งกลุ่ม (ตารางที่ 1) ดงันี้  

 - กลุ่มที่ 4 (n=10) กาํจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 0.1 มิลลิลิตร โดยใช้พู่กัน

ขนาดเลก็ ทิ้งไว้เป็นเวลา 15 วินาที ล้างออกด้วยนํา้กลั่น 10 มลิลิลิตร เป็นเวลา 60 วินาที 

 - กลุ่มที่ 5 (n=10) กาํจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดเอททลิลีนไดเอมนีเตตระอะซิตกิความเข้มข้นร้อยละ 17 ปริมาตร 

5 มลิลิลิตร รวมล้างและแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 60 วินาท ีล้างด้วยนํา้กลั่น 10 มลิลิลิตร เป็นเวลา 60 วินาท ี 

2. การเตรียมช้ินตวัอย่างเพือ่ศึกษาดว้ยกลอ้งจุลทรรศนอิ์เล็กตรอนแบบส่องกราด 

 สุ่มเลือกฟันในกลุ่มที่ 3 4 และ 5 มากลุ่มละ 1 ซี่ หลังขั้นตอนการกาํจัดชั้นสเมียร์ มาตรวจสอบภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด เพ่ือดูลักษณะและสภาพพ้ืนผวิของผนังคลองรากฟันที่ไม่มีการกาํจัดชั้นสเมียร์ และ

มกีารกาํจัดชั้นสเมยีร์โดยใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 และกรดเอททลิลีนไดเอมนีเตตระอะซิตกิความเข้มข้น

ร้อยละ 17 ก่อนฟอกสฟัีน  

3. การทดสอบการซึมผ่านของเปอรอ์อกไซดผ์่านรากฟันหลงัการฟอกสีฟัน 

 3.1 ยึดฟันที่เหลือกบัหลอดทดลองพลาสตกิขนาด 2 มลิลิลิตร บรรจุนํา้ปราศจากไอออน 2 มลิลิลิตร ให้ฟันอยู่

บริเวณจุดศูนย์กลางปากหลอดทดลองพลาสติกและให้ระดับรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันทุกด้านอยู่ใต้ผิวนํ้า

ปราศจากไอออน (ภาพที่ 1) 

 3.2 ใส่สารฟอกสฟัีนตามที่กาํหนดในแต่ละกลุ่ม  

 - กลุ่มที่ 1 3 4 และ 5 ใช้โซเดียมเปอร์บอเรตผสมนํา้กลั่นเป็นสารฟอกสฟัีน ในอตัรา 2 กรัมต่อ 1 มิลลิลิตร 

โดยใช้เคร่ืองนาํอะมลักมั โดยใส่สารฟอกสฟัีนที่ผสมแล้วประมาณ 21.8 มลิลิกรัมต่อซี่ 

 - กลุ่มที่ 2 ใส่นํา้กลั่น 50 ไมโครลิตรต่อซี่ โดยใช้ไมโครปิเปตต ์

 3.3 หลังจากนั้นใส่สาํลีชุบนํา้กลั่น 10 ไมโครลิตร วางบนสารฟอกสฟัีนก่อนปิดทางเปิดเข้าสู่โพรงเนื้อเยื่อในฟัน

ด้วยวัสดุอุดชั่วคราวเควิตอน 70 มิลลิกรัม ให้มีความหนาประมาณ 4 มิลลิเมตร โดยใช้เครื่องนาํอะมัลกัม เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.7 มิลลิเมตร ลึก 6 มิลลิเมตร วางสาํลีชุบนํา้กลั่น 10 ไมโครลิตร บนวัสดุอุดชั่วคราวเควิตอนรอจนแขง็ตัว

เตม็ที่ จากนั้นเกบ็ในอณุหภมู ิ37 องศาเซลเซียส 

ที่ความชื้นสมัพัทธร้์อยละ 100  

3.4 เมื่อครบกาํหนด 1 3 5 และ 7 วัน ย้ายซี่ฟันไปยังหลอดทดลองใหม่ ตามวิธกีารที่กล่าวไว้ในข้อ 3.1 แล้วนาํ

นํา้ในหลอดทดลอง 

เดิมไปวัดปริมาณเปอร์ออกไซด์โดยใช้เครื่ องสเปคโตรโฟทอมิเตอร์ (Multiskan GO, Thermo Fisher Scientific, 

Finland) 

 

 

https://us.vwr.com/store/product/8100551/multiskan-go-microplate-spectrophotometer-thermo-scientific
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/51119200
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4. การวิเคราะหป์ริมาณเปอรอ์อกไซดโ์ดยวิธีเฟอรร์สัไธโอไซยาเนต 

 4.1. นาํสารละลายจากหลอดทดลองพลาสติกที่ครบกาํหนดเวลา 1 มิลลิลิตรผสมกับ 0.2 มิลลิลิตรของ 10 

มลิลิโมลาร์ เฟอร์รัสแอมโมเนียมซัลเฟต และ 0.1 มลิลิลิตร ของ 2.5 โมลาร์ โพแทสเซียม ไธโอไซยาเนต ป่ันผสมให้เข้า

กันด้วยเครื่อง Vortex mixer เป็นเวลา 10 วินาที สารละลายที่มีเปอร์ออกไซด์จะเกิดเป็นสารสีแดงของสารประกอบ

เชิงซ้อนเฟอร์ริไธโอไซยาเนต  

 4.2 นาํสารตวัอย่างที่ได้ 200 ไมโครลิตร ใส่ในไมโครเวลเพลท 96 หลุม ตวัอย่างละ 3 หลุม วัดค่าการดูดกลืน

แสงโดยใช้เครื่องสเปคโตรโฟทอมิเตอร์ ที่ความยาวคล่ืน 480 นาโนเมตรที่อณุหภมูิห้อง วัดซํา้ 2 ครั้ง นาํค่าการดูดกลืน

แสงที่ได้ไปหาค่าเฉล่ียและปริมาณของเปอร์ออกไซด ์โดยเทยีบกบัโค้งมาตรฐานของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดค์วามเข้มข้น

ต่างๆ 

5. การวิเคราะหท์างสถติิ  

ทดสอบการกระจายของข้อมูลและการกระจายความแปรปรวน หากข้อมูลมีการกระจายเป็นแบบปกติ มีความ

แปรปรวนแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม ใช้สถติทิดสอบ Welch T-Test วิเคราะห์ความแตกต่างและใช้สถติทิดสอบ Dunnett’s 

T3 เปรียบเทยีบความแตกต่างแบบจับคู่ หากข้อมูลมกีารกระจายไม่เป็นปกตใิช้สถติ ิKruskal-Wallis test วิเคราะห์ความ

แตกต่างและใช้สถิตทิดสอบ Dunn-Bonferroni test เปรียบเทยีบความแตกต่างแบบจับคู่ วิเคราะห์ทางสถิติที่มนีัยสาํคญั

ทางสถติทิี่ระดบั 0.05 โดยการใช้ SPSS software version 22.0 (SPSS Inc, Chicago, IL) 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการแบ่งกลุ่มการทดลอง 

 

ภาพที่ 1 แสดงแบบจาํลองตัวอย่างฟัน 

กลุ่มตัวอย่าง 

การกรอผวิ

รากฟัน  

(Defect) 

การกาํจัดช้ันสเมียร์ก่อนฟอกสฟัีน 

(Smear layer management) 

ฟอกสฟัีน 

(Bleaching) จาํนวนฟัน

ทดสอบเปอร์

ออกไซด์ 

จาํนวนฟัน

ทดสอบ SEM 

-D/+D 
Distilled water (DW)/ 

H3PO4/EDTA 
-B/+B 

กลุ่มที่ 1 -D DW +B 9  

 กลุ่มที่ 2 +D DW -B 9  

 กลุ่มที่ 3 +D DW +B 9 1 

 กลุ่มที่ 4 +D 37% H3PO4 +B 9 1 

 กลุ่มที่ 5 +D 17% EDTA +B 9 1 
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ผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาลักษณะพื้ นผิวของผนังคลองรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

(กําลงัขยาย X2,000) 

จากภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (ภาพที่ 2A-C) พบกลุ่มที่ไม่กาํจัดชั้นสเมยีร์ มลัีกษณะ

พ้ืนผวิที่ขรขุระ มชีั้นสเมยีร์กระจายทั่วไปปกคลุมรเูปิดท่อเนื้อฟันทั้งหมด ไม่พบลักษณะรเูปิดท่อเนื้อฟัน กลุ่มที่กาํจัดชั้นส

เมียร์โดยใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 เป็นระยะเวลา 15 วินาท ีพบรูเปิดท่อเนื้ อฟันแต่ยังคงพบชั้นสเมียร์

ลักษณะเป็นสะเกด็แผ่นกระจายอยู่ทั่วไป ในกลุ่มที่กาํจัดชั้นสเมียร์โดยใช้กรดเอททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความ

เข้มข้นร้อยละ 17 เป็นระยะเวลา 1 นาท ีพบลักษณะพ้ืนผวิสะอาดเรียบ ท่อเนื้อฟันถูกเปิดออก พบชั้นสเมยีร์ลักษณะเป็น

สะเกด็แผ่นขนาดเลก็กระจายอยู่เลก็น้อย 

เมื่อเปรียบเทยีบทั้ง 3 กลุ่มจากภาพภ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราดพบว่า กลุ่มที่กาํจัดชั้นสเมียร์

โดยใช้กรดเอททลิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 17 เป็นระยะเวลา 1 นาท ีมีประสทิธภิาพในการกาํจัด

ชั้นสเมยีร์และทาํความสะอาดผนังคลองรากฟันสงูกว่ากลุ่มที่กาํจัดชั้นสเมยีร์โดยใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 

เป็นระยะเวลา 15 วินาท ี

 
2. ผลการศึกษาการซึมผา่นของเปอรอ์อกไซดผ์า่นรากฟันหลงัการฟอกสีฟัน (ตารางท่ี 2 และ ภาพท่ี 3) 

2.1 เปรียบเทียบปริมาณเปอรอ์อกไซดท่ี์ถูกปลดปล่อยผ่านรากฟันหลงัฟอกสีฟันในวนัท่ี 1  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยผ่านรากฟันหลังฟอกสีฟันในวันที่ 1 ของทั้ง 5 

กลุ่ม พบว่า ข้อมูลมกีาร 

แจกแจงแบบไม่ปกติ เมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า กลุ่มที่ 1 2 และ 3 มีค่าไม่ต่างกัน (p>0.05) อย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติ ิกลุ่มที่ 4 และ 5 มค่ีาสงูกว่าและแตกต่างจากกลุ่มที่ 1 และ 2 (p<0.05) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติ แต่

ไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ 3  (p>0.05) อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ส่วนกลุ่มที่ 4 และ 5 มีค่าไม่แตกต่างกนั (p=1.00) อย่าง

มนีัยสาํคญัทางสถติิ  

2.2 เปรียบเทียบปริมาณเปอรอ์อกไซดท่ี์ถูกปลดปล่อยผ่านรากฟันหลงัฟอกสีฟันในวนัท่ี 3  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยผ่านรากฟันหลังฟอกสีฟันในวันที่ 3 ของทั้ง 5 

กลุ่ม พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ เมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า กลุ่มที่ 4 และ 5 มีค่าสูงกว่าและ

แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 2 และ 3 (p<0.05) อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ โดยกลุ่มที่ 4  และ 5 ไม่แตกต่างกัน (p=0.12) 

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ และกลุ่มที่ 3 แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 และ 2 (p<0.05) อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ  ส่วนกลุ่มที่ 1 

และ 2 มค่ีาไม่แตกต่างกนั (p=0.06) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ  

 

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด (กาํลังขยาย X2,000) 

A) ลักษณะผนังคลองรากฟันในกลุ่มทดลองที่ไม่มีการกาํจัดช้ันสเมียร์  

B) ลักษณะคลองรากฟันในกลุ่มที่มกีารกาํจัดช้ันสเมียร์โดยใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 เป็นระยะเวลา 15 วินาท ี 

C) ลักษณะคลองรากฟันในกลุ่มที่มกีารกาํจัดช้ันสเมียร์โดยใช้กรดเอททลิลีนไดเอมีนเตตระอะซิตกิความเข้มข้นร้อยละ 17 ระยะเวลา 1 นาท ี

 

A  B  C  
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2.3 เปรียบเทียบปริมาณเปอรอ์อกไซดท่ี์ถูกปลดปล่อยผ่านรากฟันหลงัฟอกสีฟันในวนัท่ี 5 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยผ่านรากฟันหลังฟอกสีฟันในวันที่ 5 ของทั้ง 5 

กลุ่ม พบว่าข้อ มูลมีการแจกแจงแบบปกติ เมื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า กลุ่มที่ 4 และ 5 มีค่าสูงกว่าและ

แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 2 และ 3 (p<0.05) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ โดยกลุ่มที่ 4 และ 5 ไม่แตกต่างกนั (p=0.48) อย่าง

มีนัยสาํคัญทางสถิติ และกลุ่มที่ 3 แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 และ 2 (p<0.05) อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ  ส่วนกลุ่มที่ 1 และ 

2 มค่ีาไม่แตกต่างกนั (p=0.57) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ  

2.4 เปรียบเทียบปริมาณเปอรอ์อกไซดท่ี์ถูกปลดปล่อยผ่านรากฟันหลงัฟอกสีฟันในวนัท่ี 7 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยผ่านรากฟันหลังฟอกสีฟันในวันที่ 7 ของทั้ง 5 

กลุ่ม พบว่า ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ เมื่อนาํข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพบว่า กลุ่มที่ 4 และ 5 มีค่าสูงกว่าและ

แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 2 และ 3 (p<0.05) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ โดยกลุ่มที่ 4 และ 5 ไม่แตกต่างกนั (p=0.57) อย่าง

มีนัยสาํคัญทางสถติิ  และกลุ่มที่ 3 แตกต่างจากกลุ่มที่ 1 และ 2 (p<0.05) อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ  ส่วนกลุ่มที่ 1 และ 

2 มค่ีาไม่แตกต่างกนั (p=1.00) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลรวมปริมาณเปอร์ออกไซดร์อบรากฟันหลังการฟอกสฟัีน 1 3 5 

และ 7 วัน 

 

หมายเหตุ สญัลักษณ์ a, b, c หมายถึงมีความแตกต่างของค่าเฉล่ียผลรวมปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ซึมผ่านผ่านรากฟันหลังฟอกสฟัีนภายในตัว 

ฟันที่ 1 3 5 และ 7 วัน จากกลุ่มทดลองทั้ง 5 กลุ่ม อย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ p<0.05  

ตัวอกัษรภาษาองักฤษพิมพ์เลก็ที่ต่างกนั แสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ

ตัวอกัษรภาษาองักฤษพิมพ์เลก็ที่เหมอืนกนั แสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ

 

นอกจากนี้ ยังพบรูปแบบการปลดปล่อยปริมาณเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันหลังฟอกสีฟันที่ 1 3 5 และ 7 วัน 

(ภาพที่ 3 และ 4) พบกลุ่มที่ 5 มปีริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ซึมผ่านรากฟันค่อนข้างจะคงที่ในทุกช่วงเวลาจนถงึวันที่ 5 และ

ลดลงเลก็น้อยจนถึงวันที่ 7  กลุ่มที่ 4 มีปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ซึมผ่านรากฟันสูงสุดใน 24 ชั่วโมงแรก หลังจาก 24 

ชั่วโมงจะมปีริมาณลดลงและขึ้นเลก็น้อยในช่วงวันที่ 3 ถงึวันที่ 5 และลดลงอกีคร้ังจนถงึวันที่ 7 แต่ปริมาณน้อยกว่ากลุ่มที่ 

5 ในทุกช่วงเวลา กลุ่มที่ 3 มีการปลดปล่อยเปอร์ออกไซด์ผ่านรากฟันในปริมาณที่น้อยและค่อนข้างคงที่ใกล้เคียงกลุ่ม

ควบคุมใน 24 ชั่วโมงแรก แต่หลังจากนั้นจะมีการปลดปล่อยเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันมากกว่ากลุ่มควบคุม แต่ปริมาณ

น้อยกว่ากลุ่มที่ 4 และ 5 ในทุกช่วงเวลา ในขณะที่กลุ่มควบคุมทั้งสองกลุ่มพบปริมาณเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันใน

ปริมาณที่น้อยมากและไม่แตกต่างกนัในทุกๆ ช่วงเวลา 

 

  

ค่าเฉล่ีย±ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พิสยั) (µg/ml) 

วันที่ กลุ่มที่ 1 

(-D/DW/+B) 

กลุ่มที่ 2 

(+D/DW/-B) 

กลุ่มที่ 3 

(+D/DW/+B) 

กลุ่มที่ 4 

(+D/H3PO4/+B) 

กลุ่มที่ 5 

(+D/EDTA/+B) 

1 0.70±0.04a 

(0.67-0.73) 

0.72±0.04a 

(0.69-0.75) 

0.81±0.09ab 

(0.74-0.88) 

5.03±2.29b 

(3.26-6.79) 

5.95±1.49b 

(4.79-7.10) 

3 1.38±0.05a 

(1.34-1.42) 

1.47±0.06a 

(1.42-1.52) 

1.59±0.07b 

(1.53-1.65) 

8.31±3.86c 

(5.34-11.27) 

13.19±3.66c 

(10.37-16.01) 

5 2.06±0.06a 

(2.01-2.11) 

2.12±0.06a 

(2.07-2.16) 

2.40±0.13b 

(2.30-2.50) 

13.53±5.98c 

(8.93-18.13) 

19.75±7.76c 

(13.78-25.72) 

7 2.73±0.07a 

(2.67-2.79) 

2.75±0.12a 

(2.66-2.85) 

3.17±0.18b 

(3.02-3.31) 

15.92±7.57c 

(10.09-21.74) 

23.52±10.39c 

(15.52-31.51) 
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ภาพที่ 3 แผนภมูิแท่งแสดงค่าเฉล่ียผลรวมและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลรวมปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยผ่านรากฟันหลังฟอกสี

ฟันที่ 1 3 5 และ 7 วัน จากทั้ง 5 กลุ่ม 

             

 

 
 

ภาพที่ 4 กราฟเส้นตรงแสดงค่าเฉล่ียผลรวมผลรวมปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ถูกปลดปล่อยผ่านรากฟันหลังฟอกสฟัีนที่ 1 3 5 และ 7 วัน จาก

ทั้ง 5 กลุ่ม 

 

  

Group 1 Group 3 Group 2   Group 5   Group 4 

Group 1 
Group 2 
Group 3 
Group 4 
Group 5 
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อภิปรายผลการศึกษา 

เมื่อพิจารณาผลการทดลองจากการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศ์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราด พบว่าการใช้กรดเอททลิ

ลีนไดเอมนีเตตระอะซิตกิความเข้มข้นร้อยละ 17 เป็นเวลา 1 นาท ีมปีระสทิธภิาพในการกาํจัดชั้นสเมยีร์สงูกว่าการใช้กรด

ฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 เป็นเวลา 15 วินาท ีซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ Bagmar และคณะ
3 
ที่พบว่ากรดเอ

ททิลลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 17 มีความสามารถในการกาํจัดชั้นสเมียร์และเปิดท่อเนื้ อฟันได้

มากกว่ากรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 และจากการศึกษาของ Calt
4
 และ Mello

5
 รายงานว่าการใช้กรดเอททลิลนี

ไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 17 เป็นเวลา 1 นาที ปริมาตร 5 มิลลิลิตร เป็นระยะเวลาและปริมาตรที่

เหมาะสมที่ใช้ในการกาํจัดชั้นสเมยีร์ให้ได้ประสทิธภิาพสงูสดุ   

 เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มที่กาํจัดชั้นสเมียร์และไม่กาํจัดชั้นสเมียร์ พบว่ากลุ่มที่กาํจัดชั้นสเมียร์มีปริมาณเปอร์

ออกไซด์ซึมผ่านรอบรากฟันมากกว่าและแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่กาํจัดชั้นสเมียร์ ในวันที่ 3 5 และ 7 อย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาจากกล้องจุลทรรศ์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราด จากการใช้กรดเอททิลลีนไดเอมีนเต

ตระอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 17 ในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม
5 
สามารถกาํจัดชั้นสเมียร์ออกได้เกือบทั้งหมด 

ส่วนในกลุ่มที่กาํจัดชั้นสเมยีร์โดยใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37  เป็นระยะเวลา 15 วินาท ีแม้ผลจากการศึกษา

จากกล้องจุลทรรศ์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราดยังคงพบชั้นสเมียร์ลักษณะเป็นสะเกด็แผ่นกระจายอยู่ทั่วไปตามผนังคลอง

รากฟัน แต่พบในปริมาณน้อยมากเมื่อเทยีบกบักลุ่มที่ไม่กาํจัดชั้นสเมียร์ ซึ่งจากประสทิธภิาพในการกาํจัดชั้นสเมียร์ที่สงู

ของสารทั้งสองชนิด มีผลเพ่ิมการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟัน อย่างไรกต็ามไม่พบความแตกต่างในวันที่ 1 

อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ อาจเนื่องจากโซเดียมเปอร์บอเรตจะมีการปลดปล่อยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากสุดที่ 27 

ชั่วโมง จึงอาจทาํให้ใน 24 ชั่วโมงแรกที่ทาํการวัดปริมาณเปอร์ออกไซด์ แม้กลุ่มที่กาํจัดชั้นสเมียร์จะมีการซึมผ่านของ

เปอร์ออกไซด์ปริมาณมาก แต่อาจยังไม่เพียงพอให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจน จึงทาํให้ไม่พบความแตกต่างในกลุ่มที่

กาํจัดและไม่กาํจัดชั้นสเมียร์ในวันที่ 1 อย่างไรกต็ามปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ซึมผ่านรากฟันที่วัดได้จากกลุ่มที่กาํจัดชั้นส

เมยีร์มแีนวโน้มที่สงูกว่า รวมทั้งพบความแตกต่างจากกลุ่มควบคุมทั้งสองกลุ่มอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ 

 เมื่อเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มที่กาํจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37  และกรดเอททลิลีน

ไดเอมนีเตตระ       อะซิตกิความเข้มข้นร้อยละ 17 จากผลการทดลองไม่พบความแตกต่างของปริมาณเปอร์ออกไซด์ซึม

ผ่านรอบรากฟันในทุกช่วงเวลา อาจเนื่องจากมกีารกระจายข้อมูลในแต่ละกลุ่มค่อนข้างกว้าง เพราะปฏกิริิยาเคมทีี่ซับซ้อน

ของสารฟอกสีฟันที่ยากจะควบคุม แม้จะมีการควบคุมการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วกต็าม และจากการศึกษาของ 

Kawamoto และคณะ
6
 พบว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากสารฟอกสฟัีนสามารถกาํจัดชั้น สเมียร์และสามารถเพ่ิมขนาด

ของท่อเนื้ อฟันได้ เมื่อใช้เวลาในการฟอกสีฟันที่นานขึ้ น ทาํให้มีผลเพ่ิมปริมาณเปอร์ออกไซด์ซึมผ่านรากฟัน ดังนั้น

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากสารฟอกสฟัีนอาจมีผลกาํจัดชั้นสเมียร์ที่หลงเหลืออยู่บ้างเลก็น้อยของกลุ่มที่ใช้กรดฟอสฟอ

ริกความเข้มข้นร้อยละ 37  และเพ่ิมการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟัน ทาํให้ไม่พบความแตกต่างจากกลุ่มที่ใช้

กรดเอททลิลีนไดเอมนีเตตระอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 17 อย่างไรกต็ามกลุ่มที่ใช้กรดเอททลิลีนไดเอมนีเตตระอะซิติก

ความเข้มข้นร้อยละ 17 ในการกาํจัดชั้นสเมียร์มีแนวโน้มการซึมผ่านของเปอร์ออกไซดร์อบรากฟันที่สงูกว่ากลุ่มที่ใช้กรด

ฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37  

เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มทดลองที่ไม่กาํจัดชั้นสเมียร์แต่มีการกรอรากฟันและกลุ่มควบคุมที่ไม่กรอรากฟันพบว่า

กลุ่มที่กรอรากฟันจะมปีริมาณเปอร์ออกไซดซ์ึมผ่านรากฟันสงูกว่าและแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่มกีารกรอรากฟันในวันที่ 3 5 

และ 7  อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาก่อนหน้าที่รายงานว่าการมีความผิดปกติของเคลือบรากฟัน 

มผีลเพ่ิมการซึมผ่านของเปอร์ออกไซดร์อบรากฟันโดยเฉพาะความผดิปกตขิองเคลือบรากฟันบริเวณคอฟัน
7
  

 สาํหรับกลุ่มควบคุมทั้งสองกลุ่มที่พบปริมาณเปอร์ออกไซดร์อบรากฟัน สามารถอธบิายจากการศึกษาของ Lee
8
 

ที่รายงานว่าสามารถพบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้ตามธรรมชาตแิละเป็นไปได้ยากที่จะกาํจัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดใ์น

อากาศตามธรรมชาตอิอกไปได้หมดในระหว่างการทดลอง ตราบใดที่ยังมีไฮโดรเจนและออกซิเจนอยู่ในอากาศ อย่างไรก็
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ตามในกลุ่มควบคุมทั้งสองกลุ่มพบปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันที่น้อยมากและมปีริมาณไม่แตกต่างกนัใน

ทุกช่วงเวลา 

 จุดอ่อน จุดแขง็ และแนวทางเพ่ิมประสทิธภิาพของการวิจัย เนื่องจากการศึกษานี้ ใช้ฟันกรามน้อยที่ถูกถอนเพ่ือ

การจัดฟัน ซึ่งมีการควบคุมลักษณะของฟันที่นาํมาทาํการศึกษา รวมทั้งมีการตรวจสอบความหนาของเนื้ อฟันในแต่ละ

กลุ่มให้มีขนาดที่ใกล้เคียงกันทั้ง 4 ด้าน โดยทาํการตรวจสอบภายใต้กล้องจุลทรรศน์ทางทันตกรรมร่วมกับการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวัดความหนาของเนื้ อฟันทั้ง 4 ด้าน แต่อย่างไรกต็ามในทางคลินิก ฟันหน้าโดยเฉพาะฟัน

หน้าบนเป็นฟันที่นิยมทาํการฟอกสฟัีนจากภายในตัวฟันหลังได้รับการรักษาคลองรากฟันแล้ว ซึ่งลักษณะรูปร่างฟันของ

ฟันหน้าบนแตกต่างจากฟันกรามน้อยที่ใช้ในการทดสอบ โดยปกติฟันหน้าบนจะมีความหนาบริเวณคอฟันทั้ง 4 ด้าน

มากกว่าฟันกรามน้อย ซึ่งความหนาของเนื้อฟันที่มากกว่าในฟันหน้าบนอาจมีผลลดปริมาณการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์

รอบรากฟันได้ รวมทั้งการศึกษานี้ ไม่มีการย้อมสีฟันก่อนทดลอง เนื่องจากการย้อมสีฟันก่อนการทดลองจะทาํให้

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จากสารฟอกสฟัีนเปล่ียนเป็นอนุมูลอสิระไปทาํปฏกิริยากบัเลือดภายในท่อเนื้ อฟันในฟันที่ถูก

ย้อมส ีทาํให้ลดการซึมผ่านของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ในระหว่างฟอกสฟัีน
9
 ซึ่งอาจมผีลต่อผลการทดลอง  

 การศึกษาใช้โซเดียมเปอร์บอเรตผสมนํา้กลั่นเป็นสารฟอกสีฟัน ในอัตราส่วน 2 กรัม : 1 มิลลิลิตร ซึ่งเป็น

อตัราส่วนที่ถูกแนะนาํสาํหรับใช้ฟอกสฟัีนภายในตวัฟัน
10

  รวมทั้งใช้วัสดุอุดชั่วคราวเควิตอนในการอุดคลองรากฟันและ

รองพ้ืนโพรงฟันก่อนฟอกสฟัีนภายในตวัฟันแทนการใช้กลาสไอโอโนเมอร์
11

  เนื่องจากการศึกษาก่อนหน้ารายงานว่า เควิ

ตอนที่ความหนา 4 มิลลิเมตรสามารถป้องกนัการรั่วซึมระดับจุลภาคได้นานถึง 6 สปัดาห์
12

 อย่างไรกต็ามมีการควบคุม

การทดลองโดยการเคลือบรากฟันด้วยนํา้ยาทาเลบ็ และกรอผิวรากฟันเป็นรูปคร่ึงวงกลมเพ่ือควบคุมบริเวณที่สารฟอกสี

ฟันสามารถซึมผ่านออกมา ร่วมกบัการใช้นํา้ปราศจากไอออนเป็นสารละลายรอบรากฟันเพ่ือลดปริมาณ อเิลก็โทรไลทท์ี่

เป็นองคป์ระกอบในนํา้ที่อาจมผีลต่อการทดลอง 

 การศึกษาใช้วิธวีิเคราะห์ปริมาณเปอร์ออกไซด์จากการวัดสด้ีวยวิธเีฟอร์รัสไธโอไซยาเนต เนื่องจากเป็นวิธทีี่ง่าย 

แม่นยาํ และมหีลายการศึกษาที่ใช้หาปริมาณของเปอร์ออกไซดท์ี่ซึมผ่านออกนอกรากหลังฟอกสฟัีนจากภายในตวัฟัน
13, 14

  

 ข้อมูลทางสถิติของการศึกษาในงานวิจัยนี้ มีการกระจายข้อมูลในแต่ละกลุ่มค่อนข้างกว้าง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ

ปฏิกิริยาเคมีที่ซับซ้อนของสารฟอกสฟัีนที่ยากจะควบคุม  ถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วก็

ตาม เช่น มีการคัดเลือกชนิดและขนาดของซี่ฟันที่ใช้ในการทดลองให้มีขนาดความหนาของเนื้ อฟันใกล้เคียงกัน  การ

ควบคุมปริมาณสารฟอกสฟัีนที่ใช้  การควบคุมอุณหภมูิและความชื้นในระหว่างทดลองให้มีความคงที่ตลอดการทดลอง 

เป็นต้น ดังนั้นจึงทาํให้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยังคงมีค่าที่สูงอยู่ ซึ่งอาจต้องทาํการเพ่ิมขนาดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือลดการ

กระจายของข้อมูล 

 

สรุปผลการศึกษา 

ภายใต้ข้อจาํกดัของการศึกษานี้  สรปุผลการศึกษาได้ดงันี้  

1. กลุ่มที่กาํจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดเอททลิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 17 ระยะเวลา 1 นาท ีและ

กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 37 ระยะเวลา 15 วินาท ีก่อนฟอกสฟัีนจากภายในตัวฟัน มีปริมาณเปอร์

ออกไซดท์ี่ซึมผ่านรากฟันสงูกว่าและแตกต่างจากกลุ่มที่ไม่กาํจัดชั้นสเมยีร์  

2. กลุ่มที่กาํจัดชั้นสเมยีร์ด้วยกรดเอททลิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติกความเข้มข้นร้อยละ 17 ระยะเวลา 1 นาท ีก่อน

ฟอกสฟัีนมีปริมาณเปอร์ออกไซด์ที่ซึมผ่านรอบรากฟันไม่ต่างจากกลุ่มที่ใช้กรดฟอสฟอริกความเข้มข้นร้อยละ 

37 ระยะเวลา 15 วินาที แต่มีแนวโน้มการซึมผ่านของเปอร์ออกไซด์รอบรากฟันมากกว่าในกลุ่มที่กาํจัดชั้นส

เมยีร์ด้วยกรดเอททลิลีนไดเอมนีเตตระอะซิตกิความเข้มข้นร้อยละ 17 ระยะเวลา 1 นาท ี 

3. กลุ่มที่มีความผิดปกติของเคลือบรากฟันมีปริมาณเปอร์ออกไซด์ซึมผ่านรากฟันมากกว่าและแตกต่างจากกลุ่มที่

เคลือบรากฟันปกต ิ
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บทคดัย่อ 

บทน า: ชั้นสเมยีร์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจมผีลต่อประสทิธภิาพการฟอกสฟัีน  จึงมกีารแนะน าให้ท าการก าจัดชั้นสเมียร์

ก่อนฟอกสฟัีนเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพการฟอกสฟัีนจากภายในตัวฟัน  ในปัจจุบัน  ยังไม่มีหลักฐานทางการศึกษาที่แน่ชัด

เกี่ยวกบัประโยชน์ของการก าจัดชั้นสเมยีร์ก่อนการฟอกสฟัีนต่อประสทิธภิาพการฟอกสฟัีนจากภายในตวัฟัน 

วตัถุประสงค:์ เพ่ือศึกษาประสทิธภิาพการฟอกสฟัีนและความแขง็ผิวเนื้อฟันภายหลังการก าจัดชั้นสเมียร์ด้วย

กรดฟอสฟอริก ความเข้มข้นร้อยละ 37 หรือสารละลายอดีีทเีอ ความเข้มข้นร้อยละ 17  แล้วฟอกสฟัีนด้วยสารโซเดยีม

เพอร์โบเรตผสมน า้กลั่น 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ: น าฟันกรามน้อย  จ านวน 90 ซี่ มาย้อมสฟัีนด้วยเลือดมนุษย์  โดยแบ่งฟันออกเป็น 

3 กลุ่มเพ่ือท าการก าจัดชั้นสเมียร์ก่อนฟอกสีฟัน ดังนี้  กลุ่มที่ 1 ล้างผิวเนื้ อฟันบริเวณโพรงเนื้ อเยื่อในด้วยน า้กลั่น 10  

มิลลิลิตร เป็นเวลา 60 วินาที กลุ่มที่ 2 ก าจัดชั้นสเมียร์โดยทาผิวเนื้ อฟันบริเวณโพรงเนื้ อเยื่อในด้วยกรดฟอสฟอริก  

ความเข้มข้นร้อยละ 37  15 วินาท ีแล้วล้างออกด้วยน า้กลั่น 10 มิลลิลิตร เป็นเวลา 60 วินาท ีกลุ่มที่ 3 ก าจัดชั้นสเมยีร์

โดยล้างผิวเนื้ อฟันบริเวณโพรงเนื้ อเยื่อในด้วยสารละลายอีดีทเีอ ความเข้มข้นร้อยละ 17  5  มิลลิลิตร แล้วแช่ทิ้งไว้  60 

วินาท ี ล้างออกด้วยน า้กลั่น 10 มลิลิลิตร เป็นเวลา 60 วินาท ี แล้วท าการฟอกสฟัีนด้วยโซเดยีมเพอร์โบเรตผสมกบัน า้กลั่น  

โดยเปล่ียนสารฟอกสีฟันเมื่อครบ 7, 14 และ 21 วัน  ท าการวัดสีฟันด้วยเครื่องวัดสีฟัน  และวัดความแขง็ผิวเนื้ อฟัน

ต่อไป  วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบ One-Way ANOVA และเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ post-hoc test (Tukey 

Honestly Significant Difference (HSD))  ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 

 ผลการทดลอง: เมื่อเปรียบเทยีบประสทิธภิาพการฟอกสฟัีนภายในกลุ่มทดลองเดยีวกนัที่เวลา 7, 14 และ 21 

วัน พบว่า ประสิทธิภาพการฟอกสีฟันด้วยสารโซเดียมเพอร์โบเรตผสมน า้กลั่น ร่วมกับการก าจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรด

ฟอสฟอริก ความเข้มข้นร้อยละ 37 หรือสารละลายอดีีทเีอ ความเข้มข้นร้อยละ 17 มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถติ ิในทุกกลุ่มทดลอง  แต่เมื่อเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่มทดลองที่เวลา 7, 14 และ 21 วัน  พบว่า  ประสทิธภิาพการ

ฟอกสีฟันและความแขง็ผิวเนื้ อฟันภายหลังการฟอกสีฟัน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ระหว่างกลุ่ม

ทดลอง   

สรุป: ภายใต้ข้อจ ากดัของงานวิจัยนี้   พบว่า การฟอกสฟัีนด้วยสารโซเดียมเพอร์โบเรตผสมน า้กลั่นร่วมกบัการ

ก าจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริก  ความเข้มข้นร้อยละ 37 หรือสารละลายอดีีทเีอ  ความเข้มข้นร้อยละ 17  ไม่มีผล

เพ่ิมประสทิธภิาพการฟอกสฟัีนและไม่มผีลเปล่ียนแปลงค่าเฉล่ียความแขง็ผวิเนื้อฟันอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ  

ค าส าคญั: ชั้นสเมยีร์  ประสทิธภิาพการฟอกสฟัีน  ความแขง็ผวิเนื้อฟัน   
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Abstract 

Introduction: Removal of smear layer has been suggested prior to placement of bleaching agent in order 

to improve the effectiveness of intracoronal bleaching. However, there is no evidence available on the benefit of 

smear layer removal on the effectiveness of intracoronal bleaching. 

Objectives: To evaluate the effects of smear layer removal, using 37 % phosphoric acid or 17% EDTA 

prior to intracoronal bleaching on shade improvement and dentin hardness 

Materials and methods: Ninety extracted premolars were artificially stained with human blood and divided 

into 3 groups according to smear layer removal protocol. Group I: distilled water 10 ml, Group II: 37% phosphoric 

acid gel for 15s and Group III: 17% EDTA 5 ml, for 60s followed by rinsing with distilled water. Subsequently, 

sodium perborate mixed with distilled water was placed and changed at day 7, 14 and 21. Shade measurement and 

dentin hardness testing were performed at 7, 14 and 21 days. Data were analysed by One- Way ANOVA and 

post-hoc test (Tukey Honestly Significant Difference (HSD)) (p < 0.05). 

Results: In all groups, significant shade improvements were observed at all time points. However, there 

were no significant differences among groups on shade improvement and dentin hardness at 7, 14 and 21 days (p > 0.05). 

Conclusion: Within the limitations of this study, smear layer removal with either 37% phosphoric acid or 

17 % EDTA did not increase the effectiveness of intracoronal bleaching on shade improvement and did not affect 

hardness of the dentin. 

Keywords: smear layer, effectiveness of intracoronal bleaching, dentin hardness 

 

บทน า 

การเปล่ียนสีของฟัน (tooth discoloration) หรือฟันมีสีคล า้ผิดไปจากปกติ  เกิดได้จากสองสาเหตุหลักได้แก่ 

สาเหตุจากภายในฟัน (intrinsic discoloration) และสาเหตุจากภายนอกฟัน (extrinsic discoloration)  หรือเกดิร่วมกัน

ของทั้งสองอย่าง  โดยการเปล่ียนสีจากสาเหตุภายในฟันเกิดจากการมีโมเลกุลของสารสีที่ เรียกว่า โครโมเจน 

(Chromogen) ฝังอยู่ในเนื้ อฟันและเคลือบฟันระหว่างกระบวนการสร้างฟันในสภาวะต่างๆ (Watts & Addy, 2001)  

เช่น การตายและสลายตัวของเนื้ อเยื่อใน  หรือการที่ฟันได้รับอุบัติเหตุหรือฟันผุทะลุโพรงเนื้ อเยื่อใน  ปัจจุบันการฟอกสีฟัน

เป็นทางเลือกหนึ่ งของการรักษาฟันที่ เปล่ียนสี  ซึ่ งได้รับความนิยมเนื่ องจากเป็นวิธีการรักษาในเชิงอนุรักษ์ 

(Conservative) ท าได้ง่าย  ราคาไม่แพง และส่วนใหญ่ให้ผลเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ป่วย  โดยการฟอกสีฟันในฟันที่

ได้รับการรักษาคลองรากฟันแล้วนิยมท าการฟอกสีฟันภายในตัวฟัน  ซึ่งวัสดุและวิธีการฟอกสีฟันมีหลายวิธ ี อย่างไรกต็าม 

บางการศึกษา (Fogel & Pashley, 1990; Pashley, 1984a)  พบว่า  ชั้นสเมยีร์ (Smear layer) เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจมผีล

ต่อประสทิธภิาพของการฟอกสฟัีน   เนื่องจากชั้นสเมยีร์จะลดการซึมผ่านของเนื้อฟัน  ซึ่งอาจส่งผลต่อการแพร่ของสารฟอก

สีฟันได้  ดังนั้น จากการศึกษาของ Fuss, Szajkis, &Tagger, 1989, pp.362-364 (Fuss, Szajkis, & Tagger, 1989) 

จึงแนะน าให้ก าจัดชั้นสเมยีร์ก่อนฟอกสฟัีน  โดยการเตรียมพ้ืนผวิก่อนฟอกสฟัีนด้วยกรดฟอสฟอริก ความเข้มข้นร้อยละ 

37 เป็นเวลา 15 วินาที พบว่า  เทคนิคดังกล่าวสามารถก าจัดชั้นสเมียร์ได้ดีและเป็นการเปิดท่อเนื้ อฟัน (dentinal 

tubules) ท าให้สารฟอกสีฟันสามารถผ่านเข้าไปในเนื้ อฟันได้มากขึ้ น  อาจช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการฟอกสีฟันได้   

อย่างไรกต็าม บางการศึกษา(Casey, Schindler, Murata, & Burgess, 1989; Horn, Hicks, & Bulan-Brady, 1998) พบว่า  

การก าจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริก  ความเข้มข้นร้อยละ 37 ไม่มีผลในการเพ่ิมประสทิธภิาพการฟอกสฟัีน  ดังนั้น  

การเตรียมผิวฟันก่อนการฟอกสฟัีนโดยการก าจัดชั้นสเมียร์จึงยังคงเป็นประเดน็ที่มีการถกเถียงกนัอยู่   นอกจากนี้   จาก

การศึกษาของ Lewinstein, Hirschfeld, Stabholz & Rotstein, 1994, pp61-63 (Lewinstein, Hirschfeld, Stabholz, & Rotstein, 

1994) พบว่า  การฟอกสฟัีนมีผลต่อโครงสร้างทางกายภาพของฟัน เช่น ผลต่อความแขง็แรงระดับจุลภาคของเคลือบฟัน

และความต้านทานต่อการขดัส ีซึ่งค่าที่ได้จะมคีวามแตกต่างกนัไปตามวิธกีารทดลอง 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

725 

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ขุ
ภ
าพ

 

ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผลของการฟอกสีฟันโดยการใช้สารละลายกรดเอทิลีนไดเอมีนเตตระอะซิติก 

(Ethylenediaminetetraacitic acid) หรือสารละลายอีดีทีเอ (EDTA) มาใช้ในการเตรียมผิวฟันก่อนการฟอกสีฟันเพ่ือ

ก าจัดชั้นสเมียร์  ซึ่ งจากหลายการศึกษา(Goldman, Goldman, Cavaleri, Bogis, & Lin, 1982; Horn et al., 1998; 

Yamada, Armas, Goldman, & Lin, 1983) พบว่า สารละลายอีดีทีเอ ความเข้มข้นร้อยละ 17 มีความสามารถในการ

ละลายสารอนินทรีย์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของชั้นสเมยีร์ได้ด ี จึงมคีุณสมบตัใินการก าจัดชั้นสเมยีร์ได้  ดงันั้นงานวิจัยนี้จึงมี

สมมติฐานว่าการเตรียมผิวฟันก่อนการฟอกสฟัีนจากภายในตัวฟัน  โดยการก าจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริก ความ

เข้มข้นร้อยละ 37  และสารละลายอีดีทีเอ ความเข้มข้นร้อยละ 17  จะให้ประสิทธิภาพในการฟอกสีฟัน  และมีผลต่อ

ความแขง็ผวิเนื้อฟันไม่แตกต่างกนั  ผลการวิจัยเรื่องนี้อาจน าไปสู่ทางเลือกในการฟอกสฟัีนจากภายในตวัฟันต่อไป 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 1.  เพ่ือศึกษาประสทิธภิาพการฟอกสฟัีนด้วยสารโซเดียมเพอร์โบเรตผสมน า้กลั่น   ร่วมกบัการก าจัดชั้นสเมียร์

ด้วยกรดฟอสฟอริก ความเข้มข้นร้อยละ 37 หรือสารละลายอดีทีเีอ ความเข้มข้นร้อยละ 17 เปรียบเทยีบกบักลุ่มควบคุม

ซึ่งไม่ได้ก าจัดชั้นสเมยีร์ 

 2.  เพ่ือเปรียบเทยีบความแขง็ผิวเนื้ อฟันหลังการฟอกสฟัีนด้วยสารโซเดียมเพอร์โบเรตผสมน า้กลั่น   ร่วมกบั

การก าจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริก ความเข้มข้นร้อยละ 37 หรือสารละลายอีดีทีเอ ความเข้มข้นร้อยละ 17 

เปรียบเทยีบกบักลุ่ม ควบคุมซึ่งไม่ได้ก าจัดชั้นสเมยีร์ 

 

วสัดุ  อุปกรณ ์ และวิธีการ 

ตอนท่ี 1 การเตรียมกลุ่มตวัอยา่ง (Sample preparation) 

1.1 น าฟันกรามน้อยแท้บนและล่างซี่ที่ 1 หรือ 2  ซึ่งถูกถอนเพ่ือการจัดฟันจากผู้ ป่วยอายุระหว่าง 18-35 ปี  จ านวน 90 ซี่ มา

ถ่ายภาพรังสก่ีอนเริ่มการศึกษา (original film) ในแนวด้านแก้ม ด้านลิ้นและแนวใกล้กลาง ไกลกลาง  และวัดขนาดโพรง

เนื้อเยื่อในจากฟิล์มด้วยไม้บรรทดัเหลก็  เลือกฟันที่มขีนาดโพรเนื้อเยื่อในใกล้เคยีงกนัมาใช้ในการทดลอง 

1.2 ตัดส่วนปลายรากฟันออกโดยให้มีความยาวรากฟันซึ่งวัดที่ต าแหน่งรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน (CEJ)  

ทางด้านแก้ม 4 มลิลิเมตร  ด้วยเครื่องตดั Buehler รุ่น Isomet 4000  

1.3 กรอเปิดทางเข้าสู่โพรงเนื้ อเยื่อใน (access opening) และท าการกรอขยายทางเข้าสู่คลองรากฟันให้มีรูปร่างที่เหมาะสม  

โดยระหว่างท าการเปิดและขยายคลองรากฟันล้างด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท ์ความเข้มข้นร้อยละ 2 .5 10 

มลิลิลิตร  ด้วยเขม็ขนาด 27  

1.4 ท าการย้อมสีฟัน (artificial staining)  โดยดัดแปลงจากการศึกษาของ Freccia, &Peters, 1982, pp. 67-69   

      (Freccia & Peters, 1982) (รายละเอยีดในขั้นตอนที่ 3)  

1.5 ท าการอุดคลองรากฟันด้วยวัสดุบูรณะฟันชั่วคราวเควิตอน  (Caviton (GC corporation, Tokyo, Japan))  

โดยอดุให้ต ่ากว่าระดับรอยต่อเคลือบฟันกบัเคลือบรากฟัน (CEJ) ด้านแก้ม 1 มลิลิเมตร  จากนั้นน าฟันทดสอบมาท าการ

กรอภายในโพรงเนื้ อเยื่อในโดยใช้หัวกรอทังสเตนคาร์ไบด์รูปทรงกลม  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4 มิลลิเมตร (round 

tungsten carbide bur (Dentsply, Maillefer, Tulsa Dental, Tulsa, USA)) เพ่ือท าให้เกิดลักษณะของชั้นสเมียร์

เท่ากนัทุกกลุ่มตวัอย่าง  

1.6 ถ่ายภาพรังสีในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง  เพ่ือคัดเลือกฟันที่มีความหนาบริเวณช่วงกลางของ ส่วนตัวฟันด้านแก้ม 

(Middle third of buccal surface) ประมาณ 2.5-3.0 มิลลิเมตร  มาใช้ในการศึกษา  จากนั้นน าน า้ยาทาเลบ็มาทา

เคลือบส่วนปลายรากฟันจนถงึระดบัรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบรากฟันโดยท าการเคลือบ 1 ชั้น (รปูที่ 1)  

1.7 ท าการทดลองแบบอ าพราง (blinded technique)  ตลอดการศึกษาโดยเขียนหมายเลขลงบนส่วนรากฟันด้านแก้มของฟัน

ทดสอบแต่ละซี่เพ่ือให้สามารถระบุซี่ฟันและท าการวัดซ า้ได้ในแต่ละซี่  โดยผู้ทดลองไม่ทราบว่าซี่ฟันทดสอบอยู่ใน

กลุ่มทดลองใด   
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1.8 วัดสฟัีนก่อนและหลังฟอกสฟัีนในวันที่ 7, 14 และ 21 วัน (รายละเอยีดในขั้นตอนที่ 2) 

1.9 หลังครบ 7, 14 และ 21 วัน สุ่มเลือกฟันที่ฟอกสีฟันเสรจ็แล้ว กลุ่มละ10 ซี่ มาวัดความแขง็ผิวระดับจุลภาค   

      (รายละเอยีดในขั้นตอนที่ 4) ต่อไป  

 

ตอนท่ี 2  การวดัสีฟัน   

     วัดสีฟันด้วยเครื่ องวัดสีฟัน (VITA Easyshade Advance 4.0 (VITA Zahnfabrik, Germany)) ภายในห้องมืดที่มี

แหล่งก าเนิดแสงความสว่างคงที่  โดยใช้โคมไฟและหลอดฟลูออเรสเซนตช์นิดเดย์ไลท ์(daylight) ความสว่าง 1200 ลักซ์ (Lux) 

จ านวน 1 หลอด  และวัดความสว่างด้วยเครื่องวัดแสง (Lux Meter)  ทุก 1 ชั่วโมง  โดยมขีั้นตอน  ดงันี้  

ก. ก าหนดต าแหน่งวัดสฟัีนที่ด้านแก้มบริเวณส่วนกลางฟันโดยใช้ปากกาเมจิกสแีดงจุด 4 ต าแหน่ง (ด้านใกล้กลาง-ไกล

กลาง  ด้านใกล้คอฟัน-ปลายฟัน)  โดยให้มรีัศมปีระมาณ 7 มลิลิเมตร (รปูที่ 1)   

ข. ท าการวัดสีฟันด้วยเครื่องวัดสีฟัน (รูปที่ 2 )  โดยท าการวัดซ า้ 3 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 10 วินาที  น าค่าที่ได้มา

เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม  โดยเปรียบเทยีบค่าสฟัีนและค่าเฉล่ียผลต่างของสฟัีน (∆E)ที่ได้ก่อนและ

หลังการฟอกสฟัีนเพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลทางสถติิ  

 
 

 

 

ตอนท่ี 3 การยอ้มสีฟัน 

น าฟันทดสอบมาป่ันย้อมด้วยเลือดมนุษย์โดยใช้เคร่ืองหมุนเหวี่ยง ( centrifuge )  ความเรว็ 10,000 รอบต่อนาท ีเป็น

เวลา 10 นาท ี โดยท าการป่ันด้วยเคร่ืองหมุนเหวี่ยงวันละ 2 ครั้ง ห่างกนัครั้งละ 8 ชั่วโมง  ตดิต่อกนัเป็นเวลา 6 วัน หลังครบ 

6 วัน ท าการเปล่ียนเลือดใหม่ และน าไปป่ันด้วยวิธดีงักล่าว 2 รอบ   

 

ตอนท่ี 4 การฟอกสีฟันภายในตวัฟัน (Intracoronal bleaching) 

4.1  การแบ่งกลุ่มทดสอบ 

แบ่งฟันทดสอบออกเป็น 3 กลุ่ม  ดงันี้ 

ก. กลุ่มควบคุม (n = 30): DW ท าการล้างผิวเนื้ อฟันบริเวณโพรงเนื้ อเยื่อในด้วยน า้กลั่น 10 มิลลิลิตร  เป็น

เวลา  60 วินาท ี

ข. กลุ่มทดลองท่ี 1(n = 30): H3PO4 ท าการทาผิวเนื้อฟันบริเวณโพรงเนื้อเยื่อในด้วยกรดฟอสฟอริก  ความ

เข้มข้นร้อยละ 37  (3M ESPE, Seefeld, Germany) ด้วยพู่กันขนาดเล็ก (Citisen, Promisee Dental Co., 

Ltd., China) ทิ้งไว้เป็นเวลา 15 วินาท ีแล้วล้างออกด้วยน า้กลั่น 10 มลิลิลิตร เป็นเวลา 60 วินาท ี 

ค. กลุ่มทดลองท่ี 2 (n = 30): EDTA ท าการล้างผิวเนื้ อฟันบริเวณโพรงเนื้ อเยื่อในด้วยสารละลายอีดีทีเอ  

ความเข้มข้นร้อยละ 17 ( ฝ่ายเภสัชกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 5  

มิลลิลิตร แล้วแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 60 วินาท ีแล้วล้างออกด้วยน า้กลั่น  10 มิลลิลิตร เป็นเวลา 60 วินาที 

 

รูปท่ี 2 การวัดสฟัีนด้วยเคร่ืองวัดสฟัีน รูปท่ี 1 แสดงการก าหนดจุดด้านแก้มเพ่ือแสดงต าแหน่งวัดสฟัีน(จุดสแีดง) 
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4.2 การฟอกสฟัีน 

ก. ท าการฟอกสฟัีนโดยน าโซเดียมเพอร์โบเรตผสมกบัน า้กลั่นด้วยอตัราส่วนผงต่อน า้เป็น 2 กรัม: 1มิลลิลิตร  ใส่

ในโพรงเนื้ อเยื่อในของฟันแต่ะละซี่ที่จะท าการทดสอบ ปิดทางเข้าสู่โพรงเนื้ อเยื่อในด้วยวัสดุบูรณะฟันชั่วคราวเควิตอน 

จากนั้นน าฟันทดสอบไปเกบ็ไว้ในตู้อบ อณุหภมู ิ37 องศาเซลเซียส ความชื้นสมัพัทธร้์อยละ 100 

ข. เมื่อครบ 7, 14 และ 21 วัน  ท าการวัดสฟัีนด้วยเครื่องวัดสฟัีน  จากนั้นท าการเปล่ียนส่วนผสมของโซเดยีม

เพอร์บอเรตและน า้กลั่น  และท าการฟอกสฟัีนเช่นเดมิซ า้ต่อไป 

 

ตอนท่ี 5  การวดัความแข็งผิวระดบัจุลภาคของเนื้ อฟันภายหลงัการฟอกสีฟัน 

5.1 ตัดชิ้นทดสอบในแนวขวางให้มีความหนาชิ้นละ 2 มิลลิเมตร จ านวน 2 ชิ้นโดยชิ้นแรกเริ่มวัดจากบริเวณใต้รอยต่อ

เคลือบฟันกบัเคลือบรากฟัน 1 มลิลิเมตร ขึ้นไปทางส่วนตวัฟัน ได้เป็นชิ้นทดสอบ a (CEJ + 1 mm), b (CEJ +3 mm) (รปูที่ 3) 

5.2 น าชิ้นตวัอย่างมาวดัความแขง็ผวิระดบัจุลภาคโดยใช้หัวทดสอบวกิเกอร์ส กดด้วยแรง 50 กรัม เป็นระยะเวลา 10 วินาท ีโดย

วัด 8 ต าแหน่ง (รปูที่ 4) โดยวัดในบริเวณด้านแก้ม  ด้านใกล้กลาง ด้านลิ้น และด้านไกลกลาง ณ ต าแหน่งที่ห่างจากผนัง

โพรงเนื้อเยื่อใน  0.5 (i1, i2, i3, i4) และ 1(e1, e2, e3, e4)  มลิลิเมตร  จากนั้นน าชิ้นทดสอบมาวัดความยาวของเส้น

ทแยงมุมของรอยกดด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบวัดระยะความยาว  ที่ก  าลังขยาย  500 เท่า  น าความยาวเส้นทแยงมุมที่ได้มา

หาความแขง็ผวิระดบัจุลภาควิกเกอร์  ด้วยสตูร HV =1.854 (F/d 
2
) (F    = แรงที่ใช้กด (กโิลกรัม) , d    = ความยาว

ของเส้นทแยงมุมของรอยกดบนพ้ืนผิว (มลิลิเมตร) โดยค านวณจาก  d = (d1+d2)/2) 

                          
 
 
 

 

 

ตอนท่ี 6 การวิเคราะหผ์ล 

วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียของสฟัีน (CIE L*a*b*)  ค่าเฉล่ียผลต่างของสฟัีน (∆E) ที่วัดได้จากเคร่ืองวัดส ี และ

ค่าเฉล่ียความแขง็ผิวระดับจุลภาควิกเกอร์ส (VHN) ภายหลังการฟอกสีฟัน  โดยท าการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ค่าเฉล่ียของประชากร 3 กลุ่ม อสิระต่อกนั  ด้วยสถติทิดสอบ One-Way ANOVA  และเปรียบเทยีบความแตกต่างรายคู่

ด้วยสถิติทดสอบ  Post-Hoc test (Tukey Honestly Significant Difference (HSD))  วิเคราะห์ทางสถิติโดยมีนัยส าคัญ

ทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

  

b 

a 

 
CEJ 

Buccal 
Lingual 

Mesial 

Distal 

  I3     E3 

E1     I1 

 

รูปท่ี 3  แสดงแนวการตัดซ่ีฟันทดสอบ     

               เพ่ือวดัความแขง็ผวิระดับจุลภาค 

รูปท่ี 4  ต าแหน่งทดสอบความแขง็ผวิ 

               ระดับจุลภาควิกเกอร์ส 

E2 

I2 

 

I4  

E4 

B Li 
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ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 ผลของการฟอกสีฟันจากการก าจดัชั้นสเมียรท่ี์แตกต่างกนัก่อนฟอกสีฟัน (รูปท่ี 5) 

ในการศึกษานี้   ค่าสฟัีนก่อนเริ่มฟอกสฟัีน  มีค่า L* อยู่ระหว่าง 54.67 และ 77.33   ค่า a* อยู่ระหว่าง -1.27 และ 5  

ค่า b* อยู่ระหว่าง 9.27 และ 29.50  เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลต่างของสฟัีนภายในกลุ่มทดลองที่เวลา 7, 14 และ 21 วัน  

พบว่าภายในกลุ่มทดลองเดยีวกนั  ค่าเฉล่ียผลต่างของสฟัีนที่เวลา 7, 14 และ 21วัน  มคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติ  และเมื่อเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียผลต่างของสฟัีนระหว่างกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม ที่เวลา 7, 14 และ 21 วัน พบว่าทั้ง 3 

กลุ่ม ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 

  
 

รูปท่ี 5  กราฟแท่งแสดงค่าเฉล่ียผลต่างของสฟัีนเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่ม DW กลุ่ม H 3PO4  และ 

                    กลุ่มEDTA ที่เวลา 7, 14 และ 21 วนั  

 

ตอนท่ี 2 ผลค่าเฉลีย่ความแข็งระดบัจุลภาควิกเกอรข์องเนื้ อฟันหลงัการฟอกสีฟันโดยการก าจดัชั้นสเมียรก่์อน 

            ฟอกสีฟันท่ีแตกต่างกนั (รูปท่ี 6) 

เมื่อเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียความแขง็ผวิระดบัจุลภาคหลังการฟอกสฟัีนภายในและระหว่างกลุ่มทดลอง ณ ต าแหน่งห่าง

จากผนังคลองรากฟัน 0.5 และ 1  มลิลิเมตร ในระดบัเหนือรอยต่อเคลือบฟันกบัเคลือบรากฟัน 1 และ 3 มลิลิเมตร  โดยรวม

พบว่า ไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตขิองค่าเฉล่ียความแขง็ผวิระดบัจุลภาคหลังการฟอกสฟัีนทั้งภายในและ

ระหว่างกลุ่มทดลองที่เวลา 7, 14 และ 21 วัน  

  

ก่อนฟอกสฟัีน

และวันที่7  

ระหว่างวันที่ 7 

และวันที่ 14 

 

ก่อนฟอกสฟัีนและ

วันที่21  

ระหว่างวันที่ 14 

และ วันที่ 21 

H3PO4   
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รูปท่ี 6 กราฟแท่งแสดงค่าเฉล่ียความแขง็ผวิระดบัจุลภาคเปรียบเทยีบระหว่างกลุ่ม DW กลุ่ม H3PO4 และกลุ่ม EDTAหลัง

ฟอกสฟัีน 7 14 และ 21 วนั ณ ต าแหน่งที่ห่าง จากผนงัคลองรากฟัน 0.5 และ 1.0 มลิลิเมตร ในระดบัเหนือรอยต่อเคลือบ

ฟันกบัเคลือบรากฟัน 1 และ 3 มลิลิเมตร  (cervical = ต าแหน่งในระดบัเหนือรอยต่อเคลือบฟันกบัเคลอืบรากฟัน 1 

มลิลิเมตร,  coronal = ต าแหน่งในระดบัเหนือรอยต่อเคลือบฟันกบัเคลือบรากฟัน 3 มลิลเิมตร) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาพบว่า  การฟอกสีฟันทั้ง 3 วิธี  สามารถท าให้สีฟันขาวขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ในทุกๆ

ช่วงเวลา  โดยพบว่า  แนวโน้มค่าเฉล่ียผลต่างของสฟัีนจะมค่ีาผลต่างมากที่สดุที่ช่วงเวลาหลังฟอกสฟัีน 7 วัน  หลังจากนั้น

การเปล่ียนแปลงของสีฟันจะมีแนวโน้มลดลง  โดยสังเกตพบว่า  เมื่อฟอกสีฟันเป็นเวลา 14 วัน ค่าเฉล่ียผลต่างของสีฟันกลุ่ม 

EDTA จะมีค่ามากกว่ากลุ่ม DW และกลุ่ม H3PO4  แต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่ งจากผล

การศึกษานี้ แสดงให้เหน็ว่าในการฟอกสฟัีนโดยการก าจัดชั้นสเมียร์ก่อนการฟอกสฟัีนด้วยสารละลายอีดีทีเอ   ความ

เข้มข้นร้อยละ 17  อาจต้องท าการฟอกสฟัีนเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์จึงจะสามารถสงัเกตเหน็ความแตกต่างอย่าง

ชัดเจน  อย่างไรกต็าม  เมื่อเปรียบเทยีบค่าสฟัีนของทุกกลุ่ม  พบว่า  ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในทุก

ช่วงเวลา  ดงันั้น  อาจกล่าวได้ว่าการก าจัดชั้นสเมยีร์  ไม่มผีลเพ่ิมประสทิธภิาพการฟอกสฟัีน  โดยสอดคล้องกบัการศึกษา

ของ Horn, et al.,1998, pp.791-795(Horn et al., 1998) ซึ่งศึกษาเปรียบเทยีบประสทิธภิาพการฟอกสฟัีนของกลุ่มที่

ก  าจัดชั้นสเมียร์และไม่ก าจัดชั้นสเมียร์ก่อนการฟอกสฟัีนด้วยกรดฟอสฟอริก  ความเข้มข้นร้อยละ 37 โดยใช้สารฟอกสี

ฟันชนิดต่างๆ  ผลการศึกษาพบว่า  ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติริะหว่างกลุ่มที่ก  าจัดชั้นสเมยีร์และกลุ่ม

ที่ไม่ก าจัดชั้นสเมียร์ก่อนการฟอกสีฟัน  อย่างไรกต็าม  จากการศึกษาของ Pashley, 1984, pp.13-29 (Pashley, 

1984b) กลับพบว่าชั้นสเมียร์จะอุดท่อเนื้อฟันและขัดขวางการแพร่ของสารฟอกสฟัีนภายในโพรงเนื้อเยื่อในซึ่งอาจมผีล

ลดประสทิธภิาพการฟอกสฟัีนได้  โดยอาจขึ้นกบัปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของฟันที่น ามาใช้ในการศึกษา  ชนิดของสาร

ฟอกสฟัีนที่ใช้ในการศึกษา  และเคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษา  เป็นต้น 

เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความแขง็ผิวระดับจุลภาควิกเกอร์สของเนื้ อฟันหลังท าการฟอกสีฟันด้วยวิธีดังกล่าว  

พบว่า  ค่าเฉล่ียความแขง็ผิวระดับจุลภาควิกเกอร์สภายในกลุ่มทดลองและระหว่างกลุ่มทดลอง ณ ต าแหน่งห่างจากผนัง

คลองรากฟัน 0.5 และ 1 มิลลิเมตร และระดับเหนือรอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน 1และ3 มิลลิเมตร ของกลุ่ม 

DW กลุ่ม H3PO4และกลุ่ม EDTA หลังฟอกสฟัีน 7, 14 และ 21 วัน ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคัญทางสถติิ  ซึ่งแสดง

ให้เห็นว่าการฟอกสีฟันในการศึกษานี้ ไม่ส่งผลต่อความแขง็ผิวระดับจุลภาคของเนื้ อฟัน  ซึ่งต่างจากการการศึกษาของ 

H3PO4 
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Lewinstein, et al., 1994, pp.61-63(Lewinstein et al., 1994)  ที่พบว่าการฟอกสฟัีนมีผลต่อโครงสร้างทางกายภาพของเคลือบ

ฟันและเนื้ อฟัน  อย่างไรกต็ามในการศึกษานี้   สงัเกตพบว่ากลุ่มที่ท าการฟอกสฟัีนด้วยสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด ์ ความ

เข้มข้นร้อยละ 30 ผสมโซเดียมเพอร์บอเรตไม่พบการเปล่ียนแปลงของความแขว็ผิวระดับจุลภาคของเคลือบฟันและเนื้ อฟันใน

การศึกษาดงักล่าว  ซึ่งอาจเกดิจากการที่สารโซเดียมเพอร์โบเรตผสมน า้กลั่นมค่ีาความเป็นกรดด่างประมาณ 9.7  จึงอาจช่วยลด

การเกดิการสญูเสยีแร่ธาตุออกจากเนื้อฟันได้  ซึ่งต่างจากการใช้สารฟอกสฟัีนที่มีส่วนประกอบของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซดท์ี่มี

ค่าความเป็นกรดด่างประมาณ 1.7  เช่นเดียวกับการศึกษาของ Chng, Palamara, & Messer, 2002, pp.62-67 (Chng, 

Palamara, & Messer, 2002)  ซึ่งเปรียบเทยีบค่าความแขง็ผวิระดบัจุลภาคของเนื้อฟันในต าแหน่งส่วนนอก ส่วนกลางและส่วน

ในผิวเนื้ อฟัน  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มที่ท าการฟอกสฟัีนด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์มีค่าความแขง็ผิวต ่ากว่าทุกกลุ่ม

ทดลอง  และกลุ่มที่ท าการฟอกสีฟันด้วยโซเดียมเพอร์บอเรตผสมน ้ากล่ัน มีค่าความแขง็ผิวระดับจุลภาควิกเกอร์ส

ใกล้เคียงกบักลุ่มที่ไม่ได้ท าการฟอกสฟัีน  นอกจากนี้   จากการศึกษาของ Zafar & Ahmed, 2015, pp.315-320 (Zafar 

& Ahmed, 2015) ซึ่งศึกษาผลของการก าจัดชั้นสเมยีร์ด้วยกรดฟอสฟอริก  ความเข้มข้นร้อยละ 37 ที่เวลาต่างๆ  ต่อความแขง็ผวิเนื้อ

ฟัน  พบว่า  การก าจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริก  ความเข้มข้นร้อยละ 37 ที่เวลาต่างๆ  ไม่มีผลต่อความแขง็ผิวเนื้ อฟัน

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและจากการศึกษาของSaha et al., 2017, pp.1-4 (Saha et al., 2017) ซึ่งศึกษา

ผลของการก าจัดชั้นสเมียร์ด้วยสารละลายอีดีทเีอ  ความเข้มข้นร้อยละ 17 เปรียบเทยีบกับน า้ยาล้างคลองรากฟันชนิด

ต่างๆ โดยท าการล้างด้วยสารละลายอดีีทเีอ  ความเข้มข้นร้อยละ 17 เป็นเวลา 15 นาทแีล้วน าไปวัดความแขง็ผิวระดับ

จุลภาคของเนื้ อฟัน  พบว่า  การล้างด้วยสารละลายอดีีทเีอ  ความเข้มข้นร้อยละ 17 เป็นเวลา 15 นาท ี ท าให้ความแขง็

ผิวระดับจุลภาคของเนื้ อฟันลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่อย่างไรกต็าม  ในการศึกษานี้ ระยะเวลาที่ใช้ในการก าจัด

ชั้นสเมยีร์แตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้ามาก  จึงอาจไม่ส่งผลต่อความแขง็ผวิระดบัจุลภาคของเนื้อฟันได้ 

อย่างไรกต็าม แม้ว่าการศึกษานี้ จะพยายามควบคุมปัจจัยภายนอกซึ่งอาจมีผลต่อการทดลองแล้วแต่อาจมี

ข้อจ ากดับางประการได้แก่  เป็นการศึกษาในห้องปฏบิัติการซึ่งอาจมีสภาวะแวดล้อมแตกต่างจากสภาวะจริงในช่องปากของ

ผู้ ป่วย  และใช้ฟันกรามน้อยในการศึกษาแทนฟันหน้าเนื่องจากมีความจ ากดัเรื่องขนาดตัวอย่าง  ดังนั้น  ภายใต้ข้อจ ากดัของ

การศึกษานี้ พบว่า  การฟอกสีฟันด้วยสารโซเดียมเพอร์โบเรตผสมน า้กลั่นร่วมกับการก าจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรด

ฟอสฟอริก  ความเข้มข้นร้อยละ 37 หรือสารละลายอดีทีเีอ  ความเข้มข้นร้อยละ 17  ไม่มผีลเพ่ิมประสทิธภิาพการฟอกสี

ฟันและไม่มผีลเปล่ียนแปลงค่าเฉล่ียความแขง็ผวิระดบัจุลภาควิกเกอร์สอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ  

 

สรุปผลการศึกษา 

การฟอกสีฟันด้วยสารโซเดียมเพอร์โบเรตผสมน า้กลั่นร่วมกับการก าจัดชั้นสเมียร์ด้วยกรดฟอสฟอริก  ความ

เข้มข้นร้อยละ 37 หรือสารละลายอดีีทเีอ  ความเข้มข้นร้อยละ 17  ไม่มีผลเพ่ิมประสทิธภิาพการฟอกสฟัีนและไม่มีผล

เปล่ียนแปลงค่าเฉล่ียความแขง็ผวิระดบัจุลภาควิกเกอร์สอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ  

 

เอกสารอา้งอิง 

Casey, L. J., Schindler, W. G., Murata, S. M., & Burgess, J. O. (1989). The use of dentinal etching with 

endodontic bleaching procedures. Journal of Endodontics, 15(11), 535–538. 

https://doi.org/10.1016/S0099-2399(89)80196-7 

Chng, H. K., Palamara, J. E. A., & Messer, H. H. (2002). Effect of hydrogen peroxide and sodium perborate on 

biomechanical properties of human dentin. Journal of Endodontics, 28(2), 62–67. 

https://doi.org/10.1097/00004770-200202000-00003 

Fogel, H. M., & Pashley, D. H. (1990). Dentin permeability: effects of endodontic procedures on root slabs. 

Journal of Endodontics, 16(9), 442–445. https://doi.org/10.1016/S0099-2399(06)81888-1 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

731 

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ขุ
ภ
าพ

 

Freccia, W. F., & Peters, D. D. (1982). A technique for staining extracted teeth: a research and teaching aid for 

bleaching. Journal of Endodontics, 8(2), 67–69. https://doi.org/10.1016/S0099-2399(82)80260-4 

Fuss, Z., Szajkis, S., & Tagger, M. (1989). Tubular permeability to calcium hydroxide and to bleaching agents. 

Journal of Endodontics, 15(8), 362–364. https://doi.org/10.1016/S0099-2399(89)80073-1 

Goldman, M., Goldman, L. B., Cavaleri, R., Bogis, J., & Lin, P. S. (1982). The efficacy of several endodontic 

irrigating solutions: a scanning electron microscopic study: Part 2. Journal of Endodontics, 8(11), 487–

492. 

Horn, D. J., Hicks, M. L., & Bulan-Brady, J. (1998). Effect of smear layer removal on bleaching of human teeth 

in vitro. Journal of Endodontics, 24(12), 791–795. https://doi.org/10.1016/S0099-

2399(98)80003-4 

Lewinstein, I., Hirschfeld, Z., Stabholz, A., & Rotstein, I. (1994). Effect of hydrogen peroxide and sodium 

perborate on the microhardness of human enamel and dentin. Journal of Endodontics, 20(2), 61–63. 

https://doi.org/10.1016/S0099-2399(06)81181-7 

Pashley, D. H. (1984a). Smear layer: physiological considerations. Operative Dentistry. Supplement, 3, 13–29. 

Pashley, D. H. (1984b). Smear layer: physiological considerations. Operative Dentistry. Supplement, 3, 13–29. 

Saha, S. G., Sharma, V., Bharadwaj, A., Shrivastava, P., Saha, M. K., Dubey, S., … Gupta, S. (2017). 

Effectiveness of Various Endodontic Irrigants on the Micro-Hardness of the Root Canal Dentin: An in 

vitro Study. Journal of Clinical and Diagnostic Research: JCDR, 11(4), ZC01-ZC04. 

https://doi.org/10.7860/JCDR/2017/24018.9472 

Watts, A., & Addy, M. (2001). Tooth discolouration and staining: a review of the literature. British Dental Journal, 

190(6), 309–316. https://doi.org/10.1038/sj.bdj.4800959a 

Yamada, R. S., Armas, A., Goldman, M., & Lin, P. S. (1983). A scanning electron microscopic comparison of 

a high volume final flush with several irrigating solutions: Part 3. Journal of Endodontics, 9(4), 137–

142. https://doi.org/10.1016/S0099-2399(83)80032-6 

Zafar, M. S., & Ahmed, N. (2015). The effects of acid etching time on surface mechanical properties of dental 

hard tissues. Dental Materials Journal, 34(3), 315–320. https://doi.org/10.4012/dmj.2014-083 

 

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

732 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ขุ
ภ
าพ

 

ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของประชาชน อบต.ขอนหาด  

อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 

อ านาจ สร้อยทอง1* และชาญยุทธ สดุทองคง2 

 

Effect of Simplified Physical Fitness Test of the Peoples in Khon Hat Subdistrict 

Administrative Organization, Cha-uat District, Nakhon Si Thammarat Province 

Amnat Sroytong1* and Chanyut Sudtongkong2 

 

1สาขาวิชาศกึษาทัว่ไป คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอสเิกา จังหวัดตรัง 92150 

2สาขาวชิาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ าเภอสเิกา จังหวดัตรัง 92150 

1 General Education Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Sikao, Trang 

92150, Thailand. 

2 Marine Science Faculty of Science and Fisheries Technology, Rajamangala University of Technology Srivijaya, Sikao, Trang 

92150, Thailand. 

*Corresponding author, e–mail: Sroytong2505@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

การประเมินผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการทดสอบ

สมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย (Sports Authority of Thailand Simplified Physical Fitness Test ; 

SATST) ได้แก่ การประเมินค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (body mass index) การประเมินปริมาณการสะสมของไขมนั

ของร่างกาย (body composition) การประเมินความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ อ (muscular flexibility) การประเมินความ

ทนทานของกล้ามเนื้ อ (muscular endurance) การประเมินความแขง็แรงของกล้ามเนื้ อ (muscular strength) และการ

ประเมินความทนทานของระบบการไหลเวียนโลหิตและการหายใจ (cardio-respiratory endurance) จากผลการศึกษา

พบว่า ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย  ความทนทานของกลุ่มกล้ามเนื้ อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อ และสัดส่วน

องค์ประกอบของร่างกายระหว่างเพศชายกบัเพศหญิงของประชาชน  อบต.ขอนหาดมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทาง

สถิติ (P<0.05) แต่ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ และความอดทน

ของระบบการไหลเวียนโลหิตและการหายใจระหว่างเพศชายกบัเพศหญิงไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P>0.05)  

ค าส าคญั: สมรรถภาพทางกาย, ขอนหาด 

ABSTRACT 

 The physical fitness of the peoples in Khon Hat Subdistrict Administrative Organization, Cha-uat District, 

Nakhon Si Thammarat Province was evaluated in December 2016. The objective of this research aimed to determine 

physical fitness of the Peoples in Khon Hat using Sports Authority of Thailand Simplified Physical Fitness Test 

(SATST). By using the protocols, each people was gauged physical fitness by measuring Body Mass Index and 

evaluate body composition, muscular flexibility, muscular endurance, muscular strength, and cardio-respiratory 

endurance. The results revealed that the body mass index, muscular endurance, muscular strength, and body 

composition between male and female of Khon Hat population were significantly different (P<0.05) while muscular 

flexibility, musculo-skeletal flexibility and cardio-respiratory endurance across different gender were insignificantly 

different (p>0.05). 

Keywords: physical fitness, Khon Hat 
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บทน า 

 การพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมไทยในช่วงที่ผ่านมาอาจดูเหมือนว่าประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ความเป็น

จริงในแต่ละวันต้องท ามาหาเลี้ ยงชีพเพ่ือความอยู่รอด ไม่มีเวลาออกก าลังกายและดูแลสุขภาพของตนเอง ส านักงาน

คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(2558 : 53) ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบนัจะต้องใส่ใจให้ความส าคญัเกี่ยวกบั

สมรรถภาพทางกาย เพราะการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีสามารถประกอบภาระกจิการงานต่างๆ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

ย่อมแสดงถงึการมร่ีางกายที่แขง็แรงปราศจากโรคภัยไข้เจบ็ การที่จะมสีมรรถภาพทางกายที่ดไีด้นั้นต้องรู้หลักในการออก

ก าลังกายและเล่นกีฬา หรือลักษณะการท างานที่ต้องใช้แรงและการเคล่ือนไหวของร่างกายอย่างสม ่าเสมอ เมื่อร่างกาย

แขง็แรงจิตใจย่อมมีความเข้มแขง็ตามไปด้วย และจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับภาวะเศรษฐกิจตกต ่า    

มีผลให้สภาพจิตใจของคนวัยท างานลดลง จากสภาพดังกล่าวรัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น

เรื่อยๆ จึงมีความจ าเป็นต้องหามาตรการแนวทางในการป้องกนัสขุภาพของประชาชน โดยการส่งเสริมให้มกีารออกก าลัง

กายและเล่นกฬีาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่ส  าคัญย่ิงของประเทศ มีสมรรถภาพทางกายที่ดี

และมีสขุภาพแขง็แรงสมบูรณ์ และการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกบัเพศ วัย อายุ และสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล 

ตลอดจนนวัตกรรมเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีาในยุคไทยแลนด ์4.0 เพ่ือพัฒนาเครื่องมือการออกก าลัง

กาย และวิธกีารทดสอบสมรรถภาพทางกายที่เหมาะสม สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ พัฒนาคุณภาพของคนในสงัคม เพ่ือเกดิ

ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพประชาชนให้มคีวามพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา มโีอกาสที่จะสามารถเรียนรู้ ได้

ตลอดชีวิตและมทีกัษะที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต สขุภาพที่ดเีป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการปรารถนาและมคีวามจ าเป็นย่ิงต่อการ

ด ารงชีวิต เพราะสุขภาพดีเป็นบ่อเกิดของคุณภาพชีวิตต่างๆ  อันยังประโยชน์ต่อตนเอง สังคม ประเทศชาติและโลก 

(วาสนา คุณาอภิสทิธิ์, 2539) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสขุได้ให้นโยบาย พัฒนา สนับสนุนและส่งเสริม 

อาภรณ ์ภู่พัทธยากร และดวงใจ พิชัยรัตน์, 2554 : 15-28 ซึ่งได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) คือ การส่งเสริมสขุภาวะคนไทยให้มีสขุภาพแขง็แรงทั้งกายและใจ มีความสมัพันธท์าง

สงัคม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสขุภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสขุภาพเชิงป้องกนั การ

ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มคีวามมั่นคงทางอารมณ์ และการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิก

พฤตกิรรมเสี่ยงต่อสขุภาพ  

 ทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของชาติ จะต้องรู้ จักดูแลรักษาสขุภาพ การมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แขง็แรงเบื้ องต้น   ฝึก

ปฏบิัติการออกก าลังกายและเล่นกฬีาเป็นประจ าอย่างเหมาะสม เพราะว่าการออกก าลังกายเป็นกจิกรรมที่ท าให้ร่างกาย

เกดิการเคล่ือนไหว ท าให้รปูร่างดขีึ้น ชะลอความเสื่อมของอวัยวะ ระบบขบัถ่ายดีขึ้น นอนหลับได้ดี ปอดและหลอดเลือด

ท างานดีขึ้น ช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาล หากว่ามีสมรรถภาพทางกายที่ดีเป็นความสามารถของบุคคลสามารถกระท า

กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  สังคมปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนวิถี

ชีวิตประจ าวันเปล่ียนแปลง มีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันท าให้การออกก าลังกายลดน้อยลง เป็นเหตุให้ความเสื่อมถอย

ทางด้านสมรรถภาพทางกายและจิตใจ จะต้องบริโภคอาหารให้ถูกหลัก ให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

หลักการที่จะมีสมรรถภาพทางกายที่ดีจ าเป็นต้องออกก าลังกายฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ ในกระแสที่กลับกนัที่เหน็ได้อย่าง

ชัดเจนในยุคปัจจุบนั มคีนอ้วนมากขึ้นต้องหาวิธกีารลดความอ้วน เพ่ือให้เกดิทรวดทรงดขีึ้น  ซึ่งบางคร้ังอาจท าไม่ถูกต้อง

ตามหลักและวิธกีาร เช่น อดอาหาร ใช้ยาลดความอ้วน เกดิมีปัญหาด้านสขุภาพและประสทิธภิาพการท างานลดน้อยลง 

แต่หากมีการออกก าลังกายที่เหมาะสมเพียงพอ กจ็ะช่วยให้ร่างกายเจริญเตบิโตแขง็แรงได้ดมีีพลานามยัสมบูรณ์  และยัง

ช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพในการท างานได้เป็นอย่างดี   

องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรที่มีพันธกจิเกี่ยวกบัการ

พัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่สนับสนุน และส่งเสริมด้านการจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสขุภาพ  เพ่ือให้

ตอบสนองและแก้ปัญหาตามนโยบายแห่งรัฐการเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย และส่งเสริมสขุภาพของประชาชน การประเมนิ

สมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต .ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงได้มีการทดสอบสมรรถภาพ
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ทางกายอย่างง่ายขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถทราบระดบัสมรรถภาพทางกายขั้นพ้ืนฐาน และสามารถน าข้อมูลเบื้องต้นมา

พัฒนาองคก์รได้ 

วตัถุประสงค ์

 เพ่ือประเมนิผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อุปกรณแ์ละวิธีการ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช ในคร้ังนี้ ได้ท าการเกบ็ข้อมูลของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช      ใน

เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้จ านวนประชากรและขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 410 คน ประกอบด้วยเป็นประชาชน

เพศชาย จ านวน 188 คน และเป็นประชาชนเพศหญิง จ านวน 222 คน (Taro Yamane, 1973) 

เคร่ืองมือการวิจยั 

           ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของประชาชน อบต .ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัด

รศรีธรรมราชนค ด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย )Sports Authority of 

Thailand Simplified Physical Fitness Test ; SATST  (การกฬีาแห่งประเทศไทย , 2559 ประกอบด้วย 

 1. การประเมนิค่าดชันีความหนาของร่างกาย (Body mass index) ด้วยการชั่งน า้หนักและวัดส่วนสงู  

 2. การประเมินสดัส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (Wrist and hip ratio) ด้วยการวัดปริมาณการสะสมของไขมัน

บริเวณสะเอว และท้อง 

 3. การประเมนิแตะมอืด้านหลัง (Shoulder girdle flexibility test) ด้วยการวัดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เอน็

ยึดข้อ ของกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ 

 4. การประเมินนั่งงอตัว (Sit & Reach test) ความยืดหยุ่น (musculo-skeletal flexibility) ของกล้ามเนื้ อ

บริเวณต้นขาด้านหลัง หลังส่วนล่าง ด้วยการนั่งงอตวั (Sit and Reach Test) 

 5. การประเมนินอนยกตวั 1 นาท ี(1 Minute abdominal curls) ความแขง็แรงอดทนของกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณ

ท้อง ล าตวั (muscular endurance) ด้วยการนอนยกตวั ในเวลา 60 วินาท ี(Sit-Ups)  

6. การประเมินดันพ้ืน 1 นาที (1 Minute push-ups) ความแขง็แรงอดทนของกลุ่มกล้ามเนื้ อแขน ไหล่ และ

หน้าอก (muscular strength) ด้วยการดนัพ้ืน 1 นาท ี(1 Minute push-ups)  

7. การประเมินก้าวขึ้น-ลง 3 นาท ี(3 Minute step test) ความทนทานของระบบการไหลเวียนโลหิต และการ

หายใจ (cardio-respiratory endurance) ด้วยการก้าวขึ้น-ลง 3 นาที (3 Minute step test) แล้วตรวจนับอัตราการเต้น

ของชีพจร ในเวลา 1 นาท ี

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การวิจัยผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช ในครั้งนี้ ได้ท าการเกบ็ข้อมูลประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยท า

การเกบ็ข้อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีการแบบจ าเพาะเจาะจง (Custer Sampling) โดยได้กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 410 คน และผู้วิจัยชี้ แจง อธบิาย และสาธติวิธกีารทดสอบที่ถูกต้องให้กบัประชาชนที่เข้ารับการทดสอบทุกคนใน

ขณะที่ท าการเกบ็ข้อมูล 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

วิเคราะห์ผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยการทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช ด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถติแิบบ Independent T-

test นอกจากนี้ ได้น าข้อมูลที่ได้สร้างเกณฑ์ระดับสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอ     ชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามวิธีของอ านาจ สร้อยทอง และคณะ (2552) โดยวิเคราะห์จากค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดบั คอื ระดบัดมีาก ระดบัด ีระดบัปานกลาง ระดบัค่อนข้างต ่า และระดบัต ่า  

ผลการวิจยั 

1. ผลการประเมินสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 

ดว้ยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย  

จากการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างเพศชายและเพศหญิงของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอ   

ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (Body mass index) ของประชาชน อบต.ขอนหาด 

อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยประชาชนเพศชายและประชาชนเพศหญิง มีค่าดัชนีความหนาของร่างกาย 

เท่ากบั 21.82±3.50 และ 23.14±4.26 ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทยีบค่าดชันีความหนาของร่างกาย ระหว่างเพศชาย

และเพศหญิงของประชาชน ดังกล่าวด้วยค่าสถิติ Independent T-test พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(P<0.01) (ตารางที่ 1) 

ตารางท่ี 1  ค่าดชันีความหนาของร่างกาย และสดัส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก ระหว่างเพศชายและเพศหญงิ 

รายการ เพศชาย เพศหญิง 

ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย )body mass index)ม./.กก) 2( 21.82±3.50 23.14±4.26 ** 

สดัส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก ( wrist and hip ratio))นิ้ ว(  0.91±0.07 0.89±0.08 * 

หมายเหตุ: * คือ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

 ** คือ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.01) 

จากการเปรียบเทยีบสดัส่วนของรอบเอวต่อรอบสะโพก )Wrist and hip ratio) ระหว่างเพศชายและเพศหญิง

ของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าสดัส่วนของรอบเอวต่อรอบสะโพกระหว่าง

เพศชายและเพศหญิง โดยมีสดัส่วนองค์ประกอบของร่างกาย เท่ากบั 0.91±0.07 และ 0.89±0.08 ตามล าดับ และเมื่อ

เปรียบเทยีบสดัส่วนองค์ประกอบของร่างกาย ระหว่างเพศชายและเพศหญิงของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังกล่าวด้วยค่าสถิติ Independent T-test พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(P<0.05) (ตารางที่ 1) 

2. การเปรียบเทียบขอ้มูลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดว้ยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่าย

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย  

จากการเปรียบเทยีบข้อมูลผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่าง

ง่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างเพศชายและเพศหญิงของประชาชน อบต .ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช พบว่าสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต .ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง

 เพศชายและเพศหญิงด้านต่างๆ ได้แก่ นอนยกตัว และดันพ้ืนมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) แต่

ความยืดหยุ่นของหัวไหล่ ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอ่อนตวัของกล้ามเนื้อ และความอดทนของระบบการไหลเวียน

โลหิตและการหายใจไม่มคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P>0.05)  

ตารางท่ี 2 : การเปรียบเทยีบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ระหว่างเพศชายและเพศหญงิ 

สมรรถภาพทางกาย อบต .ขอนหาด  

 เพศชาย เพศหญิง 

แตะมือดา้นหลงัขา้งถนดัอยู่บน (Shoulder girdle flexibility test)).ซม(  -0.23±7.16 -0.51±6.73 ns 

แตะมือดา้นหลงัขา้งถนดัอยู่ล่าง (Shoulder girdle flexibility test)).ซม(  -2.89±8.47 -3.09±8.09 ns 

นั่งงอตัว( Sit & Reach test))นิ้ ว(  2.57±5.74 2.14±4.34 ns 

นอนยกตัว 1 นาท(ี 1 Minute abdominal curls))ครั้ง(  13.89±14.92 10.04±8.44 ** 

ดันพ้ืน 1 นาท(ี 1 Minute push-ups))ครั้ง(  13.65±11.15 10.09±9.89 ** 

ก้าวขึ้น ลง-3 นาท(ี 3 Minute step test))ครั้ง(  100.28±19.63 100.92±17.64 ns 

หมายเหตุ  ns  คือ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 

** คือ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ (P<0.01) 
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3. เกณฑร์ะดบัสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต .ขอนหาด อ าเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช  

จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของข้อมูลการทดสอบสมรรถภาพ

ทางกายของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถน ามาสร้างเกณฑร์ะดับสมรรถภาพ

ทางกายประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น 5 ระดับ ดังนี้  1) ระดับดีมาก 2) ระดบัดี 

3) ระดับปานกลาง 4) ระดับค่อนข้างต ่า และ 5) ระดับต ่า โดยแยกเป็นระหว่างเพศชายและเพศหญิง  (ตารางที่ 3-4) 

และเมื่ อน าข้อมูลผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่ประเมนิด้วยเกณฑท์ี่สร้างขึ้นโดยภาพรวม พบว่าอยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง (ตารางที่ 5) 

ตารางท่ี 3 : เกณฑส์มรรถภาพทางกายประชาชน เพศชาย ที่สร้างขึ้น 

รายการทดสอบ เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชน 

 ดีมาก ดี ปานกลาง ค่อนข้างต ่า ต ่า 

แตะมือด้านหลัง )มือขวาอยู่บน(  มากกว่า 6.93 6.93 – 3.35 3.34-)–3.81( -3.80 – )-7.39( น้อยกว่า -7.39 

แตะมือด้านหลัง 

)มือซ้ายอยู่บน(  

มากกว่า 5.59 5.59 – 1.35 1.34 – )5.13( -5.12 – )-9.37( น้อยกว่า -9.37 

นอนยกตัว )คร้ัง/นาที(  มากกว่า 8 6 – 8 2 – 5 0 – 1 ต ่ากว่า 0 

นั่งงอตัว )นิ้ ว(  มากกว่า 28.81 21.35 – 28.81 21.34 – 6.43 6.42 – )- 1.03( ต ่ากว่า –1.03 

ดันพ้ืน )คร้ัง/นาที(  มากกว่า  25 19 – 24 8 – 18 3 – 7 ต ่ากว่า 3 

ก้าวขึ้น -ลง 3 นาท ี)อตัราชีพ

จรคร้ัง /นาที(  

น้อยกว่า 80 81 – 90 91 – 110 111 – 121 มากกว่า 121 

 

 

ตารางท่ี 4 : เกณฑเ์กณฑส์มรรถภาพทางกายประชาชน เพศหญิง ที่สร้างขึ้น 

รายการทดสอบ เกณฑม์าตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชน 

 ดีมาก ดี ปานกลาง ค่อนข้างต ่า ต ่า 

แตะมือด้านหลัง 

)มือขวาอยู่บน(  

มากกว่า 6.23 2.87 – 6.23 2.86 – )- 0.50( -0.50 – )-

3.87( 

น้อยกว่า -3.87 

แตะมือด้านหลัง 

)มือซ้ายอยู่บน(  

มากกว่า 9.06 9.06 – 5.01 5.00 -0.96 0.95 – )-3.09( น้อยกว่า -3.09 

นอนยกตัว )คร้ัง/นาที(  มากกว่า 23 18 – 23 6 – 22 1 – 5 ต ่ากว่า 1 

นั่งงอตัว )นิ้ ว(  มากกว่า 8.65 8.65 – 6.49 6.48 – 4.31 4.30 – 0.03 ต ่ากว่า 0.03 

ดันพ้ืน )คร้ัง/นาที(  มากกว่า  19 15 – 19 6 – 14 1 – 5 ต ่ากว่า 1 

ก้าวขึ้น -ลง 3 นาท ี)อตัราชีพ

จรคร้ัง /นาที(  

น้อยกว่า 83 83 – 91 92 – 109 110 – 119 มากกว่า 119 

 

ตารางท่ี 5 : ผลของการประเมนิระดบัสมรรถภาพทางกายของประชาชน อบต .ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่ประเมนิด้วยเกณฑท์ี่สร้างขึ้น  

รายการทดสอบ เพศชาย เพศหญิง 

แตะมือดา้นหลงั (Shoulder girdle flexibility test) มือขวาอยู่บน )เซนติเมตร( -0.23 ±7.16 

)ปานกลาง(  

-0.51 ±6.73 

)ปานกลาง(  

แตะมือดา้นหลงั (Shoulder girdle flexibility test) มือซา้ยอยู่บน )เซนติเมตร( -2.89 ±8.47 

)ปานกลาง(  

-3.09 ±8.09 

)ปานกลาง(  
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นอนยกตวั 1 นาที (1-Minute abdominal curls))นาที/ครั้ง(  13.89 ±14.92 

)ปานกลาง(  

10.04 ±8.44 

)ปานกลาง(  

นั่งงอตัว )Sit & Reach Test)(นิ้ ว)  2.57 ±5.74 

)ปานกลาง(  

2.14 ±4.34 

)ปานกลาง(  

ดนัพื้ น 1 นาที (1-Minute push-ups))นาที/ครั้ง(  13.65 ±11.15 

)ปานกลาง(  

10.09 ±9.89 

)ปานกลาง(  

กา้วข้ึน ลง-3 นาที (3-Minute step test) (นาท/ีอตัราชีพจร คร้ัง) 

 

100.28 ±19.63 

)ปานกลาง(  

100.92 ±17.64 

)ปานกลาง(  

 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (body mass index) ของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอ 

ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพศชายและเพศหญิงโดยเฉล่ียค่าดัชนีความหนาของร่างกายอยู่ในช่วง 21.82±3.50 

กโิลกรัม/เมตร2 และ 23.14±4.26 กโิลกรัม/เมตร2 ตามล าดับ บ่งบอกถึงค่าดัชนีความหนาของร่างกายของประชาชน 

อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ในภาวะปกติมีรูปร่างลักษณะสมส่วน ไม่อ้วนหรือผอมเกนิไป 

เมื่อเทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานของ World Health Organization (2000) คือมีค่าอยู่ในช่วง 18.5-24.9 กโิลกรัม/เมตร2  

ซึ่งมีค่าดัชนีความหนาของร่างกายสอดคล้องกบัจักรพันธ ์ชมสวน และสมภพ พรมใย (2550) พบว่าค่าดัชนีความหนา

ของร่างกายของนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 20.18 กิโลกรัม/เมตร2 ซึ่งค่าดัชนี

ความหนาของร่างกาย (body mass index) สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ ส  าหรับการประเมินภาวะโรคอ้วน (obesity) เพราะ

ความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคญัที่ส่งผลให้เกดิโรคไม่ตดิต่อเร้ือรังได้หลายโรค 

 จากการเปรียบเทยีบจากค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (body mass index) ประชาชน อบต.ขอนหาด 

อ าเภอ ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยเฉล่ียค่าดัชนีความหนาของร่างกายอยู่ในช่วง 

21.82±3.50 กโิลกรัม/เมตร2 และ 23.14±4.26 กโิลกรัม/เมตร2 ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทยีบค่าดัชนีความหนาของ

ร่างกายของประชาชนดังกล่าวด้วยค่าสถิติ Independent T-test พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(P<0.01) ทั้งนี้ เนื่องจากการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันและกิจกรรมการออกก าลังกาย เช่น กิจกรรมการวิ่ง 

เดินเพ่ือสขุภาพหรือการเคลื่อนไหวอื่น และจะต้องใช้หลักในการออกก าลังกาย คือ ความบ่อยอย่างน้อยสปัดาห์ละ 3-5 

วัน ระยะเวลาที่ใช้ในการออกก าลังกายแต่ละคร้ังต้องไม่น้อยกว่า 30 นาที ความหนักของระดับการออกก าลังกาย 

(physical activity level) ประมาณ 60-80 % ของความสามารถสงูสดุของร่างกาย หรืออตัราชีพจรจะต้องถงึขั้น 170 – 

อายุ ในขณะที่ Bandura, A. (1986) แนวทางที่ใช้ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนสามารถใช้ทฤษฏีการ

เรียนรู้ ปัญหา (Social Cognitive theory) ด้วยการปรับพฤติกรรมในด้านของการรับรู้สมรรถนะแห่งตน (Self-efficacy) 

ในชีวิตประจ าวันมพีฤตกิรรมและกจิกรรมต่างๆ มคีวามแตกต่างกนัระหว่างเพศชายและเพศหญิง ท าให้ค่าดชันีความหนา

ของร่างกาย (body mass index) ของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเพศชาย

และเพศหญิงมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) สอดคล้องกับจากการศึกษาของนักวิจัยต่างๆ เช่น 

Ramadan and Barac-Nieto et al. (2003) ที่รายงานว่าการเพ่ิมค่าดัชนีความหนาของร่างกาย (body mass index) หรือ

อ้วน (obesity) เนื่องจากบุคคลที่มีระดับการออกก าลังกาย (physical activity) ต ่า จึงสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ 

งานสร้างเสริมสขุภาพและป้องกนัโรคระดบัชาติ ปี พ.ศ. 2554-2558 ในเรื่องของการด าเนินงานสร้างเสริมสขุภาพและ

ป้องกันโรคของชาติ เกิดการบูรณาการกิจกรรมและงบประมาณ ลดความซ า้ซ้อน และให้ครอบคลุมการพัฒนาระบบ

พฤตกิรรมสขุภาพได้อย่างยั่งยืน (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ, 2554) 

ส าหรับการเปรียบเทยีบสมรรถภาพทางกาย ระหว่างเพศชายและเพศหญิงของประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอ

ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายของการกีฬาแห่งประเทศ โดยภาพรวม 

พบว่า สมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรงอดทนของกลุ่มกล้ามเนื้ อบริเวณท้อง ล าตัว และความแขง็แรงอดทนของ

กลุ่มกล้ามเนื้ อแขน ไหล่ และหน้าอก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.01) แต่เมื่อเปรียบเทียบ
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สมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เอน็ยึดข้อ ของกล้ามเนื้อบริเวณหัวไหล่ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ

บริเวณต้นขาด้านหลัง หลังส่วนล่าง และความทนทานของระบบการไหลเวียนโลหิตและการหายใจ พบว่าไม่มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) เพราะมีปัจจัยเกี่ยวกบัด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ การศึกษา พฤติกรรม

การออกก าลังกายและเล่นกฬีา ลักษณะการประกอบอาชีพ เศรษฐกจิ ลักษณะของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันยังไม่

สามารถเพ่ิมสมรรถภาพทางกายของประชาชน ทั้งนี้ เนื่องจากความถี่ในการออกก าลังกาย ยังไม่ถูกต้องตามหลักของการ

ออกก าลังกาย ซึ่งจะต้องออกก าลังกายแต่ละคร้ังอย่างน้อย 30 นาที ความถี่ในการออกก าลังกายอย่างน้อยมากกว่า

สัปดาห์ละ 3 ครั้ง และอัตราชีพจรไม่ต ่ากว่า 70 %  จึงมีผลต่อการการเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย ซึ่ง Dyrstad et al. 

(2006) ได้ระบุถึงปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย (improvement in physical fitness ) คือ 

ความถี่ในการออกก าลังกาย (frequency ) หากประชาชนได้มีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกฬีาเป็นประจ าบ่อยครั้งหรือ

ออกก าลังกาย มีความถี่มากขึ้ น กจ็ะท าให้มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้ น การด าเนินการตามหลักการออกก าลังกายที่

สอดคล้องกับวิทยาลัยเวชศาสตร์การกีฬาแห่งสหรัฐอเมริกา (ACSMs, 1995 ) มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ ความถี่

ของการออกก าลังกาย (frequency of exercise ) ความแรงของการออกก าลังกาย (intensity of exercise ) และระยะเวลา

หรือความนานของ  การออกก าลังกาย (time or duration of exercise ) จึงสอดคล้องกับอ านาจ สร้อยทอง และคณะ 

(2555) กิจกรรมการออกก าลังกาย (physical activity) หรือระดับการออกก าลังกาย (physical activity level) เป็น

ปัจจัยส าคญัที่ส่งผลให้เกดิความแตกต่างของสมรรถภาพทางกาย และสอดคล้องกบัข้อสรปุของ Napradit et al. (2009) 

ที่กล่าวว่ากลุ่มบุคคลที่มีการออกก าลังอยู่เสมอจะมีสมรรถภาพทางกายสูงกว่ากลุ่มไม่ค่อยได้ออกก าลังมากนัก 

เพราะฉะนั้นองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะต้องหามาตรการสร้างแรงจูงใจกระตุ้นเตอืนให้ประชาชนหันมาใส่ใจสขุภาพ โดย

การออกก าลังกายและเล่นกีฬาให้บ่อยคร้ังขึ้น เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รู้ จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ท างานอดิเรกเพ่ือพักผ่อนและหาวิธกีารผ่อนคลายความเครียด ต้องปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค เพ่ือที่จะได้มีชีวิตอย่าง

มคีวามสขุได้ก้าวทนักบัโลกยุคปัจจุบนั  

ด้านสมรรถภาพทางกายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดกิจกรรมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 

ให้กบัประชาชนอย่างจริงจัง แต่มักประสบปัญหาเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ขาดการได้รับการสนับสนุนจาก

ภาครัฐ เอกชน ดังเช่นปัญหาอุปสรรคที่สอดคล้องกบัณิชารีย์ ใจค าวัง (2558) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นวัยท างานใช้

เวลาในการประกอบอาชีพ ความสนใจ และความต้องการที่จะออกก าลังกายและเล่นกีฬามีน้อย เนื่องจากไม่มีเวลาว่าง 

เพราะสภาพการท างานประกอบอาชีพเกษตรกร ส่วนใหญ่ท าสวนยางพารา ต้องตื่นนอนตั้งแต่เช้าและมีการเคลื่อนไหว

ร่างกายจากการท างานแทนการออกก าลังกาย จะมีส่วนน้อยที่มีการออกก าลังกายและการเล่นกีฬานอกเหนือจากการ

ท างาน แต่ไม่มีความสม ่าเสมอ เช่น การป่ันจักรยาน การเดิน ดังกรณีที่เสาวนีย์ ขวานเพชร (2554) พฤติกรรมการออก

ก าลังกายเน้นไปที่งานที่ท าอยู่มีการปฏบิัติไม่ถูกต้อง ได้เพ่ิมเติมเร่ืองการออกก าลังกายที่ถูกต้อง เช่น ระยะเวลา ความถี่ 

และความหนัก การตรวจวัดชีพจร การออกก าลังกายที่ได้ผลต้องให้ชีพจรเต้นได้ตามเกณฑ์ที่ก  าหนดไว้ ประชาชนไม่

สามารถออกก าลังกายตามแผน ไม่มเีวลาออกก าลังกายเนื่องจากสภาพวิถชีีวิตในการท างาน (มงคล การณุงามพรรณ และ

คณะ, 2555) ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา 3 แห่งได้บอกให้รู้ ว่าการออกก าลังกายของผู้ที่มีอายุเกนิ 40 ปี

ขึ้นไป การศึกษาเป็นการบอกให้เหน็ความเกี่ยวพันของการออกก าลังกบัตวัชี้ วัดทางกรรมพันธุท์ี่กระทบถงึความชรา แสดง

ให้เห็นว่าผู้ที่อยู่ในระหว่างวัย 40-65 ปี มีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องออกก าลังให้ได้เวลารวมกนัสัปดาห์ละ 450 นาที 

หรือเฉล่ียวันละ 64 นาท ีหรือนานวันละชั่วโมงเศษเลก็น้อย จะช่วยให้มีอายุยืนกว่าผู้ที่ไม่ออกก าลังกายได้มากถึงร้อยละ 

40 และกจิกรรมการออกก าลังกายที่น่าจะท าได้แก่ การเดนิ ป่ันจักรยาน และยกน า้หนัก (ไทยรัฐ, 2558) ดงันั้นองคก์าร

บริหารส่วนต าบลควรมีการสนับสนุนให้จัดการแข่งขันกีฬาสี กีฬาประเพณีพ้ืนบ้าน เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

หมู่บ้านในชุมชนให้กบัประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

การบ ารุงดูแลสุขภาพ การจัดระดับอ้วนนี้ จัดตามการศึกษาของ The Asia-Pacific Perspective : Redefining 

obesity and its treatment Feb 2000. ดชันีความหนาของร่างกายน้อยกว่า 18.5 มนี า้หนักน้อยเกนิไป ดชันีความหนาของ

ร่างกายระหว่าง 18.5-24.9 น า้หนักปกตแิละมปีริมาณไขมนัอยู่ในเกณฑป์กต ิดชันีความหนาของร่างกายอยู่ระหว่าง 25-
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29.9 เป็นคนอ้วนระดบั 1 และดชันีความหนาของร่างกายมากกว่า 30 จัดว่าอ้วนระดบั 2 และข้อมูลจากไทยรัฐ (2558 : 

7) กล่าวไว้ว่าคนเรามักจะเดินช้าเมื่อเดินระยะใกล้ๆ แต่จะเร่งฝีเท้าขึ้นเมื่อต้องการเดินไกลๆ ขณะเวลาวิ่งออกก าลังกาย

ควรเปล่ียนแปลงความเรว็ให้ต่างกนัไป จะช่วยให้เผาผลาญและแคลลอร่ีได้มากขึ้นถึงร้อยละ 20 คนทั่วไปอาจนึกว่าการ

เดินอยู่ทุกวันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรมากนัก จากการเดินแต่ละคร้ังเพียงแต่เราเปล่ียนแปลงอตัราความเรว็ของการเดนิ

เราจะได้พลังเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ 8 เมื่อเราเปล่ียนอัตราความเรว็เป็นเหตุให้ขาของเราหนักแรงขึ้น และเร่งขบวนการเผา

ผลาญพลังงานมากขึ้น  ดังนั้นผู้บริหารองค์กรจึงควรศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  โดยการเพ่ิม

ความถี่ในการออกก าลังกายที่เหมาะสม ช่วยลดการเกดิโรคหัวใจตีบ ลดความอ้วน และเพ่ิมสมรรถภาพทางร่างกาย ช่วย

ให้มร่ีางกายสดัส่วนปกต ิมคีวามยืดหยุ่น มคีวามแขง็แรงของกล้ามเนื้อ หัวใจแขง็แรง ควบคุมน า้หนัก ลดไขมนัในร่างกาย 

เพราะการออกก าลังกายจะลดความอยากอาหารและมีการเผาผลาญพลังงานให้เพ่ิมมากขึ้น ( มนต์ทรัฐ  โรจนาศรีรัตน์ 

ไคโร, 2558 ) รวมทั้งการเพ่ิมโอกาสในการออกก าลังกายและเล่นกีฬา ควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรด้านกีฬาและ

นันทนาการ ส่วนในกลุ่มของผู้สูงอายุ นงนุช แย้มวงศ์ (2558 : 15) ได้กล่าวไว้ว่า ผลของการเดินจงกรมสมาธิต่อ

สมรรถภาพทางกาย ระดับความจ าระยะสั้น และความฉลาดทางอารมณ์ของผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรม พบว่าค่าเฉล่ีย

สมรรถภาพทางกายกลุ่มผู้สงูอายุที่ปฏบิตัธิรรมด้วยการเดนิจงกรมสงูกว่ากลุ่มที่นั่งสมาธ ิและมค่ีาคะแนนความจ ามากกว่า

กลุ่มที่นั่งสมาธ ิการออกก าลังกายด้วยกจิกรรมเดินจงกรมอย่างสม ่าเสมอและมีการปฏบิัติภาวนาสมาธคิวบคู่กนัสามารถ

เพ่ิมสมรรถภาพทางกายทั้งระดบัความจ าและความฉลาดทางอารมณ ์ฉะนั้นจึงควรส่งเสริมให้ผู้สงูอายุออกก าลังกายเป็นประจ า  

จากผลการวิจัยข้างต้นท าให้ทราบว่าประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังมีผล

สมรรถภาพทางกายอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้นมข้ีอเสนอแนะ เจริญ กระบวนรัตน์ (2557 : 12) กล่าวว่าการออกก าลัง

กายหรือการฝึกซ้อมกฬีาที่ด ีหากต้องการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ต้องการ ควรน าหลักการพ้ืนฐานใน

การฝึกซ้อมหรือหลักการของฟิต (FITT ) มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดโปรแกรมการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับ

สถานภาพและสุขภาพของตน ไม่ว่าจะเป็นความสม ่าเสมอหรือความถี่ในการออกก าลังกาย (Frequency ) ความหนัก 

(Intensity ) และระยะเวลาที่ใช้ในการออกก าลังกาย (Time/ Duration ) ตลอดจนรูปแบบวิธกีารออกก าลังกาย (Type/ 

Mode ) ที่เหมาะสมกบัสขุภาพร่างกายของตนเอง ดังนั้นการออกก าลังกายหรือการฝึกซ้อมที่ดี จึงไม่ใช่การท าตามหรือ

เลียนแบบ แต่เป็นการเรียนรู้ที่จะท าอย่างไรให้ตนเองได้รับประโยชน์จากการออกก าลังกายหรือการฝึกซ้อมอย่างเตม็ที่

ตรงตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ต้องการโดยไม่จ าเป็นต้องท าตามผู้อื่น ส่วนข้อคดิเหน็ของเกษม นครเขตต ์(2558 : 

14) ได้กล่าวไว้ว่ามาตรการส่งเสริมกจิกรรมทางกายคนไทย มาตรการระดับชุมชน ให้อ านาจองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) จัดสรรงบประมาณ เพ่ือการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้อต่อการมีกจิกรรมทางกายของประชาชน มาตรการเพ่ิม

เวลาการเล่นแบบ Active play ให้นักเรียนวันละ 60 นาท ีมาตรการระดับองค์กรภาครัฐ เสริมกระบวนทศัน์องค์กรทาง

กฬีาของรัฐ มาตรการระดบัชาต ิก าหนดให้กจิกรรมทางกายเพ่ือสขุภาพ และมาตรการสื่อสารเพ่ือสงัคม พัฒนาระบบและ

ช่องทางการสื่อสาร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสงัคมถึงความส าคัญ และความจ าเป็นของกจิกรรมทางกายที่มีต่อการ

เสริมสร้างสขุภาพของประชาชน ทุกกลุ่มวัย มาตรการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักเพ่ือป้องกนัโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง คือ การลด

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดการอาหาร และการเพ่ิมการเคลื่อนไหวทางกาย (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, 2558) 

และจากผลการประชุม World Economic Forum ปี 2554 ผลร้ายที่เกิดจากกลุ่มโรคเอน็ซีดี หรือโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดนิหายใจเรื้อรัง โรคมะเรง็ โรคเบาหวาน และสขุภาพจิต (หทยั  ชิตานนท,์ 2558) 

 ข้อเสนอแนะการประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ควรจัดโครงการให้ความรู้ เพ่ือเสริมสร้างความ

ตระหนัก ควรสร้างบุคลากรต้นแบบในชุมชน พัฒนาสื่อที่หลากหลายรปูแบบและเหมาะสมกบัลักษณะทางประชากร การ

เพ่ิมวุฒิระดับทางการศึกษาของประชาชน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการบริโภคอาหารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การออกก าลังกายและเล่นกีฬาที่เหมาะสม ควรเร่งให้ความรู้

ความเข้าใจกบักลุ่มคนอาการอ้วนลงพุง เกี่ยวกบัการป้องกนัอาการอ้วนลงพุง ผลเสยีที่ตามมาของอาการอ้วนลงพุง ตลอด

จนถงึการจัดกจิกรรมต่างๆ เช่น การออกก าลังกายและการเล่นกฬีา ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการบริโภคอาหารให้เหมาะสม

กับวัย เพ่ือป้องกันการเกิดอาการอ้วนลงพุงของประชาชน (สมชาย สุขอารีย์ชัย , 2553) ควรมีการให้สุขศึกษาและ
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ประชาสมัพันธท์ี่ถูกต้องเกี่ยวกบัอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยเฉพาะชาวเกษตรสวนยางพาราที่มกีารดื่มเคร่ืองดื่ม

ชูก าลัง เพ่ือสร้างความตระหนักในการดูแลสขุภาพตนเองให้เพ่ิมมากขึ้น (ปุญญพัฒน์  ไชยเมล์ และตั้ม บุญรอด, 2555) 

ให้ตระหนักถึงความส าคัญการวางแผนพัฒนาโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพ และให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า

หมู่บ้านเย่ียมบ้านเป็นพ่ีเล้ียงให้ค าปรึกษา เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการมส่ีวนร่วมในชุมชน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณประชาชน อบต.ขอนหาด อ าเภอชะอวด จังห วัดนครศรีธรรมราช ที่ให้ความอนุเคราะห์ 

และให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้ งนี้  และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากส านักงานวิจัยแห่งชาติ และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2560 

 

เอกสารอา้งอิง 

การกฬีาแห่งประเทศไทย ส านักงานพัฒนาการกฬีาและนันทนาการ ส านักวิทยาศาสตร์การกฬีา (2559) 

 คู่มอืทดสอบสมรรถภาพทางกาย. กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

เกษม  นครเขตต ์(2558) “โรคเอน็ซีดที  ารัฐสญูเงนิ 1.9 แสนล้าน” มตชินรายวนั (2 ธนัวาคม 2558) : 14 

เจริญ  กระบวนรัตน ์(2557) การประยุกตห์ลักการพ้ืนฐานในการฝึกซ้อม (FITT) วารสาร สขุศึกษา พลศึกษา 

 และสนัทนาการ. ปีที่ 40(2) : 12 

จักรพันธ ์ ชมสวน และสมภพ พรมใย (2550) ประเมนิภาวะสขุภาพศึกษาความรู้ ด้านโภชนาการและพฤตกิรรม 

 การบริโภคอาหาร และหาความสมัพันธร์ะหว่างความรู้ ด้านโภชนาการและพฤตกิรรมการบริโภคอาหาร  กบั
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ระยะแรกในผูค้ลอดปกติ 
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The Output of Lower Uterine Segment Compression and Uterine Massage for Prevention of Early Postpartum 

Hemorrhage after Vaginal Delivery 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยกึ่งทดลองคร้ังนี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลลัพธข์องการกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทนัทนีาน 10 

นาทร่ีวมกบัการนวดคลงึมดลูกทุกๆ 15 นาทภีายใน 2 ชั่วโมงหลังรกคลอดต่อปริมาณการสญูเสยีเลือดภายใน 2 ชั่วโมง

หลังรกคลอดซึ่งจากการทบทวนสถติ ิ อตัราการตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกของโรงพยาบาลแม่สรวยยังไม่ลดลงจาก

เป้าหมาย ท าการเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างครรภ์เสี่ยงต ่าที่มาคลอดปกตใินโรงพยาบาลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่าง

เดอืน ธนัวาคม 2559 ถงึเดอืนมกราคม 2560 แบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น2 กลุ่มคอื กลุ่มทดลองจ านวน 30 ราย และกลุ่ม

ควบคุมจ านวน 30 ราย ตวัอย่างจากทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะได้รับการดูแลปกตติามมาตรฐานของโรงพยาบาล 

แต่กลุ่มทดลอง ภายหลังรกคลอดทนัทจีะได้รับการกดมดลูกส่วนล่างนาน 10 นาทแีละการนวดคลึงมดลูกทุกๆ 15 นาที

จนครบ 2 ชั่วโมงหลงัคลอดและท าการวัดปริมาณเลือดภายหลงัการทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยวิธกีารชั่ง

น า้หนักถุงตวงเลือดและผ้าอนามยั วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้คลอดทั้ง 2 กลุ่มโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ วเิคราะห์

ความแตกต่างของลักษณะกลุ่มตวัอย่างด้วยสถติิ chi-square และ t-test และเปรียบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

ปริมาณการสญูเสยีเลือดในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมด้วยสถติ ิindependent t-test  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมค่ีาเฉล่ียปริมาณการสญูเสยีเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลงัคลอดน้อยกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เหน็ว่าการกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทนัที

นาน 10 นาทร่ีวมกบัการนวดคลงึมดลูกทุกๆ 15 นาทภีายใน 2 ชั่วโมงหลงัรกคลอดสามารถลดปริมาณการสญูเสยีเลือด

ภายใน 2 ชั่วโมงหลังรกคลอดได้  

ค าส าคญั กดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอด ตกเลือดหลังคลอดระยะแรก คลึงมดลูกหลังคลอด 

 

Abstract 

This quasi experimental research aimed to examine the output of lower uterine segment compression 

immediately after placental delivery for 10 minutes and uterine massage every 15 minutes to the amount of blood 

loss within 2 hours postpartum  period. Which from the review that the rate of early postpartum hemorrhage in 

Maesuai Hospital not decreased from the goal. Data were collected from the low risk mothers who gave vaginal 

delivery at Maesuai Hospital, Chiangrai between December 2016 and January 2017.  They were devided into two 

groups, the experimental group 30 cases and the control group 30 cases. Mothers in both experimental and control 

groups were treated with the same methods. In addition, in the experimental group, the participants were assisted 

by lower uterine segment compression immediately after placental delivery for 10 minutes and uterine massage 

every 15 minutes within 2 hours postpartum period. The amount of blood loss was measured and record in both 

experimental and control groups, based on the weighting the measuring blood bag and pad. 
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The results revealed that the experimental group had significantly lower mean of blood loss within 2 hours 

postpartum period than the control group (p<.01). These findings suggested that the lower uterine segment 

compression immediately after placental delivery for 10 minutes with the uterine massage every 15 minutes could 

reduce the amount of blood loss within 2 hours postpartum  period 

Keywords lower uterine segment compression, early postpartum hemorrhage, uterine massage after placental 

delivery 

 

ความส าคญัของปัญหา 

ภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก (early postpartum hemorrhage) เป็นสาเหตุการตายอนัดับหนึ่งของมารดา

ทั่วโลกโดยมารดาประมาณร้อยละ 6 เสยีชีวิตจากสาเหตนุี้และมากกว่าร้อยละ 30 เกดิทวีปแอฟริกาและเอเชีย ในประเทศ

ที่พัฒนาแล้วพบในอตัรา 1 ต่อแสนของการเกดิมชีีพและในประเทศที่ก  าลังพัฒนาพบในอตัราสงูถงึ 1 ต่อพันของการเกดิ

มีชีพ (Fawole, Awolude, Adeniji&Onafowokan, 2010) จากการวิเคราะห์อัตราการตายของมารดาทั่วโลกระหว่างปี 

2003 ถึง 2009 พบว่าภาวะแทรกซ้อนทางสตูิศาสตร์เป็นสาเหตุการตายของมารดาสูงถึงร้อยละ 73 และพบอัตราการ

ตายจากภาวะตกเลือดถึงร้อยละ 27.5 (Say et al., 2014)  ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสขุได้ก าหนดเป้าหมายให้

การตายของมารดาไม่เกนิ 15 ต่อการเกดิมีชีพแสนคน จากรายงานสถานการณ์การตายของมารดาปี พ.ศ. 2558 พบว่า

อัตราการตายของมารดาในเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตของประเทศไทยคือ 22.73 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน จังหวัด

เชียงรายเป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 พบอัตราการตายของมารดาเท่ากับ 32.69 ต่อการเกิดมีชีพ

แสนคน ซึ่งเป็นอตัราที่สงูกว่าเป้าหมาย ย่ิงไปกว่านั้นยังพบว่า ภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรกเป็นสาเหตกุารตายอนัดบั

หนึ่งของมารดา (คณะกรรมการพัฒนางานอนามัยแม่และเดก็ ระดับพ้ืนที่เครือข่ายบริการที่ 1 โรงพยาบาลล าพูนและ

ส านักงานสาธารณสขุจังหวัดล าพูน, 2558)  

โรงพยาบาลแม่สรวยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายของกลุ่มงานพัฒนาอนามัยแม่และเดก็ จังหวัด

เชียงรายมาโดยตลอด มีการพัฒนาระบบป้องกนัการตกเลือด โดยใช้การเร่งคลอดในระยะที่สามของการคลอด (active 

management of the third stage of labor: AMTSL) ซึ่งประกอบด้วย การใช้ยากลุ่มที่มผีลให้มดลูกหดรัดตวั (uterogenic) 

การตัดสายสะดือ (early/late cord clamping) การคลอดรกโดยการควบคุมแรงดึงสายสะดือ(controlled cord traction) 

และการนวดคลึงมดลูก (uterine massage) มาตั้งแต่ปี 2551 และได้มีการก าหนดเป้าหมายให้อตัราตกเลือดหลังคลอด

ระยะแรกน้อยกว่าร้อยละ 5 แต่อตัราการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกของโรงพยาบาลแม่สรวยตั้งแต่ปี 2551-2558 อยู่

ระหว่างร้อยละ 2.22 ถึง 7.35 โดยในปี 2556-2558 พบอัตราการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกเท่ากับร้อยละ 3.29  

,4.60 และ 4.33 ตามล าดับ โดยเฉพาะปี 2559 ใน 6 เดือนแรกพบอตัราการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกสงูถึงร้อยละ 

6.43 ซึ่งยังคงไม่ลดลงจากเป้าหมายแม้ว่าจะได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการเพ่ือป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด

ระยะแรกตามมาตรฐานการดูแลผู้คลอดในระยะคลอด (คณะกรรมการงานอนามัยแม่และเดก็จังหวัดเชียงราย , 2559) 

จากการวิเคราะห์สถานการณก์ารตกเลือดหลังคลอดระยะแรกพบการเสยีเลือดภายหลังรกคลอดทนัท ีร้อยละ 57.90 เสยี

เลือดในระยะเยบ็แผล ร้อยละ 36.84 และเสยีเลือด ในระยะหลังจากเยบ็แผลเสรจ็ร้อยละ 5.26 โดยสาเหตุที่ส  าคัญของ

การตกเลือดหลังคลอดระยะแรกส่วนใหญ่เกดิจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 52.38 การบาดเจบ็ของช่องทาง

คลอดร้อยละ 38.09 และมีเศษรกและเยื่อหุ้มรกค้างในโพรงมดลูก ร้อยละ 9.53 ตามล าดับ  (หน่วยงานห้องคลอด

โรงพยาบาลแม่สรวย, 2558) มีการศึกษาประสทิธผิลของการกดมดลูกส่วนล่าง (lower uterine segment compression) 

เพ่ือป้องกนัภาวะตกเลือดหลังคลอดระยะแรก พบว่าการกดมดลูกส่วนล่างนาน 10 นาทสีามารถป้องกนัการตกเลือดหลัง

คลอดและลดจ านวนการสญูเสยีเลือดลงได้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติแิละลดจ านวนการสญูเสยีเลือดลงได้ 29.26 มลิลิลิตร 

(วันชัย จันทราพิทกัษ์, กมล ศรีจันทกึและเรณ ูเหลืองวัฒนอรณุ, 2554) โดยยับยั้งการขาดออกซิเจนของมดลูก ช่วยปิดรู

เปิดของหลอดเลือด ท าให้กล้ามเนื้อมดลูกหดรัดตวัดีขึ้นและอาจท าให้เลือดหยุดได้ในที่สดุ (วันชัย จันทราพิทกัษ์, วิสทุธิ์ 

อนันตส์กุลวัฒน์, สกุจิ ศรีทพิยวรรณ, สงวน โสจินดารัตน์, กมล ศรีจันทกึ และ เรณ ูวัฒนเหลืองอรณุ, 2557) การปฏบิตัิ
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ในคลินิกปัจจุบนัเกี่ยวกบัการคลึงมดลูกภายหลังคลอด องคก์ารอนามยัโลก (WHO) แนะน าให้มกีารตรวจสอบการหดรัด

ตัวของมดลูกทุก 15 นาทแีละหากพบว่ามดลูกหดรัดตัวไม่ดี ให้ท าการนวดคลึงซ า้และให้หยุดนวดคลึงมดลูกเมื่อมดลูก

หดรัดตัวดีแล้วแต่สภาสตูินรีแพทย์แห่งอเมริกา (ACOG) และสมาพันธส์ตูินรีแพทย์นานาชาติ (FIGO) แนะน าให้คลึง

มดลูกทุก 15 นาท ีจนครบ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดโดยการศึกษาการใช้นวัตกรรมตุก๊ตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทุก 15 นาที

จนครบสองชั่วโมงแรกหลังคลอดพบว่าสามารถลดปริมาณการสูญเสียเลือดในสองชั่วโมงแรกหลังคลอดลงได้อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (สพุรรณี ศรีภาชัย, 2558) และการศึกษาผลของการนวดมดลูกต่อการหดรัดตัวของมดลูกในมารดา

หลังคลอดพบว่าปริมาณเลือดที่ออกในสองชั่วโมงแรกหลังคลอดน้อยกว่าค่ามาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (อุมา

สวรรค ์ชูหาและสร้อย อนุสรณธ์รีกุล, 2557) 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลลัพธข์องการกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทนัที

นาน 10นาท ีร่วมกบัการนวดคลึงมดลูกทุกๆ 15 นาทใีน 2 ชั่วโมงหลังคลอดต่อปริมาณการสญูเสยีเลือดว่าสามารถลด

ปริมาณการสญูเสยีเลือดได้มากกว่าการศึกษาที่ผ่านมาหรือไม่เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและสร้างมาตรฐาน

การดูแลมารดาในระยะคลอดและหลังคลอดต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพ่ือศึกษาผลลัพธข์องการกดมดลูกส่วนล่างภายหลงัรกคลอดทนัทนีาน 10 นาทร่ีวมกบัการนวดคลึงมดลูกทุกๆ 

15 นาทใีน 2 ชั่วโมงแรกหลังรกคลอดต่อปริมาณการสญูเสยีเลือดในระยะสองชั่วโมงแรกหลงัรกคลอดในผู้คลอดปกต ิ

 

สมมติฐานการวิจยั 

มารดาในระยะสองชั่วโมงแรกหลังรกคลอดที่ได้รับการดูแลตามแนวทางการจัดการเพ่ือป้องกนัการตกเลือดหลัง

คลอดร่วมกบัการกดมดลูกส่วนล่างภายหลงัรกคลอดทนัทนีาน 10 นาท ีร่วมกบัการนวดคลึงมดลกูทุก 15 นาทใีนระยะ 2 

ชั่วโมงแรกหลังรกคลอด มปีริมาณการสญูเสยีเลือดน้อยกว่ามารดาที่ได้รับการดูแลตามปกต ิ

 

กรอบแนวคิดในการวิจยัและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ง 

การกดมดลูกส่วนล่าง (lower uterine segment compression) ท าได้โดยกดให้ตรงต าแหน่งมดลูกส่วนล่าง คอื

ต าแหน่งเหนือหัวหน่าว (suprapubic) โดยกดให้แรงพอ พยายามกดให้แรงที่สดุ เพ่ือให้ส่วนของมดลูกที่ถูกกดบีบเข้าหา

กันแนบแน่นและพยายามให้ลักษณะการกดเหมือนกับการกดห้ามเลือดบนต าแหน่งอื่นของร่างกาย ท าการกดอย่าง

ต่อเนื่องเพ่ือให้เลือดที่ปลายหลอดเลือดมีเวลาแขง็ตัว ท าให้หลอดเลือดต่างๆเหยียดตึง (Yuksel, 2015) การกดมดลูก

และดันมดลูกขึ้นไปทางด้านศีรษะจะท าให้ช่องคลอดด้านบนโป่ง (tenting) เป็นช่องว่างท าให้ตรวจร่องรอยการฉีกขาดได้ 

สามารถเยบ็ซ่อมแซมแผลฉีกขาดได้อย่างง่ายดาย เทคนิคการกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทันทีสามารถลดการ

สญูเสยีเลือดจากการที่มดลูกหดรัดตัวไม่ดีได้โดยยับยั้งการขาดออกซิเจนของมดลูก ช่วยปิดรูเปิดของหลอดเลือด ท าให้

กล้ามเนื้อมดลูกหดรัดตวัดขีึ้นและอาจท าให้เลือดหยุดได้ในที่สดุ (วันชัย จันทราพิทกัษ์, วิสทุธิ์ อนันตส์กุลวัฒน์, สกุจิ ศรี

ทพิยวรรณ, สงวน โสจินดารัตน์, กมล ศรีจันทกึ และ เรณ ูวัฒนเหลืองอรณุ, 2557)  

 

การกดมดลูกส่วนล่างภายหลงัรกคลอดทนัทนีาน 10 

นาทร่ีวมกบัการนวดคลงึมดลูกทุก 15 นาทใีนระยะ 2 

ชั่วโมงแรกหลังรกคลอด 

ปริมาณการสญูเสยีเลือด 

ภายหลังรกคลอด 
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วันชัย จันทราพิทกัษ์ กมล ศรีจันทกึ และเรณ ูวัฒนเหลืองอรณุ (2554) ท าการศึกษาประสทิธผิลของการกดมด

ลูกส่วนล่าง (lower uterine segment compression technique) ในการป้องกนัภาวะตกเลือดหลังคลอด ระยะแรก ณ กลุ่ม

งานสตูิ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 

2552 – มีนาคม พ.ศ. 2553  ศึกษาในมารดาที่ตั้งครรภ์เดี่ยวอายุครรภ์ 28-42 สัปดาห์ ไม่มีประวัติการคลอดหรือ

ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง มีความเข้มข้นของเกลด็เลือดมากกว่า 150,000  ต่อเดซิลิตร คลอดปกติทางช่องคลอดจ านวน 

686 ราย โดยการสุ่มเลือกเป็นกลุ่มควบคุม 343 ราย และกลุ่มทดลองจ านวน 343 รายทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

ได้รับการดูแลการคลอดแบบปกติ คือได้รับยากระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก (oxytocin) ก่อนคลอดและหลังคลอด 

หนีบและตัดสายสะดือภายใน 3 นาทีหลังทารกคลอด ท าคลอดรกแบบควบคุมแรงดึงสายสะดือ (controlled cord 

traction) พร้อมคลึงมดลูกทนัทหีลังรกคลอด ส่วนกลุ่มทดลองเพ่ิมการกดมดลูกส่วนล่างทางหน้าท้องนาน 10 นาท ีขณะ

ทดลอง กลุ่มควบคุมถูกคดัออก 5 รายจากสาเหตรุกค้าง ส่วนกลุ่มทดลองถูกคดัออก 4 รายเนื่องจากรกค้าง 2 ราย ฝีเยบ็

ฉีกขาดเป็นบริเวณกว้าง 1 รายและเกดิก้อนเลือดคั่งในช่องทางคลอด 1 ราย ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมอีตัราการตก

เลือดหลังคลอดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (29% vs 6.8%: relative risk 0.43, 95% confidence 

interval 0.21-0.90, p=0.02) และลดจ านวนการสญูเสยีเลือดลงได้ 29.26 มลิลิลิตร (289.70 ± 179.53 มลิลิลิตร vs 

260.44 ± 116.30 มลิลิลิตร, p=0.012)  

การคลึงมดลูกหลงัคลอด การศึกษาผลของการใช้นวัตกรรมตุก๊ตาช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อปริมาณการสญูเสยี

เลือดในมารดาสองชั่วโมงแรกหลังคลอดที่มารับบริการคลอดที่ห้องคลอด โรงพยาบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 

60 ราย กลุ่มควบคุม 30 คนได้รับการดูแลตามปกตใินระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดส่วนกลุ่มทดลอง 30 คน ได้รับการ

ดูแลตามปกตใินระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดร่วมกบัการใช้นวัตกรรมตุก๊ตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทุกๆ 15 นาทภีายหลัง

รกคลอด ผลการวิจัยพบว่าปริมาณการสูญเสียเลือดเฉล่ียในสองชั่วโมงแรกหลังคลอดของกลุ่มทดลองน้อยกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (สุพรรณี ศรีภาชัย, 2558)  นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาผลของการนวด

มดลูกต่อการหดรัดตัวของมดลูกในระยะ 24 ชั่วโมงหลังคลอดซึ่งเป็นการศึกษาเชิงทดลองทางคลินิก (Clinical Trial 

Research Design) ในมารดาตั้งครรภ์เดี่ยว 11 ราย ที่มาคลอด ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดย

กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการนวดมดลูกจนหดรัดตัวดีทุก 15 นาทีจนครบสองชั่วโมงหลังคลอด ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ีย

ของระยะเวลาที่ใช้ในการนวดมดลูกจนมดลูกหดรัดตัวดี เท่ากับ 2.32 ±  0.11 นาที ปริมาณเลือดที่ออกในระยะสอง

ชั่วโมงหลังคลอดอยู่ในเกณฑป์กตแิละน้อยกว่าค่ามาตรฐานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.01) และระดบัยอดมดลูกใน 

24 ชั่วโมงหลังคลอดลดลงมากกว่าค่ามาตรฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) (อุมาสวรรค์ ชูหาและสร้อย 

อนุสรณธ์รีกุล, 2557)  

 

วิธีการด าเนินวิจยั 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คอื มารดาในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดที่มารับบริการคลอดที่หน่วยงานห้อง

คลอด โรงพยาบาลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดที่มารับบริการคลอดที่หน่วยงานห้องคลอด 

โรงพยาบาลแม่สรวย ระหว่างเดือนธนัวาคม 2559-มกราคม 2560 โดยมีเกณฑค์ัดเข้า (inclusion criteria) ดังนี้คือ มี

อายุระหว่าง 15-45 ปี อายุครรภ์ 37-42 สปัดาห์ อยู่ในระยะที่หนึ่งของการคลอด ไม่มปัีจจัยเสี่ยงในระยะที่หนึ่งและสอง

ของการคลอดจากการประเมินปัจจัยเสี่ยงตามแนวทางการจัดการเพ่ือป้องกนัภาวะตกเลือดหลังคลอด เช่น ความสงูของ

ยอดมดลูกมากกว่าหรือเท่ากบั 36 เซนติเมตร ผ่านการคลอดมากกว่าหรือเท่ากบั 4 ครั้ง ประเมินความก้าวหน้าของการ

คลอดโดยใช้พาร์โทกราฟมีความผิดปกติ ได้รับการช่วยคลอดโดยใช้สตูิศาสตร์หัตการ น า้หนักของทารกมากกว่า 3500 

กรัมและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่รุนแรงในระยะที่หนึ่งและสองของการคลอด ส่วนเกณฑก์ารคัดออก (exclusion criteria) 

คือมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงในระยะที่สามและสี่ของการคลอด เช่น มดลูกปล้ิน ฝีเยบ็ฉีกขาดลึก รกค้าง มีก้อนเลือดคั่ง

ในช่องทางคลอด  เป็นต้น 
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ขนาดกลุ่มตวัอย่างการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก าหนดอ านาจการทดสอบ (Power of test) 80% ที่ระดบั

นัยส าคญั (Level of significance) .05 ใช้สตูรในการค านวณ ขนาดตวัอย่างแบบง่ายส าหรับค่าเฉล่ียแบบการทดสอบทาง

เดยีว (ชูเกยีรต ิวิวฒันว์งศ์เกษม, 2538) ดงันี้  สตูร 

n=
21

)21()( 222







 xZZ
 

จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่าง 30 ราย (กลุ่มละ 30 ราย) ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งคือ 60 ราย 

แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม คือมารดาในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดที่ได้รับการดูแลตามปกติ 30 ราย และกลุ่มทดลองคอื 

มารดาในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดที่ได้รับการดูแลตามปกติร่วมกับการกดมดลูกส่วนล่างและการนวดคลึงมดลูก

ทุกๆ 15 นาที 30 ราย ผู้ศึกษาท าการเกบ็ข้อมูลโดย เกบ็ข้อมูลในกลุ่มควบคุมจนครบ 30 รายก่อน แล้วจึงท าการเกบ็

ข้อมูลในกลุ่มทดลองจนครบ 30 ราย เพ่ือป้องกนัความล าเอยีงของข้อมูล  

 

ตวัแปรท่ีศึกษา ตัวแปรอิสระได้แก่ โปรแกรมการกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทันทีร่วมกับการนวดคลึงมดลูก

ทุกๆ 15 นาทใีน 2 ชั่วโมงหลังคลอดตวัแปรตาม ได้แก่ ปริมาณการสญูเสยีเลือดในระยะสองชั่วโมงหลังคลอด 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) โปรแกรมการกดมดลูกส่วนล่างการนวดคลึงมดลูกและการวัด

ปริมาณเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอด 2) เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

โปรแกรมการกดมดลูกส่วนล่างการนวดคลึงมดลูกและการวัดปริมาณเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังรกคลอด

ประกอบด้วย การกดมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทนัทนีาน 10 นาทร่ีวมกบัการนวดคลึงมดลูกทุก 15 นาทจีนครบ 2 

ชั่วโมงหลังคลอดและการวัดปริมาณเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดโดยการชั่งถุงตวงเลือดและผ้าอนามัยที่เป้ือน

เลือดด้วยเคร่ืองชั่งดิจิตอลที่แสดงผลเป็นตัวเลขมีหน่วยเป็น กรัมโดยถุงตวงเลือดที่ใช้ตลอดการศึกษามีน า้หนัก 40 กรัม

ผ้าอนามัยที่ใช้ตลอดการศึกษา เป็นผ้าอนามัยย่ีห้อเดยีว โดยมีความยาว 18.5 ซม. กว้าง 6 ซม.และหนา 1 ซม. น า้หนัก

ผ้าอนามยั 1 แผ่น เท่ากบั 10 กรัม หลังเยบ็แผลเสรจ็ มารดาหลังคลอดทุกคนจะได้ใส่ผ้าอนามัย 2 แผ่นครบ 2 ชม.หลัง

คลอด พยาบาลห้องคลอดที่ขึ้นปฏบิตังิานจะเป็นผู้ชั่งปริมาณการสญูเสยีเลือดที่ออกทางช่องคลอด โดย 1 กรัม เท่ากบั 1 

มลิลิลิตร  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลการสูญเสียเลือดของมารดาหลังคลอด 

ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกบัการคลอดจ านวน 12 ข้อ ประกอบด้วย อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา อายุ

ครรภ์เมื่อคลอด ล าดบัที่ของการตั้งครรภ์ ล าดบัที่ของการคลอด ระดบัความเข้มข้นของเมด็เลือดแดง (hematocrit) ก่อน

คลอด การได้รับการตดัฝีเยบ็ ระดับการฉีกขาดของฝีเยบ็น า้หนักทารกแรกเกดิ เวลาที่คลอด และระยะเวลาในการคลอด 

ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบและปลายเปิด 2) แบบบันทกึการกดมดลูกส่วนล่างลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ

และปลายเปิด ถามเกี่ยวกับการได้รับการกดมดลูกส่วนล่าง ลักษณะหน้าท้องของผู้คลอด และลักษณะการกดมดลูก

ส่วนล่าง 3) แบบบนัทกึการคลึงมดลูกในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบและปลายเปิด 

ถามเกี่ยวกบัการได้รับการคลึงมดลูกหลังรกคลอด ระยะเวลาที่ใช้ในการคลึงมดลูก 4) แบบประเมินปริมาณการสญูเสยี

เลือดในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอด ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด โดยให้ลงข้อมูลเป็นตวัเลข บอกปริมาณเลือดที่

ออก โดยการชั่งถุงตวงเลือดภายหลังเยบ็แผลฝีเยบ็เสรจ็ร่วมกบัการชั่งผ้าอนามยัเพ่ือวัดปริมาณเลือดด้วยเครื่องชั่งดจิติอล 

แสดงผลเป็นตวัเลข มหีน่วยเป็นกรัม โดย 1 กรัมเท่ากบั 1 มลิลิลิตร 

1. การตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือวิจยั การตรวจสอบคุณภาพความตรงตามเนื้อหา (content validity) 

ผู้วิจัยน าแบบบนัทกึข้อมูลการสญูเสยีเลือดของมารดาหลงัคลอด ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านประกอบด้วย อาจารย์

พยาบาลด้านการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 3 ท่านและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลมารดาและทารก

แรกเกดิ 2 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความตรงและความถูกต้องของเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะ หลังจากผ่านการตรวจสอบ

จากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะมาปรับปรงุให้มคีวามชัดเจนในเนื้อหาและความเหมาะสมด้านภาษา และ
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ตรวจสอบความเที่ยงของแบบบนัทกึข้อมูลการสญูเสยีเลือดของมารดาหลังคลอดโดยผู้วิจัยน าไปทดลองใช้กบัผู้คลอดที่มี

ลักษณะคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 10 ราย และค านวณหาค่าความเที่ยง ด้วยวิธหีาค่าสมัประสทิธิ์อลัฟาของครอ

นบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากบั 0.67   

การพิทกัษสิ์ทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง การวิจัยครั้งนี้ ได้รับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย (เลขที่ 01/2560 ลงวันที่ 8 พ.ย 2559) ก่อนท าการเกบ็ข้อมูลผู้วิจัยได้

พิทกัษ์สทิธิ์กลุ่มตัวอย่างโดยการชี้ แจงวัตถุประสงค์ วิธกีารและประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งการตอบรับหรือปฏเิสธจะไม่มีผล

ต่อการรักษา เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินยอมเข้าร่วมวิจัยโดยให้ลงนามในเอกสารยินยอม ระหว่างการศึกษาถ้ากลุ่มตัวอย่างไม่

ต้องการเข้าร่วมวิจัยสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ข้อมูลที่เป็นเอกสารนักวิจัยจะเกบ็รักษาไว้อย่าง

ดีในตู้ที่มีกุญแจลอ็กและข้อมูลที่เป็นที่เป็นไฟล์อยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้รหัสผ่าน มีเพียงผู้วิจัยเท่านั้นที่จะเข้าถงึ

ข้อมูลได้ การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัยท าในภาพรวม ไม่มีการระบุชื่อของกลุ่มตัวอย่างแต่ใช้เลขรหัสแทน 

ภายหลังจากการเผยแพร่ผลการวิจัยเรียบร้อยแล้วข้อมูลทั้งหมดจะถูกท าลาย หากกลุ่มตัวอย่างมีข้อสงสัยสามารถ

สอบถามผู้วิจัยได้ตลอดเวลา    

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ระยะด าเนินการทดลอง กลุ่มทดลองมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้  1)เมื่อผู้คลอดมี

อาการเจ็บครรภ์จริงมาที่โรงพยาบาล พยาบาลห้องคลอดในเวรชี้ แจงโครงการแก่ผู้ที่มาคลอด ในระยะรอคลอดที่

หน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลแม่สรวย โดยแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้  สทิธขิองผู้คลอดในการ

เข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการศึกษา 2)แจกแบบค าชี้ แจงอาสาสมัครให้แก่ผู้คลอดที่มีความสนใจเข้าร่วมการศึกษา 3)

ภายหลังอ่านค าชี้ แจงอาสาสมัครแล้วมีความสนใจเข้าร่วมการศึกษาจะให้ผู้คลอดลงชื่อในใบยินยอม4)ให้การพยาบาล

เพ่ือป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ตามแนวการจัดการเพ่ือป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก  5)เมื่อ

พยาบาลห้องคลอดท าคลอดรกเสรจ็แล้ว ให้การดูแลมารดาในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดตามแนวการจัดการเพ่ือ

ป้องกนัการตกเลือดหลังคลอดระยะแรกร่วมกบัการกดมดลูกส่วนล่างทนัทหีลังรกคลอดนาน 10 นาทแีละคลึงมดลูกทุก 

15 นาทจีนเยบ็แผลฝีเยบ็เสรจ็หรือจนกระทั่งย้ายออกจากห้องคลอดประเมินการสญูเสยีเลือดในระยะ 1 ชั่วโมงแรกหลัง

คลอดโดยการชั่งถุงตวงเลือดแล้วท าการบนัทกึ6)เมื่อย้ายมารดาออกจากห้องคลอดมายังหน่วยหลังคลอด แล้ว พยาบาล

ห้องคลอดที่ปฏบิตังิานท าการนวดคลึงมดลูกทุก 15 นาทจีนครบสองชั่วโมงหลังคลอด ท าการชั่งผ้าอนามยัเพ่ือวัดปริมาณ

เลือดด้วยเครื่องชั่งดิจิตอล แสดงผลเป็นตัวเลข มีหน่วยเป็นกรัม โดย 1 กรัมเท่ากับ 1 มิลลิลิตรแล้วท าการบันทึก  7) 

พยาบาลห้องคลอดเกบ็รวบรวมข้อมูลลงในแบบบันทกึการสญูเสยีเลือดของมารดาหลังคลอด กลุ่มควบคุมมีขั้นตอนใน

การด าเนินการดังนี้  1)เมื่อผู้คลอดมีอาการเจบ็ครรภ์จริงมาที่โรงพยาบาล พยาบาลห้องคลอดในเวรชี้ แจงโครงการแก่ผู้

ที่มาคลอด ในระยะรอคลอดที่หน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลแม่สรวย โดยแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา

ครั้งนี้  สิทธิของผู้คลอดในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการศึกษา 2)แจกแบบค าชี้ แจงอาสาสมัครให้แก่ผู้คลอดที่มีความ

สนใจเข้าร่วมการศึกษา3)ภายหลังอ่านค าชี้ แจงอาสาสมัครแล้วมีความสนใจเข้าร่วมการศึกษาจะให้ผู้คลอดลงชื่อในใบ

ยินยอม4)ให้การพยาบาลเพ่ือป้องกนัการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก ตามแนวการจัดการเพ่ือป้องกนัการตกเลือดหลัง

คลอดระยะแรก5)ก่อนย้ายออกจากห้องคลอดประเมนิการสญูเสยีเลือดในระยะ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอดโดยการชั่งถุงตวง

เลือดแล้วท าการบนัทกึ 6) ประเมนิการหดรัดตวัของมดลูกเป็นระยะ หากหดรัดตวัไม่ด ีท าการคลึงมดลูกจนแขง็ตวั ครบ

สองชั่วโมงหลังคลอด ท าการชั่งผ้าอนามยัเพ่ือวัดปริมาณเลือดด้วยเคร่ืองชั่งดจิิตอล แสดงผลเป็นตวัเลข มหีน่วยเป็นกรัม 

โดย 1 กรัมเท่ากบั 1 มิลลิลิตรแล้วท าการบันทึก 7)พยาบาลห้องคลอดเกบ็รวบรวมข้อมูลลงในแบบบันทกึการสูญเสีย

เลือดของมารดาหลังคลอด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกบัการตั้งครรภ์และการคลอด ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมได้แก่ อายุ 

อาชีพ ระดับการศึกษา อายุครรภ์เมื่อคลอด  ล าดับที่ของการตั้งครรภ์ ล าดับที่ของการคลอด น า้หนักของทารกแรกเกิด 

และเวลาที่คลอด วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ 2) วิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะกลุ่มตัวอย่าง ระหว่าง
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กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมว่ามีลักษณะทั่วไปแตกต่างกนัหรือไม่ วิเคราะห์โดยการทดสอบด้วยสถติ ิchi-square และ t-

test 3) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะสองชั่วโมงแรกหลังคลอดระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม ทดสอบโดยสถติ ิindependent t-test  

ผลการวิจยั 

 1) การแจกแจงความถี่ ร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม การเปรียบเทยีบความแตกต่างของ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีลักษณะข้อมูลทั่วไปไม่แตกต่างกนั

อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิดงัตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ และการเปรียบเทยีบความแตกต่างของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จ าแนกตามข้อมูล 

ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มทดลอง 

(n=30) 

กลุ่มควบคุม 

(n=30) 

𝒙𝟐/t-

test 

p-value 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ   

จ านวนการตั้งครรภ์ 

ตั้งครรภ์ครั้งแรก 

ตั้งครรภ์คร้ังที่ 2 ขึ้นไป 

 

10 

20 

 

33.3 

66.7 

 

11 

19 

 

36.7 

63.3 

 

.27
t
 

 

.79 

การได้รับการตดัฝีเยบ็ 

ตดัฝีเยบ็ 

ไม่ตดัฝีเยบ็ 

 

23 

7 

 

76.7 

23.3 

 

22 

8 

 

73.3 

26.7 

 

.09 

 

.77 

ระดบัการฉีกขาดฝีเยบ็ 

ไม่ฉีกขาด 

ฉีกขาดระดบั 1  

ฉีกขาดระดบั 2  

 

4 

1 

25 

 

13.3 

3.3 

83.4 

 

6 

2 

22 

 

20 

6.7 

73.3 

 

 

.93 

 

 

.63 

การได้รับออกซิโทซินก่อนการ

คลอด 

ได้รับ 

ไม่ได้รับ 

 

3 

27 

 

10 

90 

 

5 

25 

 

16.7 

83.3 

 

.67 

 

.41 

ระดบัความเข้มข้นของเมด็เลือด

แดง (hematocrit) ก่อนการคลอด 

M=40.92%,  

SD=2.88 

M=40.13%, 

SD=2.60 

1.11
t
 .27 

น า้หนักทารกแรกเกดิ M=3083.75 กรัม, 

SD=323.19 กรัม 

M=3074.83 กรัม, 

SD=420.79 กรัม 

.09
t
 .93 

ระยะเวลาคลอด 

 

ระยะที่ 1 ของการคลอด 

 

ระยะที่ 2 ของการคลอด 

 

ระยะที่ 3 ของการคลอด 

M=443.40 นาท,ี 

SD=271.00 นาท ี

M=427.83 นาท,ี 

SD=271.21 นาท ี

M=15.90 นาท,ี  

SD=9.38 นาท ี

M=7.67 นาท,ี 

SD=2.92 นาท ี

M=419.27 นาท,ี 

SD=219.64 นาท ี

M=395.77 นาท,ี 

SD=212.38 นาท ี

M=12.53 นาท,ี 

SD=11.48 นาท ี

M=7.93 นาท,ี 

SD=4.66 นาท ี

.38
t
 

 

.51
t
 

 

1.24
t
 

 

-.26
t
 

.71 

 

.61 

 

.22 

 

.79 

 

t=t-test 
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 2) หลังการทดลองพบว่า ค่าเฉล่ียปริมาณการสูญเสียเลือดในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เท่ากับ 230.67 

มิลลิลิตร (SD=92.09) และ 317.83 มิลลิลิตร (SD=121.95) ตามล าดับ เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างด้วยค่าที

พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียปริมาณการสูญเสียเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังคลอดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี

นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 (t=-3.12, p<.01) ดงัตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียปริมาณการสญูเสยีเลือดระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้สถติทิแีบบอสิระ 

การเปรียบเทียบ หลงัการทดลอง min max t df p-value 

(2-

tailed) 

M SD 

ปริมาณการสญูเสยีเลือดในระยะ 2 

ชั่วโมงแรกหลังคลอด(มลิลิลิตร) 

กลุ่มทดลอง 

กลุ่มควบคุม 

 

 

230.67 

317.83 

 

 

92.09 

121.95 

 

 

70 

80 

 

 

385 

615 

 

 

-

3.12 

 

 

58 

 

 

.003 

 

การอภิปรายผล 

หลังการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียปริมาณการสญูเสียเลือดในระยะ 2 ชั่วโมงแรกหลังรกคลอดน้อย

กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งการกดมดลูกส่วนล่างภายนอกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 10 

นาท ีเป็นการประยุกตใ์ช้หลักการในการหยุดเลือดโดยใช้แรงกด (pressure effect) ช่วยให้ส่วนของมดลูกถูกกดบีบเข้าหา

กันอย่างแนบแน่น หลอดเลือดที่ไหลเวียนบริเวณมดลูกมีการหดรัดตัว เกิดล่ิมเลือดเฉพาะที่และท าให้เลือดหยุดได้ใน

ที่สุด(ประการณ์ องอาจบุญ, 2554) สอดคล้องกับการศึกษาของวันชัย จันทราพิทักษ์กมล ศรีจันทึก และเรณู วัฒน

เหลืองอรณุ (2554)ที่ศึกษาประสทิธผิลของการกดมดลูกส่วนล่างในผู้คลอดปกต ิพบว่ากลุ่มทดลองมีอตัราการตกเลือด

หลังคลอดน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และลดจ านวนการสญูเสยีเลือดลงได้ 29 .26 มิลลิลิตร แต่ใน

การศึกษานี้ลดปริมาณการสญูเสยีเลือดลงได้ 87.16 มิลลิลิตร ส่วนการนวดคลึงมดลูกภายหลังรกคลอดมีความแตกต่าง

เกี่ยวกับการปฏบิัตินี้  ได้แก่ องค์การอนามัยโลก (WHO, 2012) ได้ก าหนดให้นวดคลึงบริเวณยอดมดลูกของผู้คลอด

นาน 5-10 นาทหีรือนวดจนกว่ามดลูกจะหดรัดตวัหรือแขง็ตวัดแีละดนัยอดมดลูกเพ่ือไล่เลือด ก้อนเลือด เศษรกและเยื่อ

หุ้มเดก็ที่เหลือค้างอยู่ในโพรงมดลูกออกให้หมดเพ่ือให้มดลูกหดรัดตวัดี (สร้อย อนุสรณ์ธรีกุล, 2557) แต่สมาพันธส์ตูิ

นรีแพทย์นานาชาติ (International Confederation of Midwives [ICM] and International Federation of Gynecology 

and Obstetrics [FICO], 2012) แนะน าให้นวดคลึงมดลูกทุก 15 นาท ีจนครบ 2 ชั่วโมงหลังรกคลอด จากการศึกษาคร้ัง

นี้ กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มเป็นมารดาทั้งครรภ์แรกและครรภ์หลังซึ่งมีความตึงตัวของกล้ามเนื้ อมดลูกที่แตกต่างกัน การ

นวดคลึงมดลูกทุก 15 นาท ีจนครบ 2 ชั่วโมงหลังรกคลอดสามารถกระตุ้นให้มดลูกหดรัดตวั ลดปริมาณการสญูเสยีเลือด

ลงได้และไม่พบภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาหลังคลอด สอดคล้องกบัการศึกษาของสพุรรณี ศรีภาชัย(2558) ที่ศึกษาผล

การใช้นวัตกรรมตุ๊กตาช่วยเตือนคลึงมดลูกทุก 15 นาทีจนครบสองชั่วโมงแรกหลังคลอดพบว่าสามารถลดปริมาณการ

สูญเสียเลือดในสองชั่วโมงแรกหลังคลอดลงได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และการศึกษาของอุมาสวรรค์ ชูหาและสร้อย 

อนุสรณ์ธีรกุล(2557)ที่ศึกษาผลของการนวดมดลูกต่อการหดรัดตัวของมดลูกในระยะ 24 ชั่วโมงหลังคลอดพบว่า

ปรมิาณเลือดที่ออกในสองชั่วโมงแรกหลังคลอดอยู่ในเกณฑป์กตแิละน้อยกว่าค่ามาตรฐานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ 
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ขอ้เสนอแนะ 

 1. การน าผลการวิจัยไปใช้ การกดบริเวณมดลูกส่วนล่างภายหลังรกคลอดทนัทนีาน 10 นาทเีป็นวิธทีี่กระท าได้

ง่าย ปลอดภัย ไม่ต้องใช้ยาระงับความรู้ สึกและไม่มี ค่าใช้จ่าย สามารถลดการสูญเสียเลือดโดยการกดหลอดเลือดที่

ไหลเวียนบริเวณมดลูกโดยตรง ไม่รุกล า้ตัวผู้คลอด และหากใช้ร่วมกบัการคลึงมดลูกทุกๆ 15 นาทภีายใน 2 ชั่วโมงแรก

หลังรกคลอดสามารถลดปริมาณการสญูเสยีเลือดลงได้อย่างมีประสทิธภิาพ ควรมีการประยุกตใ์ช้เทคนิคนี้กบัแนวปฏบิตัิ

เพ่ือป้องกนัการตกเลือดหลังคลอดในระยะแรกโดยเฉพาะในรายที่มดลูกหดรัดตัวไม่ดีหลังรกคลอด ทั้งนี้ ควรมีการสอน

มารดาและญาตใิห้มกีารนวดคลึงมดลูกเนื่องจากเป็นสิ่งที่ท  าได้ง่าย ปลอดภัยและมปีระสทิธภิาพ 

 2. การท าวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการกดมดลูกส่วนล่าง ศึกษา

เปรียบเทยีบรปูแบบการกดมดลูกส่วนล่าง เช่นกดบริเวณมดลูกส่วนล่างอย่างเดยีวกดมดลูกส่วนล่างและคลึงมดลูกพร้อม

กนั หรือใช้มือข้างหนึ่งบริเวณมดลูกส่วนล่างอกีมือหนึ่งกดบริเวณยอดมดลูก เพ่ือพัฒนาประสทิธภิาพการป้องกนัการตก

เลือดหลังคลอดระยะแรกให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบตัดขวาง เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ความรู้  และทัศนคติความปลอดภัยใน

การท างานของผู้ประกอบการร้านอาหาร และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน กลุ่มตัวอย่าง

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารจ านวน 108คน คดัเลือกโดยสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น เคร่ืองมอืที่ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยมี

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82, 0.80 และ 0.82ตามล าดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธข์องเพียร์สนั ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีการ

ใช้แกส๊หุงต้ม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.2 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 38.9 ปริมาณการใช้แกส๊หุงต้มต่อ

เดือนมากกว่า 2 ถัง ร้อยละ 83.3   และระยะเวลาการใช้แกส๊หุงต้มในการประกอบอาหารต่อวัน 8 ชั่วโมงขึ้นไป ร้อยละ 

59.3 2) ระดับความรู้อยู่ในระดับมากและระดับปานกลาง ร้อยละ 50   ทศันคติและพฤติกรรมการใช้แกส๊หุงต้มอยู่ใน

ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 70.9 และ91.7 ตามล าดับ โดยผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่มีระดับการศึกษา และการประสบ

อุบัติเหตุ ที่แตกต่างกนัท าให้มีพฤติกรรมในการใช้แกส๊หุงต้มที่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P-value < 0.01)     

ระดับความรู้ การใช้แก๊สหุงต้มของผู้ประกอบการร้านอาหาร มีความสัมพันธ์กับระดับทัศนคติการใช้แก๊สหุงต้มของ

ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ระดบั(P-value < 0.01) จากการวิจัยนี้  แม้จะพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารมพีฤติกรรมและ

ทศันคตใินระดบัมาก  กย็ังต้องระมดัระวังการเกดิอนัตราย เพราะถ้าหากเกดิอนัตรายขึ้นมากอ็าจจะมคีวามรนุแรงได้ โดย

การปฏบิตัใินการใช้กา๊ซให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการจุดเตากา๊ซ และการสงัเกตก่อนการใช้งานแต่ละคร้ัง  

ค าส าคญั : แกส๊หุงต้ม  พฤตกิรรมความปลอดภัย   

 

Abstract 

This research is cross-sectional analyticstudy The objectives were to study behavior, knowledge, and 

attitude regarding the work safety and to examine factors influencing on work safety behaviors staff restaurant in 

Tha sala subdistrict , Nakron Si Thammarat. Samples of 108 staff were recruited by using the stratified random 

samplingmethod. The instrument was a questionnaire coefficient reliability of  0.82, 0.80 and 0.82respectively. 

The statistics utilized for data analysis byfrequency, percentage, mean, standard deviation, and pearson correlation. 

mailto:siriporn.da@wu.ac.th
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 The results of study 72.2% were female and the subjects had age rang between 21-30 years. Consumption 

of LPG was more than 2 barrels per day ( 3.3%) and gas cooking time of 8 hours per day (59.3%) 2)The Staffs 

Restaurant had high level of attitudes and behaviours(70.9%,91.7%) but  Knowledge is at a high level and 

moderate level. 50%. The Staffs Restaurant with different education and work related injuries experience had diffent 

behaviour on safety with significant at the level of 0.01 respectively. It was found that knowledge and attitude had 

relationship with statictically significant the level of 0.01 respectively. From this study, although I found good 

behaviour and attitude should be careful about LPG using for zero accident. The staff restaurant should have 

sufficient knowledge about proper LPG equipment condition and installation and how to use and how to inspect the 

leakage of LPG. 

Keywords :  LPG, Safety Behavior  
บทน า 

  แก๊สหุงต้ม (LPG: แอลพีจี) หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว  เป็นเชื้ อเพลิงชนิดหนึ่งที่ส  าคัญที่ใช้ในการประกอบ

กจิการโดยเฉพาะจ าพวกที่มีการประกอบอาหาร ซึ่งพบเหน็ได้ทั่วไป ทั้งในภาคครัวเรือน และภาคธุรกจิร้านอาหาร  และ

ถือว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานชนิดหนึ่งในการด ารงชีวิต  จะเหน็ได้ว่า แกส๊หุงต้ม (LPG) มีความสะดวก  สะอาด  และรวดเรว็  

ทั้งยังลดการเกดิเขม่าควันได้มากกว่าการใช้ ฟืนและถ่าน จากสถติกิารใช้พลังงานของกระทรวงพลังงานพบว่าประเทศไทย

มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ liquid 

petroleum gas จากสถิติการใช้ปริมาณการใช้กา๊ซ LPG ของประเทศปีพ.ศ.2554 – 2555 ภาพรวมการใช้ LPG ในช่วง

ครึ่งปีแรกของปี 2555 เฉล่ียอยู่ที่ 589 พันตัน/เดือน ในภาคครัวเรือนใช้ก๊าซ LPG เฉล่ียอยู่ที่ 229.5 พันตัน/เดือน 

ในขณะที่ภาคขนส่งหรือรถยนต์ใช้ก๊าซ LPG เฉล่ียอยู่ที่ 79.5 พันตัน/เดือน(กระทรวงพลังงาน , 2555)แกส็หุงต้ม 

(LPG)  จึงมบีทบาท และความส าคญัมากขึ้นในการด ารงชีวิตประจ าวันของคนไทย นอกจากนี้ยังน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงใน

รถยนต์ และโรงงานอุตสาหกรรมแทนน า้มันเชื้ อเพลิงในช่วงที่มีราคาสงู ด้วยนโยบายของรัฐต้องการลดการตดัไม้ท าลาย

ป่าเพ่ือรักษารักษาดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่  โดยเฉพาะการน ามาใช้เป็นฟืน และถ่าน เพ่ือเป็นเชื้ อเพลิงในการหุงต้ม

อาหาร ปริมาณการใช้ของแกส๊หุงต้ม (LPG)  จึงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆมา จากการเลือกใช้เชื้ อเพลิง  ในปี 2553  มี

ปริมาณการใช้เชื้ อเพลิงในการประกอบอาหาร โดยใช้กา๊ซ ร้อยละ 70.1  ถ่าน ฟืน และเศษไม้ ร้อยละ 21.0  ตามล าดบั 

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2553) ถึงแม้ว่า แกส๊หุงต้ม (LPG) ไม่เป็นพิษ แต่ถ้าเกดิการเผาไหม้ไม่สมบูรณก์จ็ะเกดิกา๊ซ

คาร์บอนมอนนอ๊กไซด ์และถ้าผู้บริโภคสดูดมเข้าไปมากๆ กา๊ซจะเข้าไปแทนที่ออกซิเจนในร่างกายท าให้เกดิอาการมนึงง  

เวียนศีรษะ  และอาจเสยีชีวิตได้  และแกส๊หุงต้ม (LPG) เป็นกา๊ซที่หนักกว่าอากาศ ท าให้เกดิการสะสม และลุกไหม้ง่าย 

(ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน , 2551)จากการติดตาม และศึกษาข่าวสารอุบัติเหตุที่เกดิจาก

การใช้แกส๊หุงต้ม (LPG) นั้น ส่วนใหญ่แล้วมสีาเหตจุากหลายปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ปัจจัยด้านพฤตกิรรม เช่น ลืม

ปิดวาล์วแกส๊ ไม่ตรวจสภาพถังแกส๊ ปัจจัยด้านกายภาพ เช่น อุณหภูมิสูง ปัจจัยด้านรูปร่างลักษณะ เช่น มีลักษณะเป็น

เหลก็ ท าให้เกดิการกดักร่อน ดังนั้นอุบัติภัยที่เกดิจากแกส๊หุงต้ม(LPG) อนัตรายที่เกดิขึ้นจากกา๊ซเชื้ อเพลิง ข้อมูลสถิติ

อุบัติภัยจากวัตถุเคมีในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2547 – 2552  มีการระเบิด และท าให้เกดิเพลิงไหม้ของแกส๊หุงต้มใน

ประเทศไทยถึง 38 คร้ัง ซึ่งคร้ังที่ส  าคัญๆ ที่ก่อให้เกิดการสญูเสยีชีวิต ทรัพย์สินเสยีหายมูลค่ามหาศาล ได้แก่เมื่อเวลา 

07:30 น. วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เกิดเหตุรถกระบะบรรทุกกา๊ซหุงต้มชนยางระเบิดพลิกคว ่า เกิดไฟลุกไหม้ 

บริเวณถนนพระราม 2 ขาเข้า ปากซอย 86 ตรงข้ามปากซอยบางกระดี่ แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน กทม.เกิดไฟลุก

ไหม้รถคันดังกล่าว บนพ้ืนถนนพบถังก๊าซตกเกลื่อนกว่า 10 ถัง และมีบางถังระเบิดขึ้ น ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 

เจ้าหน้าที่ฉีดน า้สกดักว่า       30 นาท ีเพลิงจึงสงบ เมื่อเวลา 18:30 น. 29 ต.ค. 2552 เกดิเหตุถังแกส๊หุงต้มรั่วจนเกดิ

ระเบิด ภายในร้านรับแลกเปล่ียนถังกา๊ซและเตมิกา๊ซ ร้านย่าโมแกส๊ เลขที่ 41/6 ถ.คลองส่งน า้ ต.ในเมือง     อ.เมือง จ.

นครราชสมีามผีู้ได้รับบาดเจบ็เลก็น้อย 2 ราย และบาดเจบ็สาหัส 2 ราย ซึ่งการศึกษาคร้ังนี้อาจจะน าไปใช้ประโยชน์ได้ใน
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อนาคตในการน าผลส ารวจนี้ ไปใช้ในการปรับปรงุและการวางแผนมาตรการวิธกีารต่างๆ ที่สามารถป้องกนัอนัตรายในด้าน

ความปลอดภัย ในการใช้แกส๊หุงต้ม (LPG) ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 

วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความรู้  ทศันคตแิละพฤตกิรรมการใช้แกส๊หุงต้มของผู้ประกอบการร้านค้า  

2. เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างความรู้  ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้แกส๊หุงต้มของผู้ประกอบการร้านอาหาร  

ในต าบลท่าศาลา  อ าเภอท่าศาลา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

แนวคิดในการวิจัยใช้ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมของบลูม (Bloom,1956) ตัว

แปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยงาน ความรู้ ด้านความปลอดภัยในการ

ท างาน และทศันคตด้ิานความปลอดภัยในการท างาน ส่วนตวัแปรตามได้แก่ พฤตกิรรมความปลอดภัยในการท างาน 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. รปูแบบการศึกษา 

การศึกษาเชงิส ารวจแบบภาคตดัขวาง (Cross-sectional Study) 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ ผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีการใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) ในต าบลท่าศาลา 

อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวนทั้งหมด 149 คน 33 ร้าน  การค านวณขนาดตวัอย่าง โดยสตูรของแครซี่

และมอร์แกน  ยอมรับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตวัอย่างได้ 5% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% และสดัส่วนของลักษณะที่

สนใจในประชากรเท่ากบั 0.5 ได้กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 108 คน  

3. การก าหนดวิธสีุ่มตวัอย่าง 

 ก าหนดการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภมูิ (Stratified Random Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มย่อย

ตามสดัส่วน (Proportional Allocation) เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างที่ได้ก าหนดไว้ 108 ตวัอย่าง โดย

เกบ็ตามร้านอาหารที่มกีารใช้กา๊ซหุงต้ม  ในต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยกลุ่มตวัอย่างเป็น

ผู้กรอกค าตอบในแบบสอบถามด้วยตนเอง ใช้เวลาคนละ ไม่เกนิ 10 นาท ี

เกณฑก์ารคดัเลือกเข้า (Inclusion Criteria) ได้แก่ 
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- ผู้ประกอบการร้านอาหาร ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

- พนักงานในร้านอาหาร 

เกณฑก์ารคดัเลือกออก (Exclusion Criteria) ได้แก่ 

- พนักงานที่ลาออกในช่วงที่มกีารด าเนินการ 

- ผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมอืในการให้ข้อมูล 

4. การพิทกัษ์สทิธข์องผู้ให้ข้อมูล 

การวิจัยนี้ ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการท าวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเลขรับรองจริยธรรม

การวิจัยรหัส 58/056 ผู้วิจัยให้ข้อมูลผู้วิจัย อธบิายวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการวิจัย พร้อมทั้งชี้ แจงสทิธใินการถอนตวั

จากโครง การการรักษาความลับของข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม  

5. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยคร้ังนี้   คือ  แบบสอบถาม  (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นจากทฤษฎ ีแนวคดิ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วน ามาประยุกตเ์ป็นค าถามใน โดย ผ่านการตรวจพิจารณาความตรงตาม

เนื้อหา (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย 3 ท่าน   แบบสอบถามแบ่งออกเป็นทั้งหมด  

4 ส่วน คอื 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเกี่ยวกบัข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  12  ข้อได้แก่ เพศ อายุ  

ระดบัการศึกษา รายได้ ขนาดร้าน ต าแหน่ง/หน้าที่ จ านวนแกส๊หุงต้ม จ านวนผู้ประกอบอาหารภายในร้าน ปริมาณการใช้

แก๊สหุงต้ม ระยะเวลาการใช้แก๊สหุงต้ม  และการประสบอุบัติเหตุจากการใช้แก๊สหุงต้มมีลักษณะเป็นค าถามแบบ

เลือกตอบ (Check list) และปลายเปิด 

ส่วนท่ี 2  ค าถามเกี่ยวกบัความรู้ ด้านการใช้แกส๊หุงต้ม จ านวน  15  ข้อ เป็นค าถามแบบเลือกตอบ  

(Check list)ทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้วิธกีารหาค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.82 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเกี่ยวกบัทศันคตคิวามปลอดภัยด้านการใช้แกส๊หุงต้ม จ านวน  16  ข้อ  

ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ค าถามเชิงบวก และเชิงลบ มลีักษณะค าตอบเป็นมาตราสว่นประเมนิค่า(Rating scale)    3 

ระดบั  ทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้วิธกีารหาค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.80 

ส่วนท่ี 4 ค าถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมความปลอดภัยด้านการใช้แกส๊หุงต้ม  จ านวน 17ข้อ  

ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ ค าถามเชิงบวก และเชิงลบ มีลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประเมินค่า(Rating scale) 4 

ระดบั  ทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้วิธกีารหาค่าสมัประสทิธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.82 

6. การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

ระยะเวลาที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2558 ถงึเดอืนตลุาคม พ.ศ.2558 

7. วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล 

6.1 ตดิต่อประสานกบักบัร้านอาหารเพ่ือท าการชี้แจงข้อมูล  

6.2 ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยวิธกีารใช้แบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วยตนเอง 

ด าเนินการเกบ็ข้อมูล แปลผลและวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถติ ิสรปุและอภิปรายผล 

 

ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

ผลการวิจัย ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จากจ านวน 108 คน  ผู้ประกอบการร้านอาหารที่มีการใช้แกส๊หุงต้ม 

(LPG) ในต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แสดงผลดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (N = 108) 

ปัจจัยส่วนบุคคล ราย  %  ปัจจัยส่วนบุคคล ราย  % 

เพศ    ต าแหน่ง/หน้าที่    
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ปัจจัยส่วนบุคคล ราย  %  ปัจจัยส่วนบุคคล ราย  % 

  ชาย 

  หญิง 

อายุ (ปี) 

  < 20 

  20-30 

  31-40  

   > 50 

 ระดับการศกึษา 

  ประถมศกึษา 

  มัธยมศกึษาตอนต้น 

  มัธยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

  อนุปริญญา/ปวส. 

  ปริญญาตรีขึ้นไป 

 รายได้ต่อเดือน 

  < 5,000 บาท 

  5,001- 10,000 

  10,001- 20,000 

  20,001- 30,000 

   > 30,000 

ขนาดร้าน 

   เลก็ (1-4 โตะ๊) 

   กลาง (5-8 โตะ๊) 

   ใหญ่ (9 โตะ๊ขึ้นไป) 

 

30 

78 

 

11 

42 

37 

18 

 

19 

23 

40 

11 

15 

 

 6 

51 

32 

14 

 5 

 

 5 

20 

83 

 

27.8 

72.2 

 

10.2 

38.9 

34.3 

16.7 

 

17.6 

21.3 

37.0 

10.2 

13.9 

 

 5.6 

47.2 

29.6 

13.0 

 4.6 

 

4.6 

18.5 

76.9 

 

  เจ้าของกจิการ 

  ผู้ประกอบอาหาร /แม่ครัว /พ่อครัว 

  บริกร / เดก็เสร์ิฟ 

  เจ้าหน้าที่คิดเงิน   

  ขายอาหาร / ผู้จัดการ 

จ านวนแกส๊หุงต้ม 

    4 กโิลกรัม 

    7 กโิลกรัม 

    11.5 กโิลกรัม 

    13.5 กโิลกรัม 

    15 กโิลกรัม 

    48 กโิลกรัม 

จ านวนผู้ประกอบอาหาร 

   < 2 คน 

   2 คน – 4 คน 

   > 4 คน 

จ านวนผู้ประกอบอาหาร 

   < 2 คน 

   2 คน – 4 คน 

   > 4 คน 

การประสบอุบัติเหตุ 

  เคย 

  ไม่เคย 

34 

44 

57 

17 

 2 

 

 9 

10 

 1 

10 

2 

 22 

 

12 

34 

62 

 

 6 

12 

90 

 

 5 

103 

 

31.5 

39.8 

52.8 

15.7 

1.9 

 

 8.4 

 9.3 

 0.9 

 9.3 

65.8 

20.3 

 

11.1 

31.5 

57.4 

 

 5.6 

11.1 

83.3 

 

4.6 

95.4 

 

 

2. ด้านความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้แกส๊หุงต้ม 

ด้านความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้แกส๊หุงต้ม จ าแนกตามระดบัความรู้การใช้แกส๊หุงต้ม พบว่า 

ผู้ประกอบการร้านอาหารมคีวามรู้ ด้านการใช้แกส๊หุงต้มอยู่ในระดบั มากและปานกลางเท่ากนั ร้อยละ 50ดงัตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละตามระดบัความรู้  การใช้แกส๊หุงต้มของผู้ประกอบการร้านอาหาร (N = 108) 

ระดบัความรู ้ จ านวน(คน) จ านวน(%) 

มาก (มากกว่าร้อยละ 80)   

ปานกลาง (ระหว่างร้อยละ 50-79)  

54 

54 

50 

50 

น้อย (น้อยกว่าร้อยละ 50) - - 

 

3. ด้านทศันคตด้ิานความปลอดภัยในการใช้แกส๊หุงต้ม 

ด้านทศันคตด้ิานความปลอดภัยในการใช้แกส๊หุงต้ม จ าแนกตามระดบัทศันคตกิารใช้แกส๊หุงต้ม พบว่า 

ผู้ประกอบการร้านอาหารมทีศันคตด้ิานการใช้แกส๊หุงต้มสว่นใหญ่อยู่ในระดบัมาก ร้อยละ 76.9 และระดบัปานกลาง ร้อย

ละ 23.1 ดงัตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละตามระดบัทศันคต ิการใช้แกส๊หุงต้มของผู้ประกอบการร้านอาหาร (N = 108) 

ระดบัทศันคติ จ านวน(คน) จ านวน(%) 

มาก (คะแนนมากกว่า 32)  

ปานกลาง (คะแนน 16-32) 

83 

25 

 76.9 

23.1 

น้อย   (คะแนนน้อยกว่า 16)    - - 

 

4. ด้านพฤตกิรรมความปลอดภัยการใช้แกส๊หุงต้ม    

ด้านพฤตกิรรมความปลอดภัยการใช้แกส๊หุงต้ม   จ าแนกตามระดบัพฤตกิรรมการใช้แกส๊หุงต้ม พบว่า 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร มพีฤตกิรรมด้านการใช้แกส๊หุงต้มส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก 91.7 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 

8.3 ดงัตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละตามระดบัทศันคต ิการใช้แกส๊หุงต้มของผู้ประกอบการร้านอาหาร (N = 108) 

ระดบัพฤติกรรม จ านวน(คน) จ านวน(%) 

มาก   (คะแนน 00.0 – 22.7)                           

ปานกลาง (คะแนน 22.8 – 45.4) 

99 

9 

 91.7 

8.3 

เสี่ยง (คะแนน 45.5 – 68.0) - - 

 

5. ผลการเปรียบเทยีบพฤตกิรรมความปลอดภัยจ าแนกตามคุณลักษณะของกลุ่มตวัอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้านคุณลักษณะของบุคคล  ปัจจัยด้านความรู้  ปัจจัยด้านทัศนคติ กับ

พฤตกิรรมความปลอดภัยในการท างานของผู้ประกอบการร้านอาหาร พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ต าแหน่ง/หน้าที่ 

และจ านวนแกส๊หุงต้ม 48 กิโลกรัม ที่แตกต่างกันท าให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร มีระดับความรู้ ในการใช้แกส๊หุงต้ม

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  จากการศึกษาระดับทัศนคติของผู้ประกอบการร้านค้าเมื่อมีการ

จ าแนกตามลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ต าแหน่ง/หน้าที่ (เจ้าของกิจการ) และ

จ านวนแกส๊หุงต้มขนาด 48 กโิลกรัม แตกต่างกนัท าให้ระดับทศันคติของผู้ประกอบการร้านอาหาร มีความแตกต่างกัน 

อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดับ 0.01 จากการศึกษาระดบัพฤติกรรมของผู้ประกอบการร้านอาหารเมื่อมีการจ าแนกตาม

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดบัการศึกษา  จ านวนแกส๊หุงต้ม ขนาด 13.5 กโิลกรัม และ 48 กโิลกรัม และการประสบ

อุบัติเหตุ แตกต่างกันท าให้ระดับพฤติกรรมการใช้แก๊สหุงต้มผู้ประกอบการร้านอาหาร มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01  และ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้  ทัศนคติ แลพฤติกรรมการใช้แก๊สหุงต้มของ 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร ความรู้กับทัศนคติการใช้แกส๊หุงต้มมีความสัมพันธ์ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ส่วนความรู้กับ

พฤตกิรรม และทศันคตกิบัพฤตกิรรมการใช้แกส๊หุงต้มไม่มคีวามสมัพันธก์นั 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการร้านอาหาร ต าบลท่าศาลา  อ าเภอท่าศาลา   จงัหวัดนครศรีธรรมราชมรีะดบั

ความรู้การใช้แกส๊หุงต้มอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบัการศึกษาของชาญกจิ เชี่ยวไพศาลกจิ. (2554) ศึกษาเรื่อง 

ทศันคตขิองประชาชนต่อนโยบายสนุนการใช้พลังงานแกส๊แอลพีจี ในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี พบว่า 

ประชาชนในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่มคีวามรู้ เกี่ยวกบัการใช้แกส๊แอลพีจีอยู่ในระดบัมาก คดิ

เป็นร้อยละ 73.04  ผู้ประกอบการร้านค้า ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชมรีะดบัพฤตกิรรมในการ

ใช้แกส๊หุงต้มอยู่ในระดบัมาก ซึ่งต่างจากการศึกษาของอมรมวด ี จักรไพวงศ์. (2530) ศึกษาเรื่องความรู้และพฤตกิรรม

การใช้แกส๊หุงต้มของแม่บ้าน ในเขตกรงุเทพมหานคร พบว่า แม่บ้านในเขตกรงุเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการใช้กา๊ซหุง

ต้มที่ถูกต้องอยู่ในระดบัปานกลาง  แต่เมื่อพิจารณารายข้อค าถามพบว่า พฤตกิรรมที่ผู้ประกอบการร้านอาหาร มกีารตอบ

ถูกน้อยที่สดุคอื ประเดน็การตรวจสอบ ได้แก่ จุดไฟรอที่เตาก่อนแล้วจึงเปิดวาล์วที่เตาแกส๊หุงต้มคดิเป็นร้อยละ 74.1 ซึ่ง

จะสอดคล้องกบั การศึกษาของ ถริพงษ์ ถริมนัส. (2554) พฤตกิรรมและอนัตรายเกี่ยวกบัการใช้กา๊ซปิโตรเลียมเหลวใน

http://www.lib.buu.ac.th/buuir/research/biblio?f%5bauthor%5d=1746
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ครัวเรือนเขตเทศบาลต าบลแสนสขุ อ าเภอเมอืง จังหวัดชลบุรี ซึ่งพบว่าการปฏบิตัใินการใช้กา๊ซที่ครัวเรือนส่วนมากยัง

ปฏบิตัไิม่ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ วิธกีารจุดเตากา๊ซทั้งเตากา๊ซที่ต้องจุดไฟด้วยตนเองและเตากา๊ซแบบจุดตดิอตัโนมตั ิ

และการตรวจสอบรอยร่ัวของกา๊ซ ส าหรับสภาพอปุกรณค์วบและลักษณะของการตดิตั้งที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ระยะห่าง

ระหว่างถงักา๊ซกบัเตากา๊ซน้อยกว่า 1 เมตร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวางถงักา๊ซไว้ใต้เตาหรือเกบ็ไว้ในตู้มดิชิด และการไม่ยึด

สายท่อกา๊ซด้วยเหลก็รัดข้อต่อ ระดบัทศันคติของผู้ประกอบการร้านอาหาร ต าบลท่าศาลา  อ าเภอท่าศาลา   จงัหวัด

นครศรีธรรมราชมกีารใช้แกส๊หุงต้มอยู่ในระดบัมาก ซึ่งต่างจากการศึกษาของการศึกษาของชาญกจิ เชี่ยวไพศาลกจิ. 

(2554) ศึกษาเรื่อง ทศันคตขิองประชาชนต่อนโยบายสนุนการใช้พลังงานแกส๊แอลพีจี ในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้ว 

จังหวัดปทุมธานี พบว่าประชาชนในอ าเภอลาดหลุมแก้วจงัหวัดปทุมธานี มทีศันคตต่ิอนโยบายด้านการใช้พลงังานแกส๊

แอลพีจีในครัวเรือนอยู่ในระดบัปานกลาง 

สรุปผลการศึกษา 

  ผู้ประกอบการร้านอาหารที่มกีารใช้แกส๊หุงต้ม ในต าบลท่าศาลา อ าเภอ   ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.2 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 38.9 โดยจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทยีบเท่า ร้อยละ 37.0 มรีายได้ต่อเดอืน 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 47.2 เป็น

ร้านขนาดใหญ่ ร้อยละ 76.9 นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นบริการ/เดก็เสริ์ฟ ร้อย

ละ 52.8 ขนาดแกส๊หุงต้มที่ใช้มากที่สดุคอืขนาด 15 กโิลกรัม คดิเป็นร้อยละ 65.8 จ านวนผู้ประกอบอาหารภายในร้านมี

มากกว่า 4 คนคิดเป็นร้อยละ 57.4 ปริมาณการใช้แกส๊หุงต้มต่อเดือนมากกว่า 2 ถัง ร้อยละ 83.3 ระยะเวลาการใช้แกส๊

หุงต้มในการประกอบอาหารต่อวัน 8 ชั่วโมงขึ้นไป ร้อยละ 59.3 และผู้ประกอบการร้านอาหารส่วนใหญ่ไม่เคยประสบ

อบุตัเิหต ุร้อยละ 95.4 

 ระดบัความรู้การใช้แกส๊หุงต้มของผู้ประกอบการร้านอาหารในการศึกษาคร้ังนี้ ได้จ าแนกประเดน็เกยีวกบัความรู้

การใช้แกส๊หุงต้มออกเป็น 5 ด้านได้แก่ 1) มาตรฐาน 2) การตดิตั้ง 3) คุณสมบตั ิ4) การตรวจสอบ จากการศึกษาพบว่า 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ50 มรีะดบัความรู้การใช้แกส๊หุง

ต้มอยู่ในระดับมากและร้อยละ50 มีระดับความรู้ การใช้แกส๊หุงต้มอยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ โดยข้อค าถามด้าน

ความรู้มีการตอบถูกมากที่สดุคือประเดน็มาตรฐาน ได้แก้ ข้อค าถามถังแกส๊ที่ได้รับมาตรฐานจะต้องมีตราเคร่ืองหมาย

รับรองคุณภาพของถงัแกส๊หุงต้ม (มอก.) จ านวนผู้ประกอบการที่ตอบถูก คดิเป็นร้อยละ 99.1 และข้อค าถามด้านความรู้

มกีารตอบถูกน้อยที่สดุคอื ประเดน็การตรวจสอบ ได้แก่ ข้อค าถามควรตรวจเชค็การร่ัวไหลของแกส๊หุงต้ม อย่างน้อยทุกๆ 

3 ปี มจี านวนผู้ตอบถูกคดิเป็นร้อยละ 35.2 

ด้านทศันคตขิองพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหาร ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 

16 ข้อพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้อยละ76.9 มรีะดบัทศันคตกิารใช้แกส๊หุงต้มอยู่ในระดบัมากและ ร้อยละ23.1 มี

ระดบัทศันคตกิารใช้แกส๊หุงต้มอยู่ในระดบัปานกลางโดยข้อค าถามด้านทศัคตทิี่ผู้ประกอบการมทีศันคตถูิกต้องที่สดุ คอื 

ต้องมสีตเิมื่อมกีารใช้แกส๊หุงต้มทุกคร้ัง โดยคดิเป็นร้อยละ 99.1 และ ข้อค าถามที่ผู้ประกอบการร้านอาหารมทีศันคตไิม่

ถูกต้องมากที่สดุ คอื ไม่กลัวอนัตรายที่จะเกดิไฟไหม้จากการใช้แกส๊หุงต้มมน้ีอยมาก คดิเป็นร้อยละ 27.8 

ด้านพฤตกิรรมการใช้แกส๊หุงต้มของผู้ประกอบการร้านอาหาร ต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จงัหวัด

นครศรีธรรมราช จ านวน 17 ข้อ  พบว่าผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้อยละ 97.7 มรีะดบัพฤตกิรรมการใช้แกส๊หุงต้มอยู่ใน

ระดบัมากและร้อยละ 8.3 มรีะดบัพฤตกิรรมการใช้แกส๊หุงต้มอยู่ในระดบัปานกลาง ตามล าดบั โดยข้อค าถามด้าน

พฤตกิรรมที่ผู้ประกอบการมพีฤตกิรรมดทีี่สดุ คอื ไม่สบูบุหร่ีขณะประกอบอาหาร ร้อยละ 97.2 และ ข้อค าถามที่

ผู้ประกอบการร้านอาหารมพีฤตกิรรมเสี่ยงมากที่สดุ คอื จุดไฟรอที่เตาก่อนแล้วจงึเปิดวาล์วที่เตาแกส๊หุงต้มคดิเป็นร้อยละ 

74.1 

  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้แก๊สหุงต้มของ

ผู้ประกอบการร้านอาหารต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ระดบัความรู้การใช้แกส๊หุงต้มของ

ผู้ประกอบการร้านอาหาร มีความสมัพันธก์บัระดับทศันคติการใช้แกส๊หุงต้มของผู้ประกอบการร้านอาหาร มีค่าประสทิธิ์
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สหสมัพันธ ์0.002 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 และระดับความรู้การใช้แกส๊หุงต้มและระดับทศันคติการใช้แกส๊หุงต้ม ไม่มี

ความสัมพันธ์กับระดับพฤติกรรมในการใช้แกส๊หุงของผู้ประกอบการร้านอาหารต าบลท่าศาลา อ าเภอท่าศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้  ทศันคติ และพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการท างานของพนักงานในอู่ซ่อมรถยนต์ เขตเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช   กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นพนักงานในอู่ ซ่อมรถยนต์จ านวน 148 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพร้อมส ารวจ

สภาพแวดล้อมในการท างาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณา  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 95.3 เป็นเพศชาย และร้อยละ 4.7 เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 31-

41 ปี ร้อยละ 45.9 ข้อมูลการปฏบิัติงานส่วนใหญ่เป็นช่างพ่นสร้ีอยละ 35.1 และพนักงานทุกต าแหน่งท างาน 6 วันต่อ

สปัดาห์ มีระยะเวลาการท างานเฉล่ีย 8 ชั่วโมง/วัน และทุกคนไม่มีการท างานล่วงเวลา พนักงานส่วนใหญ่ไม่เคยประสบ

อุบัติเหตุ (ร้อยละ 61.5) ลักษณะของอุบัติเหตุที่พบมากที่สดุ ได้แก่ ถูกวัตถุตี ทิ่ม แทง (ร้อยละ 66.7) สิ่งของหล่นทบั

เท้า (ร้อยละ 15.8) ระดับความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานของกลุ่มตัวอย่างจัดแบ่งเป็นกลุ่มได้   3 ระดับ 

คะแนนน้อย(<7 คะแนน) ดี (8-11คะแนน) และระดับคะแนนดมีาก (12-15) ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ระดับดมีาก

(ร้อยละ 75.7) รองลงมาอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 21.0)   ทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน พบว่าร้อยละ 

87.8 มีทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 11.5 พบว่าร้อยละ 88.5 มีระดับ

พฤตกิรรมความปลอดภัยในการท างานระดบัปานกลาง และร้อยละ 10.8 ระดบัสงู 

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานมีทศันคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการ

ท างานเพ่ือลดอบุตัจิากการท างาน 

ค าส าคญั: พฤตกิรรมความปลอดภัย พนักงงานอู่ซ่อมรถยนต ์

 

Abstract 

            The objectives of this research were to study knowledge,  behavior and attitude regarding the work safety 

among garage workers at Nakhon Si Thammarat Municipal area, Nakorn Si Thammarat province. Sample of 148 

workers were recruited by using the stratified random sampling method. The instrument was questionnaires. The 

statistics utilized for data analysis by frequency. 
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The study found that 95.3 % of studied population were male and 4.7 % were female, 45.9 % were aged 

between 31-41 years old, 50.0 % had the average monthly income between 10,000-20,000 baht, 100 % work 

6 days a week, and all correspondents never worked overtime. The majority of employees had not an accident 

(61.5 %) the most common accidents was being hit objects (66.7 %), fall object had 15.8 %. The level of 

knowledge about work safety of the sample group was classified into three levels: low (<7 points), moderate (8-

11 points) and high (12-15 points), It demonstrated that found that 75.7 % had high level of knowledge, and 

21.0 % had moderate level. Attitude towards, it was found that 87.8 % had a moderate attitude, high 11.5 %. 

Safety behavior had moderate level 88.5 % and 10.8% had high. 

This study suggests that manufacturers and related government agencies should promote and encourage 

safety measures in the workplace. 

Keywords:  Knowledge, attitude, safety behavior 

 

บทน า 

  จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพ่ิมมากขึ้ น ส่งผลให้ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์มีการ

ขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วย (แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ พ.ศ.2555-2559) รวมถึงธุรกจิซ่อมบ ารุงรถยนต์ โดย

ปกตแิล้วรถยนตทุ์กย่ีห้อจะมีการรับประกนัคุณภาพหลังการขายในช่วงเวลาหนึ่ง หากยังอยู่ในช่วงเวลารับประกนัคุณภาพ

ผู้ใช้รถยนตส์ามารถน ารถยนตเ์ข้ารับบริการตรวจสภาพและซ่อมบ ารงุในศูนย์บริการของตวัแทนจ าหน่ายรถยนต ์และหาก

หมดระเวลารับประกันคุณภาพ ผู้ ใช้รถยนต์อาจเลือกใช้บริการจากอู่ซ่อมรถยนต์อิสระแทน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 

2553) สถานประกอบการ ซ่อม เคาะ พ่นสีรถยนต์ มีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานในหลาย ๆ 

ด้าน เนื่องจากไม่มีการจัดบริการด้านอาชีวอนามัยและไม่มีมาตรการควบคุม ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้ นในสถาน

ประกอบการ คนงานมักไม่ให้ความส าคัญกบัความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งก่อให้เกดิอนัตรายแก่ร่างกายร้ายแรงถงึขั้น

เสยีเสยีชีวิตได้ จากการรายงานการประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการท างานพบว่ากจิการผลิต ประกอบและซ่อมรถยนต์ มีผู้

ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเนื่องจากการท างานรวมทั้งสิ้น 2,894 ราย (ส านักงานกองทุนเงินทดแทน, 2558) ซึ่เป็น

จ านวนที่สงูมากเมื่อเทยีบกบักจิการผลิต ประกอบและซ่อมรถจักรยานยนต ์ที่มผู้ีประสบอนัตายหรือเจบ็ป่วยเนื่องจากการ

ท างนอยู่ที่ 158 ราย (ส านักงานกองทุนเงินทดแทน, 2558) 

ปัจจุบันมีสถานประกอบการซ่อมตัวถัง เคาะ พ่นสทีี่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมจ านวน 2,818 

โรงงาน (ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554) จังหวัดนครศรีธรรมราช มีสถาน

ประกอบกจิการประกอบ ซ่อม เคาะ พ่นสรีถยนตท์ี่ขึ้นทะเบยีนพาณชิย์กบัเทศบาลนครศรีธรรมราช ในเขตรับผดิชอบของ

เทศบาล 3 ต าบล คอื ต าบลคลัง ต าบลท่าวัง ต าบลในเมอืง จ านวน 88 อู่ (เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, 2558) ท าให้

ผู้วิจัยมีความสนใจและเลง็เหน็ถึงปัจจัยเสี่ยงและอนัตรายต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นในสถานประกอบกจิการประกอบ ซ่อม เคาะ 

พ่นสีรถยนต์ขนาดเลก็ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานในสถานประกอบการ จึงได้ท าการศึกษาถึง

ปัจจัยที่มีความพันธก์บัพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปัองกนัต่อไป 

 

วตัถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานในอู่ซ่อมรถยนต์ เขต

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ภาคตดัขวาง (Cross-sections Descriptive research) 

2. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นพนักงานในอู่ซ่อมรถยนต ์ซึ่งมทีั้งกจิกรรมงานซ่อมรถยนตแ์ละเคาะพ่นสรีถยนตจ์ านวน 
239 คน และกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานในอู่ซ่อมรถยนต์ เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จ านวน  148 คน โดยสตูรของแครซี่และมอร์แกน ยอมรับความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างได้ 5% ที่ระดบัความ

เชื่อมมั่น 95% และสดัส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากรเท่ากบั 0.5   

3. การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง ท าการเปรียบเทยีบสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่าง โดยการสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ 
4. การพิทกัษ์สทิธิ์ของผู้ให้ข้อมูล   

การวิจัยนี้ ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการท าการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เลขที่ 067/2558 โดย

ผู้วิจัยให้ข้อมูลผู้วิจัย อธบิายวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการวิจัย พร้อมทั้งชี้ แจงสทิธใินการถอนตัวจากโครงการ การ

รักษาความลับของข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัยเป็นภาพรวม 

5. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมอืที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากทฤษฎ ี แนวคดิ และวรรณกรรมวิจัยที่เกี่ยวกบัความ

ปลอดภัยในการท างาน ผ่านการตรวจพิจารณาตรงตามเนื้อหา (Validity) โดยผู้ทรงคุณวฒิุจ านวน 5 ท่าน เคร่ืองมอื

ในงานวิจัยประกอบด้วย 5 ส่วนคอื 

1. ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ เพศ อายุ เชื้ อชาติ สัญชาติ อายุการท างานงาน ระดับการศึกษา 

ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างาน รายได้ จ านวน 11 ข้อ 

2. ส่วนที่ 2 ข้อมูลสขุภาพและความปลอดภัย ได้แก่ การได้รับอบุตัเิหตจุากการท างาน โรคประจ าตวั การตรวจ

สขุภาพประจ าปี การรักษาพยาบาล จ านวน 5 ข้อ 

3. ส่วนที่ 3 ความรู้ เกี่ยวกบัความปลอดภัยของพนักงาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) ลักษณะค าตอบเป็นใช่และไม่ใช่จ านวน 15 ข้อ  โดยแบ่งระดบัความรู้ออกเป็น ระดบั คอื มี

ความรู้ระดบัด ี(12-15 คะแนน) มคีวามรู้ระดบัปานกลาง (8-11)  มคีวามรู้ น้อย (<7 คะแนน)  ทดสอบ

ความเชื่อมั่นโดยใช้วิธหีาค่าสมัประสทิธิ์แอลฟ่าของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.825 

4. ส่วนที่ 4 ทศันคตคิวามปลอดภัยในการท างาน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 

มีให้เลือก 3 ระดับดังนี้  เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นด้วย  ซึ่ งลักษณะของข้อค าถามจะเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) ตามแบบลิเคิร์ท (Likert scale)  จ านวนทั้งหมด 15 ข้อ  ทดสอบความเชื่อมั่น

โดยใช้วิธหีาค่าสมัประสทิธิ์แอลฟ่าของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.837 

5. ส่วนที่ 5 พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า มีให้เลือก  5 ระดับดังนี้  ปฏบิัติทุกครั้ง ปฏบิัติบ่อยครั้ง  ปฏบิัติบางครั้ง   ปฏบิัตินาน ๆ ครั้ง 

ไม่เคยปฏบิัติเลย ทดสอบความเชื่อมั่นโดยใช้วิธหีาค่าสมัประสทิธิ์แอลฟ่าของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่น

เท่ากบั 0.830 

6. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ตั้งแต่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2558  ถงึเดอืนตลุาคม พ.ศ.2558 

7. วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยประสานงานกบัเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพ่ือขอข้อมูลของสถานประกอบกจิการอู่ซ่อมรถยนตท์ี่

ได้ขออนุญาตประกอบกจิการ 

2. ผู้วิจัยติดต่ออู่ซ่อมรถยนต์เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ในการศึกษา เกบ็ข้อมูล แปลผลและวิเคราะห์ผลข้อมูลทาง

สถติ ิ
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ผลการศึกษา   

1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 148 คน ร้อยละ 95.3 เป็นเพศชาย และร้อยละ 4.7 เป็นเพศหญิง  ร้อยละ 44.8  มีอายุ

ระหว่าง 31-41 ปี ร้อยละ 45.9 พนังานส่วนใหญ่เป็นช่างพ่นส ีร้อยละ 35.1 ช่างทั่วไป 28.4 และพนักงานทุกต าแหน่ง

ท างาน 6 วันต่อสปัดาห์ มรีะยะเวลาการท างานเฉล่ีย 8 ชั่วโมง/วัน  

ตารางท่ี 1 : ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต ์(n=148) 

ขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน)  รอ้ยละ 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

อายุ 

     15 – 20 ปี 

      21 – 30 ปี 

      31 – 40 ปี 

      41 – 50 ปี 

     50 ปีขึ้นไป 

สถานภาพ 

      โสด  

      สมรส 

      หย่าร้าง 

ต าแหน่งการท างานในปัจจุบัน 

      ช่างทั่วไป 

      ช่างเคาะ 

      ช่างพ่นส ี

      ช่างเคร่ือง (ช่วงล่าง) 

      ช่างประกอบ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

      ต ่ากว่า 10,000 บาท 

      10,001 – 20,000 บาท 

     20,001 - 30,000 บาท 

      >30,000 บาท 

 

7 

141 

 

16 

35 

68 

24 

5 

 

69 

77 

2 

 

42 

28 

52 

8 

18 

 

64 

74 

6 

4 

 

4.7 

95.3 

 

10.8 

23.6 

45.9 

16.2 

3.5 

 

46.6 

52.0 

14 

 

28.4 

18.9 

35.1 

5.4 

12.2 

 

43.2 

50.0 

4.1 

2.7 

 

2. สขุภาพและความปลอดภัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ (ร้อยละ 61.5)   ลักษณะของอุบัติเหตุที่พบมากที่สดุ ได้แก่ ถูก

วัตถุต ีทิ่ม แทง (ร้อยละ 41.8) สิ่งของหล่นทบัเท้า และลื่นล้มอย่างละร้อยละ 6.1  ร้อยละ 86.2 ดงัเสนอในตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 :  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามสขุภาพและความปลอดภัย (n=184) 

สุขภาพและความปลอดภยั จ านวน รอ้ยละ 

การมีโรคประจ าตัว 

     มี 

     ไม่มี 

การเข้ารับการตรวจสขุภาพประจ าปี 

     ไม่เคย 

      เคย 

การได้รับบาดเจบ็จากการท างานหรืออุบัติเหตุ 

      ไม่เคย 

      เคย 

ลักษณะอนัตรายที่ได้รับ 

      สิ่งของตัด บาด ทิ่มแทง 

      สิ่งของหล่นทบัเท้า 

      ไฟฟ้าดูด/ ชอ็ต 

      ล่ืน หกล้ม  

 

11 

137 

 

125 

23 

 

91 

57 

 

38 

9 

1 

9 

 

7.4 

92.6 

 

84.5 

15.5 

 

61.5 

38.4 

 

66.7 

15.8 

1.7 

15.8 

   

3. ความรู้ เรื่องความปลอดภัยในการท างาน 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามรู้ในระดบัดมีาก ร้อยละ 75.7 ดงัเสนอในตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 :  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระดบัความรู้ เกี่ยวกบัความปลอดภัยในการท างาน  

                 (n=184) 

ระดบัความรู ้ จ านวน รอ้ยละ 

   ความรู้ น้อย 

    ความรู้ปานกลาง 

    ความรู้ดีมาก 

5 

31 

112 

3.3 

21.0 

75.7 

รวม 184 100.0 

 

4. ทศันคตคิวามปลอดภัยในการท างาน 

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 87.8 มีทศันคติเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 11.5    

อยู่ในระดบัดมีาก ดงัเสนอในตารางที่ 4 

  

ตารางท่ี 4 : จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามทศันคตเิกี่ยวกบัความปลอดภัยในการท างาน (n=184) 

ระดบัทศันคติ จ านวน รอ้ยละ 

   ระดับต ่า  

   ระดับปานกลาง  

   ระดับสงู 

1 

130 

15 

0.7 

87.8 

11.5 

รวม 184 100 

 

5. พฤตกิรรมความปลอดภัยในการท างาน  

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88.5 มีระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานระดับปานกลาง และร้อยละ 10.8 

ระดบัมาก ดงัเสนอในตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 : จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระดบัพฤตกิรรมความปลอดภัยในการท างาน  (n=184) 

ระดบัพฤติกรรม จ านวน รอ้ยละ 

ระดับน้อย 

ระดับปานกลาง 

ระดับมาก 

1 

131 

16 

0.7 

88.5 

10.8 

รวม 148 100.0 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากผลการศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง แต่พบว่าในด้านการใช้อุปกรณ์

คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ยังพบกลุ่มตัวอย่างมีการสวมใส่รองเท้าแตะขณะปฏบิัตงิาน การไม่ใส่ถุงมอืขณะ

หยิบจับชิ้ นงาน กลุ่มตัวอย่างยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของณัฐชฎา พิมพ์พาภรณ์ 

(2557) ที่ศึกษาความเสี่ยงด้านสขุภาพจากการท างานของพนักงานอู่ซ่อมรถยนต์ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครที่

พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และมีการบริหารจัดการด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสม   

การส ารวจสภาพแวดล้อมในการท างานในอู่ซ่อมรถพบว่าสภาพแวดล้อมในการพ่นสรีถยนต์ยังไม่มีการควบคุมป้องกนั

กล่ินจากสแีละสารเคมีที่ใช้ ไม่มีห้องพ่นสรีถยนต ์มีการพ่นสรีถยนตใ์นที่โล่งแจ้ง ก่อให้เกดิมลพิษทางอากาศขึ้นในอู่ซ่อม

รถยนต์ และบริเวณโดยรอบหรือมห้ีองพ่นสรีถยนตท์ี่ยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นห้องปิดที่ยังไม่มีระบบบ าบัดอากาศใด ๆ ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของสุณัฏฐา โน้ตสุภา และอุไรวรรณ อินทร์ม่วง (2555) ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมของอู่ซ่อมและอู่เคาะพ่นสรีถยนต์ในเขตเทศบาลเมืองสกลนครที่พบว่า ห้องพ่นสไีม่ได้มารตฐานและไม่มกีาร

จัดการด้านมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยห้องพ่นส ีและห้องอบสต้ีองมีถังดบัเพลิงชนิดผงเคมแีห้ง แยกเป็น สดัส่วน 

และผนังห้องต้องท าด้วยวัสดุไม่ตดิไฟ หลอดไฟ ต้องเป็นชนิดที่ป้องกนัการระเบดิได้และมรีะบบก าจัด ละอองสแีละตวัท า

ละลายที่ถูกหลักสขุาภิบาล   

สรุปผลการศึกษา 

  การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณาภาคตัดขวาง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 95.3 เป็นเพศ

ชาย และร้อยละ 4.7 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 45.9  มีอายุระหว่าง 31-41 ปี ร้อยละ 50.0 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่

ระหว่าง 10,001 - 20,000 บาท ข้อมูลการปฏบิัติงานพบว่าร้อยละ 100 ท างาน 6 วันต่อสปัดาห์ และทุกคนไม่มีการ

ท างานล่วงเวลา พนักงานส่วนใหญ่ไม่เคยประสบอบุตัเิหต ุ(ร้อยละ 61.5) ลักษณะของอบุตัเิหตทุี่พบมากที่สดุ ได้แก่ ถูก

วัตถุต ีทิ่ม แทง (ร้อยละ 66.7) ระดบัความรู้ เกี่ยวกบัความปลอดภัยในการท างานของกลุ่มตวัอย่างจัดแบ่งเป็นกลุ่มได้ 3 

ระดับ คะแนนต ่า (<7 คะแนน) ปานกลาง (8-11 คะแนน) และระดับคะแนนดี(12-15 คะแนน) ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มี

ความรู้ระดับดี (ร้อยละ 75.7) รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 21.0)   ทศันคติเกี่ยวกบัความปลอดภัยในการ

ท างาน พบว่าร้อยละ 87.8 มีทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 11.5 อยู่ใน

ระดบัสงู ร้อยละ 88.5 มรีะดบัพฤตกิรรมความปลอดภัยในการท างานระดบัปานกลาง และร้อยละ 10.8 ระดบัมาก ดงันั้น

พนักงานส่วนใหญ่มีความรู้ ด้านความปลอดภัยในการท างานในระดับที่ดี  มีทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยใน

ระดบัปานกลาง 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคดัย่อ 

การศึกษานี้มวีัตถุประสงค ์เพ่ือศึกษาเหตผุล แรงจูงใจ และปัจจัยในการใช้ยาเสพตดิในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพตดิที่เข้า

รับการบ าบัดในโรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธานี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ ์2560 ผู้ป่วยที่เข้าร่วม

ในการวิจัยนี้  137 คน รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพรวบรวมโดยการ

สมัภาษณเ์ชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้สถติเิชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสดุ – สงูสดุ 

และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉล่ีย 25.28 ปี เป็นชายร้อยละ 99.3  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง  

รายได้เฉล่ีย 7,954.01 บาท/เดือน กลุ่มผู้ เริ่มใช้ยาบ้าครั้งแรกอายุต ่าสดุ 7 ปี กลุ่มผู้ เริ่มใช้กญัชาและสารระเหยครั้งแรก

อายุต ่าสุด 12 ปี ส่วนกลุ่มผู้ เริ่มใช้ไอซ์ครั้งแรกอายุต ่าสุด 15 ปี เหตุผลในการตัดสินใจใช้ยาเสพติดครั้งแรกเนื่องจาก

อยากลองร้อยละ 56.2 เหตุผลที่ยังคงใช้ยาเสพติดในปัจจุบัน คือ ความเคยชิน ร้อยละ 38.7 เหตุการณ์ที่มีผลต่อการ

ตัดสนิใจใช้ยาเสพตดิพบมากที่สดุคือ งานเล้ียงสงัสรรค์ ร้อยละ 23.1 ส่วนความรู้สกึที่มีผลต่อการใช้ยาเสพติดมากที่สดุ 

คือ ต้องการความสนุกสนาน ร้อยละ 28.5 การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านมีผลต่อการใช้ยาเสพติดร้อยละ 

66.42 และเพ่ือนเป็นบุคคลที่มีอทิธพิลต่อการใช้ยาเสพติดมากที่สดุร้อยละ 38.7 การเข้าถึงยาเสพติดสามารถเข้าถึงได้

ง่าย ระยะทางในการเข้าถึงยาเสพติดใช้ระยะทางน้อยกว่า 1 กิโลเมตร และระยะเวลาที่ใช้ในการได้ยาเสพติดมาเสพใช้

ระยะเวลาประมาณ 5-60 นาท ีทศันคติที่มีต่อยาเสพติดส่วนใหญ่มีทศันคติที่ดีคือใช้แล้วท าให้ขยันท างานร้อยละ 95.6 

บุคลิกภาพของผู้ใช้ยาเสพติดส่วนใหญ่มีอารมณ์เปล่ียนแปลงง่ายร้อยละ 83.2 ส่วนแรงจูงใจในการใช้ยาเสพติดด้าน

แรงจูงใจภายในพบมากในการที่ท าให้เกดิความสนุกสนานร้อยละ91.2 และแรงจูงใจภายนอกเกดิจากเพ่ือนแนะน าชักจูง

ร้อยละ78.8  ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาเสพตดิ คือด้านปัจจัยน า เร่ิมมีการใช้ยาเสพตดิในขณะที่อายุยังน้อย มีทศันคตทิี่ดี

ต่อยาเสพตดิว่าเป็นสิ่งที่มปีระโยชน์ ใช้แล้วช่วยให้ขยันท างาน ด้านปัจจัยเอื้อเข้าถงึยาเสพตดิได้ง่าย ระยะทางไม่ไกลจากที่

พักและใช้เวลาไม่มากในการได้ยามาเสพ ด้านปัจจัยเสริมเพ่ือนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสนับสนุนให้มีการใช้ยาเสพติด 

ดังนั้นจึงควรน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการป้องกนัการแพร่ระบาดและการเสพยาเสพติดซ า้ในพ้ืนที่

ต่อไป   

ค าส าคญั : มูลเหตจูุงใจ  ยาเสพตดิที่ผดิกฎหมาย  การบ าบดัในโรงพยาบาล 
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Abstract 

  The purposes of the Independent Study were studied the causes and Incentive of using drug in 

the addicts who have cured in Thanyarak Hospital, Udon Thani during November 2016 – February 2017. There 

are 137 therapists; gathered quantitative data by using interview method and qualitative data by using in depth 

interview. Descriptive statistics were used for quantitative data analyzing ; frequency, percent, average and min – 

max value. The qualitative data were used Content analysis. 

 The study found The average ages of the samples were 25.28 years old; males were 99.3 percents and 

females were 0.7 percents. Almost therapists are employees who have the average income at 7,954.01 baht/month. 

The youngest addicts were addicted amphetamine at 7 years old, marijuana at 12 years old, Ice (Methamphetamine) 

at 15 years old. The reasons for using drug in the first time were they want to try  56.2 percents. 38.7 percents of 

the addicts who still using drug were habituation and the party were the incidence which affected for using drug 

23.1 percents.  

  The feeling that affect for using drug were just for fun 28.5 percents, the outbreaks of drug were cause of 

using drug 66.42 percents and friends were affected for using drug the most 38.7 percents.The drug was easy to 

access; there are less than 1 kilometre and spend 5-60 minutes to take drugs. The attitude of using drugs was; 

drug make them hard working95.6 percents and 83.2 percents of the addicts’ personality were emotional change 

easily. The incentive of using drug were; 91.2 percents made them fun for inner incentive and 78.8 percents for 

outer incentive was persuaded by friends. 

  The factors for using drugs were; 1) cause of the predisposing factor; begun using drug while they was 

young and they thought drug good to their health and made them hard working, 2)  cause of enabling factor; drug 

was easy to access and not too far from their address and also spend less time to take drugs, 3)  cause of 

reinforcing factor; persuaded by friends was the most affect to using drugs so we could bring the study to apply 

for planning the methods to protect the drugs out breaking and  the repeated addiction in each area. 

Keywords  : incentive, illicit drug, therapy in the hospital 

 

บทน า 

 ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับโลก มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

เศรษฐกจิ ด้านสงัคม และด้านการเมอืง(สญัญา ขนัธนิยม, 2553) จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดทั่วโลก

ของส านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ(United Nation Office on Drugs and Crime: UNODC) 

พบว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีจ านวนคงที่และจ านวนประชากรที่ใช้ยาเสพติด ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15 - 64 ปี      

คิดเป็นร้อยละ 5 หรือเกอืบ 250 ล้านคน ของประชากรโลกที่ใช้ยาเสพติด และพบว่าจ านวนผู้ใช้ยาเสพติดที่มีความผิดปกติ

เพ่ิมจ านวนขึ้นจากปี 2015 มเีพียง 27 ล้านคน เป็น 29 ล้านคนในปี2016 (UNODC ,2016)  

สถานการณปั์ญหายาเสพตดิในประเทศไทย พบว่ามขีนาดของปัญหาที่ทวีความรนุแรงมากขึ้น สถานการณก์ารลักลอบ

น าเข้ายาเสพติดในปี 2556 สามารถจับได้ 315 คดี เพ่ิมขึ้นในปี 2557 เป็น 339 คดี(ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ส านัก

ยุทธศาสตร์, 2557) ในปี2556-2557 พบว่ามีผู้ ต้องหาคดีค้ายาเสพติดรายส าคัญ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.86 และ 7.45 

ตามล าดบั(ส านักงานปราบปรามยาเสพตดิ, 2557) ส าหรับตวัยาเสพติดที่จับได้มากที่สดุ คอื ยาบ้า ร้อยละ 78.39 รองลงมา

คือ กญัชาแห้ง ร้อยละ 8.2 พืชกระท่อม ร้อยละ 3.4 และไอซ์ ร้อยละ 1.9 ตามล าดับ(มานพ คณะโต, 2554) รัฐบาลได้มีการ

แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการน าผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด พบว่าในปี 2554 มีผู้ เข้ารับการบ าบัดทั้งสิ้ น    

189,502 คน ในปี2555 และ 2556 เพ่ิมขึ้นเป็น 329,270 คน และ 328,622 คน ในปี2557, 2558 และ 2559 เริ่มมจี านวน

ผู้เข้ารับการบ าบัดลดลงเป็น 244,391 คน 153,209 คน และ 96,704 คน ตามล าดบั ซึ่งในจ านวนนี้ ส่วนมากแล้วเป็นผู้ที่เสพ
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ยาบ้าและไอซ์ที่เข้ารับการบ าบัดมากที่สุดในอัตรา 1.2-2.8 แสนคนต่อปี คิดเป็นร้อยละ 76-86 ของผู้ที่เข้ารับการบ าบัด

ทั้งหมด(รัศมน กลัยาศิริ  และนพพร ตนัตริังส,ี 2559)  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับว่าเป็นภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดถึง 1 ใน 3 ของประเทศไทยและมีแนวโน้มในกร

แพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ิมขึ้ น ส่วนการแพร่ระบาดของยาเสพติดส่วนใหญ่เกิดขึ้ นในกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา และผู้ ใช้

แรงงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มที่อายุ 25 ปี(สวุิจักขณ ์โฉมวงษ์, 2542) ราคาในการจ าหน่ายยาบ้าบริเวณชายแดน เมด็ละ 60-

100 บาท ส่วนในพ้ืนที่เขตเมืองราคาเมด็ละ 350-400 บาท(พิมพ์ทพิย์ นฤมติญาณ, 2546) ยาเสพตดิที่ใช้คร้ังแรกส่วนใหญ่

คือยาบ้า ได้มาจากเพ่ือนและใช้ร่วมกับเพ่ือน ปริมาณที่ใช้คร้ังแรกเร่ิมจากปริมาณน้อยแล้วค่อยเพ่ิมปริมาณขึ้ นตามความ

ต้องการ สถานที่เสพยาเสพติดคร้ังแรกแล้วแต่สถานการณ์ วิธกีารเสพคร้ังแรกมีทั้งรับประทานเป็นเมด็และดูดควัน สาเหตุใน

การเสพยาเสพติดพบว่า ต้องการคลายเครียด ต้องการความคึกคัก ต้องการให้มีอารมณ์ทางเพศเพ่ิมขึ้น ต้องการประชดแฟน 

เพ่ือนชวนและอยากลอง(สมเดจ็ กั้วพิทกัษ์ และมานพ คณะโต, 2557) จากรายงานวิจัยยังพบว่า การที่ประสบปัญหาสุขภาพ

และมีความเข้าใจเกี่ยวกบัยาเสพติดที่ไม่ถูกต้อง คิดว่าเสพยาเสพติดแล้วสามารถรักษาโรคได้และช่วยให้ท างานได้(วิเชียร สม

จิตร, 2542) การแพร่ระบาดในภาคตะวันออกเฉียงตอนบน มผีู้เสพยาบ้ามากที่สดุโดยแพร่กระจายเข้าสู่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน

มากขึ้น ยังพบว่าคนที่ท างานกลับมาจากกรุงเทพฯมีการน ายาบ้ากลับมาฝากคนในหมู่บ้านทดลองใช้ ในช่วงงานบุญประเพณี

ด้วยเหตผุลที่ว่าท าให้รู้สกึสนุกสนาน(กติตญิาภรณ ์โชคสวัสดิ์ภิญโญ และปิตพิงษ์ ภคูรองหิน, 2553)  

ในเขตสุขภาพที่ 8 ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ประกอบด้วย 7 จังหวัดคือ 

อุดรธานี เลย หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ สกลนครและนครพนม มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดจ านวนมาก 

เนื่องจากมีหลายจังหวัดที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้มีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาจากประทศเพ่ือนบ้าน

(ส านักงานปราบปรามยาเสพติด, 2557) ได้มีผู้ เข้ารับการบ าบัดของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าเป็นจ านวนมาก จากผล

การรายงาน ในปี 2557 มีผู้ เข้ารับการบ าบัด ร้อยละ 88.44  ปี 2558 มีร้อยละ 89.01 และ ปี2559 มีร้อยละ 88.01 

ส่วนอายุที่พบมากที่สุดในการเข้ารับการบ าบัดอยู่ในช่วงอายุ 18–24 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.24 , 35.99 และ 33.05 

ตามล าดบั (ระบบรายงาน ระบบตดิตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพตดิ, 2559)   

  โรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธานี เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการบ าบัดยาเสพติด ตั้งอยู่ในเขตสขุภาพที่ 8 

ท าหน้าที่ในการบ าบัดรักษายาเสพติด ยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดสูงที่สุดสามอันดับแรก คือ ยาบ้า กัญชา และ สาร

ระเหย  ในปี 2557-2559 มีผู้ เข้ารับการบ าบัดยาบ้า คิดเป็นร้อยละ 85.33, 84.79 และ 86.57 ตามล าดับ ส่วนในปี 

2557-2559 มีผู้ เข้ารับการบ าบัดกญัชาคดิเป็นร้อยละ 6.70 , 8.29 และ 7.55 ตามล าดับ และผู้ เข้ารับบ าบัดสารระเหย

ปี 2557-2559 มีผู้ เข้ารับบ าบัดคิดเป็นร้อยละ 5.25 , 3.87 และ 3.86 ตามล าดับ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ที่เข้ารับการ

บ าบัดยาเสพติด ในปี 2559 ประกอบอาชีพว่างงานร้อยละ 28.02 อาชีพรับจ้างร้อยละ 22.15 และอาชีพนักเรียน/

นักศึกษา ร้อยละ 20.21(ระบบรายงาน ระบบตดิตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพตดิ, 2559)   

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น มีผู้เสพยาบ้าเฉล่ีย 2 เมด็/วัน/คน ก่อให้เกิด

ผลกระทบทั้งร่างกาย จิตใจ สงัคมเศรษฐกจิ และความมั่นคงของประเทศ กระทรวงสาธารณสขุ ถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุข 

จ าเป็นต้องมกีารโดยถือว่า ผู้เสพ คอื ผู้ป่วย และต้องได้รับการบ าบัดอย่างเหมาะสม และหาแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด

ของยาเสพตดิอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถงึ พ่ึงได้” (กระทรวงสาธารณสขุ, 2559)  

การวิจัยคร้ังนี้ จึงมวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษา เหตผุล แรงจูงใจ และปัจจัยในการใช้ยาเสพติดของผู้ที่เข้ารับการบ าบัดใน

โรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธานี   

โดยข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาจะน าไปเป็นแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและเป็นข้อมูล

สนับสนุนในการดูแลผู้ที่เข้ารับการบ าบัดเพ่ือหาแนวทางป้องกนัการเสพติดซ า้ สามารถน าผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนา

รปูแบบการบ าบดัรักษาเพ่ือให้มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 
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วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์

รปูแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 

จ านวน 137 คน เกณฑค์ัดเข้า คือเป็นผู้ที่เข้ารับการบ าบัดในโรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธานี ในช่วงเดือน พฤศจิกายน 

2559 - กุมภาพันธ ์2560 เกณฑค์ัดออก คือผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดสรุา ผู้ที่มีความวิกลจริตไม่สามารถให้สมัภาษณไ์ด้ 

และผู้ป่วยที่ไม่สมัครใจเข้าร่วมวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสมัภาษณ์ แบ่งตามลักษณะของข้อมูลดังนี้  1.การ

เกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลึกในกรอบประเดน็ ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาเสพตดิ คือ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยน า 

ปัจจัยเสริม  ,เหตผุลของการตดัสนิใจใช้ยาเสพติดครั้งแรก ,เหตผุลการใช้ยาเสพตดิครั้งปัจจุบนั และ  2.การเกบ็ข้อมูลเชิง

ปริมาณใช้แบบสมัภาษณแ์บบมโีครงสร้างประกอบด้วย  

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป มีจ านวน 9 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา ภูมิล าเนา สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได้ และสมัพันธภาพของบดิามารดา  

ส่วนที่2 ประวัตกิารใช้ยาเสพตดิ มจี านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย อายุที่เร่ิมใช้ยาเสพตดิ ยาเสพตดิที่เร่ิมใช้คร้ังแรก 

ยาเสพตดิที่ใช้ในปัจจุบนั ประวัตกิารเข้ารับการบ าบดัรักษายาเสพตดิ และเหตผุลในการเข้ารับการบ าบดัรักษายาเสพตดิ 

ส่วนที่3 เหตผุลในการใช้ยาเสพตดิ มจี านวน 20 ข้อ ประกอบด้วย เหตผุลการใช้ยาเสพตดิครั้งแรก เหตผุลการ

ใช้ยาเสพติดในปัจจุบัน เหตุการณ์ที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจใช้ยาเสพติด สมัพันธภาพในครอบครัว บุคคลที่มีอทิธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้ยาเสพติด เหตุผลส าคัญที่สุดที่ ส่งผลให้ติดยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน     

ระยะทางในการเข้าถึงยาเสพติด และระยะเวลาในการเข้าถึงยาเสพติด ทศันคติที่มีต่อยาเสพติด บุคลิกภาพของผู้ใช้ยา

เสพติด ซึ่งแยกเป็นค าถามปลายเปิดจ านวน 10 ข้อ และค าถามปลายปิดจ านวน 10 ข้อ เลือกตอบ ใช่และไม่ใช่ ดังนี้  ใช่ 

หมายถงึ 1 ,ไม่ใช่ หมายถงึ 0    

ส่วนที่4 แรงจูงใจในการใช้ยาเสพตดิ มจี านวน 9 ข้อ ประกอบด้วย แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก เป็น

ค าถามปลายปิดเลือกตอบเหน็ด้วยและไม่เหน็ด้วย ดงันี้  เหน็ด้วย หมายถงึ 1 ,ไม่เหน็ด้วย หมายถงึ 0    

คุณภาพของเครื่องมือ การวิจัยครั้งนี้ เกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณใช้การสมัภาษณแ์บบมีโครงสร้าง โดยผู้วิจัย

เป็นผู้สมัภาษณ์ด้วยตัวเอง ผู้วิจัยได้สร้างแบบสมัภาษณ์ขึ้นเองเพ่ือให้เหมาะสมกบับริบทพ้ืนที่และวัตถุประสงค์ของการ

วิจัย ผู้วิจัยได้น าแบบสมัภาษณท์ี่สร้างเสรจ็เรียบร้อยแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการบ าบัดรักษายาและ

สารเสพติด เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา ความถูกต้อง คลอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมด้านภาษา 

รวมถงึเกณฑก์ารให้คะแนนการแปลผลคะแนน แล้วน ามาปรับปรงุแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ

ของเคร่ืองมือ โดยการน าแบบสมัภาษณ์ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั ผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพตดิ

ในโรงพยาบาลธญัญารักษ์ขอนแก่น ที่มคุีณสมบตัใิกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาค านวณหาค่าความ

เชื่อมั่นได้ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟ่าเท่ากบั 0.71 ส่วนการเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างได้มกีาร

ก าหนดประเดน็ตามวัตถุประสงค ์คุณภาพของเคร่ืองมอืผู้วิจัยได้เสนอผู้เชียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบ าบดัรักษายา

เสพติด เพ่ือตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหา ความถูกต้อง ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์แล้วน ากลับมาปรับปรุงแบบ
สมัภาษณเ์ชิงลึกให้เหมาะสมกบับริบทของพ้ืนที่ต่อไป  

จริยธรรมการวิจัยและการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมต่อคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับการอนุมัติและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ เลขที่ 

HE591455  ลงวันที่ 27 ธนัวาคม 2559 ผู้วิจัยปฏบิตัติามขั้นตอนกระบวนการขอความยินยอมและพิทกัษ์สทิธิ์ ในการเข้า
รับการสมัภาษณแ์ละประเมนิความเสี่ยงอนัตรายอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน ข้อมูลทั้งหมดน าเข้าฐานข้อมูลด้วยวิธี data 

double entry วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows version 16.0 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้สถิติเชิง

พรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าต ่าสดุ-สงูสดุ และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  
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ผลการศึกษา 

1.ขอ้มูลทัว่ไปและลกัษณะส่วนบุคคล 

ตารางที่1 จ านวน ร้อยละ ข้อมูลทั่วไปและลักษณะส่วนบุคคลที่เข้ารับการบ าบดั 

ตวัแปร จ านวน 

(n=137) 

รอ้ยละ 

เพศ   

ชาย 136 99.3 

หญิง 1 0.7 

ศาสนา   

พุทธ 136 99.3 

คริสต์ 1 0.7 

ระดบัการศึกษา   

ไม่ได้เรียนหนังสอื 1 0.7 

ป.1-ป.6 46 33.6 

ม.1-ม.3 49 35.8 

ม.4-ม.6 18 13.1 

ปวช.-ปวส./อนุปริญญา 18 13.1 

ปริญญาตรี 5 3.6 

อาชีพ 

นักเรียน/นักศกึษา 

 

15 

 

10.9 

ค้าขาย 13 9.5 

รับจ้าง 39 28.5 

เกษตรกรรม 21 15.3 

รับราชการ 5 3.6 

รัฐวิสาหกจิ 3 2.2 

ว่างงาน 28 20.4 

อื่นๆ 13 9.5 

สมัพนัธภาพระหว่างบิดาและมารดา   

อยู่ด้วยกนัอย่างราบร่ืน 81 51.9 

อยู่ด้วยกนัไม่ราบร่ืน 5 3.6 

หย่า 17 12.4 

แยกกนัอยู่ 11 8 

บิดารเสยีชีวิต 12 8.8 

มารดาเสยีชีวิต 4 2.9 

บิดา/มารดาเสยีชีวิต 7 5.1 

สถานภาพ   

โสด 88 64.2 

คู่ 42 30.7 

หย่า 5 3.6 

หม้าย 2 1.5 

 จากตารงที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  แบ่งออกเป็นเพศชาย 136 คน เพศหญิง 1 คน นับถือศาสนา

พุทธเป็นส่วนใหญ่  ร้อยละ 99.3 นับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ คือ ม.1-ม.3 คิด

เป็นร้อยละ 35.8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ28.5 สมัพันธภาพระหว่างบิดาและมารดา ส่วนใหญ่อยู่

ด้วยกนัอย่างราบรื่น ร้อยละ 51.9 สถานภาพโสดมากที่สดุ     ร้อยละ 64.2 
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2.ขอ้มูลประวติัการใชย้าเสพติดของผูเ้ขา้รบัการบ าบดั 

ตารางที่ 2 จ านวน  ค่าเฉล่ีย ค่าสงูสดุ ต ่าสดุ ประวัตกิารใช้ยาเสพตดิของผู้เข้ารับการบ าบดั )n = 137( 

สารเสพติด  อายปัุจจุบนั(ปี) อายเุร่ิมใช(้ปี) ช่วงเวลาที่ใช(้ปี) 

ยาบ้า(คน) ค่าเฉล่ีย 25.52 18.11 5.91 

117 ค่าต าสดุ-สงูสดุ 13-52 10-44 2เดือน-22 

     

กญัชา(คน) ค่าเฉล่ีย 27.00 15.22 7.90 

11 ค่าต าสดุ-สงูสดุ 16-42 12-18 2-25 

     

ไอซ์(คน) ค่าเฉล่ีย 24.00 22.25 4.32 

5 ค่าต าสดุ-สงูสดุ 19-33 15-31 2-10 

     

สารระเหย(คน) ค่าเฉล่ีย 19.17 13.5 2.25 

4 ค่าต าสดุ-สงูสดุ 15-24 12-15 1-3 

 จากตารางที่ 2 กลุ่มตวัอย่างจ านวน 137 คน มกีารใช้ยาเสพตดิหลายชนิดต่างกนั นิยมใช้ยาบ้ามากที่สดุ เร่ิมใช้

ยาบ้าอายุน้อยที่สดุคอื 10ปี รองลงมาเริ่มใช้ กญัชาและสารระเหย ในช่วงอายุ 12 ปี  เริ่มใช้ไอซ์ อายุ15ปี ตามล าดบั  

 

3. เหตุผลในการตดัสินใจใชย้าเสพติดของผูท่ี้เขา้รบัการบ าบดั 

ตางรางที ่3 เหตผุลในการตดัสนิใจใช้ยาเสพตดิของผู้ที่เข้ารับการบ าบดั (n=137) 

ตวัแปร คน รอ้ยละ 

เหตุผลท่ีใชใ้ชย้าเสพติดครั้งแรก   

อยากลอง 77 56.2 

เพ่ือนชักชวน 46 33.6 

ช่วยเหลือด้านการท างาน 8 5.8 

ไม่สบายใจ 3 2.2 

สนุกสนาน 3 2.3 

เหตุผลท่ีใชย้าเสพติดในปัจจุบนั   

ช่วยเหลือด้านการท างาน 14 10.2 

เคยชิน 53 38.7 

เพ่ือนชักชวน 11 8.0 

ไม่สบายใจ 26 19.0 

สนุกสนาน 25 18.2 

สิ่งแวดล้อมมีการระบาดของยาเสพติด 5 3.6 

อยากลอง 3 2.2 

เหตุการณที์่มีผลต่อการตดัสินใจใชย้าเสพติด   

ช่วยเหลือด้านการท างาน 15 11.5 

ความเครียด 26 20.0 

งานเลี้ยงสงัสรรค์ 30 23.1 

เพ่ือนชักชวน 8 6.2 

ทะเลาะกบัคนในครอบครัว 15 11.5 

เที่ยวกลางคืน 6 4.6 

มียาเสพติด 2 1.5 

เล่นการพนัน 2 1.5 
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ตวัแปร คน รอ้ยละ 

มีเวลาว่าง 12 9.2 

อยู่กบัเพ่ือน 14 10.8 

ความรูสึ้กที่ส่งผลใหเ้สพยาเสพติด   

เมาสรุา 9 6.6 

ไม่สบายใจ 35 25.5 

สนุกสนาน 39 28.5 

หงดุหงิด 5 3.6 

เหงา 23 16.8 

อยากยา 14 10.2 

อ่อนเพลีย 12 8.8 

 

ความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั   

ต่างคนต่างอยู่ 7 5.1 

ทะเลาะกนั 16 11.7 

บังคับเกนิไป 10 7.3 

อบอุ่น 104 75.9 

การระบาดของยาเสพติดในหมู่บา้น   

ไม่มียาเสพติดระบาด 46 33.58 

ยาเสพติดระบาด 91 66.42 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการใชย้าเสพติด   

พ่อ-แม่ 12 8.8 

แฟน 2 1.5 

ตัวเอง 53 38.7 

เพ่ือน 70 51.1 

เหตผุลส าคญัที่ท าใหติ้ดยาเสพติด   

การท างาน 7 5.6 

ขาดความอบอุ่น 2 1.6 

ความอยากยา 16 12.7 

เคยชิน 5 4.0 

ไม่สบายใจ 13 10.3 

ตัวเอง 19 15.1 

เพ่ือนชักชวน 17 13.5 

มียาเสพติด 1 0.8 

มีเวลาว่าง 2 1.6 

เมาสรุา 1 0.8 

สนุกสนาน 2 1.6 

สิ่งแวดล้อมมียาเสพติดระบาด 2 1.6 

อยากลอง 29 23.0 

ระยะทางในการเขา้ถงึยาเสพติด   

น้อยกว่า 1 กโิลเมตร 67 48.9 

1- 5 กโิลเมตร 

6 -10 กโิลเมตร 

34 

16                                                                                                     

24.8 

11.7 

มากกว่า 10 กโิลเมตร 20 14.6 

ระยะเวลาในการเขา้ถงึยาเสพติด   

น้อยกว่า 5 นาท ี 42 30.7 
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ตวัแปร คน รอ้ยละ 

5-60 นาท ี 86 62.8 

มากกว่า 60 นาท ี 9 6.6 

 

 

ทศันคติเกีย่วกบัยาเสพติด 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1.ยาเสพติดเป็นอนัตรายต่อร่างกาย 57 41.6 80 58.4 

2.อาการของคนขาดยาจะมอีาการคลุ้มคล่ัง ควบคุมตัวเองไม่ได้ 95 69.3 42 30.7 

3.เสพยาแล้วท าให้ขยันท างาน 131 95.6 6 4.4 

4.การเสพยาต่อเนื่องแค่คร้ังคราวท าให้ไม่ติด สามารถเลิกได้ 65 47.6 72 52.6 

5.คนที่เสพยาเสพติดเป็นคนไม่ดี เป็นที่รังเกยีจของสงัคม 69 50.4 68 49.6 

 

 

บุคลิกภาพของผูเ้สพยาเสพติด 

ใช่ ไม่ใช่ 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

1.ชอบอยู่คนเดียว 107 78.1 30 21.9 

2.ชอบสงัสรรค์และเที่ยวสถานบันเทงิ 92 67.2 45 32.8 

3.อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย  114 83.2 23 16.8 

4.คิดมากจนนอนไม่หลับ 101 73.7 36 26.3 

5.มีความมั่นใจในตนเองสงู 34 24.8 103 75.2 

   

  จากตารางที่ 3 เหตุผลในการตัดสนิใจใช้ยาเสพติดของผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาล

ธญัญารักษ์อุดรธานี เหตุผลในการตัดสนิใจใช้ยาเสพติดครั้งแรก คือความอยากลอง ร้อยละ 56.2 เหตุผลที่ยังคงใช้ยา

เสพอยู่ในปัจจุบนั คอื ความเคยชิน ร้อยละ 38.7 เหตกุารณท์ี่มผีลต่อการตัดสนิใจเสพยาเสพติด คอื มงีานเลี้ยงสงัสรรค์ 

ร้อยละ 23.1 ความรู้สึกที่ส่งผลให้เสพยาเสพติด คือ ความสนุกสนาน ร้อยละ 28.5 ความสัมพันธภาพในครอบครัวมี

ความอบอุ่นรักใคร่กนัด ีร้อยละ 75.9 สิ่งแวดล้อมมยีาเสพตดิระบาด ร้อยละ 66.42 บุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใช้

ยาเสพติด คือ เพ่ือน ร้อยละ 51.1 และเหตุผลส าคัญที่ท าให้ติดยาเสพติด คือ ความอยากลอง ร้อยละ 23 ระยะทางใน

การเข้าถงึยาเสพตดิส่วนใหญ่ใช้ระยะทางน้อยกว่า 1 กโิลเมตร คดิเป็นร้อยละ 51.1 และระยะเวลาในการเข้าถงึยาเสพตดิ

ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 5-60 นาท ีคิดเป็นร้อยละ 62.8 ทศันคติเกี่ยวกบัยาเสพติดส่วนใหญ่รับรู้ ว่ายาเสพยาเสพติดแล้ว

ท าให้ขยันท างาน ร้อยละ 95.6 บุคลิกภาพของผู้ที่ใช้ยาเสพตดิส่วนใหญ่มอีารมณเ์ปล่ียนแปลงง่าย ร้อยละ 83.2 

 

4.ขอ้มูลแรงจูงใจในการใชย้าเสพติด  

ตารางท่ี4 จ านวน รอ้ยละ ของแรงจูงใจในการเสพยาเสพติดของผูเ้ขา้รบัการบ าบดั(n =137) 

 

แรงจูงใจในการเสพยาเสพติด 

 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

แรงจูงใจภายใน     

4.1 ความสนุกสนาน 125 91.2 12 8.8 

4.2เชื่อว่าเสพยาแล้วท าให้มคีวามต้องการทางเพศเพ่ิมขึ้น 81 59.1 56 40.9 

4.3เชื่อว่าเมื่อเสพยาแล้วท าให้ความทุกขล์ดลง  83 59.9 55 40.1 

4.4เชื่อว่าเสพยาแล้วท าให้ร่างกายแขง็แรง 48 35 89 65 

4.5มเีรื่องไม่สบายใจ 99 72.3 38 27.7 
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แรงจูงใจภายนอก     

4.6เพ่ือนแนะน าชักจูง 108 78.8 29 21.2 

4.7ไม่มอีาชีพการงานเป็นหลักแหล่ง 76 55.5 61 44.5 

4.8หาซื้อง่ายและบทลงโทษไม่รนุแรง 71 51.8 66 48.2 

4.9พ่อแม่ไม่เข้าใจ 48 35 89 65 

จากตารางที่ 4 ผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบดัในโรงพยาบาลธญัญารักษ์อดุรธานี แรงจูงใจภายในที่ส่งผลต่อการเสพยา

เสพตดิมากที่สดุ คอื ความสนุกสนาน ร้อยละ 91.2 และแรงจูงใจภายนอกที่ส่งผลต่อการใช้ยาเสพตดิมากที่สดุ คอื เพ่ือน

แนะน าชักจูง ร้อยละ 78.8 

 

5.ขอ้มูลเชิงคุณภาพเหตุผลในการใชย้าเสพติด 

  จาการวิเคราะห์และสรปุประเดน็เนื้อหาจากการสมัภาษณเ์ชิงลึกในผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบดัในโรงพยาบาลธญัญา

รักษ์อดุรธานี โดยจ าแนกประเดน็ ปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการใช้ยาเสพตดิ ม ี3 ประเดน็ดงันี้  1.ปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการใช้

ยาเสพติด ในด้านปัจจัยน า เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักในการน าเข้าสู่เส้นทางการใช้ยาเสพติด ส่วนใหญ่รับรู้ ว่ายาเสพ

ติดเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าโทษ ใช้ยาเสพติดแล้วท าให้คลายเครียด ท าให้ลืมความทุกข์ได้ ท าให้ขยันท างาน บาง

รายเชื่อว่าตนเองไม่ติดยาเสพติดคิดว่าตนเองสามารถควบคุมการเสพได้ คิดว่าตนเองเลิกเมื่อไหร่กไ็ด้ ส่วนปัจจัยเอื้อ 

เป็นปัจจัยที่ช่วยให้การใช้ยาเสพตดิง่ายขึ้น ส่วนใหญ่บอกว่าเคยได้ยินค าว่า “ยาเสพตดิ” จากสื่อโทรทศัน์มากที่สดุ และ

รู้จักยาเสพติดจากภาพในหนังสอืเรียน พบว่ายาเสพติดหาได้ง่าย ใช้เวลาไม่นานกไ็ด้ยามาเสพ บางรายบอกว่ามีบริการ

ส่งยาเสพติดถึงหน้าบ้านเพียงแค่ยกหูโทรศัพท์ และปัจจัยเสริม เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ท าให้ใช้ยาเสพติด ส่วนใหญ่ที่

ตดัสนิใจใช้ยาเสพตดิ เกดิจากเพ่ือนชวน พบว่าเพ่ือนเป็นผู้ที่แนะน าวิธกีารใช้ยาเสพตดิ เพ่ือนจะเป็นผู้เล่าประสบการณ์

ในการใช้ยาเสพติดและเป็นคนชี้ ช่องทางการหายาเสพติดมาเสพ เมื่ออยู่กับกลุ่มเพ่ือนที่เสพยาเสพติดต้องมีการเสพ

ตามเพ่ือนเพ่ือท าให้ตนเองได้รับการยอมรับจากกลุ่ม 2.เหตุผลในการตัดสนิใจใช้ยาเสพติดครั้งแรก ส่วนใหญ่เกดิจาก

เพ่ือชักชวนให้มีการใช้ยาเสพติด ซึ่งในการชักชวนครั้งแรกยังไม่มีการตัดสนิใจใช้ยาเสพติดทนัท ีแต่เมื่อมีการชั กชวน

ซ า้ๆและมีการเล่าประสบการณใ์นการใช้ยาเสพติด ท าให้ผู้ ถูกชักชวนเกดิความรู้สกึอยากลองและตดัสนิใจใช้ยาเสพตดิ

ในที่สดุ 3.เหตุผลที่ยังคงมีการใช้ยาเสพติดในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เกดิจากความชอบในฤทธิ์ของยาเสพติดเพราะท าให้มี

ความตื่นตัว ท างานได้นานขึ้น รวมไปถึงชอบกลิ่นของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า บางรายบอกว่า ยาบ้ามีกลิ่นหอมมาก

โดยเฉพาะตอนที่เผาจะท าให้มคีวามหอมมากขึ้น  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการสมัภาษณ ์ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติดในโรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธานีจ านวน 137 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉล่ีย 25.28 ปี ส่วนใหญ่ส าเรจ็การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 35.8 ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้เฉล่ีย 7,945.01บาท/เดือน ยาเสพติดที่ใช้มากที่สดุคือยาบ้าคิดเป็นร้อยละ 88.3 พบว่า

กลุ่มผู้ เริ่มใช้ยาบ้าครั้งแรกอายุต ่าสดุต ่าสดุ 7 ปี สงูสดุ 44 ปี อายุเฉล่ีย 17.19 ปี ส่วนกลุ่มที่เร่ิมใช้กญัชาคร้ังแรกอายุ

ต ่าสดุ 12 ปี สงูสดุ 30 ปี อายุเฉล่ีย 17 ปี กลุ่มผู้ เริ่มใช้ไอซ์ครั้งแรกอายุต ่าสดุ 15 ปี สงูสดุ 31 ปี อายุเฉล่ีย 22.25 ปี 

และกลุ่มผู้ ใช้สารระเหยเริ่มใช้ครั้งแรกอายุต ่าสุด 12 ปี สูงสุด 15 ปี อายุเฉล่ีย 13.5 ปี สอดคล้องกับการศึกษาของ   

นันทา ชัยพิชิตพันธ(์2841)ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาเสพติดซ า้ของนักเรียนมัธยมศึกษาที่เข้ารับการ

บ าบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ พบว่านักเรียนที่เสพยาเสพติดซ า้ส่วนใหญ่มีการเสพยาเสพติดตอนอายุยังน้อยซึ่งมี

ความสมัพันธก์บัพฤตกิรรมการเสพยาเสพติดซ า้อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

  เหตุผลในการตัดสินใจใช้ยาเสพติดครั้งแรกเนื่องจากอยากลองร้อยละ 56.2 เหตุผลที่ยังคงใช้ยาเสพติดใน

ปัจจุบัน คือ ความเคยชิน ร้อยละ 38.7 เหตุการณ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ยาเสพติดพบมากที่คือ งานเล้ียงสงัสรรค์ 

ร้อยละ 23.1 ส่วนความรู้สึกที่มีผลต่อการใช้ยาเสพติดมากที่สดุ คือ ต้องการความสนุกสนาน ร้อยละ 28.5 การแพร่
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ระบาดของยาเสพตดิในหมู่บ้านมผีลต่อการใช้ยาเสพตดิร้อยละ 66.42 และเพ่ือนเป็นบุคคลที่มอีทิธพิลต่อการใช้ยาเสพ

ติดมากที่สดุ ร้อยละ 38.7 ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ ณัฐพล สวุรรณวงค์(2546)ศึกษาปัจจัยที่มผีลต่อการเสพยา

เสพติดของผู้ต้องขังชายที่มีอาชีพประมงในเรือนจ าสมุทรปราการ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเสพยาเสพติดได้แก่ปัจจัย

ด้านการอยากลอง รวมไปถงึการอาศัยอยู่ในที่ที่มกีารซื้อขายและเสพยาเสพตดิ การเข้าถงึยาเสพตดิสามารถเข้าถงึได้ง่าย 

ระยะทางในการเข้าถึงยาเสพติดใช้ระยะทางน้อยกว่า 1 กิโลเมตร และระยะเวลาที่ใช้ในการได้ยาเสพติดมาเสพใช้

ระยะเวลาประมาณ 5-60 นาที สอดคล้องกับการศึกษาของ สัญญา ขันธนิยม(2553)ศึกษามูลเหตุจูงใจในการเสพ

ยาบ้า : กรณี พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545.พบว่าแหล่งซื้ อขายยาเสพติดส่วนใหญ่ไกลจากที่พัก

เพียง 3 กโิลเมตร และสอดคล้องกบัการศึกษาของ ระซีดะ มะสะแม(2554)ศึกษาการใช้ยาเสพตดิของผู้ตดิสารเสพติด

ของศูนย์บ าบัดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี พบว่าการหาซื้ อยาเสพติดได้ง่ายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ยาเสพติดใน

ระดับสงู ทศันคติที่มีต่อยาเสพติดส่วนใหญ่มีทศันคติที่ดีคือแล้วท าให้ขยันท างาน ร้อยละ 95.6 บุคลิกภาพของผู้ใช้ยา

เสพติดส่วนใหญ่มีอารมณเ์ปล่ียนแปลงง่าย ร้อยละ 83.2 ส่วนแรงจูงใจในการใช้ยาเสพตดิด้านแรงจูงใจภายในพบมาก

ในการที่ท าให้เกดิความสนุกสนานร้อยละ91.2 และแรงจูงใจภายนอกเกดิจากเพ่ือนแนะน าชักจูงร้อยละ78.8 สอดคล้อง

กบัการศึกษาของ สนุิสา จิรธนานนท(์2545)ปัจจัยที่มผีลต่อการใช้ยาเสพตดิของเดก็และเยาวชนหญงิในสถานฝึกอบรม

เดก็และเยาวชน หญิงบ้านปราณี พบว่าปัจจัยภายนอก ได้แก่ อิทธิพลของเพ่ือน พบว่า เพ่ือนส่วนใหญ่เคยกระท า

ความผดิ ด้านสภาพแวดล้อมมแีหล่งที่อยู่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งยาเสพตดิและในพ้ืนที่มคีนเสพยาเสพตดิจ านวนมากปัจจัย

ภายใน ด้านบุคลิกภาพ มีบุคลิกภาพที่ไม่มั่นใจในตนเอง มีความอยากรู้อยากลองเพ่ือความสนุกสนาน และมีเร่ืองไม่

สบายใจ 

 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาเสพติด พบว่าด้านปัจจัยน า เริ่มมีการใช้ยาเสพติดในขณะที่อายุยังน้อย มีทศันคติที่ดี

ต่อยาเสพตดิว่ามปีระโยชน์ ใช้ช่วยให้ขยันท างาน ด้านปัจจัยเอื้อเข้าถงึยาเสพติดได้ง่าย ระยะทางไม่ไกลจากที่พักและใช้

เวลาไม่มากในการได้ยามาเสพ ด้านปัจจัยเสริมเพ่ือนเป็นบุคคลที่มอีทิธพิลสนับสนุนให้มกีารใช้ยาเสพตดิ สอดคล้องกบั

การศึกษาของ กติติยาภรณ์ โชคสวัสดิ์ภิญโญ และ ปิติพงษ์ ภคูรองหิน(2553)การศึกษาเส้นทางสู่การเป็นผู้ เสพและ

การเป็นผู้จ าหน่ายยาบ้าของผู้รับบ าบัดหญิง: กรณีศึกษาศูนย์บ าบัดและฟ้ืนฟูยาเสพติดกองบินที่23 จังหวัดอุดรธานี 

พบว่า ด้านปัจจัยน า โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ เสพยาบ้าจะเริ่มใช้ยาบ้าตั้งแต่อายุยังน้อยรับรู้ ว่ายาเสพติดมีประโยชน์                

ด้านปัจจัยเอื้อ เข้าถึงยาบ้าได้ง่ายหาซื้ อง่าย และปัจจัยเสริม อยากเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ส่วนบุคคลที่มีอทิธพิลในการ

สนับสนุนให้ตดัสนิใจเสพยาบ้าคอืเพ่ือน 

 

    สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาเหตผุลและแรงจูงใจในการใช้ยาเสพตดิของ

ผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง    

ยาเสพตดิที่นิยมใช้มากที่สดุคอืยาบ้า เหตผุลส าคญัในการใช้ยาเสพตดิ คอื อยากลองและเพ่ือนชวน จากการสมัภาษณเ์ชิง

ลึกผู้ใช้ยาเสพตดิมกัจะถูกชักชวนจากเพ่ือน ส่วนใหญ่เมื่อถูกชักชวนคร้ังแรกยังไม่เสพทนัท ีเหตกุารณท์ี่ส่งผลให้ตดัสนิใจ

ใช้ยาเสพตดิ ส่วนใหญ่เกดิจากการดื่มเหล้าแล้วมกีารใช้ยาเสพตดิ รองลงมาคอื มเีรื่องไม่สบายใจ เพ่ือให้ตนเองดูเท่ห์เป็น

ที่ยอมรับของเพ่ือน และเพ่ือการท างาน ตามล าดับ เหตุผลในการใช้ยาเสพติดเป็นคร้ังที่สอง เกดิจากความชอบในกล่ิน

ของยาบ้าที่มีกล่ินหอม และฤทธิ์ของยาบ้าท าให้มีความขยันท างาน สามารถเที่ยวกลางคืนและดื่มเหล้าได้นานมากขึ้ น 

เข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายส่วนใหญ่ใช้เวลา 5-60 นาท ีแรงจูงใจที่ส่งผลต้อการเสพยาเสพตดิ คือความสนุกสนานและเพ่ือน

แนะน าชักจูง วัยรุ่นเป็นวัยที่มคีวามอยากรู้อยากลองและให้ความส าคญักบัเพ่ือนมาก จึงควรมกีารบูรณาการเข้าสู่บทเรียน

ในเร่ืองการปลูกฝังทศันคติที่เกี่ยวกบัการคบเพ่ือนและโทษพิษภัยของยาเสพติดให้มากยิ่งขึ้น ภาครัฐเข้าไปมีบทบาทใน

ชุมชนเพ่ือป้องกนัการเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย เช่น การสร้างแกนน าชุมชนสขีาว เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของยาเสพตดิ 

เน้นการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกบัยาเสพติดและการสร้างความตระหนักให้มี

ความรับผดิชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสงัคม  
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาระดับความเป็นอันตรายของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในกลุ่ม

เกษตรกรชุมชนบ้านคีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ช่วงเวลาในการเกบ็ข้อมูลระหว่างเดอืน

เมษายน ถึง ตุลาคม 2559 กลุ่มตัวอย่างได้จากการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

จ านวนรวม 202 คน เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสมัภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเอง และจัดระดับความเป็นอนัตรายของสารเคมี

ก าจัดศัตรูพืชที่กลุ่มตัวอย่างมีการใช้งาน โดยวิธีการจากคู่มือ Assessment of the health risks arising from the use of 

hazardous chemicals on the workplace (Department of occupational safety and health ministry of human resources 

Malaysia, 2000) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 59.9 มอีายุระหว่าง 50-59 ปี 

คดิเป็นร้อยละ 27.7 มรีะดบัการศึกษาในชั้นประถมศึกษา คดิเป็นร้อยละ 51.0 กลุ่มตวัอย่างจ านวนร้อยละ 51 มพ้ืีนที่ท า

การเกษตรน้อยกว่า 10 ไร่ โดยจะปลูกพืชแบบสวนสมรมทั้งหมด ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ในช่วง 

10-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.2 และจากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมกีารใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 5 อนัดับแรกที่มี

การใช้มากที่สุดคือ Abametin, Chlorpyrifos, Copper Hydroxide, Glyphosate-isopropylammonium และ Paraquat 

Dichloride โดยคิดเป็นร้อยละ63.9, 23.8, 13.9, 11.4 และ 8.4 ตามล าดับ  และเมื่อน าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่กลุ่ม

ตัวอย่างมีการใช้งานมาจัดระดับความเป็นอันตราย พบว่าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีความอันตรายสูงสุด ระดับ 5 คือ 

Paraquat Dichloride และ Carbofuran และมีความอันตรายระดับ 4 คือ Fenobucarb (2-(1-Methylpropyl) phenol 

methylcarbamate), Propargite, Chaindrite, Phosphonic acid และ Metalaxyl ตามล าดับ  การพบสาร Carbofuran ซึ่ง

เป็นสารก าจัดศัตรูพืชที่ได้ประกาศห้ามใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ. ศ. 2535 แสดงให้เหน็ว่ายังมีการจ าหน่ายสารก าจัด

ศัตรูพืชต้องห้ามให้กบัเกษตรกร ซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสขุภาพ ดังนั้นมาตรการควบคุมการใช้สารก าจัดศัตรพืูช 

การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือป้องกันผลกระทบของการใช้สารก าจัดศัตรูพืชต่อมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม 

ค าส าคญั: ระดบัความเป็นอนัตราย  สารเคมกี าจัดศัตรพืูช  เกษตรกร 
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Abstract 

This study aimed to investigate the hazard level rating of agricultural pesticides used among farmers in                   

Ban Khiri Wong, Kumlone sub-district, Lan Saka district, Nakhon Si Thammarat Province.  The data collection 

period was from April to October 2016. The study subjects were selected by purposive sampling of 202 persons. 

The data was collected using the self-developed questionnaire. The hazard level rating of Agricultural Pesticides 

used among farmers using manual “Assessment of the health risks arising from the use of hazardous chemicals on 

the workplace” (Department of occupational safety and health ministry of human resources Malaysia, 2000). The 

descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation were used to interplete the data. 

The results of this study showed that the majority of the study subjects were male (59.9%), which ages between 

50-59 years (27.7%).  Most of the farmers had agricultural land less than 10 rai (51%). The duration of farming 

ranged from 10-20 years (32.2%). The top five most commonly used pesticides were Abametin (63.9%), 

Chlorpyrifos (23.8%), Copper Hydroxide (13.9%), Glyphosate-isopropylammonium (11.4%), and Paraquat 

Dichloride (8.4%).  The hazard level rating was classified according to risk phase.   Interestingly, it was found 

that the highest level hazard rating was Paraquat Dichloride and Carbofuran which numbered by seversity in level 

5 where as Fenobucarb (2-(1-Methylpropyl) phenol methylcarbamate), Propargite, Chaindrite, Phosphonic acid 

and Metalaxyl were in Level 4. This situation seems to be of particular concern because the pesticide carbofuran 

was banned in Thailand since 1992.   The results of this study suggested that banned pesticides are still avialble 

to the farmer which might casue seriously health effects.  Stronger regulations, control of pesticide use, development 

of educational programs are needed in order to prevent the impact of pesticide to human and environment. 

Keywords: Hazard level rating, Pesticides, farmers 

 
บทน า 

จากข้อมูลสถิติของแรงงานนอกระบบเมื่อพิจารณาถึงประเภทกจิกรรมทางเศรษกจิ พบว่า แรงงานนอกระบบ

มากกว่าคร่ึงหนึ่งที่ท  างานอยู่ในภาคเกษตรกรรม โดยมจี านวนถงึ 11.7 ล้านคน หรือร้อยละ 54.8 ของแรงงานนอกระบบ

ทั้งหมด (กลุ่มสถิติแรงงานส านักสถิติเศรษฐกจิและสงัคมส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) นั้นแสดงให้เหน็ว่าแม้ยุคสมยั

จะเปล่ียนไปอย่างไร งานในภาคเกษตรกรรมกยั็งเป็นอาชีพหลักที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบอาชีพ  

ภาคใต้จัดเป็นอนัดับ 3 ของประเทศไทย ที่มีเนื้ อที่การใช้ที่ดินทางการเกษตร โดยมีถึง 21,765,977 ไร่ และ

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากที่สดุรองมาจากจังหวัดสรุาษฎ์ธานี โดยมีพ้ืนที่ 2,896,204 ไร่ (ส านัก

งานเศรษกจิการเกษตร,2559) และชุมชนบ้านคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอกีชุมชนหนึ่งที่มีการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 80.93 ของประชากรทั้งหมดในชุมชน โดยส่วนใหญ่จะปลูกเป็น

พืชสมรม เช่น ทุเรียน มงัคุด ลองกอง และเงาะ เป็นต้น  

ความเสี่ยงทางด้านสขุภาพของอาชีพเกษตรกรรมมหีลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาทางด้านสารเคม ีท่าทางการ

ท างาน เครื่องมือเครื่องจักรไม่ปลอดภัย ฝุ่ น ควัน กลิ่น เสยีง เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางด้านสารเคมเีป็นพิษ 

ซึ่งหากดูจากสถติปัิญหาความไม่ปลอดภัยในการท างานของแรงงานนอกระบบพบว่า เป็นปัญหาการได้รับสารเคมเีป็นพิษ 

คิดเป็นร้อยละ 60.6 ซึ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของปัญหาทั้งหมด โดยผู้ที่มีโอกาสรับสัมผัสกับความเสี่ยงดังกล่าว คือชาว

เกษตรกรที่ท าอาชีพท าไร่ท าสวน (กลุ่มสถิติแรงงานส านักสถิติเศรษฐกจิและสงัคมส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) และ

จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเกษตรกรบ้านคีรีวง พบว่าเกษตรกรมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรพืูชตั้งแต่การเตรียม

ดิน จนกระทั่งระยะออกดอกของพืชพันธ์ เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรมีโอกาสได้รับสัมผัส

สารเคมกี าจัดศัตรพืูชที่ใช้ในระหว่างการท างาน ซึ่งจะส่งผลอนัตรายต่อสขุภาพของเกษตรกร 
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 สถานการณ์การใช้สารเคมกี าจัดศัตรูทางการเกษตรของประเทศไทย มีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึ้นเมื่อเทยีบกบัปีที่ผ่าน

มา โดยในปี 2558 พบว่ามมีกีารน าเข้าสารเคมีก าจัดศัตรพืูชสงูถงึ 149,546 ตนั (กลุ่มสถติแิรงงานส านักสถิตเิศรษฐกจิ

และสงัคมส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) ซึ่งเป็นการบ่งชี้ ว่าเกษตรกรของไทยมีปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน

อัตราที่สูงขึ้น สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรนิยมใช้ในปัจจุบัน มีอยู่มากมายหลายชนิด หลากหลายชื่อการค้า ซึ่งมี

มากกว่า 1,000 ชนิด โดยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการควบคุมและก าจัด คือ 

สารเคมีก าจัดแมลง สารป้องกนัก าจัดวัชพืช สารป้องกนัก าจัดเชื้ อรา และสารก าจัดหนูและสตัว์แทะ ปัจจุบันกรมควบคุม

โรคได้ก าหนดสารก าจัดศัตรูพืชจ านวน 12 ชนิด ที่ต้องเฝ้าระวังในการใช้เนื่องจากเป็นสารที่มีปริมาณการใช้มาก มีความ

เป็นพิษสงู หรือมกีารตกค้างระยะยาวในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อลัดคิาร์บ (Aldicarb) บลาสตซิิดนิ เอส        ( Blasticidin-

S) คาร์โบฟูราน (Carbofuran) ไดโครโตฟอส (Dicrotophos) อีพีเอน็ (EPN) อีโธโปรฟอส (Ethoprofos) โฟมีทาเนต 

(Formethanate) เมทิดาไธออน (Methidathion) เมโทมิล (Methomyl) อ๊อกซามิล (Oxamyl) เอ็นโดซัลแฟน 

(Endosulfan) และพาราไธออนเมทธิล(Parathion Methyl) (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2556) 

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง  โดยการสัมผัสทางผิวหนัง การสูดหายใจละอองที่ฟุ้ง

กระจายในอากาศ และการรับประทานอาหารและน า้ดื่มที่มีสารเคมีปนเป้ือน (ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและ

สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2556) การรับสมัผสัสารเคมกี าจัดศัตรพืูชเป็นระยะเวลานานจะสง่ผล

กระทบต่อสุขภาพ ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด

โรคมะเรง็ (Alavanja and Bonner, 2005; Miligi et al., 2006) และพบว่าในกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสมัผัสสารเคมีก าจัก

ศัตรูพืชมีอตัราการเกดิโรคมะเรง็ที่เพ่ิมสงูขึ้น คือ โรคมะเรง็เมด็เลือดขาว (Leukemia) โรคเอม็เอม็ มัลติเพิล มัยอโิลมา 

(Multiple myeloma) โรคมะเรง็ในต่อมลูกหมาก และโรคมะเรง็ในช่องท้อง (Alavanjaetal., 1996; Blair et al., 1992) 

และจากข้อมูลผู้ ป่วยนอกของกลุ่มโรคสารเคมีก าจัดศัตรูพืช (Toxic effect of pesticides) (กลุ่มอาการ รหัส T60.0-

T60.9 ตามระบบ ICD-10) พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 มีการป่วยจากพิษสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเท่ากับ 18.78  ต่อแสน

ประชากร เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ถึง 9.83 ต่อแสนประชากร เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่าปี 2559 สูงมากกว่าเกือบ

เท่าตวั ดงัภาพที่ 1 และเมื่อจ าแนกตามอาชีพของผู้ป่วย พบว่า กลุ่มอาชีพที่พบผู้ป่วยสงูสดุ คอื กลุ่มอาชีพเกษตรกร ร้อย

ละ 37.07 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอาชีพรับจ้าง 28.88 (จากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

2553-2559)  

 
ภาพที่ 1 ข้อมูลการป่วยจากพิษสารเคมกี าจัดศัตรพืูช ปี พ.ศ.2553-2559 

จากการการศึกษาที่ผ่านมามุ่งเน้นศึกษาทางด้านพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช หรือกลุ่มอาการ 

ผลกระทบต่อสขุภาพเมื่อเกษตรกรได้รับสมัผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเข้าไป ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาการใช้สารเคมีใน

กลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยสามขา จังหวัดนครราชศรีมา พบว่ามีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรพืูชหนึ่งครั้งต่อเดือน และยังพบว่า

กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดศรีษะ วิงเวียน เมื่อมีการรับสัมผัสสารเคมี (จารุ วรรณ และคณะ, 
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ข้อมูลการป่วยจากพิษสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=516
http://www.bangkokhospital.com/cancer/?p=516
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2557) และในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้อง 

และยังพบการเจบ็ป่วยที่เกดิจากการรับสมัผสัสารเคมี โดยมีปัญหาหรืออาการต่อระบบประสาทถงึร้อยละ 63.8 มีปัญหา

ต่อระบบทางเดนิหายใจ ร้อยละ 54.3 ปัญหาและอาการทางผวิหนัง ร้อยละ 46.4 (วิทญา, 2554) ดงันั้นการศึกษาคร้ังนี้

จึงสนใจที่จะศึกษาชนิดของสารเคมกี าจัดศัตรพืูชและจัดระดบัความเป็นอนัตรายของสารเคมีก าจัดศัตรพืูชที่เกษตรกรใน

ชุมชนบ้านครีีวงใช้ในการท างาน ซึ่งข้อมูลดงักล่าวมคีวามส าคญัในการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

ก าจัดศัตรพืูช เพ่ือให้เกษตกรมสีขุภาพอนามยัที่แขง็แรง ปลอดภัยจากพิษจากสารเคมกี าจัดศัตรพืูช 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชงิพรรณนา (Descriptive study) ตั้งแต่ มถุินายน 2559 – มนีาคม 2560 มี

วิธกีารศึกษาดงันี้ 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรชุมชนบ้านคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 

202 คน โดยค านวณจากการใช้เกณฑค่์าร้อยละ 10 ของกลุ่มประชากร (วาโร เพง็สวัสดิ์, 2551) ซึ่งได้จากการสุ่มตาม

จุดมุ่งหมาย (Purposive sampling) โดยเลือกเฉพาะเกษตรกรที่ท าอาชีพนี้มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี มีการใช้สารเคมีก าจัด

ศัตรพืูช มภีมูลิ าเนาอยู่ในชุมชนบ้านครีีวง และมอีายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารได้เข้าใจ 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น โดยในการเกบ็ข้อมูลครั้งนี้ ใช้

วิธกีารสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่าง  โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนดงันี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวน 6 ข้อ โดยใช้เกณฑก์ารประเมนิข้อมูลเป็นร้อยละ  

ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการท างาน ประกอบด้วย พ้ืนที่ท าการเกษตร ชนิดของพืชที่เพาะปลูก ระยะเวลาในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพเสริม จ านวน 4 ข้อ โดยใช้เกณฑก์ารประเมินข้อมูลเป็นร้อยละ 

ตอนที่ 3 ข้อมูลการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช อาทิเช่น การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ชนิดของสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืชที่ใช้งาน ระยะเวลาในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในแต่ละครั้ง อาการ

ผดิปกตหิลังการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูช เป็นต้น จ านวน 15 ข้อ โดยใช้เกณฑก์ารประเมนิข้อมูลเป็นร้อยละ  

แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาและการใช้ภาษา (Content validity) โดยให้

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบข้อค าถาม และน าผลคะแนนที่ได้มาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งได้เท่ากับ 0.93 และได้น าแบบสอบถามที่

ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 3 ตอน คอื ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านการท างาน และข้อมูลการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูช 

มาทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่อาศัยอยู่ในอ าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

จ านวน 30 ตัวอย่าง โดยใช้วิธกีารด้วยวิธกีารทดสอบซ า้ (Test-retest) คือท าแบบสอบถาม 2 ครั้ง โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง

เดิม แต่ระยะเวลาห่างกนั 10 วัน ซึ่งพบว่าข้อมูลที่ได้จากการสอบถามคร้ังที่ 2 และคร้ังที่ ตรงกนั ดังนั้นแบบสอบถามมี

ความเชื่อมั่นที่สามารถใช้ได้ 

 

3. วิธีการวิเคราะหแ์ละแปลผลขอ้มูล 

 3.1 การศึกษาครั้งนี้ วิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูปวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3.2 การจัดระดับความเป็นอนัตรายของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยน าข้อมูลจากการสมัภาษณ์กลุ่มตัวอย่างใน

ประเดน็ข้อค าถามชนิดของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ใช้งาน มาจัดระดับความเป็นอนัตรายของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดย

อ้างองิวิธกีารจากคู่มือ Assessment of the health risks arising from the use of hazardous chemicals on the workplace 
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(Department of occupational safety and health ministry of human resources Malaysia, 2000)   ซึ่งมขีั้นตอนทั้งหมด 

3 ขั้นตอน ดงันี้   

1) น าข้อมูลชนิดของสารเคมกี าจัดศัตรพืูชที่กลุ่มเกษตรกรใช้มากที่สดุ จ านวน 10 ล าดบั มาจัดระดบัความเป็น

อนัตราย โดยการใช้รหัสความเสี่ยง (Risk phase: R) ซึ่งได้จากข้อมูล Safety Data Sheet (SDS) ของสารแต่ละชนิด  

2) รหัสความเสี่ยง (Risk Pheases: R) ได้แบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่ม โดยใช้เกณฑค์วามเป็นอนัตรายของสารเคมี

และความเป็นพิษของสารเคมใีนการแบ่งกลุ่ม ดงัตารางที่ 1 และตารางที่ 2 

ตารางที่ 1 แสดงรหัสความเสี่ยงของสารเคม ี

กลุ่ม ความเป็นอนัตราย Risk Pheases 

กลุ่มที่ 1 เป็นพิษมาก R26-28, 39, 45(1), 46(1), 47(1), 49(1) 

 เป็นพิษ  R23-25, 39, 48, 45(2), 46(2), 47(2), 49(2) 

 อนัตราย R20-22, 40, 40(3), 40(M2), 48 

 อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใน  R42 

 ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใน R37 

กลุ่มที่ 2 มีฤทธิ์กดักร่อนต่อผวิหนังและตา R35, 35 

 ระคายเคืองต่อผวิหนังและตา R41, 38, 36 

 

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะความเป็นพิษและรหัสความเสี่ยง 

ลักษณะ ความเป็นพิษ Risk Pheases 

พิษเฉียบพลัน ร้ายแรง  R20-28 

 ตายเมื่อมีการสมัผสัเพียงคร้ังเดียว R39, 40 

 เกดิอาการแพ้ R34, 35 

 ระคายเคือง R36-38, 41 

 ไวต่อความรู้สกึ R42, 43 

พิษเร้ือรัง หลังจากได้รับสารซ า้ๆ หรือเป็นเวลานาน R48 

 สารก่อมะเรง็ R40, 45, 49 

 สารก่อกลายพันธ ์  R46, 40 

 อนัตรายต่อระบบสบืพันธุ์  R60-47 

 เกดิความบกพร่องต่อทารกในครรภ์ R47 

 

3) จัดระดับความเป็นอนัตรายของสารเคมีก าจัดศัตรพืูชที่มีการใช้งานในกลุ่มเกษตรกร โดยน ารหัสความเสี่ยง 

(Risk phase: R) ที่ได้ข้อมูลจาก Safety Data Sheet (SDS) มาจัดระดับความเป็นอนัตรายตามแบบฟอร์มในตารางที่ 3 

ที่ได้แบ่งระดบัความเป็นอนัตรายออกเป็น 5 ระดบัคอื ระดบัที่ 5 (Very Toxic, Carcinogenic, Mutagenic, Teratogenic) 

ระดับที่  4  (Toxic, Corrosive, Carcinogenic, Mutagenic, Teratogenic) ระดับที่  3  (Harmful, Corrosive, Irritant, 

Sensitising, Carcinogenic, Mutagenic, Teratogenic) และระดับที่  2  ( Irritant, Sensitising) และระดับที่  1  (Not 

classified as hazardous) ดงัตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 แสดงการจัดระดบัความเป็นอนัตรายจากรหัสความเสี่ยงของสารเคมกี าจัดศัตรพืูช 

EFFECT ACUTE/ 

CHRONIC 

ROUTES OF EXPOSURE HAZARD 

RATING 

(HR) 

INH. DERMAL 
ING. 

NOT 

SPECIFIED SKIN EYE 

Very Toxic  
Acute R26 R27 

 
R28 R39 

5 
Chronic - - - - 

Toxic  
Acute R23 R24 

 
R25 R39 

4 
Chronic - - - R48,R39 

Harmful 
Acute R20 R21 

 
R22 R40 

3 
Chronic - - - R48,R40 

 

 

ตารางที่ 3 แสดงการจัดระดบัความเป็นอนัตรายจากรหัสความเสี่ยงของสารเคมกี าจัดศัตรพืูช (ต่อ) 

EFFECT ACUTE/ 

CHRONIC 

ROUTES OF EXPOSURE HAZARD 

RATING 

(HR) 

INH. DERMAL 
ING. 

NOT 

SPECIFIED SKIN EYE 

Corrosive  Acute  
R35 

  
4 

R34 3 

Irritant  Acute 
R37 - R41 

  
3 

- R38 R36 2 

Sensitising Acute 
R42 - 

   
3 

- R43 2 

Carcinogenic  Chronic 

R49(1) 

   

R45(1) 5 

R49(2) R45(2) 4 

- R40(3) 3 

Mutagenic      

R46(1) 5 

R46(2) 4 

R40(M2) 3 

Teratogenic      
R47(1) 5 

R47(2) 4 

EXPOSURE ASSESSMENT 

REQUIRED 
Inhalation Skin Eyes Ingestion All Routes  

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาคร้ังนี้  ได้สมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่างที่เป็นเกษตรกรชุมชนบ้านครีีวง อ าเภอลานสกา จังหวด

นครศรีธรรมราช จ านวน 202 ราย โดยมผีลการศึกษาดงันี้ 

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างเกนิครึ่งเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.9 มีอายุระหว่า 50-59 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.7 โดยส่วน

ใหญ่กลุ่มตวัอย่างมสีถานภาพสมรส คดิเป็นร้อยละ 83.2 มรีะดบัการศึกษาในชั้นประถมศึกษา คดิเป็นร้อยละ 51.0 และ

พบว่าโดยส่วนใหญ่ไม่มโีรคประจ าตวั คดิเป็นร้อยละ 79.2 
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ขอ้มูลดา้นการท างานของกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างจ านวนร้อยละ 51 มพ้ืีนที่ท าการเกษตรน้อยกว่า 10 ไร่ และมพ้ืีนที่เฉล่ียอยู่ที่ 15.8 (16.9) โดยกลุ่ม

ตวัอย่างทั้งหมดจะปลูกพืชเป็นแบบสวนสมรม ระยะเวลาในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ในช่วง 10-20 ปี คดิเป็น

ร้อยละ 32.2 และสว่นใหญ่กลุ่มตวัอย่างไม่มอีาชีพเสริม คดิเป็นร้อยละ 64.4 

ขอ้มูลดา้นการใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพชื  

 กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชประเภทสารพิษฆ่าแมลง คือ Abametin มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

63.9 และประเภทสารก าจัดเชื้อรา คอื Copper Hydroxide คดิเป็นร้อยละ 13.9 ประเภทสารก าจัดวัชพืช คอืGlyphosate-

isopropylammonium คิดเป็นร้อยละ 11.4 และประเภทสารก าจัดหนูและสัตว์แทะ คือ Chaindite คิดเป็นร้อยละ 1.5 

เท่านั้น ดงัตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละข้อมูลด้านการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชุมชนบ้านคีรีวง จ าแนกตาม

ประเภทของ สารเคมกี าจัดศัตรพืูช (ตอบได้มากกว่าหนึ่งค าตอบ) 

สารเคมีก าจัดศตรูพืชทีใ่ช ้ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

ประเภทสารพิษฆ่าแมลง  

     Abamectin 129 63.9 

     Chlorpyrifos 48 23.8 

     Carbofuran 14 6.9 

ประเภทสารก าจัดวชัพชื  

     Glyphosate-isopropylammonium 23 11.4 

     Paraquat dichloride 17 8.4 

     Ametryn 1 0.5 

     Copper Hydroxide 28 13.9 

     Carbendazim 11 5.4 

     Tricyclazole 3 1.5 

ประเภทสารก าจัดหนูและสตัวแ์ทะ  

     Chaindrite 3 1.5 

 

กลุ่มตวัอย่างโดยส่วนใหญ่ใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูชเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี คดิเป็นร้อยละ 79.2 และใช้

วิธกีารฉีดพ่น คดิเป็นร้อยละ 100.0 ปริมาณการใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูช ≤ 300 ลิตรต่อคร้ัง คดิเป็นร้อยละ 64.4 และ

ในระยะเวลา 1 ปี กลุ่มตวัอย่างจะฉีดพ่น 1 คร้ัง คดิเป็นร้อยละ 51.5 และใน 1 วนั กลุ่มตวัอย่างมกีารฉีดพ่นสารเคมกี าจัด

ศัตรพืูชตดิต่อกนัเป็นเวลา 4 ชั่วโมงต่อวนั คดิเป็นร้อยละ 29.7 และพบว่าหลงัจากใช้หรือสมัผสัสารเคมกี าจัดศัตรพืูช 

กลุ่มตวัอย่างไม่มอีาการผดิปกต ิคดิเป็นร้อยละ 76.7 และหากกลุ่มตวัอย่างมอีาการหลังได้รับสมัผสัสารเคมกี าจัดศัตรพืูช 

จะใช้วิธหีายาทานเอง คดิเป็นร้อยละ 23.4 

ขอ้มูลระดบัความเป็นอนัตรายของสารเคมีก าจดัศตัรูพชื 

 ผลการจัดระดบัความเป็นอนัตรายของการใช้สารเคมกี าจัดศัตรูพืชของกลุ่มตวัอย่าง โดยน า 10 อนัดับแรกของ

สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีการใช้มากที่สุด มาจัดระดับความเป็นอนัตราย ซึ่งผลการศึกษาพบว่าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มี

ระดับความเป็นอันตรายระดับ 5 คือParaquat Dichloride และ Carbofuran  ระดับ 4 คือ Fenobucarb, Propagite, 

Chaindrite, Phosphonic acid และ   Metalaxyl ร ะดั บ  3  คื อ  Abamectin, Chlorpyrifos, Copper Hydroxide และ 

Glyphosate-isopropylammonium ดงัตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 แสดงการจัดระดับความเป็นอนัตรายของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรชุมชนบ้านคีรีวง ที่มีการใช้มาก

ที่สดุ 10 อนัดบั  

ล าดบั สารเคมีก าจัดศตัรูพืช จ านวน (คน) รอ้ยละ HR 

1 Abamectin 129 63.9 3 

2 Chlorpyrifos 48 23.8 3 

3 Copper Hydroxide 28 13.9 3 

4 Glyphosate-isopropylammonium 23 11.4 3 

5 Paraquat Dichloride 17 8.4 5 

6 
Carbofuran 14 6.9 5 

Carbaryl 14  6.9 3 

7 Carbendazim 11 5.4 3 

8 Cypermethrin 7 3.5 3 

9 

Fenobucarb (2-(1-Methylpropyl) phenol 

methylcarbamate) 

3 1.5 4 

Propargite 3 1.5 4 

Tricyclazole 3 1.5 3 

Chaindrite 3 1.5 4 

10 

Cyromazine 1 0.5 3 

Ametryn 1 0.5 3 

Phosphonic acid 1 0.5 4 

 Metalaxyl 1 0.5 4 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากการศึกษาข้อมูลการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชประเภทฆ่า

แมลงมากที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ในต าบลแหลมโตนด อ าเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชประเภทฆ่าแมลงสูงที่สุด (วิชชาชา และ ตั้ม, 2555) และยังสอดคล้องกบั

สถิติปริมาณน าเข้าของสารเคมีทางการเกษตรในประเทศไทยที่มีการน าเข้าประเภทฆ่าแมลงมากที่สดุ(กลุ่มสถิติแรงงาน

ส านักสถติเิศรษฐกจิและสงัคมส านักงานสถติแิห่งชาติ, 2558) 

 จากข้อมูลการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า สารเคมีก าจัดศัตรูพืชประเภทฆ่าแมลง เป็น

ประเภทที่มีการใช้มากที่สดุ และสารที่ใช้มากที่สดุในกลุ่มนี้คอื Abametin ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า กลุ่ม

เกษตรกรปลูกพริกในพ้ืนที่ราบสงูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มเกษตรกรปลูกมะเขอืเทศในพ้ืนที่สงูภาคเหนือ มกีาร

ใช้สารเคมกี าจัดศัตรพืูชประเภทสารเคมป้ีองกนัก าจัดแมลง (Insecticides) และ ที่พบมากที่สดุคือ Abamectin (สวุรรณา 

และคณะ, 2557) 

 จากการจัดระดบัความเป็นอนัตรายของสารเคมกี าจัดศัตรพืูชที่กลุ่มตวัอย่างใช้ในการท างาน พบว่าม ีสารจ านวน 

2 ชนิด ที่จัดอยู่ในระดับอันตรายสงูมาก คือ Paraquat Dichloride และ Carbofuran ซึ่งจากดูจากข้อมูลการใช้งานพบว่า

สารทั้งสองชนิดไม่ได้มีการใช้งานสงู โดยคิดเป็นร้อยละ 8.4 และ 6.9 ตามล าดับ แต่อย่างไรกต็าม พระราชบัญญัติวัตถุ

อันตราย พ.ศ.2535 มาตรา 43 ได้จัดให้สาร Carbofuran เป็นวัตถุอันตรายห้ามน าเข้า ผลิต ส่งออก และมีไว้ใน

ครอบครอง และยังจัดอยู่ในล าดับที่ 3 ของรายชื่อวัตถุอนัตรายทางการเกษตร ที่กรมวิชาการเกษตรเฝ้าระวัง เนื่องจาก 

สาร Carbofuran มคีวามเป็นพิษมากเมื่อมกีารรับสมัผสัโดยการสดูดมหรือกลืนกนิเข้าไป 

 

สรุปผลการศึกษา 

  จากการศึกษาระดับความเป็นอนัตรายของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ใช้ในกลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านคีรีวง จังหวัด

นครศรีธรรมราช จ านวน 202 ราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีความหลากหลาย โดย 5 อนัดับ



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

786 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิท
ย
าศ
าส
ต
ร์ส
ขุ
ภ
าพ

 

แรกที่มีการใช้มากที่สุดคือ Abametin,     Chlorpyrifos, Copper Hydroxide, Glyphosate-isopropylammonium และ 

Paraquat Dichloride โดยคดิเป็นร้อยละ63.9, 23.8, 13.9, 11.4 และ 8.4 ตามล าดบั  และเมื่อน าสารเคมกี าจัดศัตรพืูช

ที่กลุ่มตวัอย่างมกีารใช้งานมาจัดระดบัความเป็นอนัตราย พบว่าสารเคมกี าจัดศัตรพืูชที่มคีวามอนัตรายสงูสดุ ระดบั 5 คอื 

Paraquat Dichloride และ Carbofuran และมีความอันตรายระดับ 4 คือ Fenobucarb (2-(1-Methylpropyl) phenol 

methylcarbamate), Propargite, Chaindrite, Phosphonic acid และ Metalaxyl ตามล าดบั 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรชุมชนบ้านคีรีวง ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา จังหวดนครศรีธรรมราชทุกท่านที่ให้

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดียิ่ง และขอขอบคุณศูนย์เกษตรกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อมชุมชนบ้านคีรีวง 

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านคีรีวง  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานสกา ที่ได้กรุณาให้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ ตลอดจน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณท์ี่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท าวิจัยคร้ังนี้  
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสถานการณ์ สาเหตุ และทศันคติของผู้มารับการบ าบัดเลิกสูบบุหร่ี ใน

จังหวัดมหาสารคาม พ้ืนที่ในการศึกษาคอืโรงพยาบาล 8 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2559 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559  กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้ที่มารับการบ าบัดเลิกสูบบุหร่ี จ านวน 248 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือในการเกบ็

รวบรวมข้อมูล เป็นแบบสมัภาษณ์ สถานการณ ์สาเหต ุและทศันคตขิองผู้มารับการบ าบดัเลิกสบูบุหร่ี สถติทิี่ใช้คอืสถติเิชิง

พรรณนา  ผลจากการวิจัย มดีงันี้  

1.ผู้มารับการบ าบัดเลิกสูบบุหร่ี ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมาบ าบัดมากกว่าเพศหญิง มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 

41.5 และรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 29  อายุเฉล่ียของผู้มารับการบ าบัดเลิกสบูบุหร่ี 42 ปี ต ่าสุดคือ 13 ปี เริ่มสูบบุหร่ีคร้ัง

แรกเมื่ออายุเฉล่ียประมาณ 17 ปี ซึ่งกลุ่มตวัอย่างสบูบุหร่ีเฉล่ียวันละ 10.5 มวน สงูสดุสบูวันละ 40 มวน และซื้อบุหร่ีสบู

เฉล่ียวันละ 36 บาท สูงสุดซื้ อบุหร่ีวันละ 200 บาท จะสูบบุหร่ีร่วมกับการท ากิจวัตรประจ าวันต่างๆ ได้แก่ สูบหลัง

รับประทานอาหาร ( x =4.04)  สูบขณะดื่มสุรา ( x = 3.18) สูบเวลาหงุดหงิดอารมณ์เสียเครียด ( x = 3.09)  ส่วน

สาเหตุที่ไม่สามารถบ าบัดเลิกบุหร่ี ในครั้งก่อนได้ ได้แก่ เกดิจากสะดวกและง่ายในการหาซื้อบุหร่ี ( x =3.70)  จิตใจไม่

เข้มแขง็พอ ( x = 3.46) สบูตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน( x = 3.31) 

2.ผลการศึกษาพฤติกรรม สาเหตุของเข้ารับการบ าบัดเลิกสบูบุหร่ี ได้แก่ มสีาเหตุจากควันบุหร่ีก่อความร าคาญ

ในครอบครัว ( x = 3.83) เชื่อมั่นในตวัผู้บ าบัด และสถานบ าบัด ( x = 3.82) ร่างกายเสื่อมถอย ( x = 3.77) เจบ็ป่วย

จากการสบูบุหร่ี ( x = 3.59)   

3.ผลการศึกษาทศันคตกิารต่อการบ าบดัเลิกสบูบุหร่ีในคร้ังนี้  ได้แก่ ส่วนใหญ่จะมทีศันคตทิี่ดโีดยเฉพาะมคีวาม

พร้อมที่จะเข้ารับการบ าบัด ( x = 4.04) มีแรงจูงใจจากครอบครัว คนใกล้ชิด ( x = 4.04) มีความต้องการที่จะเลิกสูบ

บุหร่ีโดยเดด็ขาด ( x = 4.01) 

ค าส าคญั:  บ าบดัเลิกสบูบุหร่ี   ทศันคตเิกี่ยวกบัการสบูบุหร่ี  
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Abstract 

The purpose of this research were to study situation and the attitude of the smoking cessation therapy of 

Mahasarakham. The sample is a voluntary therapy for smoking cessation 248 people using purposive sampling. 

Tools for data collection was a questionnaire about the causes and attitude to smoking cessation treatment. Data 

were analyzed using descriptive statistics. The results in this study revealed that: 

1.The study of the situation of smoking cessation therapies have been found. Males are more therapist 

than females. Most of the occupations are agriculture 41.5 percent and employs 29 percent. The average age of 

those receiving treatment to quit smoking 42 years minimum is 13 years. The first smoking began at an average 

age of about 17 years. The sample included daily average of 10.5 cigarettes per day, most smokers buy cigarettes 

by an average 40 cigarettes per day for 36 baht up to 200 baht per day to buy cigarettes. To smoke with the 

activities of daily living in a smoke after a meal ( x = 4.04), smoking while drinking ( x = 3.18) among stress, 

irritability ( x = 3.09). In previous treatment, you can not stop smoking because, Buying cigarettes is easy( x

=3.70), Self control ( x = 3.46), Friends persuade smokers (= 3.31). 

2. The study of behavioral causes of smoking cessation therapy included. Cigarette smoke causes a nuisance 

to the family ( x = 3.83), confidence in the patient and the hospital ( x = 3.82), decayed ( x = 3.77), and illness 

( x = 3.59). 

3. The results of this attitude toward smoking cessation therapy were willing to therapy ( x = 4.04), 

motivation from family ( x = 4.04),want to quit smoking ( x = 4.01). 

Keywords : Cessation Therapy,  Attitude about smoking 

 

บทน า 

การสบูบุหร่ีเป็นสาเหตุของโรคที่ท า ให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมลงและเสยีชีวิตก่อนวัยอนัสมควร บุหร่ีเป็น

ปัจจัยเสี่ยงที่ส  าคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองตบี และโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย การสบูบุหร่ียัง

เป็นสาเหตสุ าคญัของโรคมะเรง็ปอด เกดิความสญูเสยีทางเศรษฐกจิอนัเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ถงึปีละ 

46,000 ล้านบาท และมีผู้ เสยีชีวิตจากการสบูบุหร่ีปีละ 52,000 คน (สมิต วัฒนธญักรรม และคณะ. 2546) ซึ่งการสบู

บุหร่ียังเป็นปัญหาที่ทุกสงัคมต้องเผชิญ ในปัจจุบนัจากสถติอิงคก์ารอนามยัโลก พบว่า มผู้ีสบูบุหร่ีทั่วโลกประมาณ 1,300 

ล้านคนและมีผู้เสยีชีวิตจากการสบูบุหร่ีจ านวน 500 ล้านคน หากยัง มีสถิติการสบูบุหร่ีทั่วโลกยังเป็นเช่นนี้  อาจจะส่งผล 

ท าให้มกีารเสยีชีวิตของผู้สบูบุหร่ีสงูถงึ 10 ล้านคนต่อปี จากสถานการณก์ารบริโภคยาสบูของประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15 

ปีขึ้นไป ในช่วงพ.ศ.2534–2557 พบว่า ปัจจุบนัอตัราการบริโภคยาสบูชนิดมคีวันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อย

ละ 32.0 ในพ.ศ.2534 เป็นร้อยละ 20.7 ในพ.ศ.2557 แต่ในพ.ศ.2552 เทียบกับพ.ศ.2554 กลับพบว่า อัตราการ

บริโภคยาสบูมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเลก็น้อยจากร้อยละ 20.7 เป็นร้อยละ 21.4 โดยเฉพาะในเยาวชนอายุ 15 – 18 ปี ซึ่งมี 

อตัราการสบูบุหร่ีเพ่ิมขึ้นสงูที่สดุเมื่อเทยีบกบักลุ่มอายุอื่น ๆ ในช่วงพ.ศ.2547–2554 มอีตัราการสบูบุหร่ีเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 

5 ต่อปี และเฉพาะในช่วงพ.ศ.2552–2554 มีอัตราการสูบบุหร่ีโดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้ นร้อยละ 10 ต่อปี (ส านักงานสถิติ

แห่งชาต,ิ2557) ในการรณรงคค์วบคุมยาสบูทั่วโลก แต่จ านวนประชากรโลกที่สบูบุหร่ีกยั็งคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องอนัเป็น

ผลจากกลยุทธท์างการตลาดของธรุกจิยาสบู ในการส่งเสริมการสบูบุหร่ีและการล่าลูกค้าใหม่รวมถงึผู้ที่เสพตดิบุหร่ีอยู่แล้ว

กย็ากที่จะเลิกสบู แม้อยากที่จะเลิกจากอ านาจ การเสพติดที่สงูมากของนิโคตินในผลิตภัณฑย์าสบู ในขณะที่รัฐบาลต่างๆ 

กค่็อนข้างจะเฉ่ือยชาในการผลักดันมาตรการ เพ่ือควบคุมการสบูบุหร่ี  อกีทั้งค่านิยมของสงัคมที่มองว่าการสบูบุหร่ีไม่ใช่

สิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย การสูบบุหร่ีจึงถือเป็นเร่ืองธรรมดาที่พบเห็นได้ ทั่วไป ประกอบกับวัยของเดก็ที่เป็นเยาวชนมี
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ความอยากรู้อยากลองและเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆจากบุคคลที่ ชื่นชอบได้ง่าย จึงท าให้มีเจตคติทางบวกต่อการสบู

บุหร่ี อกีทั้งประชาชนทั่วไปและเยาวชนยังมคีวามรู้ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกบัการสบูบุหร่ีและมกัจะเพิกเฉยหรือไม่ให้ความส าคัญ

ต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเท่าที่ควร เนื่องจากยังไม่ ตระหนักถึงโทษพิษภัยของบุหร่ีอย่างแท้จริง รู้แต่กไ็ม่เชื่อว่าปัญหาจะเกดิ

ขึ้นกบัตนเอง  

ในส่วนจังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ 5,228.843 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อ าเภอ  

133 ต าบล 1,944 หมู่บ้าน มปีระชากรทั้งสนิ 944,385 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ,2559) จากผลการ

ส ารวจของส านักงานสถติแิห่งชาต ิ พบว่า จังหวัดมหาสารคามมจี านวนประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป อตัราการสบูบุหร่ี ในปี 

2550 จ านวน 151,818 คน คิดเป็นร้อยละ22.53 และเฉล่ียสูบบุหร่ีวันละ 8.70 มวนต่อวัน เป็นอันดับที่ 34 ของ

ประเทศ (ส านักงานสถิติแห่งชาต ิ,2553) ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้ชื่อว่าเป็น ตักศิลาแห่งอสีาน เป็นศูนย์กลางทางด้าน

การศึกษา มีสถาบันการศึกษาอยู่มากมายหลายแห่งและมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเรว็ มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ

และสังคม มีความหนาแน่นของประชากรเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะจ านวน นิสิต นักศึกษาที่มีเพ่ิมมากขึ้น จึงท าให้เกดิมี

สถานบนัเทงิและแหล่งท่องเที่ยวในค ่าคนืเพ่ิมมากขึ้น และส่งผลให้เกดิมกีารสบูบุหร่ีและควบคู่กบัการดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิม

มากขึ้ น และเกิดปัญหาทางสังคมตามมา เช่น ปัญหาด้านอุบัติเหตุจราจร ภาวการณ์เจ็บป่วย การท าร้ายร่างกาย 

อาชญากรรม ซึ่งจะเหน็ได้ว่าการสบูบุหร่ีท าให้ก่อปัญหาด้านสขุภาพและคนข้างเคยีงร่วมด้วย  และในปี พ.ศ.2554จังหวดั

มหาสารคาม เลง็เหน็ความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึงให้การสนับสนุนให้ประชาชน ลด ละ เลิก สิ่งมนึเมา และอบายมุข 

และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี  ด้วยวิถีพอเพียง อีกทั้งในปี พ.ศ. 2558 จังหวัด

มหาสารคามได้ประกาศเป็นวาระของจังหวัด โดยส่งเสริม สนับสนุนหมู่บ้านรักษาศีล 5 ปลอดอบายมุข สิ่งผิดกฎหมาย

และยาเสพตดิ เพ่ือให้เกดิเป็นเมอืงน่าอยู่ 

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ได้สะท้อนถึงความจ าเป็นที่ต้องมีการศึกษาสถานการณ์ สาเหตุ และ

ทศันคติของผู้มารับการบ าบัดเลิกสูบบุหร่ี ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม ผลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการ

วางแผนและแก้ไขปัญหาการบ าบดัเลิกบุหร่ี อนัจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดต่ีอไป  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤตกิรรมการสบูบุหร่ีของผู้มารับการบ าบดัเลิกสบูบุหร่ี ในจงัหวัดมหาสารคาม 

2. เพ่ือศึกษาสาเหต ุและทศันคตขิองผู้มารับการบ าบดัเลิกสบูบุหร่ี ในจังหวัดมหาสารคาม 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

เป็นการศึกษาพฤตกิรรม สาเหต ุและทศันคตขิองผู้มารับการบ าบดัเลิกสบูบุหร่ี ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 

1.ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ศึกษาเฉพาะพ้ืนที่ผู้มารับบริการบ าบัดเลิกสูบบุหร่ีในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล

ชุมชนจ านวน 8 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลแกด า โรงพยาบาลบรบือ  โรงพยาบาล

นาเชือก โรงพยาบาลโกสมุพิสยั   โรงพยาบาลนาดูน โรงพยาบาลเชียงยืน  และโรงพยาบาลแกยางสสีรุาช  

2.กลุ่มประชากรที่ศึกษา คอื ประชาชนทั่วไปที่มารับการบ าบดัเลิกสบูบุหร่ี ในโรงพยาบาลทั่วไปและ 

โรงพยาบาลชุมชนจ านวน 8 โรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2559 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 920 คน 

3.กลุ่มตวัอย่าง  คอื ประชาชนทั่วไปที่มารับการบ าบดัเลิกสบูบุหร่ี ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาล 

ชุมชนจ านวน 8 โรงพยาบาล ใช้วิธกีารก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นร้อยละ 25 (ธรีวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้

จ านวน กลุ่มตวัอย่าง 230 คน แต่ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้ปรับเพ่ิมขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพ่ือป้องกนัการสญูหาย  248 คน 

4.เคร่ืองมือวิจัยคณะผู้วิจัยใช้เคร่ืองมือการวิจัยที่สร้างขึ้นจากกการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบ

สมัภาษณ์พฤติกรรม สาเหตุ และทศันคติของผู้มารับการบ าบัดเลิกสบูบุหร่ี โดยแบบสมัภาษณ์ได้รับการตรวจสอบความ

ตรงเชิงเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน หาค่าดชันีความสอดคล้อง(Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
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ตั้งแต่ 0.6 -1  และตรวจสอบความเที่ยงแบบสัมภาษณ์ โดยค่าสัมประสิทธิ์ของอัลฟาครอนบาค (Alpha Chronbach 

Coefficient) ได้ระดบัความเชื่อมั่น  0.84 

5.วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยคณะผู้วิจัยนัดหมายกบัทมีในพ้ืนที่เพ่ือแจกแบบ

สมัภาษณแ์ละสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่างเองทั้ง 8 โรงพยาบาล  จ านวน 248 คน เพ่ือจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากที่สดุ 

6.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) น าเสนอข้อมูลสถานการณ์ฯ 

เป็น ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รปู 

ผลการศึกษา 

1.ผลการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานสถานการณ ์ของผู้มารับการบ าบดัเลิกสบูบุหร่ี ในจังหวัดมหาสารคาม 

1.1 ลักษณะทางประชากรที่ศึกษา เป็นเพศชาย ร้อยละ 97.2 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 2.3 โดยส่วนใหญ่สมรส 

ร้อยละ 55.6 รองลงมาเป็นโสด ร้อยละ 29.4   จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 54.0 รองลงมาจบมัธยมศึกษา

ตอนต้น ร้อยละ 21.4  และประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 41.5 รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 

ร้อยละ 29.0  เคยเข้ารับการบ าบดัเลิกสบูบุหร่ีมาแล้วถงึร้อยละ 18.9  

1.2 ส่วนอายุเฉล่ียที่เข้ามาท าการบ าบัด คือ 42 ปี น้อยสดุ คือ 13 ปี และสงูที่สดุ 73 ปี อายุเฉล่ียเมื่อเร่ิมสูบ

บุหร่ีคร้ังแรก คอื 17 ปี มรีายได้รายบุคคลเฉล่ียต่อเดือน ประมาณ 6,284 บาทต่อเดอืน เฉล่ียแล้วซื้อบุหร่ีสบูวันละ 36 บาท 

สงูสดุซื้อบุหร่ีวันละ 200 บาท โดยเป็นการสบูบุหร่ีเฉล่ียวันละ 10.5 มวน สงูสดุสบูวันละ 40 มวน ดงัแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้มารับการบ าบดัเลิกสบูบุหร่ี ในจังหวัดมหาสารคาม 

ข้อมูลทั่วไป ต ่า สงูสดุ 
เฉล่ีย( x ) 

S.D 

    อายุผู้ทเีข้าบ าบัด 13  ปี 73  ปี 42 ปี 17.50 

    เร่ิมสบูบุหร่ีคร้ังแรกเมื่ออายุ 7 ปี 45 ปี 17 ปี 4.62 

    รายได้โดยเฉล่ีย/เดือน 600 บาท 40,000 บาท 6,284 บาท 5882.08 

    สบูบุหร่ีวันละ 2 มวน 40  มวน 10.5 มวน 7.29 

    ซ้ือบุหร่ีวันละ 3 บาท 200 บาท 36 บาท 30.40 

 

 1.3 ในส่วนของพฤตกิรรมการสบูบุหร่ีร่วมกบัการท ากจิกรรมต่างๆ พบว่า สงูที่สดุคอืสบูหลังรับประทานอาหาร 

( x =4.04, S.D.= 0.91) รองลงมาสบูขณะดื่มสรุา/เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ( x =3.18, S.D.= 1.41) ส่วนช่วงเวลาที่

สบูบุหร่ีน้อยที่สดุสบูขณะดื่มน า้ชากาแฟ ( x =2.32, S.D.= 1.08) ดงัแสดงในตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลพฤตกิรรมการสบูบุหร่ีของผู้มารับการบ าบดัเลิกสบูบุหร่ี ในจังหวัดมหาสารคาม 

ช่วงเวลาที่สูบบุหร่ีมากท่ีสุด x  S.D. แปลผล 

      สบูหลังรับประทานอาหาร 4.04 .91 มาก 

      สบูขณะดื่มสรุา/เคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3.18 1.41 ปานกลาง 

      สบูเวลาหงดุหงิดอารมณ์เสยี เครียด 3.09 1.24 ปานกลาง 

      สบูขณะเข้าห้องน า้ 3.04 1.22 ปานกลาง 

      สบูขณะพักในช่วงท างาน หรือช่วงพักเรียน 3.03 1.24 ปานกลาง 

      สบูหลังตื่นนอน 3.01 1.32 ปานกลาง 

      สบูก่อนเข้านอน 2.45 1.11 น้อย 

      สบูขณะดื่มน า้ชากาแฟ 2.32 1.08 น้อย 
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1.4 ส าหรับพฤติกรรม สาเหตุที่ไม่สามารถบ าบัดเลิกบุหร่ี ในครั้งก่อนได้ของผู้มารับการบ าบัดเลิกสบูบุหร่ี ใน

จังหวัดมหาสารคาม พบว่า สาเหตุเกิดจากการสะดวกและง่ายในการหาซื้ อบุหร่ี สูงที่สุด ( x =3.70, S.D.= 1.10) 

รองลงมาคือ จิตใจไม่เข้มแขง็พอ ( x =3.46, S.D.= 1.42) ส่วนที่เป็นสาเหตุน้อยที่สดุ คือ ครอบครัวไม่ให้ก าลังใจ ( x

=2.48, S.D.= 1.21) ดงัแสดงในตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลพฤติกรรม สาเหตุที่ไม่สามารถบ าบัดเลิกบุหร่ี ในครั้งก่อนของผู้มารับการบ าบัดเลิกสูบบุหร่ี ใน

จังหวัดมหาสารคาม 

สาเหตุท่ีไม่สามารถบ าบดัเลิกบุหร่ี ในครั้งก่อนได ้ x  S.D. แปลผล 

     สะดวกและง่ายในการหาซ้ือบุหร่ี 3.70 1.10 มาก 

     จิตใจไม่เข้มแขง็พอ 3.46 1.42 ปานกลาง 

     สบูตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน 3.31 1.43 ปานกลาง 

     มีเงินในการซ้ือ 3.25 1.11 ปานกลาง 

     ขาดแรงจูงใจในการเลิกบุหร่ีอย่าง แท้จริง 3.23 1.38 ปานกลาง 

    

     สบูตามค่านิยมเดิมๆ เพ่ือจะได้เข้าสงัคม  2.87 1.45 ปานกลาง 

     ขาดความรู้ในการเลิกบุหร่ีอย่าง ปลอดภยั 2.87 1.15 ปานกลาง 

     การบ าบัดเลิกบุหร่ีมีระยะเวลานานเกนิไป 2.55 1.09 ปานกลาง 

     ครอบครัวไม่ให้ก าลังใจ 2.48 1.21 น้อย 

 

 1.5 สาเหตุที่คิดจะบ าบัดเลิกบุหร่ี ในครั้งนี้  พบว่า สาเหตุที่คิดจะบ าบัดเลิกบุหร่ีส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก 

โดยเฉพาะควันบุหร่ีก่อความร าคาญในครอบครัว ( x =3.83, S.D.= .90) รองลงคือ เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้บ าบัด 

และสถานบ าบัด ( x =3.82, S.D.= .85) และสมรรถภาพร่างกายเสื่อมถอย กลัวเสยีชีวิต ( x =3.77, S.D.= 1.09) ดัง

แสดงในตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลสาเหตุที่ เข้ารับการบ าบัดเลิกบุหร่ี ในครั้งนี้  ของผู้มารับการบ าบัดเลิกสูบบุหร่ี ในจังหวัด

มหาสารคาม 

สาเหตุท่ีเขา้รบัการบ าบดัเลิกบุหร่ี ในครั้งนี้  x  S.D. แปลผล 

      ควันบุหร่ีก่อความร าคาญในครอบครัว 3.83 .90 มาก 

      เช่ือมั่นและศรัทธาในตัวผู้บ าบัด และสถานบ าบัด 3.82 .85 มาก 

      สมรรถภาพร่างกายเสื่อมถอย กลัวเสยีชีวิต 3.77 1.09 มาก 

      เสยีค่าใช้จ่ายในการซ้ือบุหร่ี สิ้นเปลืองเงินทอง 3.66 .91 มาก 

      สงัคมไม่ให้การยอมรับ 3.66 .93 มาก 

      เกดิการเจบ็ป่วยจากการสบูบุหร่ี 3.59 1.19 มาก 

      ควันบุหร่ีก่อความร าคาญในสถานที่ท างาน 3.50 .99 ปานกลาง 

      มีโรคประจ าตัว 3.33 1.35 ปานกลาง 

 

 1.6 ในส่วนของทัศนคติต่อการบ าบัดเลิกสูบบุหร่ีในคร้ังนี้  พบว่า ส่วนใหญ่จะมีทัศนคติที่ดีอยู่ในระดับมาก 

โดยเฉพาะมคีวามพร้อมที่จะเข้ารับการบ าบดั ( x =4.04, S.D.= .74)  มแีรงจูงใจจากครอบครัว   คนใกล้ชิด ( x =4.04, 

S.D.= .82)  มคีวามต้องการที่จะเลิกสบูบุหร่ีโดยเดด็ขาด ( x =4.01, S.D.= .81) ดงัแสดงในตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลทัศนคติต่อการบ าบัดเลิกสูบบุหร่ีในครั้ งนี้  ของผู้ มารับการบ าบัดเลิกสูบบุหร่ี ในจังหวัด

มหาสารคาม 

ทศันคติต่อการบ าบดัเลิกสูบบุหร่ี x  S.D. แปลผล 

     มีความพร้อมที่จะเข้ารับการบ าบัด 4.04 .74 มาก 

     มีแรงจูงใจจากครอบครัว   คนใกล้ชิด  4.04 .82 มาก 

     มีความต้องการที่จะเลิกสบูบุหร่ีโดยเดด็ขาด  4.01 .81 มาก 

     ตัดสนิใจด้วยตัวเองที่จะเข้ารับการบ าบัด 4.00 .80 มาก 

     มีความเตม็ใจที่จะเข้ารับการบ าบดั 3.85 .85 มาก 

 

อภิปรายผล 

การอภิปรายผลการวิจัย ในคร้ังนี้จ าแนกการอภปิรายผล ดงันี้  

1.ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้มารับการบ าบัดเลิกสูบบุหร่ี ในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอายุเฉล่ีย 

42 ปี ต ่าสดุคือ 13 ปี โดยเร่ิมสบูบุหร่ีคร้ังแรกเมื่ออายุเฉล่ีย 17 ปี ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 

และรับจ้างทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ เรณู บุญจันทร์ และคณะ (2552) ที่พบว่า เพศชายมีอตัราการสบูบุหร่ี

และคุ้นเคยกบัการสบูบุหร่ีมากกว่าเพศหญิงและอาจเป็นผลเนื่องจากการอบรมเกี่ยวกบับทบาทเพศหญิงที่ไม่ควรสูบบุหร่ี 

ท าให้เพศหญิงสบูบุหร่ีน้อยกว่าเพศชายและ อายุที่เร่ิมสบูบุหร่ีคร้ังแรก 13-20 ปี และใกล้เคยีงกบัการศึกษาของ สชุาดา  

อินทรก าแหง ณ ราชสีมา และคณะ(2555) พบว่า อาชีพรับจ้างสูบบุหร่ีมากที่สุด และเร่ิมสูบบุหร่ี คร้ังแรกอายุ 15 ปี 

และจากการศึกษาของจุรีย์ อุสาหะ และคณะ(2558) พบว่า การทดลองสูบบุหร่ี คร้ังแรก อายุเฉล่ียเท่ากับ 11.07 ปี 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการสบูบุหร่ีของเดก็ที่อายุน้อย ประกอบด้วยปัจจัยภายในของตวัเดก็ เอง ได้แก่การเหน็เพ่ือนสบูแล้ว

อยากสบูบ้าง อยากให้เพ่ือนยอมรับเข้ากลุ่ม การไม่รู้ ว่าจะปฏเิสธเมื่อเพ่ือนชวน ให้สบูบุหร่ีอย่างไร ความอยากรู้อยากลอง  

ซึ่งการสบูบุหร่ีตั้งแต่อายุยัง น้อยจะมีผลท าให้สบูบุหร่ีติดเป็นนิสยั และมีแนวโน้มจะเป็นคนสบูบุหร่ีจัดในอนาคต ท าให้

ยากต่อ การเลิกสบูและมโีอกาสเจบ็ป่วยได้ (ศรัญญา เบญจกุล และคณะ, 2550)  

2.พฤติกรรมการสูบบุหร่ีของผู้มารับการบ าบัดเลิกสูบบุหร่ี ในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า สูบบุหร่ีเฉล่ียวันละ 

10.5 มวน สงูสดุสบูวันละ 40 มวน โดยเฉล่ียแล้วซื้อบุหร่ีสบูวันละ 36 บาท สงูสดุซื้อบุหร่ีวันละ 200 บาท และส่วนใหญ่

จะสบูบุหร่ีร่วมกบัการท ากจิวัตรประจ าวันต่างๆ คือ สบูหลังรับประทานอาหาร  สบูขณะดื่มสรุา สบูเวลาหงุดหงิดอารมณ์

เสยี เครียด สบูขณะดื่มน า้ชากาแฟ  ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของณฐัพัฒน์ ชยาวิวัฒนาวงค(์2553) พบว่า การสบูบุหร่ี

ส่วนใหญ่แล้วจะสบูในช่วงเวลาว่าง การซื้อหาบุหร่ีกส็ามารถซื้ อหาได้ง่าย โดยส่วนใหญ่จะซื้อบุหร่ีเฉล่ียวันละ31- 60 บาท 

และสบูวันละ 11-15 มวนต่อวัน 

3.ส าหรับสาเหตุที่ไม่สามารถบ าบัดเลิกบุหร่ี ในครั้งก่อนได้ สาเหตุส่วนใหญ่เกดิจากการสะดวกและง่ายในการ

หาซื้ อบุหร่ี  จิตใจไม่เข้มแขง็พอ  สบูตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท  าให้กลุ่มตัวอย่างเลิกสบูบุหร่ีได้

ยาก กบัเสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล (2553)ที่พบว่า การเลิกสบูบุหร่ีเป็นเร่ืองที่ท าได้ยากและ ต้องใช้ความพยายามหลาย

คร้ัง ผู้สบูมกักลับไปสบูอกีโดยมสีาเหตจุากความเครียด น า้หนักตวั เพ่ิม และอาการถอนจากการหยุดสบูบุหร่ี   

4.ในส่วนสาเหตทุี่คดิจะบ าบดัเลิกบุหร่ี ในคร้ังนี้  เพราะว่ามสีาเหตุจากควันบุหร่ีก่อความร าคาญในครอบครัว อกี

ทั้งเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวผู้บ าบัด และสถานบ าบัด และสมรรถภาพร่างกายเสื่อมถอย กลัวเสียชีวิต  สังคมไม่ให้การ

ยอมรับ ซึ่งการสูบบุหร่ีมีผลกระทบกับคนรอบข้างโดยเฉพาะครอบครัวเองได้รับบุหร่ีมือสองเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของวิภารัตน ์สวุรรณไวพัฒนะและคณะ(2556) พบว่า การเลิกสบูบุหร่ีจะส่งผลดต่ีอตนเองและครอบครัว บ้าน 

ควรเป็นสถานที่ปลอดบุหร่ีเพ่ือป้องกนัอนัตรายจาก การสมัผัสควันบุหร่ีมือสอง การไม่สบูบุหร่ีในบ้าน เป็นการป้องกัน

การสมัผัสควันบุหร่ีมือสองให้กบัสมาชิกในครอบครัว และจากการศึกษาของนนทรี สจัจาธรรม (2555) พบว่า การเลิก

บุหร่ีเกดิจากแรงจูงใจในการที่จะได้รับการยอมรับจากเพ่ือนในการเป็นผู้น าและเป็นตวัอย่างที่ด ีโดยเฉพาะหากมเีพ่ือน ๆ 

ที่ ต้องการจะเลิกสูบบุหร่ี กจ็ะเป็นแรงผลักดันให้ตัดสนิใจเลิกสบูบุหร่ีด้วย ทั้งนี้ ครอบครัว มีส่วนส าคัญต่อการสบูบุหร่ี 
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ส าหรับแรงจูงใจที่เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจให้เลิกสบูบุหร่ี เช่น ค าสอน หลักปฏบิัติของศาสนา และวันส าคัญที่จะน ามา

ก าหนดเป็นแรงจูงใจเพ่ือ เร่ิมต้นงดสบูบุหร่ี 

5.ในส่วนของทศันคติต่อการบ าบัดเลิกสบูบุหร่ีในคร้ังนี้  ส่วนใหญ่จะมีทศันคติที่ดีโดยเฉพาะมีความพร้อมที่จะ

เข้ารับการบ าบัด มีแรงจูงใจจากครอบครัว คนใกล้ชิด มีความต้องการที่จะเลิกสูบบุหร่ีโดยเดด็ขาด ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของจุรีย์ อุสาหะ และคณะ(2558) พบว่า ทศันคติหรือเจตคตเิกดิจากสิ่งแวดล้อมทางสงัคม วัฒนธรรม และมี

อิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ของบุคคล และมีผลต่อการตัดสินใจหรือตั้งใจที่จะแสดง พฤติกรรมได้ อย่างมี

เหตผุลที่ ทศันคตเิป็นปัจจัยส าคญัในการ เกดิพฤตกิรรม ถ้ามคีวามรู้สกึชอบ เหน็ด้วย หรือรู้สกึว่า กระท าพฤตกิรรมนั้นๆ 

แล้วมีประโยชน์ กม็ีแนวโน้ม ที่จะปฏบิัติพฤติกรรมนั้นสงู ท าให้ทศันคติต่อการสูบบุหร่ี มีความสมัพันธก์บัการตั้งใจสูบ

บุหร่ี อกีทั้งการเรียนรู้ประสบการณท์ี่ประสบความส าเรจ็ ด้วยตนเองในการหลีกเล่ียงการสบูบุหร่ี ไม่ว่าจะเป็นการ ได้เหน็

ตัวแบบ หรือประสบการณ์จากผู้อื่นในการหลีกเล่ียง การสูบบุหร่ี หรือการใช้ค าพูดชักจูงเพ่ือให้บุคคลเชื่อว่า ตนเอง

สามารถจะประสบความส าเรจ็ในการหลีกเล่ียง การสบูบุหร่ีได้ 

 

สรุปผลการศึกษา 

สรปุผลการวิจัย ในคร้ังนี้จ าแนกการผล ได้ดงันี้ 

1.ผลการศึกษาสถานการณ์การสบูบุหร่ีของผู้มารับการบ าบัดเลิกสบูบุหร่ี ในจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่เป็น

ผู้ชายที่มาขอรับบริการบ าบัดในคร้ังนี้  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีอายุเฉล่ีย 42 ปี ต ่าสดุคือ 13 ปี โดยเร่ิมสบูบุหร่ีคร้ังแรกเมื่อ

อายุเฉล่ีย 17 ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ้างทั่วไป ซึ่งกลุ่มตวัอย่างสบูบุหร่ีเฉล่ียวันละ 10.5 มวน สงูสดุ

สบูวันละ 40 มวน โดยเฉล่ียแล้วซื้อบุหร่ีสบูวันละ 36 บาท สงูสดุซื้อบุหร่ีวันละ 200 บาท ส่วนใหญ่จะสบูบุหร่ีร่วมกบัการ

ท ากจิวัตรประจ าวันต่างๆ คอื สบูหลังรับประทานอาหาร  สบูขณะดื่มสรุา สบูเวลาหงุดหงิดอารมณเ์สยีเครียด สบูขณะดื่ม

น า้ชากาแฟ ส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถบ าบัดเลิกบุหร่ี ในคร้ังก่อนได้ เกิดจากสะดวกและง่ายในการหาซื้ อบุหร่ี  จิตใจไม่

เข้มแขง็พอ  สบูตามเพ่ือนหรือเพ่ือนชวน 

 2.ผลการศึกษาสาเหต ุและทศันคตขิองผู้มารับการบ าบดัเลิกสบูบุหร่ี มสีาเหตจุากควนับุหร่ีก่อความร าคาญใน

ครอบครัว อกีทั้งเชื่อมั่นและศรัทธาในตวัผู้บ าบดั และสถานบ าบดั และสมรรถภาพร่างกายเสื่อมถอย กลัวเสยีชีวิต มโีรค

ประจ าตวัจงึท าให้อยากเข้ามารับการบ าบดั ในด้านทศันคตกิารต่อการบ าบดัเลิกสบูบุหร่ีในคร้ังนี้  ส่วนใหญ่จะมทีศันคตทิี่

ดโีดยเฉพาะมคีวามพร้อมที่จะเข้ารับการบ าบดั มแีรงจูงใจจากครอบครัว คนใกล้ชิด มคีวามต้องการที่จะเลิกสบูบุหร่ีโดย

เดด็ขาด และตดัสนิใจมาบ าบดัด้วยตวัเอง 
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บทคดัย่อ 

จากความส าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ านวนการเกิดอุบัติเหตุในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเรว็ ประกอบกบัปัญหาเรื่องการจัดสรรก าลังคนทางสุขภาพ งานวิจัยครั้งนี้ จึงด าเนินการเพ่ือ วิเคราะห์

ปริมาณความต้องการก าลังคนด้านสขุภาพเพ่ือให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลังประสบอุบัติเหตุ ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ต่อการวางแผนก าลังคนทางสขุภาพเพ่ือรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่มที่ต้องให้การ

บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  

 ขั้นตอนการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย การประมาณการจ านวนผู้ ต้องการรับบริการ และการเกบ็ข้อมูลภาระงาน

ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่จ าแนกตามระดับความรุนแรง ได้แก่ โรงพยาบาลปาย 

จ านวน 23 ราย และโรงพยาบาลป่าตองอีกจ านวน 96 ราย  เลือกพ้ืนที่ปายและป่าตองด้วยเหตุผลของการเป็นตัวแทน

พ้ืนที่ที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นส าคญั และเป็นพ้ืนที่ที่มรีะบบการให้บริการทางการแพทย์แก่นักท่องเที่ยว 

วิธกีารสุ่มตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้คือการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอญิ โดยใช้วิธกีารสมัภาษณ ์และแบบสอบถามเวลาการ

ให้บริการ จากนั้นท าการวิเคราะห์ Full Time Equivalent: FTE และในขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากความไม่แน่นอนของ

ข้อมูล ผู้ศึกษาจึงได้วิเคราะห์ค่าความไม่แน่นอนร่วมด้วย โดยใช้วิธี Monte Carlo Simulation จากโปรแกรม Ersatz 

ร่วมกบัโปรแกรม Excel  

จากผลการวิเคราะห์ปริมาณก าลังคนทางการแพทย์ที่ต้องการของการวิจัยคร้ังนี้พบว่า พยาบาลเป็นผู้ที่มีภาระ

งานมากที่สดุในการดูแลนักท่องเที่ยว รวมถงึภาระงานด้านการสื่อสารกบัผู้ป่วย และการเรียกเกบ็เงินค่ารักษาพยาบาล ผล

การศึกษาชี้ ให้เหน็ว่า จังหวัดภเูกต็มคีวามต้องการแพทย์เพ่ือการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประสบอุบตัเิหตทุางถนน 

จ านวน 23 FTE หรืออย่างน้อยที่สุดคือ 16 FTE และมากที่สุดคือ 31 FTE ภูเกต็มีความต้องการพยาบาลและเวชกจิ
ฉุกเฉินประมาณประเภทละประมาณ 40 FTE ส่วนอ าเภอปายด้วยบริบทที่แม้จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาก 
แต่ส่วนใหญ่ประสบอุบัติเหตเุป็นกรณีไม่รุนแรงมากนักท าให้มีความต้องการแพทย์ พยาบาล และพนักงานเวชกจิฉุกเฉิน

ไม่ถงึ 1 FTE  

บุคลากรทางการแพทย์ในหลายสาขาที่ได้มีความขาดแคลนอยู่แล้ว เช่น แพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาล 

การที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นท าให้เกดิความต้องการบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนเพ่ิมขึ้น ซึ่ง

อตัราการผลิตและระยะเวลาการผลิตที่ใช้เวลาค่อนข้างนาน ท าให้ไม่ทนักบัอตัราการเจริญเติบโตของภาคการท่องเที่ยว 

ทั้งนี้ ในการแก้ปัญหาระยะสั้นอาจจะมีการเพ่ิมแรงจูงใจทางการเงิน และประยุกต์ใช้แนวคิด task shifting เพ่ือให้มี

ก าลังคนที่เพียงพอ 
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Abstract 

Due to the importance of the tourism industry, an increase in the number of international tourists lead to 

road traffic accidents in Thailand, causing problems with an allocation of human resource for healthcare in the 

country. The purposes of this study is to analyze the human resources for health requirement in providing health 

services for tourists that are victims of road accidents. This study will be beneficial for human resource for health 

planning to support the growth of tourism industry especially in the case of international tourists.  

The steps for quantifying human resources for health requirement consisted of the estimation of demand 

for health services and the collection of data on workload including working hours of medical staff. The workload 

of medical staff was collected from 23 cases at Pai hospital and 96 cases at Patong hospital.  Pai and Patong were 

selected as these destinations are the international tourist spots and there are systems to provide medical care for 

tourists. The sampling technique used in this study is accidental sampling. We conduct interviews and used 

questionnaire to collect time human resource for help spent on providing treatments for patients.After we collected 

the workload data, full time employee equivalency (FTE) was calculated. Because of several uncertain data, this 

study obtained uncertainty analysis using Monte Carlo Simulation by Ersatz and Excel programs. 

It was found that the medical staff working at Pai hospital used less time than those working at Patong 

hospital. Nurses had the highest workload both in terms of providing health care provision and communicating with 

foreign patients. Our results indicated that Phuket required medical doctors by 23 FTE (the minimum and maximum 

requirements were 16 and 31 FTEs, respectively). Nurses and emergency medical technicians were required 

approximately 40 FTE each. Since the tourists manifesting road accidents had less severity, Pai require physicians 

nurse or emergency medical technicians less than 1 FTE.  

Thailand has been faced with insufficient human resources in the healthcare industry for many years 

especially when it comes to nurses and doctors. An increase in the number of international tourists will lead to a 

higher requirement for human resources for healthcare in both private and public sectors while a production of 

medical staff will require a certain amount of time. In short time, the solutions would be using financial incentive 

system and applying the technique of task shifting.  

Keywords: Human Resources for Health, Tourist, Phuket,  Medical doctors, Nurses 
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การพฒันาหลกัสูตรสมรรถภาพดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารโดยใชเ้มตริกซ์

การเชื่อมโยง 
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The Development Of enrichment Curriculum to enhance Information Communication 

Technology (ICT) by Using Competency Matrix 

Parinya  Bunnapasut 
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 บทคดัย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบหลักสูตรเสริมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้เมตริกซ์การเชื่อมโยงระหว่างสมรรถนะของครูและนักศึกษา  เพ่ือศึกษาประสิทธภิาพ

รปูแบบการประเมนิความเหมาะสมรปูแบบที่ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากใช้

รูปแบบการเรียนแบบใหม่และ เปรียบเทยีบคะแนนผลการเรียนและความคดิก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียน

โดยใช้ชุดบทเรียนแบบใหม่และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนแบบใหม่ โดยน าเสนอบูรณา

การสมรรถนะครดู้านICT ที่ก  าหนดตาม 

มาตรฐานยูเนสโก้ (Unesco ICT)  

การออกแบบชุดสมรรถนะด้าน ICT ของครูคอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาสมรรถนะได้ 2วิธี คือ ใช้ฟอร์มเป็น

ตัวก าหนดวิธีการสร้างหลักสตูรเสริมด้าน ICT และ ใช้วิธี TPCK พัฒนาหลักสูตรสร้างสมรรถนะของครูที่ได้รับความรู้

ด้านเทคโนโลยี มาพัฒนาร่วมกนัได้หลักสตูรที่ครอบคลุมเทคโนโลยีการสอนและเนื้ อหา โดยน าเสนอวิธกีารใหม่ในการ

ก าหนดชุดสมรรถนะด้าน ICT และสมรรถนะด้านครูผู้สอนมาบูรณาการเข้ากับนักศึกษาที่พัฒนาโดยใช้ชุดรูปแบบ

เมตริกซ์ดงักล่าว 

กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักศึกษาวิชาชีพครูชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยจ านวน 100 คน 

ผู้วิจัยทดลองกบักลุ่มตัวอย่างจ านวน 36 คน  โดยวิธสีุ่มแบบแบ่งกลุ่มโดยวิธจีับสลาก เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล คือแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนรู้ โดยใช้บทเรียน

ผ่านเวบ็ออนไลน์ด้วยรูปแบบการสอนที่สร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ค่าฐานนิยม t-test แบบ dependent  

 ผลการวิจัยพบว่า  ได้ชุดสมรรถนะที่มีบทเรียนที่เหมาะสมกับสมรรถนะด้าน ICT ของผู้ เรียนตามหลักสูตร

แกนกลางและ สมรรถนะของครูด้าน ICT ที่ก  าหนดในมาตรฐานยูเนสโก้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่

ก  าหนด คือ 82.50/80.10  โดยผู้ ใช้สามารถเข้าใจระบบและเนื้ อหาได้โดยง่ายซึ่งระบบช่วยให้อาจารย์สามารถ

สอนนักศึกษาให้เข้าใจได้มากขึ้นนักศึกษาสามารถเตรียมตัวก่อนเรียนและทบทวนได้ตลอดเวลา และค่าเฉล่ีย

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 และความสมัพันธร์ะหว่างคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน มีความสมัพันธใ์นทางเดียวกนั ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนมีค่าเฉล่ียแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามี

ความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดบทเรียนICT ตามมาตรฐานยูเนสโก้(Unesco ICT)ด้วยรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น

ในระดบัมาก และยังสามารถเพ่ิมประสทิธภิาพการเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า 

ค าส าคญั: การพัฒนาหลักสตูร,สมรรถนะ,เมตริกซ์, สมรรถภาพ, ระบบการประเมนิผลออนไลน์, การเชื่อมโยง 

mailto:parinya_b@rmutt.ac.th
mailto:dr.parinya.th@gmail.com
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Abstract 

                The purposes of this research were to construct Development of The Development Of enrichment 

Curriculum to enhance Information Communication Technology (ICT) Competency Using Teachers-Students of 

the Teaching Profession Competency Matrix. The proposed model is developed for instructors and Students in order 

to teach and learn more effectively. Students to study correlation between learning achievement of students between 

experimental group learned by instructional  and control group learned by web-based instruction and creative 

thinking score after learning via the Learning Package, to compare creative thinking score between before and after 

learning via ICT Competency Courses for Computer teacher Using Teacher-Students Competency Matrix, to 

compare the pre-test and the post-test learning achievement score and study the students satisfaction toward the 

ICT Competency Package online learning with the constructed instructional model by researcher. The Unesco 

ICT Competency Standard for teacher. 

 The Design of teacher’s Competency, a curriculum can be defined to train the teacher to acquire the desired 

level of Competency. The curriculum can be structured using form based approach or using the TPCK technique. 

Both techniques consider only the competency of teacher. A New technique is proposed based on teacher-Learner 

Competency Matrix (TL Matrix). 

The population for the research was 100 students who study in University Bangkok. The subject for the 

experiment phase was 36 students who were selected by cluster random sampling. The data were analyzed by 

percentage, mean, standard deviation and Mode, t-test and Pearson product moment correlation coefficient. The main 

features of ICT Course and Evaluation,etc. There are learning who work evaluation committee Content and model. 

They found that the appropriated evaluation level was very high level. It was evaluated by instructors result was in 

high level. 

 The result of the research were found that the efficiency of the TL Matrix ICT Package Learning  met the 

criteria score at 82.50/80.10, using scores to determine a correlation coefficient for the learning  

achievement  had significantly positive relationship with the creative at the level of .05 after using TL Matrix ICT 

Package Learning  the students  and learning achievement scores were significantly increased at .05 level, and the 

students were satisfied with Electronic Base Learning Package at ‘high’ level. The Unesco ICT Competency Standard 

for Teachers and The Students ICT Competency as defined Core Curriculum of Basic Education are Used to Create 

the TL Matrix. The Composite Competency sets are then derived and Shown to Create Subjects for teacher training 

Curriculum in ICT.This style of learning is a fully student-center approach.  

Keyword: Development Curriculum, Competency, Matrix , , E-evaluation, Connectivism 
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การศึกษาผลกระทบของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษและศกัยภาพในการจดัการ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ กรณีศึกษา : จงัหวดันครพนม 

อานันทพร ถึงแสง 

 

Study of the effect on Development and Management Potential of the Special Border 

Economic Zone policy of Nakhon Phanom Province. 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัย นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของนโยบายเขตเศรษฐกจิพิเศษ ของจังหวัดนครพนม 

เพ่ือศึกษาถึงศักยภาพในการจัดการเขตเศรษฐกจิพิเศษ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ของจังหวัดนครพนม 

และเพ่ือศึกษาถงึปัญหาและอปุสรรค ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกจิพิเศษ จังหวัดนครพนม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ  าเภอเมอืงและอ าเภอท่าอเุทน จังหวัดนครพนม เคร่ืองมอืที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามและแบบ

สมัภาษณ์ วิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู เพ่ือหาค่าทางสถิติ เช่น ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย

พบว่า ผลกระทบของนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของจังหวัดนครพนม  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  นโยบายเขต

เศรษฐกจิพิเศษมีผลกระทบต่อด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับมาก ควรให้ความส าคัญกบัสงัคมที่มุ่งเน้นด้านวัตถุ มากกว่า

การอนุรักษ์และสบืทอดมรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่น  นโยบายเขตเศรษฐกจิพิเศษมผีลกระทบต่อด้านสงัคม อยู่ในระดบั

มาก  การมีแรงงานต่างด้าวเป็นจ านวนมาก อาจก่อให้เกดิปัญหายาเสพติด อาชญากรรม นโยบายเขตเศรษฐกจิพิเศษมี

ผลกระทบต่อด้านเศรษฐกจิ (การท่องเที่ยว) อยู่ในระดับมาก จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ศูนย์กลางอนุภมูิภาคลุ่มน า้โขง จึง

เป็นศูนย์กลางและเป็นประตูท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้ทั้งทางบก ทางน ้า ทางอากาศ เป็นต้น  

นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ (ด้านการลงทุน) อยู่ในระดับมาก การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ  จะส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในจังหวัดนครพนมกระเตื้องขึ้น โดยเฉพาะในด้านรับเหมาก่อสร้าง นโยบายเขต

เศรษฐกิจพิเศษ  มีผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ(ด้านการค้า) อยู่ในระดับมาก และนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษมี

ผลกระทบต่อด้านการเมือง อยู่ในระดับมาก  ตามล าดับ จังหวัดนครพนม มีศักยภาพในการจัดการเขตเศรษฐกจิพิเศษ 

โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ของจังหวัดนครพนม สามารถปรับตวั เพ่ือรองรับนโยบายเขตเศรษฐกจิพิเศษได้

อย่างรวดเรว็ โดยต้องท าการศึกษา เรียนรู้  และวางแผนทั้งทางด้านบุคลากร ปัจจัยพ้ืนฐาน การวางผังเมือง และควร

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและความพร้อมในการปฏบิัติงาน เพ่ือมิให้เป็นการเสยีเปรียบทางด้านการค้า

และการลงทุน อีกทั้งเพ่ือลดปัญหาและอุปสรรค ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม จึงควรจัดเตรียม

มาตรการเพ่ือป้องกนัและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพตดิ โรคเอดส ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสขุอนามยัของ

ประชาชน เป็นต้น การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพ่ือให้

ประชาชนและผู้ประกอบการรายใหม่ในพ้ืนที่ได้รับทราบ ปรับปรงุแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเมอืง และอ าเภอท่าอเุทน ให้มี

ความสะดวก ครบครัน เชื่อมโยงไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน และฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทกัษะของฝีมอืแรงงานในท้องถิ่นให้

มคีวามช านาญ เพ่ือรองรับการจ้างแรงงานฝีมอืในอนาคต 

ค าส าคญั : ผลกระทบ  นโยบาย  เขตเศรษฐกจิพิเศษ  นครพนม 
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Abstract 

This research intends to study Special Economic Zones for Nakhon Phanom province in those purposes ; 

the impact of policy, the potential of management of government, local, and private sectors, and problems and 

obstacles in establishment. Research population is people staying in Muang and Tha-Uthen District, Nakhon Phanom 

province, tooling by Questionnaires and interviews and analyzing by statistic software program to find mean and 

standard deviation.  

The research result found the policy impact in Special Economic Zone Of Nakhon Phanom is high in 

overall by descending order respectively ; high impact in cultural which should emphasize the object-oriented 

society more than preserving and inheriting local cultural heritage; high impact in social which a lot of foreign 

workers may cause the narcotics problem and crime; high impact of economics (Tourism) due to Nakhon Phanom 

Province Located in the Greater Mekong Sub-region, this province becomes the tourism ‘s center and gateway 

Linking to neighboring countries by land, air, water, etc.; high impact of economics (Investment) which cause 

Nakhon Phanom investment situation increase especially in construction field; high impact of conomics (Trade) ; 

and the last  high impact of politics. Management potential of the special border economic zone of Nakhon Phanom 

province.Private local government. It can be adjusted to accommodate the special economic zone policy quickly. 

The agency,to study,learn and planning personnel and develop personnel to have knowledge.so as not to be a 

disadvantage in trade and investment. Management potential of the special border economic zone of Nakhon Phanom 

province.Private local government. It can be adjusted to accommodate the special economic zone policy quickly. 

The agency,to study,learn and planning personnel and develop personnel to have knowledge.so as not to be a 

disadvantage in trade and investment. 

Keywords: Impact, Potential, Special Economic Zones, Nakhon Phanom 
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การศึกษารูปแบบภูมิทศันถ์นนกรณีศึกษาหนา้วดัตะพงัทองในเขต 

อุทยานประวติัศาสตรสุ์โขทยั 

ฐิรรัตณ์ ศรีคงจันทร์ 

 

The Streetscape Case Study of Ta-Pang Thong Temple for Sukhothai Historical Park   

Thrarat Srikhongchan 
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Pathum Thani 12110    

Corresponding author. E-mail  : thirarat_s@rmutt.ac.th  

 

บทคดัย่อ 

วัดตระพังทอง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย บนถนนจรดวิถีถ่อง ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดสโุขทยั สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 1826 ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ได้ท าการบูรณปฏสิงัขรณเ์รื่อยมาจนถงึ

ปันจุบัน อาณาเขต ติดต่อกับสวนป่ากล้วยของชาวบ้าน ทิศตะวันออกติดกับหมู่บ้านประชาชน ทิศตะวันตกติดกับ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค าแหง  จะเหน็ได้ว่าพ้ืนที่วัดตระพังทองตั้งอยู่ภายในก าแพงเมืองเก่าสภาพแวดล้อมเป็น

หมู่บ้านประชาชน มถีนนหนทางตดิต่อคมนาคมสะดวก  

ปัจจุบนัการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมส่ีวนส าคญัที่ก่อให้เกดิการขยายตวัของอาคารสิ่งปลูกสร้างอย่างรวดเรว็  มี

ผลกระทบต่อการอนุรักษ์โบราณสถานกบัการพัฒนาชุมชนโดยรอบวัดตะพังทองซึ่งอยู่ภายในเขตโบราณสถาน ก่อให้เกดิ

ผลเสยีทางด้านสภาพแวดล้อม  และภมูทิศัน์โดยรอบโบราณสถาน ขาดการบูรณาการในการบริหารการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่ง

ในอนาคตอาจจะส่งผลให้โบราณสถานได้รับความเสียหาย ภูมิทัศน์ถนนโดยรอบขาดความสวยงานไม่สอดคล้องไปใน

แนวทางเดยีวกนักบัโบราณสถาน    

 งานวิจัยนี้ ได้ศึกษารูปแบบภมูิทศัน์ถนน (Streetscape) การจัดระเบียบทางเท้าพ้ืนที่ฝั่งถนนหน้าวัดตะพังทอง

บริเวณด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และน าเสนอรูปแบบภูมิทัศน์ถนน (Streetscape) ตามแบบสากล ให้

สอดคล้องกบัเอกลักษณว์ิถชีีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่นชุมชน  ท าให้ทราบถงึรปูแบบการปรับปรงุ  โดยก าหนดพ้ืนที่เปิดโล่ง 

เป็นลานคนเดินเพ่ือรองรับ ส าหรับกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี ของท้องถิ่น ปรับปรุงระบบทางสัญจรตามแบบสากล  

ก าหนดแบ่งเขตพ้ืนที่ให้เหน็อย่างชัดเจนโดยสร้าง ป้ายสญัลักษณ์   จุดจอดรดจักรยาน และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง

ใกล้เคยีง  กบัเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมคลองแม่ร าพัน ครอบคลุมถงึพ้ืนที่ชุมชน   เสนอให้ภาครัฐสร้าง  ข้อปฏบิตัิ

ยกเลิกรถทวัร์ขนาดใหญ่ที่จอดบงัทศันียภาพวัด และลานเปิดโล่ง  ข้อก าหนดความรู้ เกี่ยวกบัการต่อเติม ซ่อมแซม อาคาร

ที่ตั้งอยู่ในเขตโบราณสถานส่งเสริมให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ฝั่งถนนหน้าวัดตะพังทอง  บริเวณด้านหน้าอุทยานประวัติศาสตร์

สโุขทยัต่อไป  

ค าส าคญั:  ภมูทิศัน์ถนน, การใช้พ้ืนที่ร่วมกนั, ทศันอจุาด 
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Abstract 

Ta-Pang Thong Temple which is located in Sukhothai Historical Park , on Charot Withi Thong Road was 

built in B.E. 1826 (1283) in the era of King Ramkhamhaeng the Great. The temple was continually restored till 

present by the community of- local people. The orientation of the temple connects the village in the east, in a place 

closer to the Ramkhamhaeng National Museum. Thereby, people can see Ta-Pang Thong Temple which is located 

outskirts of the old city wall, in an environment of villages and convenient transportation. 

 At present, the development of tourism plays an important role which increases the new community 

buildings. As a result, this affects the historical conservation and the development of communities around Ta-Pang 

Thong Temple which is an archaeological site. It also brings negative effects to the environment and the scenery 

around the archaeological site. Meanwhile, the surrounding streetscape has a lack of consistent beauty as well as 

the archaeological site. 

This study understand the landscapes (Streetscape), the side walk on the street in front of Wat Ta Phra 

Thong of Sukhothai Historical Park is organized and preserved the landscape (Streetscape) by international form in 

accordance with the unique lifestyle, local culture, heritage and tradition. Beside the road of Wat Ta Paang Thong 

in front of Sukhothai Historical Park area and  road landscapes is acknowledged. The road in front of Wat Ta Phang 

Thong of Sukhothai historical park can be a guideline for the study of street landscape. A walkway area is supported 

for activities, local culture and community area to be improved to international transportation system. Bicycle 

parking spot, sign and tourist paths is created and identified clearly. This is linked to the cultural traveling of the 

Mae Ramphan Canal to covering the community area. Most of all, the cancellation of large bus parking is proposed 

to the government by practice to involve the temple and the open apace. The building renovation is established and 

acknowledged to support the community around Sukhothai Historical Park in front of Ta Phang Thong Temple 

continually. 

Keywords: Streetscape,  Shared space use, Visual pollution 
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การส ารวจและศึกษาทุนทางวฒันธรรมเพือ่พฒันาเสน้ทางท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม “ตาม

รอยวรรณคดีนริาศเรือ่งพระประธมของสุนทรภู่”   

ในจงัหวดันครปฐม นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 

อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
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73170 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษานิราศพระประธมของสนุทรภู่ เนื่องจากเป็นนิราศที่กวีให้รายละเอยีดของข้อมูลในการ

เดนิทางด้วยการ “คร ่าครวญ” ที่น่าสนใจทั้งในแง่ภาษา วรรณศิลป์ โลกทศัน์ ตลอดจนข้อมูลเชิงวัฒนธรรม ขณะเดยีวกนั

เส้นทางในการเดินทางของสนุทรภู่เป็นการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ ถึงนครปฐมซึ่งมีทุนทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นปรากฏอยู่ไม่น้อย งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพ่ือ (๑) บูรณาการองคค์วามรู้จากนิราศพระประธมใน

ฐานะทุนทางวัฒนธรรมกบัมติเิศรษฐกจิสร้างสรรคเ์พ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

(๒) ส ารวจเส้นทางและโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามรอยนิราศพระประธม และ (๓) แนวทางในการ

พัฒนาสถานที่ที่เกี่ยวข้องกบันิราศพระประธมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกบับริบทสงัคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นใน

ปัจจุบนั 

 ผลการศึกษาพบว่า การศึกษานิราศพระประธมของสนุทรภู่ในฐานะทุนทางวัฒนธรรม สามารถน ามาใช้ในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวได้ ๕ มิติ คือ เส้นทาง อาหาร กจิกรรม ของฝาก และวันเวลาเดินทาง โดยบูรณาการให้เข้ากับการ

ท่องเที่ยวได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมน าเสนอ “นิราศพระประธม” ในฐานะเรื่องเล่าประกอบการเดินทาง โดยแบ่ง

เส้นทางได้เป็น ๓ ภาคคือ ภาคธนบุรี (กรุงเทพฯ) – คลองบางใหญ่ (นนทบุรี) ภาคคลองบางใหญ่ (นนทบุรี) – คลอง

โยง (นครปฐม) และภาคคลองโยง (นครปฐม) – นครชัยศรี (นครปฐม) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอรปูแบบการจัดการท่องเที่ยว

โดยใช้เรื่องนิราศพระประธมของสนุทรภู่เป็นแกนหลักในการเล่าเร่ือง เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่รายการการท่องเที่ยวใน

พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม นนทบุรี และกรงุเทพมหานคร ท าให้เกดิการให้คุณค่าและความหมายแก่แหล่งท่องเที่ยวที่มอียู่เดิม 

อนุรักษ์ภูมิปัญญาในชุมชน และเกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในชุมชน น ามามาสู่การสร้างงานและรายได้ ตลอดจนคุณภาพ

ชีวิตที่ดใีนที่สดุ 

ค าส าคญั: นิราศ, วรรณคดกีบัการท่องเที่ยว,  ทุนทางวัฒนธรรม, วรรณกรรมสนุทรภู่ 
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Abstact 

This research aimed at studying Nirat Phraprathom of Sunthorn Phu because the poet gives details of travel 

information by lamentations of interest in terms of language, literary technique, and worldview as well as cultural 

information. At the same time, Sunthorn Phu's travel route is a journey between Bangkok and Nakhon Pathom, 

which has a strong cultural capital and cultural identity. This research aims to (1) integrate knowledge from the 

Nirat as a cultural capital and a creative economy for the development of tourism as a commercial destination, (2) 

explore the routes and opportunities for development Nirat as a tourist attraction, and (3) develop approaches to 

relate Nirat as a tourist destination that is consistent with contemporary local social and cultural contexts. 

The study found that Nirat Phraprathom of Sunthorn Phu as a cultural capital can be used to develop five 

dimensions of tourism; food, activity souvenir and travel date. By integrating it with real tourism in a concrete way, 

and presenting " Nirat Phraprathom " as a travel story. The route is divided into 3  sectors: Thonburi (Bangkok) - 

Bang Yai (Nonthaburi) - Khlong Bang Yai (Nonthaburi) - Khlong Yong (Nakhon Pathom) and Khlong Yong 

(Nakhon Pathom) - Nakhon Chaisri (Nakhon Pathom).  The researcher proposed a tourism management model 

using Sunthorn Pho's narrative as the backbone of narrative to create added value for tourism in Nakhon Pathom, 

Nonthaburi and Bangkok to preserve the value and meaning of existing tourist sites, to conserve local wisdom and 

to create new tourist attractions in the community, leading to job creation and income as well as good quality of 

life. 

Keywords: Nirat, literature and tourism, cultural capital, Sunthornphu’s literature 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษานี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาสถานการณก์ารค้ามนุษยใ์นปัจจุบนัของประเทศไทย และ 2) วเิคราะห์

ผลสมัฤทธิ์ขั้นต้นของประเทศไทย ในการจัดการกบัปัญหาการค้ามนุษย์ ผู้วิจัยใช้ระเบยีบวิธวีิจัยเชิงคุณภาพโดยการศึกษา

เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัสถานการณก์ารค้ามนุษย์ประจ าปี ค.ศ.2016 ผลการศึกษาพบว่า สถานการณก์ารค้ามนุษย์ประจ าปี 

ค.ศ.2016 ของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทยีบกบั 188 ประเทศทั่วโลก พบว่าสถานการณก์ารค้ามนุษย์ของโลกในปัจจุบนั

แบ่งออกเป็น 4 ระดบัตามผลการปฏบิตัติามมาตรฐานขั้นต ่า ประกอบด้วยเทยีร์ 1, 2, 2 ซึ่งต้องจบัตามอง และระดบัต ่าสดุ

เทยีร์ 3 อาจถูกระงับความช่วยเหลือด้านต่างๆจากสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในเทยีร์ 3 ตดิต่อกนั 2 ปี คอื ค.ศ.

2014 และ 2015 ท าให้สหรัฐด าเนนินโยบายกดีกนัการน าเข้าสนิค้าของไทย 4 รายการ ค.ศ.2016 ประเทศไทยขยับขึ้นสู่

เทยีร์ 2 ซึ่งต้องจับตามอง เป็นผลจากรัฐบาลปัจจุบนัขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ 5Ps ที่ก  าหนดไว้โดยรัฐบาลชุดก่อนได้อย่างเป็น

รปูธรรมจ านวน 3 ด้าน ดงันี้  1) ด้านนโยบาย การแก้ไขกฎหมายด้านการค้ามนุษย์ให้สอดคล้องกบัสถานการณ ์2) ด้าน

การบงัคบัใช้กฎหมาย ด้วยการตรากฎหมายเพ่ิมเตมิเพ่ือการบงัคบัใช้ที่มปีระสทิธภิาพ และ 3) ด้านการคุ้มครอง ด้วยการ

ปฏบิตัต่ิอเหย่ือบนพ้ืนฐานหลักสทิธมินุษยชนสากล แม้ว่าการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยจะเป็นรปูธรรมเพียง 

3 ด้าน แต่เป็นความส าเรจ็ขั้นต้นของรัฐบาลในการออกแบบแนวนโยบายที่สอดคล้องกบัสถานการณแ์ละเกณฑช์ี้ วัด  
ค ำส ำคญั: รายงานสถานการณก์ารค้ามนุษย์  การจัดการกบัปัญหาการค้ามนุษย์  หลักสทิธมินุษยชนสากล  เทยีร์ 3 

 

Abstract 

         This study aims to 1) study current situation of trafficking in persons and 2) to analyze Thailand’s initial 

success in dealing with human trafficking problem in TIP Report 2016. The researcher applies qualitative research 

using documentary study including “TIP Report 2016” and annual statistics of human trafficking cases from both 

public and private sectors. This study reveals that the current situation of human trafficking of  188 member 

countries worldwide can be divided into 4 tiers. These are tier 1, tier 2, tier 2 watch list and tier 3, the lowest.  

Among the members, Thailand was ranked in tier 3 in two consecutive years of 2014 and 2015, causing 4 products 

to be banned by USA. In  2016 Thailand released tier 3 and moving up to tier 2 watch list because Thai government 

has concretely steered 5Ps strategy.  The best practices of Thai government strategic policy are the prevention and 

deducing human trafficking problem which include three dimensions; 1) Policy, trafficking law has been improved 

suited for situation changes; 2) Prosecution, passing new laws for efficiency prosecution; and 3) Protection, 

protecting victims based on  the international principles and standard of human rights. The 5Ps strategy is Thailand’s 

initial strategic policy designation to deal with human trafficking problem.  

Keywords: TIP Report, Human Trafficking Improvement, Rule of Universal Human Rights, Tier 3. 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือ 1)เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดหนองบัว

ล าภ ู และ 2) เพ่ือวัดประสทิธภิาพการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดหนองบัวล าภูด้วย  ประชากรที่ใช้ใน

การวิจัยได้แก่ สหกรณ์การเกษตรทั่วไปในจังหวัดหนองบัวล าภทูั้งหมดด้วยการใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive 

Sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างสหกรณ์ที่จัดตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีข้อมูลครบถ้วนทั้งตัวแปรปัจจัยน าเข้าและปัจจัย

ผลผลิตที่มค่ีามากกว่า 0 จ านวน  17 สหกรณ ์ โดยน าข้อมูลทุตยิภมูิจากฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงินของกรมตรวจบัญชี

สหกรณใ์นปีบญัชี 2556 ถงึ 2558 จ านวน 3 ปีย้อนหลังที่ตรวจสอบผลการด าเนินงานไว้แล้ว  มลัีกษณะไม่มส่ีวนขาดทุนและ

มสีถานภาพด าเนินธรุกจิได้  น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูลโอบล้อม (DEA Model) มตีวัแปรปัจจัย

น าเข้า 4 ตัว ได้แก่ 1)สนิทรัพย์ของสหกรณ์ 2) หนี้ สนิของสหกรณ์  3) ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ และ 4) ทุนด าเนินงานของ

สหกรณ ์ ทั้งนี้มปัีจจัยผลผลิต 1 ตวั คอื รายได้ทั้งหมดของสหกรณ ์โดยท าการวิเคราะห์ประสทิธิ์ภาพด้านการด าเนินงานรวม 

ผลการวิจัยพบว่าผลการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดหนองบัวล าภขูนาดใหญ่ทั้ง 17 แห่งนั้น ค่าคะแนนที่

มปีระสทิธภิาพภายใต้ข้อสมมุตแิบบ  CRS  และ VRS  จากมุมมองปัจจัยน าเข้า(input oriented) ปี พ.ศ.2556 ถงึ 2558 

จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดหนองบัวล าภูภายใต้แบบจ าลองการ

วิเคราะห์ข้อมูล โอบล้อม  Data  Envelopment  Analysis  Model  พบว่าสหกรณท์ี่มีผลการด าเนินงานมปีระสทิธภิาพทั้ง 

3 ปี มีสามแห่งคือ 1.สหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์หนองบัวล าภู จ ากัด  2.สหกรณ์การเกษตรกกค้อ  จ ากัด  

และ 3.สหกรณก์องทุนสวนยางโนนสงั  จ ากดั ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นข้อมูลที่มปีระโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกบั

สหกรณก์ารเกษตร ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผนปรับปรงุให้สหกรณม์มีาตรฐานและด าเนินงาน

อย่างมปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

ค าส าคญั:  แบบจ าลองการวิเคราะห์ข้อมูลโอบล้อม  ประสทิธภิาพการด าเนินงาน   สหกรณก์ารเกษตร   
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Abstract 

The research objectives were 1) to study the business operation outputs of agricultural co-operatives 

in Nong Bua Lamphu Province and 2) to measure business operation efficiency of agricultural co-operatives in 

Nong Bua Lamphu Province. The population used in the research was all of the agricultural co-operatives in Nong Bua 

Lamphu Province. The sample was selected by purposive sampling technique and comprised 17 agricultural co-

operatives in Nong Bua Lamphu Province that had been in operation for at least one year and met the large scale of 

business operation criteria as defined by the Co-operatives Auditing Department. Secondary data were collected 

from the Financial Information Data Base of the Co-operatives Auditing Department for the 2013, 2014, and 

2015 accounting years, including co-operatives that were financially viable and not in debt. Data Envelopment 

Analysis Model (DEA Model) was applied for analysis. The input variables were 1) the co-operatives’ assets; 2) 

the co-operatives’ debts; 3) the co-operatives’ expenditures and 4) the co-operatives’ operational capitals, while 

the co-operatives’ total revenue was set as an output. The operational outputs efficiency scores of all 17 large-scale 

agricultural co-operatives in Nong Bua Lamphu Province were calculated for 2013, 2014, and 2015 through input-

oriented DEA analysis under the assumption of CRS and VRS. The 3 co-operatives that had good operational efficiency 

throughout the 3 years were 1. Agricultural Extension and Livestock Nong Bua Lamphu      Co-operative Limited; 

2. Kokkhor Agricultural Co-operative Limited; and 3. Non Sang Rubber Fund Co-operative Limited. The research 

results may be of benefit for agencies related to agriculture co-operatives in their development and planning work 

to upgrade the operational standards of co-operatives for greater efficiency.  

Keywords:  Data Envelopment Analysis Model, Operational Efficiency, Agricultural Co-operatives Limited. 
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บทคดัย่อ  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ พระราชกรณียกจิของสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรีด้านความสัมพันธ์

ทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและนานาชาติในสมัยกรุงธนบุรี โดยศึกษาจากหมายรับสั่งสมัยกรุงธนบุรี จ านวน 10 หมาย

รับสั่ง และศึกษาจากพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมในแขวงวัดกลัยาณ์  แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาพระ

ราชกรณียกิจของสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรี เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของชนชาติในกรุงธนบุรี คือ วัฒนธรรมของชาวจีน 

วัฒนธรรมของชาวมอญ วัฒนธรรมของชาวลาว วัฒนธรรมของชาวโปรตุเกส เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย คือแบบบันทึก

ข้อมูลทางวัฒนธรรมนานาชาติจากหมายรับสั่งสมัยกรุงธนบุรี และ  แบบสัมภาษณ์ เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อาวุโสในชุมชน เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านวัฒนธรรมนานาชาตใินกรงุธนบุรี ผลการวิจัยมดีงันี้  สมเดจ็พระ

เจ้ากรุงธนบุรี ทรงโปรดให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนัเป็นสิ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติ ปรากฏวัฒนธรรมของ

ชาวจีน ชาวมอญ      ชาวลาว ชาวโปรตเุกส ในงานมหรสพ ปรากฏศาสนสถาน และวัฒนธรรมของแต่ละชนชาต ิซึ่งมกีาร

ผสมผสานวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติกับวัฒนธรรมไทยอย่างกลมกลืน ด้วยสมเดจ็พระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงมีพระราช

ปณิธานในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของไทย และทรงมีวิสัยทัศน์ในการรวมกลุ่มชาติพันธุ์

ต่างๆ ซึ่งมีอยู่หลากหลายในกรุงธนบุรีให้สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสขุ ด้วยกลยุทธท์างนโยบายที่ส  าคัญประการ

หนึ่งในการจัดการทางสงัคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเสมอภาคระหว่างชนชาตต่ิางๆ ในกรงุธนบุรี  

ค าส าคญั: สมเดจ็พระเจ้ากรงุธนบุรี,  ความสมัพันธท์างวัฒนธรรม, วัฒนธรรมนานาชาต ิ 

 

Abstract 

 The research’s objective is for analyzing the King of Thonburi royal duties in the dimension of the 

international cultures via the 10 pieces of royal command in writing in the King of Thonburi reign and field research 

on the cultural space in the Wat Kanlaya and Hiranrujee sub-districts, Thonburi district, Bangkok. The studying 

focuses on the King of Thonburi royal duties about the various-nation dweller’s cultures; Chinese, Mons, Laos and 

Portuguese. The research’s tools for collecting the datas are the international cultural recording form of the royal 

command in writing in the King of Thonburi reign, and the interviewing form in order to collect datas from the 

experts and intellectuals in communities and to collect the international cultural datas in Thonburi reigning period. 

The research’s result is the King of Thonburi maintained the cultures which implied the national identity and clearly 

revealed on the cultures of Chinese, Mons, Laos and Portuguese in the cultural celebrations, and exposed by the 

religious places and the culture of nations which were harmoniously blended into the Thai culture. In summary, the 

King of Thonburi had the royal resolution to preserve traditions, customs, arts and cultures of Thai society and his 

vision was to manage the various nations in Thonburi reigning era for happily living together with a main policy 

strategy to manipulate the social and cultural affairs, that is ‘the concept of equity’ between the various cultural 

groups in Thonburi.  

Keywords : King of Thonburi royal duties,  Cultural Relativity,  International cultures. 
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Abstract 

 The issues of native-like pronunciation in English vary from one teacher to another as well 

as from one level to another. This research aimed to know the importance of native-like pronunciation 

and its practice in teaching among public school teachers from primary to university levels. It also 

intended to gather information on these teachers’ opinion towards native-like pronunciation in 

connection with some specified demographic factors. A set of questionnaire was given to teachers 

with results being analyzed using one-way ANOVA to test the relationships between teachers’ 

opinion and their educational level and the level of their teaching. Other descriptive statistical 

approaches were also used to appropriately explain the results and findings of the study. Among the 

teachers who participated in the research, it was found that native-like pronunciation mattered and 

should be observed inside the classroom during teaching. For teachers who have been in public school 

for more accumulated years, the more they believed that native-like pronunciation was important. As 

expected, native English speaking teachers have high concern on native-like pronunciation as well 

as their accent.  It seems that native-like pronunciation is considered necessary in public school 

teaching. 

Keywords: English pronunciation, native-like pronunciation, opinion 

 

1.1 Research Rationale 

 Language is a crucial subject in everyday life, particularly English. English is regarded as a global language, 

as seen in many cases, allowing individuals to enter new world, and seeing different cultures by using English as a 

method of communication. In order to use the language confidently, practitioners must consider not only the 

meanings of new words but also the ways to pronounce those words correctly. Stressing or pronouncing incorrectly 

may cause communication more difficult or even result in misunderstanding between and among learners and 

teachers. Previous studies on accent and pronunciation have shown that these are the factors that are vital for making 

oneself understood in a second language (L2) communication situation  (Munro & Derwing, 2011). While accent 

is accepted as natural variation in World Englishes, there is still the need to achieve intelligibility, which requires 

some attention to pronunciation that cannot be ignored  (Munro & Derwing, 2011).  Thus, the development of 

strong pronunciation skills is a significant factor in the development of effective communication skills in English.  

 The majority of English teachers who are native speakers, as revealed by Breitkreutz et al., (2009)’s 

study, also agreed that pronunciation is greatly important when teaching at every level but many non-native speaking 

teachers do not have specific pronunciation skills. This then could be a potential reason that explains why a number 

of English language learner still lack ability to pronounce correctly, causing less confidentiality to initiate the 
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conversation with foreigners. In Thailand, the main causes of failure in teaching English come from two sources: 

teachers and students (Biyaem, 1997). For teachers, there are several difficulties that they have been facing. These 

obstacles include overload teaching hours, too many students in a class, deficient English language skills and lack 

of knowledge about native speaker culture (Biyaem, 1997). For students, interference from the mother tongue and 

lack of chance to speak and practice English are the main problems (Biyaem, 1997). However, research specifically 

about pronunciation is limited and does not have an extensive range (Barker, Post, Schmidt, & McCarthy, 2011). 

Most research about pronunciation focuses on particular vowels or consonants in isolation, and does not address the 

intelligibility of the whole word, interaction with the L1 language, or the relative importance of pronunciation in 

the learning classroom compared to other areas. This means that even though pronunciation is very important, it is 

under-researched. 

Therefore, this study replicates the research by Slfakis and Sougari (2005) which examined English 

teachers’ beliefs about the importance of native accents and their role in pronunciation norms. The reasons of 

replicating this research are that Greek students and Thai students do not use English as a main language (in the 

expanding circle area presented in figure 2.1) which may face similar problems (Slfakis & Sougari, 2005). Another 

reason is that there is lack of research on examining the importance of English pronunciation in Thailand. 

The study, for this reason, investigates opinion of pronunciation among Thai teachers who are currently teaching 

English as a means to shed light on this subject in Thai classroom environment. 

1.2 Research Objectives 

 Research objective 1: To identify teachers’ opinions about the importance of native like pronunciation and 

their pronunciation teaching practice.  

 Research objective 2: To explore the relationship between the teachers’ opinion about the importance of 

native-like pronunciation and their educational level, age, gender and level of their teaching. 

 Research objective 3: To identify the teachers' perspective in the particular area on pronunciation that they 

need to improve.  

 

1.3 Research Questions  

Several research questions are developed in order to use as a guideline for the investigation. These questions are; 

 • What are teachers’ opinions about importance of native like pronunciation in teaching English? and 

how? 

 • Is there any relationship between teachers’ opinion about the importance of native-like pronunciation 

and their demographic factors? 

 • From the teachers' perspective, what areas in the pronunciation do they need to improve? 

 

1.4 Scope of the Research 

 This research emphasizes on the investigation of the teacher’s opinion about the native-like pronunciation. 

The main target population of this investigation is English teachers in Thai public schools and universities in Muang 

District, Phitsanuloke province.  

1.5 Research Significances 

 There are three expected benefits of this research. The first benefit is to provide comprehensive information 

about whether the teachers’ believe that native-like pronunciation is necessary for teaching English and to further 
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curriculum development. Then, this information can be used as suggestions to enhance in courses about 

pronunciation.  Secondly, this study should be valuable for other students and researchers who seek to gain genuine 

understanding of teachers’ attitude regarding pronunciation as well as the demographic factors influencing their 

attitude and uses the outcome of this study to further develop their researches. Lastly, this study should be a valuable 

source for particular area on pronunciation that teachers need to improve and would further develop their teaching 

practices. 

 

3.1 Population and Sampling 

 The main target population of this research is a group of English teachers in Thai public schools, college 

and universities in Muang District, Phitsanuloke province. There are approximately 29 education institutes in the 

area which are 3 secondary schools, 18 high schools, 3 colleges and 5 universities (the list of education institute 

is in the Appendix). However, because of time and budget constraints, the data will be gathered from 12 education 

institutes; 3 secondary schools, 3 high schools, 3 colleges and 3 universities which is about 50% of the total 

education institutes in the area. Moreover, because the exact number of English teachers is unknown, the researcher 

then intends to gather at least 100 samples as McGivern (2003) mentioned that the sample size of the study should 

be at least 100 for ensuring the effective of data.  The sampling technique used in this research is convenience 

sampling technique which means that the sample that is available and convenience will be gathered.    

3.2. Research Instrument 

 A mixed-method research design is employed in this study in order to provide a deeper understanding of 

the importance of pronunciation. Accordingly, it includes an empirical survey followed by semi-structured and 

focused group interviews. The questionnaire was used as the main research instrument as well as the semi structure 

interview. The questionnaire contains two sections. This first section intends to gather respondent demographic 

information while the second section aims to collect respondents’ opinion about the importance of the importance 

of pronunciation. The items of questionnaire used in this study are adapted from previous studies, including Slfakis 

and Sougari (2005), Liu (2011) and Delatorre (2006). 

3.3 Data Collection 

 This research used both primary and secondary data. Secondary data were collected from books, journal 

and internet, as a part of literature review. The area of secondary data involves pronunciation in English Language 

Learning (ELL), The Concentric Circle Model of World English and teachers’ attitudes about the importance of 

pronunciation. The primary data used in this study were gathered by using questionnaire survey as mentioned earlier.  

3.4 Data Analysis 

 This research relies on the use of statistical software package in order to analyze the data using both 

descriptive and inferential statistics. Moreover, the data from the interview is a commonly used in language studies 

as well as many other social sciences. One-way ANOVA is used for testing the relationship between the teachers’ 

opinion about the importance of native-like pronunciation and their educational level and the level of their teaching. 

Additional tests will be used as appropriate to explain and describe specific research issues and population 
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requirements.  A full set of descriptive statistics (such as frequency, percentage, mean and standard deviation) will 

also be generated in order to fully describe the response to individual questions. 

 

Questionnaire 

 This questionnaire is conducted in order to fulfill graduate dissertation under the topic, “Does pronunciation 

issue matter for teaching English?: A survey of Thai teacher”. Notably, all information provided by the respondents 

will be kept confidential and will only be used for academic purposes. The questionnaire is divided into 2 parts: 1) 

general information and 2) the importance of English pronunciation.   

 

Results 

 Table 1 

 Primary Level 

n=30 

mean±SD 

Secondary Level 

n=30 

mean±SD 

University Level 

n=30 

mean±SD 

p-value  

Teachers’ attitude 3.88±0.11 4.15±0.44 4.10±0.40 0.203 

  

Table 2   

Primary Level 

 

Correlation p-value 

Teachers’ opinion and Age 0.494 0.006* 

Teachers’ opinion and Gender  0.032            0.866 

Teachers’ opinion and the level of teaching 0.518 0.003* 

Teachers’ opinion and educational level -0.214            0.256 

Teachers’ opinion and native speaker -0.279            0.135 

Teachers’ opinion and proud of English accent 0.088            0.643 

Teachers’ opinion and faced with any difficulties in English 

speaking activities 

-0.156 0.411 

  

Table 3   

Secondary level Correlation p-value 

Teachers’ opinion and Age -0.144 0.458 

Teachers’ opinion and Gender  -0.258 0.168 

Teachers’ opinion and the level of teaching 0.166 0.380 

Teachers’ opinion and educational level -0.171 0.366 

Teachers’ opinion and native speaker -0.417     0.022** 

Teachers’ opinion and proud of English accent -0.525   0.003* 

Teachers’ opinion and faced with any difficulties in English 

speaking activities 

0.311 0.094 
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Analysis 

  Table 1 shows the average attitude of teachers towards native-like pronunciation and their pronunciation 

teaching practice in primary which is 3.88 (SD=0.81), secondary which is 4.15 (SD=0.44), and university which 

is 4.10 (SD=0.40). It could be understood that the three groups of teachers perceived the necessity of pronunciation 

even in their practice inside their classrooms when teaching. Secondary English teachers ranked highest while 

primary English teachers have the lowest average in the group. It was also revealed that pronunciation is an important 

aspect of teaching in English. Apparently, teachers agreed that their feedback should be given to learners when the 

latter commit mistakes. Overall, teachers have high regards towards native-like pronunciation not only for 

themselves but also for the benefit of the learners inside their classrooms. 

  *Correlation coefficients were calculated by Spearman’s rho (rho) analysis and correlation is significant 

at 0.01 level  

 **Correlation coefficients were calculated by Spearman’s rho (rho) analysis and correlation is significant 

at 0.05 level 

 

 A Spearman rho’s correlation coefficient was computed to assess the relationship between the opinion of 

teachers  who have been designated to work in primary schools with regards to the importance of native like 

pronunciation and age, gender, level of teaching, educational level, native speaker, confidence in their accent, and 

their issues in English speaking activities respectively. As seen in Table 2, there was a positive correlation between 

teacher’s opinion and age, r = 0.494, n = 30, p = 0.006. Furthermore, another positive correlation emerged 

between teacher’s opinion and their level of teaching, r = 0.518, n = 30, p = 0.003.  Overall, there were moderate 

to strong correlation between teacher’s opinion and age and level of teaching. It could be assumed that the older the 

teachers are, the more they perceive that native like pronunciation is important. Moreover, as teachers become more 

experienced in teaching, they presume that native-like pronunciation is important in their classes. As to gender, 

educational level, native speakership, confidence in accent, and issues in English speaking activities, there was no 

correlation between each of the demographic factors and the teacher’s perception on the importance of native like 

pronunciation as seen on the table. 

 * Correlation coefficients were calculated by Spearman’s rho (rho) analysis and correlation is significant 

at 0.01 level  

 ** Correlation coefficients were calculated by Spearman’s rho (rho) analysis and correlation is significant 

at 0.05 level 

 

 Similar to the previous table, a Spearman rho’s correlation coefficient was computed to measure the 

relationship between the opinion of teachers who have been designated to work in secondary schools with regards 

to the importance of native like pronunciation and their age, gender, level of teaching, educational level, native 

speakership, confidence in their accent, and their issues in English speaking activities respectively. It is indicated in 

Table 3 that there was a positive correlation between teacher’s opinion and age, r = -0.417., n = 30, p = 0.022. 

Furthermore, another positive correlation emerged between teachers’ opinion and their confidence in their accent, r 

= -0.525, n = 30, p = 0.003.  Overall, there were moderate to strong correlation between opinion on native-like 

pronunciation and native speakership and confidence in their accent. As expected, it would be fair to say that among 

native speakers of English teaching in high schools, they think that pronunciation is necessary. Moreover, for those 
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teachers who are proud of their accent in English, they think that pronunciation is important. As to age, gender, 

years of teaching, educational level, and issues in English speaking activities, there was no correlation between each 

of these factors and the secondary teachers’ perception on the importance of native-like pronunciation as seen on 

the table. 

 As for the the theory relating to accent which has natural variations in World Englishes, Munro and 

Derwing said that pronunciation needs attention and not to be ignored. With regards to this study, it has found that 

native-like pronunciation mattered and should be observed in teaching. Teachers in Phitsanuloke seemed to believe 

that native-like pronunciation was important. Another theory from Slfakis & Sougari stating about teachers’ beliefs 

on the importance and roles of pronunciation among Greek students somehow coincided with the results gathered 

in this study. Though Greek students and Thai students are different, it revealed that pronunciation is a vital part of 

leanring another language especially English.   

 

Conclusion 

 In order to address the issue of pronunciation in English learning in Thailand, a number of teachers were 

asked about their perception of native-like pronunciation in their teaching practice. It was found out that most of 

the teachers from primary to tertiary levels mostly agree that native-like pronunciation is necessary in teaching. The 

relationship between opinion on the native-like pronunciation among teachers and some demographic parameters 

revealed that age and length of experience in teaching the English language were significantly regarded by primary 

teachers. The longer the teachers have been in the service of teaching English, the more they see the necessity of 

native-like pronunciation to be employed in their classes. Predictably, most native English speakers in high schools 

favored the importance of native-like pronunciation to be practiced inside classes when teaching the language. 

Moreover, most of these teachers were proud of their accent. In contrast, university teachers did not seem to give 

much importance on the native-like pronunciation when they conduct their classes. Meanwhile, some of the teachers 

seemed to agree that by constant conversation with someone who speaks English would make them improve in their 

pronunciation as well as resorting to media sources in order for them practice if the accessibility of native English 

speaker is limited.  

 It is apparent that native-like pronunciation has significance in teaching English among teachers in Thailand 

regardless of gender, educational attainment, and other issues concerning speaking using the English language. The 

more these teachers have become exposed in teaching the language, the more they regard the importance of native-

like pronunciation in their classes. Most teachers are proud of their pronunciation skills when they teach inside their 

classrooms especially those native English teachers who have been employed in public schools in Thailand. 

   

References 

Al-Dosari, H. S. (2011). An investigation of attitudes toward varieties of spoken English in a multilingual 

 environment. Theory and Practice in Language Studies , 1 (9), 1041-1050. 

Baker, A., & Murphy, J. (2011). Knowledge base of pronunciation teaching: Staking out the territory. TESL 

 Canada Journal/Revue TESL du Canada , 28 (2), 29-50. 

Barker, F., Post, B., Schmidt, E., & McCarthy, M. (2011). Identifying criterial aspects of pronunciation in L2 

 English across CEFR levels: Implications for language learning. The Impact of Applied Linguistics, (p. 

 17). 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

816 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
ม
นุ

ษ
ย
์ศ
าส

ต
ร์แ

ล
ะส

งัค
ม
ศ
าส

ต
ร์ 

Bolton, K., & Kachru, B. B. (2006). World Englishes: Critical concepts in linguistics (Vol. 4). London: Taylor 

 & Francis. 

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). London: Routledge. 

Coskun, A. (2010). Whose English should we teach? Reflections from Turkey. ESP World , 1, Article 27. 

Davies, A. (2009). Assessing world Englishes. Annual Review of Applied Linguistics , 29, 80-89. 

Derwing, T. M. (2008). Curriculum issues in teaching pronunciation to second language learners. In J. G. 

 Hansen Edwards, & M. L. Zampini (Eds.), Phonology and second language acquisition (pp. 347-

 370). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 

Deterding, D. (2012). Pronunciation in world Englishes. Retrieved from The Encyclopedia of Applied 

 Linguistics: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781405198431.wbeal0967/ 

Gorjian, B., & Mahmoudi, K. (2012). The role of bilingualism and monolingualism in listening comprehension 

 of learning English as a foreign language. Advances in Asian Social Science , 1 (4), 313-317. 

Hakuta, K., Bialystok, E., & Wiley, E. (2003). Critical evidence: A test of the critical period hypothesis for 

 second-language acquisition. Psychological Science , 14 (1), 31-38. 

He, D., & Zhang, Q. (2010). Native speaker norms and China English: From the persepctive of learners and 

 teachers in China. TESOL Quarterly , 44 (4), 769-789. 

Jenkins, J. (2005). Implementing an international approach to English pronunciation: The role of teacher 

 attitudes and identity. TESOL Quarterly , 39 (3), 535-543. 

Jesson, J., Matheson, J., & Lacey, F. M. (2011). Doing your literature review: Traditional and systematic 

 techniques. London: Sage Publications. 

Kirkpatrick, A. (2011). English as an Asian lingua franca and the multilingual model of ELT. Language 

 Teaching , 44 (2), 212. 

Llurda, E. (2009). Attitudes towards English as an international language: The pervasiveness of native models 

 among L2 users and teachers. In F. Sharifian (Ed.), English as an international language: Perspectives 

 and pedagogical issues (pp. 119-134). Bristol: Multilingual Matters. 

McGivern, Y. (2003) The practice of market and social research. London: FT Prentice Hall. 

Moghaddam, M. S., Nasiri, M., & Zarea, A. (2012). Teaching pronunciation: The lost ring of the chain. Journal 

 of Language Teaching and Research , 3 (1), 215-219. 

Momenian, M. (2011). The identity and L2 accent from an EIL angle. Journal of Language and Culture , 2 (1), 

 1-5. 

Mufwene, S. S. (2010). Chapter 1: Globalization, global English, and world English(es): Myths and facts. In 

 N. Coupland (Ed.), The Handbook of Language and Globalization (pp. 31-55). Oxford: Wiley-

 Blackwell. 

Munro, M. J., & Derwing, T. M. (2011). The foundations of accent and intelligibility in pronunciation research 

 .Language Teaching , 44, 316-327. 

Rajagopalan, J. (2012). World English or World Englishes? Does it make any difference? International Journal 

 of Applied Linguistics , 22 (3), 374-391. 

Rao, Z. (2010). Chinese students' perceptions of native English-speaking teachers in EFL teaching . Journal of 

 Multilingual and Multicultural Development , 31 (1), 55-68. 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

817 

ก
ลุ่
ม
ม
นุ

ษ
ย
์ศ
าส

ต
ร์แ

ล
ะส

งัค
ม
ศ
าส

ต
ร์ 

Reichle, R. V. (2010). Judgments of information structure: Nativelike performance and the Critical Period 

 hypothesis. IRAL - International Review of Applied Linguistics in Language Teaching , 48 (1), 53-

 85. 

Rubdy, R., & Tupas, T. R. (2009). Research in applied linguistics and language teaching and learning in 

 Singapore (2000-2007). Language Teaching , 42, 317-340. 

Sekaran, U. (2003). Research methods for business: A skill building approach. New York: John Wiley & Sons, Inc. 

Sunderland, H. (2009). ESOL in the UK education system . In Teaching adult ESOL: Principles and Practice. 

 London: McGraw-Hill International. 

Young, T. J., & Walsh, S. (2010). Which English? Whose English? An investigation of 'non-native' teachers' 

 beliefs about target varieties. Language, Culture and Curriculum , 23 (2), 123-137. 

Wilson, J. (2010). Essentials of business research: a guide to doing your research project, London: Sage. 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

818 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

กระบวนการพฒันาการสือ่สารเพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรูก้ารเกษตรสวนตาล 

ของปราชญช์าวบา้น บา้นถ ้ ารงค ์จงัหวดัเพชรบุรี 

จิราพร ชะงายกลาง1, อญัธกิา ขจรศักด์ิว่องไว1 และ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี2 

 

The development process of communication to convey agricultural park Palmyra 

knowledge of local scholars at Ban Thamrong, Phetchaburi Province  

Jiraporn Changayklang1, Anthika Khajornsakwongwai1 and Kedwadee Sombultawee2 

 

1นักศกึษาสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร จังหวัดเพชรบุรี 76120 
2อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร จังหวัดเพชรบุรี 76120 

1Student in Marketing Major, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi Province 76120 

2Professor, Faculty of Management Science, Silpakorn University, Phetchaburi Province 76120 
Ck_maji@maji@hotmail.com, anthika.kjsww@gmail.com and kedwadee_so@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1)กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอด

องค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์ชาวบ้าน แห่งบ้านถ า้รงค์ จังหวัดเพชรบุรี  (2)ปัญหาและอุปสรรคในการ

พัฒนาการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์ชาวบ้าน แห่งบ้านถ า้รงค ์จังหวัดเพชรบุรี และ

มีผู้ให้ข้อมูลหลักที่ส  าคญัคอื นายถนอม ภู่เงินและนายอ านาจ ภู่เงิน การศึกษาวิจัยใช้เครื่องมือ  (1)การสมัภาษณเ์ชิงลึก 

(2)การสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม 

 ผลการวิจัยพบว่า 1)กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์

ชาวบ้าน แห่งบ้านถ า้รงค์ จังหวัดเพชรบุรี แบ่งได้เป็น 3 ยุค คือ (1)ยุคของการเป็นผู้สร้างนวัตกรรมด้านการปลูกตาล

โดยผู้น าชุมชน  (2)ยุคของการเป็นผู้เผยแพร่นวัตกรรม โดยการตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภมูปัิญญาตาลโตนด เพ่ือถ่ายทอด

องคค์วามรู้ให้กบัเกษตรกรและผู้ที่สนใจศึกษา (3)ยุคของการเป็นผู้สบืสานและพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้  โดยผู้สบื

สานได้พัฒนานวัตกรรมการปลูกต้นตาลและถ่ายทอดเป็นองคค์วามรู้  2)ปัญหาและอปุสรรคในการพัฒนาการสื่อสาร เกดิ

จากข้อจ ากัดทางด้านเวลา ด้านความรู้ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ท าให้ผู้รับสารขาดความเชื่อมั่น และใน

อนาคตยังขาดผู้สบืสานนวัตกรรมนี้ ให้คงอยู่ต่อไป 

ค าส าคญั: กระบวนการพัฒนาการสื่อสาร  เกษตรสวนตาล  ปราชญ์ชาวบ้าน  บ้านถ า้รงค ์
Abstract 

         This qualitative research aims to study (1)the development process of communication to convey agricultural 

park Palmyra knowledge of local scholars at Ban Thamrong, Phetchaburi Province (2)problems and barriers of 

communication development. This paper applies in-depth interview and non-participant observation. 

 The result found that 1)development process of communication can be identified into three periods. First, 

the era of the creator is an innovative planting agricultural park Palmyra by community leaders. Second, the era of 

the dissemination of innovation by setting up the learning center the wisdom of Palmyra. In order to transfer 

knowledge to farmers and those interested in the study. Third, developer and transferring period by the successor 

to develop innovative cultivation of palm trees and convey knowledge. 2)Problems and barriers of the 

communication development occurred from limitations on the time the knowledge that is not certified official giving 

the audience a lack of confidence as well as no successor in the future. 

Keywords: Communication process Development, agricultural park Palmyra, Local scholar, Ban Thamrong 
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บทน า 

ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสยัทศัน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา เศรษฐกจิ

ของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ 

(คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการ ขับเคลื่อนปฏริูป

ประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้จัดระบบปรับทศิทางและสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมอืกบัโอกาสและ

ภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปล่ียนแปลงอย่างเรว็รนุแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ (สวุิทย ์เมษินทรีย์, 2559)  

เกษตรกรถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพราะมีโอกาสที่จะพัฒนาภาคเกษตรกรไทยจาก Smart Farmer สู่ประเทศ

ไทย 4.0 ที่จะสามารถยกระดับประเทศไทยในทุกมิตขิองภาคเศรษฐกจิได้ ซึ่งสวนตาลของลุงถนอม ภู่เงิน ถอืเป็นหนึ่งใน

ด้านการท าเกษตรกรรมที่ประสบความส าเรจ็ตามแบบการท าเกษตรยุค 4.0 ลุงมีความภาคภูมิใจและมีความมั่นคงใน

อาชีพเกษตรกร รวมถึงความพยายามที่จะสร้างสรรค์และอนุรักษ์ต้นตาลให้อยู่คู่เมืองเพชรบุรีมาเป็นเวลาหลายสบิปี แม้

ไม่ได้ร ่าเรียนสงูๆ แต่สงัคมกย็กย่องว่าคุณลุงเป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญในเร่ืองต้นตาล จนได้รับพระราชทานปริญญา

ดุษฎบีณัฑติกติตมิศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จนได้รับฉายาเป็น “ดร.ป.4” 

  บ้านถ า้รงค์ ตั้งอยู่ที่ต าบลต าหรุ  อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อดีตชาวบ้านนิยมปลูกพืชหมุนเวียนทั่วไปไม

ว่าจะเป็น มะนาว กล้วย ชมพู่เพชรบุรี ซึ่งมีการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกดิสารพิษอนัตราย ลุงถนอมจึงตั้งค าถามกบัตนเองว่า 

พืชอะไรที่คงทนถาวร และ พืชอะไรที่ปลอดภัยจากสารพิษ ตาลโตนดจึงเป็นค าตอบที่ชัดเจนที่สามารถตอบค าถามข้างต้น

ได้   เนื่องจากต้นตาลเป็นพืชที่คงทนมอีายุไม่น้อยกว่า 400 ปี และเป็นพืชที่ไม่ต้องคอยดูแล ไม่ต้องรดน า้ ใส่ปุ๋ย ไม่ต้อง

ฉีดยา และสามารถเติบโตได้เอง เมื่อถึงเวลาให้ผลผลิตกส็ามารถใช้ประโยชน์จากต้นตาลได้ทุกส่วนตั้งแต่รากจรดยอด 

และยังช่วยอนุรักษ์ต้นตาลให้อยู่คู่กบัจังหวัดเพชรบุรีสบืต่อไป  

 เมื่อองค์ความรู้ของลุงถนอมปรากฏผลเชิงประจักษ์ ท าให้สวนตาลประสบความส าเรจ็ในด้านวิธกีารด าเนินงาน 

จึงได้รับการพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ภมูิปัญญาตาลโตนด” ลุงถนอมจึงได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งมี

หน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านตาลโตนด จากการเป็นผู้สร้างนวัตกรรมการปลูกต้นตาล ไปสู่การผู้ เผยแพร่

นวัตกรรม การเป็นผู้สบืสานและพัฒนาการถ่ายทอดองคค์วามรู้  ทั้ง 3 ช่วงเวลาจะมคีวามแตกต่างกนัทั้งด้านความรู้  ความ

สารถ ทกัษะ และกลยุทธท์ี่ใช้ซึ่งมกีารปรับเปล่ียนเพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ ์

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาถึง “กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอด

องค์ความรู้ การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์ชาวบ้าน แห่งบ้านถ า้รงค์ จังหวัดเพชรบุรี” เพ่ือวิจัยหาข้อสรุปเกี่ยวกับ 

กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสื่อสาร

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล มาใช้เป็นแนวทางให้กับเกษตรกรท่านอื่น หรือผู้ที่มีความสนใจเกิดองค์

ความรู้ ใหม่ด้านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการ

ด าเนินการสื่อสารเพ่ือสร้างการยอมรับโครงการอื่นๆ ที่มลัีกษณะคล้ายคลึงกนัได้ด้วย 

 
วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์ชาวบ้าน แห่งบ้านถ า้

รงค ์จังหวัดเพชรบุร ี 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล  ของปราชญ์ชาว 

บ้าน แห่งบ้านถ า้รงค ์จังหวัดเพชรบุรี 
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วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 
งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีผู้ให้ข้อมูลหลักคือ นายถนอม ภู่เงิน และ นายอ านาจ ภู่เงิน โดยค้นคว้า

ข้อมูล เกี่ยวกบักระบวนการสื่อสารเพ่ือถ่านทอดองคค์วามรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน จากบทความ บทสมัภาษณ ์ ผลงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนข่าวสารที่ปรากฏในเวบ็ไซต์ หนังสอืพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และการศึกษาวิจัยใช้เครื่องมือ (1)การ

สมัภาษณเ์ชิงลึก (2)การสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม 

 

ผลการศึกษา 

  ผู้ วิจัยจะน าเสนอภาพรวมของบริบทชุมชนบ้านถ ้ารงค์เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน  และน าไปสู่การตอบค าถามถึง

กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ของปราชญ์ชาวบ้าน  รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อ

กระบวนการพัฒนาการสื่อสารของปราชญ์ชาวบ้านเป็นล าดบัต่อไป 

บริบทชุมชน บ้านถ า้รงค ์

บ้านถ า้รงค์  เดิมขึ้นอยู่กบัต าบลต าหรุ อ าเภอบ้านลาด  แต่เมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้แยกออกมาเป็นต าบลถ า้รงค์ 

โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ 1บ้านท่ามะเฟือง หมู่ 2 บ้านม่วงงาม หมู่ 3 บ้านถ า้รงค์ หมู่ 4 

บ้านไร่สะท้อน หมู่ 5 บ้านดอนตะโก หมู่ 6 บ้านหนองช้างตาย  

ในสมัยที่บ้านถ า้รงค์ยังมีพ้ืนที่เป็นป่า วันหนึ่งได้มีเจ้าเมืองไม่ปรากฏนามเสดจ็ประพาสผ่านมา ระหว่างที่ก  าลัง

ชื่นชมกบัภมูปิระเทศ หญิงสาวชาวบ้านเหน็ว่าพระองคท์รงเหนด็เหนื่อย จึงเข้ามาถวายน า้ดื่มแก้กระหาย แต่ในขนัน า้มใีบ

หญ้าคาลอยอยู่ เจ้าเมืองเห็นทรงกริ้ วมาก เรียกหญิงสาวเข้าไปพบ เธอจึงอธิบายว่า ที่ต้องใส่หญ้าคาลงไปเพ่ือกันไม่ให้

พระองค์รีบเร่งเสวยน า้ เพราะก าลังเหนด็เหนื่อยจะท าให้จุกเสยีดและอาจทรงพระประชวรได้ เจ้าเมืองเมื่อฟังแล้วซาบซึ้ ง

ใจ จึงมอบแหวนตอบแทนต่อหญิงสาว ซึ่งสมยัก่อนเรียกว่า “ธรรมรงค”์ ต่อมาชาวบ้านจึงเรียกชุมชนแห่งนี้ ว่า “บ้านธรรม

รงค”์ ก่อนที่จะเพ้ียนเป็น “ถ า้รงค”์ มาจนถงึปัจจุบนั 

ด้วยศักยภาพด้านทรัพยากรที่สมบูรณ ์ท าให้ชุมชนถ า้รงคไ์ด้รับเลือกจากนักวิชาการให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวตั้งแต่

ปี 2544 โดยมีรถบริการพานักท่องเที่ยวชมสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นน่าสนใจของชุมชน อาท ิหลวงพ่อด า

และหลวงพ่อขาวที่ประดษิฐานอยู่ในเขาถ า้รงค ์วัดม่วงงาม พิพิธภัณฑข์องเก่า ถ า้เขาน้อย ป่ายางนา ท้องนาอนัเขยีวขจีใน

ฤดูปลูกข้าว สวนเกษตรผสมผสาน บ้านเรือนทรงไทยแบบดั้งเดิม แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาตาลโตนด และมีวัฒนธรรม

ประเพณทีี่เป็นเอกลักษณ ์เช่น การแห่เรือบก การละเล่นพ้ืนบ้านหลังเกี่ยวข้าว การละเล่นผกีระด้ง เป็นต้น 

กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้ของการเกษตรสวนตาล  

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์พัฒนาการของปราชญ์ชาวบ้านใน 2 ด้าน คือ “ด้านระยะเวลา” และ “ด้านความสามารถ” 

โดยศึกษาการพัฒนาความรู้ของการเกษตรสวนตาลและความสามารถทางการสื่อสาร พบว่าด้านระยะเวลาสามารถแบ่ง

ออกเป็น 3 ช่วงเวลา เริ่มจากปี พ.ศ. 2534 เป็นยุคแรก ประมาณปี พ.ศ. 2547 เป็นยุคที่สอง และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 

จนถงึปัจจุบนั เป็นยุคที่สาม ด้านการพัฒนาความสามารถ คอื “ความรู้” และ “ความสามารถทางการสื่อสาร”ในแต่ละยุค

ความรู้ของการท าเกษตรสวนตาลถูกพัฒนาเพ่ิมขึ้น น ามาซึ่งเนื้ อหาสาระที่ชัดเจนมากขึ้น ความสามารถทางการสื่อสารที่

พัฒนาเพ่ิมขึ้น ท าให้โอกาสบรรลุผลส าเรจ็สงูขึ้น ซึ่งผลส าเรจ็ของการสื่อสารพิจารณาจากผู้รับสารว่าเกดิความรู้  น าไปสู่

การเปล่ียนแปลงทศันคต ิและสดุท้ายคอืการยอมรับปฏบิตัซิึ่งปราชญ์ชาวบ้านพัฒนาการสื่อสารในแต่ละยุคได้ส าเรจ็ ดงันี้  

ยคุท่ี 1 ยคุของการเป็นผูส้รา้งนวตักรรม 

 เริ่มจากปี พ.ศ. 2534 ลุงถนอม ภู่เงิน ผู้ใหญ่บ้านบ้านถ า้รงค์ คือผู้มีบทบาทส าคัญ เริ่มจากการมองหาหนทาง

น าพาชุมชนไปสู่วิถกีารด าเนินชีวิตที่ดีขึ้น โดยการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ตามแนวล าห้วย จึงเกดิความคดิที่ถูกประมวลด้วย

การตั้งค าถาม ความคิดแรก คือ การทบทวนชีวิต ตลอดระยะเวลาที่ลุงได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตเกือบ

ทั้งหมดอยู่ภายใต้การท าเกษตรแบบใช้สารเคม ีซึ่งส่งผลอนัตรายต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค จึงตระหนักว่าควรท าอย่างไรที่

จะไม่ส่งต่ออนัตรายเหล่านี้ ไปสู่ลูกหลาน ความคดิที่สอง เนื่องจากครอบครัวของลุงสบืทอดอาชีพด้านการเกษตรแบบรุ่นสู่

รุ่นโดยการปลูกกล้วยและมะนาว ที่เป็นพืชหมุนเวียนมวีงจรชีวิตสั้น ท าให้ต้องมกีารเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลา ลุงถนอมจึง
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ตั้งค าถามว่า ควรปลูกพืชอะไรที่มีความคงทนและปลอดภัยจากสารพิษ ซึ่งในยุคนั้นมีกระแสต้นตาลเมืองเพชรเกดิขึ้น 

เพราะว่าต้นตาลโตนดถือเป็นสญัลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีที่นับวันจะค่อยๆ เลือนหายไปจากการโดนโค่นท าลายเพ่ือเอา

พ้ืนที่ไปท านา หรือใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเชิงอตุสาหกรรม จากที่กล่าวมาท าให้ลุงได้ค าตอบว่าควรปลูกต้นตาลโตนด ซึ่งเป็น

ต้นไม้ที่มีอายุนับร้อยปี และไม่ต้องใช้สารเคมีในการเพาะปลูกเนื่องจากตาลโตนดสามารถเติบโตได้ด้วยตัวเองอย่างค่อย

เป็นค่อยไป สมัยก่อนการปลูกต้นตาลนับเป็นเรื่องยากเพราะใน 100 คน มีเพียง 2 คนเท่านั้นที่คิดจะปลูกต้นตาล 

ส่วนมากแล้วต้นตาลที่เหน็ขึ้นอยู่มากมายในเมอืงเพชรนั้นเป็นต้นตาลที่ขึ้นเองตามธรรมชาต ิ 

 เมื่อตดัสนิใจได้แล้วว่าการปลูกตาลโตนดคือสิ่งที่ตอบค าถามได้ดทีี่สดุ จึงท าให้เกดิการลงมือท าโดยการแบ่งพ้ืน 

10 ไร่จาก 20 ไร่ เพ่ือท าสวนตาลเร่ิมปลูกวันที่ 12 สงิหาคม 2535 โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ตาลเมืองเพชร

เอาไว้ให้ชนรุ่นหลังเรียนรู้  ด้วยตระหนักถึงคุณค่า อกีทั้งต้องการปลูกสวนตาลไว้ให้ครอบครัวและลูกหลานในรุ่นหลังได้มี

งานท า ด้วยมองถงึการณไ์กลว่าในอนาคตข้างหน้าหากไม่มใีครสานต่อ ต้นตาลอาจเป็นเพียงต านานที่เล่าขานให้ชนรุ่นหลัง

ได้ฟังเท่านั้น ในอดีตการเกบ็ตาลเป็นสิ่งที่ยากเพราะต้นสงูท าให้เกดิอนัตรายได้ง่าย จึงท าให้เกดิความคิดที่จะลดจ านวน

คร้ังในการปีนตาลและใช้พ้ืนที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด การปลูกต้นตาลให้ชิดกนัเป็นแถวเป็นแนวอย่างเป็นระเบียบ จะท าให้

สามารถสร้างสะพานเชื่อมถึงกนัได้ง่าย ไม่ต้องปีนขึ้นปีนลงแต่ปีนครั้งเดียวแล้วสามารถเดนิเชื่อมต่อกนัได้ ลุงจึงเริ่มปลุก

ต้นตาลโดยมีระยะระหว่างต้น 4 x 4 เมตรและเมื่อผลผลิตออกมาลุงจึงรู้ ว่าระยะปลูกที่เหมาะสมควรเป็น 6 x 6 เมตร 

เพราะจะท าให้ใบชนกนัพอดี ไม่เบยีดเสยีดกนัจนเกนิไป 

 ลุงถนอมไม่หยุดเรียนรู้แค่วิธกีารปลูกเพียงเท่านั้นแต่ยังมีการค้นหาความรู้จากการตั้งข้อสงสยั  แล้วสงัเกตเพ่ือ

หาค าตอบออกมา อาศัยการศึกษาภมูิปัญญาของคนโบราณในอดีตรุ่นก่อนหน้า จนเกดิเป็นภมูิปัญญาเฉพาะตน โดยการ

ลองผิดลองถูก กล้าคิดแตกต่างและลงมือท าตามความเชื่อ จนเกดิเป็นนวัตกรรมการปลูกต้นตาล การสื่อสารในยุคแรก

สรปุได้ดงันี้   

ผู้ส่งสาร นายถนอม ภู่เงิน ในยุคน้ีมีเพียงนายถนอม ภู่เงิน ท าหน้าที่ส่งสารเพียงคน

เดียว 
ผู้รับสาร เกษตรกร บ้านถ า้รงค์ เน้นไปที่เกษตรกรทั่วไป 
เนื้อหาสาร - การปลูกตาล ไม่ต้องใช้สารเคม ี

- การปลูกตาลซ่ึงเป็นพืชที่คงทนถาวร 

เพราะการปลูกพืชล้มลุกโดยทั่วไปต้องใช้เงินลงทุนในการ

เริ่มปลูกใหม่อยู่บ่อยครั้งและใช้สารเคมีในการดูแล ท าให้

เกษตรกรได้รับอนัตรายจากสารพิษ 
เป้าหมายของการสื่อสาร - สร้างการรับรู้  

- สร้างการตระหนักถึงคุณค่า 

เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีไม่ให้

ความส าคัญกบัการปลูกตาล จึงต้องท าให้ผู้คนเหล่านี้ เหน็

ผลลัพธจ์ากการลงมือท า 

ช่องทางการสื่อสาร - สื่อบุคคล 
- สื่อวัตถุ 

ใช้ตนเองเป็นสื่อบุคคล และใช้ตาลที่ปลูกท าหน้าที่เป็นสื่อ

วัตถุ 
ผลลัพธข์องการสื่อสาร - เกดิการรับรู้ในวงกว้าง ชาวบ้านถ า้รงค์ได้รับรู้ถึงนวัตกรรมการปลูกต้นตาล แต่ยัง

ไม่มีผู้ที่สนใจ 

การพัฒนาความรู้ - ภมูิปัญญาท้องถิ่น 
- การเรียนรู้ 

นายถนอม ภู่เงินเคยรับรู้ เรื่องการปลูกตาลตามธรรมชาติ

มาก่อน แต่หลังจากสนใจที่จะปลูกตาลจึงแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง โดยการลองผดิลองถูก 

ความสามารถทางการ

สื่อสาร 
- รู้จักวิเคราะห์ผู้ รับสาร 
- ช่างสงัเกตและมีความเป็นนัก

ทดลอง 

นายถนอม ภู่เงิน รู้จักชาวบ้านซึ่งเป็นผู้รับสารเป็นอย่างดี 

และรู้ ว่าควรใช้วิธกีารสื่อสารด้วยการลงมือท า เพ่ือท าให้

ชาวบ้านเกดิความสนใจ 

กลยุทธก์ารสื่อสารที่ใช้ - ทดลองให้เหน็ ทดลองให้เหน็ ปลูกต้นตาลให้ดูเพ่ือต้องการให้เหน็ผลเชิง

ประจักษ์ประสทิธภิาพของนวัตกรรมการปลูกต้นตาล 
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ยคุท่ี 2 ยคุของการเป็นผูเ้ผยแพร่นวตักรรม 

 เริ่มต้นจากประมาณปี พ.ศ. 2547 หลังจากที่ลุงถนอมได้ลงมอืปลูกต้นตาล ความอดทนถอืเป็นสิ่งส าคญัของคน

ปลูกตาล ที่ต้องรอคอยให้ต้นตาลเติบโตด้วยตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไป กว่าที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากต้นตาลได้

เตม็ที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งประโยชน์ในเชิงรักษาโรค ประโยชน์ในด้านอาหาร ประโยชน์ในด้านการน าไปใช้สอย ต้องใช้เวลาไม่

น้อยกว่า 10 ปี เมื่อตาลเร่ิมให้ผลผลิตกท็ าให้ผู้คนได้เหน็วิสยัทศัน์อนัยาวไกลของลุงถนอมจากที่เคยคดิว่าลุงถนอมคดิผดิ

ที่ผนัชีวิตจากการเป็นก านันหันมาท าสวนตาล แทนที่จะปลูกกล้วย มะนาว หรือแม้แต่ชมพู่เพชรบุรี 

 น า้ตาลจากสวนของลุงถนอม เป็นผลิตภัณฑท์ี่ผู้บริโภคให้การยืนยันว่าเป็น “น า้ตาลโตนดแท้ 100 %” ไม่มกีาร

เจือปนน า้ตาลทรายเพ่ือเพ่ิมปริมาณ ไม่มีการใช้สารฟอกขาวเพ่ือให้มีสทีี่สวยงาม เพราะถึงแม้ปริมาณน า้ตาลที่ได้จะมไีม่

มาก แต่สิ่งที่ลุงถนอมให้ความส าคญัคอืต้องการให้ผู้บริโภคได้รับคอื คุณภาพ ที่แท้จริงของน า้ตาลโตนด 

เมื่อวันเวลาผ่านไปองค์ความรู้ของลุงถนอมท าให้สวนตาลประสบความส าเรจ็ในด้านวิธีการด าเนินงาน  จนมี

หน่วยงานด้านการเกษตรกรรมจากทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปต่างกใ็ห้ความสนใจอยากมา

ศึกษาเรียนรู้  สวนตาลของลุงถนอมจึงได้รับการพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ภมูิปัญญาตาลโตนด” หรือกลุ่มอนุรักษ์และ

สบืสานตาลโตนดที่ส  าคญั ซึ่งเป็นแห่งเดยีวของประเทศไทย 
 ลุงถนอมจึงเปล่ียนบทบาทจากเกษตรกรกลายเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่คอยให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยการบอกเล่า

ถงึเร่ืองราวต่างๆ ของสวนตาลที่เกดิจากการเรียนรู้ของตนเอง ไม่ว่าจะกี่ร้อยกี่พันคร้ัง ลุงถนอมกยั็งมคีวามสขุทุกคร้ังที่ได้

แบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้กับผู้ที่มาเยือน ซึ่งปรากฏให้เหน็ผ่านแววตาคู่นั้นและน า้เสยีงที่สดใสดังไปทั่วทั้งสวน ซึ่ง

สรปุได้ดงันี้  

 

ผู้ส่งสาร นายถนอม ภู่เงิน ในยุคนายถนอมผู้เงินมีบทบาทเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มี

หน้าที่ในการส่งสาร 

ผู้รับสาร เกษตรกร บ้านถ า้รงค ์ เน้นไปที่เกษตรกรทั่วไป 

เนื้อหาสาร - ประสทิธภิาพของการท าสวนตาล มุ่งเน้นไปที่ประสทิธภิาพของการใช้นวตักรรมการปลูกต้น

ตาล และผลผลิตที่จะได้ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น 

เป้าหมายของการสื่อสาร - การท าสวนตาลให้ผลผลิตที่ดี ชาวบ้านถ า้รงค์ได้รับรู้ถึงนวัตกรรมการปลูกต้นตาล และ

ตระหนักถึงความส าคัญและการอนุรักษ์ต้นตาล 

ช่องทางการสื่อสาร - สร้างการรับรู้ ปราชญ์ชาวบ้านใช้ตนเองเป็นสื่อบุคคล และใช้ผลผลิตที่ได้

จากการปลูกตาลมาเป็นสื่อวัตถุ และใช้สื่อกจิกรรมชักชวน

ให้มีส่วนร่วมในการท าสวน 

ผลลัพธข์องการสื่อสาร - ต้องการให้เปล่ียนทศันคติ ชาวบ้านถ า้รงค์และบุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงนวัตกรรมการ

ปลูกต้นตาล และชาวบ้านเริ่มหันมาอนุรักษ์ต้นตาล 

การพัฒนาความรู้ - สื่อบุคคล ปราชญ์ชาวบ้านได้มีการแลกเปล่ียนความรู้กบัหน่วยงาน

จากภาครัฐและเอกชนที่ไปศกึษาดูงาน และมีการจัดตั้ง

สวนตาลให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ภมูิปัญญาตาลโตนด 

ความสามารถทางการ

สื่อสาร 
- สื่อวัตถุ ปราชญ์ชาวบ้านรู้จักที่จะใช้เทคนิคในการเล่าถึงเร่ืองราว

ต่างๆของสวนตาล เพ่ือท าให้ผู้คนเกดิความสนใจ และท า

ให้ตระหนักถึงคุณค่าจนเกดิการสบืสานการปลูกตาล 

กลยุทธก์ารสื่อสารที่ใช้ - สื่อกจิกรรม คือรู้ ว่าถ้าให้ข้อมูลตรงไปตรงมา หรือเป็นทางการ ชาวบ้าน

จะไม่ชอบ จึงใช้วิธกีารเล่าสู้กนัฟัง ใช้ข้อมูลแบบอ้อมๆ ไม่

เป็นทางการ 
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ยคุท่ี 3 ยคุของการเป็นผูสื้บสานและพฒันาการถา่ยทอดองคค์วามรู ้

 เริ่มต้นจากประมาณปี พ.ศ. 2550 พ่ีอ านาจ ภู่เงิน ได้เป็นไม้ต่อทางความคดิ และเป็นผู้สบืสานการท าสวนตาล 

อกีทั้งยังเกบ็เกี่ยวผลผลิตจากสวนตาลน ามาแปรรปู เพ่ือสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัว พ่ีอ านาจใช้ระยะเวลา 3 ปีในการฝึก

ท าตาล โดยอาศัยการเรียนรู้ จากทฤษฎีค าบอกเล่าเพียงเล็กน้อย แต่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ พ่ีอ านาจ

ต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่รักและอยากท า เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาในสิ่งที่ท  า จนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มคีวามรู้ความช านาญ  

 สวนตาลลุงถนอม ได้ท าหน้าที่ไปพร้อมๆ กันทั้ง 4 อย่าง คือ เป็นแหล่งอาชีพ ที่สร้างรายได้เชิงธุรกิจให้กับ

ครอบครัวลุงถนอมโดยมลีูกชายเป็นผู้สบืทอด เป็นแหล่งเรียนรู้  สวนตาลแห่งนี้ เป็นเหมอืนมหาวิทยาลัยกลางแจ้ง ที่ให้คน

อื่นเข้ามาเรียนรู้  หรือแม้แต่ผู้ก่อตั้งและไม้ต่อ กไ็ด้ใช้สถานที่แห่งนี้ เรียนรู้ ต่อยอดอย่างไม่รู้จบ เป็นแหล่งอนุรักษ์ เนื่องจาก

ต้นตาลได้ถูกโค่นท าลายไปเป็นจ านวนมาก ลุงถนอมจึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมาสนใจตาล และกระตุ้นให้ผู้คน

อยากปลูกตาล เป็นแหล่งพัฒนานวัตกรรมการเกษตร นวัตกรรมหมายถึงสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้ นในสังคมใดสังคมหนึ่ง ณ 

ช่วงเวลาหนึ่ง ลุงถนอมถือเป็นผู้สร้างนวัตกรรมการท าสวนตาล ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมระดบัประเทศ อกีทั้งลุงถนอมและ

พ่ีอ านาจชอบเรียนรู้  ทดลอง จึงท าให้นวัตกรรมทั้งหลายได้ถูกพัฒนาต่อไปอย่างไม่มจีบสิ้น  สรปุได้ดงันี้  

ผู้ส่งสาร นายอ านาจ ภู่เงิน ในยุคนายถนอม ภู่เงินมีบทบาทเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่มี

หน้าที่ในการส่งสาร 

ผู้รับสาร เกษตรกรทั่วไปและผู้ที่สนใจในเร่ือง

ของตาลโตนด 

เน้นไปที่เกษตรกรทั่วไป 

เนื้อหาสาร - การเป็นผู้สานต่อปณิธานของนาย

ถนอม ภู่เงิน 

มุ่งเน้นไปที่ประสทิธภิาพของการใช้นวตักรรมการปลูกต้น

ตาล และผลผลิตที่จะได้ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่น 

เป้าหมายของการสื่อสาร - การถ่ายทอดองค์ความรู้ ชาวบ้านถ า้รงค์ได้รับรู้ถึงนวัตกรรมการปลูกต้นตาล และ

ตระหนักถึงความส าคัญและการอนุรักษ์ต้นตาล 

ช่องทางการสื่อสาร - สร้างการรับรู้ ปราชญ์ชาวบ้านใช้ตนเองเป็นสื่อบุคคล และใช้ผลผลิตที่ได้

จากการปลูกตาลมาเป็นสื่อวัตถุ และใช้สื่อกจิกรรมชักชวน

ให้มีส่วนร่วมในการท าสวน 

ผลลัพธข์องการสื่อสาร - ต้องการให้เปล่ียนทศันคติ ชาวบ้านถ า้รงค์และบุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงนวัตกรรมการ

ปลูกต้นตาล และชาวบ้านเริ่มหันมาอนุรักษ์ต้นตาล 

การพัฒนาความรู้ - ต้องการให้ยอมรับปฏบิัต ิ ปราชญ์ชาวบ้านได้มีการแลกเปล่ียนความรู้กบัหน่วยงาน

จากภาครัฐและเอกชนที่ไปศกึษาดูงาน และมีการจัดตั้ง

สวนตาลให้เป็นศนูย์การเรียนรู้ภมูิปัญญาตาลโตนด 

ความสามารถทางการ

สื่อสาร 
- สื่อบุคคล ปราชญ์ชาวบ้านรู้จักที่จะใช้เทคนิคในการเล่าถึงเร่ืองราว

ต่างๆของสวนตาล เพ่ือท าให้ผู้คนเกดิความสนใจ และท า

ให้ตระหนักถึงคุณค่าจนเกดิการสบืสานการปลูกตาล 

กลยุทธก์ารสื่อสารที่ใช้ - สื่อวัตถุ คือรู้ ว่าถ้าให้ข้อมูลตรงไปตรงมา หรือเป็นทางการ ชาวบ้าน

จะไม่ชอบ จึงใช้วิธกีารเล่าสู้กนัฟัง ใช้ข้อมูลแบบอ้อมๆ ไม่

เป็นทางการ 

 

จาก 3 ยุค ข้างต้น ปราชญ์ชาวบ้านมีความสามารถในการเป็นผู้สร้างนวัตกรรมการปลูกต้นตาล จนเกดิเป็นการ

สื่อสารไปยังผู้อื่น ท าให้เกดิการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ผู้รับสาร การก าหนดวัตถุประสงคข์องการสื่อสาร การ

ใช้กลยุทธใ์นการน าเสนอสารมากขึ้นตามล าดับ ทั้งนี้ เป็นเพราะการแสวงหาความรู้  การเรียนรู้ ด้วยตนเองจากการสงัเกต 

การทดลองท าเพ่ือหาค าตอบให้กบัข้อสงสยั จนเกดิเป็นผลลัพธเ์ชิงประจักษ์  ประสบการณจ์ากการเรียนรู้ท าให้เกดิความ

ช านาญในเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร และมกีารพัฒนาสื่อต่างๆ เพ่ือน ามาบูรณาการให้การถ่ายทอดองคค์วามรู้ดขีึ้นต่อไป 
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ปัญหาและอปุสรรคในการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้การเกษตรสวนตาล 

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสื่อสาร ยุคที่ 1 นายถนอม ภู่เงิน เป็นผู้ส่งสารเพียงผู้ เดียว ท าให้เกดิ

ข้อจ ากดัในด้านต่างๆ ทั้งด้านเวลา ด้านความรู้ที่ต้องเกดิจากการทดลองปฏบิัติด้วยตนเองซึ่งยากต่อการอธบิายให้ผู้รับ

สารได้ทราบว่าการปลูกตาลจะท าให้มีผลผลิตที่ดีได้ และการปลูกตาลให้ชิดกัน เรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบ  จะ

เอื้ออ านวยในการเกบ็เกี่ยวนั้นจริงหรือไม่ ผู้รับสารได้รับอิทธิพลจากการปลูกตาลตามธรรมชาติในอดีต จึงไม่เปิดรับ

ความรู้นวัตกรรมการปลูกต้นตาล 

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการสื่อสาร ยุคที่ 2 ผู้ส่งสารได้รับการยอมรับในฐานะปราชญ์ชาวบ้าน ใช้

การบอกเล่าถึงเร่ืองราวที่ตนเองได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับเป็นหลัก ไม่มีหนังสอืหรือต าราเล่มไหนที่จะรับรองค า

บอกเล่าดั่งกล่าวได้ นอกจากจะทดลองปฏบิัตด้ิวยตนเองซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้มาซึ่งค าตอบหรือผลลัพธท์ี่ตั้ง

ไว้ ดงันั้นจึงถอืเป็นจุดอ่อนที่ท าให้ผู้รับสารขาดความเชื่อมั่นในการรับเนื้อหารของสารได้ 

สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาการสื่อสาร ยุคที่ 3 ผู้ส่งสารซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความ

ช านาญ ได้น าภมูปัิญญาจากรุ่นสู่รุ่นมาสานต่อและพัฒนาโดยใช้การแสวงหาความรู้นอกต ารา และเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา แต่

การลองผดิลองถูกท าให้สิ่งที่ไม่รู้มกัจะเกดิความผดิพลาด ถงึแม้คนรุ่นแรกจะสร้างรากฐานที่แขง็แรงไว้ให้แล้ว แต่สิ่งที่ยัง

ขาด คือ การเกบ็รายละเอียดให้สวยงามพร้อมใช้งานได้อย่างยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งในอนาคตใครจะเป็นผู้ สืบสาน

นวัตกรรมนี้ ให้มกีารพัฒนาต่อไป 

อภิปรายผลการศึกษา 

  กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์ชาวบ้าน แห่งบ้านถ า้รงค์ 

จังหวัดเพชรบุรี จะสะท้อนให้เหน็ว่าบทบาทส าคัญของปราชญ์ชาวบ้านในการเป็นสื่อบุคคลที่ท าหน้าที่ในการน าข่าวสาร 

ความรู้ เกี่ยวกบันวัตกรรมไปเผยแพร่สู่เกษตรกรโดยตรง  ซึ่งนวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกดิขึ้นในกลุ่มสงัคมใดสงัคม

หนึ่ง ณ ช่วงเวลาหนึ่ง นายถนอม ภู่เงิน ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน และนายอ านาจ ภู่เงิน ล้วนเป็นสื่อบุคคลที่มปีระสทิธภิาพ

ในการเผยแพร่ข้อมูลและสอดคล้องกับทฤษฎีที่ว่า สื่อบุคคลจัดได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสาร ที่จะท า

หน้าที่ถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆ ขององค์กรสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความน่าเชื่อถือ โน้มน้าวจิตใจ มี

ประสทิธภิาพในการเปล่ียนแปลงทศันคตขิองบุคคล เนื่องจากเป็นการสื่อโดยตรง ซึ่งต่างจากสื่อมวลชนที่เป็นเพียงสิ่งที่ท  า

ให้เกดิการรับรู้  แต่ไม่ได้มอีทิธพิลต่อผู้คนโดยตรง (Rongers,1995) 

 จากยุคที่ 1 จนถงึยุคที่ 2 การเปล่ียนแปลงจากสวนตาลเป็นศูนย์เรียนรู้ภมูปัิญญาคอืตาลโตนดเป็นผลมาจากสื่อ

บุคคลที่มีคุณภาพที่ได้มีการพัฒนาความรู้และความสามารถทางการศึกษาควบคู่กนัไป การพัฒนาความรู้จะเพ่ิมพูนขึ้น

เกดิจากปัจจัยหลายประการสอดคล้องกบั บูรชัย ศิริมหาสาคร และพัดชา กวางทอง (2552) ที่นิยามว่าการรวบรวมองค์

ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้

และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานให้เกดิประสทิธภิาพ อนัจะส่งผลให้องค์กรมี

ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด มีการใช้เครื่องมือจัดการความรู้หลายอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับเครื่องมือและวิธีการ

บางส่วนของ บดนิทร์ วิจารณ ์(2550) ตวัอย่างข้อมูลที่สอดคล้อง เช่น การเล่าเรื่อง (Story Telling) ฐานความรู้บทเรียน

และความส าเร็จ (Lessons Learner and Best Practices Databases) ซึ่งปราชญ์ชาวบ้านน ามาใช้เพ่ือพัฒนาความรู้ของ

ตนเอง  

 การลงมอืปฏบิตัขิองปราชญ์ชาวบ้านคือแนวทางส าคญัที่ใช้พัฒนาทั้งความรู้การเกษตรสวนตาล และความรู้ ด้าน

การสื่อสาร เมื่อเกดิการพัฒนาความรู้จึงน าไปสู่การคิดกลยุทธก์ารสื่อสารต่างๆ การสื่อสารไม่เพียงสร้างความรู้ เท่านั้นแต่

จะต้องท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงทศันคตจินน าไปสู่การยอมรับปฏบิตั ิ

 เมื่อเปรียบเทยีบการใช้กลยุทธข์องสื่อบุคคลจากงานวิจัยอื่นกบัปราชญ์ชาวบ้านบ้านถ า้รงค์  มีความแตกต่างกนั

ในเรื่องบทบาทของสื่อบุคคล ซึ่งวัตถุประสงคใ์นการสื่อสารแตกต่างกนักลยุทธท์ี่ใช้จึงไม่อาจเทยีบเคยีงกนัได้ทั้งหมด แต่มี

หลายกลยุทธท์ี่สอดคล้องกนั ดงันี้  
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จากงานวิจัยเรื่องกระบวนการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านเกษตรอินทรีย์  ของปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์

เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน บ้านดอนผิงแดด จังหวัดเพชรบุรี โดย พลชัย เพชรปลอด(2555) พบว่า ความสามารถของ

ทางการสื่อสารที่ปราชญ์ชาวบ้านใช้จะเน้นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ท าให้เข้าถึงชาวบ้านได้ดี และใช้กลยุทธใ์ห้ทดลอง

ปฏบิตัก่ิอน สอดแทรกไปพร้อมๆ กบัการสื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งสอดคล้องกบักลยุทธข์องปราชญ์ชาวบ้าน บ้านถ า้รงคท์ี่

การใช้สื่อบุคคลในการให้ความรู้ เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงทศันคตจินน าไปสู่การยอมรับปฏบิตั ิและกลยุทธก์ารทดลองให้

เหน็ ที่ใช้การลงมอืท าให้ดูเป็นตวัอย่าง 

งานวิจัยเรื่องกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือพัฒนาองค์รวมสุขภาพชุมชน 

กรณีศึกษา: คุณภานุ พิทกัษ์เผ่า ปราชญ์ชาวบ้าน ต าบลบ้านหาร อ าเภอบางกล ่า จังหวัดสงขลา (อ้างถึงใน ธรีพงศ์ สงัข์

ศิลป์ชัย 2556) พบว่า สื่อบุคคล คือ คุณภานุ พิทักษ์เผ่า ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้าน มีเป้าหมายหลักของการถ่ายทอดภมูิ

ปัญญา ในการสร้างองค์ความรู้ ให้กับทุกภาคส่วนที่เหน็ความส าคัญของการเกษตรเพ่ือสขุภาพและสิ่งแวดล้อม โดยยึด

แนวทางเกษตรกรรมธรรมชาติ มุ่งส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกจิชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาสงัคมที่เร่ิม

จากบุคคล ชุมชน เครือข่ายภาคต่างๆ ไปสู่สงัคมในระดับที่กว้างขึ้น ซึ่งปราชญ์ชาวบ้าน บ้านถ า้รงค์ มีการท าเกษตรสวน

ตาลเพราะไม่ต้องการใช้สารเคมีเนื่องจากต้นตาลสามารถเติบโตได้ด้วยตัวเอง  ซึ่งจะท าให้ปลอดภัยทั้งเกษตรกรและ

ผู้บริโภค และยังสร้างศูนย์การเรียนรู้ภมูปัิญญาตาลโตนดเพ่ือให้เกดิการเรียนรู้และสบืทอดความรู้นวัตกรรมตาลโตนด 

งานวิจัยเรื่องกลยุทธก์ารสื่อสารเพ่ือสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมสี่วนร่วมเพ่ือพัฒนา “เกษตรอนิทรีย์”  โดย 

รจุิรา จิตตต์ั้งตรง (2558) พบว่า สื่อบุคคลซึ่งกค็อืปราชญ์ชาวบ้านเป็นส่วนส าคญัในการพัฒนาการท าเกษตรแบบอนิทรยี์

และการพัฒนาชุมชน โดยปราชญ์ชาวบ้าน บ้านช าปลาไหล มคุีณลักษณะบทบาทความเป็นผู้น าสงูและมหัีวใจที่มุ่งมั่นที่จะ

พัฒนา ประกอบกบัมีความสามารถทางการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกบัปราชญ์ชาวบ้าน บ้านถ า้รงค์ ที่มีสามารถในการเป็น

ผู้น า มหีน้าที่ในการน าพาชุมชนไปสู่วิถีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นผู้ที่สร้างการเปล่ียนแปลงวิถีการเกษตรดั้งเดิมของบรรพชนให้

กลายเป็นวิถใีหม่ 

ส่วนกลยุทธท์ี่โดดเด่น เพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้ที่แตกต่างจากสื่อบุคคลในงานวิจัยทั้ง 3 เรื่องข้างต้น คอื กลยุทธ์

การทดลองให้เหน็ ที่เป็นการลงมือปฏบิัติเพ่ือการเรียนรู้จากประสบการณ์และสร้างแรงจูงใจ กลยุทธส์อนเพ่ือให้ท าเป็น   

เป็นกลยุทธท์ี่บูรณาการ ทั้งการฟังบรรยาย ดูการสาธติ และให้ลงมือท าเอง ปราชญ์ชาวบ้านพบว่าคือแนวทางที่สร้างการ

เรียนรู้สู่ความเข้าใจได้ง่ายและรวดเรว็ 

จากการศึกษาพบว่า “การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้” เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ แต่บนเงื่อนไขต่างๆ ดงันี้  

1. บริบทของชุมชน ด้วยศักยภาพด้านทรัพยากร วิถแีห่งชนบท และวิถแีห่งเกษตรกรรมที่สบืทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือการยัง

ชีพแบบดั้งเดิมเป็นจุดแขง็และปัจจัยเร่ิมต้นที่ส  าคัญที่ท าให้ชุมชนมีวิถีแห่งการเกษตรแบบใหม่ที่น าไปสู่การเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว ชุมชนอื่นอาจต้องพิจารณาบริบทชุมชนของตนเองก่อนหากต้องการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้  

2. การจัดการตนเองของผู้น า เป็นสิ่งแรกที่ต้องจัดการ หากตนเองไม่มีความพร้อมย่อมไม่สามารถขับเคลื่อนความ

ปรารถนาให้ส าเรจ็ลุล่วงได้ และผู้ที่ขับเคล่ือนความปรารถนาได้ดี ต้องมีลักษณะของความเป็นผู้น าอยู่ในตัว เพราะต้อง

น าพาผู้คนในแวดล้อมให้เดนิตามความคิดของตนไปสู่เป้าหมาย 3. ความเสยีสละของผู้น า การพัฒนาความรู้  การเรียนรู้

จากประสบการณ์ของตนเองโดยการทดลองเพ่ือให้เกดิความรู้ เชิงประจักษ์ และน าความรู้ที่ได้มาแบ่งปันให้กบัผู้อื่นและ

เพ่ืออนาคตของคนรุ่นต่อไป สะท้อนให้เหน็ถึงความเสยีสละของผู้น าในการทุ่มเทเวลา การมีความปรารถนาให้ลูกหลาน

รุ่นต่อไปปลอดภัยจากสารพิษ และไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับการเริ่มต้นปลูกพืชใหม่ๆ จนอาจก่อให้เกิดหนี้ สินได้ 4. การ

สนับสนุนจากภายนอก คือการมีหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้ามาช่วยส่งเสริม หลังจากที่พิสูจน์ได้แล้วว่าประสบ

ความส าเร็จในวิธีการด าเนินงาน แต่ในการเข้ามาช่วยส่งเสริมควรมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน มิฉะนั้น การเข้ามา

สนับสนุนจะกลายเป็นการสร้างภาระ 
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สรุปผลการศึกษา 

  ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการพัฒนาการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดองคค์วามรู้การเกษตรสวนตาล ของปราชญ์

ชาวบ้าน แห่งบ้านถ า้รงค ์จังหวัดเพชรบุรี แบ่งได้เป็น 3 ยุค คอื (1) ยุคของการเป็นผู้สร้างนวัตกรรมด้านการปลูกตาล

โดยผู้น าชุมชน  (2) ยุคของการเป็นผู้เผยแพร่นวัตกรรม โดยการตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภมูปัิญญาตาลโตนด เพ่ือ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ให้กบัเกษตรกรและผู้ที่สนใจศึกษา (3) ยุคของการเป็นผู้สบืสานและพัฒนาการถ่ายทอดองคค์วามรู้  

โดยผู้สบืสานได้พัฒนานวัตกรรมการปลูกต้นตาลและถ่ายทอดเป็นองคค์วามรู้  2) ปัญหาและอปุสรรคในการพัฒนาการ

สื่อสาร เกดิจากข้อจ ากดัทางด้านเวลา ด้านความรู้ที่ไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ ท าให้ผู้รบัสารขาดความเชื่อมั่น 

และในอนาคตยังขาดผู้สบืสานนวัตกรรมนี้ ให้คงอยู่ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วยสองส่วน อันได้แก่ ส่วนแรกเป็นกลไกทางกฎหมายในการจัดสรรคลื่น

ความถี่วิทยุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงระดับนโยบายแผนบริหารความถี่ ตารางก าหนดความถี่แห่งชาติและหลักเกณฑ์ในการ

อนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่วิทยุเ เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรคล่ืนความถี่วิทยุเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และส่วนที่

สองเป็นกลไกทางกฎหมายในการก ากบักจิการวิทยุกระจายเสยีงวิทยุโทรทศัน์และโทรคมนาคม เพ่ือให้มีการแข่งขันเสรี 

และเป็นธรรม สอดคล้องกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดย ศึกษาเปรียบเทยีบแนวทางการจัดสรร

คล่ืนความถี่วิทยุและก ากบักจิการตามพันธกรณแีห่ง GATs, ITU และประเทศสหรัฐอเมริกานับจากอดตีจวบจนถงึ ค.ศ. 1996 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลไกทางกฎหมายที่ส  าคัญในการจัดสรรทรัพยากรคล่ืนความถี่วิทยุในระดับนโยบาย 

แผนแม่บทบริหารความถี่ ตารางก าหนดความถี่แห่งชาติและกฎเกณฑ์ว่าด้วยการใช้คล่ืนความถี่วิทยุระดับ “แบ่งสรร” 

(Assignment) รวมถึงการก ากับกจิการให้เกิดการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม ซึ่ง กสทช. องค์กรก ากับของรัฐที่เป็นอสิระ 

(Independent Regulatory Agency: IRA) ได้ด าเนินการสอดคล้องและครอบคลุมตามมาตรฐานระหว่างประเทศ WTO 

และ ITU 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทยีบกรณีประเทศสหรัฐอเมริกา จะพบข้อดีที่ควรน ามาสู่การปรับปรุงกลไกทางกฎหมาย

ในการจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุในประเทศไทย คือ การแยกบทบาท “นโยบายและแผนบริหารความถี่แห่งชาติใน

ระดับชาติ” ออกจาก กสทช. โดยให้อยู่ภายใต้การก ากับของหน่วยงานรัฐดังเช่น  NTIA และอยู่ในรูปแบบของ

คณะกรรมการที่มตีวัแทนจากภาครัฐทั้งหลาย เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ระดับชาติรองรับการความต้องการใช้ทรัพยากรคลื่น

ความถี่ของทุกหน่วยงานในประเทศ ตลอดจนรองรับเทคโนโลยีหลอมรวมสื่อโดยแผนบริหารความถี่ดังกล่าว จะเป็น

แนวทางให้ กสทช.ท าหน้าที่ก  ากับกิจการเชิงพาณิชย์ ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจหลายฝ่ายผู้มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญในลักษณะเชิงสหวิทยาการ ด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และนิตศิาสตร์ 

เพ่ือก ากบักจิการวิทยุกระจายเสยีงวิทยุโทรทศัน์และโทรคมนาคมให้เกดิการแข่งขนัโดยเสรีและเป็นธรรมดงั เช่น FCC ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้  ควรด าเนินควบคู่ไปกบัการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

ค าส าคญั: กฎหมายโทรคมนาคม,  การจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุ ,  องค์กรก ากับกิจการโทรคมนาคม, การแข่งขัน, 

รัฐธรรมนูญ 
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Abstract 

This research is divided into two parts. The first part is the legal mechanisms on radio frequency 

allocation for public interest, especially the policy level, radio management plan, the national table of frequency 

allocation and regulation concerning the frequency usage. The second part is the legal mechanisms on regulating on 

broadcasting and telecommunication services for free and fair competition. Therefore, legal mechanisms by NBCT 

are relied on the Constitution of Kingdom of Thailand B.E.2550. This research is mainly based on document 

research by comparing the GATs and ITU guidelines and studying case studies in the United State of America on 

radio frequency and regulating the services from the past until 1996. The essential legal mechanisms on radio 

frequency allocation, in particular policy level, radio management plan, national table of frequency allocation, and 

regulation on frequency use in “assignment level” including legal mechanisms on regulating for free and fair 

competition by NBCT are complied with the international basis of WTO and ITU. 

By comparing with the regulations of the United State of America, there is a great advantage found that 

can help improving legal mechanism in Thailand. That is the separation of national policy and radio management 

plan in the national level from “NBCT”. The national policy and radio management plan should regulated by the 

national authority (e.g. NTIA) and managed by representatives of all state agencies for national strategic plan to 

support among state agency necessities and to comply with the convergence technology age. The NBCT shall 

regulate definite commercial services by interdisciplinary experts including economics, political and administrative 

sciences, engineering and law for regulating on broadcasting and television services on free and fair competition, 

such as FCC. The Coordination among national regulatory authorities shall be applied for public interest. 

Keywords: Telecommunication Law, Radio Frequency Allocation, Independent Regulatory Authorty, Competition, 

Constitution 

 

บทน า 

ภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าผูกพัน อันได้แก่ ข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีบริการ 

(General Agreement on Trade in Services: GATs) ธรรมนูญและอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยสหภาพโทรคมนาคม

ระหว่างประเทศ (Constitution and Convention of International Telecommunication Union) ประเทศไทยต้องเร่งอนุ

วัติการกฎหมายภายในให้สอดคล้องกบัพันธกรณีดังกล่าวนี้  ด้วยการออกกฎหมายใหม่หรือปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดมิ 

ดังปรากฎในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคล่ืนความถี่ และ

ก ากบัการประกอบกจิการวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่ ก าหนดให้ “การแบ่ง

สรรคล่ืนความถี่วิทยุ” (Assignment) ต้องสอดคล้องกับตารางการจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุ (Table of Frequency 

Allocation) ที่จัดท าขึ้นโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) โดย

การจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุต้องด าเนินการ บนหลักการพ้ืนฐานว่า “การจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุอนัเป็นทรัพยากรสื่อสาร

ของชาติ (National Interest) เพ่ือประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)” แต่ด้วยสภาพทางเทคโนโลยีของการน าคลื่น

ความถี่วิทยุมาใช้ให้เกดิประโยชน์ และคุณสมบัติของการเป็นทรัพยากรที่ไร้พรมแดน ดังนั้น การออกกฎเกณฑท์ี่เอื้อต่อ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Optimum Use) โดยค านึงถึง “การเข้าถึงอย่างเป็นธรรม” 

(Equitable Access) และรูปแบบของการแบ่งสรรคล่ืนความถี่วิทยุผ่านการออกใบอนุญาตหลายรูปแบบด้วยกนั รวมถึง

กระบวนการถอนคนืคล่ืนความถี่วิทยุที่จัดสรรโดยไม่มปีระสทิธภิาพ การเปล่ียนมอืใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่อย่างโปร่งใส

จึงมีความจ าเป็นและต้องน ามาปรับใช้ภายใต้ข้อจ ากดัของระยะเปล่ียนผ่านที่มีทั้งผู้ประกอบการเอกชนรายใหม่ ที่ได้รับ

ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และผู้ประกอบการเอกชนรายเดิมตาม

สัญญาสัมปทานที่ยังคงได้รับการคุ้มครองตามบทเฉพาะกาลตามรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งสภาพตลาดกิจการโทรคมนาคมมี
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ลักษณะแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ เพราะผู้ประกอบการรายเดิมอยู่ในฐานะที่มีความได้เปรียบตามสัญญา เพ่ือการสร้าง 

กลยุทธก์ารแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือจ ากดั หรือกดีกนัคู่แข่ง ด้วยเหตุนี้  กฎเกณฑใ์นการแข่งขันในตลาดเพ่ือคุ้มครอง 

การแข่งขนัให้เกดิความเป็นธรรมและเสรีจึงมคีวามจ าเป็นเช่นกนั  

กลไกทางกฎหมายในการจัดสรรคล่ืนความถี่และการก ากบักจิการควรประกอบด้วยอะไร และหน่วยงานก ากบั

ของรัฐ (National Regulatory Authority: NRA) ที่มหีน้าที่ในการจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากบักจิการ ควรสร้างกลไกทาง

กฎหมายในเชิงประสานการท างาน หรือแยกอสิระจากกนักับหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

แข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2542 โดยศึกษาพัฒนาการของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดสรรคลื่น

ความถี่วิทยุ ITU และแนวทางก ากบัของ WTO เพ่ือเสนอแนะกลไกทางกฎหมายที่จ าเป็นและเหมาะสมกบัประเทศไทย 

1. วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

1.1 ศึกษากลไกทางกฎหมายที่จ าเป็นในการจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 

กจิการวิทยุโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม  

1.2 ศึกษากลไกทางกฎหมายที่จ าเป็นในการจัดสรรคล่ืนความถี่และก ากบักจิการวิทยุกระจายเสยีง กจิการ

วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมในประเทศสหรัฐอเมริกา  และตามกฎหมายระหว่างประเทศ อาทิเช่น ITU และ 

WTO เป็นต้น 

1.3 เสนอแนะกลไกทางกฎหมายที่ควรมีเ พ่ิมเติม เช่น การตรากฎหมายในระดับ “อนุบัญญัติ”  

หรือเสนอแนะปรับปรงุนโยบายในกจิการโทรคมนาคม เป็นต้น 

2. สมมติฐานการวิจยั   

กลไกทางกฎหมายของรัฐที่จ าเป็นในการจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุและก ากบักจิการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทศัน์และโทรคมนาคม และบทบาทขององคก์รก ากบัของรัฐต้องด าเนินในการจัดสรรและก ากบักจิการที่ค านึงถงึปัจจัย

ทางเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ และการบริหารจัดการ เพ่ือออกกฎหมายระดับ “อนุบัญญัติ” ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของการจัดสรรคล่ืนความถี่ซึ่งเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาต ิเพ่ือประโยชน์สาธารณะและแข่งขนัเสรี เป็นธรรม  

 

3. ขอบเขตการวิจยั 

ศึกษาเปรียบเทยีบประเทศสหรัฐอเมริกา และพันธกรณตีาม ITU และ WTO  

4. วิธีด าเนินการวิจยั 

วิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา รวบรวม และ วิเคราะห์ข้อมูล

ในรูปแบบเอกสารทั้งแนวคิด ทฤษฎี ตัวบทกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยเอกสาร ในประเดน็ด้าน

กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ เกี่ ยว ข้องในการจัดสรรคล่ืนความถี่ วิทยุ  และการก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง  

วิทยุโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม 

 

ผลการศึกษา 

การจัดสรรทรัพยากรคล่ืนความถี่วิทยุเป็น “อ านาจอธปิไตย” (Sovereignty) ตามกฎหมายภายในของแต่ละ

ประเทศ แต่ด้วยสภาพธรรมชาต ิ“การไร้พรมแดน” (Non-Boundary) และป้องกนัปัญหาการรบกวนกนัอย่างรนุแรงจาก

การใช้ทรัพยากรคล่ืนความถี่วิทยุ กระทบต่อการสื่อสารในบริการกจิการวิทยุคมนาคม หรือระหว่างบริการกิจการ หรือ

บริการกจิการในแต่ละประเทศ ดงันั้น การจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุจึงต้องผ่านกระบวนการตดัสนิใจที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน 

มผู้ีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการตดัสนิใจหลายฝ่าย และต้องใช้ลักษณะเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ดงันั้น นโยบาย

และกฎ ระเบียบของรัฐ แผนแม่บทบริหารความถี่ ตารางก าหนดความถี่แห่งชาติตลอดจนกฎเกณฑว่์าการใช้คล่ืนความถี่

วิทยุและก ากบักจิการเป็นกลไกที่ส  าคญั ดงัต่อไปนี้  
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1. นโยบายและแผนการจดัสรร ตารางการจดัสรรและกฎเกณฑว่์าดว้ยการใชท้รพัยากรคลืน่ความถี่ 

1.1 นโยบายและแผนการจัดสรร 

จากการศึกษาด้านนโยบายการจัดสรรทรัพยากรคล่ืนความถี่ของประเทศสหรัฐอเมริกาบัญญัตไิว้ใน

ระดับ “รัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา” ที่ รับรองและคุ้มครองสิทธิของประชาชนแห่งสหรัฐอเมริกา ในสิทธิใน 

การสื่อสารในหลักการและบัญญัตเิพ่ิมเตมิถึงสทิธใินการสื่อสารในระดับ “รัฐบัญญัติ” ทั้งในแง่ของกลไกทางกฎหมายใน

การจัดสรรและองคก์รที่ท าหน้าที่ก  ากบัควบคุมดูแลนับตั้งแต่ พ.ศ. 2477 และมุ่งเน้นให้เสรีภาพแก่เอกชนด าเนินกจิการ

ให้บริการโทรเลขและโทรศัพท์ โดยเฉพาะการปรับปรุงครั้งส าคัญ พ.ศ. 2539 ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาไล่เล่ียกบัการปฎิรูปใน

ประเทศไทย และจัดเป็นต้นแบบ “คณะกรรมการร่วม” อนัประกอบด้วย  

1. คณะกรรมการกิจการสื่อสารแห่งรัฐบาลกลาง (Federal Communication Commission: FCC) 

เ ป็นองค์กรระดับ รัฐบาลกลางที่ เ ป็นองค์กรอิสระ ( Independent Regulatory Agency: IRA) มีกรรมการเพียง  

5 คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก ากบักจิการวิทยุกระจายเสยีงวิทยุโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม และออกกฎเกณฑ์

ในการใ ช้ค ล่ืนความถี่ วิ ท ยุ เ พ่ือกิจการ ต่างๆ  ใ ห้สอดคล้องกับแผนบริหารความถี่ ที่  NTIA ก าหนด FCC  

มีอ านาจหน้าที่กว้างขวางสลับซับซ้อนต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความยืดหยุ่น และที่

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ดงันั้น ทกัษะประสบการณข์องกรรมการใน FCC จึงต้องพิจารณาคดัเลือกจากหลากหลายกลุ่ม

ทั้งทางด้านเทคนิค อาทิเช่น วิศวกร หรือนักเศรษฐศาสตร์จุลภาค หรือผู้พิพากษาที่มีประสบการณ์ตัดสินคด ี

เชิงนโยบายและด้านกฎหมาย สื่อลามก หรือหยาบคาบ หรือสื่อลามกอนาจารผ่านสื่อวิทยุโทรทศัน์ เป็นต้น ทั้งนี้  FCC ไม่

ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงจากอ านาจฝ่ายบริหารและอ านาจฝ่ายนิติบัญญัติ เหมือนเช่น  IRA อื่ นๆ  

แต่การ ควบคุมโดยทางอ้อมจากอ านาจทั้งสามฝ่ายของรัฐบาลกลางมหีลายวิธี โดยเฉพาะอย่างย่ิงอ านาจนติบิญัญัตทิี่สภาค

องเกรส ในการพิจารณาร่างข้อบงัคบัควบคุมทางการเงินและงบประมาณ เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารภายในองคก์ร เพราะ

ต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก  าหนดในรัฐบัญญัติว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2498 (Administrative 

Procedure Act) และถูกควบคุมด้วยกระบวนการทางศาล หรือโดยกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภา และการควบคุมโดย

ผ่านส านักงบประมาณ (Office of Management and Budget: OMB) ที่เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อประธานาธบิดแีละเป็น

หน่วยงาน ที่ตั้งงบประมาณในการท างานให้ FCC หรืออ านาจฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีที่ให้ค าแนะน าและขอความ

ยินยอมจากวุฒิสภาในการแต่งตั้งและเลือกกรรมการ 1 คนจากกรรมการทั้งห้าคนขึ้ นท าหน้าที่ เป็น “ประธาน FCC” 

รวมถึงอ านาจตุลาการที่ประธานาธิบดีสามารถร้องขอให้ศาลระดับรัฐบาลกลาง (Federal Court) ในการตรวจสอบว่า

ข้อบงัคบัที่ออกโดย FCC ว่าขดัต่อรัฐธรรมนูญฯ หรือรัฐบญัญัตว่ิาด้วยการสื่อสารหรือไม่   

2. ส านักบริหารข้อมูลข่าวสารและโทรคมนาคมแห่งชาติ (National Telecommunication and 

Information Administration: NTIA) ซึ่งเป็นองค์กรด้านบริหารความถี่ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นหน่วยงานของรัฐ 

(NRA) สงักดักระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายและแผนการจัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุในระดบัชาติ

ในระดับ “แบ่งสรร” ให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางทั้งหลาย อาทเิช่น การป้องกนัประเทศ การบังคับใช้กฎหมาย ความ

มั่นคงของรัฐ การคมนาคมและการขนส่ง และการใช้เพ่ือกจิการด้านภาวะฉุกเฉิน เป็นต้น  

หากพิจารณารูปแบบองค์กรก ากบัในประเทศสหรัฐอเมริกา “คณะกรรมการร่วม” มีการ ด าเนินงาน

ภายใต้ MOU ปี พ.ศ. 2546 เห็นพ้องกันที่ต้องสร้างกระบวนการในด้านการประสานงานด้านความถี่  (Frequency 

Coordination) รวมทั้ง การวางแผนเงื่อนไขและกฎเกณฑด้์านความถี่ (Spectrum Planning Provisions) ตามรัฐบญัญัตว่ิา

ด้วยการสื่อสาร พ.ศ. 2477 ก าหนดให้มอีงคก์รร่วมที่เรียกว่า “คณะกรรมการให้ค าปรึกษากจิการวิทยุระหว่างหน่วยงาน” 

(Interdepartment Radio Advisory Committee: IRAC) ในการบริหารคล่ืนความถี่ โดยประธานของคณะกรรมการ IRAC 

มาจาก NTIA และกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากองค์กรรัฐบาลกลาง 20 องค์กร (Federal Agencies) ผู้แทนจาก

กระทรวงต่างๆ อาทิเช่น กระทรวงเกษตร กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม

ส านักบริหารอวกาศ และการบินแห่งชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ ทุกกระทรวงและหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ใช้คล่ืนความถี่วิทยุถือ

เป็นสมาชิกของ IRAC โดยนิตินัย นอกจากนั้นคณะกรรมการ IRAC จะมีส่วนหนึ่งของสมาชิกที่ไม่ได้มาจากหน่วยงาน
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กระทรวงของรัฐบาล แต่อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการและคณะท างานเฉพาะกิจ  (Ad Hoc 

Group) โดยผ่านความเหน็ชอบของกระทรวงต่างๆ ทั้งนี้  มีเงื่อนไขว่าคณะอนุกรรมการและคณะท างานเฉพาะกจิทุกชุดที่

แต่งตั้งขึ้น ต้องมีการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ต่อปีงบประมาณ และประธานของแต่ละชุดต้องรายงานต่อ IRAC ถึง

ผลการประชุมของแต่ละชุดภายในเดือนแรกของแต่ละปีงบประมาณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีที่ก  ากับส านักบริหารจัดการคล่ืน

ความถี่วิทยุ ต้องพิจารณาผลงานที่ปรากฎในรายงานตามค าแนะน าของ IRAC ที่ ค านึงถึงสภาพของธรรมชาตผิลงานของ

คณะอนุกรรมการ และคณะท างานเฉพาะกิจแต่ละชุดประกอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพิจารณาตัดสินใจกรณีผลงานของ

คณะอนุกรรมการ และคณะท างานเฉพาะกจิที่ไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนดข้างต้น อนึ่ง การก ากบักจิการฯ NTIA ต้องขอ

ค าแนะน าจาก FCC ในการพิจารณาจัดแบ่งคล่ืนความถี่วทิยุที่จ าเป็นต่อการใช้งานของกระทรวงความมั่นคงเป็นล าดบัแรก  

ประเทศไทยเริ่มมกีารก าหนดนโยบายการจัดสรรคล่ืน ก าหนดรปูแบบและรับรองสถานะของ องคก์ร

อสิระ IRA ไว้ในระดบั “รัฐธรรมนูญ” ในปี พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ยังคงยืนยัน

หลักการเดิมเช่นกนั มีความแตกต่างกนัเพียงสองประเดน็ นั่นคือ 1) การลดรูปจากสององค์กรเป็นองค์กรหนึ่งเดยีว คือ 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร กิ จ ก า ร ก ร ะ จ า ย เ สี ย ง กิ จ ก า ร โ ท ร ทั ศ น์  แ ล ะ กิ จ ก า ร โ ท ร ค มน า ค ม แ ห่ ง ช า ติ  ห รื อ ที่ 

เรียกโดยย่อว่า “กสทช.” โดยมสี านักงานคณะกรรมการกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “ส านักงาน กสทช.” 

เป็น “นิตบุิคคล” และเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ และ

ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายอื่น และอยู่ภายใต้การก ากับของประธาน

กรรมการ โดยให้อ านาจแก่ “กสทช.” ท าหน้าที่ในการจัดสรรคล่ืนความถี่ระดับแบ่งสรรทั้งหมด ทั้งนี้  เพ่ือการใช้ส าหรับ

กจิการพาณชิย ์(Commercial Use) และส าหรับกจิการของรัฐ (State Use) และ 2) การปรับอ านาจในก าหนด “นโยบาย” 

จากเดิมของ IRA ให้เป็นอ านาจของ “ฝ่ายบริหาร” โดย กสทช. ต้องจัดท าแผนให้สอดคล้องกบันโยบายที่คณะรัฐมนตรี

ก าหนด และมีหน้าที่ในการจัดท าแผนแม่บท การบริหารคล่ืนความถี่ เพ่ือก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคล่ืนความถี่ที่

ก  าหนดให้ใช้ในกจิการต่างๆ รายละเอยีดเกี่ยวกบัตารางก าหนดความถี่แห่งชาตใิห้สอดคล้องกบั ITU และแนวทางในการ

คนืคล่ืนความถี่ เพ่ือน าไปจัดสรรใหม่ทั้งนี้การจัดท าแผนแม่บทฯ ต้องค านึงถงึการใช้งานด้านความมั่นคงตามความจ าเป็น  

จะเห็นได้ว่ากสทช. มีบทบาทหน้าที่จัดสรรและก ากับกิจการฯ ทั้งที่ใช้ในเชิงพาณิชย์และที่มิใช่  

เชิงพาณชิย์ จึงแตกต่างจาก FCC ในประเทศสหรัฐฯ ที่เน้นบทบาทก ากบัเฉพาะเชิงพาณชิย์ ซึ่งเป็นบทบาทส าคญัของ IRA 

คือ ต้องรู้ เ ท่ าทันตลาดการแข่งขันกิจการ  และความต้องการของผู้ ใ ช้  เ พ่ือออกกฎเกณฑ์ที่ ยืดห ยุ่นและ 

การออกใบอนุญาตให้ใช้ที่ทนัต่อพลวัตรทางเทคโนโลยี และความต้องการของผู้ใช้ตามกลไกตลาดเสรีและเป็นธรรม  

1.2 ตารางการจัดสรรคลื่น  

“ITU” เป็นองค์การระหว่างประเทศมีฐานะเป็นทบวงช านัญพิเศษ เป็นองค์การหลักที่มีบทบาท 

ส าคัญต่อการสร้างระบอบกฎเกณฑแ์ห่งกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้กรรมสารหลักสองฉบับ อนัได้แก่ ธรรมนูญและ

อนุสัญญาว่าด้วยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อบังคับวิทยุระหว่างประเทศ (International Radio 

Regulation: IRR) ที่เป็นเอกสารแนบท้ายกรรมสารหลักและมีสภาพบังคับรัฐสมาชิก ด้วยลักษณะเฉพาะของทรัพยากร

คล่ืนความถี่วิทยุที่ไร้พรมแดน จึงไม่สามารถก าหนดเขตแดนแน่นอนได้ หลักแบ่งปันทรัพยากรสากล (Shares Universal 

Resource) ซึ่งมไิด้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเขตแดน หรือดนิแดนของรัฐใดรัฐหนึ่งจึงถูกน ามาปรับใช้กบักฎหมายระหว่างประเทศ 

เ พ่ื อ ก า ร จั ด ก า ร ค ล่ื น ค ว า ม ถี่ วิ ท ยุ แ ล ะ ไ ด้ ย อ ม รั บ สิ ท ธิ อ ธิ ป ไ ต ย ข อ ง รั ฐ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม  ก า กั บ แ ล ะ 

การจัดการโทรคมนาคม โดยเฉพาะการแบ่งสรร หรือการใช้คล่ืนความถี่วิทยุใดๆ ดังปรากฎในข้อบังคับวิทยุระหว่าง

ประเทศ พ.ศ. 2537 ข้อความเบื้องต้นและการให้ค านิยามค าว่า “assignment” มาตรา 1 ที่ยอมรับสทิธอิธปิไตยของรัฐ

ในการก าหนด และใช้ทรัพยากรของตนภายใต้เงื่อนไขระหว่างประเทศบางประการ  

ตารางดังกล่าวนี้ ถูกปรับปรุง หรือขยายเพ่ิมเติม ด้วยการประชุมระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม (WRC) 

จัดสรรคล่ืนความถี่วิทยุ (Allocation) ซึ่งหมายถงึ กระบวนการแบ่งแถบคล่ืนความถี่วิทยุทั้งหมด ระหว่าง 9 K Hz - 400 

G Hz เพ่ือก าหนดย่านความถี่วิทยุส าหรับกิจการวิทยุคมนาคมต่างๆ (Radiocommunication Services) ใช้งานภายใต้

เงื่ อนไขที่ ก  าหนด ซึ่ ง เกิดจากข้อตกลงและรับรองโดย WRC แต่ละครั้ ง  โดยแต่ละย่านความถี่ วิทยุที่ ไ ด้ รับ 
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การจัดสรรต้องมีการจัดช่องความถี่วิทยุ หรือย่านความถี่วิทยุย่อยลงที่เรียกว่ากระบวนการจัดแบ่งคล่ืนความถี่วิทยุ 

(Allotment) ซึ่งเกดิจากข้อตกลง และรับรองโดยการประชุมระดบัภมูภิาคว่าด้วยวิทยุคมนาคมระหว่างประเทศ (Regional 

Radio Conference: RRC) และสอดคล้องกบัที่รับรองโดย WRC  

ดงันั้น เวทดีงักล่าวข้างต้นนี้จัดเป็นเวทปีระชุมที่ส  าคญั ส าหรับรัฐสมาชิกทั้งหลายในการเจรจา ขอรับ

การจัดสรรคล่ืนความถี่ วิทยุ เ พ่ือบริการกิจการวิทยุคมนาคมใหม่ที่ เกิดขึ้ นในแต่ละยุคสมัย รวมถึง การตั้ ง 

ข้อสงวนเพ่ือรักษา หรือปกป้องผลประโยชน์ของแต่ละรัฐสมาชิกในการประชุมแต่ละครั้ ง  ซึ่ งมีการประชุมทุกๆ  

3 - 5 ปี และทุกคร้ังที่มีการประชุมอาจมีการเพ่ิมเติมบางประการเพ่ือให้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

โดยจัดท าเป็นเชิงอรรถ (Footnote) ซึ่งมีทั้งเชิงอรรถทั่วไป และเชิงอรรถของแต่ละประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ได้และแก้ไข

ไว้ในตารางจัดสรรคล่ืนความถี่ ตามมาตรา 5 แห่ง IRR จึงปรากฎการจัดท าเชิงอรรถนับแต่ปี พ.ศ. 2540, พ.ศ. 2543, 

พ.ศ. 2546, พ.ศ. 2550 จน ถงึปี พ.ศ. 2555  กสทช. ประกาศบงัคบัใช้ตารางก าหนดความถี่ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 

2558 ซึ่งจัดท าขึ้นตามแนวทางในการจัดท าตารางก าหนดคล่ืนความถี่ของ ITU (Phanomchaichayawat, n.d., pp.163 - 165) 

1.3 กฎเกณฑว่์าด้วยการใช้ทรัพยากรคล่ืนความถี่ 

กฎหมายจัดตั้งฉบบั พ.ศ. 2553 ก าหนดให้อ านาจกึ่งนิตบิญัญัตใิห้แก่ กสทช. ในการออก กฎเกณฑ์

ใช้คล่ืนความถี่ บนหลักการพ้ืนฐานของการแบ่งปันทรัพยากรสากล (Spectrum Sharing) อาทิ เช่น การใช้คล่ืนความถี่

ร่วม (Frequency Sharing) หรือการใช้คล่ืนความถี่ซ า้ (Frequency Reuse) เป็นต้น เพ่ือให้การใช้คล่ืนความถี่วิทยุเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากการรบกวนกันอย่างรุนแรง ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหว่างกิจการแต่ละ

ประเภท ตลอดจนกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้องกบักระบวนการออกใบอนุญาต 

กฎหมายก าหนดให้ “กสทช.” ใช้วิธีการจัดสรรคล่ืนความถี่ให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละรายไว้โดย 

เฉพาะอย่างย่ิงคล่ืนความถี่ที่ใช้ในกจิการโทรคมนาคมใบอนุญาตประเภท ที่ 3 กจิการกระจายเสยีง และกจิการโทรทศัน์

ใบอนุญาตระดบัชาต ิรวมถงึใบอนุญาตระดบัภมูภิาคและระดบัท้องถิ่นด้วย เพียงแต่กฎหมายก าหนดให้อ านาจกสทช. ใน

ก า ร พิ จ า รณ า ค ว า ม เ หม า ะ ส ม แล ะ จ า เ ป็ น เ พ่ื อ คุ้ ม ค ร อ ง ผู้ ป ร ะ ก อบ ก า ร ร ะ ดั บ ภู มิ ภ า ค แ ล ะ ท้ อ ง ถิ่ น  

โดยการก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมไว้ในประกาศการประมูลคล่ืนความถี่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอุปสงค์ไม่มากนัก เพ่ือมิ

ให้เป็นภาระของผู้บริโภค และ คุ้มครองสทิธขิองผู้รับใบอนุญาตประกอบกจิการทางธรุกจิระดับภมูภิาคและระดับท้องถิ่น

กไ็ด้ ทั้งนี้  ต้องแยกกนัประมูลในแต่ละระดบั  

การใช้คล่ืนความถี่วิทยุที่มีความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ ไม่เพียงแต่จะลดความขัดแย้งของ ผู้ใช้ 

แต่ยังสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐจากค่าธรรมเนียม (Fee) ใบอนุญาต (License) ซึ่งถือเป็นเอกสารรับรองสถานะและสทิธิ

ของผู้ให้บริการ กฎหมายจัดตั้งฯ ได้ก าหนดประเภทใบอนุญาตของบริการกจิการวิทยุกระจายเสยีง กจิการวิทยุโทรทศัน์

และกิจการโทรคมนาคมไว้อย่างชัดเจน และก าหนดวิธีการออกใบอนุญาตให้ใช้วิธี “การประมูล” (Auction) ส าหรับ

ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคม ประเภทที่ 3 และใบอนุญาตบริการกจิการวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทศัน์ทาง

ธุรกจิประเภทระดับชาติ เว้นแต่ ใบอนุญาตบริการทางธุรกจิประเภทระดับภมูิภาคและท้องถิ่นที่มีอุปสงค์ไม่มากนักและ

เพ่ือมิให้เป็นภาระแก่ผู้บริโภค กสทช. มีอ านาจประกาศก าหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ ต้องแยกกนัประมูลในแต่ละ

ระดบั 

กฎหมายจัดตั้งฯ  ก าหนดให้ใบอนุญาตใช้คล่ืนความถี่เป็น “สทิธเิฉพาะตัว” ของผู้รับใบอนุญาต จะ

โอนแก่กันมิได้ ผู้ รับใบอนุญาตต้องประกอบกิจการด้วยตนเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ

ยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มอี  านาจประกอบกจิการแทนมิได้ แต่กฎหมายว่าด้วยการประกอบกจิการก าหนดให้กรณทีี่จะมี

การครอบง า หรือถูกครอบง ากจิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานให้ 

กสทช. ทราบ (Phanomchaichayawat, n.d., pp.86 - 90) 

2. การก ากบักิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศันแ์ละกิจการโทรคมนาคม 

รัฐบัญญัติแห่งสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับหลักการเชื่อมต่อโครงข่ายควบคู่กับหลักการ

ให้บริการอย่างทั่วถงึและเป็นสากล จึงมุ่งลดอปุสรรคที่เกดิขึ้นต่อการให้บริการกจิการฯ ในระดบัท้องถิ่นที่มผู้ีประกอบการ
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น้อยรายโดยการออกกฎเกณฑ์บังคับ “ผู้ประกอบการ” ว่าต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง ขณะที่กฎหมายไทยมุ่งเน้น

ก าหนดให้ กสทช. เป็นผู้ออกกฎเกณฑใ์นระดบั “ประกาศ” หลักการเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่า

เ ที ยมกัน  และอัต ร า ค่ า ธ ร รม เนี ยมสม เหตุ สมผลซึ่ ง เ ป็ นหลั ก ก า รก ว้ า งๆ  และ ใ ห้อ า น า จแ ก่  กสทช .  

ออก “ประกาศ” ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายการให้บริการกิจการโทรคมนาคมใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา เหมือนดังเช่นบริการสาธารณะอื่นๆ ที่ มุ่งเน้นการให้บริการเป็นหลักมากกว่าการขาย  

หรือจ าหน่ายสินค้า  และรัฐเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ(Operator) และรัฐเป็นผู้ก  ากับโดยต้องตกอยู่ภายใต้

หลักกฎหมายว่าด้วยการให้บริการกิจการสาธารณูปโภค (Public Utility Regulations) อันประกอบด้วย การให้บริการ

ด้วยความเสมอภาคและเท่าเทยีม ปราศจากการเลือกปฎบิตัหิลักการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continuty) ผู้ประกอบการ

ไม่สามารถหยุดให้บริการได้แม้จะไม่มกี าไรเพ่ือประโยชน์ต่อเศรษฐกจิโดยรวม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก FCC เสยีก่อน 

ด้วยเหตทุี่บริการกจิการโทรคมนาคมมวีัตถุประสงคห์ลักเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ดงันั้น ผู้ให้บริการจะได้รับสทิธพิิเศษบาง

ประการ เพ่ือให้สามารถด าเนินการให้บริการได้อย่างมีประสทิธภิาพ เช่น สทิธใินการผ่านทาง (Right of Way) สทิธใิน

การเวนคืนที่ดิน และสิทธิในการเข้าไปในทรัพย์สินของประชาชนเพ่ือบ ารุงรักษา หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ให้บริการ เป็นต้น และบริการกจิการโทรคมนาคมยังมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการกระจายความเจริญไปสู่ชนบทที่ห่างไกล 

นโยบายการให้บริการสาธารณะที่ทั่วถงึและเป็นสากล จึงน ามาปรับใช้ในกฎหมายว่าด้วยกจิการโทรคมนาคมด้วย ที่บงัคบั

ให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมขยายการให้บริการไปยังชนบทห่างไกลด้วย เพ่ือต้องการให้ประชาชนในชนบทห่างไกล

ได้รับบริการที่ทนัสมัยและทั่วถึงเหมือนที่อยู่ในเมืองใหญ่ เพราะหากไม่มีเงื่อนไขเรื่องนี้ ไว้ ผู้ประกอบการไม่สนใจขยาย

เครือข่ายไปยังชนบท เนื่องจากไม่คุ้มกบัต้นทุนที่ลงไป   (Lee and Prime, 2001, pp.315 – 316) 

กฎหมายไทยก าหนดบทบาทส าคัญแก่  กสทช .  ที่ ต้ องมีมาตรการใ ห้มีการกระจายบริการ 

ด้าน โทรคมนาคมให้ทั่วถงึและเท่าเทยีมกนัโดยต้องจัดท าแผนให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถงึ และบริการเพ่ือ

สงัคม แผนต้องก าหนดพ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการด าเนินการ พร้อมทั้งประมาณค่าใช้จ่ายที่จะเกดิขึ้นจากการ

ด าเนินการ โดยแผนนี้ ต้องหารือกบัหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงให้สอดคล้องกบันโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลง

ต่อรัฐสภากรรมการ ต้องออกประกาศก าหนดค่าใช้จ่ายที่จะจัดเกบ็จากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 

เพ่ือน าไปใช้ด าเนินการสนับสนุนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคมโดยค านึงถึง

รายได้ที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตได้รับจากการให้บริการโทรคมนาคมประกอบด้วย เพ่ือจัดสรรเข้ากองทุนพัฒนากิจการ

โทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะสภาพธรรมชาติของตลาดบริการกิจการโทรเลขและโทรศัพท์ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาในระยะแรกนั้น มีลักษณะผูกขาดโดยธรรมชาติผ่านการรับรองสิทธิบัตรโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกโดย

บริษัท Bell และการขยายกิจการให้ครอบคลุมพ้ืนที่มากขึ้นในกิจการบริษัท AT&T ผู้ประกอบการเอกชนจึงผูกขาดใน

ตลาดกจิการโทรเลขและโทรศัพทโ์ดยธรรมชาติ กอปรกบัภายหลังรัฐบาลยังได้มีการออกกฎหมายยกเว้นมิให้กจิการโทร

เลขและโทรศัพทต์กอยู่ภายใต้กฎหมายแข่งขันทางการค้า จนในที่สดุรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแนวทางการ

แทรกแซงด้วยการปรับใช้กฎหมายป้องกันการผูกขาด (The Sherman Act) ในกลางทศวรรษที่ 20 คือ การแตกบริษัท 

AT&T (American Telephone and Telegraph Company) ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่ งเป็นการเลือกใช้แนวทางการควบคุม

โครงสร้าง (Structure Control) เพ่ือป้องกันการกระจุกตัวในตลาด (Market Concentration) และหวังว่าจะท าให้มีการ

แข่งขันในตลาดกิจการโทรคมนาคมมากขึ้ น แนวทางนี้ มีผลบังคับใช้นับแต่ปี พ.ศ. 2527 ในตลาดอุตสาหกรรม

โทรคมนาคม และส่งผลกระจายทั่วทั้งตลาดอุตสาหกรรมทั้งหมดในระบบเศรษฐกจิของประเทศสหรัฐอเมริกา  หลังจาก

ศาลมีค าสั่งให้แตกบริษัท AT&T  หน่วยงานก ากบั FCC เริ่มมีการออกกฎระเบียบว่าด้วยระเบียบวิธพิีจารณาตรวจสอบ 

เพ่ือให้หลักประกันและส่งเสริมการแข่งขันในตลาดบริการโทรคมนาคมควบคู่ไปกับหลักขนส่งสาธารณะในต้นปี พ.ศ. 

2533 รัฐบาลไทยสนับสนุนนโยบายการแข่งขันเสรีในบริการกิจการโทรคมนาคม เพ่ือรองรับ “ผู้ ให้บริการรายใหม่” 

(New Entrant) ที่จะเข้ามาในตลาด และผูกพันผู้ให้บริการทุกรายต้องด าเนินบทบาท ภายใต้กฎกตกิาการแข่งขนัอย่างเสรี

บนพ้ืนฐานของหลักการที่รัฐเข้ามาแทรกแซงในตลาดได้ เมื่อผู้ให้บริการมีพฤติกรรมบิดเบือนตลาด รวมถึงการบัญญัติ

กฎหมายเพ่ือรองรับการโต้แย้งสิทธิ หรือการตรวจสอบกรณีมีข้อพิพาทที่กระทบต่อสภาพการแข่งขันในตลาดบริการ
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กจิการโทรคมนาคม  กสทช. จึงมบีทบาทส าคญัในการ “ก ากบั” กจิการตามแนวคดิเศรษฐกจิเสรีนิยม ส่งเสริมการแข่งขนั

เสรี เป็นธรรม โดยรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 มุ่งเน้นย ้าในการป้องกันการผูกขาดในกิจการฯ ด้วยวิธีการควบรวม 

(Merger) หรือการครองสทิธข้ิามสื่อ (Horizontal Restraint) อนัเป็นพฤติกรรมของผู้มีอ านาจเหนือตลาดในรูปแบบทั้ง

แนวนอนและแนวดิ่ง (Vertical Restraint) ประเทศไทยซึ่งพ่ึงพาการส่งออกจึงให้ความส าคัญกับความสามารถในการ

แข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ ที่จะต้องแข่งขันกับกลุ่มทุนผู้ประกอบธุรกิจจากต่างประเทศ ดังนั้น มาตรการ

ต่างๆ ในกฎหมายแข่งขันควรค านึงถึงประโยชน์ที่ธุรกิจภายในประเทศจะได้รับเปิดโอกาสให้ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่นั้น มี

อ านาจเหนือตลาดภายในประเทศได้ เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้ เพียงแต่กฎหมายจะควบคุม

พฤตกิรรมของผู้มีอ านาจเหนือตลาดไม่ให้ใช้อ านาจที่มีอยู่ในทางที่ผิด (Abuse of Right) หรือก่อให้เกดิความเสยีหายต่อ

การแข่งขันในตลาดและผู้บริโภค จึงจะถือว่ามีการกระท าฝ่าฝืน กฎหมายการแข่งขันทางการค้าซึ่งสอดคล้องกบัแนวทาง

ค าตัดสินขององค์กรบังคับใช้กฎหมาย และศาลยุติธรรมของทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณี

ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีลักษณะพ้ืนฐานของระบบและโครงสร้างเศรษฐกจิขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกจิมีความสามารถในการ

แข่งขนัในตลาดโลกอยู่แล้ว การจะปล่อยให้กลุ่มทุนธรุกจิใดมขีนาดใหญ่เกนิไปอ านาจของกลุ่มทุนนั้น อาจมผีลคุกคามต่อ

เสถยีรภาพของรัฐ จึงต้องมมีาตรการควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบธรุกจินั้นมอี านาจเหนือตลาดได้ ซึ่งต่างจากกรณปีระเทศไทย 

(Tanitkul, pp.18 - 19) 

 

สรุปผลการศึกษา 

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา จัดว่ามีพัฒนาการในด้านกฎระเบียบครอบคลุม

หลายประเดน็ที่ส  าคัญ ไม่ว่าจะเป็นหลักการเชื่อมต่อโครงข่าย หลักการให้บริการทั่วถึง และเป็นสากลและการออก

ใบอนุญาต รวมถงึการจัดท าตารางก าหนดความถี่แห่งชาติที่สอดรับกบักฎเกณฑร์ะหว่างประเทศที่ ITU และ GATs ซึ่งไม่

เคยปรากฎมาก่อนในอดีต แต่หากพิจารณาจากประสบการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา  เ พ่ือเป็นแนวทางใน 

การพัฒนา ผู้เขยีนจึงขอเสนอแนะดงันี้  

1. ควรพิจารณาแยกบทบาทหน้าที่ในการใช้ทรัพยากรคล่ืนความถี่เพ่ือกจิการของรัฐออกจาก กสทช. เพ่ือให้

องค์กรอิสระได้ท างานเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสมดังเจตนารมณ์ที่ต้องการองค์กรรูปแบบพิเศษที่มีความ

คล่องตวัและลดความกงัวลใจจากหน่วยงานด้านความปลอดภัยและมั่นคงของรัฐที่ ควรแยกส่วนการพิจารณาและหวงกนั

ไว้ เพ่ือความจ าเป็นหรือเร่งด่วนในภาวะการณฉุ์กเฉิน ซึ่งมกีรอบแนวความคดิในการจัดสรรและใช้เทคโนโลยีแตกต่างจาก

เอกชนในเชิงพาณชิย์ เพ่ือคุ้มครองการแข่งขนัที่เข้มแขง็ขึ้น  

2. ผู้แทนรัฐไทยควรเตรียมความพร้อมในการประชุม WRC และ RRC ซึ่งเป็นเวทีระหว่างประเทศเจรจา 

ด้านโทรคมนาคมระหว่างกลุ่มรัฐพัฒนาแล้วและรัฐก าลังพัฒนา เพ่ือให้ได้ผลสรุปที่สมประโยชน์ของแต่ละฝ่าย  

และแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มพัฒนาการทางเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศของกลุ่มรัฐพัฒนาแล้ว   

ซึ่งเปรียบเสมือน “ผู้น า” ที่มีอิทธิพลในการชี้น าทิศทางของหลักเกณฑ์และกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดสรร

คล่ืนความถี่วิทยุ  

3. การก าหนดนโยบายและแผนระดับชาติ ควรอยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐระดับกระทรวง และมีองค์ 

ประกอบของกรรมการตามแนวทางของ IRAC โดยเฉพาะกิจการด้านความมั่นคงและความปลอดภัย และการใช้เพ่ือ

กจิการของรัฐ อนัประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐพิจารณาความจ าเป็นของการใช้ทรัพยากรคล่ืนความถี่

วิทยุเ พ่ือกิจการของรัฐในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานนั้ นๆ  ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่ งกรณ ี

เช่นว่านี้จะไม่มปัีญหาของช่วงระยะเวลาเปล่ียนผ่านของรปูแบบองคก์ร หรือการเปล่ียนแปลงกรรมการที่หมดวาระลง  

4. ควรก าหนดการจัดสรรคล่ืนความถี่ด้วยวิธกีารอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิธกีารประมูล ซึ่งอาจเลือกใช้วิธกีาร คัดเลือก

เปรียบเทยีบ หรือวิธกีารจับฉลาก หรือวิธกีารใครมาก่อนได้ก่อน เพ่ือการประกอบกจิการโทรคมนาคมใบอนุญาตประเภท

ที่ 1 และประเภทที่ 2 และประกอบกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ใบอนุญาตบริการสาธารณะและบริการชุมชน 

เพราะหากพิจารณาตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระฉบับเดิมไม่ปรากฎการก าหนดวิธีการจัดสรรคล่ืนความถี่ ให้ 
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“ผู้ประกอบการ” แต่ละรายบงัคบัไว้ เพียงแต่ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการในการออกกฎระเบยีบกฎเกณฑก์าร

ใช้โดยแยกตามประเภทกจิการ และไม่บงัคบัว่าต้องใช้วิธกีารประมูลในกฎหมายระดบั “พระราชบญัญัต”ิ 

5. ภาครัฐควรมุ่งเน้นนโยบายและกฎหมาย ที่เน้นควบคุมพฤตกิรรมของผู้ประกอบการที่มอี  านาจเหนือ ตลาด 

เพราะการรวมธุรกิจนั้ นมีประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ  เ ว้นแต่กรณีที่ การรวมธุรกิจอันก่อให้เกิดการผูกขาด 

หรืออาจสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน และมีการประกาศไว้โดยคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแล้วเท่านั้นที่

จ าเป็นต้องขออนุญาต เพ่ือลดขั้นตอนยุ่งยากในการขออนุญาตจากระบบราชการ ซึ่ งอาจเป็นที่มาของการแสวงหา

ผลประโยชน์ในทางมชิอบ 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์การด าเนินธุรกิจมะนาวนิ้ วมือและเพ่ือเผยแพร่กลยุทธ์การ

ด าเนินงานธรุกจิมะนาวนิ้ วมอืให้แก่เกษตรกร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธกีารสมัภาษณเ์ชิงลึก ผลการศึกษาพบว่าคุณ

สมเจตน์ พิมพ์ทอง มองเหน็ความทุกขย์ากของเกษตรกรชาวไทย จึงต้องการเผยแพร่ความรู้ ด้านมะนาวนิ้ วมอื รวมถงึกล

ยุทธ์การเพาะพันธุ์และวิธีการดูแลรักษาควบคู่กับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยน าผลที่ได้มาวิเคราะห์อ้างอิงจากทฤษฏี

หลักการตลาด 4P’s (Marketing Mix) เพ่ือให้เกษตรกรเกดิความสนใจน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และต่อยอดทาง

ความคิด เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น สามารถน าไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตและช่วยลดการน าเข้าจากต่างประเทศ 

ผลการวิจัยชี้ ให้เหน็ว่าควรส่งเสริมการเพาะพันธุม์ะนาวนิ้ วมอืให้แก่เกษตรกรเพราะจะท าให้เกษตรมคุีณภาพชีวิตที่ด ี

ค าส าคญั: กลยุทธก์ารด าเนินงาน , มะนาวนิ้ วมอื , มะนาวคาเวียร ์

 

Abstract 

 This research aimed to study the business strategy of Finger Lime and share the business strategy of Finger 

Lime to farmers. This qualitative research collected data from in-depth interview method. The result showed that 

Somjet Pimthong saw the hardship of Thai farmers, so he wanted to publish his knowledge about Finger Lime, the 

strategy of cultivation and how to look after include marketing strategies by analyzed the result refer from 

4P’sMarketing Mix. In order to attract the farmers who interested in Finger Lime, brought their knowledge which 

they received to use and develop, to make the farmers get higher income, can earn a living in future and reduce 

import from other countries. The result of research showed, we should promoted the cultivation of Finger Lime 

because the farmer would have a better quality of life. 

Keywords: Operation Strategy , Finger Lime , Caviar Lime   

 

บทน า 

  เศรษฐกจิในปี 2560 มแีนวโน้มการขยายตวัชะลอลงและการส่งออกสนิค้าที่ปรับตวัลดลง มผีลจากเศรษฐกจิใน

ปี2559 ซึ่งกระทบมาถงึปัจจุบนัแต่สถานการณส์นิค้าเกษตร มกีารเปล่ียนและขบัเคล่ือนอย่างต่อเนื่อง มกีารน านวัตกรรม

ใหม่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องท าให้มีผลผลิตที่ดีขึ้น ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น โดยการจัดสรรพ้ืนที่แคบๆ ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

และการท าเกษตรแบบพ่ึงพาตนเอง ซึ่งการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศหรือสภาพแวดล้อมกส็ามารถท าให้การเกษตรมี

การเกบ็เกี่ยวที่ผันแปร ซึ่งในปีนี้ สภาพอากาศที่ดีและปริมาณน า้ที่เพียงพอต่อการเกษตร เช่น อุณหภมูิในแต่ละภมูิภาค
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ส่งผลให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตที่แตกต่างกนัและกลไกด้านราคาที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากความต้องการ

ของผู้บริโภคในแต่ละปีนั้นไม่เท่ากนั ขึ้นอยู่กบัหลายปัจจัยเช่น ภาวะเศรษฐกจิเงินฝืด – เงินเฟ้อ, การน าเข้า-ส่งออกหรือ

แม้แต่การเมอืงภายในและนอกประเทศ ซึ่งล้วนแต่ท าให้ความต้องการนั้นต่างกนั(ธนาคารแห่งประเทศไทย,2559) 

 จากการที่ผู้วิจัยได้ส ารวจพบปัญหาที่ส  าคัญคือ การเปิดใจคนให้รับรู้ สิ่งใหม่ๆของเกษตรกรไทย เนื่องจาก

เกษตรกรไทยมีแต่ความไม่รู้  เปรียบเหมือนเกษตรกร ที่เป็นแก้วน า้ที่คว ่าอยู่กลางฝน อธบิายคือ ถึงแม้ฝนจะตกมากแค่

ไหน แก้วใบนี้กไ็ม่รับน า้ฝนเลย รับอะไรใหม่ๆเข้ามา สิ่งนี้ จึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะท าให้เกษตรยอมที่จะเปิดใจเรียนรู้ รับความรู้

และสิ่งใหม่ๆเข้าไป จึงต้องใช้สิ่งดึงดูด เช่น ราคาของมะนาวที่ค่อนข้างสงู ท าให้เกษตรกรเกดิความสนใจเปิดใจรับและ

อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยการจัดการอบรมเกษตรกรที่ให้ความสนใจในการเพาะพันธม์ะนาวนิ้ วมอื โดยที่เกษตรกรลงทุน

เพียงซื้ อเมลด็พันธแ์ล้วได้รับความรู้ ในการเพาะพันธม์ะนาวนิ้ วมือเพ่ือไปต่อยอดขยายพันธ ์มะนาวนิ้ วมือเป็นพืชที่ยังไม่

ค่อยเป็นที่รู้จักในเมืองไทย มีราคาต่อลูกค่อนข้างสงู และมีเกษตรกรไทยท าการปลูกขยายพันธม์ะนาวนิ้ วมือยังมีจ านวน

น้อย ซึ่งโดยปกติกลุ่มลูกค้านี้ จะน าเข้ามะนาวนิ้ วมือจากประเทศออสเตรเลียโดยต้องผ่านกระบวนการน าเข้า ท าให้ลูกค้า

ได้ผลผลิตที่ไม่สดใหม่ตามที่ต้องการ มีการขนส่งที่ล่าช้าได้สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการและได้รับราคาที่แพง มี

ความไม่แน่นอนทางด้านราคา ซึงเหน็ได้ว่าการขยายเพาะพันธม์ะนาวนิ้ วมอืในเมอืงไทยควรเป็นที่รู้จักมากขึ้นและขยายไป

ในวงกว้างแก่เกษตรกรไทย (ดลมนัส กาเจ,2558)  

 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแสดงให้เหน็ว่าเศรษฐกจิตกต ่าท าให้เกษตรกรมีรายได้น้อย เกดิความยากล าบาก

ในการใช้ชีวิตจึงควรมีการเผยแผ่ความรู้ เกี่ยวกบัมะนาวนิ้ วมือให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นเพราะสามารถเพ่ิมรายได้

และมะนาวนิ้ วมือก าลังได้รับความนิยมจากกลุ่มเกษตรกรในประเทศไทยโดยน าไปปลูกเพ่ือจ าหน่ายหรือแม้แต่น ามา

ตกแต่งบ้านเพ่ิมความสวยงาม นอกจากนี้ เรายังสามารถน ามะนาวนิ้ วมือมาประกอบอาหารเมื่อเรารับประทานเข้าไปจะได้

รสชาติที่มีความเป็นเอกลักษณข์องมะนาวนิ้ วมือ เนื่องจากเนื้อของมะนาวเป็นลักษณะกลม ขนาดเลก็ คล้ายกบัไข่ปลาคา

เวียร์ ซึ่งแตกต่างจากมะนาวบ้านเราและสิ่งที่โดดเด่นของมะนาวนิ้ วมือคือ สมีะนาว จะแตกต่างออกไปในแต่ละสายพันธ์

รวมถึงเนื้ อของตัวมันด้วยเช่น แดง ชมพู ม่วง น า้ตาล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้มะนาวนิ้ วมือมีราคาค่อนข้างสูงกว่า

มะนาวทั่วไปและเป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมากเช่น โรงแรม ร้านอาหาร รีสอร์ท ภัตตาคาร (รายการคดินอก

กรอบ,2558) 

 ดังนั้นผู้ วิจัยได้เลือกกลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจมะนาวนิ้ วมือในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการ

สมัภาษณคุ์ณสมเจตน์  พิมพ์ทอง ผู้ริเร่ิมในการปลูกและขยายพันธม์ะนาวนิ้ วมอืในพ้ืนที่อากาศเมอืงไทยซึ่งมอีากาศที่ร้อน  

เพ่ือศึกษาแนวทางรูปแบบและกลยุทธใ์นการด าเนินงานมะนาวนิ้ วมือได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเทคนิคและวิธกีารต่างๆจะเป็น

ประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยที่ต้องการสร้างรายได้และน าไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  อกีทั้งยังเป็นการช่วยลดการ

น าเข้ามะนาวนิ้ วมอืจากต่างประเทศและผู้ประกอบการที่ต้องการใช้มะนาวนิ้ วมอืจะได้รับผลผลิตที่สดกว่า มคีวามแน่นอน

ด้านราคา การซื้อ-ขายง่ายขึ้น ไม่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

 

วตัถุประสงค ์

 1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การด าเนินธุรกิจมะนาวนิ้ วมือ ของคุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง ซอยสุขุมวิท 93 เขตบางจาก 

กรงุเทพฯ 

 2. เพ่ือเผยแพร่รปูกลยุทธก์ารด าเนินงานธรุกจิมะนาวนิ้วมอืของคุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง ซอยสขุมุวิท 93 เขตบาง

จาก กรงุเทพฯ ให้แก่เกษตร 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 ขอบเขตของการวิจยั 

 1.ขอบเขตด้านเนื้ อหา การศึกษานี้ มีขอบเขตด้านเนื้ อหากลยุทธ์ของธุรกิจมะนาวนิ้ วมือ รวมถึงแนวทาง

ความส าเรจ็ของธุรกจิมะนาวนิ้ วมือ โดยการสมัภาษณคุ์ณสมเจตน์ พิมพ์ทองและผู้ที่มส่ีวนเกี่ยวข้องกบัการซื้ อขายมะนาว

นิ้ วมอื พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลจากห้องสมุด หนังสอืวารสารและข้อมูลจากเวบ็ไซตต่์างๆ 
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 2.ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informant) คอื คุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง เป็นผู้น ามะนาวนิ้ว

มอืจากออสเตรเลียเข้ามาขยายพันธุ ์

 3.ขอบเขตด้านเวลา เดอืนกุมภาพันธ ์2560 ถงึ เดอืนเมษายน 2560 

 4.ขอบเขตด้านสถานที่ ซอยสขุมุวิท 93 เขตบางจาก กรงุเทพฯ 10260 

 วิธีการด าเนินวิจยั 

  การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจมะนาวนิ้ วมือ ของคุณสมเจตน์ พิมพ์ทอง ซอยสุขุมวิท 93 เขตบางจาก 

กรุงเทพฯ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยอาศัยการสมัภาษณเ์ชิงลึก ซึ่งจะเจาะประเดน็ไปที่ผู้ให้ข้อมูลหลักและเอาข้อมูลที่

ได้มาเปรียบเทียบหาข้อเทจ็จริง สัมภาษณ์จนพอใจกับปัญหานั้นและคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้ ถูกสัมภาษณ์  การ

ตอบสนองต่อค าถามหรือท่าทางกริยาที่ปฏิบัติเป็นอย่างไร รวมถึงการตอบค าถามที่ชัดเจนและเข้าใจ ระหว่างการ

สัมภาษณ์นั้นจะสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายเป็นกนัเอง เพ่ือท าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ท าให้ได้ข้อมูลที่แปลก

ใหม่หรือยังไม่มีใครสัมภาษณ์ หลังจากนั้นจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาส่วนที่ส  าคัญ ตรงประเดน็ ถือว่าเป็นการคัด

กรองข้อมูล และท าการตรวจสอบโดยการเปรียบเทยีบจากแหล่งอ้างองิต่างๆ แล้วจึงน ามาหาข้อสรปุและน าเสนองานวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 ในการท าวิจัยครั้งนี้ เรียกว่า “วิจัยเชิงคุณภาพ” ซึ่งเราจะลงพ้ืนที่จริงเพ่ือสมัภาษณ์คุณสมเจตน์ พิมพ์ทองและ

บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อมูลเป็นข้อเทจ็จริง โดยเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยมดีงันี้  

 1. ตัวของผู้ท าวิจัยเอง คือ เป็นหัวใจส าคัญของการท าวิจัย วิจัยจะเกิดขึ้นได้นั้น มาจากปัญหาหรือข้อสงสัยที่

ผู้วิจัยอยากศึกษา และผู้วิจัยต้องลงพ้ืนที่จริง เพ่ือต้องการทราบข้อเทจ็จริงโดยตรง ซึ่งการเตรียมตัวที่ดีมีส่วนช่วยให้

งานวิจัยออกมามีคุณภาพ และผู้วิจัยต้องศึกษางานอย่างละเอียด การก าหนดวัตถุประสงค์ ผลที่จะได้รับจากการวิจัยนี้  

หรือแม้แต่วิธกีารด าเนินงานเป็นอย่างไร ผู้วิจัยต้องเข้าใจเกี่ยวกบังานวิจัยของตน 

 2. เครื่องบันทกึเสยีง ซึ่งในบางทขีณะที่เราก าลังท าการสมัภาษณผู้์ให้ข้อมูลอยู่นั้น อาศัยการจดบันทกึคงไม่พอ 

อาจจดบันทกึไม่ครบถ้วนหรือไม่ทนั การบันทกึเสยีงกม็ีส่วนช่วยให้เราเกบ็รายละเอยีดของงานได้ดี เพราะบางวิจัยเราไม่

สามารถกลับมาสมัภาษณไ์ด้ใหม่เพราะผู้ให้ข้อมูลอาจไม่สะดวกหรือตดิภารกจิอื่นๆ ซึ่งท าให้เราด าเนินงานวิจัยต่อไม่ได้ 

 3.แนวค าถาม คือการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล ซึ่งเราจะใช้ค าถามปลายเปิดกล่าวคือเราจะใช้ค าถามที่เปิดกว้าง

แนวความคดิ ซึ่งผู้ให้สมัภาษณส์ามารถตอบค าถามได้อสิระ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ใช้ 3 วิธกีาร คอื 

  1. การศึกษาเอกสาร (documentary research) เป็นการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพ่ือน ามา

ประกอบกาท าวิจัยนี้  ซึ่งจะศึกษาเอกสารจากหนังสอื บทความ เอกสาร งานวิจัย บทสมัภาษณ์ และปัจจัยแห่งความส าเรจ็ 

จะท าให้ก าหนดประเดน็ได้ง่ายโดยโดยดูจากข้อมูลของเอกสรแล้วน ามาวิเคราะห์  

 2. การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กบัผู้ให้ข้อมูลคือ นายสมเจตน์ พิมพ์ทอง ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มในการ

เพาะพันธม์ะนาวนิ้ วมอื ด้วยการสมัภาษณ ์(Interview Guide)   

 3. การสงัเกตละจดบนัทกึ (Observation and Field-note) โดยผู้สนามวิจัยเกบ็ข้อมูลภาค สนามด้วยตนเองโดย

ใช้วิธกีารสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม โดยผู้วิจัยได้ขออนุญาตอดัเสยีงและถ่ายภาพด้วยโทรศัพททุ์กครั้ง โดยจะน าข้อมูลที่ได้

ไปเป็นแนวทางในการท าวิจัย 

 การตรวจสอบขอ้มูล  

 การพิสจูน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้อง โดยการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (datatriangulation) คือการใช้

วิธีการจดบันทึก การบันทึกเสียง การถ่ายภาพ และการถ่ายวีดีโอ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและตรงกันแล้วน า

ข้อมูลมาตรวจสอบดูว่าเวลานั้นเหมือนกันหรือไม่ จนกระทั่งข้อมูลตรงกันไม่มีอะไรเพ่ิมเติม จึงเป็นอันได้ข้อสรุป

(ประคอง,2555) 
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ผลการศึกษา 
 ประวติัความเป็นมา 

 จากการที่ได้ลงพ้ืนที่สมัภาษณพ์บว่า ต้นก าเนิดของมะนาวนิ้ วมอืหรือมชีื่อว่า มะนาวคาเวียร์ (ชื่อภาษาองักฤษว่า 

Finger Lime ) เป็นมะนาวพันธุพ้ื์นเมืองมาจากประเทศออสเตรเลีย เป็นพืชที่มีรสชาติเปร้ียว เนื้ อของมะนาวจะแตกต่าง

จากมะนาวทั่วไปคือเนื้ อจะมีเกาะติดเปลือกและติดเนื้ อกนัเอง เนื้ อจะเป็นเมลด็กลมใส คล้ายกบัไข่ปลาคาเวียร์ผลมีรูป

ทรงกระบอกต้นสูงยาว 5-6 เมตร ใบเลก็หนามแหลมยาวเพ่ือลดการคายน า้ พันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สดุคือ Red 

Champagne รปูร่างเปลือกสแีดง เนื้อในแดงเข้ม มรีสเปรี้ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ มะนาวนิ้ วมือหรือมะนาวคาเวียร ์

ที่มา : https://cooking.kapook.com/view103020.html 

  

 

 วีธีการเพาะปลูก  

 เริ่มแรกคุณลุงได้น าเข้ากิ่งของมะนาวนิ้ วมอื มาเพาะขยายพันธุแ์ต่ไม่ประสบผลส าเรจ็ เนื่องจากมปัีญหาเรื่องการ

ขนส่งคือมีระยะทางไกล ต้องใช้เวลาในการเดินทางนาน จึงท าให้กิ่งเน่าและขยายพันธุ์ได้ยาก ต่อมาจึงใช้วิธีการน าเข้า

เมลด็แทน เปล่ียนเป็นใช้วิธกีารเพาะเมลด็ตดักิ่งขยายพันธุ ์

 พืชตระกูลมะนาว ชอบแดด ใช้วิธกีารปรับตัวของต้น ปลูกเหมือนต้นไม้ทั่วไปแต่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ด้วยการ

ดูแลเอาใส่ใจ คอยสอดส่องใกล้ชิด รดน า้ต้องดูจากสภาพอากาศ ปกตริดน า้แค่เช้า ถ้าร้อนจัดกล็ดเช้า-เยน็ และถ้าฝนตก

กไ็ม่จ าเป็นต้องรดน า้ โดยอาจจะใช้เมลด็หรือใช้วิธปัีกช า มะนาวนิ้ วมอืสามารถเตบิโตได้ดใีนพ้ืนที่ที่ปริมาณน า้ฝนสงูและมี

แสงแดดมาก และมะนาวนิ้ วมอืยังสามารถทนต่อน า้ค้างและแสงแดดจัดได้  

 ยังสามารถเจริญเตบิโตได้ดใีนกระถาง ขายเป็นต้นกระถาง ในกระถางแต่ละกระถางจะมีจ านวนลูกมะนาวนิ้ วมือ

ไม่เท่ากนั ขึ้นอยู่กบัขนาดของต้น หากต้นเลก็จะมลีูกต่อต้นประมาณ 10-15 ลูก แต่ถ้าเป็นต้นใหญ่จะมผีลประมาณ 30-

50 ลูกต่อกระถาง รายได้ต่อกระถาง 250 บาท ขายได้ประมาณเดอืนละประมาณ 10,000 บาท ผลผลิตจะเริ่มออกตาม

อายุของต้นมะนาวนิ้ วมือคือ  7 เดือนต้นมะนาวนิ้ วมือจะออกดอกและเกบ็เกี่ยวผลผลิตได้หลังจากนั้นใน 2 เดือน ขึ้นอยู่

กับฤดูกาล ถ้าเป็นช่วงแล้ง(ฤดูร้อน) มะนาวนิ้ วมือจะขาดตลาด สาเหตุคือมีอากาศร้อนจัด ท าให้ต้นมะนาวนิ้ วมือ

เจริญเติบโตช้า เพราะต้นมะนาวนิ้ วมือเป็นต้นที่เจริญเติบโตได้ดีในอากาศเยน็ชื่น ควรปลูกที่มีมีอุณหภมูิ 15-29 องศา

เซลเซียสจะได้ผลดทีี่สดุ ดงันั้นจะขายดใีนช่วงฤดูฝน 

 การขยายพันธุว์ิธใีช้เสยีบยอดจะใช้เวลาประมาณ 1 เดอืนกจ็ะน ามาปลูกลงแปลงได้ ถ้าขยายพันธุด้์วยกิ่ง จะออก

ราก 2 เดือนจึงจะตัดกิ่งมาปลูกได้ ต้นที่ปลูกจากกิ่งตอน 6 เดือนจึงจะให้ผลผลิต ถ้าปลูกด้วยวิธีการเพาะเมลด็จะใช้

เวลานานถงึ 2 ปี โดยมะนาวนิ้ วมอื 1 ผล จะมเีมลด็อยู่มากกว่า 10 เมลด็ขึ้นไป 

 กลยุทธท์างการตลาดอา้งอิงจากทฤษฏีหลกัการตลาด 4P’s (Marketing Mix) ส่วนผสมทางการตลาดน ามา

เป็นเคร่ืองมอืหรือใช้เป็นกลยุทธใ์นการวางแผนการตลาดม ี4 ประการ ซึ่งหลักการใช้กค็อืการวางแผนในแต่ละส่วนให้เข้า

กนัอย่างลงตวัและเหมาะสม ดงันี้  
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 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในด้านตัวผลิตภัณฑ์ของมะนาวนิ้ วมือนั้นมีสายพันธุ์ที่หลากหลาย ซึ่งแต่ละสาย

พันธุ์จะมีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน เช่น มะนาวนิ้ วมือพันธุ์ Red Champagne จะมี

เปลือกสีแดง เนื้ อข้างในมีสีแดงเข้ม และมะนาวนิ้ วมือพันธุ์ Tasty Green จะมีเปลือกเขียว เนื้ อข้างในขาวใส ลักษณะ

รปูทรงของมะนาวนิ้ วมอืมลัีกษะทรงรีกลมซึ่งต่างจากมะนาวทั่วไปที่มลัีกษณะเป็นทรงกลม ด้วยรปูลักษณท์ี่แตกต่างจึงเป็น

ข้อได้เปรียบ เป็นที่สนใจและต้องการของลูกค้า  

 2. ด้านราคา (Price) มะนาวนิ้ วมอืจะตั้งราคาที่สงูกว่ามะนาวทั่วไป เพ่ือต้องการกระตุ้นความน่าสนใจและสร้าง

ความแปลกใหม่เพราะมะนาวนิ้ วมอืเป็นพืชที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในเมอืงไทยและเป็นมะนาวที่หาซื้อได้ยาก ดงันั้นราคาจงึ

ค่อนข้างสงู ราคาลูกละ 200 บาท กโิลกรัมละ 2,500 บาท กลยุทธต์ลาดเดิมของมะนาวนิ้ วมือสามารถตอบสนองความ

ต้องการของตลาดได้ดอียู่แล้วจึงต้องรักษาระดบัความพึงพอใจของลูกค้าไว้ 

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ส่วนมากจะเน้นกระจายตามร้านอาหาร รีสอร์ท โรงแรมขนาดใหญ่มี

การเตรียมมะนาวนิ้ วมอืไว้ส าหรับผสมอาหารหรือผสมคอ็กเทลและขายผ่าน Social Media คอืผ่านทาง facebook fanpage 

ปัจจุบันมีการน ามะนาวนิ้ วมือเข้าสู่วงการเครื่องส าอาง โดยการน ามาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเซรั่มมะนาวคาเวียร์ ซึ่งมี

ความแปลกใหม่ มรีาคาด ีจับต้องได้ มคีนเคยรับประทานจากต่างประเทศและทราบว่าไทยกป็ลูกได้ ยิ่งท าให้กระแสตอบ

รับด ีดงัแผนภาพนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดงช่องทางการจัดจ าหน่ายมะนาวนิ้ วมือ 

 

 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มะนาวนิ้ วมือเป็นพืชที่ยังใหม่ส าหรับคนไทยเมื่อคุณสมเจตน์ พิมพ์

ทอง มีการริเร่ิมเพาะปลูกจึงท าให้ได้รับความสนจากสื่อต่างๆมากมาย ส านักข่าวหลายส านักที่ท ารายการเกี่ยวกับสินค้า

การเกษตรมารายการ เช่น รายการคิดนอกจอ(สถานีโทรทศัน์ Thai PBS) , รายคลินิกเกษตร (สถานีโทรทัศน์ช่องไทย

ทวีีสช่ีองสาม , รายการอ่านเข้าเส้น (สถานีโทรทศัน์ช่องวัน ) , รายกากรีนฟาร์มวาไรตี้ (สถานีโทรทศัน์ช่องอมรินทร์)ถอื

เป็นการประชาสมัพันธ์จากสื่อต่างๆ ท าให้กระตุ้นความต้องการหรือเกิดความอยากได้ของผู้บริโภค และเป็นที่รู้ จักใน

ระยะเวลาที่รวดเรว็ มกีารโฆษณาผ่านทาง Facebook นอกจากนี้ยังมกีารจัดโปรโมชั่นเกอืบทุกเดือน ซึ่งรายละเอยีดการจัด

โปรโมชั่นจะเปล่ียนแปลงไปในแต่ละเดอืนขี้นอยู่กบัยอดขาย โดยเฉพาะช่วงที่ยอดขายลดลง เช่น เดอืนนี้จนถงึสิ้นเดอืนจะ
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มกีารจัดโปรโมชั่นซื้อ 4 แถม 1 และในเดอืนถดัไปจะมกีารจัดส่งโดยไม่คิดค่าบริการเพ่ือดงึดูดความสนใจของลูกค้าให้มา

ซื้ออย่างต่อเนื่อง 

อภิปรายผลการศึกษา  

  จากผลการศึกษาสามารถแบ่งออกได้ 4 ประการหลัก ดงันี้  

 1. คนส่วนใหญ่จะมองถึงสนิค้าและรูปลักษณ์ภายนอกเป็นอนัดบัแรก จากงานวิจัยของ (รองศาสตราจารย์ ดร.

เชาว์ นุชจรี,2553) ได้กล่าวว่าด้วยภาพลักษณท์ี่แปลกใหม่ สะดุดตากย่ิ็งท าให้ลูกคาเกดิความสนใจ มหีลากหลายเพ่ือให้

ผู้บริโภคได้จัดหาได้ตามความสนใจและความต้องการของผู้บริโภค สนิค้าที่มคุีณภาพมากที่สดุย่อมมีราคาสงู ดงันั้น การ

ผลิตสนิค้าให้มคีุณภาพขึ้นอยู่กบัความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเตม็ใจซื้อในราคาที่สามารถซื้อได้ ตวัสนิค้าจะต้องมี

ลักษณะที่ปรากฏเป็นเอกลักษณท์ี่เด่นเพ่ือที่ลูกค้ารู้จักและจ าได้ 

 2. เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรประสบปัญหาราคามะนาวมีความผันผวนตลอดทั้งปี (ศิรินภา,2559) ซึ่งมะนาว

ทั่วไปมีราคาสูงสุดลูกละ 3-5 บาท (สันติ,2557) จึงได้มีการน ามะนาวนิ้ วมือจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาปลูกใน

ประเทศไทย และเมื่อเปรียบเทยีบราคาของมะนาวนิ้ วมือคือมีราคาคงที่ลูกละ 200 บาท ความแตกต่างของมะนาวทั้ง2 

ชนิดนี้ จะเห็นได้ว่าการปลูกมะนาวนิ้ วมือจะได้ผลผลิตราคาดีกว่า ราคาซื้ อ-ขายมะนาวนอกฤดูในแต่ละรอบมีความผัน

ผวนสูงมาก ก าหนดโดยพ่อค้าคนกลาง ในหน้าแล้งจะมีผลผลิตต ่าและความต้องการของผู้บริโภคมีตลอดปี (สิริภรณ 

ไกรเลิศ,2558) ท าให้ราคามะนาวทั่วไปมีราคาสงูแต่กย็ังไม่สงูเท่าราคามะนาวนิ้ วมือเพราะความแปลกใหม่มีหลายสาย

พันธุ ์รปูร่าง และเมลด็ผลที่เยอะ ท าให้มผีู้สนใจมากและเป็นที่ต้องการในตลาด 

 3.เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ (ศิรินภา,2559) พบว่ามีการจ าหน่ายที่คล้ายกัน ได้แก่ร้านอาหารอีสาน 

ร้านอาหารซีฟู้ด ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์  ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่ม โรงแรม แต่มะนาวนิ้ วมือมีการใช้ประโยชน์มากกว่ามะนาว

ทั่วไปคือสามารถน ามาตกแต่งอาหารให้เกดิวามสวยงาม ปัจจุบันมีความสนใจและนิยมเลือกใช้เคร่ืองส าอางที่มีส่วนผสม

ของสารสกดัจากสมุนไพรในธรรมชาตเิพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากสารสกดัจากธรรมชาตมิปีระโยชน์ในการรักษาโรคผวิหนังบาง

ชนิด เช่น ฝ้า กระ ยังสามารถพัฒนาเป็นสารที่ช่วยท าให้ผิวขาวที่ใช้ในเคร่ืองส าอาง (วรรธนา,2558) จึงท าให้มะนาวนิ้ ว

มอืได้เข้าสู่วงการเคร่ืองส าอางซึ่งมะนาวนิ้ วมอืได้เป็นส่วนผสมในการผลิตโลชั่น คอืโลชั่นคาเวียร์  

 4.การส่งเสริมการตลาดของมะนาวนิ้ วมื้อการประชาสมัพันธจ์ากสื่อต่างๆ ท าให้กระตุ้นความต้องการหรือเกิด

ความอยากได้ของผู้บริโภค ผ่านทางรายการที่เกี่ยวกบัสนิค้าการเกษตรต่างๆเช่น รายการคดินอกจอ(สถานีโทรทศัน์ Thai 

PBS) , รายคลินิกเกษตร (สถานีโทรทศัน์ช่องไทยทวีีสช่ีองสาม , รายการอ่านเข้าเส้น (สถานีโทรทศัน์ช่องวัน ) , รายกาก

รีนฟาร์มวาไรตี้ (สถานีโทรทัศน์ช่องอมรินทร์) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุปราณี ,2545) ได้กล่าวว่า ปัจจุบันการ

ส่งเสริมการตลาดเป็นส่วนส าคญัของการท าการตลาด ถงึแม้ว่ามะนาวสดจะเป็นพืชเศรษฐกจิที่ทุกคนรู้จักถ้ามกีารส่งเสริม

การตลาดหรือแนะน าผลิตภัณฑ์โดยการเสริมคุณค่าจะช่วยในการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์เดียวกันด้วย การ

ส่งเสริมการตลาดสนิค้าเกษตร อาจท าได้โดย การแนะน าผลิตภัณฑผ่์านรายการที่เกี่ยวกบัสนิค้าเกษตรต่างๆ และการจัด

โปรโมชั่นซื้อ 4 แถม 1 และในเดอืนถดัไปจะมกีารจัดส่งโดยไม่คดิค่าบริการเพ่ือดงึดูดความสนใจของลูกค้าให้มาซื้ ออย่าง

ต่อเนื่อง เมื่อท าการเปรียบเทยีบกับงานวิจัยของ (ศิรินภา,2559)กล่าวว่าซื้ อมาก ลดมาก แถมมากเพ่ือเป็นการกระตุ้น

การขายให้มากขึ้น จึงเริ่มโครงการซื้อมาก ลดมากแถมมาก เพ่ือให้ลูกค้าสั่งซื้อเพ่ิมมากขึ้น 

 

สรุปผลการศึกษา 

  1.จากการศึกษารปูแบบและกลยุทธก์ารด าเนินงานธรุกจิมะนาวนิ้ วมอื พบว่ามรีาคาผลผลิตที่สงูกว่ามะนาวทั่วไป 

ไม่ว่าจะเป็นการรับซื้อ การขายส่งขาย ขายปลีกหรือส่งออกต่างประเทศ ถึงแม้ราคามะนาวนิ้ วมือนั้นจะมีราคาค่อนข้างสงู

แต่กเ็ป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก  

 2. จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมกีารปิดกั้นการรับรู้สิ่งใหม่ๆ การท าให้เกษตรกรมคีวามเข้าใจในมะนาวนิ้วมอื

นั้นต้องอาศัยกลยุทธ์ด้านราคา ช่วยเป็นสิ่งโน้มน้าวให้เกษตรกรอยากท าและมะนาวนิ้ วมือไม่ได้พียงแต่จะใช้ประกอบ

อาหารอย่างเดยีว ทั้งยังสามารถน ามาพัฒนาแปรรปูในด้านเคร่ืองส าอางและครีมบ ารงุผวิเพ่ือสร้างรายได้ให้เกษตรกรขึ้น 
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บทคดัย่อ 

 ในปัจจุบันรูปแบบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในประเทศไทยยังไม่

ชัดเจน สาเหตุหนึ่งเนื่องจากการเข้าถึงสภาพพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยที่เป็นไปอย่างยากล าบาก ดังนั้นงานวิจัยนี้ มี

วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการกระจายตวัเชิงพ้ืนที่ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเร้ือรังชุมชนโป่งกลางน า้ ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงราย และจัดท าฐานข้อมูลสขุภาพ โดยการส ารวจเกบ็พิกดัข้อมูลต าแหน่งของผู้ ป่วย พบผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังทั้งหมด 60 ราย จ าแนกรายโรค ได้แก่ โรคความดนัโลหิตสงู 42 ราย โรคเบาหวาน 12 ราย โรคปอดอดุกั้นเรื้ อรัง 

3 ราย โรคเบาหวานและความดันโลหิตสงู 2 ราย และโรคหืด 1 ราย การวิเคราะห์การกระจายตัวด้วยระบบสารสนเทศ

ภมูิศาสตร์ด้วยค่าดัชนีความใกล้เคียง (Nearest Neighbor Index) พบว่า ผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังมีการกระจายตัวแบบ

รวมกลุ่ม ซึ่งผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังกระจุกตัวรวมกลุ่มอยู่ตามหย่อมพ้ืนที่ที่อยู่อาศัย โดยในพ้ืนที่ชุมชนโป่งกลางน า้มี

จ านวนหย่อมหมู่บ้านทั้งหมด 12 หย่อม ผู้วิจัยได้แบ่งการกระจายตวัของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเร้ือรังพ้ืนที่ชุมชนโป่งกลางน า้

กระจายตัวอยู่ใน 8 โซนพ้ืนที่ เนื่องจากบางหย่อมชุมชนมีพ้ืนที่ใกล้เคียงกนั โดยในโซนห้วยนากาด และโซนโป่งกลางน า้ 

หกใหม่ และยอดดอย มีจ านวนผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังที่มากที่สุดและเท่ากัน จ านวน 18 ราย จากข้อมูลการส ารวจ

สภาพแวดล้อมและการสมัภาษณเ์จ้าหน้าที่สาธารณสขุยังพบว่ามเีพียง 2 โซนพ้ืนที่ดังกล่าวที่มีลักษณะเป็นศูนย์กลางของ

ชุมชน โซนหกเก่า โซนหล่ีวู และโซนโป่งเหย้า พบจ านวนผู้ป่วยโซนละ 5 ราย โซนสามแยกโป่งใหม่ จ านวน 4 ราย โซน

โป่งมูเซอ และบ่อแร่ 3 ราย และโซนโป่งกะเหร่ียง จ านวน 2 ราย ตามล าดับ และพบว่า 2 โซนพ้ืนที่ที่มีจ านวนผู้ป่วยโรค

ไม่ติดต่อเร้ือรังมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ข้อมูลสุขภาพสามารถช่วยให้การ

ด าเนินการเชิงรุก และการเข้าถึงผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่สาธารณสขุประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านโป่งกลางน า้

อย่างมปีระสทิธผิล 

ค าส าคญั: การกระจายตวัเชิงพ้ืนที่  โรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง  
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Abstract 

Thailand is currently unclear in forms of public health services for non-communicable diseases. One 

reason, ability to access the home of non-communicable diseases patients. The propose of this research was to study 

spatial distribution of non-communicable diseases in Pong Klang Nam, Wawee Sub-district, Mae Suai District, 

Chiang Rai Province and provide data base of health, by surveying and collecting the geographical coordinate of 

non-communicable diseases patients. The result of research was total 60 of chronic non-chronic disease patients 

there were 42 people of hypertension, 12 people of diabetes, 3 people of chronic obstructive pulmonary diseases, 

2 people of hypertension and diabetes and a person of Asthma. Spatial distribution analysis was used GIS program 

by Nearest Neighbor Index that found this clustered pattern of non-communicable diseases patients and they live 

each of zones. This study area it was found that 12 block in Pong Klang Nam area and grouping into 8 zone of 

Pong Klang Nam areas because some block was near other block site. Spatial distribution analyst of non-

communicable diseases patients that found Huay Na Kad zone and Pong Klang Nam/Hok Mai and Yord Doi zone 

had the most and equal non-communicable diseases patients of 18 people. Both zones are centered on the area, 

these data from the survey and officers. Moreover, there two zones find the most non-communicable disease 

patients, mostly hypertension and diabetes. Follow by Li Woo zone and Pong Yao zone had the equal non-

communicable diseases of 5 people, Sam Yak Pong Mai zone had 4 people, Pong Muser and Bor Rare zone had 

3 people, and Pong Ka Riang had 2 people, respectively. Spatial distribution of non-communicable diseases data 

can support health promoting hospital official and community for proactive action and access to patients effectively. 

Keywords: Spatial Distribution, non-communicable diseases 

 

บทน า 

สถานการณโ์รคไม่ตดิต่อเร้ือรังในประเทศไทยในปัจจุบนั พบว่า รปูแบบของการให้บริการของเจ้าหน้าที่ทางด้าน

สาธารณสขุที่ยังไม่ชัดเจน รวมถงึแผนงานยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสขุภาพและป้องกนัโรค พ.ศ. 2556 ที่เกี่ยวข้องกบั

โรคไม่ติดต่อเร้ือรังที่ส  าคญั คือ การจัดการโรคส าคญั 5 โรค ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสงู โรคหัวใจ โรคหลอด

เลือดสมอง และโรคมะเรง็ (สถาบนัวิจัยและประเมนิเทคโนโลยีทางการแพทย์, 2557) สาเหตหุนึ่งเนื่องมาจากการเข้าถึง

สภาพพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยที่เป็นไปอย่างยากล าบาก และการให้ความร่วมมือของผู้ป่วยซึ่งต้องมีการปรับปรุงให้ดี

ยิ่งขึ้น จากข้อมูลศูนย์จัดการความรู้ผู้ ป่วยโรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ ปี 2559 ระบุว่าโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังไม่ได้เกดิจากเชื้อ

โรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกดิจากนิสยัหรือพฤติกรรมการด าเนินชีวิต ซึ่งมีการด าเนิน

โรคอย่างช้า ๆ และค่อย ๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีอาการของโรคแล้วมักจะเกดิการเรื้ อรังของโรค สาเหตุหลัก

ส าคัญ คือ พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต การรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวานจัด เคม็จัด อาหารที่มีไขมนั

สงู อาหารป้ิงย่าง การดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ การสบูบุหร่ี การไม่ออกก าลังกาย การนอนดึก การมีความเครียดสงู การ

รับประทานยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เป็นต้น และจากข้อมูลของสมาคมความดันโลหิตสงูแห่งประเทศไทยที่ได้อธิบายว่า

การกนิเคม็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มผีลส่งเสริมให้เกดิโรคความดนัโลหิตสงู และจากการศึกษาของณชิารีย์ ใจค าวัง (2558) ได้

ศึกษานิสยัการบริโภคอาหารและวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป โดยส่วนใหญ่ชอบอาหารรสเคม็ หวาน เผด็ นิยมปรุงรสอาหารด้วย

การเตมิผงปรงุรส น า้ปลา น า้ตาล เป็นพฤตกิรรมเสี่ยงต่อการเกดิโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสงู  

พ้ืนที่ชุมชนบ้านโป่งกลางน า้ ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและ

บางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา สลับกบัป่าดงดิบ สภาพภมูิประเทศเป็นภเูขา ประชากรส่วนใหญ่อยู่อาศัยบนพ้ืนที่สงู ตามเชิง

เขา และที่ราบเชิงเขา กระจายไปตามลักษณะภมูปิระเทศ ซึ่งมสีภาพพ้ืนที่ที่มหีลายหย่อมชุมชน ในพ้ืนที่แต่ละหย่อมชุมชน

มกีารกระจายตวัออกไป โดยมรีะยะทางระหว่างหย่อมชุมชนที่ค่อนข้างไกล และการเข้าถงึที่ยากล าบาก และจากข้อมูลของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านโป่งกลางน า้ ปี พ.ศ. 2558 มีผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังสะสมถึงจ านวน 60 คน จึง
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ส่งผลให้การบริการ และการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร ซึ่งจะส่งกระทบต่อถึงความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกบัการดูแลรักษาตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเร้ือรัง 

ผู้วิจัยเหน็ว่าการน าเอาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การกระจายตัวเชิง

พ้ืนที่และต าแหน่งที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสขุได้ทราบสภาพพ้ืนที่และ

ต าแหน่งที่อยู่ของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและแม่นย า เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้ไปปรับปรุงการเข้าถึงผู้ป่วยในพ้ืนที่หรือการ

ด าเนินการเชิงรกุของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลต่อไป 

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาการกระจายตวัเชิงพ้ืนที่ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเร้ือรังเป็นการจัดท าฐานข้อมูลสขุภาพของผู้ป่วยโรคไม่

ติดต่อเร้ือรังในพ้ืนที่บ้านโป่งกลางน า้ ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง

จากโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลโป่งกลางน า้จ านวนทั้งหมด 60 คน เพ่ือคัดแยกจ านวน ประเภทของโรค และการ

ส ารวจสภาพพ้ืนที่จริงส าหรับเกบ็ข้อมูลพิกัดต าแหน่งที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการจัดท าฐานข้อมูล

สขุภาพผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง เป็นเครื่องมือทางด้านระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป เครื่องระบุต าแหน่งบนพ้ืนโลกจากดาวเทยีม (GPS) ร่วมกบัข้อมูลผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังตาม

ชนิดของโรค จ านวนของผู้ป่วย ต าแหน่งบ้านเลขที่ และที่อยู่ของผู้ป่วยในพ้ืนที่บ้านโป่งกลางน า้สู่การแสดงต าแหน่งพิกดั

ทางภมูศิาสตร์ของที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเร้ือรังในรปูแบบของแผนที่ เพ่ือวิเคราะห์การกระจายตวัเชิงพ้ืนที่ของ

ผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง โดยวิเคราะห์ด้านระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ใช้การวิเคราะห์ดัชนีค่าความใกล้เคียง (Nearest 

Neighbor Index) เพ่ือวิเคราะห์การกระจายตวัของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้ อรัง โดย 1) ค่าดชันีอยู่ในช่วงระหว่างค่า 0.00-

0.80 แสดงว่ามีรูปแบบการกระจายตัวทางพ้ืนที่เป็นการกระจายตัวแบบ Clustered (แบบกลุ่ม) 2) ค่าดัชนีอยู่ในช่วง

ระหว่างค่า 0.81-1.30 แสดงวามีรูปแบบการกระจายตัวทางพ้ืนที่การกระจายตัวแบบ Random (แบบสุ่มทั่วไปไม่

แน่นอน คือ มีระยะห่างจากจุดทั้งใกล้และไกลพอ ๆ กัน และ3) ค่าดัชนีอยู่ในช่วงระหว่างค่า 1.31-2.15 แสดงว่ามี

รูปแบบการกระจายตัวทางพ้ืนที่เป็นการกระจายตัวแบบ Dispersed (แบบกระจายไป หรือแบบแผน) คือ ระยะห่าง

ระหว่างจุดเท่ากนัอย่างสม ่าเสมอ (อ้างในพรสมทิธิ์ ฉายสมทิธกุิล, 2559) ท าการวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมูลการส ารวจสภาพ

พ้ืนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลจากการสมัภาษณเ์จ้าหน้าที่สาธารณสขุ เพ่ือการส่งเสริมการเข้าถงึผู้ป่วยในพ้ืนที่หรือ

การด าเนินการเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลโป่งกลางน า้ ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้

อย่างแม่นย า และมปีระสทิธผิล 

 

ผลการศึกษา 

 ผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังจ าแนกตามชนิดของโรค พบว่า ในชุมชนโป่งกลางน า้มีผู้ ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

จ านวน 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.33 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในชุมชนโป่งกลางน ้าทั้งหมด  รองลงมา คือ 

โรคเบาหวาน จ านวน 13 ราย คดิเป็นร้อยละ 21.67 ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังในชุมชนโป่งกลางน า้ทั้งหมด โรคปอด

อุดกั้นเรื้ อรัง จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในชุมชนโป่งกลางน า้ทั้งหมด โรคความดัน

โลหิตสงูและโรคเบาหวาน จ านวน 2 ราย คดิเป็นร้อยละ 3.33 ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังในชุมชนโป่งกลางน า้ทั้งหมด 

และโรคหืด จ านวน 1 ราย คดิเป็นร้อยละ 1.67 ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังในชุมชนโป่งกลางน า้ทั้งหมด ตามล าดบั ดงั

ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ชนิดและจ านวนโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง 

ชนิดโรค จ านวน (คน)  รอ้ยละ 

ความดันโลหิตสงู 41 68.33 

เบาหวาน 13 21.67 

ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 3 5 

ความดันโลหิตสงูและเบาหวาน 2 3.33 

หืด 1 1.67 

รวม 60 100 

 

การส ารวจภาคสนามในพ้ืนที่ชุมชนโป่งกลางน า้ พบว่า ในพ้ืนที่ชุมชนโป่งกลางน า้ มหีมู่บ้านบริวารที่สามารถแยก

ออกได้ 12 หย่อมชุมชน โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 8 โซนพ้ืนที่ ได้แก่ โซนที่ 1 โป่งกลางน า้ หกใหม่ และ

ยอดดอย โซนที่ 2 หกเก่า โซนที่ 3 สามแยกโป่งใหม่ โซนที่ 4 โป่งกะเหร่ียง โซนที่ 5 โป่งเหย้า โซนที่ 6 หล่ีวู โซนที่ 7 โป่ง

มูเซอ บ่อแร่ และโซนที่ 8 ห้วยนากาด เนื่องจากในบางหย่อมชุมชนมอีาณาเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกนั โดยผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อ

เรื้ อรังรายโซน เมื่อวิเคราะห์การกระจายตัวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยค่าดัชนีค่าความใกล้เคียง )Nearest 

Neighbor Index  (โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ  0.190764 แสดงว่าผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังมีการกระจายตัวแบบรวมกลุ่ม ซึ่ง

ผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเร้ือรังกระจุกตวัรวมกลุ่มอยู่ตามหย่อมพ้ืนที่ทั้งหมด 8 หย่อม ได้แก่  

โซนที่ 1 โป่งกลางน า้ หกใหม่ และยอดดอย มผีู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังทั้งหมด 18 ราย คดิเป็นร้อยละ 30 ของ

ผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังทั้งหมดในชุมชนโป่งกลางน า้ โดยแยกเป็นเพศชาย จ านวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของ

ผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้ อรังในโซนโป่งกลางน า้ หกใหม่ และยอดดอย และเพศหญิง จ านวน 10 ราย คดิเป็นร้อยละ 55.56 

ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังในโซนโป่งกลางน า้ หกใหม่ และยอดดอย มผีู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู จ านวน 12 ราย คดิ

เป็นร้อยละ 66.66 ของผู้ ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้ อรังในโซนโป่งกลางน า้ หกใหม่ และยอดดอย โรคเบาหวาน จ านวน 4 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในโซนโป่งกลางน า้ หกใหม่ และยอดดอยโรคความดันโลหิตสงูและ

โรคเบาหวาน และโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง จ านวนโรคละ 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในโซน

โป่งกลางน า้ หกใหม่ และยอดดอย ตามล าดบั 

โซนที่ 2 หกเก่า มีผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังทั้งหมด 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง

ทั้งหมดในชุมชนโป่งกลางน า้ โดยแยกเป็นเพศชาย จ านวน 2 ราย คดิเป็นร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังในโซน

หกเก่า และเพศหญิง จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังในโซนหกเก่า มีผู้ ป่วยโรคความดนั

โลหิตสูง จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังทั้งหมดในหกเก่า และโรคปอดอุดกั้นเรื้ อรัง 

จ านวน 1 ราย คดิเป็นร้อยละ 20 ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังทั้งหมดในหกเก่า ตามล าดบั  

โซนที่ 3 สามแยกโป่งใหม่ มีผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังทั้งหมด 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของผู้ ป่วยโรคไม่

ตดิต่อเรื้อรังทั้งหมดในชุมชนโป่งกลางน า้ โดยแยกเป็นเพศชาย จ านวน 1 ราย คดิเป็นร้อยละ 25 ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อ

เรื้ อรังทั้งหมดในชุมชนสามแยกโป่งใหม่ และเพศหญิง จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง

ทั้งหมดในชุมชนสามแยกโป่งใหม่ มผีู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู และโรคเบาหวาน จ านวนโรคละ 2 ราย โดยแต่ละโรคคดิ

เป็นร้อยละ 50 ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังทั้งหมดในชุมชนสามแยกโป่งใหม่ 

โซนที่ 4 โป่งกะเหร่ียง มีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังทั้งหมด 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรังทั้งหมดในชุมชนโป่งกลางน า้ โดยแยกเป็นเพศชาย จ านวน 1 ราย คดิเป็นร้อยละ 50 ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้ อรัง

ทั้งหมดในโซนโป่งกะเหร่ียง และเพศหญิง จ านวน 1 ราย คดิเป็นร้อยละ 50 ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังทั้งหมดในโซน

โป่งกะเหร่ียง มีผู้ ป่วยโรคความดันโลหิตสงู จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังทั้งหมดใน

โซนโป่งกะเหร่ียง  

โซนที่ 5 โป่งเย้า มีผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งหมด 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ทั้งหมดในชุมชนโป่งกลางน ้า โดยแยกเป็นเพศชาย จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง
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ทั้งหมดในโซนโป่งเย้า และเพศหญิง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังทั้งหมดในโซนโป่ง

เย้า มผีู้ป่วยโรคความดนัโลหิตสงู จ านวน 5 ราย คดิเป็นร้อยละ 100 ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังทั้งหมดในโซนโป่งเย้า  

โซนที่ 6 หล่ีวู มีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังทั้งหมด 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง

ทั้งหมดในชุมชนโป่งกลางน า้ โดยแยกเป็นเพศชาย จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง

ทั้งหมดในโซนหล่ีวู และเพศหญิง จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังทั้งหมดในโซนหล่ีวู มี

ผู้ ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังทั้งหมดในโซนหล่ีวู และ

โรคเบาหวาน จ านวน 2 ราย คดิเป็นร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเร้ือรังทั้งหมดในโซนหล่ีวู ตามล าดบั  

โซนที่ 7 โป่งมูเซอ บ่อแร่ มีผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังทั้งหมด 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้ อรังทั้งหมดในชุมชนโป่งกลางน า้ โดยแยกเป็นเพศชาย จ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้ อรังทั้งหมดในโซนโป่งมูเซอ บ่อแร่ และเพศหญิง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง

ทั้งหมดในโซนโป่งมูเซอ บ่อแร่ มีผู้ ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของผู้ ป่วยโรคไม่

ตดิต่อเรื้อรังทั้งมดในโซนโป่งมูเซอ บ่อแร่ และโรคเบาหวาน จ านวน 1 ราย คดิเป็นร้อยละ 33.33 ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อ

เรื้อรังทั้งหมดในโซนโป่งมูเซอ บ่อแร่ ตามล าดบั  

โซนที่ 8 ห้วยนากาด มีผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังทั้งหมด 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 30 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้ อรังทั้งหมดในชุมชนโป่งกลางน า้ โดยแยกเป็นเพศชาย จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้ อรังทั้งหมดในโซนห้วยนากาด และเพศหญิง จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง

ทั้งหมดในโซนห้วยนากาด มีผู้ ป่วยโรคความดันโลหิตสงู จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อ

เรื้ อรังทั้งหมดในโซนห้วยนากาด โรคเบาหวาน จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของผู้ ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง

ทั้งหมดในโซนห้วยนากาด โรคความดนัโลหิตสงูและโรคเบาหวาน โรคปอดอดุกั้นเรื้อรัง และโรคหืด จ านวนโรคละ 1 ราย 

โดยแต่ละโรคคดิเป็นร้อยละ 5.56 ของผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังทั้งหมดในโซนห้วยนากาด ตามล าดบั ดงัรปูที่ 1 

การวิเคราะห์การกระจายเชิงพ้ืนที่ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในพ้ืนที่ชุมชนโป่งกลางน า้ ต าบลวาวี อ าเภอแม่

สรวย จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเร้ือรังมจี านวนมากที่สดุ และกระจุกตวัอยู่ใน 2 โซนพ้ืนที่ ได้แก่ 1 ( โซน

โป่งกลางน า้ หกใหม่ และยอดดอย เนื่องจากมีการตั้งถิ่นฐาน และการขยายตัวของชุมชนตามสองข้างทางของถนนสาย

หลัก)ตีนดอยมีความเจริญมากที่สุดเมื่อเทียบกับโซนพ้ืนที่อื่น ๆ ในพ้ืนที่ชุมชนโป่งกลางน า้ ถือได้ว่าเป็น (แม่สลัก -

ศูนย์กลางของชุมชน มีโรงเรียนโป่งกลางน า้ประชาสรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านโป่งกลางน า้ การพัฒนา

ทางพ้ืนที่ทั้งสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้ส่งผลให้ชุมชนมีความเจริญมากย่ิงขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาทางด้านการ

ขนส่งยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกดิร้านค้าภายในชุมชนและได้ส่งผลถึงความสามารถ/ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งสนิค้า

และบริการต่าง ๆ และ 2 ( โซนห้วยนากาด เนื่องจากมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณที่ราบระหว่างภูเขา เส้นทางการ

คมนาคมขนส่งเข้าสู่ศูนย์กลางของชุมชนโป่งกลางค่อนข้างล าบาก ถนนมีลักษณะเป็นถนนลูกรังที่มีทั้งความโค้งตามแนว

เขา และความชันที่ค่อนข้างอนัตรายต่อการเดนิทางด้วยยานพาหนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนท าให้บางช่วงเวลาไม่

สามารถเดินทางสญัจรได้ เนื่องจากการคมนาคม และการเข้าถึง ศูนย์กลางของชุมชนที่ไม่สะดวกเท่าที่ควร โซนห้วยนา

กาดจึงเกดิศูนย์กลางขนาดรองลงมาภายในโซนนี้  จึงส่งผลให้ผู้ป่วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรังกระจุกตวัอยู่ในพ้ืนที่ทั้ง 2 โซน 
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รปูที่ 1 พ้ืนที่ชุมชนโป่งกลางน า้ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

การกระจายตัวเชิงพ้ืนที่ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในพ้ืนที่ชุมชนโป่งกลางน า้ ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย 

จังหวัดเชียงราย เป็นการวิเคราะห์ค่าดัชนีความใกล้เคียง (Nearest Neighbor Index) ร่วมกับการส ารวจสภาพแวดล้อม 

และร่วมกบัเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ ซึ่งมีลักษณะการกระจายตัวแบบรวมกลุ่ม (Clustered) สอดคล้องกบัการศึกษาของวันวิ
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สาข์ ค าสุข (2558) ที่พบรูปแบบการกระจายตัวของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพ้ืนที่ต าบลบ้านคลอง อ าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลกมีการกระจายตัวแบบเป็นกลุ่มก้อน (Clustered distribution) ตามการกระจุกตัวของบ้านเรือน และ

สอดคล้องกบัการศึกษาของพรสมิทธิ์ ฉายสมิทธกุิล (2559) ที่ได้วิเคราะห์การกระจายตัวของวัดที่มีอตัลักษณ์ด้านวัตถุ

มงคลและพระเคร่ือง โดยใช้ดชันีย่านใกล้เคยีงพบรปูแบบที่ตั้งของวัดมลัีกษณะเป็นรปูแบบเกาะกลุ่ม (clustered pattern) 

โดยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในชุมชนโป่งกลางน ้าส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานมากที่สุด

ตามล าดับ และผู้ป่วยกระจุกตัวอยู่ใน 2 โซนพ้ืนที่ คือ 1) โซนโป่งกลางน า้ หกใหม่ และยอดดอย ซึ่งเป็นโซนชุมชนที่

ตั้งอยู่ตามเส้นถนนสายหลัก(ตีนดอย- แม่สลัก) และเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางชุมชนมีความเจริญมากสดุเมื่อเปรียบเทยีบกบั

โซนอื่น ๆ ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านโป่งกลางน า้ และ2) โซนห้วยนากาด ตั้งอยู่พ้ืนที่ราบระหว่างภูเขา เนื่องจากสภาพการ

คมนาคมจากโซนพ้ืนที่สู่ศูนย์กลางและถนนเส้นหลักค่อนข้างล าบาก จึงเกิดศูนย์กลางล าดับรองลงมา และยังพบว่าใน

พ้ืนที่ชุมชนโป่งกลางน า้มีร้านค้าภายในชุมชนเพียง 2 โซนพ้ืนที่ดังกล่าวนี้ เท่านั้น ด้วยบริบทของทั้ง 2 โซนพ้ืนที่จึงเป็น

เหตุผลเชิงพ้ืนที่การเกิดร้านค้าในชุมชนที่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคความดัน

โลหิตสูงและโรคเบาหวานที่พบมากที่สุดตามล าดับในชุมชนโป่งกลางน า้ สาเหตุหนึ่งมาจากการพฤติกรรมการบริโภค

อาหารและวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไป การให้องค์ความรู้ เกี่ยวกบัสาเหตุการเกดิโรคเร้ือรังไม่ติดต่อมีความส าคัญเป็นอย่าง

ย่ิงที่จะช่วยส่งเสริมให้เกดิการควบคุมจ านวนการเกดิโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสขุเข้าถึงผู้ป่วยใน

โซนพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นย าจากการใช้แผนที่การกระจายตัวของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังในพ้ืนที่ชุมชนโป่งกลางน า้

ซึ่งน าไปสู่การวิเคราะห์ความสมัพันธข์องจ านวนผู้ป่วยกบัพ้ืนที่ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

ความทรงจ าเกี่ยวกบัพ้ืนที่นับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคล่ือนประวัติศาสตร์ให้มีชีวิตชีวามากขึ้น บทความชิ้นนี้

เป็นการน าเสนอการจัดการพ้ืนที่ม่อนฤาษีและดอยเวียงอย่างมีส่วนร่วมโดยชาวบ้านต าบลดงมะดะ ผ่านการเล่า เรื่อง

ประวัติศาสตร์  ซึ่ง“เรื่องเล่า” ที่ถ่ายทอดมานี้ เชื่อมโยงถึงวิถีการด ารงชีพของชาวบ้าน จนท าให้ชาวบ้านรู้สึกหวงแหน

พยายามที่จะอนุรักษ์ รปูแบบของการแปรสภาพการอนุรักษ์พ้ืนที่จึงมคีวามสอดคล้องกบัลักษณะทางความเชื่อที่อ้างองิกบั

เร่ืองราวหรือต านานที่เกดิขึ้น ผ่านการเล่าสบืต่อกนัมา กระบวนการเช่นนี้ท าให้ชาวบ้านมีปฏบิัตกิารต่อพ้ืนที่ทั้งสองแหล่ง 

เช่น ชาวบ้านเป็นทั้ง “ผู้กระท าการ” ในการประกอบพิธกีรรมต่อความเชื่อในบรรพบุรษุอย่างเคารพ นอกจากนั้นแล้ว

ปฏิบัติการของพวกเขาน าไปสู่สิทธิในการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในฐานะ “เจ้าของ” ของม่อนพระฤาษีและดอยเวียงซึ่ง

ผู้วิจัยเรียกปรากฏการณ์นี้ ว่า “การสถาปนาสทิธบินพ้ืนที่ศักดิ์สทิธิ์” ซึ่งท าให้พวกเขาสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่

เพ่ือการด ารงชีพมากกว่านั้นอ านาจที่เกดิขึ้นน าไปสู่การด ารงอยู่ของชุมชนดงมะดะอกีทางหนึ่งด้วย   

ค ำส ำคญั  การจัดการกบัเร่ืองเล่า  การจัดการอย่างมส่ีวนร่วม  ความทรงจ าทางสงัคม  พ้ืนที่ศักดิ์สทิธ ์ สทิธชุิมชน 
 

Abstract 

Memory of space is path of driven community’s history. This article try to present to practice of 

Dongmada’s villager with management Mon  Phra Ra-See and Doi Wieng area. There are many narrative about  

this area past their experience and other. The narrative related their livelihoods and useful form this area until 

theyfeeling cherished. More than, they can conservation this area follow their believe. The power of their memory 

whit spirit space result to the villager’s practice. For example, they have an actor and ritual with their ancestral 

spirits respectfully. Then the practice of them bring to right and participant management as a “owner” of Mon Phra 

Ra-See and Doi Wieng. The researcher call their practice that “establishment right on the sacred space” which they 

have power in useful this area for their livelihoods. Moreover, the power bring to existence of Dongmada’s 

community.    

Keyword: Narrative Management, The Participant Management, Social memory, The sacred space, Right of 

community 

       

 

 

 

 

                                           

1 บทความวิจัยช้ินน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัย “การพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย” ประจ าปี

งบประมาณ 2559 โดยได้รับงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
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บทน า 

ความทรงจ าทางสังคม (Social memory) นับเป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในภาวะที่สังคมเผชิญกับ 

“วิกฤติ” ซึ่งสภาวะที่ถูกเรียกว่า วิกฤติ (crisis) นี้ เป็นได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ กรณีสถานการณ์ที่

เกดิขึ้นในภาคใต้ของไทย ที่ “วิกฤติ” ด้วยเหตุเพราะการใช้ความรุนแรงรวมทั้งการเจรจาไม่เป็นผล เมื่อเครื่องมือในการ

สลายวิกฤตอิย่างเช่น ปฏบิตักิารของรัฐไม่สามารถหยิบยื่นให้บรรลุผลได้  คนในพ้ืนที่ซึ่งเผชิญกบัความรนุแรงเลยแสวงหา

ทางออกโดยการสร้างปฏบิัติการที่เรียกว่าการร้ือฟ้ืนพ้ืนที่ความทรงจ ากลับคืนมาและอกีกรณีหนึ่งคือ พ้ืนที่ความทรงจ า

เกิดขึ้นในบริบทที่ผู้คนที่มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่สามารถหยิบใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ใหม่ เช่น งานศึกษาที่

กล่าวถึงพ้ืนที่เมืองหลวงพระบาง ของศุภชัย สงิห์ยะบุศย์ (2551)ที่เวลาที่เปล่ียนผ่าน ท าให้หลวงพระบางซึ่งแต่เดมิเป็น

เมอืงอนัสะท้อนถงึความสมัพันธร์ะหว่างกษัตริย์และประชาชน  ปัจจุบนัหลวงพระบางกลายมาเป็นเมอืงแห่งการท่องเที่ยว

ที่ระบบกษัตริย์นั้นได้เลือนหายไป แต่ชาวหลวงพระบางพยายามที่จะร้ือฟ้ืนความสมัพันธ ์โดยการสร้างสญัลักษณท์ี่บ่งชี้ ว่า

พวกเขาเคยด ารงชีวิตอย่างไร กรณีปู่เยอ ย่าเยอ  หรือ กรณีการแห่ขบวนของการนางสงัขาร อนัเป็นตัวแทนของกษัตริย์ 

การรื้อฟ้ืนความทรงจ าในลักษณะเช่นนี้  คอื การหยิบเอาความส าคญัของฉากชีวิตหนึ่งของชาวหลวงพระบางขึ้นมาเพ่ือเป็น

การสะท้อนตวัตนของคนหลวงพระบางที่มต่ีอราชวงศ์นั้นเอง ขณะที่ Tanabe Shigeharu (2002) ได้ชี้ ให้เหน็ว่าในสงัคมที่

เรียกว่าภาวะสมัยใหม่ (Modernization)วัฒนธรรมใหม่ที่เข้ามาในชุมชนนั้นได้ก่อให้เกิดการปะทะสังสรรค์กันขึ้นกับ

วัฒนธรรมดั้งเดิม การปะทะกนัเช่นนี้ เองที่ท าให้ชุมชนเกดิความระส ่าระส่าย หรือ วิกฤติ ด้วยเหตุนี้ ผู้คนจึงประกอบสร้าง

ความทรงจ าขึ้นลักษณะของความทรงจ าที่ทานาเบ้กล่าวถงึในภาวะสมัยใหม่นี้ ไม่ได้เป็นไปอย่างกลมกลืน หรือเป็นอนัหนึ่ง

อนัเดียวกนั หมายถึง มีความเลื่อนไหลระหว่างความทรงจ าของปัจเจกชนและความทรงจ าของสงัคม แต่ขึ้นอยู่กบัอ านาจ 

ที่คนจะหยิบเอาความทรงจ าของปัจเจกชนซึ่งคิดว่ามีประโยชน์ขึ้นมาเป็นความทรงจ าร่วมกไ็ด้เช่นเดียวกนักบัพ้ืนที่ต าบล

ดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 205 ปี  โดยที่ผู้วิจัยเลือกเป็นพ้ืนที่ศึกษา

เพ่ือให้เห็นถึงสภาพความเปล่ียนแปลงของของชุมชนทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงยุคโดยสรุปได้

ดงันี้  ในช่วงยุคแรกของการก่อตั้งหมู่บ้านนั้น หรือ ช่วงบุกเบกิก่อนการเกดิรัฐชาติตามหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่

เข้ามาอยู่  เป็นครัวเรือนแรกๆเป็นกลุ่มคนไทลื้ อตั้งชุมชนใกล้กบัแม่น า้ลาวไหลผ่าน เมื่อมคีวามมั่งคั่งกม็ีการรวมกลุ่มนั้น

สร้างวัดขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2355 ชื่อว่า วัดรวกหลวง และ วัดป่าห้า ในปีพ.ศ. 2410 มีการสร้างวัดดงมะดะขึ้น และในปี

พ.ศ. 2440 วัดผาบ่องกถู็กสร้างขึ้นจากศรัทธาของชาวบ้าน  นั่นสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อระบบการผลิตของคนในชุมชน 

น ามาซึ่งความมั่งคั่ง และตระกูลที่สั่งสมทุนได้กส็ามารถน าคณะศรัทธาร่วมกนัสร้างวัดช่วงนี้จึงมกีารถวายที่ดนิเพ่ือสร้างวัด

วาอารามด้วย  การช่วยเหลือกนัจึงเกดิขึ้นภายในกลุ่มชาตพัินธุ ์กลุ่มตระกูลเป็นหลัก    

ต่อมำในยุค 2445- 2575 หรือยุคการปฏิรูปบ้านเมือง ช่วงเวลานี้ นับได้ว่าชุมชนภาคเหนือเกิดการ

เปล่ียนแปลงทั้งในระดับเมอืง และระดับต าบล ในด้านการเมืองนั้นพบว่ามีการลดบทบาทของเจ้าเมืองแต่มีการตั้งอ าเภอ

ขึ้น ด้านเศรษฐกจินั้นพบว่าการขยายตวัของการค้าภาคเหนือมีผลต่อการขยายตวัของชุมชนด้วยเช่นกนั การก่อเกดิ “กาด

แม่ลาว” ซึ่งชาวบ้านกล่าวว่าตั้งขึ้นในราวปีพ.ศ. 2576 กลายมาเป็นเครื่องสะท้อนการปรับตัวของชุมชนต่อการขยายตัว

เข้ามาของการค้าใบยาสบู การก่อเกดิกาดลาวในช่วงนี้ด าเนนิไปเพ่ือสนองตอบต่อกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าใบยาสบู ที่ขยายตวัเข้า

สู่ภาคเหนือแล้ว กาดเช้ามืดจึงมีความส าคัญกบัชาวบ้านในฐานะเป็นแหล่งสะสมทุนอกีช่องทางหนึ่ง ความมั่งคั่งจากการ

สะสมทุนท าให้ผู้คนในท้องถิ่นกระจายครัวเรือนกนัมากขึ้นพบว่ามีการสร้างวัดแห่งใหม่ขึ้น ได้แก่ วัดผาบ่อง (ปัจจุบันอยู่

หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้านผาบ่อง) สร้างในปีพ.ศ. 2445 ขณะที่ทางทศิเหนือมีการสร้างวัดน า้ล้อมขึ้นในปีพ.ศ.2445 ซึ่งเป็น

วัดในหมู่บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 2 ขณะที่ช่วงเวลาต่อมา  

 ยุค 2476 -2530  เป็นช่วงที่การค้าเร่ิมขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะทางภาคเหนือนั้นมีแหล่งการค้าแห่งใหญ่

คอื ตลาดท่าอฐิ ในอตุรดติถ ์การค้าภายในหมู่บ้านยังคงด าเนินไป ควบคู่กบัการมตีลาดการค้าประจ าชุมชนขณะเดยีวกนัก็

มชีนต่างชาตพัินธุเ์ข้ามาท าการค้าด้วย  พบว่าช่วงนี้มบีรรดา “พ่อค้าวัวต่าง” ที่น าโดยชาวไทใหญ่เดนิทางน าสนิค้าจากทาง

รัฐฉานเข้ามาท าการค้าด้วย ในระหว่างทางมีการแวะพักบนเส้นทางสายอ าเภอแม่ลาว –พาน-พะเยา-แพร่-น่านและ
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อุตรดิตถ์  เพราะพบว่ามีชาวไทใหญ่ตั้งชุมชนอยู่ ณ หมู่บ้านร่องศาลาปัจจุบัน และก าไรจากการค้าของน ามาสร้าง

พระพุทธรปู สร้างวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชุมชนขึ้น ปรากฏพบว่าในปีพ.ศ. 2486 มกีารสร้างวัดอยู่บริเวณบ้านร่องศาลาฝั่ง

ตะวันออก โดยมจีารึกปีที่สร้างใต้ฐานพระพุทธรปู โดยนายอู่ส่วย นางเอ้ย เป็นผู้สร้าง (พ่อหนานเมอืงมา และพ่อส่วย ใจ

หาญ, สมัภาษณ์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559) ชื่อเดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดชุมทางศิริราช (พระครูอุปัตถัมภ์ ผาสกุจิ, 

สมัภาษณ์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)  ปัจจุบันนี้ กลายเป็นวัดร้าง ชาวบ้านย้ายไปสร้างวัดใหมชื่อว่าวัดร่องศาลา ซึ่ง

ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของถนนสายเชียงราย-พาน-พะเยา การก่อเกดิกาดท าให้วิถชีีวิตของผู้คนในท้องถิ่นมคีวามหลากหลาย

มากขึ้น กล่าวคือไม่เฉพาะแต่การยังชีพด้วยการท านาอย่างเดียว แต่การค้าข้าวเริ่มคึกคัก พบว่าคนท้องถิ่นเองกม็ีการน า

ข้าวเปลือกออกขาย(พ่อพงษ์พัฒน์ ค าน้อย, สมัภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ2์560) พบว่าในหมู่บ้านมีซอยข้าวเปลือก 

ชาวบ้านเรียกตดิปากและรับรู้ ว่าซอยนี้มทีี่มาจากการเป็นเส้นทางการบรรทุกข้าวเปลือกขายนั่นเองส่วนในแง่ของสงัคมและ

วัฒนธรรมแล้วพบว่ามกีารสร้างวัดขึ้นเป็นศูนย์กลางของชุมชนเช่น ราวปีพ.ศ. 2478 มกีารสร้างวัดป่าตงึขึ้นเป็นวัดประจ า

หมู่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 1 ในปีพ.ศ. 2497 พบว่ามีการสร้างวัดขึ้น 2 แห่ง ได้แก่ วัดสันหนองเหลียว และวัดห้วยส้านยาว

(บพิตร กนิาวงค์, สมัภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2560)ต่อมาในช่วงพ.ศ. 2500 ถือว่าเป็นช่วงที่นโยบายการพัฒนา

ของภาครัฐเข้ามาสู่หมู่บ้านความสมัพันธร์ะหว่างรัฐท้องถิ่น หรือ ผู้น าชุมชนสมัพันธก์บัการด าเนินตามนโยบายส่วนกลาง

ช่วงนี้ เองที่มีการสร้างถนนโดยลาดยางมะตอย มีผู้คนทยอยเข้ามาสู่หมู่บ้านมากขึ้ นมีการจัดตั้งโรงเรียนดงมะดะโดย

นายอ าเภอเมืองเชียงรายเป็นผู้ตั้งในปีพ.ศ. 2502 ปัจจุบันนี้ เปล่ียนชื่อมาเป็นโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ในระยะนี้ เองที่

ชุมชนให้ความส าคัญกับการศึกษา ได้มีการสร้างโรงเรียนขึ้นโดยการน าของกลุ่มผู้น าชุมชนและชาวบ้านและการเกิดขึ้น

ของคณะช่างซอในอ าเภอแม่ลาว คณะทองสร้อยจึงเป็นอกีคณะหนึ่งที่เป็นที่รู้จักซึ่งสะท้อนให้เหน็ว่าชุมชนให้ความส าคญั

กบัการศึกษาหาความรู้ทั้งในระบบและนอกระบบพร้อมทั้งระบบสาธารณสขุที่ขยายเข้าสู่หมู่บ้าน 

 ยุค พ.ศ. 2531-ปัจจุบนั ช่วงนี้พบว่าเป็นช่วงที่ต าบลมีการพัฒนาเกดิขึ้นหลายอย่าง คือมีการแยกอ าเภอแม่

ลาวออกมาจากอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในปีพ.ศ. 2536 ท าให้อ าเภอแม่ลาวมีการจัดการ บริหารเอง การก่อเกดิ

เทศบาลต าบลขึ้นสะท้อนให้เหน็ว่าการกระจายอ านาจในการบริหารท้องถิ่นเริ่มมากขึ้นท้องถิ่ นมีอสิระในการบริหารงาน 

หมายถงึว่าในแง่ของการดูแลเขตรับผิดชอบของตนเอง ช่วงนี้ เองที่ท าให้เหน็ว่าชุมชนเองมศีักยภาพในการรับมอืกบัความ

เปล่ียนแปลง โดยเฉพาะกลุ่มแกนน า หรือ ผู้น าชุมชนในต าบลดงมะดะที่มคีวามเข้มแขง็ กลุ่มปราชญ์ชุมชนที่มส่ีวนในการ

ผลักดันโครงการต่างๆ แต่อย่างไรกต็ามการพัฒนานั้นกจ็ ากดัอยู่เพียงกลุ่มปราชญ์ กลุ่มผู้น า และเทศบาล ในช่วงเดือน

พฤษภาคมปีพ.ศ. 2557 ที่1 ผ่านมาดงมะดะเผชิญกบั “แผ่นดินไหว” ซึ่งนับว่าเป็นเหตกุารณท์ี่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สนิ

และก าลังใจของคนภายในท้องถิ่นอย่างยิ่ง นั่นจึงเป็นจุดที่ท าให้ชาวบ้านดงมะดะตระหนักในคุณค่าตนเองและพยายามที่

 จะค้นหาศักยภาพของชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านอื่นๆอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคล ด้านประเพณี

วัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิเพ่ือร้ือฟ้ืนชุมชนขึ้นมาใหม่ โดยใช้ฐานทรัพยากรเดมิที่มีอยู่สนองตอบต่อภาวะความ

เปล่ียนแปลงในปัจจุบันและอนาคตที่จะเกดิขึ้นแต่กระนั้นกด็ีการพัฒนาที่ถากโถมเข้ามาไม่ได้สร้างศักยภาพให้กบัชุมชน

ทุกกลุ่ม โครงการพัฒนา1บางอย่าง เช่น การฝึกอาชีพไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากขาดแรงจูงใจ ขาดแนวทางและทศิทาง 

อนัมาจากไม่ได้เข้าใจหรือตระหนักในประวัติศาสตร์ของชุมชน ซึ่ งท าให้ไม่ได้ตระหนักว่าภายในชุมชนเองมีทรัพยากรที่มี

ศักยภาพที่จะน ามาใช้พัฒนาให้เกดิประโยชน์ในเชิงคุณค่าทางสงัคมและเศรษฐกจิได้ ในแง่นี้พบว่าประวัติศาสตร์ของดง

มะดะไม่ได้รับการบันทึกเลย เนื่องจากชุมชนละเลยให้ความส าคัญในส่วนนี้ ไป (บพิตรกินาวงค์ , สัมภาษณ์วันที่ 4 

มิถุนายน 2559) มีเพียงแต่ค าบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น และนั่นอาจจะส่งผลท าให้ความทรงจ าที่ถูกเกบ็ง าเลือนหายตาม

กาลเวลาทั้งนี้ จากข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ข้างต้นในแต่ละช่วงยุค ผู้วิจัยได้ฉายภาพให้เหน็ว่าชุมชนมีแหล่งโบราณสถานที่

สามารถอ้างอิง “ตัวตน” ของชุมชน และแหล่งโบราณสถานเหล่านี้ ควรได้รับการพัฒนา  เช่นเดียวกันกับความทรงจ า

เกี่ยวกบัพ้ืนที่ที่ส  าคญัของชุมชนอกี 2แห่ง ซึ่งได้แก่พ้ืนที่ม่อนฤาษีและพ้ืนที่ดอยเวียง อนัเป็นพ้ืนที่ที่มเีร่ืองเล่าผ่านการรับรู้

ของชาวบ้านในต าบลแต่ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมา ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ด้วยแนวคิดพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูก
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น ามาใช้เพ่ือวิเคราะห์ในรูปแบบของคติความเชื่อ ประเพณี พิธกีรรมผ่านพ้ืนที่ space หรือ สถานที่ (Place) เช่น พ้ืนที่ที่  

เป็นภเูขาที่ผู้คนในชุมชนมักจะใช้ความเชื่อเร่ืองจักรวาลคติ ผนวกเข้ากบัความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในการสร้างพระ

ธาตุขึ้น เพ่ือให้เป็น “ภูเขาศักดิ์สทิธิ์” (Sacred Mountain) จนกระทั่งคติการสร้างพระธาตุบนยอดดอยได้รับความนิยม

อย่างมากของคนล้านนา (Damrikun, 2002: 180-183)  พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์จึงมีองค์ประกอบทั้งด้านที่เป็น “โลกสามัญ”  

และ “โลกศักดิ์สทิธิ์”  ศรีศักร วัลลิโภดม จึงจ าแนกลักษณะของพ้ืนที่ศักดิ์สทิธิ์ออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้  1. ลักษณะเชิง

พ้ืนที่ที่ผูกโยงกบัสภาพทางภมูศิาสตร์หรือภมูปิระเทศเช่นเนินเขา ศาสนสถานของบรรพบุรษุ  2. พ้ืนที่ศักดิ์สทิธิ์ที่มีความ

เกี่ยวข้องกบัเร่ืองเล่า ซึ่งเป็นความหมายที่ชุมชนสร้างขึ้นผ่านการผูกเรื่องราว และต านานในอดตี ออกมาเป็นเรื่องราวจาก

รุ่นสู่รุ่น 3. ร่องรอยกจิกรรม ทางศาสนา ซึ่ งเป็นสัญลักษณ์ที่ชาวบ้านเชื่ อว่าศักดิ์สิทธิ์  เกี่ยวข้องกับต านานในพ้ืนที่  

(Valipodom, 1999)หรือ บางคร้ังกอ็าจจะมีการจ าแนกเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สทิธิ์ที่เป็นศาสนสถาพ้ืนที่ศักดิ์สทิธิ์ทางธรรมชาติ                    

(Sacred Natural Sites) แต่ตามความเข้าใจ การให้ความหมายของชาวบ้านต่อพ้ืนที่หรือสถานที่นั้นมกัมคีวามเกี่ยวโยงกบั 

การนับถือผี (Spirit) และความสมัพันธต่์อพ้ืนที่ผ่านการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ(Natural Resources) เช่นนั้นแล้วใน

แง่นี้ความศักดิ์สทิธิ์นั้นจึงกลายมาเป็น “ภมูทิศัน์ทางวัฒนธรรม”(สถาพร เก่งพาณชิและคณะ, 2559: 128-136)   การ

นิยามลักษณะของพ้ืนที่ศักดิ์สทิธิ์นั้นจึงขึ้นอยู่กบั 6 ลักษณะของพ้ืนที่  การใช้ประโยชน์ของชุมชน กบัการให้ความหมายต่อ

พ้ืนที่ในแง่ที่มีวัฒนธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ในบทความชิ้นนี้ ต้องการน าเสนอว่า ด้วยความน่าสนใจของพ้ืนที่ทั้งสองที่

เป็นความทรงจ าหนึ่งของชุมชนมาเป็นภาพสะท้อนว่าชาวบ้านมปีฏบิตักิารอย่างไรกบัพ้ืนที่สองแห่งนี้   โดยทั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้ง

วัตถุประสงคข์องการศึกษาไว้ 2 ประการ ดงันี้     

  1. เพ่ือศึกษาความทรงจ าทางสังคมผ่านเร่ืองเล่าแบบมุขปาฐะของพ้ืนที่ม่อนฤาษี-ดอยเวียงของ

ชาวบ้านต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

  2. เพ่ือศึกษาการมส่ีวนร่วมของชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่ม่อนฤาษี-ดอยเวียง ของชาวบ้านต าบลดงมะ

ดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

 

     วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีกำร 

  การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวิจัยทางด้านมานุษยวิทยาชาตพัินธุว์รรณนา โดยมขีั้นตอนและวิธกีารในการ

ด าเนนิการวิจัย ดงัต่อไปนี้  

  1.  การเลือกพ้ืนที่ที่ศึกษาสนามของการศึกษา นั้นเป็นหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน 

                       ที่อยู่ในเขตความรับผดิชอบของเทศบาลต าบลดงมะและในเขต   

                       รับผดิชอบของเทศบาลแม่ลาว 

  2. ประชากรที่ศึกษาได้แก่  กลุ่มแรกคอื อดตีผู้น าชุมชน ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน  

                      ในระยะแรกๆ ซึ่งนับเป็น key informant ในการบอกเล่าภาพรวมของ  

                      สภาพภมูทิศันชุ์มชน ความเคลื่อนไหว การเคล่ือนย้าย  ด้านประชากร กลุ่มที่สอง คอื กลุ่มผู้รู้หรือ

ปราชญ์ชุมชน และกลุ่มชาวบ้านและกลุ่มที่สาม คอื พระสงฆ ์ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะให้ข้อมูลในด้านต่อไปนี้   

  ก. ด้านประวัตศิาสตร์การอพยพ ต านาน เรื่องเล่า 

      ข. ด้านลักษณะทางสงัคม กลุ่มเครือญาต ิตระกูล    

       ค. ด้านเศรษฐกจิของชุมชน      

        ง. ด้านประเพณ ีพิธกีรรม วฒันธรรมความเชื่อและโบราณสถาน ซึ่งส่วนใหญ่ 

                      มกัจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน   

            3. เคร่ืองมอืที่ใช้วิจัย ประกอบไปด้วยดงัต่อไปนี้ 

  3.1 แบบสมัภาษณผ์ู้รู้  ปราชญ์ชาวบ้าน 
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  3.2 แบบบนัทกึการสนทนากลุ่มเพ่ือรวบรวมข้อมูลทางด้านประวัตศิาสตร์ 

  3.3 แบบประเมนิและตรวจสอบข้อมูลเพ่ือจัดท าเป็นเอกสาร แผ่นพับและการคดัเลือกข้อมูลที่จะน า

เผยแพร่ทางเวบ็ไซด ์

 4. วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมวีิธกีารด าเนินการเกบ็ข้อมูลดงัต่อไปนี้       

 การสมัภาษณเ์ชงิลึก   ผู้วิจัยจะท าการสมัภาษณเ์ชงิลึกกบักลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นผู้ที่มปีระสบการณห์รือสามารถ

ถ่ายทอดประวัตศิาสตร์การเคล่ือนย้ายของผู้คนอย่างครอบคลุมในแต่ละช่วงเวลา เหตกุารณ ์  

  การสนทนากลุ่มย่อย กระบวนการนี้จะเกดิขึ้นในระหว่างที่ผู้วิจัยลงภาคสนาม โดยบางประเดน็ที่ผู้วิจัยได้ท าการ

สัมภาษณ์แล้ว และเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวยังมีความแตกต่างกัน กจ็ะจัดกระบวนการสนทนากลุ่มโดยการเชิญผู้รู้ ในด้าน

นั้นๆมาพูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูลที่ได้ และกระบวนการดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นอกีคร้ังหลังจากที่ผู้วิจัยเกบ็ข้อมูลและท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลเสรจ็เรียบร้อยแล้ว เพ่ือเป็นเวทขีองการตรวจสอบข้อมูล 

   

                                                             ผลกำรศึกษำ 

ลกัษณะทำงกำยภำพของม่อนฤำษี-ดอยเวียง: พื้ นท่ีแห่งควำมทรงจ ำ 

ตามลักษณะสภาพทางภมูศิาสตร์ของพ้ืนที่ดงมะดะแล้ว พบว่าประกอบด้วยพ้ืนที่ราบสลับกบัหุบเขาที่มสีนั ดอน 

หนองน า้ ปรากฏอยู่จ านวนมาก พ้ืนที่ชุมชนดงมะดะนี้ เป็นบริเวณพ้ืนที่ราบ สลับกบัสนัเขาพิจารณาจากชื่อบ้านนามเมอืงที่

ตั้งขึ้นในระยะหลังนั้นจะมีค าว่า สนั หนอง ห้วย จ านวนมาก และบนยอดภสู่วนใหญ่แล้วตามความเชื่อของผู้คนในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้มักจะถือว่าเป็น “พ้ืนที่ศักดิ์สทิธิ์” ในอาณาบริเวณนี้ปรากฏพบม่อนดอย ตามค าบอกเล่าของผู้คนใน

ชุมชนเรียกพ้ืนที่นี้ ว่า ม่อนพระฤำษี (Mon PhraRa-See) ที่ตั้งอยู่ทางด้านทศิตะวันตกของหมู่บ้านหนองเก้าห้อง ห่างจาก

ตัวชุมชนเลียบไปตามถนนสายแม่สรวย-เวียงป่าเป้า ประมาณ 2 กโิลเมตร จะเจอกบักาดเหด็ที่อยู่ริมถนน กาดเหด็เป็น

ค าภาษาท้องถิ่นที่ 

             ชาวบ้านเรียก บริเวณพ้ืนที่ตลาดขายเหด็ ในช่วงที่ฤดูเหด็ออก ดังนั้นเพ่ิงหมาแหงนที่ตั้งตามแนวถนนปัจจุบัน

เวลาที่รถสญัจรผ่านจะมแีม่ค้ามาขายของเป็นช่วงๆเท่านั้น ขณะที่อกีฟากหนึ่งของถนนด้านทศิเหนือจะเจอม่อนดอยที่ปก

คลุมไปด้วยไม้ตึง เป็นป่าโปร่ง แต่มีไม้เล่ือยขึ้นจ านวนมาก พ้ืนที่นี้ นับเป็นพ้ืนที่อุดมไปด้วยเชื้ อเหด็ มียอดใบเหม้าขึ้นยก

เหนือระดบัพ้ืน เมื่อเลาะเข้าไปจะพบร่องรอยของก้อนหินที่วางเรียงลงมาตามล าธารสายเลก็ๆ และพอมองไปยังลานกว้าง 

จะพบศาลเลก็ตั้งอยู่บนยอดเนิ่น ภายในศาลไม้กว้างประมาณ1 เมตรคร่ึงนั้น มรีปูพระฤาษี ซึ่งชาวบ้านน ามาวางไว้ พร้อม

กบัเคร่ืองเซ่นไหว้เป็นผลหมากรากไม้พ้ืนที่ โดยรอบล้อมโอบล้อมไปด้วยก้อนหินที่มอีายุเก่าแก่ แต่ไม่ทราบอายุ ลานกว้าง

ที่สะอาดสะอ้านเป็นที่น่าแปลกใจเสมอืนหนึ่งว่ามผู้ีใดมาท าความสะอาดเร่ืองเล่าของชาวบ้าน ได้กล่าวถงึม่อนดอยแห่งนี้ ว่า 

เป็นพ้ืนที่ที่ฤาษีมาบ าเพญ็ภาวนา และมกัจะลงสรงน า้ที่ล าธารด้านล่าง เพราะดูก้อนหินที่วางเรียงกนันี้ลาดยาวเป็นแถวเป็น

แนวไปตามล าธารที่น า้ไหลผ่าน(พ่อปัน ศิลา สมัภาษณ์วันที่ 4 ตุลาคม 2559)  จากการเดินส ารวจร่วมกบัแม่ค้าขายเหด็

ในช่วงที่ฤดูกาลเกบ็เห็ดขาย พบว่าพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวมีดินที่มีเชื้ อเห็ดเพาะ หรือในภาษาพ้ืนเมืองเรียกว่า เห็ดถอบ 

ขึ้นอยู่จ านวนมาก นอกจากนี้แล้วยังมใีบเหม้า พืชพ้ืนบ้านที่น ามาปรงุอาหารร่วมกบัเหด็เพาะ  พืชสมุนไพรอกีจ านวนมาก

ที่หาได้จากป่าแห่งนี้  ปัจจุบนันี้ ม่อนพระฤาษีเป็นเขตป่าอนุรักษ์ หรือ ป่าชุมชนที่อยู่ในความดูแล ของหมู่ที่  12 หมู่บ้าน

หนองเก้าห้อง เป็นที่รู้จักของคนภายในต าบลดงมะดะเป็นอย่างด ี
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 ภำพถำ่ย: พ้ืนที่ม่อนฤาษีและศาลฤาษีองคด์ า ในเขตความดูแลของหมู่บ้านหนองเก้าห้อง 

 

   

นอกจากนี้ แล้วพ้ืนที่ “ดอยเวียง” ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 16 สภาพพ้ืนที่เดิมนั้นเป็นป่าดงดิบตามค าเล่าขาน

ของชาวบ้านเกี่ยวกบัพ้ืนที่แห่งนี้นั้น อยู่ในช่วงสมยัของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ซึ่งเชียงราย เชียงแสน ณ เวลานั้นเป็น

หัวเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือ เมื่อครั้งอาณาจักรอยุธยาเรืองอ านาจขยายอ านาจเข้าครอบครองล้านนา ส าหรับอยุธยา 

ล้านนาคอืเมอืงหน้าด่านส าหรับรับศึกพม่า ส าหรับพม่าแล้ว ล้านนาคอืเมอืงที่เป็นแหล่งเสบยีงอาหารส าหรับการท าศึกกบั

อยุธยาด้วยเหตุเพราะหัวเมืองเหนือนี้ นอกจากจะปกคลุมไปด้วยป่าไม้สัก ซึ่งกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปจนกระทั่งถึง

บริเวณพ้ืนที่หมู่บ้านหนองเก้าห้องปัจจุบันพ้ืนที่ดอยเวียงเองกม็ีลักษณะเป็นสนัดอย ภาษาเหนือเรียกว่า ม่อนดอย ตาม

ยุทธศาสตร์การเดินทัพแล้วเพ่ือเป็นการอ าพรางกองทัพมิให้ข้าศึกล่วงรู้  พระองค์มักจะมีการเดินทัพตามเส้นทางเลียบ

แม่น า้ หากพิจารณาดูแล้วชุมชนดงมะดะนี้ตั้งอยู่บริเวณเลียบแม่น า้ลาว แม่น า้ที่ไหลลงมาจากเทือกเขาผีปันน า้ เพ่ือให้

กองทัพและช้างได้อุปโภคบริโภคระหว่างการเดินทาง โดยปกติแล้วกองทัพนั้นประกอบไปด้วยหัวหน้าทัพ นั้นคือพระ

นเรศวรมหาราช พร้อมด้วยนายทหารทั้งชั้นพระยา หมื่น ขนุ ชาวบ้านธรรมดาเดก็ พระ ช่าง และช้าง  ส าหรับความทรงจ า

ของชาวบ้านผ่านค าบอกเล่า พ้ืนที่แห่งนี้มทีหารฮ่อมาขดุคูไว้ บ้าง คนอาจจะเรียกดอยนี้ ว่า ดอยเวียงฮ่อและเพ่ือป้องกนั

ช้างปู่ก ่างาเขยีว  ช้างป่าสมยัก่อนที่จะมนีิสยัดุดนัถือได้ว่าเป็นช้างในต านานที่ใช้ในการท าศึก หากตกมนักย็ากที่จะควบคุม  

การขดุคูเมอืงจึงลึกเพ่ือป้องกนัช้างด้วย
2
 ตามค าสนันิษฐานของพระวันชนะ  วรญาโน

3
 ชาวบ้านรู้จักกนัในฐานะที่เดิมท่าน

เป็น “สล่า” ที่มฝีีมอืด้านงานป้ันปูน ได้เล่าว่า  

   “การทีก่องทพัมีพระอยู่ดว้ยเนือ่งจากเวลาทีมี่ผูร่้วมทพันายทหารเสียชีวติ พระจะไดท้ าบุญอุทิศสว่น

กศุลใหแ้ก่แม่ทพั นายกอง  บรรดาทหารเหล่านัน้อีกทัง้ช่างจะท าหนา้ทีใ่นการสรา้งสถปูเพือ่ใส่อฐัของผูเ้สียชีวติ เป็นไปได้

วา่การเดินทพัในแต่ละทีข่องพระนเรศจะมีกลุ่มชาวบา้น ช่าง พระสงฆที์ติ่ดตามทพัตามความสมคัรใจ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  หลักฐานที่ปรากฏว่าพ้ืนที่แห่งนี้ เป็นที่พักทพัสมยัพระนเรศวรนี้คอื ร่องรอยของคูเวียง ที่มกีารขดุ เ ป็ น

ร่องลึก ปัจจุบันนี้คูชั้นนอกสดุ มีความตื้นเขินเพราะมูลดิน แต่ทางเทศบาลกน็ าเอาแมค็โครมาขุดเพ่ือกกัเกบ็น า้ไว้ใช้ทาง

การเกษตรคูที่สองนับจากคูชั้นนอกสุด อยู่ห่างกันประมาณ 300 เมตร  หลังจากการเดินส ารวจพ้ืนที่โดยทีมวิจัยและ

ชาวบ้านพบว่ามีคูทั้งหมด 3 คูด้วยกนั ปัจจุบันดอยเวียงปกคลุมไปด้วยไม้ตะแบกป่าไผ่ต้นก่อแดง  ด้วยกนัต้นมะดะ ไม้

สกั ไม้ดู่ และพรรณไม้อื่นๆอกีมากมายที่มี สรรพคุณทั้งการน ามาบ ารุงร่างกาย รักษาโรค การท าเป็นสย้ีอมผ้า และใช้ใน

                                           
2 พ่อดวงดี ค าสมุทร และพ่อหนานอินจันทร์ กาวิชัย สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 2559 ธนัวาคม 26  
3 สมัภาษณใ์นวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ปัจจุบันสกึออกมาแล้ว ชาวบ้านรู้ จักกันในนาม สล่าป้อม ซ่ึงมีฝีมือในการป้ันพระพุทธรูป 

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

856 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

พิธกีรรม นอกจากนี้แล้วบริเวณดงักล่าวยังเป็นแหล่งของป่า ไม่ว่าจะเป็นเหด็ หน่อไม้  มะกอก  ซึ่งจะมเีฉพาะพ้ืนที่เท่านั้น

ที่ชาวบ้านสามารถเข้าไปหากนิได้ทว่าในระยะเวลาต่อมาทางชาวบ้านได้รวมกลุ่มกนัที่จะอนุรักษ์พ้ืนที่บริเวณนี้ ไว้ โดยไม่ให้

ผู้ใดล่วงล า้ตดัไม้เพราะถอืว่าเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สทิธิ์                       

              

 
ภำพถำ่ย:  คูเมืองที่ปรากฏร่องรอยในพ้ืนที่ดอยเวียงและภาพขวาเป็นภาพชาวบ้านต าบลดงมะดะช่วยกนัป้ันพระพุทธรปูทนัใจ 

 
 ชมุชนกบักระบวนกำรมีส่วนร่วม  

  สล่าป้อม ผู้ที่ประกอบอาชีพช่างปูนป้ันที่มีประสบการณ์มายาวนาน ส่วนใหญ่แล้วจะเดินทางไปตาม

 พ้ืนที่จังหวัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่กาญจนบุรี อยุธยา เพ่ือป้ันพระพุทธรปูในพระวิหาร ได้ท าการระดมเงินมาสร้าง

พระพุทธรปูองคใ์หญ่สงู 4 เมตร ณ พุทธสถานดอยเวียง นั่นท าให้ผู้คนที่มจีิตศรัทธาได้เข้ามาร่วมบุญุเป็นส่วนหนึ่งในการ

สร้างพระพุทธรปูทนัใจ ในการนี้มชีาวบ้านหมู่บ้านดงมะดะ เข้ามาร่วม โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ที่เข้ามาร่วมป้ัน งานพิธกีรรม

ป้ัน พระพุทธรูปพระเจ้าทันใจเร่ิมตั้งแต่เช้าของวันที่ 7 มกราคม2560 โดยมีพระสงฆ์ที่มาจากกาญจนบุรีร่วมท าพิธี

บวงสรวง สิ่งของที่ใช้ในการบวงสรวงนั้นประกอบไปด้วยไข่ไก่ต้มจ านวนนับร้อยฟอง  ผลไม้ตามท้องถิ่น  ธัญพืชอัน

ประกอบด้วยถั่วแดง เผือก  พร้อมเคร่ืองบวงสรวงอีกจ านวนมากที่ตั้งบนโต๊ะด้านหน้าลานโล่งแจ้ง ด้านหน้าปะร าป้ัน

พระพุทธรปูทนัใจ   

 อกีฝากหนึ่งของทางเข้ามกีารตั้งโตะ๊ถวายยอดเงินท าบุญ โดยมคีณะกรรมการชุมชนท าหน้าที่เป็น ผู้ ดู แล  พ้ื นที่

โถงหรือตัวอาคารที่ฉาบด้วยปูนชั้นเดียวติดพ้ืน เป็นที่พักนอนส าหรับคณะเดินทางมาท าบุญจ านวน 40 คน อกีด้านหนึ่ง

ของทางสญัจรมกีารตั้งเตน็ทใ์ห้แก่วงดนตรีพ้ืนบ้าน โดยเป็นวงดนตรีที่เกดิจากการร่วมกลุ่มกนัในต าบลดงมะดะ ดนตรีท า

การบรรเลงเพลงเป็นช่วงๆท าให้พิธไีม่เงียบเหงา พร้อมๆกบัที่แม่ครัว ซึ่งเป็นกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านต าบลดงมะดะ หมู่ที่ 

16 เป็นกลุ่มหลักในการท าอาหารเล้ียงแขกเหร่ือ การป้ันพระพุทธรปูพระเจ้าทนัใจด าเนินไปกระทั่งจนถงึช่วงเยน็ ที่มกีาร

ขึ้นรูปขึ้นร่างมากขึ้นเกือบจะสมบูรณ์เมื่อไรกต็ามที่มีการขูดขีดรูปร่างบนปูนป้ันที่เด่นชัดมากขึ้น ชาวบ้านกดู็จะตื่นเต้น 

เพราะ นั่นหมายถงึงานป้ันใกล้จะส าเรจ็ ซึ่งการป้ันพระเจ้าทนัใจนี้ชาวบ้านมคีวามเชื่อว่าต้องป้ันให้แล้วเสรจ็ภายใน1 วนั 

พวกเขาจับตารอดูงานป้ันอย่างใจจดใจจ่อ  ขณะที่เสยีงดนตรีบรรเลง และแผ่วลงเป็นพักๆก่อนเที่ยง248 คนื พระพุทธรปู

ทนัใจซึ่งยังไม่ได้ท าการเบกิเนตรกถู็กน ามาตั้งไว้ด้านหน้าพระประธานองคใ์หญ่ เพ่ือให้คนที่ผ่านมาผ่านไปกราบสกัการะ 

 กำรมีส่วนร่วมในกำรเล่ำเร่ือง ถกเถยีงและตรวจสอบขอ้มูล 

 การรับรู้ ของชาวบ้าน จนเร่ืองราวเหล่านั้นกลายเป็นต านาน ที่มีการเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนับว่าเป็น

กระบวนการหนึ่งของความพยายามในการเกบ็ความทรงจ านั้นไว้ โดยไม่มีการบันทกึเป็นลายลักษณ์อักษร การเล่าเรื่อง

เช่นนี้แม้ในทางประวัตศิาสตร์จะให้ความส าคญัน้อย แต่ทว่าส าหรับชาวบ้านดงมะดะแล้ว เร่ืองเล่าเหล่านี้กลายมาเป็นสิ่งที่



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

857 

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

เป็นประโยชน์ส าหรับส่วนร่วม  ใน “สนาม” ของการเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกบัความทรงจ าเชิงพ้ืนที่ม่อนพระฤาษีและดอยเวียง

ครั้งแรกนั้น ผู้วิจัยใช้วิธกีารสมัภาษณ์กลุ่มปราชญ์ชาวบ้านตัวต่อตัว ที่เป็นผู้รู้และเกบ็ง าเร่ืองราวแบบมุขปาฐะนี้ ได้อย่าง

ละเอยีด  ก่อนที่จะน าเร่ืองเล่านั้นมา257สอบถามบุคคลอกีท่านลักษณะของการเกบ็ข้อมูลจึงเป็นแบบสามเส้า ก่อนที่จะมี

การน าเอาข้อมูลซึ่งผ่านการเรียบเรียงนั้นมาให้กลุ่มผู้รู้  ที่ประกอบด้วยพระสงฆท์ี่มบีทบาทในหัววัดหลักๆอย่างวัดดงมะดะ 

น าโดยครูบาหล้าอดีตเจ้าอาวาสวัดดงมะดะ ปราชญ์ชาวบ้านจ านวน 4 ท่านและผู้น าที่อยู่ในเทศบาลต าบลดงมะดะและ

เทศบาลต าบลแม่ลาวอกี 3 ท่าน มาร่วมตรวจสอบข้อมูลอกีคร้ัง จากการจัดเวทกีารตรวจสอบข้อมูลในวันที่ 19 กุมภาพันธ ์

2560 ที่ผ่านมา แกนน าผู้รู้ประวัติศาสตร์เชิงพ้ืนที่ม่อนพระฤาษีและดอยเวียงแห่งนี้ ได้ถกเถียงข้อมูล โดยการบอกเล่าถงึ

ความจริงชุดหนึ่งที่ชาวบ้านรับทราบมา การขยายความ แต่เนื้ อหาจากการตรวจสอบนั้นมีความสอดคล้องกนัเวทเีลก็นี้ ได้

เคล่ือนย้ายไปสู่เวทใีหญ่ในระดบัของผู้น าชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะเพ่ือท าการลงความเหน็ที่จะให้พ้ืนที่ม่อนพระ

ฤาษีและพ้ืนที่ดอยเวียงที่ผู้คนรับรู้มาเป็นพ้ืนที่ของต าบลที่มีความพิเศษด้านพฤกษศาสตร์หรือความหลากหลายด้านพืช

พรรณในการด ารงชีพ 

 
 

ภำพถำ่ย: เวทตีรวจสอบข้อมูลประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว 

   ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธุ ์2560 ณ โรงเรียนห้วยส้านผาบ่อง  

  

กำรสถำปนำสิทธิของชมุชนบนพื้ นท่ีศกัดิสิทธ์ิ 

  การเล็งเห็นคุณค่าหรือตระหนักถึงความส าคัญของสถานที่  (Place) ซึ่ งมีความส าคัญทางด้าน

ประวัตศิาสตร์ ที่บ่งบอกถงึความเป็นชุมชนดงมะดะได้สะท้อนผ่านปฏบิตักิารของชุมชนในการเข้าถงึสทิธขิองชุมชนเพ่ือใช้

สอย ใช้ประโยชน์ และขณะเดียวกนักรั็กษาพ้ืนที่บริเวณนั้น ให้เป็นพ้ืนที่ที่ชุมชนสามารถเข้าไปจัดการ (manage) ได้การ

สถาปนาพ้ืนที่ศักดิสทิธิ์ของชาวบ้านต่อพ้ืนที่ทั้งสองแหล่งนี้  เกดิขึ้นบนฐานความเชื่อที่สบืทอดกนัมา แต่กม็ีข้อที่แตกต่าง

กนัในส่วนของรายละเอยีดดงันี้  

ม่อนพระฤาษี  หากจะกล่าวไปแล้วเป็นพ้ืนที่ที่ชาวบ้านสามารถที่จะเล่าเร่ืองตามที่ตวัเองจดจ ามาและมกีารน าเอา

ก้อนหินที่มจี านวนมากไปท าการพิสจูน์ จนบางรายกล่าวว่าอายุของสถานที่แห่งนี้อาจจะอยู่277ในช่วงเลย 1,000 ปีขึ้นไป

แต่การจดจ าเรื่องราวนี้ผู้วิจัยถือว่าเป็นความทรงจ าของปัจเจก หมายถึงมีบุคคลทเีชื่อเช่นนั้นจ านวนไม่มากนักหนึ่งถงึสอง

รายและถงึแม้ว่าความทรงจ าลักษณะนี้จะเป็นพลังขบัเคล่ือนให้มกีารพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นสถานที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย

ครั้งหนึ่งทางชาวบ้านได้น าเสนอโครงการให้กบั280ทางเทศบาลต าบลดงมะดะ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ แต่กเ็นื่องจากข้อจ ากดั

ของชุมชน หรือ พ้ืนที่ หรือแม้บางรายจะกล่าวว่าด้วยความที่เป็นสถานที่การบ าเพญ็ตบะชาวบ้านบางรายถึงขั้นน าเอาร่าง
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ทรงมาเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนความเชื่อเพ่ือที่จะก่อสร้างพระพุทธรูปบนยอดดอย เพ่ือเป็นจุดเด่นในการดึงดูด

นักท่องเที่ยว ทว่าม่อนฤาษีในช่วงแรกนี้  ถือเป็นช่วงที่ชาวบ้านยังหาหลักฐานที่จะมาชี้ แจงมากไม่ได้การสถาปนาพ้ืนที่

ศักดิ์สทิธิ์ของม่อนฤาษี จึงอยู่ในระดับที่เรียกว่า การสถาปนาสทิธทิางอ านาจผ่านรูปแบบของ “ป่าชุมชน”เพราะถือเป็น

อ านาจในการที่ชุมชนจะจัดการป่าของตนเองโดยมีการประชุมกลุ่มบ้านในการตั้งกฎระเบียบหากมีบุคคลใดรุกพ้ืนที่ 

กระท าการอันขัดต่อกฎระเบียบของชุมชน กจ็ะได้รับการปรับ ซึ่งนี่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์รูปแบบหนึ่งที่ซ้อนทับลงบน

ความศักดิ์สทิธิ์ของพ้ืนที่ขณะที่ดอยเวียงนั้น ด้วยเพราะเป็นพ้ืนที่มเีร่ืองเล่า เกดิขึ้นในช่วงยุคหลังของม่อนพระฤาษี พ้ืนที่ที่

ปรากฏคูเวียง คูเมอืง จึงกลายมาเป็นหลักฐานหนึ่งที่ชี้ ชัดว่าบริเวณนี้ เป็นเวยีงมาก่อน แต่ไม่ได้ปรากฏหลักฐานอย่างอื่นแต่

ประการใดว่า เป็นเมอืงที่มกีารปกครองหรือไม่ แต่ชาวบ้านลงความเหน็ว่าเป็นป้อมค่ายเพราะบริเวณนี้ เป็นป่าดบิ หรือ ดง

มาก่อน มีช้างอาศัยอยู่จ านวนมาก การสร้างเวียงจึงเกดิขึ้นเพ่ือรองรับผู้คนที่อาศัยอยู่ด้านล่าง เวลาที่ช้างป่าตกมัน ผู้คนก็

เคล่ือนย้ายขึ้นมาอาศัยอยู่ในเวียงหรือเมอืงขณะที่บางรายกล่าวว่าเป็นช่วงที่สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเดนิทพัมาและแวะ

พักที่บริเวณซึ่งเป็นเวียงนี้แต่กน่็าจะเป็นไปได้ว่าเวียงนี้ น่าจะมอียู่เดมิ เพราะคูเมอืงเดมิตามค าบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้าน

นั้นมอียู่หลายชั้น คูเมอืง 

ชั้นนอกนั้นถูกกลบและไถ่ลงไปเป็นทุ่งนา แต่กน่็าจะเป็นไปได้ว่า พ้ืนที่ดังกล่าวก่อนหน้านั้นน่าจะมีการตั้งชุมชนอยู่ก่อน

แล้ว เพราะพบว่า ในบริเวณที่เป็นดอยมะค่า อยู่ในเขตของหมู่บ้านแพะ หมู่ที่ 9 นั้น มต้ีนมะค่าเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่ง ซึ่งผู้ที่มา

จับจองนั้นได้กล่าวว่า มกีารขดุพบเศษเคร่ืองป้ันดนิเผา กระบอกสบูยาใต้ต้นมะค่านี่จ านวนมาก เจ้าของพ้ืนที่ชี้ ว่าต้นมะค่า

นี้มีอายุราว 500 กว่าปี ซึ่งจากหลักฐานในส่วนนี้ เองที่ท าให้เหน็ว่ามีชุมชนดั้งเดิมที่เกดิขึ้นในบริเวณนี้ แล้ว และผู้คนกม็ี

อาชีพทางการเกษตร หาของป่า นอกจากนั้นแล้วยังมีการแลกเปล่ียนสนิค้าระหว่างกนั ยามใดที่มีศึก หรือ ช้างป่า ผู้คนก็

จะอพยพเข้าสู่ที่สงู บนม่อนดอยนั่นเองในการนี้ เร่ืองเล่าของดอยเวียงที่ดูจะสมัพันธก์บัการก่อเกดิชุมชนดงมะดะ จึงท าให้

ชาวบ้านเลือกที่จะให้ดอยเวียงเป็นพ้ืนที่อกีหนึ่งแหล่งของต าบลดงมะดะเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ในวันที่ 11-

12 มีนาคม 2560 ชาวบ้านได้รวมตัวกันเพ่ือท าพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์สร้างรูปเหมือนสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช

ประดษิฐานไว้ด้านหน้าทางขึ้นพุทธสถานดอยเวียง พร้อมกนันี้มกีารเบกิเนตรพระเจ้าทนัใจเพ่ือให้ผู้คนได้สกัการะ  

  

กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำ 

  จากผลการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยมปีระเดน็ถกเถยีงและข้อค้นพบดงันี้ที่ส  าคญั 2 ประเดน็ด้วยกนั ดงันี้  

  1. ควำมทรงจ ำทำงประวติัศำสตรก์บักำรสรำ้งพื้ นท่ีของผูค้นดงมะดะ 

 ภายใต้กระบวนการของการจัดการความทรงจ าทางสงัคมนั้น บางคร้ังความทรงจ าทางประวัติศาสตร์พยายามที่

จะจัดสรรพ้ืนที่ให้กับสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะ พ้ืนที่ของประวัติศาสตร์เอง กับพ้ืนที่ของผู้คนลักษณะโดยทั่วไปของ “พ้ืนที่

ความทรงจ า” (sites of memory)” นั้นคือ ท าไมเราเลือกที่จะจ า และท าไมเราเลือกที่จะลืมแต่การหยิบเอาความทรงจ า

ออกมานั้นท าให้พ้ืนที่การปรากฏตัวของผู้คนดงมะดะดูเด่นชัดมากขึ้นภายใต้สภาวะที่พวกเขาเผชิญกบัวิกฤติแผ่นดนิไหว  

แม้ว่าความทรงจ านั้นจะเป็นลักษณะของปัจเจกชน แต่คนดงมะดะสามารถสร้างการรับรู้  “ผ่านการเล่าเรื่อง” จากรุ่นสู่รุ่น 

จนกลายมาเป็นความทรงจ าทางสงัคมร่วม(social memory) หรือที่ Tanabe Shigeharu (2002) ได้ชี้ ให้เหน็ว่า ความทรง

จ านั้นมคีวามเล่ือนไหลขึ้นอยู่กบัอ านาจของปัจเจกที่จะหยิบขึ้นมา ส่วนนี้ เองที่ท าให้เราเหน็ว่า ชาวบ้านคอื “ผู้กระท าการ” 

ซึ่งนั่นไปส่งเสริมให้เกิดเอกภาพทางสังคม และหล่อหลอมให้เกิดอัตลักษณ์ทางสังคมขึ้น (Maurice Halbwach,1992, 

ศุภชัย สิงยะบุศย์, 2551) หรือ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสังคมนั่นเอง (อรรถจักร สัตยานุรักษ์ , 2548)                   

ดังจะเห็นได้ว่าความทรงจ าของชาวบ้านดงมะดะ ที่มีต่อพ้ืนที่ม่อนฤาษีและดอยเวียงผ่านค าบอกเล่าประสบการณ์ของ

ตนเองกับพ้ืนที่และเหตุการณ์ หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างตนกับกลุ่มสังคมผู้ เฒ่าผู้แก่ ซึ่งเข้ามาอยู่ตั้งเดิมนั้นได้เกบ็ง า

เรื่องราวไว้ และสะท้อนเรื่องเล่า บางส่วนให้กับลูกหลานรุ่นต่อมาฟังจนท าให้ “ชุดความทรงจ า” ไม่ได้สูญสิ้น อีกทั้ง

จุดส าคญัของกระบวนการร้ือฟ้ืนความทรงจ าทางสงัคมอยู่ว่าสดุท้ายแล้วชาวบ้านมปีฏบิัตกิารต่อพ้ืนที่นั้นอย่างไร หมายถงึ 

ชาวบ้านก าลังแปรสารที่ได้รับมาในรปู ของปราชญ์ชุมชน ที่เล่าข้อมูลชุดหนึ่ง ผสานกับหลักฐานที่ปรากฏ เพ่ือสร้าง 

“พ้ืนที่” ให้กบัชุมชน และนอกจากนี้ แล้วสิ่งที่ค้นพบคือ ชาวบ้านพยายามสถาปนาสทิธชุิมชนบนพ้ืนที่ศักดิ์สทิธิ์ที่พวกเขา
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รับรู้มาเพ่ือให้พ้ืนที่ดังกล่าว พ้ืนที่นั้นสะท้อนสทิธขิองชุมชนในการเข้าไปจัดการม่อนฤาษีและดอยเวียงให้เป็น“ของหน้า

หมู่” หรือ พ้ืนที่ร่วมของคนในชุมชน ลักษณะเช่นนี้ ผู้วิจัยเรียกว่าเป็นการสถาปนาสทิธชุิมชนบนพ้ืนที่ศักดิ์สทิธิ์ เพ่ือยึดโยง

สทิธใินการใช้สอยพ้ืนที่ อกีทั้งสทิธใินความสมัพันธก์บั “ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ”โดยจะพิจารณาเหน็ว่าพวกเขาประกอบ

พิธกีรรมด้วยความเคารพ ซึ่งเป็นชุมชนดงมะดะให้ด ารงอยู่ต่อไป                                                                                                                 

 

2. ควำมทรงจ ำร่วมท่ีมีควำมศกัด์ิสิทธ์ิ สู่กำรเมืองเชิงพื้ นท่ีเพือ่กำรพฒันำพื้ นท่ี  อย่ำงยัง่ยืน     

ผู้วิจัยพบว่าเมื่อความทรงจ าระดบัปัจเจกได้กลายมาเป็นความทรงจ าร่วมที่มีผลต่อการสร้าง      พ้ืนที่ทางสงัคมของผู้คน

ต าบลดงมะดะแล้วความทรงจ านั้นได้กลายมาเป็นพ้ืนที่ของความศักดิ์สทิธิ์อกีด้วยในแง่ที่ว่าประการแรก ความทรงจ าทาง

สงัคมมีความศักดิ์สทิธิ์ภายในตัวของมันเองตรงที่ว่าชาวบ้านจะเล่าออกมาในช่วงใด จ าเป็นที่จะต้องเล่าหรือไม่ และเล่า

แล้วชาวบ้านจะได้ประโยชน์อนัใดความทรงจ าทางสงัคมจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนหวงแหน และเป็นสทิธส่ิวนบุคคลประการที่สอง

ในปริมณฑลของความศักดิ์สิทธิ์นั้นชาวบ้านได้แปรความเชื่อ ความคิดส่วนบุคคลผ่าน “การแลกเปล่ียนข้อมูล” ที่ผู้คน

หลายกลุ่มเข้ามามส่ีวนรับรู้  นั่นท าให้เกดิการเกาะเกี่ยวประสบการณร่์วมกนั และเพ่ิมพลังความศักดิ์สทิธิ์ขึ้นอกีระดบั ผ่าน

การเล่าต่อสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานจนท าให้พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์โดยทางธรรมชาติ เป็น “พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ร่วม”เมื่อความ

ศักดิ์สทิธิ์นั้นไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อที่เล่าสืบต่อกนัมาในฐานะต านาน ที่ดูจะไร้ร่องรอย แต่เป็นความศักดิ์สทิธิ์ที่ชุมชน

สามารถจับต้องได้ หมายถึง ชุมชนเข้าไปมีปฏบิัติการที่จะส่งเสริมให้ความศักดิ์สทิธิ์นั้นเป็นเคร่ืองมือในการปกป้องพ้ืนที่

ซึ่งชุมชนสามารถอ้างสทิธใินการใช้ประโยชน์ในแง่ของการด ารงชีพ ร่วมทั้งการพิทกัษ์ความเชื่อที่ตนมต่ีอการใช้สอยพ้ืนที่ 

ป่า พร้อมกบัการเคารพต่อ “ผู้ที่ดูแลพ้ืนที่ป่าในต านาน” เช่นดวงวิญญาณบรรพบุรษุที่มากบัทพัพระนเรศวรฯ และนั่นถอื

ได้ว่า “ความศักดิ์สทิธิ์” กลายเป็นนวัตกรรม(evolution) รปูแบบหนึ่งที่ที่อยู่เหนือพ้ืนที่ทางจิตใจ (mental space) ออกไป

อกี  เป็นพ้ืนที่ที่มีความซับซ้อนกล่าวคือมีทั้งจินตนาการ (imagining) ความเชื่อ (belief) เหตุผล (reasoning) และพุทธิ

ปัญญา (perfectintelligence) (Capistran, 2000 อ้างในพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์, 2556) หรือแง่นี้ เราอาจจะกล่าวได้ว่า

พ้ืนที่ทั้งสองแหล่งนี้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมที่ประจุด้วยความหมาย (code space) สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของ

ผู้คนกบัวิธกีารจัดการพ้ืนที่ (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2543: 66) ที่มลัีกษณะผสมผสานระหว่างการจัดการกบัความทรงจ า

ของปัจเจกบุคคล มาสู่ความทรงจ าของกลุ่มทางสงัคม และการจัดการกบัเร่ืองเล่าให้เปล่ียนมาเป็น “ปฏบิัติการที่จับต้อง

ได้” คือจัดการกบัภมูิศาสตร์ของพ้ืนที่ในเชิงรูปธรรม  หรือ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจัดการพ้ืนที่ไปสู่การเป็น “ภมูิทศัน์

ทางวัฒนธรรม” ที่มปีระโยชน์ส าหรับคนในชุมชน เช่น การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็นต้น (สถาพร เก่งพานชิ 

สุกรีและคณะ, 2559) ดังนั้นเราจะเหน็จารีตและกฏระเบียบในการ จัดการพ้ืนที่ทั้งในแง่ของการน าเอา “กฏหมู่” และ 

“พิธีกรรม” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของหมู่บ้านดงมะดะมาเป็นเครื่องมือ (instrument) ในการเคลื่อนไหวระดับชุมชน หรือ 

อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับความทรงจ าเชิงพ้ืนที่ผ่านเร่ืองเล่า (Narative)ให้กลายมาเป็นการเมืองที่ชาวบ้านมี

อ านาจต่อรองเพ่ือให้เกดิการเป็นเจ้าของและสามารถเข้าจัดการพัฒนาพ้ืนที่อย่างย่ังยืนต่อไป 

 

สรุปผลกำรศึกษำ 

  พลวัตทางประวัติศาสตร์ของชุมชนต าบลดงมะดะที่มีการปรับเปล่ียนไปตามบริบททางเศรษฐกิจ 

การเมอืง สงัคมในแต่ละยุคนั้นเรากลับพบว่า ชาวบ้านไม่ได้เป็นผู้ถูกกระท าเท่านั้น แต่ชาวบ้านกลับมยุีทธวิธใีนการเลือกที่

จะรับการพัฒนาที่เข้ามาอนัเหน็ว่าเป็นประโยชน์ ในแง่ของการพัฒนาที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ซึ่งมาจากภาครัฐ แต่กระนั้น

กด็ีอีกด้านหนึ่งการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมืองกลับไปกดทับศักยภาพด้านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน

กล่าวคอื ศักยภาพของชุมชนในการดงึเอาประสบการณ ์ความทรงจ าที่มต่ีอพ้ืนที่ชุมชน ต่อวัฒนธรรมการใช้พ้ืนที่พร้อมๆ

กบัให้คุณค่ากบัเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ที่มาของตนน้อยแม้ว่าก่อนหน้านั้นชาวบ้านเองกม็ีความพยายามที่จะค้นคว้า 

แสวงหาหรือพิสูจน์อายุของหินที่ปรากฏอยู่บนม่อนพระฤาษี และดอยเวียง จนกระทั่งจะจัดการเชิงพ้ืนที่ให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว อย่างไรกต็ามความทรงจ าและเร่ืองเล่าที่ชาวบ้านเล่าสบืต่อกนัมากลับมีพลัง หลังจากคณะผู้วิจัยได้ลงไปศึกษา

ในพ้ืนที่กระบวนการทางประวัติศาสตร์กลับฟ้ืนตัวมาอกีคร้ัง เมื่อชุมชนท าให้เร่ืองเล่าผ่านประสบการณ์ของแต่ละปัจเจก
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นั้นมา เป็น “เรื่องเล่าของส่วนร่วม” หรือ ความทรงจ าร่วม มีปฏบิัติการส่งเสริมให้พ้ืนที่ศักดิ์สทิธิ์ทั้งสองเป็นพ้ืนที่ร่วม 

และใช้กลไก “สทิธชุิมชน” เข้ามาจัดการภายใต้กฎระเบียบของชุมชน ซึ่งเปิดพ้ืนที่ให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ในระดบั

ชีวิตประจ าวันและพัฒนาไปสู่พ้ืนที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ในอนาคต    

                          

       กิตติกรรมประกำศ 

  บทความวิจัยชิ้ นนี้ ไ ด้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ผู้ วิจัยจึง

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูพร้อมกนันี้ การเขียนรายงาน บทความจะส าเรจ็มิได้หากไม่ได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยเน้นย า้ 

และชี้ แนะแนวทางอันเป็นคุณประโยชน์ส าหรับการด าเนินการวิจัย อีกทั้งทีมวิ จัย คณาจารย์ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกนัในการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลการจัดเวทแีบ่งปันข้อมูลซึ่งกัน

และกันและที่ขาดไม่ได้กค็ือผู้น าเทศบาลผู้ให้ข้อมูลในพ้ืนที่ปราชญ์ชุมชนที่ช่วยให้ข้อมูล ข้อคิดดีๆ แลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนัตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้                                              
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานภาพเชิงพ้ืนที่ป่าชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัด

เชียงราย โดยการจ าแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการแปลตีความข้อมูลดาวเทียมผ่านระบบสารสนเทศ

ภมูิศาสตร์ที่อ้างองิชนิดของการจ าแนกตามการจ าแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินระดับที่ 2 และ

พบว่าในปี 2545 มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ได้แก่ พ้ืนที่นาข้าว 21.64 ตารางกโิลเมตร  พ้ืนที่พืชไร่ 5.2 ตาราง

กโิลเมตร พ้ืนที่ไม้ยืนต้น .07 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ไม้ผล 1.04 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่เกษตรกรรมอื่นๆ 0.14  ตาราง

กโิลเมตร พ้ืนที่ป่าผสมผลัดใบ 24.06 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ป่าชุมชน 2.08 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 

4.82 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่แหล่งน า้ 1.06 ตารางกโิลเมตร และพ้ืนที่อื่นๆ 2.13 ตารางกโิลเมตร  

 และในปี 2559 มีรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินได้แก่ พ้ืนที่นาข้าว 20.75 ตารางกโิลเมตร  พ้ืนที่พืชไร่ 13.84 

ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ไม้ยืนต้น 4.16 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ไม้ผล 1.64 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่เกษตรกรรมอื่นๆ 0.51  

ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ป่าผสมผลัดใบ 9.89 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ป่าชุมชน 1.34 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูก

สร้าง 6.1 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่แหล่งน า้ 1.62 ตารางกโิลเมตร และพ้ืนที่อื่นๆ 2.46 ตารางกโิลเมตร 

 พ้ืนที่ป่าผสมผลัดใบมีการเปล่ียนเป็นนาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พ้ืนที่เกษตรกรรมอื่นๆ ชุมชนและสิ่งปลูก

สร้าง แหล่งน ้า และพ้ืนที่อื่นๆ โดยมีพ้ืนที่  0.3, 9.52, 2.77, 0.41, 0.03, 0.63, 0.51, 0.25 และ 0.63 ตาราง

กโิลเมตรตามล าดบั และพ้ืนที่ป่าชุมชนเปล่ียนเป็นนาข้าว, พืชไร่, ไม้ยืนต้น, ป่าผสมผลัดใบ, ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และ

พ้ืนที่อื่นๆ โดยมพ้ืีนที่ 0.06, 0.23, 0.22, 0.25, 0.07 และ0.05 ตารางกโิลเมตร ตามล าดบั  

ค าส าคญั: ป่าชุมชน, ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์, การจัดการป่าชุมชน, ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

 

Abstract 

                  This study aims to study the spatial situation. And community forest in Dong Ma Da Sub-district, Mae 

Lao District, Chiang Rai Province. By identifying patterns of land use with the interpretation of satellite data through 

GIS referenced by the type of land use classification scheme of the Land Development Department Level 2. And in 

2545 found a pattern of land use include. Paddy fields 21.64 square kilometers Crop area 5.2 square kilometers 

perennial area 0.7 square kilometers trees 1.04 square kilometers. Other agricultural area 0.14 square kilometers. 

Mixed deciduous forest area 24.06 square kilometers. Community forest area 2.08 square kilometers Urban 4.82 

square kilometers Water body 1.06 square kilometers And other 2.13 square kilometers 

 And in 2559 found a pattern of land use include. Paddy fields 20.75 square kilometers Crop area 13.84 

square kilometers perennial area 4.16 square kilometers trees 1.64 square kilometers. Other agricultural area 0.51 
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square kilometers. Mixed deciduous forest area 9.89 square kilometers. Community forest area 1.34 square 

kilometers Urban 6.1 square kilometers Water body 1.62 square kilometers And other 2.46 square kilometers 

 Mixed deciduous forests are converted to paddy fields.Crops, perennials, trees, other agricultural areas, 

urban, water bodies and other areas, with areas of 0.3, 9.52, 2.77, 0.41, 0.03, 0.63, 0.51, 0.25 and 0.63 

square kilometers, respectively. And community forests into paddy fields, crops, trees, mixed deciduous forest, 

Urban And other areas with an area of 0.06, 0.23, 0.22, 0.25, 0.07 and 0.05 square kilometers, respectively. 

Keywords: Communities Forest, Geographic Information Systems, communities Forest management, Steakholder 

 

บทน า 

 ในปัจจุบัน พ้ืนที่ป่าในประเทศไทยมีจ านวนลดลงเป็นอย่างมากซึ่งเป็นผลพวงมาจากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การ

เติบโตทางเศรษฐกิจ และความต้องการพ้ืนที่เพ่ือการใช้ประโยชน์อื่นๆ ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นท าให้เกิดความตื่นตัวใน

ความส าคญัของป่าไม้ และหนึ่งในแหล่งทรัพยากรป่าไม้ที่ส  าคญัและอยู่ใกล้ตวัคนนั้นได้แก่ ป่าชุมชน 

 ป่าชุมชน ระบบนิเวศขนาดเลก็ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรในพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์โดยชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ ป่าชุมชน

เกิดได้ทั้งจากการเป็นป่าดั้งเดิมที่หลงเหลือจากการแผ้วถางเพ่ือเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และเกิดจากการฟ้ืนฟูเองของคนใน

ชุมชน โดยภาครัฐได้เหน็ความส าคัญของป่าชุมชนจึงได้ก าหนดให้มพีระราชบญัญัตป่ิาชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ และสงวนพ้ืนที่ไว้

ส าหรับใช้ประโยชน์ โดยก าหนดให้ชุมชนในพ้ืนที่เป็นผู้จัดการพ้ืนที่ทั้งในด้านการใช้ประโยชน์ การจัดการ การวางระเบียบ 

ข้อบงัคบั และ/หรือบทลงโทษต่างๆ ซึ่งในอดตีนั้นชุมชนที่ใกล้ชิดและอาศัยป่าชุมชนในการด ารงชีวิตโดยมไิด้ค านึงถงึผลลัพธ์

ที่จะตามมา ก่อให้เกดิปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพป่า การลดลงของพ้ืนที่ป่า รวมไปถึงการขาดแคลนทรัพยากรอื่นๆ ที่อยู่ใน

ป่า เช่น สัตว์ และพืชพรรณบางชนิดที่ถูกน ามาใช้ประโยชน์จนหายไปจากพ้ืนที่ แม้ว่ายังคงมีความพยายามในการจัดการป่า

ชุมชนจากการลองผิดลองถูก การอาศัยประสบการณ์ของคนในชุมชนท าให้เกิดการก่อตั้งกลุ่มคนเพ่ือเข้ามามีบทบาทในการ

จัดการป่าซึ่งสอดคล้องกบัข้อบงัคับที่ภาครัฐเป็นคนก าหนด(ก่อตั้งก่อนการก าหนด) อาศัยภมูปัิญญาของชุมชน การสร้างความ

มีส่วนร่วม รวมไปถึงการน าเอาแนวคิดความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมมาปรับใช้เพ่ือคงสภาพความเป็นป่าชุมชนไว้ แต่การ

กระท าดังกล่าวกย็ังคงมีช่องว่างให้ผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง “คนนอกชุมชน” ทั้งในระดับบุคคล คือการลักลอบหาของป่า และ

ในระดับองค์กรเชิงธุรกิจ เช่น นายทุนจากภายนอกท าธุรกิจค้าไม้และมีการเข้ามาน าไม้ในพ้ืนที่ออกไปเพ่ือการค้า เป็นต้น 

ชุมชนจึงต้องอาศัยการมสี่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกในการสร้างก าลังในการดูแลรักษาป่าชุมชนของตน และแนวคิดรวมถึง

การก าหนดแผนแนวทางการปฏบิตัทิี่ภาครัฐจะเป็นส่วนส าคญัอกีส่วนที่ท าให้การจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนเกดิขึ้นได้จริง 

 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่มีป่าชุมชนที่ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียนพ้ืนที่ป่า

ชุมชนอย่างเป็นทางการกบักรมป่าไม้ ในพ้ืนที่หมู่ที่ 9,10,12,13,15,17 และ18 โดยชุมชนได้มกีารจัดการป่าชุมชนหลากหลาย

รปูแบบ ทั้งรปูแบบที่มีการใช้ประโยชน์ควบคู่กบัการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ในพ้ืนที่หมู่ที่ 9,10,13 และ15 และรปูแบบที่คงไว้เพ่ือการ

อนุรักษ์เท่านั้น ในพ้ืนที่หมู่ที่ 12,17 และ18 เป็นต้น แต่กยั็งคงมีการบุกรุกและปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ป่าชุมชน

เพ่ือการเกษตรกรรมและพ้ืนที่รูปแบบอื่น จึงเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การศึกษาองค์ประกอบและสถานภาพของพ้ืนที่โดยอาศัย

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการติดตามการเปล่ียนแปลงและภาพรวมของพ้ืนที่  รวมถึงแนวทางการจัดการป่า

ชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคตโดยการมสี่วนร่วม 

 

วิธีการศึกษา 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

ภมูิศาสตร์ในการศึกษาสภาพเชิงพ้ืนที่ของต าบลดงมะดะ และการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่ของป่าชุมชนแต่ละแห่ง และ

ส่วนของการศึกษาการบริหารจัดการป่าชุมชนและแนวทางการจัดการที่ย่ังยืนโดยใช้เทคนิคการสมัภาษณ์เชิงลึก และการ

จัดสนทนากลุ่มย่อย โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
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 1. การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ในการศึกษาสภาพเชงิพ้ืนที่ของต าบลดงมะดะ ระบบ

สารสนเทศภมูศิาสตร์ หรือ GIS เป็นศาสตร์ของการศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งในการศึกษาคร้ังนี้ ได้น าเทคโนโลยีดงักล่าว

มาปรับใช้เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลง และศึกษาสถานภาพของพ้ืนที่โดยมขีั้นตอนวิธกีารดงันี้ 

 1.1 การแปลตคีวามข้อมูลดาวเทยีม  ใช้ข้อมูลดาวเทยีม Lansat8 เป็นข้อมูลฐานส าหรับการศึกษาสภาพเชิง

พ้ืนที่ทั้งหมด โดยใช้เทคนิคการแปลตคีวามด้วยสายตา (Visual Interpretation) ผสมผสานกบัการแปลตคีวามด้วย

คอมพิวเตอร์ (Computer Interpretation) ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลสิ่งปกคลุมดนิในพ้ืนที่ต าบลดงมะดะ  โดยอ้างองิการจ าแนก

รปูแบบการใช้ที่ดนิจากข้อมูลการใช้ที่ดนิของกรมพัฒนาที่ดนิ ดงัตวัอย่างในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ตวัอย่างรปูแบบการจ าแนกข้อมูลการใช้ที่ดนิของกรมพัฒนาที่ดนิ 

LU_code ค าอธบิาย 

U00 Urban and Built-up Land 

A00 Agricultural Land 

F01 Evergreen Forest 

W01 Natural Water Bodies 

M02 Wetland 

  

 1.2 ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการแปลตคีวาม โดยการส ารวจพ้ืนที่ในภาคสนามและเกบ็ข้อมูล

สภาพพ้ืนที่จริง พร้อมต าแหน่งพิกดัด้วยเคร่ืองก าหนดพิกดับนพ้ืนโลกหรือGPS(Global Positioning system) 

 1.3 จัดท าแผนที่การใช้ประโยชนท์ี่ดนิ และแผนที่ป่าชุมชนพ้ืนที่ต าบลดงมะดะ ปีพ.ศ. 2559  

 1.4 ท าการแปลตคีวามข้อมูลการใช้ที่ดนิปีพ.ศ. 2545 จากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 เพ่ือเปรียบเทยีบ

การเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ป่าชุมชน ก่อนการขึ้นทะเบียนซึ่ง ต าบลดงมะดะได้รับการขึ้นทะเบียนป่าชุมชนในปี 2547-2548 

 1.5 จัดท าแผนที่ป่าชุมชนพ้ืนที่ต าบลดงมะดะ ปีพ.ศ. 2545 

 1.6 วเิคราะห์การเปล่ียนแปลงพ้ืนที่ป่าชุมชนต าบลดงมะดะ และจัดท าแผนที่ 

 2. การศึกษาการบริหารจัดการป่าชุมชนและแนวทางการจัดการที่ย่ังยืน ซึ่งการศึกษาในส่วนที่ 2 นี้ ยังอยู่ใน

ขั้นตอนด าเนนิการ 
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กรอบแนวคิด 

 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้ พบว่า พ้ืนที่ต าบลดงมะดะ(ดังรูปที่ 1)มีลักษณะเชิงพ้ืนที่ซึ่ งบ่งบอกถึงสถานภาพการใช้

ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปกคลุมดินในปี พ.ศ.2559 ประกอบไปด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งแบ่งรูปแบบตามการจ าแนก

รูปแบบการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินในระดับที่ 2 ได้แก่ พ้ืน ที่นาข้าว 20.75 ตารางกิโลเมตร  พ้ืนที่พืชไร่ 13.84 

ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ไม้ยืนต้น 4.16 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ไม้ผล 1.64 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่เกษตรกรรมอื่นๆ 0.51  

ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ป่าผสมผลัดใบ 9.89 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ป่าชุมชน 1.34 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูก

สร้าง 6.1 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่แหล่งน า้ 1.62 ตารางกโิลเมตร และพ้ืนที่อื่นๆ 2.46 ตารางกโิลเมตร ดงัรปูที่ 2 
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รปูที่ 1 ขอบเขตพ้ืนที่ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย 

 

 
รปูที่ 2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปีพ.ศ. 2559 
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 และลักษณะเชิงพ้ืนที่ซึ่งบ่งบอกถึงสถานภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปกคลุมดนิในปี พ.ศ.2545 ประกอบ

ไปด้วยการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งแบ่งรูปแบบตามการจ าแนกรูปแบบการใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินในระดับที่ 2 ได้แก่ 

พ้ืนที่นาข้าว 21.64 ตารางกิโลเมตร  พ้ืนที่พืชไร่ 5.2 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ไม้ยืนต้น .07 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ไม้ผล 

1.04 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่เกษตรกรรมอื่นๆ 0.14  ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ป่าผสมผลัดใบ 24.06 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่

ป่าชุมชน 2.08 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 4.82 ตารางกโิลเมตร พ้ืนที่แหล่งน า้ 1.06 ตารางกโิลเมตร 

และพ้ืนที่อื่นๆ 2.13 ตารางกโิลเมตร ดงัรปูที่ 3 

 
รปูที่ 3 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปีพ.ศ. 2545 

 

สรุปผลการศึกษา 

 ความเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้นพบว่ามกีารเปล่ียนแปลงรปูแบบการใช้ประโยชน์ที่ดนิได้แก่ พ้ืนที่ป่าผสมผลัดใบ

เปล่ียนเป็นนาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พ้ืนที่เกษตรกรรมอื่นๆ ชุมชนและสิง่ปลูกสร้าง แหล่งน า้ และพ้ืนที่อื่นๆ โดยมี

พ้ืนที่ 0.3, 9.52, 2.77, 0.41, 0.03, 0.63, 0.51, 0.25 และ 0.63 ตารางกโิลเมตรตามล าดบั และพ้ืนที่ป่าชุมชน

เปล่ียนเป็นนาข้าว, พืชไร่, ไม้ยืนต้น, ป่าผสมผลัดใบ, ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพ้ืนที่อื่นๆ โดยมพ้ืีนที่ 0.06, 0.23, 

0.22, 0.25, 0.07 และ0.05 ตารางกโิลเมตร ตามล าดบั 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการศึกษาซึ่งพบว่า พ้ืนที่ป่าชุมชนในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จากปี 2545 ถึง ปี

2559 มีจ านวนพ้ืนที่ป่าชุมชนลดลง 0.74 ตารางกโิลเมตร ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้ที่ดินเพ่ือการ

เกษตรกรรมมากขึ้น ท าให่มกีารรกุล า้พ้ืนที่ป่าทั้งส่วนของป่าชุมชน และพ้ืนที่ป่าธรรมชาตโิดยสงัเกตได้จากจ านวนพ้ืนที่ป่า

ที่ลดลงถึง 14.17 ตารางกิโลเมตร ถือได้ว่าเป็นการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของ

ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลดงมะดะ และพ้ืนที่ใกล้เคียง แม้ว่าในพ้ืนที่ต าบลดงมะดะมีการประกาศขึ้นทะเบยีนป่า

ชุมชนเมื่อปี 2547 ตามข้อมูลศูนย์สารสนเทศป่าไม้ กรมป่าไม้ แต่กยั็งมกีารรกุล า้พ้ืนที่ป่าชุมชนในบางบริเวณ ซึ่งจากการ
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รวบรวมข้อมูลโดยการสงัเกต พบว่าในบางชุมชนมีการบังคับใช้กฏระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่า

ชุมชนได้อย่างเข้มแขง็ซึ่งท าให้พ้ืนที่ป่าชุมชนยังคงสภาพและจ านวนพ้ืนที่อยู่ได้แม้มีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อยกต็าม  ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวิจัยของสมพร  พิมสาร(2549)และสมพร ศิริลาภ(2546)ที่พบว่าการประกาศให้พ้ืนที่ป่าในชุมชนถูก

ประกาศให้เป็นป่าชุมชนนั้นท าให้เกดิความร่วมมือกนัของคนในชุมชนที่ตระหนักถงึความส าคัญของป่าแห่งนั้น  และจาก

การศึกษาของสขุสวัสดิ์ มณีโชติ(2546) ที่พบว่าองค์ความรู้  และการส่งเสริมความเข้าใจตลอดจนนโยบายจากหน่วยงาน

ราชการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมการเกษตรท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงรปูแบบการด าเนินชีวิตไปสู่การท าการเกษตร

อย่างเตม็ที่ซึ่งท าให้การบุกรกุพ้ืนที่ป่าเกดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเรื่องการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนคร อ าเภอศรีนคร 

จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุ์ข้าวศรีนคร และ(2) ศึกษา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจ็และเป็นอปุสรรคในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนคร โดยใช้วิธกีารวิจัย

เชิงคุณภาพ ด้วยวิธกีารศึกษาเอกสาร, การสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และการสมัภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างที่มี

การคดัเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ กรรมการบริหารกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนคร จ านวน 3 คน, สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมลด็

พันธุข้์าวศรีนคร จ านวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยวิธกีารวิเคราะห์เนื้อหา  

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนคร มีวิธกีารบริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการวางแผน 

(2) ด้านการจัดองค์การ (3) ด้านการน าองค์การ และ (4) ด้านการควบคุม โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ของการ

บริหารจัดการมี 3 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านภาวะผู้น า (2) ปัจจัยด้านการสร้างเครือข่าย และ (3) ปัจจัยด้านการ

บริหารงานแบบมส่ีวนร่วม และปัจจัยที่เป็นอปุสรรคต่อการบริหารจัดการม ี1 ปัจจัย ได้แก่ (1) การขาดเทคโนโลยีที่ใช้ใน

การเกบ็เกี่ยวผลผลิต 

 ข้อเสนอแนะต่อผลการวิจัยนี้  คือ กลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนครต้องมีการประสานการด าเนินงานร่วมกนักบั

หน่วยงานราชการในการก าหนดแผนการวางแผนระยะยาวและต้องมีการยกระดับกิจกรรมของกลุ่มให้เปิดเผยต่อ

สาธารณะมากขึ้น 

ค าส าคญั: การบริหารจัดการ, วิสาหกจิชุมชน, กลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าว 

 

ABSTRACT 

 The community enterprisemanagement: A case study of Sinakhon rice seed of production group, 

Sinakhon district, Sukhothai province. It aims to (1) study the management of Sinakhon rice seed production 

group and (2) study the factors that affect the success and barriers to the management of Sinakhon rice seed 

production group. This was a qualitative research by studying the documents, non-participant observations and 

in-depth interviews from key informants, who were selected by using purposive sampling, include; executive 
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committee of Sinakhon rice seed production group were 3 peoples, member of Sinakhon rice seed production 

group were 10 peoples and related government officials were 4 peoples, total 17 peoples analyzing data by 

examined context. 

 The results show that Sinakhon rice seed production group has four management approaches: (1) Planning 

(2) Organizing (3) Leading and (4) Controlling. The factors that successes to the management were (1) leadership 

(2) network building and (3) participatory management. And the factors that hinder to the management were the 

postharvest technology islimited. 

  The suggestion for this study is the produced group of Sinakhon rice has to cooperate with government to 

creating a long term plan, and they to be more reveal their activities on public. 

Keywords: Management, Community Enterprise, Rice Seed Production Group 

 

บทน า 

 โครงสร้างของสังคมไทยเป็นประเทศที่มีโครงสร้างหลักคือโครงสร้างของสังคมชนบทกบัโครงสร้างของสงัคม

เมืองโดยโครงสร้างของสงัคมทั้งสองประเภทต่างกม็ีองค์ประกอบภายในโครงสร้างได้แก่กลุ่มทางสงัคมและสถาบันทาง

สังคมที่แตกต่างกันเพราะสังคมชนบทของไทยนั้น เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตนอกเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆ 

ประชากรอาศัยอยู่ตามธรรมชาต ิไม่หนาแน่นทางประชากรมากนักและมสีภาพการแข่งขนัและค่าครองชีพต ่า ที่ส  าคญั คอื 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ตนิ ปรัชญพฤกษ์, 2544, หน้า 316) 

 เนื่องด้วยสงัคมไทยเป็นสงัคมเกษตรกรรม “ข้าว” จึงกลายเป็นพืชเศรษฐกจิที่มคีวามส าคญัต่อชีวิตคนไทยอย่าง

มาก ทั้งนี้  คุณค่าของข้าวไม่ใช่แค่เพียงการก่อให้เกดิการขบัเคล่ือนทางเศรษฐกจิเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกดิบริบทของทุนทาง

สงัคมของชาวบ้านที่มกีารร่วมแรงร่วมใจและเอื้อเฟ้ือต่อกนั จนเป็นรปูแบบของวัฒนธรรมและประเพณต่ีางๆอาท ิการแห่

นางแมว, ประเพณีบุญบั้งไฟ และการท าขวัญข้าว เป็นต้นนอกจากนี้  ข้าวยังเป็นอาหารหลักของคนทุกคนในประเทศ

เนื่องจากประชาชนในประเทศไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ในขณะที่จ านวนประชากรกเ็พ่ิมมากขึ้นทุกๆ ปี ด้วยเหตนุี้  

เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องพยายามปลูกข้าวให้ได้ผลิตผลมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้พอเพียงกบัความต้องการของประชากร (กรม

วิชาการเกษตร, 2541, หน้า 7)  

 แต่อย่างไรกต็าม “กลุ่มชาวนา” ยังมีปัญหาหนี้ สนิ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความส าคัญอย่างมากและเป็นตัวแปรที่จะ

ก าหนดทศิทางระบบเศรษฐกจิของประเทศดงันั้นรัฐบาลจึงเลง็เหน็ถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเกษตรกร 

เพ่ือการบริโภคและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยมีหลักการคิดที่ส  าคัญ คือ สร้างความหลากหลายของผลผลิตและ

ผลิตภัณฑใ์นชุมชน เพ่ือการบริโภคแบบพ่ึงพาตนเอง ลดรายจ่ายให้ครอบครัว สร้างเสริมสขุภาพอนามยัที่ดใีห้ตนเองและ

มคุีณธรรมรับผดิชอบต่อสมาชิกคนอื่นๆ ที่อยู่ร่วมในชุมชน ไม่เหน็แก่ประโยชน์ด้านก าไรสงูสดุและเอาเปรียบผู้บริโภคอนั

เป็นการน าเสนอทางเลือกในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้ผู้คนในชุมชนเกดิการ

เรียนรู้ในการเป็นผู้แก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง ตลอดจนผลักดนัให้ชุมชนก่อตวัเป็นวิสาหกจิชุมชน  

 กลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนคร เป็นวิสาหกจิชุมชนอกีกลุ่มหนึ่งที่เกดิขึ้นจากการรวมตัวกนัของกลุ่มเกษตรกร 

ผู้ประกอบอาชีพการท านาในเขตอ าเภอศรีนคร จังหวัดสโุขทยั ในปี พ.ศ.2554 ซึ่งประสบกบัปัญหาด้านการเงิน กล่าวคอื 

เกิดสภาวะขาดทุน และจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ต้นทุนการผลิตในการท านาสูงขึ้น ราคาข้าวตกต ่าและ

ปัญหาโรคระบาดในนาข้าว เป็นต้น จึงท าให้ชาวบ้านในพ้ืนที่มกีารรวมกลุ่มกนัเป็นวิสาหกจิชุมชนภายใต้การสนับสนุนของ

ศูนย์เมลด็พันธุข้์าวสโุขทยั ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาการบริหารและจัดการการปลูกเมลด็พันธุข้์าวที่มีคุณภาพโดยที่ผ่านมา กลุ่มฯ 

ได้รับประกาศนียบตัรรับรองปฏบิตัิทางการเกษตรที่ดสี  าหรับการผลิตข้าวเปลือก ประจ าปี 2558 จากกรมการข้าว รางวัล

ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมลด็พันธุข้์าวชุมชนดีเด่น ประเภทข้าวอื่นๆ ระดับจังหวัด ในการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น 

ระดับจังหวัด ประจ าปี 2559จากส านักงานเกษตรจังหวัดสโุขทยั รางวัลเกษตรกรดเีด่น (ผู้น ากลุ่ม) ประจ าปี พ.ศ.2559 

จากส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย(รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนบ้านศรีนคร,2559) ดังนั้นจึงเป็น
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ประเดน็ที่น่าสนใจส าหรับผู้วิจัยว่า กลุ่มวิสาหกจิชุมชนผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนครมีการบริหารจัดการกนัอย่างไร รวมไป

ถึงมีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความส าเรจ็และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเติมเตม็องค์ความรู้ เกี่ยวกบั

การบริหารจัดการของวิสาหกจิชุมชนและเป็นการถอดบทเรียนที่ประสบความส าเรจ็เพ่ือน าไปใช้ในการเป็นต้นแบบในการ

บริหารจัดการให้แก่กลุ่มวิสาหกจิชุมชนในพ้ืนที่อื่นๆ ต่อไป 

 

จุดมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนคร อ าเภอศรีนคร จังหวัดสโุขทยั 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจ็และเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุ์ข้าวศรีนคร 

อ าเภอศรีนคร จังหวัดสโุขทยั 

 

ขอบเขตของงานวิจยั 

 ส าหรับการวิจัยชิ้นนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดงันี้  

1. ขอบเขตดา้นพื้ นท่ี 

 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ในการวิจัยไว้เฉพาะในพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของวิสาหกจิชุมชน กลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าว

ศรีนคร อ าเภอศรีนคร จังหวัดสโุขทยัเท่านั้น 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 ผู้วิจัยก าหนดเนื้ อหาในการวิจัยด้านการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนคร ภายใต้แนวคิดการ

บริหารจัดการ ซึ่งประกอบไปด้วย4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน (Planning), ด้านการจัดองค์การ (Organizing), ด้านการ

น า (Leading) และด้านการควบคุม (Controlling) 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 ก าหนดขอบเขตระยะเวลาของการวิจัย ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2559จนถึงเดอืน สงิหาคม พ.ศ.2559 รวม

ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 8 เดอืน 

ระเบียบวิธีวิจยั 

การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีด าเนินการวิจัย 3 ประการ ได้แก่ การศึกษา

เอกสาร (Documentary Research), การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และการ

สมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) โดยมวีิธกีารศึกษาดงันี้  

1. ผูใ้หข้อ้มูล 

 ส าหรับผู้ ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนครและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มตัวอย่างที่

คัดเลือกมานั้น สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกบัการบริหารจัดการวิสาหกจิชุมชนได้และมีความสะดวกและเตม็ใจที่จะให้

ข้อมูลเชิงลึกแก่ผู้วิจัย ซึ่งกลุ่มตวัอย่างมทีั้งหมด3 กลุ่มดงันี้  

 1.1 กรรมการบริหารกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนครทั้งหมด จ านวน 13 คน คดัเลือกเหลือเพียง 3 คน  

 1.2 สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนครทั้งหมด จ านวน 32 คน คดัเลือกเหลือเพียง 10 คน  

 1.3 เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริม สนับสนุนและก ากบัดูแลกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุ์

ข้าวศรีนคร จ านวน 4 คน จากหน่วยงานราชการ 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เมลด็พันธุ์ข้าวจังหวัดสุโขทัย จ านวน 2 คน และ

ส านักงานเกษตรจังหวัดสโุขทยั จ านวน 2 คน  

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 ส าหรับเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล คือ แบบสมัภาษณ์ (Interview Form) ซึ่งสร้างมาจากการศึกษาเอกสาร

เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงก าหนดแบบสัมภาษณ์ที่มีเนื้ อหาเกี่ยวข้องกับการวิจัยและ
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สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งสามารถแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 3 ชุด ส าหรับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยก าหนด

โครงสร้างของแบบสมัภาษณอ์อกเป็น 3 ประเดน็หลักตามวัตถุประสงคก์ารวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลและ 

 2.1การบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนคร และ 

 2.2ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการของกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนคร 

3. การวิเคราะหแ์ละตรวจสอบขอ้มูล 

 3.1การวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) โดยน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาท าการ

ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงน ามาจัดท าให้เป็นระบบ โดยน าข้อมูลมาเชื่อมโยงกับแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือหา

ข้อสรปุร่วมกนั จากนั้นจึงน าเสนอข้อมูลผ่านการบรรยายเชิงพรรณนา  

 3.2 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยใช้การ

ตรวจสอบแบบสามเส้าในด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพียงด้านเดียว กล่าวคือ มีการตรวจสอบข้อมูลในด้านของ

บุคคล เวลาและสถานที่ที่แตกต่างกนัจากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่มคือการเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง3 กลุ่ม เพ่ือยืนยัน/

พิสจูน์ข้อมูลที่ได้มาว่าถูกต้องหรือไม่ 

 

ผลการวิจยั 

1. การบริหารจดัการของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุข์า้วศรีนคร 

 การบริหารจัดการของกลุ่มฯ มมุีมมองที่น่าสนใจอยู่ 2 ประการ ได้แก่ มุมมองทางด้านการบริหารจัดการองค์กร

และมุมมองทางด้านการจัดการเกษตร ซึ่งเป็นจุดเด่นของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ และจากข้อมูลของศูนย์เมลด็พันธุ์ข้าว

สโุขทยัระบุว่าตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวทั่วทั้งจังหวัดสโุขทยัในปี พ.ศ.2549 จนถงึปัจจุบนัมรีายชื่อผู้

จดทะเบียนก่อตั้งวิสาหกจิชุมชนกบัศูนย์เมลด็พันธุข้์าวสโุขทยัมากถึง 80 กว่าแห่ง แต่ปัจจุบันเหลือกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุ์

ข้าวที่ยังคงขับเคล่ือนการด าเนินงานอยู่แค่เพียง 5 แห่งเท่านั้น ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนครเป็นหนึ่งในห้ากลุ่มที่

เหลือด้วยเช่นกัน ภายใต้การธ ารงรักษาองค์กรซึ่งมีความเสี่ยงจากปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ย่อมส่งผลให้การ

ด าเนินงานของกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวแห่งนี้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยผู้วิจัยสามารถอธบิายกระบวนการบริหารจัดการ

ของกลุ่มฯ ได้ดงันี้  

 1.1 การวางแผน (Planning)ความส าคญัของการวางแผนนับได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารจัดการขั้นตอนแรก

ของกลุ่มฯ ซึ่งตั้งแต่เริ่มมกีารก่อตั้งกลุ่มฯ ล้วนต้องอาศัยกลไกการวางแผนเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของกลุ่มมาอย่าง

ต่อเนื่องโดยประเดน็การวางแผนของกลุ่มจะขึ้นอยู่กับการก าหนดและจัดการภายในกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุ์ข้าวเอง โดย

ประเดน็การวางแผนสามารถอธิบายได้ 2 ประเดน็ ได้แก่ “การวางแผนการผลิต” และ “การวางแผนการตลาด” ซึ่งมี

กระบวนการ (Process) ที่น่าสนใจ ดงันี้  

  1.1.1 การวางแผนการผลิตคือ การวางแผนการผลิตเมลด็พันธุข้์าว โดยสมาชิกของกลุ่มฯ จะมีการ

วางแผนในประเดน็นี้  ตั้งแต่เร่ิมมีการวางแผนใหญ่ประจ าปี เนื่องจากเป็นประเดน็ที่ต้องพิจารณาและประชุมพูดคุยกนั

อย่างรอบคอบ ซึ่งกระบวนการของการวางแผนการผลิตเมลด็พันธุข้์าวของกลุ่มฯ จะถูกควบคุมและก ากบัโดยศูนย์เมลด็

พันธุข้์าวอกีท ีโดยกระบวนการในการวางแผนการผลิตแบ่งเป็น4ขั้นตอน ได้แก่  

   1.1.1.1 ขั้นตอนท่ี 1การคดัเลือกพ้ืนที่ท าแปลงขยายพันธุข้์าว 

   1.1.1.2 ขั้นตอนท่ี 2 การคดัเลือกพันธุข้์าวที่จะผลิต, 

   1.1.1.3 ขั้นตอนท่ี 3 การคดัเลือกสมาชิก 

   1.1.1.4 ขั้นตอนท่ี 4 การวางแผนการปลูกข้าว  

  1.1.2 การวางแผนการตลาด เมื่อมีการเกบ็เกี่ยวข้าวในช่วงเดือนสงิหาคมแล้ว ผลผลิตเมลด็พันธุ์

ข้าวจะถูกส่งขายคนืให้แก่ศูนย์เมลด็พันธุข้์าวสโุขทยัในอตัรา 700 กโิลกรัม ต่อ 1,000 กโิลกรัม ดงันั้น จ านวนเมลด็พันธุ์

ข้าวที่เหลือจะท าถูกจัดการต่อไปอย่างไร ในขณะที่ จ านวนแปลงนาข้าวของสมาชิกในกลุ่มฯ กม็ีจ านวนไม่เท่ากันและ

โควตาในการรับซื้ อข้าวคืนจากกลุ่มฯ กม็ีปริมาณที่จ ากัด ดังนั้น การวางแผนการตลาดและการวางแผนการผลิตจึงมี
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ความสมัพันธก์นัเป็นอย่างมาก โดยกลุ่มฯ จะต้องมีการวางแผนการตลาดให้สอดรับกบัการวางแผนการผลิตและจะต้อง

ก าหนดให้หน่วยงานราชการและสมาชิกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนด้วยเช่นกนั โดยกระบวนการวางแผน

การตลาดแบ่งเป็น5 ขั้นตอน ได้แก่ 

   1.1.2.1 ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ตนเองและศึกษาความต้องการของตลาด 

   1.1.2.2 ขั้นตอนท่ี 2 การหาเมลด็พันธุข้์าวเพ่ือปลูก 

   1.1.2.3 ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายข้าว 

   1.1.2.4 ขั้นตอนท่ี 4การสร้างแบรนดข้์าวโดยชุมชน 

   1.1.2.5 ขั้นตอนท่ี 5 การรวบรวมข้อมูลและประเมนิผลการขายข้าว 

 1.2 การจัดองคก์าร (Organizing) ส าหรับการจัดองค์การของกลุ่มผู้ผลิตเลด็พันธุ์ข้าวศรีนคร ถือได้ว่าเป็น

ประเดน็ของการจัดการที่ส  าคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่มีผลต่อการจัดการคนและงานภายในกลุ่ม การ

ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกจะสามารถสร้างความคล่องตัวในการด าเนินกจิกรรมให้กับกลุ่มฯ จน

สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกนั ซึ่งกลุ่มฯมวีิธอีอกแบบโครงสร้างการท างาน4 ขั้นตอนดงันี้  

  1.2.1 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดวาระการประชมุ คอื การแจ้งให้สมาชิกของกลุ่มฯ ทราบถงึวาระเรื่อง

การออกแบบโครงสร้างของกลุ่มฯ โดยมีการเรียกประชุมสมาชิกกลุ่มทั้งหมดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดโครงสร้าง 

โดยพิจารณาว่าจะมใีครท าหน้าที่ฝ่ายใดบ้าง และควรเพ่ิมเตมิฝ่ายใดขึ้นมาหรือไม่ ซึ่งการด าเนินงานเช่นนี้  จะสามารถสร้าง

สภาวะการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลให้เกดิขึ้นกบักลุ่มฯ อกีด้วย 

  1.2.2 ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดฝ่ายงานมีการพิจารณาวาระการด าเนินงานประจ าปีนั้นๆ เพ่ือจะ

ก าหนดฝ่ายงานออกเป็นกี่ฝ่าย ซึ่งการจัดแบ่งงานของกลุ่มฯ ให้อยู่ในรปูของกลุ่มงานต่างๆ ที่ผ่านมา แต่ละกลุ่มงานจะใช้

ก าลังคนหนึ่งคนในการรับผิดชอบเป็นหัวหน้าของฝ่ายนั้นๆ นอกจากนี้  ถึงแม้ว่าศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยจะเป็น

ผู้สนับสนุนการก่อตั้งให้กลุ่มฯ ให้เกดิขึ้น แต่ถงึกระนั้น การวางรากฐาน ระเบยีบแบบแผนและกลไกการด าเนินงานจะเป็น

สิ่งที่กลุ่มฯ เป็นผู้ขบัเคล่ือนด้วยตนเอง 

  1.2.3 ขั้นตอนท่ี 3 การคดัเลือกสมาชิกใหด้ าเนินการเมื่อมีการก าหนดโครงสร้างของกลุ่มฯแล้ว จะ

มีการคัดเลือกสมาชิกให้เข้ามาท างานในโครงสร้างที่ออกแบบไว้ โดยใช้การโหวตจากสมาชิกในกลุ่มที่ทุกคนต่างเหน็พ้อง

ต้องกนัว่า มีความสามารถด าเนินงานในฝ่ายนั้นได้ดี ไม่มีประวัติการท าผิด สามารถประสานงานกบัสมาชิกในกลุ่มฯ ได้

และเคยเป็นสมาชิกกลุ่มมาแล้วไม่ต ่ากว่า 2 ปี ในขณะเดียวกนั เมื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าท างานในฝ่ายต่างๆ 

ของกลุ่มฯ ประจ าปีนั้นๆ จะมีหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการที่ออกโดยกลุ่มฯ ทั้งนี้  เพ่ือความโปร่งใสและมุ่งให้เกิด

ประสทิธภิาพในการท างานของกลุ่มฯ นั้นเอง 

  1.2.4 ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของฝ่ายต่างๆ คือ การก าหนดความรับผิดชอบ

ส าหรับงานต่างๆ  พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ที่ต้องใช้ในการท างานดงักล่าวให้กบับุคคลที่รับผดิชอบ โดยในที่ประชุมของ

กลุ่มฯ จะมีการระบุถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการท างาน โดยการ

ก าหนดบทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ จะเร่ิมต้นเกดิขึ้นจากการลงความเหน็ของหัวหน้าฝ่ายและให้สมาชิกกลุ่มช่วยกนัลง

ความเหน็อกีคร้ังเพ่ือสร้างรปูแบบการด าเนินงานที่เกดิขึ้นในทศิทางเดยีวกนั 

 ในปัจจุบัน โครงสร้างการด าเนินงานและการบังคับบัญชาของกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนคร มีลักษณะและ

รปูแบบ ดงันี้  
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ภาพ 1 โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนคร 

ที่มา: กลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนคร, 2559, หน้า 14. 

 

 1.3การน าองคก์าร (Leading) เป็นที่ทราบกนัดว่ีาการก่อตั้งกลุ่มฯนั้น มทีี่มาจาก “คุณฐิตมินกาญจน์ จันทร์ละ

มูล” ในฐานะผู้ริเริ่มชักชวนเพ่ือนเกษตรกรให้หันมาปลูกเมลด็พันธุข้์าว ดงันั้น การศึกษาในประเดน็การน าองคก์ารนี้จงึจะ

ให้ความส าคญัไปที่บทบาทของผู้น าของกลุ่มฯ ซึ่งมปีระเดน็ที่จะน าเสนอดงันี้  

  1.3.1 บทบาทของผูน้ ากบัการขบัเคลือ่นกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุข์า้วศรีนครเป็นระยะเวลามากกว่า 5 

ปี ที่คุณฐิติมนกาญจน์ได้เป็นผู้น าของกลุ่มฯ ซึ่งการรับผิดชอบในบทบาทดังกล่าว นอกจากจะต้องเผชิญปัญหาในการ

บริหารอย่างมากแล้ว การท างานกบัคนซึ่งแตกต่างไปด้วยความคิดย่อมล้วนแต่เป็นแรงกดดันที่ท าให้การด าเนินงานของ

ผู้น าเป็นไปอย่างล าบาก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้น าซึ่งเป็นผู้หญิงที่สงัคมชนบทยังไม่ค่อยให้ความยอมรับต่อการท างาน

สูงมากนัก อย่างไรกต็าม จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้สมาชิกกลุ่มฯเห็นถึงความทุ่มเทที่จะท างานเพ่ือ

เกษตรกร โดยมบีทบาทในการด าเนินงาน ดงันี้    

   1.3.1.1 บทบาทในการช้ีน าและเป็นแบบอย่างแก่สมาชิก การชักจูงเพ่ือนเกษตรกร

กลับมาท านาตามแนวทางของศูนย์เมลด็พันธุข้์าวนั้น เป็นเร่ืองที่เป็นไปได้ยาก บทบาทของผู้น า คอื ทดลองท าการเกษตร

แบบมีการควบคุมคุณภาพในแปลงนาของตนเองก่อน เมื่อได้ผลผลิตที่ดีและสามารถลดตันทุนในการผลิตได้ กลุ่มเพ่ือน

เกษตรกรจึงเริ่มทยอยให้ความสนใจ จากนั้นจึงยอมรับในแนวทางการเกษตรจากทางรัฐบาลจนน ามาสู่การรวมกลุ่มฯ ใน

ขณะเดียวกนั ผู้น ายังให้ความส าคัญกบัการเรียนรู้ เพ่ิมเติมในการอบรมต่างๆ ที่จัดโดยหน่วยงานราชการ ทั้งนี้  เพ่ือเป็น

การแสวงหาแนวทางที่จะท าให้กลุ่มฯ สามารถผลิตเมลด็พันธุข้์าวให้ได้ผลผลิตที่ดมีากขึ้น ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงผู้น าเองเท่านั้น

ที่ได้ผลประโยชน์แต่สมาชิกทุกคนกจ็ะได้รับความรู้ ในการไปปรับปรงุการท านาของตนเองจนเกดิผลผลิตที่มคุีณภาพมาก

ขึ้นด้วยเช่นกนั 

   1.3.1.2บทบาทในการกระจายอ านาจการตดัสินใจแม้ว่าคุณฐิตมินกาญจน์จะเป็นผู้น าซึ่งมี

อ านาจในการตัดสินใจและก าหนดแผนการด าเนินงานมากที่สุด แต่ทว่าคุณฐิติมนกาญจน์กลับมีความพยายามในการ

ผลักดันให้สมาชิกทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสนิใจก าหนดการท างานอย่างสม ่าเสมอ ผ่านการสื่อสารทั้งทางตรงใน

เวทีการประชุมของกลุ่มฯ และการสื่อสารทางอ้อม ผ่านการสื่อสารส่วนบุคคล ในการวางแผนตามวาระแต่ละครั้ง การ

ประชุมในประเดน็ต่างๆ การท านาและการรับผดิชอบต่อสงัคม เป็นต้น 

  1.3.2 บทบาทผูน้ ากบัการสรา้งองคก์รชมุชนแห่งการเรียนรูม้รีายละเอยีดดงันี้  

   1.3.2.1การสรา้งองค์กรแห่งการเรียนรู้ กล่าวคือ ผู้น ามีความต้องการให้องค์กรเป็น

องค์กรที่สามารถสร้างองค์ความรู้ทางการเกษตรใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะให้แก่สมาชิกในกลุ่มฯ ซึ่งจากที่กล่าวไว้ใน

ประเดน็ก่อนหน้านี้  ผู้น าได้มคีวามพยายามที่จะไปศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเตมิเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และเป็นแบบอย่างที่ดใีห้แก่

ประธานกลุ่มฯ

เลขานุการ

ผูช่้วย

เลขานุการ

ประชาสมัพนัธ์

ผูช่้วย

ประชาสมัพนัธ์

การตลาด

ผูช่้วย

การตลาด

เหรญัญิก ปฏิคม

ผูช่้วย

ปฏิคม

ผูช่้วย

ปฏิคม

รองประธานกลุ่มฯ รองประธานกลุ่มฯ
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สมาชิกฯ อย่างไรกต็ามความองค์ความรู้ ที่ประธานกลุ่มได้ศึกษามาไม่ใช่สิ่งที่เขาจะเกบ็ไว้เพียงคนเดียวแต่มีการ

แลกเปล่ียนกบัสมาชิกกลุ่มฯ เพ่ือให้เกดิองคค์วามรู้ที่สามารถน ามาประยุกตใ์ช้ในการท านาของกลุ่มตนเองได้  

   1.3.2.2การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ น าของกลุ่มผู้ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนครคือ 

ศูนย์กลางของการด าเนินงานทั้งหมด รวมไปถึงภารกิจด้านการประสานงานกับหน่วยงานราชการ กลุ่มเกษตรอื่นๆ จน

ก่อให้เกดิสภาพเครือข่ายเกษตรกรแบบไม่เป็นทางการโดยไม่รู้ตัว ในขณะที่ บทบาทของ “เกษตรอ าเภอศรีนคร” ที่ได้

สนับสนุนให้เกษตรกรใช้กลไกความร่วมมอืแบบเครือข่ายเพ่ือสร้างความสามารถในการจัดการตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพ

และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ล้วนแล้วแต่เป็นกลไกที่แสดงให้เหน็ถงึความเป็นไปได้ของการสร้างเครือข่ายที่เกดิขึ้นในกลุ่ม

ฯ 

 1.4การควบคุม (Controlling)เป็นสิ่งที่เกดิขึ้นได้อย่างยากล าบากส าหรับการบริหารจัดการของกลุ่มฯ ที่มีคน

เป็นผู้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ดังนั้น การด าเนินงานในองค์การจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีกฎระเบียบหรือบรรทดัฐาน

เพ่ือสร้างแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน ซึ่งกระบวนการในการก าหนดกฎระเบียบเพ่ือใช้ในการควบคุมองค์กร 

ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดงันี้  

  1.4.1 ขั้นตอนท่ี 1 การประชุมเพือ่วางแผน เป็นขั้นตอนแรกของการก าหนดการควบคุมโดยอาศัย

การประชุมตามวาระของสมาชิกกลุ่มในการพูดคุยถึงเรื่องมาตรการเพ่ือใช้ในการควบคุมเพ่ือให้เมล็ดพันธุ์ข้าวได้

มาตรฐาน โดยมกีารก าหนดตวัชี้ วัดเพ่ือน ามาใช้ในการท านา  

  1.4.2 ขั้นตอนท่ี 2 การทดลองการใชก้ารควบคุม โดยคุณฐิติมนกาญจน์ ได้มีการทดลองการ

ควบคุมคุณภาพข้าวผ่านการทดลองในแปลงนาสาธติของตนเองเพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกกลุ่มในพ้ืนที่ โดยที่ผ่าน

มาได้มีการท านาในแปลงนาควบคุม และมีเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ การปลูกที่ไม่ใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยที่มีสารเคมีน้อย การ

ป้องกนัศัตรพืูช การคดัเมลด็ข้าวและการเกบ็เกี่ยวในระยะเวลาที่ก  าหนด เป็นต้น เงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ถงึแม้ว่าจะเป็นการ

ด าเนินงานที่มคีวามยุ่งยาก แต่กเ็ป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องปฏบิตัเิพ่ือให้ได้เมลด็ข้าวที่ได้มาตรฐาน 

  1.4.3 ขั้นตอนท่ี 3 การกระจายการควบคุม ทั้งนี้  แม้ว่าคุณฐิตมินกาญจน์จะมหีน้าที่เป็นหัวหน้าของ

กลุ่ม แต่กไ็ม่สามารถใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ในการควบคุมมาตรฐานการผลิตข้าวได้ทั้งหมด แต่มีความพยายามใน

การกระจายอ านาจของการควบคุมไปที่สมาชิกทุกคนให้เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าว โดยใช้ต าแหน่งหัวหน้าและ

คณะกรรมการแต่ละชุดเป็นผู้จัดการด าเนินงานควบคุม 

  1.4.4 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินการควบคุม เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการควบคุม ซึ่ง

ภายหลังจากการกระจายอ านาจในการควบคุมและการด าเนินงานปลูกข้าวตามปกติแล้ว สิ่งส าคัญที่จะช่วยสะท้อน

ผลส าเรจ็ของการด าเนินงานทั้งหมดว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ สิ่งนั้นคือ การประเมนิการควบคุมคุณภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของการประเมนิผลการด าเนินงาน ทั้งนี้  การประเมนิจะถูกด าเนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มฯ เอง 

 อย่างไรกต็าม กลุ่มฯ ยังได้มีการก าหนดกฎระเบียบที่ใช้ในการควบคุมกลุ่ม ซึ่งสมาชิกกลุ่มฯ ต่างมีความเข้าใจ

ในกฎระเบยีบเป็นอย่างดแีละพร้อมที่จะปฏบิตัติาม โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

  หมวด 1 วัตถุประสงค ์    

  หมวด 2 คุณสมบตัขิองสมาชิก 

  หมวด 3 การสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิก  

  หมวด 4 สทิธแิละหน้าที่ของสมาชิก 

  หมวด 5 ระเบยีบข้อตกลงกองทุน   

  หมวด 6 การบรรจุกระสอบโดยใช้ตราศูนยข้์าว 

หมวด 7 การจัดจ าหน่าย และ    

หมวด 8 การบริหารจัดการประกอบไปด้วยกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดงันี้  
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2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการของกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุข์า้วศรีนคร 

 2.1 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ คือ ปัจจัยที่สนับสนุนและเอื้อให้การบริหารจัดการของกลุ่มฯ เกดิผลส าเรจ็

อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ซึ่งผู้วิจัยได้อธบิายปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ ประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ ดงันี้  

  2.1.1 ภาวะผูน้ าของกลุ่มเป็นความโชคดีของกลุ่มฯ ที่มีผู้น าที่มีความเข้าใจในปัญหาของการท านา

และเชี่ยวชาญในกลไกการตลาดของการขายข้าว อกีทั้ง ยังสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ที่เรียนรู้มาจากการฝึกอบรมให้แก่

สมาชิกในกลุ่มฯ ได้ จึงถือได้ว่าเป็นทุนทางสงัคมที่มีความเข้มแขง็ของกลุ่มฯ ส่งผลให้ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มหลายท่านผลิต

เมลด็พันธุต์ามมาตรฐานการผลิตข้าวจากศูนย์เมลด็พันธุข้์าวได้เป็นอย่างด ีนอกจากนี้  ผู้น ายังมสีภาวะการเป็นผู้น า คอื มี

การท างานแบบเอาจริงเอาจัง สามารถเป็นศูนย์กลางของกลุ่มฯ ได้ และยังสามารถสร้างเครือข่ายในการท างานร่วมกนักบั

หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ท าให้กลุ่มมช่ีองทางในการจัดจ าหน่ายเมลด็พันธุข้์าวได้สงูมากขึ้น รวมทั้งผู้น ายังพัฒนา

บทบาทการด าเนินงานของตนเองจนกลายเป็นผู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการผลิตข้าวให้แก่สมาชิกทั้งจากในกลุ่มฯ และ

นอกพ้ืนที่อกีด้วย 

  2.1.2 การสรา้งเครือข่าย เป็นปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงจากปัจจัยภาวะผู้น าอย่างมาก เนื่องจากผู้น า

คอืบุคคลที่ขบัเคล่ือนการประสานงานให้กลุ่มฯ กบัหน่วยงานภายนอกอื่นๆ การเข้ามามสี่วนร่วมในการท างานร่วมกนั ทั้ง

การวางแผน การขายข้าว การจัดกจิกรรมอบรมความรู้  การท านา เป็นต้น ได้เป็นกจิกรรมที่สอดประสานให้เกดิความเป็น

เครือข่ายการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ อกีทั้งกจิกรรมการด าเนินงานต่างๆ ล้วนแล้วแต่ช่วยประสานให้สถานภาพความ

เป็นเครือข่ายที่เข้มแขง็เกดิขึ้นในกลุ่มฯและขยายตวัเป็นวงกว้างออกไป ผ่านความเป็นไปได้ในเชิงพ้ืนที่และความสัมพันธ์

ส่วนบุคคล เป็นต้น 

2.1.3 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่เป็นขั้นตอนถดัมาที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ใน

การบริหารจัดการของกลุ่มฯ โดยนับตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งกลุ่ม ทั้งผู้น าและสมาชิกต่างกม็ีการใช้หลักการบริหารจัดการ

งานแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในการจัดการกบัประเดน็ปัญหาและวาระงานใหม่ๆ อยู่เสมอและเมื่อทุกคนรับรู้ ใน

ประเดน็การท างานทุกอย่าง กส็่งผลให้สมาชิกในกลุ่มไม่เกดิความขัดแย้งระหว่างกนัและเกดิประสทิธภิาพในการจัดการ

เป็นอย่างสงู 

 2.2 ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคคือ ปัจจัยที่ที่มีอิทธิพลต่อความล้มเหลวในการบริหารจัดการของกลุ่มฯ ซึ่งผู้วิจัย

ค้นพบว่าปัจจัยซึ่งเป็นปัญหาและอปุสรรคส่วนใหญ่ในการด าเนินงานการบริหารจัดการของกลุ่มฯ ได้แก่ 

  2.2.1 การขาดเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนื่องจากศูนย์ข้าวชุมชนเป็นกลุ่มวิสาหกจิ

ชุมชนขนาดเลก็ที่มีสมาชิกองค์กรแค่เพียง 25 คนเท่านั้น ส่งผลให้การกระจายงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือน ามาใช้ในการ

ช่วยเหลือกลุ่มฯ ลดน้อยลงไปและไม่เพียงพอต่อการจัดท าโครงการระยะยาวของกลุ่มฯ ได้ ซึ่งปัญหานี้ มีผลท าให้กลุ่มฯ 

ต้องมีการวางแผนเพ่ือก าหนดโครงการระยะยาวกนัอย่างรอบคอบและประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ

ขอยืมวัสดุและเคร่ืองจักรทางการเกษตรมาใช้ในกระบวนการผลิตเมลด็พันธุข้์าว 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

 จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าการบริหารจัดการของกลุ่มฯ ภายใต้แนวคิดPOLC พบว่ามีความสอดคล้อง

กับ แนวคิดการบริหารจัดการของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542, หน้า 19) ซึ่งอธิบายว่าการบริหารจัดการ คือ 

กระบวนการจัดการเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ซึ่ งประกอบไปด้วยทรัพยากรต่างๆ อาทิ คน เงิน เวลา 

สภาพแวดล้อมและข้อมูล เป็นต้น โดยในส่วนของการวางแผน (Planning) ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผนการผลิตและ

การวางแผนการตลาดของกลุ่มฯ ซึ่งเป็นบริบทที่กลุ่มฯ ต้องมีการบริหารและวางแผนเป็นอย่างดี ภายใต้เงื่อนไขของศูนย์

เมลด็พันธุข้์าวซึ่งก าหนดการควบคุมคุณภาพของเมลด็พันธุข้์าวไว้ แล้วเมื่อกลุ่มฯเกบ็เกี่ยวผลผลิตซึ่งจ าเป็นต้องขายคืน

แก่ศูนย์เมลด็พันธุ์ข้าวแล้ว ผลผลิตข้าวที่เหลือจึงจ าเป็นต้องมีการขายสู่ตลาด ซึ่งจากจุดๆ นี้ จะท าให้เราเลง็เห็นสภาพ

ความเป็นระบบระเบียบของการจัดการกลุ่มฯ ที่ให้ความส าคัญไปกบัการวางแผน โดยมีความสมัพันธก์บังานวิจัยของ ยง

วิทย์ มังคละเสถียร (2555) ในขณะที่การจัดองค์การ (Organizing)นั้น มีจุดเริ่มต้นของการก่อตัวและก าหนดโครงสร้าง
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เป็นวิสาหกจิชุมชน ผ่านบทบาทของหน่วยงานราชการซึ่งเป็นขบัเคล่ือนการด าเนินงานโดยมคีวามสอดคล้องกบัสมแก้ว รุ่ง

เลิศเกรียงไกร และคณะ (2547) ที่ได้กล่าวว่าทั้งองคก์รภาครัฐและและองคก์รพัฒนาเอกชนที่ได้เข้ามามส่ีวนส าคญัอย่าง

ยิ่งในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพโดยท าให้กลุ่มอาชีพต่างๆ รวมทั้งการมุ่งสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้าใจ เรียนรู้และสามารถ

บริหารจัดการตนเองได้ อกีทั้งในด้านการน าองคก์าร (Leading)ยังสอดคล้องกบัผลงานของ สธุดิา แจ้งประจักษ์ (2558) 

ที่กล่าวถึงศักยภาพและบทบาทของกลุ่มแกนน าและความสามารถในการจัดการความรู้ที่น าพาให้กลุ่มสามารถขับเคล่ือน

การด าเนินงานและกาบริหารจัดการต่อไปได้ และประเดน็สดุท้าย การควบคุม (Controlling)มคีวามสอดคล้องกบังานวจิยั

ของ สภุาพร รักด ี(2556) ซึ่งอธบิายถงึความส าคญัของการมีกฎระเบียบเพ่ือใช้ในการควบคุมการด าเนินงานการจัดกาน

ในภายกลุ่ม ทั้งนี้  การไม่มีกฎระเบียบอาจท าให้กลไกการบริหารไม่สามารถประสบผลส าเร็จได้ ในขณะเดียวกัน 

กฎระเบียบซึ่งเป็นกลไกการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกจิชุมชน ยังเอื้อต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้แก่สมาชิกในกลุ่ม

ด้วย ไม่เช่นนั้น กฎระเบยีบที่ถูกก าหนดขึ้นมาจะไม่สามารถเป็นเคร่ืองมอืสนับสนุนการบริหารจัดการงานของกลุ่มฯ ได้ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะต่อกลุ่มผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุข์า้ว 
 1.1กลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าว ควรมีการประสานการด าเนินงานร่วมกนักบัรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการในการ

ก าหนดแผนของกลุ่มตนเอง โดยเฉพาะแผนระยะยาวที่กล่าวถงึการสร้างเคร่ืองอบความชื้นของกลุ่มตนเอง เนื่องจากจะได้

รับทราบถึงความพร้อมในการให้เงินสนับสนุนจากภาครัฐบาลและสามารถก าหนดแนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้

และผลประโยชน์ระยะยาวของการก่อตั้งโครงการดงักล่าวด้วย 
 1.2กลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวควรมกีารประชาสมัพันธก์จิกรรมของกลุ่มตนเองฯ อย่างเช่น แปลงนาสาธติ, การ

ควบคุมคุณภาพข้าว, การสื่อสารการตลาด, การลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการปลูกข้าวแบบสมัยใหม่ให้

เปิดเผยต่อสาธารณะมากขึ้น โดยใช้สื่อวิทยุท้องถิ่นในการโฆษณาเพ่ือเป็นการขายเมลด็พันธุข้์าวของกลุ่มไปในตวั 

 1.3เพ่ือป้องกนัการแทรกแซงทางการเมอืงในการด าเนนิโครงการของกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวกลุ่มฯ ต้องมกีาร

ป้องกนัปัญหาเชิงรกุโดยการศึกษาการท างานกบัหน่วยงานราชการแบบกลยุทธแ์ละสร้างเครือข่ายการท างานกบัหน่วยงาน

ราชการที่ไม่จ ากดัแค่ในเชิงพ้ืนที่แต่ต้องแผ่ขยายเครือข่ายให้กว้างมากย่ิงขึ้น เป็นต้น 
2. ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
 2.1รัฐบาลควรมีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งศูนย์ข้าวชุมชนขึ้นมาใหม่ แม้ว่ากลุ่มผู้ผลิตเมลด็
พันธุ์ข้าวศรีนครจะประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงานที่ผ่านมา แต่กยั็งมีกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุ์ข้าวอีกหลายกลุ่มที่ไม่

ประสบผลส าเรจ็และยุบตวัลงไป ก่อให้เกดิการสญูเสยีทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและภาคประชาชน ดงันั้นรัฐบาลจึงควรเป็น

ผู้ส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนในระยะยาวก่อนที่จะมกีารจดประกอบก่อตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวขึ้นมา 
 2.2โดยธรรมดาแล้ว การท านาของเกษตรกรไม่ได้มศีูนย์เมลด็พันธุข้์าวเป็นหน่วยงานภาครัฐบาลสนับสนุนเพียง
องค์กรเดียว แต่ยังมี ส านักงานเกษตรจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์วิจัยเมลด็พันธุ์

ข้าว มหาวิทยาลัย เป็นต้น เป็นผู้สนับสนุนด้วย ดังนั้นในการก าหนดนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้องกบัชาวนา รัฐบาลควร

เปิดโอกาสให้ตัวแสดงทั้งจากส่วนราชการและส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสนิใจร่วมกับรั ฐบาล ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิม

ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการก าหนดนโยบายชาวนาในประเทศ 
3. ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครั้งต่อไป 
 3.1ควรมกีารศึกษาการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายของเกษตรกรชาวนา ซึ่งจากการวิเคราะห์ตวัแสดงที่เกดิขึ้นในกลุ่ม

ผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนครนั้น พบว่าตัวแสดงของกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวไม่ได้ถูกจ ากดัแค่ในเชิงด้านพ้ืนที่ต าบลศรี

นครพ้ืนที่เดียวเท่านั้น แต่ยังมีตัวแสดงซึ่งเป็นเครือข่ายในพ้ืนที่อื่นๆ ที่มีบทบาทในกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนครอีก

ด้วยเช่นกนั ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาและเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวแสดงภายนอกพ้ืนที่เหล่านั้นเพ่ือสร้างองค์ความรู้และเตมิ

เตม็ช่องว่างทางความรู้ เกี่ยวกบัด้านเครือข่ายเกษตรกรชาวนาให้มากขึ้น 
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 3.2เนื่องจากพ้ืนที่ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนครเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ทางธรรมชาตินอกห้องเรียนที่

ทรงคุณค่าและเตม็ไปด้วยระบบนิเวศที่น่าสนใจ ดังนั้นผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อยอดการวิจัยชิ้นนี้  ควรมีการศึกษาในประเดน็

การจัดการความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุ์ข้าวศรีนคร , ประเดน็การจัดการตนเองของกลุ่มผู้ผลิต
เมลด็พันธุข้์าวศรีนครและประเดน็การจัดการการท างานร่วมกนัของเครือข่ายชาวนา เป็นต้น  
 3.3 จากการศึกษาถงึการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ผลิตเมลด็พันธุข้์าวศรีนครที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในบทที่ 2ผู้วิจัยค้นพบ

ว่าการรวมกลุ่มของชาวนาได้มเีงื่อนไขทางสงัคมต่างๆ มากมายที่เป็นองค์ประกอบให้เกดิการเปล่ียนแปลง อย่างไรกต็าม 

สิ่งที่ ผู้วิจัยคิดว่าควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมนั้นกค็ือ กระบวนการเปล่ียนแปลงความคิดของผู้คนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ

ประเดน็การท านาแบบสมยัใหม่ เป็นต้น 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มวีัตถุประสงค ์คอื เพ่ือศึกษาการประกอบสร้างตวัตนทางเพศ และพ้ืนที่

ทางสังคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ ผู้ ให้ข้อมูล คือ วัยรุ่นไทยที่มีความหลากหลายทางเพศ จ านวน 11 คน อายุ

ระหว่าง 20-25 ปี เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบค าถามสมัภาษณเ์ชิงลึกและแบบสงัเกตการณ์อย่างมสี่วนร่วม ผล

การศึกษาพบแก่นแนวความคดิเรื่องตวัตน (Self) ระหว่าง Me and I และพ้ืนที่ทางสงัคม ดงันี้  1) แฟนคลับศิลปินเกาหลี

ใต้ที่สะรีระร่างกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงประกอบสร้างตวัตนและแสดงออกทางเพศผ่านการแต่งกาย การเต้น เลียนแบบ

ศิลปิน Girl Group ในขณะที่แฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ที่สะรีระร่างกายเป็นหญิงแต่ใจเป็นชายประกอบสร้างตวัตนและการ

แสดงออกทางเพศผ่านการแต่งกาย การเต้น เลียนแบบศิลปิน Boy Band ผ่านกิจกรรม Cover Dance เพ่ือบ่งบอกถึง

ตัวตนทางเพศที่ก  าลังด าเนินอยู่ในขณะนั้น 2) พ้ืนที่ทางสังคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ มีลักษณะเป็นชุมชนอีก

รปูแบบที่สะท้อนการใช้ชีวิตของวัยรุ่นไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถพบเหน็ได้มากในกรงุเทพมหานคร 

ค าส าคญั : แฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้  การประกอบสร้างตวัตนทางเพศ  พ้ืนที่ทางสงัคม 

 

บทน า 

ในสมัยปัจจุบัน เป็นที่ทราบกนัดีว่าวัฒนธรรมเร่ืองเพศไม่ได้มีแค่ชายรักหญิง หรือ หญิงรักชายอกีต่อไป แต่มี

ความล่ืนไหลมากกว่านั้น ความหลากหลายทางเพศถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สามารถพบเหน็ได้ในทุกสงัคมและวัฒนธรรม การ

ประกอบสร้างตัวตนทางเพศเบื้องต้นสงัเกตได้จาก การแสดงออกทางด้านรสนิยมเรื่องเพศ บุคลิกภาพ การแต่งกายหรือ

การด าเนินชีวิตในด้านอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งการกระท าดังกล่าวสะท้อนวิธคีิดของบุคคลนั้น และที่ผ่านมาเราอาจจะเหน็ได้ว่า

สังคมโดยกว้างเปิดใจยอมรับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศเพ่ิมมากขึ้นกว่าในอดีต กลุ่มคนเหล่านี้ ใช้ชีวิตอย่าง

เปิดเผย ทว่า หากมองลึกลงไปนั้นสงัคมไทยยอมรับกลุ่มคนเหล่านี้ โดยปราศจากเงื่อนไขได้จริงหรือ อย่างไรเสยี กลุ่มคน

ที่มีความหลากหลายทางเพศต้องหมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประกอบสร้างหรือแสดงออกถึงตัวตนทางเพศอยู่

ตลอดเวลาหากอยากได้รับการยอมรับอย่างมีคุณค่า มิเช่นนั้นประเดน็ที่เคยถูกตีตราในอดีตว่าเป็นบุคคลที่มีรสนิยมทาง

เพศที่ผิดธรรมชาตจิะกลับมามีอทิธพิลอกีครั้ง เพราะธรรมชาติก าหนดและสงัคมตั้งกฎให้มนุษย์มีแค่ 2 เพศเท่านั้น คือ 

ชายและหญิง อย่างไรกต็ามในสงัคมไทยสถาบันครอบครัวมีอทิธพิลมากที่สดุต่อปัจเจกบุคคล ถ้าครอบครัวไหน พ่อ แม่ 

ผู้ปกครองไม่เข้มงวดเกี่ยวกับตัวตนทางเพศ บุตรกจ็ะมีอสิระในการประกอบสร้างและแสดงตัวตนทางเพศว่าอยากเป็น

ชายแบบใดและหญิงแบบใด แต่ถ้าครอบครัวไหนที่พ่อ แม่ เข้มงวดและแสดงออกถึงการรับไม่ได้เมื่อบุตรไม่มคีวามเป็น

ชาย หญิงตามกฎของธรรมชาติหรือสังคมก าหนดกอ็าจจะส่งผลให้บุตรปิดบังตัวตนทางเพศกับครอบครัว และในทาง

กลับกนัจะเลือกแสดงตวัตนทางเพศในพ้ืนที่ที่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้แทน  
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George Herbert Mead ( 1863-1931(  เจ้าของแนวคดิเรื่อง ตวัตน )Self) ระหว่าง Me and I กล่าวว่า ตวัตน 

)Self) นั้นประกอบด้วยตัวตนด้าน I ที่ได้รับอทิธพิลมาจาก ความชอบของบุคคลที่มาจากความคิดและความรู้สกึ ซึ่งเป็น

พฤติกรรมและลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลนั้น ส่วน Me ได้รับอิทธิพลมาจากสังคมที่ยึดถือ กฎระเบียบ จารีต และ

วัฒนธรรมอนุรักษ์นิยมหรือเป็นพฤติกรรมที่เกิดความคาดหวังของสถาบันครอบครัวหรือสงัคมภายนอก เป็นต้น )ณัฐ

พงศ์ จิตรนิรัตน์, 2550, หน้า 30 อ้างใน ดาราพร ศรีม่วง , 2556, หน้า 12 ( Mead  ยังกล่าวอกีว่า ตัวตน )Self) ด้าน I 

เป็นพฤตกิรรมของบุคคลที่เกดิขึ้นท่ามกลางความล่ืนไหลของสงัคม )Social Interaction) พฤตกิรรมของบุคคลจะสามารถ

เข้าใจได้เฉพาะกลุ่มสังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกอยู่ และตัวตนจะมีความเกี่ยวพันกับการแสดงออกร่วมกัน โดย

จุดประสงคเ์ดยีวกนั ซึ่งการแสดงออกต้องอาศัยพ้ืนที่ทางสงัคมและท าให้พ้ืนที่นั้นมลัีกษณะเฉพาะ มคุีณค่า มคีวามหมาย

และเหมาะแก่บุคคลบางกลุ่ม )กาญจนา แก้วเทพ , 2557, หน้า 115 ( มีการประกอบการสร้างตัวตนโดยไม่ต้องค านึงถงึ

จุดยืน รากฐานของตนเอง หรือระเบยีบทางสงัคมและกลไกลทางกายภาพที่มีอยู่ก่อนหน้า จะเหน็ได้ว่าตวัตน )Self) ด้าน 

I เป็นกลไกก าหนดสงัคม เพราะมีการประกอบสร้างตวัตนที่ใช่ขึ้นมาใหม่ด้วยการสะท้อนความรู้สกึผ่านตวัตนของเขาโดย

การสวมบทบาทใหม่ในอกีสงัคมหนึ่ง ขึ้นอยู่กบัว่าบุคคลจะแสดงตวัตนด้านใดออกมาเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับแก่สงัคมนั้น ๆ 

ตวัตนจึงเป็นผลผลิตของความรู้สกึนึกคดิไม่ว่ากรณใีด ๆ ดงันั้น ถ้าตวัตนด้าน Me คอืสิ่งที่สงัคมก าหนด และตวัตนด้าน I 

คือสิ่งที่เรารู้ จักตนเอง ถูกเลือกแสดงออกมาผ่านตัวตน )Self) นั่นแสดงให้เหน็ว่าบุคคลมีความสามารถในการปรับตัว

และโต้ตอบระบบของสังคมเดิม แต่ทุกอย่างกล้็วนเกี่ยวพันกันอย่างเป็นระบบท าให้แฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้มีความ

หลากหลายทางเพศและแสดงความเป็นตัวตนทางเพศได้อย่างมีความสขุ และรู้สึกถึงเสรีภาพผ่านพ้ืนที่ทางสังคม )ใน

อุดมคติ (ที่ พวกเขาฝันถึง )สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2550, หน้า 159 -161( ด้วยเหตุนี้  อาจท าให้กลุ่มคนที่มีความ

หลากหลายทางเพศเลือกที่จะประกอบสร้างหรือแสดงตัวตนทางเพศผ่านพ้ืนที่ที่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้ ตัวอย่างเช่น 

พ้ืนที่ทางสงัคมของการเป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้  

ประเทศเกาหลีใต้มีบทบาทและอิทธิพลในการสร้างวัฒนธรรมเพ่ือส่งออกไปยังหลายประเทศ  ซึ่งปัจจัยที่

ก่อให้เกดิการส่งออก คอื รัฐบาลเกาหลีใต้ได้วางนโยบายที่เด่นชัดในการผลิตสนิค้าทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี 1990 ไม่ว่าจะ

เป็น ภาพยนตร์ ดนตรี ไปจนถึงสไตล์การแต่งกาย เริ่มเข้ามาเวียนว่ายอยู่ในชีวิตประจ าวันของวัยรุ่นไทย โดยสื่อเป็น

ตวักลางในการถ่ายทอดและมศีิลปินเป็นภาพแทนในการบอกเล่าเรื่องราว โดยเริ่มแรกสนิค้าวัฒนธรรมเกาหลีใต้บุกตลาด

โดยการขายในราคาที่ถูกเพ่ือจูงใจผู้ซื้ อ กล่าวคือ การซื้ อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และละครเกาหลีมีราคาที่ถูกกว่าญี่ ปุ่นและ

ตะวันตกตั้งครึ่งหนึ่งในเวลานั้น โดยสนิค้าทางวัฒนธรรมเกาหลีใต้มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญ หรือ

วิเคราะห์ว่าประเทศนั้น ๆ มรีสนิยมการบริโภคแบบใดและผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกนัอย่างลงตวัโดยไม่

ละทิ้งอตัลักษณข์องวัฒนธรรมเดิม และผลิตซ า้อย่างต่อเนื่องอย่าให้ขาดช่วงตอน ขณะที่ญี่ปุ่น และตะวันตกที่ท าตลาดอยู่

ก่อนเป็นตัวของตัวเองสูง ด้วยเหตุนี้  ท าให้สินค้าวัฒนธรรมจากประเทศเกาหลีใต้เข้าสู่อ้อมอกอ้อมใจคนไทยได้อย่าง

ง่ายดาย จนกระทั่ง เมื่อปี 1997 ซี่รีย์เร่ือง What is Love All About? ตดิอนัดบัละครที่มเีรตติ้งสงูที่สดุเป็นอนัดบัสองใน

ประวัติศาสตร์ของสื่อจีน ดังนั้น กระแสวัฒนธรรมเกาหลีใต้จึงกลายเป็นที่นิยมมากขึ้ นไปอีกในหลายประเทศเมื่อ

เปรียบเทยีบกบักระแส J-POP และ Hollywood ในเวลาต่อมาปี 2007 สนิค้าวัฒนธรรมหรือสื่อบันเทงิเกาหลีใต้ที่ได้รับ

ความนิยมอยู่ในลักษณะของ Boy Bandและ Girl Group โดยได้รับความนิยมจากแฟนคลับที่เป็นวัยรุ่นในต่างประเทศ

รวมถึงประเทศไทยด้วย และได้สร้างกระแสการบริโภคทางวัฒนธรรมขนานใหญ่ในไทยขึ้นมาอีกระรอกหนึ่ง เช่น แนว

เพลง ลีลาการเต้น การแต่งกาย รวมถึงกระแสนิยมคู่จิ้ น สิ่งเหล่านี้ ตอบสนองต่อการประกอบสร้างตัวตนหรือการ

แสดงออกทางเพศของวัยรุ่นไทยที่สมัครตวัเข้ามาเป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ ยกตวัอย่างเช่น แฟนนคลับที่มเีพศสรีระ

เป็นชายแต่ใจเป็นหญิงจะเลียนแบบ การแต่งกาย และท่าเต้น ตามแนวเพลงของศิลปิน Girl Group ที่ชื่นชอบ ผ่านพ้ืนที่

ทางสงัคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ คอื เวทปีระกวดเต้น Cover ทั้งนี้  พ้ืนที่ดงักล่าวเป็นพ้ืนที่ที่แฟนคลับศิลปินเกาหลี

ใต้ให้ความหมายจากความชอบ ค่านิยม และโลกทัศน์ หรือเพ่ือการต่อรองและการช่วงชิงอะไรบางอย่างที่หาไม่ได้จาก

พ้ืนที่จริงในอีกสังคมหนึ่ง เป็นพ้ืนที่อีกรูปแบบหนึ่งที่มีการเปิดกว้างและยอมรับในสิ่งที่แฟนคลับเป็นได้ สามารถ
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แสดงออกถงึตวัตนทางเพศได้อย่างเตม็ที่โดยไม่ต้องกงัวลว่าใครจะมองไม่ด ีหรือใครจะมองว่าแปลก (อาจินต ์ทองคงอยู่, 

2555, หน้า 70-104)  

 ส าหรับแนวคิดเร่ือง พ้ืนที่ทางสงัคม มีการศึกษาไว้ว่าการมองพ้ืนที่แบบเดิมไม่สามารถอธิบายพ้ืนที่บางส่วนที่

เหลือซึ่งซ้อนทบักนัอยู่ เพราะวัฒนธรรม ค่านิยม และโลกทศัน์มกีารเคล่ือนย้ายไปมาทุกขณะ พ้ืนที่จึงไม่ได้เป็นเพียงวัตถุ

ที่        ว่างเปล่าและหยุดนิ่งเพ่ือรองรับปรากฏการณ์ทางสังคมอีกต่อไป แต่บุคคลต่างหากที่เป็นตัวก าหนดและมี

ปฏสิมัพันธก์บัปรากฏการณท์างสงัคม อาจกล่าวได้ว่าพ้ืนที่ทางสงัคม คือ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเคร่ืองมือของความคดิ

และการกระท า พ้ืนที่จึงอยู่ในฐานะสิ่งประดษิฐ์ทางวัฒนธรรมที่เตม็ไปด้วยคุณค่าและความหมายทางใจแก่บุคคลบางกลุ่ม 

(Lefebrve, 1998 อ้างใน พลสทิธ ์แววศักดิ์, 2550, หน้า 17-18) และได้แยกออกจากสงัคมที่มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ขนบธรรมเนียม และประเพณี เป็นพ้ืนที่ที่มีการแสดงออกถึงความชอบ รสนิยม ตัวตนที่ใช่ พ้ืนที่ดังกล่าวมีการประกอบ

กจิกรรมที่ล่ืนไหล หลากหลายและสร้างสรรค์ มีการรวมกลุ่มกนัและมีปฏสิมัพันธร่์วมกนั การรวมกลุ่มของคนในพ้ืนที่นี้

เป็นการรวมกลุ่มที่สมาชิกมีความสนใจคล้าย ๆ กันหรือมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งท าให้บุคคลที่เป็นสมาชิกสามารถแสดง

ความรู้สกึและสามารถหลีกหนีจากสิ่งที่ไม่ต้องการในสงัคมแห่งความเป็นจริงอกีสงัคมหนึ่งได้ ดังนั้น พ้ืนที่ทางสงัคม จึง

เปรียบเสมือนการสร้างชุมชนในจินตนาการ ในแบบที่บุคคลอยากให้มันเป็นโดยไม่ต้องสนใจหรือใส่ใจโครงสร้างหรือกฎ

ใด ๆ แค่เอาความชอบ ความเป็นตวัตนจริง ๆ หรือการให้ความหมายและคุณค่าเป็นที่ตั้ง (Kevin Robbins, 1996 อ้าง

ใน พิสทุธกุิล บุญม,ี 2556, หน้า 25)                                                                        

 ดังนั้น งานวิจัยชิ้ นนี้ จึงให้ความสนใจเกี่ยวกับ การประกอบสร้างตัวตนทางเพศ และพ้ืนที่ทางสังคมของ           

แฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นส าคัญ วัยรุ่นไทยกลุ่มหนึ่ งจึงเป็นกลุ่มคนที่ ผู้วิจัยจะ

ท าการศึกษาต่อไป 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 

การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคนิคการตรวจสอบสามเส้า เป็นการใช้ระเบียบวิธีวิจัยหลายวิธีในการศึกษาปรากฏการณ์

เดียวกนั เพ่ือหาค าตอบที่ถูกต้อง เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือให้กับงานวิจัยเชิงคุณภาพชิ้นนี้  คือ การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) และการสงัเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ซึ่งการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ

ต่าง ๆ ในข้างต้นจะท าให้ประเดน็ครอบคลุมรายละเอยีดที่มีความส าคญั ทั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นเคร่ืองมอืหนึ่งในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล เช่น การจด การจ า และเคร่ืองมือที่จะช่วยในการจดและการจ า ได้แก่ สมุดจดบันทึก (Field Note) กล้อง

บนัทกึภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มคีวามถูกต้อง โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยท าการสมัภาษณ์อย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้บทสนทนาหรือข้อ

ค าถามในการสมัภาษณ์แบบมีจุดมุ่งหมายระหว่างผู้วิจัยกบัผู้ให้ข้อมูล ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีอายุระหว่าง 20-25 ปี จ านวน 11 

คน  แต่ละบุคคลจะมีตวัตนทางเพศที่แตกต่างกนั ฉะนั้นบรรยากาศของการสมัภาษณ์มุ่งเน้นการมปีฏสิมัพันธอ์นัดต่ีอกนั

เพ่ือให้การสนทนาระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลไม่เป็นทางการมากเกนิไปแต่จะเป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยมีกระบวนการ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้วิจัยจะแนะน าตนเองว่าผู้วิจัยคือใคร เช่น ผู้วิจัยกเ็ป็นแฟนคลับเกาหลีใต้ มาจากไหน มาท า

อะไร และชี้แจงรายละเอยีดของการสนทนาในคร้ังนี้  เพ่ือเป็นการกระตุ้นคู่สนทนาในการเล่าเรื่องราวอย่างมเีป้าหมาย และ

เพ่ือเป็นการ  เปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเหน็ได้อย่างเตม็ที่ เพราะข้อมูลดงักล่าวเป็นประสบการณ์โดยตรง

จากผู้ให้ข้อมูล  ดงันั้นผู้วิจัยได้ท าการสนทนาโดยใช้ประเดน็หรือแนวทางการสมัภาษณ ์คอื กระบวนการเข้าสู่การเป็นแฟน

คลับของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ที่มีความหลากหลายทางเพศ การประกอบสร้างตัวตนและการแสดงออกทางเพศของ

แฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ พ้ืนที่ทางสงัคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้  ผู้วิจัยใช้กรอบ

การวิเคราะห์ตัวตนทางเพศรวมด้วยการถอดเทปสัมภาษณ์ โดยการให้รหัสโดยการทาโค้ด (Code) ออกมาตรง
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ขอบกระดาษ จัดกลุ่มหัวข้อต่าง ๆ เข้าด้วยกนั แล้วสร้างหัวข้อย่อย และนาเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาเป็นความเรียง 

ประกอบกบัการยกตวัอย่างเหตกุารณ ์ข้อความ หรือคาพูดที่ส  าคญัจากผู้ให้ข้อมูล 

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ผู้ วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม                   

กลุ่ มวัยรุ่ น ไทยที่ เ ป็นแฟนคลับเกาหลีใ ต้ ในงานแสดง Concert งาน Cover Dance และงาน Fan meeting ใน

กรุงเทพมหานคร โดยกระบวนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ผู้วิจัยจะไม่เปิดเผยตัวตน และจะเข้าไปสงัเกตการณ์ใน

ฐานะแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้เท่านั้น และท าการทกัทายผู้ที่ตั้งใจมาชมหรือมาร่วมกจิกรรมนั้น ๆ เพ่ือสร้างบรรยากาศ

ให้มคีวามกลมกลืนมากขึ้น ซึ่งแนวทางที่ใช้ในการสงัเกตการณ ์คอื ลักษณะกจิกรรมที่วัยรุ่นไทยเลือกประกอบสร้างตัวตน

และแสดงออกถึงตวัตนทางเพศผ่านพ้ืนที่ทางสงัคมแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้  ผู้วิจัยใช้

กรอบการวิเคราะห์ตัวตนทางเพศกบัพ้ืนที่ทางสงัคมรวมด้วยบันทกึการสงัเกต การเข้าร่วมเข้าชมกจิกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที่

ทางสงัคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ 

 

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพบนพ้ืนฐานของตัวตน (Self) ช่วยให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นภาพที่ชัดเจนด้าน

การประกอบสร้างตวัตนที่ส่งผลต่อการแสดงออกทางเพศ ตวัตนทางเพศนั้นเป็นสิ่งที่มคีวามล่ืนไหลมากที่สดุ และสามารถ

พบเหน็ได้ในทุกสงัคม วัฒนธรรม สงัเกตได้จากการแสดงออกทางด้านบุคลิกภาพ การแต่งกายและการด าเนินชีวิต ซึ่ง  

การกระท าดงักล่าวสะท้อนวิธคีดิของบุคคลนั้น การประกอบสร้างตวัตนทางเพศเป็นประเดน็ทางสงัคมที่ได้รับการกล่าวถงึ

อย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสงัคมวิทยา มานุษยวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ เป็นเรื่องของ

การตั้งค าถาม และให้นิยามกบัตนเองว่า ฉัน/เราคือใคร จะแสดงออกมาในด้านใด เหมือนหรือแตกต่างกับบุคคลอื่น/

กลุ่มอื่นอย่างไร ตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัว เพราะมีความล่ืนไหล เปล่ียนแปลงและสามารถสร้างขึ้นได้ โดยการประกอบ

สร้างจากบุคคลนั้นเอง เป็นการเลือกว่าจะเชื่อมโยงกบัอะไรบางอย่างเพ่ือใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต วัยรุ่นในทุกยุคทุก

สมยัต่างอยากที่จะแสดงตวัตน ของตนเองแต่จะด้วยวิธไีหน ใช้พ้ืนที่ใดกเ็ท่านั้นเอง ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเริ่มเกดิบุคคล

จะได้รับการขัดเกลาทางจากครอบครัวเกี่ยวกับตัวตนทางเพศว่า เมื่อเกดิเป็นชายแล้วนั้นต้องสืบเชื้ อสายแก่วงศ์ตระกูล 

เข้มแขง็หนักแน่น ไม่อ้อนแอ้นอรชร อกผายไหล่ผึ่ง กล้าหาญ นี่คอืสมบตัขิองความเป็นชาย และเมื่อเกดิเป็นหญิงแล้วนั้น

ควรมีกริิยานอบน้อม อ่อนหวาน อรชร ถึงแม้ว่าการเปิดใจยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศจะมีมากขึ้นในปัจจุบัน 

แต่ลึกลงไปแล้วคงไมมีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกมีตัวตนทางเพศแบบใดกไ็ด้ นอกซะจากว่ามันจะเปล่ียนแปลงไม่ได้จริง 

ๆ ถึงอย่างนั้นแล้วกย็ังต้องมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิต เช่น “เวลาไปบ้านยายหรือว่าบ้านญาติกต้็องระวังอาการนิดนึง เพราะ

เป็นหลานชายคนเดยีว เค้าไม่อยากให้เป็น” (ชานยอล ชายรักชาย/เก้ง วัย 22 ปี) พบว่า เงื่อนไขดงักล่าวท าให้วัยรุ่นไทย

ไม่สามารถเปิดเผยตวัตนทางเพศได้ในทุกสถานที่ การกดทบัเร่ืองเพศยังมใีห้พบเหน็อยู่ในสงัคมไทย และเป็นที่ทราบกนั

ดีว่าการปิดบังตัวตนทางเพศนั้นคงไม่ใช่เร่ืองที่ น่าภิรมย์นัก และเมื่อไรกต็ามที่อยู่ในอกีพ้ืนที่ทางสงัคมหนึ่งซึ่งเปิดกว้าง

ให้กบัเรื่องดังกล่าวตวัตนทางเพศจะถูกประกอบสร้างและแสดงออกอย่างสมบูรณ์ ซึ่ง อภิปรายในเชิงทฤษฎีได้ว่า เมื่ออยู่

กบัครอบครัวหรือในที่สาธารณะสงัคมแฟนคลับวัยรุ่นไทย ที่มีความหลากหลายทางเพศจะแสดงตัวตนด้าน Me คือ ไม่

แสดงท่าทีหรือเปิดเผยตัวตนมากเกินไป ในขณะที่จะแสดงตัวตนด้าน I เมื่ออยู่ในพ้ืนที่ทางสังคมของแฟนคลับศิลปิน

เกาหลีใต้ กล่าวคอื พ้ืนที่ทางสงัคมที่สะท้อนการประกอบสร้างตวัตนและการแสดงออกทางเพศของวัยรุ่นไทยจ านวนหนึ่ง

ได้อย่างชัดเจนที่สุด คือ พ้ืนที่ทางสังคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ เช่น “ชอบแต่งตัวแล้วกเ็ต้น Cover Boy Band 

เกาหลีใต้ คอืมนัใช่ นี่แหละตวัตนจริง ๆ” (มนิ หญิงรักหญิง/ทอม วัย 21 ปี) พบว่า แนวเพลงของศิลปิน Boy Band จะ

มีลักษณะฮึกเหิม ท่าเต้นแขง็แรง การแต่งกายสมชาย ซึ่งสนองต่อการประกอบสร้างตัวตนทางเพศของแฟนคลับวัยรุ่นที่

เพศสรีระเป็นหญิงแต่ใจเป็นชาย ในช่วงหลังละครไทยค่อนข้างเปิดกว้างเร่ืองเพศกจ็ริงอยู่ แต่นั้นกเ็ป็นพ้ืนที่ส  าหรับ

จินตนาการ หากปราศจากพ้ืนที่ที่ยอมรับตวัตน ตวัตนกจ็ะประกอบสร้างไม่ได้อยู่ด ีแต่พ้ืนที่ทางสงัคมของแฟนคลับศิลปิน

เกาหลีใต้แตกต่างจากสถานที่อื่น พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่จริงที่ถูกสร้างขึ้นจากกระแสความนิยมชมชอบของแฟนคลับ 
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ตอบสนองความต้องการได้อรรถรสกว่าการดูละคร ภาพยนตร์หรือการอ่านหนังสอืการ์ตนูประเภทวาย (หนังสอืการ์ตูนที่

มตีวัละครเป็นคู่รักเพศเดยีวกนัในการด าเนินเรื่อง) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพบนพ้ืนฐานของพ้ืนที่ทางสงัคม พบว่า พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่จริง ๆ มีความเป็น

กายภาพ มีสถานที่ตั้ง จับต้องได้ เพียงแต่ถูกใส่ความหมาย และให้คุณค่าโดยมนุษย์ หรือจะอภิปรายให้เข้าใจในเชิง

ทฤษฎีที่ว่า พ้ืนที่ทางสงัคม เป็นการน าเอาพ้ืนที่ทางความรู้สกึนึกคิดของบุคคลที่เป็นนามธรรม เชื่อมโยงเข้ากบัพ้ืนที่ทาง

กายภาพซึ่งเป็นมิติของรูปธรรม ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้  พ้ืนที่ทางสงัคมของกลุ่มวัยรุ่นไทยที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น

มักถูกจ ากัด โดยสถาบันต่าง ๆ ทางสังคม เช่น ครอบครัว จึงท าให้พ้ืนที่ของการเป็นแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้มี

ความหมายและมีคุณค่าต่อแฟนคลับที่มีความหลากหลายเพศ เป็นสังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่บุคคลชอบและรักในสิ่ง

เดยีวกนั เข้าใจกนัไม่ว่าจะเป็นกจิกรรมหรือสิ่งที่ก  าลังด าเนินอยู่ในขณะนั้น สะท้อนให้เหน็ว่าการที่คนหนึ่งคนชอบที่จะเป็น

ตัวเองมาก ๆ แล้วถ้าไม่มีพ้ืนที่ให้แสดงออกถึงความชอบนั้นมันกค็งจะอดึอดัน่าดู ฉะนั้น การแต่งกายกเ็ป็นส่วนหนึ่งที่มี

การปรับแต่งให้สอดรับกบัสถานการณ์และความสมัพันธ ์ณ ขณะนั้น มิหน าซ า้ยังใช้เป็นกลยุทธใ์นการสะท้อนความเป็น

ตัวตน แฟนคลับที่มีความหลากหลาย ทางเพศนั้นต่างมคีวามคดิเหน็ไปในทศิทางเดียวกนัว่าการด าเนินกจิกรรมผ่านการ

เป็นแฟนคลับนั้น ท าให้ตนได้เป็นตัวเอง กล้าที่จะเปิดเผยตัวตน การประกอบกจิกรรมดังกล่าวถึงแม้ว่าจะมีคนเข้าร่วม

เยอะแต่กไ็ม่รู้สึกอึดอัดและกลับรู้สึกสุขใจมากกว่า อย่างไรกต็าม การรวมกลุ่มท ากิจกรรมดังกล่าวเป็นการหล่อหลอม

ตวัตนและร่วมแสดงตวัตนของแฟนคลับที่มคีวามหลากหลายทางเพศให้มคีวามล่ืนไหลและมคีวามกล้าที่จะเปิดเผยตวัตน

ต่อสงัคมมากขึ้น 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย จากผลการศึกษาพบว่า แฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ที่มีความหลากหลายทางเพศ           

ส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยได้ท าการสมัภาษณ์ไม่สามารถเปิดเผยตวัตนทางเพศแก่ สถาบันครอบครัว และสาธารณะสงัคมได้อย่าง

เตม็ที่ เช่น ส าหรับสถาบันครอบครัว ตัวตนทางเพศไม่ใช่แค่เพศใดกไ็ด้แต่ต้องเป็นชายจริงกับหญิงแท้เท่านั้นถึงจะสบื

ทอดเชื้ อสายให้แก่วงศ์ตระกูลได้ ฉะนั้น จึงควรส่งเสริมให้มีสถานที่ เช่น พ้ืนที่ทางสังคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ 

เพราะพ้ืนที่ในลักษณะดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับที่มีความหลากหลายทางเพศได้เป็นตัวเอง (Self) ได้

อย่างเตม็ที่  และถอืว่าเป็นเร่ืองราวที่ดสี  าหรับกลุ่มคนที่ถูกสงัคมกดทบัเร่ืองเพศ ที่ส  าคญัการส่งเสริมให้มพ้ืีนที่ในลักษณะ

ดังกล่าวยังเป็นการเปิดพ้ืนที่ในการสร้างความเข้าใจ และลดอคติ เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศของวัยรุ่นในฐานะ

กลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในสงัคมเหมือนกนัแต่ไม่ได้รับการยอมรับ ทั้งนี้  ถ้าหากส่งเสริมให้มีพ้ืนที่ดังกล่าวกจ็ะท าให้

สงัคมได้รับผลสะท้อนกลับในทศิทางที่ดด้ีวยเช่นกนั คอื สงัคมกจ็ะปกตสิขุ บุคคลมคีวามภาคภมูใิจในตวัเอง และสามารถ

ด าเนินชีวิตต่อไปได้ภายใต้สงัคมขนาดใหญ่ อย่างไรกต็าม การเปิดเผยให้คนเหน็มนัมข้ีอดี 

ข้อเสนอแนะการท าวิจัยในครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาในประเดน็เกี่ยวกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่แฟนคลับศิลปิน

เกาหลีใต้ แต่เข้ามาเกี่ยวข้องกบัพ้ืนที่ทางสงัคมของแฟนคลับ เช่น ผู้ประกอบการขายสนิค้า หรือขายบัตรคอนเสิร์ตอัพ

ราคา เป็นต้น  โดยท าการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือจะได้ท าความเข้าใจว่าพ้ืนที่ทางสังคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้มี

ความส าคญัหรือเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกบัคนที่ไม่ใช่แฟนคลับอย่างไร 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์เร่ือง การประกอบสร้างตัวตนทางเพศ และพ้ืนที่ทางสังคมของแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ : 

กรณีศึกษากลุ่มวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร (Self-construction of gender and social space of South Korea Idol fan 

club : case study of Thai teenagers in Bangkok) ฉบบันี้ส  าเรจ็ลุล่วงได้ดนีั้นเพราะความกรณุาของ ดร.พิษนุ อภิสมาจาร

โยธนิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธท์ี่ได้กรณุาสละเวลาอนัมค่ีาตรวจทานแก้ไขอย่างละเอยีด ทั้งให้ความรู้  ความเข้าใจ และ
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คอยดูแลเอาใจใส่ พร้อมทั้งยังเชื่อมั่นในผู้วิจัยและคอยให้ก าลังใจผู้วิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสงูมา ณ 

โอกาสนี้  

ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์ที่ได้กรณุาให้ค าแนะน าแก้ไขข้อบกพร่องท าให้วิทยานิพนธเ์ล่ม

นี้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อนึ่ง ผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ประจ าภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยาทุกท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกบัแนวคดิทฤษฎต่ีาง ๆ แก่ผู้วิจัยตลอดการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 

ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนทั้งก าลังทรัพย์และก าลังใจในการท าวิทยานิพนธเ์ล่มนี้จนเสรจ็

สิ้น และผู้วิจัยของขอบคุณผู้วิจัยเองที่มคีวามอดทน มุ่งมานะ และพยายาม ศึกษาวิทยานิพนธเ์ล่มนี้จนส าเรจ็ลุล่วงด้วยด ี

 ที่ส  าคัญวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จะส าเรจ็ลงไม่ได้หากปราศจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ผู้วิจัยขอขอบคุณจากใจจริงมา ณ 

ที่นี้ ด้วย 
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การประยุกตใ์ชก้ลยุทธใ์นการด าเนนิงานธุรกิจสตัวเ์ลี้ ยง โรงพยาบาลสตัวไ์อเว็ท 
ธุรกจิ มหาธรีานนท์1, ภัทร วิทยปรีชากุล1 และนภนนท ์หอมสดุ2*  
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บทคดัย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษากลยุทธใ์นการด าเนินงานของโรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ โดยงานวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้

วิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธกีารสมัภาษเชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ มีการน ากลยุทธส์่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) มาพัฒนาองคก์รด้านงานบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ควบคู่ไปกบัการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธภิาพ กลยุทธส์ร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) น าจุดแขง็และ
จุดเด่นขององค์กรมาท าเป็นกลยุทธ์เพ่ือดึงดูดผู้บริโภคและสร้างความได้เปรียบและความโดดเด่นเหนือคู่แข่งในการ

แข่งขัน และมีการน านวัตกรรมทางการแพทย์เข้ามาประยุกต์ให้ร่วมกบัธุรกจิและยังสอดคล้องกบันโยบาย Thailand 4.0 

กลุ่มสาธารณะสขุและเทคโนโลยีการแพทย์ ที่ซึ่งน านวัตกรรมทางการแพทย์เป็นตวัช่วยในการขบัเคล่ือนประเทศให้มกีาร

พัฒนาไปต่อได้ มีความแตกต่างกับโรงพยาบาลสัตว์ทั่วไป ที่ใช้กลยุทธ์ในการด าเนินงานแบบพ้ืนฐาน จึงไม่เกิดความ

แตกต่างของธรุกจิและไม่สามารถดงึดูดผู้บริโภคได้ 
ค าส าคญั: กลยุทธก์ารด าเนินงาน, โรงพยาบาลสตัว ์

 

Abstract 

This study aimed to examine the implementation of the strategy in an iVET International Animal Hospital. In this 

research was used qualitative research methods-depth interview. The study indicated that iVET International 

Animal Hospital. They have to a Strategic Marketing Mix or 7P's, to develop the enterprise services to meet the 

needs of consumers, coupled with the development of the enterprise effectively and Differentiation Strategy, to 

brought the strengths and the prominent points of the organization to attract consumers, and take advantage over 

their competitors to stand out of the competition And the introduction of innovations into medical applications to 

join the business and the consistency with the policy, Thailand 4.0, Health and medical technology group, 

brought the medical innovative that help to drive the development of the country to continue. Unlike a typical 

animal hospital that's used in the basic operations, so it's not a difference of business and not be able to attract 

consumers. 

Keywords: Implementation Strategy, Animal Hospital 
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บทน า 

 ในปัจจุบันสังคมของคนไทยมีการเปล่ียนแปลงทางด้านครอบครัวจากสมัยก่อนครอบครัวมีขนาดใหญ่ได้

เปล่ียนเป็นครอบครัวขนาดเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้วิถีการใช้ชีวิตเปล่ียนแปลง

ไปคนวัยแรงงานมีการส่งผลให้ครองตัวเป็นโสดมากขึ้น ชีวิตของคนในเมืองมกีารใช้ชีวิตตามล าพัง การเผชิญการแข่งขนั

และแรงกดดันที่มีอยู่มากในปัจจุบัน ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุในสงัคมในอนาคต มีสาเหตุมาจากการ

ลดลงของภาวะการเจริญพันธโ์ดยประชากรจะมีลูกกนัน้อยลง รวมทั้งสงัคมผู้สงูอายุมีการเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะคาดว่า

จ านวนผู้สงูอายุจะเพ่ิมมากขึ้น เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถช่วยยืดอายุของมนุษย์ให้ยืนยาว การ

เปล่ียนไปทางด้านทศันคติของคนไทยอยู่เป็นโสดกนัมากขึ้น ท าให้คนส่วนใหญ่หันมาสนใจเล้ียงสตัว์กนัมากสตัว์ที่นิยม

เลี้ ยงส่วนใหญ่ ได้แก่ สนุัข แมว กระต่าย เป็นต้น การเล้ียงสตัว์เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ

ท างาน ผ่อนคลายความเหงาและลดความเครียด (ส านักงานสถติแิห่งชาติ,2556) 

 ธรุกจิเกี่ยวกบัสตัว์เล้ียงได้จึงรับความสนใจจากผู้ประกอบการรายใหม่อย่างต่อเนื่อง เพราะมมูีลค่าตลาดรวมของ

ธุรกจิไม่ต ่ากว่า 22,000 ล้านบาท โดยเป็น ผลิตภัณฑเ์กี่ยวกบัสตัว์เล้ียงร้อยละ 23 อาหารสตัว์ ร้อยละ 45 ธุรกจิ บริการ

สตัว์เลี้ยงร้อยละ 32 ท าให้ผู้ประกอบการเตรียมท าธรุกจิสตัว์เลี้ยงแบบครบวงจร เช่น ศูนย์ดูแลสขุภาพสตัว์เลี้ยงครบวงจร 

อาหารเสริมของเล่น เสื้อผ้าและเครื่องประดับ สตูดิโอถ่ายภาพ ธุรกจิเสริมสวย บริการอาบน า้แต่งขนถึงบ้าน คาเฟ่และ

โรงแรมส าหรับสตัว์เลี้ ยง ศูนย์ฝึก ศูนย์รับ รวมไปถึงธุรกจิประกนัภัยสตัว์เลี้ ยง อกีทั้งยังมีการขยายตลาดเข้าถึงสื่อสงัคม

ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้บริโภคมคีวามมคีวามสะดวกสบายมากขึ้น 

 โรงพยาบาลสัตว์เป็นอีกหนึ่งในธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เล้ียง ซึ่งผู้ประกอบการรายใหม่มีความสนใจเป็นอย่างมาก 

และยังสามารถรายได้ให้กบัตนเองได้มาก ทางผู้วิจัยจึงได้เลือกกรณีศึกษา โรงพยาบาลไอเวท็ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย และโรงพยาบาลสัตว์มีความส าคัญอย่างมากกับการดูแลรักษาสัตว์เลี้ ยง  คอยดูแล

สขุภาพโรคต่างๆ ดูแลเรื่องตดัแต่งขน เรื่องอาหารสตัว์ การฝึกให้สตัว์มีความสามารถ ผู้ประกอบการรายใหม่จึงให้ความ

สนใจและเกดิการแข่งขนักนัทางธรุกจิสตัว์เลี้ยงเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลไอเวท็กบัโรงพยาบาลอื่นมคีวาม 

 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การท าธุรกจิเกี่ยวกบัสตัว์เล้ียงเป็นสิ่งที่ท  าให้ผู้ประกอบการรายใหม่มีความสนใจอย่าง

มาก ดงันั้นผู้วิจัยจึงศึกษา การประยุกตใ์ช้กลยุทธใ์นการด าเนินงานธุรกจิสตัว์เลี้ยง กรณศีึกษา โรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ ซึ่ง

สอดคล้องกับยุด Thailand 4.0 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่มีการน านวัตกรรมในด้าน

อปุกรณก์ารแพทย์หรือการแพทย์เกี่ยวกบัสตัว์ซึ่งเป็นตวัช่วยในการขับเคล่ือนประเทศให้มีการพัฒนาไปต่อได้ การท าวิจัย

นี้ เพ่ือเป็นแนวทางและประโยชน์ให้ได้เกดิความรู้  การพัฒนากลยุทธใ์นการด าเนินงานเพ่ือสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่ง

ทางการค้า โดยสามารถน าไปพัฒนาต่อได้ในอนาคต 

 

วตัถุประสงค ์

 1.เพ่ือศึกษากลยุทธก์ารด าเนินงานของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) ของธุรกจิสตัว์

เลี้ยง โรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ 

 2.เพ่ือศึกษากลยุทธ์การด าเนินงานของกลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ของธุรกิจสัตว์
เลี้ยง โรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ 
 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 
วิธีการด าเนินงานวิจยั 

 งานวิจัยเรื่องการประยุกตใ์ช้กลยุทธใ์นการด าเนินงานของธรุกจิสตัว์เลี้ ยง เพ่ือศึกษาถงึกลยุทธใ์นการด าเนินงาน

ของโรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ว่ามีการด าเนินงานอย่างไรที่ท าให้ธุรกจิมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดและจะเป็นผู้น าใน

ธุรกิจสัตว์เลี้ ยงในอีกไม่ช้า การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมและการวิเคราะห์เอกสาร และน าเสนอรายงาน

แบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ใช้การศึกษาแหล่งข้อมูลทุติยภมู ิโดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ คอื งานวิจัยและ
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สบืค้นข้อมูลผ่านอนิเตอร์เนต็ และการสมัภาษณเ์ชิงลึกผู้อ  านวยการของโรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

และครอบคลุม 
ขอบเขตการศึกษา 

1.ด้านระยะเวลา โดยศึกษาในช่วงระหว่างเดอืนกุมภาพันธ ์– เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560 

2.ด้านข้อมูลและเนื้อหา ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลของการด าเนนิของธรุกจิสตัว์เลี้ยง โรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 1. การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ใช้ข้อมูลจากการสมัภาษณแ์บบเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

และครอบคลุมมากที่สดุโดยค าถามจะมลัีกษณะแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ซึ่งให้อสิระกบัผู้ตอบค าถามการ

วิจัยได้แสดงความคดิเหน็  

 2. เคร่ืองมอืที่ใช้ประกอบการสมัภาษณ ์คอื สมุดจดบนัทกึ ปากกา เคร่ืองบนัทกึเสยีง 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภทที่ส  าคญั ได้แก่ 

1.แหล่งข้อมูลปฐมภมู ิ(Primary Data) 

 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้ ให้

ข้อมูลหลัก (Key Informant) เพียงคนเดยีว คอื สตัว์แพทย์หญิง วรางคณา พันธุว์าณชิ ผู้อ  านวยการโรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ 

2.แหล่งข้อมูลทุตยิภมู ิ(Secondary Data) 

 แหล่งข้อมูลทุติยภมูิที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

หนังสือ บทความ เอกสาร รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นพ้ืนฐานในการ

ด าเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือให้ทราบถงึการประยุกตใ์ช้กลยุทธใ์นการด าเนินงานของโรงพยาบาล

สตัว์ไอเวท็ 

วิธีการรวบรวมขอ้มูล 

ค้นค้วาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัย บทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง และสืนค้นข้อมูลออนไลน์ เพ่ือค้นหาบทความ

ต่างๆและการสมัภาษณเ์ชิงลึกผู้อ  านวยการโรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ 

การตรวจสอบความนา่เช่ือถอืของขอ้มูล 

 การตรวจสอบข้อมูลก่อนวิเคราะห์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล การตรวจสอบ

ข้อมูลที่นิยมใช้กนัมากในวิจัยเชิงคุณภาพ คอืการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธตีรวจสอบข้อมูลแบบสาม

เส้า คอืการเกบ็ข้อมูบจากแหล่งต่างๆกนั เพ่ือรวมข้อมูลเรื่องเดยีวกนั เพราะจะได้ข้อมูลที่หลากหลายและชัดเจน  

ผลการศึกษา 
 โรงพยาบาลไอเวท็เป็นโรงพยาบาลที่บริการรักษาสขุภาพสตัว์เล้ียงต่างๆ โดยยึดหลักในคุณธรรม จริยธรรมใน 

การรักษา ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุดจากทางโรงพยาบาล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกนัรักษาตลอดจนการฟ้ืนฟูสขุภาพครบวงจร ที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดบัสากล ISO 9001 

: 2008 และมาตรฐาน "TAHSA" ท าให้ iVET เป็นโรงพยาบาลสตัว์ชั้นน าที่ครอบคลุมทั้งใน และต่างประเทศ ซึ่งมีการ

ยึดหลักมาตรฐาน 3I คอื International , Integrity , Innovation 

ทฤษฎี ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) ของ Philip Kotler 
1. ด้านผลิตภัณฑ ์(Product) ในด้านของโรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็มีการให้บริการเกี่ยวกบัผลิตภัณฑห์ลากหลาย

ด้านทั้งที่จับต้องได้ เช่นมีการขายอาหารสตัว์ หรือ pet shop ในตัวโรงพยาบาลเองมีการขายของภายใต้ แบรนด์ตัวเองที่

คิดค้นขึ้นมา และแบรนด์อื่นๆที่น าเข้ามาจากบริษัทอื่นคล้ายการขายขอในห้างสรรพสนิค้า ด้านที่จับต้องไม่ได้ คือ การ

บริการในด้านต่างๆของโรงพยาบาลมีมากมาย เช่น คาเฟ่สตัว์เล้ียงที่เปิดให้บริการสามารถเข้ามาเล่นกบัสตัว์และซื้อขนม

ให้สัตว์เลี้ ยง  ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือสัตว์พิการซึ่ งมีการท าขาเทียมให้สัตว์ที่ พิการ ศูนย์

กายภาพบ าบัดสัตว์เลี้ ยง สามารถน าสตัว์มาฝึกและบ าบัดให้มีสขุภาพแขง็แรงจากโรคต่างๆ ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้าน
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อุบัติเหตุและฉุกเฉินมีบริการตลอด24 ชั่วโมง บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินกับสัตว์ป่วยที่ได้รับบาดเจบ็อุบัติเหตุ และ

ผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน  ศูนย์การแพทย์เฉพาะด้านระบบสบืพันธุ์ ศูนย์มีการให้บริการตรวจต่างๆ 

เช่น ตรวจสขุภาพ เซลล์วิทยา รังสวีินิจฉัย การแพทย์เฉพาะด้านทนัตกรรม และยังมโีรงแรมสตัว์เลี้ยงซึ่งมกีารรับฝากเลี้ยง

มีการดูแลต่างๆ มีการตรวจปัญหาช่องปากของสตัว์เลี้ ยง และทางโรงพยาบาล มีนวัตกรรมที่แตกต่างจากที่อื่นคือ การมี

การท าขาเทยีมในสตัว์เลี้ยง พัฒนาบ าบดัสตัว์เลี้ยง 

 2. ด้านราคา (Price) ด้านราคาความสามารถในด้านการจ่ายดูแลสตัว์เลี้ยงจะแบ่งลูกค้าออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกนั 

คือ A B C D กลุ่ม A เป็นลูกค้าที่มีความสามารถในการใช้จ่ายสงู มีความใส่ใจดูแลสตัว์เลี้ ยงสงู มีความรู้ , กลุ่ม B เป็น

ลูกค้าที่มีความสามารถในการใช้จ่ายอยู่ในระดับปานกลาง แต่มีความใส่ใจดูแลสัตว์เลี้ ยงสูง, กลุ่ม C เป็นลูกค้าที่มี

ความสามารถในการใช้จ่ายสงู แต่มคีวามใส่ใจดูแลสตัว์เลี้ยงไม่มากนัก, กลุ่ม D เป็นผู้เลี้ยงสตัว์ทั่วไป ไม่มคีวามใส่ใจสตัว์

เล้ียงมากเท่าที่ควร เช่น เลี้ ยงสนุัขไว้เพ่ือเฝ้าบ้านเท่านั้น ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็มีการโฟกสัลูกค้าในระดบั

ของ B2A คอืตั้งแต่ กลุ่ม B ขึ้นไป 

 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ด้านท าเลที่ตั้งโรงพยาบาลสัตว์ไอเว็ท มีการเลือกท าเลที่ตั้งในการ

บริการ 3 แห่งอยู่บริเวณกรงุเทพฯและปริมณฑล และมกีารขยายสาขาออกไปต่างประเทศอกี 2 สาขา คอื สาขาเวียงจันทร์ 

ประเทศลาว และ สาขาฮานอย ประเทศเวียดนาม ท าให้โรงพยาบาลมช่ีองทางในการบริการลูกค้าได้มากขึ้น และมแีผนใน

การขยายพ้ืนที่อื่นๆในอนาคต 

 4. ด้านการส่งเสริม (Promotions) มกีารโฆษณาด้านความสามารถของแพทย์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

มากกว่าการท าโฆษณาส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ยังมกีารจัดท านิทรรศการ

(Event) เพ่ือดึงดูดลูกค้ามีความสนใจในการดูแลสตัว์เลี้ ยงเข้ามาร่วมงามอย่างต่อเนื่อง การท า CSR เพ่ือช่วยเหลือสตัว์

เล้ียงที่ประสบอุบัติเหตุ เช่น รับบริจาคโลหิต และการท าการตลาดออนไลน์เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 

ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ต่างๆ 

 5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ทางด้านโรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ได้มกีารคดัเลือกแพทย์ ที่มี

ความสามารถในการแก้ปัญหาได้และมีความสามารถในการรักษาสตัว์ได้ดี ซึ่งแพทย์ที่ท างานร่วมกนัโรงพยาบาลสตัว์นั้น

เป็นแพทย์ในอนัดับต้นของประเทศ เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า เพราะบุคลากรคือหัวใจ

หลักของการให้บริการโรงพยาบาลสตัว์ 

 6. ด้านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) หมอ ผู้ ช่วยและ

เจ้าหน้าที่ประจ าโรคพยาบาลสตัว์ มกีารแต่งตวัที่ถูกต้องตามระเบยีง เรียบร้อย มกีารเจรจาต่อลูกค้าที่ด ีมปีระตสิมัพันธท์ี่

ด ีร่วมถงึการดูแลเอาใจใส่ มมีาตรฐานในการบริการที่รวดเรว็ตลอด24ชั่วโมง 

 7. ด้านกระบวนการ (Process) โรงพยาบาลสตัว์ให้บริการรักษาสขุภาพสตัว์เลี้ยงต่างๆ โดยยึดหลักในคุณธรรม 

จริยธรรมใน การรักษา ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยครอบคลุม

ตั้งแต่การป้องกนัรักษาตลอดจนการฟ้ืนฟูสุขภาพครบวงจร ที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ISO 9001 : 2008 

และมาตรฐาน "TAHSA" โรงพยาบาลสตัว์ ได้ใช้หลัก “3i” คอื  

-International การบริการที่ได้การรับรองคุณภาพระดับสากล ISO 9001:2008 พร้อมทมีสตัวแพทย์ที่มีมาตรฐานและ

เคร่ืองมือที่ทนัสมัย ตลอดจนสาขาที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ท าให้ iVET เป็นโรงพยาบาลสตัว์ชั้นน าแห่งหนึ่งที่

ได้รับความไว้วางใจ 

-Integrity  เรายึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมในการรักษา และซื่อสตัย์ต่อลูกค้าเป็นหลักในการบริการ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะ

ได้รับการรักษา ที่เหมาะสมพร้อมค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจ 

-Innovation เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วย ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกนัรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ

ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ เราได้มกีารตั้งหน่วยวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างนวัตกรรมทางสตัวแพทย์ 
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ทฤษฎี Differentiation Strategy ของ Micheal E. Porter 
1.ความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ ์(Product Differentiation) 

 โรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ ได้ใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ครบคร่ันและเหนือคู่แข่ง เช่น การท าขาเทยีมในสตัว์ ท า

วิลล์แชร์ให้สตัว์เลี้ยง การพัฒนาเครื่องมือในการกายภาพบ าบัดในสตัว์เลี้ยง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสตัว์ที่แรกและที่เดยีวใน

ประเทศไทยในตอนนี้  ที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ นอกจากนี้ เมื่อผู้บริโภคหรือลูกค้าต้องการสินค้าที่เป็น

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทางโรงพยาบาลอื่นหรือคู่แข่งทางการตลาดต้องมาท าการซื้ อสนิค้าจากทางโรงพยาบาลสตัว์ไอ

เวท็ อกีด้วย ทางโรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ ได้ลงทุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางแพทย์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือ

สร้างความแตกต่างและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง 

2.ความแตกต่างในด้านบริการ (Service Differentiation) 

 โรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ มีบริการที่ครบคลุมและครบครัน ทั้งบริการในการขายสนิค้า เช่น อาหารสตัว์ อุปกรณ์

เคร่ืองใช้สตัว์ โรงแรมสตัว์เลี้ยง สถานพยาบาล ตดัแต่งขนสตัว์ และ ฌาปนกจิศพสตัว์ ซึ่งเป็นบริการที่คู่แข่งรายอื่นมักจะ

มไีม่ครบถ้วน และยังมบีริการหลังการขาย ใส่ใจผู้บริโภคด้วยการมกีารนัดวันเวลาในการตรวจสขุภาพสตัว์เลี้ยงเป็นประจ า

แล้วแต่รายไปอาจจะเป็นตรวจทุกเดือน หรือ ตรวจประจ าปี เพ่ือป้องกนัไม่ให้สตัว์เลี้ ยงเกดิเจบ็ไข้ได้ป่วยอกีในคร้ังต่อไป

และท าให้สตัว์เลี้ยงมสีขุภาพแขง็แรง 

3.ความแตกต่างในด้านบุคลากร (People Differentiation) 

 ในด้านสตัวแพทย์ของโรงพยาบาลเป็นอนัดบัต้นๆของประเทศไทย ได้ร่วมท างานร่วมกบัโรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ 

เพ่ือให้ลูกค้าได้มีความมั่นใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ ได้คัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและมี

มาตรฐานรับรองจาก สมาคมสัตว์แพทย์แห่งประเทศไทย และมีความสามารถเฉพาะทางในระดับต้นๆซึ่งเป็น 1 ใน 5 

ของประเทศไทย และยังสามารถตรวจสอบและเลือกใช้บุคลากรได้ เพ่ือความสะดวกและพ่ึงพอใจของลูกค้า 

4. ความแตกต่างในด้านภาพลักษณ ์(Image Differentiation) 

 โรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ ผู้น าทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์อนัดบั 1 ของประเทศไทย มผู้ีเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง สามารถสร้างความประทับใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยการเติบโตของธุรกิจที่ก  าลังพุ่งสูงอย่างก้าว

กระโดด ท าให้สามารถมั่นใจถึงคุณภาพที่ตามมาได้ โรงพยาบาลไอเว็ท สถานที่ครบวงจรส าหรับคนรักสัตว์เล้ียง 

รับประกนัความพ่ึงพอใจ เมื่อรักษาสตัว์หรือให้บริการอื่นๆของทางโรงพยาบาล มมีาตรฐานรับรองทางสมาคมสตัว์แพทย์

แห่งประเทศไทย 

อภิปรายผลการศึกษา  

 ผลการศึกษาคร้ังนี้  พบว่า โรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ มีกลยุทธใ์นการด าเนินงานที่มีมาตรฐาน และมีประสทิธภิาพ 

เนื่องจากมีการน าหลักการของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7P’s) มาใช้ในกระบวนการด าเนินงาน 
ทั้งการให้บริการ และวางแผนองคก์ร ช่วยให้ธุรกจิมีการด าเนินงานที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และมีกลยุทธ์

สร้างความแตกต่างของสนิค้าและบริการ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กบัผู้บริโภค สร้างตนเองให้อยู่ในระดบัที่เนื่อคู่แข่ง มี

การน าหลักการของกลยุทธ์การแข่งขัน (Compettitive Starategy) โดยใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Compettitive 

Starategy)(วิกรานต์,2554) โรงพยาบาลไอเวท็ได้น านวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการแพทย์เข้ามาเป็นหนึ่งในปัจจัยสร้าง

ความแตกต่างเหนือคู่แข่ง 

 ซึ่งเมื่อเปรียบเทยีบกบังานวิจัยของ (ปียะวรรณ,2560) ในเรื่องราวของการประยุกตใ์ช้กลยุทธใ์นการด าเนินงาน 

พบว่ามคีวามสอดคล้องกนั  โดยการน ากลยุทธ์ต่างๆเข้ามาร่วมประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ท าให้ธุรกิจมีประสิทธ์

ภาพ และมีมาตรฐาน ดังนั้นการน าธุรกจิในปัจจุบันต้องมีการก าหนดกลยุทธเ์พ่ือที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และยังสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดให้กับธุรกิจในอนาคต เพ่ือให้ธุรกิจมีการ

เตบิโตและก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ 

 โรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ ยังได้น านวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาสตัว์ เข้ามาร่วมในการด าเนินงาน และ

ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นผู้น าทางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในกลุ่ม สาธารณสุข 
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สขุภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ (ดร.สวุิทย์ เมษินทรีย์,2559) โดยการน านวัตกรรมทางการแพทย์เข้ามาช่วยขับเคลื่อน

แล้วพัฒนาเศรษฐกิจไทย เป็นจุดมุ่งหมายของนายกรัฐมนตรี ที่ ว่า “เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วย

ภาคอตุสาหกรรม ไปสู่การขบัเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคดิสร้างสรรค ์และนวัตกรรม” 

 

สรุปผลการศึกษา 

 ในการท าธุรกิจทางด้านบริการ กลยุทธ์ Marketing Mix 7P’s เป็นสิ่งส าคัญที่ขับเคล่ือนธุรกิจไปในแนวทางที่

ถูกต้อง และการท ากลยุทธส์ร้างความแตกต่างจะท าให้ธุรกจิมีความโดดเด่น เมื่อน าสองกลยุทธเ์ข้ามาร่วมประยุกตใ์ช้ใน

ธรุกจิ จะเป็นตวัน าพาธรุกจิให้ประสบความส าเรจ็ โรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ได้ใช้กลยุทธด์งักล่าวในการขบัเคล่ือนธรุกจิสัตว์

เลี้ยงเพ่ือสร้างความแตกต่างระหว่างตนและคู่แข่ง ภายใต้แนวคดิ “เป็นผู้น าทางด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการแพทย์” 

เพ่ือสร้างความประทบัใจและความเชื่อมั่น โรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็มคีวามมุ่งมั่น ตั้งใจ มคีวามกล้าที่จะแตกต่าง สรรหาสิ่ง

ที่ดทีี่สดุมาให้ลูกค้า และพัฒนาต้นเองอยู่เสมอ นั้นเป็นสิ่งที่เป็นตวัก าหนดเป้าหมายของโรงพยาบาลสตัว์ไอเวท็ ช่วยเหลือ

ทางด้านบริการและเป็นผู้น าต่อไปในอนาคต ทั้งสองกลยุทธ์ที่กล่าวมา ล้วนแต่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการประยุกต์ใช้

เพ่ือให้ธุรกิจสัตว์เลี้ ยงประสบความส าเร็จในตลาดได้และยังสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0 กลุ่มสาธารณะสุขและ

เทคโนโลยีการแพทย์ที่มีการน านวัตกรรมในด้านอุปกรณ์การแพทย์หรือการแพทย์เกี่ยวกับสัตว์ซึ่งเป็นตัวช่วยในการ

ขบัเคล่ือนประเทศให้มกีารพัฒนาไปต่อได้ 
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บทคดัย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการการกลายเป็นเมืองและผลกระทบในพ้ืนที่ต าบลดงมะดะอ าเภอแม่

ลาว จังหวัดเชียงราย และลักษณะการปรับตวัของชุมชนในลักษณะสงัคมกึ่งเมอืงกึ่งชนบท การเลือกกลุ่มประชากรที่ศึกษา 

ได้แก่ กลุ่มผู้น าท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เคร่ืองมือในการวิจัยที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์และ รูปแบบการจัดล าดับของผลกระทบ ตามมาตราการวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scal)  โดยใช้

รปูแบบการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling)  ผลการศึกษาพบว่า วิถชีีวิตของชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ 

มวีิถชีีวิตเรียบง่าย ถ้อยทถ้ีอยอาศัยซึ่งกนัละกนั และได้มรีปูแบบพัฒนาการของความเป็นเมอืงตั้งแต่ในช่วงของการจัดตั้ ง

เป็นเขตเทศบาลต าบล ทั้งนี้ หลังจากมีนโยบายการพัฒนาเข้ามาจากการบริหารงานจากส่วนกลางเนื่องจากกระแสการ

พัฒนาหลักเข้ามาในพ้ืนที่ท าให้รปูแบบสงัคมในพ้ืนที่เร่ิมมีความเป็นเมืองมากขึ้น การกลายเป็นเมืองได้เข้ามามีอทิธพิล

ในพ้ืนที่ดงมะดะ พร้อมกนักบันโยบายการพัฒนาของรัฐบาล ซึ่งนโยบายอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเดน็หลัก คอื ประเดน็ที่ 

1 “โครงการประชานิยม”  ได้แก่ นโยบายโครงการหมู่บ้านละล้าน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประเดน็ที่ 2 รูปแบบ

การเข้ามาของเกษตรพันธสญัญา ซึ่งท าให้ชุมชนได้รับผลกระทบด้านบวกท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดขีึ้นยกฐานะใน

ด้านการศึกษา มเีทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้พัฒนาการศึกษาที่ดขีั้น ผลกระทบท าให้สงัคมมลีักษณะปัจเจกชน หรือสงัคมเดี่ยว 

ระบบการเกษตรสมัยใหม่ท าให้การเกษตรดั้งเดิมเริ่มหายไป ซึ่งชุมชนได้มีการปรับตัวรับกับความเป็นเมืองที่เกิดขึ้ น 

พบว่า ชุมชนพยายามหาแนวทางปรับตัวให้เข้ากบัยุคสมัยที่เปล่ียนไป พยายามประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ ในลักษณะการ

ผสมผสานระหว่างการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับใช้ในส่วนของวิถชีนบทให้มกีารจัดการที่เหมาะสมต่อไป 
ค าส าคญั: พ้ืนที่กึ่งเมอืงกึ่งชนบท  เทศบาลต าบลดงมะดะ  การปรับตวั กระบวนการกลายเป็นเมอืง 

 
Abstract 

This research aims to study urban context and development of urbanization in Tambon Dong Mada, 
factors and impact in adaptation performance of the community in the semi-urban semi-rural society in Dong Mada 

area. The sample was purposively selected from population of 15 villages of Municipality Dong Mada and the 

target group for data collection is consisted of local leaders, government and the involved organizations.  

The result of the study indicated that way of life of the people in the community are simple , peaceful 

and followed practices of the religious belief, as majority are Buddhists and earned a living from farming. After 

having a development policy passed down from a central administration, the entering of current major development 

come into the area and had influenced social organization and cultural systems. The pattern of urbanization has been 
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an influential factor in Dong Mada area concurrent with the government development policies. This policy is clearly 

visible and it may be divided into two main issues. The first issue is the evidence that community had received one 

million Baht per village policy, derived from village and urban community fund, this policy began with government 

populist policies.  The second issue is the entering form of contact farming. On the issue of the adaptation 

performance of the communities found a positive impact that people have a better life and increasing educational 

opportunity. The community had increased an employment and able to apply new technology in conjunction with 

education development. However, the negative impact found adversely affected to individuals that modern 

technology has made traditional agriculture began disappeared. However, an adaptive approach of the new 

generation that the technology should be used in an appropriate manner that the combination of an applied modern 

technology to integrate into traditional adaptation of rural construct for appropriate management. 

Keywords: Semi-Urbanization, Dong Ma Da municipality, Adaptation, Urbanization 
 

บทน า 

 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.

2555-2559) ได้ส่งเสริมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของภาคเหนือให้เอื้ ออ านวยต่อการผลิต  การค้า และการลงทุน

เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน า้โขง (GMS) กลุ่มเอเชียใต้และตลาดเสรีภาพ ทางการค้า

ระหว่างประเทศ (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงราย, 2557:  2-214)  

จากแผนการพัฒนาที่มลัีกษณะเป็นรปูธรรมและชัดเจน ส่งผลให้มกีารขยายตวัของการพัฒนาทั้งเมอืงหลักและ

เมืองรอง เชื่อมโยงเมืองขนาดกลางเข้ากบัเมืองหลักและเมืองชายแดนในภมูิภาค ซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์กลายเป็นเมอืง

รูปแบบใหม่ ซึ่งแพร่กระจายความเจริญเข้าไปยังพ้ืนที่ชนบทก่อนหน้าให้กลายเป็นพ้ืนที่ไม่เป็นชนบทแท้อกีต่อไป โดยมี

ลักษณะคร่ึงๆ กลางๆ เป็นพ้ืนที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท (Region-Based Urbanization) (สัณฐิตา กาญจนพันธุ์, 2550: 

ออนไลน์) เช่นเดยีวกนักบัพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงมะดง อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เขตชุมชนเมอืง 

จังหวัดเชียงราย โดยลักษณะชุมชนนั้น มีรูปแบบความเป็นอยู่เรียบง่าย โดยมีกจิกรรมทางเศรษฐกจิขึ้นอยู่กับเกษตรกร

เป็นส าคัญ ได้แก่ ท านา ท าไร่ ท าสวน การปลูกพืชผกั มีการปลูกพืชล้มลุกและยาสบู นอกจากนี้  ยังมีการเลี้ ยงสตัว์ ได้แก่ 

วัว ควาย สกุร เป็นต้น (เทศบาลดงมะดะ ม.ป.ป : ออนไลน์) ส่วนลักษณะความสมัพันธ์ของชุมนั้น จะมีลักษณะความ

เป็นอยู่ที่คล้ายคลึงกนั ต่างยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี มีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั ค่อยช่วยเหลือและสามคัคี

กนัภายในชุมชน ตามรปูแบบชุมชนชนบททั่วไป  
อย่างไรกต็าม การเปล่ียนแปลงแผนการพัฒนาเมืองตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจากภาครัฐนั้น แม้ส่งผล

ให้ประชาชนในพ้ืนที่มีการตื่นตัว ต่อการพัฒนาที่เข้ามาในพ้ืนที่ เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม

สมยัใหม่ และความสะดวกสบาย ของรปูแบบการกลายเป็นเมอืงในชีวติประจ าวนั โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ แต่ประชาชน

บางส่วนในพ้ืนที่ยังคงใช้รูปแบบวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและมีมุมมองเชิงบวกต่อ การด าเนินวิถีชีวิตแบบสงัคมชนบท ความ

แตกต่างดงักล่าว ส่งผลให้เกดิความเหลื่อมซ้อนกนัในบริบทสงัคมที่ท าให้สภาพชุมชนเกดิการเปล่ียนแปลงจากการพัฒนา

ที่เข้ามายังพ้ืนที่ เช่น ปัญหาด้านการประกอบอาชีพ ปัญหาการคมนาคม ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต เป็นผลให้วิถีชุมชนบท

ต้องเปล่ียนแปลงเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นแต่ยังคงไม่กลายป็นชุมชนเมืองอย่างแท้จริง (ทัศนา พฤติการกิจ, 2558: 8) 

ทั้งนี้  ในกระบวนการพัฒนาต่างๆ ที่เข้ามาในพ้ืนที่นั้น อาจจะท าให้เกดิรูปแบบการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตในชุมชน ซึ่งการ

ปรับตัวถือเป็นกระบวนการที่ส  าคัญ เพ่ือตอบรับการพัฒนาและความอยู่รอดท่ามกลางกระแสการพัฒนาที่เข้ามาในพ้ืนที่ 

เนื่องจากคนที่สามารถปรับตวัต่อวิถชีีวิตที่เปล่ียนแปลงไป จะสามารถด ารงชีวิตในสงัคมโลกาภิวัตน์ ได้อย่างยั่งยืน 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปรากฏการณ์กึ่งเมืองกึ่งชนบทและการปรับตัวของชุมชนท่ามกลางกระแสการ

พัฒนาเข้ามาในพ้ืนที่ ที่ส่งผลต่อการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตดังเดิมสู่รูปแบบวิถีชีวิตแบบใหม่ เช่นการเปล่ียนแปลงอาชีพ 

ค่านิยม และวิถีความเป็นอยู่ ทั้งนี้  การท าความเข้าใจเกี่ยวกบัปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นและการปรับตัวให้สอดคล้องกับ 
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การเปล่ียนแปลงของชุมชน ในภาวะกึ่งเมืองกึ่งชนบท ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย   เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน

และพัฒนาการการกลายเป็นเมืองของชุมชนดงมะดะ ปัจจัยและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภายใต้สงัคมกึ่งเมืองกึ่ง

ชนบท และลักษณะการปรับตวัของชุมชนภายใต้สงัคมกึ่งเมอืงกึ่งชนบท 
ระเบียบวิธีวิจยัและวิธีการศึกษา 

  งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพัฒนาการและบริบทชุมชนดงมะดะ โดยปัจจัยพัฒนาการจากนโยบายรัฐและกระแสทุน

นิยมที่เข้ามาในพ้ืนที่ รวมทั้งผลกระทบที่ท าให้เกดิการเปล่ียนแปลงในลักษณะสงัคมกึ่งเมือง กึ่งชนบท และลักษณะการ

ปรับตัวของชุมชน ภายใต้ปรากฏการณ์สงัคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยน าเอาแนวคิดกระบวนการกลายเป็นเมืองแนวคิดและ

ทฤษฎเีกี่ยวกบัการปรับตวัมาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา การเลือกกลุ่มตวัอย่าง ส าหรับการ

เกบ็ข้อมูลด้านการปรับตัวของของบริบทชุมชนภายใต้สงัคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท :กรณีศึกษาเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอ

แม่ลาว จังหวัดเชียงราย จากประชากรของ 15 หมู่บ้านเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดงมะดะ ผู้วิจัยต้องได้แยก

กระบวนการเกบ็รวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงคด์งันี้   

ประเดน็การศึกษาพัฒนาการการกลายเป็นเมืองของชุมชน เพ่ือน าเสนอให้เหน็ถึงปรากฏการณ์การขับเคล่ือน

การพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อคนในพ้ืนที่ จึงได้เลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ของ ชาย โพธสิติา (2548: 253) เข้ามาศึกษา

ปรากฏการณ์ในพ้ืนที่ โดยรวบรวมข้อมูลจาก เอกสารงานวิจัยและงานวิจัย ข้อมูลจากส ารวจภาคสนามเบื้ องต้น การ

สมัภาษณ์เชิงลึก ซึ่งจะน าข้อมูลจากมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาเคร่ืองมือที่ใช้วิจัยได้แก่  แบบสมัภาษณ์ และการจัดท ากลุ่ม

สนทนา  
ในประเดน็ของปัจจัยและผลกระทบรวมทั้งการปรับตวัของชุมชนภายใต้สงัคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งจะน าข้อมูล

จากมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาเคร่ืองมือที่ใช้วิจัยได้แก่ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ ในพ้ืนที่ 15 หมู่บ้านที่เป็นเขต

รับผิดชอบของเทศบาลต าบลดงมะดะ โดยใช้รูปแบบการจัดล าดับของผลกระทบตั้งแต่น้อยที่สุด จนถึงมากที่สุด ตาม

มาตราการวัดระดับนามบัญญัติ (Nominal Scale)  โดยใช้รูปแบบการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) 
รวมทั้งให้ประเดน็ในการสมัภาษณเ์พ่ือแสดงความคิดเหน็เป็นรายบุคคลถงึสภาพการปรับตวัต่อสงัคมกึ่งเมอืงกึ่งชนบทในพ้ืนที่ 

จากนั้น เชื่อมโยงผลการศึกษาต่อแนวคิดทฤษฏี และใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Interview) ส าหรับผู้ที่มส่ีวนได้ส่วนเสยี (Stakeholder) จากผลกระทบผลกระทบการพัฒนาจากนโยบายรัฐและกระแสทุน

นิยมที่เข้ามาในพ้ืนที่และเชื่อมโยงต่อแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัว พร้อมทั้ง สรุปและประเมินผล เสนอแนะ

ข้อคิดเหน็ ต่อผลลัพธท์ี่เกดิขึ้น ต่อการปรับตัวของชาวบ้าน จากนโยบายการพัฒนาระดับรัฐที่ส่งผล ต่อการเปล่ียนแปลง

วิถชีีวิตของคนในพ้ืนที่ ภายใต้ปรากฏการณก์ึ่งเมอืงกึ่งชนบท 
ผลการศึกษา 

  ผลการศึกษา ในส่วนบริบทชุมชน พบว่า ปัจจุบันต าบลดงมะดะ มีหมู่บ้านทั้งสิ้น จ านวน 19 หมู่บ้าน โดยแยก

เป็นเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลดงมะดะ และเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลแม่ลาว หมู่บ้านที่อยู่ใน

เขตความรับผดิชอบของเทศบาลต าบลดงมะดะ จ านวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา 

หมู่ที่ 6 บ้านสนัต้นแหน หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้านผาบ่อง หมู่ที่ 9 บ้านแพะ หมู่ที่ 10 บ้านหัวทุ่ง  หมู่ที่ 

11 บ้านป่าลัน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 14 บ้านท่าสนักลาง หมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ 

หมู่ที่ 16 บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร และมหีมู่บ้านที่อยู่ในเขตต าบลดงมะดะ อยู่

ในเขตรับผดิชอบของเทศบาลต าบลแม่ลาว จ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านป่าตงึ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ลาว หมู่ที่ 5 บ้าน

ป่ารวก และหมู่ที่ 19 บ้านแม่ลาวหลังวัด ต าบลดงมะดะมีประชากรทั้งสิ้น 7,628 คน ความหนาแน่น 127.12 คน/ 

ตารางกิโลเมตร แยกเป็น เพศชาย จ านวน 3,773 คน และเพศหญิง จ านวน 3,855 คน โดยมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 

2,704 ครัวเรือน  วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ จะมีวิถีชีวิตเรียบง่าย ชอบสันติ อยู่แบบพ่ึงพาอาศัย รักสงบ 

แบ่งปัน ยึดหลักค าเชื่อของศาสนาเป็นศูนย์กลางในการอยู่ร่วมกนัในการด าเนินชีวิต ประชาชนส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตรกร

และปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ในการด ารงชีวิต และการมีชีวิตครอบครัวแบบสามีเดียวภรรยาเดียว ผู้อาวุโสส่วน
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ใหญ่ในชุมชนยังเป็นที่นับถอื และเป็นที่ปรึกษาของชุมชน ในด้านประเพณแีละวัฒนธรรม ความคดิ ความเชื่อ ถ้อยทถ้ีอย

อาศัยซึ่งกนัละกนั 

วัตถุประสงค์ประเดน็รปูแบบกระบวนการกลายเป็นเมืองนั้น ได้เข้ามามีอทิธพิลในพ้ืนที่ดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว 

พร้อมกบันโยบายการพัฒนาของภาครัฐ อาจแบ่งออกเป็น 3 ระยะเวลา ดงันี้  

ช่วงที่  1 นโยบายโครงการหมู่บ้านละล้าน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ถือเป็นนโยบายที่ เร่ิมมาจาก 

“โครงการประชานิยม” สมัยรัฐบาลทักษิณ เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2544 แรกเริ่มใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) พ.ศ. 2544  และ   พรบ.กองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544 ต่อมา มีการออกเป็น พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ พ.ศ. 2547 (นายสงัด กาวิชัย, 2559: สัมภาษณ์) โดยโครงการดังกล่าว ได้จัดสรรเงินให้หมู่บ้านและชุมชน

เมืองละ 1 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับสร้างงาน สร้างอาชีพ บรรเทาความเดือดร้อน 

สร้างความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกจิของหมู่บ้านและชุมชนเมือง กล่าวคือ เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับฐาน

รากของประเทศ โดยให้หมู่บ้าน หรือ ชุมชนเป็นผู้ก  าหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านและชุมชน ด้วยคุณค่าและภมูปัิญญา

ของตนเอง เกื้อกูลประโยชน์ ต่อผู้ ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน เสริมสร้างการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกนั

ระหว่างชุมชน ราชการ และประชาสงัคม รวมถงึการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาประชาธปิไตยพ้ืนฐาน ให้

หมู่บ้านหรือชุมชน มีขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการคน เงินทุน และทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยตนเอง และเป็นแหล่ง

เงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือลงทุนประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุ

ฉุกเฉิน และความจ าเป็นเร่งด่วน   

ช่วงที่ 2 รปูแบบการเข้ามาของเกษตรพันธสญัญา (Contract farming) ในชุมชน โดยวัตถุดบิทางการเกษตรและ

อตุสาหกรรม ประกอบกบัสภาวะข้อจ ากดัของทรัพยากรการผลิต ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน ที่ดนิ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 

ท าให้ผลิตภาพทางการผลิตลดลง ส่งผลต่อการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนการผลิต โดยคาดการณ์ว่าผลผลิตทางการเกษตรจะ

ตกต ่า เนื่องจาก การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและโรคพืช ราคาสินค้าเกษตรผันผวน ทั้งนี้  สินค้าเกษตรพันธ

สญัญาในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็น ข้าวโพดและใบยาสบู “สนิค้าการเกษตรในชุมชนตกต ่ามาก ปุ๋ยยาและฆ่าแมลงมีราคา

แพง ขณะที่ราคาผลผลิตตกต ่าอย่างมาก ฤดูกาลไม่เป็นไปตามธรรมชาติเหมือนเมื่อก่อน” ที่มา: ณัฐกร นันต๊ะรัตน์, 

2559: สัมภาษณ์ ในด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แม้จะมีการส่งเสริมจากปราชญ์ชาวบ้านและภาครัฐ แต่ยังไม่ได้รับ

ความนิยมจากในคนในพ้ืนที่ เนื่องจากเหน็ผลช้า ต่อมาเริ่มมีเกษตรหลายท่านสนใจ โดนเริ่มทดลองปลูกพืชเชิงพาณชิย์

ร่วมกบัเกษตรอนิทรีย์ นอกจากนี้  เร่ิมมนีายทุนเข้ามาซื้อที่ดนิในชุมชน เช่นหมู่ 10 15 และ 13 (ชาวบ้านในพ้ืนที่, 2559: 

สมัภาษณ์) ขณะที่การพัฒนานของรัฐในช่วงระยะที่ 2 จะเน้นไปที่การพัฒนาแหล่งน า้ในชุมชน ปัจจุบัน มีบริษัทปุ๋ยจาก

ประเทศญี่ปุ่น ได้พยายามส่งเสริมชาวบ้าน และให้ความช่วยเหลือในการขับเคล่ือนการท่องเที่ยวของชุมชน โดยการมอบ

ต้นซากุระบริเวณรอบๆ คลองชลประทานเทศบาลต าบลดงมะดะ และบริเวณสวนเทศบาลดงมะดะ 

ช่วงที่  3 รูปแบบการเปล่ียนแปลงในลักษณะของโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ทั้ งในด้านของการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลักษณะความสมัพันธท์างสงัคมที่เปล่ียนแปลงไป จากการพัฒนาทางคมนาคม 

ทั้งในด้านเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเรว็ในชุมชน ส่งผลให้เยาวชนส่วนมากเกดิความลุ่มหลงในด้านของเทคโนโลยี เช่น 

การตดิเกมของเยาวชนในชุมชน นอกจากนี้  ความเจริญจากการพัฒนายังได้ส่งผลต่อกจิกรรมประเพณวีัฒนธรรมในชุมชน

เริ่มเลือนหายไป เนื่องจากเยาวชนต่างให้สนใจการจัดงานในเมอืงมากกว่า ความพร้อมและทนัสมัยในสงัคมเมืองมากกว่า 

จึงเป็นจุดสนใจที่ท าให้ระบบประเพณวีัฒนธรรมในชุมชนดงมะดะเปล่ียนแปลงไปจากเดมิ รวมถึงด้านการศึกษา เป็นผล

ท าให้สถานศึกษาบางแห่งในต าบลดงมะดะ ต้องยุบตัวลง เนื่องจากเยาวชนในชุมชนดงมะดะได้ย้ายเข้าไปศึกษาในเมอืง

และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกนั สิ่งส าคัญที่ชุมชนก าลังเผชิญคือ ระบบวัฒนธรรมดั้งเดิม ก าลัง

เริ่มเลือนหายไป จากชุมชน โดยเฉพาะการกลายเป็นสงัคมครอบครัวเดียว ส่งผลให้ความร่วมมือในชุมชนลดลงและห่าง

หายไป มีความเป็นปัจเจกชนมากขึ้น“ระบบเศรษฐกิจในชุมชนเกิดความตกต ่า ร้านค้าในชุมชนดงมะดะกเ็ริ่มขายของ

ไม่ได้เหมือนเก่า จากระบบหมุนเวียนในชุมชนที่มีการหมุนเวียนเงินในชุมชนให้อยู่ในหมู่บ้านกต่็างไปจากเดิม เพราะ
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ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้ามาจับจ่ายสนิค้าในเมือง ท าให้ระบบการค้าในต าบลดงมะดะตกต ่าลง” ที่มา: กู้เกยีรติ อคัรไตรภพ, 

2559: สมัภาษณ ์

ประเดน็ของผลกระทบและการปรับตัวจากการกลายเป็นเมือง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสมัภาษณ์ระดับ

การปรับตวัของชุมชนภายใต้สงัคมกึ่งเมอืงกึ่งชนบทในภาพรวม 

ตารางที่ 1 แสดงความคดิเหน็ต่อผลกระทบที่ได้รับจากกระบวนการกลายเป็นเมอืง 

ผลกระทบ ค่าเฉลีย่ S.D. ความหมาย 

ด้านความเป็นเมือง 2.95 1.12 ปานกลาง 

ด้านความมั่นคงและการปกครอง 2.62 0.88 ปานกลาง 

ด้านเศรษฐกจิและแรงงาน 2.55 0.85 ปานกลาง 

ด้านสงัคมและวัฒนธรรม 2.70 0.86 ปานกลาง 

ภาพรวม    2.71 0.93 ปานกลาง 

 

 จากตารางจะเห็นได้ว่า ในภาพรวมนั้นประชาชนในพ้ืนที่มีความคิดเห็นว่าได้รับผลกระทบจากกระบวนการ

เปล่ียนแปลงไปสู่ความเป็นเมืองในระดับปานกลาง แต่ในประเด็นของการเข้ามาของการกลายเป็นเมืองนั้นได้รับ

ผลกระทบมากที่สดุเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั  2.95 และผลกระทบในด้านของเศรษฐกิจและแรงงานได้รับผลกระทบในระดบั

ค่าเฉล่ียน้อยที่สดุเท่ากบั 2.55 ทั้งนี้กลุ่มตวัอย่างได้แสดงความคดิเหน็และการปรับตวั  

การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น ล้วนเกิดขึ้ นในรูปแบบของการพัฒนาที่รวดเร็ว และไม่ตรงต่อความ

ต้องการของชุมชนดงมะดะ ที่ได้เข้ามาพัฒนา จากการสมัภาษณช์าวบ้านในพ้ืนที่ พบว่า มกีารพัฒนาในรปูแบบที่ไม่ย่ังยืน

และไม่ทั่วถึงในการพัฒนา เน้นผลประโยชน์ทางด้านธุรกจิ ระบบเศรษฐกจิเกดิการตกต ่า การท่องเที่ยวไม่มีสิ่งที่ดงึดูดใจ 

สิ่งแวดล้อมเกดิการรกุล า้จากการปลูกข้าวโพด การตัดป่าไม้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาทางเดก็และเยาวชนด้านของเทคโนโลยี 

ในด้านของการลุ่มหลง จนท าให้ระบบสงัคมและวัฒนธรรมเริ่มจางหายไป เพราะสงัคมเมืองเริ่มดึงดูดให้เข้าหามากกว่า

ชุมชนดึงดูดเข้าหา เมื่อปัจจัยความสะดวกสบายเร่ิมมีผลเปล่ียนแปลงในสังคม เป็นผลให้ภายในชุมชนมีการน าเอา

เทคโนโลยีมาปรับใช้ในด้านเกษตรกรรม เช่น การปลูกข้าว ข้าวโพดและพืชผลต่างๆ เป็นต้น  ปัจจุบันเกษตรกรแทบทุก

บ้านล้วนน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้แทนการน ากระบอืไถ่นามาใช้เหมือนสมัยก่อน คือ การน าเอาเครื่องจักรมาใช้ใน

การท าการเกษตรเพ่ือให้เกดิความรวดเรว็ และท าให้ผลผลิตทางการเกษตรตรงต่อความต้องการของตลาด “ระบบการ

เป็นอยู่ที่เป็นเหมือนในอดีตเร่ิมจางหายไป วัฒนธรรมความเป็นอยู่ในด้านของความร่วมมือในการท าการเกษตรได้ลบ

เลื่อนไปถงึ 90 % เช่น การลงแขกปลูกข้าว เกี่ยวข้าว หรือ การเอามื้อกนั เป็นต้น มเีพียง 10 % เท่า นั้นที่ยังคงหลงเหลือ

อยู่”  (ณรงค ์กจิพิทกัษ์, 2559: สมัภาษณ)์ 

การปรับตัวของชุมชนภายใต้สงัคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทนอกจากนี้  เทศบาลต าบลดงมะดะได้น าเทคโนโลยีเข้ามา

ปรับใช้ในด้านของการพัฒนาและพ้ืนที่ในชุมชนดงมะดะ เพ่ือให้เกดิความรวดเรว็ในการพัฒนาสื่อสารได้อย่างรวดเรว็  มี

การเผยแพร่ความรู้ทางด้านการแก้ไขการเกษตรในชุมชน โดยมกีารจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกบัการเกษตร เช่น การรักษา

พืชผลทางการเกษตร ไม่ให้เกดิโรค และแมลง โดยส่งเสริมการท าเกษตรแบบชีวภาพ (แสวง แสนขนั, 2559: สมัภาษณ)์  

อย่างไรกต็าม การขยายการพัฒนายังไม่สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน ยังมีข้อติดขัดทางด้านงบประมาณที่เข้ามา

จากหน่อยงานภาครัฐ และมีงบประมาณในการพัฒนาที่จ ากดัไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชนมากนัก การจัดการ

พัฒนายังคงต้องตามแผนนโยบายและสอดคล้องกับงบประมาณ (ส าเริง ชัยรัตน์, 2559: สัมภาษณ์) นอกจากนี้  บาง

นโยบายอาจไม่สามารถกระท าได้ต่อเนื่องหากมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล (ชาวบ้านในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงมะดะ.(2559 

ก: สมัภาษณ)์ 

แม้ว่าการพัฒนาที่เกดิขึ้นจะมีปัญหาในด้านของงบประมาณและการพัฒนาไม่ทั่วถึง แต่ทางหน่วยงานเทศบาล

ต าบลดงมะดะได้มีการปรับใช้งบประมาณให้ตรงตามแผนและนโยบาย รวมถึงให้สอดคล้องกบังบประมาณที่จ ากดั  โดย
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จะเห็นได้จากรูปการการเปล่ียนแปลงจะเห็นได้ชัด จากการพัฒนาในชุมชนดงมะดะที่มีอยู่ 2 เขตพ้ืนที่ คือเขตพ้ืนที่ใน

เมือง กบัเขตพ้ืนที่ชนบท ที่มีการพัฒนาในรูปแบบเดียวกนั คือจะให้มีการรวมตัวในด้านของการพัฒนาด้านความร่วมมอื 

ทางด้านเศรษฐกจิและวัฒนธรรมในชุมชนดงมะดะทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดยีวกนั   
 

อภิปรายผลการศึกษา 

ประเด็นของพัฒนาการการกลายเป็นเมืองนั้น พบว่าปรากฏการณ์ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงะดะนั้นมีความ

สอดคล้องกบัแนวคิดของ เสน่ห์ ญาณสาร (2554: 22) พิจารณากระบวนการเกดิเมืองในแง่ของกระบวนการและปัญหา
ของการเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้นในขณะที่เศรษฐกจิชนบทถูกเปล่ียนแปลงสภาพไปสู่เศรษฐกจิเมือง ดงันั้น กระบวนการเกดิ

เป็นเมือง จึงเกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพประชากร กระบวนการผลิต และสภาพแวดล้อมทางสังคมการเมือง ของ

เศรษฐกจิชุมชน ซึ่งมีการกระจายตัวอย่างสม ่าเสมอบนพ้ืนที่ โดยมีกระบวนการการกลายเป็นเมืองจากการยกฐานะของ

ตนเองเป็นรปูแบบเทศบาล รวมทั้งรปูแบบนโยบายในด้านการพัฒนาเศรษฐกจิในพ้ืนที่ท าให้มรีปูแบบกระบวนการและวถิี

ชีวิตเปล่ียนไป การขยายตวัของชานเมือง เป็นลักษณะของการเปล่ียนแปลงที่เกดิจากการขยายตวัของเมอืง เมื่อชานเมอืง

มีประชากรเคลื่อนย้ายเข้าไปตั้งถิ่นฐานหนาแน่นมากขึ้น มีความเจริญทั้งด้านสาธารณูปโภค และอุปโภค สิ่งเหล่านี้ เป็น

เคร่ืองชี้ ส่วนหนึ่งของลักษณะกระบวนการกลายเป็นเมืองนั่นเอง โดยมีความสอดคล้องกับลักษณะที่ปรากฎในพ้ืนที

เทศบาลต าบลดงมะดะในรปูแบบของการเข้ามาของนโยบายการพัฒนารวมทั้งกระแสทุนนิยมที่ท าให้เกดิการเปล่ียนแปลง

ทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงลักษณะความเป็นอยู่ ค่านิยมของคนในชุมชน และการพ่ึงพาอาศัยกันเริ่มลดลง 

รปูแบบปฏสิมัพันธเ์ริ่มมเีหตผุลทางด้านของเศรษฐกจิมากขึ้น 

ในประเดน็ของผลกระทบและการปรับตัวพบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดการปรับตัวของ กนัยา สวุรรณแสง. 
(2533: 16). การปรับตัว เป็นกระบวนการที่บุคคลมีการปรับเปล่ียนกลไกทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสงัคม เพ่ือเผชิญ
กบัสถานการณ์ต่างๆ หรือสิ่งเร้าที่เกดิขึ้นจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของตัวบุคคล ซึ่งทุกคนจ าเป็นต้องมี

การปรับตัวให้สามารถเข้ากบัสภาพความเปล่ียนแปลงที่เกดิขึ้นกบัตัวเองให้ได้ เพ่ือความอยู่รอด และการปรับตัวจะช่วย

ให้ตัวเองเกดิการยอมรับสภาพการณต่์างๆ หรือสภาพปัญหาที่เกดิขึ้น โดยใช้วิธกีารต่างๆ ซึ่งทั้งนี้ ในพ้ืนที่เทศบาลต าบล

ดงมะดะไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนมากนักแต่ลักษณะของการเข้ามาของอทิธพิลของความเป็นเมืองอย่างชัดเจน 

และมีการปรับตวัเพ่ือให้สงัคมสามารถด ารงอยู่ได้ต่อไป สอดคล้องกบัผลการศึกษาที่ได้จากการสมัภาษณก์ลุ่มตวัอย่างถงึ

ผลกระทบที่เกิดขึ้ นพร้อมกับการปรับตัวของชุมชน โดยพยายามน าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในรูปแบบที่เหมาะสม 

ผสมผสานระหว่างการน าเทคโนโลยีมาใช้ในส่วนของพ้ืนที่ชนบทให้มีการจัดการที่เหมาะสมไม่ละทิ้ งรูปแบบเดิมๆและ

พยายามพัฒนาตนเองเพ่ือให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงในอนาคตทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 
 

สรุปผลการศึกษา 

  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีรูปแบบพัฒนาการการกลายเป็นเมือง และ

น ามาสู่ปรากฎการในลักษณะของสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยของสังคมชนบทสู่สังคมเมืองประเดน็การปรับเปล่ียน

ความสมัพันธใ์นครอบครัวและชุมชน  และประเดน็การเรียนรู้ เกี่ยวกบัทางเลือกในการเผชิญหน้ากบัปัญหาใหม่ๆ  การ

เปล่ียนแปลงของชุมชนจากชนบทไปสู่ชุมชนเมือง มีพัฒนาการมาจากปัจจัยทางด้านนโยบายการพัฒนาของรัฐ ท าให้

ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านบวกและลบ จากกระแสการพัฒนาในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา

ทางเศรษฐกจิ ท าให้เกดิเป็นสงัคมกึ่งเมอืงกึ่งชนบทที่มีการผสมผสานกนัระหว่างความเป็นเมืองกบัชนบท โดยแยกชุมชน

ออกเป็น 2 ลักษณะคอื ชุมชนดั้งเดมิที่ยังคงวิถชีนบทไว้กบัชุมชนใหม่ มกีารด าเนินชีวิตของคนในชุมชนเปล่ียนไปจากที่มี

การร่วมมอืช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัมาใช้ชีวิตแบบชุมชนเมอืงเพ่ิมขึ้น 

จากนโยบายการพัฒนาหรือกระบวนการกลายเป็นเมืองการปรับตัวของชุมชนภายใต้สงัคมกึ่งเมืองกึ่งชนบทท า

ให้ประชาขนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้ นยกฐานะในด้านการศึกษา ชุมชนมีอาชีพ มีเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้พัฒนาการศึกษาที่

ดกีว่าเมื่อก่อน มปีฎสิมัพันธร์ะหว่างกนั คนในชุมชนมจีิตส านึกร่วมกนั มคีวามสามคัค ีมกีารพัฒนาจากพ้ืนที่เลก็ไปสู่พ้ืนที่

ใหญ่ เช่น การขยายไหล่ทางในหมู่บ้าน เศรษฐกิจชุมชนมีจุดแขง็เอื้อต่อการพัฒนา มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่าง
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แพร่หลายกว่าเดิม โดยส่วนใหญ่การพัฒนาทั้งหมดในชุมชนอยู่ในระดับพอใช้มากกว่าสิ่งที่เหน็ในปัจจุบันทุกคนต่างอยู่

ต่างอาศัย ผลกระทบด้านลบ จากนโยบายการพัฒนาหรือกระบวนการกลายเป็นเมืองการปรับตัวของชุมชนภายใต้สงัคม

กึ่งเมืองกึ่งชนบทท าให้สังคมเกิดการเอารัดเอาเปรียบมากขึ้น ประชากรหรือคนในชุมชนชิงดีชิงเด่น เทคโนโลยีใหม่มี

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ การท าการเกษตรดั้งเดิมเริ่มหายไปมีการใช้สารเคมีเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเกดิความเป็นเมืองมากขึ้นก็

จะเกดิผลกระทบจากการจราจรที่หนาแน่น ซึ่งเป็นถนนหลักที่ไปอ าเภอแม่ลาว และหมู่บ้านอื่นๆ การปรับตวัในด้านสงัคม

มีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เรียนรู้ ในสิ่งใหม่ๆเพ่ิมเติมอยู่เสมอ รู้จักการปรับและน าไปใช้ในเกิดประโยชน์ เมื่อมีโอกาสต้อง

แสวงหาความรู้ ใหม่ๆ ศึกษาและเรียนรู้  แสวงหาความรู้ ใหม่ๆ มีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชนเพ่ือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสาร (เสียงตามสาย) พัฒนาชุมชนให้เข้มแขง็ เพ่ือรองรับการพัฒนาและเปิดเวทีให้คนในชุมชนแลกเปล่ียน

ความรู้ซึ่งกนัละกนั ซื่อสตัย์ ท าตามหน้าที่ของตนเอง ปรับตวัให้เข้ากบับุคคลอื่นได้ มข้ีอเสนอแนะในทางการที่เราได้ศกึษา

เรียนรู้และแบ่งปันให้คนอื่นได้รับรู้และเข้าใจ ควรใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกนิไป ด้านเศรษฐกจิในด้าน

การประกอบอาชีพ มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ส่วนใหญ่คือเทคโนโลยีที่

ทนัสมัย ทางด้านการเกษตรส่วนมากจะมีการปลูกผัก พืชไร่ ข้าว กม็ีการปรับตัวที่ใช้การน าของนโยบายตามองค์กรหรือ

เทศบาลจะมีการพัฒนา ช่วยเหลือหมู่บ้านการปรับตัวในลักษณะสงัคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ควร

อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ความผสมผสานระหว่างการน าเทคโนโลยีมาใช้ในส่วนของพ้ืนที่ชนบทให้มีการจัดการที่

เหมาะสมไม่ละทิ้งรปูแบบเดมิๆ  
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการปรับเปล่ียนตนเองสู่การเป็นคุณแม่วัยใสของเยาวชนในพ้ืนที่ ต.ดงมะดะ 

อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย โดยผลการศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจ และเป็นข้อมูลในการดูแลคุณแม่วัย

ใสในช่วงของการตั้งครรภ์ เนื่องจากวัยนี้มภีาวะความเสี่ยงสงูเมื่อตั้งครรภ์ รวมถงึเป็นแนวทางในการป้องกนัการตั้งครรภ์

ในวัยเรียน  ใช้วิธกีาร สมัภาษณ์เชิงลึก และการสงัเกต โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ คุณแม่วัยใส ในพ้ืนที่ ต.ดงมะดะ อ.แม่

ลาว จ.เชียงราย จ านวน 15 คน ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบว่า คุณแม่วัยใสส่วนใหญ่ อายุ 16 ปีและ 18 ปี ศึกษาในระดับ 

ปวช/มัธยมปลาย ไม่ได้แต่งงานตามประเพณี อาศัยอยู่กบับิดา มารดาของตนตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงคลอด ไม่มีอาชีพ ไม่

มรีายได้ และไม่ได้กลับเข้าไปศึกษาต่อ ส่วนมากบุตรกนินมผสมหลังคลอดแล้ว 3 เดอืน เนื่องจากน า้นมไม่เพียงพอ และ

เพ่ือเตรียมพร้อมให้บุตรเมื่อตนจะออกไปหางานท า ส่วนขั้นตอนการปรับเปล่ียนแปลงตนเองสู่การเป็นคุณแม่วัยใสนั้น 

แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คอื ระยะตดัสนิใจด ารงครรภ ์เป็นช่วงที่ผู้ให้ข้อมูล ก าลังทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ก  าลัง

ตัดสนิใจว่าควรด ารงครรภ์ต่อหรือไม่ และไม่กล้าบอกกบัครอบครัว เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ระยะด ารงครรภ์ ในระยะนี้

เกดิการปรับตวัทางด้านร่างกาย และอารมณ ์ตามพัฒนาการของสตรีมคีรรภ์ เป็นระยะที่พยายามดูแลตนเอง และเตรียม

ใจเพ่ือให้พร้อมรับกบัสถานะใหม่ แม้จะเตม็ใจ หรือไม่กต็าม และระยะหลังคลอด เป็นระยะที่ พยายามหาเหตผุลเพ่ือให้

ตนเองมชีีวิตใหม่ที่สมดุล  

ค าส าคญั: คุณแม่วัยใส  การปรับเปล่ียนตนเอง  เยาวชน 

 

Abstract 

 The objective of the research was to study self-modification process of teenage mother in Dongmada Sub-

district Area, Mae Lao District, Chiang Rai Province. The results could be used as a guidline to understanding and 

useful information for teenage mom assistance due to this age’s high risk of pregnancy possibility, including a 

guideline to prevent pregnancy within teenager. Data collection wasdone by in-depth interview and observation. 

The key informants were 15 cases of teenage mothers in Dongmada Sub-district Area, Mae Lao District, Chiang 

Rai Province. The result indicated that most teenage mothers were 16 years and 18 years. Their education 

background was Vocational Certificate and High School. They did not get married traditionally and they have lived 

with their parents since pregnancy until having babies. They did not work and did not have income, including not 

returning to study.  They used infant formula for their children after 3 months of birth due to insufficient milk and 

preparing themselves to find a job. As for the self-modification process of teenage mothers, it was divided into 3 
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periods; 1) Decision of keeping babies. This period was the informants had just known that they were pregnant and 

tried to make decision whether to continue keeping their babies or not and did not dare to tell their families due to 

many reasons. 2) Pregnancy period; they modified themselves in this period in physical and emotional development 

of pregnant women.  It was the period of trying to take care of themselves and preparing to accept the new status 

even though they were willing to or not and 3) Postpartum period; it was the period that they tried to find reasons 

for their new life balance. 

Keywords: Teenage mother, Self-Modification, Youth 

 

บทน า 

 การเป็นมารดา เป็นปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกดิอย่างต่อเนื่อง และเป็นสภาวะที่

ถูกคาดหวังจากคนส่วนใหญ่ในสังคม  หรือในวัฒนธรรมที่ชายเป็นใหญ่ (patriarchy) ว่าเป็นสถานะและบทบาทของ

ผู้หญิงที่มาเป็นอนัดบัแรก คอืการตั้งครรภ์ นั่นคอื หากผู้หญิงตั้งครรภ์กต้็องรับผดิชอบในการเป็นมารดาร่วมด้วย และถูก

คาดหวังว่าการเป็นมารดาเป็นบทบาทของผู้ใหญ่ที่มวีุฒิภาวะและความรับผดิชอบ แต่หากการเป็นมารดา เกดิขึ้นในวัยรุ่น

ที่ศาสตร์ต่างๆ ในสงัคมยุคปัจจุบัน บอกว่าเป็นช่วงวัยที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ และอาจไม่สามารถปรับตวัได้เหมาะสม

ต่อการตั้งครรภ์และการเป็นมารดา กล่าวคือ แม้ร่างกายจะสามารถตงัครรภ์ได้ แต่พัฒนาการทางด้านจิตใจ และสงัคมยัง

ไม่สมบูรณ ์และยากต่อการเป็นมารดาให้ประสบความส าเรจ็ (บุญม ี ภดู่านงัว, 2556) 

น.พ.สุริยเดว  ทรีปาตี  (2553) ผู้ อ  านวยการสถาบันแห่งชาติเ พ่ือการพัฒนาเด็กและคร อบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวว่า ในที่ประชุมองคก์ารอนามัยโลก (WHO)  เมื่อปี 2552 ระบุว่า ค่าเฉล่ียของผู้หญิงตั้งครรภ์

ที่มีอายุต ่ากว่า 20 ปีของทั่วโลกอยู่ที่  65 ต่อ 1,000 คน  ส่วนค่าเฉล่ียของผู้หญิงในทวีปเอเชียอยู่ที่ 56 ต่อ 1,000 คน    

โดยประเทศไทยมีผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อายุต ่ากว่า 20 ปี จ านวน 70 ต่อ 1,000 คน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สงูที่สดุของประเทศใน

ทวีปเอเชีย   

และเหตุผลส่วนหนึ่งที่ท  าให้อตัราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นเพ่ิมขึ้น เนื่องมาจากการพัฒนาระบบการศึกษา เพ่ือมุ่ง

พัฒนาคุณภาพประชากร มผีลให้วัยรุ่นจ าเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในระบบการศึกษายาวนานขึ้น ประชากรวัยรุ่นส่วนใหญ่จึงอยู่

ในกลุ่มวัยเรียน ประกอบกบัการเปล่ียนแปลงทางด้านพัฒนาการของวัยรุ่นที่เข้าสู่วัยเจริญพันธุเ์รว็ขึ้น การเปล่ียนแปลง

ของระดับฮอร์โมนร่างกายที่เพ่ิมขึ้น ท าให้วัยรุ่นมีความสนใจ และความต้องการในเร่ืองเพศ ร่วมกับการเปล่ียนแปลง

ทางด้านสงัคม วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกบัพฤตกิรรม ความคดิความเชื่อ และค่านิยมในเร่ืองเพศที่เปิดกว้าง การยอมรับการ

มีเพศสมัพันธก่์อนแต่งงานของวัยรุ่นมีมากขึ้น  อทิธพิลจากระบบการสื่อสาร การได้รับแรงกระตุ้นจากสื่อที่น าเสนอย่ัวยุ

ให้วัยรุ่นอยากรู้อยากลองในเร่ืองเพศ อกีทั้ง อตัราการคุมก าเนิดที่ต ่า และใช้วิธกีารคุมก าเนิดที่ไม่มีประสทิธภิาพ ดังนั้น 

โอกาสที่วัยรุ่นจะมีเพศสมัพันธ ์และตั้งครรภ์ระหว่างเรียนจึงเพ่ิมขึ้น (สรุศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล, 2550)  ในพ้ืนที่ต าบลดง

มะดะ อ าเภอแม่ลาวกเ็ช่นกนั  จากการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาปัญหาทางสงัคมของชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว โดยการ

สมัภาษณ์ผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้านและ ผู้มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนนั้น ปัญหาที่พบคือการที่วัยรุ่นในพ้ืนที่ มีปัญหาการ

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน  ซึ่งการตั้งครรภ์ในช่วงวัยนี้มภีาวะความเสี่ยงสงู และเป็นอนัตรายต่อแม่และเดก็ 

ดงันั้นการปรับเปล่ียนตวัเองจากการเป็นวัยรุ่น และก้าวมาสู่การเป็นมารดาในวยัรุ่นนั้น  มารดาวัยรุ่นส่วนใหญ่ยงั

ขาดความพร้อมในการเป็นมารดา เนื่องจากเป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ยังไม่พร้อมต่อการตั้งครรภ์และการมีบุตร  

และไม่มคีวามมั่นคงทางเศรษฐกจิ จ าเป็นต้องพ่ึงพาครอบครัวในการช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร ดงันั้น   ผู้มบีทบาทมาก

ต่อการให้การช่วยเหลือมารดาวัยรุ่นเหล่านี้  คือผู้ปกครองของเหล่ามารดาวัยรุ่นเอง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญ ที่มีผลต่อการ

ตัดสนิใจของวัยรุ่นในการด ารงครรภ์ หรือยุติการตั้งครรภ์ ทั้งยังช่วยให้การสนับสนุนในด้านเศรษฐกจิ คุณภาพการดูแล

บุตร และอกีทั้งยังมผีลต่อรปูแบบของการดูแลบุตร ของวัยรุ่นอกีด้วย  (จรัฏภรณ ์ อนิทะวงศ์, 2552)  

และในการช่วยมารดาวัยรุ่นเหล่านี้ ให้ผ่านช่วงเวลาของการตั้งครรภ์นั้นจ าเป็นจะต้องช่วยในเรื่องของการ

ปรบัเปล่ียนตนเองให้มภีาวะความเป็นมารดามาขึ้นซึ่ง  กนกพร  นทธีนสมบตั ิ2555 กล่าวไว้ว่า การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลา
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เปล่ียนผ่านที่ส  าคัญต่อการพัฒนาบทบาทเข้าสู่การเป็นมารดาที่สตรีจะต้องมีการปรับตัวเผชิญกับความคาดหวังทั้งของ

ตวัเองครอบครัวและสงัคม นอกจากนั้นการเปล่ียนแปลงด้านร่างกายในทุกระบบยังส่งผลต่ออารมณ ์ความรู้สกึ และความ

วิตกกงัวลแก่สตรีมคีรรภ์เป็นอย่างยิ่ง จึงอาจกล่าวได้ว่าการตั้งครรภ์เป็นวิกฤตตามวุฒิภาวะในชีวิต (pregnancy as crisis)  

ดังนั้นการท าความเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงด้านจิตสงัคมของสตรีมีครรภ์และครอบครัวจึงเป็นความรู้ พ้ืนฐานในการให้

การส่งเสริมให้สตรีมคีรรภ์และครอบครัวสามารถเตรียมตวัเข้าสู่บทบาทได้อย่างเหมาะสม  

จากความส าคญั ดงักล่าว ผู้วิจัยจึง ศึกษาการปรับเปล่ียนตนเองสู่การเป็นคุณแม่วัยใส ที่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ 

และตัดสินใจด ารงครรภ์ต่อ นับตังแต่รับรู้ ว่าตั้งครรภ์จนถึงระยะ 5 เดือนหลังคลอด ซึ่งจะเป็นการเติมช่องว่างขององค์

ความรู้  เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเป็นมารดาของวัยรุ่นที่เปล่ียนผ่านเป็นมารดา ในสถานการณ์ที่แตกต่างและ

เปล่ียนแปลงเร่ือยๆขณะนี้  ท าให้การศึกษาวิจัยจะต้องไม่หยุดนิ่ง เพ่ือทนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงที่รุ่นแรงดงักล่าว เพ่ือ

ท าความเข้าใจ รวมถงึการน าไปใช้อ้างองิเพ่ือให้การดูแลและช่วยเหลือ รวมถงึการป้องกนัต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพ่ือศึกษาการปรับเปล่ียนตนเองสู่คุณแม่วัยใสของเยาวชนในพ้ืนที่ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

ประชากร 

ประชากร คอื คุณแม่วัยใส หรือมารดาหลังคลอดบุตรวัยรุ่น ที่ตั้งครรภ์ในขณะที่มสีถานภาพ เป็นนักเรียน และ

นักศึกษาในวัยเรียน ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระบบ หรือ อายุไม่เกนิ  20 ปี ในพ้ืนที่ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว       จ.

เชียงราย (เกบ็ข้อมูล จนกว่าจะได้ข้อมูลที่อิ่มตวั) โดยเร่ิมจากการสมัภาษณเ์จ้าหน้าที่สาธารณสขุในพ้ืนที่ซึ่งจะมรีายชื่อ

ของหญิงตั้งครรภ์ และใช้วิธกีารเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบอ้างองิต่อเนื่องปากต่อปาก  (Snowball Sampling Technique) 

ร่วมด้วยเพ่ือให้ได้กลุ่มตวัอย่างที่เป็นตวัแทนคุณแม่วัยใส และได้ข้อมูลที่ชัดเจน เป็นจริง 

วิธกีารด าเนินการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้องกบัองคค์วามรู้ เกี่ยวกบั พัฒนาการ กระบวนการคดิ และการเปล่ียนผ่าน 

และศึกษาบริบทชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสร้าง 

2. ด าเนนิการตดิต่อประสานงานผู้น าชุมชน ลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือศกึษาบริบทชุมชน และประสานงานกบั

หน่วยงานที่ดูแลเร่ืองสขุภาพอนามยัของคุณแม่วัยใส เพ่ือหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัรายชื่อของคุณแม่วัยใส  

3. ด าเนนิการตดิต่อนัดหมาย คุณแม่วัยใส และครอบครัวเพ่ือนัดหมายสมัภาษณ ์เชิงลึก 

4. ลงพ้ืนที่เพ่ือท าการสมัภาษณเ์ชงิลึก (in-depth interview) พร้อมสงัเกต (observation) พฤตกิรรม คุณแม่วัยใส 

และครอบครัว ในประเดน็ที่เกี่ยวกบักระบวนการปรับเปล่ียนตนเอง สู่คุณแม่วัยใส พร้อมทั้งได้มกีารบนัทกึการสนทนาไว้

เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของข้อมูล หลังจากนั้นสอบถามคุณแม่วัยใส โดยใช้วิธกีารอ้างองิต่อเนื่องปากต่อปาก  

(Snowball Sampling Technique) เพ่ือสอบถามคุณแม่วัยใส เกี่ยวกบัคุณแม่วัยใส ท่านอื่น ที่เป็นตวัแทนคุณแม่วัยใส 

และครอบครัวของคุณแม่วัยใส ในพ้ืนที่ต่อไป (ลงพ้ืนที่เพ่ือเกบ็ข้อมูลจนกว่าจะได้ข้อมูลที่มคีวามอิ่มตวั) 

5. ถอดเทปโดยพิมพ์เกบ็เป็นแฟ้มงานของแต่ละผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ และท าการจัดหมวดหมู่ข้อมูล ผู้วิจัยท าการอ่าน

บทสมัภาษณซ์ า้ไป-ซ า้มา-กลับไปกลับมาหลายๆ รอบ พิจารณาบรรทดัต่อบรรทดัว่าน่าจะลงรหัสหรือจัดเข้าหมวดหมู่

ใดบ้าง จากนั้นน าชุดข้อมูลหรือชุดของความหมายที่จัดหมวดหมู่ไว้แล้ว มารวมไว้ด้วยกนั และสดุท้ายน าหมวดหมู่หลายๆ 

หมวดหมู่เข้าไว้ในประเดน็หลัก (themes) และประเดน็ย่อย (sub-themes)  

6. ลงพ้ืนที่เพ่ือ ร่วมพูดคุยกนัระหว่างผู้วิจัยกบัคุณแม่วัยใส เพ่ือให้มกีารพูดคุยได้พอเหมาะ เพ่ือเป็นการคนืข้อมูล 

พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลที่ได้มา (data recheck) พร้อมทั้งได้มกีารบนัทกึการสนทนาไว้เพ่ือตรวจสอบความชัดเจนของ

ข้อมูล 

7. สรปุผลการวิจัย จัดท ารปูเล่มรายงานฉบบัสมบูรณ ์พร้อมทั้งจัดท าเอกสารคู่มอื คุณแม่วัยใส 
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ผลการศึกษา 

จากการวิจัยพบว่า คุณแม่วัยใสมอีายุต ่าสดุคอื 14 ปี สงูสดุคอื 20 ปี โดยส่วนใหญ่ อายุ 16 ปีและ 18 ปี ศึกษา

ในระดับน้อยที่สุดคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่วนใหญ่ศึกษาระดับ ปวช/มัธยมปลาย ส่วนมากศึกษาอยู่ที่โรงเรียน

ประจ าอ าเภอ คือโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม และเดินทางโดยการไปเช้า-เยน็กลับ แต่เดก็จะมีเวลาว่างวัน เสาร์ อาทติย์ ซึ่ง

ส่วนมากกใ็ช้เวลาอยู่ด้วยกนั และโดยมาก ผู้ชายไม่ได้เรียนโรงเรียนเดยีวกนั และเป็นคนที่ท างานแล้ว แต่อาชีพที่ท า กเ็ป็น

อาชีพที่ยังขาดความมั่นคง  

“ต่อให้เราไม่ได้อยู่หอพัก เรากห็าเวลามาเจอกนัได้อยู่ค่ะ ในวันที่พ่อแม่ทะเลาะกนั หนูย่ิงไม่อยากกลับบ้าน”คุณแม่วัยใส

คนที่ 2 

“เป็นที่หนูเองค่ะ หนูมันดื้อเองที่ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ ในเวลาเรียนหนูไปโรงเรียนแต่กไ็ม่ถึงโรงเรียน กโ็ทรนัดพ่ีเค้าให้มารับ

หนู ทั้งไปกนิเหล้า และเที่ยว เพราะพ่ีเค้าว่างค่ะ พ่ีเค้าท างานแล้ว เลยพาหนูไปไหนมาไหนได้”คุณแม่วัยใสคนที่ 6 

 และอกีส่วนศึกษาในระดับ ปวช ซึ่งอยู่ไกลจาก ต าบลดงมะดะ ดังนั้นจึงต้องอาศัยอยู่หอพัก จึงท าให้มีโอกาสใกล้ชิดกนั

มากขึ้น ซึ่งมคีุณแม่วัยใสท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “หนูกร็ู้สกึเสยีใจค่ะ ที่ท  าให้พ่อแม่เสยีใจ หนูว่าถ้าหนูไม่อยู่หอ เร่ืองนี้อาจไม่

เกดิขึ้นกค่็ะ” คุณแม่วัยใสคนที่ 1และส่วนใหญ่มีความรู้ เรื่องเพศสมัพันธ ์และการป้องกนัการตั้งครรภ์ แต่ไม่ได้ใช้เพราะ

คดิว่าไม่น่าจะท้องได้ ซึ่งเป็นไปด้วยความประมาทมากกว่า อกีทั้งคดิว่า มั่นใจในตวัผู้ชายว่าหากท้อง ผู้ชายกจ็ะรับผดิชอบ 

โดยภายหลังเมื่อรู้ ว่าตั้งครรภ์ ฝ่ายชายกร็ับผิดชอบ แต่รับผิดชอบแค่เพียงมาผูกข้อไม้ ข้อมือ และอยู่กนิด้วยกนัฉันสามี

ภรรยา และนี่กเ็ป็นเหตุผลหนึ่งที่ท  าให้ฝ่ายหญิง ตัดสนิใจ ด ารงครรภ์ และบอกบิดา มารดา แต่ภายหลังจากการคลอด

บุตร ภาระความรับผดิชอบเริ่มมากขึ้น และฝ่ายชายกไ็ม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งผู้หญิง และลูกได้จึงก่อให้เกดิการ

ทะเลาะกนั ซึ่งจากเดิม งานกไ็ม่มั่นคงอยู่แล้ว บางครั้งกอ็ยู่บ้านเฉยๆ สดุท้ายกเ็ลิกกนัไป แต่หากทั้งบ้าน ฝ่ายชาย และ

ฝ่ายหญิงรับรู้ ก่อนจะมีบุตรแล้ว และเป็นบ้านที่มฐีานะทางการเงินค่อนข้างดนีั้น คุณแม่วัยใส และคุณพ่อวัยใสเหล่านี้กยั็ง

อยู่ด้วยกนั และฝ่ายชายกพ็ยายามหางานท า ซึ่งภายหลังบุตรอายุ 3-4 เดอืน แม่วัยใสเหล่านี้กอ็อกไปท างาน และให้บดิา-

มารดาของตนเลี้ ยงดูบุตรต่อไป  คุณแม่วัยใสที่มีอายุ และการศึกษาที่มากกว่านั้น จะมีวุฒิภาวะในการแก้ปัญหา และ

เผชิญปัญหามากกว่าตามไปด้วย  เมื่อเกดิการตั้งครรภ์แล้วส่วนใหญ่จึงไม่ได้แต่งงานตามประเพณ ีเหตผุลหนึ่งคอืไม่อยาก

ก่อให้เกดิแรงกดดันเพ่ิมเติมจากการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจ ส่วนคุณแม่วัยใสที่แต่งงานตามประเพณี และบิดา มารดา

ตนเองและบิดา มารดาฝ่ายชายสนับสนุนนั้นมีการปรับตัวต่อภาวะการเป็นมารดาได้ดีกว่า ผู้ให้ข้อมูลโดยส่วนมากอาศัย

อยู่กบัมารดาและคู่สมรสใหม่ของมารดา  ของตนตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงคลอดเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วบิดา และมารดา

หย่าร้างกนัและแต่งงานใหม่ ซึ่งทุกคนได้รับการช่วยเหลือและพ่ึงพิงจากบิดา หรือมารดาของตน ในทุกๆเรื่องเช่น การ

ดูแลครรภ์ ค่าใช้จ่าย และวิธกีารดูแลบุตรหลังคลอด ดังนั้นผู้ปกครองจึงอยู่ในภาวะที่เผชิญความเครียด และความกดดนั

ในทุกๆเร่ือง ซึ่งตัวผู้ปกครองของคุณแม่วัยใสเอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยบางครอบครัวที่พอมีฐานะ

ทางเศรษฐกจิ สถานการณก์ดดนัและความตงึเครียด ความกงัวล ภายในครอบครัวจะลดน้อยลง การปรับตวัของคุณแม่วัย

ใสกจ็ะง่าย และรวดเรว็ขึ้น นอกจากนั้นคุณแม่วัยใสที่อยู่กบั บดิา และมารดาของตนเอง จะรู้สกึถงึภาวะความกดดนัที่น้อย

กว่า ซึ่งจะท าให้เกดิพลังกายและพร้อมเผชิญหน้ากบัปัญหาได้มากกว่า และตนเองไม่มีรายได้ ไม่มีอาชีพ และไม่ได้กลับ

เข้าไปศึกษาต่อ ส่วนมากบุตรกนินมผสมหลังคลอดแล้ว 3 เดอืน เนื่องจากน า้นมไม่เพียงพอ และเพ่ือเตรียมพร้อมให้บุตร

เมื่อตนจะออกไปหางานท า ซึ่งเป็นช่วงที่มกัจะขอบดิามารดาไปอาศัยอยู่หอพักใกล้สถานศึกษา 

ซึ่งการเปล่ียนแปลงตนเองสู่คุณแม่วัยใสของเยาวชนในพ้ืนที่ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย แบ่งออกเป็น 3 

ระยะ คอื ระยะตดัสนิใจด ารงครรภ์ ระยะด ารงครรภ์ และระยะหลังคลอด ซึ่ง การปรับตวันั้นเป็นกลไกที่เกดิจากความ

ต้องการหรือจ าเป็นเพ่ือตอบสนองแรงกดดนัต่างๆ ให้ทุเลาและสิ้นสดุลง โดย อธบิายตามกระบวนการเปล่ียนผ่าน ชิค

และเมลิส ว่าการ การเปล่ียนผ่านในการตั้งครรภ์ และการเปล่ียน ผ่านในการเป็นบดิามารดาเป็นการเป็นการเปล่ียนผ่าน

ตามพัฒนาการ (Developmental Transitions ซึ่งทฤษฎกีารเปล่ียนผ่านประกอบไปด้วย ชนิดและรปูแบบของการเปล่ียน

ผ่าน คุณสมบตัขิองประสบการณก์ารเปล่ียนผ่าน เงื่อนไขที่อ  านวย และเงื่อนไขที่ยับย้ัง  
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โดยในระยะแรกคอื ระยะตดัสนิใจด ารงครรภ ์

 เป็นช่วงที่ผู้ให้ข้อมูล ก าลังทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ก  าลังตดัสนิใจว่าควรด ารงครรภ์ต่อหรือไม่  โดย      

คนแรกที่ผู้ให้ข้อมูลตัดสินใจคุยก่อนเมื่อทราบว่าตนเองตั้งครรภ์คือ แฟน หรือเพ่ือนชายที่ตนเองคบอยู่ อย่างไรกต็าม 

แฟน หรือเพ่ือนชายที่ตนเองคบอยู่ไม่สามารถช่วยในการตัดสินใจได้ชัดเจนว่า จะด ารงครรภ์ต่อหรือไม่ แต่แฟน หรือ

เพ่ือนชายที่ตนเองคบอยู่ ช่วยให้ผู้ให้ข้อมูล ตัดสินใจได้ว่า จะบอกผู้ปกครองทั้งของตนเอง และแฟน หรือเพ่ือนชายที่

ตนเองคบอยู่หรือไม่ ส่วนผู้ที่มบีทบาทส าคญัอกีคนที่ ผู้ให้ข้อมูลปรึกษาว่าจะบอก หรือไม่บอกบดิา มารดาของตนเอง คอื 

เพ่ือนหญิงที่ ผู้ให้ข้อมูลสนิทด้วย ซึ่งมี ผู้ให้ข้อมูลสองท่าน ตัดสนิใจใช้วิธกีารหนีออกจากบ้าน เพราะกลัวการต าหนิจาก

ผู้ปกครอง และไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรต่อไป จึงใช้วิธกีารหนีออกจากบ้าน ตามค าแนะน าของเพ่ือน  โดยสาเหตุที่ผู้ให้

ข้อมูล ไม่กล้าบอกกบัครอบครัว คือ กลัวถูกผู้ปกครองดุด่า เนื่องจากว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนอยู่ในวัยเรียน ซึ่งบิดา มารดา 

คาดหวังอยากให้เรียนจบ มีการงานที่ดี และโดยส่วนมากเป็นลูกคนโตของครอบครัว จึงท าให้ได้รับความกดดันมากเป็น

พิเศษ  

 “หนูไม่กล้าบอกแม่ เพราะไม่รู้จะเริ่มยังไง กลัวทุกอย่างค่ะ สดุท้ายแม่กส็งัเกตเหน็เองและเรียกมาคุย”คุณแม่วัย

ใสคนที่ 4“หนูไม่กล้าบอกแม่ เลยไปปรึกษาเพ่ือน และหนีออกจากบ้านไปอยู่กบั พ่ีเค้า” คุณแม่วัยใสคนที่ 10 

กลัวการสญูเสยีสถานภาพของตนเองในเรื่องการเรียน ซึ่งผู้ให้ข้อมูล ไม่อยากออกจากโรงเรียน ยังอยากเรียนต่อ และรู้สกึ

เสยีดาย ทั้งยังกงัวลกบัอนาคตของตน และรู้ ว่าหากตนเอง ตั้งครรภ์ และออกจากโรงเรียนไป จะไม่สามารถกลับเข้ามาได้

อีก เพราะต้องดูแลบุตรกลัวแฟนหรือเพ่ือนชายที่ตนเองคบอยู่ ไม่รับผิดชอบ เมื่อเวลานานไป โดยหากตระหนักรู้ ว่า

ความสมัพันธข์องตนและแฟนไม่มั่นคง และส่วนมากแฟน หรือเพ่ือนชายที่ตนเองคบอยู่ จะอยู่ในภาวะจ ายอมในการเป็น

บิดา แม้จะ เตม็ใจหรือไม่เตม็ใจกต็ามกลัวเรื่องของเศรษฐกิจ และการเงิน โดยผู้ ให้ข้อมูล กังวลว่าใครจะเลี้ ยงดูบุตร

เนื่องจากโดยฐานะของผู้ ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงกังวลเร่ืองค่าใช้จ่ายของครอบครัว ที่จะเพ่ิมมากขึ้นกลัว

สงัคมไม่ยอมรับ เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลทราบดว่ีา การตั้งครรภ์ในแบบของตนเป็นที่ไม่ยอมรับของสงัคม และไม่ถูกต้องตาม

วัฒนธรรมในสังคมไทย จึงกลัวการพูดดูถูก การนินทา ของชาวบ้านกลัวการเป็นแม่ เนื่องจากผู้ ให้ข้อมูลทุกคนไม่เคย

ตั้งครรภ์มาก่อนจึงกังวลถึงการเปล่ียนแปลงของร่างกาย กลัวการใช้ชีวิตในอีกรูปแบบที่ตนต้องจ ายอมในการเปล่ียน

บทบาททั้งที่อายุยังน้อย จากการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลคนใดที่เป็นแฟน และคบกนัโดยที่พ่อแม่ทั้งของตนเอง และฝ่าย

ชายรู้นั้น จะเกดิความกงัวลน้อยกว่า และเกดิความประมาทในการป้องกนัมากกว่าด้วยเช่นกนั และ  ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ให้

ข้อมูลจะตัดสินใจบอกกับทางบ้านของตน ในเวลาที่อายุครรภ์ล่วงเลยมาแล้วหลายเดือน ซึ่ งโดยมากผู้ปกครองจะ

สงัเกตเหน็ได้ และถามขึ้นมาเองมากกว่า และอ านาจการตัดสนิใจด ารงครรภ์ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจึงเป็นของผู้ปกครอง

นั่นเอง 

 

ระยะที่สอง คอื ระยะด ารงครรภ ์

เมื่อผู้ให้ข้อมูล บอกกบัผู้ปกครองทั้งของตนและ ผู้ปกครองของฝ่ายชาย แล้ว จึงเข้าสู่ระยะด ารงครรภ์ ในระนี้

ความสบัสน ความเครียด ความกดดัน ความกลัวในเรื่องการตัดสนิใจบอกผู้ปกครองในเรื่องการตั้งครรภ์ลดลง และเกดิ

การปรับตัวทางด้านร่างกาย และอารมณ์ ตามพัฒนาการของสตรีมีครรภ์ ซึ่งหากครรภ์ปกติ บุตรกจ็ะแขง็แรง แต่กม็ีบาง

คนที่บุตรเสยีชีวิตระหว่างด ารงครรภ์ เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลอายุน้อย และไม่มกีารตรวจเชค็โรคทางพันธุกรรมที่มผีลต่อการ

ตั้งครรภ์ อกีทั้งช่วงวัยของผู้ให้ข้อมูล เป็นวัยที่ร่างกายเกดิภาวะเสี่ยงในด้านสขุภาพเมื่อเกดิการตั้งครรภ์ ซึ่งในระยะนี้  ผู้ให้

ข้อมูลจะเริ่มดูแลตนเองเพ่ือให้บุตรปลอดภัย และเตรียมใจเพ่ือให้พร้อมรับกบัสถานะไม่ ไม่ว่าจะด้วยความเต็มใจหรือไม่

เตม็ใจกต็าม โดยผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการดูแลสขุภาพ ของผู้ให้ข้อมูล คือมารดาของผู้ให้ข้อมูลเอง ทั้งเร่ืองโภชนาการ 

การดูแลตนเอง และการดูแลอารมณ์ ในระยะนี้  ผู้ให้ข้อมูลจะกลับมาอยู่ที่บ้านผู้ปกครองของผู้ให้ข้อมูลเอง โดยมาก

ผู้ปกครองของฝ่ายชาย แทบไม่มบีทบาทอนัใดในการดูแลผู้ให้ข้อมูล 

“หลังจากแม่รู้  หนูกส็บายใจค่ะ และพยายามดูแลตวัเองอย่างด ีบ ารงุตวัเองตามที่แม่บอก” คุณแม่วัยใสคนที่ 3 

“หนูกดู็แลตวัเองให้ดเีท่าที่ท  าได้ค่ะ บางคร้ัง แม่กห็าซื้อของบ ารงุมาให้บ้างค่ะ” คุณแม่วัยใสคนที่ 6 
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 ระยะที่สาม คอื ระยะหลังคลอด 

ในระยะนี้  ผู้ให้ข้อมูลได้คลอดบุตรแล้ว โดยผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่กล่าวว่า ในวินาททีี่เหน็หน้าลูก กร็ู้สกึดีใจ และ

ตื้นตนัในสถานะใหม่ของตน อกีทั้งยังก่อให้เกดิความรู้สกึว่า ตนเองต้องรับผดิชอบ รวมถงึรู้สกึถงึภาระทั้งหมดที่ตนเองมี

ต่อบุตร มีความห่วงใยในสุขภาพของบุตร ห่วงใยในเรื่องชีวิตและอนาคตของบุตร  และรู้สึกว่าตนเองมีความเป็นแม่ 

พร้อมทั้งยังพยายามหาเหตุผลเพ่ือให้ตนเองมีชีวิตใหม่ที่สมดุล เช่น การบอกกับตนเองว่า มันคงเป็นชะตาชีวิตที่ท าให้

ตนเองท้อง และได้บุตรคนนี้  และเมื่อต้องท าหน้าที่แม่ กม็ักจะได้รับค าแนะน าจาก มารดาของตนในการเลี้ ยงดูบุตร ซึ่ง

โดยส่วนใหญ่ของผู้ให้ข้อมูล มารดาของตนจะเป็นคนช่วยในการเลี้ ยงดู ซึ่งโดยมากเมื่อบุตรโตได้สกัระยะ ประมาณ หนึ่ง

ขวบ ผู้ ให้ข้อมูลกจ็ะพยายามหางานท าเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อบุตรของตน ในช่วงนี้  ผู้ ให้ข้อมูลมักหา

ความรู้ ในการเลี้ ยงดูบุตรไปพร้อมๆกบัการดูแลบุตร เนื่องจากระยะนี้ เป็นระยะที่ต้องอยู่ไฟ อกีทั้งผู้ให้ข้อมูลไม่ได้ท างาน

หรือมอีาชีพอะไร ผู้ให้ข้อมูลจึงมเีวลาที่จะหาข้อมูลไปพร้อมกบัการดูแลบุตรได้  

“ทุกอย่าง แม่จะเป็นคนบอกค่ะ ว่าจะท ายังไง” คุณแม่วัยใสคนที่ 7 

“หนูรู้สกึดใีจนะคะที่ได้เหน็หน้าลูก เค้าเหมอืนเป็นก าลังใจให้เราที่จะท าทุกอย่างค่ะ” คุณแม่วัยใสคนที่ 1 

“หนูรู้แล้วค่ะ ว่าความรักของแม่เป็นยังไง นี่คงเป็นโชคชะตาที่ท าให้หนูมลูีก หนูจะได้รู้” คุณแม่วัยใสคนที่ 12 

จากผลการวิจัย จะเหน็ได้ว่า ทั้งสามระยะ จะมคีวามเกี่ยวเนื่องกนั เป็นเหตผุลต่อเนื่องกนัไปสู่ในแต่ละระยะ ซึ่ง 

ผู้ให้ข้อมูล พยายามยอมรับและเตรียมพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ไม่ว่าจะเตม็ใจหรือไม่กต็าม แต่ผู้ให้ข้อมูลส่วน

ใหญ่ ไม่เคยคดิถงึการฆ่าตวัตายเลย ซึ่งเป็นเพราะความเชื่อที่รู้ ว่า การฆ่าตวัตายทั้งที่ตนตั้งครรภ์ เป็นสิ่งที่เป็นบาปรนุแรง 

ทั้งต่อบุตร และต่อตนเอง อีกทั้งเชื่อในเรื่องของวิญญาณ ว่าหากเสียชีวิตไปในขณะตั้งครรภ์จะท าให้วิญญาณของตนไม่

สงบสุข จึงก่อให้เกิดความกลัวในการฆ่าตัวตาย และพยายามหาเหตุผลมารองรับเพ่ือให้ชีวิตของตนเองปรับตัวเข้าสู่

สถานะใหม่ สถานะของการเป็นคุณแม่วัยใส สถานะที่ต้องยอมรับชะตากรรม และสถานะจ ายอมที่ต้องท าหน้าที่ของตน

ต่อไป เพ่ือตนเอง และเพ่ือบุตร และเมื่อยอมรับกับสถานะใหม่ของตนได้ กจ็ะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ อิ่มเอมใจใน

สถานะใหม่ที่ได้ โดยมบุีตรเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจ และเป็นพลังเป็นแรงบนัดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไป  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า กระบวนการในเปล่ียนแปลงตนเองสู่การเป็นคุณแม่วัยใสนั้น แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 

คอื ระยะตดัสนิใจด ารงครรภ์ ระยะด ารงครรภ์ และระยะหลังคลอด ซึ่งอภิปรายได้ว่า จากการที่คุณแม่วัยใสตดัสนิใจด ารง

ครรภ์ไว้นั้น อาจเนื่องมาจาก ปัจจัยแรกคือ ผู้ปกครองซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญ่ ได้รับการหล่อหลอมขัดเกลาในเรื่อง ความ

เป็นแม่ และเร่ืองเพศสภาวะ ว่าการที่เกดิมาเป็นผู้หญิง ซึ่งต้องพร้อมรับกบับทบาทของการเป็นแม่ ตามวัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ที่สบืทอดกนัมา ว่าการให้คุณค่า ของการเป็นผู้หญิง คือการ ให้คุณค่าของการเป็นแม่ 

นั่นเอง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบใหญ่หลวง และต้องรับผิดชอบชีวิตของลูกได้(บุญมี ภูด่านงัว , 2556) อีกทั้งการที่บิดา

มารดา เกดิการเกรงกลัวบาปกรรมจากการท าแท้ง นั้น อธบิายได้ว่าในสงัคมไทย ในปัจจุบนัยังมคีวามเชื่อเรื่องของ กรรม 

ในทางพระพุทธศาสนา อยู่ นั่นก่อให้เกดิการเกรงกลัว และละอายต่อการท าบาป และการท าแท้งกเ็ป็นการ คร่าชีวิตที่จะ

เกิดมา ซึ่งชีวิตนี้ เชื่อว่าเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์  โดยบิดาและมารดาของคุณแม่วัยใส ซึ่งมีวุฒิภาวะในการเป็นบิดา มารดา 

มากกว่า จึงเลง็เหน็และตระหนักในเรื่องนี้  อกีทั้งการที่ผู้ปกครองของคุณแม่วัยใส ไม่อยากให้ท าแท้งเนื่องจากเกรงจะ มี

อนัตรายต่อสขุภาพของคุณแม่วัยใส ซึ่งมีอายุยังไม่พร้อมต่อการตั้งครรภ์  (มนฤดี  เตชะอนิทร์, 2556) และเมื่อ คุณแม่

วัยใสตัดสนิใจด ารงครรภ์แล้ว กจ็ะมีการดูแลตนเอง ตามที่ผู้ปกครองแนะน า เนื่องจากว่า ภาวะกดดันในการตัดสนิใจได้

ลดลงแล้ว อีกทั้งได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากบิดา มารดา หรือสามี ของตนเอง จึงท าให้ผ่านกระบวนการนี้ ไปได้ ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวิจัยของ กนกพร  นทธีนสมบัต ิ(2555) ได้ศึกษาเร่ือง ทฤษฎีการเปล่ียนผ่าน กรณีศึกษาสตรีตั้งครรภ์

ปกติ  ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ตลอดจนการรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองขณะ

ตั้งครรภ์ ส่งผลให้สตรีตั้งครรภ์ให้ความสนใจดูแลตนเองขณะที่ตั้งครรภ์ นอกจากนี้การได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี

จากสามแีละครอบครัวทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สงัคมและเศรษฐกจิ เป็นเงื่อนไขส าคญัที่เอื้อให้สตรีตั้งครรภ์ มกี  าลังกาย 
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และก าลังใจในการเปล่ียนผ่านเป็นไปได้ด้วยดี และสุดท้ายคือระยะหลังคลอด เป็นช่วงที่คุณแม่วัยใสต้องปรับบทบาท

ตนเอง สู่การเป็นแม่ ซึ่งมกีารให้ก าลังใจตนเอง หรือคดิหาเหตผุลเข้าข้างตนเองเพ่ือท าให้ตนเองปรับตวัได้ต่อการเป็นแม่ 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ บุญม ีภดู่านงัว (2558) ได้ศึกษาเร่ือง การปรับเปล่ียนตนเองเพ่ือเป็นแม่: กระบวนการของ

การเป็นมารดาในนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่ได้ตั้งใจ ศึกษากบันักเรียนที่เป็นมารดาโดยไม่ตั้งใจ จ านวน 22 คน ผลการศึกษา

พบว่า การปรับเปล่ียนตวัเองเพ่ือเป็นแม่ของนักเรียนที่ตั้งครรภ์ไม่ได้ตั้งใจ เป็นการปรับเปล่ียนตวัเองเนื่องจากไม่สามารถ

กลับคนืสู่สภาวะเดมิเหมอืนในระยะก่อนตั้งครรภ์ และสร้างตวัตนใหม่ เพ่ือรับและท าบทบาทของการเป็นแม่ประกอบด้วย 

3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่จ ายอมการตั้งครรภ์ ระยะสวมบทบาท และระยะสร้างสมดุลชีวิต ทั้งนี้  เมื่อรับรู้ ว่าการตั้งครรภ์ไม่ได้

ตั้งใจเผชิญกับการสญูเสียระยะเดิม และพยายามรักษาสภาวะเดิมให้คงอยู่ รวมถึงการรับรู้ ว่าตนเองไม่สามารถปฏเิสธ

ความรับผดิชอบได้ จึงจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนตนเองเพ่ือรับและท าบทบาทใหม่ 

ขอ้เสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช ้

1. ผลการศึกษาเรื่อง การศึกษากระบวนการปรับเปล่ียนตนเองสูคุ่ณแม่วัยใสของเยาวชน ในพ้ืนที่ต าบลดงมะดะ 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ปกครองของคุณแม่วัยใส และสถานีอนามยัในพ้ืนที่ต าบลดงมะดะ อ.

แม่ลาว จ.เชียงราย ในเรื่องของ การดูแลสขุภาพกาย สขุภาพใจของคุณแม่วัยใส และพยายามกระตุ้นและดูแลในแต่ละ

ระยะ ให้ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น อกีทั้งเป็นแนวทางในการช่วยเหลือให้คุณแม่วัยใสให้มภีาวะของความเป็นแม่เพ่ิมมากขึ้น  

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการดูแลเยาวชนที่ตงัครรภ์ในพ้ืนที่ของตน ทั้งใน

เรื่องของการสารธารณสขุ และการพยาบาล และในวงการการศึกษา สามารถน าไปเพ่ิมพนูความรู้ให้นักเรียน เพ่ือป้องกนั

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและเพ่ือเป็นประโยชนใ์นเร่ืองที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ขอ้เสนอแนะการวิจยัในครั้งต่อไป 

1. ควรมกีารศึกษา การศึกษาการปรับตวัของครอบครัวของคุณแม่วยัใสด้วย ทั้งบดิา มารดา หรือคนใน

ครอบครัวคนอื่นๆ ซึ่งผู้ปกครองของคุณแม่วัยใสนี้มบีทบาทส าคญัในการตดัสนิใจ การดูแล ในทกุๆเรื่อง ในเขตพ้ืนที่

ต าบลดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

2. ควรมกีารศึกษา แนวทาง หรือปัจจัยที่จะป้องกนั ปัญหาที่เกดิจากการตั้งครรภ์ โดยไม่ตั้งใจ ทั้งในส่วนของ

ครอบครัว โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. ควรมกีารสร้างเครือข่าย ทั้งกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานของสาธารณสขุ หน่วยงานการศึกษา 

ครอบครัว และ ชุมชน เพ่ือหาแนวทางในการปฏบิตั ิและป้องกนัร่วมกนัทุกภาคส่วน อย่างเป็นรปูธรรม 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 รายงานเล่มนี้ส  าเรจ็ลงได้ต้องขอกราบขอบพระคุณ ท่านอธกิารบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบนัวิจัยและ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ที่ได้สนับสนุนทุนเพ่ือการวิจัย ท่านอาจารย์ ดร.วรรณะ  รัตนพงษ์ คณบดีส านักวิชา

สงัคมศาสตร์ ที่ได้สนับสนุนในการท าวิจัยในทุกๆโอกาส ท่าน ผศ.ดร.รณดิา  ปิงเมือง  ที่คอยให้ความรู้และข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์กบัทมีผู้วิจัย  รวมถึง เทศบาลต าบลดงมะดะที่เอื้อเฟ้ือข้อมูล และอ านวยความสะดวกให้ทุกอย่าง สถานี

อนามัยทุกๆสถานี ที่เอื้ อเฟ้ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และขอขอบคุณคุณแม่วัยใส และครอบครัวทุกๆ

ครอบครัว ที่ได้ให้ความร่วมมอืในการวิจัยเป็นอย่างด ี  

 และท้ายสุด ขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่คอยให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก 

ตลอดจนเป็นก าลังใจให้กบัทมีผู้วิจัยเสมอมา  
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาดของกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านป่า

ก่อพัฒนาและเพ่ือพัฒนาชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาดน าไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน (มผช.) เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้ชุด

ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดของกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประชากร

ที่ศึกษาได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาด บ้านป่าก่อพัฒนา จ านวน 13 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล

ได้แก่ แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบบันทึกการประชุมระดมสมอง มีการจัดอบรมเชิง

ปฏบิตักิารให้ความรู้ เรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ).มผช (  ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาชุดผลิตภัณฑท์ าความ

สะอาดจากการระดมสมองโดยใช้หลัก SWOT ของกลุ่ม ได้แนวทางการพัฒนา 3 ด้าน  คือ ด้านเครื่องหมายและฉลาก 

ด้านบรรจุภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) และด้านการผลิต ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน ).มผช (  เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตชุดผลิตภัณฑย์ังไม่มคีวามพร้อมด้านสถานที่และอปุกรณส์ าหรับการผลิต 

ค าส าคญั: มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน  ผลิตภัณฑชุ์มชน  ผลิตภัณฑท์ าความสะอาด  การพัฒนาผลิตภัณฑ ์

 

Abstract 

 This study aims to investigate cleaning products of the female group in Baan Pakohpattana, Dongmada Sub-district, 

Mae Lao District, Chiang Rai Province in order to develop the community products towards Thai Community Product 

Standard (TCPS).  This development can also increase value of the community products of Baan Pakohpattana.  The research 

participants were 13 members of Baan Pakohpattana’s female group selected by purposive sampling technique.  The research 

instruments included participated observation form, in-depth interview record, and brain storming record based on the 

community product development and TCPS.  Data were collected by providing the TCPS training and the use of research 

instruments.  Statistical data from brain storming record was used as quantitative analysis while qualitative data was analyzed 

descriptively.  After analyzing SWOT brainstorming of Baan Pakohpattana, the result revealed that designing logo, 

packaging, and producing were not qualified according to Thai Community Product Standard due to insufficient readiness 

of place and producing tools.   

Keywords:  Thai Community Product Standard (TCPS), community product, cleaning products, products development 
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บทน า 

  กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  จัดท าโครงการ 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ).มผช) เพ่ือรับรองด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมี

คุณภาพ ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑชุ์มชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก  าหนดสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการ

เลือกซื้ อผลิตภัณฑ ์อกีทั้งยังมุ่งเน้นให้ชุมชนเกดิการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแขง็สามารถพ่ึงตนเองได้ และสอด

รับนโยบายของรัฐบาลตามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือเสริมสร้างให้ชุมชนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ).มผช ( เป็นโครงการที่สนับสนุนในด้านการก าหนด

มาตรฐานและการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ

และเป็นการประกันคุณภาพให้กับผู้บริโภคเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มบีริบทด้านทางกายภาพเป็นพ้ืนที่ชุมชนกึ่งเมอืง กึ่งชนบท อาชีพ

ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท าไร่ ท าสวน มีหมู่บ้านทั้งหมดจ านวน 19 หมู่บ้าน ซึ่งบ้านป่าก่อ

พัฒนา หมู่ที่ 16 คนในชุมชนส่วนใหญ่ของหมู่บ้านประกอบอาชีพหลักคือ ท านา ท าสวน รับจ้างทั่วไป ซึ่งรายได้จากการ

ท าอาชีพหลักไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย กลุ่มพัฒนาสตรีจึงได้รวมกลุ่มด าเนินจัดกจิกรรมเพ่ือสร้างอาชีพเสริมด้วยการผลิต

ผลิตภัณฑท์ าความสะอาด ได้แก่ น า้ยาล้างจาน น า้ยาซักผ้า น า้ยาถูพ้ืน ตั้งแต่ พ .ศ. 2553 จนถงึปัจจุบนั เดมิปีแรกสมาชิก

ผลิตไว้ใช้ในครัวเรือน ต่อมาในปีเดยีวกนัสมาชิกมีการผลิตเพ่ือจ าหน่ายในชุมชนใกล้เคียง 3 หมู่บ้าน คอืบ้านท่าสนักลาง 

หมู่ 14 บ้านดงมะดะ หมู่ 15 และบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ 16 แต่ด้วยผลิตภัณฑย์ังมียอดจ าหน่ายน้อย เนื่องจากผลิตภัณฑ์

ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและยังไม่มกีารรับรองคุณภาพมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การจัดจ าหน่ายน้อยท า

ให้สมาชิกของกลุ่มมรีายได้ไม่มากนัก 

 ดงันั้นผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาดของกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ 16 ต าบล

ดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพ่ือให้มีแนวทางการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดน าไปสู่มาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุ์มชน ).มผช(   เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้ชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาดของกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านป่าก่อพัฒนาได้เป็น

ที่รู้จักสามารถจ าหน่ายได้มากขึ้น  

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. การเลือกพ้ืนที่ที่ศึกษา 

 พ้ืนที่ที่ศึกษาบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ 16 ต าบลดงมะมะ อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย เลือกกลุ่มตวัอย่างโดย

เลือกแบบเจาะจง คอื กลุ่มพัฒนาสตรีผู้ผลิตชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาด จ านวน 13 คน 

2. การศึกษาก่อนลงภาคสนาม 

 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านสภาพพ้ืนที่ สภาพเศรษฐกจิ บริบทชุมชน ของต าบลดงมะดะ 

อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย ด้านแนวคดิเกี่ยวกบัการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ ์ด้านมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุ์มชน (มผช.) 

 2. ลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความสมัพันธก์บัชุมชน บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ 16 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัด

เชียงราย พบปะพูดคุยกบัผู้น าหมู่บ้าน ประธานผู้ผลิตชุดผลิตภณัฑท์ าความสะอาด   

3. เคร่ืองมอืที่ใช้วิจัย 

 1. แบบสงัเกตแบบมสี่วนร่วม (Participant Observation) การสงัเกตแบบมสี่วนร่วมในการร่วมกจิกรรมของ

กลุ่มพัฒนาสตรี รวมรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นบริบทของบ้านป่าก่อพัฒนาทางด้านกายภาพ และเศรษฐกจิสงัคม 

 2. แบบสมัภาษณเ์ชิงลึก (In-depth Interview) การสมัภาษณเ์ชงิลึกกบักลุ่มสมาชิกพัฒนาสตรีผู้ผลิตชุด

ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ 16 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายในประเดน็ความ
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คดิเหน็เกี่ยวกบัการพัฒนาชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาด ด้านปัจจยัการผลิต กระบวนขั้นตอนการผลิต กลุ่มลูกค้าที่ซื้อ

ผลิตภัณฑ ์ผลตอบรับจากลูกค้า 

 3. แบบบนัทกึการประชุมระดมสมอง (Brain Storming) การประชุมระดมสมองกบักลุ่มพัฒนาสตรีผู้ผลิตชุด

ผลิตภณัฑท์ าความสะอาด โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มคีวามรู้ความสามารถร่วมการประชุมระดมสมอง วเิคราะห์ จุดแขง็ 

จุดอ่อน โอกาส อปุสรรค ของรปูแบบผลิตภัณฑ ์ตวัผลิตภัณฑ ์เปิดโอกาสให้ข้อมูลและตอบประเดน็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกบั

กระบวนการพัฒนาชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาดสู่แนวทางการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน (มผช.) 

4. วิธกีารสร้างเคร่ืองมอืและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืวิจัย  

 1. ศึกษาเอกสารต าราเอกสารและงานวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการสงัเกต การสมัภาษณ์ 

 2. ศึกษารปูแบบและเทคนิควิธกีารสงัเกต การสมัภาษณ ์

 3. ประมวลรายละเอยีดจากเอกสารงานวิจัยและข้อมูลภาคสนาม 

 4. สร้างแบบการสงัเกต การสมัภาษณ ์แบบบนัทกึการประชุมระดมสมองมปีระเดน็เนื้อหาครอบคลุม

วัตถุประสงค ์

 5. น าแบบสงัเกต และแบบสมัภาษณ ์แบบบนัทกึการประชุมระดมสมองตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อ

ค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาและภาษาที่ใช้ถูกต้องเหมาะสม น าไปทดลองก่อนน าไปใช้จรงิเพ่ือปรบัปรงุให้สอดคล้องกบั

สภาพ 

 6. น าแบบการสงัเกต แบบสมัภาษณ ์แบบบนัทกึการประชุมระดมสมองที่สมบูรณแ์ล้วใช้เกบ็ข้อมูล 

5. วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษา 

   

 

 

 

ผลการศึกษาน าเสนอตามวัตถุประสงคข์องการวิจัยม ี2  ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาดบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ 16 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่

ลาว จงัหวัดเชียงราย   

 1. บทริบทชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา ด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจและสังคม  จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

(Participant Observation) ด้านกายภาพ พบว่า การตั้งถิ่นฐานเริ่มต้น ปี พ.ศ.2542 โดยแยกออกมาจากบ้านดงมะดะ 

หมู่ 7 เนื่องจากใช้การปกครองตามจ านวนหลังคาเรือน มีพ้ืนที่ 608 ตารางกโิลเมตร ภมูิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม 

- ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาดบ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

- ศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑต์ามมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน (มผช.) 

พัฒนาผลิตภัณฑท์ าความสะอาดตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ตามแนวทางของกลุ่มสมาชิก (มผช.) 

ตน้แบบผลิตภณัฑท์ าความสะอาด 

เพือ่เขา้สู่มาตรฐานผลติภณัฑช์ุมชน 

ลงพ้ืนที่สงัเกตแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน 

ลงพ้ืนที่สมัภาษณ์เชิงลึกกบักลุ่มผู้ผลิตชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาด 

ทั้ง 13 คน 

จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑส์ู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน .)มผช(  

ประชุมระดมสมองโดยใช้ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT Analysis) 
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ร้อยละ 80 เป็นพ้ืนที่ราบสูง ร้อยละ 10 เป็นพ้ืนที่เกษตร ร้อยละ10 มีอาณาเขตติดกับอ าเภอแม่สรวยและอ าเภอพาน 

ด้านเศรษฐกจิและสงัคม พบว่า อาชีพหลัก ท านา ร้อยละ 46 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 28 ค้าขาย ร้อยละ 17 และ ท าสวน

ร้อยละ 9 ตามล าดับ อาชีพเสริมของคนในชุมชนคือ การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายสร้างรายได้ มีจ านวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม

พัฒนาสตรี  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กลุ่มถั่วเหลือง กลุ่มออมทรัพย์สจัจะ  ลักษณะทางสงัคมเป็นครอบครัวขยาย

และครอบครัวเลก็มรีะบบเครือญาตติั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย พ่อแม่ลูก และหลาน    

 2. ด้านการผลิตชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาดของชุมชน จากการสมัภาษณเ์ชงิลึก (In-depth Interview) กบั

กลุ่มพัฒนาสตรีผู้ผลิตชุดผลิตภณัฑท์ าความสะอาด จ านวน 13 คน ได้ผลการวจิัย ดงันี้  

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว ของสมาชิกทั้ง 13 คน พบว่า กลุ่มประชากรร้อยละ 100 มีอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป 

ประชากรส่วนใหญ่มกีารศึกษาอยู่ในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 8 คนคดิเป็นร้อยละ 61 ที่เหลือจ านวน 4 คน

คิดเป็นร้อยละ 31 มีการศึกษาอยู่ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และจ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 8 มีการศึกษาอยู่ใน

ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งกลุ่มประชากรไม่มผีู้ได้รับการศึกษาระดับปริญญาตรีและสงูกว่าปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่

ของกลุ่มประชากรคือเกษตรกร  จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 54 จ านวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 31 ประกอบธุรกจิส่วนตวั

และ 2 คนประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 15 โดยประชากรส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 46 และรายได้สงูสดุของกลุ่มประชากรอยู่ที่ 15,001-20,000 จ านวน 1 คน คดิเป็นร้อยละ 8 

 ตอนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ผลิตชุดผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดของบ้านป่าก่อพัฒนา พบว่า กลุ่มผู้ผลิตชุด

ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดบ้านป่าก่อพัฒนาก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2551 โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์

บ้านป่าก่อพัฒนา จากการฝึกอบรมของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและศูนย์พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัด

อบรมการท าผลิตภัณฑท์ าความสะอาดภาชนะ  ต่อมา ปี พ.ศ.2553 ได้ท าผลิตภัณฑท์ า ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดพ้ืนและ

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลวเพ่ิมขึ้น มีสมาชิก จ านวน 13 คน  ส่วนสถานที่ผลิตย้ายมาผลิตที่บ้าน นางทองไหล่  ปานาที 

ประธานกลุ่มผู้ผลิตชุดผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด เนื่องจากสถานที่เดิมทางชุมชนได้ใช้ประโยชน์ด้านอื่น และบ้านของ

ประธานกลุ่มสะดวกกับการเกบ็ส่วนผสม สะดวกต่อการผลิต ลักษณะของสถานที่คือบริเวณบันไดหน้าบ้าน  ภาชนะ

ส าหรับการผลิตเป็นภาชนะสีขาวทึบ ส าหรับผสมส่วนประกอบต่าง ๆ ตามอัตราส่วน ซึ่งทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์มีลักษณะการ

ผลิตคล้ายกัน คือ การน าส่วนผสมหลัก ผสมให้เข้ากันก่อนเติมส่วนผสมอื่น ๆ คนจนละลาย  จากนั้นบรรจุในขวดน า้

พลาสติกที่ใช้แล้ว  หรือขวดที่มีอยู่ในชุมชน  ลักษณะของตราผลิตภัณฑ์และฉลาก มีชื่อผลิตภัณฑ ์ชื่อกลุ่มผู้ผลิต เบอร์

โทรศัพท ์เท่านั้น 

รปูภาพ กระบวนการผลิตชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาดก่อนได้รับการพัฒนา 

 

 

 

 

 

รปูที่ 1 เติมส่วนผสม     รปูที่ 2 ผสมส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกนั     รปูที่ 3  ผลิตภณัฑท์ี่ท  าเสรจ็      รปูที่ 4 บรรจุลงในขวดภาชนะ 
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รปูที่ 5 น า้ยาล้างจาน (ช่ือเดิม)              รปูที่ 6 น า้ยาซักผ้า (ช่ือเดิม)            รปูที่ 7 น า้ยาถูพ้ืน (ช่ือเดมิ) 

  

  ตอนที่ 3 ด้านความคดิเหน็เกี่ยวกบัการพัฒนาชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาด แบ่งออกตามประเภทของผลิตภัณฑ์

ได้แก่ ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดภาชนะเคร่ืองใช้, ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดพ้ืนและผลิตภณัฑซ์ักผ้าชนิดเหลวได้

ผลการวิจัย ดงัแสดงต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่1 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการพัฒนาผลิตภัณฑท์ าความสะอาดภาชนะเคร่ืองใช้ 

ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดภาชนะเคร่ืองใช้ 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid กล่ิน ส ี 1 7.7 7.7 7.7 

บรรจุภณัฑแ์ละฉลาก 6 46.2 46.2 53.8 

วัสด ุ 1 7.7 7.7 61.5 

การตลาด 2 15.4 15.4 76.9 

ท าให้เป็นผลิตภณัฑชุ์มชน 3 23.1 23.1 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

ตารางที ่2 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการพัฒนาผลิตภัณฑท์ าความสะอาดพ้ืน 

ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดพ้ืน 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid กล่ิน ส ี 1 7.7 7.7 7.7 

บรรจุภณัฑแ์ละฉลาก 4 30.8 30.8 38.5 

วัสด ุ 1 7.7 7.7 46.2 

ความปลอดภยั 2 15.4 15.4 61.5 

การตลาด 3 23.1 23.1 84.6 

ท าให้เป็นผลิตภณัฑชุ์มชน 2 15.4 15.4 100.0 

Total 13 100.0 100.0  
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ตารางที ่3 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัการพัฒนาผลิตภัณฑซ์ักผ้าชนิดเหลว 

ผลิตภัณฑซ์ักผ้าชนิดเหลว 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid บรรจุภัณฑแ์ละฉลาก 5 38.5 38.5 38.5 

การตลาด 5 38.5 38.5 76.9 

ท าให้เป็นผลิตภัณฑชุ์มชน 3 23.1 23.1 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

  

 แนวทางการพัฒนาชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาดโดยสมาชิกของกลุ่มผู้ผลิตส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ตรงกนัว่า 

การพัฒนาชุดผลิตภณัฑท์ าความสะอาดทั้ง 3 ชนิด ควรได้รับพัฒนาด้านบรรจุภัณฑแ์ละฉลากตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน (มผช.) คดิเป็นร้อยละ ดงันี้  ผลิตภณัฑท์ าความสะอาดภาชนะเคร่ืองใช้ด้านบรรจุภัณฑม์ากที่สดุ ร้อยละ 46.20 

ควรพัฒนาผลิตภัณฑท์ าความสะอาดพ้ืนด้านบรรจุภณัฑม์ากที่สดุ ร้อยละ 30.80 และควรพัฒนาผลิตภัณฑซ์ักผ้าชนิด

เหลวด้านบรรจุภัณฑแ์ละการตลาดร้อยละเท่ากนั 38.50 

 

ส่วนที่ 2 ผลการพัฒนาชุดผลิตภณัฑท์ าความสะอาดสู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน (มผช.) ของบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ 16 

ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย 

 1. จัดโครงการอบรมเชิงปฏบิตักิาร เพ่ือให้ความรู้ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน (มผช.) แก่ชุมชนและสมาชิก

ผู้ผลิตชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาด ในหัวข้อ “การอบรมการพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑส์ู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน (มผช.)” 

โดยวิทยากรผู้ที่มคีวามรู้ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน คุณชายกร  สนิธสุยั นักวิชาการ ต าแหน่งรักษาการผู้อ านวยการฝ่าย

พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเกษตรและชุมชน สถาบนัการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.) 

 

 

 

  

 

 

รูปที่ 8 การอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑส์ู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน (มผช.) 

 

 2. จัดประชุมระดมสมองโดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือประชุมระดมสมองของกลุ่มพัฒนาสตรีผู้ผลิตชุด

ผลิตภัณฑท์ าความสะอาด ผลการวิเคราะห์แสดงเป็นค่าร้อยละ ดงัต่อไปนี้   
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ตารางที ่5 การวิเคราะห์ จุดแขง็ (S) Strengths ของกลุ่ม 

จุดแขง็ (S) Strength   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ราคา 3 23.1 23.1 23.1 

คุณภาพ 8 61.5 61.5 84.6 

เป็นผลิตภณัฑชุ์มชน 2 15.4 15.4 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

ตารางที ่6 การวิเคราะห์ จุดอ่อน (W) Weaknesses ของกลุ่ม 

จุดอ่อน (W) Weaknesses 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ฉลากและบรรจุภณัฑ ์ 7 53.8 53.8 53.8 

การตลาด 3 23.1 23.1 76.9 

ไม่มีมาตรฐานรับรอง 2 15.4 15.4 92.3 

ไม่มีจุดอ่อน 1 7.7 7.7 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

ตารางที ่7 การวิเคราะห์ โอกาส O (Opportunities)  ของกลุ่ม 

โอกาส O (Opportunities)  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid สร้างรายได้ให้ชุมชน 6 46.2 46.2 46.2 

แข่งขันทางการตลาด 2 15.4 15.4 61.5 

พัฒนาบรรจุภณัฑ ์ 2 15.4 15.4 76.9 

ได้รับการให้ความรู้ 1 7.7 7.7 84.6 

มีการประชาสมัพันธ ์ 2 15.4 15.4 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

 

ตารางที ่8 การวิเคราะห์ อปุสรรค T (Threat) ของกลุ่ม 

อุปสรรค T (Threat) 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid การตลาด 5 38.5 38.5 38.5 

ยังไม่เป็นที่รู้จัก 1 7.7 7.7 46.2 

ไม่มีสถานที่ผลิต 2 15.4 15.4 61.5 

ไม่มีทุนสนับสนุน 3 23.1 23.1 84.6 

ขาดความรู้ในการผลิต 2 15.4 15.4 100.0 

Total 13 100.0 100.0  

  

ผลการการวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มมากที่สดุ โดยคดิเป็นร้อยละ คอื จุดแขง็ S )Strengths( ด้านคุณภาพของ

สนิค้ามากที่สดุ ร้อยละ 61.50  จุดอ่อน W )Weaknesses) ด้านฉลากและบรรจุภัณฑม์ากที่สดุ ร้อยละ 53.80  โอกาส O 

(Opportunities) คือ การสร้างรายได้ให้ชุมชน ร้อยละ 46.20  อุปสรรค T (Threat)คือ การตลาด การจ าหน่าย ร้อยละ 

38.50  
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 3. กระบวนการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) พบว่า จากการ

วิเคราะห์ SWOT จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อปุสรรค ของกลุ่มสามารถพัฒนาได้ตามแนวทางของกลุ่มผู้ผลิต 

ชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาด ได้แก่   

  3.1 การพัฒนาด้านเคร่ืองหมายและฉลากตามมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนได้ โดยการระบุชื่อผลิตภณัฑ์

ตามชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน (มผช.) น า้ยาล้างจาน ปรับเปล่ียนเป็น “ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดภาชนะเคร่ืองใช้” 

น า้ยาถูพ้ืน ปรับเปล่ียนเป็น “ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดพ้ืน” และน า้ยาซักผ้า ปรับเปล่ียนเป็น “ผลิตภัณฑซ์ักผ้าชนิด

เหลว” โดยแสดงรายละเอยีดของชื่อและอตัราส่วนของสารส าคญั ปริมาณสทุธเิป็นมลิลิลิตร วนัเดอืนปีที่ท า ประโยชน์ 

วิธใีช้ วิธกีารเกบ็รักษา ค าเตอืน วิธกีารแก้พิษเบื้องต้น ชื่อผู้ท า สถานที่ท าพร้อมสถานที่ตั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 9 พัฒนาเคร่ืองหมายและฉลากผลิตภณัฑท์ าความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 10 พัฒนาเคร่ืองหมายและฉลากผลิตภณัฑท์ าความสะอาดพ้ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 11 พัฒนาเคร่ืองหมายและฉลากผลิตภณัฑซั์กผ้าชนิดเหลว 
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3.2 การพัฒนาด้านบรรจุภณัฑต์ามมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ทั้ง 3 ผลิตภัณฑไ์ด้โดยบรรจุในภาชนะที่สะอาด เหมาะสม 

ปิดได้สนิท ไม่รั่ว ไม่แตก สามารถป้องกนัการปนเป้ือนจากสิ่งภายนอกได้  

 

 

 

 

 

 

 

  

รปูที่ 12 พัฒนาภาชนะบรรจุ 

 

  3.3 การพัฒนาด้านกระบวนการผลิต ตามค าแนะน าของนักวิขาการเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานผลิตภณัฑ์

ชุมชน คอื ผู้ปฏบิตังิานต้องเตรียมเคร่ืองมอื และแต่งกายให้พร้อมก่อนการผลิต กระบวนการผลติการผสมโดยใช้ไม้พาย

ส าหรับผสมส่วนประกอบต่าง ๆให้เข้ากนั การวัดชั่งตวงส่วนผสมต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานเดยีวกนั 

รปูภาพ กระบวนการพัฒนาชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาด 

 

 

 

 

 

   

 

    รปูที่ 13 รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ                         รปูที่ 14 การผสมส่วนผสม 

 

                    

 

 

 

 

          รปูที่ 15 พัฒนาบรรจุภณัฑใ์นภาชนะที่เหมาะสม         รปูที่ 16 ติดฉลากหรือตราผลิตภณัฑ ์

 

 

 

 

 

 

รปูที่ 17 ต้นแบบชุดผลิตท าความสะอาดเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน )มผช(.  

 

  3.4 ด้านหลักเกณฑแ์ละข้อปฏบิตัติามมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน (มผช.) ยังไม่เป็นตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก  าหนดขึ้น จงึไม่สามารถขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนได้ เนื่องจากยังขาดทุนสนับสนุน ในการจัดสถานที่

เฉพาะส าหรับการผลิต ขาดเคร่ืองมอื อปุกรณเ์ฉพาะส าหรับการผลิต  
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อภิปรายผลการศึกษา 

 การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน (มผช.) โดยการจัดอบรมเชิงปฏบิตักิารด้านมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนโดยผู้เชี่ยวชาญ  

จากนั้นประชุมเพ่ือระดมสมองโดยใช้หลักการ SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน ปัญหาและสาเหต ุโอกาสที่จะเกดิขึ้น

ของกลุ่ม สอดคล้องกบั อจัฉรา  มลิวงศ์,ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช 2553 : การพัฒนาผลิตภัณฑส์มุนไพรสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนของกลุ่มวิสาหกจิชุมชน นวดแผนไทยบ้านแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ต้องให้

สมาชิกมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน  และสอดคล้องกับชุติมันส์  สะสอง และบุญฑวรรณ  วิงวอน 2559 : แนวทางการเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑเ์ชิง

สร้างสรรคด้์ายกระบวนการมสี่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกด้านสภาพการด าเนินงานปัญหาอุปสรรค ความต้องการความ

จ าเป็นของชุมชน ผลการวิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มผู้ผลิตชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาด ได้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

3 ด้าน คือ ด้านเครื่องหมายและฉลากต้องมีรายละเอียด ชื่อ อัตราส่วนของสาระส าคัญ ปริมาณสุทธิ วันเดือนปีที่ท า 

วิธกีารใช้ วิธกีารเกบ็รักษา ค าเตือน วิธกีารแก้พิษเบื้องต้น ผู้ท า สถานที่ท าพร้อมที่ตั้ง ด้านบรรจุภัณฑ ์ต้องเป็นภาชนะที่

ปิดสนิท ไม่รั่ว ไม่แตก ป้องกนัการปนเป้ือนจากสิ่งภายนอกได้ สอดคล้องกบัฐิตมิา เสอืทอง และคณะ 2555 : การพัฒนา

บรรจุภัณฑ์ขนมทองพับ กลุ่มสตรีแม่บ้านเขียวขจี จังหวัดนนทบุรี ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทองพับ  คือ 

ตราลัญลักษณข์องสนิค้า ที่สวยงาม โดดเด่น ส่วนด้านกระบวนการผลิต ได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ คือ ผู้ปฏบิัตงิาน

ต้องเตรียมเครื่องมือ และแต่งกายให้พร้อมก่อนการผลิต  กระบวนการผลิตการผสมโดยใ ช้ไม้พายส าหรับผสม

ส่วนประกอบต่างๆ ให้เข้ากัน การวัดชั่งตวงส่วนผสมต่าง ๆก่อนทุกครั้งเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานเดียวกัน ส่วน

หลักเกณฑแ์ละข้อปฏบิัต ิด้านสถานที่ เคร่ืองมอื อปุกรณ ์ยังไม่เป็นไปตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ก าหนด เนื่องจาก

ขาดทุนส าหรับสร้างสถานที่ผลิตเฉพาะ ขาดอปุกรณเ์ฉพาะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

  การวิจัยครั้งนี้ทมีผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยตนเอง ข้อมูลได้จากการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้

ก าหนดข้อค าถามลักษณะแบบปลายเปิดจากประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้ ผลิตชุดผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด กลุ่ม

ประชากรที่ศึกษาเลือกแบบเจาะจง คือกลุ่มพัฒนาสตรีผู้ผลิตชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาดบ้านป่าก่อพัฒนา จ านวน 13 

คน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด จัดอบรมเชิง

ปฏบิตักิาร  “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑส์ู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน” และเปิดเวทเีพ่ือระดมสมอง โดยใช้หลักการ 

SWOT สรปุผลการวิจัยตามวัตถุประสงคข์องการวิจัย ดงันี้  

 1. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาดบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ 16 ต าบลดงมะดะ อ าเภอ

แม่ลาว จังหวัดเชียงราย จากข้อมูลความคิดเหน็ของกลุ่มผู้ผลิตเกี่ยวกบัแนวทางการพัฒนาชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาด 

ได้แก่ ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดภาชนะเครื่องใช้ ควรพัฒนาด้านบรรจุภัณฑม์ากที่สดุ ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดพ้ืน ควร

พัฒนาบรรจุภัณฑม์ากที่สดุ ส่วนผลิตภัณฑซ์ักผ้าชนิดเหลว ควรพัฒนาด้านบรรจุภัณฑแ์ละด้านการตลาด กลุ่มผู้ผลิตชุด

ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดเหน็ตรงกนั คอื ควรพัฒนาด้านบรรจุภัณฑเ์พ่ือขยายทางการตลาด 

เป็นผลิตภัณฑข์องชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา 

 2. ผลการพัฒนาชุดผลิตภัณฑท์ าความสะอาดสู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน (มผช.) ของบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ 16 

ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยใช้ SWOT Analysis จากการประชุมระดมสมอง ได้ผลการวิเคราะห์ของ

กลุ่ม คือ จุดแขง็ S (Strengths) ของผลิตภัณฑ์ คือ ด้านคุณภาพของสินค้า ราคา เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน  จุดอ่อน W 

(Weaknesses) ของผลิตภัณฑ ์คอื ฉลากและบรรจุภัณฑ ์การตลาด ไม่มกีารรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โอกาส 

O (Opportunities) คือ การสร้างรายได้ให้คนในชุมชน สมาชิกควรได้รับการให้ความรู้  และควรมีการประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  อุปสรรค T (Threat) คือ ด้านการตลาด ไม่มีทุนสนับสนุน ขาดความรู้ ในการผลิตที่ถูกต้อง จากการ
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วิเคราะห์ SWOT ของกลุ่มผู้ผลิต มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 ด้าน คือ ด้านเครื่องหมายและฉลาก ระบุชื่อ

ผลิตภัณฑต์ามชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน น า้ยาล้างจาน ปรับเปล่ียนเป็น “องใช้ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดภาชนะเครื่ ”

น า้ยาถูพ้ืน ปรับเปล่ียนเป็น “ผลิตภัณฑท์ าความสะอาดพ้ืน ”และน า้ยาซักผ้า ปรับเปล่ียนเป็น “ผลิตภัณฑซ์ักผ้าชนิดเหลว ”

โดยแสดงรายละเอยีดของชื่อและอตัราส่วนของสารส าคญั ปริมาณสทุธเิป็นมลิลิลิตร วันเดอืนปีที่ท า ประโยชน์ วิธใีช้ วิธกีาร

เกบ็รักษา ค าเตือน วิธีการแก้พิษเบื้ องต้น ชื่อผู้ท า สถานที่ท าพร้อมสถานที่ตั้ง  ด้านบรรจุภัณฑ์ บรรจุในภาชนะที่สะอาด 

เหมาะสม ปิดได้สนิท ไม่รั่ว ไม่แตก สามารถป้องกันการปนเป้ือนจากสิ่งภายนอกได้ ด้านกระบวนการผลิต ส าหรับ

ผู้ปฏบิัติงานต้องเตรียมเครื่องมือ และแต่งกายให้พร้อมก่อนการผลิต  กระบวนการผลิตการผสมโดยใช้ไม้พายส าหรับผสม

ส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เข้ากนั การวัดชั่งตวงส่วนผสมต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานเดียวกนั ส าหรับหลักเกณฑแ์ละข้อปฏบิัติตาม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ยังไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก  าหนดขึ้น เนื่องจากยังขาดทุนสนับสนุน ในการจัด

สถานที่เฉพาะส าหรับการผลิต ขาดเครื่องมอื อปุกรณ์เฉพาะ ควรมหีน่วยงานเข้าไปดูแลเพ่ือเพ่ิมความสามารถให้ชุมชนเป็น

ชุมชนที่เข้มแขง็ ย่ังยืน ต่อไป 

 

 เอกสารอา้งอิง 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม .มาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชน  .สบืค้นเมื่อวันที่ 16 

 มกราคม 2560, จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม : 

 http://tcps.tisi.go.th/public/StandardList.aspx. 

จิตมิา  เสอืทอง, มนัทนา  โมรากุล, วรทยั  หาญโชตพัินธุ ์(2555). การพฒันาบรรจภุณัฑผ์ลิตภณัฑข์นมทองพบั  

 กลุ่มสตรีแม่บา้น เขียวขจ ีจงัหวดันนทบุรี มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

 สนุันทา. 

ชุตมินัส ์ สะสอง, บุญฑวรรณ  วงิวอน. (2559). แนวทางการเขา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑเ์ชงิสรา้งสรรคด์ว้ยกระบวนการมี

 ส่วนร่วมของเครือข่ายผูป้ระกอบการ OTOP จงัหวดัแม่ฮ่องสอน. กรงุเทพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

อจัฉรา  มลิวรรค,์ ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช. (2553). การพฒันาผลิตภณัฑส์มนุไพรสู่มาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชนของกลุ่ม

 วชิาหกิจชุมชนนวดแผนไทย บา้นแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง. ล าปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง.  

 

http://tcps.tisi.go.th/public/StandardList.aspx


นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

916 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

การพฒันาผลิตภณัฑก์ระดาษจากชานออ้ยของชุมชนบา้นป่าก่อพฒันา 

ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย 

ชญานิน วังตาล*  และรักชนก  อนิจันทร์ 

 

 The Development of Paper Made from Bagasse: A Study of Baan Pakopattana, 

Dongmada, Mae Lao, District, Chiang Rai Province 

Chayanin Wangtan* and Rakchanok  Inchan 

    

สาขาวิชาคหกรรมศาตร์  คณะครศุาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 57100 

Department of Home Economics, Faculty of Education, Chiang Rai Rajabut University, Mueang, Chiang Rai, 57100 

*Corresponding author. E-mail : chamint19@gmail.com 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยของชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ 

อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายและเพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อย  ซึ่งมี

เครื่องมือในการวิจัยได้แก่      แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบบันทึกการทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แบบสอบถามความ

คดิเหน็และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อย ประชากรและกลุ่มตวัอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการผลิตน า้อ้อย

คั้นสดจ านวน 2 คน เลือกแบบเจาะจง และตัวแทนสมาชิกวิสาหกจิชุมชนจ านวน 20 คน เลือกแบบบังเอญิ การวิเคราะห์

ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ได้แก่การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยการหาร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเชิงคุณภาพ

น ามาเรียบเรียงและน าเสนอเชิงพรรณนา การวิจัยนี้พบว่าชานอ้อยที่เหลือจากการคั้นน า้ออกแล้วสามารถน ามาพัฒนาเป็น

กระดาษโดยวิธกีารท ากระดาษด้วยมอื โดยใช้อตัราส่วนน า้หนักแห้งของชานอ้อยต่อโซเดยีมไฮดรอกไซด ์7.5 % น ามาต้ม

ใช้น า้ 6 ลิตร เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง และป่ันหรือตีเยื่อ จากนั้นน าตะแกรงไนรอนขนาด 57× 47 ซม.มาร่อนโดยแต่ละ

แผ่นจะใช้เยื่อประมาณ 150 กรัม อัตราส่วนนี้ จะได้กระดาษชานอ้อย 6-7 แผ่น คุณสมบัติกระดาษชานอ้อยและ

ผลิตภัณฑก์ระดาษชานอ้อยเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน1255/2549 กระดาษชานอ้อยและ1259/2549 

ผลิตภัณฑก์ระดาษชานอ้อย ส่วนผลการศึกษาความคิดเหน็และความพึงพอใจของผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจมากที่สดุต่อผิวสัมผัส ส ี กล่ิน ความหนา ความสวยงาม ลักษณะโดยรวม

ของกระดาษและสามารถน าไปท าผลิตภัณฑไ์ด้และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุต่อผลิตภัณฑก์ล่องกระดาษจากชาน

อ้อย มคีวามสนใจหากมกีารอบรมพัฒนาผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยและผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยสามารถเป็น

ผลิตภัณฑท์ี่เสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน 

ค าส าคญั:   กระดาษจากชานอ้อย 

Abstract 

 This study aims to develop the paper products made from bagasse of Baan Pakohpattana, Dongmada Sub-

district, Mae Lao District, Chiang Rai Province as well as to explore the opinion and satisfaction of Baan 

Pakohpattana members.  The research instruments were in-depth interview, experimental record of product 

development, and the questionnaire.  The research participants were divided into 2 groups: the first group was 2 

entrepreneurs of cane juice product who selected by purposive sampling technique while the second group was 20 

representatives from community enterprise of Baan Pakohpattana who selected by accidental sampling technique.  

Percentage, average, and S.D. were used as statistic data for quantitative analysis and qualitative discussion.  The 

research found that papers could be produced from the bagasse after crushing cane juice by handmade processes.  
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The ratio of 1,000g dry weight of bagasse with 7.5% of sodium hydroxide boiled in 6 liters of water around 2 

hours.  The tissue paper was spun 1 minute then sieved on 57x47cm nylon grate.  150g of tissue could be made 

6-7 sheets of papers.  The results of opinion and satisfaction showed that all research participants were female 

which aged up to 51 years old.  45% of the participants are housewives that gain monthly income lower than 5,000 

Baht.  Texture, colors, fragrance, thickness, and beauty of the products were the highest satisfaction.  The 

participants mostly satisfied of paper box made from bagasse.  They were also interested in the training of developing 

bagasse products because it could increase community income.   

Keywords: Bagasse Paper  

บทน า 

  “กระดาษ”คือแผ่นวัสดุบางซึ่งท าจากเส้นใย มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เหน็ถึงความส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิต การผลิตกระดาษได้มีหลายสถาบันที่ได้ค้นคว้าท าวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเช่น การใช้

ประโยชน์เส้นใยจากพืชและไม้ท้องถิ่นเพ่ือการผลิตเยื่อและกระดาษ การพัฒนาต้นสา การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเยื่อ

กระดาษและการใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือและเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ตลอดจนการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมจากกระดาษสา โดยมุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและการปลูกต้นสาในกระบวนเกษตร

มากกว่าการตัดต้นสาจากป่าธรรมชาติมาใช้ (วุฒินันท์ คงทัด , 2545, น. 1) งานวิจัยต่างๆท าให้เกิดองค์ความรู้ ใน

กระบวนการผลิตกระดาษ และยังเกิดเป็นแนวทางในการน ากระดาษไปประดิษฐ์เป็นงานหัตถกรรมและน าเข้าสู่

อุตสาหกรรม โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม , กรมวิทยาศาสตร์

บริการ, ส านักเทคโนโลยีชุมชน, 2546, น.3)  

 อ้อยที่นิยมปลูกในเมืองไทยมีหลายชนิด ที่พบในเอกสารสมัยรัชกาลที่ 5 มีกล่าวถึงชื่อ อ้อยแดงไทย อ้อยขาว

เกาะหมาก อ้อยแดงชวา อ้อยจีน และอ้อยญวน เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย , 2558, น.10) 

นอกจากอ้อยพันธุ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมน า้ตาลแล้วยังมีอ้อยพันธุ์ที่ใช้ส าหรับอุตสาหกรรมน า้อ้อยพร้อมดื่มคืออ้อยพันธุ์

สพุรรณบุร5ี0และอ้อยพันธุส์งิคโปร์ ส่วนน า้อ้อยที่ตรงต่อความต้องการของตลาดคือน า้อ้อยที่มสีเีหลืองอมเขยีวซึ่งได้จาก

อ้อยทั้งสองพันธุน์ี้  อกีทั้งอตุสาหกรรมน า้อ้อยพร้อมดื่มมีการขยายตวัอย่างรวดเรว็ท าให้พันธุอ้์อยที่ส  าหรับคั้นน า้เป็นพืชที่

ได้รับความสนใจของเกษตรกรเป็นอย่างมากและมีการปลูกอยู่ทั่วประเทศ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสพุรรณบุรี , 

ม.ป.ป.) ทั้งในส่วนของอตุสาหกรรมน า้ตาลและอุตสาหกรรมการคั้นน า้อ้อยเมื่อคั้นน า้หรือเรียกอกีอย่างว่าการหีบน า้อ้อย

แล้วจะเหลือกากหรือชานอ้อย กากอ้อยหรือชานอ้อยนั้นในภาคอุตสาหกรรมจะน าไปเป็นเชื้ อเพลิงและน าไปพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ ์  

 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายเป็นชุมชนกึ่งเมือง-กึ่งชนบทและเป็นทางผ่านของเส้นทางหลัก

เชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ประชากรส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าไร ท าสวน หมู่บ้าน

ป่าก่อพัฒนาเป็นชุมชนที่ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเป็นหลัก และมีการเพาะปลูกที่สามารถสร้างรายได้คือการปลูกอ้อย โดยมี

นายสงัด กาวิชัย ผู้ประกอบการน า้อ้อยคั้นสด จากการสมัภาษณไ์ด้ให้ข้อมูลว่าการเพาะปลูกอ้อยมีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 3 ไร่ 

มกีารท าการปลูกครั้งละ 1 ไร่ และหมุนเวียนกนัไปตลอดปีเพ่ือท าการผลิตเป็นน า้อ้อยคั้นสด อ้อยที่น ามาผลิตน า้อ้อยเป็น

อ้อยพันธุส์  าหรับคั้นน า้ ลักษณะของน า้ที่คั้นจะมีสเีขียวอมเหลือง จ าหน่ายที่ตลาดสดบ้านป่าก่อด า ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว 

จ.เชียงราย จากการจ าหน่ายน า้อ้อยคั้นสดจะเหลือกากหรือชานอ้อย ชานอ้อยที่เหลือนั้นจะน าไปทิ้งหรือท าปุ๋ย ผู้วิจัยจึง

เห็นความส าคัญของการน าทรัพยากรที่เหลือใช้ในชุมชนมาศึกษาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อยของชุมชน

บ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1.   เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อยของชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว        

จังหวัดเชียงราย 

 2.   เพ่ือศึกษาความคดิเหน็และความพึงพอใจต่อกระดาษและผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยของชุมชนบ้านป่า

ก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

  -   แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารงานวจิัยเกี่ยวกบัอ้อย ชานอ้อย  

  -   แนวคดิและกระบวนการการผลิตกระดาษ  

  -   แนวคดิการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 

  -   มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน 1255/2549 กระดาษชานอ้อย (BAGASSE PAPER) และมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุ์มชน1259/2549 ผลิตภัณฑก์ระดาษชานอ้อย (PRODUCT MADE OF BAGASSE PAPER) 

 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง   

  -   ประชากรในการศึกษา คอื ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตน า้อ้อยในเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่

ลาว จงัหวัดเชียงราย จ านวน 2 คน เลือกแบบเจาะจง  

  -   กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ตวัแทนกลุ่มวิสาหกจิชุมชน เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอญิ เป็นผู้ที่เป็นสมาชิก

ของกลุ่มวิสาหกจิชุมชนที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกบัความคดิเหน็และความพึงพอใจได้ จ านวน 20 คน 

 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา 

  -   สงิหาคม 2559 – สงิหาคม 2560 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อของชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ        อ าเภอ

แม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง น าเสนอข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ

ที่ใช้ได้แก่การหาร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนเชิงคุณภาพน ามาเรียบเรียงและน าเสนอเชิงพรรณนามี

วิธกีารด าเนินการวิจัยดงันี้  

1  . การเลือกพ้ืนที่ที่ศึกษา 

 ด าเนินการเลือกพ้ืนที่โดยอ้างองิข้อมูลจากการจัดเวทชุีมชนเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัย หมู่บ้านป่าก่อพัฒนา   ต าบล

ดงมะดะ  อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

2.   การศึกษาก่อนลงภาคสนาม 

 ศึกษาข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งศึกษาบริบทของชุมชนเบื้องต้นและรวบรวม

ความคดิเหน็ของตวัแทนสมาชิกในชุมชน 

3. เคร่ืองมอืที่ใช้วิจัยได้แก่ 

 3.1   แบบสมัภาษณเ์ชิงลึก 

 3.2   แบบบนัทกึการทดลองการพัฒนาผลิตภณัฑ ์

 3.3   แบบสอบถามความคดิเหน็และความพึงพอใจพัฒนาผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อย 

 3.4   กล้องถ่ายภาพ สมุดบนัทกึ 

4.   วิธกีารสร้างและตรวจสอบคุณภาพวจิัย 

 4.1  ศึกษาเอกสารตาราเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการออกแบบสมัภาษณใ์ห้มเีนื้อหาสาระ

ครอบคลุมวัตถุประสงคข์องการวจิัย 
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 4.2   พัฒนาเคร่ืองมอืตามความเหมาะสมโดยการก าหนดหัวข้อที่ต้องการ 

 4.3   ให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง (IOC)  ของเคร่ืองมอืเพ่ือน าไปสู่การใช้เคร่ืองมอืในการวิจัย  

 4.4   ปรับปรงุแก้ไขเคร่ืองมอืและน าเคร่ืองมอืไปใช้จรงิ 

5.   วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 5.1   ศึกษาจากแนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ภมูปัิญญาในท้องถิ่น และใช้การสมัภาษณเ์ชงิลึก 

เกี่ยวกบับริบทชุมชนโดยมกีารขออนุญาตจดบนัทกึภาคสนามและบนัทกึภาพเพ่ือมาวเิคราะห์สภาพปัญหาที่เกดิขึ้น 

ตวัอย่างประเดน็ในการสมัภาษณเ์ช่น ความเป็นมาของชุมชน ความเป็นมาในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน ความ

ต้องการในการพัฒนาชุมชน การจัดการชานอ้อยเป็นต้น 

 5.2   น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาทดลองผลิตกระดาษจากชานอ้อยและผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อย โดย

บนัทกึผลทดลอง 

 5.3   สอบถามความคดิเหน็และความพึงพอใจของกระดาษจากชานอ้อยและผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อย

เพ่ือประเมนิความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑโ์ดยให้คนในชุมชนได้มสี่วนร่วมในการประเมนิผลิตภณัฑต้์นแบบ 

 

ผลการศึกษา 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อของชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงรายผลการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคอื การพัฒนาผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยของชุมชนบ้านป่าก่อ

พัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย และความคดิเหน็และความพึงพอใจของพัฒนาผลิตภัณฑก์ระดาษ

จากชานอ้อยของชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงรายซึ่งมผีลการศึกษาดงันี้ 

1.  การพัฒนาผลิตภณัฑก์ระดาษจากชานอ้อยของชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย

ใช้วิธกีารพัฒนากระดาษโดยวิธกีารท ากระดาษด้วยมอืซึ่งมวีัสดุ-อปุกรณแ์ละขั้นตอนวิธกีารได้แก่ 

 1.1 วัสด-ุอปุกรณใ์นการผลิตกระดาษจากชานอ้อย 

   1.หม้อสแตนเลส   2.เตาแกส๊  3.กะละมงัสแตนเลสส าหรับล้างเยื่อ  4.ภาชนะส าหรับร่อนเยื่อ  5.

ตะแกรงหรือแผ่นเฟรม ขนาด 57× 47 ซม.(ขนาดเท่าตะแกรงส าหรับท ากระดาษสา) 6.เคร่ืองป่ัน หรือเคร่ืองตเียื่อชาน

อ้อย  7.น า้เปล่า 8. โซเดยีมไฮดรอกไซดห์รือโซดาไฟ  

 1.2  ขั้นต้องการทดลองท ากระดาษชานอ้อย 

  การพัฒนานากระดาษจากชานอ้อยใช้วิธกีารท ากระดาษด้วยมอืมขีั้นตอนดงันี้  

  -   การเตรียมชานอ้อยหรือวัตถุดบิ 

   คดัเลือกชานอ้อยที่ไม่มเีชื้อราและเป็นชานอ้อยที่ใหม่ น าชานอ้อยมาพ่ึงแดดให้แห้งสนิทใช้

ระยะเวลาประมาณ 1 วัน จากนั้นน าชานอ้อยแห้งมาชั่งน า้หนัก การวิจัยนี้ ใช้อตัราส่วน น า้หนักแห้งของวัตถุดบิต่อ

โซเดยีมไฮดรอกไซด ์7.5% คอืชานอ้อย1,000 กรัมต่อ โซเดยีมไฮดรอกไซด ์75 กรัม และแช่น า้เปล่าไว้ 1 คนื (จากการ

ทดลองอตัราส่วนนี้มคีวามเหมาะสมต่อการขึ้นรปูแผ่นกระดาษ) 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 1 การเตรียมชานอ้อย 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 2 การแช่ชานอ้อย 

  -  การต้มเพื่อให้เกดิเยื่อ 
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  น าชานอ้อยที่แช่มาต้มและใส่โซเดยีมไฮดรอกไซด ์ อตัราส่วน ชานอ้อยต่อ 1,000กรัมต่อโซเดยีมไฮ

ดรอกไซด ์75 กรัม โดยต้มในอณุหภมูเิดอืด 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตรวจสอบเยื่อโดยการสงัเกตการ

แยกตวัของเส้นใย  

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 3  การต้มชานอ้อย 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 4  ลักษณะของชานอ้อยที่ต้ม 2 ช่ัวโมง 

  -    การล้างเยื่อ 

    

  ล้างเยื่อเพ่ือลดการตกค้างของโซเดยีมไฮดรอกไซด ์อย่างน้อย 2-3 คร้ัง ตรวจสอบโดยการสมัผสัเยื่อ

แล้วเยื่อไม่ลื่น 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 5  การ

ล้างเยื่อรอบที่ 1  

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 6  เยื่อชาน

อ้อย 

  -   การป่ันเยื่อหรือการตเียื่อ 

   น าเยื่อชานอ้อยมาสบัหยาบและป่ัน ประมาณ 1 นาท ีสงัเกตด้วยตาเยื่อจะละเอยีดและนุ่ม ฟู 

อาจจะเหลือเส้นใยอยู่บางสว่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 7  การเตรียมป่ันเยื่อ 

-  การท าแผ่นกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 8  เยื่อชานอ้อยที่ป่ันแล้ว 

   

   น าเย่ือที่ป่ันมาเทใส่ภาชนะส าหรับการร่อนกระดาษ ร่อนโดยใช้ตะแกรงหรือแผ่นเฟรม เกล่ีย

เยื่อในแต่ละแผ่นให้มคีวามหนาเท่าๆกนั ตรวจสอบเบื้องต้นโดยการสงัเกตด้วยตา แต่ละแผนจะใช้เยื่อประมาณ 150 

กรัม  จากนั้นพ่ึงตะแกรงกระดาษให้แห้งและลอกกระดาษออกจากแผ่นเฟรม  จากอตัราส่วนจะได้กระดาษประมาณ 6-7 

แผ่น ที่มคีวามเหมาะสมต่อการผลิตผลิตภัณฑ ์ 
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รปูภาพที่ 9  การท าแผ่นกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 11 กระดาษจากชานอ้อย 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 10 การพ่ึงตะแกรงกระดาษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 12  ลักษณะพื้นผวิของกระดาษชานอ้อย 

 1.3   ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภณัฑก์ระดาษจากชานอ้อย 

  -   คดัเลือกกระดาษที่เหมาะสมต่อการพัฒนากล่องกระดาษจากชานอ้อยและพัฒนาตามรปูทรงต่างๆ 

เช่นกล่องกระดาษชานอ้อยทรงสามเหล่ียม ทรงกลม ทรงสี่เหล่ียม ทรงห้าเหล่ียม เป็นต้น 

 

 1.4   ขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพกระดาษและผลิตภัณฑก์ระดาษจาชานอ้อย 

  -   การตรวจสอบคุณภาพของกระดาษชานอ้อยและผลิตภัณฑจ์ากกระดาษชานอ้อยนั้นใช้เกณฑ์จาก

มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน 1255/2549 กระดาษชานอ้อย (BAGASSE PAPER) และ1259/2549 ผลิตภัณฑก์ระดาษ

ชานอ้อย (PRODUCT MADE OF BAGASSE PAPER) ซึ่งผลการตรวจสอบได้ดงันี้  

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 13  การพัฒนากล่องกระดาษทรงสามเหล่ียม 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 15 กล่องกระดาษจากกระดาษชานอ้อย 

 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 14  การพัฒนากล่องกระดาษทรงสี่เหล่ียม 

 

 

 

 

 

 

รปูภาพที่ 15 กล่องกระดาษจากกระดาษชานอ้อย 
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  1. มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน 1255/2549 กระดาษชานอ้อย (BAGASSE PAPER)  

   กระดาษชานอ้อยได้คะแนนเฉล่ียของแต่ละลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า    3 

คะแนน และไม่มีลักษณะใดได้ 1 คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง  โดยมีลักษณะทั่วไปเป็นแผ่นเหนียว ไม่ขาดง่าย 

มคีวามหนาสม ่าเสมอ ไม่มรีอยทะลุ สิ่งปนเป้ือน ต าหนิ และราปรากฏให้เหน็ จากตวัอย่างที่ส่งตรวจได้คะแนนเฉล่ีย 3.57 

ด้านความชื้น (ISO 287: 2009) ผลอยู่ที่ 4.5 ร้อยละโดยน า้หนัก ซึ่งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน 

  2.   มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 1259/2549 ผลิตภัณฑ์กระดาษชานอ้อย (PRODUCT MADE OF 

BAGASSE PAPER) 

   ผลิตภัณฑก์ระดาษชานอ้อยได้คะแนนเฉล่ียของแต่ลักษณะจากผู้ตรวจสอบทุกคนไม่น้อยกว่า 

3 คะแนนและไม่มลีักษณะใดได้ 1 คะแนนจากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง  ด้านลักษณะทั่วไปคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 3.68 ด้าน

การประกอบด้วยวัสดุอื่นคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 3.96 และด้านการใช้งานสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

โดยรวมแล้วเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน 

2. ความคดิเหน็และความพึงพอใจต่อกระดาษจากชานอ้อยและผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยของชุมชนบ้านป่าก่อ

พัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย กลุ่มตวัอย่างคอืตวัแทนสมาชิกวิสาหกจิชุมชน วิเคราะห์ของมูลโดย

ใช้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแบ่งออกเป็น 4 ตอนดงันี้  

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัความคดิเหน็และความพึงพอใจต่อกระดาษจากชานอ้อยและลิตภัณฑก์ระดาษจากชาน

อ้อยของชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย 

 ตอนที่ 3 ข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 

  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

 

ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศกึษา 

เพศ 

อายุ 

ระดับการศกึษา 

 

การประกอบอาชีพ 

 

 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

ร้อยละร้อยเป็นเพศหญิง 

ร้อยละ 70 อายุ51-60 

ร้อยละ 95ส าเรจ็การศกึษา ระดับ

ประถมศกึษา 

ร้อยละ 45 แม่บ้าน  

ร้อยละ 35 อาชีพรับจ้าง 

ร้อยละ 15 อาชีพเกษตรกร 

ร้อยละ 80  ต ่ากว่า 5,000 บาท 

 

ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัความคดิเหน็และความพึงพอใจต่อกระดาษจากชานอ้อยของชุมชนบ้านป่าก่อ

พัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย 

ความพึงพอใจต่อกระดาษชานอ้อย 

                         ผลการศกึษา 

ค่าเฉล่ีย     ค่า (SD) 
ระดับความเหมาะสม

หรือความพึงพอใจ 

ผวิสมัผสัของกระดาษ 

สขีองกระดาษ 

ความสวยงาม 

ความเหมาะสมต่อพัฒนาผลิตภณัฑ ์

ลักษณะโดยรวมของกระดาษ 

รวม 

4.70 

4.80 

4.90 

4.75 

4.82 

4.82 

0.57 

0.52 

0.30 

0.22 

0.55 

0.45 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 
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ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัความคดิเหน็และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยของชุมชนบ้าน

ป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย 

ความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑก์ระดาษ 

จากชานอ้อย 

                          ผลการศกึษา 

ค่าเฉล่ีย      ค่า (SD) 
ระดับความเหมาะสม

หรือความพึงพอใจ 

รปูร่าง รปูทรงของผลิตภณัฑ์ 

ความสะอาด 

ความสวยงาม 

ความประณีตและความเรียบร้อย 

สามารถใช้งานได้จริง 

ลักษณะโดยรวมของผลิตภณัฑ ์

รวม 

4.90 

4.75 

4.85 

4.8 

5.00 

4.80 

4.85 

0.30 

0.63 

0.48 

0.52 

0.00 

0.52 

0.46 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

มากที่สดุ 

 

ผลการศึกษาข้อมูลเพ่ือการพัฒนา 

 ในสว่นนี้ตั้งเป็นประเดน็ค าถามได้แก่  

 1.  หากมกีารอบรมเกี่ยวกบัผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยท่านสนใจหรือไม่ เพราะอะไร  

   -   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากให้ความสนใจ และให้เหตผุลเช่น อยากมคีวามรู้ เพ่ิมเตมิ เป็นความรู้

ใหม่ที่ยังไม่มใีครมาถ่ายทอด สามารถสร้างเป็นอาชีพได้  และอาจจะสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

 2.   ท่านคดิว่าผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยสามารถเป็นผลิตภัณฑท์ี่สร้างรายได้ในชุมชนหรือไม่อย่างไร 

   -  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดให้ความคดิเหน็ว่าผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยเป็นผลิตภัณฑท์ี่

สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน  

 3.   ถ้าหากภายในชุมชนมกีารผลิตผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยจะมข้ีอดหีรือข้อเสยีอย่างไรในชุมชน 

   -   ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็ว่าผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยมข้ีอดเีนื่องจากเป็นการใช้

ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกดิประโยชน์ 

ผลการศึกษาข้อเสนอแนะ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะต่างๆเช่น ควรตกแต่งผลิตภณัฑใ์ห้สวยงามมากขึ้นเช่นการน าดอกไม้ต่างๆ

มาตกแต่งเพ่ิมเตมิ การจัดฝึกอบรมนั้นควรท าเป็นกระบวนการกลุ่ม และหากมตีลาดรองรับผลิตภัณฑจ์ะดมีาก 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อย ซึ่งพบว่าชานอ้อยเป็นวัตถุดิบที่มีเส้นใย

สามารถน ามาผลิตเป็นกระดาษได้โดยใช้กระบวนการผลิตกระดาษด้วยมือ กระบวนการผลิตกระดาษด้วยมือนั้นมีหลาย

ประเภทเช่นกระดาษสา กระดาษจากมูลช้าง กระดาษจากสบัปะรดเป็นต้น มีกระบวนการผลิตที่ใกล้เคียงกนัได้แก่ การ

เตรียมวัตถุดิบ การต้มเพ่ือให้เกดิเยื่อ การล้างเยื่อ การป่ันเยื่อหรือการตีเยื่อ การท าแผ่นกระดาษ ส่วนงานวิจัยนี้น าเอา

วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นได้แก่ชานอ้อยซึ่งเป็นทรัพยากรที่เหลือใช้มาพัฒนาโดยใช้กระบวนการผลิตกระดาษด้วยมือและ

ตรวจสอบคุณสมบัติของกระดาษชานอ้อยตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน 1255/2549 กระดาษชานอ้อย (BAGASSE 

PAPER) และ1259/2549 ผลิตภัณฑก์ระดาษชานอ้อย (PRODUCT MADE OF BAGASSE PAPER) ซึ่งกระดาษจาก

ชานอ้อยและผลิตภัณฑก์ระดาษชานอ้อยนั้นเป็นไปตามเกณฑต์ามมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน  ส่วนงานวิจัยของไพรัชนพ วิ

ริยวรกุลและคณะ (2547) ศึกษาการท ากระดาษจากเปลือกสบัปะรดพันธุภ์แูล จังหวัดเชียงราย เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง 

เพ่ือค้นหาแหล่งเส้นใยใหม่ที่ยังไม่เคยมีรายงานการศึกษา จากการทดลองพบว่าขั้นตอนการผลิตกระดาษนั้นใช้กรรมวิธี

การผลิตกระดาษด้วยมือ มีการเตรียมวัตถุดิบ การย่อยเพ่ือให้ได้เส้นใยการท าความสะอาดเส้นใย และการขึ้นรูปโดยการ

ชั่งน า้หนักเส้นใย การตเียื่อ การเตรียมเฟรม การกระจายเยื่อและการตากกระดาษ และกระดาษจากสบัปะรดนี้มคีุณสมบตัิ
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ดีตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกระดาษสับปะรด 42/2546  นอกจากนั้นเมื่อทดลองผลิตกระดาษจากชานอ้อยแล้ว

พบว่าตัวแปรต่างๆมีผลต่อคุณภาพของกระดาษโดยเฉพาะอัตราส่วนของวัตถุดิบกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ คือการใช้

วัตถุดิบแต่ละชนิดนั้นจะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือสารที่ใช้ย่อยวัตถุดิบในปริมาณที่แตกต่างกัน  ในงานวิจัยนี้ ใช้

อัตราส่วน น า้หนักแห้งของชานอ้อยต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ 7.5 %  น ามาต้มใช้น า้ 6 ลิตร อุณหภูมิเดือด 100 องศา

เซลเซียสเป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง และน ามาป่ัน 1 นาที จากนั้นน ามาร่อนบนตะแกรงขนาด 57× 47  เซนติเมตร แต่ละ

แผ่นจะใช้เยื่อประมาณ 150 กรัม จะได้กระดาษที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษ 6-7 แผ่น สอดคล้องกบั 

สภุา จุฬคุปต์และคณะ(2552) ศึกษาเรื่องการพัฒนาผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรมจากใยมะพร้าวด้วยกระบวนการต้มเยื่อ

กบัโซเดยีมโฮดรอกไซด ์เข้มข้น 15 เปอร์เซน็ต ์ใช้โซเดยีมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 15 ของน าหนักใยแห้งที่ระยะเวลาการต้ม 

3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 95-100 องศาเซลเซียส พบว่าลักษณะของเส้นใยมะพร้าวเหมาะสมในการน ามาผลิตเป็นกระดาษ

และมีผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิภัณฑจ์ากกระดาษใยมะพร้าวอยู่ในระดับมาก ส่วนผลความคิดเหน็

และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยของชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัด

เชียงรายนั้น โดยรวมแล้วผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นหรือความพึงพอใจมากที่สุด ให้ความสนใจหากมีจัด

ฝึกอบรม เพราะ อยากมคีวามรู้ เพ่ิมเตมิ เป็นความรู้ใหม่ที่ยังไม่มใีครมาถ่ายทอด สามารถสร้างเป็นอาชีพได้  อาจจะสร้าง

รายได้ให้แก่คนในชุมชน และมข้ีอดเีนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกดิประโยชน์ 

 

สรุปผลการศึกษา 

  การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อของชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย มวีิธกีารพัฒนากระดาษ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การเตรียมชานอ้อย การต้มเพ่ือให้เกดิเยื่อ การล้างเยื่อ การป่ัน

เยื่อหรือการตีเยื่อ และการท าแผ่นกระดาษ โดยใช้อัตราส่วน น า้หนักแห้งของชานอ้อยต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ 7.5 %  

น ามาต้มใช้น า้ 6 ลิตร อุณหภูมิเดือด 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง และน ามาป่ัน 1 นาที จากนั้นน ามา

ร่อนบนตะแกรงขนาด 57× 47  แต่ละแผ่นจะใช้เยื่อประมาณ 150 กรัม จะได้กระดาษที่เหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

กระดาษ 6-7 แผ่น คุณสมบัติของกระดาษชานอ้อยและผลิตภัณฑ์กระดาษชานอ้อยนั้นเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 1255/2549 กระดาษชานอ้อย 1259/2549 ผลิตภัณฑ์กระดาษชานอ้อย ส่วนผลการศึกษาความ

คดิเหน็และความพึงพอใจของผลิตภัณฑก์ระดาษจากชานอ้อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิงทั้งหมด อายุส่วนมาก

อยู่ระหว่าง 51 ปีขึ้นไป การประกอบอาชีพส่วนมากร้อยละ 45 เป็นแม่บ้าน รายได้เฉล่ียต่อเดอืนต ่ากว่า 5,000 บาทอยู่ที่

ร้อยละ 80 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีความพึงพอใจมากที่สดุต่อผวิสมัผสั ส ีความเหมาะสมต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ ์

ความสวยงาม ลักษณะโดยรวมของกระดาษ  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุต่อผลิตภัณฑก์ล่องกระดาษจากชานอ้อย 

มีความสนใจหากมีการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อย ผลิตภัณฑ์กระดาษจากชานอ้อยสามารถ เป็น

ผลิตภัณฑท์ี่เสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากชานอ้อยมข้ีอดเีนื่องจากเป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้

เกดิประโยชน์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะต่างๆเช่น ควรตกแต่งผลิตภัณฑใ์ห้สวยงามมากขึ้นเช่นการน าดอกไม้

ต่างๆมาตกแต่งเพ่ิมเตมิ การจัดฝึกอบรมนั้นควรท าเป็นกระบวนการกลุ่ม และหากมตีลาดรองรับผลิตภัณฑจ์ะดมีาก 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยนี้ ส  าเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ ใ ห้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้  

ขอขอบพระคุณหัวหน้าชุดโครงการผุ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณิดา  ปิงเมือง ที่ปรึกษาการวิจัยรองศาสตราจารย์มาลี 

หมวกกุล อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและตรวจสอบแก้ไข้ข้อพกพร่องต่างๆ  

 ขอขอบคุณผู้ช่วยวิจัย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและผู้ที่มีส่วนร่วมในการวิจัยทุกท่านที่ให้

ความช่วยเหลือในการด าเนินการวิจัย  

 ขอขอบพระคุณบดิา มารดาที่อยู่เบื้องหลังความส าเรจ็ ที่พร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือ และให้ก าลังใจตลอดมา 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภมูิปัญญาเครื่องจักสาน และพัฒนาผลิตภัณฑเ์ครื่องจักสานในต าบลดง

มะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ศึกษาจากผู้ที่มีอาชีพจักสาน และผู้สงูอายุที่มีองค์ความรู้ ด้านจักสาน บ้านดงมะดะ 

หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 15 และบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 16 จ านวน 10 คน โดยใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลึก การจัดเวท ีการออกแบบ 

และอบรมเชิงปฏบิตักิารพัฒนาผลิตภัณฑ ์

 ผลการวิจัยพบว่าภมูปัิญญาการจักสานในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์

ที่ท  าขึ้นเพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  เรียนรู้และสบืทอดมาจากบรรพบุรุษและบางท่านเรียนรู้จากเพ่ือนบ้าน สะท้อน

ให้เหน็การสบืทอดกนัมาจากอดตีจนถงึปัจจุบนัหรือที่เรียกกนัว่าภมูปัิญญา ผู้จักสานจักสานผลิตภัณฑย์ามว่างเว้นจากการ

ท างานประจ า การท านา ท าสวน ค้าขายผลิตภัณฑท์ี่จักสานและใช้กนัมาในครัวเรือน ได้แก่ ตะกร้า (ซ้าหวด )ข้อง กระบุง 

นต้นฝาชี แซะ สุ่มจับปลา สุ่มไก่ ไซ เป็  ผู้วิจัยจัดอบรมเชิงปฏบิตักิารการพัฒนาผลิตภัณฑเ์คร่ืองจักสานเพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งประเมินความพึงพอใจในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการอยู่ในระดับดี  และร่วมกับผู้จักสานใน

ชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความต้องการของตลาด คัดเลือกผลิตและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ คือ ตะกร้า (ซ้าหวด )น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม คือ 

ตะกร้าใส่ผักและผลไม้ โคมไฟ ฝาชี พัฒนาโดยจักเส้นตอกให้มีความสม ่าเสมอ เส้นเรียบไม่มีขุยและผลิตภัณฑ์ที่ได้มี

ความคงทนมอีายุการใช้งาน ไม่เกดิเชื้อราและไม่มตีวัมอด 

ค าส าคญั:  ผลิตภัณฑเ์คร่ืองจักสาน  มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ต าบลดงมะดะ  
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Abstract 

  This research aimed to study the wisdom of wicker and to develop for the standard of community product 

in Dong Mada Sob – district, Mae Lao Distric, Chiang Rai Province. Learning from those who have a professional 

wiker. and older people with local knowledge of wicker in Ban Dong Mada Moo 7, Moo 15, Ban Pa Ko Pattana 

about 10 people using indepth interviews, community forum and product development workshop. 

  The results showed that the most of local of wicker in wisdom Dong Mada  Sob–district, Mae Lao District, 

Chiang Rai Province made for use in daily life. and learning from some of the elders and their neighbors. Reflecting 

inherited from the past to the present, and they do it in free time from work, farming, gardening,  and used for 

household, including baskets (left beating) of the basket confections gouging randomly COOP site, the workshops 

developed products. woven into community standard. The satisfaction rating in training at a good level, and analysis 

of quideline. Approach to product development Including market demand Product selection, production and 

development of the basket (left beating) to develop a product that is versatile, but still uniquely original. Baskets 

of vegetables and fruit confections lamp developed by these strips to ensure consistency. Smooth lines and lint-free 

products that are durable, last for. There was no mold and no moth. 

Keywords : Wicker, Standard of community product, Dong Mada Sob - district 

 

บทน า 

ประเทศไทยอยู่ในเขตมรสมุมีอากาศร้อนชื้นภมูปิระเทศเป็นป่าเขา ประชากรส่วนใหญ่ ในอดีต มีอาชีพหลักคอื

เกษตรกรรม ชีวิตความเป็นอยู่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดส่งผลให้บรรพบุรุษไทยสามารถศึกษา เรียนรู้และเห็น

คุณค่าของวัสดุที่มอียู่ในธรรมชาต ิสามารถในการเลือกสรรคุณสมบตัเิด่นของพันธุบ์างชนิด  เช่น ไม้ไผ่ หวาย กก มะพร้าว 

ป่าน ใบลาน ย่านลิเภา ปอ เป็นต้น แล้วน ามาใช้ประโยชน์ด้วยการจักสาน การถกั การทอ เพ่ือประสานลวดลายตดิต่อกนั

ให้เป็นผลิตภัณฑ ์เป็นภาชนะที่มรีปูร่างต่างๆ มากมาย มนุษย์จะน าวัตถุดบิจากธรรมชาตเิท่าที่จะหาได้ใกล้ตวัมาท าให้เกดิ

ประโยชน์ เช่น การน าใบไม้ กิ่งไม้ ต้นไม้ประเภทเถาน ามาสานมาขดัเป็นรปูทรงง่ายๆ เพ่ือใช้เป็นภาชนะหรือมาสานขดักนั

เป็นแผ่นเพ่ือใช้ส าหรับปูรองนั่ง รองนอนก่อนที่จะพัฒนามาเป็นเคร่ืองจักสานที่มีความประณตีในยุคต่อมาเครื่องจักสาน

เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่มนุษย์คดิวิธกีารต่างๆ ขึ้นเพ่ือใช้สร้างเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวันด้วยวิธกีารสอดขดัและ

สานกันของวัสดุที่เป็นเส้นเป็นร้ิว โดยสร้างรูปทรงของสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นตามความประสงค์ในการใช้สอยตามสภาพ

ภูมิศาสตร์ ประสานกบัขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อศาสนาและวัสดุในท้องถิ่นนั้นๆ )ความเป็นมาเครื่องจักสาน , 

2559(    

  เคร่ืองจักสาน นับว่าเป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่อยู่คู่กบัวิถชีีวิตของคนในท้องถิ่นไทยมาตั้งแต่โบราณ เนื่องจาก

ชีวิตความเป็นอยู่ในแบบสงัคมเกษตรกรรมมวีิถีชีวิตที่พ่ึงพาธรรมชาตจิ าเป็นต้องใช้อปุกรณห์รือเคร่ืองมอืในการด ารงชีพ 

เช่น อุปกรณ์ห่อหุ้มอาหาร น า้ หรืออุปกรณ์ในการจับสตัว์น า้เพ่ือน ามาเป็นอาหารในการด ารงชีพ ฯลฯ ซึ่งเกิดจากการ

น าเอาไม้ไผ่มาสานหรือขดัให้เกดิเป็นภาชนะในการห่อหุ้มเพ่ือใช้ในสถานการณต่์างกนัออกไป  

  ภมูปัิญญาท้องถิ่น )2559( รวมถงึงานศิลปหัตกรรมที่เกี่ยวข้องประเพณ ีวัฒนธรรมของท้องที่นั้นจะเป็นสิ่งที่ 

สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑง์านจักสานได้เป็นอย่างด ีเคร่ืองจักสานนับได้ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนแนวคิดวิถีชีวิตของคน

ในท้องถิ่นได้เป็นอย่างด ีและในขณะเดยีวกนักส็ร้างเอกลักษณ ์วัฒนธรรมของแต่ละท้องที่ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงเคร่ือง

จักสานของต าบล ดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เนื่องจากความอดุมสมบูรณข์องพ้ืนที่ป่าและที่ส  าคญั คอื ป่าไผ่ 

ซึ่งเป็นวัตถุดบิส าคญัในการผลิตเครื่องจักสาน ผสมผสานกบัเอกลักษณข์องพ้ืนเมอืงล้านนา ท าให้งานจักสานของต าบลดง

มะดะ มคีวามโดดเด่นและสวยงาม เคร่ืองจักสานนอกจากจะใช้เป็นเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการด ารงชีพ แล้วปัจจุบนั

ยังถูกน ามาประยุกตใ์ช้เหมาะสมกบัยุคสมยั เช่น ท าเคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง 
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บ้านจากเครื่องจักสานรวมถงึดดัแปลงการสาน การจักไปสู่ผลิตภัณฑต่์างๆ อกีมากมาย โดยปรับเปล่ียนจากการผลิต 

เพ่ือใช้ในครัวเรือนกลายมาเป็นผลิตเพ่ือจ าหน่าย โดยในปัจจุบนัได้มผีู้ประกอบการ กลุ่มธรุกจิชุมชน วิสาหกจิชุมชน 

เป็นผู้ผลิตและสร้างสรรคง์านเคร่ืองจักสาน และแปรรปูผลิตภัณฑเ์คร่ืองจักสานออกมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือจ าหน่าย ทั้ง 

ในประเทศ และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้อกีด้วย  

ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงเลง็เหน็ถึงความส าคัญการพัฒนาผลิตภัณฑเ์ครื่องจักสานในชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่

ลาว จังหวัดเชียงราย โดยท าการศึกษาผู้ที่มีอาชีพจักสาน และผู้สงูอายุที่มีองค์ความรู้ ในชุมชนดังกล่าว เพ่ือสบืทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม และเพ่ือพัฒนาเคร่ืองจักสานเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น พร้อมทั้ง

น าไปเผยแพร่แก่ผู้สนใจต่อไป 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาภมูปัิญญาเคร่ืองจักสานท้องถิ่นในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเ์คร่ืองจกัสานในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงรายเข้าสู่มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑชุ์มชน 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการลงพ้ืนที่จัดเกบ็ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพจัก

สาน และผู้สงูอายุที่มอีงคค์วามรู้ เร่ืองจักสาน ที่สามารถตอบวัตถุประสงคข์องการวิจัยเกี่ยวกบัด้านภมูปัิญญาเคร่ืองจักสาน 

โดยลักษณะของการเกบ็ข้อมูลเน้นการพูดคุยแบบเป็นกนัเองชวนสนทนาและเป็นธรรมชาติ ให้อสิระแก่กลุ่มเป้าหมายใน

การให้ข้อมูลตามประเดน็ค าถามที่ก  าหนดไว้ พร้อมทั้งจัดอบรมเชิงปฏบิตักิารการพัฒนาผลิตภัณฑเ์ครื่องจักสานเพ่ือเข้าสู่

มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ร่วมกนัวิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์รวมทั้งความต้องการของตลาด คดัเลือก

ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ ์

- ชนิด/ประเภท 

- วัตถุดิบในการท า 

- วิธกีารจักไม้ไผ่ 

- วิธกีารสาน 

 

ผลิตภณัฑชุ์มชนต าบลดงมะดะ 

ผลผลิต/การใช้ประโยชน ์

เคร่ืองจักสาน 

     - ผลผลิต ไซ ตุ้ม แซะ             

สุ่มปลา สุ่มไก่ ข้อง ฯลฯ 

     - การใช้ประโยชน์ดกัจับ 

และขังสตัว์น า้จืด  

การพัฒนาผลิตภณัฑเ์คร่ืองจักสาน 

    - กระบวนการท า 

    - การดูแลรักษา 

    - เข้าสู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน 

)มผช.( 

     

ภมูิปัญญาเคร่ือง                       

จักสาน 

ต าบลดงมะดะ 

อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 

 ประชากรในการวิจัย คอื ผู้ที่มอีาชีพจักสาน และผู้สงูอายุที่มอีงคค์วามรู้ เรื่องจักสาน ในพ้ืนที่บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 

7 หมู่ที่ 15 และบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 16 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จ านวน 45 คน      

 

กลุ่มตวัอยา่ง 

 ผู้ที่มอีาชีพจักสาน และผู้สงูอายุที่มอีงคค์วามรู้ เร่ืองจักสาน ในพ้ืนที่บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 15 และบ้านป่า

ก่อพัฒนา หมู่ที่ 16 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธกีารเลือกแบบ

เจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 10 คน      

 

เคร่ืองมือการวิจยั 

 เคร่ืองมอืวิจัยที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ซึ่งประกอบด้วย 

  1. แบบสมัภาษณเ์ชิงลึก ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้   

      1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ 1( เพศ  2( อายุ 3(ระดบัการศึกษา 4(อาชีพหลัก 5( งานอื่นๆ   

ที่นอกเหนือจากอาชีพหลัก และความสามารถพิเศษ 

 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัความเป็นมาของการสบืทอดภมูปัิญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดองคค์วามรู้ เกี่ยวกบั           

เคร่ืองจักสาน ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ ์วัสดุ อปุกรณเ์คร่ืองมอืการจักสานการผลิต/ขั้นตอน การผลิต และการพัฒนา

ผลิตภัณฑเ์คร่ืองจักสาน 

 2. การจัดเวทโีดยมกีลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกบังานวิจัย ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่มอีาชีพจักสาน และผู้สงูอายุ           

ที่มอีงคค์วามรู้ เรื่องจักสาน 

     

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  1. ท าหนงัสือขออนุญาต ถงึผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 15  และบ้านป่าก่อ 

พัฒนา หมู่ที่ 16 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคข์องการท าวิจัย วิธกีาร               

เกบ็รวบรวมข้อมูล และขออนุญาตเกบ็ข้อมูล 

  2. จัดเวทีช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการด าเนินโครงการภมูิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม และเพ่ือพัฒนาเครื่องจัก

สานเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนเคร่ืองจักสาน ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย แก่ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่มส่ีวน

เกี่ยวข้องกบัการจักสานรับทราบ และขอความร่วมมอืในการตอบแบบสมัภาษณ ์โดยมผีู้เข้าร่วม จ านวน 20 คน      

  3. ผูวิ้จยัด าเนินการเก็บขอ้มูล โดยเข้าไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นโดยเข้าพบผู้ใหญ่บ้าน บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 7 บ้าน

ดงมะดะ หมู่ที่ 15  และบ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่  16 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สอบถามข้อมูล

เกี่ยวกบัภมูิปัญญาเคร่ืองจักสานท้องถิ่น ขั้นตอนเทคนิค พร้อมทั้งเพ่ือให้ได้ชื่อ และที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่าง  จ านวนทั้งสิ้น 

10 คน เข้าถงึข้อมูลเกบ็รวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2559  เป็นเวลา 3 เดอืน 

  4. ผูวิ้จัยพบกลุ่มตวัอย่างเป็นรายบุคคล ณ ที่อยู่ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน และสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วย

ตนเอง 

  5. จัดเวทียืนยนัความถูกตอ้งและความครอบคลุมของขอ้มูลตามประเด็นเกี่ยวกับความเป็นมาของการสืบ

ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับเคร่ืองจักสาน ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์

เคร่ืองมอืการจักสาน การผลิต/ขั้นตอนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑเ์ครื่องจักสาน โดยการเชิญกลุ่มตวัอย่างทั้ง 10 

คน เข้าร่วมยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและมผีู้ ช่วยนักวิจัยในการจับประเดน็เป็นแผนผงัความคดิ (Mind Mapping) ใน

เดอืนมกราคม 2560 เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในพ้ืนที่ต าบลดงมะดะ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย  
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  6. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการการพฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสานเพือ่เขา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชน พร้อมทั้ง

ร่วมกับผู้จักสานในชุมชนร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความต้องการของตลาด และ

คดัเลือกผลิตที่พัฒนาและยกระดบั พร้อมทั้งประเมนิความพึงพอใจอยู่ในระดบัดมีาก 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ใช้การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิคุณภาพวิเคราะห์เนื้อหา )Content analysis) 

 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาภูมิปัญญาเคร่ืองจักสาน ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สัมภาษณ์แบบเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ต าบล             

ดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่ชาวบ้านท างานจักสานยามว่างเว้นจากการท างานประจ า คือ               

การท านา โดยนิยมจักสานประเภทเคร่ืองใช้ในครัวเรือนและเคร่ืองดักจับสตัว์น า้ เคร่ืองจักสานที่เร่ิมท าในระยะแรกๆ จะ

เป็นประเภทของใช้ในการด ารงชีวิตและมลีวดลายไม่ละเอยีด และไม่ค่อยมคีวามประณตีมากนัก การท าเคร่ือง  จักสานใน

สมัยก่อนนั้น จะท าเพ่ือใช้สอยในครัวเรือน ได้แก่ ตะกร้า )ซ้าหวด( ข้อง แซะ กระบุง ฝาชี สานกระบุงส าหรับใส่

ข้าวเปลือกเกบ็ไว้กนิตลอดปี ซึ่งการสานและท ากนัอย่างสวยงาม ขอบผูกด้วยหวาย ถักขอบอย่างประณตี ส่วนครัวเรือนที่

มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีจะคิดประดิษฐ์ของใช้สอยที่มีความประณีต สวยงามมากขึ้นตามฐานะ เช่น ประดิษฐ์กระติ๊บข้าว 

)กล่องข้าว( ที่มีลายละเอียดอ่อนและงดงามส าหรับใส่ข้าวนึ่งไว้ใช้สอยในบ้านเรือน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ นับได้ว่าเป็น

หัตถกรรมที่เป็นศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านมาแต่โบราณ ต่อมาเครื่องจักสานมีบทบาทมากขึ้นในด้านการพาณิชย์ เริ่มจาก

ชาวบ้านใช้เป็นสิ่งของแลกเปล่ียนสนิค้าที่ตนเองต้องการจนกระทั่งเข้าสู่ระบบการซื้ อขาย เคร่ือง จักสานในยุคปัจจุบนันี้  มี

การปรับปรงุรปูแบบ และพัฒนาฝีมอืให้มากขึ้น ให้มคีวามประณตี ความสวยงาม มลีวดลายที่ละเอยีด รวมทั้งการน าไปใช้

หรือประโยชน์ใช้สอยกเ็ปล่ียนไป เช่น กระบุง สมัยก่อนเอาไว้ใส่ข้าวสาร แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาขนาดให้เลก็ลง และ

น ามาใส่พวกเคร่ืองใช้ในครัวหรือของใช้ส่วนตัวได้ และมีเคร่ืองจักสานอกีมากมายที่มีการพัฒนาขนาดและรูปแบบ และ

เปล่ียนวัตถุประสงค์การใช้งานอีกเป็นจ านวนมาก ในอดีตที่ผ่านมาการด ารงชีวิตของชาวต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตแบบล้านนา มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน 

ผู้น าท้องถิ่นเป็นบุคคลที่ได้รับความยกย่องและนับถือจากชาวบ้าน ส่วนใหญ่การประกอบอาชีพดั้งเดิม คือ การท านา  ท า

ไร่ ท าสวนและการท าจักสานเป็นอาชีพเสริม สมาชิกในครัวเรือนได้รับการถ่ายทอดฝีมอืการจักสานจากบรรพบุรษุจากรุ่นสู่

รุ่น เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับลูกหลานผู้สืบทอดศิลปหัตถกรรมเคร่ืองจักสานจากอดีตมาจนถึง

ปัจจุบัน จากภมูิปัญญาเครื่องจักสานท้องถิ่นต าบลดงมะดะ  อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ดังกล่าว ผู้วิจัยได้สมัภาษณ์

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่แต่ละท่านกล่าวว่า 
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   “….ลุงจะท าสุ่มไก่เป๋นประจ า๋จากกา๋นหมดเทศกาลท านาปลงั ป๋ัญห๋าในกา๋นท าสุ่มไก่ สว่น

ใหญ่จะโดนเสี้ยนไม้ไผ่ปักมอื ท าฮื้อมอืต้องเจอแผล จึงท าฮื้อกา๋นสานจะจ้าลง เนื่องจากมอืตี้ ใจ้ในการ

ขยับเส้นตอกเจบ็….” 

                         )นายรัตน์  ตาโตโส ให้สมัภาษณ ์25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 –10.20 น.( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ภาพที่ 1 นายรัตน์  ตาโตโส ผู้ให้สมัภาษณ์                        ภาพที่ 2 สุ่มไก่  

 

“….ตาอยู่บ้านจะปลูกผกัปลอดสารพิษกิน๋เอง ค่าใจ้จ่ายในบ้านกบ่็ามอีะหยังถ้าว่างๆ ช่วงบ่าได้ไปสวน 

ตากไ็ปตดัเอาไม้ไผ่หลงับ้านมา 1 เล่ม น ามาผ่าแล้วริดเอาตา๋ออก จักเป๋นเส้นเอามาสานเป๋นสุ่มไก่ 

แซะ ตงึวนันี้กม็รีายได้เพียงพอต่อค่าใจ้จ่าย อยู่อย่างอี้กม็คีวามสขุแล้วในป้ันป๋ายของชีวิต….” 

                              )นายจันทร์  ค าวิลัย ให้สมัภาษณ ์15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 –12.20 น.( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ภาพที่ 3 นายจันทร์  ค าวิลัย ผู้ให้สมัภาษณ์                                 ภาพที ่4 เคร่ืองเรียดเส้นตอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ภาพที่ 5 ตะกร้า )ซ้าหวด(                             ภาพที่ 6 แซะ 
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“….ลุงอยากจะน าองคค์วามฮู้ตี้ลงุม ีถ่ายทอดฮื้อลูกหลานทุกๆ คนจะได้น าไปใจ้ในชวีิตประจ า๋วนั 

โดยเฉพาะรุ่นหลงัๆ จะบ่าค่อยฮู้จักเรื่องจักสานในยุคก่อน….” 

                                  )นายสม  โตโส ให้สมัภาษณ ์25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.-30–17.40 น.( 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที ่7 นายสม  โตโส ผู้ให้สมัภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  กอไม้ไผ่                     ภาพที่ 9 ไหนึ่งข้าวจากไม้ไผ่ 

 

“….อุ้ยท าเคร่ืองจักสานมาหลายป๋ีละ และกท็ าเอาใจ้เอง พร้อมทั้งน าไปขาย ชิ้นงานตี้ขายดตีี้สดุกค็อื 

ซ้าหวด )ตะกร้า( เพราะว่าแต่ละบ้านเป้ินจะนิยมใจ้เพ่ือน าไปหวดข้าวสารเหนียวเพ่ือฮื้อเมด็ข้าว  น า้

หยัด )สะเดด็น า้(….” 

                             )นายต ิ โตโส ให้สมัภาษณ ์1 ธนัวาคม 2559 เวลา 17.- 00 – 18.10 น.( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ภาพที่ 10 นายติ  โตโส ผู้ให้สมัภาษณ์                     ภาพที ่11 ตะกร้า)ซ้าหวด( วางขายในตลาด 
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กระบวนการผลิตเคร่ืองจกัสาน                                                                                                                                  

 จากการศึกษาข้อมูล พบว่าการท าเครื่องจักสานไม้ไผ่จะใช้เครื่องมือในการผลิตแบบชาวบ้านสมัยดั้งเดิม ซึ่ง

ประกอบด้วยมดี เลื่อย เครื่องจักตอก ไม่มีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในการผลิต วิธที  าเคร่ืองจักสานจะเริ่มจากการ

ตัดไม้ไผ่จากต้นที่มีอายุการใช้งานตามที่ต้องการ น ามาริดเอาตาออกแล้วผ่า ใช้มีดจักไม้ไผ่ให้บาง บางชิ้ นงานน าไปชัก

เรียด เพ่ือให้เป็นเส้นตอกกลม ได้ขนาดตามที่ต้องการ ส่วนที่เป็นเส้นตอกจะใช้มีดจัก น ามาขูดให้เรียบแล้วน าไปขึ้นรูป

ตามรูปแบบงานจักสานแต่ละชนิด เช่น ตะกร้า )ซ้าหวด( เป็นเคร่ืองจักสานที่นิยมท ากันมากในพ้ืนที่เป้าหมายทุก

ครัวเรือนต้องใช้ตะกร้าในการใส่ข้าวสารเหนียวที่แช่ค้างคืน โดยน าข้าวสารเหนียวมาล้างท าความสะอาดให้กล่ิน             

น า้ซาวข้าวออกให้หมด น ามาเทใส่ในตะกร้า )ซ้าหวด( เพ่ือให้สะเดด็น า้ ก่อนที่จะน าไปนึ่ง  

 

การพฒันาพฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสานเพือ่เขา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑช์มุชน ต าบลดงมะดะ  อ าเภอแม่ลาว  

จงัหวดัเชียงราย   

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี แต่ความส าคัญอยู่ที่ตัววัสดุ โดยต้องรู้ถึง

ลักษณะคุณสมบัติเฉพาะ ขอบเขตและข้อจ ากัดก่อนน าไปใช้ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ เป็นสิ่งที่

แสดงให้เหน็ถึงอารยธรรม และวัฒนธรรมบ่งบอกถึงรสนิยมที่ดขีองผู้ใช้ผลิตภัณฑ ์ตามการเปล่ียนแปลงของสงัคมที่แปร

ผนั ดงันั้นสิ่งที่ส  าคญัที่สดุ คอื ผู้บริโภค 

ผลิตภัณฑเ์คร่ืองจักสานบ้านดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่ผลิตเป็นตะกร้า )ซ้าหวด(  สุ่มไก่ 

สุ่มปลา ข้อง แซะ เปลนอน เป็นผลิตภัณฑ์จากงานฝีมือสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งคุณค่าของสินค้าอยู่ที่มีความ

ประณีตและความเป็นหัตถกรรมจักสาน ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต ที่ใช้ องค์ความรู้

หรือภมูปัิญญาดั้งเดมิมาสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชนได้เป็นอย่างดเีป็นอตุสาหกรรมในครัวเรือนที่สมาชิกท างาน

อยู่กบัครอบครัวสามารถดูแลครอบครัวและสร้างอาชีพไปได้พร้อมๆ กนัไม่ต้องออกไปท างานต่างถิ่นเป็นการท างานที่มี

ชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่นมีอิสระท าให้สมาชิกสามารถคิดสร้างสรรค์ชิ้ นงานเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ เพ่ือให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาจึงท าให้สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑไ์ด้เรื่อยๆ จนถงึ           ทุกวันนี้  

จากการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑด์งักล่าว ผู้วิจัยร่วมกบัผู้จักสานในชุมชนร่วมกนัวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ์รวมทั้งความต้องการของตลาด และคัดเลือกผลิตที่พัฒนาและยกระดับ พร้อมทั้งประเมินความ            พึง

พอใจอยู่ในระดับดี คือ ตะกร้า)ซ้าหวด( น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแต่ยังคงเอกลักษณ์

ดั้งเดิม คือ โคมไฟ ฝาชี พัฒนาโดยจักเส้นตอกให้มีความสม ่าเสมอ เส้นเรียบไม่มีขุยและผลิตภัณฑท์ี่ได้มีความคงทน มี

อายุการใช้งาน ไม่เกดิเชื้อราและไม่มตีวัมอด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 การวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาผลิตภณัฑเ์คร่ืองจักสานร่วมกบัผู้จกัสาน 
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 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑเ์คร่ืองจกัสานเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชน ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนา            

ผลิตภัณฑ ์ดงันี้ 

 1. โคมไฟ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่งบ้าน และตามสถานประกอบการร้านอาหารต่างๆ ได้ โดยการน า

ตะกร้า)ซ้าหวด( และข้อง ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภัณฑ ์จากราคาจ าหน่าย 

30 บาท เป็น 350 – 500 บาท 

 2. ฝาชีครอบอาหาร เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือป้องกนัฝุ่ นผงและแมลงต่างๆ เป็นการผลิตขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการของมนุษย์ในด้านการเกบ็รักษาอาหารให้สะอาดไม่มีสิ่งสกปรก ในปัจจุบันสามารถพบการใช้ฝาชีเป็นจ านวนมาก

เพราะเป็นวัสดุจากธรรมชาติและหาซื้ อได้ง่ายไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมให้เสยีหาย สามารถผลิตจ าหน่ายในราคาใบละ 150 

บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่13 โคมไฟจากตะกร้า)ซ้าหวด( 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 โคมไฟจากข้อง 
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ภาพที่ 15 ฝาชีครอบอาหารที่ผ่านกระบวนการรมควัน   

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยคร้ังนี้ สามารถน าเสนอการอภิปรายในประเดน็ที่ส  าคัญเกี่ยวกบัภมูิปัญญาเครื่องจักสานท้องถิ่น และ

พัฒนาผลิตภัณฑเ์คร่ืองจักสานในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ดงันี้  

1. การศึกษาขอ้มูลภูมิปัญญาเคร่ืองจักสานทอ้งถิน่ ในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวดัเชียงราย ส่วน

ใหญ่ชาวบ้านในพ้ืนที่จัดท าเคร่ืองจักสานเมื่อว่างเว้นจากการท างานประจ า คือ การท านา ท าสวน ท าไร่ และค้าขาย โดย

ด าเนินการจักสานประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือนและเครื่องดักจับสตัว์น า้ ได้แก่ ตะกร้า )ซ้าหวด( ข้อง แซะ สุ่มไก่ เปล

นอนไม้ไผ่ ส าหรับไว้ใช้สอยในบ้านเรือน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ นับได้ว่าเป็นหัตถกรรมที่เป็นศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านมาแต่

โบราณที่สบืทอดกนัมาจากบรรพบุรุษ ต่อมาเครื่องจักสานมีบทบาทมากขึ้น ในด้านการพาณิชย์ เริ่มจากชาวบ้านใช้เป็น

สิ่งของแลกเปล่ียนสินค้าที่ตนเองต้องการจนกระทั่งเข้าสู่ระบบการซื้ อขาย เคร่ืองจักสานในยุคปัจจุบันนี้  มีการปรับปรุง

รูปแบบ และพัฒนาฝีมือให้มากขึ้น ให้มีความประณีต ความสวยงาม มีลวดลายที่ละเอียด รวมทั้งการน าไปใช้หรือประ

โยชน์ใช้สอยกเ็ปล่ียนไป และมีเคร่ือง จักสานอกีมากมายที่มีการพัฒนาขนาดและรูปแบบ และเปล่ียนวัตถุประสงคก์ารใช้

งานอีกเป็นจ านวนมากซึ่งสอดคล้องกับสุภาพ ชาววัง )2552) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้  ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการ

พัฒนาเคร่ืองจักสานเชิงพาณชิย์ จังหวัดนครราชสมีา มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภมูปัิญญาพ้ืนบ้านในการผลิตเครื่องจักสาน 

และการประยุกต์ใช้ภมูิปัญญาพ้ืนบ้านในการพัฒนาเครื่องจักสานเชิงพาณิชย์จังหวัดนครราชสมีา โดยใช้รูปแบบการวิจัย

เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่าภมูิปัญญาพ้ืนบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑเ์คร่ืองจักสานที่ด าเนินมาแต่บรรพบุรษุ ถ่ายทอด

วัฒนธรรมการจักสานเป็นอาชีพดั้งเดมิของชาวบ้าน การผลิตเครื่องจักสานของกลุ่มชาวบ้านผู้ประกอบการผลิตเครื่องจัก

สาน ผกัตบชวา หวาย ในอดตีชาวบ้านจะหาวัตถุดบิในท้องถิ่น แต่ปัจจุบนัมกีารรับซื้อจากแหล่งอื่นๆ 

 2. การพฒันาพฒันายกระดบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองจักสานเพื่อเขา้สู่มาตรฐานผลิตภณัฑช์ุมชนต าบลดงมะดะ 

อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย จากสภาวะทางเศรษฐกจิ สงัคมและสิ่งแวดล้อมที่เกดิขึ้นในปัจจุบนั กระแสความต้องการ

ผลิตภัณฑจ์ากธรรมชาตขิองผู้บริโภคมมีากขึ้น ผลิตภัณฑธ์รรมชาตจิึงได้รับความสนใจมากขึ้นเพราะไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

จ าเป็นต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงเปล่ียนแปลงรูปแบบอยู่เสมอผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพ่ือเข้าสู่

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนด าเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทตะกร้า )ซ้าหวด( ซึ่งผลิตกันทุกครั วเรือนสืบทอดกนั

เครือญาติจากรุ่น สู่รุ่นโดยน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์หลากหลายแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิม และเพ่ือ

สามารถเป็นผลิตภัณฑเ์พ่ือเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ได้แก่ ตะกร้าใส่ผักและผลไม้  ฝาชี และโคมไฟเพ่ือใช้ส าหรับ

ตกแต่งบ้าน ซึ่งสอดคล้องกบัอญัชลี  คงทอง )2553) ศึกษาเรื่องแบบอย่างในการพัฒนาอาชีพจักสานอ าเภอพนัสนิคม 

จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการของกลุ่มอาชีพจักสาน และปัจจัยหลักของความส าเรจ็ของการพัฒนา
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อาชีพของกลุ่มจักสานอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีวิธกีารศึกษาโดยการวิจัย เชิงคุณภาพ พบว่า พัฒนาการของกลุ่ม

อาชีพจักสาน เริ่มจากการรวมกลุ่มอาชีพ จักสานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยมีสมาชิกเพียง 3 คน รูปแบบผลิตภัณฑเ์ป็น

เคร่ืองใช้ทั่วไปเช่น ตะกร้า  กระเป๋า กระจาด พัด เป็นต้น มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการจักสานกบักลุ่มภายนอกชุมชน

อย่างไม่เป็นทางการ เป็นการพูดคุย ส าหรับการถ่ายทอดความรู้  เป็นลักษณะแบบกลุ่มครอบครัว และเครือญาตจิากรุ่นสู่

รุ่นและเพ่ือนบ้านด้วยวิธกีารเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การอยู่ร่วมกนัของกลุ่มในระยะเริ่มต้นนี้  ยังไม่มีกติการ่วมกัน

เป็นลายลักษณอ์กัษร มกีารพ่ึงพาอาศัยกนัและช่วยเหลือกนัจนสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ ์

    

สรุปผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยพบว่าภูมิปัญญาและการจักสานต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เป็น

ผลิตภัณฑท์ี่ท  าขึ้นเพ่ือใช้ในการด ารงชีวติประจ าวนั  เรียนรู้และสบืทอดมาจากบรรพบุรษุและบางท่านเรียนรู้จากเพ่ือนบ้าน 

สะท้อนให้เหน็การสบืทอดกนัมาจากอดีตจนถงึปัจจุบนัหรือที่เรียกกนัว่าภมูปัิญญา ผู้จักสานจักสานผลิตภัณฑย์ามว่างเว้น

จากการท างานประจ า การท านา ท าสวน ค้าขายผลิตภัณฑท์ี่จักสานและใช้กนัมาในครัวเรือน ได้แก่ ตะกร้า )ซ้าหวด( ข้อง 

กระบุง ฝาชี แซะ สุ่มจับปลา สุ่มไก่ ไซ เป็นต้น  

 การพัฒนาผลิตภัณฑเ์ครื่องจักสานเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ผู้วิจัยร่วมกบัผู้จักสานในชุมชนร่วมกัน

วิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งความต้องการของตลาด คัดเลือกผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ 

ตะกร้า )ซ้าหวด( น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑท์ี่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายแต่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดมิ คอื ตะกร้าใส่ผกัและ

ผลไม้ โคมไฟ ฝาชี พัฒนาโดยจักเส้นตอกให้มคีวามสม ่าเสมอ เส้นเรียบไม่มขียุและผลิตภัณฑท์ี่ได้มคีวามคงทนมอีายุการ

ใช้งาน ไม่เกดิเชื้อราและไม่มตีวัมอด 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคดัย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปริมาณสารสมัพันธ์ โดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย

เป็นนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จ านวน 35 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้วิจัยใน

การจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพ่ิมเติมปีการศึกษา 2559 โดยงานวิจัยนี้ เป็นลักษณะของการวิจัยปฏบิัตกิารในชั้นเรียนเชิง

คุณภาพเป็นวงจร PAOR ที่ต่อเนื่องกนั 3 วงจรปฏบิัติการ เคร่ืองมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์จ านวน 3 แผน แบบสงัเกตสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอื และแบบทดสอบสมรรถนะการ

แก้ปัญหาแบบร่วมมือ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลเชิง

คุณภาพด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์สามารถพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออยู่ในระดับสูงขึ้นอย่างเป็นล าดับจากการ

จัดการเรียนรู้ครบทุกวงจรปฏบิัตกิาร โดยนักเรียนมีการร่วมมือกนัในการท างานกลุ่มเป็นอย่างดี และหลังจากการจัดการ

เรียนรู้ครบทุกวงจรนักเรียนกว่า 97%  จัดอยู่ในระดับสูงจากผลการประเมินด้วยแบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหา

แบบร่วมมอืของนักเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบการประเมนิของ PISA 2015 

ค าส าคญั: การจัดการเรียนรู้ ด้วยรปูแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอื  ปริมาณสาร

สมัพันธ ์                

 

Abstract 

 The purpose of this research was to develop the gifted students’ collaborative problem solving competency 

in learning the topic of stoichiometry through creative problem solving learning model.  The target group consisted 

of 35 gifted students who studied supplementary chemistry courses in academic year of 2016. The methodology 

of this research was a classroom action research, mainly qualitative one, through a continuous PAOR cycle.  The 

research instruments consisted of the three developed plans using creative problem solving learning approach, the 

developed collaborative problem solving behavior observation forms and the developed collaborative problem 
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solving competency test.  In data analysis, the content analysis approach was employed and the reliability was 

verified by triangulation method. The result indicates that the effects of creative problem solving learning approach 

can improve the gifted students’ collaborative problems solving competency to the higher levels through the three 

cycles of learning, respectively.  In addition, the students have very good collaboration in group work and after the 

three cycles, 97% of students are indicated at high level of collaborative problem solving competency according to 

the developed test based on the PISA 2015 assessment framework. 

Keywords: Creative Problem Solving, Collaborative Problem Solving competency , creative thinking, and 

Stoichiometry 

 

บทน า 

ผลของสภาวการณปั์จจุบนัที่โลกต้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่

สามารถส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อการใช้ชีวิตของคนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปิดกว้างของการ

เชื่อมต่อความสัมพันธ์ถึงกันทั่วโลกได้สะดวกรวดเรว็ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของผู้คนปัจจุบันนั้นเป็นรูปแบบที่มาพร้อมกบั

ความท้าทายของการเกิดปัญหาความขัดแย้งจากการท างานร่วมกัน และการพ่ึงพาอาศัยกันของคนในสังคมที่มีความ

แตกต่างของวิถีการด ารงชีวิต นอกเหนือไปจากนั้นในสังคมปัจจุบันการแสดงออกทางความคิดของคนที่มีความเห็น

แตกต่างกนัมกีารแสดงออกที่เปิดเผยอย่างชัดเจน และอาจทวีความรนุแรงมากขึ้นจนเกดิเป็นความขดัแย้งที่บ่อยคร้ัง และ

เพ่ิมมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ (วรพจน์ วงศ์กจิรุ่งเรือง และอธปิ จิตตฤกษ์, 2556, น. 306) ดังนั้นเพ่ือการพัฒนานักเรียนซึ่ง

เป็นบุคคลากรของประเทศจึงต้องส่งเสริมการศึกษาที่เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศร่วมกับการพัฒนาทักษะที่

ส  าคัญในศตวรรษที่ 21 ตามที่ทางภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21
st
 Century Skills, 2009) ได้

ผลักดันให้มีการน าทักษะแห่งอนาคต ได้แก่ ทักษะด้านการเรียนรู้ และนวัตกรรม, ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยี และทกัษะชีวิตและการท างาน นั้นเข้าร่วมภายในระบบของการศึกษาด้วยเหตผุลที่ว่าการศึกษาในปัจจุบนัไม่ได้

ต้องการให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเพียงองคค์วามรู้ ท าให้ทกัษะเหล่านี้มคีวามจ าเป็นที่จะต้องเร่งส่งเสริมให้เกดิขึ้นกบัตวั

ผู้เรียนในยุคปัจจุบนั (วิจารณ ์พาณชิ, 2556, น. 16-21)  

ดังจะเห็นได้ว่าหลากหลายประเทศได้เกิดความตระหนักถึงทรัพยากรมนุษย์ ที่ เป็นก าลังส าคัญใน                     

การขับเคล่ือนทิศทางของประเทศตามที่องค์กรระดับโลกอย่างองค์กรเพ่ือความร่วมมือ และพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ 

OECD ได้มีการจัดโครงการประเมินผลนักเรียนในระดับนานาชาต ิ(Programme for International Student Asssessment 

หรือ PISA) โดยแนวทางของการประเมินนั้นเน้นให้นักเรียนน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กบัชีวิตประจ าวัน แต่อย่างไรกต็ามในปี 2015 นั้นทาง PISA ได้เพ่ิมเตมิการประเมนิสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ 

(Collaborative Problem Solving) ขึ้นเนื่องจากทางองคก์รเหน็ถงึความส าคญัที่ต้องเร่งสร้างความตระหนักถงึการร่วมมือ

กนัในการแก้ปัญหาส าหรับบุคคลที่ก าลังจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของตลาดแรงงานโลก (Rosen & Foltz, 2014, p. 389) 

โดยทาง PISA ให้ค านิยามว่าเป็นความสามารถของบุคคลที่จะสามารถเข้าร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาร่วมกบัสมาชิกได้

อย่างมีประสทิธิภาพ โดยเกิดการแบ่งปันความรู้  ความพยายาม ทักษะ และความเข้าใจที่มีเข้าด้วยกันในการแก้ปัญหา 

(OECD, 2013, p. 6) ท าให้สมรรถนะนี้มีความส าคัญต่อระบบการศึกษาทั่วโลกที่ต้องเร่งส่งเสริมให้กบันักเรียนที่ก  าลัง

เตบิโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มคุีณภาพของโลก  

ในส่วนของประเทศไทยได้เกดิความตระหนักถึงความส าคัญของสมรรถนะการแก้ปัญหาโดยระบุเป็นประเดน็

ส าคัญในเป้าหมายยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ การปฏิรูปการศึกษาของไทยในทศวรรษที่สอง พ .ศ. 2552 - 2561 ใน

ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 ที่ต้องการเร่งพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาเนื่องจากในปัจจุบันยังถือว่าต ่ากว่า

เป้าประสงค์ (ส านักเลขาธกิารสภาการศึกษา, 2552, น. 12-16) ส่วนด้านทศิทางของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม

แห่งชาต ิฉบบัที่ 12 ด้านสงัคม มคีวามต้องการเร่งพัฒนาบุคคลในช่วงของวัยเรียนให้เกดิทกัษะความร่วมมอืในสงัคมขึ้น

เนื่องจากตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาสงัคมไทยพบปัญหาที่มีสาเหตุมาจากการขาดการยอมรับฟังความคิดเหน็ของ
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บุคคลที่ท างานร่วมกันส่งผลให้เกิดการขาดความร่วมมือในการท างานซึ่งก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาอีกเป็นจ านวนมาก 

(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 2558, น. 6 และ 18)  

นอกจากนั้นผลการประเมินของ PISA ในปี 2003 ที่มีการประเมินทกัษะการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนไทยมี

คะแนนเฉล่ีย 421 คะแนน พบว่าต ่ากว่ามาตรฐานของ OECD ที่ 500 คะแนน ส่วนในปี 2015 เป็นปีที่เน้นน า้หนัก

คะแนนด้านการรู้ เร่ืองวิทยาศาสตร์เป็นหลักนั้นนักเรียนไทยมีคะแนนการประเมินทักษะการแก้ปัญหาเฉล่ียเพียง 421 

คะแนน ซึ่งกย็ังคงต ่ากว่ามาตรฐานของ OECD ที่ 493 คะแนน ท าให้นักเรียนไทยถูกจัดอยู่ในระดบัที่มผีลคะแนนต ่ากว่า

มาตรฐาน (OECD, 2016) และจากการที่ผู้วิจัยได้ท าการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ที่

เป็นกลุ่มเป้าหมายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่านักเรียนกลุ่มนี้ขาดการโต้ตอบกบัครผูู้สอน และปฏสิมัพันธ์

ระหว่างเพ่ือนร่วมชั้นเรียน หรือเมื่อมีการยกสถานการณ์ให้นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถแก้ไขได้ตรง

ประเดน็นัก นอกจากนี้ ในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มก็ไม่สามารถท าได้สะดวกนักเพราะลักษณะของการจัดที่นั่ง

ค่อนข้างจ ากดั และการให้ความร่วมมอืของนักเรียนค่อนข้างน้อย นักเรียนจะให้ ความสนใจต่อการท างานส่วนบุคคลก่อน

การท างานแบบรวมกลุ่มกับเพ่ือนๆ ซึ่งจะพบว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มจะมีนักเรียนเพียงบางส่วนภายในกลุ่ม

เท่านั้นที่ เป็นคนท างานจึงก่อให้เกิดปัญหาขึ้ นภายในกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนขาดการรู้ จักการท างานแบบร่วมมือ 

นอกเหนือจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยได้มีการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับครูผู้มีประสบการณ์การสอนในรายวิชา

เคมีกว่า 9 ปี พบว่าลักษณะการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนมีลักษณะที่ไม่เน้นกิจกรรมในการส่งเสริมให้นักเรียนเกิด

ความสามารถในการแก้ปัญหาตลอดจนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของนักเรียน เมื่อผู้ เรียนต้องเผชิญกบั

สถานการณปั์ญหาผู้ เรียนจึงไม่สามารถใช้พฤติกรรมด้านความร่วมมือใน การแก้ไขปัญหาจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ เรียนขาดการ

ปฏสิมัพันธร่์วมกบัผู้อื่นในการเรียนรู้  ท าให้นักเรียนกลุ่มนี้ ยังขาดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ และควรปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ของครใูห้ดขีึ้น 

จากการศึกษาเนื้ อหาเรื่อง ปริมาณสารสมัพันธซ์ึ่งเป็นเนื้ อหาการเรียนรู้หนึ่งที่ส  าคัญในรายวิชาเคมีที่ได้มีการ

พัฒนาขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาความสมัพันธข์อง

สารเคมีจากปริมาณของสารที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาเคมี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, น. 4) แต่นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่

สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากบทเรียนนี้ ไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในการแก้ปัญหาได้ (Garnett, Patrick, & Hackling, 1995) 

สาเหตุอาจมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ยังไม่เอื้ อต่อการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนดังนั้นเรื่อง 

ปริมาณสารสมัพันธ์จึงเป็นเนื้ อหาที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกดิสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ

ร่วมมอืขึ้นได้ 

เพ่ือแก้ปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ซึ่ งพบว่าวิธีนี้ เ น้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ (Student center) เ น้นการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียน และมี                        

ความหลากหลายในการจัดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกดิความสามารถในการแก้ปัญหาร่วมกบัการท างานแบบร่วมมือของสมาชิก

ในกลุ่ม นอกจากเหตผุลดงักล่าวแล้วยังมกีารฝึกให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ที่มมีาใช้ท าความเข้าใจกบัสถานการณปั์ญหา

ร่วมกบัสมาชิกของกลุ่มต่อการมุ่งแก้ไขปัญหาเพ่ือท าการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสทิธภิาพ (สทิธชิัย  ชมพูพาทย์, 2554, 

น. 6) ส าหรับการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์นั้นเป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ

ผนวกกบัข้อเทจ็จริงในการค้นหาหนทางส าหรับการแก้ปัญหาให้ลึก และมีความหลากหลายซึ่งองค์ประกอบของความคดิ

สร้างสรรค์นั้นจะไม่มีการประเมินความถูกต้องของความคิดเหล่านั้นซึ่งมีการประเมินวิธีที่สามารถแก้ปัญหาได้ดีที่สุด 

จากนั้นน าวิธีแก้ปัญหาที่เลือกเข้าสู่กระบวนการวางแผนแก้ปัญหา และท าการปรับปรุง หรือพัฒนาคุณภาพของวิธีการ

แก้ปัญหาให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัญหาที่พบได้อย่างมีประสทิธภิาพ โดยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ เป็นไปตามกรอบ

แนวคิดของเทรฟฟิงเกอร์รุ่น 6.1 (CPS Version 6.1
TM
) และมีการปรับปรุงขั้นตอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ ของ

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้  โดยประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้น ดังนี้   1) ขั้นกระตุ้นความสนใจ 2) ขั้นสืบค้น

ความรู้  3) ขั้นการเข้าใจปัญหา 4) ขั้นการหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 5) ขั้นการเตรียมการแก้ปัญหา 6) ขั้นการ

ปฏบิัติการแก้ปัญหา น าเสนอ โต้แย้ง และปรับปรุงแก้ไข ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนรู้รปูแบบนี้ ยังไม่เป็นที่แพร่หลายต่อ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมากนัก ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะน ามาพัฒนานักเรียนให้พร้อมส าหรับการ

เผชิญปัญหาที่เกดิขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน และในอนาคตพร้อมกบัสามารถใช้ชีวิตในสงัคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่เกดิ

การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ ได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนเติบโตเป็นบุคลากรในการพัฒนาประเทศได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

จุดประสงคก์ารวิจยั 

 เ พ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาสมรรถนะ                  

การแก้ปัญหาแบบร่วมมอืของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปริมาณสารสมัพันธ์ 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ซึ่งหมายถึงนักเรียนในกลุ่มโครงการหลักสูตร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม (Science, Mathematics, Technology and 

Environment หรือเรียกว่า SMTE) โรงเรียนสตรีประจ าจังหวัดแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคเรียนที่ 2  ปี

การศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม 35 คน ซึ่ งเป็นนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้วิจัยในการจัด            

การเรียนรู้รายวิชาเคมเีพ่ิมเตมิ 

รูปแบบการวิจัย เป็นลักษณะของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) ที่เป็นวงจร

ปฏิบัติการซ ้าต่อเนื่องกันเป็น 3 วงจร ในแบบของ Kemmis และ McTaggart (1998 อ้างอิงใน สิรินภา กิจเกื้ อกูล, 

2557, น. 149-152)  

ตวัแปรท่ีศึกษา คอื สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอื  

เคร่ืองมือและวิธีการวิจยั เคร่ืองมอืที่ใช้ส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้มดีงัต่อไปนี้ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ

ร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ปริมาณสารสมัพันธ์ เป็นเนื้ อหาในรายวิชาเคมี 2 (เพ่ิมเติม) จ านวน 3 

แผนการจัดการเรียนรู้  แผนการเรียนรู้ ละ 4 ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาในการสอน 3 สัปดาห์ รวม 12 ชั่วโมง โดยแผน             

ที่ 1 เร่ือง คุณภาพน า้มนัเบนซิน แผนที่ 2 เรื่อง เชื้อเพลิงสร้างรายได้ และแผนที่ 3 เรื่อง น า้มนัใช้แล้วดมีปีระโยชน์  

 2. แบบสังเกตสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเกิด

สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอืจากการท ากจิกรรมที่ถูกปรับปรงุจากค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 3. แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ที่พัฒนาขึ้ นตามกรอบ                 

การประเมินของ PISA 2015 ซึ่งตรวจสอบเคร่ืองมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยมีสถานการณ์ทั้งหมด 3 สถานการณ์ 

จ านวนข้อสอบ 12 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 3 ข้อ และแบบเขยีนตอบจ านวน 9 ข้อ 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิจัยในครั้งนี้ เป็นลักษณะของการวิจัยปฏบิัติการในชั้นเรียน (Classroom action 

research) ตามรปูแบบการวิจัยปฏบิตักิารของ Kemmis และ McTaggart (1998 อ้างองิใน สริินภา กจิเกื้อกูล, 2557, น. 

149-152) เป็นวงจร PAOR ที่ต่อเนื่องกนัเป็น 3 วงจรปฏบิตักิาร ดงัต่อไปนี้  1) ขั้นวางแผน (Plan) เป็นขั้นตอนที่ผู้วจิยั

ได้ท าการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  และความสามารถของนักเรียนเพ่ือพิจารณาสิ่งที่ต้องการท าการ

พัฒนาในการจัดการเรียนรู้  2) ขั้นปฏิบัติ (Act) เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยท าการจัดการเรียนรู้ตามที่ได้ออกแบบไว้ 3) ขั้น

สังเกต (Observe) เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยท าการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนควบคู่ไปในขั้นปฏบิัติอย่างละเอียด 4) ขั้น

สะท้อนผล (Reflect) เป็นขั้นตอนของการที่ผู้วิจัยน าผลมาท าการวิเคราะห์ถึงปัญหา และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  

จากนั้นปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลังจากปฏิบัติครบทั้ง 3 วงจร

ปฏบิตักิารแล้วท าการประเมนินักเรียนโดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอื 
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การวิเคราะหข์อ้มูล ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและ

น่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากจึงใช้วิธกีารตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ประเภทวิธี

รวบรวมข้อมูล (Method triangulation) โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 รปูแบบ ได้แก่ 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) จากพฤติกรรมการเกดิสมรรถนะ

การแก้ปัญหาแบบร่วมมือทั้ง 12 สมรรถนะย่อยของนักเรียนในแต่ละวงจรปฏิบัติการโดยใช้แบบสังเกตสมรรถนะการ

แก้ปัญหาแบบร่วมมือ จากนั้นผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล (ชาตรี ฝ่ายค าตา, 2559, น. 58-69) โดยเตรียมข้อมูลดิบ, 

ลดและแยกข้อมูล, รวมกลุ่มข้อมูล, และหาลักษณะร่วมกนั เพ่ือท าการจัดระดับสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของ

นักเรียนโดยน าเสนอผลในรปูแบบของการเขยีนบรรยาย และระบุจ านวนนักเรียน 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ผลจากแบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของ

นักเรียนโดยท าการประเมินระดับสมรรถนะ และจัดล าดับของนักเรียนตามกรอบของ PISA 2015 ที่แบ่งเป็น 3 ระดับ 

ได้แก่ ระดับต ่า กลาง และสงู ผู้วิจัยท าการจัดล าดับผลการประเมินโดยรายงานแต่ละระดับของสมรรถนะเป็นค่าร้อยละ

ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดโดยวิธกีารรวมผลการประเมนิจากสมรรถนะย่อยทั้ง 4 ของแต่ละสมรรถนะหลักเข้าด้วยกนัซึ่ง

คดิรวมเป็นค่าร้อยละตามกรอบของ PISA 2015 นั่นคอื สมรรถนะการสร้างและเกบ็ความเข้าใจที่มร่ีวมกนัคดิเป็นร้อยละ 

50 สมรรถนะการเลือกวิธีด าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาคิดเป็นร้อยละ 20 และสมรรถนะการสร้างและรักษา

ระเบียบของกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 30 จากนั้นน าค่าร้อยละที่ได้จากการประเมินทั้ง 3 สมรรถนะหลักมารวมกนัเป็นผลการ

ประเมนิระดบัสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอืของนักเรียนทั้งหมด 

 

ผลการวิจยั 

 ผู้วิจัยท าการแบ่งการรายงานผลการวิจัยเป็น 2 รปูแบบ ดงันี้  

 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสงัเกตสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือจากการท ากจิกรรม

ตามแผนการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 วงจรปฏบิตักิาร ตามกรอบการประเมนิของ PISA 2015 โดยรายงานเป็นสมรรถนะ

ย่อยที่ประกอบด้วย 12 สมรรถนะย่อยในสมรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ ซึ่งรายละเอยีดมดีงัต่อไปนี้  

1.1 สมรรถนะการสร้างและเกบ็ความเข้าใจที่มีร่วมกนั นักเรียนเกดิสมรรถนะย่อยทั้ง 4 สมรรถนะ นั่นคอื 

1 (การค้นพบมุมมองและความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม โดยในระยะแรกของการจัดการเรียนรู้นักเรียนแบ่งหน้าที่ด้วย

ความพึงพอใจของสมาชิกแต่ละคนเท่านั้นจึงประสบปัญหาเลก็น้อยจากการแบ่งหน้าที่ไม่สอดคล้องกบัความสามารถของ

สมาชิก และท าให้ใช้เวลานานในการร่วมกันแก้ปัญหา แต่ในระยะต่อมา และระยะสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้พบว่า

นักเรียนมีสมรรถนะนี้ ในระดับสูงมากกว่า 30 คน เพราะนักเรียนสามารถระบุหน้าที่ให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ตรงตาม

ความสามารถ และมีการระบุเหตุผลที่เหมาะสมต่อหน้าที่ของสมาชิกทุกคน 2( การแบ่งปันข้อมูล และการเจรจาเกี่ยวกบั

การท าความเข้าใจปัญหาร่วมกนั ระยะแรกพบว่านักเรียนไม่กล้าที่จะน าเสนอปัญหาที่ตนพบ ท าให้ปัญหาที่แต่ละกลุ่มตก

ลงกนัถูกก าหนดโดยสมาชิกที่มคีวามกล้าแสดงออกของกลุ่มเท่านั้น ดงัภาพ 1 

ภาพ 1 แสดงตัวอย่างการระบุปัญหาของนักเรียนโดยด้านซ้ายเป็นของนักเรียนซ่ึงเป็นสมาชิกในกลุ่ม ส่วนด้านขวาเป็นการระบุปัญหาของกลุ่ม

ของนักเรียน 
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แต่ต่อมาพบว่านักเรียนมีการให้ข้อมูลต่อกลุ่ม และมีการแลกเปล่ียนถึงสภาพปัญหาที่ตนพบ ส่วนในระยะ

สดุท้ายนั้นนักเรียนทุกคนมกีารพูดคุยโต้แย้งแลกเปล่ียนข้อมูลกบัสมาชิกในกลุ่ม และบอกเหตผุลในการเลือกปัญหานั้นๆ 

ด้วย ท าให้นักเรียนมีสมรรถนะนี้ ในระดับสงูทั้งหมด 3 (การสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกับการกระท าการแก้ปัญหา 

ส าหรับระยะแรกนั้นนักเรียนยังมีความหวั่นเกรงกับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มจึงไม่กล้าแลกเปล่ียน ความคิดเห็น ท าให้การ

สื่อสารของนักเรียนแต่ละกลุ่มเกดิความตดิขดัเลก็น้อย และส่งผลให้เกดิการผดิพลาดของ การเลือกวิธแีก้ปัญหาให้เป็นไป

ในทศิทางเดียวกนั แต่ในระยะที่สอง และสดุท้ายกลับพบว่านักเรียนกล้าที่จะน าเสนอวิธขีองตนให้กบัสมาชิกในกลุ่ม และ

มีการเรียกร้องให้สมาชิกในกลุ่มมีการแสดงความคิดของตน จากนั้นมีการน าเหตุผลในการเลือกวิธแีก้ปัญหาของสมาชิก

มาร่วมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้เป็นวิธแีก้ปัญหาของกลุ่ม นักเรียนจึงมสีมรรถนะนี้ ในระดับสงูมากกว่า 30 

คน 4 (การตรวจสอบ และปรับปรงุความเข้าใจเกี่ยวกบัปัญหาร่วมกนั ส าหรับวงจรแรกนั้นนักเรียนท าการตรวจสอบความ

เข้าใจเกี่ยวกบัปัญหาร่วมกนัแต่ยังไม่มกีารปรับปรงุความเข้าใจของสมาชิกในกลุ่มให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั นักเรียนจึง

ยอมรับความคิดเหน็ของเพ่ือนบางคนเป็นข้อมูลปัญหาของกลุ่มเท่านั้น แต่ส าหรับวงจรปฏบิัติการหลังจากนั้นนักเรียนมี

พัฒนาการที่ดขีึ้นคอืมกีารริเร่ิมในการปรับปรงุความคดิเหน็ของเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มทุกคนให้เป็นหนึ่งเดยีวกนัคือร่วมกนั

อธบิายเหตผุลของปัญหาที่กลุ่มเลือก โดยผ่านการกล่ันกรองร่วมกบัการแลกเปล่ียนความคดิเหน็ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม 

นักเรียนจึงมสีมรรถนะนี้ ในระดบัสงูทั้งหมด 

  1.2 สมรรถนะการเลือกวิธีด าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา นักเรียนเกิดสมรรถนะย่อยทั้ง 4 

สมรรถนะ คอื 1) การค้นพบความสมัพันธแ์บบร่วมมือกนัในการแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นให้บรรลุเป้าหมาย ในระยะแรกพบว่า

นักเรียนมีการพัฒนาการในการร่วมมือกนัในการท างานยังไม่ดีนักเนื่องจากนักเรียนถูกจัดกลุ่มสมาชิกโดยครูผู้สอนจึงท า

ให้นักเรียนให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกันของกลุ่มน้อย แต่ในวงจรปฏิบัติการต่อมา และสุดท้ายนักเรียนมี

พัฒนาการที่ดีขึ้น เมื่อนักเรียนมีการร่วมมือกนัในวงจรแรกไม่เตม็ที่นักท าให้งานของนักเรียนไม่เป็นที่          น่าพอใจ

เท่าที่ควรนักเรียนจึงได้ค้นพบว่าการร่วมมือกนัในการแก้ปัญหา และเข้าใจถึงประสทิธภิาพของการแก้ปัญหาร่วมกนัที่มี

มากกว่าการแก้ปัญหาเพียงคนเดยีว ดงัภาพ 2 

 

 

ภาพ 2 แสดงตัวอย่างการร่วมกนัลงมือปฏบิัตกิารทดลองของนักเรียนตามแผนการแก้ปัญหาที่แต่ละกลุ่มวางแผนไว้ 

 

  นักเรียนจึงมีสมรรถนะนี้ ในระดับสงูทั้งหมด 2) การระบุ และอธบิายงานที่ต้องท าให้ส าเรจ็ ช่วงวงจร

ปฏิบัติการแรกนักเรียนมีความสับสนในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเนื่องจากยังไม่เข้าใจในหน้าที่ของตนที่ได้รับ

มอบหมายจากกลุ่มจึงท าให้นักเรียนท าหน้าที่ได้ล่าช้า แต่ในระยะต่อมา และสดุท้ายพบว่านักเรียนมีการระบุรายละเอยีด

ของหน้าที่ที่ตนต้องปฏบิัตไิด้ดีขึ้น ท าให้นักเรียนสามารถปฏบิัติหน้าที่ของตนเป็นไปได้ทศิทางที่ถูกต้อง และตรงประเดน็

จึงใช้ระยะเวลาได้รวดเร็วขึ้ น ท าให้นักเรียนมีสมรรถนะนี้ ระดับสูงมากกว่า 28 คน 3) การวางแผน   การแก้ปัญหา 

ระยะแรกพบว่านักเรียนมีการวางแผนแก้ปัญหาโดยมีข้อมูลสนับสนุนเพียงเลก็น้อยจึงประสบปัญหาที่ข้อมูลไม่ครอบคลุม

ต่อการแก้ปัญหา แต่ในระยะสดุท้ายพบว่านักเรียนกล้าเสนอแนวทางแก้ปัญหาของตน เช่น การใช้ความรู้ทางเคมีในการ
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น าน า้มันใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ให้ดีขึ้น เป็นต้น ให้กบักลุ่มและร่วมกนัปรับทศิทางปัญหาของกลุ่มให้เป็นไปในทาง

เดียวกนั และแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม ท าให้การจัดเตรียมอุปกรณ์ และการท าการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ปัญหาของ

กลุ่มนั้นเป็นไปได้ด้วยด ีดงัภาพ 3  

 

 

ภาพ 3 แสดงตัวอย่างผลงานของกลุ่มนักเรียน 

 

นักเรียนจึงมีสมรรถนะนี้ ระดับสงูมากกว่า 30 คน 4) การตรวจสอบผลของการด าเนินงาน และการ

ประเมินความส าเรจ็ในการแก้ปัญหา ช่วงระยะแรกนั้นนักเรียนยังไม่เกดิการตรวจสอบ และควบคุมเวลาให้เหมาะสม แต่

ในระยะต่อมานั้นนักเรียนมีการสอบถามสมาชิกเกี่ยวกบังานที่แต่ละคนปฏบิัต ิแต่ไม่ได้เกดิการร่วมกนัประเมนิงานที่กลุ่ม

ต้องท าให้ส าเรจ็ ส่วนระยะสดุท้ายพบว่านักเรียนสามารถท างานส าเรจ็ได้ตรงตามเวลาที่ก  าหนด และนักเรียนสามารถระบุ

สิ่งที่ควรปรับปรงุได้เมื่อมกีารลงมอืท าการทดลองด้วยวิธทีี่เลือกใช้ในการแก้ไขปัญหา ท าให้นักเรียนเข้าใจปัญหาที่เกดิขึ้น

จริง และปัญหาที่ประสบเพ่ิมเติมมากขึ้ นจึงสามารถประเมินความส าเร็จของวิธีแก้ปัญหาที่กลุ่มเลือกได้เป็นอย่างดี 

นักเรียนจึงมสีมรรถนะนี้ ระดบัสงูมากกว่า 28 คน 

 1.3 สมรรถนะการสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม นักเรียนเกิดสมรรถนะย่อยทั้ง 4 สมรรถนะ คือ 1( 

การเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการแก้ปัญหา ในระยะแรกนักเรียนกส็ามารถปฏบิัติหน้าที่ตามที่ได้จับฉลากแบ่งหน้าที่ภายใน

กลุ่ม แต่ท าหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร และมีนักเรียนบางคนที่ว่างจากการปฏิบัติงานในกลุ่ม ในระยะต่อมา และสุดท้าย

นักเรียนได้มีการปรับ และแบ่งหน้าที่ในการท างานให้กับสมาชิกในกลุ่มได้เหมาะสม และลงตัวมากขึ้น ท าให้นักเรียน

สามารถท าหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของกลุ่ม ท าให้

นักเรียนมีพัฒนาการในสมรรถนะนี้ ระดับสงูทั้งหมด 2( การอธบิายบทบาทหน้าที่ของตน และระเบียบของกลุ่ม ส าหรับ

ระยะแรกนั้นนักเรียนยังไม่สามารถอธบิายหน้าที่ของตน และท าหน้าที่ของตนได้ไม่เตม็ตามประสทิธภิาพมากนัก แต่ใน

ระยะสดุท้ายนั้นพบว่านักเรียนมีความเข้าใจในงานที่ตนต้องปฏบิัติตามที่ได้ตกลงร่วมกนักบักลุ่ม และงานที่ได้รับมีความ

เหมาะสมกับความสามารถท าให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการในสมรรถนะนี้ ระดับสูง

มากกว่า 30 คน 3( การท าตามกฎระเบียบของกลุ่มที่ตกลงร่วมกนั นักเรียนมีพัฒนาในสมรรถนะนี้ดีขึ้นเรื่อยๆ จากใน

วงจรแรกนักเรียนไม่เข้าใจกนัเลก็น้อยในการแบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมแต่ทุกคนกย็อมรับในข้อตกลงของกลุ่ม จากนั้นใน

วงจรสดุท้ายพบว่านักเรียนมีการพูดคุย และแลกเปล่ียนความคิดเหน็ต่อกนัด้วยการใช้เหตุผลท าให้การแก้ปัญหาเป็นไป

ได้ด้วยดี นักเรียนทุกคนเข้าใจถึงความส าคัญในการปฏบิัติตามข้อตกลงของกลุ่ม และเหน็ความส าคัญของสมาชิกทุกคน

ในกลุ่มต่อการร่วมกนัแก้ปัญหา ท าให้นักเรียนมสีมรรถนะนี้ ระดับสงูมากกว่า 30 คน 4( การตรวจสอบ การให้ค าแนะน า 

และการปรับปรงุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม ในระยะแรกนักเรียนมสีมรรถนะนี้ ในระดับต ่า แต่สามารถพัฒนาขึ้นใน
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ระยะต่อมา โดยนักเรียนมีการตรวจสอบผลงานของสมาชิกในวงจรแรกจึงได้เห็นถึงความสามารถของสมาชิกแต่ละคน 

และเกดิการปรับเปล่ียนหน้าที่ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น หากสมาชิกคนใดที่ท าหน้าที่ได้เหมาะสมแล้วจะไม่มีการเปล่ียนแปลงแต่

อย่างใด ท าให้นักเรียนมสีมรรถนะนี้ ระดบัสงูมากกว่า 30 คน ในระยะสดุท้ายได้ 

 2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากการท าแบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียน 

แสดงรายละเอยีดดงัตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 แสดงผลระดับสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือทั้ง 12 สมรรถนะย่อย หลังการจัดการเรียนรู้ครบทั้ง 3 

วงจรปฏบิตักิาร 

สมรรถนะ 
ระดบัสมรรถนะ 

สูง กลาง ต า่ 

1. การสรา้งและเก็บความเขา้ใจที่มีร่วมกนั    

    1.1 การค้นพบมุมมองและความสามารถของสมาชิกในทมี 35 (100%) - - 

    1.2 การแบ่งปันข้อมูล และการเจรจาเกี่ยวกบัการท าความเข้าใจปัญหา

ร่วมกนั 
35 (100%) - - 

    1.3 การสื่อสารกบัสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกบัการกระท าการแก้ปัญหา 34 (97%) 1 (3%) - 

    1.4 การตรวจสอบ และปรับปรงุความเข้าใจเกี่ยวกบัปัญหาร่วมกนั 35 (100%) - - 

2. การเลือกวิธีด าเนินการที่เหมาะสมในการแกปั้ญหา    

    2.1 การค้นพบความสมัพันธแ์บบร่วมมือกนัในการแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นให้

บรรลุเป้าหมาย 
35 (100%) - - 

    2.2 การระบุ และอธบิายงานที่ต้องท าให้ส าเรจ็ 34 (97%) 1 (3%) - 

    2.3 การวางแผนการแก้ปัญหา 35 (100%) - - 

    2.4 การตรวจสอบผลของการด าเนนิงาน และการประเมินความส าเรจ็ใน

การแก้ปัญหา 
35 (100%) - - 

3. การสรา้งและรกัษาระเบียบของกลุ่ม    

    3.1 การเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการแก้ปัญหา 35 (100%) - - 

    3.2 การอธบิายบทบาทหน้าที่ของตน และระเบียบของกลุ่ม  35 (100%) - - 

    3.3 การท าตามกฎระเบียบของกลุ่มที่ตกลงร่วมกนั 30 (86%) 5 (34%) - 

    3.4 การตรวจสอบ การให้ค าแนะน า และการปรับปรงุบทบาทหน้าที่ของ

สมาชิกในกลุ่ม 
35 (100%) - - 

 จากผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และตารางที่ 1 พบว่าระดับสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียน

ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัสงูทั้ง 12 สมรรถนะย่อย โดยมตีวัอย่างการตอบค าถามของนักเรียน ดงัภาพ 4-5 

ภาพ 4 แสดงการค้นพบมุมมอง และความสามารถของสมาชิกในกลุ่มของนักเรียน 
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ภาพ 5 แสดงตัวอย่างการค้นพบความสมัพันธแ์บบร่วมมือกนัในการแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นให้บรรลุเป้าหมายของนักเรียน 

  

 โดยได้ผลการประเมินจากการรวมผลประเมินสมรรถนะย่อยในแต่ละกลุ่มของสมรรถนะหลักเข้าด้วยกนัตาม

เกณฑข์อง PISA 2015 ในสมรรถนะหลักทั้ง 3 สมรรถนะได้แก่ สมรรถนะการสร้างและเกบ็ความเข้าใจที่มร่ีวมกนั (ร้อย

ละ 50) คดิเป็นร้อยละ 49 สมรรถนะการเลือกวิธดี าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา (ร้อยละ 20) คดิเป็นร้อยละ 19 

และสมรรถนะการสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม (ร้อยละ 20) คิดเป็นร้อยละ 29 นอกจากนี้หลังการจัด  การเรียนรู้

ครบทุกวงจรปฏบิัติการท าให้ทราบได้ว่าวิธีการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่ผู้วิจัยได้ท าการ

ปรับปรงุ และพัฒนาขึ้นนั้นสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกดิสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอืขึ้นได้ในระดบัสงู  

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 จากผลการวิจัยทั้ง 3 วงจรปฏบิัติการจากการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่มีการ

จัดการเรียนรู้ ในลักษณะของการท างานเป็นกลุ่มของนักเรียน และมีการเปิดกว้างต่อการแสดงความคิดเห็นใน                  

การแก้ปัญหาจากสถานการณ์ร่วมกนัของสมาชิกพบว่านักเรียนมีระดับสมรรถนะอยู่ในระดับที่สงูเฉล่ียมากกว่า 97% ของ

สมรรถนะย่อยทั้ง 12 สมรรถนะ โดยมสีรรถนะหลัก 3 สมรรถนะ ซึ่งสามารถอภิปรายผลของการวิจัยได้ดงันี้   

 1.1 สมรรถนะการสร้างและเกบ็ความเข้าใจที่มีร่วมกัน ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยทั้ง 4 สมรรถนะ นั่นคือ                     

1) การค้นพบมุมมองและความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม นักเรียนเกดิสมรรถนะนี้ ในขั้นที่ 4 ขั้นการหาทางเลือกในการ

แก้ปัญหา เนื่องจากในขั้นตอนนี้มีการก าหนดให้นักเรียนระบุเหตุผลที่เหมาะสมกบัการปฏบิัติหน้าที่นั้นๆ ของสมาชิกใน

กลุ่ม และนักเรียนได้ทราบความสามารถของสมาชิกจากการท ากจิกรรมในวงจรปฏบิตัิการที่ 1 ร่วมกนั เพราะนักเรียนถูก

จัดกลุ่มสมาชิกโดยครทู าให้นักเรียนไม่ทราบถึงความสามารถของสมาชิก สมรรถนะนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นในวงจรที่ 2 นั่นเอง 

ซึ่งการจัดกลุ่มสมาชิกแบบคละความสามารถสอดคล้องกับแนวคิดของ วราภรณ์  ศรีวิโรจน์ (2557) ว่าการจัดกลุ่มใน

ลักษณะที่ไม่ได้ให้นักเรียนจัดกลุ่มเองนั้นจะช่วยให้นักเรียนเกิดปฏสิัมพันธ์ที่ดีต่อกนั และให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน

การท างานได้เป็นอย่างด ี2) การแบ่งปันข้อมูล และการเจรจาเกี่ยวกบัการท าความเข้าใจปัญหา (ทั่วไป) ร่วมกนั นักเรียน

เกิดสมรรถนะนี้ ในขั้นที่ 4 ขั้นการหาทางเลือกในการแก้ปัญหา นักเรียนได้มีการระบุปัญหาจากสถานการณ์ของตนเอง

จากนั้นน าปัญหาที่ระบุได้มาปรึกษาร่วมกบัสมาชิกโดยสถานการณปั์ญหาที่ก  าหนดให้นั้นเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวของนักเรียน

ท าให้นักเรียนสามารถระบุปัญหาได้จึงกล้าที่จะน าเสนอปัญหาของตนให้กบัเพ่ือนสมาชิกดังที่ ปราณีต เชื้ อทอง (2556) 

กล่าวว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันหรือเร่ืองใกล้ตัวของนักเรียนจะส่งผลให้สามารถกระตุ้นการเรียนรู้  และความ

อยากรู้อยากเหน็ของนักเรียนได้ 3) การสื่อสารกบัสมาชิกในกลุ่มเกี่ยวกบั การกระท าการแก้ปัญหา นักเรียนเกดิสมรรถนะ

นี้ ในขั้นที่ 4 ขั้นการหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนเกดิการแลกเปล่ียนวิธกีารแก้ปัญหาร่วมกนัโดยมีการโต้แย้ง

ด้วยเหตุผลที่สอดคล้องกบั เอกภมูิ จันทรขันตี (2559) ที่ว่าการส่งเสริมให้นักเรียนเกดิการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ด้วย

การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลกบับุคคลอื่นที่มีความคิดเหน็ต่างออกไปจะน าไปสู่การลงข้อสรุปที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ

ร่วมกนัของนักเรียนทั้งสองฝ่ายต่อประเดน็การโต้แย้งที่เกดิขึ้น 4) การตรวจสอบ และปรับปรงุความเข้าใจเกี่ยวกบัปัญหา

ร่วมกนั นักเรียนเกดิสมรรถนะนี้ ในขั้นที่ 5 ขั้น การเตรียมการแก้ปัญหา ซึ่งนักเรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเหน็เกี่ยวกบั

ปัญหาต่อกันเพ่ือท าการเลือกระบุปัญหาเป็นเพียงปัญหาเดียวของกลุ่มจากสถานการณ์ท าให้นักเรียนมีการเข้าใจ

สถานการณปั์ญหาเป็นไปในทศิทางที่ตรงกนั 
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 1.2 สมรรถนะการเลือกวิธดี าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยทั้ง 4 สมรรถนะ 

นั่นคอื 1) การค้นพบความสมัพันธแ์บบร่วมมอืกนัในการแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นให้บรรลุเป้าหมาย นักเรียนเกดิสมรรถนะนี้ ใน

ขั้นที่ 5 ขั้นการเตรียมการแก้ปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของ กนกภรณ์ ทองระย้า (2557 น. 85) นักเรียนได้มีการ

เรียนรู้ ร่วมกันโดยเน้นกิจกรรมการท างานกลุ่ม มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือให้ ประสบความส าเรจ็ตาม

เป้าหมายเดียวกนัท าให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเหน็ความส าคัญของตนเอง และสมาชิกทุกคนในกลุ่มจากบทบาทที่

เท่าเทยีมกนั นักเรียนจึงค้นพบความส าคัญของการแก้ปัญหาร่วมกนัมากกว่าการแก้ปัญหาของสมาชิกเพียงคนเดียว 2) 

การระบุ และอธิบายงานที่ต้องท าให้ส าเร็จ นักเรียนเกิดสมรรถนะนี้ ในขั้นที่ 4 ขั้นการหาทางเลือกในการแก้ปัญหา 

เนื่องจากกจิกรรมการเรียนรู้ได้มีการก าหนดให้นักเรียนได้อธบิายหน้าที่ของตนที่ต้องท าให้ส าเรจ็ นักเรียนจึงสามารถระบุ

หน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมในระยะเวลาจ ากดัได้ 3) การวางแผนการแก้ปัญหา นักเรียนเกดิสมรรถนะนี้ ในขั้นที่ 5 

ขั้นการเตรียมการแก้ปัญหา นักเรียนมีการพัฒนาการวางแผนการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี โดยเรียนรู้ จากสิ่งที่ได้พบ

ร่วมกนัในการท ากจิกรรม ดงัที่ จรญูพงษ์ ชลสนิธุ ์(2559) กล่าวไว้ว่า เมื่อนักเรียนได้ท างาน และแก้ไขปัญหาร่วมกนัของ

สมาชิกส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้จากข้อค้นพบ หรือข้อผดิพลาดเพ่ือให้ได้วิธ ีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม กลุ่มของนักเรียน

จึงได้วิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้องต่อการแก้ปัญหาจากสถานการณ์  4) การตรวจสอบผลของการด าเนินงาน และการ

ประเมนิความส าเรจ็ในการแก้ปัญหา นักเรียนเกดิสมรรถนะนี้ ในขั้นที่ 6 ขั้นการปฏบิตักิารแก้ปัญหา น าเสนอ โต้แย้ง และ

ปรับปรุงแก้ไข โดยนักเรียนมีการสอบถามสมาชิกถึงความส าเรจ็ในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนเมื่อระยะเวลาในการ

แก้ปัญหามอียู่อย่างจ ากดัแต่กลุ่มมภีาระงานที่หลากหลาย และมกีารประเมนิผลของวิธแีก้ปัญหาร่วมกนัในขั้นที่ 5 ขั้นการ

วางแผน และปฏิบัติการแก้ปัญหา โดยนักเรียนสามารถระบุข้อผิดพลาดที่พบจากวิธีที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

ชัดเจนเมื่อมกีารได้ลงมอืปฏบิตักิารทดลองด้วยวิธทีี่กลุ่มเลือกเพราะนกัเรียนได้เหน็ภาพที่แท้จริงในการแก้ปัญหา และพบ

ปัญหาที่ต้องหาหนทางแก้ไขร่วมกนัจริง 

 1.3 สมรรถนะการสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม ประกอบด้วยสมรรถนะย่อยทั้ง 4 สมรรถนะ นั่นคือ 1) 

การเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการแก้ปัญหา นักเรียนเกดิสมรรถนะนี้ ในขั้นที่ 4 ขั้นการหาทางเลือกในการแก้ปัญหา พบว่า

นักเรียนสามารถปฏบิัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มได้เป็นอย่างดี และเข้าใจในความแตกต่างของหน้าที่ของสมาชิก

ในกลุ่ม เนื่องจากได้มีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสมกับสมาชิกทุกคนในกลุ่มท าให้งานส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ                        

2) การอธบิายบทบาทหน้าที่ของตน และระเบียบของกลุ่ม นักเรียนเกดิสมรรถนะนี้ ในขั้นที่ 4 ขั้นการหาทางเลือกในการ

แก้ปัญหา นักเรียนได้น าเสนอหน้าที่ของตนที่เหมาะสมกับที่กลุ่มมอบหมายให้ซึ่งนักเรียนสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่กลุ่ม

ก าหนดได้เป็นอย่างดี และมีความเหมาะสม 3) การท าตามกฎระเบียบของกลุ่มที่ตกลงร่วมกนั นักเรียนเกดิสมรรถนะนี้

ในขั้นที่ 4 ขั้นการหาทางเลือกในการแก้ปัญหา นักเรียนมีการท าหน้าที่ที่ได้รับจากการแบ่งอย่างเท่าเทยีมกนัของสมาชิก

เป็นไปได้ด้วยดี เนื่องจากนักเรียนได้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และมุมมองในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก โดย

นักเรียนได้มกีารเลือกหน้าที่ที่เหมาะสมกบัสมาชิกท าให้การแก้ปัญหาของกลุ่มเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมรีะบบ 4) 

การตรวจสอบ การให้ค าแนะน า และการปรับปรงุบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม นักเรียนเกดิสมรรถนะนี้ ในขั้นที่ 6 ขั้น

การปฏบิัติการแก้ปัญหา น าเสนอ โต้แย้ง และปรับปรุงแก้ไข ซึ่งนักเรียนได้มีการน าเสนอ และเกดิการโต้แย้งในวิธีการ

แก้ปัญหาที่เหมาะสมด้วยเหตุผลเพ่ิมเติมจากเพ่ือนกลุ่มอื่นในชั้นเรียนท าให้เกดิ การแลกเปล่ียนความคิดเหน็ และมีการ

ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มให้ดีย่ิงขึ้นจากค าแนะน าที่ได้รับท าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้วิธีการแก้ปัญหาที่มี

ประสทิธภิาพมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทุกกลุ่มได้ลงมือปฏิบัติการทดลองท าให้นักเรียนมีข้อโต้แย้งต่อกนัในวิธแีก้ปัญหาที่

เหมาะสม และน าไปใช้จริงในชีวิตประจ าวันได้ดขีึ้น 

 จากผลการประเมินระดับสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมื อของนักเรียนจะพบว่า นักเรียนมีผล               

การประเมนิจัดอยู่ในระดบัสงูโดยการจัดการเรียนรู้ ด้วยรปูแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์เนื่องด้วยงานวิจัยนี้ เป็นการ

วิจัยในเชิงคุณภาพที่มีการจัดการเรียนรู้ เป็นวงจรปฏบิัตกิาร 3 วงจรต่อเนื่องกนัซึ่งผู้วิจัยได้ท าการสงัเกตระดับพฤติกรรม

ของนักเรียนจากการท ากจิกรรมทุกขั้นตอนของแต่ละวงจรปฏบิัตกิารด้วยแบบสงัเกตสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

ที่มีเกณฑ์ประเมินระดับสมรรถนะตามกรอบของ PISA 2015 โดยได้มีการน าข้อมูลการเกิดสมรรถนะย่อยทั้ง 12 
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สมรรถนะของนักเรียนจากกจิกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นในแต่ละวงจรปฏบิตักิารมาวิเคราะห์เนื้อหาแล้วท าการปรับปรงุแก้ไข

รายละเอียดปลีกย่อยของกิจกรรมในแต่ละวงจรปฏิบัติการให้สามารถพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของ

นักเรียนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากแต่ละวงจรปฏิบัติการจนกระทั่งได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมต่อการพัฒนา

สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอืของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ให้เกดิขึ้นในระดบัสงูถงึร้อยละ 97 ได้ 

 

สรุปผลการวิจยั 

 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์ให้เกดิสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือเรื่อง ปริมาณสารสมัพันธ์ สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้ ด้วยรปูแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรคน์ั้นมพัีฒนาการของระดบัสมรรถนะที่ดีขึ้นเป็นล าดบั และหลังการ

จัดการเรียนรู้ครบทุกวงจรปฏบิตักิารนักเรียนส่วนใหญ่มรีะดบัสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอืในทุกสมรรถนะย่อยจัด

อยู่ในระดบัสงู  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษาในการท าวิจัยตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสงูต่อความกรุณาและมอบค าแนะน าที่ดีตลอดระยะเวลาในการท าวิจัยฉบบันี้ ให้

เสรจ็สมบูรณ์ ขอขอบคุณคณะครูและผู้ เข้าร่วมวิจัยทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ต่อการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลจน

ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบพระคุณสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ที่ให้ความ

อนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์ (สควค.) เป็นอย่างสงู 
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แบบเชิงวิศวกรรมทีส่่งเสริมสมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมือเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ . )วิทยานิพนธ์ 

ปริญญาการศึกษามหาบณัฑติ(, มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาเคม.ี  

ปราณีต เชื้ อทอง. )2556(. การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหาเรือ่ง 

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5. )วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑติ(, 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาเคม.ี  

วราภรณ์ ศรีวิโรจน์.) 2557(. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอน เรือ่ง ปริมาณสารสมัพนัธแ์บบเนน้การบูรณาการการ

ฝึกอบรมกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ละการเรียนรูแ้บบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ส าหรบันักเรียนระดบัมธัยมศึกษา ตอนปลาย หอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์. )วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา

มหาบณัฑติ(, มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะศึกษาศาสตร์, สาขาวิชาเคม.ี  

สิทธิชัย ชมพูพาทย์) .2554). การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนเพื่อการแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค์ของครู  และ

นักเรียนในโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนทีมี่ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์โดยใชก้ารวิจยัปฏิบัติการเชิง

วิพากษ์ . ) วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ(, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะวิทยาศาสตร์, 

สาขาวิชาการวิจัยพฤตกิรรมศาสตร์ประยุกต.์  

https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/19112
https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/19112
https://www.tci-thaijo.org/index.php/edujournal_nu/article/view/19112
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การวิจยัปฏิบติัการเพือ่พฒันาสมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมืออย่างสรา้งสรรค ์

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 

ดว้ยการจดัการเรียนรูแ้บบสรา้งสรรคเ์ป็นฐาน เรือ่ง ปฏิกิริยาเคมี 
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บทคดัย่อ 

 สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสมรรถนะนี้จะท าให้เยาวชน

เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล สามารถประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผล  รวมทั้งหาทางเลือกและ

ตัดสนิใจในการแก้ปัญหาร่วมกบับุคคลได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็น

หนึ่งในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท  าให้นักเรียนเกิดการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์  การท างานเป็นกลุ่ม และน าไปสู่การคิด

แก้ปัญหา งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ เมื่อการ

จัดการเรยีนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน เรื่อง ปฏกิริิยาเคมขีองนักเรียนในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายในการ

วิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นักเรียนจ านวน 49 คน การวิจัยครั้งนี้ ใช้

รปูแบบการวิจัยปฏบิตักิารใช้ชั้นเรียนตามวงจร PAOR ทั้งหมด 3 วงจร โดยวิธดี าเนินการวิจัยท าได้โดยการจัดการเรียนรู้

เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี จ านวน 3 แผน และท าการเกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง

สร้างสรรค์ และใบกิจกรรม จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีระดับสมรรถนะสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง

สร้างสรรคส์งูขึ้นจากวงจรปฏบิตักิารที่ 1  วงจรปฏบิตักิารที่ 2  และวงจรปฏบิตักิารที่ 3  ตามล าดบั 

ค าส าคญั: การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน  สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรค์   

 

Abstract 

 Creative collaborative problem solving competency is very important because of that it can helps our youth  

understand and accept the differences in others, rational assessments of a situation with the correct information and 

find creative and diverse ways to determine the best approach. Creativity-based learning approach allows students 

to develop their creativity, collaborative group work to learn or solve a problem and applying knowledge in real 

life. The purpose of this research was to investigate grade 10 th students’ creative collaborative problem solving 

competency through using creativity-based learning approach. The participants of the study were 49  grade 10 th 

students registered in 2nd semester of 2016 academic year.  In this study, classroom action research was employed 

as a research methodology.  In the research process, the cycle of PAOR was run in three loops according to 
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classroom action research.  The research was conducted by using the three developed lesson plans using creativity-

based learning approach in learning the topic of chemical reaction and the data were collected by using the developed 

creative collaborative problem solving test and the developed work sheets. The result showed that the students’ 

creative collaborative problem solving competency was increased and developed significantly from cycle I, cycle II 

and cycle III respectively. 

Keywords: Creativity-Based Learning, Creative Collaborative Problem  

 

บทน า 

  การประเมินด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ เป็นสมรรถนะที่ส  าคัญและจ าเป็นทั้งทางการศึกษาและการท างาน 

นั่นคอื ความสามารถของบุคคลในการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่มเพ่ือร่วมกนัแก้ปัญหาอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยการแบ่งปัน

ความรู้ความเข้าใจที่มี และรวบรวมความรู้ที่จ าเป็นและความพยายามเข้าด้วยกันเพ่ือแก้ปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆ 

(OECD, 2013 p.3)  

 นอกจากความร่วมมือจากการท างานเป็นกลุ่มจะช่วยให้การแก้ปัญหาเกดิประสทิธภิาพตามที่ได้มีการประเมิน

สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ใน PISA 2015 แล้วนั้น กย็ังมอีกีทกัษะหนึ่ง นั่นกค็อื การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

ความคิดสร้างสรรค์อนัเกดิจากปัญญาของมนุษย์นั้นเป็นแรงผลักดันที่ส  าคัญอย่างย่ิง ที่ช่วยให้มนุษย์สามารถแก้ไขปัญหา

ต่างๆได้ตลอดมา (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2546, น. 2) อีกทั้ง สิทธิชัย ชมพูพาทย์ (2554, น. 6) กล่าวว่า การ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ คือ การคิดลึกและหลากหลายที่สุด ปราศจากการตัดสินความคิดต่างๆ ว่าดีหรือไม่ แล้วจึง

พิจารณาความคิดเหล่านั้นเพ่ือเลือกและประเมนิวิธกีารแก้ปัญหาจนได้วิธทีี่ดีที่สดุในการแก้ปัญหา โดยเชื่อมั่นว่าสามารถ

แก้ปัญหาและก ากบัตนเองขณะท าการแก้ปัญหาได้ 

 จากกรณข้ีางต้นจะเหน็ได้ว่าทั้งการแก้ปัญหาแบบร่วมมือและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ต่างกเ็ป็นสมรรถนะ

ที่มีความส าคัญอย่างย่ิงในการแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ คือสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือเน้นการแก้ปัญหาโดยผ่าน

กระบวนการกลุ่ม ส่วนสมรรถนะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์เน้นการแก้ปัญหาด้วยความคดิสร้างสรรคข์องผู้แก้ไข เมื่อ

วิเคราะห์ถึงความสอดคล้องของสมรรถนะทั้งสอง พบว่าสมรรถนะทั้งสองมีความสอดคล้องกนัคือมุ่งสู่การแก้ปัญหาที่มี

ประสทิธภิาพมากที่สดุ ผู้วิจัยจึงสงัเคราะห์สมรรถนะนี้ ว่าสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์   เพ่ือจะท า

ให้นักเรียนเกิดกระบวนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน มีการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาอย่าง

หลากหลาย ร่วมกบัการใช้หลักการและเหตผุลของข้อมูลที่มอียู่มาใช้ในการแก้ปัญหา เพ่ือค้นหาทางเลือกที่มปีระสทิธภิาพ

ที่สดุในการแก้ปัญหานั้นๆ ร่วมกนั การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสรรค์ให้แก่นักเรียน

จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือเตรียมนักเรียนเหล่านี้ ให้พร้อมในการด าเนินชีวิตนอกห้องเรียน เป็นบุคคลที่มีทั้งคุณภาพ

และศักยภาพ เป็นก าลังหลักในการพัฒนาประเทศ 

 บุคคลที่มคีวามสามารถในการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรคน์ั่นย่อมมีโอกาสที่จะไปสู่เป้าหมายได้ดีกว่า

ผู้ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งสมรรถนะนี้สามารถฝึกฝนได้ และการฝึกฝนสมรรถนะด้านนี้ เป็นหน้าที่ของครู แต่ปัจจุบนั

กลับพบว่าระบบการศึกษาของไทยขาดการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์  ก็

เนื่องมาจากระบบการศึกษาของประเทศไทยยังเป็นระบบที่ฟังจากครูอย่างเดียว ไม่กล้าคิด ไม่กล้าแสดงความคิดเหน็ 

วิเคราะห์ไม่เป็น ใฝ่หาความรู้ ด้วยตนเองน้อย นักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ (อาภรณ์ รัตน์มณี, 2553, น. 

2) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2557/2558 โดย ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559, น. 

109-110)  พบว่า ครูใช้วิธสีอนแบบเน้นการจัดการเรียนการสอนเชิงบรรยายมากเกนิไป ครูไม่ได้สนใจและไม่มีเวลาที่

จะแบ่งให้มกีารคดิวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา จนผู้เรียนขาดโอกาสในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ผู้เรียนมสี่วนร่วมในกจิกรรมการ

เรียนการสอนและการมีปฏสิมัพันธร์ะหว่างผู้ เรียนค่อนข้างน้อย จึงเป็นผลให้เมื่อผู้ เรียนเผชิญปัญหา ไม่สามารถหาทาง

แก้ไขด้วยตนเองได้  
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 ปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับผลจากการส ารวจสภาพปัญหาในห้องเรียนเกี่ยวกับสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ

ร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ด้วยการสงัเกตพฤติกรรม การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และแบบทดสอบวัดสมรรถนะการ

แก้ปัญหาแบบร่วมมือตามกรอบของ PISA 2015 กบักลุ่มเป้าหมาย จากการสงัเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มนักเรียนมี

การอธบิาย สื่อสาร ประสานงาน ค่อนข้างน้อย ไม่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน เนื่องจากการท างานจะเป็นหน้าที่

หลักของสมาชิกเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีการน าเสนอเพ่ือคิดหาวิธทีี่หลากหลาย ผลงานจึงมักออกมาในรูปแบบ

เดียวกัน เมื่อผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกับกลุ่มตัวอย่างพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะความ

ร่วมมือในการท างานกลุ่มเนื่องจากในการท างานกลุ่มของนักเรียนส่วนใหญ่ ขาดการสื่อสาร ขาดการอธบิายถึงงานที่ต้อง

ร่วมกนัท า ขาดการวางแผนในการด าเนินการที่เหมาะสม และขาดการแบ่งหน้าที่ และเมื่อผู้วิจัยได้ทดลองใช้แบบทดสอบ

วัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือของนักเรียนกลุ่มเดียวกนั พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มคีวามสามารถในการแก้ปัญหา

ที่สอดคล้องกับผลการประเมินระดับประเทศ ดังนั้นจะพบว่านักเรียนแสดงสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง

สร้างสรรคไ์ด้ไม่ดเีท่าที่ควร จากปัญหาต่างๆ ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมกีารปรับปรงุพัฒนากจิกรรม

การเรียนรู้ในห้องเรียนเพ่ือให้สามารถช่วยพัฒนาสมรรถนะนี้ของนักเรียน  

 เมื่อผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์เนื้ อหาในบทเรียนวิชาเคมีพ้ืนฐานที่จะสามารถน ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรคข์องนักเรียน ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า เนื้อหาเรื่อง ปฏกิริิยา

เคมี มีความเกี่ยวข้องกบัชีวิตจริงของนักเรียนเป็นอย่างมาก เนื่องจากรอบๆ ตัวเราและในร่างกายเรามีปฏกิริิยาเคมีเกดิ

ขึ้นอยู่ตลอดเวลา ปฏิกิริยาเคมีแต่ละชนิดมีปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 5 

ประการ ได้แก่  ความเข้มข้น  พ้ืนที่ผวิ  อณุหภมู ิ ตวัเร่งปฏกิริิยา และธรรมชาตขิองสาร การที่มนุษย์สามารถปรับเปล่ียน

และควบคุมปัจจัยต่างๆ  ดังกล่าวได้ ท าให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาได้อย่างกว้างขวาง  ดังนั้นการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนนี้จึงเหมาะสมที่จะจัดกจิกรรม โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการแก้ปัญหาสถานการณเ์กี่ยวกบั

ปฏกิริิยาเคมใีนชีวิตประจ าวันผ่านการท างานร่วมกนัมากกว่าการสอนแบบบรรยาย  

 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเป็นหนึ่งในแนวทางการสอน เป็นการน าปัญหามาเป็นตัวกระตุ้นให้

ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนค้นหาสาเหต ุและกลไกของการเกดิปัญหานั้น ค้นคว้าความรู้ พ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกบัปัญหา

ด้วยตนเอง เพ่ือจะน าไปสู่การระบุประเดน็ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยวิธทีี่หลากหลายโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม จากการใช้

สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นบริบทของการเรียนรู้  วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2558, น. 23-37) กล่าวว่าการจัดการ

เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะในการคิดแก้ปัญหา ทักษะด้านการท างานเป็นทีม  และ 

ทกัษะด้านการคิดสร้างสรรค์ นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่บ่งบอกว่ารูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานสามารถพัฒนา

ด้านการคิด คือ การคิดสร้างสรรค์ การคิดมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหาได้ (มงคล เรียงณรงค์ และ ลัดดา ศิลา

น้อย, 2558, น. 141-148)  ดงันั้นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้รปูแบบการสอนแบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานจึงอาจเป็น

วิธทีี่สามารถพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรคไ์ด้  

 ในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยเกิดแนวคิดที่จะท าวิจัยเพ่ือศึกษาและพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง

สร้างสรรค์ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ในรายวิชาเคมีพ้ืนฐาน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ในการคิดแก้ปัญหาเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีและ

สามารถเชื่อมโยงบทเรียนเข้าสู่ชีวิตจริงได้ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้สามารถหาแนวทางในการ

แก้ปัญหาที่เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ในสงัคมแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ หรือศตวรรษที่ 21 นั่นเอง 

 

จุดประสงคข์องการวิจยั 

 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ เมื่อการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 

เรื่อง ปฏกิริิยาเคมขีองนักเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
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วิธีด าเนินการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย  

 นักเรียนจ านวน 1 ห้องเรียน ที่ก  าลังศึกษาอยู่ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 49 คน แยกเป็นนักเรียนชาย จ านวน 

45 คน และนักเรียนหญิงจ านวน 4 คน เป็นนักเรียนที่ก  าลังศึกษาในรายวิชาเคมีพ้ืนฐาน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เลือกเรียนทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์  

รูปแบบการวิจยั 

 ส าหรับการวิจัยปฏบิัตกิารเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ผู้วิจัยได้

ใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action research) ตามแนวคิดของ Kemmis (1998) (อ้างอิงใน 

สุวิมล ว่องวาณิช, 2557, น. 22-24) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติ (Act) ขั้นสังเกต 

(Observe) และขั้นสะท้อนผล (Reflect)  

 

สิ่งท่ีศึกษา 

 1. การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน  

 2. สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรค์ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง

สร้างสรรค์ของนักเรียน เรื่อง ปฏกิริิยาเคมี จ านวน 3 แผนการจัดการเรียนรู้  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ปฏกิริิยา

เคมใีนชีวิตประจ าวนั อตัราการเกดิปฏกิริิยาเคมี และปัจจัยที่มผีลต่ออตัราการเกดิปฏกิริิยาเคม ีแผนละ 5 ชั่วโมง รวม 15 

ชั่วโมง  

 ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ด าเนินการจัดการเรียนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

ดังต่อไปนี้  ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งปัญหารายบุคคล ขั้นที่ 3 ขั้นกจิกรรมกลุ่ม ขั้นที่ 4  ขั้นน าเสนอ

ผลงาน ขั้นที่ 5 ขั้นสรปุและประเมนิผล 

 2. แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรค์ 

 สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรค์ เป็นสมรรถนะที่บุคคลจ าเป็นที่จะต้องอาศยัความร่วมมอืใน

การคิดแก้ปัญหากบับุคคลอื่น มีการประยุกต์ใช้ความคิด เพ่ือให้ได้วิธกีารแก้ปัญหาที่หลากหลาย และน าไปสู่การเฟ้นหา

วิธีการแก้ปัญหาที่ดีและมีประสทิธิภาพมากที่สุดผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยผู้วิจัยประเมินระดับสมรรถนะจากการเขียน

ตอบอย่างอสิระของนักเรียนในแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากผู้เชียวชาญเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีค่า IOC เท่ากบั 1 

ลักษณะข้อสอบนั้นเป็นข้อสอบที่ประกอบไปด้วย 2 สถานการณ ์คอื สนิมเหลก็ และฝนกรด และข้อค าถามที่สร้างขึ้นจะใช้

กรอบของการสร้างแบบทดสอบวัดสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอืของ PISA 2015 ผนวกร่วมกบัการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ ซึ่งสมรรถนะย่อยทุกสมรรถนะจะมข้ีอสอบวัด รวมทั้งสิ้น 10 ข้อ แบ่งเป็น การสร้างและเกบ็รักษาความเข้าใจ

ที่มีร่วมกัน 4 ข้อ การเลือกวิธีด าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2 ข้อ และการสร้างและรักษา

ระเบยีบของกลุ่ม 4 ข้อ  

 3. ใบกจิกรรม 

 ผู้วิจัยสร้างใบกจิกรรมขึ้นมาเพ่ือให้นักเรียนเขียนตอบเกี่ยวกบัการท างานกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยน ามาใช้เป็นเคร่ืองมอืใน

การเกบ็ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ โดยในใบกิจกรรมประกอบไปด้วยประเดน็

ต่างๆ เช่น การแบ่งหน้าที่รับผดิชอบ การระบุประเดน็ปัญหา วิธแีก้ปัญหา และแนวคดิหรือข้อความรู้ที่ต้องศึกษาที่จาเป็น

ต่อการแก้ปัญหา เป็นต้น 
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การเก็บรวมรวมขอ้มูล   

 ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้  1) ก่อนการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัยด าเนินการชี้แจงวัตถุประสงคเ์กี่ยวกบั

การจัดการเรียนรู้ แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน และผู้ วิจัยด าเนินการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้

แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ 2) ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้  เรื่อง ปฏกิริิยา

เคมี ด้วยตนเอง ซึ่งด าเนินการสอนกลุ่มเป้าหมายตามแผนการจัดการเรียนรู้  ระยะเวลาทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง 3) ในระหว่าง

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  ผู้วิจัยด าเนินการเกบ็ข้อมูลโดยใช้ใบกจิกรรมของนักเรียน 4) หลังจากการจัดการเรียนรู้ครบ

แต่ละวงจร PAOR ผู้ วิจัยน าผลจากการจัดการเรียนรู้มาท าการสะท้อนผล 5) ผู้วิจัยน าผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้  แล้วน าไปใช้ในวงจรถัดไป 6) ผู้ วิจัยท าการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนอีกครั้งโดยใช้แบบทดสอบ

สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรค์  

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ มีรายละเอยีด

ดงัต่อไปนี้  

 1. น าข้อมูลจากใบกิจกรรมและแบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์  มาท าการ

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (Content analysis)  (สิรินภา กิจเกื้ อกูล, 2557) ซึ่งการวิเคราะห์เชิง

เนื้ อหาคือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ สรุป และรายงาน ให้ทราบถึงระดับการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนจากการท า

กจิกรรมในชั้นเรียน 

 2. ผลการทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์จะอยู่ในรูปของระดับสมรรถนะ  ซึ่งจะ

น าไปใช้จัดกลุ่มระดบัสมรรถนะ และถูกน าไปวิเคราะห์ถงึระดับการมสีมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์

ของนักเรียน ซึ่งแบ่งเป็น ระดบัตํ่า ระดบักลาง และระดบัสงู โดยการวิเคราะห์และสรปุผลจะแสดงข้อมูลในรปูของร้อยละ 

 3. ท าการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีสามเส้า (Triangulation) ซึ่งท าการตรวจสอบโดยน าข้อมูลการ

สะท้อนผลที่ได้จากเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่าง

สร้างสรรค ์แบบสงัเกตพฤตกิรรมการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรค์ และใบกจิกรรม มาวิเคราะห์และพิจารณาถึง

ผลการด าเนินงานว่าข้อมูลที่ได้ให้ผลที่เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งจะแสดงให้เหน็ถงึความน่าเชื่อถอืของข้อมูล 

 

ผลการวิจยั 

1. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากใบกิจกรรมนกัเรียน  

 ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่เรียนด้วยจัดการเรียนรู้ตามรปูแบบการจัดการเรียนรู้ที่แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานมกีาร

พัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรคด์ขีึ้นอย่างเป็นล าดบั ดงัตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงระดบัสมรรถนะของนักเรียน 

สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ระดับสมรรถนะจากวงจรปฏบิัติการที่ 

1 2 3 

สงู กลาง ต ่า สงู กลาง ต ่า สงู กลาง ต ่า 

การสร้างและเกบ็รักษาความเข้าใจที่มร่ีวมกนั 29% 29% 42% 14% 57% 29% 86% 14% 0% 

การเลือกวิธดี าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 29% 57% 14% 43% 43% 14% 43% 57% 0% 

การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม 0% 29% 71% 0% 43% 57% 43% 57% 0% 

 จากการวิเคราะห์เชงิเนื้อหาจากใบกจิกรรมของนักเรียนที่นักเรียนได้เขยีนบนัทกึในระหว่างการท ากจิกรรม 

ได้ผลดงัต่อไปนี้ 
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 สมรรถนะที่ 1 การสร้างและเกบ็รักษาความเข้าใจที่มีร่วมกนั ในตอนแรกของการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียน

บางส่วนมีความสับสนไม่สามารถแยกแยะปัญหาที่จะต้องแก้ได้ อีกทั้งยังใช้ข้อมูลที่ค่อนข้างไม่สอดคล้องกับปัญหาจะ

พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีระดับสมรรถนะอยู่ระดับต ่า ถึง 42% แต่ในตอนท้ายพบว่านักเรียนสามารถเรียนรู้และท าความ

เข้าใจองค์ความรู้  หรือมุมมองที่เป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ สอดคล้องกับปัญหา รวมทั้งสามารถทราบถึงปัญหาและ

อปุสรรคที่สมัพันธก์บังานที่ตนเองและเพ่ือนร่วมกลุ่มต้องด าเนินการแก้ไข ท าให้ระดบัสมรรถนะของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่

ที่ระดบั สงู ที่ 86% ตวัอย่างการระบุปัญหาจากสถานการณแ์สดงดงัภาพ 1 

 

 
(ก)     (ข) 

ภาพ 1 แสดงการระบุปัญหา (ก) ในวงจรปฏบิัติการที่ 1 (ข) ในวงจรปฏบิัติการที่ 3 

 

 สมรรถนะที่ 2 การเลือกวิธดี าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มกีาร

ออกแบบวิธแีก้ปัญหาที่ค่อนข้างสอดคล้องกบัปัญหา และ เลือกวิธดี าเนินการที่ค่อนข้างเหมาะสม แต่กยั็งคงมีนักเรียนที่

ออกแบบและเลือกวิธีแก้ปัญหาที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ครูก าหนดหรือมีสมรรถนะอยู่มีระดับต ่า 14% แต่วงจร

สดุท้ายพบว่าไม่มนีักเรียนที่แสดงสมรรถนะในระดบัต ่า ดงัภาพ 2 

 

 
(ก)     (ข) 

ภาพ 2  แสดงการเลือกวิธแีก้ปัญหา (ก) ในวงจรปฏบิัติการที่ 1 (ข) ในวงจรปฏบิัติการที่ 3 

 

 สมรรถนะที่ 3 การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม นักเรียนมีการพัฒนา จะเหน็ได้จากวงจรแรกนักเรียนส่วน

ใหญ่แสดงสมรรถนะในระดับต ่า ที่ 71%  เมื่อผ่านวงจรที่ 2 และ 3 จ านวนนักเรียนที่แสดงสมรรถนะระดับต ่ามีจ านวน

น้อยลงตามล าดับ เนื่องจากนักเรียนสามารถระบุหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับความสามารถของสมาชิก 

โดยเฉพาะวงจรสดุท้ายพบว่าไม่มีนักเรียนที่แสดงสมรรถนะในระดับต ่าเลย ตัวอย่างการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบพร้อมกับ

การให้เหตผุล 
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(ก)     (ข) 

ภาพ 2  แสดงการแบ่งหน้าที่ (ก) ในวงจรปฏบิัติการที่ 1 (ข) ในวงจรปฏบิัติการที่ 3 

 

2. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบทดสอบสมรรถนะการแกปั้ญหาแบบร่วมมืออย่างสรา้งสรรค ์  

 จากการวิเคราะห์ระดบัสมรรถนะก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานของ

นักเรียนพบว่านักเรียนมรีะดบัสมรรถนะหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ดงัตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 แสดงระดบัสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการ  

    เรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน 

สมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ระดับสมรรถนะ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 

สงู กลาง ต ่า สงู กลาง ต ่า 

การสร้างและเกบ็รักษาความเข้าใจที่มร่ีวมกนั 22% 35% 43% 47% 40% 13% 

การเลือกวิธดี าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 14% 11% 75% 59% 32% 9% 

การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม 23% 27% 50% 54% 24% 22% 

 

 เมื่อจัดกลุ่มระดบัสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรคข์องนักเรียน ดงัตารางที่ 2 พบว่า  

 สมรรถนะที่ 1 การสร้างและเกบ็รักษาความเข้าใจที่มร่ีวมกนั สมรรถนะด้านการสร้างและเกบ็รักษาความเข้าใจที่

มีร่วมกนั ก่อนเรียนนักเรียนแสดงระดับสมรรถนะสงู กลาง ต ่า คือ ร้อยละ 22 35 และ43 9มล าดับ เมื่อผ่านการจัดการ

เรียนรู้แล้วนักเรียนแสดงระดบัสมรรถนะหลังเรียนที่ระดบั สงู กลาง ต ่า เท่ากบั ร้อยละ 47 40 และ13 ตามล าดบั  

 สมรรถนะที่ 2 การเลือกวิธดี าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์ก่อนเรียนพบว่านักเรียนส่วน

ใหญ่ร้อยละ 75 มีสมรรถนะด้านนี้อยู่ในระดับต ่า มีเพียงร้อยละ 14 เท่านั้นที่มีระดับสมรรถนะอยู่ในระดบัสงู เมื่อท าการ

ทดสอบหลังเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 59 มีสมรรถนะด้านนี้ อยู่ในระดับสงู และมีนักเรียนเพียงร้อยละ 9 ที่

แสดงระดบัสมรรถนะด้านนี้อยู่ในระดบัต ่า  

 สมรรถนะที่ 3 การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม เมื่อท าการทดสอบก่อนเรียนนักเรียนมีระดับสมรรถนะสูง 

กลาง ต ่า เท่ากบั ร้อยละ 23 27 และ 50 ตามล าดบั และเมื่อท าการทดสอบหลังเรียนนักเรียนมีระดับสมรรถนะสงู กลาง 

ต ่า คือ ร้อยละ54 24 และ 22 ตามล าดับ โดยภาพรวมพบว่านักเรียนมีการพัฒนาระดับสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบ

ร่วมมอือย่างสร้างสรรคท์ั้ง 3 ด้าน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป้นฐานสามารถพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ

อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ โดยนักเรียนแสดงให้เหน็ถึงการมีพัฒนาการตลอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง  3 วงจร

ปฏบิตักิาร อภิปรายผลการวิจัยได้ดงันี้  

 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการให้นักเรียนเกดิการพัฒนาทกัษะการคดิ

สร้างสรรค์  การท างานเป็นกลุ่ม และน าไปสู่การคิดแก้ปัญหา นักเรียนสามารถท างานและสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี
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ประสทิธภิาพ รวมถึงการใช้ความรู้ที่สอดคล้องกบับริบทจริงและสามารถน าไปใช้ได้ (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 2558, หน้า 

23-37) โดยสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ เป็นสมรรถนะที่เน้นความร่วมมือในการคิดแก้ปัญหา

กับบุคคลอื่น โดยใช้ทักษะต่างๆ มากมาย ทั้งทางด้านการคิด การสื่อสาร ความร่วมมือ เพ่ือให้ได้วิธีการแก้ปัญหาที่

หลากหลาย และน าไปสู่การเฟ้นหาวิธกีารแก้ปัญหาที่ดีและมีประสทิธภิาพมากที่สดุ ในการแสดงออกถึงการมีสมรรถนะ

ดังกล่าวนักเรียนจะต้องมีความสามารถตามสมรรถนะย่อยทั้ง 3 สมรรถนะ จากการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว

สามารถพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนดงัต่อไปนี้  

 สมรรถนะที่ 1 การสร้างและเกบ็รักษาความเข้าใจที่มีร่วมกัน นักเรียนเกิดสมรรถนะด้านนี้ ในขั้นตั้งปัญหา

รายบุคคล และขั้นกจิกรรมกลุ่ม การจะเกิดสมรรถนะนี้ ได้จ าเป็นต้องเร่ิมจากการกระตุ้นนักเรียนด้วยสถานการณปั์ญหาที่

เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจ าวันของนักเรียน หรือเป็นสถานการณ์ปัญหาที่นักเรียนคุ้นเคย นักเรียนแต่ละคนได้ท าการระบุ

ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูได้น าเสนอในขั้นตั้งปัญหารายบุคคล เช่น เร่งให้สกุ เป็นสถานการณ์ปัญหาที่ชาวสวนต้องการ

เร่งการสกุของมะม่วง โดยสถานการณปั์ญหาดงักล่าวจะท าหน้าที่เป็นตวัก าหนดทศิทางในการท ากจิกรรมของนักเรียน ท า

ให้นักเรียนได้อธิบายถึงปัญหา วิธีแก้ปัญหา และแบ่งปันความเข้าใจที่มีต่อปัญหากับสมาชิกกลุ่ม จนน าไปสู่การลงมติ

ภายในกลุ่มของนักเรียนเพ่ือระบุปัญหา วิธีแก้ปัญหา และข้อความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาในขั้นกิจกรรมกลุ่ม 

สอดคล้องกบั สทิธชิัย ชมพูพาทย์ (2553) การเร้าความสนใจของนักเรียนโดยใช้สถานการณ์ที่แสดงถึงปัญหา เป็นการ

กระตุ้นให้นักเรียนเกดิความกระตือรือร้น สนใจและพร้อมที่จะเรียนหรือท ากจิกรรม ท าให้นักเรียน ระบุปัญหาที่แท้จริง

จากสถานการณ์และตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหา มีการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ น าไปสู่การเลือกวิธกีาร

แก้ปัญหาของกลุ่ม สอดคล้องกบั สทุธพิงษ์ พงษ์วร (2555) กล่าวว่าในการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เกดิกับผู้ เรียน ผู้สอน

จะต้องเลือกเลือกใช้ประเดน็ที่น ามาใช้ควรเป็นเร่ืองที่อยู่ในความสนใจของสังคม หรือเป็นสิ่งใกล้ตัวผู้ เรียน เพ่ือท าให้

ผู้เรียนเหน็ประโยชน์ของการน ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน และผู้เรียนกจ็ะได้เรียนรู้รปูแบบของการตั้งค าถาม ระบุปัญหา และ

วิธกีารแก้ปัญหา 

 สมรรถนะที่ 2 การเลือกวิธดี าเนินการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ นักเรียนเกดิสมรรถนะด้านนี้

ในขั้นกิจกรรมกลุ่ม เนื่องจากมีการส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนท าการสื่อสารกันภายในกลุ่ม น าเสนอถึงปัญหาและวิธี

แก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ก  าหนด นักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิด เพ่ือลงมติเลือกวิธีแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุดจากวิธีทั้งหมดที่สมาชิกเสนอมาร่วมกัน หลังจากนั้นนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาตามที่ได้

วางแผนไว้ และสมรรถนะนี้ ยังถูกพัฒนาในขั้นน าเสนอ นักเรียนนั้นจะได้น าเสนอผลงานที่ตนเองที่ได้ไปค้นคว้าและ

ทดลองออกมา และผลงานที่น าเสนอนั้น เมื่อผู้เรียนออกมาท าการเสนอหน้าชั้น ผู้ที่มหีน้าที่หลักในการแสดงความคดิเหน็ 

และซักถามนั้นคือเพ่ือนร่วมห้อง เพ่ือนร่วมห้องจะเป็นผู้ซักถามถึงข้อดีหรือจุดเด่น ข้อเสยีหรือจุดบกพร่อง ของวิธกีาร

นั้นๆ ถ้าหากว่าวิธีที่นักเรียนเลือกมานั้นไม่ประสบความส าเร็จตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ นักเรียนสามารถเสนอวิธีการ

แก้ปัญหาใหม่เพ่ือปรับปรุงในรูปของข้อเสนอแนะ ลักษณะการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นวิธีการสืบเสาะหาความรู้ที่

นักวิทยาศาสตร์ใช้ ดังที่กุศลิน มุสิกุล (2550) กล่าวไว้ คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ท ากิจกรรม นักเรียนสามารถ

อภิปราย อธบิาย สรปุ และสื่อสารการทดลองหรือวิธกีารแก้ไขปัญหาให้ผู้อื่นบนพ้ืนฐานของข้อมูลและเหตุผล ส่งเสริมให้

นักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนในการตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานต่างๆ มาใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือ

แก้ปัญหา ข้อสงสยัที่ตนมเีพ่ือให้เกดิความรู้ความเข้าใจในหลักการและเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์  

 สมรรถนะที่ 3 การสร้างและรักษาระเบียบของกลุ่ม นักเรียนเกดิสมรรถนะด้านนี้ ในขั้นกจิกรรมกลุ่ม เนื่องจาก 

ในขั้นกิจกรรมกลุ่มเป็นขั้นที่ส่งเสริมให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็นทีม แต่ละกลุ่มศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

เพ่ือสร้างผลงานสร้างสรรค์ หรือในรปูแบบต่างๆ ที่หลากหลายอนัจะน าไปสู่การแก้ปัญหา โดยที่นักเรียนมีการระบุหน้าที่

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความสามารถของสมาชิก เช่นการเลือกหัวหน้ากลุ่ม ผู้น าเสนอ เป็นต้น 

ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถปฏบิตังิานภายใต้ความแตกต่างทางความคดิ บุคลิกภาพ และลักษณะนิสยัได้ นักเรียนสามารถ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนและเพ่ือนร่วมกลุ่ม และสามารถปฏบิตัิตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น อกีทั้งนักเรียนส่วน
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ใหญ่สามารถรับมือกับปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างการท างานร่วมกันกับกลุ่มได้อย่างเหมาะสม มีวิธีการ

ตกัเตอืน อธบิายความส าคญัในหน้าที่ การท างานและแก้ไขความขดัแย้งที่เกดิขึ้นได้อย่างเหมาะสม  

 

สรุปผลการศึกษา 

  จากการศึกษาศึกษาผลการพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รปูแบบการจัดการ

เรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐาน เรื่อง ปฏกิริิยาเคมขีองนักเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรปุได้ว่านักเรียนที่

เรียนด้วยจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรคเ์ป็นฐานมรีะดบัสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรค์ หลังเรียนสงู

กว่าก่อนเรียน และมกีารพัฒนาการแก้ปัญหาแบบร่วมมอือย่างสร้างสรรคด์ขีึ้นอย่างเป็นล าดบั 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษาตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอย่างสงู

ในความกรุณาให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาในการท าวิจัยจนท าให้การวิจัยครั้งนี้ เสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณคณาจารย์และผู้เข้าร่วมวิจัยที่อนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างราบร่ืน และ

ขอขอบพระคุณสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ทุนสนับสนุนการท า

วิจัยในคร้ังนี้ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เป็น

อย่างสงู 
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บทคดัย่อ 

การศึกษานี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาบริบทชุมชนและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑผ้์าทอ การวิเคราะห์ต้นทุนและ

ผลตอบแทน ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑผ้์าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัด

น่าน โดยวิธีการสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถามกับสมาชิกกลุ่มทอผ้าจ านวน 17 ราย โดยใช้วิธีการทางสถิติเป็น

เครื่องมือในการวิเคราะห์และหาผลลัพธข์องการศึกษานี้  จากการศึกษาพบว่า สมาชิกกลุ่มมีการรวมตวักนัผลิตผลิตภัณฑ์

ผ้าทอเป็นหลัก ได้แก่ ผ้าขะม้า ผ้าพันคอ ผ้าซิ่น(ผ้าถุง) ผ้าห่ม และถุงย่าม ส่งจ าหน่ายยังศูนย์ภฟู้า มีต้นทุนในการผลิต

และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ตลอดระยะเวลา 5 ปี (2557 – 2561) เท่ากับ 2,036,722.60 บาท โดยมีรายได้สุทธิ

เท่ากบั 565,849.72 บาท ระยะเวลาคนืทุน 1 ปี 6 เดอืน พบปัญหาที่ส  าคญั 3 ด้าน ได้แก่ ราคาวัตถุดบิสงู ขาดผู้สบืทอด

การทอผ้าฝ้าย และขาดเทคโนโลยีในการผลิตและการออกแบบ จึงมีแนวทางเสริมศักยภาพให้สงูขึ้น ได้แก่ การหาแหล่ง

วัตถุดิบที่มีราคาถูก วางแผนการผลิตที่แน่นอนเพ่ือประมาณการต้นทุนและผลตอบแทน ใช้ระบบปริมาณการสั่งซื้ อที่

ประหยัดที่สุดมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือลดต้นทุนวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ ส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและ

ความส าคัญของศิลปะการทอผ้าพ้ืนเมือง หน่วยงานภาครัฐต้องให้การสนับสนุนเทคโนโลยีราคาประหยัดในการผลิตหรือ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์เพ่ือให้ทางกลุ่มมกี าลังจัดซื้อเทคโนโลยีนั้นได้ 

ค าส าคญั:  ธรุกจิชุมชน  กลุ่มทอผ้า ผลิตภัณฑผ้์าทอ 

 

Abstract 

This research aimed to study the community context and process of manufacturing woven fabric, analyze 

the cost and revenues and find ways to administrate the cost of woven fabric of Baan Chaing Rai’s weaving group, 

Muang Nan, by interview to gather information and use questionnaires by taking it to the group of 17  members. 

Statistical methods using for analyze and find out the results of this study. According to studies, the member 

respondents produced loincloths, scarf, sarong, blankets and kitbags. The main supplier of the group is Phufa center. 

The estimate cost of producing and selling woven fabric throughout a period of 5 years were 2,036,722.60 baht. 

The net cash flow was 565,849.72 baht. The payback period was one year and six months.The study found three 

major problems, including the high raw material costs, the lack of successors and the lack of technology in the 

manufacture and design. So there are ways to enhance the potential by finding cheaper source of raw materials, 

planned exactly in order to estimate of the costs and the revenues, reduce the cost of raw materials and inventories 
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to a minimum by using the most economical order quantity to manage, encouraged young people to recognize the 

value and importance of the art of weaving and supported by government agencies in order to promote inexpensive 

technology that support the manufacture or design. 

Keywords: Business Community, Weaving group, Woven Products 

 

บทน า 

ความส าคญัของท่ีมาและปัญหาของงานวิจยั 

จังหวัดน่านมทีั้งชนชาตไิทย ชาวไทยภเูขา ที่อาศัยอยู่เดมิและได้อพยพมาจากล้านช้าง สบิสองปันนา สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่  ไทยวนหรือไทยโยนก ไทล้ือ ถิ่น (ลัวะ) ขมุ ม้ง (แม้ว) เย้า (เมี่ยน) และมลาบรี 

(ผีตองเหลือง) มีการรวมกลุ่มกนัทอผ้าจากภมูิปัญญาของท้องถิ่นที่สบืทอดจากบรรพบุรุษหลายแห่งด้วยกนั จนกลายมา

เป็นผ้าทอเมอืงน่านที่มคีวามโดดเด่นภายใต้ชื่อ “กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย” เมื่อวันที่ 14 สงิหาคม พ.ศ. 2556  (กรมการ

ท่องเที่ยว, 2558) ท าการถักทอผ้าด้วยลายดั้งเดิมตามเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน เช่น ลายน า้ไหล ลายป้อง ลายต๋าโก้ง 

ผลิตภัณฑผ้์าทอมีทั้งผ้าขะม้า ผ้าพันคอ ผ้าซิ่น(ผ้าถุง) ผ้าห่ม และถุงย่าม สมาชิกในกลุ่มมีการผลิตผ้าทอเป็นรายได้หลัก

ทดแทนรายได้จากภาคเกษตร สร้างความมั่นคงให้กบัครอบครัวและชุมชน แต่การผลิตผ้าทอของกลุ่มประสบปัญหาราคา

วัตถุดบิสงู ขาดผู้สบืทอดการทอผ้าฝ้าย และขาดเทคโนโลยีในการผลิตและการออกแบบ ปัญหาด้านราคาวัตถุดบิส่งผลให้

ต้นทุนการผลิตสงู อกีทั้งสมาชิกขาดความรู้ ในเรื่องการบริหารจัดการต้นทุน ซึ่งส่งผลต่อการก าหนดราคาผลิตภัณฑ ์ที่ซึ่ง

เป็นปัจจัยส าคญัในการพัฒนากลุ่มให้ยั่งยืนต่อไปได้ ผู้วิจัยตระหนักถงึปัจจัยส าคญันี้  จึงใช้หลักการบริการวิชาการด้านการ

คิดต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพผ้าทอให้ดีขึ้น 

เป็นข้อมูลในการตั้งราคาสนิค้า ให้สามารถสร้างความได้เปรียบและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างมีประสทิธภิาพ

และยั่งยืน  

 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑผ้์าทอของกลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย อ าเภอเมอืง จังหวัด

น่าน ที่ซึ่งเป็นชุมชนเป้าหมาย 

2. เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิต ตลอดจนหาแนวทางในการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑผ้์าทอของ

กลุ่มชุมชนเป้าหมาย ให้เกดิความย่ังยืนในการบริหารจัดการต่อไป 

 

งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพียรพร กองกาญจน์ (2556) การศึกษาศักยภาพและแนวทางส่งเสริมความเข้มแขง็ให้กบักลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า 

ต าบลบึงบูรพ์ อ าเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศีรสะเกษ พบว่าสภาพการด าเนินงานของกลุ่มมีประธานกลุ่มเป็นผู้มีอ านาจในการ

ตัดสนิใจสงูสดุ สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นอย่างน้อย 1 หุ้น แบ่งก าไรออกเป็น 3 ส่วน คือ ผู้ถือหุ้น น าเข้ากลุ่มเพ่ือเป็น

ทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ พบปัญหาการด าเนินงานทั้ง 4 ด้าน  คือ คน เงิน วัตถุดิบ และการบริหารจัดการ 

กล่าวคอื เกดิจากตวัผู้น า สมาชิกกลุ่ม งบประมาณการบริหารต้นทุนและการพัฒนาองคค์วามรู้  ส่วนปัญหาที่พบจากการมี

ส่วนร่วมระหว่างองค์กรของรัฐพบว่า การร่วมกันประเมินผลการด าเนินงาน ยังไม่เคยเกิดขึ้ นที่ผ่านมาเป็นเพียงการ

ประเมินเบื้ องต้น กล่าวคือ ประเมินการใช้จ่ายเงินว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กลุ่มร้องขอมาหรือไม่ แนวทางในการ

ส่งเสริมความเข้มแขง็ ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ทักษะ การศึกษาดูงาน และงบประมาณ เพ่ือให้กลุ่มอาชีพจัดซื้ อ มี

เคร่ืองมือที่ทนัสมัย ประสานความร่วมมือระหว่างผู้น าท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสมาชิกกลุ่มให้เกดิแผนปฏิบัติ

งานร่วมกนั กระจายผลประโยชน์ที่เกดิขึ้น ทั้งในรูปแบบของเงินทุนและองค์ความรู้ ไปสู่สมาชิกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็น

ธรรม 
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สมบัติ สงิฆราช (2554) ศึกษาการพัฒนากระบวนการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่มทอ

ฝ้ายบ้านดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน โดยใช้กลุ่มตวัอย่างที่เป็นเจ้าของกจิการทั้งหมดจ านวน 16 

ราย พบว่าลักษณะกจิการผลิตแบ่งเป็น 4 ลักษณะ คอื กจิการทอผ้า กจิการตดัเยบ็ผ้าทอเป็นผลิตภัณฑ ์กจิการทอผ้าและ

ตดัเยบ็ครบวงจร และกจิการทอตงุ ผู้ผลิตส่วนใหญ่เป็นผู้ด าเนินกจิการตดัเยบ็ผ้าทอเป็นผลิตภัณฑต่์าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์

ผ้าม่าน ไส้หมอนหนุน เสื้อกระดุมจีนแขนสั้น เสื้อมัดย้อม กล่องทชิชูกลมตดิหัวช้าง กางเกงขากว๊ย ผ้าปูโตะ๊ หมวกผ้าทอ 

กระเป๋าใบใหญ่ กล่องทชิชูกลม เป็นต้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต การตั้งราคาขายและผลตอบแทนพบว่าส่วน

ใหญ่ร้อยละของผลตอบแทนจากการขายส่งค่อนข้างต ่า คือ มีผลตอบแทนจากการผลิตที่ต ่ากว่าร้อยละ 10 ถึง 7 รายการ

จาก 12 รายการที่ผลิต หรือคดิเป็นร้อยละ 58.3 มรีายการผลิตที่ให้ผลตอบแทนอยู่ระหว่างร้อยละ 10.0 – 20.0 จ านวน 

4 รายการคิดเป็นร้อยละ 33.3 และมีเพียง 1 รายการที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 20.0 ดังนั้นผู้ผลิตหลายรายจึง

แก้ปัญหาด้วยการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แบบขายปลีก ซึ่งจะได้ผลตอบแทนระหว่างร้อยละ 11.1 - 38.7 ส าหรับปัญหาของ

ผู้ผลิตพบว่า ขาดผู้สืบทอดการทอดการทอผ้าฝ้ายเป็นอันดับแรก รองลงมาคือปัญหาราคาวัตถุดิบสูง ปัญหาการขาด

ช่างฝีมือดีปัญหาการขาดความรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑปั์ญหาการขาดเทคโนโลยีการผลิตและการออกแบบและปัญหา

การขาดความรู้ทางการตลาด 

ธานินทร์ ไชยเยชน์ (2553) ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกกลุ่มทอผ้าไหม

บ้านหนองตาไก้ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ปริมาณขายจ านวน 498 ผนื คดิเป็นรายได้รวมเท่ากบั 314,260 บาท ต้นทุนรวม

เท่ากับ 293,127.50 บาท ซึ่งต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 

ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายในการผลิต และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร โดยเกือบ 2 ใน 4 เป็นต้นทุนวัตถุดิบ

ทางตรง ผลตอบแทนที่ได้ภายใต้สมมตฐิานทั้งสองค่อนข้างแตกต่างกนัมาก เนื่องจากต้นทุนค่าแรงงานทางตรงมีสดัส่วน

ค่อนข้างสงู คิดเป็นร้อยละ 31.02 ของต้นทุนรวม โดยกรณีรวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง ค่า ROI เท่ากบั ร้อยละ 5.19 

ค่า NPM เท่ากับ ร้อยละ 6.72 ขณะที่จุดคุ้มทุนด้านรายได้จากการขายเท่ากับ 87,215.69 บาท และจุดคุ้มทุนด้าน

ปริมาณขายเท่ากับ 91.40 ผืน ส่วนกรณีไม่รวมต้นทุนค่าแรงงานทางตรง ค่า ROI เท่ากับ ร้อยละ 35.40 ค่า NPM 

เท่ากบัร้อยละ 35.66 ขณะที่จุดคุ้มทุนด้านรายได้จากการขายเท่ากบั 40,018.97 บาท และจุดคุ้มทุนด้านปริมาณการขาย 

41.94 ผนื เมื่อพิจารณาจุดคุ้มทุนจะอยู่ในระดบัที่สงูกว่ารายได้ จากการขายและปริมาณขาย ณ จุดคุ้มทุน 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  การศึกษาการเพ่ิมศักยภาพเชิงธรุกจิเพ่ือเสริมศักยภาพธรุกจิชุมชนเป้าหมาย ด้วยเคร่ืองมอืและวิธกีาร ดงันี้  

4.1 ขอบเขตประชากร ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ และสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้าน

เชียงราย อ าเภอเมอืง จังหวัดน่าน ทั้งหมดจ านวน 17 ราย 

4.2 วิธกีารและเคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล นอกจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐานต่าง 

ๆ ที่กลุ่มเคยบนัทกึไว้แล้ว ยังรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยการสมัภาษณส์มาชิกกลุ่ม และการใช้แบบสอบถาม ที่มลีักษณะเป็น

ค าถามปลายปิดและเปิด โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนข้อมูลทั่วไป ส่วน ข้อมูลเกี่ยวกบัต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิต 

ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและผลตอบแทน และส่วนข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการผลิต การตลาด สถานที่จ าหน่าย

ผลิตภัณฑ ์การบริหารจัดการและการเงิน รวมถงึข้อเสนอแนะ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ในส่วนของการศึกษาด้านต้นทุนและผลตอบแทนอาศัยวิธกีารประมาณการต้นทุน/ค่าใช้จ่าย การประมาณการ

ผลตอบแทน/รายได้ การประเมินโครงการลงทุน ตามหลักการทางเศรฐศาสตร์ และในส่วนของแบบสอบถามอาศัย

โปรแกรมส าเรจ็รูปและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ความถี่(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive method) โดยอาศัยมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในแบบสอบถามเป็นการ

ประเมนิให้คะแนนระดบัความส าคญัใน 5 ระดบั ดงัตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงระดบัการประเมนิความส าคญัใน 5 ระดบัตามหลักการมาตรวัดของลิเคริ์ท  

ระดบัความส าคญัของสภาพปัญหา เกณฑก์ารแปลผลค่าเฉลีย่ ระดบัคะแนน 

มากที่สดุ 4.50 – 5.00 5 

มาก 3.50 – 4.49 4 

ปานกลาง 2.50 – 3.49 3 

น้อย 1.50 – 2.49 2 

น้อยที่สดุ 1.00 – 1.49 1 

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นเพศหญิงจ านวน 17 ราย ทุกคนมีอาชีพหลักคือเกษตรกร 

และเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าท าการผลิตผ้าขะม้า ผ้าห่ม และถุงย่าม ผ้าซิ่น (ผ้าถุง) โดยส่งผลิตภัณฑไ์ปจ าหน่ายยังศูนย์ภฟู้า 

คดิเป็นร้อยละ 62.96 และส่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์ณ ที่ท าการกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย คดิเป็นร้อยละ 37.04 

ตารางท่ี 2 แสดงต้นทุนและรายได้จากการขายผลิตภัณฑผ้์าทอปี พ.ศ. 2557 

ผลิตภณัฑ ์
ตน้ทุนต่อผืน 

(บาท) 

จ านวนที่ขายไดต่้อปี 

(ผืน) 

ราคาขายต่อผืน 

(บาท) รายไดต่้อปี (บาท) 

ผ้าขะม้า 180.00 200 210.00 42,000.00 

ผ้าซิ่นธรรมดา (ผ้าถุง) 400.00 12 500.00 6,000.00 

ผ้าซิ่นสอดดิ้นไหม (ผ้าถุง) 500.00 15 600.00 9,000.00 

ผ้าห่ม 380.00 600 450.00 270,000.00 

ถุงย่าม 60.00 1200 100.00 120,000.00 

อื่นๆ ได้แก่ กระเป๋าขนาด 14 

นิ้ ว 
500.00 30 800.00 24,000.00 

 จากตารางที่ 2 จะน าไปสู่แนวทางการประมาณการในอนาคต ซึ่งเป็นการประมาณการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากปี

ฐาน จากการศึกษารายละเอยีดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจากข้อมูลทางการเงินของกลุ่มทอผ้า

บ้านเชียงราย ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งถอืว่าเป็นข้อมูลปีฐานในการประมาณการ 

ตารางท่ี 3 แสดงประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑผ้์าทอ ตลอดระยะเวลา 5 ปี 

ปี พ.ศ. 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑผ์า้ทอ (บาท) 

ผา้ขะมา้ 

ผา้ซ่ิน

ธรรมดา 

(ผา้ถุง) 

ผา้ซ่ินสอดด้ิน

ไหม (ผา้ถุง) 
ผา้ห่ม ถุงย่าม 

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

กระเป๋า 
รวม (บาท) 

2557 42,000.00 6,000.00 9,000.00 270,000.00 120,000.00 24,000.00 471,000.00 

2558 44,100.00 6,300.00 9,450.00 283,500.00 126,000.00 25,200.00 494,550.00 

2559 46,305.00 6,615.00 9,922.50 297,675.00 132,300.00 26,460.00 519,277.50 

2560 48,620.25 6,945.75 10,418.63 312,558.75 138,915.00 27,783.00 545,241.38 

2561 51,051.26 7,293.04 10,939.56 328,186.69 145,860.75 29,172.15 572,503.44 

รวม 232,076.51 33,153.79 49,730.68 1,491,920.44 663,075.75 132,615.15 2,602,572.32 
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จากตารางที่ 3 จากการศึกษาข้อมูลตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2561 พบว่ารายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์

ผ้าทอมแีนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอตัราร้อยละ 5 จากปีฐาน 

ตารางท่ี 4 แสดงประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตผลิตภัณฑผ้์าทอ ตลอดระยะเวลา 5 ปี 

 ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (บาท) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (บาท) 

ปีที่ ค่ากีท่อมือ 
ค่าอุปกรณ์

ทอผา้ 
รวม 

ค่าวตัถุดิบ

ทางตรง 

ค่าแรงงาน

ทางตรง 
ค่าไฟฟ้า 

ค่า

น ้าประป

า 

รวม รวม (บาท) 

0 
127,500.

00 

42,500.0

0 
170,000.00 - - - -  170,000.00 

1 - - - 136,200.00 227,100.00 
1,200.0

0 
360.00 364,860.00 364,860.00 

2 - - - 140,286.00 227,100.00 
1,224.0

0 
367.20 368,977.20 368,977.20 

3 - - - 144,494.58 227,100.00 
1,248.4

8 
374.54 373,217.60 373,217.60 

4 - - - 148,829.42 227,100.00 
1,273.4

5 
382.03 377,584.90 377,584.90 

5 - - - 153,294.30 227,100.00 
1,298.9

2 
389.68 382,082.89 382,082.89 

รวม 
170,000.0

0 

723,104.3

0 

1,135,500.0

0 

6,244.

85 

1,873.

45 

1,866,722.6

0 

2,036,722.6

0 

จากตารางที่ 4 แสดงรายละเอยีดประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตผลิตภัณฑผ้์าทอ ตลอดระยะเวลา 5 ปี พบว่า

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเท่ากับ 170,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเท่ากับ 1,866,722.60 บาท รวมทั้งสิ้น

เท่ากับ 2,036,722.60 บาท โดยอาศัยค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานประกอบด้วย ค่าวัตถุดิบทางตรง คือ ค่าเส้นด้ายมี

แนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นจากปีฐานประมาณร้อยละ 3 ค่าแรงงานทางตรง จากสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ ตามนโยบาย

ของรัฐบาลยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีการเปล่ียนแปลงค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการผลิต คือ ค่าน า้ประปา ค่าไฟฟ้า มี

แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากปีฐานประมาณ  ร้อยละ 2  

ตารางท่ี 5 แสดงประมาณการกระแสเงินสดรับสทุธ ิตลอดระยะเวลา 5 ปี 

ปีที่ 

 

กระแสเงินสดรบั 

(บาท) 

กระแสเงินสดจ่ายสุทธิ (บาท) 
กระแสเงินสดรบั

สุทธิ (บาท) 

กระแสเงินสดสุทธิ

สะสม (บาท) 
ค่าใชจ่้ายในการ

ลงทุน (บาท) 

ค่าใชจ่้ายในการ

ด าเนินงาน (บาท) 
รวม (บาท) 

0 - 170,000.00 - 170,000.00 (170,000.00) (170,000.00) 

1 471,000.00 - 364860.00 364,860.00 106,140.00 (63,860.00) 

2 494,550.00 - 368977.20 368,977.20 125,572.80 61,712.80 

3 519,277.50 - 373217.60 373,217.60 146,059.90 207,772.70 

4 545,241.38 - 377584.90 377,584.90 167,656.47 375,429.17 

5 572,503.44 - 382082.89 382,082.89 190,420.55 565,849.72 

รวม 2,602,572.32 170,000.00 1,866,722.60 2,036,722.60 565,849.72  
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 จากตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดกระแสเงินสดรับสุทธิ ตลอดระยะเวลา 5 ปี พบว่ากระแสเงินสดรับเท่ากับ 

2,602,572.32บาท กระแสเงินสดจ่ายในการลงทุนเท่ากับ 170,000 บาท กระแสเงินสดจ่ายในการด าเนินงานเท่ากบั 

1,866,722.60 บาท และกระแสเงินสดรับสทุธเิป็น 565,849.72 บาท 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยใช้วิธรีะยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) และ วิธมูีลค่าปัจจุบนั

สทุธ ิ(Net Present Value : NPV) ได้ผลการวิเคราะห์ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

 -ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period : PB) ค านวณได้โดยการรวมกระแสเงินสดรับสทุธติั้งแต่ปีที่ 1 เป็นต้นไป

จนกระทั่งจ านวนรวมของกระแสเงินสดรับสทุธเิท่ากบักระแสเงินสดจ่าย  

การค านวณหาระยะเวลาคนืทุน โดยก าหนดให้ 1 ปี ม ี365 วัน และ 1 เดอืนเท่ากบั 30 วัน จะได้ 

ตารางท่ี 6 แสดงกระแสเงินสดรับสทุธขิองแต่ละปี  

เงินลงทุน  -170,000 บาท 

หัก กระแสเงินสดรับสทุธปีิที่ 1 106,140  บาท 

คงเหลือ  -63,860 บาท 

หัก กระแสเงินสดรับสทุธปีิที่ 2 125,572.80  บาท 

คงเหลือ  61,712.80 บาท 

หัก กระแสเงินสดรับสทุธปีิที่ 3 146,059.90  บาท 

คงเหลือ  207,772.70 บาท 

ถ้าจ านวนเงิน 207,772.70 เท่ากบั 3 ปี  ดงันั้นจ านวนเงิน 170,000 จะเท่ากบั(170,000 x 3)/207,772.70  เท่ากบั 

1.54 ปี หรือประมาณ 1 ปี 6 เดอืน ซึ่งระยะเวลาคนืทุนน้อยกว่าอายุโครงการ 

- มูลค่าปัจจุบันสทุธ ิ(Net Present Value : NPV) การค านวณหามูลค่าปัจจุบันสทุธจิะใช้ข้อมูลจากตารางที่ 5 

ในการค านวณ โดยก าหนดให้ต้นทุนค่าเสยีโอกาสหรืออตัราคิดลด (Discount rate) เท่ากบัอตัราดอกเบี้ยเงินกู้มาตรฐาน

ขั้นต ่าส าหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate : MRR) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เท่ากบัร้อยละ 

7.62 ซึ่งเป็นอตัรา ณ เดอืนเมษายน 2559 

ตารางท่ี 7 แสดงมูลค่าปัจจุบนัสทุธขิองกระแสเงินสดรับสทุธิ 

ปีที่ 
กระแสเงินสดรบัสุทธิ (บาท) 

จากตารางที่ 6 
อตัราคิดลดรอ้ยละ 7.62 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (บาท) 

0 -170,000.00 1.0000       -170,000.00 

1 106,140.00 0.9238 98,052.13 

2 125,572.80 0.8534 107,164.64 

3 146,059.90 0.7884 115,150.24 

4 167,656.47 0.7283 122,104.64 

5 190,420.55 0.6728 128,116.07 

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) 400,587.72 

 จากตารางที่ 7 แสดงการค านวณมูลค่าปัจจุบนัสทุธขิองผลตอบแทนจากการผลิตผลิตภัณฑผ้์าทอในระยะเวลา 5 

ปี ด้วยอัตราคิดลดร้อยละ 7.62 กระแสเงินสดรับสุทธิเท่ากับ 565,849.72 บาท คิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิเท่ากับ 

400,587.72 บาท ซึ่งมค่ีามากกว่าศูนย์ 
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ผลการศึกษาดา้นปัญหาและขอ้เสนอแนะเพิม่เติม 

จากการศึกษาพบว่าสมาชิกกลุ่มให้ความส าคญักบัปัญหาด้านราคาวัตถุดบิสงู  เป็นอนัดบัแรก อนัดบัที่สองได้แก่ 

ปัญหาด้านการขาดผู้สบืทอดการทอผ้าฝ้าย อนัดบัที่สามได้แก่ปัญหาด้านการขาดเทคโนโลยีในการผลิตและการออกแบบ 

รองลงมาได้แก่ปัญหาขาดแคลนเงินทุนหมุนเวยีน ปัญหาการขาดความรู้ทางการตลาด ปัญหาการขาดความรู้ในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ์ปัญหาขาดช่างฝีมอืด ีปัญหาขาดตลาดรองรับ และปัญหาค่าจ้างแรงงานสงูตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จากการสมัภาษณ์สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย คือ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเตมิ

เพ่ือท าการจ้างวิทยากรมาฝึกสอนด้านการออกแบบ ตัดเย็บเสื้ อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น กระเป๋า ซองใส่

โทรศัพทม์ือถือ พวงกุญแจ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัผ้าทอให้เป็นผลิตภัณฑ ์ที่หลากหลายมากขึ้น อกีทั้งขณะนี้ทางกลุ่มก าลัง

ด าเนินการจัดตั้งกลุ่มตดัเยบ็ขึ้นแต่ยังขาดองคค์วามรู้ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ ์

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของกลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย พบว่ามกีารจัดแบ่งประเภทต้นทุนตามหน้าที่ 

โดยแยกเป็น วัตถุทางตรง ได้แก่ ค่าวัตถุดิบทางตรง วัตถุทางอ้อม ได้แก่ ค่ากี่ทอมือ ค่าอุปกรณ์ทอผ้า แรงงานทางตรง 

ได้แก่ ค่าแรงงานทางตรง และ ค่าใช้จ่ายการผลิต ได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา  การศึกษาด้านผลตอบแทนเกิด

ผลตอบแทนทางตรง คอื รายได้จากการขายผลิตภัณฑผ้์าทอ การประเมนิโครงการลงทุน แบ่งเป็นระยะเวลาคนืทุน เท่ากบั 

1 ปี 6 เดือน ซึ่งน้อยกว่าอายุโครงการ มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สทุธิ เท่ากับ 400,587.72 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่า

ศูนย์ จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานของกลุ่มมีความคุ้มค่าที่จะลงทุน ส าหรับปัญหาที่กลุ่มให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก 

ได้แก่ ปัญหาราคาวัตถุดิบสูง ซึ่งต่างไปจากผลการศึกษาของสมบัติ สิงฆราช (2554) ที่พบว่าปัญหาของผู้ผลิตที่มี

ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกคอืปัญหาการขาดผู้สบืทอดการทอผ้าฝ้าย 

 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการเพ่ิมศักยภาพเชิงธุรกิจเพ่ือเสริมศักยภาพธุรกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย โดยการใช้

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับสมาชิกกลุ่มจ านวน 17 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามทุกรายส่งผลิตภัณฑไ์ปจ าหน่ายยัง

ศูนย์ภฟู้า คดิเป็นร้อยละ 62.96 และมผีู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 10 ราย ที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ ์ณ ที่ท าการกลุ่มส่งเสริม

อาชีพบ้านเชียงราย คดิเป็นร้อยละ 37.04 

จากการศึกษาด้านต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑผ้์าทอประมาณการรายได้จากการ

จ าหน่ายผลิตภัณฑผ้์าทอ ตลอดระยะเวลา 5 ปี พบว่าปีที่ 1 เท่ากบั 471,000 บาท ปีที่ 2 เท่ากบั 494,550 บาท ปีที่ 3 

เ ท่ากับ 519,277.50 บาท ปีที่  4 เ ท่ากับ 545,241.38 บาท และปีที่  5 เ ท่ากับ 572,503.44 บาท รวมทั้ งสิ้ น 

2,602,572.32 บาท ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ตลอดระยะเวลา 5 ปี พบว่าค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุนเท่ากับ 170,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเท่ากับ 1,866,722.60 บาท รวมทั้ งสิ้ นเท่ากับ 

2,036,722.60 บาท กระแสเงินสดรับสุทธิ ตลอดระยะเวลา 5 ปี พบว่ากระแสเงินสดรับเท่ากับ 2,602,572.32บาท 

กระแสเงินสดจ่ายในการลงทุนเท่ากับ 170,000 บาท กระแสเงินสดจ่ายในการด าเนินงานเท่ากบั 1,866,722.60 บาท 

และกระแสเงินสดรับสทุธเิท่ากบั 565,849.72 บาท ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ของการผลิตผลิตภัณฑผ้์า

ทอ เท่ากับ 1 ปี 6 เดือน ซึ่ งระยะเวลาคืนทุนน้อยกว่าอายุโครงการ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ของ

ผลตอบแทนจากการผลิตผลิตภัณฑผ้์าทอในระยะเวลา 5 ปี ด้วยอตัราคิดลดร้อยละ 7.62 กระแสเงินสดรับสทุธ ิเท่ากบั 

565,849.72 บาท คดิเป็นมูลค่าปัจจุบนัสทุธเิท่ากบั 400,587.72 บาท ซึ่งมค่ีามากกว่าศูนย์ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการสมัภาษณส์มาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย พบว่าสมาชิกกลุ่มให้ความส าคญักบัปัญหาด้านราคาวัตถุดบิสงู 

เป็นอันดับแรก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.00 อันดับที่สองได้แก่ ปัญหาด้านการขาดผู้สืบทอดการทอผ้าฝ้ายมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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4.88 อนัดับที่สามได้แก่ปัญหาด้านการขาดเทคโนโลยีในการผลิตและการออกแบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.82 และทางกลุ่ม

ยังต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมเติมเพ่ือท าการจ้างวิทยากรมาฝึกสอนด้านการออกแบบ ตัดเยบ็เสื้อผ้าและผลิตภัณฑอ์ื่น 

ๆ เช่น กระเป๋า ซองใส่โทรศัพทม์อืถอื พวงกุญแจ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กบัผ้าทอให้เป็นผลิตภัณฑท์ี่หลากหลายมากขึ้น อกีทั้ง

ขณะนี้ทางกลุ่มก าลังด าเนินการจัดตั้งกลุ่มตดัเยบ็ขึ้นแต่ยังขาดองคค์วามรู้ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ ์

จากปัญหาที่ส  าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ ราคาวัตถุดิบสงู ขาดผู้สบืทอดการทอผ้าฝ้าย และขาดเทคโนโลยีในการผลิต

และการออกแบบของกลุ่ม ผู้วิจัยจึงมข้ีอเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กบักลุ่ม ดงันี้  

10.1 ต้องหาแนวทางในการบริหารต้นทุนด้านวัตถุดบิ เช่น การหาแหล่งวัตถุดบิที่มรีาคาถูก 

10.2 ควรมีการวางแผนการผลิตที่แน่นอนเพ่ือประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนที่จะได้รับ ท าให้สามารถ

ก าหนดราคาจ าหน่ายผลิตภัณฑไ์ด้ และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

10.3 กลุ่มควรมีการลดต้นทุนวัตถุดิบและสนิค้าคงเหลือให้น้อยที่สดุ โดยใช้ระบบปริมาณการสั่งซื้ อที่ประหยัด

ที่สดุ (EOQ) มาใช้ในการบริหารจัดการ 

10.4 จัดการส่งเสริมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความส าคัญของศิลปะการทอผ้าพ้ืนเมือง โดยการจัดแสดง

นิทรรศการ หรือเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าระดบัประเทศ เพ่ือประชาสมัพันธผ์ลิตภัณฑข์องกลุ่มให้รู้จักแพร่หลายมากย่ิงขึ้น 

10.5 การขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาครัฐเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีที่ ช่วยในการผลิตหรือ

ออกแบบผลิตภัณฑ ์ที่มรีาคาถูกที่ทางกลุ่มสามารถซื้อได้ 

10.6 การศึกษาการเพ่ิมศักยภาพเชิงธุรกจิเพ่ือเสริมศักยภาพธุรกจิชุมชน กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย มีประเดน็ที่

ส  าคัญคือเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ซึ่งยังไม่ครอบคลุมกระบวนการบริหารจัดการทั้ง หมด ดังนั้นใน

การศึกษาคร้ังต่อไปผู้ที่สนใจท าการศึกษาควรขยายขอบเขตเนื้อหาในด้านการตลาด เช่น การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑผ้์าทอ

ให้เป็นสนิค้าที่มีความหลากหลายตรงความต้องการ  ของผู้บริโภคมากขึ้น ด้านบัญชีการเงิน เช่น การจัดท าบัญชีต้นทุน 

การคดิต้นทุนการผลิต การตั้งราคาขาย การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น เคร่ืองวนด้ายเพ่ือทดแทน

การใช้แรงงานในการเดินวนด้ายที่ใช้ระยะเวลานาน รวมถึงการศึกษากลุ่มทอผ้าอื่น ๆ ในจังหวัดแล้วน าผลการศึกษามา

เปรียบเทยีบ เพ่ือหาแนวปฏบิตัทิี่ด ี(Best Practice)   ในการบริหารจัดการให้ครบทุกด้าน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเรื่องการเพ่ิมศักยภาพเชิงธุรกจิเพ่ือเสริมศักยภาพธุรกจิชุมชน กลุ่มทอผ้า บ้านเชียงราย อ าเภอเมอืง 

จังหวัดน่าน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้โครงการยกระดับปริญญานิพนธเ์ป็นงานวิจัยตีพิมพ์  งานสร้างสรรค์ และ

งานบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ

คุณบุญยวง พญาค า ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย และคุณศรีปา ค าแปง เหรัญญิกกลุ่มทอผ้าบ้านเชียงราย ที่ให้ข้อมูล 

รวมถงึสมาชิกกลุ่ม  ทุกท่านที่อ  านวยความสะดวก และให้ความร่วมมอืจนกระทั่งงานวิจัยในคร้ังนี้ส  าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี 
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การยกระดบัผลิตภณัฑข์า้วอินทรียข์องกลุ่มผลิตขา้วอินทรียสู่์มาตรฐาน  

ผลิตภณัฑช์ุมชน ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย             

 กนกวรรณ  ปลาศิลา1 และศุภรา  ติวงค์2  

 

Organic Rice Upgarading for Standsrd of Organic Rice Groups in Dongmada  

Sub–District, Mae Lao District,Chang Rai Province 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ และยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตข้าว

อนิทรีย์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่าง คอื กลุ่มผู้ผลิต

ข้าวอนิทรีย์ บ้านห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงรายจ านวน 10 คน โดยการคัดเลือกกลุ่มตวัอย่าง

คือผู้ที่ความช านาญการปลูกข้าวอนิทรีย์และยินดีเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสมัภาษณ์

เชิงลึก การจัดเวทชีี้แจงโครงการ การอบรมเชิงปฏบิตักิาร (GHP) การประเมนิกระบวนการผลิต  

 ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการผลิตข้าวอนิทรีย์ บ้านห้วยส้านยาวต้องมีการคัดเลือกชนิดพันธข้์าวที่จะผลิตห้าม

ใช้พันธุ์ข้าวที่ได้จากการตัดต่อพันธุกรรม จัดท าแผนการจัดการดินเพ่ือการผลิตข้าวอินทรีย์ เริ่มจากการไถกลบก่อนไถ

แห้งอีกรอบแล้วใส่น า้ปรับดินให้เรียบ แล้วกห็ว่านข้าว หลังจาก 7 วันหลังหว่านใส่ปุ๋ยขี้ วัวที่หมักด้วย แกลบบด แกลบ

หยาบ และน า้จุลินทรีย์ มีการควบคุมกระบวนการปลูก ดูแลรักษาและเกบ็เกี่ยว ควบคุมการปนเป้ือนของสารต้องห้ามใน

ขั้นตอนการขนย้าย ข้าวที่ได้จะเกบ็ไว้กนิถ้าเหลือกข็ายที่กลุ่มผลิตข้าวอนิทรีย์ การยกระดับผลิตภัณฑ์ข้าวอนิทรีย์เริ่มจาก

การจัดอบรมเชิงปฏบิตัจิากผู้เชี่ยวชาญสถาบนัการจัดการเทคโนยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. ให้ความรู้ ในด้านมาตรฐาน

สขุลักษณะที่ดใีนการผลิตอาหาร(Good Higiene Practice : GHP)มาตรฐานตามหลักปัจจัย 7และร่วมกนัพัฒนาพ้ืนที่การ

ผลิตข้าวของกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์บ้านห้วยส้านยาวส่งผลให้พ้ืนที่การผลิตมีข้าวมีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยถูก

สขุลักษณะมากขึ้น เพ่ือเข้าสู่กระบวนการขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน 

ค าส าคญั: ข้าวอนิทรีย์  กลุ่มผู้ผลิตข้าวอนิทรีย์  การยกระดบั   มาตรฐานผลิตภัณฑ ์  

 

Abstract 

  This research aims to investigate the organic rice producing processes as well as to develop the group of 

organic rice producers from Dongmada sub-district to Thai Community Product Standard (TCPS).  The research 

participants were 10 organic rice producers from Baan Huai San Yao, Dongmada Sub-district, Mae Lao District, 

Chaing Rai Province.The participants were selected by choosing skilled farmers of rice organic planting who had 

willing to join this development.The research instruments were in-depth interview, project seminar, workshop, 

producing processes evaluation.  The result presented that the processes of producing organic rice need selecting the 

seed which avoid the seed from genetic modification.  After that, planning the land for producing organic rice is 
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arranged which start by plowing and dry plowing, adding water, and preparing soil. 7 days afterward, the manure 

that made from delicate chaff and rough chaff was sowed.  There was planting control, preserving, harvest, and 

safety control during transferring process.The rice was kept to eat and sell to organic rice group.The developing 

methodologies start with providing the workshop by the professor from Agricultural Technology and Innovation 

Management Institute toward the hygienic standard in food production and seven factors.Developing the land of 

producing organic rice of Baan Huai San Yao lead effective, clean, and safe producing lands in order to offer the 

Thai Community Product Standard. 

Keywords: Organic rice, the group of organic rice producers, enhancing, product standard 

   

บทน า 

ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย อาชีพหลักของคนไทยคอือาชีพปลูกข้าวเป็นหลักมาแต่อดีตวงจรชีวิตวัฒนธรรม

จึงผู้พันกบัข้างตลอดปี ข้าวของไทยเป็นพืชอาหารประจ าชาติที่มีต านานประวัติศาสตร์มายาว นานปรากฏ เป็นร่องรอย

พร้อมกบัอารยธรรมไทยมาไม่น้อยกว่า 5,500 ปี ซึ่งมหีลักฐานจากแกลบข้าวที่เป็นส่วนผสมของดนิใช้เคร่ืองป้ันดนิเผาที่

บ้าน เชียง อ าเภอโนนนกทา ต าบลบ้านโคก อ าเภอภเูวียง อนัสนันิษฐานได้ว่าเป็น เมลด็ข้าวที่เก่แก่ที่สดุของไทยรวมทั้งยัง

พบหลักฐานเมลด็ข้าวที่ขุดพบที่ถ า้ ปุงฮุง จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยแกลบข้าวที่พบนี้มีลักษณะของข้าวเหนียวเมลด็ ใหญ่ที่

เจริญงอกงามในที่สงู(ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร,2559) 

 ข้าวอินทรีย์ เป็นระบบการผลิตข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการ

เจริญเติบโต สารควบคุมและก าจัดวัชพืช สารป้องกันก าจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว ตลอดจนสารเคมีที่ใช้รมเพ่ือ

ป้องกนัก าจัดแมลงศัตรูข้าวในโรงเกบ็ การผลิตข้าวอนิทรีย์นอกจากจะท าให้ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพสงูและปลอดภัย

จากสารพิษแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน การผลิตข้าวอินทรีย์เป็น

ระบบการผลิตทางการเกษตรที่เน้นเร่ืองของธรรมชาติเป็นส าคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟ้ืนฟูความ

อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพ่ือการผลิตอย่างยั่งยืน เช่น 

ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่นาหรือจากแหล่งอื่น ควบคุมโรค 

แมลงและสตัว์ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานที่ไม่ใช้สารเคมี การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมมีความต้านทานโดยธรรมชาติ 

รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ การจัดการพืช ดิน และน า้ ให้ถูกต้องเหมาะสมกบัความต้องการของต้นข้าว เพ่ือท าให้ต้น

ข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แขง็แรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะสมต่อการระบาดของ

โรค แมลงและสตัว์ศัตรขู้าวเป็นต้น(องคค์วามรู้ เรื่องข้าว.http://www.brrd.in.th/rkb/ 

organic%20rice/index.php-file=content.php&id=4.htm.2559) 

ต าบลดงมะดะ เป็นต าบลที่เป็นชุมชนกึ่งเมือง – กึ่งชนบท เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงจังหวัดเชียงรายและจังหวัด

เชียงใหม่ โดยพ้ืนที่ชุนบ้านดงมะดะเป็นที่ราบ บางส่วนทางทศิตะวันตก มีแม่น า้ลาวซึ่งเป็นแม่น า้สายส าคัญของต าบลดง

มะละท าให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะกบัการท าเกษตรและประชากรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะผลิตข้าวอนิทรีย์และจ าหน่ายทั่วไป

จังหวัดเชียงรายได้แก่ ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ข้าวกล้องงอก และข้าวผาง ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ต าบลดงมะดะ

ปัจจุบันยังขาดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาข้าวอนิทรีย์ให้ได้มาตรฐาน ดังนั้นการ

พัฒนาผลิตภัณฑเ์กษตรอนิทรีย์ เช่น ข้าวอนิทรีย์ ถือว่าเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑท์ี่โดดเด่นและส าคัญเพราะข้าวถอืว่าเป็น

ปัจจัยหลักของการด ารงชีวิตของมนุษย์และปัจจุบนัข้าวอนิทรีย์ก าลังยังเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไป 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์กลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ บ้านห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะ 

อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ให้มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยเพ่ือยกระดบัผลิตภัณฑข้์าวอนิทรีย์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้แก่เศรษฐกจิฐานรากของชุมชน 

 

http://www.brrd.in/
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.  เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตข้าวอนิทรีย์บ้านห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชียงราย 

 2.  เพ่ือยกระดบัผลิตภัณฑข้์าวอนิทรีย์ บ้านห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอเมอืง  จงัหวัดเชียงราย เข้าสู่

มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน 

 

ขอบเขตการวิจยั 

 ขอบเขตด้านเนื้อหา   

    1. การศึกษากระบวนการผลติข้าวอนิทรีย์ ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว  จงัหวัดเชียงราย  

     2. การยกระดบัผลิตภัณฑข้์าวอนิทรีย์ ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว  ให้มคีุณภาพสะอาดปลอดภัยเข้าสู่การ

ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุ์มชนของผู้ผลิตในชุมชน ตามหลักปัจจัย 7 ตามเกณฑม์าตรฐานสขุลักษณะที่ดใีนการ

ผลิตอาหาร (Good Higiene Practice : GHP) 

 ขอบเขตด้านประชากรที่ศึกษา   

 ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ บ้านห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอเมือง  

จังหวัดเชียงรายจ านวน 20 คน  

 กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักคือ กลุ่มผู้ผลิตข้าวอนิทรีย์ บ้านห้วยส้านยาว ซึ่งได้คัดเลือกตามคุณสมบตัทิี่

ก  าหนด โดยมีคุณสมบัติดังนี้  1) ผู้ที่ผลิตที่มีความช านาญในการปลูกข้าวอนิทรีย์มากว่า 5 ขึ้นไป ไม่จ ากดัเพศ 2) ผู้ที่ผลิต

ข้าวอนิทรีย์ ยินดใีห้สมัภาษณ ์3) ผู้ผลิตข้าวอนิทรีย์ที่ยินดเีข้าร่วมร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน จ านวน 10 คน 

 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  

บ้านห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอเมอืง  จงัหวัดเชียงราย 

 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ศึกษา   

สงิหาคม2559 –สงิหาคม 2560 

 

      วิธีการด าเนินการวิจยั 

 การวิจัยเรื่องนี้ เป็นการวจิัยเชงิคณุภาพ  ซึ่งมขีั้นตอนและวิธกีารในการด าเนินการวิจัย   

1. การเลือกพ้ืนที่ที่ศึกษา 

กลุ่มผลิตข้าวอนิทรีย์ บ้านห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะ  อ าเภอแม่ลาว  จงัหวัดเชียงราย  

2. การศึกษาก่อนลงภาคสนาม 

2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ เริ่มจากการสบืค้นข้อมูลบ้านห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะ 

2.2 เข้าไปตดิต่อสอบถามคนในพ้ืนที่หมู่บ้านจงึได้ข้อมูลเบื้องต้น 

      2.3 ด าเนนิการประสานงานและตดิต่อลงพ้ืนที่ส  ารวจข้อมูลเบื้องต้นผลิตภัณฑข้์าวอนิทรีย์บ้านห้วยส้านยาว 

ต าบลดงมะดะ อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชียงราย 

2.4 ได้โจทย์ที่น่าสนใจเพ่ือจะท าการศึกษาหาค าตอบ  

     2.5 จัดเวทเีพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคข์องโครงการกบักลุ่มผู้ผลิตข้าวอนิทรีย์บ้านห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะ 

อ าเภอเมอืงจงัหวัดเชียงราย 

     2.6 ก าหนดข้อค าถามจากข้อมูลเบื้องต้นจากการจัดเวทชีี้แจงเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานก่อนเข้าลงสถานที่จริง

เพ่ือจะเกบ็ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่ม 
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     3. เคร่ืองมอืที่ใช้วิจัยได้แก่ 

แบบสมัภาษณเ์ชิงลึก ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้ 

3.1แบบสมัภาษณเ์ชิงลึก แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 

        เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

ตอนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกบักระบวนการผลิตข้าวอนิทรีย์ 

      ตอนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกบัการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนตามหลักตามหลักปัจจัย 7 ตามเกณฑ์

มาตรฐานสขุลักษณะที่ดใีนการผลิตอาหาร (Good Higiene Practice : GHP) 

 3.2 แบบสงัเกต ุ

      4. วิธกีารสร้างและตรวจคณุภาพเคร่ืองมอืวิจัย 

 1. ศึกษาค้นคว้าจากต าราทางวิชาการ เอกสาร และงานวจิัยที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ 

ออกแบบสมัภาษณใ์ห้มเีนื้อหาสาระครอบคลุมวัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 2. น าแบบสมัภาษณท์ี่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องตรงในเนื้อหา  

 3. ปรับปรงุแก้ไขแบบสมัภาษณ ์และน าไปเกบ็จริงในพ้ืนที่วิจัย 

     5. วิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูล   

1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑข้์าวอนิทรีย์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 2. ลงพ้ืนที่ส  ารวจข้อมูลเบื้องต้นผลิตภัณฑข้์าวอนิทรีย์บ้านห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว  จังหวัด

เชียงราย 

 

 

 

                            

 

ภาพที่ 1 ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นการผลิตข้าวอนิทรีย ์

 

    3. จัดเวทเีพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคก์ารยกระดบัผลิตภัณฑข้์าวอนิทรีย์สู่มาตรฐาน ผลิตภัณฑชุ์มชน ต าบลดงมะดะ อ าเภอ

แม่ลาว จงัหวัดเชียงรายกบักลุ่มผู้ผลิตข้าวอนิทรีย์จ านวน 20 คน ณ ศาลาอเนกประสงค ์บ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ 

อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

                   

 

ภาพที่ 2 เปิดเวทช้ีีแจงโครงการ 

 

 4. ก าหนดข้อค าถามจากข้อมูลเบื้องต้นจากการจัดเวทชีี้แจงเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานก่อนเข้าลงสถานที่จริง 

 5.นัดหมายกลุ่มผู้ผลิตข้าวอนิทรีย์บ้านห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย เพ่ือลงพ้ืนที่

เพ่ือศึกษาข้อมูล 

 6. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาร่วมกนัและระดมความคดิเหน็ระหว่างนักวิจัย และ  
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ผู้ผลิตข้าวอนิทรีย์ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 7. การอบรมเชิงปฏิบติการเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นข้าวอินทรีย์สู่มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน บ้าน

ห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะอ าเภอแม่ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 8. การประเมนิผลการพัฒนาตามเกณฑม์าตรฐานตามหลักปัจจัย 7 ตามเกณฑม์าตรฐานสขุลักษณะที่ดใีนการ

ผลิตอาหาร (Good Higiene Practice : GHP)เพ่ือสู่การขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน 

 9. สรุปผลการวิจัยและตรวจสอบข้อมูลการวิจัยและเผยแพร่ให้กลับผู้ผลิตข้าวอนิทรีย์ ต าบลดงมะดะอ าเภแม่

ลาว  จังหวัดเชียงราย 

 

การวิเคราะหข์อ้มูลเชิงคุณภาพ 

 ใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา(Content analysis) 

 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาที่น าเสนอนี้จะน าเสนอเฉพาะข้อมูลตามวัตถุประสงคด์งัต่อไปนี้  

   1.กระบวนการผลิตข้าวอนิทรีย์ บ้านห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชียงราย เริ่มต้นจาก 

      1.1 การคดัเลือกชนิดพันธข้์าวที่จะผลิต ต้องระบุชนิดข้าวที่จะท าการผลิตทุกชนิดเพ่ือจัดเตรียมพ้ืนที่ในการ

ปลูกข้าวอนิทรีย์ 

      1.2 จัดเตรียมเคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิต คือ จอบ มีด รถไถ เคร่ืองสูบน า้ เคร่ืองมือที่ใช้ในการหว่าน คือ 

จอบ มดี เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกี่ยว คอื รถโม่ข้าว เคยีวเกี่ยวข้าว 

      1.3 จัดเตรียมพ้ืนที่ผลิต ต้องมีเอกสารและข้อมูล ชนิดของดิน ประวัติการปลูกพืช การใช้ที่ดิน 

สภาพแวดล้อมรอบฟาร์ม เป็นมาตรฐานการป้องกันการปนเป้ือนของสารเคมี ทางลม ทางน ้า ทางอากาศและอื่น ๆ 

ภายใน รวมทั้งบริเวณรอบนอก  

      1.4 จัดท าแผนการจัดการดินเพ่ือการผลิตข้าวอนิทรีย์โดยเริ่มจากการไถกลบก่อน ทิ้งไว้ พอถึงช่วงเวลาใน

การหว่านข้าว กไ็ถแห้งอกีรอบแล้วใส่น า้ปรับดินให้เรียบ แล้วกห็ว่านข้าว หลังจาก 7 วันหลังหว่านใส่ปุ๋ยขี้ วัวที่หมักด้วย 

แกลบด แกลบหยาบ และน า้จุลินทรีย์แล้วน าไปหว่านตามระบบเกษตรอินทรีย์ เป็นแผนในด้านการปลูกพืชหมุนเวียน 

การใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ปุ๋ยพืชสด การจัดการเศษเหลือจากการเกษตร การป้องกนัการชะล้างของปุ๋ย และการพังทลายของดนิ - 

โดยการใช้ปุ๋ย หมักที่หมักกันเองโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่มาหมักน า้ปุ๋ยชีวภาพ โดยมีสูตรให้ข้าวดก มีรวง โดยใช้มะละกอ 

ฟักทอง กล้วยสกุ โดยใช้ปริมาณ 1/3 กโิลกรัม และกากน า้ตาล 1 กโิลกรัม หมกั 20 วัน  

              1.5 การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่ใช้ ต้องระบุชื่อ แหล่งที่มา วัสดุการปลูก ห้ามใช้พันธุข้์าวที่ได้จากการตัดต่อสาร

พันธกุรรม และที่ได้จากวิธกีารอื่น ๆ ที่ไม่สอดคล้องกบัการเกษตรอนิทรีย์ เริ่มจากการน าผ้าแสลมสฟ้ีาวางในบ่อคอนกรีต

แล้วเทน า้ลงไป เอาข้าวพันธุเ์ทลงไปแล้วคอยเอาเมลด็ที่ลอยน า้ทิ้ง แช่ 2 คนื พร้อมส าหรับการหว่าน 

     1.6 มีการควบคุมกระบวนการปลูก ดูแลรักษาและเกบ็เกี่ยว ที่สอดคล้องกับหลักการผลิตพืชอินทรีย์ ใน

ขั้นตอนการเตรียมแปลง การปลูก การให้น า้ การใส่ปุ๋ย การก าจัดวัชพืช การควบคุมศัตรูพืช การควบคุมการเจริญเตบิโตของ

พืช และการเกบ็เกี่ยวการควบคุมการปลูก โดยการไปดูไร่นาทุกๆ 1-2 คร้ัง/สปัดาห์ เพ่ือดูวัชพืชและศัตรพืูช  

     1.7 การแต่งกายส่วนมากจะใส่ชุดเสื้อผ้าไปไร่ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าบูท๊ ถุงมอื หมวก ผ้าคุมหัว 

    1.8 การจัดการหลังการเกบ็เกี่ยว ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองมือในการเกบ็เกี่ยวข้าวตามขั้นตอนวิธปีฏบิตัิ และ

มีแผนการจัดการหลังการเกบ็เกี่ยวข้าว ควบคุมการปนเป้ือนของสารต้องห้ามในขั้นตอนการขนย้าย การแปรรูปขั้นต้น 

การบรรจุหีบห่อ การเกบ็รักษา และการขนส่งเกบ็เกี่ยวข้าวโดยใช้คน แล้วตอนโม่หรือตข้ีาวจะใช้รถโม่ข้าว แล้วใส่กระสอบ

ปุ๋ยแล้วเกบ็ในยุ้งข้าว ข้าวที่ได้มาจะเกบ็ไว้กนิถ้าเหลือกข็ายที่กลุ่มวิสาหกจิชุมชนข้าวอนิทรีย์ และพ่อค้าคนกลาง ข้าวที่ได้

จะเกบ็ไว้กนิ 1 ส่วน ขาย 1 ส่วน แหล่งจ าหน่ายคอืกลุ่มวิสาหิจชุมชน ข้าวอนิทรีย์ 
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         1.9 พ้ืนที่ปลูกข้าวอนิทรีย์แล้ว และตั้งใจจะใช้พ้ืนที่ปลูกข้าวอนิทรีย์ต่อไป ต้องไม่เปล่ียนกลับไปใช้สารเคมอีกีไม่

แล้วเพราะการใช้เคมใีนการปลูกข้าวจะผลผลิต 50 – 60 ถงั/ไร่ หลังจากใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ปุ๋ยหมกัชีวภาพผลผลิตที่ได้

เพ่ิมขึ้นเป็น 90 ถงั/ไร่ ตอนแรกๆอาจจะได้ผลผลิตน้อยเพราะดนิอาจจะปรับสภาพไม่ทนั วิธกีารแก้ไขโดยการ ไม่ท าตม

สตูร คอืการเผื่อเมลด็พันธุข้์าว 20 ลิตร/ไร่ 

 

            ภาพที่ 3 พ้ืนที่ปลูกข้าวอนิทรีย ์

 

2. การพัฒนายกระดบัผลิตภัณฑ ์ให้มคีุณภาพสะอาดปลอดภัยเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน บ้านห้วย 

ส้านต าบลดงมะดะ อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชียงราย 

  2.1 พัฒนาด้านระบบการบรรจุข้าวอินทรีย์ ซึ่งทีมวิจัยได้ลงพ้ืนที่เกบ็ข้อมูลกระบวนการผลิตข้าวและจัดท า

แผนพัฒนาร่วมกนั    

   2.2 การยกระดบัผลิตภัณฑข้์าวอนิทรีย์สู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนโดยวิธกีารอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกบัความ

ปลอดภัยด้านอาหารตามหลักมาตรฐานตามหลักปัจจัย 7 ตามเกณฑม์าตรฐานสขุลักษณะที่ดใีนการผลิตอาหาร (Good 

Higiene Practice : GHP)จ านวน  2 คร้ังเพ่ือสร้างความเข้าใจของกระบวนการพัฒนาของผลิตภณัฑข้์าวอนิทรีย์บ้าน

หวยส้านยาว จากการอบรมทั้ง 2 คร้ังส่งผลให้กลุ่มผลิตข้าวอนิทรยี์บ้านห้วยส้านยาวตระหนักและเหน็ถงึความส าคญัของ

ความปลอดภัยทางด้านอาหารมากยิ่งขึ้นปรับกระบวนการผลิตข้าวอนิทรีย์ตามหลักมาตรฐานสขุลักษณะที่ดใีนการผลิต

อาหารมากย่ิงขึ้น 

 

 

ภาพที่ 4 ให้ความรู้ ด้านมาตรฐานผลิตภณัฑชุ์มชนคร้ังที่ 1         ภาพที่ 5 อบรมให้ความรู้ ด้านมาตรฐานผลิตภณัฑ์คร้ังที่ 2 

 

 2.3  หลังจาการอบรมทมีวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบนัการจัดการเทคโนยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.ลง

พ้ืนที่เพ่ือส ารวจและวางแผนการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตข้าวอนิทรีย์บ้านห้วยส้านยาว 

 2.4  ทมีวิจัยร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญจากสถาบนัการจัดการเทคโนยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.พัฒนาพ้ืนที่ โดยเริ่ม

พัฒนาพ้ืนที่โรงสแีละสถานที่บรรจุผลิตภัณฑข้์าวอนิทรีย์เพ่ือให้มาตรฐานเบื้องต้นให้เป็นไปตามระบบความปลอดภัยด้าน

อาหาร โดยกลุ่มผุ้ผลิตได้พัฒนาเบื้องต้นตามกระบวนการปลอดภัยด้านอาหารตามหลักมาตรฐานตามหลักปัจจัย 7 ตาม

เกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Higiene Practice : GHP)โดยมีการปรับพ้ืนที่แบ่งกั้นให้เป็น

สดัส่วน และปรับระดับชั้นวางข้าวอนิทรีย์สงูจากพ้ืน จัดวางวัสดุอุปกร์ให้เป็นระเบียบมากขึ้น เพ่ือพัฒนาให้เข้าสู่การขอ

ใบรับรองเกณฑม์าตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน 
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ภาพที่ 5 ภาพก่อนพัฒนาสถานที่เกบ็ข้าวอนิทรีย์                 ภาพที่ 6 ภาพหลังการพัฒนาที่เกบ็ข้าวอนิทรีย ์

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพก่อนพัฒนาโรงสข้ีาวอนิทรีย์                   ภาพที่ 8 ภาพหลังการพัฒนาโรงสข้ีาวอนิทรีย ์

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ภาพก่อนพัฒนาห้องบรรจุข้าวอนิทรีย์                  ภาพที่ 10 ภาพหลังการพัฒนาห้องบรรจุข้าวอนิทรีย์ 

 

 2.5  การประเมินผลหลังอบรมเชิงปฏบิัติหลักมาตรฐานตามหลักปัจจัย 7 ตามเกณฑม์าตรฐานสขุลักษณะที่ดี

ในการผลิตอาหาร (Good Higiene Practice : GHP)พบว่ากลุ่มผู้ผลิตข้าวอนิทรีย์มีความรู้มากขึ้นตั้งแต่การคัดเลือกเมด็

ข้าวสารหลังการส ีการเกบ็รักษาที่ถูกสขุลักษณะ อาคาร สถานที่ผลิตอาหาร การออกแบบด้านโครงสร้าง วัสดุ พ้ืน ผนัง 

เพดาน การระบายอากาศ ห้องน า้ สิ่งแวดล้อม ระบบน า้ การก าจัดของเสีย  และการจัดระบบภายในสถานที่ผลิต  การ

เลือกใช้วัสดุ วิธกีารใช้ การล้าง ตลอดจนการจัดเกบ็อย่างเหมาะสม การขนส่ง การก ากบัดูแลระหว่างการขนส่งให้คงสภาพ

และไม่ก่อให้เกดิการปนเป้ือน การปฏบิัติที่ถูกต้อง การควบคุมอุณหภมูิและเวลา การชั่งตวงวัดอย่างเหมาะสม ตลอดจน

การจัดเกบ็ที่ถูกสุขลักษณะด้าน บุคคล/ผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหาร ต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ดีส่วนบุคคล ทั้ง

ทางด้านการแต่งกายและสุขนิสัยและ บรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารและการใช้

อย่างถูกสขุลักษณะ 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากการพัฒนาข้าวอินทรย์สู่มาตฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผู้ วิจัยได้ศึกษากระบวนการท าข้าวอินทรีย์ของบ้าน

ห้วยส้านยาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เร่ิมต้นจากมกีระบวนการเตรียมพ้ืนที่ก่อนปลูกข้าวการเตรียม

พันธข้์าว การควบคุมดูแลข้าวอนิทรีย์ให้ไม่ให้ปนเป้ือนสารเคมีตลอดระยะการปลูกข้าวสอดคล้องกบักรรณิกา นากลาง

และคณะ(2552) ที่ศึกษาการพัฒนาข้าวอนิทรีย์ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าการปลูกข้าวแบบอนิทรีย์เป็นการ

ผลิตข้าวให้มีคุณภาพสงูส าหรับผู้ที่ต้องการบริโภคข้าวที่ผลิตจากนาที่ไม่มีการใช้สารเคมี และปฏบิัติการเพาะปลูกเป็นไป

ตามมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปข้าวอนิทรีย์ที่เข้มงวด กลุ่มผู้ผลิตข้าวอนิทรีย์บ้านห้วยส้านยาวยังท าปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืช

สดด้วยตนเอง เพ่ือน ามาใช้ในแปลงนาข้าวอินทรย์ สอดคล้องกับอนาลยา  หนานสายออและคณะ(2553)ศึกษา

สถานการณ์การผลิตข้าวอนิทรีย์ของเกษตรในจังหวัดขอนแก่นที่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้วยการลดหรือละการใช้สารเคมี

โดยเน้นที่ปัจจัยน าเข้าในการผลิตปุ๋ยคือ โดยการเรียนรู้ของเกษตรกรพัฒนาแนวคิดเพร่ือสขุภาพมาเป็นเร่ืองการท าปุ๋ย

ชีวภาพ แล้วจึงเกดิกจิกรรมการท าข้าวอนิทรีย์ การใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยพืชสด หรือปุ๋ยอนิทรีย์ผสม  
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ด้านกระบวนการพัฒนายกระดับข้าวอินทรีย์นั้นได้ยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 

(Good Higiene Practice : GHP) เป็นจุดเริ่มต้นสู่การใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสอดคล้องกับประภาพร  โถ

น้อย(2551)ที่การศึกษาสภาพการด าเนินงานของธุรกจิผลิตภัณฑชุ์มชนและผลที่เกดิจากการได้รับ การรับรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑชุ์มชน (มผช.) พบว่าธรุกจิผลิตภัณฑชุ์มชน ส่วนใหญ่ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑเ์อง ใช้ที่ท  าการของธรุกจิเป็น

สถานที่ผลิต มขีนาดพ้ืนที่ที่ใช้ ในการผลิตประมาณ 50-100 ตารางเมตร ธรุกจิไม่เคยได้รับการรับรองมาตรฐานอื่นๆ มา

ก่อน เลย ส่วนใหญ่จ าหน่ายผลิตภัณฑอ์ยู่ที่ที่ท  าการของธุรกจิ ตลาดเป้าหมายหลักคือตลาดในพ้ืนที่ ใกล้เคียง โดยแสดง

ตราสญัลักษณม์าตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนอยู่ที่สถานที่จ าหน่าย ธุรกจิไม่เสยี ค่าใช้จ่ายใดๆ เลยในการเตรียมตัวเพ่ือยื่นขอ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน 
 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษากระบวนการผลิตข้าวอนิทรีย์ บ้านหวยส้านยาว ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชยีงรายมี

กระบวนการการผลิตข้าวอนิทรีย์ เริ่มต้นโดยการคดัเลือกชนิดพันธข้์าวที่จะผลิต จัดเตรียมเคร่ืองมอืที่ใช้ในการผลิต 

จัดเตรียมพ้ืนที่ผลิต จัดท าแผนการจัดการดนิเพ่ือการผลิตข้าวอนิทรีย์โดยเริ่มจากการไถกลบก่อน ทิ้งไว้ พอถงึช่วงเวลาใน

การหว่านข้าว กไ็ถแห้งอกีรอบแล้วใสน่ า้ปรับดนิให้เรียบ แล้วกห็ว่านข้าว หลงัจาก 7 วนัหลังหว่านใส่ปุ๋ยขี้ววัที่หมกัด้วย 

แกลบด แกลบหยาบ และน า้จุลนิทรีย์แล้วน าไปหว่านตามระบบเกษตรอนิทรีย์ ในการคดัเลือกพันธุข้์าวที่ใช้ ต้องระบุชื่อ 

แหล่งที่มา วัสดุการปลูก ห้ามใช้พันธุข้์าวที่ได้จากการตดัต่อสารพันธกุรรม มกีารควบคุมกระบวนการปลูก ดูแลรักษาและ

เกบ็เกี่ยว การแต่งกายสว่นมากจะใส่ชุดเสื้อผ้าไปไร่ เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าบูท๊ ถงุมอื หมวก ผ้าคุมหัว การ

เกบ็เกี่ยว ต้องใช้วัสดุอปุกรณเ์คร่ืองมอืในการเกบ็เกี่ยวข้าวตามขั้นตอนวิธปีฏบิตั ิควบคุมการปนเป้ือนของสารต้องห้ามใน

ขั้นตอนการขนย้าย ข้าวที่ได้มาจะเกบ็ไว้กนิถ้าเหลือกข็ายที่กลุ่มวิสาหกจิชุมชนข้าวอนิทรีย์ และพ่อค้าคนกลาง ข้าวที่ได้จะ

เกบ็ไว้กนิ 1 ส่วน ขาย 1 ส่วน แหล่งจ าหน่ายคอืกลุ่มวิสาหิจชุมชน ข้าวอนิทรีย์ 

การยกระดบัผลิตภัณฑชุ์มชน โดยเริ่มจากการจัดอบรมเชิงปฏบิัติจากผู้เชี่ยวชาญสถาบันการจัดการเทคโนยีและ

นวัตกรรมเกษตร สวทช. มาให้ความรู้ ในด้านมาตรฐานสขุลักษณะที่ดใีนการผลิตอาหาร (Good Higiene Practice : GHP)

มาตรฐานตามหลักปัจจัย 7และร่วมกนัพัฒนาพ้ืนที่การผลิตของกลุ่มผลิตข้าวอนิทรีย์บ้านห้วยส้านยาวส่งผลให้พ้ืนที่การ

ผลิตมคีุณภาพสะอาดและปลอดภัยถูกสขุลักษณะเพ่ือเข้าสู่กระบวนการขอมาตฐานผลิตภัณฑชุ์มชน 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยคร้ังนี้มเีป้าหมายเพ่ือส ารวจความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบในหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การเคล่ือนที่

ของสิ่งมีชีวิต รายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ จ านวน 28 คน เป็น

ชาย 1 คน และหญิง 27 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจได้แก่ แผนผังความคิด ซึ่ง

น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา และตรวจสอบความน่าเชื่อถือร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้ผลการวิจัยดังนี้  ตัวบ่งชี้ที่ 1 การ

ระบุองค์ประกอบย่อยของระบบที่อยู่ในระดับทางชีวภาพเดียวกนั นักเรียน ระบุได้ถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ 51.85 ได้

ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน ร้อยละ 29.62 และ ได้ถูกต้องบ้าง ร้อยละ 14.81 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การระบุความสมัพันธท์ี่เชื่อมโยง

มโนทัศน์ต่างๆที่ระดับทางชีวภาพเดียวกัน นักเรียนระบุได้ถูกต้อง ครบถ้วนร้อยละ 48.15 ได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน 

ร้อยละ 25.93 ได้ถูกต้องบ้าง ร้อยละ 18.52 และ ได้ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 3.70 แต่ไม่พบองค์ประกอบหรือการระบุที่บ่ง

บอกถงึตวับ่งชี้ที่ 3 การเชื่อมโยงมโนทศัน์ของชีววิทยาที่ต่างระดับทางชีวภาพได้ และตวับ่งชี้ที่ 4 การคดิไป-กลับระหว่าง

มโนทศัน์หรือแบบจ าลองที่สร้างขึ้น กบัปรากฏการณท์างชีววิทยาที่เกดิขึ้นจริงในแผนผงัความคิดของนักเรียนทั้งหมด ซึ่ง

เป็นผลมาจากการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นในแต่ละส่วนของมโนทศัน์มากกว่าการเน้นภาพรวมหรือองค์รวมของมโน

ทศัน์ทั้งหมด ครูจึงควรปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ให้เหน็ความเชื่อมโยงระหว่างมโนทศัน์ย่อยๆอย่างชัดเจน และการน า

มโนทัศน์ไปใช้ในสถานการณ์หรือปรากฎการณ์ทางชีววิทยา โดยการใช้การจัดการเรียนรู้ที่มีการน าแบบจ าลองหรือ

สถานการณเ์ข้ามาเกี่ยวข้อง 

ค าส าคญั:  การคดิอย่างเป็นระบบ  แผนผงัความคดิ   ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  การเคล่ือนที่ของสิ่งมชีีวิต 

 

Abstract 

This qualitative research aimed to study about systems thinking process on locomotion lesson in 10 th 

grade science - mathematic students. Data was collected from 28 students (1 boy and 27 girls) by using concept 

mapping. The concept mapping was analysed by citerias of Verhoeff et al. (2008) to recognize systems thinking 

that separate to 4 indicators. The results ware in the first indicator,student is being able to distinguish between the 

different levels of organization and to match biological concepts with specific levels of biological organization 

completely about 51.85 percentage, then in second indicator is being able to interrelate concepts at the cellular 

level of organization completely about 48.15 percentage. However, in ability to link biology concepts to concepts 

at higher levels of organization and to think back and forth between concept or models to real biology phenomenon 

is still not found in concept mapping. The results show that the learning activities is limited to develop systems 
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thinking in part of linking the element of system in different level of biology system. Because of the learning 

activities is focus on each element but not link each part together so the students can’t make connection of the 

whole scientific concepts their learned. Discussion about how to revise the learning activities, teacher should make 

student noticed and used the connection about components of system and take it to real biology phenomena or using 

biology model to reach the context in real life.  

Keywords: Systems thinking, Concept mapping, 10
th
 science gifted student, locomotion 

 
บทน า 

  การคดิอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการที่ช่วยในการพัฒนาความสามารถในการคดิเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific 

thinking) ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะส าคัญตามจุดมุ่งหมายของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556) อกีทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนสามารถคิดแก้ไขปัญหา และ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ อนัเป็นทกัษะหนึ่งที่ส  าคัญในทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ที่ส  าคัญต่อคนยุคใหม่ในการเรียนรู้และ

ปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ (วิจารณ ์พานิช, 2555) โดยเฉพาะบริบทและเนื้อหา

ของวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องสมัพันธก์บัปรากฎการณท์างธรรมชาต ิประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่าง  ส่งผลต่อกนัใน

ลักษณะลูกโซ่ การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบจะช่วยให้นักเรี ยนสามารถสร้างการเชื่ อมโยง

ความสมัพันธข์องส่วนต่างๆในระบบ น ามาสู่การสร้างเข้าใจในสมัพันธแ์ละผลกระทบซึ่งกนัและกนัของแต่ละส่วนเพ่ือสรปุ

เป็นกฎเกณฑข์องปรากฎการณ์โดยยังคงตระหนักถึงปฏสิมัพันธ ์ความเกี่ยวเนื่องภายใน และการพ่ึงพาซึ่งกนัและกนัของ

ส่วนประกอบต่างๆภายในระบบที่ซับซ้อน  (Evagoroun, 2009, Assaraf and Orion, 2005)  

 แผนผังความคิดเป็นหนึ่งวิธทีี่ใช้ในการตรวจสอบการคิดอย่างเป็นระบบเนื่องจากการสร้างแผนผังความคดินั้น

นักเรียนต้องเชื่อมโยงความรู้และประสบการณไ์ด้ เนื่องจากเมื่อสร้างแผนผงัความคดินักเรียนจะต้องแสดงความเชื่อมโยง

และสัมพันธ์กันของแนวคิดย่อยแต่ละแนวคิด อีกทั้งอธิบายภาพรวมของแนวคิดที่เรียนทั้งหมด (Pintoi and Zertz, 

1997) อกีทั้งแผนผงัความคดิยังแสดงถงึแบบแผนทางความคดิ และความรู้ของนักเรียน (Kinchin, et al., 2000) ซึ่งจะ

ช่วยให้ครูสามารถรู้ ถึงระดับของการคิดของนักเรียน และจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการคิดได้อย่างชัดเจน (Pintoi, & 

Zertz, 1997) รวมทั้งวิธกีารที่นักเรียนใช้เชื่อมโยงแนวคดิ ส่วนประกอบต่างๆของระบบเข้าด้วยกนั โดยเฉพาะแนวคดิที่มี

ลักษณะเป็นละดับชั้น ประกอบไปด้วยแนวคิดหลักและแนวคิดย่อย เกี่ยวข้องลดหล่ันกนัมา ผู้สอนจะสามารถทราบการ

มองเหน็ความเชื่อมโยงของแต่ละแนวคิดของนักเรียน ความซับซ้อนของการเชื่อมโยง และการวิเคราะห์ความถูกต้องของ

แนวคิดที่ปรากฏในแผนผังแนวคิดที่นักเรียน (Kinchin, et al., 2000) โดยเฉพาะในรายวิชาชีววิทยา ซึ่งมีส่วนที่เป็น

ระบบอนัซับซ้อนอยู่มากมาย ในการเรียนรู้นั้นนักเรียนต้องท าความเข้าใจในแต่ละส่วน แล้วจึงน ามาเชื่อมโยงเข้าด้วยกนั

เป็นระบบอนัซับซ้อนขึ้น (Tripto, 2016) ซึ่งลักษณะของการคดิอย่างเป็นระบบที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ปรับปรงุมาจาก  

เป้าหมายของการศึกษาในครั้งนี้  เพ่ือส ารวจความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นพัฒนาและ

ส่งเสริมความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนมีความสามารถเรียนรู้ ได้เรว็กว่านักเรียนปกติทั่วไป (สถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555) โดยส ารวจการคิดอย่างเป็นระบบในเนื้อหาเร่ือง การเคล่ือนที่ของ

สิ่งมชีีวิต เพ่ือน าผลการส ารวจไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการคดิอย่างเป็นระบบต่อไป 

 

วตัถุประสงควิ์จยั 

 ศึกษาการคดิอย่างเป็นระบบในนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ผ่านแผนผงัความคดิ 

เร่ือง การเคล่ือนที่ของสิ่งมชีีวิต 
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วิธีด าเนินการวิจยั 

 กลุ่มที่ศึกษา 

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ในจังหวัดพิษณุโลก ที่เรียนวิชาชีววิทยา ในภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 28 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง โดยเป็นนักเรียนที่ศึกษาในหลักสูตร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นนักเรียนชาย 1 คน และนักเรียนหญิง 27 คน 

เคร่ืองมอืในการวิจัย 

 ผู้วิจัยใช้แผนผังความคิด เร่ือง การเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิต ที่นักเรียนสร้างขึ้น เป็นเคร่ืองมือส าหรับการส ารวจ

ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบรายบุคคล ภายหลังการเรียนรู้ ในเร่ือง การเคล่ือนที่ของสัตว์ โดยใช้ตัวบ่งชี้ ของ 

Verhoeff และคณะ (2008) ซึ่งผ่านการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา 

คุณวุฒิช านาญการพิเศษ อาจารย์ประจ าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเคร่ืองมอืมคีวามเหมาะสมมากที่สดุ (เฉล่ียที่ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.07)  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการโดย เมื่อจัดการเรียนรู้ เร่ืองการเคล่ือนที่ของสิ่งมชีีวิต ให้นักเรียนสร้างแผนผงัความคดิเร่ืองการ

เคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิตภายในเวลาที่ก  าหนด โดยไม่มีการก าหนดค าส าคัญที่ต้องใช้ เนื่องจากต้องการทราบว่านักเรียนนั้น

สามารถระบุองค์ประกอบ และเชื่อมโยงความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบอย่างไร สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธใ์น

ระดับทางชีวภาพเดียวกนั หรือต่างกนัได้หรือไม่ ซึ่งผู้วิจัยได้ให้นักเรียนสร้างแผนผังความคิดภายหลังการจัดการเรียนรู้

เสรจ็แล้ว 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผู้วิจัยน าแผงผังความคิดของนักเรียนทั้งหมดมาวิเคราะห์ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ ตามตัวบ่งชี้

ของ Verhoeff และคณะ (2008) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตวับ่งชี้  ดงันี้  1) การจ าแนกระดบัทางชีวภาพขององคป์ระกอบต่างๆ

ของระบบ นักเรียนสามารถระบุองคป์ระกอบของระบบ และระดบัทางชีวภาพขององคป์ระกอบนั้นๆ 2) การเชื่อมโยงมโน

ทศัน์ย่อยถายในระบบซึ่งอยู่ในระดับความสมัพันธท์างชีววิทยาเดียวกนั 3) การเชื่อมโยงความสมัพันธร์ะหว่างมโนทศัน์

ของแต่ละระบบ ที่อยู่ต่างระดบัทางชีววิทยาได้ 4) การคดิไป-กลับระหว่างมโนทศัน์ หรือแบบจ าลองไปสู่สถานการณ์หรือ

ปรากฎการณ์ทางชีววิทยาที่ก  าหนดขึ้นได้ จากนั้นพิจารณาจากองค์ประกอบของแผนผังความคิดของนักเรียน ในแง่ของ

ความถูกต้อง และครบถ้วนขององคป์ระกอบในการเคล่ือนที่ของสิ่งมชีีวิตต่างๆ และความเชื่อมโยงของแผนผงัความคิดมี

ความถูกต้อง และสามารถใช้อธบิายการเคล่ือนที่ของสิ่งมชีีวิตได้หรือไม่ นอกจากนี้  ผู้วิจัยยังได้ท าการสมัภาษณน์ักเรียนที่

เขียนแผนผังความคิดไม่ชัดเจน เช่น ไม่อธิบายลักษณะความสัมพันธ์ในรูปแบบค าเชื่อมระหว่างมโนทัศน์ย่อย เพ่ือให้

เข้าใจแนวคดิของนักเรียนและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องมากที่สดุ จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องในการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยการตรวจสอบร่วมกบัผู้เชี่ยวชาญ (peer debriefing) โดยน าผลการวิเคราะห์ที่ได้เสนอให้ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา 

คุณวุฒิช านาญการพิเศษ เพ่ือท าการวิเคราะห์ซ า้ จากนั้นจึงสรปุผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากนั้นผู้วิจัยน าแผนผงัความคดิการจัดการเรียนรู้ให้คะแนนโดยใช้เกณฑก์ารให้คะแนนการประเมนิในแต่ละตัว

บ่งชี้ ในแต่ละระดบั ได้แก่ ระดบัดมีาก ได้ 3 คะแนน ระดบัด ีได้ 2 คะแนน ระดบัพอใช้ ได้ 1 คะแนน และระดบัปรับปรงุ 

ได้ 0 คะนน  และน าคะแนนมาหาค่าเฉล่ียรวมเพ่ือน ามาเทยีบกบัเกณฑก์ารประเมนิ ซึ่งปรับปรงุมาจากเกณฑก์ารประเมิน

สมรรถนะส าคัญของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของส านักทดสอบทางการศึกษา (2557) 

ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 เกณฑป์ระเมนิการคดิอย่างเป็นระบบ 

ระดบัการคิด ช่วงคะแนน 

ดีมาก 10 – 12 

ดี 7 - 9 

พอใช้ 4 - 6 

ปรับปรงุ 0 - 3 

 

ผลการศึกษา 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์การคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนในแต่ละตัวบ่งชี้

ดงัต่อไปนี้  

 ตวับ่งชี้ที่ 1 ด้านการระบุองคป์ระกอบย่อยของระบบที่อยู่ในระดบัทางชีวภาพเดยีวกนั พบว่านักเรียนอยู่ในระดบั

ที่ 3 คือสามารถระบุองค์ประกอบในการเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ 51.85 ระดับที่ 2 

สามารถระบุองคป์ระกอบในการเคล่ือนที่ของสิ่งมชีีวิตชนิดต่างๆ ได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน ร้อยละ 29.62 และระดบัที่ 1 

ระบุองคป์ระกอบในการเคล่ือนที่ของสิ่งมชีีวิตชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องบ้าง ร้อยละ 14.81 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ด้านการระบุความสมัพันธท์ี่เชื่อมโยงมโนทศัน์ต่างๆที่ระดับทางชีวภาพเดียวกนันั้น พบว่านักเรียน

อยู่ในระดับ 3 คือสามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ได้ถูกต้อง 

ครบถ้วนร้อยละ 48.15 อยู่ในระดับ 2 คือสามารถระบุความสมัพันธร์ะหว่างองค์ประกอบของการเคล่ือนที่ของสิ่งมชีีวิต

แต่ละชนิด ได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน ร้อยละ 25.93 อยู่ในระดับที่ 1 คือสามารถระบุความสมัพันธร์ะหว่างองค์ประกอบ

ของการเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ได้ถูกต้องบ้าง ร้อยละ 18.52 และอยู่ในระดับ 0 คือระบุความสมัพันธร์ะหว่าง

องคป์ระกอบของการเคล่ือนที่ของสิ่งมชีีวิตแต่ละชนิด ได้ไม่ถูกต้อง ร้อยละ 3.70 

 ในตัวบ่งชี้ที่  3 ด้านการเชื่อมโยงมโนทศัน์ของชีววิทยาที่ต่างระดบัทางชีวภาพ และตัวบ่งชี้ที่ 4 การคิดไป-กลับ

ระหว่างแบบจ าลองที่สร้างขึ้น กบัปรากฏการณท์างชีววิทยาที่เกดิขึ้นจริงได้นั้น พบว่านักเรียนทั้งหมดไม่สามารถเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของการเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้ และไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์แบบ

ย้อนกลับ ระหว่างองคป์ระกอบของการเคล่ือนที่ของสิ่งมชีีวิตต่างๆ ได้เช่นกนั 

 จากแผนผงัความคิดของนักเรียน พบว่านักเรียนที่สามารถบรรลุตวับ่งชี้ที่ 1 ในระดบั 3 คือองค์ประกอบในการ

เคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถระบุตัวบ่งชี้ ที่ 2 ในระดับ 3 ความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบของการเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ได้ถูกต้อง ครบถ้วนผ่านแผนผังความคิด นั้นสามารถระบุ

องค์ประกอบส าคัญในการเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิต ทั้งสตัว์เซลล์เดียวได้ครบถ้วนและถูกต้อง ในสตัว์มีการจ าแนกชนิดการ

เคล่ือนที่ทั้งแบบ non-antagonism และแบบ antagonism มีการแยกชนิดของสตัว์ว่าเป็นพวกไม่มีกระดูกสันหลัง และมี

กระดูกสนัหลัง ทั้งยังมีการอธบิายองค์ประกอบของการเคล่ือนที่ของมนุษย์ได้ถูกต้อง แต่ยังขาดในด้านการจัดกลุ่มชนิด

ขององค์ประกอบ ซึ่ งจะน าไปสู่การเชื่ อมโยงมโนทัศน์ในระดับที่แตกต่างกัน และไม่สามารถสร้างการเชื่ อมโยง

ความสมัพันธแ์บบย้อนกลับ ระหว่างองคป์ระกอบของการเคล่ือนที่ของสิ่งมชีีวิตต่างๆได้ ดงัภาพที่ 1-a และ 1-b 
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ภาพ 1-a 

 

 
ภาพ 1-b 

ภาพ 1-a,b  แสดงแผนผงัความคิดของนกัเรียนท่ีสามารถบรรลตุวับ่งช้ีท่ี 1 และ 2 ในระดบั 3 

 

 ส่วนของนักเรียนที่สามารถบรรลุตัวบ่งชี้ ที่ 1 ในระดับ 2 คือสามารถระบุองค์ประกอบในการเคล่ือนที่ของ

สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน และบรรลุตัวบ่งชี้ ที่ 2 ในระดับ 2 คือสามารถระบุความสัมพันธร์ะหว่าง

องคป์ระกอบของการเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนผ่านแผนผงัความคดินั้น ในด้านการระบุ

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ยังไม่ครบถ้วน โดยพบเพียงการยกตัวอย่างอวัยวะที่ใช้ในการเคล่ือนที่ของ

สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเท่านั้น  แต่ยังขาดในด้านการจัดกลุ่มชนิดขององค์ประกอบ ซึ่งจะน าไปสู่การเชื่อมโยงมโนทศัน์ใน

ระดับที่แตกต่างกนั และไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยงความสมัพันธแ์บบย้อนกลับ ระหว่างองค์ประกอบของการเคล่ือนที่

ของสิ่งมชีีวิตต่างๆได้ ดงัภาพที่ 2 
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ภาพ 2 แสดงแผนผงัความคิดของนกัเรียนท่ีสามารถบรรลตุวับ่งช้ีท่ี 1 และ 2 ในระดบั 2 

 

 ในส่วนของนักเรียนที่บรรลุตัวบ่งชี้ ที่ 1 ในระดับ 2 คือสามารถระบุองค์ประกอบในการเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิต

ชนิดต่างๆ ได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน และบรรลุตัวบ่งชี้ที่ 2 ในระดับ 1 คือระบุความสมัพันธร์ะหว่างองค์ประกอบของ

การเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ได้ถูกต้องบ้างนั้น มีการระบุองค์ประกอบในการเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไม่

ถูกต้องตรงพารามีเซียมซึ่งนักเรียนระบุว่าใช้แฟกเจลลัมในการเคล่ือนที่ แทนที่จะเป็นซิเลีย และอธบิายองค์ประกอบใน

การเคล่ือนที่ของแมลงได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากอธบิายเพียงการบินเท่านั้น นอกจากนี้  ในส่วนของสตัว์มีกระดูกสนัหลัง

นักเรียนอธบิายเพียงแค่ใช้ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้ อ ข้อต่อ ช่วยในการเคล่ือนที่ แต่ไม่ได้อธบิายการท างานร่วมกัน

ขององคป์ระกอบต่างๆไว้ ดงัภาพที่ 3 

 

 
 

ภาพ 3 แสดงแผนผงัความคิดของนกัเรียนท่ีบรรลตุวับ่งช้ีท่ี 1 ในระดบั 2 และตวับ่งช้ีท่ี 2 ในระดบั 1 

 

 และในส่วนของนกัเรียนที่บรรลุตวับ่งชี้ที่ 1 ในระดบั 1 คอืสามารถระบุองคป์ระกอบในการเคล่ือนที่ของสิ่งมชีวีติ

ชนิดต่างๆ ได้ถูกต้องบ้าง และบรรลุตัวบ่งชี้ที่ 2 ในระดับ 1 คือสามารถระบุความสมัพันธร์ะหว่างองค์ประกอบของการ

เคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ได้ถูกต้องบ้าง โดยนักเรียนสามารถเขียนระบุองค์ประกอบส าคัญในการเคล่ือนที่ของ

สิ่งมชีีวิตในส่วนของสิ่งมชีีวิตเซลล์เดยีวได้เพียงการเคล่ือนที่ของอะมีบาเท่านั้น ยังขาดการเคล่ือนที่ของพารามเีซียมและยู

กลีนา นอกจากนี้ ยังไม่ระบุองค์ประกอบของการเคล่ือนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง แต่ระบุเพียงองค์ประกอบของการ
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เคล่ือนที่ของมนุษย์เท่านั้น ทั้งยังไม่อธิบายการท างาน หรือความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆต่อการเคล่ือนที่ของ

สิ่งมชีีวิตนั้นๆ ดงัภาพ 4 

 

 
 

ภาพ 4 แสดงแผนผงัความคิดของนกัเรียนท่ีบรรลตุวับ่งช้ีท่ี 1 และ 2 ในระดบัท่ี 1 

 

ซึ่งสามารถสรปุการคดิอย่างเป็นระบบของนักเรียนในภาพรวม โดนน าระดบัการคดิอย่างเป็นระบบของนักเรียนไป

ประเมิน แล้วหาค่าเฉล่ีย จากนั้นน าไปเทยีบกับเกณฑ์การประเมิน พบว่านักเรียนงมีระดับการคิดอย่างเป็นระบบอยู่ใน

ระดบัพอใช้ ดงัตารางที่ 2 

ตาราง 2 แสดงระดบัการคดิวิเคราะห์ของนักเรียนโดยรวม 

ตวับ่งช้ี จ านวนนกัเรียน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย่ S.D. ระดบั 

1 

27 

3 2.37 0.74  

2 3 2.15 0.99  

3 3 0 0  

4 3 0 0  

รวม  12 4.52 1.70 พอใช ้

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากการวิเคราะห์แผนผังความคิด เร่ือง การเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิต พบว่านักเรียนร้อยละ 48 สามารถบรรลุตัว

บ่งชี้ที่ 1 และ 2 ในระดบัที่ 3 ซึ่งหมายความว่านักเรียนส่วนใหญ่นั้นสามารถระบุองคป์ระกอบในการเคล่ือนที่ของสิ่งมชีวีติ

ชนิดต่างๆ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และระบุความสมัพันธร์ะหว่างองค์ประกอบของการเคล่ือนที่ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ได้

ถูกต้อง ครบถ้วน และอกีร้อยละ 25 นั้นบรรลุตวับ่งชี้ดงักล่าวในระดบัที่ 2 ซึ่งจากแผนผงัความคดิของนักเรียนนั้น พบว่า

นักเรียนสามารถระบุองค์ประกอบได้ครบถ้วน เนื่องจากพ้ืนฐานของนักเรียนห้องเรียนพิ เศษนั้นเป็นกลุ่มนักเรียนที่

สามารถเรียนรู้และจดจ าได้ไว (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555) แต่ไม่พบนักเรียนคนใด

บรรลุตัวบ่งชี้ที่ 3 และ 4 ซึ่งหมายถึงนักเรียนยังขาดความสามารถในด้านการเชื่อมโยงมโนทศัน์ของชีววิทยาที่ต่างระดับ

ทางชีวภาพ และการคิดไป-กลับระหว่างแบบจ าลองที่สร้างขึ้น กบัปรากฏการณ์ทางชีววิทยาที่เกดิขึ้นจริงได้ เป็นไปได้ว่า

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของผู้ วิจัยยังไม่เอื้ อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงมโนทัศน์ทางชีวภาพในต่างระดับได้ 

เนื่องมาจากจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นมโนทศัน์แยกออกจากกนั และไม่มกีารเชื่อมโยงระหว่างมโนทศัน์ที่มปีระสทิธภิาพ 

สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Tripto และคณะ (2016) ซึ่งพบว่าปัญหาในการเรียนรู้ ในวิชาชีววิทยาของนักเรียนในแต่

ละระดับชั้นนั้นเกิดจากการที่นักเรียนต้องเผชิญกับรูปแบบของระบบอันซับซ้อน  และการที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้

สามารถรับมอืกบัระบบอนัซับซ้อนนี้ ได้นั้น  ต้องปรับปรงุสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้   โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ  และ

เน้นวิธีการที่ ช่วยให้เกิดการร่วมมือกันเรียนรู้   อภิปราย  และสะท้อนคิด (Jacobson and Wilensky , 2006) และ
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สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Boersma (2011) ซึ่งระบุว่าการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้น นักเรียนต้องท าความเข้าใจ

รูปแบบความสมัพันธข์ององค์ประกอบต่างๆ ที่ได้เรียนมา และผลกระทบจากองค์ประกอบนั้นต่อส่วนอื่นๆ  ของระบบ

ด้วยตนเอง จึงจะช่วยให้นักเรียนสามารถที่จะเชื่อมโยงความสมัพันธ ์ หรือเชื่อมโยงความสมัพันธไ์ด้ถูกต้องได้ และจาก

การศึกษาของ Verhoeff และคณะ  (2008) ยังให้ความส าคัญในการสอนเนื้อหาให้เกดิความสอดคล้องกนั ซึ่งจะช่วยให้

นักเรียนเข้าใจกระบวนการที่เกิดขึ้ นภายในระบบ และผลกระทบจากการท างานขององค์ประกอบภายในระบบต่อ

องค์ประกอบอื่น  เนื่องจากการเรียนวิชาชีววิทยานั้นประกอบไปด้วยระบบอนัซับซ้อน อกีทั้งการมุ่งเน้นให้นักเรียนสร้าง

ความรู้ ด้วยตนเอง โดยเร่ิมจากทกัษะพ้ืนฐานที่ตนม ีจะช่วยพัฒนากระบวนการรับรู้ที่สามารถน าไปสู่การเข้าใจความรู้ได้   

ซึ่งนักเรียนนั้นสามารถบรรลุตัวบ่งชี้ ที่ 1 และ 2 ได้ในระดับที่ดีอยู่แล้ว แต่ยังคงขาดองค์ประกอบของการคิด

อย่างเป็นระบบตามตัวบ่งชี้ที่ 3 และ 4 อยู่ เพ่ือที่จะเพ่ิมความสามารถตามตัวบ่งชี้ ที่ 3 และ 4 ในด้านการเชื่อมโยงมโน

ทศัน์ของชีววิทยาที่ต่างระดบัทางชีวภาพ และการคดิไป-กลับระหว่างแบบจ าลองที่สร้างขึ้น กบัปรากฏการณท์างชีววิทยาที่

เกิดขึ้นจริง ซึ่งนักเรียนยังขาดอยู่นั้น การจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบได้ ต้องมีกระบวนการที่

กระตุ้นให้นักเรียนได้เชื่อมโยงความรู้และความสมัพันธม์ากขึ้น และให้นักเรียนได้อธบิายแผนผังความคิด เพ่ือให้แสดง

ความสอดคล้องกนัระหว่างองคป์ระกอบของระบบในการเคล่ือนที่ของสิ่งมชีีวติ ซึ่งจะสามารถช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงมโน

ทัศน์ระหว่างองค์ประกอบทางชีววิทยาที่ต่างระดับกัน และให้นักเรียนได้น าเอาแผนผังความคิด หรือแบบจ าลองไป

ประยุกตใ์ช้เข้ากบัสถานการณ ์หรือปรากฎการณท์างชีววิทยา เพ่ือพัฒนาการเชื่อมโยงความสมัพันธแ์บบย้อนกลับจากมโน

ทศัน์ เข้าสู่สถานการณ ์หรือการวิเคราะห์สถานการณ์ เข้าสู่มโนทศัน์ทางชีววิทยาที่ถูกต้อง สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของ 

National Research Council (2015) ซึ่งระบุว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์จึงควรที่จะเปล่ียนแปลงจากรูป

แบบเดิม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบและการสร้างแบบจ าลองระบบ ท าความเข้าใจ

ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ และให้นักเรียนได้รับแนวคิดที่จะน าไปสู่การเกิดการเรียนรู้  นอกจากนี้ ยังพบว่าการจัดการ

เรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานนั้นยังส่งเสริมการท าความเข้าใจในแต่ละหน่วยย่อยของระบบ ท าให้นักเรียนสามารถ

สร้างแบบจ าลองรูปธรรม น าไปพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างแบบจ าลองนามธรรม ซึ่งช่วยให้เกดิการสร้างองค์ความรู้

ด้วยตนเอง เพราะในกระบวนการสร้างแบบจ าลอง นักเรียนจะต้องเรี ยนรู้ ส่วนประกอบแต่ละส่วนน ามาสร้างเป็น

แบบจ าลอง และเชื่อมโยงแต่ละแบบจ าลองย่อย  เข้าเป็นระบบโดยรวมของแบบจ าลองหลักได้  (Coll and  Taylor, 2005)  

 

สรุปผลการศึกษา 

  จากการศึกษาแผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ในงานวิจัยนี้  พบว่านักเรียน

สามารถระบุองคป์ระกอบในการเคล่ือนที่ของสิ่งมชีีวิตชนิดต่างๆ และความสมัพันธร์ะหว่างองคป์ระกอบของการเคล่ือนที่

ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด ได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วน แต่ไม่พบการเชื่อมโยงมโนทัศน์ของชีววิทยาที่ต่างระดับทางชีวภาพ 

และการคดิไป-กลับระหว่างแบบจ าลองที่สร้างขึ้น กบัปรากฏการณท์างชีววิทยาที่เกดิขึ้นจริง เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่

ไม่สัมพันธ์และต่อเนื่องกัน แต่เน้นไปที่แต่ละส่วนของเนื้ อหา จึงควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีความ

หลากหลายมากขึ้น เพ่ือที่จะส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบให้กบันักเรียน อกีทั้งควรที่จะน าเอาสถานการณ ์ปรากฎการณ์

ทางชีววิทยา หรือแบบจ าลอง มาประยุกตใ์ช้ให้กบัการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเชื่อมโยงมโนทศัน์ของนักเรียนเข้ากบักจิกรรมการ

เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการคดิอย่างเป็นระบบ 
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บทคดัย่อ 

   การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)เปรียบเทียบความสามารถในการแปลภาษาญี่ ปุ่นเป็นภาษาไทยของ

นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กบัการ

สอนแบบปกติ 2)ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีกลุ่มตัวอย่างเป็น

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ านวน 40 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และกลุ่ม

ควบคุมจัดการเรียนการสอนแบบปกติ  ด าเนินการทดลองโดยมีการทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่น

เป็นภาษาไทยก่อนเรียน-หลังเรียน  ทดสอบท้ายบท และสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการแปลภาษาญี่ ปุ่นเป็นภาษาไทยก่อนเรียน-หลัง

เรียน แบบทดสอบท้ายบท และแบบประเมนิความพึงพอใจของนกัศึกษาที่ได้รับการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD สถติิ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และค่าทดสอบที(t-

test)ผลการวิจัยพบว่า 

 1.ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยสูง

กว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกตอิย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05  

 2.ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ เรียนกลุ่มทดลองต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่ามีค่าเฉล่ียใน

ภาพรวมเท่ากบั 4.53 อยู่ในระดับมากที่สดุ  และผู้ เรียนบางส่วนให้ความเหน็ว่าการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มี

บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเอง ผู้เรียนได้ช่วยกันศึกษาค้นคว้า ได้แลกเปล่ียนความรู้ความเข้าใจระหว่างการท า

กิจกรรม ท าให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาญี่ ปุ่นมากขึ้น มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเองที่

สามารถมสี่วนช่วยให้กลุ่มประสบผลส าเรจ็  

ค าส าคญั: การแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย  การสอนภาษาญี่ปุ่น  การเรียนแบบร่วมมอื  STAD 
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Abstract 

The objectives of this research were to 1)compare Japanese-Thai Translating Ability of  Chiangmai 

Rajabhat  University 4
th
 year Japanese Major Students taught by conventional teaching method and cooperative 

learning STAD method, 2) survey the student’s satisfaction towards learning by cooperative learning STAD method. 

The samples were 40 4
th
 year Japanese major students who purposively sampled and divided into 2 groups, the 

experimental group taught by cooperative learning STAD method and the controlled group taught by conventional 

teaching method. Two groups pretest and posttest design was employed in this study.Data was collected from the 

same exercises designated as the pretest and the posttest as well as from the questionnaire.The research tools 

consisted of Japanese-Thai translation ability tests, unit quizzes and students satisfaction questionnaire. The 

collected data were analyzed by the statistical means of the mean ( X ), standard deviation (S.D.) and t-test.  

The results of the research were as follows: 

1. The Japanese-Thai Translating Ability of the students taught by cooperative learning STAD method 

were significantly higher than those taught by conventional teaching method at the 0.05 level. 

2. The survey of the student’s satisfaction towards learning by cooperative learning STAD method revealed 

the overall results at the highest  level (mean=4.53)and  it was found that the class has resulted in friendly 

environment. The teaching technique helped them enjoy the class. Moreover, it improved their knowledge and 

understanding of Japanese usages. The students were proud of themselves and gained self-esteem for making 

contributions to their teams’ success. 

Keywords: Japanese-Thai Translation, Japanese Teaching, Cooperative Learning, STAD 

 

บทน า 

  ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคสมัยแห่งการแลกเปล่ียนข่าวสารข้อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ การแปลมี

บทบาทส าคญัอย่างย่ิงที่จะช่วยให้การตดิต่อสื่อสารระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อประสานงาน

ระหว่างประเทศทางด้านการเมือง เศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งการ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์ ต่างกต้็องอาศัยทักษะ

ทางการสื่อสารรวมไปถึงทกัษะการแปลที่ดี ด้วยเหตุนี้  การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีการ

บรรจุรายวิชาการแปลไว้ในหลักสตูรแทบทั้งสิ้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กไ็ด้บรรจุรายวิชาการแปลไว้ในหลักสูตร

ภาษาต่างประเทศต่างๆ โดยในส่วนของหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

เรียนรายวิชาการแปลภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีเนื้ อหาครอบคลุมทั้งการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย และจากภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น 

รายวิชานี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการแปล เทคนิคการแปล และปัญหาต่าง ๆในการแปล ตลอดจนวิธแีก้ปัญหา

ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น และจากการเกบ็ข้อมูลจากนักศึกษาที่ผู้วิจัยสอนพบว่านักศึกษามักมีปัญหาในการแปลที่ซ า้ๆกัน โดย

ปัญหาในการแปลของผู้เรียนที่มมีากที่สดุเรียงตามล าดบัมากไปหาน้อยคอื การไม่เข้าใจโครงสร้างประโยค การไม่สามารถ

แปลกลุ่มค าที่มีภาคขยายค านาม การไม่เข้าใจค าศัพท ์ส านวน ซึ่งปัญหาการไม่เข้าใจโครงสร้างของประโยค ส่งผลให้ไม่

สามารถแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องและเป็นธรรมชาตไิด้ และรปูประโยคที่ผู้วิจัยพบว่านักศึกษามกัแปลผดิบ่อยที่สดุเรียง

ตามล าดบั ได้แก่  

1) รปูประโยคกรรมวาจก(passive) เช่น 

この雑誌は若い人たちによく読まれています。 

(kono zasshi wa wakaihitotachi ni yoku yomareteimasu) แปลว่า นิตยสารฉบบันี้ อ่านกนัมากในหมู่วัยรุ่น 

นักศึกษาแปลว่า นิตยสารฉบบันี้ ถูกอ่านกนัมากในหมู่วัยรุ่น 

2) รปูให้ท า(causative) เช่น 

メーさんはチンさんを2時間も待たせました。 
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(meisan wa chinsan wo nijikanmo matasemashita) แปลว่า คุณเมท าให้คุณชนิรอตั้งสองชั่วโมง  

นักศึกษาแปลว่า คุณชินให้คุณเมรอตั้งสองชั่วโมง 

3.) ประโยคแสดงทศันคตขิองผู้พูดหรือผู้เขยีน(modality) 

彼はきっと合格するだろう。(kare wa kitto goukakusurudarou) แปลว่า เขาคงจะสอบผ่าน 

นักศึกษาแปลว่า เขาสอบผ่านแน่นอน 

 

 ข้อผิดพลาดของนักศึกษาดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับสมเกียรติ เชวงกิจวณิช(2559, น. 118 -155) ที่

พบว่าปัญหาที่ผู้เรียนมักประสบจากการแปลภาษาญี่ ปุ่นเป็นภาษาไทยโดยเฉพาะในระดับโครงสร้างประโยค มี 5 รูป

ประโยคดงันี้  1) รปูกรรมวาจก(passive) เช่น nihon wa shihouwo umini kakomareteiru (日本は四方を海に

囲まれている) ซึ่งเป็นรปูกรรมวาจกที่ภาคแสดงในประโยคไม่มผีู้กระท าโดยตรง หากแปลแบบตรงตวัจะแปลว่า

ญี่ ปุ่นถูกล้อมรอบด้วยทะเลทั้งสี่ด้าน  เมื่อแปลเป็นภาษาไทยไม่นิยมใช้รูปกรรมวาจก 2) รูปให้ท า(causative) เช่น 

tsukareteiruyoudattanode sonomamanemuraseteoita (疲れているようだったので、そのまま

眠らせておいた。)ที่มผู้ีแปลว่าท่าทาง(เขาคง)เหนื่อย ฉันจึงใช้ให้เขานอน 3) ส านวนแสดงทศันคตขิองผู้พดู

หรือผู้เขยีน เช่น kondo shokujini ikanaika (今度、食事に行かないか。) มผีู้แปลว่า”คราวหน้าไม่ไป

กนิข้าวกนัเหรอ” ซึ่งควรแปลว่า “ไว้ไปกนิข้าวกนัมั้ย” 4) ส านวนที่เล่ียงการระบุผู้กระท าเช่นส านวน「～ことに

なる」 และ5) ส านวนที่เล่ียงการระบุชัดเจน(非断定的な表現หรือ婉曲表現)เช่นส านวนที่มีค าว่า

「 demo, nado, toka」(でも ～など ～とか)เป็นต้น ซึ่งปัญหาจากข้อสงัเกตของสมเกยีรติ เชวงกจิ
วณิช(2559)ดังกล่าวข้างต้นนั้นสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฏฐิรา ทับทิม(2555) ที่พบข้อผิดพลาดจากงานแปลของ

นักศึกษา ดงันี้  1) ข้อผดิพลาดในการใช้ภาษา 2) ข้อผดิพลาดด้านภาษาศาสตร์ คอื ไวยากรณห์รือโครงสร้างของประโยค 

3) ข้อผดิพลาดด้านรปูประโยค เช่น การลดรปู การแทนที่ เป็นต้น 

จากการรวบรวมข้อผิดพลาดในการแปลของนักศึกษาที่ผู้วิจัยเคยสอน พบว่านักศึกษามกัจะแปลผดิในเรื่องเดมิ

ซ า้ๆ หรือมกัมข้ีอผิดพลาดคล้ายๆกนั เมื่อสอบถามจึงพบว่านักศึกษาไม่เข้าใจความหมายของรปูประโยคท าให้แปลไม่ได้ 

จึงปรึกษาเพ่ือนและช่วยกนัแปล ดงันั้นในฐานะผู้สอนผู้วิจัยจึงได้พยายามหาแนวทางในการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาส

พัฒนาความรู้ความสามารถในการแปลภาษาญี่ ปุ่นให้สูงขึ้น ซึ่งการที่ผู้เรียนรวมกลุ่มกับเพ่ือนเพ่ือแปลใบงานที่ได้รับ

มอบหมาย แสดงให้เหน็ว่าการแลกเปล่ียนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกนัเองเป็นวิธกีารที่ท าให้ผู้เรียนเกดิ

ความมั่นใจมากขึ้นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  ผู้วิจัยจึงมแีนวคดิที่จะจัดกจิกรรมการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษา

ญี่ปุ่นด้วยการเรียนแบบร่วมมอื(cooperative learning) เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division) ซึ่งเป็น

รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ได้รับการพัฒนาโดย Slavin (1995) โดยการเรียนแบบร่วมมือ

เทคนิค STAD เป็นวิธกีารเรียนที่ครูเป็นผู้จัดกลุ่มผู้ เรียนที่มีระดับผลการเรียนต่างกนัเป็นกลุ่มๆละ 4 คน ในอตัราส่วน

ผู้ เรียนเก่ง ผู้ เรียนปานกลางและผู้ เรียนอ่อนเป็น 1 : 2 : 1 ตามล าดับ ผู้ เรียนทุกคนจะมีคะแนนฐาน ( base score )ของ

แต่ละคน ในการสอนครูจะเสนอสาระส าคัญของบทเรียนแล้วให้ผู้ เรียนท างานร่วมกนั เมื่อเรียนจบบทเรียนในแต่ละบท

แล้ว จะท าการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล คะแนนที่ได้จะถูกเปล่ียนไปเป็นคะแนนกลุ่มเพ่ือหาคะแนนพัฒนาของแต่ละ

บุคคล หลักส าคญัของการเรียน คอื การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนและช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิกในกลุ่มให้เรียนรู้สิ่ง

ที่ครูสอน ดังนั้นสมาชิกทุกคนจึงต้องร่วมมือกันและพากลุ่มไปสู่เป้าหมาย ซึ่งหมายถึงผู้ที่เรียนอ่อนกส็ามารถพัฒนา

ตนเองไปพร้อมกบัเพ่ือนในกลุ่มที่เรียนเก่งกว่า จึงท าให้ผลการเรียนดขีึ้น(ทศินา แขมมณ,ี 2555, น.98-106)  จากการ

วิจัยของ ศศิกานต ์โฆษิตตระกูล(2551) และ วัชรีพร สทุธกิรกมล(2559) พบว่านักศึกษามทีศันคตทิี่ดต่ีอการเรียนแบบ

ร่วมมือเทคนิค STAD บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเอง ผู้ เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ได้ช่วยกันเรียนรู้  ท าให้มี

ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ส่งผลให้ผลการเรียนดีขึ้ น เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ สมศักดิ์ ทองบ่อ
(2543)ที่พบว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ ที่เป็นการเรียนแบบต่างคนต่างเรียน นักเรียนกลุ่มเก่งจะได้คะแนนสงูขณะที่
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กลุ่มอ่อนไม่มีความเข้าใจในบทเรียนท าให้รู้สกึเครียดและเบื่อ ส่งผลให้ไม่ตั้งใจเรียน เป็นเหตุให้ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน

ต ่า เช่นเดยีวกบั Abdul (2012) ที่พบว่าการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD ท าให้ความสามารถทางการเขยีนภาษาญี่ปุ่น

ของผู้ เรียนสงูขึ้นกว่าการสอนด้วยวิธปีกติ เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนแบบปกติ ไม่มีโอกาสได้แลกเปล่ียนความรู้กบัเพ่ือน 

ท าให้ไม่ได้รับการพัฒนาตนเองเท่าที่ควร ในขณะที่นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีโอกาส

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผ่านการท ากจิกรรมกลุ่ม ท าให้ผู้ที่เรียนอ่อนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกบัผู้ที่เรียนเก่ง ส่งผลให้การเรียนดขีึ้น  

จากการศึกษาดงักล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STADมาจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยของนักศึกษาวชิาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม่ เปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติ  เพ่ือจะได้น าผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา

รปูแบบการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษาญี่ปุ่น และการสอนภาษาญี่ปุ่นให้มปีระสทิธภิาพย่ิงขึ้น  

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

 1.เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD กบัการสอนแบบปกต ิ

 2.เพ่ือประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD  

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. ความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยของผู้เรียนกลุ่มทดลองหลังการเรียนแบบร่วมมอืเทคนิค 

STAD สงูกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้วธิสีอนแบบปกต ิ 

 2. ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD ในระดบัมาก 

 

วิธีการศึกษา 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คอืนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อ าเภอ

เมอืงจังหวัดเชียงใหม่ ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 หมู่เรียน รวม 66 คน  

 2. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

อ าเภอเมอืงจังหวัดเชียงใหม่ ที่ก  าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 40 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง  

แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม ให้กลุ่มทดลอง จ านวน 20 คน เป็นกลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD และกลุ่ม

ควบคุมจ านวน 20 คนเรียนด้วยวิธปีกต ิโดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองทั้งสองกลุ่ม ใช้เนื้อหาและระยะเวลาในการทดลองเท่ากนั

ในการวิจัย คอื 6 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 คร้ังๆละ 3 ชั่วโมง รวมเป็น 18 ชั่วโมง  

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎีการวิจยั 

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการเรียนการสอน ที่ได้รับการพัฒนาโดย 

Slavin (1990) การเรียนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD มอีงคป์ระกอบที่ส  าคญั 5 ประการ คอื 

 1) การน าเสนอในชั้นเรียน (Class Presentation) หมายถึง การร่วมกนัอภิปรายของผู้ เรียนแต่ละคนในกลุ่ม ซึ่ง

ต่างจากการสอนแบบปกต ิเพราะผู้เรียนจะต้องตั้งใจขณะที่มกีารอภิปราย เพ่ือที่จะท าการทดสอบย่อยให้ได้คะแนนดีและ

คะแนนการทดสอบย่อยจะเป็นคะแนนของกลุ่มด้วย 

 2) การท างานเป็นทมี (Teams) หลักส าคญัคอื ทุกคนที่อยู่ในทมีต้องช่วยกนัท างานที่ได้รับมอบหมาย 

 3) การทดสอบ (Quizzes) หลังจากเสรจ็สิ้นการเรียนในแต่ละบทแล้วครูจะท าการทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล 

โดยผู้เรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ช่วยเหลือกนั 

 4) คะแนนพัฒนารายบุคคล (Individual Improvement Scores) จุดมุ่งหมายของคะแนนพัฒนา คือต้องการให้

ผู้เรียนได้รับคะแนนที่ดกีว่าเดมิ คะแนนพัฒนาของแต่ละคนจะถูกน ามาเป็นคะแนนกลุ่มโดยการเฉล่ีย 
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 5) ผลงานกลุ่ม (Team Recognition) กลุ่มจะได้รับค าชมเชยหรือรางวัลถ้าท าคะแนนเฉล่ียเกนิจากเกณฑ ์ซึ่งทุก

กลุ่มมโีอกาสได้รับรางวัลเท่ากนั 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค STAD และแบบปกต ิ  แบบละ 6 แผน ดงันี้ 

  แผนการจัดการเรียนรู้  เริ่องการแปลรปูประโยคกรรมวาจก （受身）      จ านวน 3 ชั่วโมง 

 แผนการจัดการเรียนรู้ เริ่อง การแปลรปูประโยคให้ท า  （使役）       จ านวน 3  ชั่ ว โมง

 แผนการจัดการเรียนรู้  เร่ิองการแปลรปูประโยคแสดงทศันะของผู้พูดต่อเนื้อหา(対事的モダリティ) 
                 จ านวน 3 ชั่วโมง 

 แผนการจัดการเรียนรู้  เริ่องการแปลประโยคที่มอีนุพากย์คุณศัพท（์連体節）     จ านวน 3 ชั่วโมง 
 แผนการจัดการเรียนรู้  เริ่องการแปลรปูประโยคที่ก  ากวมหรือเล่ียงการระบุที่ชัดเจน     จ า น วน  3  ชั่ ว โมง

 แผนการจัดการเรียนรู้  เริ่องการแปลรปูประโยคเงื่อนไข(条件節)       จ านวน 3 ชั่วโมง 
 

2.แบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 
แบบทดสอบนี้ เป็นแบบทดสอบอตันัย จ านวน 30 ข้อ ใช้เพ่ือตรวจสอบความสามารถเดิมของผู้เรียนก่อนที่จะ

เริ่มเรียน(pretest) และเพ่ือวัดความสามารถของผู้เรียนภายหลังจากที่ได้เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD (posttest)มี

เกณฑใ์นการตรวจให้คะแนนข้อละ 3 คะแนน โดยพิจารณาความถูกต้องของโครงสร้างไวยากรณ ์ความหมาย และการใช้

ภาษา(ณัฏฐิรา ทับทิม, 2555) เนื้ อหาที่น ามาใช้ในแบบทดสอบคือรูปประโยคหรือไวยากรณ์ที่มักเป็นปัญหาในการ

แปลภาษาญี่ ปุ่นเป็นภาษาไทยที่ผู้วิจัยศึกษาจากงานแปลของนักศึกษาที่ผู้วิจัยเคยสอน  งานวิจัยของณัฏฐิรา ทับทิม

(2555)และสมเกยีรต ิเชวงกจิวณชิ(2559) ได้แก่ รปูประโยคกรรมวาจก รปูประโยคให้ท า  
รปูประโยคแสดงทศันะของผู้พูดต่อเนื้อหา รปูประโยคที่มอีนุพากย์คุณศัพท ์รปูประโยคที่ก  ากวมหรือเล่ียงการระบุ 
ที่ชัดเจน และรปูประโยคเงื่อนไข  

 
3.แบบทดสอบท้ายบท ตามแผนการจัดการเรียนรู้   จ านวน 6 ชุด 

แบบทดสอบนี้ เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวนชุดละ 5 ข้อ ใช้เป็นเครื่องมือวัดความสามารถในการแปลภาษา

ญี่ ปุ่นเป็นภาษาไทยหลังจากเสรจ็สิ้นการเรียนในแต่ละแผนการเรียน และเพ่ือน าคะแนนจากการทดสอบท้ายบทไปคิด

คะแนนความก้าวหน้ารายบุคคลโดยเปรียบเทียบกับคะแนนฐาน(คะแนนทดสอบก่อนเรียน) มี เกณฑ์ในการตรวจให้

คะแนนข้อละ 3 คะแนน โดยพิจารณาความถูกต้องของโครงสร้างไวยากรณ ์ความหมาย และการใช้ภาษา(ณฏัฐิรา ทบัทมิ, 

2555) แบบทดสอบท้ายบททั้ง 6 ชุดมเีนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรู้   
 

4.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ตอนที่ 1 เป็นค าถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า(Rating Scale)ตามวิธลิีเคร์ิท 5 ระดบั จ านวน 15 ข้อ  และตอนที่ 2 เป็นค าถามปลายเปิด 

 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 

1) น าร่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ

เนื้ อหา แล้วน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าแผนการสอนจ านวน 1 แผน ไปทดลองใช้(try out)กบั

นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ ปุ่น ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในเร่ืองความยากง่าย เวลาที่ใช้และการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน จากนั้นน ามา

ปรับปรงุแล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอกีคร้ังหนึ่งก่อนจะน าไปทดลองสอนจริงกบักลุ่มตวัอย่าง 
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2) น าแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการแปลภาษาญี่ ปุ่นเป็นภาษาไทย  ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน

ตรวจสอบเนื้อหาและภาษา หาค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เลือกข้อค าถามที่มีค่าดชันีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้น

ไป แล้วน าไปจัดท าแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในการแปลภาษาญี่ ปุ่นเป็นภาษาไทย  จ านวน 50 ข้อ และน า ไป

ทดลองใช้(Try Out)กบันักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

26 คน เพ่ือน าผลการทดลองมาหาคุณภาพของแบบทดสอบ น าแบบทดสอบมาท าการวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาค่าความ

ยากง่าย(p)และค่าอ านาจจ าแนก(r)ของแบบทดสอบ ท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ แล้วท าการ

คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก 0.20 ขึ้นไป โดยเฉล่ียให้ครอบคลุม

จุดประสงคแ์ละเนื้อหาในแต่ละตอนมาใช้เป็นแบบทดสอบความสามารถ จ านวน 30 ข้อ แล้วน าแบบทดสอบที่ได้มาหาค่า

ความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยสมัประสิทธ์อัลฟ่า(Alpha-Coefficient)ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach)ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 

0.81ถอืเป็นค่าที่ยอมรับได้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

4)น าแบบทดสอบท้ายบทที่สร้างขึ้นทั้ง 6 ฉบับตามจ านวนแผนการเรียน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ

เนื้ อหาและภาษา หาค่าดัชนีความสอดคล้อง เลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แล้วน าไป

จัดท าแบบทดสอบท้ายบท  6 ฉบับๆละ10 ข้อ หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ ปุ่นชั้นปีที่ 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 26 คน และท าการวิเคราะห์รายข้อ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์

ข้อสอบ แล้วท าการคัดเลือกข้อสอบ โดยเฉล่ียให้ครอบคลุมจุดประสงค์และเนื้ อหาในแต่ละแผนการเรียน มาใช้เป็น

แบบทดสอบท้ายบท  จ านวน 5 ข้อ แล้วน าแบบทดสอบที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยสมัประสทิธอ์ลัฟ่า(Alpha-

Coefficient)ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ายบททั้ง 6 ฉบับดังนี้  ฉบับที่ 1 

เท่ากบั 0.84  ฉบบัที่ 2 เท่ากบั 0.88  ฉบบัที่ 3 และ 5  เท่ากบั  0.85 ฉบบัที่ 4 เท่ากบั 0.87 และฉบบัที่ 6 เท่ากบั 0.97 

ถอืเป็นค่าที่ยอมรับได้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

5) น าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณา

ความเหมาะสมของข้อค าถามและหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมิน แล้วเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความ

สอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้ นไป จ านวน 15 ข้อ แล้วน าไปทดลองใช้กับกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ ปุ่น ชั้นปีที่ 4 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (กลุ่มเดียวกับที่ใช้ทดลองแผนการ

จัดการเรียนรู้) และน าแบบประเมินดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์รายข้อ เพ่ือหาค่าความยากง่าย(p)และค่าอ านาจจ าแนก

(r)ของแบบประเมนิ แล้วท าการคดัเลือกข้อค าถามที่มค่ีาความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และมค่ีาอ านาจจ าแนก 0.20 

ขึ้นไป ได้ข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ แล้วน าไปหาค่าค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบบัด้วยสมัประสทิธอ์ลัฟ่า(Alpha-Coefficient)ตาม

วิธขีองครอนบาค(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.98 ถอืเป็นค่าที่ยอมรับได้(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 1. ทดสอบก่อนเรียน โดยแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถในแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ทั้งกลุ่มทดลอง 
และกลุ่มควบคุม 

 2. จัดกจิกรรมการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืเทคนิค STAD กบักลุ่มทดลอง จ านวน 6 แผนๆ 
ละ 3 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 18 ชั่วโมง โดยจัดกลุ่มแบบคละความสามารถกลุ่มละ 4 คน คือมีผู้เรียนที่เก่ง 1 คน ปาน

กลาง 2 คน และอ่อน 1 คน ใช้คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนที่มีคะแนนเตม็ 90 คะแนนเป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่ม 

ดงันี้   
ผู้เรียนเก่ง คอื   กลุ่มที่มคีะแนนผลการสอบ 60 คะแนนขึ้นไป  
ผู้เรียนปานกลาง คอื  กลุ่มที่มคีะแนนผลการสอบ ระหว่าง 45-59 คะแนน   
ผู้เรียนอ่อน คอื   กลุ่มที่มคีะแนนผลการสอบ ระหว่าง 0-44 คะแนน  

 3. ด าเนินการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษานั่งเรียนตามกลุ่มที่ได้จัดไว้ ให้ท าแบบฝึกการแปลโดยการช่วยเหลือ

กันภายในกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มมาน าเสนองานแปลของกลุ่ มและเพ่ือนๆในชั้นเรียนอภิปรายโดยมีผู้สอนให้ความเห็น
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ประกอบ และท้ายชั่วโมงให้ท าแบบทดสอบท้ายบทเป็นรายบุคคล ผู้สอนน าไปตรวจให้คะแนนและแจ้งผลคะแนนพร้อม

ทั้งให้รางวัลกลุ่มที่มคีะแนนพัฒนาการดเีย่ียม และดมีาก ในชั่วโมงถดัไป 
 4.การจัดกจิกรรมการเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิกบักลุ่มควบคุม  จ านวน 6 แผนๆ ละ 3 ชั่วโมง 

รวมระยะเวลา 18 ชั่วโมง ด าเนินการเรียนการสอนโดยผู้วิจัยให้นักศึกษาท าแบบฝึกการแปลด้วยตนเอง แล้วน าเสนองาน

แปลของตนเองให้เพ่ือนๆในชั้นเรียนอภิปรายโดยมผีู้สอนให้ความเหน็ประกอบ และท้ายชั่วโมงให้ท าแบบทดสอบท้ายบท

เป็นรายบุคคล ผู้สอนน าไปตรวจให้คะแนน และแจ้งผลคะแนนในชั่วโมงถดัไป 

 5. เมื่อสิ้นสุดการเรียนแผนสุดท้ายของทั้งสองกลุ่ม ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุด

เดียวกับการทดสอบก่อนเรียน เพ่ือน าผลคะแนนมาวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแปลภาษาญี่ ปุ่นเป็น

ภาษาไทยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

 6. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เรียนที่เรียนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD 

 
การวิเคราะหข์อ้มูล  
 1. การเปรียบเทียบความสามารถในการแปลภาษาญี่ ปุ่นเป็นภาษาไทยของกลุ่มทดลองที่เรียนแบบร่วมมือ

เทคนิคSTAD กบักลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกต ิวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย( X ) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และค่าทดสอบที(t-test)จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ระหว่างกลุ่มทดลอง

และกลุ่มควบคุม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 2.การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มต่ีอการเรียนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD วเิคราะห์ข้อมูล โดย

ค านวณหาค่าเฉล่ีย( X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ผลการศึกษา 
 1.ความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วชิาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD สงูกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปกต ิดงัตาราง 1และ 2 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถทางการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ก่อนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD  

  

จ านวน Mean S.D. ผลต่างของค่าเฉล่ีย t Sig  

 

กลุ่มทดลอง 20 49.90 9.28 
0.20 0.069 0.473 

กลุ่มควบคุม 20 49.70 9.08 

 จากตาราง 1  พบว่าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม ก่อนที่จะเร่ิมทดลอง  

กลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 49.90 คะแนน กลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 49.70 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแล้วมี

ผลต่างของค่าเฉล่ียที่   0.20 คะแนน ซึ่งแสดงว่าก่อนการทดลองสอน นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความสามารถในการ

แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยไม่แตกต่างกนั  
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการแปลภาษาญี่ ปุ่นเป็นภาษาไทย หลังการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค 

STAD  

   

จ านวน 

 

Mean 

 

S.D. 

 

ผลต่างของค่าเฉล่ีย 

 

t 

 

Sig  

 

กลุ่มทดลอง 20 60.60 10.03  

7.20 

 

2.334 

 

0.012 

กลุ่มควบคุม 20 53.40 9.47 

 จากตาราง 2 พบว่าผลการทดสอบหลังเรียนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD ผู้เรียนกลุ่มทดลองมค่ีาเฉล่ีย เท่ากบั 

60.60 คะแนน ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 53.40 คะแนน เมื่อเปรียบเทยีบแล้วมีผลต่างของค่าเฉล่ียอยู่ที่  

7.20 คะแนน  จากการทดสอบสถติ ิt ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ค่าเฉล่ียของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบ

ร่วมมอืเทคนิค STAD สงูกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกต ิ

2.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADมีค่าเฉล่ียในภาพรวมเท่ากับ 4.53 อยู่ใน

ระดบัมากที่สดุ   
 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 1.การเปรียบเทียบความสามารถในการแปลภาษาญี่ ปุ่นเป็นภาษาไทยหลังการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADพบว่า

นักศึกษากลุ่มทดลองมีความสามารถในการแปลสงูกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทรีะดับ0.05โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมของคะแนนหลังเรียนเพ่ิมจาก49.90 คะแนน เป็น 60.60 จากคะแนนเตม็ 90 คะแนน เป็นไปตามสมมตฐิาน

การวิจัย สอดคล้องกบังานวิจัยของศศิกานต ์โฆษิตตระกูล(2551) และวัชรีพร สทุธกิรกมล(2559)ที่พบว่าผู้เรียนที่ได้รับ

การสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ ซึ่ง

ปัจจัยดงักล่าวเกดิจากการก าหนดกลุ่มที่มกีารคละความสามารถ ผู้เรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน โดยสมาชิกในกลุ่มต่าง

ช่วยกนัศึกษาค้นคว้า แลกเปล่ียนเรียนรู้  เพ่ือเป้าหมายและความส าเรจ็ของกลุ่ม สมาชิกทุกคนจึงเกดิความรู้สกึว่าตนเอง

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต่างกม็หีน้าที่ต้องรับผดิชอบร่วมกนัท าให้ต้องพูดคุยแลกเปล่ียน และรับฟังความคดิเหน็ของเพ่ือน

ในกลุ่ม ผู้ เรียนที่เรียนอ่อนกไ็ม่รู้ สึกโดดเดี่ยว  ในขณะที่กลุ่มควบคุมซึ่งเรียนแบบปกติเป็นการเรียนการสอนที่ผู้วิจัย

น าเสนอเนื้ อหาในการเรียนตอนต้นชั่วโมง หลังจากนั้นให้ผู้ เรียนท าแบบฝึกด้วยตนเองแล้วสุ่มเรียกผู้ เรียนมาน าเสนอ

ผลงานให้เพ่ือนทั้งชั้นฟัง ผู้เรียนที่เรียนอ่อนมกัไม่มคีวามมั่นใจในการน าเสนอผลงานของตนเองหรือไม่ค่อยร่วมอภิปราย

เนื่องจากกลัวตอบผดิ สอดคล้องกบั Abdul (2012)  ที่พบว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกต ิไม่มโีอกาสได้แลกเปล่ียนความรู้

กับเพ่ือน เนื่องจากเป็นการเรียนที่ไม่เน้นการท ากิจกรรมกลุ่ม ท าให้ไม่มีโอกาสพัฒนาตนเองเท่าที่ควร จึงท าให้

ความสามารถในการเรียนพัฒนาได้น้อยกว่ากลุ่มที่เรียนแบบร่วมมอืเทคนิค STAD 

2.ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉล่ีย

รวม 4.53 อยู่ในระดบัมากที่สดุ  ประเดน็ที่มค่ีาเฉล่ียสงูสดุ คอื ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียน ที่ท าให้ผู้เรียนได้มี

ปฏสิมัพันธก์บัเพ่ือนในกลุ่ม ท าให้เกดิแรงจูงใจในการเรียน เกดิความภาคภมูใิจที่ได้มส่ีวนช่วยให้กลุ่มประสบความส าเรจ็ 

กล่าวได้ว่าการเรียนแบบร่วมมอืท าให้นักศึกษาที่เรียนอ่อนมคีวามสขุในการเรียน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ เทคนิคในการเรียน

กบัเพ่ือนในกลุ่ม และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กบัการเรียนของตนเอง ส่งผลให้เกดิความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้ได้ดกีว่าเดมิ 

ดังที่วัชรีพร สทุธกิรกมล(2559)สรุปว่าการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นกระบวนการเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการ

ของผู้เรียนทั้งสามด้านคอื พุทธพิิสยั ทกัษะพิสยั จิตพิสยั 
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สรุปผลการศึกษา 

 1.ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีความสามารถทางการแปลภาษาญี่ ปุ่นเป็น

ภาษาไทยสงูกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกต ิ 

 2.ระดับความพึงพอใจของผู้ เรียนกลุ่มทดลองต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53 อยู่

ในระดบัมากที่สดุ    

 

ขอ้เสนอแนะ 

 1.  จากการทดลองพบว่าการให้ผู้ เรียนช่วยกันเรียนรู้  ค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือหาข้อมูลในการท างานนั้น ท าให้ได้

เรียนรู้ เทคนิคในการเรียน การแก้ปัญหาในการแปล และผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้ ด้วยตนเองนอกเหนือจากในชั้นเรียนมากขึ้น  

 2. จากผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD 

พบว่านักศึกษามีความสุขในการเรียน นักศึกษาที่เรียนอ่อนเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพราะได้มีส่วนร่วมในการเรียน

มากกว่าการเรียนด้วยวิธีปกติ ซึ่งส่งผลให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนท าให้มีผลการเรียนดีขึ้ น จึงควรมีการน า

กจิกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมอืเทคนิค STADไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆด้วย  
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บทคดัย่อ 

       โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาภมูิทัศน์วัฒนธรรมชาวเวียดนามในชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านนาจอก ต าบลหนอง

ญาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบของภูมิทัศน์วัฒนธรรม  หาเหตุปัจจัย ของ

องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชนบ้านนาจอก จังหวัดนครพนมรวมถึงวิเคราะห์ความส าคัญปรากฏการณ์ทาง

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชนบ้านนาจอก จังหวัดนครพนม เพ่ือน าไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนที่มี

ความสมัพันธก์บัภมูทิศัน์วัฒนธรรมของชุมชน  ได้มข้ีอสรปุรปูแบบและประเภทของภมูทิศัน์วัฒนธรรม ที่ประกอบไปด้วย 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม (Tangible)  ที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  (Man-made)  ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อด่าย เวือง, 

อาคารพิพิธภัณฑห์มู่บ้านมติรภาพไทย – เวียดนาม, รปูแบบสถาปัตยกรรมของอาคารที่อยู่อาศัย, อนุสรณส์ถานประธาน

โฮจิมินห์, บ้านท่านโฮจิมินห์, สสุานบ้านนาจอก, การแต่งกายชุดอา๋วหญ่าย และภมูิทศัน์วัฒนธรรมเกดิขึ้นเองธรรมชาติ 

(Natural) ได้แก่ ลักษณะชุมชน, พืชพันธ,์ หนองญาติ  รวมถึงภมูิทศัน์วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (Intangible)  ได้แก่  

ภาษา, อาหาร (แบง๋ห์ จึง), ) การรวมตวัด้านเครือญาต,ิ ประเพณ ีตรษุญวณ, ประเพณต่ีางๆ   

ค าส าคญั : ภมูทิศัน์วฒันธรรม  การตั้งถิ่นฐาน  ประวัตศิาสตร์  ชุมชนชาวเวียดนาม 

 

Abstract 

       This research aimed to study patterns of cultural landscape and find cultural landscape elements of Bannajok 

community, Nakhon Phanom province.  This research also analyzed an important of environmental and cultural 

occurrence in Bannajok, Nakhon Phanom province. The result of analysis conducted to methods to develop cultural 

landscape in the community, and had the following types of cultural landscape. Tangible culture landscape was man 

-  made landscape, for example the Dai Voung City Pillar Shrine (Shrine of the City God) , Thai and Vietnam 

Friendship Village Museum, architectural pattern of buildings and dwellings, Ho Chi Minh Monument, Ho Chi 

Minh House, Bannajok Cemetery and Ao Dai traditional dress.  Natural culture landscape included community 

appearances and plants.  Intangible cultural landscape included language, food (Banh Chung) , relative, Vietnam 

New Year tradition and other tradition.  

Keywords: Cultural landscape, Settlement, History, Vietnamese Community  
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บทน า 

มรดกทางวัฒนธรรมนั้นมีหลายประเภท มิได้เป็นเพียงโบราณสถาน, อาคาร, พ้ืนที่ประวัติศาสตร์และสวน

เท่านั้น แต่หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ถูกสร้างขึ้ นทั้งหมดรวมทั้งระบบนิเวศ เป็นเคร่ืองหมายแสดงกิจกรรมและ

ความส าเร็จของมนุษย์ในอดีต และเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่ไม่สามารถสร้างขึ้ นใหม่ได้ที่ส  าคัญของโลก (Feilden and 

Jokileht. 1998) ท าให้เหน็ถึงความส าคัญที่ควรค่าแก่การศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและ

วัฒนธรรมที่เกิดขึ้ น  ให้เข้าใจถึงความเป็นมาความเป็นไปในวิถีชีวิต  และ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” มีสาระส าคัญคือ 

สภาพแวดล้อมที่เกดิขึ้นจากการกระท าที่เป็นผลกระทบซึ่งกนัและกนัระหว่างวัฒนธรรมของมนุษย์กบั สภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า หากมนุษย์รู้จักการจัดการกบัภมูิทศัน์วัฒนธรรมอย่างดีแล้วย่อมส่งผลให้มนุษย์ด าเนินชีวิต

อย่างปกติสุข และมีความมั่นคงในชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2549)   

ต าบลหนองญาติ จังหวัดนครพนม เป็นต าบลหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทั้งวัฒนธรรมของคนไทย

และชาวเวียดนาม  มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท าให้เกิด

เอกลักษณ์และการผสมกลมกลืนของวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเวียดนามที่สอดคล้องกับบริบทสงัคมในสภาวการณ์

ปัจจุบนั โดยปัจจุบนัหมู่บ้านนาจอกในพ้ืนที่ต าบลเป็นหมู่บ้านของคนเวียดนามในอดตีและความเป็นหมู่บ้านมติรภาพไทย

เวียดนามในปัจจุบัน โดยประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนาม 

โดยเฉพาะการท าสงคราม อาท ิสงครามกบัจีน สงครามต่อต้านฝรั่งเศส และสงครามกบัอเมริกา เป็นจุดเริ่มต้นของการ

ก่อตั้งหมู่บ้านของคนเวียดนามที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย และใน ณ เวลานั้นรัฐบาลไทยมีนโยบายในการควบคุม

คนเวียดนาม นโยบายการปราบปรามคอมมวินิสต ์ส่งผลให้เกดิการรักษาและปรับวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายเวยีดนาม 

ตลอดจนทั้งความสมัพันธก์บักลุ่มคนภายนอก ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ส่งผลให้หมู่บ้านนาจอกแตกต่างไปจากหมู่บ้านชนบท

ของภาคอีสาน  และจังหวัดนครพนม  โดยทีการด าเนินชีวิตของชาวเวียดนามในบ้านนาจอก  ได้มีการปรับเล่ียน

สภาพแวดล้อมต่างๆโดยรอบเพ่ือให้สอดคล้องกบัวิถีวัฒนธรรมของตนเองที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของชาวไทย ก่อให้เกดิ

รูปแบบของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่มีความส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์ในการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไปในอนาคต  โดยมี

วัตถุประสงคข์องการศึกษา  1) เพ่ือศึกษารปูแบบของภมูทิศัน์วัฒนธรรมของชุมชนบ้านนาจอกจังหวดันครพนม  2) เพ่ือ

ศึกษาเหตปัุจจัย ขององคป์ระกอบภมูทิศัน์วัฒนธรรมของชุมชนบ้านนาจอก จังหวัดนครพนม  3) เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์

ทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชนบ้านนาจอก จังหวัดนครพนม   4) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ความส าคัญภูมิทัศน์

วัฒนธรรมของชุมชนบ้านนาจอก จังหวัดนครพนม 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาผู้ วิจัยใช้แนวทางการวิจัย  โดยเป็นการศึกษาและการสร้างความเข้าใจของความหมายและ

ความส าคญัของ ภมูทิศัน์ทางวัฒนธรรม (Cultural landscape)  ที่สามารถจ าแนกประเภทของภมูทิศัน์วัฒนธรรมที่เกดิขึ้น

ในชุมชน  รวมถงึความส าคญัและรปูแบบของการจัดการภมูทิศัน์วัฒนธรรม(ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต)ิ 

ได้ก าหนดวัตถุประสงคข์องการจัดการภมูทิศัน์วัฒนธรรม คอื การักษาคุณค่าและความส าคญัของภมูทิศัน์วัฒนธรรมให้คง

อยู่และยั่งยืน สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของสงัคมในปัจจุบัน (1) การรวบรวมข้อมูลภมูิ

ทศัน์วัฒนธรรม ส าหรับการวางแผนและด าเนินการรักษาคุณค่า และความส าคญัเพ่ือประโยชน์ของการด ารงอยู่ของสงัคม 

(2)  ใช้ข้อมูลที่ได้รับเพ่ือการวิเคราะห์ วางแผน และด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ วัฒนธรรมของสังคมอย่าง

เหมาะสม (3)  สร้างความตระหนักในคุณค่าและความส าคญัของภมูทิศัน์วัฒนธรรมของสงัคมนั้นแก่ สมาชิก  (4)  สร้าง

การมสี่วนร่วมของสมาชิกในสงัคมผู้เป็นเจ้าของภมูทิศัน์วัฒนธรรม สามารถประยุกตใ์ช้ที่น าไปสู่การพัฒนาแบบย่ังยืนของ

ชุมชนอย่างมีประสทิธภิาพได้ โดยมีวิธดี าเนินการศึกษาการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้  1)  รวบรวมข้อมูลเอกสาร 2)  วิธกีาร

และเคร่ืองมอืในการวิจัย 3)  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 4)  วิเคราะห์ข้อมูล 
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1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชาชนคนในชุมชนหมู่บ้านนาจอก ต าบลหนองญาติ จังหวัดนครพนม 

จ านวน 600 คน 

        2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การวิจัยครั้งนี้   เป็นรปูแบบของ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  ที่

สอดคล้องกับ การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ (Historical research)  และใช้วิธีการของ การวิจัยเชิงบรรยายหรือพรรณนา 

(Descriptive research) กล่าวคือ  เป็นการวิจัยที่น าเอาข้อมูลทางด้านคุณภาพมาวิเคราะห์ ข้อมูลทางด้านคุณภาพเป็น

ข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเลข  แต่จะเป็นข้อความบรรยายลักษณะสภาพเหตุการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเสนอ

ผลการวิจัยกจ็ะออกมาในรูปของข้อความที่ไม่มตีัวเลขทางสถิติสนับสนุนเพ่ือค้นหาข้อเทจ็จริงของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว

ในอดีต  และใช้แบบส ารวจ  สร้างเส้นเวลาประวัติศาสตร์ (Timeline)  แสดงล าดับเวลาและเหตุการณท์างวัฒนธรรม  ที่

และแบบสัมภาษณ์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลบุคคลต่างๆ ในชุมชน เช่น ผู้อาวุโส   ผู้น าชุมชน และการสังเกตการณ์  การ

สอบถาม  เพ่ือให้ทราบถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมชาวเวียดนามในชุมชน ในชุมชนนาจอก ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครพนมอย่างแท้จริง 

       3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การศึกษาข้อมูลทุตยิภมู ิ(Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลเอกสาร แผนที่ ไฟล์ดจิิตลั 

ฯลฯ เกี่ยวกบัพ้ืนที่ศึกษา  เกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ(Primary Data) ได้แก่ การส ารวจทางสายตา Visual Survey เพ่ือ

ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ สภาพในอดีต  ปัจจุบันและการใช้ที่ดินโดยรอบ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

การสอบถาม และสมัภาษณ์ กลุ่มผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่  การเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาวิธกีาร กระบวนการ  ตามขั้นตอน

ดังนี้  (1) ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของการวิจัย เพ่ือน าไปสู่การ  

แนวทางของการพัฒนาชุมชน ได้แก่ วิธีการท างาน การศึกษาข้อมูล การได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงลึก การท างานอย่างมี

ประสทิธภิาพ  (2)   ศึกษางานวิจัย บทความต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งกระบวนการในการท างาน   (3)   ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษา

ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่  สอบถาม และสัมภาษณ์ กลุ่มผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ที่เกี่ยวข้อง (4)   ท าการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์และอธบิายความส าคญัของภมูทิศัน์วัฒนธรรมในชุมชน  (5)   ท าการวิเคราะห์และประมวลผลจาก

ข้อมูล และ (6)  สรปุผลและจัดท าข้อเสนอแนะ 

        4. การวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของชาวเวียดนามและการตั้งถิ่นฐานในจังหวัด

นครพนม ศึกษาจากความส าคัญของบริบท และสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชนที่อยู่อาศัย  ครอบคลุมเรื่องความ

เปล่ียนแปลงของชุมชน การเจริญเติบโต และการเปล่ียนแปลงขอชุมชน  และลักษณะเฉพาะของคุณลักษณะที่เป็น

เอกลักษณ์ของชุมชน  ศึกษาองค์ความรู้ ต่างๆที่สามารถจ าแนก รูปแบบ  ประเภทและการจัดการภมูิทศัน์วัฒนธรรมใน

ชุมชน  องค์ประกอบภมูิทศัน์วัฒนธรรมของชุมชน  ปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุมชน และศึกษาปัจจัย

ทางกายภาพ  ปัจจัยทางวัฒนธรรม  ปัจจัยทางเศรษฐกจิวเิคราะห์ความสมัพันธซ์ึ่งกนัและกนัระหว่างคนกบัสภาพแวดล้อม  

โดยมขีนบธรรมเนียม ประเพณ ี ระบบเศรษฐกจิ  และสงัคม รวมถงึข้อจ ากดัทางธรรมชาตเิป็นกฎเกณฑ ์เพ่ือหาแนวทาง

และข้อเสนอแนะในการพัฒนาพ้ืนที่และ เพ่ือสร้างแนวทางของการพัฒนางานทางด้านผงัเมอืงที่ย่ังยืนต่อไป 

 

ผลการศึกษา 

 ในการวิเคราะห์สามารถสรปุผลของการศึกษาด้านภมูิทศัน์ทางวัฒนธรรม (Cultural landscape) ของชุมชนบ้าน

นาจอก  ได้ดงันี้  

1. ผลการศึกษาดา้นความส าคญัภูมทิศันท์างวฒันธรรม (Cultural landscape) ของชมุชนบา้นนาจอก  

        - ลกัษณะของชาวเวียดนามในเมืองนครพนม “คนญวน” คนเวียดนามที่ล้ีภัยทางการเมอืงและพวกที่ล้ีภัยทาง

ศาสนาเดนิทางเข้ามาโดยฝ่ายประเทศลาวและเข้ามาอยู่ในบริเวณริมฝั่งแม่น า้โขง คนเวียดนามที่มาจากเมอืงในเขตอนันัม

ตอนเหนือ เช่นเมอืงทนัหัว (Than Hua) เหง่อานห์ (Nghe An) และฮาติ่ง (Ha Tinh) มกัอาศัยอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของ

แม่น า้โขงคนเวียดนามหลายร้อยคนได้อาศัยอยู่ที่ เมืองท่าอุเทน ไชยบุรี หนองคาย นครพนม จะเห็นได้ว่าในอดีตคน

เวียดนามได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยยังประเทศไทยด้วยสาเหตุและช่วงเวลาที่ต่างกัน  การอพยพเข้ามาประเทศไทยคร้ัง

ส าคัญ คือ การอพยพหลังจากที่สงครามโลกคร้ังที่ 2 ยุติลงฝร่ังเศสได้กลับเข้ามาครอบครองลาวและกมัพูชาอีกคร้ังซึ่ง
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ได้รับการต่อต้านจากขบวนการชาตินิยมในสองประเทศฝรั่งเศสจึงเปิดฉากท าการสู้รบและปราบปรามกลุ่มผู้ ต่อต้านอย่าง

รุนแรงเป็นผลให้คนเวียดนามที่อาศัยอยู่ในลาวและกัมพูชาจ านวนมากพากันอพยพเข้าสู่ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.

2488-2489  จากเหตผุลข้างต้นท าให้เหน็ว่ามชีาวเวียดนามถงึ  2  รุ่นที่อพยพเข้ามาในจังหวัดนครพนม ดงันี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงการอพยพของชาวเวยีดนามเข้าสู่จังหวัดนครพนม 

 

ตารางท่ี 1 แสดงความแตกต่างของชาวเวียดนาม 2 รุ่น ในเมอืงนครพนม 

        

เวียดนามรุ่นที่ 1 (เก่า) เวียดนามรุ่นที่ 2 (ใหม่) 

- อพยพเข้ามาก่อน ปี 2488 - อพยพเข้ามา ปี 2489 

- ลูกหลานเกดิในไทยและมีสญัชาติไทยถูกต้องตามกฎหมาย มี

นามสกุลไทย 

- ย้ายอพยพมาเพ่ิมเติม ยังคงถอืบัตรเวียดนามอพยพอยู่ และยังคง

หลงเหลือของนามสกุลเวียดนามในปัจจุบัน 

- มีการรวมตัวกนัอย่าเหนียวแน่น มีการแสดงตัวที่ชัดเจนใน

ช่วงแรก  และยังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมของชาวเวยีดนาม 

- มีการรวมตัวกนัอย่าเหนียวแน่น ยังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียม

ของชาวเวียดนาม มกีารแสดงตัวที่ไม่ชัดเจนในช่วงแรก แต่หลังจาก

ได้บัตรไทยมีความชัดเจนทางด้านสญัชาติ ท าให้เกดิการรวมตัวละ

แสดงตัวตนที่ชัดเจนขึ้น 

- ภาษาพูด (เวียดนามกลาง) - ภาษาพูด (เวียดนามกลางและเหนือ) 
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ภาพที่ 2 แสดงการอพยพของชาวเวยีดนามเข้าสู่เมืองนครพนม 

 

   
        ชุมชนหนองแสงในปัจจุบัน                 ชุมชนโพนบกในปัจจุบัน                   ชุมชนค าเกิ้มในปัจจุบัน 

ภาพที่ 3 แสดงสภาพปัจจุบันชุมชนชาวเวียดนามที่อพยพเข้าสู่เมืองนครพนมในอดีต 

 

- ความเป็นมาของชมุชนบา้นนาจอก   ในอดตีด้วยสภาพประเทศเวียดนามถูกจักรวรรดิ์นิยมฝร่ังเศสปกครอง

เป็นเมืองขึ้ น ประชาชนเวียดนามมีชีวิตเป็นอยู่แร้นแค้นมาก อยู่ด้วยความอดๆอยากๆ ประสพแต่ความทุกข์ร้อน

นานับประการ ด้วยเหตุดังกล่าวในสมัยนั้นมีชาวเวียดนามจ านวนหนึ่งได้พลัดพรากมาตุภมูิหนีร้อนมาพ่ึงเยน็อยู่ประเทศ

ลาว และจากประเทศลาวมาอยู่เมืองไทย เริ่มแรกพวกเขาได้ปักหลักสร้างหมู่บ้านขึ้นหมู่บ้านหนึ่งชื่อ “บ้านค าเกิ้ม”อยู่ได้

ช่วงหนึ่ง พวกเขาถูกโรคระบาดเข้าหมู่บ้านโรคอุจจาระท้องร่วงมอียู่คนตายส่วนที่เหลือกล็ะทิ้งหมู่บ้านหนีไปอยู่ที่อื่น เพ่ือ

สร้างหมู่บ้านใหม่เพ่ือประทงัชีวิต ส่วนหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์กไ็ปอยู่บ้านหนองแสง ปัจจุบันกเ็ป็นคุ้มวัดหนองแสง อกี

ส่วนกไ็ปสร้างหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันเป็นหมู่บ้านนาราชควาย อีกส่วนหนึ่งกไ็ปถางป่าดงเพ่ือก่อตั้งบ้านต้นผึ่งขึ้นซึ่งเรียกว่า

หมู่บ้านต้นผึ้ งมีชื่อ “ต้นผึ้ ง”   ล าด้มีคนย้ายเข้ามาอยู่เพ่ิมเติมเพ่ือสร้างหมู่บ้าน  และได้กลุ่มครอบครัวที่ขยายไปปักหลัก

และถางป่าถางดงเพ่ือสร้างหมู่บ้านใหม่กเ็ลยมชีื่อของหมู่บ้านที่ชาวเวียดนามเรียกว่า ”บ้านใหม่ ”หรือเรียกอกีชื่อหนึ่งคือ”

บ้านนาจอก”  

2  .ผลการศึกษาดา้นภูมทิั ศนท์างวฒันธรรม )Cultural landscape(   

  - การตั้งถิ่นฐานชุมชนบา้นนาจอก  ชุมชนบ้านนาจอกเป็นชุมชนเวียดนามรุ่นที่ 1 (เก่า)ในเมืองนครพนม  

การก่อตั้งไม่มีหลักฐานแน่ชัดมีเพียงค าบอกเล่าจากผู้อาวุโสในชุมชน เล่าว่า “ชุมชนตั้งมาแล้วกว่า 130 ปี มาจากฮาติ่ง 

(Ha Tinh) มาท ามาหากนิ ไม่ใช่หนีสงคราม ข้ามลาวมาซื้อทองเหลือง มาค้าขายทองเหลือง ตั้งหมู่บ้านที่บ้านค าเกิ้ม เกดิ

โรคระบาด (อหิวา) เลยแยกย้ายกนัหนี คนที่นับถอืศาสนาคริสตย้์ายไปอยู่บ้านหนองแสง (ชุมชนบ้านหนองแสง อ.เมอืง 

จ.นครพนมในปัจจุบัน)  และบ้านนาราชควาย  แล้วอกี 7 ครอบครัวมาอยู่ที่นาจอก กฎหมายการตั้งหมู่บ้านต้องมี 10 
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เลยตั้งกระตอ๊ปขึ้นมา อกี 3 หลัง โดยให้มกีารเวียนของคนในชุมชนท าทว่ีาไปท าอาหาร และท าสวน เพ่ือให้ดูเหมอืนมีคน

อาศัยอยู่ ให้ทางการมาตรวจแล้วตั้งชื่อเป็น  “บ้านนาจอก””  โดยที่ชุมชนดงักล่าวจากการส ารวจและสอบถามว่าคือพ้ืนที่

อยู่บริเวณศูนย์กลางของชุมชน  และมศีาลเจ้า “ด่ายเวือง” และเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ และเป็นสถานที่ท ากจิกรรม

ด้านประเพณพิีธกีรรมต่างๆ   

- ศาสนา  ชุมชนบ้านนาจอกส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม  โดยทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  ในเรื่อง

ของด้านทางสงัคมนั้นชุมชนมีความเข้มข้นทางด้านชาตพัินธุ ์ ท าให้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ด้านการให้ความเคารพนับถอืผู้

อาวุโสของคนในชุมชน  และมกีจิกรรพิธกีรรมต่างๆตามเทศกาล เช่น ประเพณเีตด็ หรือตรษุญวน เป็นต้น   

- ภาษา  ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาที่คนในชุมชนนั้นยังมกีารใช้สื่อสารกนัอยู่จน ณ.ปัจจุบนัโดยมกีารสบืสารต่อ

กนัทางลูกหลาน  สอนกนัในครอบครัว  เป็นการสบืทอดทางด้านวัฒนธรรมทางภาษา  โดยที่ในชุมชนนั้นส่วนใหญ่จะเป็น

การใช้ภาษาเวียดนามกลางที่จะเป็นรูปแบบของการออกเสยีงที่มักจะออกเสยีงหนัก  เสยีงต ่า  มีการใช้ภาษาอสีานที่เป็น

ส าเนียงของจังหวัดนครพนมที่มคีวามคล้ายคลึงกบัภาษาลาวทางเมอืงท่าแขก ประเทศลาว และภาษาไทยกลางที่ใช้ในส่วน

ของการตดิต่อกนัอย่างเป็นทางการ 

- การศึกษา  การศึกษาที่เป็นระบบ  โดยที่ในอดีตนั้นชุมชนนาจอกมี  “โรงเรียนบ้านนาจอก”  ปัจจุบันเป็น

พิพิธภัณฑห์มู่บ้านมติรภาพไทย – เวียดนาม เป็นโรงเรียนที่สงักดักระทรวงศึกษาธกิาร  ส่วนการศึกษานอกระบบ ในอดตี

ทางชุมชนมีการเรียนการสอนนอกระบบคือ การสอนภาษาเวียดนามโดยคนไทยเชื้ อสายเวียดนามในชุมชน  และการ

สอดแทรกรูปแบบของการท าพิธีกรรม การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวเวียดนาม  โดยเป็นคงรักษาไว้ทางด้าน

เอกลักษณท์างด้านวัฒนธรรมไว้คงอยู่สบืไป  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4 แสดงการตั้งถิ่นฐานของชาวเวียดนามในชุมชนบ้านนาจอก 

 

- การแต่งกาย  ในอดตีการแต่งกายโดยทั่วไปจะเป็นการแต่งการแบบธรรมดาทั่วไป  เพ่ือเป็นการไม่แสดงออก

ทางด้านเชื้อชาตทิี่ยังคงมกีารกดีกนัจากชุมชนชาวไทย แต่ในปัจจุบนันั้นเริ่มมกีารยอมรับและมกีารส่งเสริมจากทางภาครัฐ  

และทางจังหวัด ท าให้ชุมชนเร่ิมมีความภาคภูมิใจ ในการแต่งกายโดยส่วนใหญ่จะเป็นการแต่งกายในการท าพิธีกรรมที่

ส  าคญัต่างๆ  คอื การแต่งกายโดยชุดอา๋วหญ่าย  ซึ่งเป็นชุดประจ าชาตเิวียดนาม 
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ภาพที่ 5 แสดงแสดงประเพณีเตด็ หรือตรษุญวณ และการแต่งกายโดยชุดอา๋วหญ่าย 

ของคนไทยเช้ือสายเวยีดนามในเมอืงนครพนม 

 

        - ประเพณีและวฒันธรรม  พิธีกรรมที่มีความส าคัญนั้นจัดขึ้นที่ศาลเจ้าพ่อด่ายเวือง  คือ พิธีไหว้บรรพบุรุษ  

หรือเตด็  จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง  โดยจะจัดในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ ์(วันตรุษจีน)  ของทุกปี  และพิธวีันไหว้  ที่

จะจัดขึ้นในเดือน 6 (ช่วงเข้าพรรษาของไทย  นอกนั้นกจ็ะเป็นการไหว้ตามประเพณีการไหว้ตามวันพระของชาวไทยเชื้อ

สายเวียดนาม  โดยมีประเพณีที่ส  าคัญๆ (1) ประเพณีเตด็  หรือตรุษญวณ (2) ประเพณีวันไหว้สิ้ นสุดวันเทศกาล

เทศกาลบตรุษญวณ  (หล่าม ทรัง เหย่ง Ram Thang Yieng) (3) ประเพณีวันสาร์ทจีน (หล่าม ทรัง เบย์  Ram Thang 

Bay) (4) ประเพณีวันไหว้พระจันทร์ (หล่าม ทรัง ต่าม Ram Thang Tam) (5) ประเพณีวันไหว้ (6) พิธกีรรมบูชาดวง

วิญญาณของบรรพบุรษุ (พิธโีหย๋) (7) พิธศีพ (ด่าม หม่า Dam Ma) 

        - ดา้นครอบครวั  เครือญาติ  ระบบครอบครัวของชาวชุมชนนาจอกนั้นมีความเชื่อและค่านิยมในการเรื่องของ

การแต่งงานที่มกัจะแต่งงานกบัคนเชื้อสายเวียดนามด้วยกนัเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความสมัพันธใ์ห้ความช่วยเหลือกนั

และยังคงเป็นการรักษารปูแบบของการท าพิธกีรรม ความสมัพันธด้์านสงัคมให้ยังคงอยู่   

- อาหาร  วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวเวียดนามซึ่งมีความเชี่ยวชาญการใช้ตะเกยีบคล้ายคลึงกบั

ชาวจีน  อกีอย่างคอืการรับประทาอาหารร่วมกนัในเครือญาต ิ ซึ่งเป็นการสร้างความสมัพันธร์ะหว่างภายในครอบครัว  ซึ่ ง

ชาวเวียดนามถือคติในการรับประทานอาหารร่วมกันท าให้ผู้ เป็นพ่อเป็นแม่มีความสุข  และมีเวลาให้คนในครอบครัว

ปรึกษาหารือกัน  รูปแบบอาหารของชาวเวียดนามได้มีการผสมผสานกับของชาวไทยท้องถิ่น แต่อาหารที่มีความเป็น

เอกลักษณข์องชาวเวียดนามที่ยังคงเหลือวัฒนธรรมทางด้านอาหารอยู่คือ  แบง๋ห์ จึง (Banh Chung)  โดยเป็นวัฒนธรรม

การห่อแบง๋ห์ จึง  ที่เป็นอาหารในประกอบในพิธกีรรมที่ส  าคญั คอื  ประเพณเีตด็  หรือตรษุญวณ 

        - ดา้นกายภาพ   

      สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมที่มคีวามส าคญัและยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั คอื อาคารที่อยู่อาศัย โดยที่ใน

การสร้างบ้านเรือนของชุมชนชนนาจอกนั้นได้มีการผสมผสานรูปแบบของสถาปัตยกรรมของพ้ืนถิ่นอสีานกบัรปูแบบของ

ความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามในประเทศเวียดนาม  คือ  มีองค์ประกอบ คือ พ้ืนที่ส  าหรับไว้บรรพบุรุษ  และมีลักษณะ

ของเรือนนอน เรื่อนครัว และเล้าข้าว   ส่วนใหญ่จะเป็นเรือนไม้ยกใต้ถุนสูง ข้างล่างเป็นพ้ืนที่อเนกประสงค์  หลังคา

สงักะส ี ชั้นบนจะต้องมีพ้ืนที่หรือห้องส าหรับไหว้บรรพบุรุษ  ซึ่งในปัจจุบันนั้นเร่ิมมีอาคารบ้านเรือนที่เป็นก่ออฐิฉาบปูน

รปูทรงสมยัใหม่แทนที่รปูแบบอาคารในอดตี  

  
ภาพที่ 6  แสดงรปูแบบสถาปัตยกรรมที่อยู่อาศยัในชุมชนนาจอก  
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ภาพที่ 7  แสดงต้นหมาก  พลู  และพืชสวนในชุมชนนาจอก 

 

        - ลกัษณะชุมชน ชุมชนนาจอกเป็น “ชุมชนที่มีลักษณะเด่นร่วมกนัทั้งภมูทิศัน์และวัฒนธรรม ” หรือเรียกไดว้า่

เป็น “ภูมิทศัน์วฒันธรรมแบบชนบท” หรือ “ภูมิทศัน์วฒันธรรมแบบพ้ืนถ่ิน” ซึ่งลักษณะที่โดดเด่นคือ การด าเนินชีวิต

ใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อม มีระบบเครือญาติที่เข้มแข็ง ชุมชนที่ ผู้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตแบบชาวบ้านซึ่งมีอาชีพหลักท า

การเกษตรและรับจ้างทั่วไป ยังคงยืดถือจารีตประเพณีของท้องถิ่นที่สบืทอดต่อกนัมาอย่างชัดเจนและมีสถานที่ส  าคัญๆ 

คือ (1) ศาลเจ้าพ่อด่ายเวือง (Dai Voung)  (2) สุสาน  หรือเหงี่ย เดี่ยว (Nghia Dia)  (3) บ้านท่านโฮจิมินห์ (4) 

พิพิธภัณฑห์มู่บ้านมติรภาพไทย – เวียดนาม (5) อนุสรณส์ถานประธานโฮจิมนิห์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8  แสดงต าแหน่งพ้ืนที่ที่มีความส าคัญชุมชนนาจอก 

   
ศาลเจ้าพ่อด่ายเวอืง (Dai Voung)               สสุานบ้านนาจอก                           บ้านท่านโฮจิมินห์ 
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                 พิพิธภณัฑห์มู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม             อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์   

ภาพที่ 9  แสดงพ้ืนที่ที่มีความส าคัญชุมชนนาจอก 

 

3. สรุปผลการศึกษาภูมิทศันท์างวฒันธรรม (Cultural landscape) ของชมุชนบา้นนาจอก  

ในการศึกษาลักษณะเรื่องภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นสามารถท าให้เข้าใจความส าคัญของชุมชนกับพ้ืนที่ทาง

วัฒนธรรม โดยที่มีข้อจ ากัดของแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกนัไป  เช่น ทางด้านมิศาสตร์ ทางด้านการตั้งถิ่นฐาน  ทางด้านเชื้ อ

ชาติ การเมือง สังคม วัฒนธรรมประเพณี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรมีการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนเพ่ือท าให้เหน็ “ภูมิ

ทศัน์วัฒนธรรม”  อย่างแท้จริง   และสามารถสรปุตามการจ าแนกประเภทของภมูทิศันว์ัฒนธรรมเป็น 2 ประเภท คอื (1)  

รูปธรรม (Tangible)  แบ่งออกเป็น สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น  (man-made) และสิ่งที่เป็นลักษณะทางธรรมชาติ (Natural) 

เช่น บ้านเรือน ศาสนสถาน การตั้งถิ่นฐาน ลักษณะของชุมชน ลักษณะทางกายภาพ และพ้ืนที่ที่เปล่ียนแปลงเพ่ือการด ารง

อยู่ของชุมชนและสงัคม (2) นามธรรม (Intangible) เช่น คติความเชื่อ ประเพณ ีหรือความคิดอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบัการ

กระท าต่อสภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนเพ่ือการด ารงอยู่ของสังคม   ท าให้สรุปผลของการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมชาว

เวียดนามในชุมชนบ้านนาจอก ต าบลหนองญาต ิอ าเภอเมอืง จังหวัดนครพนม ได้ดงันี้  

 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการศึกษาด้านภมูทิศัน์ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านนาจอก 

ประเภทของภูมิทศัน์

วฒันธรรม 

รูปธรรม (Tangible) 

นามธรรม (Intangible) สิ่งท่ีมนุษยส์รา้งข้ึน 

(man-made) 

ธรรมชาติ 

(Natural) 

ภมูิทศัน์ทางโบราณคดี  1) ศาลเจ้าพ่อด่าย เวอืง 1) หนองญาต ิ  

ภมูิทศัน์ประวัติศาสตร์  1) ศาลเจ้าพ่อด่าย เวอืง 

2) อาคารพิพิธภณัฑห์มู่บ้าน

มิตรภาพไทย – เวยีดนาม 

  

ภมูิทศัน์สวนสาธารณะ สวน

สวยงาม  

 1) หนองญาต ิ2) พ้ืนที่ทุ่งนา  

ภมูิทศัน์ด้านสถาปัตยกรรม 1) อาคารที่อยู่อาศยั 

2) อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์  

3) บ้านท่านโฮจิมินห์ 

  

พืชพีนธุ ์  1) ต้นหมาก 2) ต้นพลู  

3) ต้นชา 4) สวนครัวหน้า

บ้าน 

 

คติความเช่ือ ประเพณ ี 1) ศาลเจ้าพ่อด่าย เวอืง 

2) สสุานบ้านนาจอก 

3) อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์  

4) บ้านท่านโฮจิมินห์ 

5) การแต่งกายโดยชุดอา๋วหญ่าย   

 1) ภาษาเวียดนามกลาง 

2) อาหาร (แบ๋งห์ จึง) 

3) การรวมตัวด้านเครือญาต ิ

4) ประเพณี ตรษุญวณ 

5) ประเพณีตางๆ 
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สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาภมูทิศัน์วัฒนธรรมชาวเวียดนามในชุมชนบ้านนาจอก ต าบลหนองญาต ิอ าเภอเมอืง จังหวัดนครพนม 

ได้มีรูปแบบและประเภทของภมูิทศัน์วฒันธรรม ที่ประกอบไปด้วย ภมูิทศัน์วัฒนธรรมที่เป็นรปูธรรม (Tangible)  ที่เป็น

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น (man-made) และเกดิขึ้นเองธรรมชาติ (Natural)  ภมูิทศัน์วัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม (Intangible) 

ดงัผลการศึกษาที่กล่าวมา  สามารถน าข้อมูลทางด้านภมูทิศัน์วัฒนธรรมวิเคราะห์ความส าคญัปรากฏการณท์างสิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรมชุมชน  น าไปสู่การเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนที่มีความสมัพันธก์บัภมูิทศัน์วัฒนธรรมของชุมชนต่อไป

ได้ เช่น  การพัฒนาพ้ืนที่ภมูทิศัน์วัฒนธรรมต่างๆ ที่ให้ความส าคญัในเร่ืองของการยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน   เป็น

พ้ืนที่ท ากจิกรรม  พิธกีรรมทางด้านวัฒนธรรม  ประเพณ ีความเชื่อต่างๆ   เป็นที่เรียนรู้ถงึประวัตคิวามเป็นมาของชุมชน 

รวมถงึแหล่งข้อมูลของการศึกษารปูแบบสถาปัตยกรรมของอาคารที่อยู่อาศัยที่มีการผสมผสานรปูแบบของสถาปัตยกรรม

ของพ้ืนถิ่นอสีานในบริเวณใกล้เคยีงกบัรปูแบบของความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม  ตลอดจนสามารถพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางความเป็นมาของประวัติศาสตร์ และความสมัพันธอ์นัดีระหว่างไทยกบัเวียดนาม  อกีแห่งหนึ่งใน

จังหวัดนครพนมต่อไป 

 

การอภิปรายผล 

ปัจจัยที่มีความส าคัญในการศึกษาลักษณะของภูมิทัศน์วัฒนธรรมของชุมชน ตามวัตถุประสงค์การจัดการภมูิ

ทศัน์วัฒนธรรม (ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) นั้นท าให้ผู้วิจัยสามารถเข้าใจถงึความส าคัญของการศึกษา

ชุมชนกบัพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม โดยสามารถอภิปรายผลได้ดงันี้  คอื 1)ข้อจ ากดัของแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกนัไป  เช่น ทางด้าน

มศิาสตร์ ทางด้านการตั้งถิ่นฐาน  ทางด้านเชื้อชาต ิการเมอืง สงัคม วัฒนธรรมประเพณ ีซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้เหน็ “ภมูทิศัน์

วัฒนธรรม”  อย่างแท้จริง 2)การศึกษาเรื่องของภูมิทัศน์วัฒนธรรมนั้นมีการศึกษาในเชิงส ารวจจากเอกสารบางส่วน 

รวมถงึการบอกเล่า หรือข้อมูลจากการสมัภาษณโ์ดยเป็นการสมัภาษณจ์ากผู้เฒ่าผู้แก่ของคนในชุมชน ซึ่งไม่มกีารอ้างองิที่

ชัดเจนของเนื้ อหาต้องมีการแปลความหมายเพ่ิมเติม ท าให้ผู้วิจัยอาจจะต้องมีการพิสจูน์หาข้อเทจ็จริงเพ่ิมเติมทางด้าน

ประวัติศาสตร์จากเอกสารอื่นๆเพ่ิมเติม 3)การประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพ่ือให้ได้มาซึ่งความชัดเจนตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการ  4)กระบวนการในการศึกษาอาจจะต้องศึกษาเหตุปัจจัยต่างๆนั้นต้องสอดคล้องกบัเรื่องของ

การจัดสภาพแวดล้อม และตอบสนองการใช้งานของชุมชนอย่างแท้จริง  5)การประเมินผล ควรที่จะมีการสร้างกจิกรรม

กบัชุมชน หรือการมส่ีวนร่วมในวงกว้าง และเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาที่สมบูรณย่ิ์งขึ้น 
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โครงการวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนการวิจัย จากงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558  คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ ผงัเมอืงและนฤมติศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

เอกสารอา้งอิง 

วีระศักดิ์ จุลดาลัย และคณะ.(2552). แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาการท่องเทีย่วขอ้มลูทอ้งถ่ินเพือ่สนบัสนุนการพฒันาการ

ท่องเทีย่ว ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม. มหาวิทยาลัยนครพนม. 

หัทยา สิริพัฒนากุล.(2550). ภูมิทัศน์ว ัฒนธรรม  ?. (จุลสารอีโคโมสไทยฉบับ  เมษายน–กรกฎาคม 2550. 

กรงุเทพมหานคร. 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตแิละคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (2549). แนวทางการ

จดัการภมิูทศันว์ฒันธรรม, ( บริษัท อมรินทร์พร้ินติ้งพับลิชชิ่ง จ ากดั(มหาชน). กรงุเทพมหานคร. 

จตพุร ดอนโสม.(2555). การสรา้งอตัลกัษณท์างชาติ พนัธุข์องคนไทยเชื้อสายเวยีดนามบา้นนาจอก. ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์

สงัคมลุ่มน า้โขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขอนแก่น. 

Feilden, Sir B. and Jokilehto, J. (1998) .  Management Guidelines for the World Cultural Heritage Sites.  Rome 

ICCROM.  



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1004 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

การศึกษาภูมิปัญญาไทยทีป่รากฏในบทเพลงอยุธยา 

บุญสมหญิง  พลเมืองดี 

 

A Study of Thai wisdom  in Ayutthaya Songs 

Boonsomying  Polamuangdee 
 

สาขาวิชาภาษา คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 13000 

Foreign Languages Department Faculty of Liberal Arts Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 13000 

*Corresponding author. E-mail: yingyudya@.hotmail.com 

 

บทคดัย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศิลปะการประพันธ์บทเพลงเกี่ยวกับอยุธยา เพ่ือศึกษาด้านค่านิยม 

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ปรากฏในบทเพลงอยุธยา เพ่ือให้ได้แนวทางการอนุรักษ์บทเพลงเกี่ยวกับอยุธยา 

การศึกษาพบว่าบทเพลงแสดงให้เหน็ถึงการยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ท าให้ให้คนไทยตระหนักถึงการ

เรียนรู้ ในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่าต้องมีความรัก และสามัคคีของคนในชาติ ชาติจะด ารงอยู่ได้ ทั้งนี้ บทเพลงเกี่ยวกบั

อยุธยายังได้บรรยายถงึสภาพภมูปิระเทศและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตของคนอยุธยา ผ่านบทเพลงอยุธยา  

 นอกจากนี้ บทเพลงอยุธยาสามารถน ามาสร้างจิตส านึกของชุมชนด้านความรักชาติ และสามัคคี ควบคู่ไปกบัภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิต  สิ่งที่ปรากฏในบทเพลงอยุธยา ได้สอดคล้องกับส านักงาน

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต ิ(2535) ได้จ าแนกประเภทของภมูปัิญญาท้องถิ่นไทยออกเป็น 5 หมวด แต่สมัพันธอ์ยู่ 

2 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีความเชื่อและศาสนา และหมวดที่ 5 ชีวิต ความเป็นอยู่และวิทยาการ  

 สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ท  าให้บทเพลงอยุธยามีผลต่อสงัคม กค็ือแนวคิดทางสนุทรียศาสตร์ บทเพลงอยุธยาเป็น

ตวัสร้างความรู้สกึ ความพึงพอใจ ความส านึก ความตระหนัก ความซาบซึ้ ง ตลอดจนความซึมซับทางจิตใจ จากปัจจัยต่าง 

ๆ เหล่านี้ สามารถก่อให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนทางสังคมได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยมีการส่งเสริมกิจกรรมบทเพลง

อยุธยาที่นิยมมาก คอืบทเพลงท านองร าวง เช่น เพลงอยุธยาเมอืงเก่า ฉันเป็นลูกชาวนา เป็นต้น 

ค าส าคญั : ภมูปัิญญาไทย  บทเพลงอยุธยา  

 

Abstract 

The research aims to study the Ayutthaya folk songs in the aspect of values, economics, society, and 

culture to serve as guidelines for conserving Ayutthaya folk songs. It was found that the songs reflected the adherence 

of the nation, the religion, and the monarchy emphasizing the significance of Thai history in that the citizens should 

realize love and harmony to sustain the nation. In addition, the geography, environmental sustainability, and lifestyle 

were described through these songs. 

 Moreover, the songs could raise an awareness of a community in patriotism and harmony along with local 

wisdom for life stability. What found in the Ayutthaya songs was in line with the National Cultural Commission 

(2335) classifying local wisdom into 5 categories. Nevertheless, only two categories were related, namely 1) 

tradition, custom, belief and religion; and 5) lives and knowledge. 

 One of the significant roles of the Ayutthaya folk songs in a society is an aesthetic idea which builds up 

of feelings, satisfaction, consciousness, awareness, sentimentality, and absorption. These factors could create 
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efficient social movements by enhancing Ayutthaya song activities through popular Thai folk songs (Ram Wong 

sons), particularly “Ancient Ayutthaya” song and “A Farmer Child” song. 

Keyword : Thai wisdom, Ayutthaya Songs 

 

บทน า 

บทเพลงเป็นศิลปะแขนงหนึ่งในการสื่อสารผลงานไปยังผู้รับสารด้วยการฟังเป็นหลัก เป็นภาพสะท้อนวิถี

ชีวิตอันงามลึกซึ้ ง ที่เรียกว่าสุนทรียภาพ สามารถถ่ายทอดและแสดงออกโดยมนุษย์ เพ่ือสื่อสารให้สงัคมรับรู้   พลังทาง

สนุทรียภาพเป็นพลังที่สร้างความรู้สกึทางอารมณ์ในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สะเทอืนใจ เนื่องจากเพลงเป็นสื่อ

ชนิดหนึ่งที่มีคนนิยมฟังเพ่ือความบันเทงิ ในขณะเดียวกนั  การใช้ภาษาในเนื้ อเพลงกส็ามารถท าให้คิดตามและโน้มน้าว

จิตใจของคนฟังซึ่งหากละเลยอาจท าให้เกดิพฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่ถูกต้องได้ เพลงหลายเพลงสามารถสะท้อนถึง

สภาพสงัคม ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมไทย และหลายเพลงมอีทิธพิลต่อวิถชีีวิตของคนไทย 

ส าหรับ เพลงพ้ืนบ้านเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกดิจากภมูิปัญญาของชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ซึ่งสบืทอดกนัมา

หลายชั่วอายุคน เดิมเพลงพ้ืนบ้านปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยทุกเพศทุกวัย เราใช้เพลงพ้ืนบ้านในการประกอบ

พิธกีรรม ประกอบการงานอาชีพ ใช้เป็นการละเล่นเพ่ือความบนัเทงิ ใช้เป็นสื่อในการสอนใจและระบายความทุกข ์คนไทย

จึงมีความผูกพันกบัเพลงพ้ืนบ้านมาช้านาน ปัจจุบันแม้ว่าสภาพสงัคมจะเปล่ียนแปลงไปจนท าให้เพลงพ้ืนบ้านบางเพลง

ต้องปรับเปล่ียนรูปแบบเป็นการแสดงพ้ืนบ้าน และบางเพลงกส็ญูหายไปตามกาลเวลา แต่เพลงพ้ืนบ้านกยั็งคงอยู่ในจิต

วิญญาณของความเป็นชาตนิักกลอนเช่นคนไทยเร่ือยมา ในสภาวะที่สงัคมไทยปัจจุบนั คนไทยต้องหันย้อนกลับมาหาสิ่งซึ่ง

จรรโลงใจเพ่ือสร้างพลังให้สามารถด ารงชาติอยู่ได้ เพลงพ้ืนบ้านจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในฐานะที่เป็นทรัพย์ซึ่งให้ปัญญาแก่

คนไทยอย่างหนึ่ง 

ส่วนบทเพลงลูกทุ่งมีวิวัฒนาการมาจากเพลงพ้ืนบ้าน และเพลงไทยเดิมผสมผสานกนั ศิลปะการใช้ภาษา

ในบทเพลงลูกทุ่งนั้นมีความไพเราะ เป็นภาษาง่าย ๆ ตรงไปตรงมา ทั้งยังเป็นบทเพลงที่มีบทบาทส าคัญย่ิงต่อสงัคมไทย 

และเป็นที่ยอมรับของคนไทยโดยทั่วไป ด้านเนื้อหาสาระของเพลงแสดงให้เหน็ถงึสภาพสงัคมวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง

ทั้งในลักษณะวัฒนธรรมดั้งเดมิตลอดจนสภาพสงัคมวัฒนธรรมที่ก  าลังเปล่ียนแปลงไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ  

นอกจากนี้  ยังมีบทเพลงเพ่ือชีวิตเป็นแนวเพลงหนึ่งที่นิยมในปัจจุบันด้วยซึ่งเกดิแนวคิดการสร้างงานเพ่ือ

ก่อเกดิสนุทรียะทางจิต ที่จะแสดงการรวมจิตบุคคล การรวมจิตสาธารณะ เพ่ือสร้างอดุมการณ ์และกระบวนการความชอบ

ธรรม ดงันั้นในการสื่อออกมาด้วยบทเพลงเพ่ือชีวิตนั้นเป็นการสะท้อนจากความรู้สกึโดยตรง ซึ่งผู้รับจะสะท้อนความรู้สกึ

ซาบซึ้ งและเกดิความเชื่อตลอดจนคล้อยตามกบัสิ่งที่ได้รับมา 

    เพลงไทยสมัยนิยมเป็นเพลงที่ปรากฏในวิถีแห่งเทคโนโลยีและการสื่อสารไร้พรมแดน ท่ามกลางสงัคมที่มี

ค่านิยมยอมรับนับถือวัตถุมากกว่า หลายสิ่งก าลังเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่มีขีดจ ากัด ปัญหาการใช้ภาษาไทยในเพลงจึง

เกดิขึ้น โดยเฉพาะสงัคมออนไลน์ที่ดูคล้ายการสนทนาธรรมดาของเยาวชน มักใช้ถ้อยค าไม่สภุาพ ในเนื้ อหาเพลงเฉพาะ

กลุ่มวัยรุ่น เป็นเร่ืองที่น่าเป็นห่วงอย่างย่ิง เพราะท าให้เห็นว่า การแสดงออกในบทเพลงอย่างสุนทรีย์ได้ห่างหายจาก

สงัคมไทย เพราะค่านิยมสมัยใหม่เปล่ียนแปลงจากเดิม กลุ่มวัยรุ่นมีแนวคดิในการใช้อารมณค์วามรู้สกึ  การรับรู้ในเพลง

สมยันิยมจะเป็นเพียงการรับรู้ในระดบัความพึงพอใจเท่านั้น และไม่ถงึในระดบัของความซาบซึ้ ง  

  อย่างไรกต็าม แม้ว่าบทเพลงทุกแนวนั้นก่อให้เกิดสนุทรียภาพกจ็ริงอยู่ แต่สุนทรียภาพที่เกิดขึ้นในบทเพลง

มิใช่เป็นสิ่งที่น ามาเป็นเคร่ืองตัดสินว่างานชิ้ นใดถูก และงานชิ้ นใดผิด สิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถวัดค่าได้ในมิติทาง

สุนทรียศาสตร์ เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของอารมณ์ และจิตใจเป็นส าคัญ ดังนั้นกระบวนการทางสนุทรียะโดยการ

น าเสนอผ่านบทเพลงของสงัคมไทยในพลวัตต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ควรค านึงถึง ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปมองอดีตและหยิบยกเอา

อดีตมาใช้ประโยชน์กับสถานการณ์ที่เหมาะสมกับปัจจุบัน ทั้งนี้ ต้องเป็นการใช้บทเพลงอย่างสร้างสรรค์กจ็ะท าให้คนใน

สงัคมไทยมองตนเองได้ชัดเจนขึ้น  บทเพลงต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นในสงัคมที่สร้างขึ้นมาแล้วบังเอญิอารมณ์และความรู้สกึของ

บทเพลงนั้นไปกระทบต่อความทุกขค์วามสขุ ความตระหนัก ส านึกชุมชน ค่านิยม และอดุมการณก์จ็ะเกดิคุณค่าของความ
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ซาบซึ้ ง ตลอดจนเป็นผลท าให้เกิดพลังขับเคลื่อนของสังคมได้ทั้งในทางบวกและลบ   แสดงให้เห็นว่าบทเพลงสามารถ

สะท้อนสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มชนในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน ตลอดจนการมองเหน็ภาพมิติเชิงซ้อนใน

การเปล่ียนแปลงของสงัคม  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยก าเนิดได้ยินได้ฟัง ได้ซึมซับเร่ืองราวจากบท

เพลงแนวต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาโดยตลอด นับได้ว่าบทเพลงเป็นการสื่อสารที่ท าให้ภาคภมูใิจในท้องถิ่น 

มจีิตส านึกรักบ้านเกดิได้เป็นอย่างด ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาต ิด้วยเหตนุี้  ผู้วิจัยจึง

สนใจที่จะศึกษา วิเคราะห์ เนื้อหา  การใช้ภาษาในบทเพลงเกี่ยวกบัจังหวดัพระนครศรีอยุธยา  ตลอดจนค่านิยม เศรษฐกจิ 

สงัคม และวัฒนธรรมที่ปรากฏในบทเพลงอยุธยา การศึกษานี้ ผู้วิจัยจะเชื่อมโยงการสร้างจิตส านึกของชุมชน ภมูปัิญญาวิถี

ชีวิตไทยที่ปรากฏในบทเพลงอยุธยา เพ่ือสะท้อนให้เห็นวิถีความเป็นไปของสภาพสงัคมวัฒนธรรมไทยพร้อมการเสนอ

แนวทางในการอนุรักษ์บทเพลงต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องโครงการวิจยั 

 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์บทเพลงที่เกี่ยวกบัอยุธยา  ในประเดน็ต่อไปนี้  

 1. เพ่ือศึกษาศิลปะการประพันธบ์ทเพลงเกี่ยวกบัอยุธยา 

 2. เพ่ือศึกษาด้านค่านิยม เศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรมที่ปรากฏในบทเพลงอยุธยา 

           3. เพ่ือให้ได้แนวทางในการอนุรักษ์บทเพลงเกี่ยวกบัอยุธยา 

เอกสารงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเร่ืองบทเพลงกบัการสะท้อนสงัคมนั้น คณะผู้วิจัยได้รวบรวมไว้ ดงันี้  

พรเพ็ญ  ตนัประเสริฐ (2533) ศึกษาการสะท้อนวัฒนธรรมไทยในเพลงไทยสากล พบว่าเนื้ อเพลงไทยสากล

สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของสังคมไทยในยุคปัจจุบัน คือความยึดมั่นในศาสนา ความมีอัธยาศัย ความสุภาพอ่อนโยน  

การให้อภัย สังคมไทยนิยมคนรวย คนมีปริญญาด้านปัญหาของสังคมไทยนั้นจะบันทึกปัญหาที่เกิดขึ้ นในสังคมไทย

ปัจจุบัน คือปัญหาชาวชนบทเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ ปัญหาการขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ ปัญหาครอบครัวทั่วไป 

ปัญหาโสเภณ ีปัญหาการว่างงาน และปัญหา รักร่วมเพศ นอกจากนี้ เนื้อเพลงไทยสากลยังแสดงถึงอารมณ์ขนัแบบต่าง ๆ  

ของไทยอกีด้วย 

 เพิม่พร รงัสีสงักูร (2544) ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเพลง ของสลา คุณวุฒิ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่แต่ง

เพลงจ านวนมากให้กบัศิริพร อ าไพพงษ์ ผลการศึกษาพบว่า สลา คุณวุฒิ มีการใช้ถ้อยค า ที่น ามาแต่งเพลงทั้งจากภาษา

ถิ่นอสีานและภาษาองักฤษเป็นจ านวนมาก มีการสร้างจินตนาการและภาพพจน์ มีการ เล่นค า สมัผัสสระและสมัผัสอกัษร

เพ่ือความไพเราะของบทเพลง 

 เฉลิมพล  คนตรง (2552) ได้ศึกษาวิเคราะห์ เพลงฉ่อยโบราณ : ภาพสะท้อนสงัคม โดยความ มุ่งหมายของ

การศึกษาค้นคว้า เพ่ือวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในการแสดงเพลงฉ่อยโบราณที่แสดง ณ ศูนย์สังคีตศิลป์ 

ธนาคารกรงุเทพ สาขาสะพานผ่านฟ้า จ านวน 3 คร้ัง ผลของการศึกษาค้นคว้าปรากฏดงันี้  การแสดงเพลงฉ่อยโบราณ ได้

สะท้อนภาพสงัคม 4 ด้านดังนี้คือ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมและความเชื่อ ภาพสะท้อนวิถี

ชีวิตความเป็นอยู่ ด้านการประกอบอาชีพพบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะชาวนาซึ่งการท าไร่ท านาใน

อดตีนั้นจะเป็นลักษณะการท านาแบบดั้งเดมิ ด้านการสร้างที่อยู่อาศัยจะเป็นลักษณะการปลูกสร้างตามสภาพแวดล้อมและ

สภาพภมูิอากาศ ภาพสะท้อนด้านขนบธรรมเนียมประเพณีพบว่า มีประเพณีการบวช ประเพณี การแต่งงาน ธรรมเนียม

การสู่ขวัญ และประเพณกีารไหว้คร ูธรรมเนียมการต้อนรับแขก ภาพสะท้อนด้านค่านิยมพบว่าส่วนใหญ่มค่ีานิยมเกี่ยวกบั

การเลือกคู่ครอง ค่านิยมการรักนวลสงวนตวั ค่านิยมเกี่ยวกบัฐานะทางเศรษฐกจิ และค่านิยมสนิค้าต่างประเทศ และภาพ

สะท้อน ด้านความเชื่อ พบว่า มีความเชื่อที่ได้รับอทิธพิลจากพุทธศาสนา ความเชื่อจากศาสนาพราหมณ์ ความเชื่อเร่ือง

โชคลาง ความเชื่อเรื่องของพระคุณพ่อพระคุณแม่ ชาตินี้ ชาติหน้า ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว ความเชื่อเรื่องนรก สวรรค์ ความ

เชื่อเร่ืองผ ีและเคร่ืองรางของขลัง ซึ่งเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  
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แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัมรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน่ 

เอกวิทย์ ณ ถลาง (2540) กล่าวว่า ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้  ความคิด ความเชื่ อ ความสามารถ  

ความชัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและด ารงชีพในระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อม

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมทางสงัคมวัฒนธรรม ที่มพัีฒนาการสบืสานกนัมา เป็นความรู้  ความคดิ ความเชื่อ ความสามารถ 

ความชัดเจน ที่เป็นผลของการใช้สตปัิญญาปรับตวักบัสภาวะต่างๆในพ้ืนที่ที่ชุมชนนั้นตั้งถิ่นฐานอยู่ 

เอี่ยม  ทองด ีและคณะ (2542) ได้ให้ความหมายของ ภมูปัิญญาท้องถิ่น ว่าหมายถงึ ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

ที่เป็นความรู้  ความคิด ความสามารถ ความเหน็ ความเชื่อ ความนิยม ความฉลาดรอบคอบในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกบัที่อยู่

อาศัย การท ามาหากนิ วิถชีีวิต การป้องกนัรักษาโรคภัยไข้เจบ็ และการใช้ภาษาที่เกดิขึ้น สั่งสม พัฒนาและใช้ประโยชน์สบื

ต่อจนเป็นมรดกตกทอดของพ้ืนบ้านมาแต่โบราณ 

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต ิ(2535) ได้จ าแนกประเภทของภมูปัิญญาท้องถิ่นไทยออกเป็น 5 

หมวด ดงันี้  

หมวดที่ 1 ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและศาสนา หมายถึง แบบอย่างที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา 

ในด้านการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นความจริง ซึ่งเกดิจากสตปัิญญาที่มีความเป็นเหตุเป็น

ผล หรือเกิดจากความเชื่อ ความศรัทธา แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนาและลัทธิ ไสยศาสตร์ 

โหราศาสตร์ กฎหมาย ธรรมเนียมการปกครอง การปลูกฝงั การสบืทอดและประเพณี 

หมวดที่ 2 ภาษาและวรรณกรรม หมายถงึ สิ่งที่สื่อความหมายด้วยเร่ืองหรือตวัอกัษรที่ก  าหนดไว้เป็นแบบแผน

เพ่ือใช้เป็นสื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ข่าวสาร วรรณกรรม ภาษาศาสตร์และหลัก

ภาษา ภาษาถิ่นและภาษาชนต่างกลุ่ม นิทานและภมูนิาม ความเรียงและฉันทลักษณ ์วาทการ ภาษิตและปริศนาค าท านาย 

หมวดที่ 3 ศิลปกรรมและโบราณคด ีหมายถงึ สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรคข์ึ้นเพ่ือความงามที่ให้คุณค่าทางจิตใจหรือ

เพ่ือประโยชน์ใช้สอย รวมทั้งสิ่งต่างๆที่สร้างขึ้ น เพ่ือสื่อสารทางความเชื่อของกลุ่มชนแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ 

จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรม โบราณคดี การวางผังเมืองและชุมชน วัฒนธรรมสถานหรือ

แหล่งวัฒนธรรม 

หมวดที่ 4 การละเล่นดนตรีและการพักผ่อนหย่อนใจ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์แสดงออกเพ่ือสนองความต้องการ

ทางด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ การขับร้องและดนตรี ระบ าร าฟ้อน มหรสพ เพลงเดก็

และเพลงกล่อมเดก็ เพลงปฏพิากย์ การละเล่นพ้ืนบ้าน กฬีาและนันทนาการ การท่องเที่ยวและธรุกจิเกี่ยวกบัวัฒนธรรม 

หมวดที่ 5 ชีวิต ความเป็นอยู่และวิทยาการ หมายถงึ กจิกรรมการด าเนินชีวิตของบุคคลหรือกลุ่มชน ประกอบ

กบัการคิดค้นและพัฒนาวิทยาการเพ่ือเสริมสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยอาศัยบุคคลในท้องถิ่นหรือการรับวัฒนธรรม

ต่างถิ่นมาปรับปรงุการพัฒนาการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้คหกรรม

ศาสตร์ การสาธารณสขุ ที่อยู่อาศัย ชีวประวัต ิวิทยาการและอาชีพ 

2. แนวทางการอนุรกัษภู์มปัิญญาไทย  

มหีลายแนวทางด้วยกนั และมแีนวทางพอสงัเขป ดงันี้

(http://www.thaiblogonline.com/sodpichai.blog?PostID=18654) 

1. การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาของไทยในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น จังหวัด 

ภูมิภาค และประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงภมูิปัญญาที่เป็นภมูิปัญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดีต และ

สภาพการณใ์นปัจจุบนั 

2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนกัถงึคุณค่าแก่นสาระและความส าคญัของภมูปัิญญา

ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกจิกรรมตามประเพณแีละวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตส านึกของความเป็นคนท้องถิ่นนั้นๆ 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1008 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือพิพิธภัณฑ์

ชุมชนขึ้น เพ่ือแสดงสภาพชีวิตและความเป็นมาของชุมชน อนัจะสร้างความรู้และความภมูใิจในชุมชนท้องถิ่นด้วย 

3. การฟ้ืนฟู โดยการเลือกสรรภมูปัิญญาที่ก  าลังสญูหาย หรือที่สญูหายไปแล้วมาท าให้มคุีณค่าและมคีวามส าคญั

ต่อการด าเนินชีวิตในท้องถิ่น โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 

4. การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการ

ด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้ภมูิปัญญาเป็นพ้ืนฐานในการรวมกลุ่มการพัฒนาอาชีพควรน าความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์  และ

เทคโนโลยีมาช่วยเพ่ือต่อยอดใช้ในการผลิต การตลาด และการบริหาร ตลอดจนการป้องกนัและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

5. การถ่ายทอด โดยการน าภมูิปัญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกล่ันกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบและรอบด้าน 

แล้วไปถ่ายทอดให้คนในสงัคมได้รับรู้  เกดิความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฏบิตัไิด้อย่างเหมาะสม โดย

ผ่านสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และการจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ  

 6. ส่งเสริมกจิกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกดิเครือข่ายการสบืสานและพัฒนา ภมูิปัญญาของชุมชน

ต่างๆ เพ่ือจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรมและภมูปัิญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

7. การเผยแพร่แลกเปล่ียน โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปล่ียน ภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมอย่างกว้างขวาง โดยให้มกีารเผยแพร่ภมูปัิญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อและวิธกีารต่างๆ อย่างกว้างขวาง รวมทั้ง

กบัประเทศอื่นๆ ทั่วโลก 

8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชาวบ้าน ผู้ด าเนินงานให้

มโีอกาสแสดงศักยภาพด้านภมูปัิญญา ความรู้ความสามารถอย่างเตม็ที่ มกีารยกย่องประกาศเกยีรตคิุณในลักษณะต่างๆ 

 

วิธีการวิจยั 

1. ขั้นเตรียมและรวบรวมข้อมูล 

 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าการวิเคราะห์บทเพลงที่เกี่ยวกบัอยุธยา  

 1.2 จัดหาข้อมูลเพลงตามขอบเขตด้านข้อมูล คอื จัดหาบทเพลงที่เกี่ยวกบัอยุธยา              

2. ขั้นจัดกระท าข้อมูล 

 2.1 คดัลอกข้อมูลโดยถอดความจากบทเพลง 

 2.2 เรียงข้อมูลเพลงโดยเรียงล าดบัตามพัฒนาการของเพลง 

3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 วิเคราะห์ศิลปะการประพันธ ์

 3.2 วิเคราะห์ภาพสะท้อนด้าน ค่านิยม เศรษฐกจิ สงัคมและวัฒนธรรม 

  3.2.1 การวิเคราะห์ภาพสะท้อนด้านค่านิยม 

  3.2.2 การวิเคราะห์ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกจิ 

  3.2.3 การวิเคราะห์ภาพสะท้อนด้านสงัคมและวัฒนธรรม 

  4. ขั้นลงพ้ืนที่เพ่ือให้คนในพ้ืนที่มส่ีวนรวมแสดงความคดิเหน็ 

 4.1  จัดอบรม เสวนา เร่ืองเพลงเกี่ยวกบัอยุธยา 

            4.2  จัดการแสดงบทเพลงเกี่ยวกบัอยุธยา  

              4.3  สมัภาษณค์วามคดิเหน็นักเรียนและผู้มส่ีวนเกี่ยวข้อง ที่มา  ในงานเร่ืองแนวทางการอนุรักษเ์พลงเกี่ยวกบัอยุธยา 

5.  ขั้นน าเสนอข้อมูลการศึกษาวเิคราะห์องคป์ระกอบโดยรวม 

 5.1  น าเสนอข้อมูลและผลการศึกษาโดยวิธกีารพรรณนาวิเคราะห์ 

 5.2  น าเสนอการอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ โดยวิธพีรรณนาวิเคราะห์ 
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สรุปผลการวิจยัและอภิปรายผล 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาภมูิปัญญาไทยที่ปรากฏในเนื้ อหาบทเพลงอยุธยา คณะผู้วิจัยพบว่า เนื้ อหาในบทเพลง 

ได้แสดงถงึการยึดมั่นในชาต ิศาสนา และพระมหากษัตริย์ ท าให้คนไทยตระหนักถงึการเรียนรู้ในประวัตศิาสตร์ชาตไิทยว่า

ต้องมีความรัก และสามัคคีของคนในชาติ ชาติจะด ารงอยู่ได้ ทั้งนี้ ในบทเพลงอยุธยายังได้บรรยายถึงสภาพภมูิประเทศ 

และสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตของคนอยุธยา ผ่านบทเพลงอยุธยา  

 การวิจัยครั้งนี้ท  าให้เหน็ว่าบทเพลงสร้างจิตส านึกของชุมชนด้านความรักชาต ิและสามคัค ีควบคู่ไปกบัภมูปัิญญา

ท้องถิ่นเพ่ือสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิต 

 สิ่งที่ปรากฏในบทเพลงอยุธยา ได้สอดคล้องกบัส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต ิ(2535) ได้จ าแนก

ประเภทของภมูปัิญญาท้องถิ่นไทยออกเป็น 5 หมวด แต่สมัพันธอ์ยู่ 2 หมวด ได้แก่  

 1)  หมวดที่ 1 ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อและศาสนา หมายถึง แบบอย่างที่ปฏบิัติสืบทอด

กนัมาในด้านการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นความจริง ซึ่งเกดิจากสติปัญญาที่มีความเป็น

เหตุเป็นผล หรือเกดิจากความเชื่อ ความศรัทธา แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ความเชื่อ ปรัชญา ศาสนาและลัทธ ิไสย

ศาสตร์ โหราศาสตร์ กฎหมาย ธรรมเนียมการปกครอง การปลูกฝงั การสบืทอดและประเพณี 

 2)  หมวดที่ 5 ชีวิต ความเป็นอยู่และวิทยาการ หมายถึง กจิกรรมการด าเนินชีวิตของบุคคลหรือกลุ่ม

ชน ประกอบกบัการคิดค้นและพัฒนาวิทยาการเพ่ือเสริมสร้างความเป็นอยู่ให้ดขีึ้น โดยอาศัยบุคคลในท้องถิ่นหรือการรับ

วัฒนธรรมต่างถิ่นมาปรับปรุงการพัฒนาการด าเนินชีวิตให้เหมาะสมยิ่งขึ้ น แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ เครื่องมือ

เคร่ืองใช้คหกรรมศาสตร์ การสาธารณสขุ ที่อยู่อาศัย ชีวประวัต ิวิทยาการและอาชีพ 

 ผลการศึกษาวิเคราะห์บทเพลงเกี่ยวกบับทเพลงอยุธยา ผู้วิจัยพบว่าจะเกดิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดงันี้  

 1. เกดิองคค์วามรู้ เกี่ยวกบัการประพันธบ์ทเพลงอยุธยา 

 2. ท าให้มองเหน็ถงึสภาพสงัคมและวัฒนธรรมในอดตีและปัจจุบนั 

   3. ท าให้ได้แนวทางในการอนุรักษ์บทเพลงอยุธยา 

 สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ท  าให้บทเพลงอยุธยามีผลต่อสงัคม บทเพลงเป็นตัวสร้างความรู้สกึ ความพึงพอใจ 

ความส านึก ความตระหนัก ความซาบซึ้ ง ตลอดจนความซึมซับทางจิตใจจากปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้สามารถก่อให้เกดิพลังใน

การขับเคลื่อนพลวัตทางสงัคมได้อย่างมีประสทิธภิาพ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการส่งเสริมบทเพลงอยุธยาที่นิยม

มาก คอืบทเพลงท านองร าวง เช่น เพลงอยุธยาเมอืงเก่า ฉันเป็นลูกชาวนา เป็นต้น 

 

การน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

 การศึกษาภูมิปัญญาไทยที่ปรากฏในบทเพลงอยุธยา สามารถน ามาบูรณาการ ในการเรียนการสอน ได้แก่  

วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่งนับได้ว่านักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ได้จริง ตาม

เนื้อหารายวิชา นักศึกษาสามารถน ามาเป็นสื่อประชาสมัพันธก์ารท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ โรงเรียนจอมสรุางคอ์ปุถมัภ์ได้น า

แนวทางการวิจัยไปจัดเป็นห้องเพลงอยุธยา ซึ่งนับว่าเป็นแนวทางในการอนุรักษ์เพลงให้อยู่คู่กับเยาวชนไทยและ

สถาบนัการศึกษาได้อกีทางหนึ่งด้วย 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตและพัฒนาน า้อ้อยให้เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน ด้วย

การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม กับผู้ประกอบการผลิตน า้อ้อยบ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และการประเมินกระบวนการผลิต ผลการศึกษา 

พบว่า พ้ืนที่ปลูกอ้อยของชุมชนทั้งหมด 3 ไร่ แบ่งเป็น 3 ส่วน เพ่ือหมุนเวียนการผลิตอ้อยพันธุส์พุรรณบุรี 50 การผลิต

น า้อ้อยน า้อ้อยมี 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าตรู่ เริ่มจากน าล าอ้อย มาท าความสะอาด จากนั้นปอกเปลือกโดยใช้มีด หรือขัด

ผิวท่อนอ้อย ล้างน า้อกีคร้ัง พักให้แห้ง น าเข้าเครื่องหีบคั้นน า้อ้อย กรองด้วยผ้าขาว ใส่ถังน า้ดื่มอลูมเินียม อุปกรณ์บรรจุ

เป็นกระบอกน า้พลาสติก บรรจุในขวดพลาสติกที่ล้างน า้สะอาดและตากให้แห้ง ปิดฝาขวด และแช่ในน า้แขง็ น า้อ้อยที่ได้

มีอายุการเกบ็ประมาณ 2 วัน กระบวนการผลิตน า้อ้อย ท าในพ้ืนที่ปลูกอ้อย ไม่มีอาคารโรงเรือน เคร่ืองหีบคั้นน า้อ้อย 

ติดตั้งถาวรบนรถกระบะ มีโตะ๊ไม้ปูด้วยแผ่นยางพลาสติกส าหรับการบรรจุน า้อ้อย น า้อ้อยที่ได้จะจ าหน่ายในตลาดและ

ร้านอาหารของหมู่บ้าน ส่วนช่วงบ่าย จะใช้ล าอ้อยขดัผวิที่เตรียมไว้ในช่วงเช้า น ามาเข้าสู่การผลิตด้วยเคร่ืองหีบคั้นสด ท า

การผลิตและจ าหน่ายโดยตรงที่ตลาดบ้านป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จากกระบวนการผลิตดังกล่าว มีการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพให้ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน ภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา

สขุลักษณะและมาตรฐานผลิตภัณฑอ์าหาร จากผู้เชี่ยวชาญสถาบนัการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. โดย

เปล่ียนกระบอกน า้พลาสตกิเป็นกระบอกน า้สแตนเลส และการรักษาความสะอาดเคร่ืองหีบคั้นน า้อ้อย เนื่องจากน า้ตาลใน

น า้อ้อย เป็นอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ น า้อ้อยที่ได้มอีายุการเกบ็รักษาในตู้เยน็อย่างน้อย 4 วัน 

ค าส าคญั: น า้อ้อย  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ ์ มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน 
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Abstract 

  This study aims to investigate the processes of producing and developing sugarcane in order to reach Thai 

Community Product Standard.  Participatory action research was employed as research methodology which 

performed with the sugarcane producers of Baan Pakoh Pattana, Dongmada sub district, Mae Lao, Chiangrai.  The 

data was collected by in-depth interview, participatory observation, and production process evaluation.  The result 

showed that 3 rai of the land for planting sugarcane in the community have been divided into 3 parts in order to 

rotate Supanburi 50 sugarcane planting.  There are two period of producing sugarcane juice.  Firstly in the morning, 

the processes start by cleaning and peeling sugarcane then dry it.  After that, the sugarcane is put into the squeezer 

and sugarcane juice is filtrate by white clothes into aluminum tank.  Plastic cans are used as containing package 

which cleaned and dried, sealed, and refrigerated.  Sugarcane juice can be kept two days.  The sugarcane juice was 

produced in the planting land which was no building and the squeezer was set with the wooden table in the pickup.  

Sugarcane juice was sold in the community market and the shops.  In the afternoon, the prepared sugarcane trunks 

were squeezed at Pakohdam Market, Mae Lao, Chiang rai.  There were an improvement and development of the 

quality standard after the workshop toward developing hygienic condition and food standard by the professors from 

Agricultural Technology and Innovation Management Institute.  The plastic container packages were suggested to 

change into stainless steel with clean squeezer because the microbe grows well in sugar.  So sugarcane juice can be 

kept for four days.  

Keywords: Sugarcane juice, Product Quality Development, Thai Community products Standards 

 

บทน า 

ความส าคญัของท่ีมาและปัญหาของงานวิจยั 

  การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน เริ่มต้นมาจากการสร้างหน่วยธุรกจิขนาดย่อม เป็นแนวคดิที่เกดิจากชุมชนที่ต้องการ

รวมกลุ่มกนัเพ่ือช่วยเหลือกนัในการด าเนนิกจิการต่างๆ ที่มลัีกษณะเป็นการประกอบการ บริหารจัดการเชิงธรุกจิ แต่ไม่ได้

ต้องการท าธุรกจิเตม็รูปแบบ แต่เพ่ือสร้างรากฐานความมั่นคงให้สมาชิก เป็นการร่วมกนัสร้างระบบสวัสดิการให้ตนเอง 

หรืออกีนัยหนึ่ง สร้างภมูคิุ้มกนัให้กลุ่มให้ชุมชน ซึ่งองคป์ระกอบส าคญัของวิสาหกจิชุมชนประกอบด้วย 7 ประการ คอื 1. 

ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการ เสมือนโรงงานในชุมชน 2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ 

ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน เป็นหลัก 3. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน เป็นผลผลิตของกระบวนการ

เรียนรู้  การต่อยอดภมูปัิญญาท้องถิ่น หรือเป็นการค้นคดิอะไรใหม่ๆ ของชุมชน 4. เป็นฐานภมูปัิญญาท้องถิ่น ผสมผสาน

ภมูปัิญญาสากล ท าให้ผลผลิตมเีอกลักษณข์องชุมชน ท าให้ได้รปูแบบหรือเทคนิคสากลมาเสริมหรือผสานให้กลมกลืน 5. 

มกีารด าเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกจิกรรมต่างๆ อย่างเป็นระบบ หมายถงึ การด าเนินการวิสาหกจิชุมชน ไม่ใช่เน้น

ที่การผลิตเพ่ือขายอย่างเดียว แต่ผลิต แปรรูป จัดการให้เกิดการประกอบการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่นเป็นหลัก ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 6. มีกระบวนการเรียนรู้ เป็นหัวใจ ส าเรจ็ได้ด้วย “ความรู้

และปัญญา” ไม่ใช่เพียงมีเงินมีงบแล้วจะเกิดได้ การเรียนรู้จะท าให้เข้าใจกระบวนการวิสาหกิจชุมชนทั้งหมด 7. มีการ

พ่ึงพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย ดังนั้นวิสาหกจิชุมชนจึงไม่ได้เริ่มจากการเรียนรู้วิธที  า แต่เริ่มจากการ

เรียนรู้ วีคิดที่ถูกต้อง (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน , 2559 และ พงศ์พิศ, 2559) เมื่อ

วิสาหกิจชุมชนได้ด าเนินการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น การกระจายสินค้า เพ่ือสร้างรายได้ จ าเป็น

ต้องการมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน โดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้มีโครงการจัดท า

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือรองรับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือระดับพ้ืนบ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา

เท่าที่ควร ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการที่ส  าคัญคือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง 

เพ่ือส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการ
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เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่ งยืน (ส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม, 2559) 

 กลุ่มผู้ผลิตน า้อ้อยเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในกลุ่มวิสาหกจิชุมชน โดย

นายสงัด กาวิชัย ที่ได้น าอ้อยส าหรับคั้นน า้หรือพันธุ์สพุรรณบุรี 50 ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ น า้อ้อยมีสเีขียวอ่อน หรือสี

เขียวอมเหลือง มีลักษณะเปลือกและชานอ้อยนิ่ม มีความหวานในระดับปานกลางถึงระดับสูง ให้ความหวาน 15-17 

องศาบริกซ์ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี, http://www.doa.go.th/ardc/suphan และส านักงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2559) มา

ด าเนินการผลิตน า้อ้อยด้วยตนเอง ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การเกบ็เกี่ยว การคั้นน า้อ้อย และจ าหน่ายโดยตรง

ภายในชุมชน และตลาดสดบ้านป่าก่อด า ต.แม่ลาว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย น า้อ้อยที่ได้ มีรสชาติหวานตามธรรมชาติ ไม่มี

การเตมิปรงุแต่งสารใดๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน คอื น า้อ้อยพร้อมดื่มต้องเป็นน า้อ้อยแท้ไม่มีการเจือน า้และไม่มี

การแต่งรสด้วยน า้ตาลบรรจุในภาชนะบรรจุ มีคุณลักษณะที่ต้องการ คือลักษณะทั่วไป ต้องมีลักษณะเป็นของเหลวขุ่น ไม่

พบส่วนที่เป็นเศษชานอ้อย มสี ีกล่ิน และกลิ่นรส ที่ดตีามธรรมชาต ิมกีลิ่นหอมและกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของน า้อ้อย 

ปราศจากกล่ินรสที่ น่ารังเกียจ และห้ามใช้วัตถุกันเสียทุกชนิด (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.122/2546, 

http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps122_46.pdf, 2559) ปัญหาของการผลิตน ้าอ้อย จะบรรจุขวดที่สะอาดใน

ปริมาตรที่เตม็ขวด ไม่ได้ระบุปริมาตรที่ชัดเจน จากนั้นน าขวดที่บรรจุปิดฝาแล้ว ไปแช่ในน า้แขง็ และจ าหน่ายในราคาขวด

ละ 10 บาท น า้อ้อยคั้นสดต่อวัน จะผลิตได้ 60 – 80 ขวด นอกจากนี้  น า้อ้อยคั้นสดมีอายุการเกบ็รักษาประมาณ 1 – 2 

วัน ในอุณหภมูิน า้เยน็ หรือตู้ เยน็ จากลักษณะของน า้อ้อยสดที่มีอายุการเกบ็รักษาสั้น ประกอบกบักระบวนการผลิต การ

บรรจุ คุณภาพและมาตรฐานที่ต้องการพัฒนาต่อ ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐาน ของการผลิต

น า้อ้อยของกลุ่มผู้ผลิตน า้อ้อย ซึ่งมีความพยายามพัฒนาการผลิตให้คุณภาพและมาตรฐานที่ถูกสขุลักษณะ จึงใช้การวิจัย

เชิงปฏบิัตกิารแบบมีส่วนร่วม ให้กลุ่มผู้ผลิตได้สร้างศักยภาพ ความเข้มแขง็ และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตน า้อ้อยให้มีผลิตภัณฑ์

ที่ได้มาตรฐาน และเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

  เพ่ือศึกษาและพัฒนาการผลิตน า้อ้อย ให้เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชน 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาการผลิตน า้อ้อยและผลิตภัณฑ์จากน า้อ้อยสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ใน

เทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งมขีั้นตอนและวิธกีารในการด าเนินการ

วิจัย ดงันี้  

  1. การเลือกพ้ืนที่ที่ศึกษา โดย อ้างองิข้อมูลจากการจัดเวทชุีมชนเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัย เทศบาลต าบลดงมะดะ 

อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย วันที่ 15 มีนาคม 2559 เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ

เทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเทศบาลต าบลดงมะดะ เป็นพ้ืนที่ที่มคีวามส าคญั คอื เป็นพ้ืนที่

เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ เป็นชุมชนท้องถิ่นส าคญัของจังหวัดเชียงรายที่มีการอพยพย้ายถิ่น

ฐาน และมคีวามหลากหลายทางประวัตศิาสตร์ ประกอบกบัมหาวิทยาลัยให้ความส าคญักบัการวิจัยบูรณาการความรู้สู่การ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่น และให้มีการเรียนรู้กนัและกันมากขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งประชากรของ

ชุมชนในต าบลมีศักยภาพที่จะพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ดังนั้น กระบวนการวิจัยจึงมีการให้

ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยตั้งแต่การวิเคราะห์ ก าหนดปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทหรือสถานการณ์ของ

ท้องถิ่น ผ่านกลไกการศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้หรือผลลัพธก์ารวิจัยที่เป็นประโยชน์คนืสู่ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนอยู่ดีมี

สขุ มผีลิตภัณฑชุ์มชนที่สร้างรายได้อย่างมั่นคงและย่ังยืน 

 

http://www.doa.go.th/ardc/suphan
http://app.tisi.go.th/otop/pdf_file/tcps122_46.pdf
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  2. การศึกษาก่อนลงภาคสนาม ประกอบด้วย 

   2.1 การร่วมรับฟังความคดิเหน็ของชุมชนจากการจัดเวทชุีมชนเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัย เทศบาลต าบลดง

มะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  

   2.2 การประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของ มีเนื้ อหาส าคัญเกี่ยวกับสภาพบริบทของ

พ้ืนที่ และสภาพปัญหาที่ชุมชนประสบอยู่ พบว่า ชุมชนได้มกีารจัดตั้งกลุ่มวิสาหกจิชุมชน แต่ละกลุ่มมสีมาชิกอย่างน้อย 5 

คนขึ้นไป แต่ละกลุ่มจะมีการด าเนินการตามความสนใจและความถนัด ซึ่งกลุ่มวิสาหกจิแปรรูป เป็นหนึ่งในกลุ่มวิสาหกจิ

ชุมชนที่มีด าเนินการแปรรูปเกี่ยวกบัผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ น า้อ้อย น า้ใบบัวบก น า้เสาวรส น า้กระเจี๊ยบ และกลุ่ม

ผู้ผลิตน า้ดื่ม จากการสอบถามและสงัเกตอย่างมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม ได้รับข้อมูลในประเดน็ที่อยากให้มีการพัฒนา 

คอื ปัญหาเรื่องของกระบวนการผลิต และการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ ์โดยเฉพาะน า้อ้อย  

  2.3 การสอบถามข้อมูลเฉพาะผู้ผลิตน า้อ้อย  

  2.4 การส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัพ้ืนที่ปลูกอ้อยและการผลิตน า้อ้อย  

 3. ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ประกอบการกลุ่มผลิตน ้าอ้อยในเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัด

เชียงราย 

  4. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 

   4.1 ข้อมูลปฐมภมู ิเป็นข้อความบรรยาย เกี่ยวกบั รายละเอยีดที่ได้จากพ้ืนที่การผลิตและกระบวนการ

ผลิตน า้อ้อย 

  4.2 ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ เป็นข้อความบรรยาย ได้จากการสมัภาษณ ์และการสงัเกต 

 5. เคร่ืองมอืที่ใช้วิจัย ประกอบด้วย 

  5.1 เคร่ืองมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

   1) แบบสมัภาษณข้์อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัการด าเนินการผลิตน า้อ้อย เป็นแบบสมัภาษณช์นิดไม่

มีโครงสร้าง มีประเดน็ค าถามหลักที่ก  าหนดขึ้ นในการสนทนาเกี่ยวกับ ความเป็นมา การปลูกอ้อย กระบวนการผลิต

น า้อ้อยคั้นสด การจ าหน่ายน า้อ้อยคั้นสด และการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑน์ า้อ้อยแปรรูป รวมทั้งประเดน็อื่นๆ ที่อาจมี

เพ่ิมเตมิในระหว่างการสนทนารายบุคคล ไม่มกีารเรียงล าดบัค าถามไว้แน่นอนตายตวั จะปิดการสมัภาษณเ์มื่อผู้สมัภาษณ์

มคีวามเหน็ว่าได้ข้อมูลเพียงพอ 

   2) แบบบนัทกึการสงัเกตข้อมูลเกี่ยวกบักระบวนการผลิตน า้อ้อย เป็นแบบสงัเกตข้อมูลชนิด

ไม่มโีครงสร้าง โดยมหัีวข้อหลักที่ก  าหนดขึ้นในการสงัเกตเกี่ยวกบัขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตน า้อ้อยคั้นสด 

   3) อปุกรณบ์นัทกึเสยีง ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว 

  6. วิธกีารสร้างและตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบสมัภาษณ์ และแบบบันทกึการสงัเกตข้อมูล

ทั่วไปเกี่ยวกบัการด าเนินการผลิตน า้อ้อย โดยผู้วิจัยสร้างเคร่ืองมือขึ้นเอง แล้วน าไปให้ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ตรวจสอบ

และน าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมและความตรงตามเนื้ อหา และ

น าไปปรับปรงุแก้ไขตามค าแนะน าก่อนน าไปใช้ 

  7. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย การด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยได้ก าหนด

ขั้นตอนตั้งแต่ การวางแผนการเกบ็รวบรวมข้อมูล การก าหนดวิธกีารให้เหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง ก าหนดวิธบีนัทกึข้อมูล 

ในกรณีจ าเป็นที่ต้องมีผู้ช่วยนักวิจัยเกบ็ข้อมูล ได้ก าหนดให้มีการอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจในการเกบ็ข้อมูลดังกล่าว

ตามแผนที่ก  าหนดไว้ และเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดกลับมาแล้ว มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล ก่อนน าไปวิเคราะห์

ต่อไป 

  8. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผู้วิจัยน าข้อมูลจากการรวบรวมจากแบบสมัภาษณ์ และแบบบันทกึการสงัเกต 

มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจ าแนกชนิดข้อมูล ตามขั้นตอนของเหตกุารณท์ี่เกดิขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วน าไปเรียบเรียงข้อมูล

ในลักษณะความเรียง 
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ผลการศึกษา 

 การศึกษาและพัฒนาการผลิตน ้าอ้อยสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : บ้านป่าก่อพัฒนา ต าบล 

ดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มผีลการศึกษา ดงันี้  

 การศึกษาข้อมูลการปลูกอ้อยของชุมชน โดยการสงัเกตและการสัมภาษณ์ พบว่า ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพ้ืนที่

ปลูกอ้อยอยู่ในชุมชน กลุ่มผู้ผลิตมกีารปลูกอ้อยสายพันธุส์พุรรณบุรี 50 จ านวน 3 ไร่ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน แต่ละส่วนจะมี

การปลูกอ้อยไม่พร้อมกนั เพ่ือให้ได้ผลผลิตมตีลอดทั้งปี การปลูกอ้อย เป็นการปลูกแบบไม่ใช้สารเคม ีใช้ปุ๋ยหมกั น า้หมกั

ชีวภาพ และเศษชานอ้อย ผลผลิตอ้อยที่ได้จึงมลัีกษณะสมบูรณ ์เมื่อได้อ้อยที่เหมาะสมแล้ว ประมาณ 8 เดอืน จะตดัอ้อย

มาเตรียมท าน า้อ้อยสด  

  การศึกษาข้อมูลการผลิตน า้อ้อย โดยการสงัเกตและการสมัภาษณ์ พบว่า การผลิตน า้อ้อยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 

คอื ช่วงเช้าตรู่ เริ่มจากน าล าอ้อย มาท าความสะอาด จากนั้นปอกเปลือกโดยใช้มดี หรือขดัผวิท่อนอ้อย ล้างน า้อกีคร้ัง พัก

ให้แห้ง น าเข้าเครื่องหีบคั้นน า้อ้อย กรองด้วยผ้าขาวบาง ใส่ถังน า้ดื่มอลูมิเนียม ใช้อุปกรณ์บรรจุเป็นเหยือกและแก้วน า้

พลาสติก บรรจุในขวดพลาสติกที่ล้างน า้สะอาดและตากให้แห้ง ปิดฝาขวด และแช่ในน า้แขง็ น า้อ้อยที่ได้มีอายุการเกบ็

ประมาณ 2 วัน การผลิตน า้อ้อยจะกระท าในพ้ืนที่ปลูกอ้อย ไม่มอีาคารโรงเรือน มโีตะ๊ไม้ปูด้วยแผ่นยางพลาสตกิ น า้อ้อยที่

ได้จะจ าหน่ายในตลาดและร้านอาหารของหมู่บ้าน ส่วนช่วงบ่าย จะใช้ล าอ้อยที่ตัดไว้ในช่วงเช้า มาขูดผิวท่อนอ้อย ล้างน า้ 

และบรรจุในถงัแช่น า้แขง็ แต่ไม่ได้ใส่น า้แขง็ เนื่องจากน า้แขง็ท าให้ล าอ้อยเสยีคุณภาพ และน า้อ้อยที่คั้นได้จะอายุการเกบ็

สั้นมาก และมรีสชาตอิอกเปรี้ยว จากนั้นน าล าอ้อยมาหีบคั้นสด กรองด้วยผ้าขาวบาง ใส่ถงัน า้ดื่มอลูมเินียม แล้วใช้เหยือก

และแก้วน า้พลาสตกิ บรรจุน า้อ้อยลงในขวดพลาสตกิที่เตรียมไว้ช่วงเช้า ปิดฝาขวด และแช่ในน า้แขง็ จ าหน่ายที่ตลาดบ้าน

ป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย การผลิตน า้อ้อยในแต่ละวัน จะผลิตได้ประมาณ 80 ขวด และจ าหน่ายในราคา

ขวดละ 10 บาท ซึ่งปริมาณบรรจุในขวดนั้น ไม่ได้ระบุปริมาณที่ชัดเจน แต่ใช้วิธกีารประมาณด้วยสายตาที่ระดบัคอขวด  

  การพัฒนาการผลิตน า้อ้อย โดยผู้วิจัยได้ให้ข้อมูลและค าแนะน าเกี่ยวกับการผลิตน า้อ้อย และการจัดอบรมให้

ความรู้ เกี่ยวกบัการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มที่ถูกสขุลักษณะและได้มาตรฐาน ให้กบักลุ่มผู้ผลิตน า้อ้อย และกลุ่มแม่บ้าน

ของชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. 

จากนั้น ติดตามผลการปฏิบัติงานการผลิตน า้อ้อย ซึ่งผู้ผลิตน า้อ้อย ได้มีการพัฒนาการผลิตให้มีความสะอาดและได้

คุณภาพเพ่ิมขึ้น โดยเปล่ียนภาชนะบรรจุที่ใช้เป็นแสตนเลส แต่การบรรจุขวดยังใช้การกะปริมาณบริเวณคอขวด พ้ืนที่การ

ผลิตน า้อ้อย ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงมากนัก แต่มีการเน้นในเร่ืองความสะอาดมากขึ้น เพราะน า้อ้อยเป็นแหล่งอาหารที่

เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่ท  าให้อายุการเกบ็สั้นลง รวมทั้งลักษณะสกีล่ินรสที่ผดิปกตด้ิวย 

 

  
  รูปท่ี 1  เคร่ืองหีบคั้นน า้อ้อย    รูปท่ี 2  ล าอ้อยขูดผวิเตรียมจ าหน่ายช่วงบ่าย 
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 รูปท่ี  3 การบรรจุน า้อ้อยในภาชนะก่อนบรรจุขวด รูปท่ี  4 การให้ค าแนะน าการผลิตเพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากผลการวิจัย การศึกษาการพัฒนาการผลิตน า้อ้อยของกลุ่มวิสาหกจิชุมชนบ้านป่าก่อพัฒนา ต าบลดงมะดะ 

อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มปีระเดน็ในการอภิปรายผล ดงันี้  

 1. การศึกษาและพัฒนาการผลิตน า้อ้อยสด ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการผลิตน ้าอ้อยของชุมชน มีการ

คัดเลือกล าอ้อยที่มีอายุ 8 เดือน น ามาล้างท าความสะอาดล าปล้อง และเอาเปลือกออกโดยใช้มีดหรือเครื่องขัดผิวท่อน

อ้อย ล้างน า้อีกครั้ง ผึ่งให้สะเดด็น า้อีกครั้ง แล้วน าไปเข้าเครื่องหีบน า้อ้อย น ามากรอง และบรรจุขวด ปิดฝา แล้วแช่

น า้แขง็ ทั้งนี้ผลผลิต และกระบวนการผลิต มีความสอดคล้องกบัข้อมูลการผลิตน า้อ้อยสด ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรสุพรรณบุรี (2559) ทั้งนี้ เพราะผลผลิตของอ้อย ในช่วงเวลา 8 เดือน มีความเหมาะสมทั้งขนาดของล าปล้อง 

ปริมาณน า้อ้อย สนี า้อ้อยที่น่ารับประทาน และมปีริมาณของแขง็ที่ละลายได้ทั้งหมดเหมาะสม คอื 15 – 17 องศาบริกซ์ 

  2. การน าน ้าอ้อยเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการศึกษา พบว่า น ้าอ้อยของกลุ่มผู้ผลิตยังไม่ได้เข้า

มาตรฐานผลิตภัณฑชุ์มชนว่าด้วยเรื่องน า้อ้อย (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม, 2559)  ที่ได้ก าหนดเกณฑ์

ต่างๆ ไว้ ทั้งนี้ เพราะว่า ผู้วิจัยได้สงัเกตการผลิตน า้อ้อยในแต่ละครั้งมีการผลิตไม่มาก ประกอบกบั น า้อ้อยสดนั้นจัดเป็น

อาหารสด ที่มีอายุการเกบ็สั้น การด าเนินการเพ่ือเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาต่อไป 

อย่างไรกต็าม ในขั้นตอนการผลิตในบางช่วง ที่ยังขาดสขุลักษณะ เช่น สภาพพ้ืนที่การผลิตน า้อ้อยไม่มโีรงเรือนที่ปิดมดิชดิ 

แต่อยู่ในสภาพแวดล้อมการเพาะปลูกทางการเกษตร คือ แปลงนาข้าวและแปลงปลูกอ้อย ของชุมชน มีมลพิษน้อย 

ประกอบกบัการผลิตในช่วงเช้าตรู่ ท าให้น า้อ้อยที่ผลิตได้มคีวามสด และจ าหน่ายในชุมชนในเวลารวดเรว็ นอกจากสภาพ

พ้ืนที่แล้ว บริเวณที่ผลิตน า้อ้อยสดนั้น เครื่องหีบน า้อ้อยถูกติดตั้งอย่างถาวรบนรถกระบะ เพราะมีการผลิตในช่วงบ่ายที่

ตลาดสดด้วย มกีารใช้อปุกรณไ์ม่มาก ใช้อปุกรณบ์รรจุเป็นเหยือกพลาสตกิ แก้วน า้พลาสตกิ ผ้าขาวบางและตะแกรงกรอง

พลาสตกิ ถงับรรจุน า้อ้อยเป็นอลูมเินียม รวมทั้งปริมาณบรรจุในขวด ไม่ได้ระบุปริมาณที่ชัดเจน แต่ใช้วิธกีารประมาณด้วย

สายตาที่ระดบัคอขวด น า้อ้อยสดแต่ละขวดจึงมปีริมาตรไม่เท่ากนั จากลักษณะการผลิตดงักล่าว เมื่อน ามาเปรียบเทยีบกบั

การผลิตตามหลักการสขุลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) (หน่วยบริการด้านความปลอดภัยของอาหาร,2559) จัด

ว่าเป็นการน าหลักการมาประยุกตใ์ช้ในระดับบุคคล ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตมคีวามเข้าใจในระดับหนึ่ง เมื่อกลุ่มผู้ผลิตได้เข้ารับการ

อบรมการผลิตอาหารและเคร่ืองดื่มที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน กลุ่มผู้ผลิตมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการผลิต

น ้าอ้อยให้ถูกสุขลักษณะตามหลักการผลิต โดยเน้นความสะอาดมากขึ้ น เพ่ือให้น ้าอ้อยมีอายุการเกบ็รักษานานขึ้ น 

สอดคล้องกบัหัวใจส าคัญของการผลิตอาหารให้ปลอดภัย 3 ประการ คือ ประการแรก คือการลดการปนเป้ือนเบื้องต้น 

เช่น การเลือกวัตถุดบิที่เหมาะสม การล้างวัตถุดบิให้สะอาด การใช้ภาชนะวัสดุอปุกรณท์ี่สะอาด การป้องกนัสตัว์และแมลง

ไม่ให้เข้าไปในสถานที่ประกอบอาหาร และพนักงานปฏบิัติงานถูกสขุลักษณะประการที่สอง คือ การฆ่า โดยการใช้ความ

ร้อนที่เหมาะสม ซึ่งกระบวนการผลิตน า้อ้อยสด จะไม่ได้ใช้ความร้อน แต่การใช้ความร้อนจะใช้กบัอปุกรณท์ี่น ามาผลิตและ

บรรจุ เช่น การใช้แสงแดดเพ่ือฆ่าเชื้อเคร่ืองหีบน า้อ้อยและอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุน า้อ้อย และประการที่สาม คือ การควบคุม 

เป็น การป้องกนัการปนเป้ือนภายหลังการฆ่าเชื้ อโดยการดูแลรักษาไม่ให้เกดิอนัตรายกลับเข้าไปสู่อาหารอกี เช่น การล้าง
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ท าความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ผลิตน า้อ้อย การตรวจสอบหรือท าความสะอาดขวดพลาสติกบรรจุน า้อ้อยก่อนใช้งาน 

และการเกบ็รักษาน ้าอ้อยในสภาวะที่เหมาะสม คือ เกบ็ในถังที่มีน า้แขง็ก่อนจ าหน่าย และในระหว่างจ าหน่ายน ้าอ้อย 

ดังนั้น ในการผลิตน า้อ้อยสดให้ได้คุณภาพมาตรฐาน และถูกสขุลักษณะการผลิตที่เหมาะสม จ าเป็นต้องมีการรักษาความ

สะอาดของวัตถุดิบที่ใช้ คือ อ้อย ที่ผ่านการท าความสะอาดและขัดผิวท่อนอ้อย ความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ เช่น 

ขวดบรรจุ ภาชนะที่ใช้บรรจุน า้อ้อย เนื่องจากน า้อ้อยเป็นแหล่งอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตของจุลินทรีย์ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 การศึกษาและพัฒนาการผลิตน ้าอ้อยสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษา : บ้านป่าก่อพัฒนา ต าบล 

ดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กลุ่มผู้ผลิตน า้อ้อยมีกระบวนการผลิตด้วยตนเอง ในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่

การปลูก การดูแลรักษาตามหลักวิชาการเกษตร การผลิตน า้อ้อย และการจ าหน่ายน า้อ้อย ซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้ของ

สมาชิกกลุ่ม กระบวนการผลิตน า้อ้อยก่อนการประเมิน และการอบรม มีการใช้ภาชนะพลาสติกที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และ

การบรรจุในปริมาณที่กะด้วยสายตา ภายหลังการอบรมการผลิตอาหารให้ถูกสขุลักษณะและได้มาตรฐาน กลุ่มผู้ผลิตมกีาร

พัฒนาการผลิต ที่เน้นความสะอาดมากขึ้น มกีารใช้วัสดุที่ท  าด้วยแสตนเลส แทนการใช้พลาสตกิ แต่การบรรจุขวดยังคงใช้

การกะด้วยสายตาในระดับคอขวด แต่เนื่องจาก น า้อ้อยของกลุ่มผู้ผลิตนั้น เป็นการจ าหน่ายโดยตรง การพัฒนาให้เข้าสู่

คุณภาพและมาตรฐานผลิตกณัฑชุ์มชน มคีวามเป็นไปได้ที่จะพัฒนาต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ  
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บทคดัย่อ 

 งานนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจระดับสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และระดบัสมรรถนะ

การแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวทิยาศาสตร์ ตามกรอบการประเมนิของ PISA 2015 ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณโุลก ที่จัดการเรียนการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ ในวิชาชีววิทยา โดยผู้วิจัย

เกบ็ข้อมูลจากนักเรียนจ านวน 40 คน เป็นชาย 36 คนและ หญิง 4 คน ที่ก  าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

โดยใช้เครื่องมือเกบ็ข้อมูล คือ แบบทดสอบสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปล

ความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 ท าการวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหาและเชิงสถิติ จากผลการส ารวจพบว่าคะแนนเฉล่ียของสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณ์ใน

เชิงวิทยาศาสตร์ เท่ากบั 4.97 จากคะแนนเตม็ 10 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ 2 คือนักเรียนสามารถใช้เนื้อหา และความรู้ที่ได้รับ 

น ามาใช้ในการอธบิายข้อมูลที่มอียู่ในชีวิตประจ าวันได้ในระดบัต ่าขององคค์วามรู้  นักเรียนสามารถสร้างข้อสรปุได้เลก็น้อย

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ใช้บริบทเพียงเลก็น้อย และสามารถบรรยายสาเหตุของความสัมพันธใ์นระดับพ้ืนฐานได้ 

และคะแนนเฉล่ียของสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์  เท่ากับ 7.30 จาก

คะแนนเตม็ 12 จัดอยู่ในระดบั 3 คอืนักเรียนสามารถการแปลงข้อมูลหรือตคีวามข้อมูลที่พ้ืนฐานได้ซึ่งต้องใช้องคค์วามรู้

ระดับปานกลาง สามารถแปลงข้อมูลจากหลักฐานได้อย่างตรงไปตรงมาโดยแปลงข้อมูลจากรูปแบบหนึ่ งสู่รปูแบบหนึ่งได้ 

นักเรียนสามารถระบุข้อผิดพลาดที่ชัดเจนของข้อมูลและประจักษ์พยานได้ รวมไปถึงสามารถแปลงข้อมูลพ้ืนฐานได้ เมื่อ

พิจารณาในรายละเอยีดของทั้งสองสมรรถนะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่ในระดับที่ 1 ในสดัส่วนที่สงูกว่าระดับ

อื่น ๆ โดยผลคะแนนการประเมนิของประเทศไทยอยู่ในระดบัที่ 2 ซึ่งเป็นระดบัพ้ืนฐานต ่าสดุของ OECD  

ค าส าคญั: สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์  สมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์

พยานในเชิงวิทยาศาสตร์  
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Abstract 

 This research aimed to study the level of grade 10
th 
student’s explain phenomena scientifically and interpret 

data and evidence scientifically competencies in Pitsanulok province after learning biology subject through inquiry 

based learning approach. Data was collected from 40 students (36 boys and 4 girls) who studied the biology in 

first semester, 2016 academic year. The research instruments comprised the explain phenomena scientifically and 

interpret data and evidence scientifically competencies tests and the worksheet’s student were also used. The 

researcher analyzed quantitative data by calculating means and qualitative data by content analyses. The results 

revealed that the mean score of the explain phenomena scientifically competencies tests was 4.97 points (total score 

10 points), represented on level 2 that shown students are able to use content and epistemic knowledge to provide 

explanations in some given familiar life situations that require mostly a low level of cognitive demand. They are 

able to make a few inferences from different sources of data, in few contexts, and can describe simple causal 

relationships. And the mean score of the interpret data and evidence scientifically competencies tests was 7.30 

points (total score 13 points), represented on level 3 that shown students are able to use content and epistemic 

knowledge to provide interpret data in some given life situations that require at most a medium level of cognitive 

demand. They are able to draw a few inferences from different data sources, in a variety of contexts.  They can 

transform and interpret simple data, usually applied to familiar situations. A holistic, most students was on level 1 

of the explain phenomena scientifically and interpret data and evidence scientifically competencies, so at level 2 

represented the lowest baseline level of OECD’s criterion.  

Keyword: Explain phenomena scientifically competency, Interpret data and evidence scientifically competency 

 

บทน า 

การรู้วิทยาศาสตร์จึงมบีทบาทส าคญั เนื่องจาก การรู้วิทยาศาสตร์เป็นความสามารถของบุคคลที่จะเชื่อมโยงสิง่

ต่าง ๆ เข้ากับประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างไตร่ตรอง (OECD, 2013) น า

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการตั้งค าถาม ค้นหา การแก้ไขปัญหา ทั้งยังมีความสามารถในการสืบเสาะ วิเคราะห์ 

ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่ อถือและถูกต้อง รวมไปถึงการตัดสินใจโดยใช้การโต้แย้งจากความรู้ ทาง

วิทยาศาสตร์ที่สมเหตุสมผล (Holbrook & Rannikmae, 2009, p. 276) นอกจากนี้ การรู้วิทยาศาสตร์ยังเป็นฐานส าคญั

ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งมาจากการวิจัยและพัฒนาโครงการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

(Laugksch, 2000 p. 84-87) น าไปสู่การลงทุนทางเศรษฐกจิ  ปัจจุบันองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ 

(Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ได้ด าเนินโครงการประเมินผลนักเรียน

นานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) โดยให้ความส าคัญกับระบบการศึกษาว่า 

การศึกษาจะสามารถพัฒนาบุคลากรของประเทศได้มากน้อยเพียงใด โดยมีเป้าหมายต้องการที่จะศึกษาว่าบุคคลจะมีวิธี

ตอบสนองต่อข้อมูลข่าวสารอย่างไร มีตอบสนองประเดน็ปัญหาของสงัคมได้อย่างไร บุคคลเหล่านั้นสามารถน าสิ่งที่ได้

เรียนรู้จากโรงเรียนไปใช้แก้ปัญหาที่พบจริงในชีวิตประจ าวันได้หรือไม่ รวมไปถึงมีความพร้อมที่จะมีบทบาทหรือมีส่วน

สร้างสรรค์สังคมและด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพในโลกแห่งความจริงได้มากน้อยเพียงใด (สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554, หน้า 136) โดยหากบุคคลในประเทศได้รับการศึกษาที่จะสามารถพัฒนาบุคคลที่มี

ความสามารถดังกล่าวข้างต้นได้  นั่นหมายความว่าประเทศนั้นมีศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาของประเทศใน

อนาคตได้  

 PISA ประเมินผลนักเรียนกลุ่มอายุ 15 ปี ซึ่งถือว่าเป็นจบการศึกษาภาคบังคับ โดยองค์ประกอบของการ

ประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ ประกอบไปด้วย 1) บริบทของวิทยาศาสตร์ 2) ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3) เจตคติ และ 4) 

สมรรถนะการรู้วิทยาศาสตร์  โดยสมรรถนะแบ่งออกเป็น 3 สมรรถนะ ดังต่อไปนี้  1) สมรรถนะการอธบิายปรากฏการณ์
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ในเชิงวิทยาศาสตร์  2) สมรรถนะการประเมนิและออกแบบกระบวนการสบืเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3) สมรรถนะ

การแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์  (OECD, 2013, หน้า 15-16) ซึ่งประเทศไทยได้ให้

ความส าคัญกบัการรู้วิทยาศาสตร์ โดยเน้นเกี่ยวกบัความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ ความสมัพันธร์ะหว่าง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมุ่งไปที่ความสามารถของประชาชนให้เข้าใจค าถามและปัญหาที่สามารถตรวจสอบผ่าน

กระบวนการวิทยาศาสตร์ การระบุหลักฐานหรือข้อมูลที่ใช้ในการสบืเสาะ รวมไปถึงการให้ค าอธบิายที่มีเหตุผล โดยอ้าง

ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือหลักฐาน มีการสื่อสารอธบิายประเดน็ที่เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์รวมไปถึงเข้าใจหลักการและแนวคดิ

ทางวิทยาศาสตร์ (Yuenyong and Narjakaew, 2009)  ในทางกลับกันผลลัพธ์จากการประเมินการรู้ วิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนไทยยังคงไม่เป็นที่น่าพอใจ  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000, 2003, 2006, 2009 2012 และ 2015  พบว่านักเรียนไทยมี

คะแนนเฉล่ียด้านการรู้วิทยาศาสตร์ต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียมาตรฐาน ซึ่งองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกจิ

ก าหนดไว้ที 501 คะแนน โดยนักเรียนไทยได้คะแนนการรู้ วิทยาศาสตร์เฉล่ีย 436, 429, 421, 425 ,444และ 421 

ตามล าดับ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ : PISA, 2559, หน้า 4) ใน

ขณะเดียวกันในปี 2012 ผลการประเมินการรู้ วิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ  ปรากฏว่า คะแนนของประเทศ/เขต

เศรษฐกิจ 5 อันดับแรก ได้แก่ เซี่ยงไฮ้-จีน, ฮ่องกง-จีน, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น, และฟินแลนด์ มีคะแนนการรู้ วิทยาศาสตร์ 

เฉล่ีย 580, 555, 551, 547 และ545 ตามล าดับ จะเหน็ได้ว่าประเทศไทยยังอยู่ห่างจากกลุ่มประเทศดังกล่าว โดยในปี 

ค.ศ. 2006 ซึ่งเน้นการประเมินการรู้วิทยาศาสตร์เป็นหลัก เมื่อวิเคราะห์คะแนนของนักเรียนไทยแบบแยกองค์ประกอบ 

พบว่านักเรียนมคีะแนนสงูสดุในด้านความรู้วิทยาศาสตร์ แต่ในทางกลับกนัคะแนนในด้านสมรรถนะการรู้วิทยาศาสตร์ต ่า

ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ ในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง (Dahsah and Faikamta, 2008) และมเีป้าหมายเพียงเพ่ือน าความรู้ไปใช้สอบแข่งขันเพ่ือศึกษา

ต่อในระดบัอดุมศึกษาเท่านั้น (Yuenyong and Narjaikaew, 2009)  

 เมื่อดูสมรรถนะการรู้ วิทยาศาสตร์นั้น จะพบว่านักเรียนมีคะแนนสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและ

ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์สงูกว่าคะแนนเฉล่ียรวมของประเทศ ในทางกลับกันนักเรียนมีคะแนนสมรรถนะการ

อธบิายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์มีคะแนนต ่ากว่าเฉล่ียประเทศ (สนุีย์ คล้ายนิล และคณะ, 2551, หน้า 58)  โดย

การแสดงออกถงึสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์มีความส าคัญเนื่องจากเป็นสมรรถนะที่นักเรียนดงึ

ความรู้ เนื้ อหาที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่ก  าหนด การตีความและให้ค าอธิบายส าหรับปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ ความรู้

ดังกล่าวยังสามารถใช้ในการสร้างค าอธิบายสมมติฐานเบื้ องต้นในบริบทที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ทั้งนี้ การแปลความหมาย

และเข้าใจรูปแบบพ้ืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการอ้างอิงและการลงข้อสรุป เป็นสิ่งจ าเป็นในการใช้

ชีวิตประจ าวันของนักเรียน (OECD, 2013) ในทางเดียวกนั สิ่งที่แสดงถึงการมสีมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและ

ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่มีสมรรถนะนี้ควรจะสามารถแปลความหมายจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ 

(ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์) และผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นแก่ผู้ได้รับฟังโดยการใช้แผนภาพหรือการน าเสนออื่นๆ ที่

เหมาะสม สมรรถนะที่ต้องการของเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์คือการวิเคราะห์หรือสรุปข้อมูล ควรจะสามารถระบุได้

เกี่ยวกบัตรรกะหรือข้อบกพร่องระหว่างประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์และข้อสรปุได้  

 อาจกล่าวได้ว่าสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการ

อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ควรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากนักเรียนต้องรู้จักการใช้หลักฐานอ้างองิ

หรือประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ในกาอธบิายการสรปุหรือการสื่อสารในสถานการณ์ของชีวิตจริง (สนุีย์ คล้ายนิล และ

คณะ, 2551, หน้า 58) นอกจากนี้  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2556) ต้องการให้ผู้ เรียนมี

ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับสารและส่งสาร มวีัฒนธรรมในการถ่ายทอดความคดิ ความรู้ความ

เข้าใจ และทัศนะของตนเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ

สงัคม การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง เป็นสมรรถนะที่ส  าคัญของผู้เรียน ซึ่งต้อง

อาศัยสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์น

เชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการรู้วิทยาศาสตร์จึงจะได้ชื่อว่ารู้วิทยาศาสตร์ นอกจากนี้จากประสบการณ์
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การจัดการเรียนรู้ ในห้องเรียนของผู้ วิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการอธิบายและการแปลงข้อมูลที่ต้องใช้ในการ

แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกบัเนื้อหาทางชีววิทยาได้ค่อนข้างน้อย 

 จากเหตุผลและความส าคัญข้างต้นผู้ วิจัยมีความสนใจส ารวจสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง

วิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ 

PISA 2015 เพ่ือต้องการทราบสมรรถนะทั้งสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก น าไปสู่

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการ

แปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ 

 

จุดประสงคก์ารวิจยั 

 เพ่ือส ารวจสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชงิวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและ

ประจักษพ์ยานในเชงิวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมนิของ PISA 2015 ของนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 แห่งหนึ่งใน

จังหวัดพิษณโุลก 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน  โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

แห่งหนึ่งในสงักดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดพิษณโุลก เขต 39 ที่ก  าลังศึกษาวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติมในภาคเรียนที่ 

1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 40 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 36 คน นักเรียนหญิง 4 คน เป็นนักเรียนสายคณิตศาสตร์-

วิทยาศาสตร์ การท าวิจัยครั้งนี้ท  าการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (purposive sampling)  

 

เคร่ืองมือและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปล

ความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วย แบบทดสอบการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง

วิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ 

PISA 2015 ลักษณะของข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ เลือกตอบเชิงซ้อน และตอบอิสระ ประกอบไปด้วยสถานการณ์ที่

นักเรียนผ่านการเรียนมาแล้ว ได้แก่ การรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิต และ เรื่องมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยแบบทดสอบนี้

ผ่านการประเมินความสอดคล้อง โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา อาจารย์ประจ า

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และ ครูช านาญการพิเศษ

รายวิชาชีววิทยา ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย มค่ีาเฉล่ียดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบเท่ากบัระหว่าง 0.67-1.00  

 ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลในวิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบ

การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิง

วิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 จ านวน 9 ข้อ เป็นเวลา 30 นาท ีและเกบ็รวบรวมชิ้นงานระหว่าง

การจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบมาวิเคราะห์ระดับของสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะ

การแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวทิยาศาสตร์ตามกรอบการประเมนิของ PISA 2015 โดยอ้างองิมาตร

วัดการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ของ PISA (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557 หน้า 39) โดยบอก

ความสามารถทางสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและ
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ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์โดยรวมของนักเรียนเป็น 6 ระดับ อ้างองิจากเกณฑข์อง OECD (2016) ซึ่งข้อสอบมี

ระดบัความยากแบ่งเป็น 6 ระดบั จากต ่าสดุ (ระดบั 1) ถงึระดบัสงูสดุ (ระดบั 6) โดยแบบทดสอบสมรรถนะการอธิบาย

ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และแบบทดสอบการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์

ประกอบด้วยข้อสอบที่มีความยาก 6 และ 5 ระดบัตามล าดบั หากนักเรียนที่มคีวามสามารถที่ระดับ 1 สามารถท าข้อสอบ

ที่มีความยากที่ระดับ 1 ได้ แต่ท าข้อสอบที่มีระดับความยากสูงกว่านี้ ไม่ได้ น าค าตอบของนักเรียนวิเคราะห์ด้วยวิธี

วิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (Content Analysis) เพ่ือแยกระดับสมรรถนะดังที่กล่าวและมีการให้คะแนนแบ่งเป็น คะแนนเตม็ 

คะแนนบางส่วน และไม่ได้คะแนน แล้วน าข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้สถติพ้ืินฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย จะได้คะแนนตามระดบั แล้ว

น ามาเทียบระดับเกณฑ์มีการปรับปรุงและอ้างอิงจากมาตรการวัดข้างต้น ดังต่อไปนี้  นักเรียนสมรรถนะที่ระดับ 1 มี

คะแนนตามระดับต ่าสุดร้อยละ 25 นักเรียนสมรรถนะที่ระดับ 2 มีคะแนนตามระดับต ่าสุดร้อยละ 37.5 นักเรียน

สมรรถนะที่ระดบั  3 มคีะแนนตามระดบัต ่าสดุร้อยละ 50 นักเรียนสมรรถนะที่ระดับ 4 มคีะแนนตามระดบัต ่าสดุร้อยละ 

62.5 นักเรียนสมรรถนะที่ระดับ 5 มีคะแนนตามระดบัต ่าสดุร้อยละ 75 นักเรียนสมรรถนะที่ระดับ 6 คะแนนตามระดบั

ต ่าสดุร้อยละ 87.5 นอกจากนี้ยังมกีารวิเคราะห์ชิ้นงานของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนน ามาวิเคราะห์

วิธวีิเคราะห์เชิงเนื้อหาประกอบกบัผลของแบบทดสอบ 

 

ผลการวิจยั 

 ผลการส ารวจสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชงิวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและ

ประจักษพ์ยานในเชงิวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมนิของ PISA 2015 ของนักเรียนชั้นมธัยมศกึษาปีที่ 4 แห่งหนึ่งใน

จังหวัดพิษณโุลก แสดงดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูล

และประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แห่ง

หนึ่งในจังหวัดพิษณโุลก 

สมรรถนะ คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย คะแนนตามระดับ S.D. ระดับ PISA 2015 

การอธบิายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 10 4.97 49.8* 2.10 2 

การแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์

พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ 
12 7.30 60.8* 2.12 3 

*ระดับเกณฑ ์PISA 2015 คะแนนตามระดับต ่าสดุ : ร้อยละ 25 = ระดับ 1, ร้อยละ 37.5 = ระดับ 2, ร้อยละ 50 = ระดับ 3, ร้อยละ 62.5 

= ระดับ 4, ร้อยละ 75 = ระดับ 5 และ ร้อยละ 87.5 = ระดับ 6 

 

 จากตาราง 1 พบว่า สมรรถนะการอธบิายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมาย

ข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.97 และ 

7.30 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาคะแนนตามระดับเท่ากับ 49.8 และ 60.8 ตามล าดับ ส่งผลให้นักเรียนมีสมรรถนะการ

อธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวทิยาศาสตร์ ใน

ภาพรวมเป็น 2 และ 3 ตามล าดบัโดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้  
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ผลการส ารวจระดบัสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ระดับสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 

 

 จากการส ารวจพบว่ามีนักเรียนมีสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ที่ระดับ 1 2 และ 3 

ร้อยละ 85 35 และ 25 ตามล าดับ และอยู่ที่ระดับ 4 5และ 6 ร้อยละ 7.5 2.5 2.5 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี้  

 ระดับที่ 1 นักเรียนร้อยละ 85 แสดงถึงนักเรียนส่วนมากใช้กระบวนการความคิดระดับต ่าในสถานการณ์ที่

ก  าหนด และสามารถอธบิายและแปลความหมายจากหลักฐานที่มใีห้เหน็ชัดเจนและตรงๆ เท่านั้น ดงัตวัอย่างค าตอบของ

นักเรียน โดยนักเรียนจะดึงข้อมูลในตารางที่มีการเปรียบเทยีบระหว่างการดื่มน า้และไม่ดื่มน า้ แล้วน ามาอธบิายซึ่งท าให้

เหน็ว่าการดื่มน า้อาจช่วยลดความเสี่ยงของสภาวะร่างกายขาดน า้แต่ไม่ช่วยการเกดิลมแดด เป็นการอธบิายความรู้ธรรมดา

ทั่วไปจึงจัดเป็นระดบั 1 

 ระดับ 2 มีนักเรียนร้อยละ 35 นักเรียนสามารถใช้เนื้ อหา กระบวนการ และความรู้ ที่ได้รับ น ามาใช้ในการ

อธบิาย และสามารถตีความข้อมูลที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวันได้ในระดับต ่าขององค์ความรู้  นักเรียนสามารถสร้างข้อสรุปได้

เลก็น้อยจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้บริบทเพียงเลก็น้อย และสามารถบรรยายสาเหตุของความสัมพันธไ์ด้ใน

ระดบัพ้ืนฐานได้ 

 ระดับ 3 มีนักเรียนร้อยละ 25 นักเรียนสามารถใช้เนื้ อหา กระบวนการ และมีความรู้ความเข้าใจหลักการ 

สามารถอธบิาย วิเคราะห์ สามารถใช้ความรู้และแนวคดิทางวิทยาศาสตร์อธบิายปรากฏการณจ์ากหลายสาขา สามารถสร้าง

ค าอธบิายสั้นๆ จากข้อเทจ็จริงและชี้แจงข้อมูลโดยยกตวัอย่างจากสถานการณ์จริงได้ในบางกรณีที่ใช้กระบวนการความคิด

ระดับกลาง สามารถตั้งข้อวินิจฉัยบางส่วนได้ จากแหล่งข้อมูลที่ต่างกนัในบริบทต่างๆ และสามารถอธบิายความสมัพันธ์

แบบง่ายๆ ได้ 

 ระดับที่ 4 มีนักเรียนร้อยละ 7.5 ที่นักเรียนสามารถใช้เนื้อหา กระบวนการ และมีความรู้ความเข้าใจหลักการ 

สามารถอธบิาย วิเคราะห์ สามารถใช้ความรู้และแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อธบิายปรากฏการณ์จากต่างสาขา และเชื่อมโยง

ค าอธบิายนั้น ๆ เข้าสู่สถานการณ ์นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้กบัสาขาอื่นได้ ดงัค าตอบของนักเรียนที่กล่าวถงึเหตผุล

ทางด้านชีวภาพของเหตกุารณว์ิ่งในอากาศร้อน ในแนวคดิเรื่องการรักษาสมดุลของสิ่งมชีีวิตมาใช้ในการอธบิาย ดงัภาพ 2 
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ภาพ 2 ตัวอย่างค าตอบที่แสดงถึงสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณ์ในเชิงวทิยาศาสตร์ระดับ 4 

 

 ระดับ 5 มีนักเรียนร้อยละ 2.5 ที่นักเรียนสามารถใช้เนื้ อหา กระบวนการ และมีความรู้ความเข้าใจหลักการ 

สามารถอธบิาย วิเคราะห์ และชี้แจงข้อมูลโดยยกตวัอย่างจากสถานการณจ์ริงได้ในกรณทีี่ไม่ต้องใช้กระบวนการความคดิที่

ซับซ้อนจนเกนิไปกลุ่มนี้สามารถตั้งข้อวินิจฉัยที่เหมาะสม จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ในบริบทที่แตกต่างกนั 

 ระดบั 6 มนีักเรียนเพียงร้อยละ 2.5 ที่สามารถประยุกตค์วามรู้และความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้กบัสถานการณ์ได้

อย่างหลากหลาย นักเรียนสามารถใช้เนื้อหา กระบวนการ และมคีวามรู้ความเข้าใจหลักการ สามารถอธบิาย และวิเคราะห์ 

และชี้แจงข้อมูลโดยยกตวัอย่างจากสถานการณจ์ริงที่ซับซ้อนและต้องใช้ความรู้อย่างลึกซึ้ งในการอธบิาย กลุ่มนี้สามารถตั้ง

ข้อวินิจฉัยที่เหมาะสมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในบริบทที่แตกต่างกัน และอธิบายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้ดีและ

แสดงออกว่ามีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์ ดังค าตอบของนักเรียนแสดง เรื่อง ปรากฏการณ์เรือนกระจกนี้  ต้องการให้

นักเรียนอธิบายทางวิทยาศาสตร์อย่างครบสมบูรณ์ นักเรียนต้องวิเคราะห์ข้อสรุปซึ่งน าไปสู่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด

ปรากฏการณ์เรือนกระจก นักเรียนต้องจ าเป็นต้องเข้าใจเกี่ยวกบัปัจจัยควบคุมภายนอกที่ส่งผลกระทบ และต้องมีความรู้

พอในเร่ืองระบบโลก ซึ่งพบว่ามีนักเรียนจ านวน 1 คน ที่ระบุว่าปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อปรากฏการณ์เรือนกระจก คือ 

“ระยะห่างของดวงอาทติย์ และโลก ในวงโคจรของแต่ละปีอาจมรีะยะห่างไม่เท่ากนั” ดงัภาพ 3 

 

 

ภาพ 3 ค าตอบที่แสดงถึงสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ระดับ 6 
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ผลการส ารวจระดบัสมรรถนะการแปลความหมายขอ้มูลและประจกัษพ์ยานในเชิงวิทยาศาสตร ์

 
ภาพที่ 4 ระดับสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ 

 

 จากการส ารวจ พบว่ามีนักเรียนมีสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์

อยู่ที่ระดบั 1 2 และ 3 ร้อยละ 92.5 85 และ 52.5 ตามล าดบั และระดบั 4 และ 5ร้อยละ 12.5 และ 5 ตามล าดบั โดย

แต่ละระดบัสมรรถนะมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้   

 ระดับที่ 1 มีนักเรียนร้อยละ 92.5 ที่สามารถแปลงข้อมูลและตีความข้อมูลได้เพียงเลก็น้อยและน าไปใช้แบบ

ตรง ๆ ในบางสถานการณ์ที่คุ้นเคยเท่านั้น ดังแสดงในค าตอบข้อนักเรียน ที่มีการแปลงข้อมูลจากตารางที่แสดงปริมาตร

เหงื่อที่เพ่ิมขึ้นจากอณุหภมูอิาการและอณุหภมูร่ิางกาย มาเป็นค าตอบว่าจะส่งผลให้ปริมาตรเหงื่อเพ่ิมขึ้น  

 ระดบัที่ 2 มนีักเรียนร้อยละ 85 นักเรียนสามารถสร้างข้อสรปุได้เลก็น้อยจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้

บริบทเพียงเลก็น้อย และสามารถบรรยายสาเหตุของความสมัพันธไ์ด้ในระดับพ้ืนฐาน นักเรียนสามารถแปลงข้อมูลและ

บรรยายข้อมูลระดบัพ้ืนฐานได้ ระบุข้อผดิพลาดที่ชัดเจนได้ ซึ่งเป็นระดบัสมรรถนะพ้ืนฐานต ่าสดุ ดงัค าตอบของนักเรียนที่

แสดงเป็นการเลือกตอบแบบเชิงซ้อน โดยเลือกค าตอบ “สภาวะร่างกายขาดน า้” และ “การสญูเสยีน า้ออกจากร่างกาย” 

โดยนักเรียนตรวจสอบข้อมูลการสูญเสียน า้ออกจากร่างกายในตารางร่วมกับสถานการณ์ที่ได้ให้มาเพ่ือตัดสินว่าผู้วิ่งจะ

สามารถอยู่ในสภาวะร่างกายขาดน า้ได้ ซึ่งหากนักเรียนสามารถระบุได้ แสดงให้เหน็ว่านักเรียนมสีมรรถนะระดบั 2 

 ระดบัที่ 3 มนีักเรียนร้อยละ 52.5 สามารถการแปลงข้อมูลหรือตคีวามข้อมูลที่พ้ืนฐานได้ซึ่งต้องใช้องคค์วามรู้

ระดับปานกลาง สามารถแปลงข้อมูลจากหลักฐานได้อย่างตรงไปตรงมาโดยแปลงข้อมูลจากรูปแบบหนึ่งสู่รปูแบบหนึ่งได้  

นักเรียนสามารถระบุข้อผดิพลาดที่ชัดเจนของข้อมูลและประจักษ์พยานได้ และสามารถแสดงความคิดเหน็ถงึข้อกล่าวอ้าง

เชิงวิทยาศาสตร์ได้อย่างมั่นใจ  รวมไปถึงสามารถแปลงข้อมูลพ้ืนฐานในระดับบุคคล ชุมชน และโลกได้  เช่น การที่

นักเรียนสามารถแสดงหลักฐานจากกราฟเพ่ือสนับสนุนค าตอบ ดงัภาพ 5 
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ภาพ 5 แสดงตัวอย่างค าตอบที่แสดงถึงสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ระดับ 3 

 

 ระดับที่ 4 มีนักเรียนร้อยละ 12.5 สามารถแปลงข้อมูลและตีความข้อมูลโดยกล่าวอ้างข้อมูลวิทยาศาสตร์ได้

อย่างมั่นใจ และสามารถน าไปใช้ได้กบัสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้ ใช้ความคิดอย่างยากล าบาก เพ่ือวิเคราะห์และอธบิาย

รปูแบบต่างๆ ตคีวามข้อมูล และน าเสนอรปูแบบการทดลองได้ในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกบับริบท 

 ระดบั 5 มนีักเรียนเพียงร้อยละ 5 สามารถแปลงข้อมูลและตคีวามข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้และมเีหตผุล

ประกอบการใช้ความคดิต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาสถานการณ ์ที่ไม่คุ้นและซับซ้อนได้ นักเรียนสามารถประยุกตใ์ช้แนวคดิ

ทางวิทยาศาสตร์และความรู้ เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์ในสถานการณแ์ละสามารถเปรียบเทยีบความคล้ายคลึงกนั เลือกประเมนิ

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมในการตอบ แสดงดังค าตอบของนักเรียนข้อที่ 6 ต้องการค าตอบแบบเขียนอสิระ 

โดยนักเรียนต้องสามารถมองหาจุดต่างที่ไม่เป็นไปตามแนวโน้มปกติของกราฟสองเส้นในชุดข้อมูล ต้องสรุปส่วนของ

กราฟทั้งสองที่ไม่ชันขึ้นหรือไม่ลดต ่าลง ดงัภาพ 6  

 

 

ภาพ 6 ตัวอย่างค าตอบที่แสดงถึงสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ระดับ 5 

 

 ทั้งนี้ จากผลการส ารวจระดบัสมรรถนะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังสอดคล้องกบัประสบการณใ์นการ

จัดการเรียนรู้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของผู้วิจัย โดยมอบใบกจิกรรมให้แก่นักเรียนซึ่งมีเนื้ อหาเกี่ยวกบัการ

ทดลองของ อเลก็ซานเดอ เฟลมมิง ผู้ ค้นพบยาพินิซิลิน แล้วให้นักเรียนท าการเขียนสมมติฐานการทดลองและวิธีการ

ทดลองของนักวิทยาศาสตร์คนดงักล่าวในกระดาษ เพ่ือตรวจสอบสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์ใน

การน าเสนอสมมติฐานเชิงค าอธิบาย และการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ในการแปลง

ข้อมูลที่น าเสนอในรูปแบบหนึ่งสู่รูปแบบอื่นๆ ได้ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง
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วิทยาศาสตร์และการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานเชิงวิทยาศาสตร์ในระดับต ่าและค่อนข้างจ ากัด คือ ไม่

สามารถเขียนสมมติเชิงค าอธบิายได้ เช่น “อาหารของเชื้ อราคือแบคทเีรีย” ซึ่งสมมติฐานที่ถูกต้องคือเชื้ อราสร้างอาหาร

บางอย่างยับยั้งแบคทีเรียไม่ให้เจริญเติบโต และสามารถตีความและแปลความในใบกิจกรรมจากรูปแบบบรรยายมาสู่

รูปแบบอื่นๆได้เพียงเลก็น้อยและไม่หลากหลาย ดังภาพ 6 และตัวบ่งชี้ การวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทาง

วิทยาศาสตร์และลงข้อสรุปยังไม่เหมาะสม ดังภาพ 7นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการน าเสนอข้อมูลหน้าชั้นเรียนที่นักเรียน

สามารถดงึความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้อธบิายปรากฏการณต่์าง ๆ ได้ยังไม่ดพีอ  

 

 

 

 

ภาพ 6 ตัวอย่างการแปลงข้อมูลที่น าเสนอในรปูแบบหน่ึงสู่รปูแบบอื่น ๆ ที่จ ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7 ตัวอย่างการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และลงข้อสรปุยังไม่เหมาะสม 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 จากผลการส ารวจสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูล

และประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนมรีะดบัที่ 2 และ 3 ตามล าดบั มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 จากผลการส ารวจสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนมีระดับที่ 2 เป็นระดับที่

นักเรียนสามารถใช้เนื้อหาและความรู้ที่ได้รับน ามาใช้ในการอธบิายเหตกุารณต่์าง ๆ ได้ที่มอียู่ในชีวิตประจ าวันได้ในระดบั

ต ่าขององค์ความรู้ ได้ เช่นนักเรียนสามารถอธิบายปรากฏการณ์การขับเหงื่อเนื่องจากมีอุณหภูมิสูง แต่ยังคงเป็นองค์

ความรู้ระดบัต ่าเนื่องจากไม่ได้กล่าวอ้างถงึสาเหตขุองการขบัเหงื่อว่าเป็นการรักษาดุลยภาพของสิ่งมชีีวิตซึ่งเป็นองคค์วามรู้

ระดับกลาง ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากผู้สอนขาดการจัดเตรียมโอกาสให้ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

และเกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน ไม่ได้กระตุ้นให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ ไปสร้างความรู้ ใหม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียน

สามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ ได้ พบว่าหากมีการจัดการเรียนรู้ที่มีกจิกรรมที่ได้น าความรู้ ไปประยุกต์ใช้อย่างชัดเจนในสิ่งที่

ผู้ เรียนพบในชีวิตประจ าวันเช่นการสอนวิทยาศาสตร์แบบ 7E (Eisenkraft, 2003) จะเป็นการกระตุ้นให้เดก็ได้มีความ

สนใจและสนุกกับการเรียน และสามารถปรับประยุกต์ความรู้และสิ่งที่ได้เรียนรู้ ไปสู่การสร้างประสบการณ์ของตนเอง  

นอกจากนี้ นักเรียนสามารถสร้างข้อสรุปได้เลก็น้อยจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้และใช้บริบทเพียงเลก็น้อยพบว่ามี

นักเรียนเพียงร้อยละ 2.5 ที่สามารถกล่าวอ้างถึงบริบทระดับโลกและมีความรู้พอในเร่ืองระบบโลกที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก

การจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาอาจมกีารจัดบริบทที่ยังไม่มีความหลากหลายส่งผลให้นักเรียนใช้บริบทได้ค่อนข้างจ ากดั ดงันั้น

ควรจัดการเรียนรู้ที่มบีริบทที่หลากหลายและให้ความส าคญักบับริบท สอดคล้องกบังานวิจัยของ จินดา พราหมชู (2553) 

ที่กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บริบทเป็นฐานว่าเป็นการน าเอาสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับนักเรียนมาเป็นตัวกระตุ้น
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และเป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนได้ท าความเข้าความรู้  แนวคิด ค าศัพทแ์ละสามารถถ่ายโอนความรู้น าไปสู่สถานการณอ์ื่นๆ 

ได้  

 จากผลการส ารวจสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนมี

ระดับที่ 3 เป็นระดับที่นักเรียนสามารถแปลงข้อมูลหรือตีความข้อมูลในบางสถานการณ์ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ระดับปาน

กลาง นักเรียนสามารถระบุข้อผดิพลาดที่ชัดเจนของข้อมูลและประจักษ์พยานได้ การที่นักเรียนสามารถแสดงหลักฐานจาก

กราฟเพ่ือสนับสนุนค าตอบ แสดงให้เหน็ว่านักเรียนแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องกบัความคิดและเหตผุลทางวิทยาศาสตร์ได้ 

และสามารถระบุหลักฐานเพ่ือสนับสนุนข้อกล่าวอ้างได้ แม้ว่านักเรียนสามารถนักเรียนสามารถแปลงข้อมูลและบรรยาย

ข้อมูลระดบัพ้ืนฐานได้ ซึ่งเกดิจากกระบวนการขั้นการส ารวจและค้นคว้าที่เปิดโอกาสให้นักเรียนด าเนินการส ารวจ ทดลอง 

ค้นหา และรวบรวมข้อมูลหรือออกแบบการทดลอง ลงมือปฏบิัติ ควรมีการกระตุ้นให้ใช้หลักฐานหรือประจักษ์พยานที่มี

ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีระดับสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิง

วิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้ น กล่าวคือ นักเรียนควรได้รับสถานการณ์ ข้อมูล หรือบริบทที่หลากหลายและมีความซับซ้อนและมี

ความเกี่ยวข้องกบันักเรียนจริงเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนให้อยู่ในระดับดีขึ้น สอดคล้องกบังานวิจัยของอรพรรณ 

ธนะขว้าง (2559) ที่ได้ใช้การจัดการเรียนรู้อย่างมีบริบทร่วมกบักระบวนการแบบสบืเสาะหาความรู้แบบ 7E เพ่ือพัฒนา

สมรรถนะการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้บริบทเป็นแหล่งทรัพยากรต่าง ๆ ภายในโรงเรียน พบว่านักเรียน

มสีมรรถนะการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ  

 อย่างไรกต็ามผลการส ารวจสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปล

ความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ที่เป็นส่วนหลักของการรู้วิทยาศาสตร์มีความสอดคล้องกบัผลการ

ประเมินการรู้ วิทยาศาสตร์ของ OECD ที่พบว่านักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ียด้านการรู้ วิทยาศาสตร์ต ่ากว่าคะแนนเฉล่ีย

มาตรฐาน โดยในปี 2012 และ 2015 นักเรียนมีระดบัการรู้ เร่ืองวิทยาศาสตร์ที่ระดับ 2 และต ่ากว่าระดับมาตรฐานอยู่ 1 

ระดับ ตามล าดับ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ : PISA, 2559, หน้า 4) 

การรู้วิทยาศาสตร์เป็นความสามารถของบุคคลที่การใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการระบุประเดน็ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

การอธิบายปรากฏการณ์ และการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ได้ (OECD, 2013) และสามารถแยกแยะระหว่าง

วิทยาศาสตร์กบัวิทยาศาสตร์เทยีมได้ (พิมพ์พิรัญ ปัญโญ, 2559) ซึ่งคนไทยที่เป็นบุคคลที่ไม่มีการรู้วิทยาศาสตร์ที่มาก

พอ (ศศิเทพ ปิตพิรเทพิน, 2558) 

จากสาเหตุข้างต้นจะเห็นได้ว่าการน าการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ที่น าสิ่งที่พบได้ในชีวิตประจ าวันและเป็น

บริบทของนักเรียนที่แท้จริงสามารถพัฒนาสมรรถนะทั้งสองข้างต้นได้ โดยสิ่งที่สามารถพบได้ในชีวิตประจ าวันพ้ืนฐานคือ

สื่อโฆษณาที่ปัจจุบนัมวีิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง (บญัชา ธนบุญสมบตั,ิ 2553) สอดคล้องกบั Chamany et al. (2008) 

ที่กล่าวว่าสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางชีววิทยาในสงัคมผ่านสื่อโฆษณาในโทรทัศน์ เช่น วัคซีน ยา เป็นต้น ดังนั้นการ

เลือกบริบทที่มอียู่ในชีวิตประจ าวันและมคีวามหลากหลายให้แก่นักเรียนมาจึงมคีวามส าคญัและการเปิดโอกาสให้นักเรียน

น าความรู้ที่ได้รับปรับประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานไปจนถึงซับซ้อนนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือให้

นักเรียนพัฒนาระดับสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและ

ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ในระดบัสงูขึ้นไป  

 

สรุปผลการวิจยั 

 การส ารวจสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับสมรรถนะอยู่ที่ 1 2 

และ 3 คดิเป็นร้อยละ 85 35 และ 25 ตามล าดบั คอืสามารถน าความรู้และความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประยุกตใ์นการอธบิายได้

อย่างตรงไปตรงมา ในบริบทที่แคบ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีระดับ 4 5 และ 6 คิดเป็นร้อยละ 7.5 2.5 และ 2.5 

ตามล าดับ ที่สามารถน าความรู้และความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ได้อย่างหลากหลาย และมีการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในการ

อธบิายได้อย่างมีประสทิธภิาพ และการส ารวจสมรรถนะการแปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์

พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มรีะดบัสมรรถนะอยู่ที่ 1 2 และ 3 คดิเป็นร้อยละ 92.5 85 และ 52.5 ตามล าดบั คอืสามารถน า
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ความรู้และความรู้ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์แปลความหมายข้อมูลได้อย่างตรงไปตรงมา และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มี

ระดับ 4 และ 5 คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ 5 ตามล าดับ ที่สามารถน าความรู้ และความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ได้อย่าง

หลากหลาย เมื่อมองภาพรวมพบว่านักเรียนมีสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และสมรรถนะการ

แปลความหมายข้อมูลและประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนมีระดับที่ 2 และ 3 ตามล าดับ ซึ่งระดับที่ 2 

เป็นระดับต ่าสดุของมาตรฐานของการประเมินตามกรอบการประเมินของ OECD ดังนั้นควรมีการน าการจัดการเรียนรู้ที่

น าสิ่งที่พบได้ในชีวิตประจ าวันและเป็นบริบทที่พบได้จริงของนักเรียน เช่น สื่อโฆษณา เพ่ือให้นักเรียนสามรถน าความรู้

เกี่ยวกบัชีววิทยามาประยุกตใ์ช้ได้กบัสถานการณใ์นชีวิตประจ าวัน 

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ควรมีการจัดการเรียนรู้ที่มีบริบทอยู่ในชีวิตประจ าวันและมีความหลากหลาย เช่น สื่อโฆษณาที่แฝงไปด้วย

วิทยาศาสตร์เทียมเพ่ือเป็นการสร้างกระตุ้นความสนใจและให้นักเรียนน าความรู้ทางชีววิทยามาปรับประยุกต์ใช้เข้ากบั

สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน และควรมีการจัดเตรียมสถานการณ์ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานถึงระดับซับซ้อนเพ่ือ

เป็นการพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนให้มรีะดบัที่สงูขึ้น นอกจากนั้นผู้สอนควรมกีจิกรรมกระตุ้นให้นักเรียนน าความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์น าไปประยุกตใ์ช้กบัสถานการณแ์ละบริบทที่หลากหลาย 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงการสร้างภาพตัวแทนในการ์ตูนหนังสอืพิมพ์ที่สะท้อนประเดน็โรฮิงญา 

โดยผู้วิจัยใช้วิธวีิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์ตวับท ในการศึกษากลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ภาพ

การ์ตูนการเมืองที่สะท้อนประเดน็โรฮิงญาจ านวน 65 ชิ้ น จากหนังสือพิมพ์ 4 ฉบับ ได้แก่ เดอะ เนชั่น บางกอกโพสต์ 

ไทยรัฐ และคมชัดลึก ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2559  

 ในส่วนของการสร้างภาพตัวแทนโรฮิงญาในเชิงรูปธรรม พบว่า การ์ตูนนิสต์นิยมใช้รูปสญัญะชาวโรฮิงญา และ

มนุษย์เรือมากที่สดุ เนื่องจากการสร้างภาพตวัแทนแบบตรงตวัท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย เหน็ภาพแล้วรู้สกึตดิตา และสามารถ

เชื่อมโยงกบัเนื้อหาเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกบัชาวโรฮิงญาได้โดยอตัโนมัติ ในเชิงนามธรรม พบว่า มีการน าเสนอภาพตวัแทน

ชาวโรฮิงญาในฐานะเหย่ือค้ามนุษย์ และผู้ไม่พึงประสงคม์ากที่สดุ  

 ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสงัเกตว่าแม้การ์ตนูส่วนใหญ่จะมีภาพตวัแทนของชาวโรฮิงญา แต่กลับไม่ปรากฏค าพูดใด ๆ เลย

สงูถงึ 58 ชิ้น (หรือ 89%) ฉะนั้นอาจกล่าวได้ว่า ในตวับทเหล่านี้ชาวโรฮิงญากลายสภาพเป็น “ตวัการ์ตนูที่ไม่มเีสยีง” 

ค าส าคญั: โรฮิงญา  การ์ตนูการเมอืง  หนงัสอืพิมพ์  การสร้างภาพตวัแทน  สญัวิทยา    

 

Abstract 

 This research aim to study the representations of Rohingya in newspaper cartoons by using qualitative 

research methods including content analysis and textual analysis. The sample includes sixty-five political cartoons 

about the Rohingya from four Thai newspapers: The Nation, The Bangkok Post, Thai Rath, and Kom Chad Luek 

between 2009 and 2016. 

 The analysis of concrete representation reveals that cartoonists tend to portray the Rohingya as themselves 

or boat people, because direct representation is easy to understand and allows readers to automatically connect what 

they perceive visually with Rohingya stories. In abstract, the Rohingya are mostly represented as the victims of 

human trafficking and as the unwanted.      

 The study finds that although most Rohingya-related cartoons have Rohingya characters, in 58 of them 

(89%) the Rohingya do not speak. It can be said that in these texts, the Rohingya become “voiceless characters”.  

Keywords: Rohingya, Political Cartoon, Newspaper, Representation, Semiotics 
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บทน า 

  การ์ตูนการเมือง เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ไม่ตกยุค เนื่องจากเป็นสื่อที่มีพลังในการเล่าเร่ืองด้วยภาพ เนื้ อหาย่อยง่าย 

เข้าถึงผู้คนได้ทุกเพศทุกวัย และสอดคล้องกบัวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ที่อ่านหนังสอืน้อยลง นอกจากการ์ตูนการเมืองจะท า

หน้าที่เป็นเหมือนจดหมายเหตุแล้ว ยังมีความโดดเด่นในการท าหน้าที่วิพากษ์สังคมและการเมืองอย่างเข้มข้น อีกทั้ง

มุมมองของการ์ตนูนิสต ์ยังสามารถสะท้อนถงึวาระข่าวสารของสื่อมวลชนที่มอีทิธพิลต่อสงัคมได้ในระดบัหนึ่ง 

 ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน ผู้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จากทั่วทุกมุมโลก สื่อ

ต่าง ๆ การ์ตูนการเมืองมิไ ด้ ถูกจ ากัดขอบเขตการเผยแพร่อยู่เฉพาะในประเทศใดประเทศหนึ่ งอีกต่อไป  

มีการน าการ์ตูนการเมืองจากประเทศต่าง ๆ มาเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งผลงานการ์ตูนบางชิ้ นได้ก่อให้เกิดการ

วิพากษ์วิจารณอ์ย่างกว้างขวาง หรือแม้แต่กลายเป็นชนวนความขัดแย้งระหว่างประเทศ เนื่องมาจากความไม่ลงรอยกนัใน

เชิงวัฒนธรรมหรืออดุมการณ ์[1] [2]  

สาเหตุที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาประเดน็โรฮิงญาในการ์ตูนการเมือง เนื่องจากผู้วิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับประเดน็

อาเซียนและการ์ตนูการเมอืงเป็นพิเศษ และเมื่อได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหาจากการ์ตนูการเมืองในหนังสอืพิมพ์ไทยที่มีการ

น าเสนอประเด็นอาเซียนอย่างสม ่าเสมอ ได้แก่ เดอะ เนชั่น  (The Nation) และบางกอกโพสต์ (Bangkok Post)  

กพ็บว่าในปี พ.ศ. 2558 มีการน าเสนอประเดน็เกี่ยวกับโรฮิงญามากที่สุด จ านวน 25 ชิ้ น จากกลุ่มตัวอย่างการ์ตูน

การเมืองอาเซียนทั้งหมด 68 ชิ้ น (คิดเป็นร้อยละ 36.7) นอกจากนี้ ประเดน็โรฮิงญาเป็นประเดน็ที่มีความทับซ้อนกนั

หลายมติ ิทั้งในแง่ของสทิธมินุษยชน ชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพ อตัลักษณ ์ศาสนา ดนิแดน และความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ 

[3] [4] [5] [6] โดยมปีระเทศอาเซียนหลายประเทศที่เข้ามามบีทบาทพัวพันในกรณปัีญหาโรฮิงญา ได้แก่ประเทศต้นทาง

อย่างเมยีนมา ประเทศกลางทางอย่างไทย มาเลเซีย อนิโดนีเซีย รวมทั้งประเทศฟิลิปปินส ์และสงิคโปร์ [7] [8] 

 
รปูที่ 1  การ์ตูน “Boat People” จากเวบ็ไซต์ Irrawaddy 

 

ตลอดช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ประเดน็เร่ืองผู้อพยพได้กลายเป็นกระแสร้อน ไม่เฉพาะในอาเซียน แต่ลามไปทั่วโลก 

[9] ตั้งแต่วิกฤตผู้อพยพชาวโรฮิงญาในอาเซียน และวิกฤตผู้อพยพไหลบ่าเข้าสู่ยุโรป ในปี พ.ศ. 2558 มาจนถึงผล

ประชามติ “เบร็กซิต” (Brexit) หรือการออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร และชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมพ์ 

(Donald Trump) ในการเลือกตั้งประธานาธบิดีสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนความหวาดกลัวผู้

อพยพและศาสนาอิสลาม อีกทั้งจากกรณีศึกษาชาร์ลี เอบโด ที่การ์ตูนล้อเลียนน าไปสู่โศกนาฎกรรม [10] หรือจาก

กรณีศึกษาภาพการ์ตูน “มนุษย์เรือ” (Boat People) [11] ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักข่าวอิระวดี (Irrawaddy) ของ

ประเทศเมียนมา ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้ถูกวิจารณ์อย่างหนักในแง่ของการผลิตซ า้วาทกรรมสร้างความ

เกลียดชัง สร้างภาพชาวโรฮิงญาให้เป็นตัวโกง โดยการ์ตูนดังกล่าวมีภาพของชายผิวคล า้ที่คล้องป้ายก ากับข้างหลังว่า  

“มนุษย์เรือ” ก าลังแซงคิวกลุ่มชาติพันธุ์อื่น  ๆ ของเมียนมาที่ก  าลังเข้าแถวอยู่ ซึ่ งนักเคลื่ อนไหวชาวโรฮิงญา  

หวาย หวาย นู (Wai Wai Nu) มองว่าการ์ตูนดังกล่าวมีเนื้ อหาล่อแหลม ให้ร้ายชาวโรฮิงญา ส่งเสริมผู้คนให้เกิดความ

เข้าใจผิด และเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการควบคุมการ์ตูนที่มีเนื้ อหากดีกนัมุสลิมเพ่ือหลีกเล่ียงความขัดแย้ง ดังนั้น 
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จึงเป็นที่น่าสนใจว่า ในการ์ตนูการเมอืงของหนังสอืพิมพ์ไทยที่มีการถ่ายทอดประเดน็เกี่ยวกบัโรฮิงญา ซึ่งเป็นประเดน็ที่มี

ความอ่อนไหวนั้น การ์ตนูนิสตม์กีารสร้างภาพตวัแทนโรฮิงญาออกมาในลักษณะไหน ทั้งในเชิงรปูธรรมและนามธรรม ซึ่ง

มผีลต่อการสร้างภาพจ าหรือครอบง าอตัลักษณข์องชาวโรฮิงญา 

 

วตัถุประสงคใ์นการวิจยั 

เพ่ือศึกษาการสร้างภาพตวัแทนเกี่ยวกบัโรฮิงญา ในการ์ตนูหนังสอืพิมพ์ไทยที่มกีารน าเสนอประเดน็โรฮิงญา 

 

ขอบเขตการวิจยั 

การ์ตูนการเมืองที่น าเสนอประเด็นโรฮิงญา ในหนังสือพิมพ์ไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2552-2559 จาก

หนังสอืพิมพ์ เดอะ เนชั่น บางกอกโพสต ์ไทยรัฐ คมชัดลึก  

 

นิยามศพัท ์

การ์ตนูโรฮิงญา หมายถงึ การ์ตนูการเมอืงในหนังสอืพิมพ์ที่ถ่ายทอดประเดน็เกี่ยวกบัโรฮิงญา 

 ภาพตัวแทน (representation) หมายถึง ผลผลิตความหมายของสิ่งที่คิด (concept) ในสมองของเราผ่านภาษา 

เป็นการเชื่อมโยงระหว่างความคดิและภาษา ซึ่งท าให้เราสามารถอ้างองิถงึโลกวตัถุจริง ๆ  ผู้คน เหตกุารณ ์หรือจินตนาการ

ถึงโลกสมมุติ ผู้คน และเหตุการณ์สมมุติได้ ภาพตัวแทนไม่ใช่สิ่งที่เป็นผลผลิตที่เคยเป็นอยู่หรือมีอยู่ หากแต่เป็นการ

ป ร ะ กอบส ร้ า ง ขึ้ น ม า ใ ห ม่ อ ยู่ ต ล อด เ ว ล า  ( reproduce) ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น รู ป ภ าพ  ข้ อ เ ขี ย น  ห ลั ก ฐ า น  ซึ่ ง 

ภาพตัวแทนจะออกมาเป็นอย่างไร กย่็อมแล้วแต่ว่าภาพแทนนั้นจะถูกน าเสนออย่างไร แล้วแต่การให้ค านิยาม การเล่า

เรื่องหรือการพูดถงึสิ่ง ๆ นั้น 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง 

แนวคิดเร่ือง “การตู์นการเมือง” (Political cartoon) 

 เพียงฤดี ธรีวุฒิชูวงศ์ [12] กล่าวว่า การ์ตูนการเมือง คือการน าเสนอสถานการณ์ทางการเมืองในรูปแบบหนึ่ง 

ด้วยการสร้างความหมายผ่านมุก (Gag) ผ่านรหัส (Code) หรือการเปรียบเทียบ เปรียบเปรยต่าง ๆ ขณะที่ ธีระ  

ธัญไพบูลย์ [13] กล่าวว่า การ์ตูนการเมืองเป็นการสื่อสารหรือบันทึกเหตุการณ์ด้วยภาพและข้อความ ในลักษณะตลก

ขบขัน ประชดประชัน เสยีดส ีล้อเลียน โดยสามารถถ่ายทอดเนื้อหาและข้อมูลได้ทุกอย่าง ทั้งนี้ จะสื่อออกมาเป็นความคดิ

รวบยอดในรูปของ สญัลักษณ์ (Symbol) ท าให้ผู้ดูเกดิการรับรู้ ได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งจะเป็นภาพสะท้อนของเหตุการณ์ทาง

การเมอืงและปัญหาของประเทศหรือสงัคมในลักษณะที่ทนัต่อเหตกุารณ ์

 

กลุ่มทฤษฎีสญัวิทยา (Semiotics) 

แนวคิดเร่ืองสญัญะ (Sign) 

 กาญจนา แก้วเทพ [14] กล่าวว่า สญัญะ (Sign) หมายถงึ สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือท าให้มคีวามหมาย (Meaning) 

แทนของจริง/ตวัจริง (Object) ในตวับท (Text) และในบริบท (Context) หนึ่ง ๆ สิ่งที่น ามาใช้เป็นสญัญะนั้น อาจจะเป็น

วัตถุสิ่งของ อาจจะเป็นรปูภาพ และสญัญะที่เรารู้จักกนัมากที่สดุกค็อืภาษา 

 ชาร์ลส ์เพียร์ซ (Charles Peirce) [15] ระบุว่า สญัญะหนึ่ง ๆ จะมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตวัหมาย 

(Signifier) และตวัหมายถงึ (Signified)  

 - ตวัหมาย (Signifier) หมายถงึ สิ่งที่เราสมัผสัได้ด้วยประสาทสมัผสั  

 - ตัวหมายถึง (Signified) หมายถึง ความคิดที่ เกิดขึ้ นในสมองซึ่ งสร้างความหมายได้ด้วยความเหมือน 

 เหตผุล และจารีต 
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แนวคิดเร่ืองรหสั (Codes) 

 ประเภทรหัสที่ใช้ในการสื่อความหมายของการ์ตนูการเมอืง [16] มอียู่ 4 ประเภท ได้แก่ 

 1) Product Codes (รหัสวัตถุ) เป็นรหัสที่เกี่ยวกบัสิ่งของเคร่ืองใช้ หรือสตัว์ต่าง ๆ  

 2) Social Codes (รหัสสงัคม) เป็นรหัสที่เกี่ยวข้องกบัความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลหรือสงัคม 

 3) Cultural Codes (รหัสวัฒนธรรม) เป็นรหัสที่เกี่ยวกบัวัฒนธรรมประเพณต่ีาง ๆ 

 4) Personal Codes (รหัสบุคคล) เป็นรหัสที่เกี่ยวกบัตวับุคคล 

แนวคิดเร่ืองการเขา้รหสั (Encoding) 

 เพียงฤดี [17] กล่าวว่า การเข้ารหัส (Encoding) หมายถึง การน าเอาสัญญะต่าง ๆ มาเข้ารหัสเพ่ือสื่อ

ความหมาย สญัญะต่าง ๆ เหล่านี้ อยู่ในโครงสร้างของสงัคม อยู่ในความคิดของผู้ส่งสาร ที่จะใช้สื่อถึงผู้รับสาร และผู้รับ

สารสามารถตีความหรือถอดรหัส (Decoding) ออกมาเมื่อเหน็ภาพดงักล่าว ทั้งนี้ ในการสื่อความหมายนั้น สิ่งที่เชื่อมโยง

ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารที่เอื้ออ านวยให้กระบวนการส่งและรับความหมายเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัได้กค็ือ ทั้งสองฝ่าย

จะต้องมี รหัส (Code) อันเดียวกัน ส าหรับการถ่ายทอดเนื้ อหาการ์ตูนการเมืองนั้น อนุสรณ์ ติปยานนท์ [18] กล่าวว่า 

ส่วนประกอบส าคัญคือการสื่อสารระหว่าง บุคคลที่เป็นผู้สร้างภาพ กับ บุคคลที่เป็นผู้รับรู้ภาพ ซึ่งมีลักษณะของการ

เชื่อมโยงระหว่างบริบทของการสร้าง (Context of Production) กบับริบทของการรับรู้  (Context of Reception) อนัเป็นสิง่

ส าคญัมากในการอ่านการ์ตนูการเมือง เพราะว่าการรับรู้ที่ว่านั้นมกัเกดิขึ้นในบริบทของสงัคม วัฒนธรรม หรือประเพณ ีที่

ท าให้การสื่อสารนั้นเป็นไปได้ 

 

แนวคิดเร่ือง “อตัลกัษณ”์ (Identity) 

 อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล [19] กล่าวว่า มโนทัศน์ “ความเป็นชาติพันธุ์” เกิดขึ้ นก็เพียงเมื่ อทั้งสองกลุ่มมี

ความสมัพันธซ์ึ่งกนัและกนั และต่างฝ่ายต่างมีความคิดว่าอกีฝ่ายแตกต่างจากตน วิธจี าแนกแยกแยะและความสมัพันธท์ี่

ตามมาจากวิธคีิดดังกล่าวนั่นเองที่ท าให้ความเป็นชาติพันธุก่์อรูปขึ้น ดังนั้น การนิยามกรอบความเป็นชาติพันธุใ์ด ๆ จึง

เล่ียงไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวข้องกบัความสมัพันธเ์ชิงอ านาจ เพราะการนิยามขอบเขตทางชาตพัินธุย่์อมตามมาด้วยการนิยาม 

“ความเป็นอื่น” ที่อยู่นอกกรอบนั้น ประเดน็กค็ือการ “วางท่าท”ี ต่อความเป็นอื่นนั้น มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ จะยอมรับ

ความต่างของกลุ่มอื่นอย่างไร มรีะยะห่างในระนาบเท่ากนัหรือ มรีะยะห่างในแนวตั้งและกดข่มกระบวนการเหล่านี้ท าผ่าน

ระบบสญัลักษณห์ลายแบบ  

 ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล [20] กล่าวว่า “ความเป็นชายขอบ” ไม่ใช่เรื่องของการถูกกนัให้ไปอยู่ในต าแหน่ง

ทางสงัคมที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกจิหรืออ านาจ หรือไม่เข้าประเภทแต่เพียงอย่างเดียว หากเป็นเรื่องของความรู้  ความ

จริงที่คนอื่นสร้างขึ้นมองเขา แทนตวัเขา ความรู้และความจริงเหล่านี้  กลายเป็นสามญัส านึกที่รับรู้ เข้าใจกนัได้ในสงัคมโดย

ไม่ต้องตั้งค าถาม ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งชายขอบเอง กอ็าจจะรับหรืออ้างองิไปเป็นความจริงเกี่ยวกบัตัวเองด้วย รวมทั้งมีการ

ต่อต้านโต้แย้งปฏเิสธในเวลาเดยีวกนั 

 สจ๊วต ฮอลล์ (Stuart Hall) [21] นิยามเทคนิคการสร้างภาพลักษณ์ต้นแบบว่า หมายถึงการเลือกดึงเอา

คุณสมบัติบางสิ่งบางอย่างของบุคคลที่เด่นชัด มีชีวิตชีวา เข้าใจง่าย เป็นที่รับรู้ทั่วไป และลดทอนอตัลักษณ์บุคคลลงไป

เป็นคุณสมบตัไิม่กี่อย่างเหล่านั้น วิธกีารลดทอนกค็อืประการแรก ท าให้คุณสมบตัเิหล่านั้นสดุขั้วเกนิจริง เพ่ือให้เข้าใจง่าย 

ประการที่สองคอื การสร้างอตัลักษณ์คู่ตรงข้ามออกมา ประการที่สาม คู่ตรงข้ามที่ถูกสร้างขึ้นนี้มีการให้ค่าที่ไม่เท่ากนั ผล

ส าคัญที่สดุกค็ือมันท าให้อัตลักษณ์ของคนที่ถูกนิยามโดยคุณสมบัติไม่กี่อย่าง “หยุดนิ่ง” และ กลายเป็นคุณสมบัติแก่น

แกนที่ผู้คนทั่วไปจดจ า 

 โรลังด ์บาร์ธ (Roland Barthes) [22] ชี้ ให้เหน็ว่ากระบวนการส าคญัอกีอย่างหนึ่งของการสร้าง “ภาพแทนความ

จริง” กค็ือการดึงสิ่งหนึ่งออกจากบริบทที่เป็นอยู่ (de-contextualization) และใส่บริบทใหม่กับความหมายใหม่เข้าไป 

(re-contextualization) การสร้างภาพตวัแทนเป็นเร่ืองของการเมอืงเชิงพ้ืนที่ (politics of space) พ้ืนที่ของอ านาจปรับตวั

เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา บางคร้ังการให้โอกาสคนชายขอบมีที่ทางมากขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะกลับเป็นเพียงภาพลวงตา 
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อ านาจที่น่ากลัวที่สดุกค็ือการท าให้คนชายขอบปรากฏชัดอยู่ ทว่าถูกมองไม่เหน็ กลไกอ านาจที่กลบเกล่ือนอคตนิี้ กค็ือการ

ท าให้เป็นเรื่องตลก บทตลกแม้สามารถท้าทายอ านาจในหลายบริบท แต่ตลกกส็ามารถเป็นตวักลบเกลื่อนความรนุแรงเชิง

สญัลักษณไ์ด้เช่นกนั 

 อมารตยา เซ็น (Amartya Sen) [23] กล่าวถึงการครอบง าอัตลักษณ์ด้วยระบบจารีต เช่น ศาสนา ชุมชน

วัฒนธรรม ชาต ิทั้งที่ยังมอีตัลักษณอ์ื่น ๆ อกีมากมาย เช่น เพศ ชนชั้น อาชีพ ภาษา การเมอืง การยอมรับอตัลักษณเ์ดียว

น ามาซึ่งปัญหาความขัดแย้ง ท าให้เกิดการแบ่งเขาแบ่งเรา ความรู้สึกเรื่องอตัลักษณ์เป็นต้นทุนทางสงัคม ข้อดีคือท าให้

ผู้คนเกดิความรู้สกึร่วม กลมเกลียวแน่นแฟ้น ในขณะเดยีวกนักท็ าให้เกดิการกดีกนัคนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่พวกตนออกไป มกีาร

ให้ค่า หรือให้ความส าคัญแก่อตัลักษณ์ใดอตัลักษณ์หนึ่งเป็นพิเศษ ปิแอร์ บูร์ดีเออ (Pierre Bourdieu) [24] ระบุว่า การ

กระท าทางสังคมสามารถน าไปสู่การ “ผลิตความแตกต่างจากที่ไม่มีอะไรเลย” มนตราทางสังคมสามารถเปล่ียนแปลง

มนุษย์โดยบอกว่าพวกเขาต่างกนั 

 อตัลักษณ์ของความหลากหลายที่มีหลายแบบ ซึ่งอยู่คนละขั้วกบัอตัลักษณ์เชิงเดี่ยว คือการใช้ความรุนแรงโดย

ตัวมันเองหรือปูชนวนไปสู่การใช้ความรุนแรง อัตลักษณ์เชิงเดี่ยวเป็นภาพลวงตาของเคร่ืองมือและหนทางในการแก้ไข

ความขัดแย้งที่มาจากความแตกต่างหลากหลาย อัตลักษณ์เชิงเดี่ยวมองการขจัดความหลากหลายในคนๆ หนึ่ง เพ่ือ

แบ่งแยก ความเหมือน ความต่าง ซึ่งอตัลักษณ์เชิงเดี่ยวมองว่าความหลากหลายคือต้นก าเนิดของปัญหา การตัดขาดอัต

ลักษณร่์วมเป็นการมองอตัลักษณแ์บบเส้นตรงที่ไม่มคีวามสลับซับซ้อน 

 

วิธีวิจยั 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างภาพตัวแทนโรฮิงญาในการ์ตูนหนังสอืพิมพ์นี้  ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธวีิจัยแบบผสม 

(Mixed Methods) ที่เน้นหนักวิธวีิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือความเหมาะสมกบัลักษณะงานวิจัยอนัเป็น

เร่ืองที่ต้องใช้การวิเคราะห์ตีความ การอธิบายรายละเอียดในเชิงเหตุผล และน าวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) มาเป็นส่วนเสริมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ 

 กลุ่มตัวอย่างการ์ตูนหนังสอืพิมพ์ที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้มีทั้งหมด 65 ชิ้น ประกอบด้วยการ์ตนูจาก เดอะ เนชั่น 

จ านวน 29 ชิ้ น (สเตฟฟ์ 23 ชิ้ น / อรุณ 6 ชิ้ น) บางกอกโพสต์ จ านวน 12 ชิ้ น (หมอ 6 ชิ้ น / ยุทธ 6 ชิ้ น) ไทยรัฐ 

จ านวน 13 ขิ้น (ชัย ราชวัตร 8 ชิ้น / เซีย 5 ชิ้น) คมชัดลึก จ านวน 11 ชิ้น (กุ่ย 11 ชิ้น)  

 

ตารางท่ี 1  กลุ่มตวัอย่างการ์ตนูโรฮิงญา 

หนงัสือพิมพค์ุณภาพ หนงัสือพิมพม์วลชน 

เดอะ เนชัน่ บางกอกโพสต ์ ไทยรฐั คมชดัลึก 

สเตฟฟ์ (23 ช้ิน) หมอ (6 ช้ิน) ชัย ราชวัตร (8) กุ่ย (11) 

อรณุ (6 ช้ิน) ยุทธ (6 ช้ิน)  เซีย (5)  

 

ชั้นตอนการด าเนินการวิจยั 

1. รวบรวมข้อมูลเอกสารที่จะวิเคราะห์ (กลุ่มตวัอย่างการ์ตนูการเมืองที่น าเสนอประเดน็โรฮิงญา) แล้วใส่ตารางลง

รหัส 

2. สมัภาษณเ์ชิงลึกผู้ส่งสาร (การ์ตนูนิสต)์ 

3. วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) ของกลุ่มตวัอย่างการ์ตนูโรฮิงญา

เป็นรายชิ้น ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

4. สรปุผลการวิจัย และอภิปรายผล 
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เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

1. ตารางลงรหัส (Coding Sheet) ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลของการ์ตูนโรฮิงญาในกรอบเวลา (พ.ศ. 2552 – 

2559) จากหนังสอืพิมพ์ เดอะ เนชั่น บางกอกโพสต ์ไทยรัฐ คมชัดลึก  

2. แบบสมัภาษณ ์(Interview Form) ผู้ส่งสารเพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์ 

  

วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผู้ วิจัยน าการ์ตูนโรฮิงญาแต่ละชิ้ นมาศึกษาเบื้ องต้นด้วยการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) และน ามา

ศึกษาอย่างละเอยีดอกีครั้งด้วยการวิเคราะห์ตัวบท (Textual analysis) เพ่ือวิเคราะห์ถอดรหัสการสร้างภาพตัวแทนเชิง

รูปธรรม/นามธรรม และการใ ช้ร หัส  ภายใ ต้กรอบทฤษฎีและแนวคิด ต่า ง  ๆ ไ ด้แ ก่  การ์ตูนการ เมือง  

สัญวิทยา และอัตลักษณ์ (การวิเคราะห์ตัวการ์ตูนโรฮิงญาในเชิงรูปธรรมยึดหลักแนวคิดทฤษฎีในกลุ่มสัญวิทยา  

โดยเฉพาะแนวคดิเรื่องรหัสทั้ง 4 ประเภท เพ่ือวิเคราะห์รปูสญัญะที่ปรากฏให้เหน็ในตวับท ขณะที่การวิเคราะห์ตวัการ์ตนู

โรฮิงญาในเชิงนามธรรมนั้น ยึดหลักแนวคิดเรื่องอตัลักษณ์ เพ่ืออธบิายมุมมองของการ์ตูนนิสต์ที่มีต่อชาวโรฮิงญาในตัว

บทหนึ่ง ๆ ซึ่งเป็นการให้นิยามที่ส่งผลกระทบในเชิงอารมณค์วามรู้สกึ) พร้อมกบัน าผลการสมัภาษณ์เชิงลึกของผู้ส่งสาร 

(การ์ตนูนิสต)์ มาใช้ประกอบการพิจารณา จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 65 ชิ้นมาท าการวิเคราะห์

สรปุอปุนัย (Analytical Induction) เพ่ือหาบทสรปุเกี่ยวกบัการสร้างภาพตวัแทนโรฮิงญา ผ่านการวิเคราะห์เชิงกว้าง ด้วย

การสงัเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประเภทร้อยละ (Percentage) และผ่านการ

วิเคราะห์เชิงลึก ด้วยการวิเคราะห์ตวับท ภายใต้กรอบทฤษฎสีญัวิทยา และอตัลักษณ์ 

 

ผลการศึกษา 

จากการวิเคราะห์เนื้อหา และวิเคราะห์ตัวบทของการ์ตนูโรฮิงญาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งหมด 65 ชิ้นในช่วง

ระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2559 ผู้วิจัยสามารถถอดรหัสการสร้างภาพตวัแทนเชิงรปูธรรม ภาพตวัแทนเชิงนามธรรม และ

การใช้รหัส ดงัต่อไปนี้   

  

ตารางท่ี 2 ตารางวเิคราะห์การสร้างภาพตวัแทนและการใช้รหัสในการ์ตนูโรฮิงญาจากกลุ่มตวัอย่าง ปี พ.ศ. 2552 - 

2559 

ช้ินที ่ ปี พ.ศ. การตู์นนิสต ์ ภาพตวัแทนเชิงรูปธรรม ภาพตวัแทนเชิงนามธรรม การใชร้หสั 

1 2552 Stephff / The Nation ชาวโรฮิงญา เหยื่อทารณุกรรม บุคคล 

2 2552 กุ่ย / คมชัดลึก ธงขาว ผู้รอคอยความช่วยเหลือ วัตถุ 

3 2552 อรณุ / The Nation  ชาวโรฮิงญา ผู้รอคอยความช่วยเหลือ บุคคล 

4 2552 ชัย ราชวัตร / ไทยรัฐ หนังสอืพิมพ์เก่า  เคร่ืองมือของสื่อนอก วัตถุ 

5 2552 Stephff / The Nation มนุษย์เรือ ผู้ถูกผลักไส บุคคล 

6 2552 Stephff / The Nation มนุษย์เรือ ผู้ถูกผลักไส บุคคล 

7 2552 หมอ / Bangkok Post ชาวโรฮิงญา เหยื่อทารณุกรรม บุคคล 

8 2552 ชัย ราชวัตร / ไทยรัฐ ไม่ปรากฏ ผู้ไม่พึงประสงค์ สงัคม 

9 2552 Stephff / The Nation ชาวโรฮิงญา ผู้ถูกกดีกนั  บุคคล 

10 2552 กุ่ย / คมชัดลึก ไม่ปรากฏ ผู้ไม่พึงประสงค์ สงัคม 

11 2552 กุ่ย / คมชัดลึก ไม่ปรากฏ ผู้น่าสงสยั สงัคม 

12 2552 Stephff / The Nation ไม่ปรากฎ ผู้ไม่พึงประสงค์ สงัคม 

13 2552 หมอ / Bangkok Post เรือมนุษย์ ผู้รอคอยความช่วยเหลือ วัตถุ 

14 2552 Stephff / The Nation ชาวโรฮิงญา ผู้ถูกบีบคั้น บุคคล 

15 2552 Stephff / The Nation ชาวโรฮิงญา ผู้ถูกกดีกนั บุคคล 

16 2555 อรณุ / The Nation  ก้อนอฐิ ปัญหา วัตถุ 
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17 2555 Stephff / The Nation ชาวโรฮิงญา เหยื่อความรนุแรง บุคคล 

18 2556 ยุทธ / Bangkok Post มนุษย์เรือ ผู้ขอความช่วยเหลือ บุคคล 

19 2556 อรณุ / The Nation ชาวโรฮิงญา ผู้โหยหาสนัติภาพ บุคคล 

20 2556 เซีย / ไทยรัฐ มนุษย์เรือ ผู้ขอความช่วยเหลือ บุคคล 

21 2556 Stephff / The Nation มนุษย์เรือ ผู้ลักลอบเข้าเมอืง บุคคล 

22 2558 Stephff / The Nation มนุษย์เรือ, โครงกระดูก เหยื่อสงัเวย บุคคล 

23 2558 เซีย / ไทยรัฐ เหยื่อผู้เสยีชีวิต เหยื่อค้ามนุษย์, ผู้ ล้ีภยั บุคคล 

24 2558 ยุทธ / Bangkok Post เหยื่อผู้เสยีชีวิต เหยื่อค้ามนุษย ์ บุคคล 

25 2558 Stephff / The Nation โครงกระดูก, ชาวโรฮิงญา เหยื่อค้ามนุษย ์ วัตถุ 

26 2558 เซีย / ไทยรัฐ ทาส ผู้สญูเสยีอสิรภาพ บุคคล 

27 2558 อรณุ / The Nation เหยื่อฉลาม เหยื่อค้ามนุษย ์ วัฒนธรรม 

28 2558 ชัย ราชวัตร / ไทยรัฐ ไม่ปรากฏ วิญญาณ วัฒนธรรม 

29 2558 Stephff / The Nation กะโหลก, ชาวโรฮิงญา เหยื่อค้ามนุษย ์ วัตถุ 

30 2558 Stephff / The Nation ชาวโรฮิงญา เหยื่อค้ามนุษย ์ บุคคล 

31 2558 กุ่ย / คมชัดลึก ปลา  เหยื่อค้ามนุษย ์ วัตถุ 

32 2558 ยุทธ / Bangkok Post เหยื่อฉลาม เหยื่อค้ามนุษย ์ บุคคล 

33 2558 กุ่ย / คมชัดลึก ทะเลทราย ความสิ้นหวัง วัตถุ 

34 2558 หมอ / Bangkok Post คนบนแพ จนตรอก วัฒนธรรม 

35 2558 เซีย / ไทยรัฐ ไม่ปรากฏ คนไม่มีสทิธ ิ วัฒนธรรม 

36 2558 กุ่ย / คมชัดลึก เท้าที่ถูกตะปูตรึง ผู้ถูกกดทบั วัตถุ 

37 2558 Stephff / The Nation มนุษย์เรือ ผู้ถูกผลักไส บุคคล 

38 2558 Stephff / The Nation ชาวโรฮิงญา ผู้ถูกผลักไส บุคคล 

39 2558 กุ่ย / คมชัดลึก ปลาลอยคอ เหยื่อของมหาอ านาจ วัตถุ 

40 2558 ชัย ราชวัตร / ไทยรัฐ เดก็ ๆ ผอมโซ ภาระ บุคคล 

41 2558 ยุทธ / Bangkok Post เคร่ืองหมายค าถาม ปัญหา วัตถุ 

42 2558 ชัย ราชวัตร / ไทยรัฐ ไม่ปรากฏ แรงงานทาส สงัคม 

43 2558 Stephff / The Nation เดก็ผวิส,ี มนุษย์เรือ ผู้ถูกละเลย บุคคล 

44 2558 กุ่ย / คมชัดลึก แมลงวัน ความไม่ชอบมาพากล วัตถุ 

45 2558 ชัย ราชวัตร / ไทยรัฐ เรือมนุษย์ ผู้ไม่พึงประสงค์ สงัคม 

46 2558 Stephff / The Nation ป้ายห้าม ผู้ไม่พึงประสงค์ วัตถุ 

47 2558 กุ่ย / คมชัดลึก ไม่ปรากฏ ผู้ไม่พึงประสงค์ สงัคม 

48 2558 ยุทธ / Bangkok Post มนุษย์เรือ ผู้ถูกผลักไส บุคคล 

49 2558 เซีย / ไทยรัฐ มนุษย์เรือ ผู้รอคอยความช่วยเหลือ, ผู้โดดเดี่ยว บุคคล 

50 2558 ชัย ราชวัตร / ไทยรัฐ ไม่ปรากฏ ผู้ไม่พึงประสงค์ สงัคม 

51 2558 กุ่ย / คมชัดลึก ไม่ปรากฏ ภาระ สงัคม 

52 2558 อรณุ / The Nation ชาวโรฮิงญา ผู้ถูกทอดทิ้ง บุคคล 

53 2558 ชัย ราชวัตร / ไทยรัฐ มนุษย์เรือ เหยื่อค้ามนุษย ์ บุคคล 

54 2558 หมอ / Bangkok Post คนบนแพ โดดเดี่ยว วัตถุ 

55 2558 Stephff / The Nation มนุษย์เรือ ผู้ถูกผลักไส บุคคล 

56 2558 กุ่ย / คมชัดลึก เรือมนุษย์ ผู้ถูกกวาดต้อน วัตถุ 

57 2558 Stephff / The Nation หัวกะโหลก เหยื่อค้ามนุษย ์ วัฒนธรรม 

58 2558 Stephff / The Nation ชาวโรฮิงญา, หัวกะโหลก ผู้ถูกทอดทิ้ง บุคคล 

59 2558 ยุทธ / Bangkok Post เรือมนุษย์ ผู้ถูกทอดทิ้ง วัตถุ 

60 2558 อรณุ / The Nation เรือมนุษย์ ผู้ถูกทอดทิ้ง วัตถุ 

61 2558 หมอ / Bangkok Post เรือมนุษย์ ผู้ถูกหมางเมิน บุคคล 
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62 2558 Stephff / The Nation แรงงานทาส ผู้ถูกกดขี่ วัตถุ 

63 2558 Stephff / The Nation มนุษย์เรือ ผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม บุคคล 

64 2558 หมอ / Bangkok Post กระดูก เคราะห์กรรม วัฒนธรรม 

65 2559 Stephff / The Nation ชาวโรฮิงญา ผู้ถูกกดทบั บุคคล 

 

 

การสรา้งภาพตวัแทนโรฮิงญาในเชิงรูปธรรม  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้  ได้มาจากการพิจารณาว่า รูปสัญญะที่ถูกถ่ายทอดผ่านภาพลายเส้นของ 

การ์ตนูนิสต ์ซึ่งเป็นตวัหมาย (Signifier) ที่เราสามารถมองเหน็ได้ด้วยตาเปล่านั้น ปรากฎให้เหน็เป็นรปูธรรมอย่างไร  

 ในผลงานจากกลุ่มตัวอย่าง 65 ชิ้ น มีการสร้างภาพตัวแทนโรฮิงญาเชิงรูปธรรม (เฉพาะ 5 อันดับแรก) เรียง

ตามล าดับ ดังนี้  อันดับ 1 “ชาวโรฮิงญา” จ านวน 15 ครั้ง (23%) อันดับ 2 “มนุษยเ์รือ” จ านวน 13 ครั้ง (20%) 

อนัดับ 3 “ไม่ปรากฏรูปสญัญะ” 10 ครั้ง (15.3%) อนัดับ 4 มีภาพตัวแทน 2 อย่าง ได้แก่ “เรือมนุษย”์ และ “โครง

กระดูก/กะโหลก”  จ านวนหน่วยละ 6 ครั้ ง  (หน่วยละ 9.2%) อันดับ 5  มีภาพตัวแทน 6 อย่าง  ไ ด้แก่   

“เหยื่อฉลาม” “เหยื่อผู้เสยีชีวิต” “แรงงานทาส” “ปลา” “เดก็ๆ” และ “คนบนแพ” จ านวนหน่วยละ 2 ครั้ง (หน่วยละ 3%) 

 

การสรา้งภาพตวัแทนโรฮิงญาในเชิงนามธรรม  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้  ได้มาจากการพิจารณาว่า รูปสญัญะหรือค ากล่าวที่สื่อถึงชาวโรฮิงญาในการ์ตูน

การเมือง ในฐานะตัวหมายถึง (Signified) มีการถ่ายทอดความคิดเชิงนามธรรมอย่างไร เป็นการสะท้อนมุมมองของ

การ์ตนูนิสตท์ี่มต่ีอชาวโรฮิงญาซึ่งมส่ีวนในการสร้างภาพจ าของชาวโรฮิงญาให้กบัผู้อ่าน 

 ในผลงานจากกลุ่มตัวอย่าง 65 ชิ้ น ชาวโรฮิงญาถูกสร้างภาพตัวแทนในเชิงนามธรรม (เฉพาะ 5 อันดับแรก) 

เรียงตามล าดบั ดงันี้  อนัดบัที่ 1 “เหยือ่คา้มนุษย”์ จ านวน 10 คร้ัง (15.38%) อนัดบัที่ 2 “ผูไ้ม่พงึประสงค”์ จ านวน 7 

ครั้ง (10.7%) อันดับที่ 3 “ผูถู้กผลกัไส” จ านวน 6 ครั้ง (9.2%) อันดับที่ 4 มีภาพตัวแทน 2 อย่าง ได้แก่ “ผูถู้ก

ทอดท้ิง” และ “ผู ้รอคอยความช่วยเหลือ” จ านวนหน่วยละ 4 ครั้ ง  (หน่วยละ 6.15%) อันดับที่  5 “ผู ้ถูก 

กดทบั/กดข่ี” จ านวน 3 คร้ัง (หน่วยละ 4.6%)   

  

อภิปรายผลการศึกษา 

 การ์ตูนนิสต์นิยมสร้างภาพตัวแทนโรฮิงญาในเชิงรูปธรรมโดยการใช้ “รหัสบุคคล” มากที่สุด เป็นการ

ถ่ายทอดอัตลักษณ์ชาวโรฮิงญาจากภาพจ าที่ปรากฏในข่าวด้วยรูปสัญญะ “ชาวโรฮิงญา” หรือ “มนุษยเ์รือ” ซึ่งเป็น

ลักษณะทางกายภาพหรือลักษณะเด่นทางชาติพันธุ์ สอดคล้องกับค ากล่าวในบทสัมภาษณ์ของ เซีย ไทยรัฐ (ศักดา 

แซ่เอยีว) ที่ว่า การสร้างภาพตัวแทนชาวโรฮิงญาแบบตรงตัวท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย เหน็ภาพแล้วรู้สกึติดตา และระลึกถึง

เนื้อหาเร่ืองราวที่เกี่ยวข้องกบัชาวโรฮิงญาได้โดยอตัโนมตั ิ
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รปูที่ 2 ตัวอย่างภาพตัวแทนโรฮิงญาที่ใช้รปูสญัญะ “ชาวโรฮิงญา” 

  

 สา เหตุที่ ก ลุ่มตั วอ ย่า งมีก า ร์ตูนที่  “ไม่ปรากฏ รูปสัญญะ”  มากเ ป็นอันดับสามนั้ น  เ ป็น เพราะ 

การ์ตูนนิสต์บางคน เช่น ชัย ราชวัตร (ไทยรัฐ) หรือ กุ่ย (คมชัดลึก) นิยมใช้ “รหัสสังคม” ในการถ่ายทอดประเดน็

โรฮิงญา โดยการ์ตนูนิสตท์ั้งคู่มจุีดต่างจากการ์ตนูนิสตร์ายอื่น ๆ ตรงที่คอลัมน์การ์ตนูของพวกเขาเป็นการ์ตนูแบบ 3 ช่อง

จบ ในการด าเนินเรื่องจะใช้ตัวละครประจ าเป็นผู้ ถ่ายทอดประเดน็ทางสงัคม ตัวอย่างเช่น ในการ์ตูนชุด “ผู้ใหญ่มากบัทุ่ง

หมาเมิน” ของชัย ราชวัตร มีผู้ใหญ่มา ตาจ่อย และชาวบ้าน เป็นตัวละครประจ า หรือในการ์ตูนชุด “เหตุเกดิ...แยกบาง

นา” มเีดก็ชายป๊ืด และเดก็ชายป๋อง เป็นตวัละครประจ า ตวัละครเหล่านี้จะหยิบยกประเดน็ร้อนหรือสถานการณบ้์านเมือง

ขึ้นมาพูดคุยถกเถยีงกนั 

 นอกจากนี้  พบว่าการ์ตูนนิสต์มีการสร้างภาพแทนชาวโรฮิงญาด้วย “รหัสวัตถุ” ในจ านวนไม่น้อยเช่นกัน 

โดยเฉพาะรูปสัญญะ “เรือมนุษย์” หรือ “โครงกระดูก/กะโหลก” ที่ปรากฏอยู่ในภาพการ์ตูนมากเป็นอันดับสี่   

ซึ่งผู้วิจัยตั้งข้อสงัเกตว่ามกัจะพบการใช้ รหัสวัตถุ ในผลงานของการ์ตนูนิสตท์ี่เล่าเร่ืองด้วยภาพ เช่น กุ่ย (คมชัดลึก) หมอ 

(บางกอกโพสต์) อรุณ (เดอะ เนชั่น) โดยการ์ตูนนิสต์เหล่านี้ ใ ช้กลวิธีอุปมาอุปไมย (Metaphor) หรือนามนัย 

(Metonymy) เพ่ือเปรียบเทียบกับชาวโรฮิงญา หรือเปรียบเปรยแทนสถานการณ์ที่ชาวโรฮิงญาต้องเผชิญ ตัวอย่างเช่น  

การใช้รูปสัญญะ “เรือไม้” หรือ “แพ” เพ่ืออุปมาถึงความเคว้งคว้าง การถูกลอยแพ หรือการใช้รูปสัญญะ  

“โครงกระดูก/กะโหลก” เพ่ือเปรียบเทยีบเชื่อมโยงถงึความตาย การสญูเสยี ปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งหมอ (ทวิวัฒน์ ภัทร

กุลวณชิย)์ให้เหตผุลว่า เขาต้องการถ่ายทอดประเดน็โดยมุ่งเน้นไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่าตวับุคคล  

 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1041 

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

 
รปูที่ 3 ตัวอย่างภาพตัวแทนโรฮิงญาที่เข้าข่ายมีความรนุแรงเชิงสญัลักษณ์หรือแฝงอคต ิ

 

ในแง่ของความรุนแรงเชิงสญัลักษณ์ ปรากฏว่าภาพการ์ตนูบางชิ้นมีรูปสญัญะที่เข้าข่ายแฝงอคตหิรือส่งเสริมให้

เกดิการครอบง าอตัลักษณช์าวโรฮิงญา โดยส่วนใหญ่เป็นผลงานของ สเตฟฟ์ (เดอะ เนชั่น) ที่มีแนวทางการเขยีนการ์ตนู

แบบเสยีดส ีวิจารณ์อย่างรุนแรง ผลงานของเขาหลายชิ้นมีการถ่ายทอดรูปสญัญะชาวโรฮิงญาในฐานะผู้ ถูกกระท าทารุณ

กรรม เช่น ถูกทุบตี ถูกบีบคั้น ถูกล่ามโซ่ ถูกเตะโด่ง หรือมีการน าชาวโรฮิงญาไปเปรียบเปรยกับสัตว์ หรือมีการใช้

รูปสัญญะโครงกระดูกและเลือดในลักษณะตลกขบขัน ไม่ให้เกียรติผู้ เสียชีวิต หรือล้อเลียนอัตลักษณ์ รูปร่างหน้ าตา 

นอกจากนี้ ยังมีผลงานบางชิ้นของการ์ตูนนิสต์รายอื่น ๆ ที่เข้าข่ายแฝงอคติ ตัวอย่างเช่น การ์ตูนชิ้นที่ 44 ของกุ่ย (คมชัด

ลึก) ที่มกีารใช้รปูสญัญะ “แมลงวัน” เพ่ือสื่อถงึความไม่ชอบมาพากล หรือการ์ตนูชิ้นที่ 16 ของอรณุ (เดอะ เนชั่น) ที่ใช้

รูปสญัญะ “ก้อนอฐิ” และการ์ตูนชิ้นที่ 41 ของยุทธ (บางกอกโพสต์) ที่ใช้รูปสญัญะ “เครื่องหมายค าถาม” ซึ่งเป็นการ

สร้างภาพจ าว่าชาวโรฮิงญาเป็นปัญหา 

 

 การ์ตูนนิสต์แทบทุกรายได้น าเสนอประเด็นปัญหาของชาวโรฮิงญาด้วยภาพตัวแทนเชิงนามธรรมว่าชาว

โรฮิงญาตกเป็น “เหยื่อคา้มนุษย”์ มากที่สดุ โดยผลงานทั้ง 8 ชิ้นปรากฏในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มกีระแสข่าว

ปัญหาการค้ามนุษย์โรฮิงญาในพ้ืนที่ภาคใต้ และมีการ์ตูน 6 ชิ้นที่ได้ส่งสารเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือชาวโรฮิงญา โดย

การสร้างภาพแทนว่าพวกเขาเป็น “ผูร้อคอยความช่วยเหลือ” และ “ผูข้อความช่วยเหลือ” 

  

 

 
รปูที่ 4 ตัวอย่างภาพตัวแทนที่สะท้อนภาพความเป็นคนชายขอบของชาวโรฮิงญา 
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 ประเดน็ที่น่าสนใจกค็ือ ภาพตัวแทนเชิงนามธรรมเหล่านี้ ได้สะท้อนภาพความเป็น “คนชายขอบ” ของชาว

โรฮิงญา ในฐานะผู้ที่ตกเป็นเหย่ือหรือผู้ถูกกระท า เป็นผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง เป็นคนนอกที่ถูกกดีกนั ไม่มีที่ทางในสงัคมโลก  

  

 ในขณะเดียวกนักม็ีการถ่ายทอดภาพแทนเชิงนามธรรมในด้านลบ ที่ท าให้อตัลักษณ์ของชาวโรฮิงญาถูกกดทับ

หรือเบยีดขบั และเอื้อแก่การผลิตซ า้วาทกรรมแฝงอคต ิตวัอย่างเช่น การเสนอมุมมองว่าชาวโรฮิงญาเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ 

หรือชาวโรฮิงญาเป็นปัญหา เป็นภาระ หรือชาวโรฮิงญาเป็นกลุ่มชนที่มวีาระซ่อนเร้น ตกเป็นเคร่ืองมอืทางการเมอืง  

 
รปูที่ 5 ตัวอย่างภาพตัวแทนโรฮิงญาที่ถูกถ่ายทอดออกมาในด้านลบ 

 

 อกีประเดน็หนึ่งที่น่าพิจารณา ได้แก่ ภาพแทนเชิงนามธรรมที่ปรากฏในการ์ตูนโรฮิงญาเหล่านี้ สะท้อนแนวคิด

เ ร่ืองการเมืองเชิง พ้ืนที่อย่างไร ดังที่ ไ ด้กล่าวไปแล้ว ในภาพรวมมีการสร้างภาพตัวแทนชาวโรฮิงญาว่าเป็น  

“คนชายขอบ” ทั้งในแง่บวกและลบ และการ์ตนูบางชิ้นได้สะท้อนภาพของการถูกท าให้ไม่มีตวัตนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ

ชิ้นที่ 28 ของชัย ราชวัตร ที่ชาวโรฮิงญาถูกกล่าวถงึว่าเป็น “วิญญาณ” ที่มาถามหาความยุตธิรรมจากเจ้าหน้าที่ที่พัวพันกบั

ก า ร ค้ า ม นุ ษ ย์  ห รื อ ชิ้ น ที่  6 5  ข อ ง ส เ ตฟ ฟ์  ที่ รู ป สั ญญ ะ ช า ว โ ร ฮิ ง ญ า ถู ก เ ห ยี ย บ ย ่ า โ ด ย ผู้ น า ไ ท ย - 

เมียนมา พร้อมด้วยค ากล่าวของนางซูจีว่า “ไม่มีชาวโรฮิงญา” (There is no Rohingya…) ซึ่งสะท้อนภาพการกดทับ 

อตัลักษณจ์ากประเดน็ข่าวที่รัฐบาลเมยีนมาหลีกเล่ียงการใช้ค าว่าโรฮิงญาเรียกชนกลุ่มน้อยมุสลิมในเมยีนมา  

 อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล [25] กล่าวว่า บางครั้งการให้โอกาสคนชายชอบมทีี่ทางมากขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะกลับเป็น

เพียงภาพลวงตา อ านาจที่น่ากลัวที่สดุกค็อืการท าให้คนชายขอบปรากฏชัดอยู่ ทว่าถูกมองไม่เหน็ ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งข้อสงัเกต

ว่าแม้การ์ตูนโรฮิงญาจ านวนมากจะมีภาพตัวแทนของชาวโรฮิงญา แต่พวกเขากลับไม่มีปากเสยีง ไม่มีอ านาจต่อรอง โดย

เมื่อวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 65 ชิ้น พบว่าตัวการ์ตูนโรฮิงญาไม่มีค าพูดใด ๆ เลยสงูถึง 58 ชิ้น (หรือ 89%) 

ส่วนที่เหลือนั้นมคี าพูดว่า “ช่วยดว้ย” จ านวน 3 ชิ้น (4.6%) “สิทธิมนุษยชน” จ านวน 1 ชิ้น (1.5%) และมบีทพูดยาวๆ 

จ านวน 3 ชิ้น (4.6%) ฉะนั้นอาจกล่าวไดว่้า ในตวับทเหล่านี้ ชาวโรฮิงญากลายสภาพเป็น “ตวัการตู์นท่ีไม่มีเสียง” 

ส าหรับการน าเสนอภาพตัวแทนโรฮิงญาในมิติทางศาสนา แม้ว่าในสังคมออนไลน์จะมีการปลุกกระแสความ

หวาดกลัวอสิลาม (Islamophobia) กนัค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตผู้อพยพโรฮิงญาปี ‘58 [26] [27] แต่กลับไม่

ค่อยพบปรากฏการณด์งักล่าวในการ์ตนูหนังสอืพิมพ์ โดยทั่วไปการ์ตนูนิสตจ์ะน าเสนออตัลักษณมุ์สลิมของชาวโรฮิงญาใน

แง่ของการแต่งกายเท่านั้น ดังที่พบได้ในผลงานของการ์ตูนนิสต์ที่นิยมใช้รหัสบุคคล เช่น สเตฟฟ์ เซีย และอรุณ โดยมี

เพียงสเตฟฟ์เท่านั้นที่ถ่ายทอดปมขดัแย้งทางศาสนาของกรณโีรฮิงญาที่เกดิขึ้นในประเทศเมยีนมา และน าเสนอในลักษณะ

ที่ว่าชาวโรฮิงญาตกเป็นผู้ถูกกระท าของกลุ่มชาวพุทธหัวรุนแรง จากการที่ผู้วิจัยได้ไปสมัภาษณ์การ์ตูนนิสต์บางท่าน กไ็ด้

ข้อคิดเห็นกลับมาว่า ทั้งการ์ตูนนิสต์และหนังสือพิมพ์ต้นสังกัด มีความระมัดระวังในการถ่ายทอดประเดน็ทางศาสนา

ค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นเร่ืองที่เปราะบางในสังคมไทย ในขณะเดียวกัน แม้ว่าการ์ตูนนิสต์จะพยายามหลีกเล่ียงการ

กล่าวถึงเรื่องความเชื่อทางศาสนาในแง่มุมของอสิลาม แต่ในการ์ตูนบางชิ้นกไ็ด้มีการน าความเชื่อแบบไทยพุทธอย่างเช่น

เรื่อง “เวรกรรม” มาใช้ในการบรรยายปรากฏการณโ์รฮิงญา  
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โดยสรุป จากการติดตามพฒันาการในการประกอบสรา้งภาพตวัแทนของโรฮิงญาในการตู์นหนงัสือพิมพ์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 จนถงึกลางปี พ.ศ. 2559 นี้  อาจกล่าวไดว่้า อตัลกัษณข์องชาวโรฮิงญาแน่นิง่เสมือนถูกแช่แข็ง 

มีการผลิตซ า้มายาคติของรัฐ ดังเช่นที่บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ [28] ได้ให้ข้อสรุปการให้นิยามของรัฐไทยต่อชาวโรฮิงญา

และแรงงานข้ามชาตว่ิา “เข้าเมอืงผดิกฎหมาย ก่ออาชญากรรม แย่งงานคนไทย” ซึ่งการ์ตนูนิสต ์หมอ (ทวิวัฒน์ ภัทรกุล

วณิชย์) ได้ให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจว่า การกีดกัน หรือการสร้างความเป็นอื่นที่เกิดขึ้นกับชาวโรฮิงญานี้  มีสาเหตุมาจาก

ธรรมชาติ “ความกลัว” ของมนุษย์ ซึ่งความหวาดกลัวที่ว่านี้ ได้ถูกถ่ายทอดอยู่ในการ์ตูนโรฮิงญาทั้งแบบโจ่งแจ้งหรือแฝง

นัยยะ ด้านหนึ่งภาพตวัแทนของโรฮิงญาได้ถูกน าเสนอในลักษณะของ “ผู้น่าสงสาร” หรือ “ผู้ที่ได้รับความเดอืดร้อน” แต่

ในขณะเดยีวกนั กม็กีารเสนอภาพตวัแทนของโรฮิงญาในลักษณะของ “ผู้ ร้าย” หรือ “ผู้สร้างความเดอืดร้อน” สอดคล้อง

กบัข้อคิดเหน็ของคุณวุฒิ บุญฤกษ์ [29] ที่ว่า ปัญหาของชาวโรฮิงญาที่ส่งผลต่อเนื่องมาจากปรากฏการณ์การอพยพคร้ัง

ใหญ่ คอืภาพตวัแทนที่ถูกผลิตซ า้ในสื่อกระแสหลัก จนสร้างความหมายให้ชาวโรฮิงญากลายเป็นกลุ่มชาตพัินธุท์ี่ดูป่าเถื่อน 

เป็นกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง และในสื่อออนไลน์มีการพยายามสร้างภาพตัวแทนอีกหลายอย่าง  เช่น โรฮิงญาไม่มี

ความสามารถ ผลิตลูกอย่างเดียว กินข้าวไม่ล้างจาน ภาพตัวแทนเหล่านี้ สะท้อนถึงอคติที่ซุกซ่อน และน ามาซึ่งการ 

“กกัขงั” ให้ชาวโรฮิงญาไม่มทีางออก และน าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมา  

  

สรุปผลการศึกษา 

  ภาพตัวแทนโรฮิงญาในการ์ตนูการเมืองถูกประกอบสร้างขึ้นจากสญัญะต่าง ๆ ผ่านมุมมองของการ์ตูนนิสตท์ี่ท  า

หน้าที่เป็นนายทวารข่าวสาร (Gatekeeper) คอยคัดกรองประเดน็ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ออกมาเป็นภาพการ์ตูน ภายใต้

ข้อจ ากดัเร่ืองพ้ืนที่และเวลา ลักษณะการสร้างภาพตัวแทนโรฮิงญาของการ์ตูนนิสตแ์ต่ละคนนั้น ขึ้นอยู่กบัสไตล์เฉพาะตวั

ในการท างานของการ์ตูนนิสต์ บุคลิกหรือกลุ่มเป้าหมายของหนังสอืพิมพ์ ความรู้และประสบการณ์ของการ์ตูนนิสต์ และ

มุมมองของการ์ตนูนิสตต่์อผู้อพยพ หรือต่อเหตกุารณน์ั้น ๆ รวมทั้งแนวคดิทางการเมอืง 

 การ์ตูนนิสต์นิยมสร้างภาพตัวแทนชาวโรฮิงญาโดยการใช้ “รหัสบุคคล” มากที่สดุ เป็นการสร้างภาพแทนชาว

โรฮิงญาจากภาพจ าที่ปรากฏในข่าวด้วยรูปสัญญะ “ชาวโรฮิงญา” หรือ “มนุษย์เรือ” ซึ่งเป็นลักษณะทางกายภาพหรือ

ลักษณะเด่นทางชาติพันธุ์ที่ง่ายแก่การจดจ า รหัสที่การ์ตูนนิสต์นิยมใช้รองลงมา คือ “รหัสวัตถุ” ที่ถูกน ามาใช้ในการ

เปรียบเทยีบเชื่อมโยงกบัชาวโรฮิงญาหรือสถานการณท์ี่พวกเขาต้องเผชิญ ในเชิงนามธรรม ปรากฏว่า ชาวโรฮิงญาถูกสร้าง

ภาพตวัแทนว่าเป็น “เหย่ือค้ามนุษย์” มากที่สดุ รองลงมา ได้แก่ “ผู้ไม่พึงประสงค”์ “ผู้ถูกผลักไส” “ผู้ถูกทอดทิ้ง” “ผู้รอ

คอยความช่วยเหลือ” และ “ผู้ ถูกกดทบั/กดขี่” ซึ่งภาพตัวแทนเชิงนามธรรมเหล่านี้ ได้สะท้อนภาพความเป็นคนชายขอบ

ของชาวโรฮิงญา ในฐานะผู้ที่ตกเป็นเหย่ือหรือผู้ถูกกระท า เป็นผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง เป็นคนนอกที่ถูกกีดกนั ไม่มีที่ทางใน

สงัคมโลก 

 ในขณะเดียวกนั กม็ีการ์ตูนบางชิ้นที่เข้าข่ายสร้างความรุนแรงเชิงสญัลักษณ์ โดยผ่านการล้อเลียนอตัลักษณข์อง

ชาวโรฮิงญา การท าเรื่องเศร้าสลดให้กลายเป็นเรื่ องตลกขบขัน หรือการเสนอมุมมองว่าชาวโรฮิงญาเป็นผู้ไม่พึงประสงค์ 

เป็นปัญหา เป็นภาระ หรือเป็นกลุ่มชนที่มีวาระซ่อนเร้น ตกเป็นเครื่องมือทางการเมือง การสร้างภาพตัวแทนในลักษณะ

เหล่านี้ มีส่วนท าให้อัตลักษณ์ของชาวโรฮิงญาถูกกดทับหรือเบียดขับ และเอื้อแก่การผลิตซ า้วาทกรรมแฝงอคติ ฉะนั้น 

การ์ตนูนิสตค์วรค านึงถงึประเดน็เกี่ยวกบัอตัลักษณซ์ึ่งเป็นเร่ืองที่มคีวามละเอยีดอ่อน และน าเสนอภาพตวัแทนของคนชาย

ขอบด้วยความระมัดระวัง ทั้งในแง่ของการเลือกใช้รูปสญัญะหรือถ้อยค า เพราะการสร้างภาพตัวแทนโรฮิงญาที่ปรากฏใน

การ์ตนูการเมอืงมอีทิธพิลต่อการสร้างภาพจ า หรือปลูกฝงัมายาคตเิกี่ยวกบัชาวโรฮิงญา 

 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ส  าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย ผู้ เขียนได้รับการบ ารุงด้านก าลังใจ และ

ก าลังทรัพย์จากคุณพ่อ คุณแม่ และน้อง ๆ ครอบครัวปอทเจส  
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ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. เจษฎา ศาลาทอง ผู้เป็นทั้งที่ปรึกษาและกลัยาณมิตร คอยดูแลเอาใจใส่ ผลักดัน และ

ให้ค าแนะน าด ีๆ เสมอมา ทั้งในเรื่องวิทยานิพนธ ์และการใช้ชีวิต 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุ์กท่าน ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิรงรอง รามสูต ส าหรับการ

สละเวลาอนัมีค่า ช่วยชี้ แนะทั้งแนวคิดเชิงวิพากษ์ จุดบกพร่อง และโจทย์ที่ท้าทายความสามารถ อาจารย์ ดร. ปอรรัชม์ 

ยอดเณร ส าหรับไมตรีจิต ความใส่ใจในรายละเอยีด และข้อคิดเหน็ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงตัวเล่มให้ดีย่ิง ๆ ขึ้น 

และรองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ส าหรับความกรุณาในการตอบรับเป็นกรรมการภายนอกฯ ปลีกเวลาจาก

ภารกจิรัดตวั เดนิทางไกลมาช่วยรับฟัง และแบ่งปันข้อคดิเหน็ในเชิงระเบยีบวิธวีิจัย ที่สามารถน าไปประยุกตใ์ช้ได้จริง  

ขอบพระคุณการ์ตนูนิสต ์คุณทวิวัฒน์ ภัทรกุลวณชิย์ (หมอ) คุณศักดา แซ่เอยีว (เซีย ไทยรัฐ) สมชัย กตญัญุตา

นันท ์(ชัย ราชวัตร) และคุณชัยวัฒน์ สวุัฒนรัตน์ (กุ่ย-ชัยวัฒน์) ที่กรุณาสละเวลา ให้ความร่วมมือในการสมัภาษณเ์ป็น

อย่างด ี 

ขอบพระคุณ บรรณาธกิารหนังสอืพิมพ์ Bangkok Post หนังสอืพิมพ์ไทยรัฐ และคุณสภุลักษณ์ กาญจนขุนดี ที่

ช่วยเหลือในด้านการประสานงานตดิต่อ 

ขอบคุณผู้มีส่วนร่วม ให้ค าแนะน า ให้ความช่วยเหลือทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น อาจารย์เซนโจ นะไก อาจารย์  

ดร.จิรยุทธ ์สนิธพัุนธุ ์Nicolas Verstappen  

ขอบคุณในไมตรีจิตจากเพ่ือน ๆ นายพศิน ศรีพนารัตนกุล นายวีรภัทร บุญมา นายนิธิ เนื่องจ านงค์ นายเมธี

พัชญ์ จงวโรทัย เพ่ือน ๆ โครงการ AIMS 2015 (เรื่องเล่าดิจิตอลกับการสร้างความเป็นพลเมืองอาเซียน) และมิตร

สหายชาวคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ทุกท่าน  
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มคีวามมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผลการใช้กจิกรรมค่ายภาษาองักฤษเพ่ือสร้างแรงจูงใจและเจตคตต่ิอการพูด

ภาษาองักฤษ ของนักศึกษาสาขาวิชาสงัคมศึกษา หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดิม

บางนางบวช จังหวัดสพุรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสงัคมศึกษา จ านวน 

30 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบส ารวจข้อมูลนักศึกษา และความคดิเหน็

ต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 2) แบบวัดเจตคติก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 3) แบบประเมิน

กจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ  สถิติที่ใช้ในการศึกษาคือ ค่าเฉล่ีย สามารถอภิปรายผลสรุปการศึกษาค้นคว้า ได้ 2 ประเดน็ 

ดงันี้  1)กจิกรรมภาษาองักฤษที่ใช้ในการจัดค่ายภาษาองักฤษ ทุกกจิกรรมมปีระสทิธภิาพสงู ในการพัฒนาทกัษะในการใช้

ภาษาองักฤษและเพ่ิมพูนความรู้ภาษาองักฤษของนักศึกษา 2)เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษโดยรวมของนักศึกษา

หลังจากการเรียนโดยใช้กจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัด ี3.97 สงูกว่าก่อนการท ากจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ 3.83 

ค าส าคญั: กจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ  แรงจูงใจต่อการพูดภาษาองักฤษ  เจตคตต่ิอการพูดภาษาองักฤษ 

 

Abstract 

The purposes of this research were study the effect of English camp activities on motivation and attitudes 

toward English speaking of students in Social Education, Thepsatri Rajabhat University Doem Bang Nangbuat  

Suphan Buri, Campus. The samples consisted of 30 students in fourth -year students in Social Education Program, 

obtained by Purposive Sampling. The research instruments were 1) students survey and opinions on the teaching of 

English 2) Attitude test before and after attending a camp. 3) Evaluation Camp in English. The data were analysed 

by mean. The results of the study were: 1 .  English activities used in the English camp. All activities are highly 

effective and develop skills in the English and knowledge of students. 2 .  The attitudes survey toward learning 

English Camp by the students after classes was 3.83 to 3.97 at high level. 

Keywords: English Camp, Motivation to speak English, Attitudes to speak English 

 
บทน า 

   ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญต่อประเทศไทยและทุกๆชาติทั่วโลก เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้

สื่อสารกนัระหว่างประเทศ ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียนคือ ภาษาองักฤษ จึงกล่าวได้ว่าภาษาองักฤษจะเป็นภาษาที่

สองของพลเมืองอาเซียนคู่กับภาษาประจ าชาติของแต่ละประเทศอีกด้วย (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2554) ดังนั้นเพ่ือให้
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สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศบัณฑิตไทยควรได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่ตนเองให้สามารถท างานในประเทศเพ่ือนบ้านได้ด้วย(ธัญญลักษณ์ วีระสมบัติ, 

2555, หน้า 21)  

  อย่างไรกต็าม ทกัษะการพูดภาษาองักฤษเป็นทกัษะที่มคีวามส าคัญต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ เป็นทกัษะที่แสดง

ถึงระดับความสามารถในการเรียนรู้ภาษาองักฤษ (Richards, 2008,p.19) อกีทั้งการพูดเป็นจุดประสงค์ส าคัญและเป็น

ตัวบ่งชี้ ถึงความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ คนที่เรียนภาษาหากไม่สามารถพูดภาษานั้นได้ จัดว่าเป็นผู้ที่มีความรู้

ในภาษานั้นไม่เพียงพอ (Ur, 1996, p.120) การเรียนการสอนในปัจจุบนัของนักศึกษาโดยทั่วไปมกัเป็นแบบการเรียนใน

ชั้นเรียน ซึ่งสร้างความซ า้ซาก จ าเจให้กบันักศึกษา นักศึกษาไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน นักศึกษามักไม่ให้ความ

สนใจในการเรียนเท่าที่ควร ท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาภาษาองักฤษอยู่ในเกณฑค่์อนข้างน้อย  เมื่อเทยีบ

กบัรายวิชาอื่นๆ ส่งผลให้นักศึกษาไม่มีความมั่นใจในการพูด ในการแสดงออกต่อที่ชุมชน ซึ่งเป็นทกัษะพ้ืนฐานที่ส  าคญั

ของการเป็นนักศึกษาสายคร ู  

  จากปัญหาดงักล่าว ท าให้ผู้วิจัยเกดิความสนใจและได้ศึกษาค้นคว้าและหาวิธ ีรปูแบบการจัดการเรียนการสอน ที่

มุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและเจตคติต่อการพูดภาษาองักฤษของนักศึกษา โดยการใช้กจิกรรม

ค่ายภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีโอกาสใช้ภาษาจริง ผู้ เรียนได้เ รียนรู้ ใน

บรรยากาศที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน (อาริน สะอดีี และ สรัุยยา สไุลมาน, 2551) ค่ายภาษาองักฤษเปิดโอกาสให้ผู้เข้า

ค่ายได้ใช้ภาษาองักฤษได้อย่างมั่นใจ ผู้วิจัยจึงมแีนวคดิ ดงัต่อไปนี้   

  1) ส ารวจความต้องการของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคม ด้วยแบบสอบถาม พบว่า

นักศึกษาต้องการพัฒนาด้านการพูด และการจัดกจิกรรมภาษาองักฤษให้กบัเดก็ๆ 

  2) การจัดกจิกรรมค่ายภาษาองักฤษและการประเมนิกจิกรรม 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

เพ่ือศึกษาผลการใช้กจิกรรมค่ายภาษาองักฤษเพ่ือสร้างแรงจูงใจและเจตคตต่ิอการพูดภาษาองักฤษ 

วิธีด าเนินการวิจยั  

  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสงัคมศึกษา จ านวน 30 คน ที่ลงทะเบยีน 

ในรายวิชา ภาษาองักฤษส าหรับครสูงัคมศึกษา หน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อ าเภอเดมิบาง

นางบวช จงัหวัดสพุรรณบุรี 

2) กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสงัคมศึกษา จ านวน 30 คน ซึ่งได้มา 

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1)  แบบส ารวจข้อมูลนักศึกษา และความคดิเหน็ต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

2) แบบวัดเจตคตก่ิอนและหลังการเข้าร่วมกจิกรรมค่าย 

3) แบบประเมนิกจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ  

วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ผู้วิจัย ด าเนนิการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้  

    1) เป็นการส ารวจเบื้องต้น เกี่ยวกบัข้อมูลโดยทั่วไปของนักศึกษา ที่มคีวามคดิเหน็ 

ต่อการเรียนในรายวิชาภาษาองักฤษ และส ารวจทกัษะทางภาษาองักฤษที่นักศึกษามคีวามต้องการที่จะพัฒนาตนเอง  

    2) น าผลจาการวิจัยขั้นตอนที่  1 มาออกแบบกิจกรรมในภาพรวมโดยค านึงถึงเป้าหมายและ

วัตถุประสงค ์การคดัเลือกเนื้อหา กจิกรรมที่สามารถบูรณาการเข้ากบัรายวิชาอื่นได้ 

    3) การวัดเจตคตต่ิอการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้แบบสอบถาม 
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    4) การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นให้เกิดการแข่งขัน ไม่ตึงเครียด ได้รับ

ความรู้ที่จะสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ได้ โดยแบ่งกจิกรรมออกเป็นดงันี้  

- Pictionary and Simon says 

- Pass me the ball and tennis 

- Up and down 

- Rowing the boat 

- การประเมนิกจิกรรม 

     5) เป็นการส ารวจเจตคตขิองนักศึกษาหลังเรียนที่มต่ีอการเรียนภาษาองักฤษ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. จากการส ารวจเจตคตขิองนักศึกษา 

2. จากการประเมนิกจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. หาค่าเฉล่ียของคะแนนเจตคตก่ิอนและหลังจัดกจิกรรมภาษาองักฤษ 

2. หาค่าเฉล่ีย จากการประเมนิกจิกรรม 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค่าเฉลีย่ประสิทธิภาพของแต่ละกิจกรรมในค่ายภาษาองักฤษ 

 

กิจกรรม 

Pictionary 

and Simon 

says 

Pass me the 

ball and 

tennis 

Up and 

down 

Rowing the 

boat 

1. มีการอธบิายและวิธกีารท ากจิกรรมชัดเจน 4.15 4.24 4.43 4.39 

2. กจิกรรมช่วยให้นักเรียนเกดิความมั่นใจในการใช้ภาษา 4.24 4.21 4.24 3.59 

3. นักศกึษามีโอกาสใช้ภาษาและท่าทางเพ่ือสื่อความหมาย 3.82 3.65 3.62 3.71 

4. การจัดกลุ่มนักศกึษาเหมาะกบัลักษณะของกจิกรรม 3.71 3.76 3.94 3.82 

5. การด าเนินกจิกรรมกระชับ ต่อเนื่องและชัดเจน 4.12 3.35 3.97 4.00 

6. นักศกึษาทุกคนมีส่วนร่วมในกจิกรรม 4.34 4.43 4.19 4.38 

7. วิธเีล่นเข้าใจง่ายและสามารถปฏบิัติได้อย่างถูกต้อง 4.19 4.54 3.97 4.30 

8. ระยะเวลาในการท ากจิกรรมเหมาะสม 4.50 3.93 4.40 4.67 

9. กจิกรรมสนุก ไม่เครียด 4.30 4.07 4.37 3.89 

10. กจิกรรมเหมาะสมกบัความรู้และความสามารถ 4.06 4.18 4.03 3.85 

ค่าเฉล่ียรวม 4.14 4.03 4.11 4.06 

ระดับประสทิธภิาพของกจิกรรม สงู สงู สงู สงู 

จากตารางที่ 1 จะเหน็ได้ว่ามกีจิกรรมที่ใช้ในค่ายภาษาองักฤษมปีระสทิธภิาพสงู คอื มค่ีาเฉล่ีย 4.03 – 4.14 

โดยพิจารณาในรายละเอยีดของแต่ละกจิกรรมมปีระสทิธภิาพสงูตามล าดบัดงันี้  คอื Pictionary and Simon says (4.14), 

Up and down (4.11), Rowing the boat (4.06), Pass me the ball and tennis (4.03)   
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการเปรียบเทยีบเจตคตขิองกลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอการเรียนวิชาภาษาองักฤษก่อนและหลัง

การเข้าร่วมกจิกรรม 

 

ที่ 

 

รายการ 

เจตคติ 

ก่อนการเขา้ค่าย หลงัการเขา้ค่าย ความ

แตกต่าง ค่าเฉล่ีย แปล ค่าเฉล่ีย แปล 

1. วิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาที่เรียนสนุก 3.37 ปานกลาง 3.51 ดี 0.14 

2. วิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาที่ง่าย 4.20 ดี 4.58 ดีมาก 0.38 

3. ข้าพเจ้าคดิว่าจะสามารถพัฒนาความรู้ภาษาองักฤษ

ได้ 

4.49 ดี 4.52 ดีมาก 0.03 

4. ข้าพเจ้ามั่นใจในการแสดงออกโดยใช้ภาษาองักฤษ 3.11 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 0.04 

5. ข้าพเจ้ามีความตื่นตัวทกุคร้ังเมื่อเรียนภาษาองักฤษ 3.33 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 0.10 

6. ข้าพเจ้าคดิว่าการพูดภาษาองักฤษเป็นเรื่องไม่ยาก 3.38 ปานกลาง 3.53 ดี 0.15 

7.  การเรียนไวยากรณ์เป็นสิ่งที่จ าเป็น 4.25 ดี 4.32 ดี 0.07 

8. ข้าพเจ้ากล้าพูดโต้ตอบโดยใช้ภาษาองักฤษ 4.78 ดีมาก 4.89 ดีมาก 0.11 

9. การออกเสยีงภาษาองักฤษที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ต้อง

ฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ 

4.28 ดี 4.34 ดี 0.06 

10. เมื่อเปรียบเทยีบวิชาภาษาองักฤษกบัวชิาอื่นๆแล้ว 

ข้าพเจ้าคดิว่าภาษาองักฤษเป็นวชิาที่ยาก 

3.16 ปานกลาง 3.51 ดี 0.35 

 ค่าเฉลีย่รวม 3.83 มีเจตคติที่

ดี 

3.97 มีเจตคติที่

ดี 

0.14 

จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการจดักจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ นักศึกษามเีจตคตต่ิอการเรียนวิชาภาษาองักฤษใน

ระดบัที่ด ีมค่ีาเฉล่ียรวม 3.83 และหลังการเรียนโดยการใช้กจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ นักศึกษามเีจตคตใินระดบัที่ดขีึ้น 

คอื ค่าเฉล่ีย 3.97 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดมิ 0.14  

อภิปรายผลการศึกษา 

  ในการวิจัยคร้ังนี้มปีระเดน็ส าคญัที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี้ 

1. จากการน ากจิกรรมค่ายภาษาองักฤษมาใช้สร้างแรงจูงใจกบันักศึกษานั้น พบว่ากจิกรรมค่ายมีประสทิธภิาพ

ทั้งนี้อาจด้วยเหตผุลว่า การพัฒนานักศึกษากลุ่มตวัอย่างเป็นการพัฒนาที่ตรงตามวัตถุประสงคข์องผู้เรียนตรงตามแนวคดิ

ของ Graves (2000) และ Nunan (1998) ที่ เสนอว่า การพัฒนาหลักสูตรที่แท้จริง  คือต้องมรการวิเคราะห์และ

วัตถุประสงคใ์ห้ชัดเจน ตรงตามความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 

2. เจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษ เจตคติต่อการเรียนภาษาองักฤษหลังการเข้าค่ายของนักศึกษาโดยรวมและ

เกอืบทุกข้อรายการเพ่ิมขึ้นจากก่อนเข้าค่าย นั่นคอืนักศึกษามเีจตคตต่ิอภาษาองักฤษในทางที่ดเีพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากเกม

และกิจกรรมต่างๆ มีความหลากหลาย สนุก และไม่เครียด ท าให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะการพูดได้อย่างเตม็ที่ 

ก่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  ใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ Lochana and Deb (2006) 

อกีทั้งมกีารจัดเรียงล าดบัการใช้กจิกรรมได้อย่างเหมาะสม 

 

สรุปผลการศึกษา 

 1.1 กจิกรรมภาษาองักฤษที่ใช้ในการจัดค่ายภาษาองักฤษ ทุกกจิกรรมมปีระสทิธภิาพสงู ในการพัฒนาทกัษะใน

การใช้ภาษาองักฤษและเพ่ิมพูนความรู้ภาษาองักฤษของนักศึกษา  

 1.2 เจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยรวมของนักศึกษาหลังจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมค่าย

ภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัด ี3.97 สงูกว่าก่อนการท ากจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ 3.83  
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บทคดัย่อ 

การวิจัยครั้งนี้  มวีัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) พัฒนาเวบ็ไซตเ์พ่ือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวดัลพบุรี 2) เพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจที่มีต่อเวบ็ไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนจังหวัดลพบุรี 

จ านวน 50 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เวบ็ไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในการใช้งานเวบ็ไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี วิธกีารศึกษา คือ 1. ศึกษาและเกบ็รวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 2. จัดท าโครงร่างเว็บไซต์ด้วย site map 3. พัฒนาเว็บไซต์การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 4. เผยแพร่เวบ็ไซตส์ู่สาธารณชนเพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสมัพันธข่์าวสารและกจิกรรม 

และ 5. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเวบ็ไซต์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาเว็บไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีสามารถน าไปใช้งานในการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีได้เป็นอย่างดี ท าให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ

สามารถศึกษาศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีในรูปแบบของเวบ็ไซต์ที่สามารถศึกษาได้ทุกที ทุกเวลา และจากการศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเวบ็ไซตใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  

ค าส าคญั: การพัฒนาเวบ็ไซต,์ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 

 

 

Abstract 

 This research. The purpose is to: 1) Develop a website for cultural conservation in Lop Buri Province. 2) 

To study satisfaction. To the site of cultural conservation in Lopburi. The sample consisted of 50 people in Lop 

Buri. The tools used in the study were Lopburi cultural and art conservation website. And the satisfaction 

questionnaire on using the website of cultural conservation in Lopburi province. How to study: 1. Study and collect 

information about the arts and culture of Lopburi. 2. Make a site map with a site map. 3. Develop a website for 

conservation of art. 4. Lopburi Culture 4. Publish the website to the public as a channel for publicity, news and 

activities, and 5. Study satisfaction. Users of the site Data was analyzed by percentage, mean and standard deviation. 

The study indicated that Website development, cultural preservation province can be put to use in outreach messages. 

And activities relating to the cultural province as well. Visitors interested in studying the arts and culture of Lop 

Buri in the form of websites can study anytime and from the study of the satisfaction of the users in the overall 

picture at a high level.  

Keywords: Website Design and Development, Cultural Awareness Lopburi. 
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บทน า 

  ศิลปวัฒนธรรม เป็นลักษณะที่แสดงถึงความเจริญของหมู่คณะ ของชุมชนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่หล่อหลอมความ

เชื่อทางศาสนา ศิลปะความรู้  ระเบียบแบบแผนประเพณีของคนในชุมชนให้เป็นแนวเดยีวกนั เป็นกจิกรรมที่มีการปฏบิตัิ

สบืเนื่องกนัมา เป็นเอกลักษณแ์ละมคีวามส าคญัต่อสงัคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย 

คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ อันเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมของสังคมเชื้ อชาติต่างๆ กลายเป็นประเพณีประจ าชาติและ

ถ่ายทอดกนัมาโดยล าดับเพราะเหตุนี้จึงมีการจัดท าบทความจากนี้ขึ้นเพ่ือให้มองเหน็ความสมัพันธใ์นการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารในทางอินเตอร์เนต็ (ภานุพงศ์ ปัญญาดี, 2551) คนทั่วไปจะได้ทราบถึงความเป็นมาของศิลปวัฒนธรรมใน

จังหวัดลพบุรี ว่ามีที่มาอย่างไร แล้วมีอะไรเกี่ยวข้องบ้าง  และเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดลพบุรีศูนย์

หายไปด้วย จากการศึกษารวบรวมข้อมูล และสมัภาษณป์ระชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรีพบว่า การศึกษาค้นคว้า

หาข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดลพบุรีนั้นล้าช้า และอยู่ในกลุ่มคนที่จ ากัด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการพัฒนา

เวบ็ไซตเ์พ่ือใช้ในการเผยแพร่ ประชาสมัพันธข้์อมูลข่าวสาร และเกรด็ความรู้ให้แก่ประชาชนที่สนใจ ซึ่งผู้วิจัยมแีนวคดิใน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ด้วยการน ามาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอข้อมูลศิลปวัฒนธรรมให้ประชาชนที่สนใจค้นคว้าหา

ข้อมูล ซึ่ งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการรับรู้ ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว การหาข้ อมูลจากเว็บไซต์มีความ

สะดวกสบาย เข้าถึงได้ง่าย ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และท าให้เวบ็ไซต์มีความทนัสมัย และน่าสนใจของข้อมูลข่าวสารที่

เป็นปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาเวบ็ไซตเ์พ่ือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 2) เพ่ือศึกษาความ

พึงพอใจที่มต่ีอเวบ็ไซตก์ารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

วิธีการศึกษา 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ประชาชนจังหวัดลพบุรีที่สนใจศึกษาศิลปวฒันธรรมจังหวัดลพบุรี ที่เปิด

ให้บริการระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถงึ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  

  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 

  ประชาชนที่สนใจศึกษา และใช้เวบ็ไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ที่ได้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถงึ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งมผีู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 50 

คน โดยใช้วิธกีารเลือกแบบสมคัรใจ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

1. เวบ็ไซตก์ารอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 

2. แบบสอบถามผู้ใช้บริการที่มต่ีอเวบ็ไซตก์ารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 

 ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 

  1. การศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 

 1.1 แหล่งข้อมูลทุตยิภมู ิจากการศึกษาเอกสาร ต ารา ของศิลปวฒันธรรมจังหวัดลพบุรี โดยน ามา

พิจารณาร่วมกบัข้อมูลปฐมภมู ิ

  1.2 แหล่งข้อมูลปฐมภมู ิเป็นการเกบ็ข้อมูลภาคสนาม จากการสมัภาษณบุ์คลากรของจังหวัดลพบุรี 

  2. จัดท าโครงร่างเวบ็ไซตด้์วย site map 
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รปูที่ 1 โครงร่างเวบ็ไซตด้์วย site map 

 

 3. พัฒนาเวบ็ไซตก์ารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี โดยใช้ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ เคร่ือง 

          คอมพิวเตอร์ กล้องวีดโีอ และกล้องถ่ายรปู 

  4. เผยแพร่เวบ็ไซตส์ู่สาธารณชนเพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสมัพันธข่์าวสาร และกจิกรรม 

  5. ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเวบ็ไซต ์

 

ผลการศึกษา 

  การศึกษาเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี มวีัตถุประสงค์ 

1) พัฒนาเวบ็ไซต์เพ่ือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อเวบ็ไซต์การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการพัฒนาเวบ็ไซตก์ารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 

สามารถน าไปใช้งานในการเผยแพร่ประชาสมัพันธข่์าวสาร และกจิกรรมได้เป็นอย่างด ีซึ่งท าให้บุคคลทั่วไปสามารถศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีในรูปแบบของเวบ็ไซต์ที่สามารถศึกษาได้ทุกท ีทุกเวลา ความต้องการ และความพึงพอใจ

ของกลุ่มตวัอย่างที่มต่ีอเวบ็ไซตก์ารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี พบว่า ด้านความต้องการเวบ็ไซต ์กลุ่มตวัอย่างมี

ความต้องการมีเวบ็ไซต์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี (x̅ = 4.50, S.D. = 0.50) ด้านข้อมูล ในเวบ็ไซต์ กลุ่ม

ตัวอย่างเหน็ว่าข้อมูลที่น าเสนอเป็นประโยชน์ ตรงกบัความต้องการ (x̅ = 4.33, S.D. = 0.76) ด้านรูปแบบของเวบ็ไซต์ 

กลุ่มตัวอย่างเหน็ว่าการจัดรูปแบบหน้าจอ รูปภาพ และส ีมีความเหมาะสม (x̅ = 4.20, S.D. = 2.08) ด้านการใช้งาน 

กลุ่มตัวอย่างเหน็ว่ามีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ (x̅ = 4.20, S.D. = 0.72) และในภาพรวม กลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจในการพัฒนาและออกเวบ็ไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจั งหวัดลพบุรีอยู่ในระดับมาก (x̅ = 

4.20, S.D. = 0.50) 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความพึงพอใจในการใช้งานเวบ็ไซตก์ารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลีย่ 

(�̅�) 

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ความหมาย 

1. ดา้นความตอ้งการเว็บไซต ์  

เวบ็ไซต์ช่วยประชาสมัพันธใ์ห้ศลิปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นที่รู้จัก 3.67 0.92 พึงพอใจ 

เวบ็ไซต์สามารถน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัศลิปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีได้ดี 3.5 0.95 พึงพอใจ 

ท่านมีความต้องการมีเวบ็ไซต์เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีมาก

เพียงใด 

4.5 0.5 พึงพอใจมาก 

2. ดา้นขอ้มูล ในเว็บไซต ์  

ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน อธบิายข้อมูลได้ชัดเจน 3 3.39 พึงพอใจ 

ข้อมูลมีความทนัสมัย น่าสนใจ 2.84 1.04 พึงพอใจน้อย 

ข้อมูลที่น าเสนอเป็นประโยชน์ ตรงกบัความต้องการ 4.33 0.76 พึงพอใจมาก 

3. ดา้นรูปแบบของเว็บไซต ์  

จัดรปูแบบหน้าจอ รปูภาพ และส ีมีความเหมาะสม 4.2 2.08 พึงพอใจมาก 

ตัวอกัษรอ่านง่าย ชัดเจน 2.7 3.24 พึงพอใจน้อย 

4. ดา้นการใชง้าน  

ความรวดเรว็ในการเข้าถึงหน้าเวบ็เพจ 2.5 1.25 พึงพอใจน้อย 

ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล 3 3.02 พึงพอใจ 

มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ 4.2 0.72 พึงพอใจมาก 

5. ความพึงพอใจโดยรวม  

ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการเวบ็ไซต์ 5 0.65 พึงพอใจมาก

ที่สดุ 

เฉลีย่รวม 4.2 0.5 พึงพอใจมาก 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2 เวบ็ไซต์การอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี 
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สรุปผลการศึกษา 

   การวิจัยครั้งนี้  พบว่า การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

สามารถน าไปใช้งานในการเผยแพร่ประชาสมัพันธข่์าวสาร และกจิกรรมได้เป็นอย่างด ีซึ่งท าให้บุคคลทั่วไปสามารถศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีในรูปแบบของเวบ็ไซต์ที่สามารถศึกษาได้ทุกท ีทุกเวลา และความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่าง

ที่มีต่อการออกแบบ และพัฒนาเวบ็ไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการ

เวบ็ไซต์ระดับมากที่สดุ เรื่อง ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการเวบ็ไซต์(�̅� = 5.00, S.D. = 0.65) รองลงมากลุ่ม

ตัวอย่างมีความต้องการเวบ็ไซต์ระดับมาก ข้อมูลที่น าเสนอเป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการ (�̅� = 4.33, S.D. = 

0.76) และ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมาก เรื่อง การมีช่องทางการติดต่อสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะ     

( 𝐱 ̅= 4.20, S.D. = 0.72) ตามล าดับ ซึ่งในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการพัฒนาและออกเวบ็ไซต์การ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.20, S.D. = 0.50) 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากผลการวิจัยที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับทฤษฏีที่ได้ศึกษา คือ การชักจูงใจ การโน้มน้าวใจ 

(Theory  of  persuasion) ที่กล่าวไว้ว่า เป็นทฤษฎหีนึ่งที่อยู่ในกลุ่มทฤษฎโีครงสร้างในสมอง ทฤษฎนีี้มคีวามเชื่อว่าการที่

จะชักจูงใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเหมือนกนัการกระตุ้น บุคคลนั้น เพ่ือให้เกดิการตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการให้เป็น 

และในกระบวนการสื่อสารจะมีช่องว่างหรือตัวกลางระหว่างการกระตุ้นและการตอบสนอง ซึ่งถือว่าเป็นตัวกลางที่ส  าคัญ

มากในการสื่อสาร ซึ่งเวบ็ไซต์ถอืเป็นสื่อกลางในการประชาสมัพันธท์ี่ปัจจุบันก าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และการ

ออกแบบเพ่ือพัฒนาเวบ็ไซต์การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เป็นการประชาสมัพันธข่์าวสาร และเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกบัศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ที่อาศัยเคร่ืองมอืทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกดิประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและบุคคล

ที่สนใจเข้ามาศึกษาข้อมูลเป็นอย่างย่ิงเพ่ือให้ง่ายต่อการรับรู้ ข้อมูลเกี่ยวกบัศิลปวฒันธรรมจังหวัดลพบุรีการประชาสมัพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีผ่านอินเตอร์เนต็กจ็ะท าให้มีประชาชนทั่วไปสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ

ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีได้ง่ายมากขึ้ นและไม่เสียเวลาในการติดต่ออีกด้วยซึ่งจากการศึกษาความพึงพอใจของ

ผู้ใช้งานเวบ็ไซตใ์นภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

กิตติกรรมประกาศ  
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แกนน าการพัฒนาสขุภาวะของผู้สงูอายุชุมชนต าบลดงมะดะ  
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บทคดัย่อ 

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1 )เพ่ือศึกษาการด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะของผู้สงูอายุ และ 2)เสริมสร้างศักยภาพแกนน า

การพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสม  (Mixed 

method research) เริ่มต้นจากกระบวนการส ารวจเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 384 คน จากประชากร

สงูอายุในชุมชนต าบลดงมะดะ 1,308 คน ต่อมาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพใช้การสงัเกต การสมัภาษณ์เชิงลึก และจัดเวทชุีมชน

เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพแกนน าการพัฒนาสขุภาวะของผู้สงูอายุ มกีารคดัเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง ได้แก่ตวัแทนผู้สงูอายุ

จาก 15 หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ จ านวน 20 คน  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลการสงัเกต การสมัภาษณ์เชิงลึก และจัดเวทชุีมชนเป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

ร่วมกบัแกนน าผู้สงูอายุในด้านการพัฒนาศักยภาพ การสร้างแกนน าพัฒนาสขุภาวะผู้สงูอายุ แนวทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ

ท างานแบบเครือข่ายการพัฒนาสขุภาวะผู้สงูอายุในชุมชน โดยใช้ฐานคดิเชิงอปุนัย วิเคราะห์ไปพร้อมๆกบัการจัดกระบวนการ  

  ผลการวิจัยพบว่าการด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะของผู้สงูอายุต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มี

ระดับคะแนนเฉล่ียการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีทางกายมากที่สุด คิดเป็น 62.4 คะแนน โดยให้ความส าคัญกับการ

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ส่วนการศึกษาศักยภาพแกนน าที่สอดคล้องกับแนวคิดการพ่ึงตนเองของชุมชน พบว่ามีความ

คิดเห็นต่อศักยภาพการพัฒนาผู้สูงอายุด้านการพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยีมากที่สุด คิดเป็็น 50.4 คะแนน และการส่งเสริม

ศักยภาพแกนน าการพัฒนาสขุภาวะของผู้สงูอายุ ผลการศึกษาพบว่าแกนน าการพัฒนาสขุภาวะของชุมชนมุ่งเน้นการมีบุคคลที่

เป็นผู้น าในชุมชนที่เป็นตัวแทนการอยู่ดีมีสขุ เพ่ือการสร้างภมูิคุ้มกนัต่อการเปล่ียนแปลง และการสร้างศักยภาพในบุคคล โดย

สขุภาวะเป็นกรอบการมคุีณภาพชีวิตที่ดทีั้ง 4 ด้าน คอื กาย ใจ สงัคม และปัญญา  

ค าส าคญั: แกนน าการพัฒนาสขุภาวะ ผู้สงูอายุ สขุภาวะ 

 

Abstract 

The purposes of this study were 1) studying about the well-being among elders and 2) determining the 

important leadership traits for elderly leaders in Dong Mada Sub-district, Maelao District, Chiang Rai Province. 

Methods of quantitative approaches was used with questionnaires. After that Methods of qualitative data were used 

with observation, community forum and In-depth interviews.  The sample group consisted of 384 elderly and key 

informant in qualitative data of 20 elderly citizens who are members of different elderly clubs in Dong Mada Sub-

district. Analysis of qualitative statistics percentage mean standard deviation and Analysis of observation data In-

depth interview And community stage with inductive concepts. 
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The results showed informants placing high importance on good physical health through nutritious diets 

and healthy eating habits.  Their agreement received 4.62 points on a full scale of 5 points.   This was the most 

important aspect for developing well-being among elders in the community.  Concerning aspects of leadership, the 

elder leaders deemed   the top leadership trait for elderly leaders was the ability to be an autonomous learning of 

modern technology especially concerning assess to knowledge that would help benefit and serve the local 

community.   It was determined that self-reliance in technology received 4.50 points out of 5 points.  From these 

results leaders revealed that they are most concerned about healthy eating habits and the application of self-reliant 

use of technology in developing well-being in the Dong Mada elderly community.   By following through on their 

aspirations, the elderly community now have a clearer focus and can better develop well-being through self-

reliance, resilience and immunity and improve the quality of their physical and mental health.      

Key Words : Health leaders, Elderly, Well-being 

 

บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดย ในปี 2568 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคม

ผู้สงูอายุเตม็ตัว และคาดว่าจะมีผู้สงูอายุประมาณ 14 ล้านคน ขณะนี้ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 64.5 ล้านคน ใน

จ านวนนี้ เป็นผู้สงูอายุ 60 ปีขึ้น จ านวน 9.4 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 14.5 ของประชากร โดยเพ่ิมขึ้นปีละประมาณ 5 แสน

คน คาดว่าภายในปี 2568 ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสงัคมผู้สงูอายุโดยสมบูรณ ์)Aged Society) จ านวนผู้สงูอายุจะมปีระมาณ 

14.4 ล้านคน หรือเพ่ิมขึ้นเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด กล่าวคือจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน 

)ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)ในด้านการดูแลผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต 

กระทรวงสาธารณสขุได้มกีารพัฒนาระบบการดูแล 3 กจิกรรมหลัก ได้แก่ 1. การตรวจคดักรองเพ่ือป้องกนัปัญหาสขุภาพ

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เช่น โรคซึมเศร้า โดยเน้นที่ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกว่า 8,000 แห่ง ร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพัฒนาบุคลากรดูแลผู้สงูอายุ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพผู้สงูอายุในหมู่บ้านชุมชน 

ประเมินความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวัน เพ่ือดูแลที่เหมาะสม โดยขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาสมุด

บนัทกึสขุภาพผู้สงูอายุคล้ายคู่มอืการดูแลเดก็แรกเกดิ เพ่ือดูแลอย่างต่อเนื่อง ใช้ได้ทั่วประเทศ อยู่ระหว่างการประเมนิผล 

2. พัฒนาระบบบริการสขุภาพเชื่อมโยงจากสถานพยาบาลสู่ชุมชน เช่น การดูแลผู้สงูอายุที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม การดูแล

ผู้สงูอายุติดเตียงที่บ้าน และ 3. ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่นมีระบบการดูแลและส่งเสริมสขุภาพผู้สงูอายุ การสร้างต าบล-

อ าเภอสขุภาพด ี80 ปียังแจ๋ว )กรมอนามยั, 2556) 

 จากสถานการณ์เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ และการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรดังกล่าว ก่อให้เกิดการ

ตื่นตวัและมผีลการศึกษาและกระบวนการต่างๆเพ่ือการเตรียมความพร้อมและมุ่งสู่การมคุีณภาพชีวิตที่ดใีนทุกช่วงวัย อนั

เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย โดยมีผลเชิงสถิติเกี่ยวกบัดัชนีชี้ วัดความอยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนัของ

สงัคมไทย  พบว่าองค์ประกอบหลักในการเสริมสร้างความอยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนัในสงัคม องค์ประกอบเริ่มต้นจากระดบั

ปัจเจกไปจนถึงโครงสร้างสงัคม ประกอบไปด้วย การมีสขุภาวะ ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแขง็ เศรษฐกจิเข้มแขง็และ

เป็นธรรม สภาพแวดล้อม/ระบบนิเวศสมดุล และสงัคมประชาธปิไตยที่มีธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดัชนีความอยู่เยน็

เป็นสขุ อยู่ที่ร้อยละ 71.68  72.15  72.76 ในปีพ.ศ. 2555 2556 และ 2557 ตามล าดับ ดังนั้นสิ่งส าคัญประการหนึ่ง

ในแนวทางการพัฒนาภายใต้สภานการณ์การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายุนี้  คือการพัฒนาตาม

กรอบยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งเริ่มต้นจากการสร้างการพ่ึงตนเองและพัฒนาระดับปัจเจก

บุคคล คอืสขุภาวะในผู้สงูอายุ )บวัพันธ ์พรหมพักพิง, 2550) 

 แนวคิดการพัฒนาสขุภาวะ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภมูิคุ้มกนัต่อการเปล่ียนแปลง และการสร้างศักยภาพใน

บุคคล โดยสขุภาวะเป็นกรอบการมคุีณภาพชีวิตที่ดทีั้ง 4 ด้าน สขุภาวะแต่ละด้านอาจมอีงคป์ระกอบด้านละ 4 รวมเป็นสขุ

ภาวะ 4 x 4 = 16 ได้แก่ สขุภาวะทางกาย ประกอบด้วย ร่างกายแขง็แรง ปลอดสารพิษ ปลอดภัย มีสมัมาชีพ  สขุภาวะ
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ทางจิต ประกอบด้วย ความดี ความงาม ความสวย ความมีสติ สขุภาวะทางสงัคม ประกอบด้วย สงัคมสสุมัพันธ ์สงัคม

เข้มแขง็ สงัคมยุตธิรรม สงัคมสนัต ิและสขุภาวะทางปัญญา ประกอบด้วย ปัญญารู้รอบรู้ เท่าทนั ปัญญาท าเป็น ปัญญาอยู่

ร่วมกนัเป็น ปัญญาบรรลุอสิรภาพ )ประเวศ วะสี, 2551) สขุภาวะจึงเป็นแนวคิดที่เสริมสร้างการมีคุณภาพชีวิตี่ดีในทุก

ช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยผู้สงูอายุนั้น การมีสขุภาวะคือ 1) การมีสขุภาพกายที่แขง็แรง มีรายได้ที่เพียงพอกบัการ

ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง  2) มีสขุภาพจิตดี จิตใจเข้มแขง็ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีที่พ่ึงพิงทางใจที่ก่อให้เกดิความสขุ 3) 

การมีสงัคมที่ดี คือสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่ปลอดภัย ชุมชนเข้มแขง็ พ่ึงตนเอง มีเมตตาธรรมและช่วยเหลือดูแลซึ่งกนั

และกัน 4)การมีสุขภาวะทางปัญญา คือการมีความเจริญงอกงามทางความรู้  มีปัญญาในการตัดสนิใจ การเตรียมความ

พร้อม การร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และด ารงตนอยู่ภายใต้สถานการณต่์างๆอย่างมคีวามสขุ 

ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็นชุมชนหนึ่งที่อยู่ในพ้ืนที่บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

และชื่อชุมชนแห่งนี้ เป็นที่รู้ จักกันเกี่ยวกับการประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงแห่งหนึ่งของประเทศไทย นั่นคือ

เหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี พ.ศ. 2557 และจากสถานการณ์ในคร้ังนั้น ก่อให้เกิดความตระหนักย่ิงขึ้นเกี่ยวกับความ

เข้มแขง็ชุมชน การมีความสามัคคีและความร่วมมือในการแก้ไขสถานการณ์และเยียวยาปัญหา เดิมนั้นส่วนใหญ่เป็นการ

รวมกลุ่มกนัเพ่ือท ากจิกรรมทางด้านเศรษฐกจิ เช่นกลุ่มอาชีพ สหกรณก์ารออม หรือท าอาชีพเสริม แต่หลังจากเหตุการณ์

แผ่นดินไหวคนในชุมชนกม็ีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน ตั้งแต่ด้านสุขภาพ ด้านภูมิปัญญา และความสนใจ

ร่วมกนัต่างๆ ในที่นี้ ชุมชนให้ความส าคัญกบัความร่วมมือ และผู้สงูอายุเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการริเร่ิมรวมกลุ่มและ

เป็นแกนน าในการการด าเนินกิจกรรม ด้านสุขภาพ สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ และผู้ ถ่ายทอดภมูิปัญญาใน

แหล่งเรียนรู้ที่ได้ด าเนินการโดยมีผู้สูงอายุเป็นแกนหลัก นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนยังมีการติดต่อ

ประสานงานกนัเป็นเครือข่ายที่ท ากจิกรรมร่วมกนัมากย่ิงขึ้นอกีด้วย  

ดงันั้น จากข้อมูลสิ่งต่างๆที่เกดิขึ้นในชุมชนนี้มีความน่าสนใจและควรส่งเสริมให้เกดิการบูรณาการเป็นเครือข่าย

สงัคมผู้สงูอายุในต าบลดงมะดะ ที่มีการพัฒนาสขุภาวะทั้ง 4 ด้าน เกดิชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาสขุภาวะในผู้สงูอายุ 

โดยมแีกนน าผู้สงูอายุ เป็นการถ่ายทอดองคค์วามรู้และถอดสรปุบทเรียน จากชุมชนสู่ชุมชน จากชุมชนเพ่ือชุมชน เพ่ือการ

พ่ึงตนเอง เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ และเพ่ือแนวทางการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดขีองสงัคมผู้สงูอายุในอนาคตในอนาคต  

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1) ศึกษาการด ารงชีวิตอย่างมสีขุภาวะของผู้สงูอายุในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

2) เสริมสร้างศักยภาพแกนน าการพัฒนาสขุภาวะของผู้สงูอายุในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

แนวคิดท่ีเกี่ยวขอ้ง 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีกระบวนการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการศึกษา

ศักยภาพของผู้สงูอายุและการด ารงชีวิตอย่างมสีขุภาวะในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จากนั้นน าตวัชี้ วดั

ด้านสขุภาวะมาเป็นกลไกขับเคลื่อนกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพของผู้สงูอายุด้านสขุภาวะ และส่งเสริมการสร้างแกน

น าการพัฒนาสขุภาวะของผู้สงูอายุในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพ่ือสามารถบูรณาการเครือ ข่ายแกน

น าผู้สูงอายุในการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุและเป็นการเสริมสร้างความเข้มแขง็บนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเองของชุมชน

ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายต่อไป โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการทบทวนแนวคิดหลักในการวิจัยครั้งนี้  รวมถงึ

ศึกษาสถานการณส์งัคมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

การศึกษาเกี่ยวกบัสุขภาวะ (Well-being) สุขภาวะอาจสามารถสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติที่จับต้องได้ คือ 

ร่างกายแขง็แรง ส่วนด้านจิตใน คือการท าความดี ความงาม ความสงบ ความมีสติ และมีความสขุ ด้านสงัคมมุ่งเน้นให้

เกดิ สงัคมสสุมัพันธ ์หมายถึง มีความสมัพันธท์ี่ดีทุกระดบัตั้งแต่ในครอบครัว ชุมชน และสงัคมเข้มแขง็ สงัคมสนัติ ส่วน

สขุภาวะในระดบัปัญญา คอืการมปัีญญารู้รอบรู้ เท่าทนั ปัญญาท าเป็น ปัญญาอยู่ร่วมกนัเป็น และปัญญาที่ลดความเหน็แก่

ตัวลง มีอิสรภาพมากขึ้ น จนถึงท าให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิง ทั้งหมดรวมกัน 4 ด้าน 16 ประการ เป็นสุขภาวะที่

สมบูรณ์ สขุภาวะเกดิจากการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เพ่ือการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน การเรียนรู้นี้ ต้องเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เอาวิชา

เป็นตวัตั้ง )ประเวศ วะสี, 2551)  
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ความอยู่ดีมีสุขในการพฒันา (Wellbeing in Development) ที่ปัจจุบนัได้มกีารน าเอาแนวคดิความอยู่ดมีีสขุมา

ใช้ในหลายสาขาวิชาในปี พ.ศ. 2544 ได้มีกลุ่มนักวิชาการรวมตัวกันภายใต้กลุ่มวิจัยที่ชื่อว่า “Research Group on 

Wellbeingin Developing Countries”กลุ่มวิจัยกลุ่มนี้น าโดย Allister McGregor และการมองความหมายของความอยู่ดมีี

สขุ คอื“เงื่อนไขและภาวะของสงัคมที่เอื้ออ านวยให้มนุษย์ สามารถแสวงหาและบรรลุถงึสิ่งที่เขาปรารถนา โดยที่การกระท า

ของเขาเองไม่ได้ลดทอนความอยู่ดมีสีขุของผู้อื่น” (Gough and McGregor 2007 อ้างใน บวัพันธ ์พรหมพักพิง, 2549)  

แนวคิดทุนทางสงัคม ทุนทางสังคมที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งปัจจัยที่เอื้ อให้เกิดทุนทางสังคมจากภายในและ

ภายนอกชุมชน จะเห็นได้ว่า “ทุนทางสังคม” เป็นคุณค่าเดิมที่สังคมไทยมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการมีน า้ใจต่อกัน การ

แบ่งปันซึ่งกนัและกนั ความเอื้ออาทรที่มีต่อกนั การเกาะเกี่ยวกนัทางสงัคม การรวมกลุ่มเป็นองค์กร หรือการจัดตั้งเป็น

เครือข่ายต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรผสมผสาน เครือข่ายโรงสีชุมชน กลุ่มเยาวชนส านึกรักษ์บ้านเกิด เป็นต้น รวมทั้งภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการเรียนรู้ที่ชุมชนสร้างสรรค์และสั่งสมขึ้นมาเพ่ือการด ารงชีพ ฉะนั้นทุนทางสงัคมดังกล่าวนี้

คือพลังส าคัญที่จะขับเคล่ือนให้ชุมชนต่าง ๆ มีความสามารถในการเพ่ิมทุนทางสงัคมให้กบัชุมชนตนเองมากขึ้น มีความ

เท่าทนัต่อปัญหาและมีความสามารถในการจัดการกบัปัญหาได้มากขึ้น และท้ายที่สดุสามารถพ่ึงพาตนเองได้จริงในระยะ

ยาว โดยสรุปคือ การพัฒนาทุนทางสงัคมของไทย ควรมุ่งเน้นไปที่รากฐานดั้งเดิม หรือแหล่งที่มาของทุนทางสงัคม เช่น 

ศาสนา ขนบธรรมเนียมปฏิบัติ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยไม่ควรที่จะพยายามปรับเปล่ียนรากฐาน แต่ควรกระตุ้น 

สนับสนุนและส่งเสริมรากฐานดั้งเดมิให้มคีวามเข้มแขง็มากขึ้น 

แนวคิดการพึ่งตนเอง 5 ดา้น (TERMS) เทคนิคการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองซึ่งเรียกว่า “ตัวแบบ TERMS” 

หมายถงึองคป์ระกอบของสงัคมพ่ึงตนเอง  คอื 

T = Technology หมายถงึ การพ่ึงตนเองด้านเทคโนโลยี รวมถงึภมูปัิญญาและนวัตกรรม 

E = Economic หมายถงึ ชุมชนพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกจิ 

R = Resource หมายถงึ การพ่ึงตนเองด้านปัจจัยทรัพยากรธรรมชาต ิ 

M = Mental หมายถึง การพ่ึงตนเองด้านจิตใจ งนี้  M ยังมีความหมายถึง Moral ซึ่งมีนัยยะถึงการพ่ึงตนเอง

ภายใต้ฐานคดิการมคีุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน 

S = Socio-cultural หมายถงึ การพ่ึงตนเองด้านสงัคม วัฒนธรรม เป็นการพ่ึงตนเองที่มคีวามสอดคล้องกับการ

จัดการชุมชน  

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1.  กระบวนการรวบรวมขอ้มูล 

 การศึกษาก่อนลงภาคสนาม : แกนน าการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงรายเป็นการวิจัยและพัฒนา )Research & Development) โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการด้วยการจัด

เวทีเสวนาชุมชนในประเดน็สถานการณ์ชุมชน ความต้องการของชุมชน น าไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือเตรียมความพร้อม

ชุมชน โดยการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี้  

 1. การเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาภาคสนาม ในขั้นตอนนี้ เป็นการศึกษาบริบทชุมชนเบื้ องต้น รวมถึงการ

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการสืบค้นข้อมูลทุติยภูมิ เพ่ือท าความเข้าใจชุมชนต าบลดงมะดะ และ

สถานการณเ์ศรษฐกจิ สงัคม ชุมชนและวัฒนธรรมของพ้ืนที่ รวมถงึการเตรียมความพร้อมด้านการประสานงานการจัดเวที

เพ่ือรับฟังข้อมูลชุมชนและพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกนัของนักวิจัยส านักวิชาสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ

ผู้น าชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จากนั้นผู้วิจัยได้พัฒนาโจทย์วิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัย 

รวมถงึแนวทางในการศึกษาข้อมูล และด าเนินการประสานงานเพ่ือท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นและน ามาพัฒนาเครื่องมือ

วิจัยในส่วนของการศึกษาศักยภาพผู้ สูงอายุและการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ทั้งนี้ ในการส ารวจข้อมูลเพ่ือเตรียมความ

พร้อมนั้นมคีวามสมัพันธก์บัระบบสงัคม ครอบครัวของผู้สงูอายุด้วย ซึ่งผู้วิจัยใช้การสงัเกตในกระบวนการรวบรวมข้อมูล

เบื้องต้น 
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 2. การศึกษาภาคสนามเพ่ือรวบรวมข้อมูล  ในระยะที่ 2 เป็นการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม และถือเป็น

กระบวนการวิจัยในขั้นตอน R – Research ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลภาคสนามเป็น 3 ขั้นตอนคือ 1) การศึกษา

ศักยภาพของแกนน าผู้สงูอายุและ 2) การด ารงชีวิตอย่างมสีขุภาวะของผู้สงูอายุ ด้วยวิธกีารส ารวจข้อมูลโดยแบบสอบถาม 

และวิเคราะห์ระดับการมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี 3) การส่งเสริมศักยภาพแกนน าการพัฒนาสุขภาวะของผู้สงูอายุ 

เพ่ือให้เกดิแกนน าพัฒนาสขุภาวะของผู้สงูอายุในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และเป็นแกนน าเครือข่าย

การพัฒนาผู้สงูอายุให้เกดิกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และขยายผลเป็นแกนน าพัฒนาสขุภาวะเพ่ือการมคุีณภาพชีวิตที่

ด ีและสร้างต าบลดงมะดะให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการพ่ึงตนเองและชุมชนเข้มแขง็ 

 3. ส่งเสริมศักยภาพแกนน าพัฒนาสขุภาวะในผู้สงูอายุ ซึ่งระยะที่ 3 เป็นกระบวนการวิจัยและพัฒนาในขั้นตอน 

D – Development โดยมีการจัดกจิกรรมเสริมสร้างศักยภาพแกนน าพัฒนาสุขภาวะในผู้สงูอายุ ในขั้นตอนนี้ เริ่มต้นจาก

การเสริมสร้างศักยภาพ และการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างแกนน าผู้สงูอายุในการพัฒนาสขุภาวะผู้สงูอายุในชุมชนต าบล

ดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยใช้การสงัเกต การสมัภาษณ ์และจัดเวทชุีมชนเพ่ือการจัดกจิกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ )work shop) ในการจัดการความรู้ ด้านสุขภาวะของชุมชนและการเป็นแกนน าการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ โดย

สามารถน าบทเรียนที่ได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาสร้างแนวทางปฏบิัติ และประเมินผลการพัฒนาสขุภาวะในผู้สงูอายุ

ของชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายต่อไป 

 จากนั้นได้ด าเนินการลงภาคสนามเกี่ยวกบัการตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆกันใน

ขั้นตอนนี้  โดยตรวจสอบข้อมูลจากบุคคล ระยะเวลา สถานที่ และแนวคดิทฤษฎ ีเช่นการใช้กระบวนการอภิปรายกลุ่มเพ่ือ

น าเสนอข้อมูลผลการวิจัย และแกนน าผู้สงูอายุของชุมชนต าบลดงมะดะต่อชุมชน 

 

2. ประชากรท่ีศึกษา 

ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้สงูอายุตามกรอบขององคก์ารอนามยัโลก คอื อายุ 60 ปีขึ้นไป ใน 15 หมู่บ้าน 

ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จ านวน 1,308 คน  

กลุ่มตวัอย่าง ใช้วิธกีารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ n=  N  / 1+ N (e)2 ดงันี้  

n  =  N  / 1+ N (e)2 

   =  1,308 / (1+ (1,308)0.0025) 

   =  1,308/4.27  

   =  306.32 =  306 คน 

n = ขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้ N = จ านวนประชากร ผู้สงูอายุจ านวน 1,308 คน e = ค่าความคลาดเคล่ือนที่

ยอมรับ 5%  

กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ ในการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยเครื่องมือแบบสอบถามจากการค านวนขนาด

กลุ่มตัวอย่างได้ 306 คน และได้สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการแบ่งชั้นภูมิและสุ่มแบบบังเอิญ จึงลงรวบรวมข้อมูลจริงทั้งสิ้น

จ านวน 384 คน ดงันั้นขนาดตวัอย่างในการศึกษาคร้ังนี้จึงมจี านวน 384 คน 

ผูใ้หข้อ้มูลหลกั กระบวนการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม มี

ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 20 คน โดยใช้วิธกีารก าหนดคุณสมบตัผิู้ให้ข้อมูลหลัก )Key Informant) คดัเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก

แบบเจาะจง โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลอายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็นแกนน าหรือผู้น าที่เป็นทางการและผู้น าตาม

ธรรมชาตใินชุมชน  

 

3 .เคร่ืองมอืที่ใช้วจิัย 

เคร่ืองมอืในการวิจัยครั้งนี้  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม โดยออกแบบตวัชี้ วัดสขุภาวะ

ในผู้สงูอายุ โดยน ามาบูรณาการกบัแนวคิดการพ่ึงตนเอง 5 ด้าน )TERMS  )และส ารวจศักยภาพด้านต่างๆของผู้สงูอายุ

ในชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย และรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสงัเกต การสมัภาษณ์เชิง
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ลึก และการจัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในลักษณะเวทชุีมชน ในกจิกรรมส่งเสริมศักภาพแกนน าการพัฒนาสขุภาวะ การ

ถอดสรปุบทเรียนเพ่ือสร้างแนวทางปฏบิตั ิและการประเมนิผล  

1) แบบสอบถาม ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยด าเนินการเกบ็แบบสอบถามในลักษณะการสัมภาษณ์ตามกรอบ

ค าถามแบบปลายเปิด แบบสอบถามแบบเลือกตอบ และแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า ) 5 ระดับ : 

มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ  )วัดความคิดเหน็และส ารวจเกี่ยวกบัศักยภาพและการด ารงชีวิต

อย่างมสีขุภาวะของผู้สงูอายุ ประกอบไปด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้สงูอายุ เป็นข้อค าถามปลายเปิดและแบบเลือกตอบ ประกอบไปด้วย 

เพศ อายุ รายได้เฉล่ีย แหล่งที่มาของรายได้ จ านวนสมาชิกในครอบครัว  

ตอนที่ 2 ความคิดเหน็ต่อศักยภาพในด้านต่างๆของผู้สงูอายุต าบลดงมะดะ เป็นข้อค าถามแบบ

มาตรประมาณค่า โดยถามเกี่ยวกบัศักยภาพการพ่ึงตนเอง 5 ด้านตามเทคนิคการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองซึ่ง

เรียกว่า “ตัวแบบ TERMS” หมายถึงองค์ประกอบของสงัคมพ่ึงตนเอง  โดยแบบสอบถามตอนที่ 2 นี้  ใช้

มาตรประมาณค่า 5 ระดบั  คอื มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการประเมนิการด ารงชีวิตอย่างมสีขุภาวะของผู้สงูอายุในต าบลดง

มะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยวัดระดับการมีสุขภาวะทางกาย ใจ สังคม และปัญญา โดย

ออกแบบข้อค าถามแยกเป็น 4 ด้าน และประกอบไปด้วยข้อคิดเห็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจ าวัน ชุมชน สังคม และความจ าเป็น/การเห็น

ความส าคัญต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัด

เชียงราย โดยแบบสอบถามตอนที่ 3 ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ  คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อยที่สดุ 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ เป็นข้อค าถามปลายเปิด 

2)  การสัมภาษณ์เชิงลึก การสมัภาษณ์ผู้วิจัยใช้เพ่ือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์การเสริมสร้างศักยภาพของ

ผู้สูงอายุด้านสุขภาวะและการส่งเสริมการสร้างแกนน า โดยร่วมกับเครื่องมือการสนทนากลุ่ม เวทีชุมชน 

และการอภิปรายกลุ่ม โดยสมัภาษณใ์นประเดน็ต่างๆ ดงันี้  

- แนวทางการด ารงชีวิตอย่างมสีขุภาวะในความหมายของผู้สงูอายุต าบลดงมะดะ เป็นอย่างไร 

- การพัฒนาสขุภาวะของผู้สงูอายุควรท าอย่างไร )ขยายความในด้านสขุภาพกาย สขุภาพจิตใจ สขุภาพ

สงัคม และปัญญา) 

- แกนน าการพัฒนาสขุภาวะในผู้สงูอายุคอืบุคคลที่มลัีกษณะอย่างไร และมบีทบาทหน้าที่ความส าคัญต่อ

การพัฒนาชุมชนต าบลดงมะดะอย่างไร 

- แนวทางการบูรณาการเครือข่ายผู้สงูอายุในการพัฒนาสขุภาวะท าได้อย่างไร 

3) การจัดเวทีชุมชน มีการสนทนากลุ่มและการอภิปรายกลุ่ม เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เชิงปฏิบัติ

เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการด ารงชีวิตอย่างมสีขุภาวะ อนัจะน าไปสู่คุณภาพ

สงัคมผู้สงูอายุที่ด ีโดยกระบวนการสนทนากลุ่ม เวทชุีมชน และการอภิปรายกลุ่มด าเนินการในประเดน็การ

เสริมสร้างศักยภาพเพ่ือพ่ึงตนเอง 1)ด้านเทคโนโลยี 2)ด้านเศรษฐกิจ 3)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 4)ด้านจิตใจ และพ่ึงตนเองด้านสังคม วัฒนธรรม โดยด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะทางกาย ใจ 

สงัคม และปัญญาของผู้สงูอายุชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

ในด้านการเสริมสร้างศักยภาพแกนน าการพัฒนาสขุภาวะในผู้สงูอายุ มีการถอดสรุปบทเรียนเพ่ือสร้างแนวทางการ

ปฏบตัแิละการประเมนิผล ใช้กจิกรรม และใช้กจิกรรมพัฒนาศักยภาพแกนน าเป็นกลไกขบัเคล่ือนเพ่ือการพัฒนาสขุภาวะ

ผู้สูงอายุในชุมชน จากนั้นให้ผู้สงูอายุเกิดการจัดการความรู้ โดยถอดสรุปบทเรียนจากกิจกรรมฯมาสร้างแนวทางปฏบิัติ

ด้านการพัฒนาสขุภาวะ จากนั้นจึงประเมนิผลการด าเนินงาน 
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4. การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1. การศึกษาศักยภาพและการด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะของ

ผู้สูงอายุ ด้วยวิธีการส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา)Descriptive Statistics) ได้แก่สถิติ

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2. การเสริมสร้างศักยภาพผู้สงูอายุและการส่งเสริมการสร้าง

แกนน าการพัฒนาสขุภาวะของผู้สงูอายุในต าบลดงมะดะ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกบัแกนน าผู้สงูอายุในด้านการพัฒนา

ศักยภาพ การสร้างแกนน าพัฒนาสุขภาวะ แนวทางการแลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานแบบเครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะ

ผู้สงูอายุในชุมชน โดยใช้ฐานคดิเชิงอปุนัย วิเคราะห์ไปพร้อมๆกบัการจัดกระบวนการ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มา

นี้  จะน ามาด าเนินการ ตีความสร้างข้อสรุป จ าแนก เปรียบเทยีบข้อมูล รวมทั้งเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เพ่ือหาค าอธิบาย และ

ข้อสรปุทั้งหมดเพ่ือหาค าตอบภายใต้กรอบความคดิ หรือทฤษฎ ีเพ่ือให้ได้ค าตอบในการวิจัยครั้งนี้  

 

ผลการศึกษา 

 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีทั้งหมด 19 หมู่บ้าน ในการศึกษาครั้งนี้ ก  าหนดขอบเขต

การศึกษาในพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงมะดะ จ านวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 6 

บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยส้านผาบ่อง หมู่ที่ 9 บ้านแพะ หมู่ที่ 10 บ้านหัวทุ่ง  หมู่ที่ 11 

บ้านป่าลัน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 14 บ้านท่าสนักลาง หมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ หมู่

ที่ 16 บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร การด ารงชีวิตชุมชนมวีิถีชีวิตเรียบง่าย อยู่แบบ

พ่ึงพาอาศัยกนั รักสงบ แบ่งปัน โดยมปีระวัตศิาสตร์ชุมชนเป็นลักษณะเครือญาต ิยึดหลักค าเชื่อของศาสนาเป็นศูนย์กลาง

ในการอยู่ร่วมกันในการด าเนินชีวิตและนับถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ มี 1 หมู่บ้านนับถือคริตศาสนา จากการศึกษา

บริบทชุมชนจะเหน็ได้ว่ามีการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารบริโภคในครัวเรือน ด้าน

การด ารงชีวิต ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวแบบสามีเดียวภรรยาเดียว ผู้สูงอายุในชุมชนเป็นที่นับถือและเป็นที่ปรึกษาของ

ชุมชน ในด้านประเพณแีละวัฒนธรรม ความคดิ ความเชื่อ  

 ในส่วนของสงัคมผู้สงูอายุ ในชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พบว่าบริบทสงัคมวัฒนธรรม

และสถานการณ์สงัคมผู้สงูอายุชุมนต าบลดงมะดะ เป็นการบูรณาการกบัความเชื่อและวิถีชีวิตในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

สังคมผู้สูงอายุเป็นกลไกในการขับเคล่ือนกิจกรรมที่ผสมผสานกับช่วงวัยต่างๆ ด้านการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะของ

ผู้สงูอายุ และศักยภาพแกนน าผู้สงูอายุในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนกา ร

รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในผู้สงูอายุและผู้น าชุมชนต าบลดงมะดะ จ านวน 384 คน ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่

เป็นเพศชาย 229 คน )ร้อยละ 59.60) ช่วงอายุอยู่ในวัยสูงอายุตอนต้น คืออายุระหว่าง 60-74 ปี จ านวน 195 คน 

)ร้อยละ 50.80) ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาทต่อเดือน จ านวน 201 คน )ร้อยละ 52.30) และ

ผู้สงูอายุที่มรีายได้ระหว่าง 10,001-50,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 183 คน )ร้อยละ 47.70) โดยข้อค าถามด้านรายได้

ต่อเดือนของผู้สงูอายุ ผู้วิจัยออกแบบข้อค าถามปลายเปิด และจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเองพบว่า 

ส่วนใหญ่ผู้สงูอายุมักตอบเป็นตัวเลขค่าประมาณที่อ้างถึงรายได้ขั้นต ่าในปัจจุบัน เช่นการให้ข้อมูลกบัผู้เกบ็แบบสอบถาม

ว่าปัจจุบนัมรีายได้เท่ากบัรายได้ขั้นต ่าของผู้ส  าเรจ็การศึกษาปริญญาตรี คอืเดอืนละ 15,000 บาท หรือผู้สงูอายุตอบว่า มี

รายได้วันละ 300 เดอืนละประมาณ 9,000 บาท เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัการตดิตามและรับรู้ ข่าวสารด้านเศรษฐกจิและ

ข้อมูลรายได้ จ านวนสมาชิกในครอบครัวของผู้สงูอายุ พบว่าส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวอยู่ระหว่าง 1-3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.00 จึงอาจกล่าวได้ว่าในต าบลดงมะดะ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว และจากการสมัภาษณ์

เพ่ิมเติมพบว่า ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งอาศัยอยู่คนเดียวในบ้าน แต่อย่างไรกต็ามในบริเวณเดียวกันจะเป็นลักษณะการปลูก

บ้านเรือนเป็นกลุ่มครอบครัว เช่นบ้าน 1 หลังเป็นผู้สงูอายุอาศัยอยู่คนเดียว บ้านหลังถดัไปเป็นครอบครัวของลูกชายคน

โต บ้านหลังถดัไปเป็นของลูกสาว เป็นต้น 
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 ด้านความคิดเห็นต่อศักยภาพการพัฒนาผู้สูงอายุในด้านต่างๆข้างต้นจะเห็นได้ว่า ด้านที่ผู้สูงอายุแสดงความ

คิดเห็นและได้คะแนนเฉล่ียส่วนใหญ่เมื่ อจ าแนกเป็นรายข้อ ได้แก่การพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยี และทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาตใินชุมชน คอืข้อ ชุมชนของท่านมกีารน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 คะแนน )เตม็ 5 คะแนน) และข้อ ในชุมชนของท่านมทุีนทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย )เช่น

น า้ ป่าไม้ ปัจจัยการผลิต) คะแนนเฉล่ีย 4.50 คะแนน ส่วนเมื่อพิจารณาข้อที่ผู้สงูอายุให้คะแนนเตม็มากที่สดุ ได้แก่ข้อ 

ในชุมชนของท่านมทุีนทรัพยากรทางธรรมชาตทิี่หลากหลาย )เช่นน า้ ป่าไม้ ปัจจัยการผลิต) โดยให้คะแนนเตม็ 5 คะแนน 

จ านวน 195 คน คดิเป็นร้อยละ 50.80 

 ด้านการด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะ พบว่าผู้สงูอายุต าบลดงมะดะมีคะแนนเฉล่ียด้านการด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะ

รายข้อในส่วนการด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะทางกาย มากที่สดุ ในการแสดงความคดิเหน็ด้านการดูแลสขุภาพกายด้วยการ

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ คิดเป็น 4.62 คะแนน )เตม็ 5 คะแนน) รองลงมาเป็นคะแนนเฉล่ียในระดับมาก โดย

ตอบข้อค าถามรายข้อในส่วนการด ารงชีวิตอย่างมสีขุภาวะด้านต่างๆ ดังนี้  ในข้อมีความเครียด โดยเป็นเร่ืองที่ปรึกษาใคร

ไม่ได้คะแนนเฉล่ียระดับมาก คิดเป็น 4.62 คะแนน ในข้อเชื่อในหลักการ “ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว” มีคะแนนเฉล่ียระดับ

มาก คิดเป็น 4.62 คะแนน ในข้อท่านมีความสขุในชีวิตครอบครัว และมีคู่ชีวิตที่เป็นกลัยามิตร มีคะแนนเฉล่ียระดบัมาก 

คดิเป็น 4.62 คะแนน ในข้อท่านมส่ีวนร่วมในการประเมนิผลส าเรจ็กจิกรรมทางด้านการพัฒนาของชุมชน มคีะแนนเฉล่ีย

ระดบัมาก คดิเป็น 4.62 คะแนน และในการด ารงชีวิตอย่างมสีขุภาวะทางสงัคม ในข้อ ชุมชนของท่านมคีวามปลอดภัย มี

คะแนนเฉล่ียระดับมาก คิดเป็น 4.62 คะแนน รวมทั้งการด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะทางปัญญา ในข้อ ท่านยกโทษและให้

อภัยอย่างจริงใจต่อผู้ที่ส  านึกผดิ มคีะแนนเฉล่ียระดบัมาก คดิเป็น 4.62 คะแนน  

โดยสรุป ผลการศึกษาการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุ เป็นการแสดงผลคะแนนเฉล่ียจากการใช้

แบบสอบถามเพ่ือประเมนิการด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะของผู้สงูอายุในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดย

วัดระดับการมีสุขภาวะทางกาย ใจ สังคม และปัญญา โดยออกแบบข้อค าถามแยกเป็น 4 ด้าน และประกอบไปด้วย

ข้อคดิเหน็ต่อการด ารงชีวิตอย่างมสีขุภาวะ พฤตกิรรมที่แสดงออกถงึการมสีขุภาวะที่ดใีนชีวิตประจ าวัน ชุมชน สงัคม และ

ความจ าเป็น/การเห็นความส าคัญต่อการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 384 คน ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉล่ียด้านการ

ด ารงชีวิตอย่างมสีขุภาวะด้านร่างกายมากที่สดุ ค่าเฉล่ีย 3.89 คะแนน อยู่ในระดบัมาก รองลงมากลุ่มตวัอย่างผู้สงูอายุใน

ชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายมีคะแนนเฉล่ียด้านการด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะด้านจิตใจ ค่าเฉล่ีย 

3.73 คะแนน อยู่ในระดบัมาก 

ในด้านการส่งเสริมศักยภาพแกนน าการพัฒนาสขุภาวะโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เครือข่ายการพัฒนาสขุภาวะ

ของผู้สงูอายุในชุมชน ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ใช้กระบวนการจัดเวทชุีมชน หรือการสนทนากลุ่ม

เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผู้น าชุมชน ผู้สงูอายุในชุมชนต าบลดงมะดะ นักวิชาการ และผู้รู้ ด้านภมูิปัญญาของชุมชน 

โดยมีกจิกรรมการส่งเสริมศักยภาพแกนน าการพัฒนาสขุภาวะผู้สงูอายุจ านวน 20 คน ในโครงการจัดการความรู้สขุภาวะ

ของผู้สงูอายุในชุมชนเพ่ือส่งเสริมศักยภาพแกนน าการพัฒนาสขุภาวะ 

สรุปผลการวิจัยด้านการส่งเสริมศักยภาพแกนน าการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้

เครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชน ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย พบว่า การส่งเสริม

ศักยภาพแกนน าการพัฒนาสขุภาวะโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เครือข่ายการพัฒนาสขุภาวะของผู้สงูอายุในชุมชนต าบลดง

มะดะ เร่ิมต้นจากกระบวนการจัดการความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบัระบบสขุภาพชุมชน ซึ่งมคีวามซับซ้อนและ

แตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ กระบวนการ/แนวทางเชิงระบบจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการท าความเข้าใจกบัระบบ

และก าหนดวิธกีารท างานที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบสขุภาพชุมชน แนวทางเชิงระบบนี้ ไม่เพียงแต่ท าความเข้าใจกบั

คุณลักษณะขององคป์ระกอบย่อยต่างๆ ในชุมชนเท่านั้น แต่หมายถงึการจัดการความสมัพันธ ์ขององคป์ระกอบย่อยต่างๆ 

ที่ประกอบกันอยู่ในระบบชุมชนด้วย ดังนั้น การจัดโครงการจัดการความรู้ สุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนเพ่ือส่งเสริม

ศกัยภาพแกนน าการพัฒนาสขุภาวะ จึงเป็นการส่งเสริมศักยภาพแกนน าการพัฒนาสขุภาวะของผู้สงูอายุในต าบลดงมะดะ 
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อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีผลผลิตเป็นกลไกและแผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะ

เพ่ือสขุภาพแบบมสี่วนร่วมของชุมชน โดยเน้นจากทุนทางสงัคมและความต้องการของพ้ืนที่เป็นตวัตั้ง สร้างการมส่ีวนร่วม

อย่างส าคัญ )ร่วมเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์) เพ่ือการบูรณาการความร่วมมือ ลดความ

ซ า้ซ้อนของการท างานภารกจิและการสนับสนุนต่างๆ เชื่อมโยงข้อมูลความรู้ของชุมชนเป็นฐาน พร้อมทั้งผสมผสานภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเป็นเจ้าของพัฒนาร่วมกนั 

 

ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาและการน าผลวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถขยายผลเป็นความอยู่ดีมีสุขหรือการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน ทั้งในวัยเดก็ วัย

แรงงาน หรือยกระดบัการมสีขุภาวะที่ดใีนระดบัครอบครัว และสถาบนัในชุมชน โดยมข้ีอเสนอแนะจากผลการวิจัย ดงันี้  

 1. สามารถน าผลการวิจัยด้านการด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะของผู้สงูอายุสู่การวางแผนนโยบายการพัฒนาสงัคม

ผู้สงูอายุ และสวัสดกิารผู้สงูอายุทั้งในด้านการดูแลสขุภาพกาย ใจ สงัคม และปัญญา 

 2. การด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะของผู้สูงอายุ และการส่งเสริมศักยภาพของแกนน าสขุภาวะในชุมชน สามารถ

สร้างความเข้าใจในการพัฒนาตนเองของชุมชน/สงัคม และขยายผลสู่แนวทางการสร้างสงัคมพ่ึงตนเอง โดยสิ่งส าคัญใน

การสร้างศักยภาพของแกนน าและการพัฒนาสุขภาวะในชุมชน คือการเตรียมความพร้อมชุมชนในด้านการสร้างความ

ร่วมมอื )Participation)  

 

ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 1. การศึกษาครั้งต่อไปในประเดน็การด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะและการส่งเสริมศักยภาพของแกนน าผู้สงูอายุ 

ควรมีการศึกษาต่อยอดในด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม )Social Impact Assessment: SIA) เพ่ือสามารถน าผล

การศึกษาจากการประเมนิเกี่ยวกบัสงัคมผู้สงูอายุและสขุภาวะในชุมชน/สงัคม ไปเป็นแนวทางส าหรับแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเกี่ยวกบัสงัคมผู้สงูอายุ และการพัฒนาสขุภาวะในชุมชน/สงัคมต่อไป 

 2. ในการศึกษาคร้ังนี้ ใช้กระบวนการศึกษาที่เร่ิมต้นจากการส ารวจและน าสู่การพัฒนาแนวทางร่วมกับชุมชน

รูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ )Action Research) ซึ่งผู้สูงอายุในชุมชนสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ และเสนอแนวทางการ

พัฒนาศักยภาพแกนน าพัฒนาสขุภาวะผู้สงูอายุในชุมชนจากผลการศึกษาเชิงส ารวจ และมีกรอบการด าเนินงานตามหลัก

คดิการพัฒนาสงัคมพ่ึงตนเอง ในการศึกษาคร้ังต่อไปสามารถปรับรปูแบบการศึกษาเกี่ยวกบัการด ารงชีวิตอย่างมสีขุภาวะ

โดยใช้กระบวนการสมัภาษณเ์ชิงลึกเป็นรายบุคคล หรือเป็นกรณศีึกษา ที่เป็นต้นแบบความส าเรจ็ด้านการด ารงชีวิตอย่างมี

สขุภาวะ หรือชุมชนต้นแบบด้านสขุภาวะได้ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพแกนน าการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัด

เชียงราย มผีลการวิจัยด้านการด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะของผู้สงูอายุ และการส่งเสริมการสร้างศักยภาพแกนน าสขุภาวะผุ้

สงูอายุ โดยสอดคล้องกบัผลการศึกษาเรื่อง สขุภาวะชุมชนเพ่ือความอยู่ดีมีสขุ ของสมพันธ ์เตชะอธกิ และวินัย วงศ์อาสา 

)2555)  เป็นการวิจัยสงัเคราะห์ความรู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอทางเลือกวิธกีารพัฒนาตัวชี้ วัดสขุภาวะ การพัฒนา

ศักยภาพผู้น าองคก์รชุมชน และอบต. การพัฒนาแนวทาง วิธกีารประสานงานและการท างานแบบมสี่วนร่วมกบั อบต.การ

พัฒนานวัตกรรมสร้างเสริมสขุภาวะการพัฒนาแนวทางการสื่อสารสาธารณะด้านสขุภาวะ ระเบียบวิธวีิจัยเป็นการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ แบบมีส่วนร่วมที่มีนักวิชาการจากภายนอก นักปฏิบัติการในชุมชน และนักวิจัยสุขภาวะชุมชน แบ่งบทบาท

หน้าที่ในการวิจัย  โดยสอดคล้องกบัผลการศึกษา พบว่า ผลลัพธจ์ากการสร้างเสริมสขุภาวะ สามารถบรรเทาความทุกข์

ทางร่างกายและจิตใจได้บ้าง ด้านสงัคม ชุมชนรู้สกึตนเองมคีุณค่าเกดิความร่วมมอืกบัองคก์รท้องถิ่น ด้านปัญญา เกดิการ

ประยุกต์ใช้ภมูิปัญญา การติดอาวุธทางปัญญา วิเคราะห์หาสาเหตุ จากกระบวนการเรียนรู้  เกดิความเข้าใจในท้องถิ่นของ

ตนเองมากขึ้น  
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รวมถงึการศึกษาคร้ังนี้  มผีลการศึกษาในประเดน็สขุภาวะทางกาย โดยผลการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้  พบว่ากลุ่ม

ตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 384 คน )ผู้สงูอายุในชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย) ส่วนใหญ่

มคีะแนนเฉล่ียด้านการด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะด้านร่างกายมากที่สดุ ค่าเฉล่ีย 3.89 คะแนน อยู่ในระดบัมาก สอดคล้อง

กบัผลการศึกษาของวิภาพร สทิธสิาตร์ และสชุาดา สวนนุ่ม )2550) ซึ่งมีผลการศึกษาการด ารงชีวิตและพฤติกรรมการ

ดูแลสขุภาพของผู้สงูอายุ เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาพฤตกิรรมส่งเสริมสขุภาพของผู้สงูอายุในชุมชน เขตความรับผดิชอบของ

สถานีอนามัยบ้านเสาหิน ต าบลวัดพริก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมส่งเสริม

สุขภาพของผู้สูงอายุ ในเขตความรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านเสาหิน ต าบลวัดพริก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

โดยด าเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดส่งเสริมสุขภาพของตนเอง 6 ด้าน คือถ้าผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม หรือ

สนับสนุนจากครอบครัว ชุมชน หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของ ตนเองทั้ง 6 ด้านตามกรอบ

แนวคิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ เพนเดอร์ แบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 

)Health Responsibility) เป็นพฤติกรรมที่ บุคคลสนใจเอาใจใส่ต่อสขุภาพของตนเอง โดยการศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกบั

สขุภาพของตนเอง การพบผู้เชี่ยวชาญทางด้านสขุภาพ การปฏบิตัติามค าแนะน าที่ได้รับ และการค้นหาหรือสนใจ ในความ

ผิดปกติของร่างกายตนที่อาจ ด้านความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล) Interpersonal Relations) เป็นพฤติกรรมที่มนุษย์มีการ

ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และเป็นความรู้ สึกนึกคิดที่ดีระหว่างบุคคล มีการยอมรับพฤติกรรมของบุคคล อื่น และมีการ

ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ซึ่งจะมีผลต่อพฤติกรรมของบุคคล และมีผลท าให้บุคคล เปล่ียนพฤติกรรมไปในทางที่ต้องการ 

ด้านการออกก าลังกาย) Physical Activity) ด้าน โภชนาการ)Nutrition)จะเกี่ยวข้องกบัความรู้ในการเลือกและการบริโภค

อาหารที่จ าเป็นต่อการ ยังชีพและสขุภาพ ภาวะโภชนาการเป็นเคร่ืองบ่งชี้ สภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของบุคคล 

ถ้าผู้สงูอายุสามารถปฏบิตักิารส่งเสริมสขุภาพได้ครบทั้ง 6 ด้าน ดงักล่าวกจ็ะเป็นผู้สงูอายุที่มสีขุภาพดแีละมคีวามสขุ 

ดังนั้น การศึกษาและส่งเสริมศักยภาพแกนน าการพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงรายสามารถสรุปได้ว่าเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสงัคมผู้สงูอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้ง 4 ด้าน คือสขุภาพ

กาย สุขภาพจิตใจ สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา โดยผลการศึกษาด้านการส่งเสริมศักยภาพแกนน าการ

พัฒนาสขุภาวะของผู้สงูอายุในชุมชน พบว่าควรเร่ิมต้นจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การมีสขุภาพแขง็แรง สมรรถภาพตาม

วัยของผู้อายุ มีสุขภาวะทางอารมณ์จิตใจที่แจ่มใส สุขภาพจิตที่ดี มีสังคม ความเชื่อ วัฒนธรรมที่ด ารงชีวิตอยู่สังคมได้

อย่างราบร่ืน รวมถึงการมีสขุภาพปัญญาที่สมบูรณ์ อนัจะขยายผลจากแกนน าสู่การสร้างชุมชนพ่ึงตนเอง ตามแนวคิดการ

พ่ึงตนเอง 5 ด้าน ได้อย่างอยู่ดมีสีขุ  

 

สรุปผลการศึกษา 

  1. ผลการวิจัยด้านการด ารงชีวิตอย่างมีสขุภาวะของผู้สงูอายุ พบว่าผู้สงูอายุชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย มีระดับคะแนนเฉล่ียการด ารงชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีทางกายมากที่สุด โดยให้ความส าคัญกับการ

รับประทานอาหาร ส่วนความคิดเหน็ต่อศักยภาพการพัฒนาผู้สงูอายุในด้านต่างๆพบว่า ผู้สงูอายุให้ความส าคัญกับการ

พ่ึงตนเองทางเทคโนโลยี และทุนทางทรัพยากรธรรมชาตใินชุมชน  

2. การส่งเสริมศักยภาพแกนน าการพัฒนาสขุภาวะโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เครือข่ายการพัฒนาสขุภาวะของ

ผู้สงูอายุในชุมชน ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว พบว่ามีองค์กรภาคีสขุภาพหลายองค์กรที่มีการด าเนินการพัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชน ในหลากหลายรูปแบบและกระบวนการ เช่น การพัฒนาสขุภาพของประชาชน ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มี

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สามารถควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเร้ือรังภัยพิบัติและภัยสุขภาพ การด าเนินงาน

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้บรรลุเป้าหมายการสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนและความสามารถในการจัดการได้ด้วย

ตนเองได้นั้น จ าเป็นต้องให้ความส าคญัในเร่ืองการเชื่อมโยงจุดแขง็และความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานองคก์รภาคทุีก

ภาคส่วน ให้เกดิการเสริมพลังกนั  

การส่งเสริมศักยภาพแกนน าการพัฒนาสุขภาวะโดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เครือข่ายการพัฒนาสุขภาวะของ

ผู้สงูอายุในชุมชนต าบลดงมะดะ เร่ิมต้นจากกระบวนการจัดการความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ
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ชุมชน และข้อสรปุด้านการส่งเสริมศักยภาพแกนน าการพัฒนาสขุภาวะของผู้สงูอายุ ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัด

เชียงรายมุ่งเน้นการมีบุคคลที่เป็นผู้น าในชุมชนที่เป็นตัวแทนการอยู่ดีมีสุข เพ่ือการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง 

และการสร้างศักยภาพในบุคคล โดยมีสุขภาวะเป็นกรอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีน าไปสู่ความอยู่ดีมีสุขตลอดชีวิต และ

พัฒนาต่อยอดจากแกนน าผู้สงูอายุสู่คนในชุมชน สู่สงัคมสขุภาวะในอนาคต 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่ งของงานวิจัย องค์ความรู้ หมอเมืองดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มี

วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาองคค์วามรู้ภมูปัิญญาท้องถิ่นในการดูแลสขุภาพในต าบลดงมะดะ และศึกษาแนวทางในการน าองค์

ความรู้ของหมอเมืองไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสขุภาพชุมชน กลุ่มเป้าหมายคือ หมอเมืองในต าบลดงมะดะ  จ านวน 12 

คน โดยใช้แนวการสมัภาษณ์ การสงัเกตแบบมสี่วนร่วม และการประชุมกลุ่มย่อย ผลการศึกษาพบว่า หมอเมืองต าบลดง

มะดะ รวมกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2548 ส่วนใหญ่ผู้สงูอายุ และเป็นส่วนหนึ่งของหมอเมืองในอ าเภอแม่ลาว มีวิธใีนการดูแล

สขุภาพให้กบัคนในชุมชน คอื ภมูปัิญญาการใช้สมุนไพร การนวด และภมูปัิญญาการรักษากระดูกหัก และใช้การดูแลด้วย

พิธกีรรมเรียกว่าการฮ้องขวัญ(ร้องขวัญ) สบืชะตา ส่งเคราะห์ จากการศึกษา พบว่า ภายในบริเวณบ้านหมอเมืองมีการ

ปลูกสมุนไพรมากกว่า 20 ชนิด เช่น ดีงูหว้า เปล้า ฮ่อสะปายควาย เพชรสงัฆาต เสลดพังพอน ลูกใต้ใบ มะตาเสอื(ยอ) 

เป็นต้น เพ่ือใช้ในการดูแลสุขภาพให้กับคนในชุมชน  โดยแนวทางการน าความรู้มาใช้ประโยชน์ พบว่า การถ่ายทอด

ความรู้ของการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นภมูิปัญญาท้องถิ่นสามารถประชาสัมพันธใ์นรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสยีงตามสายภายใน

หมู่บ้านให้ความรู้การดูแลด้านสขุภาพ และจัดเป็นกจิกรรมด้านสขุภาพให้กบักลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่ม

สตรี รวมถึงสร้างแหล่งเรียนรู้ ในชุมชน เพ่ือให้เกดิความภมูิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ได้ 

ค าส าคญั  หมอเมอืง , สมุนไพร, การดูแลสขุภาพท้องถิ่น 

 

Abstract 

This research aims study the local wisdom health care im Dong mada, Mae Lao district, Chiang Rai 

province ,and studied approach in bringing the knowledge of the traditional Thai Medicine to take advantage in the 

health care community.The population were traditional Thai Medicine in Dong mada community, 

The process to study were interviews, observations and focus groups  The study found that  traditional 

Thai Medicine in Dong mada  total current since 2005 Current in group of tha - itreaditional medicine are 12 

people.Health care in Dongmada Community actually using of herb , massage and khawg-sui, (treatment of broken 

bones) , Hong-kwan ritual and  (encouragement, empowerment) and prolonging life. Includes activities groups to 

health care for people in the community and joins the group in Mae Lao District organize activities to provide health 

care for people in the community by the services of health care at Promoting hospital and temple in cooperation 
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with the hospital as well. They have plant herbs over 20 types around the house of Treaditional healer such 

as Deeguwa(Tacca chantrieri Andr.) Plao (Croton subiyratus Kurz)  Hosapaikwai (Berchemia floribunda Wall) 

PetsungKat(Cissus quadrangularis) Salet- Pangpon(Barleria lupulina) Looktaibai(Phyllanthus amarus Schumach.) 

Yow(Morinda citrifolia Linn.) เป็นต้น For use in health care for people in the community. 

 Which approach to use of knowledge found to convey the knowledge of health care, which is the local 

wisdom can be in various formats such as the public relations audio line in community for teaching activities with 

minors health care. And learning activities in youth of pride in the local wisdom and can be locally available 

resources. 

Key words Alternative healer, Herb, Local health care 

บทน า 

การพ่ึงพาตนเองด้านสขุภาพในชุมชน เป็นวิถชีีวิตของชาวบ้าน มลีักษณะเป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหมายถงึมกีารใช้

การแพทย์หลากหลายสาขาในการดูแลสขุภาพคนในชุมชน ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบนั การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผน

ไทย และการแพทย์พ้ืนบ้านเป็นเร่ืองของการจัดความสมัพันธท์ี่สมดุลระหว่าง คนกบัคน คนกบัธรรมชาตแิวดล้อม คนกบั

สิ่งเหนือธรรมชาต ิโดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณ ีวิถชีีวิต เพ่ือให้เกดิความสขุทั้งคนในครอบครัวและชุมชน 

การดูแลสุขภาพชุมชนด้วยหมอพ้ืนบ้านนั้น เป็นความรู้ที่ฝังและแฝงอยู่ในคน เป็นความรู้ที่เจ้าของได้เรียนรู้ จาก

ประสบการณ์เป็นหลัก สามารถเยียวยารักษาโรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อปัญหาความเจ็บป่วยบาง

ประการได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่ระบบการแพทย์ดังเดิมในสงัคมนั้น อาจเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการทาง

สงัคมจิตวิทยา สามารถให้ค าตอบต่อความคับข้องใจของมนุษย์ได้ ( โกมาตร จึงเสถยีรทรัพย์,2550) 

หมอเมืองหรือหมอพ้ืนบ้าน เป็นผู้มีความรู้ ด้านการดูแลสขุภาพด้วยความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ภมูปัิญญาล้านนา ที่สบืทอดกนัมาจากบรรพบุรษุหลายชั่วอายุคน ซึ่งมรีะบบการรักษาแบบองคร์วม(Holistic) คอื

ค านึงถึงกาย จิตและวิญญาณ ควบคู่กันไป การรักษาสุขภาพแบบหมอเมือง จะรักษาและดูแลสุขภาพ จากสมุนไพร

ธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น  และรวมไปถึงการดูแลโดยใช้ความเชื่อ จิต วิญญาณ และพลังชุมชนด้วย เรียกได้ว่า เป็น

ความรู้แบบองคร์วม โดยมเีป้าหมายคอืสขุภาวะของคนในชุมชน  

หมอเมอืงไม่ใช่วิชาชีพ แต่เป็นต าแหน่งทางสงัคม ที่ชุมชนมอบให้แก่บุคลากรที่สงัคมยกย่องในฐานะเป็นผู้สร้างสรรค์และ

เยียวยารักษาปัญหาของคนในชุมชน(Traditional Healer) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องโรคภัยไข้เจบ็ บทบาทและสถานภาพ

ของหมอเมอืงนั้น ด ารงอยู่และรับใช้ชุมชนมาอย่างยาวนาน มรีปูแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหมอยาสมุนไพร หมอเป่า 

หมอนวด หมอต าแย หมอรักษากระดูก หมอพิธกีรรมต่าง ๆ ล้วนเป็นผู้ที่มีบทบาทในการช่วยดูแลรักษาความเจบ็ป่วย

ของคนในชุมชนทั้งสิ้น เป็นการพ่ึงตนเองในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ระบบคุณค่าและวัฒนธรรมชุมชน 

และลดภาระของโรงพยาบาลไปได้มาก (รังสรรค ์จันตะ๊,2557) 

ในชุมชนต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่าง ๆ ซึ่งในด้านการดูแล

สขุภาพนั้น ได้มกีารรวมกลุ่มหมอเมอืง ใช้ความรู้ภมูปัิญญาและประสบการณท์ี่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรษุ หรือการ

ได้เรียนรู้จากป๊ับสา(ต าราพ้ืนเมืองต่าง ) ในการดูแลสขุภาพให้กบัคนในชุมชน โดยตั้งศูนย์เรียนรู้ที่มีชื่อว่า “ศูนย์เฮียนฮู้

ภมูิปัญญาหมอเมือง” โดยน าความรู้ ท้องถิ่นมาใช้ในการดูแลสขุภาพและให้บริการในชุมชนทั้งด้านร่างกาย เช่น การนวด 

การใช้สมุนไพรในท้องถิ่นในการดูแลสขุภาพ และด้านจิตใจซึ่งหมายถึงการใช้พิธกีรรมต่าง ๆ โดยจะมีการรวมกลุ่มหมอ

เพ่ือให้บริการในชุมชนในทุกสปัดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน จัดกจิกรรม ณ ศูนย์เฮียนฮู้ภมูิปัญญาหมอเมือง(ศูนย์เรียนรู้ภูมิ

ปัญญาหมอเมือง) รวมถึงเป็นที่พบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านสขุภาพ โดยตั้งอยู่บริเวณอาคารเอนกประสงค์ บ้านป่าก่อ

พัฒนา หมู่ 16 ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งภายในบริเวณอาคารเอนกประสงคน์อกจากศูนย์เฮียนอู้

ฯ ยังมศีูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) ส านักงานหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ ชุมชนเพ่ือชุมชนคนดงมะ

ดะ ศูนย์สาธารณสขุมูลฐานชุมชน(โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพชุมชน) ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกนั ซึ่งในการให้บริการของ

สมาชิกในศูนย์เฮียนฮู้ภมูิปัญญาหมอเมือง ดังที่กล่าวในข้างต้นเหน็ว่า ได้มีการจัดกจิกรรมที่ใช้องค์ความรู้และภมูปัิญญา
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ของท้องถิ่น ให้การดูแลสุขภาพให้กับชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพด้วยความรู้และภูมิปัญญาในการดูแล

สขุภาพท้องถิ่น  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาด้านการดูแลสขุภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดูแลสขุภาพชุมชน

ด้วยหมอพ้ืนบ้าน เพราะเป็นการรวบรวม การจัดเกบ็ สามารถยกระดับความรู้ขององค์กรเพ่ือสร้างประโยชน์จากต้นทุน

ทางปัญญา เพ่ือให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล และ สามารถน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นด้านสขุภาพสามารถ แสดงถงึศักยภาพของชุมชนความเข้มแขง็ของชุมชนในการ

พ่ึงตนเอง และส่งเสริมให้มกีารใช้ประโยชน์ต่อไป 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาองคค์วามรู้ภมูปัิญญาท้องถิ่นในการดูแลสขุภาพในต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการน าองคค์วามรู้ของหมอเมืองไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสขุภาพชุมชน 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. การเลือกพ้ืนที่ที่ศึกษา 

  เนื่องจากเป็นการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เป็นพ้ืนที่ ที่ยังคงใช้วัฒนธรรมการดูแลสขุภาพด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น ที่คน

ในพ้ืนที่ยังคงให้ความส าคญักบัการพ่ึงตนเองในด้านสขุภาพ การดูแลด้วยสขุภาพด้วยภมูปัิญญาได้ในเบื้องต้น   

2  . ประชากรที่ศึกษา 

หมอเมอืงได้รับการยอมรับในชุมชน ในต าบลดงมะดะ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงราย จ านวน 12 คน 

3.  เคร่ืองมอืที่ใช้วิจัย 

 ผู้ศึกษาวิจัยจัดท าเครื่องมอืเพ่ือเกบ็ข้อมูลในกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เคร่ืองมอื ดงัต่อไปนี้   

 3.1 แบบสมัภาษณ ์

จัดท าแบบสมัภาษณ์ปลายเปิด และสมัภาษณ์เชิงลึกเพ่ือเกบ็ข้อมูลพ้ืนฐานของหมอเมือง และการใช้ภมูิปัญญา

พ้ืนบ้านในการดูแลสขุภาพที่ยังคงมีอยู่และใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น การดูแลสขุภาพ การใช้สมุนไพร โดยมุ่งเน้นการใช้ภมูิ

ปัญญาท้องถิ่น ที่เป็นที่ยอมรับและมอีงคค์วามรู้ในการดูแลสขุภาพด้วยภมูปัิญญาท้องถิ่น 

 3.2 การสงัเกตอย่างมสี่วนร่วม 

ร่วมสงัเกตการณใ์นกจิกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มหมอพ้ืนบ้านในศนูย์เฮียนฮู้ภมูปัิญญาหมอเมอืง(ศูนยฮ์ีตฮอยหมอ

เมอืง) ในด้านการรักษาสขุภาพให้กบัคนในชุมชน  

 3.3 การสนทนากลุ่มย่อย 

 การสนทนากลุ่มหมอเมอืง โดยก าหนดประเดน็เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการดูแลสขุภาพชุมชน คอื รปูแบบการดูแล

สขุภาพของหมอเมอืง องคค์วามรู้ที่ใช้ในการดูแลสขุภาพในด้านต่าง ๆ คอื ด้านร่างกาย ด้านการใช้ยาสมุนไพร ด้าน

พิธกีรรม เพ่ือเป็นการรวบรวมองความรู้รวมถงึข้อเสนอแนะแนวทางรวมถงึวิธกีารในการน ามาใช้ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้

สอดคล้องกบับริบทของพ้ืนที่ ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย  

ผลการศึกษา 

 หมอเมืองในต าบลดงมะดะ ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างและเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ แต่เนื่องจากมีองค์

ความรู้ ในการดูแลสุขภาพด้วยภมูิปัญญาที่หลากหลายจากการเรียนรู้ จากบรรพบุรุษ และรักษาอาการเจบ็ป่วยให้คนใน

ชุมชนจนเป็นที่ยอมรับนับถือ เป็นความสมัพันธข์องหมอเมอืงและคนในชุมชนในด้านการดูแลสขุภาพ ที่เป็นองคร์วม ทั้ง

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสังคม จากการศึกษาพบว่า หมอเมืองในต าบลดงมะดะเริ่มตั้งกลุ่มจากผู้สูงอายุซึ่งมี

ความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อประมาณ ปีพ.ศ. 2548 ในชื่อศูนย์เฮียนฮู้ภูมิปัญญาหมอเมือง 

ปัจจุบนั คอื ศูนย์ฮีตฮอยหมอเมอืงต าบลดงมะดะ พบว่า มสีมาชิกในกลุ่ม จ านวน 12 คน สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มคอื 1. 

ผู้สงูอายุ มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป เป็นหมอเมืองที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบรรพ

บุรษุ  คอื การใช้สมุนไพร การนวด และการรักษากระดูกหัก และการรักษาด้วยพิธกีรรมเรียกว่าการฮ้องขวัญ 2.หมอเมอืง
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มีอายุระหว่าง 45-59 ปี ผู้ ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากหมอเมืองที่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งการเรียนรู้ เกดิจากความสนใจ ซึ่ง

สามารถใช้องคค์วามรู้ในการดูแลสขุภาพให้กบัคนในชุมชนได้ โดยแบ่งผลการศึกษาเป็น 2 หัวข้อ ดงัต่อไปนี้  

1.การใช้ภมูปัิญญาท้องถิ่นดูแลสขุภาพ 

จากการศึกษาองค์ความรู้ ในการดูแลสุขภาพให้กับคนในชุมชน ด้วยหมอเมือง พบว่า สามารถแบ่งได้เป็น 3 

รูปแบบ คือ 1. การใช้สมุนไพรในการดูแลสขุภาพ 2. การดูแลสุขภาพด้วยการนวด 3. การใช้พิธีกรรม โดยหมอเมือง

สามารถผสมผสานการดูแลสุขภาพ ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือรักษาให้ผู้ ป่วยได้หายจากอาการเจบ็ป่วยได้  ซึ่งสมุนไพร

ท้องถิ่น ปัจจุบนัเป็นที่นิยมใช้ดูแลรักษาอาการเจบ็ป่วยต่าง ๆ ที่เป็นอาการเจบ็ป่วยขั้นพ้ืนฐาน และไม่จ าเป็นที่จะต้องเสยี

เงิน และเดนิทางไปหาหมอที่โรงพยาบาล   

1.1สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสขุภาพ 

บริเวณบ้านหมอเมืองในต าบลดงมะดะ จะนิยมปลูกสมุนไพรไว้รอบบริเวณบ้าน ใช้เป็นรั้วบ้าน ไม้ประดับ 

รับประทานเป็นอาหาร และเกบ็เพ่ือใช้ประโยชน์ได้ง่าย จากการส ารวจพบว่า ภายในบ้านหมอเมอืงมสีมุนไพรมากกว่า 20 

ชนิด ทั้งที่ปลูกเองและขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถใช้ดูแลสขุภาพ รักษาอาการเจบ็ป่วย เช่น  เป็นไข้ หวัด ปวดเมื่อย 

ท้องเสยี แมลงสตัว์กดัต่อย และ บ ารงุก าลัง ซึ่งสมุนไพรในบริเวณบ้านหมอเมอืง มดีงัต่อไปนี้  

 จี๋กุก๊ มลัีกษณะคล้ายขงิ ข่า ที่นิยมรับประทานทั้งเป็นผกัลวก และใส่แกง มสีรรพคุณช่วยบรรเทาอาการท้องอดื 

ผักเซียงดา บรรเทาอาการเป็นไข้ เป็นหวัด และเป็นยาระบายที่ดี นิยมน ามาผัดและแกง ปัจจุบันได้มีผล

การศึกษาสามารถลดระดบัน า้ตาลในเลือดเหมาะส าหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน 

ฟ้าทะลายโจร มีสรรพคุณรักษาอาการหวัด ไข้ ลดน า้มูก แก้ร้อนใน ซึ่งหมอเมืองจะน ามาตากแห้งเกบ็ไว้ และ

มกัจะรับประทานใบสดเพ่ือให้เจริญอาหาร 

เปล้า เปล้าตองแตก เปล้าน้อย มักนิยมใช้กบัผู้หญิงหลังคลอดที่อยู่เดือน(การดูแลสขุภาพหลังคลอด) ใช้ต้ม

อาบเพ่ือกระชับผวิ และใช้ส าหรับโรคผวิหนังและผื่นคนัต่าง ๆ ได้ 

ดีงูหว้า ว่านค้างคาวด า หรือ เนรภูศรี ที่มีสรรพคุณช่วยเจริญอาหาร แก้อาการไข้ และซางในเดก็ และเป็นยา

ร่วมกบัสมุนไพรชนิดอื่น เป็นยาแก้อมัพฤกษ์ ความดนั 

ฮ้อสะปายควาย หมอเมอืงนิยมดองกบัเหล้า มสีรรพคุณใช้บ ารงุก าลัง 

กระบือเจด็ตัว ตากแห้งใช้ชงดื่มแก้กษัย เป็นยาแก้ไข้ และสามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนใน และให้หญิงหลัง

คลอดต้มรับประทานเพ่ือขบัน า้คาวปลา 

พิรังกาสาหรือ ที่เรียกว่า ผักจ ๋า หมอเมืองจะใช้ส าหรับผู้ที่มีอาการคันตามผิวหนัง แก้ลมพิษ เป็นกลาก เกล้ือน 

และสามารถน าผลสกุมาตากแห้งบดผสมน า้ผึ้ งรับประทานเป็นยาลูกกลอนบ ารงุเลือด  

หญ้าอ่อมแซ่บ ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ นิยมน ามาแกงเป็นอาหารเพราะมีรสอร่อย บ ารุงเลือด บ ารุงก าลัง และ

บ ารงุสายตาม ใช้ร่วมกบัสมุนไพรชนิดอื่น ๆ พอกตา ให้ความรู้สกึตาสว่าง สดใส 

ต้นสะบ้าใหญ่ ใช้แก้โรคผวิหนัง ผื่นคนั กลากเกลื้อน  
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ภาพ 1 สมุนไพรบริเวณบ้านหมอเมอืงต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย 

 

เครือเถา หรือเครือเขา ใช้บ ารงุเส้น บ ารงุร่างกาย แก้อาการไข้ 

หญ้าเอน็ยืด ใช้ยางของหญ้าในการห้ามเลือด เช่น แผลมดีบาดที่มเีลือดออกเลก็น้อย 

เพชรสังฆาต ช่วยบ ารุงก าลัง และส าหรับคนเป็นริดสดีวง ที่จะช่วยเบาเทาอาการเจบ็ปวด และท าเป็นยาพอก

รักษาอาการกระดูกหัก 

หญ้านาง เป็นยาเยน็ หมอเมอืงจะใช้เมื่อต้องการรักษาสมดุลให้ร่างกาย แก้เมื่อย แก้ปวด  

เสลดพังพอน หรือ พญายอ ใช้รักษาแผล ขยี้ทาเมื่อแมลงสตัว์กดัต่อย รักษาอาการคนั เป็นผื่นได้ 

กระดูกไก่ด า ใช้บรรเทาอาการปวด เช่น ปวดเมื่อย ปวดศีรษะ แก้ไอ ส่วนใหญ่ใช้ใบและราก แก้อาการบวมช า้ 

ฝาง มกันิยมรับประทานเพ่ือแก้กระหายน า้ ดบัร้อน บ ารงุเลือด แก้ร้อนใน มรีสหวานและสามารถรักษาอาการไข้

ได้  

รางจืด ใช้ส าหรับล้างพิษ ถอนพิษไข้ แก้เบื่อเมา แก้ร้อนใน และปรับสมดุลในร่างกาย ช่วยขับพิษสรุาออกจาก

ร่างกาย แต่ไม่ควรรับประทานเป็นประจ า 

มะขาม เป็นยาระบาย แก้อาการท้องผูก และสามารถช่วยให้มผีวิพรรณสดใส เปลือกน ามาต้มช่วยบรรเทาอาการ

ท้องเสีย ท้องร่วง แก้ไข้ตัวร้อน รวมถึงเป็นยาที่ใช้ต้มอาบให้กับหญิงหลังคลอดเพ่ือขจัดคราบบนผิวหนังออก

จากร่างกายและกระชับผวิพรรณ  

ส้มป่อย เป็นไม้มงคลที่ใช้ประกอบในพิธกีรรมต่าง ๆ ของภาคเหนือ ซึ่งมีสรรพคุณในการช่วยให้เจริญอาหาร 

แก้ตาแดง ขบัเสมหะ รากและใบใช้ต้มดื่มบรรเทาอาการท้องเสยี ท้องร่วง 

 ชะพลู ช่วยเจริญอาหาร และ ขบัเสมหะ มกีลิ่นหอม ส่วนใหญ่จะขึ้นเองตามธรรมชาตบิริเวณรั้วบ้าน 

 ตนู แก้พิษไข้ดบัร้อน ซึ่งส่วนใหญ่มกันิยมรับประทานเป็นอาหารพ้ืนบ้าน ใช้แกง และลวกรับประทานกบัน า้พริก 

บอน แก้ไข้ แก้เจบ็คอ และเป็นยาระบาย แต่ถ้าใช้ไม่ถูกวิธกีจ็ะท าให้มอีาการคนัได้  

ปิดปิวแดง หรือ เจตมูลเพลิง ใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อย บ ารุงร่างกาย บ ารุงเลือด แก้ใจสั่น บรรเทาอาการ

ท้องเสยีท้องร่วง และส าหรับผู้หญิงที่ประจ าเดอืนมาไม่ปกต ิ

หนุมานประสานกาย บรรเทาอาการไอ แก้หอบหืด เจบ็คอ แพ้อากาศ และสามารถใช้พอกสมานแผลได้ 

ดปีลากั้ง เป็นสมุนไพรใช้บ ารงุก าลัง ช่วยเจริญอาหาร นิยมน ามาเป็นผกัเคยีงรับประทานกบัน า้พริก และลาบ 

ผักห้วนหมู หรือกระทุ้งหมาบ้า รับประทานดอกแก้ไข้ ดับร้อน ช่วยให้เจริญอาหาร สามารถใช้ใบน ามาพอก

รักษาอาการฝี หนอง ลดอาการอกัเสบ ซึ่งหากใช้ไม่ถูกต้องกจ็ะท าให้เป็นพิษ เช่น ท าให้มอีาการมนึงง อาเจียน 

เกลด็ปลาช่อน เป็นยาถอนพิษไข้ แก้ไข้ แก้ปวด ขับปัสสาวะ บรรเทาอาการท้องเสยี ท้องร่วง แก้ปวดท้องและ

สามารถใช้รักษาแผลที่ผุพองได้ 

ตะลิงปลิง แก้ร้อนใน กระหายน า้ ช่วยลดอาการอกัเสบ ใบใช้แก้คนัลดอาการบวมแดง จากแมลงกดัต่อย 
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บุก ช่วยให้ขบัถ่ายได้ด ีช่วยลดน า้ตาลในเลือด บรรเทาอาการแผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวก แก้ปวดฟกช า้ ซึ่งบุกนิยม

น ามารับประทานกบัน าพริก และต้องต้มเสยีก่อน เพราะบุกมพิีษท าให้เกดิอาการคนั 

มะตาเสอื(ยอ) แก้กษัย ช่วยให้เจริญอาหาร ลดความดนั บ ารงุสมอง และช่วยให้นอนหลับได้ง่าย รวมไปถงึช่วย

รักษาอาการไข้ ปวดศีรษะได้ เป็นยาระบายแก้ท้องผูกถ่ายยาก 

ลูกใต้ใบ มสีรรพคุณ แก้ไข้ ลดอาการปวด รวมถงึบรรเทาอาการอ่อนเพลียจากการท างาน บรรเทาอาการผื่นคนั

โดยการน ามาต าผสมกบัเหล้าพอกไว้ ซึ่งหมอเมอืงมกัจะน าผลมาตากแห้งเกบ็ไว้ 

 

ภาพ 2 สมุนไพรบริเวณบ้านหมอเมอืงต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวัดเชียงราย 

 

นอกจากนี้ ภายในบริเวณบ้าน ยังปลูกสมุนไพรที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เช่น ขมิ้ น  ว่านหางจระเข้ บอน ตูน 

มะขาม ชะพลู บอระเพด็ และพืชสวนครัว ซึ่งสมุนไพรต่าง ๆ จะนิยมเกบ็ในช่วงหน้าแล้ง เพราะตัวยาจะมีคุณสมบัติที่ดี 

และมฤีทธิ์เข้มข้น นอกจากสมุนไพรดั้งเดมิที่ได้เรียนรู้จากบรรพบุรษุแล้ว เมื่อทราบว่ามสีมุนไพรชนิดใหม่ที่มคุีณสมบตัใิน

การรักษาสุขภาพกจ็ะน ามาปลูกและทดลองใช้ และแบ่งปันให้กับเพ่ือนบ้านและคนในชุมชน เช่น  ต้นเฉาเหว่ย ซึ่งเป็น

สมุนไพรจากเมืองจีน ใช้บรรเทาอาการไข้ บ ารุงก าลัง จะสงัเกตได้ว่า สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณบ้านหมอเมอืง 

เป็นยาสมุนไพรใช้รักษาอาการเจบ็ป่วยขั้นพ้ืนฐาน เช่น อาการหวัด ไข้ ผื่นคนั ท้องเสยี โรคผวิหนัง ซึ่งมใิช่โรคร้ายแรง  ซึ่ง

อาการที่หมอเมืองไม่สามารถรักษาได้ กจ็ะแนะน าให้ไปพบหมอที่โรงพยาบาล จะเหน็ได้ว่า หมอเมอืงจะมกีารจัดการและ

ใช้พ้ืนที่ภายในบริเวณบ้านเพ่ือเป็นประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิต ซึ่งแสดงให้เหน็ถึงชีวิตที่

เรียบง่าย และเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ 

1.2 การดูแลสขุภาพด้วยการนวด 

การดูแลสขุภาพของคนในชุมชน ที่เกบ็ป่วยจากอาการปวดเมื่อยจากการท างานหนัก นิยมที่จะดูแลสขุภาพด้วย

การนวด สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อย ซึ่งสมาชิกหมอเมืองมีความสามารถในการนวดบ าบัดอาการปวดเมื่อย ซึ่งมี

ความช านาญที่เกิดจากการเรียนรู้ โดยหมอเมืองที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เร่ืองการนวดจาก

บรรพบุรุษ และเรียนรู้จากการประสบการณ์ น ามาถ่ายทอดให้กับหมอเมืองรุ่นใหม่ที่สนใจการดูแลสุขภาพให้กับคนใน

ชุมชนด้วยการนวด รวมถงึการฝึกอบรมจากสถาบนั และโรงพยาบาลต่างๆ เพ่ือเพ่ิมทกัษะทกัษะความช านาญในการรักษา 

1.3 การดูแลสขุภาพด้วยพิธกีรรม 

ชุมชนดงมะดะ ซึ่งยังคงมคีวามศรัทธาและมีความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาต ิและสิ่งศักดิ์สทิธิ์ หากได้รับอบุตัิเหตุ 

ที่ท  าให้เกดิอาการตกใจ เสยีขวัญรู้สกึตื่นตระหนก จะใช้วิธกีารส่งเคราะห์ และฮ้องขวัญ(ร้องขวัญ) เพ่ือเป็นการให้ก าลังใจ

ผู้เจบ็ป่วย โดยผู้ที่ท  าการฮ้องขวัญ คอื ปู่จ๋าน หรือ ผู้เชี่ยวชาญในการประกอบพิธกีรรม เป็นผู้ที่มคีวามรู้ เฉพาะในเร่ืองพิธี

การ เพราะต้องใช้เคร่ืองประกอบพิธกีรรมหลายประเภท เช่น การท าบายศรี อาหาร ผลไม้ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 

2. แนวทางในการน าองคค์วามรู้ของหมอเมอืงไปใช้ประโยชนใ์นการดูแลสขุภาพชุมชน 

ผู้สูงอายุที่เป็นหมอเมืองในต าบลดงมะดะ เป็นกลุ่มผู้สงูอายุที่มีศักยภาพ นอกจากการดูแลสุขภาพชุมชนแล้ว 

สามารถน าภมูิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกบัการดูแลในระบบสขุภาพของรัฐ มีรูปแบบการดูแลสขุภาพชุมชน ที่เชื่อมโยงกบั 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.) โรงพยาบาลแม่ลาว และวัด โดยจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพหมุนเวียนไปยัง
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หมู่บ้านต่าง ๆ ใน อ าเภอแม่ลาว สามารถท าให้เป็นพ้ืนที่เพ่ือการดูแลสขุภาพชุมชน ใช้สถานที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์

ประจ าหมู่บ้าน  วัด และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล(รพ.สต.) ทั้งหมด 13 แห่ง ซึ่งมกีจิกรรม คอื การดูแลสขุภาพ

ให้กับคนภายในชุมชน เช่น การนวด การดื่มน าสมุนไพร การให้ความรู้ ในการดูแลสุขภาพจากหมอเมือง เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข ทั้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล และโรงพยาบาลแม่ลาว เช่น การออกก าลังกาย การรับประทาน

อาหารเพ่ือส่งเสริมสขุภาพในกบัคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สงูอายุ ซึ่งค่ารักษาพยาบาลเป็นตามจิตศรัทธา โดยไม่เรียกร้อง

ค่าตอบแทน และสามารถผสมผสานให้เข้ากับการดูแลสุขภาพกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม โดยน าภูมิ

ปัญญาในด้านต่าง ๆ ร่วมรักษากบัการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น การใช้สมุนไพร การฮ้องขวัญให้กบัผู้ ป่วยในโรงพยาบาล 

รวมถึงการจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริมการดูแลสขุภาพด้วยภมูิปัญญาพ้ืนบ้าน เช่น การจัดกจิกรรมการดูแลสขุภาพด้วยการ

นวด การต้มน า้สมุนไพรบ ารงุก าลัง รวมถงึการเพาะพันธส์มุนไพร เพ่ือปลูกและขยายพันธใ์นป่าชุมชน และจากการศึกษา

พบว่า ในต าบลดงมะดะ มีสมุนไพรเป็นจ านวนมาก ซึ่งหมอเมืองน ามาใช้ในการดูแลสขุภาพเบื้องต้นให้กบัคนในชุมชน 

เช่น บรรเทาอาการปวดเมื่อย รักษาอาหารไข้หวัด อาการแพ้ แมลงสตัว์กดัต่อย  ซึ่งคนในชุมชนรู้ถึงประโยชน์ของการใช้

สมุนไพรบางชนิดและไม่นิยมที่ จะท าสมุนไพรใช้เอง ดังนั้ นเ พ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์  และการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนในชุมชนอย่างย่ังยืน มีแนวทางในการน าองค์ความรู้ ด้านสมุนไพรของหมอ

เมอืงมาใช้ประโยชน์ในการดูแลสขุภาพชุมชน ดงัต่อไปนี้  

1. จัดกจิกรรมให้ความรู้โดยเน้นสมุนไพรที่มอียู่ในชุมชน ซึ่งมกีลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาจารย์ 

กลุ่มสตรี มากกว่าการจัดกิจกรรมเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือสามารถน าไปใช้ดูแลสุขภาพให้กับคนในครอบครัว และ

เยาวชนตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และสามารถดูแลตนเองในเบื้องต้นก่อนที่จะไปพบหมอที่โรงพยาบาล 

รวมถงึเป็นการถ่ายทอดองคค์วามรู้  ไปยังกลุ่มเยาวชน เพ่ือให้เกดิการใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างแท้จริง 

2. ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เสียงตามสายภายในหมู่บ้านให้ความรู้ การดูแลด้านสุขภาพโดยเน้นการใช้

สมุนไพรในชุมชน เนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่รู้จักชนิดและชื่อของต้นไม้ แต่ไม่ทราบถงึสรรพคุณในการรักษาโรค การ

ประชาสมัพันธด้์วยการใช้เสยีงตามสายในหมู่บ้าน เป็นวิธกีารหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง 

3. สร้างแหล่งเรียนรู้ ด้านภมูปัิญญา ที่ศูนย์เฮียนฮู้ฯ รวมถงึส่งเสริมให้บ้านหมอเมอืงเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านสมุนไพร เพราะ

เป็นพ้ืนที่ที่สามารถศึกษาพรรณพืชสมุนไพรได้จริง สามารถเป็นพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้ ด้านภมูิปัญญาของหมอเมือง และ

เรียนรู้สมุนไพรจากธรรมชาต ิโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการดูแลรักษาสขุภาพจากหมอเมอืง ซึ่งแสดงถงึองคค์วามรู้

ภมูปัิญญา ที่ช่วยดูแลสขุภาพชุมชนโดยไม่ขดักบัวิถชีีวิต และอยู่ในชุมชน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 ภมูปัิญญาการดูแลสขุภาพท้องถิ่นของหมอเมือง เป็นการน าองคค์วามรู้ที่เกดิจากการเรียนรู้จากบรรพบุรษุ และ

ประสบการณน์ ามาใช้ในการดูแลสขุภาพให้กบัคนในชุมชน โดยมไิด้นึกถงึค่าตอบแทน ที่แสดงถงึวิถชีีวิตและวัฒนธรรมที่

ดงีามของการดูแลสขุภาพท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยการศึกษาภมูปัิญญาของหมอพ้ืนบ้านในอ าเภอองครักษ์ จังหวัด

นครนายก(ปิยนุช ยอดสมสวยและสุพิมพ์ วงศ์ทองแท้,2552) โดยสรุปผลการศึกษาภูมิปัญญาของหมอพ้ืนบ้าน เป็น

ศาสตร์ในการดูแลสขุภาพของประชาชนที่อาศัยความเชื่อ ความศรัทธาและอาศัยทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก มกีารรักษา

ทั้งกายและใจควบคู่กันไป การรักษาเป็นเรื่องของบุญคุณ ไม่ใช่การเรียกร้องค่าตอบแทน และจากการด าเนินการวิจัย

ผู้วิจัยเห็นว่าองค์ความรู้ดังกล่าวไม่มีการบันทึกข้อมูลเกบ็ไว้  ท าให้องค์ความรู้จะสูญสิ้นไปพร้อมกับหมอพ้ืนบ้าน และ

สอดคล้องกับการศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การผดุงครรภ์แผนไทย และการใช้สมุนไพรของหมอพ้ืนบ้าน : 

กรณศีึกษาหมอพ้ืนบ้านรอบเขตพ้ืนที่เขื่อนน า้พุง จังหวัดสกลนคร (จันทร์ทริา เจียรณยัและคณะ,2555) ที่มข้ีอเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัย ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้  จากข้อจ ากดัของการได้มาซึ่งความรู้ เรื่องสมุนไพรซึ่งมาจากการบอกเล่า

โดยผู้รู้ ไม่มีการจด บันทกึ และไม่มีการถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ องค์ความรู้ เร่ืองสมุนไพรจึงอาจจะเบี่ยงเบน เลอะเลือน

ไปตามกาลเวลา หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่นควรมีการรวบรวมท าเนียบหมอสมุนไพรจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือให้

ทวนสอบความรู้ เรื่องสมุนไพรซึ่งกนัและกนั มกีารจดบนัทกึองคค์วามรู้ เป็นลายลักษณอ์กัษร และวางแผนการสบืทอดองค์
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ความรู้ ให้ต่อเนื่อง ซึ่งจะเหน็ได้ว่าผู้สงูอายุหรือหมอเมืองในชุมชนเป็นผู้มีศักยภาพมาก ควรรวบรวมเกบ็องค์ความรู้ ใน

ด้านต่าง ๆ จากผู้สงูอายุ เช่น ด้านสมุนไพร ด้านเกษตรกรรม และด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ศึกษาวัฒนธรรมการดูแล

สขุภาพของผู้สงูอายุในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านกาย ใจ และสงัคม เพ่ือน าเสนอความส าคัญของวัฒนธรรม

ท้องถิ่นที่สามารถดูแลให้เกดิสขุภาวะในชุมชนได้ 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาองค์ความรู้หมอเมืองดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์

ความรู้ภมูปัิญญาท้องถิ่นในการดูแลสขุภาพในต าบลดงมะดะ และศึกษาแนวทางในการน าองคค์วามรู้ของหมอเมืองไปใช้

ประโยชน์ในการดูแลสขุภาพชุมชน  

โดยสรปุผลการศึกษาตามวัตถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้  

1.ศึกษาองคค์วามรู้ภมูปัิญญาท้องถิ่นในการดูแลสขุภาพในต าบลดงมะดะ 

หมอเมอืงในต าบลดงมะดะ จ านวน 12 คน ส่วนใหญ่ผู้สงูอายุ มวีิธใีนการดูแลสขุภาพให้กบัคนในชุมชน คอื ภมูิ

ปัญญาการใช้สมุนไพร การนวด และใช้การดูแลด้วยพิธีกรรมเรียกว่าการฮ้องขวัญ(ร้องขวัญ) ส่งเคราะห์ มีการปลูก

สมุนไพรในบริเวณบ้านหมอเมืองมากกว่า 20 ชนิด เช่น ดีงูหว้า เปล้า ฮ่อสะปายควาย เพชรสงัฆาต เสลดพังพอน ลูกใต้

ใบ มะตาเสอื(ยอ) ตะลิงปลิง เกลด็ปลาช่อน กระดูกไก่ด า ตูน เนรภศูรี  เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เหน็ถึงภมูิปัญญาของหมอ

เมอืงที่ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตวัสามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการดูแลสขุภาพให้กบัคนในชุมชน 

2.แนวทางในการน าองคค์วามรู้ของหมอเมอืงไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสขุภาพชุมชน 

เพ่ือให้เกดิความสนใจต่อการใช้ประโยชน์ของภมูิปัญญาพ้ืนบ้านในชุมชน ประชาสมัพันธใ์นรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

เสียงตามสายภายในหมู่บ้านเป็นวิธีการหนึ่งในการกระจายข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และสร้างแหล่งเรียนรู้ ด้านภูมิ

ปัญญา ส่งเสริมให้บ้านหมอเมืองเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านสมุนไพร เพราะเป็นพ้ืนที่ที่สามารถศึกษาพรรณพืชสมุนไพรได้จริง 

รวมถึงจัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยเน้นสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เช่น กลุ่มเยาวชน กลุ่ม

อาจารย์ กลุ่มสตรี เพ่ือการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้  ซึ่งแสดงถึงภมูิปัญญาที่ช่วยดูแล

สขุภาพชุมชนโดยไม่ขดักบัวิถชีีวิต และความเป็นอยู่ในชุมชน 
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            บทคดัย่อ  

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับ ความแตกต่างตามคุณลักษณะส่วนบุคคล และความสมัพันธข์อง

ความโปร่งใสในการด าเนินงานกับประสิทธิผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า 

อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าตากล้าที่

มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 5,122 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภมูิได้กลุ่มตัวอย่าง 372 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการ

วิจัยเป็นแบบสอบถาม สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .98 สถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสหสัมพันธข์อง

เพียร์สนั  ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.40 มีอายุระหว่าง 26-60 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 64.00 จบการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 82.80 อาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 

51.10 อาศัยอยู่ในโซนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 53.50 ความคิดเหน็ต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลค า

ตากล้า อยู่ในระดับมาก ความคิดเหน็ต่อประสทิธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตา

กล้า อยู่ในระดบัมาก   

  ผลการทดสอบสมมติฐาน 1) ประชาชนที่มีการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้าแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) 

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน มคีวามสมัพันธเ์ชิงบวกกบัประสทิธผิลการด าเนินงานอยู่ในระดับสงูมาก (R xy =.819**) 

อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  

ค าส าคญั:  ความโปร่งใสในการด าเนนิงาน  ประสทิธผิลในการด าเนนิงาน 
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Abstract 

 The purpose of this study was to investigate the degree and relationship of transparency in operating and 

performance effectiveness according to the development strategy of  Khamtakla Sub-district Municipality, 

Khamtakla district, Sakon Nakhon province. The population used in this study was people of 18 years of age or 

above living in the Khamtakla Sub-district Municipality area, Khamtakla district, Sakon Nakhon province 

comprising 2,502 males and 2,620 females and totaling 5,122 people. A sample size was determined by 

calculation using Taro Yamane’s formula and 372 people were derived from selection by stratified random sampling. 

The instrument used was a 5-rating scale questionnaire whose entire reliability coefficient was .98. Statistics used 

in data analysis were percentage, mean, t-test, one-way ANOVA and Pearson’s product moment correlation 

coefficient.  Findings of the study revealed that most of the respondents were female or 63.4%; were in the 26-

60 age range or 64.00%; had an educational attainment below bachelor’s degree or 82.80%; had their occupation 

as a farmer or 51.10%; and lived in zone 1 or 53.50%. The overall people’s opinion on operational transparency 

of Khamtakla Sub-district Municipality, Khamtakla district, Sakon Nakhon province was at high level (mean = 

3.52), whereas their overall opinion on performance effectiveness according to the development strategy of 

Khamtakla Sub-district Municipality, Khamtakla district,Sakon Nakhon province was at high level (mean = 3.53).  

The hypotheses testing found the following: 1) People whose educational attainments and occupations were different 

had significantly different opinion on performance effectiveness according to the development strategy of Khamtakla 

Sub-district Municipality at the .05 level. In addition, it found that operational transparency (X) had a highly and 

significantly positive relationship with performance effectiveness according to the development strategy of 

Khamtakla Sub-district Municipality (Y) at the .05 level (R xy  = .819 **).  

Keywords: Operational Transparency,  Performance Effectiveness 

       

บทน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่

โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ภารกจิ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล

ต าบลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอ านาจใ ห้องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น  

พ.ศ. 2542 จ าแนกได้ดังนี้  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการ

รักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ

และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  ด้านการบริหารจัดการ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นอื่น  

  เทศบาลต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง 

มฐีานะเป็นนิตบุิคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 มภีารกจิหน้าที่ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า โดยยึดหลักการบริหารที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาระดับจังหวัดและอ าเภอ นโยบายของ

ผู้บริหารท้องถิ่น ด าเนินการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จากผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดสกลนคร 

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัด

สกลนคร ผลการประเมินด้านความโปร่งใสของเทศบาลต าบลค าตากล้า ได้คะแนนร้อยละ 78.06 ซึ่ งเป็นระดับคุณธรรม

และความโปร่งใสอยู่ในระดับสูง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าความโปร่งใสในการด าเนินงานนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
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พัฒนาประสทิธผิลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัประเดน็ดงักล่าวนี้จะเป็น

ประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลค าตากล้าเป็นอย่างยิ่ง จึงสนใจศึกษาเรื่องความโปร่งใสในการด าเนินงานกบัประสทิธผิลการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร น าไปเป็นสารสนเทศ

ในการปรับปรงุการด าเนินงานขององคก์าร เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้บริการของเทศบาลต าบลค าตากล้า

ต่อไป 

สมมติฐานของการวิจยั 

  สมมตฐิานที่ 1 ประสทิธผิลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า  

อ าเภอค าตากล้า จงัหวัดสกลนคร แตกต่างกนัตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 สมมตฐิานที่ 2 ความโปร่งใสในการด าเนนิงานมคีวามสมัพันธก์บัประสทิธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร 

      

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

  1. เพ่ือศึกษาระดบัความโปร่งใสในการด าเนนิงานกบัประสทิธผิลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร  

  2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของประสทิธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล 

ค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

  3. เพ่ือศึกษาความสมัพันธข์องความโปร่งใสในการด าเนนิงานกบัประสทิธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า  จงัหวัดสกลนคร        

      

วิธีการวิจยั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  1. ผู้วิจัยขอหนังสอืจากบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ออกหนังสอืถงึนายกเทศมนตรี

ต าบลค าตากล้า เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ข้อมูลผู้รับบริการของเทศบาลต าบลค าตากล้า  

  2. ผู้วิจัยด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้แก่ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่

ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่เทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ที่มีอายุ

ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 5,122 คน จ าแนกได้เป็น เพศชาย จ านวน 2,502 คน เพศหญิง จ านวน 2,620 คน ซึ่งผู้วิจัย

ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตามสตูรค านวณของ Taro Yamane  และใช้การสุ่มตัวอย่าง

แบบชั้นภมู ิ(Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตวัอย่าง 372 คน   

   3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณข์องแบบสอบถาม เพ่ือน าแบบสอบถามไปประมวลผล  

การวิเคราะหข์อ้มูลและสถติิท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

  1. น าแบบสอบถามที่ได้รับคนืมาตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสอบถาม 

  2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามไปประมวลผลด้วยวิธกีารทางสถติ ิโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป

ทางสถิติ และน าข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของกลุ่มตวัอย่างมาแจกแจงความถี่ (Frequencies) และค านวณค่าร้อยละ 

(Percentage) 

  3. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลความโปร่งใสในการด าเนินงานกบัประสทิธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า ทั้งโดยภาพรวม รายด้านและเป็นรายข้อ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วน าผลที่ได้ไปเปรียบเทยีบการแปลความหมายตามเกณฑท์ี่ก  าหนดไว้ 

  4. เปรียบเทยีบความคดิเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกบัประสทิธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศ โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วย 

T-test ส าหรับสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและหมู่บ้านที่อาศัยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
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ทางเดียว (Anova) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม F-test และท าการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยสถิติ 

LSD  

   5. การวิเคราะห์หาค่าความสมัพันธร์ะหว่างสองตวัแปร โดยใช้สถติหิาค่าสหสมัพันธข์องเพียร์สนั  

       

ผลการศึกษา 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  คุณลักษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และหมู่บ้านที่อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 63.40 มอีายุระหว่าง 26-60 ปี คดิเป็นร้อยละ 64.00 จบการศึกษาระดับ

ต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 82.80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.10 อาศัยอยู่ในโซนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 

53.50 

 

ตอนท่ี  2  การวเิคราะห์ระดบัความคดิเหน็ของประชาชนต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

ค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้าน  

  จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล  

ค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร พบว่า ระดับความคิดเหน็ของประชาชนต่อความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของเทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.52) เมื่อพิจารณาเป็น

รายด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยดังนี้  ด้านมาตรฐานการให้บริการมีค่าเฉล่ียมากที่สดุ ( x =3.57) รองลงมา

คือด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ( x =3.54) ด้านผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ( x =3.54) ด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ( x =3.53) ด้านความเป็นธรรมไม่เลือกปฏบิัติ ( x =3.52) ด้านการให้และเปิดเผยข้อมูล ( x =3.51) ด้าน

ช่องทางการร้องเรียน ( x =3.49) และด้านกฎ/ระเบยีบ ( x =3.46)  อยู่ในระดบัปานกลาง 

 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคดิเหน็ของประชาชนต่อประสทิธผิลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยรวมและรายด้าน 

 

ตาราง 1 ระดบัความคดิเหน็ของประชาชนต่อความโปร่งใสในการด าเนนิงานของเทศบาลต าบลค าตากล้า โดยรวมและ

รายด้าน 

  

ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ค่าสถติิ ความหมาย 

x  S.D. 

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 3.53 0.90 มาก 

ด้านกฎ/ระเบียบ 3.46 0.79 ปานกลาง 

ด้านความเป็นธรรมไม่เลือกปฏบิัติ 3.52 0.83 มาก 

ด้านมาตรฐานการให้บริการ 3.57 0.82 มาก 

ด้านการให้และเปิดเผยข้อมูล 3.51 0.89 มาก 

ด้านช่องทางการร้องเรียน 3.49 0.86 ปานกลาง 

ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 3.54 0.89 มาก 

ด้านผลสมัฤทธิ์การปฏบิัติราชการ 3.54 0.80 มาก 

รวม 3.52 0.85 มาก 
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ตาราง 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสทิธผิลการด าเนนิงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ของเทศบาลต าบลค าตากล้า โดยรวมและรายด้าน 

   

   

 

 

 

  

 

 

 จากตาราง 2 พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อประสทิธิผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

เทศบาลต าบลค าตากล้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมาก

ไปน้อยดังนี้  ด้านการพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรมมีค่าเฉล่ียมากที่สดุ ( x =3.86) รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาสงัคม (

x =3.61) ด้านการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ( x =3.57) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ( x =3.39) ด้านการ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม ( x =3.38) และด้านการพัฒนาคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน ( x =3.37) ตามล าดบั 

 

ตอนท่ี 4  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเหน็ของประชาชนต่อประสทิธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

 การวิเคราะห์ความแตกต่างความคิดเหน็ของประชาชนต่อประสทิธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของเทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามคือ 

เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพพบว่า โดยรวมประชาชนที่มเีพศ อายุ และหมู่บ้านที่อาศัยต่างกนัเป็นผู้ที่มคีวามคดิเหน็ต่อ

ประสทิธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ไม่

แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั.05  

  นอกจากนี้ ยังพบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน เป็นผู้ที่มีความคิดเห็นต่อประสทิธิผลการ

ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร แตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  

 

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความโปร่งใสในการด าเนินงานกับประสิทธิผลการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร  

  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความโปร่งใสในการด าเนินงานกับประสิทธิผลการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร พบว่าความโปร่งใสในการ

ด าเนินงาน (X) มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า 

(Y) อยู่ในระดับสูงมาก (r=.819**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมี

ความสัมพันธ์กันตรงตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยคู่ที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง 5 อันดับแรก ได้แก่ ด้าน

ช่องทางการร้องเรียนกบัด้านการพัฒนาสงัคม (r xy =.639**) ด้านมาตรฐานการให้บริการกบัด้านการพัฒนาสงัคม (r xy

=.610**) ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนกับด้านการพัฒนาสงัคม (r xy =.580**) ด้านการให้และเปิดเผยข้อมูลกับ

ด้านการพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม (r xy =.565**) และด้านมาตรฐานการให้บริการกับด้านการพัฒนาศาสนาและ

วัฒนธรรม (r xy =.557**)  

             

ประเดน็/ข้อค าถาม x  
S.D. ความหมาย 

1. ด้านการพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรม 3.86 0.90 มาก 

2. ด้านการพัฒนาสงัคม 3.61 0.90 มาก 

3. ด้านการพัฒนาการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ด ี 3.57 0.93 มาก 

4. ด้านการพัฒนาเศรษฐกจิ 3.39 1.11 ปานกลาง 

5. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 3.38 0.95 ปานกลาง 

6. ด้านการพัฒนาคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.37 0.86 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.94 มาก 
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สรุปผล และอภิปรายผลการวิจยั 

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และหมู่บ้านที่

อาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 63.40 มอีายุระหว่าง 26-60 ปี คดิเป็นร้อยละ 

64.00 จบการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 82.00 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 51.10 

อาศัยอยู่ในโซนที่ 1 คดิเป็นร้อยละ 53.50  

 2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อความโปร่งใสในการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

ค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากค่าเฉล่ีย

มากไปน้อยดงันี้  ด้านมาตรฐานการให้บริการมค่ีาเฉล่ียมากที่สดุ และด้านกฎ/ระเบยีบมค่ีาเฉล่ียน้อยที่สดุ   

  ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้  อาจเป็นเพราะว่า ประชาชนผู้ รับบริการภายในเขตเทศบาลต าบลค าตากล้า มีความ 

พึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาลด้านมาตรฐานการให้บริการมากที่สดุ ซึ่งอาจมสีาเหตมุาจากการที่ผู้รับบริการได้รับ

ในสิ่งที่ต้องการและเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจ กระตอืรือร้นต่อการให้บริการประชาชนภายใต้

อ านาจหน้าที่ของเทศบาลอย่างเตม็ที่ ท าให้ผลการบริการออกมาอยู่ในระดับสูง และมาตรฐานการให้บริการนั้นเป็น

ส่วนประกอบหนึ่งของความโปร่งใสในการด าเนินงานตามแนวคิดของ จารุวรรณ เมณฑกา (2546 , หน้า 39-47) ซึ่งได้

กล่าวถึงวัตถุประสงค์หรือประโยชน์จากความโปร่งใส ได้แก่ การท างานของหน่วยงานเป็นที่เชื่อถือศรัทธา การทุจริต

ประพฤตมิชิอบจะท าได้ยากมากขึ้น ประชาชนได้รับบริการดขีึ้น ประเทศมกีารพัฒนาแบบยั่งยืน และมรีะบบภมูคิุ้มกนัจาก

การประสบภาวะวิกฤตต่างๆ ด้านที่มีล าดับถัดมา คือด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ซึ่งประชาชนที่รับบริการจากเทศบาล

ต าบลค าตากล้า จะสามารถรับรู้ ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ อาทกิารจัดท าแผนการพัฒนา 3 ปีของเทศบาล การทบทวน

แผนการพัฒนาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาลในสมัยต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ประชาคมหมู่บ้านสามารถเข้าร่วมและย่ืน

ญัตติน าเสนอได้ทุกครั้ง การจัดซื้ อจัดจ้างรายโครงการ และผลการด าเนินงานของส านักงานเทศบาลที่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน ดังที่ส  านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2552, หน้า 7-8) ได้ให้ความหมายความโปร่งใสว่า 

กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมข้ีอสงสยั และสามารถเข้าถงึข่าวสารอนัไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้

อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ ทุกขั้นตอนในการด าเนินกจิกรรม หรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

  ผลการวิจัยคร้ังนี้  สอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐพงษ์ มะนะโส (2552) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกบั

ความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบว่า  

ในด้านการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัการใช้หลักนิตธิรรม คุณธรรม หลักการด าเนินการ มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัความโปร่งใส

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแตกต่างกัน และประชาชนส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีความคิดเห็นว่า

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโยงใต้มีความโปร่งใส ในขณะที่มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจเชิงนโยบายหรือการมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจเชิงนโยบาย หรือการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับ

ค่อนข้างต ่า และสอดคล้องกบังานวิจัยของศิรินทร์รัตน์  กาญจนกุญชร และคณะ (2553) ท าการวิจัยเรื่อง การป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ผลการวิจัยว่าระบบในการบริหารราชการภายในขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส าหรับมาตรการในการเพ่ิมความโปร่งใสแก้ไขปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น มี

พ้ืนฐานภายใต้หลักความโปร่งใสหรือหลักการมสี่วนร่วมของประชาชน หลักความรับผดิชอบ หลักการห้ามบุคลากรเป็นผู้

มส่ีวนได้เสยีกบัหน้าที่ของตน โดยน าหลักการดงักล่าวมาเสริมสร้างกระบวนการในการด าเนินการของท้องถิ่นเพ่ือเป็นการ

ป้องกันหรือลดโอกาส แรงจูงใจ หรือความเสี่ยงในการทุจริต และสอดคล้องกับส านักงานป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ด าเนินการประเมินผลในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2558 

นับตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ถงึวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 ผลการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของเทศบาลต าบลค าตากล้าในด้านความโปร่งใส (Transparency) ได้คะแนนร้อยละ 78.06 ซึ่งเป็นระดับ

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดบัสงูถงึสงูมาก  
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 3. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็ของประชาชนต่อประสทิธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของเทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปน้อยดังนี้  ด้านการพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรมมีค่าเฉล่ียมากที่สุด และด้านการพัฒนา

คมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานมค่ีาเฉล่ียน้อยที่สดุ   

  ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้  เนื่องจากเทศบาลต าบลค าตากล้าให้ความส าคญักบังานประเพณแีละพิธกีรรมทางศาสนา

ต่างๆ ประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการของเทศบาลต าบลค าตากล้า มคีวามหลากหลายทางชาตพัินธุ ์แต่ทุกเผ่าพันธุก์ส็ามารถ

อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขด้วยแผนงานและโครงการของเทศบาลต าบลค าตากล้าที่สนับสนุนโครงการที่มี

ความส าคัญเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี และให้ความส าคัญกับผู้น าทางความคิดและปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นผู้

ส่งเสริม ถ่ายทอดความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตให้แก่ประชาชนรุ่นหลัง อนัเป็นเหตุผลที่ท าให้ประสทิธิผล

การด าเนินงานตามยุทศาสตร์การพัฒนาในด้านการพัฒนาศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ในระดบัสงู ด้านที่มรีะดบัประสทิธิผล

การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้าต ่าที่สดุ คอื ด้านการพัฒนาคมนาคมและโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล 

ข้อจ ากดัในการจัดบริการในด้านการพัฒนาคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากการด าเนินการโครงการเหล่านี้  ต้อง

อาศัยงบประมาณจ านวนมากจึงจะสามารถด าเนินโครงการได้อย่างมคีุณภาพ บรรลุวัตถุประสงคข์องโครงการ แต่เทศบาล

ต าบลค าตากล้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสภาพทางภมูิศาสตร์ที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวจังหวัด รวมกบัสภาพ

ทางเศรษฐกจิที่ไม่คล่องตวัเท่าที่ควร ประชาชนส่วนมากยังมฐีานะยากจน การจัดเกบ็ภาษีของเทศบาลได้ไม่มากเท่าที่ควร 

ท าให้งบประมาณที่จะด าเนนิโครงการด้านการพัฒนาคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานไม่มากนัก แม้จะได้รับการจัดสรรจาก

รัฐบาลกยั็งไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน จึงท าให้ประสทิธผิลโครงการเหล่านี้ ไม่มากเท่าที่ควร 

 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกบัการวิจัยของนิตยา อปุชาค า (2556) ซึ่งได้ท าการศึกษาประสทิธผิลการให้บริการ

สาธารณะขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนจาน อ าเภอโพนสวรรค ์จังหวัดนครพนม พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชนที่

มีต่อระดับประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มี

ค่าเฉล่ียมากที่สดุคอื ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนด้านที่มค่ีาเฉล่ียน้อยที่สดุ คอื ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดบัปานกลาง

  

 4. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และหมู่บ้านที่อาศัยต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

ประสทิธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้า อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร ไม่

แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ยกเว้น ระดบัการศึกษาและอาชีพ ที่พบผลตรงกนัข้าม  

  ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้  อาจเป็นเพราะว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Factors) ย่อมส่งผลต่อการตดัสนิใจ 

ทัศนคติ ความคิดเห็น ที่แตกต่างกัน การมีช่วงอายุและวงจรชีวิต (Age and Family Life Cycle) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มี

อิทธิพลต่อความทัศนคติและค่านิยมของบุคคล ท าให้แต่ละบุคคลมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ระดับการศึกษา 

(Education) และอาชีพ (Occupation) ของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความคดิเหน็ที่แตกต่างกนัด้วย เหตเุพราะการศึกษานั้น

จะช่วยเปิดโลกทศัน์ให้แก่มนุษย์ ท าให้กระบวนการคิดนั้นมีหลักเหตุผลมารองรับมากขึ้น มองเหน็โลกได้กว้างไกลและ

ช่วยปรับปรุงทศันคติในการด าเนินชีวิต ส่วนอาชีพนั้นกก็ าหนดความถนัดของแต่ละบุคคล รวมถึงเป็นตัวก าหนดสถานะ

ทางสังคมและรายได้ของประชาชนด้วย ความพึงพอใจต่อประสิทธิผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลค าตากล้าจึง

แตกต่างออกไปตามลักษณะของการประกอบอาชีพของประชาชนที่เร่ิมเปล่ียนแปลงไปเช่นกนั 

  จากผลการวิจัยในครั้งนี้  สอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาเตชินท์ สิทธาภิภู (2556) ท าการวิจัยเรื่อง

ประสทิธผิลการให้บริการของเทศบาลต าบลดงเยน็ อ าเภอเมอืง จังหวัดมุกดาหาร ผลการวิจัยพบว่า ระดบัประสทิธผิลการ

ให้บริการแก่ประชาชนของเทศบาลต าบลดงเย็น อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

การเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการให้บริการแก่ประชาชนของเทศบาลต าบลดงเยน็ อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกนั มีทศันะในประสทิธผิลการให้บริการแก่ประชาชนของเทศบาลต าบลดงเยน็ อ าเภอเมือง 
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จังหวัดมุกดาหารแตกต่างกนั ในขณะที่เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน มทีศันะไม่แตกต่างกนั และ

สอดคล้องกบังานวิจัยของ ศิริประภา ศริพันธุ ์(2557) ท าการวิจัยเรื่องประสทิธผิลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารสว่น

ต าบลพืชอดุม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี พบว่า ประชาชนมคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธผิลการด าเนินงานขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลพืชอดุม อ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และประชาชนที่มปัีจจัยส่วนบุคคล

แตกต่างกนั ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ และหมู่บ้าน มคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธผิลการด าเนินงานของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพืชอดุม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  

  5. ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความโปร่งใสในการด าเนินงานมีความสมัพันธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้าอยู่ในระดบัสงูมาก (r=.819**) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  

   ที่ผลการวิจัยออกมาเป็นเช่นนี้  อาจเป็นเพราะว่า ความโปร่งใสในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรร

มาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น มีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะท าให้หน่วยงานหรือองค์กรประสบ

ความส าเรจ็ในการบริหาร อาท ิการมีส่วนร่วมและกฎระเบียบ เมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสนิใจจัดวางยุทธศาสตร์

การบริหารพ้ืนที่ท้องถิ่นของตนเอง มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการด าเนินงานและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับมายัง

ส่วนราชการ จึงส่งผลต่อประสิทธิผลการด าเนินงานให้ออกมาดีตามไปด้วย และเมื่อเจ้าพนักงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่

เทศบาลปฏบิัติตามกฎระเบียบที่ทางราชการได้วางรากฐานไว้แล้วนั้น กจ็ะเกิดผลดีต่อการด าเนินงานตามมา เนื่องจาก

กฎระเบียบคือเคร่ืองมือของรัฐบาลที่จะใช้ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐ และเอื้อประโยชน์ต่อประชาชน ใน

ขณะเดียวกนักเ็ป็นเหมือนปราการป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐด้วย การปฏบิัติตามกฎระเบียบ จึง

ก่อให้เกดิผลดต่ีอการด าเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาล และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานเทศบาลมีความเป็นธรรมใน

การให้บริการอย่างเท่าเทยีมกนักบัประชาชนทุกคน มมีาตรฐานการให้บริการที่ด ีมคีวามละเอยีดรอบคอบรัดกุม มกีารให้

และเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นแก่ประชาชน ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนท าให้ประสิทธิผลการด าเนินงานออกมาเป็นบวกเพ่ิมมากขึ้น

ทั้งสิ้น จึงสามารถสรปุได้ว่า ความโปร่งใสในการด าเนินงานมคีวามสมัพันธก์บัประสทิธผิลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

การพัฒนาของเทศบาลต าบลค าตากล้าอย่างมนีัยส าคญั 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาเชิงสหสมัพันธใ์นคร้ังนี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการท างานของอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว 2)  ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

เทศบาลต าบลแม่ยาว และ 3)  ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัความผูกพันต่อองคก์ารของอาสาสมคัรสาธารณสขุ

ประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว จ านวน 106 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วน

บุคคล แบบสอบถามแรงจูงใจในการท างาน และ แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ  ผลการศึกษาพบว่า 

แรงจูงใจในการท างาน ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดบัปาน

กลาง และความผูกพันต่อองคก์าร ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย อยู่ใน

ระดับมาก ในส่วนของความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสขุ

ประจ าหมู่บ้านมคีวามสมัพันธก์นัทางบวกในระดับสงู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (rS =.70, p = .000) ผลการศึกษาครั้งนี้

แสดงให้เห็นถึงแรงจูงใจในการท างาน ในแต่ละด้าน ที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ ของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและสามารถน าผลในการศึกษาที่ได้นี้  ไปเป็นข้อมูลในการบริหารบุคลากรหรือการจัดวาง

นโยบาย ในหน่วยงานอื่นๆที่มคีวามใกล้เคยีง 

ค าส าคญั: แรงจูงใจในการท างาน  ความผูกพันต่อองคก์าร  อาสาสมคัรสาธารณสขุ   

 

Abstract 

This study was aimed 1) to study work motivation of Village Health Volunteer, Maeyao Sub-district. 2) 

To study organization commitment of Village Health Volunteer, Maeyao Sub-district. 3) To study correlation 

between motivation and organization commitment of Village Health Volunteer, Maeyao Sub-district. 

The data was conducted by questionnaire from the village health volunteer that have 106 people. The 

questionnaires are divided into 3 parts:1) Personal information 2) work motivation 3) organization commitment. 

The result of study was found work motivation of Village Health Volunteer, Maeyao Sub-district, Chiang 

Rai province that was moderate. Organization commitment of Village Health Volunteer, Maeyao Sub-district, 

Chiang Rai province was high level and correlation between motivation and organization commitment of Village 

Health Volunteer was positively correlated at the high level. Statistical significance (rS =.70, p = .000), this result 

showed each side of work motivation that have a relationship with organization commitment of  Village Health 

Volunteer and can bring the result of this study to be information about personnal management or policy formulation 

in other agencies that were nearby. 

Keywords: Work motivation, organizational commitment, volunteer village health 
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บทน า 

               เนื่องจากในปัจจุบันหลายประเทศในอาเซียนยังขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ

ความสามารถในการผลิตบุคลากรเหล่านี้ ยังมีประสิทธิภาพที่อยู่ในระดับต ่า จ านวนบุคลากรทางการแพทย์เป็นตัวชี้ วัด

ส าคญัที่ท าให้เหน็ถงึความพร้อมของประเทศในการดูแลสขุภาพประชากรซึ่งประเทศไทยมีบุคลากรทางด้านนี้จ านวนน้อย

มาก (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) เพราะเหตุนี้ประเทศไทยจึงต้องให้ความส าคัญกบั

ปัญหาสขุภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ และถ้าหากจะเข้าถึงปัญหาได้อย่างครอบคลุมในพ้ืนที่ตามเขต

นอกเมอืง หรือแม้แต่เขตในเมือง กต้็องมผู้ีส่งข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสขุกบัประชาชนในแต่ละเขตพ้ืนที่ ให้

มคีวามเข้าใจถงึปัญหา การดูแลรักษาซึ่งกนัและกนัอย่างทั่วถงึ บุคคลเหล่านี้ ได้รับชื่อว่า อาสาสมคัรสาธารณสขุหรือ อสม.  

ซึ่งบทบาทหน้าที่ของ อสม. หลักๆกค็ือ การเป็นผู้สื่อข่าวส่งข้อมูล ระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน ดูแลช่วยเหลือด้าน

สุขภาพให้แก่สมาชิกในหมู่บ้านของตน เป็นผู้น าในการท ากิจกรรมด้านสุขภาพ เป็นต้น และ อาสาสมัครสาธารณสขุจะ

คอยดูแลประมาณ 1คน/10-20 หลังคาเรือน ในเทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอเมอืงจังหวัดเชียงราย มอีสม. อยู่ 330 คน

(ระบบสารสนเทศงานสขุภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนภาคประชาชน, ม.ป.ป.) และจ านวนกว่าคร่ึงที่มอีายุการท างาน

เป็นอาสาสมัครสาธารณสขุตั้งแต่ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนซึ่งล้วนมีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป คือเริ่มท างานก่อนปี พ.ศ. 

2552 ทั้งสิ้น จึงปัจจัยแรงจูงใจในการท างานด้านหนึ่ง และบุคคลเหล่านี้ ได้ท างานเพ่ือช่วยเหลือสงัคม เป็นบุคคลที่มคีวาม

เสยีสละ เป็นอย่างมาก และด้วยความที่มี ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสงัคมซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการท างาน 

แต่บุคคลเหล่านี้ กไ็ม่ย่อท้อ และยังท างานเพ่ือสงัคมนี้มาตลอดระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งอาจเกดิจากความผูกพันที่มีต่องาน 

หรือองค์การนี้ กเ็ป็นไปได้ ความผูกพันต่อองค์การ จะเกดิขึ้นได้นั้นมีหลายปัจจัย และสิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งคอื 

ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน แล้วปัจจัยแรงจูงใจในการท างานด้านไหนบ้างที่จะไปมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและมี

ความสมัพันธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั แรงจูงใจเกดิจากการจูงใจในเร่ืองของจิตใจที่จะกระท าต่อสิ่งๆหนึ่งให้เกดิประสิทธผิล

ความส าเรจ็  ด้วยความเตม็ใจ ท าด้วยความสขุ ซึ่งจะท าให้เกดิความอยากที่จะกระท า ในเร่ืองของการท างาน แรงจูงใจเป็น

ตัวแปรที่ส  าคัญเป็นอย่างมากที่จะเป็นตัวกระตุ้นการท างาน เป็นประสบความส าเรจ็ จะเหน็ได้ว่าแรงจูงใจในการท างาน

และความผูกพันต่อองค์การงานมีความส าคัญ ที่จะไปช่วยให้เกดิผลงานการปฏบิัติงานของอาสาสมัครสาธารณสขุประจ า

หมู่บ้าน ให้ท างานได้อย่างมีประสทิธภิาพตามเป้าหมายองคก์าร ด้วยเหตุดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ

ความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว 

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพ่ือจะได้เป็นข้อมูลในการ บริหารจัดการภายในองค์การที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้ พัฒนา 

ปรับปรงุในการท างานมากขึ้น 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1.  เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างานของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว 

2.  เพ่ือศึกษาความผูกพันต่อองคก์ารของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยา 

3.  เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัความผูกพันต่อองคก์ารของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า   

     หมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งและกรอบแนวคิด 

การท างานของบุคคลหนึ่งจะไม่มโีอกาสที่จะประสบความส าเรจ็ได้เลยนั้น ขึ้นอยู่กบั การที่บุคคลนั้นรู้สกึเบื่อหน่าย 

ขาดความกระตอืรือร้นและเป้าหมายในการท างาน รวมทั้งยอมแพ้ต่ออปุสรรคต่างๆ โดยง่ายในทางตรงกนัข้าม บุคคลที่มี

ความตั้งใจและพลังอย่างเตม็เป่ียมที่จะท างานหนึ่งนั้น และพร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาอย่างไม่ย่อท้อ ย่อมมี

โอกาสสูงที่จะประสบความส าเรจ็ในการท างานนั้น ความแตกต่างระหว่างสองนี้ คือคุณลักษณะทางจิตวิทยาที่เรียกว่า 

“แรงจูงใจในการท างาน”ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเรจ็ของบุคคลและองค์แรงจูงใจในการท างาน 

(work motivation) คือพลังที่มีแหล่งก าเนิดทั้งจากภายในและภายนอกตัวบุคคล ซึ่งกระตุ้นให้เกดิพฤติกรรมการท างาน 
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รวมทั้งก าหนดรูปแบบ ทศิทาง ความเข้ม และระยะเวลาของพฤติกรรมการท างานนั้น (Pinder,1998อ้างใน ชูชัย สมิทธิ

ไกร,2554:274) 

นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การได้เสนอทฤษฏทีี่ให้ค าอธบิายเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการท างานไว้หลายทฤษฏ ี

แต่ละทฤษฎีมีค าอธิบายที่ค่อนข้างแตกต่างกัน มีทั้งทฤษฎีที่เสนอมุมมองจากอิทธิพลของลักษณะภายใน อิทธิพลของ

สิ่งแวดล้อม อทิธพิลของสงัคม และอทิธพิลของกระบวนการทางปัญญา  ซึ่งมทีฤษฎทีี่เน้นเนื้อหาที่ส  าคญัดงันี้  

ทฤษฎีสองปัจจยั (Dual-Factor Theory) ของ Federick Herzberg    

           แรงจูงใจในการท างานเป็นผลมาจากธรรมชาติของตัวงาน ไม่ได้มาจากรางวัลภายนอกแต่อย่างใด แนวคิดของ

ทฤษฎีนี้ มีขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction)ไปยังความไม่พึงพอใจ (no satisfaction) และได้รับอิทธิพลจาก

ปัจจัยจูงใจ (motivation factor) ทฤษฎนีี้ ได้มกีารพัฒนาโดย  เฮอร์ซเบริ์ก ในปี ค.ศ. 1950 - 1959 และในช่วงแรกของ

ปี ค.ศ. 1960 - 1969 (ชูชัย สมิทธไิกร, 2554) โดยได้ท าการวิจัยด้วยการสมัภาษณ์นักบัญชีและวิศวกร ท าให้พบว่ามี

ปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกบัความพอใจ และไม่พอใจในการท างาน ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ(motivation factors) 

ได้แก่ ลักษณะของงาน ความส าเรจ็ของงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และงานที่ท้าทายกบัปัจจัยป้องกนั

(hygiene factors) เกี่ยวกบัเงินเดือน สภาพความมั่นคง สมัพันธภาพระหว่างบุคคล นโยบายและการบังคับบัญชา โดยมี

ความเชื่อว่าปัจจัยจูงใจ มีส่วนต่อการเพ่ิมผลผลิต แต่ปัจจัยป้องกัน(Hygiene Factors) ไม่ใช่สิ่งจูงใจที่ท าให้ผลผลิต

เพ่ิมขึ้ น หากแต่ทั้งสองปัจจัย ถือเป็นข้อก าหนดเบื้ องต้นที่จะป้องกันไม่ให้คนไม่พอใจในงานที่ท า ทฤษฎี 2 ปัจจัย

ประกอบด้วย   

 (1)  ปัจจัยป้องกัน  (hygiene factor) เป็นปัจจัยภายนอกที่ป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการ

ท างาน (job dissatisfies)  การเสนอสุขอนามัยไม่ใช่วิธีการจูงใจที่ดีที่สุดในทัศนะของ  Herzberg   แต่เป็นการป้องกัน

ความไม่พอใจ  ประกอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัการมาท างานหรือการขาดงานของพนักงาน  ดงันี้  

 1. นโยบายและการบริหารองค์การ(company policy and administration) คอื การจัดการบริหารงานขององค์การ 

การตดิต่อสื่อสารภายในองคก์าร ได้แก่ นโยบายการควบคุมดูแลระบบขั้นตอนของหน่วยงาน ข้อบงัคบั วิธกีารท างาน การ

จัดการและ วิธการบริหารงานขององค์กร ที่มีการแบ่งงานไม่ซับซ้อน มีความเป็นธรรม มีการเขียนโยบายที่ชัดเจน และมี

การแจ้งนโยบายให้พนักงานหรือบุคคลในองคก์รทราบข้อมูลอย่างทั่วถงึ  

 2. การปกครองบงัคบับญัชา(supervision) คอื ลักษณะของการบงัคบับญัชาของหัวหน้างาน ความยุตธิรรมในการ

แบ่งกระจายงานของผู้บังคับบัญชา ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงาน การให้ค าแนะน า การสั่งงาน การ

มอบหมายงานแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชา งานมีความชัดเจน วิธีการดูแล ควบคุมการปฏิบัติงาน การรับฟังข้อคิดเห็น หรือ

ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บงัคบับญัชา  

 3. ความสมัพันธก์บัผู้อื่น(relationship with others) คือ การติดต่อทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่แสดงถงึ

ความสมัพันธอ์นัด ีสามารถท างานร่วมกนัได้ด ีมคีวามเข้าใจกนัระหว่างผู้บงัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บงัคบับญัชา 

 4. สภาพการท างาน(working condition) คอื สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ท างาน 

 เช่น เสยีง แสงสว่าง อณุหภมูกิารระบายอากาศ กลิ่น บรรยากาศในการท างาน ชั่วโมงในการท างานรวมทั้งลักษณะ

สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบ ต่อผู้ท างานและเป็นสิ่งที่ท  าให้เกดิความพึงพอใจ

ต่อการท างาน 

 5. เงินเดือน(salary)  คือ  ผลตอบแทนที่องค์กรจ่ายให้แก่พนักงานส าหรับการท างานให้องค์กร ไม่ว่าจะเป็นใน

รปูของเงินเดอืน ค่าจ้าง รวมทั้งการเล่ือนขั้นเงินเดอืนในหน่วยงานเหมาะสมกบังานที่ท า โดยการเล่ือนขึ้นเงินเดอืนเป็นไป

อย่างเหมาะสมเป็นที่พอใจของบุคคลที่ท างาน  

 6.  ความมั่นคงปลอดภัย(security) คือ ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการท างาน ความย่ังยืนของ

หน้าที่การงาน ความมั่นคง ภาพพจน์ชื่อเสยีง หรือขนาดของบริษัทหรือองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งลักษณะ

งานที่ไม่เสี่ยงอนัตรายเกนิไป 

 7.  สถานภาพ (status) คอื อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถอืของสงัคม เป็นอาชีพที่มเีกยีรต ิมศีักดิ์ศรี 
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 (2)  ปัจจัยการจูงใจหรือตัวจูงใจ  (Motivation Factors หรือ Motivators) เป็นปัจจัยภายนอก (ความต้องการ

ภายใน) ของบุคคลที่มอีทิธพิลในการสร้างความพึงพอใจในการท างาน (job satisfiers) ดงันี้  

 1.  ความส าเรจ็ในงาน(achievement) คือ  การที่สามารถท างานได้ส าเรจ็ ทนัตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการ

ท างานของหน่วยงานให้ส าเรจ็ลุล่วงไปได้ความสามารถใน การแก้ไขปัญหาต่างๆ การรู้จักป้องกนัปัญหาที่จะเกดิขึ้น และ

เมื่องานส าเรจ็กเ็กดิความรู้สกึพอใจ ในความส าเรจ็นั้น  

 2.  ความยอมรับนับถอื (recognition) คอื การได้รับความยอมรับนับถอื จากบุคคลรอบข้าง หรือได้รับการยกย่อง

ชมเชยในความสามารถ รวมทั้งการให้กาลังใจหรือการแสดงออกอื่นใด ที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 

ได้แก่ การยกย่องชมเชยภายในองค์กร ความภาคภมูิใจในอาชีพ การได้รับการยอมรับจากองค์กร การได้รับการยอมรับ

จากเพ่ือนร่วมงาน     

 3.  ความรับผิดชอบ (responsibility)คือ การได้มีโอกาสได้รับมอบหมายงาน หรือมีส่วนร่วมในงานที่ได้รับ

มอบหมาย ไม่ควบคุมมากเกนิไปจนขาดอสิระในการท างาน ได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณงาน การได้รับความเชื่อถือ

และไว้วางใจในงานที่รับผดิชอบ และได้รับ มอบหมายงานส าคญั   

 4.  ความก้าวหน้า (advancement) คือ คือ การมีโอกาสได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น การได้รับการเล่ือนขั้นเมื่อ

ปฏบิตังิานส าเรจ็ การมโีอกาสได้ศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเตมิหรือการได้รับการฝึกอบรม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากร

ในองคก์รอยากท างาน  

 5.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (work itself) คือ ความน่าสนใจของงาน ต้องอาศัยความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ มี

ความส าคญั มคุีณค่า เป็นงานที่ใช้ความคดิ มคีวามท้าทายความสามารถในการ ท างานความมอีสิระในการท างาน งานที่ท า

เป็นงานที่ตรงกบความถนัดและตรงความรู้ที่ได้ศึกษามา 

 ความผูกพันต่อองคก์าร (organizational commitment) หมายถงึ ภาวะบุคคลมคีวามรู้สกึยึดมั่นในองคก์ารของตน 

ยอมรับเป้าหมายขององคก์าร เตม็ใจที่จะทุ่มเทความอตุสาหะ เสยีสละประโยชน์ส่วนตวัเพ่ือการท างานให้แก่องคก์าร และ

ปรารถนาที่จะอยู่ในองคก์ารต่อไป  (Steers & Porter, 1979 อ้างองิใน ชูชัย  สมทิธไิกร, 2554)  

 จากแนวคิดของเฮิร์ซเบิร์กจะสรุปได้ว่า ปัจจัยป้องกนันั้นจะมีผลกระทบกระเทอืนต่อความไม่พอใจในงานที่ท า 

ส่วนปัจจัยจูงใจ จะมผีลต่อความพึงพอใจในงานที่ท า ช่วยให้บุคคล หลีกเล่ียงสิ่งที่ท  าให้เกดิความไม่พึงพอใจต่างๆ จะท า

ให้คนมคีวามสขุในการท างาน  

 Steers, 1977 อ้างองิใน พิชิต พิทกัษ์เทพสมบัติ, 2552) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า เป็น

ความสมัพันธท์ี่เหนียวแน่นของความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวของสมาชิก ในการเข้าร่วมกจิกรรมขององคก์ารด้วยความเตม็ใจ 

ซึ่งความผูกพันต่อองคก์ารประกอบด้วยลักษณะส าคญั 3 ประการ คอื 

         1. พนักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ หมายถึง การที่พนักงาน

ยอมรับแนวทางการปฏบิตังิาน เพ่ือให้ส าเรจ็ตามเป้าหมาย และมีค่านิยมตนที่สอดคล้องกบัค่านิยมขององคก์าร 

         2. พนักงานความเตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ที่ในการท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร หมายถงึ การ

ใช้ความสามารถ ความพยายามของตนอย่างเตม็ที่ เพ่ือให้งานขององคก์ารประสบความส าเรจ็  

         3.  พนักงานความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ หมายถึงความต้องการของ

พนักงานที่มคีวามสมคัรใจที่จะอยู่ปฏบิัตงิานในองค์การถงึแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าจากองคก์ารอื่น ถงึแม้ว่าองค์การ

จะเกดิสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกจิพนักงานจะไม่คดิหรือมคีวามต้องการที่จะลาออกจากองคก์าร 

จากข้อมูลดงักล่าวผู้วิจัยจงึสรปุความหมายของความผูกพันต่อองคก์ารได้ว่า เป็นความรู้สกึภายในจิตใจที่มี

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลกบังานหรือองคก์รที่ท า สิ่งที่บุคคลได้รับจากองคก์าร แสดงออกในรปูของความจงรักภักดขีอง

บุคคลต่อองคก์ารท าให้บุคคลมคีวามเชื่อมั่นอย่างสงูในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์าร เตม็ใจที่จะทุ่มเท

ความพยายามอย่างเตม็ที่ในการท างานเพ่ือประโยชน์ขององคก์าร และ มคีวามสมคัรใจที่จะอยู่ปฏบิตังิานในองคก์าร

ถงึแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอที่ดกีว่าจากองคก์ารอื่น 
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      กรอบแนวคิด 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

เคร่ืองมอืและการพัฒนาเคร่ืองมอื 

         เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คอืแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้วิจัยท่านอื่น ที่

สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กบัแรงจูงใจในการท างาน และความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งแบบสอบถาม

ประกอบด้วย 3 ส่วน มรีายละเอยีดดงันี้  

         ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการเป็นอาสาสมัคร

สาธารณสขุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพหลัก รายได้เฉล่ียครอบครัวต่อเดือน  โดยเป็นแบบปลายเปิดและปลายปิด

จะก าหนดค าตอบให้ 

         ส่วนที่ 2 แบบสอบถามแรงจูงใจในการท างาน มีทั้งหมด 39 ข้อ ได้ปรับเปล่ียนมาจากแบบทดสอบแรงจูงใจของ 

จุฑาธปิ(2559)ซึ่งได้แนวคดิของHerzberg ตามทฤษฎีสองปัจจัย ซึ่งมีค่าครอนบาร์คแอลฟ่า เท่ากบั 0.917  ในแต่ละข้อ

ค าถามจะมตีวัเลือกให้เลือกตอบตามระดบัความคดิเหน็ 5 ระดบั คอื เหน็ด้วยมากที่สดุ  เหน็ด้วยมาก เหน็ด้วยปานกลาง 

เหน็ด้วยน้อย เหน็ด้วยน้อยที่สดุ ก าหนดค่าน า้หนักตามวิธขีอง (Likert Scale)  

ค่าระดบั 5 หมายความว่า  เหน็ด้วยในระดบัมากที่สดุ 

ค่าระดบั 4 หมายความว่า  เหน็ด้วยในระดับมาก 

ค่าระดบั 3 หมายความว่า  เหน็ด้วยในระดบัปานกลาง 

ค่าระดบั 2 หมายความว่า  เหน็ด้วยในระดบัน้อย 

ค่าระดบั 1 หมายความว่า  เหน็ด้วยในระดบัน้อยที่สดุ 

    การแปลความหมายคะแนนของขอ้มูล 

          ผู้วิจัยจะก าหนดการแปลความหมายจากแบบสอบถาม โดยน าค่าเฉล่ีย เป็นตัวชี้ วัดความหมายของคะแนน ซึ่งจะ

ใช้เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของกลุ่มโดยจุฑาธปิ วีระมโนกุล ดงันี้  

 ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายความว่า  มแีรงจูงใจในงานอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

 ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายความว่า  มแีรงจูงใจในงานอยู่ในระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายความว่า  มแีรงจูงใจในงานอยู่ในระดบัมากปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายความว่า  มแีรงจูงใจในงานอยู่ในระดบัน้อย 

 ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายความว่า   มแีรงจูงใจในงานอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 

    

แรงจงูใจในการท างาน 
-  ความส าเรจ็ในงาน 
-  ความยอมรบันบัถอื 
-  ความกา้วหน้า 
-  หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
-  ลกัษณะงาน 
-  นโยบายและการบรหิารขององคก์าร 
-  ความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
-  ความมัน่คงปลอดภยัในงาน 
-  รายไดค้่าตอบแทน/สวสัดกิาร 
-  สภาพแวดลอ้มการท างาน 

 

 

 

 
 

ความผกูพนัต่อ
องคก์าร 
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 ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การตามแนวคิดของ Mowday, Steers และ Porter (1982) 

มีทั้งหมด 9 ข้อ ซึ่งมีค่าครอนบาร์คแอลฟ่า เท่ากับ 0.927โดยในแต่ละข้อค าถามจะมีตัวเลือกให้เลือกตอบตามระดับ

ความคดิเหน็ 5 ระดบั คอื เหน็ด้วยมากที่สดุ  เหน็ด้วยมาก เหน็ด้วยปานกลาง เหน็ด้วยน้อย เหน็ด้วยน้อยที่สดุ ก าหนดค่า

น า้หนักตามวิธขีอง (Likert Scale)  

ค่าระดบั 5 หมายความว่า  เหน็ด้วยในระดบัมากที่สดุ 

ค่าระดบั 4 หมายความว่า  เหน็ด้วยในระดบัมาก 

ค่าระดบั 3 หมายความว่า  เหน็ด้วยในระดบัปานกลาง 

ค่าระดบั 2 หมายความว่า  เหน็ด้วยในระดบัน้อย 

ค่าระดบั 1 หมายความว่า  เหน็ด้วยในระดบัน้อยที่สดุ 

      

  การแปลความหมายคะแนนของขอ้มูล 

 ผู้วิจัยจะก าหนดการแปลความหมายจากแบบสอบถาม โดยน าค่าเฉล่ีย เป็นตวัชี้ วัดความหมายของคะแนน                

   ซึ่งจะใช้เกณฑก์ารแปลความหมายค่าเฉล่ียของกลุ่มโดยจุฑาธปิ วีระมโนกุล ดงันี้  

             ค่าเฉล่ีย  4.21 – 5.00  หมายความว่า  มคีวามผูกพันต่อองคก์ารอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

             ค่าเฉล่ีย  3.41 – 4.20  หมายความว่า  มคีวามผูกพันต่อองคก์ารอยู่ในระดบัมาก 

             ค่าเฉล่ีย  2.61 – 3.40  หมายความว่า  มคีวามผูกพันต่อองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง 

             ค่าเฉล่ีย  1.81 – 2.60  หมายความว่า  มคีวามผูกพันต่อองคก์ารอยู่ในระดบัน้อย 

             ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.80  หมายความว่า  มคีวามผูกพันต่อองคก์ารอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 

 

        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย วิจัย คือ บุคลากรอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว อ าเภอ

เมอืง จังหวัดเชียงราย จ านวน 330 คน คดัแยกผู้ที่มอีายุการท างานตั้งแต่15ปีขึ้นไป จ านวน 143 คน  (ระบบสารสนเทศ

งานสขุภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนภาคประชาชน)ใช้การค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง วิธกีารสุ่มอย่างง่ายและหา

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 สามารถค านวณขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างได้จ านวน 106 คน เกบ็ข้อมูลในช่วงเดอืนพฤษภาคม – กนัยายน พ.ศ. 2559 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติพิรรณนา

และการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์บบสเปียร์แมนเนื่องจากกลุ่มตวัอย่างเป็น Nonparametric หรือโค้งไม่ปกต ิ 

 

ผลการวิจยั 

พบว่า แรงจูงใจในการท างาน ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย อยู่

ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายด้านที่มีระดับแรงจูงใจในการท างานสงูสดุคอื ด้านความส าเรจ็ในงาน มีแรงจูงใจใน

ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีแรงจูงใจในระดับมาก ด้านความสมัพันธก์บัผู้อื่น มีแรงจูงใจ

ในระดับมาก ด้านความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในระดับมาก ด้านลักษณะของงานที่ปฏบิัติ มีแรงจูงใจในระดับมาก ด้าน

นโยบายและการบริหารงาน มีแรงจูงใจในระดับมาก ส่วน ด้านความมั่นคงในการท างาน มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง 

ด้านความก้าวหน้าในการท างาน มีแรงจูงใจในระดับปานกลาง ด้านสภาพการท างานมีแรงจูงใจในระดับปานกลาง และ

ด้านเงินเดอืนและสวัสดกิารมแีรงจูงใจในระดบัน้อย  
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ตารางที ่1: แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัแรงจงูใจในการท างานของ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า

หมู่บา้น เทศบาลต าบลแม่ยาว จงัหวดัเชียงราย จ าแนกตามรายดา้น 

แรงจูงใจในการ

ท างาน 

ค่าเฉลีย่ ความ

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดบั 

ด้านความส าเรจ็ใน

งาน  

3.81 0.569 มาก 

ด้านการได้รับการ

ยอมรับนับถอื  

3.64 0.604 มาก 

ด้านความรับผดิชอบ  3.57 0.630 มาก 

ด้านลักษณะของงาน

ที่ปฏบิัต ิ 

3.50 0.481 มาก 

ด้านความก้าวหน้าใน

การท างาน  

3.11 0.608 ปานกลาง 

ด้านเงินเดือนและ

สวัสดิการ  

2.10 1.930 น้อย 

ด้านสภาพการท างาน  3.11 0.503 ปานกลาง 

ด้านความมั่นคงใน

การท างาน  

3.39 0.584 ปานกลาง 

ด้านความสมัพันธก์บั

ผู้อื่น 

3.62 0.639 มาก 

ด้านนโยบายและการ

บริหารงาน 

3.45 0.697 มาก 

แรงจูงใจในการ

ท างานโดยภาพรวม 

3.33 0.724 ปานกลาง 

           

 นอกจากนี้ ยังพบว่า ความผูกพันต่อองค์การ ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว 

จังหวัดเชียงราย อยู่ในระดบัมาก ดงัตารางที่ 2 

 

ตารางที ่2: แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า

หมู่บา้น เทศบาลต าบลแม่ยาว จงัหวดัเชียงราย  

ตวัแปร ค่าเฉลีย่ ความเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

ระดบั 

    

ความผูกพันต่อองคก์าร 3.901 0.718 มาก 

    

ความผูกพนัต่อองคก์ารโดยภาพรวม 3.901 0.718 มาก 

          ในการหาความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัความผูกพันต่อองค์การพบว่าความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจในการ

ท างานกบัความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านมีความสมัพันธก์นัทางบวกในระดบัสงูจากค่า

สมัประสทิธิ์สหสมัพันธ ์.702 ที่มีนัยความส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01สอดคล้องกบัสมมุติฐานงานวิจัยที่ว่า แรงจูงใจใน
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 การท างานมคีวามสมัพันธก์บัความผูกพันต่อองคก์ารของอาสาสมัครสาธารณสขุเทศบาลต าบลแม่ยาว จ.เชียงรายดัง

ตารางที่ 3 

 

ตารางที ่3: แสดงค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจในการท างานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของอาสาสมคัร

สาธารณสขุประจ าหมู่บา้น เทศบาลต าบลแม่ยาว จงัหวดัเชียงราย(n = 106) 

ตวัแปร 

 

ความผูกพนัต่อองคก์าร       การแปลผล 

ค่าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ ์

Sig. 

แรงจูงใจในการ

ท างาน 

.702** .000             สงู 

 

สรุปและอภิปรายผล 

           การศึกษาแรงจูงใจในการท างานของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย 

พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านที่มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากคือด้าน 

ความส าเรจ็ในการท างาน  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น  ด้านความรับผิดชอบ  ด้าน

ลักษณะของงานที่ปฏบิตั ิ ด้านนโยบายและการบริหารงาน  ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของคุณจิรพงศ์ ใบทอง(2550) ใน

การศึกษาความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านในอ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายพบว่าด้านที่มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคือ ความพึงพอใจใน ด้านความส าเร็จในการท างาน เนื่องจากการปฏิบัติงานของ

อาสาสมัครสาธารณสขุ ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนมากนัก และ อาสาสมัครสาธารณสขุมีความรู้ระดับหนึ่งจากการเข้ารับ

การฝึกอบรมตามหลักสูตรของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือเนื่องจาก เพราะ

ขั้นตอนการคดัเลือกอาสาสมคัรสาธารณสขุได้ก าหนดคุณสมบัต ิว่าต้องเป็นบุคคลในละแวกนั้น หรือได้รับการยอมรับนับ

ถือจากคนในละแวกนั้น มีความเสยีสละ อ่านออกเขยีนได้ เป็นตัวอย่างที่ดีในด้านพัฒนาสขุภาพเป็นต้น ด้านลักษณะงาน 

เนื่องจากลักษณะงานเป็นงานที่ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อน ประกอบกับการมีพ้ืนฐานเดิมอยู่ก่อนแล้ว ด้านความ

รับผิดชอบทั้งนี้ เพราะลักษณะงาน มีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน มีการทบทวนกิจกรรมโดยอาศัยความคิดเหน็ และ

ความรับผิดชอบเป็นตัวก าหนด ด้านความสมัพันธก์บัเพ่ือนร่วมงาน เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสขุส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืน

ที่มาเป็นระยะเวลานาน มีความคุ้นชินกับสภาพความเป็นอยู่และในชุมชนนั้นๆเป็นอย่างดี มีความรักใครผูกพันกนัใน

ชุมชนอย่างเครือญาติ อนัเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนล้านนาในชนบท มีการพบปะสงัสรรค์กนัเป็นประจ า ในงานเทศกาล

ประเพณต่ีางๆที่ต้องท าร่วมกนัมายาวนานจึงเป็นเหตใุห้มคีวามพึงพอใจในด้านดงักล่าวอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านนโยบาย

และการบริหารงาน ที่มีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งกส็อดคล้องกบัการศึกษาของคุณพรธนา ศรีพิทกัษ์(2551) ที่

ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน อ าเภอโชคชัย 

จังหวัดนครราชสมีา ที่พบว่า มีระดับปัจจัยค า้จุนในด้านนโยบายและการบริหารงาน อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก ประธาน 

อสม. ได้มีการเรียกประชุมเป็นประจ า อย่างสม ่าเสมอ และชี้ แจงข่าวสารแก่สมาชิกได้อย่างครอบคลุม และคอยติดตาม

การท างานอย่างใกล้ชิดส่วนด้านที่มีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง คือ  ด้านความมั่นคงในการท างาน 

เนื่องจากความมั่นคงในความปลอดภัยในพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของต าบลซึ่งจะมวีัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากพ้ืนที่อื่นๆที่เหลือ ทั้ง

ด้านของปัญหายาเสพติดส่งผลให้การท างานของอาสาสมัครในบางพ้ืนที่มีความระแวงต่อการท างาน จึงมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับปานกลาง สอดคล้องกบัทฤษฏกีารจูงใจของมาสโลว์ ปัจจัยที่ก่อให้เกดิแรงจูงใจ ล าดับขั้นที่ 2 ความต้องการด้าน

ความปลอดภัย(Safety Needs)เป็นความต้องการความปลอดภัย มั่นคงในชีวิต เช่น ความปลอดภัยทางร่างกาย ไม่มี

อนัตรายมาท าร้าย เป็นต้น ด้านความก้าวหน้าในการท างาน เนื่องจากการท างานในอาสาสมคัรสาธารณสขุไม่ได้มตี าแหน่ง

มากมายที่สามารถเล่ือนต าแหน่งได้ บุคคลที่เป็นสมาชิกธรรมดาในองค์กร หากไม่ได้มีความสามารถที่โดดเด่นกย็ากที่จะ

ได้รับเลือกไปเป็นประธานในกลุ่มอาสาสมัคร และทางด้านการได้รับความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เนื่องจาก
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การท างานมาเป็นระยะเวลายาวนานจึงคิดว่าตนไม่ได้รับความรู้ ใหม่แต่หากใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมา ในการท างาน

มากกว่าจึงเป็นผลท าให้มีแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าอยู่ในระดับปานกลาง ด้านสภาพการท างาน เนื่องจากปัญหา

ทางด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์มีจ านวนจ ากดั จนบางครั้งท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และความสะดวกสบายในการ

ท างานบางพ้ืนที่ในต าบล กม็ีผลต่อแรงจูงใจในด้านสภาพแวดล้อมนี้  สอดคล้องกบัผลการศึกษาของคุณประภา วุฒิคุณ

(2548) ที่ได้ศึกษาในเร่ือง ปัจจัยที่สมัพันธก์บัการปฏบิัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านจังหวัดราชบุรี 

พบว่าได้ให้ข้อเสนอแนะที่ว่า ภาครัฐควรมีการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัคร

สาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน ให้เหมาะสมกบัสภาพของพ้ืนที่ ส่วนในด้านเงินเดอืนและสวัสดกิาร มแีรงจูงใจอยู่ในระดบัน้อย 

เนื่องจาก อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านท างานด้วยความเสยีสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั งบประมาณที่ได้ในแต่ละปี

ได้น้อยมาก เกิดเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจในด้านเงินเดือนและสวัสดิการท าให้อยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับ

การศึกษาของคุณจุรีรัตน์ ลิมปวิทยากุล(2545) ที่พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่พบส่วนใหญ่ ในการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มี

ความสมัพันธก์บัการปฏบิัตงิานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสขุมูลฐานชุมชน คอืด้านสถานที่ ด้านบุคคลกร 

ด้านงบประมาณ ด้านสวัสดกิารและค่าตอบแทน เป็นต้น ซึ่งผลของงานวิจัยในเรื่องแรงจูงใจนี้กเ็ป็นไปตามหลักทฤษฎขีอง

เฮอร์ซเบร์ิก ที่กล่าวว่า ปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องกบัความพอใจ และไม่พอใจในการท างาน ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ

(motivation factors) ได้แก่ ลักษณะของงาน ความส าเรจ็ของงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และงานที่ท้า

ทาย กบัปัจจัยป้องกนั(hygiene factors) เกี่ยวกบัเงินเดือน สภาพความมั่นคง สมัพันธภาพระหว่างบุคคล นโยบายและ

การบังคับบัญชา โดยมีความเชื่อว่าปัจจัยจูงใจ มีส่วนต่อการเพ่ิมผลผลิต แต่ปัจจัยป้องกัน(Hygiene Factors) ไม่ใช่

สิ่งจูงใจที่ท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น หากแต่ทั้งสองปัจจัย ถือเป็นข้อก าหนดเบื้องต้นที่จะป้องกนัไม่ให้คนไม่พอใจในงานที่ท า 

ซึ่งถ้าหากปัจจัยจูงใจอยู่ในระดบัสงู แต่ปัจจัยป้องกนัอยู่ในระดบัต ่าถงึปานกลาง กเ็ป็นผลให้ระดบัแรงจูงใจของอาสาสมคัร

สาธารณสขุประจ าหมู่บ้านเทศบาลต าบลแม่ยาว อยู่ในระดบัปานกลาง 

         การศึกษาความผูกพันต่อองคก์ารของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย 

พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งความผูกพันต่อองค์การซึ่งประกอบด้วยด้านต่างๆดังนี้  ด้านความเชื่อมั่น การ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยม  ความเตม็ใจในการท างานเพ่ือองค์กร ความต้องการด ารงเป็นสมาชิกขององค์กร โดยด้าน

ทั้งหมดล้วนอยู่ในระดบัมากเนื่องจาก อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว ที่มอีายุการท างานเป็น

ระยะเวลาที่ยาวนาน มีค่านิยมคล้ายคลึงกบัค่านิยมของหน่วยงาน ที่ต้องท างานด้วยความเสยีสละ และมีความเตม็ใจที่จะ

ท างานเพ่ือคนอื่น มีจิตสาธารณะ และต้องการเป็นสมาชิกองค์กรนี้ ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของคุณจิรารัตน์ 

สนุทรอาคเนย์ (2557) พบว่าในภาพรวมประชากรส านักงานประชาสัมพันธจ์ังหวัดในพ้ืนที่ภาค 8 มีความเหน็ด้วยต่อ

ความผูกพันต่อองค์การในระดับมาก ในด้านความเตม็ใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเตม็ที่ในการปฏบิัติงานเพ่ือประโยชน์

ขององค์กร รองลงมา คือด้านความต้องการที่จะคงไว้ความเป็นสมาชิกขององค์กร และ ด้านความเชื่อมั่นและยอมรับใน

เป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และสอดคล้องกบัทฤษฎีของ Steers (อ้างองิใน พิชิต พิทกัษ์เทพสมบัติ, 2552) ได้ให้

ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า เป็นความสมัพันธท์ี่เหนียวแน่นของความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวของสมาชิก ใน

การเข้าร่วมกจิกรรมขององค์การด้วยความเตม็ใจ ซึ่งความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ  

1. พนักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสงูในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ หมายถึง การที่พนักงานยอมรับแนว

ทางการปฏบิัติงาน เพ่ือให้ส าเรจ็ตามเป้าหมาย และมีค่านิยมตนที่สอดคล้องกบัค่านิยมขององค์การ  2.  พนักงานความ

เตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ที่ในการท างานเพ่ือประโยชน์ขององค์การ หมายถึง การใช้ความสามารถ ความ

พยายามของตนอย่างเตม็ที่ เพ่ือให้งานขององคก์ารประสบความส าเรจ็ 3. พนักงานความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะด ารง

ความเป็นสมาชิกภาพในองค์การ หมายถึงความต้องการของพนักงานที่มีความสมัครใจที่จะอยู่ปฏิบัติงานในองค์การ

ถึงแม้ว่าจะได้รับข้อเสนอที่ดกีว่าจากองคก์ารอื่น ถึงแม้ว่าองค์การจะเกดิสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกจิพนักงานจะไม่คิดหรือ

มคีวามต้องการที่จะลาออกจากองคก์าร 

          การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ ของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย พบว่าความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัความผูกพัน
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ต่อองค์การของอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านมีความสมัพันธก์นัทางบวกในระดับสงู ซึ่งด้านที่มีความสมัพันธม์าก

ที่สดุ คือด้านความสมัพันธก์ับผู้อื่น รองลงมาเป็นด้านความรับผิดชอบ ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านลักษณะของ

งานที่ปฏิบัติ  ด้านความส าเรจ็ใน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ตามล าดับ และมีความสมัพันธ์กันทางบวกในระดับ

ปานกลาง ด้านสภาพการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และมีความสมัพันธก์นัทางบวกในระดับต ่า คือ ในด้าน

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสุดท้ายด้านที่ไม่มีความสัมพันธ์กัน คือด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เนื่องจาก

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านท างานด้วยความเสยีสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนตวั จึงไม่มผีลต่อการ เตม็ใจท างานเพ่ือ

องค์กร และการเป็นสมาชิกองค์กร เพราะอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว มีค่านิยมเดียวกนั

กับองค์กรและยอมรับเป้าหมายขององค์กร แต่ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว นั้นมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานของงานวิจัยที่ว่า  แรงจูงใจในการท างานมีความสมัพันธก์บัความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมคัรสาธารณสขุ

เทศบาลต าบลแม่ยาว จ.เชียงราย และสอดคล้องกบัการศึกษาของคุณจริยา สขุสละ(2553) ศึกษาเรื่อง ความสมัพันธข์อง

แรงจูงใจที่มีต่อความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ กรณีศึกษา บริษัทขนส่ง จ ากดั   ผลการศึกษาพบว่า  แรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานของ พนักงานบริษัทขนส่ง จ ากัด โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การในระดับ

ค่อนข้างสงูอย่างม ีนัยส าคญัทางสถติทิี่ระดับ 0.01คล้ายกบัการศึกษาของคุณประยุทธ อศิดุล (2552:บทคดัย่อ)ที่ศึกษา

เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงาน บริษัทเอเซียน สแตนเลย์ 

อินเตอร์ เนชั่นเนล จ ากัด พบว่า แรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กร อย่างมี

นัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และดังเช่น งานวิจัยต่างประเทศของคุณ Hasan Givarian (2014) ได้ศึกษาเรื่อง The 

effect of Motivation on Organizational commitment. พบว่าการศึกษาผลของแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์กรของ

ธนาคารกลางมคีวามสมัพันธ ์ในเชิงบวกที่ (P < 0.01) และมคีวามสมัพันธก์นัในระดบัสงู (R= 0.809) และงานวิจัยของ 

Fatema-tu-Zohra Binte Zaman (2012)ที่ได้มีการศึกษาเร่ือง “Relationship of Work Motivation and Organizational 

Commitment With Job satisfaction of female police Constables.” การศึกษาครั้ งนี้ ถูกออกแบบมาเพ่ือตรวจสอบ

ความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจในการท างานความผูกพันต่อองคก์ารและงานความพึงพอใจของต ารวจหญิง 50 คน ต ารวจ

หญิงได้รับการคัดเลือกแบบเจาะจงและตามสะดวกเป็นตัวอย่างจากส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการ

ท างานและความผูกพันต่อองค์การกบัความพึงพอใจในการท างานมีความสมัพันธใ์นเชิงบวกอย่างมนีัยส าคญัที่ P < 0.01 

ในผลของการศึกษาคร้ังนี้  ที่พบว่าแรงจูงใจในการท างานนั้นมคีวามสมัพันธก์นักบัความผูกพันต่อองค์การซึ่งจะสอดคล้อง

กับ ความหมายของแรงจูงใจ โดยคุณชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 274)กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างานมีองค์ประกอบที่

ส  าคญั 3 ประการคอื ประการแรก ทศิทาง(direction) ซึ่งเป็นสิ่งที่ก  าหนดว่าบุคคลจะเลือกกระท าและทุ่มเทแรงกายแรงใจ

ให้แก่กจิกรรมอะไร ประการที่สอง ความเข้ม(intensity) หมายถึง ระดับความทุ่มเทและความพยายามของยุคคลในการ

ท างานหนึ่งๆ และประการที่สาม ความยืนหยัด(persistence) คือสิ่งที่บ่งบอกว่าบุคคลมีความมุ่งมั่นและไม่ท้อถอยต่อ

อุปสรรคในการท างานต่างๆ บุคคลที่มีความยืนหยัดจะสามารถท างานได้ในระยะเวลาที่ยาวนาน ซึ่งจะเห็นได้ว่า

องค์ประกอบทั้งสามประการของแรงจูงใจในการท างานนั้น มีความหมายไปในทางเดยีวกบัทฤษฎีของ Steers (อ้างองิใน 

พิชิต พิทกัษ์เทพสมบัติ, 2552) ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์การว่า ความผูกพันต่อองค์การประกอบด้วย

ลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ  1. พนักงานมีความเชื่อมั่นอย่างสูงในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 2.

พนักงานความเตม็ใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างเตม็ที่ในการท างานเพ่ือประโยชน์ของ 3. พนักงานความต้องการอย่าง

แรงกล้าที่จะด ารงความเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร 
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ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจกบัความผูกพันต่อองค์การของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า

หมู่บ้าน เทศบาลต าบลแม่ยาว จังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครสาธารณสขุที่มีอายุในการท างานเป็นระยะ

เวลานานก่อนจะมีค่าตอบแทน ซึ่งผลออกมาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแรงจูงในในการท างานโดยภาพรวมจะอยู่ในระดบัปาน

กลาง เนื่องจากแรงจูงใจในส่วนของด้านเงินเดือนและสวัสดิการอยู่ในระดับที่น้อย เนื่องจากงบประภาคและอุปกรณ์ใน

การท างาน ยังมีไม่เพียงพอ แต่อาสาสมัครสาธารณสขุเทศบาลต าบลแม่ยาวยังมีความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับมาก 

ซึ่งผลการศึกษายังพบว่า แรงจูงใจในการท างานกบัความผูกพันต่อองค์การมีความสมัพันธก์นัทางบวกอยู่ในระดับสงู ซึ่ง

ถ้ามองเป็นรายด้านถึงระดับแรงจูงใจในแต่ละด้านแล้วจะพบว่า แรงจูงใจในด้านความสมัพันธก์บัผู้อื่น ความรับผิดชอบ 

ด้าน ด้านลักษณะของงานที่ปฏบิัติ  ด้านความส าเรจ็ในงาน นโยบายและการบริหารงาน มีแรงจูงใจในระดับมาก และมี

ความสมัพันธท์างบวกกบัความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสงู ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทหน่วยงานที่

ต้องการที่จะให้พนักงาน หรือคนในองค์การนั้นมีความจงรักภักดี ผูกพันกบับริษัท แต่มีปัจจัยป้องกนัไม่เพียงพอหรือมี

ข้อจ ากดัจริงๆ เช่น งบประมาณน้อย สถานที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ านวย ไม่มกีารเล่ือนขั้นให้ สามารถที่จะจูงใจโดยการ

เพ่ิมปัจจัยจูงใจตามหลักทฤษฎี เฮอร์ซเบิร์ก ให้เพ่ิมมากขึ้น หรือรักษาอยู่ในระดับที่สงู แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกไ็ม่ควรละเลยใน

เรื่องของปัจจัยป้องกนัควรพยายาม หาทางเพ่ิมปัจจัยดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่สงูขึ้นเช่นกนั เพราะถ้าหากพนักงาน หรือ

บุคลากรในองค์กรต่างๆ มีระดับแรงจูงใจที่สงูแล้ว ย่อมที่จะอยากท างานร่วมกงัองค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆตลอดไป มี

ก าลังใจในการสร้างสรรคข์บัเคล่ือนให้องคก์รนั้นประสบความส าเรจ็ไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัวิจยัครั้งต่อไป 

 เนื่องจากในการวิจัยคร้ังนี้  พ้ืนที่ในการเกบ็ข้อมูลค่อนข้างแตกต่างจากอาสาสมัครสมัครสาธารณสขุทั่วประเทศ 

ทั้งในด้านของวัฒนธรรมที่แตกต่างในบางพ้ืนที่ ท าให้ผลที่ได้ออกมาอาจจะแตกต่างหากไปท าในพ้ืนที่อื่นๆ และใน

การศึกษาคร้ังต่อไป ควรปรับเปล่ียนแบบสอบถามให้ตรงกบักลุ่มตวัอย่างมากขึ้น เช่น ค าถามด้านเงินเดอืนและสวัสดกิาร 

และควรเกบ็ข้อมูลมาท างานวิจัยในเชิงคุณภาพเพ่ือที่สามารถเหน็ภาพได้อย่างละเอยีดและชัดเจนขึ้น  
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเสี่ยงในตลาดแรงงาน เปรียบเทียบระหว่างผู้จบมัธยมปลายสาย

สามัญแลสายอาชีวะ โดยความเสี่ยงในตลาดแรงงานจะท าการวิเคราะห์ 2 ประเดน็ด้วยกนั กล่าวคือ วิเคราะห์ความเสี่ยง

ของการว่างงานและความเสี่ยงของรายได้ต ่า (ความเสี่ยงของการได้รับรายได้ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิเคราะห์เป็นผู้จบการศึกษามัธยมปลายอายุ 15-60 ปี และมีข้อมูลการศึกษาของพ่อและแม่ รวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับ

อาชีพของพ่อ โดยวิธีการด าเนินการวิจัยใช้วิธี Instrumental variable probit approach เนื่องจากมีปัญหา endogeneity 

problem เกดิขึ้นในโมเดล จึงใช้การศึกษาของพ่อและแม่ และ อาชีพของพ่อ เป็น instrumental variable ซึ่งผลออกมาตวั

แปรมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 แสดงว่า การศึกษาของพ่อและแม่ รวมทั้งอาชีพของพ่อ เป็น instrumental variable 

ที่ดี ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาของพ่อและอาชีพของพ่อส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนสายอาชีวะ กล่าวคือ ถ้าพ่อมี

การศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา ความเป็นไปได้ที่บุตรจะเลือกเรียนสายอาชีวะจสูงขึ้นและ ถ้าพ่อท างานในอาชีพที่

ไม่ได้ใช้ความช านาญจะมีผลให้ลูกตัดสนิใจเรียนสายอาชีวะมากขึ้นเมื่อเทยีบกบัการที่พ่อท าอาชีพที่ใช้ความช านาญ และ 

หลังจากท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการว่างงาน พบว่า การศึกษาสายอาชีวะจะมีความเสี่ยงของการว่างงานสูงกว่า

การศึกษาสายสามญั แต่เมื่อผู้จบสายอาชีวะท างานได้แล้ว จะพบว่า ความเสี่ยงที่จะได้รับรายได้ต ่ากว่าค่าเฉล่ียจะน้อยกว่า

ผู้ที่จบสายสามญั 

ค าส าคญั : การศึกษาสายสามญั  การศึกษาสายอาชวีะ  ความเสี่ยงของการว่างงาน  ความเสี่ยงของรายได้ต ่า 

 

ABSTRACT 

 This research aims to study the risk in the labor market which compare between academic and vocational 

upper-secondary graduates. There are two risks in the labor market, unemployment risk and low income risk. The 

samples are upper-secondary graduates aged between 15-60 years and they have information about parents’ 

education and father’s occupation. The method used is Instrumental variable probit approach because of endogeneity 

problem in the model. The study uses parents’ education and father’s occupation as instrumental variables. The 

significance of parents’ education and father’s occupation on the probability of studying vocational education at 5% 

level shows good instrumental variables. The study results show the positive relationship between father’s education 

and the likelihood of studying vocational education. Father with unskilled occupation increases the probability of 

studying vocational education. Vocational graduates increase unemployment risk but lower the risk of receiving low 

incomes. 

Keywords: academic education, vocational education, unemployment risk,and low return  Risk 
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บทน า 

 การลงทุนในการศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญต่อ การเพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน การพัฒนาเทคโนโลยีและการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกจิของประเทศ ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การศึกษาภาคบังคับ (9 

ปี) โดยเริ่มตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) 6 ปี และ มัธยมต้น (ม.1-3) อีก 3 ปี ต่อมามีการขยายให้ศึกษาต่อ

จนถึงชั้นมัธยมปลาย (ม.4-6) อกี 3 ปี ภายใต้นโยบายเรียนฟรี โดยในแต่ละระดบัการศึกษามีเป้าหมายทางการศึกษาที่

แตกต่างกนั กล่าวคือ การศึกษาระดบัประถมศึกษามจุีดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานในการอ่าน การเขียนและความเข้าใจ

คณติศาสตร์ ส าหรับการศึกษาชั้นมธัยม ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้ความรู้  และ ความช านาญในการท างาน ให้เหมาะกบัอายุและ

ความสนใจ ในระดบัมธัยมตอนปลาย ม ี2 ทางเลือกให้แก่ผู้เรียน คอื สายสามญัหรือสายอาชีวะ นักเรียนที่เลือกเรียนสาย

อาชีวะ จะได้รับการศึกษาที่ได้ฝึกฝนจริง ปฏิบัติจริง การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะเกี่ยวข้องกับการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน 

ทฤษฎแีละความช านาญในการคดิวิเคราะห์ 

 ปัจจุบนั ประมาณ 60% ของนักเรียน เรียนสายสามญั ส่งผลให้ตลาดแรงงานเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

สายอาชีวะ ดงันั้นรัฐบาลจึงมเีป้าหมายสร้างความสมดุลระหว่างนักเรียนสายสามญัและสายอาชีวะ ให้สดัส่วนนักเรียนสาย

อาชีวะต่อสายสามัญอยู่ที่ 60:40 จากปัจจุบันอยู่ที่ 23:77 อาจารย์ยงยุทธ จาก TDRI (2011) ได้กล่าวว่า ในอีก 5 ปี

ข้างหน้า ความต้องการนักเรียนสายอาชีวะจะเพ่ิมสงูขึ้นประมาณ 200,000 คน โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เนื่องมาจากการขยายตัวในอุตสากรรม เช่น อุตสาหกรรมชิ้ นส่วนรถยนต์  เป็นต้น รัฐบาลตระหนักถึง

ความส าคัญและพยายามพัฒนาจ านวนและคุณภาพของคนจบอาชีวะโดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 เหตผุลหลักที่ตลาดแรงงานเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานอาชีวะ คอื ภาพลักษณท์ี่ไม่ดขีองนักเรียนอาชีวะที่

มีต่อผู้ปกครอง กล่าวคือ มีการทะเลาะวิวาท การตีกนัท่ามกลางกลุ่มนักเรียนอาชีวะต่างสถาบัน ท าให้ผู้ปกครองไม่อยาก

ส่งลูกหลานเข้าเรียนสายอาชีวะ เหตผุลอื่น ๆ เช่น สงัคมไทยประเมนิคุณค่าการศึกษาสายสามญัสงูกว่าสายอาชีวะแม้จะอยู่

ในระดบัการศึกษาเดยีวกนั อกีทั้ง คนจบมธัยมปลาย (ไม่ว่าจากสายสามญัหรือสายอาชีวะ) มแีนวโน้มสงูที่จะท าการศึกษา

ต่อระดับมหาวิทยาลัย เพราะอัตราผลตอบแทนจากการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยสูงกว่าคนจบระดับมัธยมปลาย  

งานวิจัยที่ผ่านมา จะท าการศึกษาผลตอบแทนทางการศึกษาที่แตกต่างกนัระหว่างการศึกษาสายสามญัและสายอาชีวะ เช่น 

Weber (2003), El-Hamidi(2006), Benell(1996a), Bennell(1996b) and Sakellariou(2003) พบว่า ผลตอบแทน

ทางการศึกษาของสายสามัญต ่ากว่าสายอาชีวะ ขณะที่ Lauer & Steiner (2001) และ Teal & Kahyarara(2008) พบว่า 

ผลตอบแทนของการศึกษาสายสามญัสงูกว่าสายอาชีพ ส าหรับงานศึกษาในประเทศไทย พบว่า ผลตอบแทนทางการศึกษา

ส าหรับคนจบมัธยมปลายสายอาชีวะสูงกว่าคนจบมัธยมปลายสายสามัญ (Srinang, 2014; Moenjak & Worswick, 

2003) เนื่องจากการที่นักเรียนจะตดัสนิใจเรียนในสายสามญัหรือสายอาชีวะ ไม่ได้ขึ้นกบัผลตอบแทนทางการศึกษาเพียง

อย่างเดยีว จะเหน็ว่า แม้ว่างานวิจัยจะพบว่า ผลตอบแทนทางการศึกษาส าหรับคนจบมัธยมปลายสายอาชีวะสงูกว่าคนจบ

มัธยมปลายสายสามัญ แต่ประเทศเรากย็ังคงเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานอาชีวะอยู่ดี ดังนั้น ปัจจัยอื่น ๆ ใน

ตลาดแรงงาน น่าจะส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียน ดังนั้น งานวิจัยนี้ จะท าการศึกษาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้ นใน

ตลาดแรงงาน คือ ความเสี่ยงของการว่างงานและความเสี่ยงที่จะได้รับรายได้ต ่า โดยพิจารณาเปรียบเทยีบระหว่างคนจบ

มธัยมปลายสายสามญัและสายอาชีวะ 

 ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งและการทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีทุนมนุษย์ ซึ่ งถูกคิดค้นโดย Theodore W. Schultz นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล  ปี ค.ศ. 1961            

(พ.ศ. 2504) ในบทความชื่ อ Investment in Human Capital ในวารสาร American Economic Review Schultz ให้

ความหมายค าว่า “ทุนมนุษย์” หรือ Human capital ในบทความของเขาว่า หมายถงึ ความสามารถหลายๆอย่างที่อยู่ในตวั

คน ทั้งที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด (Innate) หรือเกิดจากการสะสมเรียนรู้  โดยแต่ละบุคคลที่เกิดมาจะมียีนส์เฉพาะของแต่ละ

บุคคลซึ่งจะเป็นตวับ่งชี้ความสามารถ คุณลักษณะเหล่านี้ เป็นคุณลักษณะที่มคุีณค่า ซึ่งคุณค่านี้จะเพ่ิมขึ้นเมื่อมกีารลงทุนที่

เหมาะสม และ ทฤษฎีทุนมนุษย์ ได้ถูกพัฒนาต่อโดย Gary Becker ในปี 1964 กล่าวคือ ทุนมนุษย์เป็นแหล่งสตอ็กของ
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ทุนที่มีอยู่ในตัวมนุษย์  ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้ด้วยทรัพย์สนิทางการเงินและทางกายภาพ  โดยมูลค่าสตอ็กของทุน

สามารถเพ่ิมค่าด้วยการลงทุนผ่านการศึกษา การฝึกอบรม  และการดูแลรักษาสุขภาพ โดยทั้งคู่มีความเห็นตรงกันว่า 

การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ที่ส  าคญัที่สดุ 

 การศึกษาเป็นการเพ่ิมทักษะและความรู้ ต่างๆให้แก่บุคคล เพ่ือให้บุคคลมีความรู้ความสามารถในการท างาน

มากขึ้ น  อีกทั้งยังท าให้ผลิตภาพของคนสูงขึ้ นอีกด้วย ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการลงทุนในมนุษย์ที่

สามารถให้ผลตอบแทนในอนาคต จากงานวิจัยเรื่องทุนทนุษย์และผลตอบแทนทางการศึกษาของอาจารย์ชัยยุทธ ปัญญ

สวัสดิ์สทุธิ์ ปี 2551 ษา ทั้งที่จบอดุมศึกพบว่า ผลตอบแทนทางการศึกษาจะสงูขึ้นตามระดบัการศึกษาที่ส  าเรจ็ กล่าวคอื ผู้

ได้รับค่าจ้างเฉล่ียต่อเดือนสงูกว่าผู้จบมยัธมปลายมาก ส่วนแรงงานที่จบเพียงอนุปริญญาหรือปวสหญิงและชาย .มีรายได้

มากกว่าผู้จบมัธยมปลาย แต่ไม่สงูมากนัก อตัราผลตอบแทนส าหรับผู้จบอุดมศึกษา ในปี 2549 มีค่าระหว่างร้อยละ 8 

ถงึ 12.8 ง ได้ผลตอบแทนระหว่างร้อยละต่อปี ส าหรับเพศชาย ส่วนเพศหญิ 4.5 ถงึ 7.9 ต่อปี  การฝึกอบรมตามแนวคดิ

ทฤษฎทุีนมนุษย์ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คอื 1 )  การฝึกอบรมแบบทัว่ไป )General On-the-job training) 

เป็นประโยชน์ให้กับพนักงานเพราะเป็นการฝึกอบรมที่ไม่ได้เจาะจงงานใดงานหนึ่ง  จึงท าให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม

สามารถน าเอาความรู้นั้นไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้ ผู้รับการอบรมจึงมีความยินดทีี่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ดงันั้น  ในการฝึกอบรมประเภทนี้ บริษัทมกัจะไม่มแีรงจูงใจที่จะจ่ายค่าฝึกอบรม  เพราะผลประโยชน์ในการฝึกอบรมไม่ได้

ตกแก่บริษัทโดยตรงเมื่อเสยีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปแล้ว แรงงานอาจจะถูกดึงไปท างานกบับริษัทอื่นกไ็ด้ ดังนั้น เมื่อ

เป็นการฝึกอบรมทั่วไป แรงงานสามารถจะไปหาความรู้หรือรับการฝึกอบรมที่ไหนกไ็ด้และแรงงานควรจะเป็นผู้ เสีย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเองก่อนที่จะเข้ามาท างานกบับริษัทใดๆ  นั่นคอื  บริษัทคาดหวังว่าแรงงานจะได้รับการฝึกอบรม

ประเภทนี้มาก่อนและในการรับสมคัรงานบริษัทจึงมักจะเลือกแรงงานที่มีความรู้และได้รับการฝึกอบรมโดยทั่วไปมาก่อน

แล้วจึงมักจะเป็นแนวโน้มทั่วๆไปที่แรงานจะต้องเตรียมตัวหาความรู้   ความช านาญพ้ืนฐานทั่วไปก่อนจะเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 

 (2 การฝึกอบรมแบบเฉพาะเจาะจง (Specific On-the-job training) โดยบริษัทเลง็เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะ

ช่วยเพ่ิมผลผลิตมากขึ้นให้บริษัท  บริษัทจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้พนักงานเพราะพนักงานไม่มีเหตุผลจะ

จ่ายส าหรับการฝึกอบรมที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาซึ่งการฝึกอบรมแบบเฉพาะเจาะจงจะได้รับความนิยมมากกว่าการ

ฝึกอบรมแบบทั่วไป ดังนั้น การฝึกอบรมเฉพาะเจาะจง จึงเป็นการเพ่ิมทุนมนุษย์ที่ท าให้แรงงานมีประสิทธิภาพในการ

ท างานหรือการผลิตเพ่ิมขึ้นแต่แรงงานไม่สามารถจะน าเอาความรู้  ความช านาญจากการฝึกอบรมนั้นไปใช้เป็นประโยชน์

กบับริษัทอื่นเพราะเป็นความรู้ เฉพาะหน่วยงานหรืออาจเป็นเพราะมีสญัญาผูกมัดแรงงานเคล่ือนย้ายไปท างานที่อื่นไม่ได้

หรืออาจจะด้วยเหตผุลอื่น 

 ดังนั้นจะเหน็ได้ว่า การเลือกเรียนสายสามัญหรือสายอาชีวะ จะให้ความช านาญที่แตกต่างกนั ตามแนวคิดของ

ทฤษฎีทุนมนุษย์ การศึกษาสายอาชีวะนั้นเน้นให้นักเรียนปฏิบัติจริง ท าจริง นักเรียนกส็ามารถน าความรู้นั้นไปใช้ใน

ตลาดแรงงานได้เลย ดงันั้น บริษัทอาจจะเสยีต้นทุนการฝึกฝนต ่ากว่านักเรียนที่จบสายสามญั ดงันั้น การฝึกอบรมจะส่งผล

กระทบต่อรายได้ พินิจ  พิชญาพงศ์  (2534)  ใช้สมการถดถอยแสดงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดบัรายได้ของคนงาน

ในธรุกจิเอกชน  พบว่าปัจจัยด้านการฝึกอบรมมผีลกระทบต่อระดับรายได้ตามความคาดหมาย  หากเป็นผู้ที่เคยไปอบรม

ในต่างประเทศจะได้ค่าจ้างที่สงูกว่าคนงานทั่วไป นิพนธ ์ พัวพงศกร  และคณะ )กุมภาพันธ์ 2535)  ใช้สมการเงินเดอืน

ของลูกจ้างในธุรกิจเอกชนภาคอุตสาหกรรมและบริการ  เพ่ือวัดผลกระทบของการฝึกอบรมทั้งในระบบและนอกระบบ  

พบว่าตัวแปรการฝึกอบรมประเภทปฐมนิเทศไม่มีนัยส าคญัต่อเงินเดือนของลูกจ้าง ทั้งนี้ เพราะคนงานส่วนใหญ่ได้รับการ

ปฐมนิเทศเหมอืนกนัจึงไม่เกดิผลท าให้ประสทิธภิาพ  )และค่าจ้าง (แตกต่างกนัและการฝึกอบรมในระบบมผีลกระทบต่อ

ระดบัรายได้ นอกจากนั้นลูกจ้างที่มโีอกาสเรียนรู้งานหลายแผนกมแีนวโน้มจะได้เงินเดอืนสงูกว่าผู้อื่น 

 งานวิจัยนี้  ท าการศึกษาความแตกต่างระหว่างคนส าเรจ็การศึกษามัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีวะ ที่มีต่อ

ความเสี่ยงในตลาดแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงของการว่างงานและความเสี่ยงของรายได้ต ่า ซึ่งจากงานวิจัยที่ผ่านมา 

พบว่า ระดับการศึกษาและความเสี่ยงของการว่างงานแปรผันไปในทศิทางตรงกนัข้ามกนั กล่าวคือ เมื่อมีการศึกษาสงูขึ้น 
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โอกาสมงีานท ากจ็ะสงูขึ้นตามไปด้วย (Laura DIACONU, 2014) ยิ่งไปกว่านั้นงานวิจัยยังพบอกีว่า การศึกษาสายอาชีวะ

จะลดความเสี่ยงของการว่างงานในกลุ่มวัยรุ่นในประเทศรัสเซีย (Blinova et.al., 2015) ในทศิทางกลับกนั Brauns et.al., 

1999 พบผลการศึกษาในทศิทางตรงข้าม กล่าวคือ ในเยอรมนี ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อความเสี่ยงในการว่างงาน ใน

เร่ืองความผันผวนของรายได้ พบว่า ความเสี่ยงในการได้รับรายได้ต ่าจะพบมากท่ามกลางผู้ส าเรจ็การศึกษาสายอาชีวะ 

(Backes-Gellner and Geel, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลและวิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตวัอยา่ง 

 งานวิจัยชิ้ นนี้ ใช้ข้อมูลจากการส ารวจแรงงาน (Labor Force Survey) ปี 2558 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่ง

ข้อมูลถูกส ารวจทุกปี ในการวิเคราะห์ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ซึ่งจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย และ 

กลุ่มตัวอย่างต้องมีข้อมูลการศึกษาของพ่อและแม่ แต่เนื่องจากการส ารวจแรงงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ ไม่ได้ให้

ข้อมูลการศึกษาของพ่อและแม่มาโดยตรง ดังนั้นผู้วิจัยต้องท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างทีเป็นบุตรเท่านั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่ง

การศึกษาของพ่อและแม่ 

วิธีการวิเคราะห ์

 งานชิ้นนี้ท  าการวิเคราะห์ ผลของรูปแบบการศึกษาที่แตกต่างกนั (สายสามัญและสายอาชีวะ) ที่มีต่อความเสี่ยง

ในตลาดแรงงาน ได้รปูแบบสมการดงันี้  

𝑦𝑖 = 𝛼1 + 𝛽1𝑣𝑜𝑐_𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖 + 𝛾𝑖𝑥𝑖 + 휀𝑖 

 ที่ซึ่ง y คอื ความเสี่ยงในตลาดแรงงาน ทั้งความเสี่ยงของการว่างงานและความเสี่ยงของรายได้ต ่า ตวัแปรอธบิาย 

voc_educ เป็นตัวแปรหุ่น จะมีค่าเท่ากบั 1 ถ้า ผู้ส  าเรจ็การศึกษาจบสายอาชีวะ และ เป็น 0 ถ้าผู้ส  าเรจ็การศึกษาจบสาย

สามญั ดงันั้น 𝛽1เป็นผลของการศึกษาสายอาชีวะที่มต่ีอความเสี่ยงในตลาดแรงงาน ในขณะที่ X เป็นตวัแปรควบคุม และ 

ε เป็น error term 

 เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหา endogeneity problem (Angrist & Krueger, 2001) ที่อาจเกิดขึ้นในโมเดลการวิเคราะห์ 

จึงใช้ Instrumental variable method โดยใช้ การศึกษาของพ่อและแม่ เป็น instrumental variable เพราะการศึกษาของ

พ่อและแม่ มคีวามสมัพันธก์บัการที่นักเรียนจะเลือกเรียนสายสามญัหรือสายอาชีพ และ การศึกษาของพ่อและแม่ ไม่ได้มี

ความสมัพันธก์บัความเสี่ยงในตลาดแรงงาน จากงานวิจัยได้แสดงให้เหน็ว่า การศึกษาของพ่อและแม่ส่งผลต่อการเลือก

ความเสี่ยงใรตลาดแรงงาน 

-ความเสี่ยงของการว่างงาน 

-ความเสี่ยงของรายได้ต่่า 

ตวัแปรอธิบาย 

ตัวแปรควบคุม 

การศึกษาสายอาชีวะ 

- ตัวแปรด้านสังคมศาสตร์และ
ประชากรศาสตร์ 

- ตัวแปรเก่ียวกับงาน 
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ศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีวะของลูก (Bauer & Riphahn, 2007; Cattaneo, Hanslin, & Winkelmann, 2007; 

Vellacott & Wolter, 2004) โมเดลที่ท าการศึกษาเป็น IV probit regression ดงันี้                                  

                                                                  𝑦𝑖 = 𝛼1 + 𝛽1𝑣𝑜𝑐_𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖
∗ + 𝛾𝑖𝑥𝑖 + 휀𝑖 

voc_educ𝑖
∗ = 𝛼3 + 𝛿3𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡_𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖 + 𝛾3𝑥𝑖 + 𝜇𝑖 

 

 ในการศึกษาคร้ังนี้  มตีวัแปรตาม 2 ตวั คอื ความเสี่ยงในการว่างงานและความเสี่ยงของรายได้ต ่า ความเสี่ยงใน

การว่างงาน เป็นตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 ถ้าผู้ส  าเรจ็การศึกษาว่างงาน
1
 และ 0 ถ้าผู้ส  าเรจ็การศึกษามีงานท า ส่วนความ

เสี่ยงของรายได้ต ่า เป็นการวัดความเป็นไปได้ที่คนส าเรจ็การศึกษาจะได้รับรายได้ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย โดยพิจารณาแยกกนั

ระหว่างผู้ส าเรจ็การศึกษาสายสามัญและสายอาขีพ ดังนั้น ตัวแปรความเสี่ยงของรายได้ต ่า เป็นตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 

ถ้าผู้ส าเรจ็การศึกษาได้รับรายได้ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย และ 0 ถ้าผู้ส าเรจ็การศึกษาได้รับรายได้เท่ากับหรือสงูกว่าค่าเฉล่ีย ตัว

แปรอธบิายหลัก คือ การศึกษาสายอาชีวะ ซึ่งเป็นตัวแปรหุ่นมีค่าเท่ากบั 1 ถ้าผู้ส  าเรจ็การศึกษาจบสายอาชีวะ และ 0 ถ้า

ผู้ส าเรจ็การศึกษาจบสายสามญั ส่วนตวัแปรควบคุมอื่น ๆ แสดงอยู่ในตารางที่ 1 

ตาราง1 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์

ตวัแปร นิยาม 

ความเสี่ยงของการว่างงาน ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 ถ้าว่างงาน และ 0 ถ้ามีงานท า 

ความเสี่ยงของรายได้ต ่า ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 ถ้ารายได้ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย และ 0 ถ้ามีรายได้เท่ากบัหรือสงูกว่า

ค่าเฉล่ีย 

ระดับการศกึษาของพ่อ ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 ถ้าระดับการศกึษาสงูกว่าประถม และ 0 ถ้าระดับการศกึษาเท่ากบั

หรือต ่ากว่าประถม 

ระดับการศกึษาของแม่ ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 ถ้าระดับการศกึษาสงูกว่าประถม และ 0 ถ้าระดับการศกึษาเท่ากบั

หรือต ่ากว่าประถม 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ภมูิภาค ตัวแปรจัดกลุ่ม มีค่าเท่ากบั 1 คือกรงุเทพ 2 คือ ภาคกลาง 3 คือ ภาคเหนือ 4 คือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเนือ และ 5 คือ ภาคใต้ 

เพศ ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 ถ้าเป็นเพศชาย และ 0 ถ้าเป็นเพศหญิง 

สาขาวิชาที่จบ ตัวแปรจัดกลุ่ม มีค่าตั้งแต่ 1-8 ดังนี้  1 คือ ศกึษาศาสตร์ 2 คือ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรม

ศาสตร์ 3 คือ สงัคมศาสตร์ ธุรกจิและกฎหมาย 4 คอื วิทยาศาสตร์ 5 คือ วศิวกรรมศาสตร์ 

การผลิตและการก่อสร้าง 6 คือ เกษตรศาสตร์ 7 คือ สขุภาพและสวัสดิการ และ 8 คือ การ

บริการ 

ประสบการณ์ จ านวนปีของประสบการณ์ ซ่ึงถูกค านวณโดย อายุลบ 6 และ ลบด้วยจ านวนปีที่ท  าการศกึษา 

การแต่งงาน ตัวแปรหุ่น มีค่าเท่ากบั 1 ถ้าสมรส และ 0 ถ้าโสด หม้าย หย่า 

 

 จากผลการวิเคราะห์สถิติเบื้องต้น (ตาราง 2 และ 3) จะเหน็ว่า สดัส่วนและค่าเฉล่ียของกลุ่มผู้ส าเรจ็การศึกษา

สายอาชีวะและสายสามญั ไม่แตกต่างกนัมากนะ กล่าวคอื มากกว่าคร่ึงหนึ่งของกลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย และมสีถานภาพ

สมรส ประมาณร้อยละ 40 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด สมาชิกในครัวเรือน มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.6 คน และ ประสบการณ์ใน

การท างานเฉลียอยู่ที่ 13 ปี ผู้ส าเรจ็การศึกษาสายอาชีวะมีพ่อที่มีการศึกษาที่สูงกว่าระดับประถมในสัดส่วนที่มากกว่า

ผู้ส าเรจ็การศึกษาสายสามญั อยู่ที่ 60.52 % เทยีบกบั 25.58% เช่นเดยีวกบัแม่ บุตรที่เรียนสายอาชีวะมแีม่ที่มีการศึกษา

สงูกว่าประถมอยู่ที่ 22.38% ขณะที่ ตวัเลขเป็น 18.92% ส าหรับบุตรเรียนสายสามญั อาชีพของพ่อจะเป็นอาชีพที่มคีวาม

ช านาญปานกลาง เช่น ช่างฝีมอื ผู้ควบคุมเคร่ืองจักร ผู้จ าหน่ายสนิค้า เป็นต้น 

                                           
1 นิยามการว่างงาน ตามส านักงานสถิตแิห่งชาติคือ ผู้ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป และในระหว่าง 7 วันก่อนวันสมัภาษณ์ มลัีกษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ ท างานหรือไม่มีงานประจ า และได้หางานหรือสมัครงาน หรือรอการบรรจุ ในระหว่าง 30 วันก่อน วันสมัภาษณ์ 2. ไม่ได้

ท างานหรือไม่มีงานประจ า และไม่ได้หางานท าในระหว่าง 30 วันก่อนวันสมัภาษณ์ แต่พร้อมที่จะท างานในระหว่าง 7 วันก่อนวันสมัภาษณ์ 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1102 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

ตาราง 2 สถติิพรรณนาส าหรบัตวัแปรหุ่นและตวัแปรจดักลุ่ม 

ตวัแปร 
สายอาชีวะ สายสามญั 

จ านวนกลุ่มตวัอย่าง สดัส่วน )%) จ านวนกลุ่มตวัอย่าง สดัส่วน )%) 

N 4,586 100 14,359 100 

เพศชาย 2818 61.5 7872 55 

ภมูิภาค 

กรงุเทพ 282 6 378 2.65 

ภาคกลาง 1917 41.8 4501 31.35 

ภาคเหนือ 834 18.19 2991 20.83 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 744 16.22 4146 28.87 

ภาคใต้ 809 17.64 2343 16.32 

สมรส 1847 40.27 5983 41.67 

การศกึษาของพ่อ 

ระดับการศกึษาสงูกว่าประถม 603 30.52 1595 25.58 

การศกึษาของแม่ 

ระดับการศกึษาสงูกว่าประถม 650 22.38 1683 18.92 

อาชีพของพ่อ 

ความช านาญสงู 138 7.5 361 6.19 

ความช านาญปานกลาง 1536 83.52 4971 85.27 

ความช านาญต ่า 165 8.97 498 8.54 

 

 

 

ตาราง 3 สถติิพรรณนาส าหรบัตวัแปรต่อเนือ่ง 

ตวัแปร 
สายอาชีวะ สายสามญั 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบน 

ประสบการณ์ 13.18 8.75 13.07 8.41 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 4.65 1.75 4.6 1.72 

 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1103 

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

ผลการศึกษา 

 จากการเช็ค Wald test of exogeneity ที่มี null hypothesis คือ no endogeneity พบว่า ค่า P-value เท่ากับ 

0.0225 ในสมการความเสี่ยงของการว่างงาน และ เท่ากับ 0.01 ในสมการความเสี่ยงของรายได้ต ่า เป็นสาเหตุให้เรา

ปฏิเสธ null hypothesis แสดงว่า มี endogeneity problem เกิดขึ้นในโมเดล ดังนั้นเป็นการสมควรที่จะใช้ Instrumental 

variable probit regression ในการวิเคราะห์ทั้งสองสมการ 

 ในสมการความเสี่ยงของการว่างงาน จะเหน็ว่า การศึกษาพ่อและอาชีพของพ่อ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% 

(ตาราง 4) แสดงว่า instrumental variable ค่อนข้างเหมาะสม กล่าวคือ ถ้าพ่อมีการศึกษาสูงกว่าระดับประถม จะเพ่ิม

ความเป็นไปได้ที่บุตรจะเลือกเรียนอาชีวะศกึษา และ อาชีพของพ่อมบีทบาทส าคญัในการที่บุตรจะตดัสนิใจเลือกเรียนสาย

สามัญหรือสายอาชีวะ ถ้าพ่อมีอาชีพที่ต้องใช้ความช านาญปานกลางหรือสงู เช่น ข้าราชการอาวุโส ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

ต่าง ๆ ช่างฝีมือ จะส่งผลให้บุตรตัดสนิใจเลือกเรียนในสายอาชีวะลดลงเมื่ อเปรียบเทยีบกบับุตรที่มีพ่อท าอาชีพที่ไม่ต้อง

ใช้ความช านาญ ถ้าบุตรเป็นเพศชายและมีจ านวนสมาชิกครัวเรือนมาก มีความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจเรียนสายอาชีวะ

มากกว่าสายสามญั และบุตรที่อยู่ในภาคอื่น ๆ จะตดัสนิใจเรียนอาชีวะน้อยกว่าบุตรที่อยู่ในกรงุเทพมหานคร 

 จากผลการศึกษา IV Probit regression ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการว่างงาน พบว่า การศึกษาสายอาชีวะ 

จะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการว่างงานสูงกว่าการเรียนสายสามัญ อาจเป็นเพราะ การเรียนในสายอาชีวะ เป็นลักษณะ 

specific skill ซึ่งอาจท าให้ความช านาญนี้ ไปปรับใช้ในงานอื่น ๆ ได้ล าบาก เมื่อเทียบกับการเรียนสายสามัญที่มักได้รับ 

general skill ที่คนเรียนสามารถไปปรับใช้ได้ในหลายอาชีพมากกว่า นั่นเอง 

 ในสมการความเสี่ยงของรายได้ต ่า การศึกษาของพ่อยังคงเป็น instrumental variable ที่ด ีดูได้จาก การศึกษาพ่อ

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 5% ส่วนตัวแปรอื่น ๆ นั้นค่อนข้างคล้ายคลึงกับ first stage ของสมการความเสี่ยงของการ

ว่างงานดังในตาราง เมื่อพิจารณา ผลของการศึกษาสายอาชีวะที่มีต่อความเสี่ยงของการได้รายได้ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย พบว่า ผู้

จบสายอาชีวะมีความเป็นไปได้น้อยกว่าในการได้รับรายได้ต ่ากว่าค่าเฉล่ีย เมื่อเทียบกับผู้จบสายสามัญ ผลการศึกษานี้

สอดคล้องกบัผลการศึกษาที่ผ่านมา ที่กล่าวว่า ผู้จบสายอาชีวะจะได้รับค่าจ้างสงูกว่าผู้จบการศึกษาสายสามัญ (Moenjak 

and Worwick, 2003; Srinang, 2014) 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า การศึกษาของพ่อและอาชีพของพ่อส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนสายอาชีวะ กล่าวคือ ถ้าพ่อมี

การศึกษาสงูกว่าระดับประถมศึกษา ความเป็นไปได้ที่บุตรจะเลือกเรียนสายอาชีวะจะสงูขึ้นและ ถ้าพ่อท างานในอาชีพที่

ไม่ได้ใช้ความช านาญจะมีผลให้ลูกตัดสนิใจเรียนสายอาชีวะมากขึ้นเมื่อเทยีบกบัการที่พ่อท าอาชีพที่ใช้ความช านาญ และ 

หลังจากท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการว่างงาน พบว่า การศึกษาสายอาชีวะจะมีความเสี่ยงของการว่างงานสูงกว่า

การศึกษาสายสามญั แต่เมื่อผู้จบสายอาชีวะท างานได้แล้ว จะพบว่า ความเสี่ยงที่จะได้รับรายได้ต ่ากว่าค่าเฉล่ียจะน้อยกว่า

ผู้ที่จบสายสามญั 
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ตาราง 4 ผลการศึกษา Instrumental variable probit regression (two stage) ส าหรบัความเสี่ยงในการว่างงานและ

ความเสี่ยงของรายได ้

ตวัแปรที่ศึกษา การศึกษาสาย

อาชีวะ 

ความเสี่ยงของการ

ว่างงาน 

การศึกษาสายอาชีวะ ความเสี่ยงของ

รายไดต้ า่ 

First stage IV Probit First stage IV Probit 

การศกึษาสายอาชีวะ  2.11* 

(0.314) 

 -1.64* 

(0.45) 

ประสบการณ์ 0.01* 

(0.003) 

-0.06* 

(0.023) 

0.01* 

(0.003) 

0.008 

(0.01) 

ประสบการณ์ก าลังสอง -0.0005* 

(0.0002) 

0.002* 

(0.001) 

-0.0005* 

(0.0001) 

-0.0008 

(0.0005) 

เพศชาย 0.04* 

(0.01) 

-0.17* 

(0.052) 

0.03* 

(0.01) 

-0.016 

(0.05) 

สมรส 0.01 

(0.01) 

-0.24* 

(0.123) 

0.01 

(0.011) 

-0.04 

(0.04) 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 0.007* 

(0.003) 

-0.02 

(0.014) 

0.006** 

(0.003) 

0.03* 

(0.01) 

การศกึษาพ่อ 0.02* 

(0.01) 

 0.02* 

(0.01) 

 

การศกึษาแม่ 0.017 

(0.011) 

 0.015 

(0.01) 

 

อาชีพพ่อ 

ความช านาญปานกลาง -0.03* 

(0.02) 

   

ความช านาญสงู -0.04* 

(0.02) 

   

ภาค 

กลาง -0.135* 

(0.03) 

0.46* 

(0.14) 

-0.14* 

(0.03) 

-0.08 

(0.14) 

เหนือ -0.181* 

(0.03) 

0.526* 

(0.14) 

-0.19* 

(0.03) 

-0.135 

(0.17) 

ตะวันออกเฉียงเหนือ -0.171* 

(0.03) 

0.75* 

(0.14) 

-0.27* 

(0.03) 

-0.46* 

(0.15) 

ใต้ -0.165* 

(0.03) 

0.57* 

(0.15) 

-0.17* 

(0.03) 

-0.04 

(0.04) 

*แสดงระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  **แสดงระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.10 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

กลุ่มผู้สงูอายุและเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างค่านิยมกบัพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุที่ส่งผลต่อ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการวิจัยคร้ังนี้คือ นักท่องเที่ยว

กลุ่มผู้สงูอายุที่มีอายุ 60-75 ปีที่เดนิทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชจ านวน 325 ตวัอย่าง ผลการวิจัย พบว่า

ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ ด้านการรับรู้  ด้านความพึงพอใจและด้าน

พฤติกรรม มีความสมัพันธ์ในด้านพฤติกรรมมีระดับความส าคัญมาก และในด้านค่านิยมมีความสมัพันธก์บันักท่องเที่ยว

กลุ่มผู้สงูอายุ ได้แก่ ทางวัตถุ ทางสงัคม ทางจริยธรรม ทางความจริงและทางศาสนาและ ทางสนุทรียะ โดยค่านิยมด้านทาง

สุนทรียะมีผลต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับมาก  นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุเห็นว่าการมาท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชคุ้มค่ากบัเวลาในการมาเที่ยว ร้อยละ 53.5   นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทยีบกบัความ

คาดหวังพบว่า การรับรู้ของการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช สงูกว่าการคาดหวังร้อยละ 41.5 ใน

ด้านความพึงพอใจโดยรวมที่มต่ีอการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชพอใจร้อยละ 54.2 และโอกาสใน

การมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ  44.3 ในด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพบว่า

นกัท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุให้ความส าคญัด้านด้านสภาพความสมบูรณข์องแหล่งท่องเที่ยว  

ค าส าคญั: ทศันคต ิ ค่านิยม  แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

Abstract 

 This research aimed to study the relation between attitudes and behaviors of senior tourists affecting to 

cultural tourist attractions in Nakhonsrithammarat including values involving actions.  The data was collected with 

60 to75 year-old tourist groups travelling in Nakhonsrithammarat, Thailand and selected 325 samples. The result 

emphasized that  tourist groups provide an opinion about cultural tourism as acknowledgement and preference 

significantly concerned about behavior.    In term of values: consist of  material, society, ethnic, religion and truth, 
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and esthetic. Especially, aesthetic value considerably influenced cultural travel. Nakhonsrithammarat cultural tourism 

was approved that is worthy of spending time to travel 53.5%. Besides, the comparing to expectancy, perception 

of traveling was higher than expected, 41.5 %percent. The percentage of satisfaction was 54.2%, and opportunity 

of visiting was 44.3%. In addition, the senior tourists revealed that cultural tourism is splendid for tourist attractions. 

Keywords: Attitude,value, and cultural tourism    

 

บทน า 

 การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้เพ่ิมความรุนแรงอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากว่าในแต่และประเทศ

ต่างเลง็เหน็ความส าคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าวที่จะสามารถสร้างงานและสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราเข้าสู่ประเทศโดยใน

ปัจจุบันการเดินทางการท่องเที่ยวได้ขยายวงกว้างออกไปและได้พัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมี

ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศไทยอย่างมากและยังมีแนวโน้มจะทวีความส าคัญมากขึ้นในอนาคต(การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2558) สถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทศิทางการเติบโตที่ดีมา

โดยตลอดถือเป็นแหล่งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ส  าคัญของภาคใต้และมีรายได้มากที่สุดของประเทศมีการตั้งเป้า

รายได้และยอดนักท่องเที่ยวในระหว่างปี 2555-2557 ไม่ต ่ากว่า 5%  ส่วนปี 2558 ตั้งเป้าจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 

10%  โดยปี 2556 นักท่องเที่ยวชาวไทย มีจ านวน 2.74 ล้านคน ปี 2557 จ านวน 2.88 ล้านคน และปี 2558 ตั้งเป้า 

3.17 ล้านคน  ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ปี 2556 มีจ านวน 41,000 คน ปี 2557 จ านวน 43,000 คน และปี 

2558 ตั้งเป้า 47,000 คน  รายได้เพ่ิมขึ้นจาก 10,000 ล้านเป็น10,500 ล้านบาท และปี 2558 ตั้งเป้ารายได้ไม่น้อย

กว่า 11,600 ล้านบาท (ไทยรัฐออนไลน์, 2558)ซึ่งจุดขายในปี 2558 ส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยจะเป็นวันธรรมดาน่า

เที่ยว ในกลุ่มเป้าหมาย วัยเกษียณผู้สงูอายุ ครอบครัว และคนหนุ่มสาว ซึ่งเสนอขายสิ่งศักดิ์สทิธิ วัฒนธรรม ประเพณี 

ธรรมชาต ิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเน้นการด าเนินการด้านการตลาดโดยให้มีความสมดุลในทุกมิต ิโดยเพพาะกลุ่ม

ผู้สงูอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจ(ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชออนไลน์, 2558)ในด้านทศันคติการท่องเที่ยว

เป็นความคดิความเข้าใจที่จะช่วยประเมนิคุณค่าสิ่งต่างๆของบุคคลซึ่งเกดิจากความรู้และประสบการณเ์ป็นตวัแปรส าคญัที่

จะน าไปสู่การแสดงพฤติกรรม การให้ความรู้สร้างประสบการณใ์หม่ๆสร้างความประทบัใจ สามารถเปล่ียนแปลงทศันคติ

ที่ไม่เหมาะสมได้ ทัศนคติที่ไม่เหมาะสมนี้ เป็นตัวแปรส าคัญในการเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวและมี

ส่วนส าคัญในการสร้างผลกระทบจากการท่องเที่ยวตามมาและในด้าน“ค่านิยม”ถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความรู้ สึกนึกคิดของบุคคลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้ นจากการเรียนรู้  หรือสิ่งอื่นใดกต็ามที่เป็นตัวก ากับหรือควบคุม

พฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในสงัคมนั้น ๆ ซึ่งความส าเรจ็หรือความล้มเหลวของธุรกจิทางการตลาดท่องเที่ยวนั้นขึ้นอยู่กบั

ความสอดคล้องกบัค่านิยมเป็นส าคัญ ดังนั้น ค่านิยมจึงเกี่ยวข้องกบัการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นด้วยวิธทีี่มีมาตรฐาน ซึ่ง

บุคคลจะถูกกระตุ้นให้มสี่วนร่วมในพฤตกิรรมเพ่ือให้บรรลุค่านิยม (พิมพา หิรัญกติต,ิ2559หน้า1) 

 ดังนั้นได้เลง็เหน็ถึงความส าคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาครัฐ เอกชนและในอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆเช่น ด้านร้านอาหาร ด้านที่พัก ด้านการเดนิทาง และผู้ประกอบการธรุกจิน าเที่ยว ซึ่ง

งานวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการน าเที่ยวสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผน

ส่งเสริมการท่องเที่ยวการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวพัฒนารูปแบบการให้บริการ และ

สามารถสร้างความพึงพอใจให้นักท่องเที่ยวและมีความประทับใจต่อการท่องเที่ยวมากย่ิงขึ้ นและนักท่องเที่ยวกลุ่ม

ผู้สงูอายุที่มาใช้บริการบริษัทน าเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงท าการศึกษาทศันคตขิองนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุเพ่ือ

รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากเหน็ว่าธรุกจิน าเที่ยวเป็นอตุสาหกรรมหนึ่งที่สามารถ

สร้างรายได้ให้กบัประเทศ และเกดิการจ้างงานตามมาด้วยเช่นกนั ธุรกจิน าเที่ยวจึงเกดิขึ้นมากมายในปัจจุบัน แต่กม็ีบาง

บริษัทที่ปิดตัวลงเช่นกัน เนื่องจากไม่มีการจัดการที่ดี ไม่มีความรู้และไม่มีการศึกษาถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว

อย่างชัดเจน สมมติฐานในการวิจัย 1.ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ 2.ค่านิยมมี

ความสมัพันธก์บัพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุ วัตถุประสงคก์ารวิจัยครั้งนี้  1.เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสมัพันธ์
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ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ2.เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมกับ

พฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุ 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 การศึกษาคร้ังนี้ เป็นเกบ็รวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุด้วยแบบสอบถามการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) เพ่ือมุ่งศึกษาถึงทัศนคติและค่านิยมนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุและหาผลที่ได้จากการศึกษามาเป็น

แนวทางการวางแผนการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกบักลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุโดยเกบ็รวบรวมข้อมูล

จากนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุที่มีอายุ60-75ปีที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใช้วิธกีารสัมภาษณ์

นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุจ านวน325ตัวอย่างโดยใช้สูตร W.G. Cochran ( 1953 )โดยใช้วิธีการสุ่มตามสะดวก 

(Convenience Samplings) แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับใช้ในการส ารวจคร้ังนี้ โดยเกบ็ข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น วัดพระธาตุ ศาลหลักเมือง บ้านหนังตะลุงสชุาต ิทรัพย์สนิ และหมู่บ้านครีี

วง เป็นต้นการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ท าการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้ภายหลังจากการเกบ็รวบรวมข้อมูลและ

น าไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ค่าสถติิทางสงัคมศาสตร์มาใช้ในการค านวณเชิงสถิติโดย

มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

วิธกีารทางสถติโิดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

ค่าความถี่ (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเพล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance:ANOVA) และทดสอบค่าความ

แตกต่างค่าเพล่ียรายคู่โดยใช้วิธีของ(Least-SignifantDifferent:LSD)และสถิติที่ใช้ในการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์

สหสมัพันธข์องเพียร์สนั(Pearson Correlation) (กลัยา วาณชิย์บญัชา, 2545) 

 

ผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 จ านวนร้อยละของนักทอ่งเที่ยวผู้สงูอายุจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป                                                            

N = 325 

ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเที่ยวผูสู้งอายุ จ านวน รอ้ยละ 

เพศ   

ชาย 

หญิง 

163 

162 

50.2 

49.8 

อาย ุ   

60 – 65 ปี 

66 - 70 ปี 

71 - 75 ปี 

156 

118 

51 

48.0 

36.3 

15.7 

สถานภาพ   

โสด 

สมรส 

หม้าย 

หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 

42 

211 

56 

16 

12.9 

64.9 

17.2 

4.9 

อาชีพ   

รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

ธุรกจิส่วนตัว 

อาชีพอสิระ 

อื่นๆ(โปรดระบุ).... 

86 

37 

135 

57 

10 

26.5 

11.4 

41.5 

17.5 

3.1 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน    

ต ่ากว่า/เท่ากบั 10,000 บาท 44 13.5 
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10,001-20,000 

20,001-30,000 

30,001-40,000 

40,001-50,000 

มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป 

88 

126 

34 

16 

17 

27.1 

38.8 

10.5 

4.9 

5.2 

ระดบัการศึกษา    

ประถมศกึษา 

มัธยมศกึษา 

อนุปริญญา 

ปริญญาตรี 

สงูกว่าปริญญาตรี 

อื่นๆ (โปรดระบุ)... 

93 

41 

66 

94 

11 

20 

28.6 

12.6 

20.3 

28.9 

3.4 

6.2 

 จากตาราง 1  พบว่านักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  คดิเป็นร้อยละ 50.2  และเพศหญิง คดิเป็น

ร้อยละ 49.8  ส่วนใหญ่มอีายุ 60 – 65 ปี  คดิเป็นร้อยละ 48.0  รองลงมา  66 – 70 ปี  คดิเป็นร้อยละ  36.3  และ

อายุ  71 - 75 ปี  คดิเป็นร้อยละ 36.3  สว่นใหญ่มสีถานภาพสมรส  คดิเป็นร้อยละ  64.9  รองลงมาหม้าย  คดิเป็น

ร้อยละ 17.2  และโสด  คดิเป็นร้อยละ 42  ตามล าดบั  สว่นใหญ่ประกอบอาชีพธรุกจิส่วนตวั  คดิเป็นร้อยละ  41.5  

รองลงมารับราชการ/รัฐวิสาหกจิ  คดิเป็นร้อยละ  26.5  และอาชพีอสิระ  คดิเป็นร้อยละ 17.5  ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มี

รายได้ 20,001-30,000  บาท/เดอืน  คดิเป็นร้อยละ 38.8  รองลงมารายได้  10,001-20,000 บาท  คดิเป็นร้อยละ  

27.1  และรายได้ต ่ากว่า/เท่ากบั 10,000 บาท  คดิเป็นร้อยละ  13.5  ตามล าดบั  และสว่นใหญ่มรีะดบัการศึกษา

ปริญญาตร ี คดิเป็นร้อยละ 28.9  รองลงมาระดบัประถมศึกษา  คดิเป็นร้อยละ   28.6  และอนุปริญญา  คดิเป็นร้อยละ 

20.3  ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวผู้สงูอายุ 

                                                                                                                  N = 325 

พฤติกรรมนกัท่องเที่ยวผูสู้งอายุ จ านวน รอ้ยละ 

จ านวนครั้งท่ีเคยมาเที่ยวหอพระพุทธสิหิงค ์   

ไม่เคยมา 

1 - 5 คร้ัง 

ตั้งแต่ 6 คร้ังขึ้นไป 

270 

54 

1 

83.1 

16.6 

.3 

จ านวนครั้งท่ีเคยมาเที่ยวบา้นหนงัตะลงุสุชาติ    

ไม่เคยมา 

1 - 5 คร้ัง 

ตั้งแต่ 6 คร้ังขึ้นไป 

254 

66 

5 

78.2 

20.3 

1.5 

จ านวนครั้งท่ีเคยมาเที่ยวกฏิุทรงไทยวดัวงัตะวนัตก    

ไม่เคยมา 

1 - 5 คร้ัง 

ตั้งแต่ 6 คร้ังขึ้นไป 

282 

40 

3 

86.8 

12.3 

.9 

จ านวนครั้งท่ีเคยมาเที่ยวอ่ืนๆ    

ไม่เคย 

1 - 5 คร้ัง 

6 - 10 คร้ัง 

250 

68 

7 

76.9 

20.9 

2.2 

ท่านเห็นว่าการมาท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของจังหวดันครศรีธรรมราชคุม้ค่ากบัเวลา

ในการมาเที่ยวหรือไม่  

  

ไม่คุ้มค่าอย่างมาก 

ไม่คุ้มค่า  

1 

2 

.3 

.6 
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ไม่มีความเหน็ 

คุ้มค่า 

คุ้มค่าอย่างมาก 

59 

174 

89 

18.2 

53.5 

27.4 

การรบัรูข้องการมาเที่ยวเชิงวฒันธรรมของจังหวดันครศรีธรรมราชเมื่อเปรียบเทียบ

กบัความคาดหวงัเป็นอย่างไร  

  

ต ่ากว่าการคาดหวังมาก 

ต ่ากว่าการคาดหวัง 

เท่ากบัการคาดหวัง 

สงูกว่าการคาดหวัง 

สงูกว่ากาคาดหวังมาก 

 

4 

86 

135 

100 

 

1.2 

26.5 

41.5 

30.8 

การประเมินความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวดั

นครศรีธรรมราช  

  

ไม่พอใจอย่างมาก 

ไม่พอใจ 

ไม่มีความเหน็ 

พอใจ 

พอใจอย่างมาก 

 

11 

58 

176 

80 

 

3.4 

17.8 

54.2 

24.6 

โอกาสหนา้ท่านคิดว่าจะมาท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของจังหวดันครศรีธรรมราชอีก

หรือไม่  

  

ไม่มาแน่นอน 

อาจจะไม่มา 

ไม่มีความเหน็ 

อาจจะมา 

มาแน่นอน 

1 

10 

73 

144 

97 

.3 

3.1 

22.5 

44.3 

29.8 

ท่านจะแนะน าใหค้นที่ท่านรูจ้ักมาท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของจังหวดันครศรีธรรมราช

หรือไม่  

  

ไม่แนะน าแน่นอน 

อาจจะไม่แนะน า 

ไม่มีความเหน็ 

อาจจะแนะน า 

แนะน าแน่นอน 

2 

29 

69 

128 

97 

.6 

8.9 

21.2 

39.4 

29.8 

 

 จากตาราง 2  พบว่า  นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช จากวิทยุ/โทรทศัน์  คิดเป็นร้อยละ 61.5  รองลงมาอนิเตอร์เนต็  ร้อยละ 14.8  และแผ่นพับ/

ใบปลิว  ร้อยละ 10.5  ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางมาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชอง

จังหวัดนครศรีธรรมราช  คดิเป็นร้อยละ 80.3  รองลงมารถน าเที่ยว/ทวัร์  ร้อยละ10.2  และรถโดยสารประจ าทาง  ร้อย

ละ 8.3  ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่มกัเดนิทางมาท่องเที่ยวช่วงวันหยุดเทศกาล  คดิเป็นร้อยละ 62.2  รองลงมาช่วง

วันหยุดเสาร์-อาทติย์  ร้อยละ 21.2  และวันธรรมดา  ร้อยละ 14.5  ตามล าดบั 

 ครอบครัวมีผลต่อการตัดสนิใจมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช  คิดเป็นร้อยละ 69.8  

รองลงมาเพ่ือน/ญาต ิ ร้อยละ 19.1  และไกดน์ าเที่ยว/บริษัททวัร์  ร้อยละ 8.0  ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร้อยละ 83.4  และไม่

เคย  ร้อยละ 16.6  ตามล าดบั 
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 นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่มาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชน้อยกว่า/เท่ากบั 10 คร้ัง  คิดเป็นร้อยละ 84.6  

รองลงมา  11 – 20 ครั้ง  คดิเป็นร้อยละ 11.4  และ 21 – 30 ครั้ง  คดิเป็นร้อยละ 1.8  ตามล าดบั  

 คร้ังนี้นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่ได้ไปเที่ยววัดพระธาตมุากที่สดุ  รองลงมาศาลหลักเมอืงและหมู่บ้านคีรีรีวง  

และอื่นๆ ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่เคยมาเที่ยววัดพระธาตแุล้ว 1 – 10 คร้ัง  คดิเป็นร้อยละ 86.5  รองลงมาไม่เคย

มา  ร้อยละ 6.8  และมา 11 – 20 ครั้ง  ร้อยละ 4.9  ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวศาลหลักเมือง  1 – 10 คร้ัง  คดิเป็นร้อยละ 53.5  รองลงมาไม่เคย

มา  ร้อยละ 45.5  และมาตั้งแต่ 11 ครั้งขึ้นไป  ร้อยละ .9  ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่ไม่เคยมาเที่ยวเกง๋จีนวัดแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 86.5  รองลงมาเคยมา 1 – 5 ครั้ง  

คดิเป็นร้อยละ 12.9  และตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป  ร้อยละ .6  ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวหมู่บ้านคีรีวง 1 – 5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 51.7  รองลงมาไม่เคยมา 

ร้อยละ 45.5  และเคยมาตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป  ร้อยละ 2.8  ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่ไม่เคยมาเที่ยวหอพระพุทธสหิิงค์ คิดเป็นร้อยละ 83.1  รองลงมาเคยมา 1 – 5 

คร้ัง  ร้อยละ 16.6  และตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป  ร้อยละ .3  ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่ไม่เคยมาเที่ยวบ้านหนังตะลุงสชุาติ  คิดเป็นร้อยละ 78.2  รองลงมาเคยมา 1 – 

5 ครั้ง  ร้อยละ 20.3  และตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป  ร้อยละ 1.5  ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่ไม่เคยมาเที่ยวกุฏทิรงไทยวัดวังตะวันตก  คดิเป็นร้อยละ 86.8  รองลงมาเคยมา 

1 – 5 ครั้ง  ร้อยละ 12.3  และตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ .9  ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่เคยมาที่อื่นๆ  คิดเป็นร้อยละ 76.9  รองลงมาเคยมา 1 – 5 ครั้ง  ร้อยละ 

20.9  และ 6 – 10 ครั้ง  ร้อยละ 2.2  ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น

คุ้มค่า  ร้อยละ 53.5  รองลงมามีความเห็นว่าคุ้มค่าอย่างมาก  ร้อยละ 27.4  และไม่มีความเห็น  ร้ อยละ 18.2  

ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่มกีารรับรู้ของการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อเทียบกบั

ความคดิหวังนั้นสงูกว่า  คดิเป็นร้อยละ 41.5  รองลงมาสงูกว่าการคาดหวัง  ร้อยละ 30.8  และเท่ากบัการคาดหวัง  ร้อย

ละ 26.5  ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช  คิด

เป็นร้อยละ 54.2  รองลงมามคีวามพึงพอใจมาก  ร้อยละ 24.6  และไม่มคีวามเหน็  ร้อยละ 17.8  ตามล าดบั 

 คร้ังต่อไปนักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่อาจจะมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชอกี  คิด

เป็นร้อยละ 44.3  รองลงมากลับมาแน่นอน  ร้อยละ 29.8  และไม่มคีวามเหน็  ร้อยละ 22.5  ตามล าดบั 

 นักท่องเที่ยวผู้สงูอายุส่วนใหญ่อาจจะแนะน าให้คนที่รู้จักมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช  

คดิเป็นร้อยละ 39.4  รองลงมาแนะน าแน่นอน  ร้อยละ 29.8  และไม่มคีวามเหน็  ร้อยละ 21.2  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 3 ค่าเพล่ีย )x(  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความความคิดเหน็ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุ

ที่มต่ีอแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ในภาพรวม 

ความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวกลุ่มผูสู้งอาย ุ

ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม   

ค่าเฉลีย่ 

)x(  

ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน(S.D.) 

ระดบั

ความส าคญั 

สภาพของแหล่งท่องเที่ยวมีความสมบรูณ์ 3.89 .667 มาก 

มีการปรับปรงุถนนและพัฒนาเส้นทางการเดินทางไปแหล่งเที่ยวอื่นๆ

เช่ือมโยงกนั 
3.58 .830 

มาก 

มีการจัดแบ่งพ้ืนที่การทอ่งเที่ยวชัดเจนZoning 3.15 1.025 ปานกลาง 

มีการเร่งพัฒนาปรับปรงุสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเช่นไฟฟ้า 

ประปา 
3.88 .905 

มาก 

มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า ความเช่ียวชาญในการปฎิบตัิหน้าที่ 3.27 1.039 ปานกลาง 

โดยรวม 3.55 .519 มาก 

จากตาราง 3  พบว่า  นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุมีความคิดเหน็ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

มีค่าเพล่ียเท่ากบั 3.55  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุที่มคีวามคิดเหน็ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมข้อสภาพของแหล่งท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์  มีค่าเพล่ียมากที่สดุเท่ากับ 3.89  รองลงมาข้อมีการเร่งพัฒนา

ปรับปรงุสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา  มค่ีาเพล่ียเท่ากบั 3.88  และข้อมกีารจัดแบ่งพ้ืนที่การท่องเที่ยว

ชัดเจน  Zoning  มค่ีาเพล่ียน้อยที่สดุเท่ากบั 3.15  ตามล าดบั 

ตารางที่4 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม 

พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว 

ทศันคติของนกัท่องเที่ยวกลุ่มผูสู้งอายุ 

ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

การบัรู ้
ความ 

พึงพอใจ 
พฤติกรรม   โดยรวม 

ท่านมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคร้ังที่รวมคร้ังน้ีด้วย .282** .204** .350** .014 

   .000    .000    .000 .800 

ท่านเห็นว่าการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุ้มค่ากบัเวลาในการมาเที่ยวหรือไม่ 

.526**     .459** .282** .350** 

.000 .000 .000 .000 

การรับรู้ของการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัความคาดหวังเป็นอย่างไร 

.210** .269** .283** .319** 

.000 .000 .000 .000 

การประเมินความพึงพอใจโดยรวมที่มต่ีอการมาเที่ยวเชิงวฒันธรรมของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

.526** .459** .256** .315** 

.000 .000 .000 .000 

โอกาสหนา้ท่านคิดว่าจะมาท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของจังหวดั

นครศรีธรรมราชอีกหรือไม ่

.183** .148** .309** .273** 

.001 .008 .000 .000 

ท่านจะแนะน าใหค้นที่ท่านรูจ้ักมาท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมของจังหวดั

นครศรีธรรมราชหรือไม ่

.526** .148** .309** .273** 

.000 .000 .000 .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 จากตาราง 3พบว่า  ทศันคติของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความสมัพันธ์

กบัพฤติกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ส่วนทศันคติโดยรวม  ไม่มีความสมัพันธก์บัท่านมาเที่ยวจังหวัด

นครศรีธรรมราชเป็นคร้ังที่รวมคร้ังนี้ ด้วยของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุที่มต่ีอแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
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ตารางที่ 5 ค่าความสมัพันธร์ะหว่างค่านิยมกบัพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุที่มต่ีอแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

พฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว 

ค่านิยมของนกัท่องเที่ยวกลุ่มผูสู้งอายุ 

ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

ท
าง
ส
งัค

ม
 

ท
าง
วตั

ถุ
 

ท
าง
ค
วา
ม
จ
ริง

 

ท
าง
จ
ริย
ธ
รร
ม

 

ท
าง
ส
ุน
ท
รีย
ะ 

ท
าง
ศ
าส
น
า 

โด
ย
รว
ม
ท
ุก
ด
า้น

 

ท่านมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคร้ัง

ที่รวมถึงคร้ังน้ีด้วย 

.176** .127* -.007 .086 .169** .035 .122* 

.001 .023 .900 .120 .002 .530 .027 

ท่านเหน็ว่าการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

นครศรีธรรมราชคุ้มค่ากบัเวลาในการมาเที่ยว

หรือไม่ 

.458** .452** .229** .241** .473** .262** .449** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

การรับรู้ของการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

นครศรีธรรมราชเมื่อเปรียบเทยีบกบัความ

คาดหวังเป็นอย่างไร 

.712** .504** .457** .639** .404** .347** .291** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

การประเมินความพึงพอใจโดยรวมที่มต่ีอการ

มาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

.712** .504** .457** .639** .404** .339** .367** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

โอกาสหนา้ท่านคิดว่าจะมาท่องเที่ยวเชิง

วฒันธรรมของจังหวดันครศรีธรรมราชอีก

หรือไม่ 

.366** .367** .171** .090 .473** .177** .343** 

.000 .000 .002 .107 .000 .001 .000 

ท่านจะแนะน าใหค้นที่ท่านรูจ้ักมาท่องเที่ยว

เชิงวฒันธรรมของจังหวดันครศรีธรรมราช

หรือไม่ 

.712** .504** .457** .639** .404** .433** .412** 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 จากตาราง4  พบว่า พฤตกิรรมในการมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคร้ังที่รวมถงึคร้ังนี้ ด้วยมคีวามสมัพันธ์

กบัค่านิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยรวมทุกด้านและด้านทางวัตถุ  อย่างมี

นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05   

 พฤติกรรมในการมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคร้ังที่รวมถึงคร้ังนี้ ด้วยมีความสัมพันธ์กับค่านิยมของ

นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุที่มต่ีอแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านทางสงัคม  และด้านทางสนุทรียะ  อย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิี่ระดบั .01   

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาในครั้งนี้  เรื่องทัศนคติและค่านิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุที่ ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลตามข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัยได้ดังนี้  1)

การศึกษาวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างทศันคติกบัพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้

ดังนี้  จากผลการศึกษาวิจัยพบว่าการรับข้อมูลกิจกรรมหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก่อนตัดสินใจมา

ท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการเพ่ิมประสบการณแ์ละให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่เคยมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร้อยละ 83.4 และ มาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช

จ านวน 10 ครั้ง ร้อยละ 84.6 ซึ่งมีความสมัพันธก์นั และสอดคล้องกบังานวิจัยของพีรกานต์ ศิริรักษ์ )2554 (กล่าวว่า 

ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกบัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว
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ในจังหวัดภูเกต็ ในส่วนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวรับทราบข่าวสารของข้อมูลข่าวสารจากแหล่งจากวิทยุ

โทรทศัน์มากที่สดุ มคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรม ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบังานวิจัยของชีวานวล โปตระนันทน์ (2554) ที่ว่า

การรับทราบข้อมูลไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติส าหรับพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการ

เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ ปุ่นและเกาหลีด้วยตัวเองมากกว่าการเดินทางไปกับบริษัททัวร์ ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ที่

กลุ่มเป้าหมายสนใจเดนิทางไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่น เป็นเพราะว่ามวีัฒนธรรมที่น่าสนใจ 2 )เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความสมัพันธ์

ระหว่างค่านิยมกบัพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดงันี้จากผลการศึกษาพบว่าค่านิยม

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุที่ ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมมากเห็นด้วยมาก ร้อยละ 

37.8 มคีวามสมัพันธก์บัท่านจะแนะน าให้คนที่ท่านรู้จักมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือไม่โดย

อาจจะแนะน า ร้อยละ 39.4 ไม่แตกต่างกนัโดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อยู่ในระดับมากมีความสอดคล้องกับ

หลักความสนใจและความปรารถนาของบุคคล Phenix.(1996) แบ่งค่านิยมออกเป็น 6 ประเภทคือ  ค่านิยมทางสงัคม 

ค่านิยมทางวัตถุ ค่านิยมทางความจริง ค่านิยมจริยธรรม ค่านิยมทางสนุทรียะซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภา

วรรณ แซ่ตั้ง(2548) 

สรุปผลการศึกษา 

 1) ผลการวิเคราะห์ ความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายุท่ีส่งผลต่อ

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าทศันคติของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ดังนี้  1.) จ านวนคร้ังที่มาท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความสมัพันธก์บั

ทศันคตด้ิานการรับรู้  ด้านความพึงพอใจ ด้านพฤตกิรรม ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุ 2.)นักท่องเที่ยวให้ความส าคญัการมา

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชประเดน็ความคุ้มค่ากบัเวลา โดยทศันคติด้านการรับรู้  ด้านความพึงพอใจและ 

ด้านพฤตกิรรมมคีวามสมัพันธก์บัพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุ 3.)ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุใน

การรับรู้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชมีความสมัพันธก์บัทศันคติด้านการรับรู้  ด้านความพึงพอใจ ด้าน

พฤติกรรม 4.)การประเมินความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชมี

ความสมัพันธก์บัทศันคติด้านการรับรู้  ด้านความพึงพอใจ ด้านพฤติกรรม 5.) โอกาสในการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

จังหวัดนครศรีธรรมราของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุในอนาคตมีความสมัพันธก์บัทศันคตด้ิานการรับรู้  ด้านความพึงพอใจ 

ด้านพฤตกิรรม 6.)นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุจะแนะน าให้ผู้อื่นมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมี

ความสมัพันธก์บัทศันคตด้ิานการรับรู้  ด้านความพึงพอใจ ด้านพฤตกิรรม ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01  

 2.) ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างค่านิยมกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวกลุ่มผูสู้งอายุท่ีส่งผลต่อ

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงผลการศึกษาพบว่าค่านิยมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดังนี้  1.)จ านวนครั้งในการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุมคีวามสมัพันธก์บัค่านิยมโดยรวมทุกด้านและด้านทางวัตถุ  อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2.) นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราช

ประเดน็ความคุ้มค่ากับเวลา โดยมีความสมัพันธก์บัค่านิยมด้านสงัคม ด้านวัตถุ ด้านความจริง ด้านจริยธรรม ด้านสนุทรียะ 

ด้านศาสนาและโดยรวมทุกด้าน  3.)ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุในการรับรู้ การมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

นครศรีธรรมราชมีความสัมพันธ์กับค่านิยมด้านสังคม ด้านวัตถุ ด้านความจริง ด้านจริยธรรม ด้านสุนทรียะ ด้านศาสนาและ

โดยรวมทุกด้าน 4.)การประเมินความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการมาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ความสมัพันธก์บัค่านิยมด้านสงัคม ด้านวัตถุ ด้านความจริง ด้านจริยธรรม ด้านสนุทรียะ ด้านศาสนาและโดยรวมทุกด้าน 5.)

โอกาสในการมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคตมี

ความสมัพันธก์บัค่านิยมด้านสงัคม ด้านวัตถุ ด้านความจริง ด้านจริยธรรม ด้านสนุทรียะ ด้านศาสนาและโดยรวมทุกด้าน 6.)

นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุจะแนะน าให้ผู้อื่นมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีความสมัพันธก์บั

ค่านิยมด้านสงัคม ด้านวัตถุ ด้านความจริง ด้านจริยธรรม ด้านสนุทรียะ ด้านศาสนาและโดยรวมทุกด้าน ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถติทิี่ระดบั .01  
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 จากการศึกษาข้างต้นท าให้ทราบเกี่ยวกบัพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สงูอายุ ในประเดน็ ทศันคติ

และค่านิยมเพ่ือสามารถน าเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชน ามาใช้ในการ

ก าหนดแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยสามารถจ าแนกพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเพพาะกลุ่ม

ผู้สงูอายุที่มแีนวโน้มว่าจะเพ่ิมชึ้นอย่างต่อเนื่องและกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ ยังไม่รับการตอบสนองอย่างชัดเจน จึงเป็นโอกาส

ส าหรับ Niche Market. 

กิตติกรรมประกาศ 

 บับนี้ ส  าเรจ็ลงได้ด้วยความกรุณาเป็นวิทยานิพนธพ์ อย่างยิ่งจาก ผศ.ดร .วัล ลภา พัฒนา เป็นที่ปรึกษาหลัก ดร.

สุธี โง้วศิริ ที่ปรึกษาร่วม และ ผศ.วีระศักดิ์ ตุลยาพร ซึ่งท่านได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ค าแนะน าและตรวจแก้ไข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ จนท าให้วิทยานิพนธพ์บับนี้ เสรจ็สมบูรณน์อกจากนี้  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่

เสยีเวลาอนัมีค่าเพ่ือตรวจสอบวิทยานิพนธใ์นคร้ังนี้  และขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเหลือและสละเวลาเพ่ือมา

ประเมนิแบบสอบถาม ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาอนัมค่ีาจนท าให้วิทยานิพนธพ์บบันี้ส  าเรจ็ลุล่วงอย่าง

ดีขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ร่วมรุ่น 4 หลักสตูรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน ที่ได้

ให้ก าลังใจในการศึกษา มีความสขุร่วมกนัในช่วงเวลาที่ดี ๆ ของชีวิต และเหนือสิ่งอื่นใดผู้วิจัยซาบซึ้ งถึงพระคุณของพ่อ

แม่และครอบครัวที่ได้ให้โอกาสที่ดใีนการศึกษาคร้ังนี้  คุณค่าและประโยชน์ที่พึงมจีากวิทยานิพนธพ์บบันี้  ผู้วิจัยขอมอบแด่

ผู้มพีระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  
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แนวทางการพฒันาวิสาหกิจชุมชนและช่องทางการตลาดมะเขือเทศราชินี 

กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต าบลดอนตูม  อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน ต าบลดอนตมู อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม และเพ่ือศึกษาถงึช่องทางการจัดจ าหน่ายสนิค้าแปรรปูของ กลุ่มวิสาหกจิชุมชน ต าบลดอนตมู อ าเภอบาง

เลน จงัหวัดนครปฐม งานวจิัยนี้ เป็นงานวิจัยเชงิคุณภาพ จากการเกบ็รวบรวมข้อมูลปฐมภมูโิดยการสมัภาษณเ์ชงิลึกจาก

ผู้ให้ข้อมูลหลักคอื ประธานกลุ่ม นายประยงค ์ วงษ์สกุล ซึ่งค าถามที่ใช้ในการสมัภาษณเ์ป็นเร่ืองเกี่ยวกบัแนวทางการ

พัฒนาวิสาหกจิชุมชนและช่องทางการจัดจ าหน่ายของมะเขอืเทศราชินีและได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งทตยิภมู ิจากเอกสาร 

งานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการอ้างองิ 

ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการพัฒนาที่ส  าคัญของวิสาหกจิชุมชนคือ การร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ในการพัฒนาเครื่องมือในการผลิตมะเขือเทศราชินี การพัฒนาทกัษะของสมาชิกในกลุ่ม ช่องทางการจัดจ าหน่ายมะเขือ

เทศราชินีแบ่งตลาดออกเป็น 2 ระดับคือ ตลาดระดับบน คือห้างสรรพสนิค้าห้างบิ๊กซี ทอ็ปซูเปอร์มาเกต็ ร้านสะดวกซื้อ 

(7-11) ซีเจเอก็เพรส และร้านเพ่ือสขุภาพอกีหลายแห่ง และตลาดระดับล่าง คือ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ปากคลองตลาด 

ตลาดท่องเที่ยว ตลาดน า้ดอนหวาย และตลาดน า้ล าพญา ร้านผลิตภัณฑโ์อทอปจังหวัดนครปฐม 

ค าส าคญั: แนวทางการพัฒนา  ช่องทางการตลาด  วิสาหกจิชุมชน  มะเขอืเทศราชินี 

 

Abstract 

This research aimed to study Guidelines for Improving Community enterprise and study to Marketing 

Channel of Cherry Tomatoes A Case Study of Tambon Don Tum, Amphoe Bang Len, Province Nakhon Pathom. 

This research paper is qualitative. The primary data collection was conducted by in-depth interviews with the main 

informant, Mr. Prayong Wongsakul, who was interviewed about the guidelines for community enterprise 

development and distribution channels of the Cherry Tomatoes. And it collects data from geographic sources from 

research papers, related articles for reference purposes. 

The results show that the main developmental guidelines for community enterprises are Collaboration with 

public and private organizations to develop tools for the production of queen tomatoes. Improving the skills of 
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group members. The queen tomato distribution channels are divided into two levels: the upper market is the Big C 

department store. Top Supermarket Convenience stores (7-11), CJ Express and many other health stores. The 

lower market is the market square market square Pak Klong market tourism market. Don Wai Floating Market and 

floating floating market. OTOP products in Nakhon Pathom. 

Keywords:  Development approach, Marketing channels, Community enterprise, Cherry Tomatoes 

 

บทน า 

ประเทศไทยมีแนวทางในการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้น

ภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอตุสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบนั “ประเทศ

ไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก โดยรัฐบาลสมัยปัจจุบันมีแนวคิดในการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค 

ประเทศไทย 4.0 การปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกจิ คอื “เศรษฐกจิที่ขบัเคล่ือนด้วยนวัตกรรม” เปล่ียนจากเกษตรแบบ

ดั้งเดิมมาเป็นเกษตรแบบสมัยใหม่ เกษตรกรสามารถก้าวขึ้ นมาเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง เกษตรกรสามารถ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้โดยการรู้จักพ่ึงพาตัวเอง ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้ามากขึ้ น 

และในปัจจุบันประเทศยังต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ จึงต้องให้ความส าคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เพราะจะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป (สวุิทย์ เมษินทรีย์, 2560) 

ภาคเกษตรกรรมของไทยเข้าสู่การเปล่ียนแปลงมากขึ้ น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็น

ผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งผลผลิตมีจ านวนมากเกินความต้องการของ

ผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรตกต ่าลง จนท าให้เกษตรกรมีภาระหนี้ สิน ดังนั้นเกษตรกรควรมีวิธีการแก้ปัญหา 

ข้อบกพร่องต่างๆ และความไร้ประสทิธภิาพของเทคนิคในการเปล่ียนแปลงของการด าเนินการแบบเดิม การวางแผนให้มี

ประสิทธิภาพ ค้นหาเทคนิควิธีการใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ ให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

ประเดน็ดังกล่าวสอดคล้องกบันโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือ การยกระดับคุณภาพของกลุ่ม SMEs การเกษตรต้องเปล่ียน

จากการเกษตรแบบดั้งเดิม ไปสู่การเกษตรสมยัใหม่ เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming น าไปสู่

การเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (ดร.สวุิทย์ เมษินทรีย์, 2560) 

จากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกบัการพัฒนาวิสาหกจิชุมชนพบว่า  (ฐิติมา, 2558) ได้ศึกษาการพัฒนาวิสาหกจิ

ชุมชนว่าในการพัฒนานั้นต้องใช้ความรู้อย่างมรีะบบ มกีารวางแผนการจัดการที่ด ีได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 

วิสาหกิจสามารถยกระดับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่ง โดยมีการพัฒนาสนิค้าให้เป็น Smart 

Product   ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ว่า แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนั้น ต้องได้รับการถ่ายถอดความรู้ จาก

หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ ์มกีารแลกเปล่ียนความรู้  เพ่ือน ามาปรับใช้ให้สอดคล้อง

กบัวิสาหกจิของตนเอง การก าหนดเป้าหมายและทศิทางที่มุ่งไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืน  การเตรียมพร้อมส าหรับ

การลดความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นในอนาคต 

วิสาหกจิชุมชนต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เกดิจากการรวมกลุ่มกนัของเกษตรกรที่ประกอบ

อาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ แต่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า ท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ ยงครอบครัว เกษตรกรจึง

หันมาปลูกมะเขือเทศราชินี โดยได้รับการส่งเสริมด้านเมลด็พันธุ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน 

ระยะแรกมะเขอืเทศให้ผลผลิตจ านวนมาก ส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาด กลุ่มจึงได้แก้ไขปัญหา โดยน ามะเขอืเทศที่ล้นตลาด

และผลที่ไม่ได้ขนาดมาแปรรปูเป็นมะเขอืเทศราชินีแช่อิ่มอบแห้ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหกรณจ์ังหวัดนครปฐม และ

ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการพัฒนาด้านเคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนต าบลดอนตูม

ได้รับคดัเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกจิชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกจิชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาวิสาหกจิชุมชนและช่องทางการตลาดที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ส  าคัญซึ่งจะท าให้กลุ่ม

เกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนได้มีแนวทางในการประกอบการที่เหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยจะศึกษาแนวทางการพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนและช่องทางการตลาดมะเขือเทศราชินี ของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน จังหวัด
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นครปฐม ซึ่งกลุ่มวิสาหกจิดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบั Smart Farming จากเกษตรกรพัฒนามาเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็น

เร่ืองที่น่าสนใจในปัจจุบัน (ฤทัยชนก, 2558) การท าวิจัยนี้ เพ่ือเป็นแนวทางและประโยชน์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้กับ

เกษตรกรยุคเก่าและใหม่รวมไปถงึกลุ่มวิสาหกจิอื่นๆได้เกดิความรู้  ความเข้าใจในเรื่องแนวทางการพัฒนาวิสาหกจิชุมชน

และช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยสามารถน าไปพัฒนาต่อได้ในอนาคต 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาของกลุ่มวิสาหกจิชุมชน ต าบลดอนตมู อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือศึกษาถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายสนิค้าแปรรูปของ กลุ่มวิสาหกจิชุมชน ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านประชากร ผู้ให้ข้อมูลหลัก คอื นายประยงค ์วงษ์สกุล ประธานกลุ่มวิสาหกจิชุมชน ต าบลดอนตมู 

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และช่องทาง

การตลาดของมะเขือเทศราชินี ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารต่างเพ่ิมเติม ได้แก่ หนังสือ 

บทความ วารสาร และงานวิจัยต่างๆ ประกอบกบัการสมัภาษณ์เชิงลึกของประธานกลุ่มวิสาหกจิชุมชน นายประยงค์ วงษ์

สกุล 

3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ศึกษาวิสาหกจิชุมชนต าบลดอนตมู อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประธานกลุ่มวิสาหกจิ

ชุมชน ต าบลดอนตมู อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการด าเนินงานระหว่างเดอืนกุมภาพันธ ์2560 ถงึมนีาคม 2560 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

1. การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ใช้ข้อมูลจากการสมัภาษณแ์บบเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

และครอบคลุมมากที่สดุโดยค าถามจะมีลักษณะแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ให้อสิระกบัผู้ตอบค าถามการ

วิจัยได้แสดงความคดิเหน็  

2. เคร่ืองมอืที่ใช้ประกอบการสมัภาษณ ์คอื สมุดจดบนัทกึ ปากกา เคร่ืองบนัทกึเสยีง 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภทที่ส  าคญั ได้แก่ 

1. แหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) 

แหล่งข้อมูลปฐมภูมิที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ของผู้ ให้

ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ นายประยงค์ วงษ์สกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม 

2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) 

แหล่งข้อมูลทุติยภมูิที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลจากเอกสารประเภทต่างๆ ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลจาก

หนังสือ บทความ เอกสาร รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นพ้ืนฐานในการ

ด าเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือให้ทราบถงึแนวทางการพัฒนาวิสาหกจิชุมชนและช่องทางการตลาด

ของมะเขอืเทศราชินี  
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วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยทาการวางแผนในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดงันี้ 

การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์กับผู้ ให้ข้อมูล 2 กลุ่มหลัก คือ นายประยงค์ วงษ์สกุล ประธานกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และสมาชิกภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือน าข้อมูลมา

วิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและช่องทางการตลาดของมะเขือเทศราชินี ผู้วิจัยเลือกใช้ค าถาม

ปลายเปิดเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคิดเหน็เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย

ค าถามที่มลัีกษณะเป็นค าถามเดยีวกนั  

 

การตรวจสอบความน่าเช่ือถอืของขอ้มูล 

 (อรณุ ีอ่อนสวัสดิ์,2551) ได้สรปุไว้ว่า เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพไม่เน้นที่การสร้างเคร่ืองมือในการรวบรวม

ข้อมูล ในส่วนของความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ จะต้อง

ตรวจสอบขณะเกบ็ข้อมูลอยู่ในภาคสนาม และตรวจสอบอกีคร้ังเมื่อออกจากภาคสนามว่าข้อมูลที่ได้นั้นเพียงพอที่จะตอบ

คาถามวิจัยหรือไม่ซึ่งในการตรวจสอบความถูกต้อง นิยมใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดย

ตรวจสอบ3 ลักษณะ ทั้งด้านข้อมูล ด้านผู้วิจัย และด้านวิธกีารดงันี้  

1) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลในด้านของสถานที่ เวลา และ

บุคคล เพ่ือพิจารณาว่า ถ้าเกบ็ข้อมูลต่างสถานที่ ต่างเวลาและ ผู้ให้ข้อมูลไม่ใช่บุคคลคนเดียวกันข้อมูลที่ได้นั้นจะ

เหมอืนเดมิหรือไม่ 

2) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผู้วิจัย เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าถ้ามีการเปล่ียนผู้เกบ็ข้อมูลเป็นผู้อื่นที่

ไม่ใช่ผู้วิจัย ข้อมูลที่ผู้เกบ็ข้อมูลแต่ละคนสามารถได้ข้อมูลที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร ถ้าผู้ เกบ็ข้อมูลทุกคน

พบว่าข้อมูลที่ได้มคีวามเหมอืน ตรงตรงกนั แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามคีวามถูกต้อง 

3) การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธกีาร เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากวิธกีารเกบ็ข้อมูลที่หลากหลายแล้ว

ได้ข้อมูลที่มคีวามตรงกนั แสดงว่าข้อมูลที่ได้มคีวามถูกต้อง 

 

ผลการศึกษา 

ผู้วิจัยจะน าเสนอภาพรวมของวิสาหกจิชุมชนต าบลดอนตูมเพ่ือเป็นพ้ืนฐาน และน าไปสู่การตอบค าถามถึงแนว

ทางการพัฒนาวิสาหกจิชุมชนและช่องทางการจัดจ าหน่ายของมะเขอืเทศราชินี 

ประวติัความเป็นมาของวิสาหกิจชมุชน ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

วิสาหกจิชุมชนต าบลดอนตูม ตั้งอยู่ที่ 110 หมู่ 6 ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย

สมาชิก 104 คน โดยแต่เดิมเป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษและมีการรวมกลุ่มกันปลูกกระเจี๊ยบ

เขียว แต่มาประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต ่าท าให้มีรายได้ไม่เพียงพอในการเลี้ ยงครอบครัว  เกษตรกรจึงหันมาปลูก

มะเขือเทศเชอร่ีหรือเรียกอกีชื่อหนึ่งว่า มะเขือราชินี โดยได้รับการส่งเสริมด้านเมลด็พันธุจ์ากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตก าแพงแสน การปลูกมะเขือเทศราชินีในระยะเริ่มแรกให้ผลผลิตที่มคุีณภาพดี มีราคาสงูแต่เนื่องจากมะเขอืเทศ

ราชินีเป็นพันธท์ี่ให้ผลดกมาก เมื่อเกษตรกรปลูกมากขึ้น จึงท าให้ผลผลิตล้นตลาดขายได้ราคาไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต 

หรือบางช่วงช่วงฤดูกาลเกิดภัยพิบัติผลผลิตเกิดความเสียหายจากฝนชุก ภัยแล้ง ไม่สามารถจ าหน่ายผลสดได้กลุ่ม

วิสาหกจิจึงหาวิธนี ามะเขอืเทศมาแปรรปู เพ่ือลดความเสยีหายซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของสมาชิกเป็นอย่างมาก และยัง

สามารถเพ่ิมช่องทางการตลาดสร้างอาชีพใหม่ สร้างรายได้  เกดิการมสี่วนร่วม ความสามคัคขีองสมาชิกในชุมชนและเป็น

การพัฒนาอาชีพการเกษตร 

ในปี 2548 กลุ่มจึงได้แก้ไขปัญหา โดยได้น ามะเขือเทศที่ล้นตลาด และผลที่เสียจากภัยธรรมชาติแปรรูปเป็น

มะเขือเทศราชินีแช่อิ่มอบแห้ง และมะเทศราชินีอบแห้งสามรส โดยการสนับสนุนจากส านักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม 

และเมื่อรัฐบาลประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงยื่นจดทะเบียน
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วิสาหกิจชุมชนและได้รับอนุมัติเมื่อวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ. 2548  จึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนา

ทางด้านการผลิตและการตลาดทั้งมะเขือเทศผลสดและมะเขือเทศแปรรปูจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ เรื่อยมา

จนถึงปัจจุบันและได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิสาหกจิ

ชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม 

แนวทางการพฒันา 

วิสาหกจิชุมชนให้ความส าคัญกบัการวางแผนการด าเนินงานเป็นอย่างมาก ซึ่งต้องท าให้ครบวงจร คือ  “ผลิตได้ 

ขายเป็น” กล่าวคือ เมื่อเราผลิตสินค้าได้แล้วนั้น เราต้องจัดหาช่องทางการจ าหน่ายเป็นของตัวเอง ไม่จ าเป็นต้องพ่ึง

ตัวกลางเพียงอย่างเดียว โดยผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ใช้ตลาดเป็นเกณฑ์ในการผลิต ทั้ง

ปริมาณ ราคา และคุณภาพ ท าให้ผู้บริโภคพอใจในสนิค้า ซึ่งในปัจจุบันมลีูกค้าจ านวนมากที่ซื้อเพ่ือไปขายต่อและลูกค้าที่

เป็นผู้บริโภคเข้ามาซื้อมะเขอืเทศราชินีที่กลุ่มวิสาหกจิโดยตรง 

วิสาหกจิชุมชน ได้พัฒนาผลิตภัณฑ ์โดยการแปรรปูมะเขอืเทศราชินี ในรปูแบบการแช่อิ่มอบแห้ง และในอนาคต 

ได้มกีารวางแผนที่จะพัฒนามะเขอืเทศให้อยู่ในรปูของผลิตภัณฑแ์บบผง ซีเรียล ส่วนประกอบของเคร่ืองส าอาง  ขนมปัง  

วิสาหกจิชุมชนได้พัฒนาเครื่องจักรร่วมกบัคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิต และประสิทธิภาพในการผลิต วิสาหกิจได้พัฒนาตลาดไปสู่ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ประเทศ

มาเลเซีย ประเทศสงิคโปร์  

การจดัสรรขอ้มูลและการประชาสมัพนัธ ์มกีารจัดเกบ็ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ สามารถเรียกมาใช้งานได้

สะดวกและรวดเรว็ 

การประชาสมัพันธจ์ะเน้นที่การผลิตของด ีมคุีณภาพ เนื่องจากการประชาสมัพันธท์ี่ดทีี่สดุคอื ปากต่อปาก เป็น

การเข้าถงึผู้บริโภคโดยตรง นอกจากนี้ยังมกีารประชาสมัพันธผ่์านทางหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากการออกร้าน 

ทางอนิเทอร์เนต็ และโบชัวร์ต่างๆ 

แนวคิดในการจดัระบบวิสาหกิจชมุชน 

1. องค์ความรู้ ด้านการเกษตร ประปลูกมะเขือเทศคุณภาพในระบบ GAP โดยมีการวางแผนของกลุ่มอย่างเป็น

ระบบเพ่ือให้สมาชิกกลุ่มปลูกมะเขือเทศที่ดีมีคุณภาพที่สามารถสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มและ

เกษตรกรในชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยให้สมาชิกมีหลักการความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ โดยสมาชิกต้องเข้าใจพืชที่

ปลูกว่ามะเขอิเทศมจุีดอ่อน จุดแขง็อย่างไร จะปลูกในช่วงฤดูกาลไหน ต้องใช้พันธุอ์ะไร โดยหลักที่ส  าคญัคอืตลาดต้องการ

มะเขอืเทศคุณภาพอย่างไร ตลาดเป้าหมายอยู่ที่ไหนบ้าง  

2. การแปรรูปมะเขอืเทศราชินี มะเขือเทศราชินีสามารถบริโภคได้ทั้งผลสดและยังสามารถปรงุเป็นอาหารได้ทั้ง

อาหารหวาน อาหารคาว ผู้บริโภคหลักคอืกลุ่มผู้รักษาสขุภาพทุกวัย เหตทุี่ต้องท าการแปรรปูมะเขอืเทศ คอื 

 2.1 สร้างอาชีพใหม่ เพ่ิมรายได้ให้กบัสมาชิกครอบครัวเกษตรกรในชุมชน 

 2.2 ลดผลกระทบของปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า หรือปัญหาจากสนิค้าล้นตลาด 

2.3 เพ่ือถนอมอาหารสามารถเกบ็ไว้บริโภคได้นาน เพ่ิมมูลค่าผลผลิตและเพ่ือเพ่ิมช่องทางด้าน

การตลาด 

 2.4 ความต้องการของผู้บริโภคที่มกับริโภคมะเขอืเทศผลสดไม่ได้ แต่มคีวามต้องการที่จะได้ประโยชน์

และคุณค่าของมะเขือเทศจึงต้องท าการแปรรูปที่ลดเงื่อนไขของกล่ิน และความขื่นของมะเขือเทศ เช่น การแช่อิ่มอบแห้ง 

การท าแยมมะเขอืเทศ ท าซอสมะเขอืเทศ เป็นต้น 
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การบริหารจดัการตลาดช่องทางการจ าหน่าย 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขนส่ง วิสาหกจิชุมชนจะเป็นผู้จัดส่งสนิค้าให้กบัลูกค้าโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย เป็นการบริการให้กบัลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริโภค 

 ห้างสรรพสนิค้า 

ห้างสรรพสินค้า วางจ าหน่ายที่

เครือเดอะมอล์กรุ๊ปทุกสาขา 

ห้างบิ๊กซี ทอ็ปซเูปอร์มาเกต็ ร้าน

สะดวก ซ้ือ  (7-11) ซี เ จ เอ็ก

เพรส และร้านเพ่ือสุขภาพอีก

หลายแห่ง 

 

 กลุ่มวิสาหกจิชุมชน 

กลุ่มวิสาหกจิชุมชน ลูกค้า

สามารถเข้ามาซื้อผลิตภณัฑ์

ได้ที่กลุ่มวิสาหกจิชุมชนได้

โดยตรง 

 

 ออนไลน์ 

ขายผ่านออนไลน์ วิสาหกจิ

ชุมชนได้เปิดเวบ็ไชต์ 

www.thaitambon.com/mae

chuy เพ่ือให้ลูกค้าสามารถ

ติดต่อซ้ือผลิตภณัฑไ์ด้สะดวก

มากขึ้น 

 

 ตลาดค้าส่ง 

ตลาดค้าส่ง ตลาดปฐมมงคล, 

ตลาดไท, ตลาดสี่มุมเมือง 

ปากคลองตลาด กทม., ตลาด

ท่องเที่ยว อาท ิตลาดน า้ดอนหวาย 

และตลาดน า้ล าพญา                       

ร้านผลิตภณัฑโ์อทอปจังหวัด

นครปฐม 

 

ขายตรง 

 

ขายผ่าน

ตัวกลาง 

ผู้ผลิต 

http://www.thaitambon.com/maechuy
http://www.thaitambon.com/maechuy


  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1123 

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

การวางแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการบริหาร 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อภิปรายผลการศึกษา  

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้  แบ่งออกเป็น 2 ประเดน็ ดงันี้  

1. แนวทางการพัฒนาของวิสาหกจิชุมชน คือ จากเดิมที่เกษตรกรเคยประสบปัญหาเกี่ยวกบัราคาผลผลิตตกต ่า 

ท าให้ต้องผันตัวเองมารวมกลุ่มกนัเพ่ือปลูกมะเขือเทศราชินี (รัชนี, 2550) การรวมกลุ่มกนัในรูปของวิสาหกจิชุมชนท า

ให้มีโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ และสามารถขยายตลาดเชิงธุรกจิได้กว้างขึ้น ซึ่งในการปลูกมะเขือ

เทศราชินีนั้น ระยะแรกมะเขอืเทศให้ผลผลิตที่มากส่งผลให้เกดิปัญหาสนิค้าล้นตลาด กลุ่มจึงแก้ปัญหา ด้วยวิธกีารแปรรปู

เป็นมะเขือเทศราชินีแช่อิ่มอบแห้ง ถือเป็นการถนอมอาหารวิธหีนึ่งที่จะสามารถยืดอายุของมะเขือเทศให้นานขึ้น และยัง

เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย (Duangporn, 2556) ทางวิสาหกิจได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการ

พัฒนาเครื่องจักรเพ่ือน ามาใช้ในการเพ่ิมปริมาณการผลิต และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับ 

(ปกรณ์, 2538) ที่กล่าวถึงการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตต่างๆ ให้รวดเรว็ และมี

ประสทิธภิาพ ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยด้านแรงงานลง ส่งผลให้สมาชิกในกลุ่มมีเวลาที่จะดูแลกระบวนการผลิต การขนส่ง การ

จ าหน่ายมากขึ้น 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากงานวิจัยของ (ธงพล, 2556) ในเรื่องของแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน พบว่ามี

ความสอดคล้องกัน กล่าวคือ ทางวิสาหกิจชุมชนได้รับการสนุบสนุนจากหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่ได้เข้ามาฝึกอบรม ให้

ความรู้และพัฒนาทกัษะด้านต่างๆ แก่สมาชิกและเกษตรกรในพ้ืนที่ เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มสามารถน าความรู้มาใช้ในการ

ท างานอย่างมรีะบบ มปีระสทิธภิาพ สามารถสร้างความยั่งยืนให้กบัวิสาหกจิชุมชนได้ แนดเลอร ์(nadler, 1980, หน้า 4-5 

 

        เลขานุการ 

         เหรัญญิก 

 หัวหน้าฝ่าย (3 ฝ่าย) 

ประธาน                 

(CEO) 

ฝ่ายจัดการไร่ 

- วางแผนการผลิตตามความ

ต้องการของตลาดแก่สมาชิก                              

- ให้ค าแนะน าการผลิตให้ได้

มาตรฐานและปลอดภัย                

- รับซื้อผลผลิตสดจากสมาชิก                          

- ให้ค าแนะน าการผลิตให้ได้

มาตรฐานและปลอดภัย                

ฝ่ายแปรรปูการผลิต 

- รวบรวมมะเขอืเทศผลสดจาก

สมาชิก                                                       

- คดัแยกมะเขอืเทศสด               

- แปรรปูมะเขอืเทศเป็นมะเขอืเทศ

เชื่อม อบแห้ง 

 

ฝ่ายการตลาด 

- จ าหน่ายมะเขอืเทศผลสดและ

แปรรปู                                                                

- ประสานงานและประชาสมัพันธ,์

เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและ

การตลาด 

 

       รองประธาน 
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อ้างถงึใน เด่นดวง คาตรง 2544 : 18) กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นคอืการให้พนักงานได้ท ากจิกรรมเพ่ือเพ่ิม

ประสบการณแ์ละเรียนรู้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือปรับปรงุความสามารถในการท างานให้เกดิความช านาญในงานที่ต้องกระท า 

การจัดการช่องทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชน คือวางจ าหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้งในตลาด

ระดับบน (ตลาดปฐมมงคล, ตลาดไท, ตลาดสี่มุมเมือง, ปากคลองตลาด) และตลาดระดับบน (ห้างสรรพสินค้า วาง

จ าหน่ายที่เครือเดอะมอล์กรุ๊ปทุกสาขา ห้างบิ๊กซี ทอ็ปซูเปอร์มาเกต็ ร้านสะดวกซื้ อ (7-11) ซีเจเอก็เพรส และร้านเพ่ือ

สุขภาพอีกหลายแห่ง) สอดคล้องกับงานวิจัยของ (รัชนีกร, 2553) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับช่องทางการจ าหน่ายผักปลอด

สารพิษว่าผู้ผลิตควรจัดสรรผู้จัดจ าหน่ายให้เหมาะสม ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ตลาดได้กว้างขวาง เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถ

เข้าถงึสนิค้าของเราได้มากที่สดุ แนวคดินี้ ใช้ต้นทุนต ่าเมื่อเทยีบกบัการที่ผู้ผลิตต้องขนส่งสนิค้าไปสู่ผู้บริโภคอย่างทั่วถงึ 

สรุปผลการศึกษา   

1. จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนพบว่า วิสาหกิจชุมชนได้เริ่มจากการรวมตัวชองสมาชิกใน

ชุมชนที่ต้องการสร้างรายได้ จึงได้ย่ืนจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนซึ่งได้รับอนุมัติและได้รับการส่งเสริมทางต่างๆ โดย

วิสาหกจิชุมชนนี้ ได้วางแผนการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ วางเป้าหมายอย่างชัดเจน มีการรับมือกบัความเสี่ยงในอนาคต 

จากเดิมขายผลสดเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อเกิดปัญหาสินค้าล้นตลาด จึงน ามะเขือเทศมาแปรรูปเป็นมะเขือเทศแช่อิ่ม

อบแห้ง และจะมีการพัฒนาเป็นผงมะเขือเทศในอนาคต และยังร่วมมือกบัหน่วยงานภาคีต่างๆ ช่วยกนัพัฒนาเครื่องจักร

ส าหรับกระบวนการผลิตเพ่ือลดจ านวนแรงงานลงและให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นและมปีระสทิธภิาพที่คงท ี

2. จากการศึกษาช่องทางการตลาดของมะเขือเทศราชินีของกลุ่มวิสาหกจิชุมชน ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน 

จังหวัดนครปฐม พบว่า วิสาหกจินี้มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย และในการจัดส่งกลุ่มได้ใช้เกณฑ์ตลาดในการผลิต

สินค้า กล่าวคือ ดูปริมาณความต้องการของตลาดเป็นส าคัญ เมื่อได้รับการสั่งซื้ อจากลูกค้าวิสาหกิจจะจัดส่งตามความ

ต้องการ หากสนิค้าขาดตลาดหรือล้นตลาดวิสาหกจิจะจัดส่งให้เหมาะสม และมีการกระจายสนิค้าได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ไม่ว่าจะเป็นตลาดระดบับน หรือตลาดระดบัล่าง รวมถงึส่งออกไปยังต่างประเทศ 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เป็นการใช้แบบทดสอบการวาดภาพ บ้าน-ต้นไม้-คน กบัวัยรุ่นหญิงจ านวน 18 คน อายุ 

14-19 ปี ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์ที่มาขอรับบริการค าปรึกษาที่ศูนย์บริการที่เป็นมติรกบัวัยรุ่นและเยาวชน โรงพยาบาล

พุทธชินราช จังหวัดพิษณโุลก ใช้วิธกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง กระท าโดยการวาดรปูด้วยดนิสอ ลงในกระดาษขาวขนาด 

7 x 8 ½  นิ้ ว  ที่เตรียมไว้ ใช้เวลาในการวาดภาพ บ้าน ต้นไม้ และบุคคล ตามที่ต้องการ วาดรูปที่ละรูป หลังจากนั้นจะมี

การอธิบายเพ่ิมเติมหลังจากการเสรจ็สิ้นการวาด การเกบ็ข้อมูล โดยส่วนที่หนึ่งเป็นการเกบ็ข้อมูลส่วนบุคคลจากการ

ซักถาม และส่วนที่สอง เป็นส่วนของการใช้แบบทดสอบการวาดภาพ บ้าน ต้นไม้ ร่วมกบัการสอบถาม และการอธิบาย

ภาพวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อบ่งชี้บางอย่างเชิงสญัญาลักษณท์ี่พบในแบบทดสอบการวาดรูป บ้าน-ต้นไม้-คน กบักลุ่ม

วัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พ่ึงประสงค ์ผลการวิจัยจากแบบทดสอบการวาดภาพ บ้าน-ต้นไม้-คน สามารถประเมนิและสรุป 

การวาดภาพออกได้เป็น 2 ส่วน : ส่วนแรก พบสิ่งที่วาดเหมือนกนัในเกอืบทุกรายกรณศีึกษาที่เป็นข้อบ่งชี้ เชิงสญัลักษณ ์

คือ ภาพวาดตั้งอยู่กลางกระดาษ วาดด้วยเส้นบาง ลักษณะเส้นไม่สม ่าเสมอ และย ้าเส้นในการวาด  รูปที่วาดขาด

รายละเอียด  ในการวาดภาพ “บ้าน” จะวาดประตูปิด การวาดบ้านจะเน้นการวาดหลังคาและหน้าต่าง รายละเอยีดใน

ภาพน้อย ในภาพ “ต้นไม้” จะมีรูไม้หรือโพรงไม้ และภาพไม่ให้รายละเอยีด  ส่วนวาดภาพ “คน” โดยส่วนใหญ่จะวาด

เป็นเพศเดียวกับผู้วาด โดยภาพที่วาดจะมีอายุน้อยกว่าความเป็นจริง และพบว่ารูปคนที่วาดจะซ่อนมือไว้ข้างหลังหรือ

ล้วงกระเป๋า  นอกจากนั้นพบว่าภาพวาดจะเน้นตาด า และแสดงลักษณะตรงตามเพศได้ แต่จะไม่วาดภาพที่เน้นลักษณะ

ทางเพศในขั้นที่สอง เช่นอกหรือสะโพกแบบผู้ใหญ่ ส่วนที่สอง เราพบรายละเอียดต่างๆที่ไม่เหมือนกันของผู้รับการ

ทดสอบ ที่จัดเป็นรายละเอยีดส่วนน้อยที่มีข้อบ่งชี้ เชิงสญัลักษณ์ เช่น มีแนวโน้มวาดภาพไปทางด้านซ้ายและด้านล่างของ

ภาพ ภาพที่วาดมีขนาดเลก็และขาดรายละเอียด ในภาพ “บ้าน” มีการวาดทางเข้าบ้าน และรั้ว และพบว่ามีขนาดเลก็ 

ภาพ “ต้นไม้” จะมีการวาดเหน็ราก และมีการหนุมกระดาษในการวาดรปูต้นไม้  ในส่วนการวาดภาพ “คน”  พบว่าภาพ

คนมีขนาดของหัวใหญ่กว่าตัว ภาพมีขนาดเล็ก วาดมือสั้น นิ้ วไม่ครบ มีการวาดกระเป๋าที่หน้าอก และกระดุมเพ่ิมเติม 

สรุปได้ว่า แบบทดสอบการวาดภาพ บ้าน-ต้นไม้-คน ในวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ พบว่ามีลักษณะข้อบ่งชี้ เชิง

สญัญาลักษณ์ ทางจิตวิทยาที่คล้ายคลึงกนัหลายอย่าง ซึ่งบ่งชี้ ว่า แบบทดสอบ บ้าน-ต้นไม้-คน สามารถน ามาใช้เพ่ือช่วย

ในการท าความเข้าใจวัยรุ่นที่มคีรรภ์ที่ไม่พึงประสงคไ์ด้ 

ค าส าคญั: แบบทดสอบการวาดภาพ บ้าน-ต้นไม้-คน, การวาดรูป, วัยรุ่น, การตั้งครรภ์ไม่พ่ึงประสงค์, ลักษณะทาง

จิตวิทยา 
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Abstract 

         The purpose of the study was to analyze the House - Tree - Person Test ( HTP ) of 18 female adolescents 

(ages 14 - 19) at the teen center, Buddhachinaraj Hospital  to determine any common psychological characteristics 

specific to their unwanted pregnancies.  Purposive sampling was used by collecting general information from 

personal interviews with the adolescents and asking clarifying questions about the drawings during the test. 

Participants were instructed to draw a house, tree and person they wanted to draw using a pencil on three,  7 x 

81/2 inch pieces of white paper.  After each drawing some questions were asked about the drawings. Symbolic 

indications of the drawings of a house, tree and person were studied. Research results of the drawing test can be 

divided into two groups. The first group drew similar drawings in almost every case.  The majority of the persons 

were drawn in the center of the paper with thin, double lines, and, an overall lack of details. The house drawings 

had few details, with more details in the windows and roofs with most doors  closed. The trees most often had 

holes or hollows in them that were empty. The persons drawn were always the same sex as the subject with hands 

hidden or only partially sketched, reflective of them as younger persons looking more like girls than women, with 

long hair, and, the eyes were more detailed with shading than any other feature.  Analysis of a second, smaller 

group of the subjects revealed different details like drawing to the left or below the center page.  Houses were 

drawn with a small scale fence and ladder indicating an entrance. Trees were drawn with roots. In some cases, the 

subject turned the paper lengthwise before drawing. The persons were drawn with an oversized head and truncated 

arms or hands with pockets on the shirts and sometimes buttons.  Conclusion: The drawings had many similar 

characteristics of psychological significance suggesting the HTP can be used to help understand teenagers with 

unwanted pregnancies. 

Keywords: House -Tree-Person Test,  Adolescent, Drawing, Unwanted Pregnancy, Psychological Characteristics 

 

บทน า ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอายุต ่ากว่า 20 ปี ถอืเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิต สงัคม งานวิจยั

หลายฉบับรายงานในแนวทางเดียวกัน ว่า ปัญหาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นท าให้เกดิ โรคติดต่อทาง

เพศสมัพันธ ์ ภาวะแทรกซ้อน ช่วงตั้งครรภ์  ปัญหาสขุภาพจิต  ซึ่งปัญหาสขุภาพเหล่านี้มนีวนมากกว่าคนทั่วไป  (ศรตุยา 

รองเลื่อน และ คณะ 2555) จากการติดตามสถานการณ์การคลอดบุตรของวัยรุ่นไทย ปี 2556 พบว่า ในระดับจังหวัด 

พบว่าตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2552 จังหวัดพิษณโุลกมีจ านวนมารดาวัยรุ่นอายุต ่า

กว่า 15 ปีที่คลอดบุตรเพ่ิมขึ้นเกอืบหนึ่งเท่าตวั คอื จาก 28 คน เป็น 51 คน และในข้อมูล ปี 2556 พบว่าหญิงที่อายุ ต ่า

ว่า 20 ปี มจี านวน 31,113 คน โดยมจี านวนมารดาวัยรุ่นอายุต ่ากว่า 14 ปีที่ 52 คน และมารดาที่อายุระหว่าง 15-19 ปี 

จ านวน 1,152 คน พบว่า อตัราการคลอดบุตร ของมารดาวัยรุ่น อายุ15-19 ปี ต่อหญิงวัยเดียวกนั คือ 37.03 ต่อพัน

คน  (ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์, 2554) จากตัวเลขดังที่กล่าวมาแล้วนั้น หากเป็นการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ไม่

เพียงแค่โอกาสที่จะท าให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาจากการท าแท้งเท่านั้น แต่ยังมีปัญหาทางจิตสังคมของวัยรุ่นและ

ผู้ปกครอง ปัญหาทารกถูกทอดทิ้ ง ทารกไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ การเติบโตมาเป็นปัญหาของสังคมตามมาพร้อมกนั

ด้วย (ศิริพร  จิรวัฒน์กุล 2554) การศึกษาทางจิตวิทยาในปัจจุบันได้มีการใช้แบบทดสอบหลายชนิดเพ่ือน ามาเข้าใจใน

การเปล่ียนแปลงของวัยรุ่น ด้วยเทคนิคที่อาศัยหลักของการฉายภาพจิต ซึ่งจะสามารถสะท้อนให้เหน็ถึงกระบวนการทาง

จิต กระบวนการคิด บุคลิกภาพ ความต้องการ ความขัดแย้ง และแรงขับต่าง ๆ ที่อยู่ในจิตใต้ส านึกของบุคคลได้ (วิจิต

พาณ ี เจริญขวัญ, 2536) 

 ซึ่งปัจจุบนัพบว่าได้มกีารใช้แบบทดสอบการวาดรปู บ้าน-ต้นไม้-คน มาใช้กบักลุ่มวัยรุ่นเพ่ือถ่ายทอด รปูแบบ

ของสญัญาลักษณ ์ลายเส้น การแลเงา ขนาดของรปู รวมถงึ ความรู้สึกนึกคดิ ผ่าน การวาดภาพ ลงบนแผ่นกระดาษโดยไม่
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อาจบิดเบือน ปิดบัง การวาดภาพแบบฉายภาพจิตเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ดกีบั ผู้รับการทดสอบที่มีปัญหาด้านการสื่อสารด้วย

ค าพูด การบอกความรู้ สึกที่ไม่คุ้นเคย เนื่องจากสภาพจิตใจของผู้รับการทดสอบสามารถแสดงออกมาเป็นภาพ หรือ

สญัลักษณ์โดยไม่ต้องใช้ภาษา ดังนั้นการท าความเข้าใจกบัปัญหา กระบวนการทางจิตใจ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกดิจากการ

ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นจะน าไปสู่การหาแนวป้องกนั การหาแนวทางเฝ้าระวัง และการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการ

และวิธทีางการใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา  จากแนวคิดและทฤษฏจีิตวิเคราะห์ ของซิกมัลด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) 

ที่สนใจในเร่ือง จิตใต้ส านึก(Unconscious) และ ความเก็บกดของมนุษย์ ซึ่ งแปลเปล่ียนออกมาในรูปแบบของ

สัญญลักษณ์ ฟรอยด์ได้แบ่งสภาวะจิตใจของมนุษย์ออกเป็น 3 ระดับ คือ จิตส านึก(Conscious) จิตกึ่ งส านึก

(Preconscious) และ จิตใต้ส านึก(Unconscious) ซึ่ง ประสบการณ์ที่เลวร้าย มีความเจบ็ปวดฝงัใจ ความขัดข้องขุ่นเคอืง 

ความท้อแท้ผดิหวัง แม้เราจะพยามลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือเราอาจจะคดิว่าเราลืมมนัไปแล้ว แต่แท้ที่จริงมนัยังคงฝงัตัวอยู่

ในจิตใต้ส านึก และเปล่ียนแปลงออกมาในรูปแบบของสญัลักษณ์ต่าง ที่เราต้องท าการวิเคราะห์ เพ่ือเข้าใจความหมาย 

ด้วยเหตนุี้ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการใช้แบบทดสอบการวาดรปู บ้าน-ต้นไม้-คน ในวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์แนวคดิและ

ทฤษฎีเกี่ยวกบัแบบทดสอบ Drawing Test: House-Tree-Person Test การวาดภาพบ้าน คน ต้นไม้ พริ้มเพรา ดิษยวนิช 

(2544) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ การวาดภาพเพ่ือประเมินและการรักษา(Drawings for Assessment and Therapy) 

เกี่ยวกบัการใช้ บ้าน ต้นไม้ และบุคคล ที่เป็นสิ่งสามสิ่งในหัวข้อของการวาด กระท าโดยการวาดรปูลงในกระดาษที่เตรียม

ไว้ ใช้เวลาวาดตามที่ต้องการ วาดรปูที่ละรปู หลังจากนั้นจะมกีารอธบิายเพ่ิมเตมิหลังจากการเสรจ็สิ้นการวาด การทดสอบ

นี้ เป็นส่วนหนึ่งของชุดทดสอบบุคลิกภาพ เช่น Rorschach, TAT (CAT ส าหรับเดก็) ผู้ตรวจสอบจะรวมผลลัพธข์องการ

ทดสอบเหล่านี้ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานส าหรับการประเมนิบุคลิกภาพของหัวข้อจากมุมมองด้านความรู้ความเข้าใจอารมณภ์ายใน

และระหว่างบุคคล John Buck (1948) ได้อธบิายเอาไว้ว่าทั้งสามอย่างนี้ เป็นสิ่งที่มนุษย์เราคุ้นชินและเป็นที่ยอมรับกนัได้

ในทุกเพศทุกวัย และยังเป็นสิ่งเร้าที่ดเีมื่อเปรียบเทยีบกบัสิ่งอื่นๆ เราพบในงานวิจัยการวาดรปู ในลักษณะอื่นๆ เช่น การ

วิจัยของ ปวิดา ชื่นเชย (2543) การศึกษาการวาดภาพคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 ในโรงเรียน

ประถมศึกษา สงักดักรุงเทพมหานคร หรือ ของ  วัฒนาพร คงทพั (2548) การศึกษาการวาดภาพคนของเดก็ออทสิตกิ 

อายุ 9-12 ปี โดยใช้แบบทดสอบการวาดภาพกูด๊อนีัฟ-แฮร์ริส พบการวาดภาพผู้ชายและภาพตนเองของเดก็ชาย มาก

ที่สดุคือ ตา, ปาก และแขน และลักษณะที่ไม่ปรากฏในการวาดภาพผู้ชาย คือ การช าเลือง, ผม, สดัส่วนของเท้าที่เหมอืน

จริง, จากการส ารวจยังไม่พบว่ามกีารท าวิจัยการวาดรปูของแบบทดสอบการวาดรปู บ้าน-ต้นไม้-คน กบักลุ่มวัยรุ่นหญิงที่

ตั้งครรภ์ไม่พ่ึงประสงค์ ผู้วิจัยหวังว่าผลที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้ จะช่วยให้พบข้อบ่งชี้บางอย่างเชิงสญัญาลักษณ์ของการ

วาดรูป บ้าน-ต้นไม้-คน และมีความเข้าใจว่ากลุ่มที่สนใจศึกษามีความคิด ความรู้สกึ และสภาวะจิตใจเป็นเช่นไรในการ

ตั้งครรภ์ไม่พ่ึงประสงค์ 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั   

เพ่ือศึกษาข้อบ่งชี้บางอย่างเชิงสญัญาลักษณ์ที่พบในแบบทดสอบการวาดรูป บ้าน-ต้นไม้-คน กับกลุ่มวัยรุ่น

หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พ่ึงประสงค ์

สมมุติฐานในการวิจยั 

  แบบทดสอบการวาดรปูบ้าน-ต้นไม้-คน สามารถแสดงให้เหน็ถงึข้อบ่งชี้บางอย่างเชิงสญัญาลักษณ ์ในเรื่องของ

ความคดิ อารมณ ์ความรู้สกึของจิตใจ ในการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์ในวัยรุ่น 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

อุปกรณท่ี์ใชใ้นการทดสอบการวาดรูป บา้น-ตน้ไม-้คน 

1. ดนิสอด าขนาดกลาง (HB หรือ No.2 Black lead pencil)   

2. กระดาษขาวขนาด 7 x 8 ½  นิ้ว   

3. ยางลบ   
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วิธีการวิจยัประกอบดว้ย 2 ส่วน 

1. เป็นแบบสอบถามการเกบ็ข้อมูลทั่วไปจากการซักถาม 

2. เป็นการใช้แบบทดสอบการวาดภาพ บ้าน-ต้นไม้-คน ร่วมกบัการสอบถาม และการอธบิายภาพ 

แบบทดสอบ การวาดภาพบา้น-ตน้ไม-้คน (House-Tree-Person Test or H-T-P)  

ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้แบบทดสอบการวาดภาพ บ้าน-ต้นไม้-คน (House-Tree-Person Test) ถูกคิดโดย 

John Buck ในปี ค.ศ. 1948 โดยแนวคิดนี้มีรากฐานมาจาก Draw – A – Man Test ของ Goodenough (1926) Buck 

เชื่อว่าความคดิสร้าง สรรคท์างศิลปะ เป็นการแสดงออกเฉพาะของแต่ละบุคคลจากภายในจิตใจ และในความแตกต่างของ

แต่ละบุคคล  จะท าให้เราเหน็กระบวนการการวาดภาพที่แตกต่างกนั รวมถึงภาพวาดที่เชื่อมโยงกบัจิตไร้ส านึกของตัวผู้

วาด ในการท าแบบทดสอบการวาดภาพ บ้าน-ต้นไม้-คน (House – Tree - Person) คอื การให้วาดรปู บ้าน-ต้นไม้-คน  

ที่ละภาพหลังจากนั้นจะมีการสอบถาม และการอธิบายภาพที่วาดเพ่ิมเติม เพ่ือที่จะท าให้ทราบข้อมูล เกี่ยวข้องถึง 

ความรู้ สึกนึกคิด (sensitivity), วุฒิภาวะ (mutuality), ความยืดหยุ่นปรับตัวในการใช้ชีวิต (flexibility), บุคลิกภาพ 

(personality), ระดับของการบูรณาบุคลิกภาพ (degree of personality integration), ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 

(interaction with the environment) โดยการเชื่อมโยง กบัรปูที่วาด และการอธบิายภาพที่วาดของผู้รับการทดสอบ  

การวิเคราะหภ์าพวาด แบ่งเป็น 2 ส่วน 

1. การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Structure analysis) ได้แก่ ขนาดของภาพ คุณภาพของเส้นวาด รายละเอียด 

ต าแหน่งการวางภาพบนหน้ากระดาษ การบดิเบือนหรือการขาดสิ่งส าคญั การแรเงา การลบภาพ 

2. การวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (Content analysis) ได้แก่การวิเคราะห์ รายละเอียดต่างๆที่บรรจุในภาพ บ้าน คน 

ต้นไม้ เช่น หลังคา ประต ูหน้าต่าง กิ่ง ล าต้น ราก ศรีษะ มอื แขน ขา เท้า  

กลุ่มตวัอย่าง 

วัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พ่ึงประสงค์ โดยได้ท าการเกบ็ข้อมูลจ านวน 18 คน มีอายุอยู่ระหว่าง 14 -19 ปี  ที่มา

ขอรับบริการที่ศูนย์บริการที่เป็นมติรกบัวัยรุ่นและเยาวชน ในโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณโุลก 

เกณฑก์ารคดัอาสาสมคัรเขา้ในการวิจยัในครั้งนี้  

ก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเอาไว้ 18 คน มอีายุอยู่ระหว่าง 14 -19 ปี  โดยใช้การสุ่ม

ตวัอย่างแบบเจาะจง เป็นวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค ์ที่มาขอรับบริการที่ศูนย์บริการที่เป็นมติรกบัวัยรุ่นและเยาวชน ใน

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณโุลก 

ผลการศึกษา 

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ที่มาขอค าปรึกษาที่

ศูนย์บริการที่เป็นมติรกบัวัยรุ่นและเยาวชน (Teen Center) ที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาล พุทธชินราช จังหวัดพิษณโุลก  จ านวน 

18 คน และมอีายุไม่เกนิ 19 ปี บริบูรณ ์

ตารางท่ี 1 จ านวน ร้อยละ จ าแนกตามคุณลักษณะของกลุ่มตวัอย่าง 

คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 

(100.0) 

จ านวน 

(n = 18) 

เพศ       

o หญิง 

 

100 

 

18 

อายุ      

o 14 

o 15 

o 16 

o 17 

o 18 

o 19 

 

11.1 

11.1 

38.9 

22.2 

11.1 

5.6 

 

2 

2 

7 

4 

2 

1 
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อาศยัอยู่กบั 

o บิดา-มารดา 

o ญาต ิ

 

83.3 

16.7 

 

15 

3 

จังหวัดที่อยู่อาศยั 

o พิษณโุลก 

o จังหวัดอื่นๆ 

 

88.9 

11.1 

 

16 

2 

สถานภาพทางการศกึษา 

o ระดับมหาวิทยาลัย 

o เรียนช้ันมั้ธยมศกึษาตอนต้น 

o เรียนช้ันมั้ธยมศกึษาตอนปลาย 

o เรียนสายวิชาชีพ (ปวช.) 

o ไม่ได้เรียนหนังสอื  

 

5.6 

22.2 

38.9 

27.7 

5.6 

 

1 

4 

7 

5 

1 

เมื่อรู้ ว่าตั้งครรภไ์ด้ขอค าปรึกษาใคร 

o บิดา-มารดา 

o ญาต ิ

o ครทูี่โรงเรียน 

o เพ่ือน 

 

61.1 

11.1 

5.6 

22.2 

 

11 

2 

1 

4 

เมื่อแฟน หรือ สามีรู้ ว่าตั้งครรภ์ 

o ได้ขอรับผดิชอบร่วมในการรับดูแลบุตร 

o หนีหาย ไม่รับผดิชอบ ขอให้ท าแท้ง 

 

27.8 

72.2 

 

5 

13 

ได้รับการอบรมความรู้ เรื่องในการป้องกนัเพศศกึษา 

o ได้รับการอบรม  

o ไม่ได้รับการอบรม 

 

100 

0 

 

18 

0 

การตั้งครรภก่์อนหน้านี้   

o ไม่เคยตั้งครรภม์าก่อน 

o  เคยตั้งครรภม์าก่อน  

 

94.4 

5.6 

 

17 

1 

ด้านความคิด 

o คิดท าแท้ง 

o ไม่คิดท าแท้ง 

 

83.3 

16.7 

 

15 

3 

ความรู้สกึและอารมณ์ 

o รู้สกึกงัวล 

o รู้สกึผดิต่อบิดา มารดา 

o มีอารมณ์เศร้า หดหู่ เสยีใจ 

o คิดอยากตาย หรือวางแผนฆ่าตัวตาย 

 

100 

61.1 

38.9 

0 

 

18 

11 

7 

0 

จากการเกบ็ข้อมูลทั่วไปตามคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ มีคุณลักษณะของกลุ่ม

ตัวอย่างวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์จ านวนมาก อยู่ที่อายุ 16 ปี รองลงไปคืออายุ 17 ปี พบว่าวัยรุ่นที่เข้ามารับการทดสอบพักอาศัย

อยู่กบั บิดามารดา เกอืบทั้งหมด โดยส่วนใหญ่พักอาศัยในอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ในด้านการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 

ศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกต ิคดิเป็น รองลงมาคอืการเรียนสายวิชาชีพ (ปวช.) ในด้านขอค าปรึกษา เมื่อวัยรุ่นหญิง

รู้ ว่าตนเองตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่ได้ขอค าปรึกษาจากมารดาหรือบิดา รองลงมาได้ขอค าปรึกษากบัเพ่ือนสนิท สดุท้ายได้ขอ

ค าปรึกษาจากครูที่โรงเรียน พบว่าเมื่อแฟนหรือสามีรู้ ว่าวัยรุ่นหญิงตั้งครรภ์ มีเพียงแค่ 5 ท่าน ที่ได้ขอรับผิดชอบร่วมกบั

วัยรุ่นหญิงในการรับดูแลบุตร แต่โดยส่วนใหญ่จะหนีหาย และไม่รับผิดชอบ รวมถึงขอให้วัยรุ่นหญิงไปท าแท้ง  พบว่า

กลุ่มวัยรุ่นหญิงที่ท  าการวิจัยในคร้ังนี้  ทั้งหมดเคยได้รับการอบรมความรู้ เร่ืองเพศศึกษาและเร่ืองของการป้องกันการ

ตั้งครรภ์ ขณะที่เรียนอยู่ในระดับชั้นมั้ธยมศึกษาตอนต้น ในการตั้งครรภ์ก่อนหน้านี้  มีเพียง 1 ท่านที่เคยตั้งครรภ์และ

คลอดบุตรมาแล้วจาก 18 ท่าน ในด้านของความคิดพบว่า วัยรุ่นหญิง 15 ท่าน มีความคิดที่ตั้งใจจะท าแท้งหลังจากที่

ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ในด้านของความรู้สกึและอารมณ์ พบว่าวัยรุ่นหญิงทั้งหมดทุกคนมีความรู้สกึกงัวล ความรู้สกึผดิ



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1130 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

ต่อบิดามารดา และจากการเกบ็ข้อมูล ยังพบเร่ืองของอารมณ์เศร้าและ เสยีใจในสิ่งที่เกดิขึ้น ส่วนในเร่ืองของความคิดที่

อยากตาย หรือการวางแผนฆ่าตวัตาย ยังไม่พบความคดิหรืออารมณเ์หล่านี้  

ขอ้บ่งช้ีเชิงสญัลกัษณท่ี์เราพบในแบบทดสอบการวาดภาพ บา้น-ตน้ไม-้คน ใน 18 รายกรณี 

ข้อบ่งชี้ เชิงสญัลักษณท์ี่เราพบในแบบทดสอบการวาดภาพ บ้าน-ต้นไม้-คน ใน 18 รายกรณ ีในกลุ่มวัยรุ่นหญิง

ที่ตั้งครรภ์ไม่พ่ึงประสงค ์ผลการเกบ็รวบรวมข้อมูล รายละเอยีดในแบบทดสอบการวาดภาพ บ้าน-ต้นไม้-คน พบว่า 

ผู้รับการทดสอบวาดภาพ “บ้าน” ส่วนใหญ่จะวาดภาพอย่างง่าย และขาดรายละเอยีด ประตูปิด มีแนวโน้มที่จะ

วาดรูปชิดไปด้านซ้าย วาดเส้นเบาและย า้ๆ ในส่วนย่อยเราพบว่า มีการวาดเน้นย า้ที่ หน้าต่างและหลังคา มีทางเข้าบ้าน 

ประตมูขีนาดเลก็ วาดรั้ว และปล่องควัน  

  ผู้รับการทดสอบวาดภาพ “ต้นไม้” พบว่าส่วนใหญ่ วาดอย่างง่าย ปลายกิ่งปิด วาดรูโพรงใหญ่  เส้นเน้นย า้ ใน

ส่วนย่อย จะพบว่าเหน็ราก หมุนกระดาษวาดภาพตามแนวนอน มกีารลบบ่อย  

ผู้รับการทดสอบวาดภาพ “คน” โดยรวมได้ให้รายละเอยีดในการวาดภาพเพศเดียวกนักบัตนเองมากกว่าภาพ

เพศตรงข้าม การวาดภาพเป็นการวาดอย่างง่าย โดยไม่มีรายละเอยีดของรูปมากนัก การลงน า้หนักวาดเส้นบาง ลักษณะ

เส้นไม่สม ่าเสมอ และมีการย า้เส้นในรูปที่วาด ภาพที่วาดจะมีอายุน้อยกว่าความเป็นจริง และยังพบว่ารูปคนที่วาดหลาย

ภาพ จะมีลักษณะของการซ่อนมือไว้ข้างหลังหรือล้วงกระเป๋า  นอกจากนั้นพบว่าภาพวาดโดนรวมจะไม่วาดภาพที่เน้น

ลักษณะทางเพศขั้นทุตยิภมู ิเช่น ไม่วาดหรือเน้นหน้าอก รวมถงึการวาดสะโพกแบบผู้ใหญ่  นอกจากนั้น ในส่วนย่อย เรา

ยังพบว่าภาพคน มกีารลบบ่อย ภาพวาดมขีนาดเลก็มากและเน้นวาดที่จะโน้มเอยีงชิดไปในทางด้านข้างของกระดาษ มกีาร

วาดกระเป๋าที่หน้าอก วาดกระดุมเพ่ิมเติม วาดเขม็ขัด รวมถึงการวาดมือที่ไม่เหมาะสม นิ้ วมือวาดไม่ครบ วาดมือสั้น  

รวมถงึการวาดขาและเท้าขาดความสมส่วน    

 

   
การอภิปรายผล (Discussion) 

ในงานวิจัยฉบับนี้ ได้ใช้แบบทดสอบการวาดรปู บ้าน-ต้นไม้-คน ในวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พ่ึงประสงค์ โดยท า

การเกบ็ข้อมูลที่ศูนย์บริการที่เป็นมิตรกบัวัยรุ่นและเยาวชน (Teen Center) ในโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณโุลก

จ านวน 18 ราย มอีายุอยู่ระหว่าง 14 -19 ปี  พบ การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง 

1. ขนาด (Size) จากแนวคดิกบัขนาดของภาพวาดสมัพันธก์บัศักดิ์ศรีแห่งตนตามที่เป็นจริงของผู้วาด ตวัอย่าง ผู้ที่

มีความรู้ สึกว่าตัวใหญ่โตขึ้ นมักจะวาดภาพใหญจนเต็มหน้ากระดาษ จากงานของ Machover (1949) 

ตั้งสมมติฐานว่าขนาดของภาพวาดมีความสัมพันธ์กับระดับความนับถือตนเองและพลังงานของบุคคล เขา

คาดการณ์ว่าภาพวาดที่มีขนาดเลก็และภาพขนาดเลก็สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดต ่าสุดความหดหู่และการขาด

พลังงาน ภาพวาดขนาดใหญ่ปานกลางแสดงถึงระดับพลังงานและความนับถือตนเองที่สงูขึ้น ถ้ารูปวาดมีขนาด

ใหญ่มากแสดงให้เหน็ว่าเป็นผู้ที่มีพลังงานการแสดงออกอย่างมาก ซึ่งสอดคล้องกบับุคคลที่มีระดับพลังงานที่

เป็นลักษณะของการไม่ควบคุม พร้ิมเพรา ดิษยวณิช (2544) พบว่า เดก็เลก็และผู้สงูอายุมักวาดภาพที่มขีนาด

เล็กซึ่งถือว่าปกติ แต่ถ้าภาพเล็กกว่า 2 นิ้ ว มักจะแสดงถึงปัญหาทางด้านอารมณ์ รูปที่มีขนาดเลก็ แสดงถึง

ความรู้สกึบกพร่อง ความมีปมด้อย และแนวโน้มที่จะแยกตัวออกจาก ในทางตรงข้าม รูปที่มีขนาดใหญ่จนแทบ

ไม่มีพ้ืนที่ช่องว่างระหว่างรูปและขอบกระดาษ แสดงถึงความรู้สกึที่บีบรัด ความก้าวร้าว คุกคาม ความรู้สกึไม่

มั่นคงปลอดภัย  
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2. แรงกด (Pressure) เราพบการวาดภาพจากผู้รับการทดสอบ โดยการใช้แรงกดที่ต่างกนัในการวาด ซึ่งแสดงถงึ

พลังงานในร่างกาย แรงขับดัน คนที่มีความทะเยอทะยานสูงมักจะใช้เส้นหนัก จากงานของ Buck (1950) 

พบว่าเส้นที่มีแรงกดมาก และมีความเน้นแรงในการลากเส้น มักจะพบในคนที่ควบคุมตนเองได้น้อยและกลุ่ม

ผู้ป่วยทางสมอง ส่วนเส้นที่ขาดเป็นเส้นสั้นๆ และไม่แน่นอนหรือเส้นไม่ต่อเนื่องกนัแสดงถงึความไม่มั่นคง และ

มีความวิตกกงัวลพบคนที่มีระดับพลังงานต ่าทั้งร่างกายและจิตใจ จะใช้เส้นเบา ถ้าเส้นเบามากจะมีความหมาย 

ถึงความเศร้า การขาดวุฒิภาวะ ส่วนการวาดเส้นขาดๆ ไม่ติดต่อกัน คือ วิตกกังวล ขี้ อาย ขาดความเชื่อมั่น 

สอดคล้องกบังานวิจัยของ รุ่งทพิย์กาศักดิ์ (2556) ได้ท าการศึกษา ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้าในสตรีตั้งครรภ์

วัยรุ่น พบว่ากลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นที่ศึกษา มีภาวะซึมเศร้าในระยะตั้งครรภ์ ความรู้สกึมีคุณค่าในตนเอง การรับรู้

การสนับสนุนทางสงัคม  มคีวามสมัพันธท์างลบกบัภาวะซึมเศร้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ  

3. รายละเอียด (Detailing) เป็นการแสดงออกของผู้ วาด ทางความรู้ สึก ความสนใจ หรือประสบการณ์ใน

ชีวิตประจ าวัน จากการวาดภาพ เราพบการวาดที่ขาดรายละเอยีดในการวาดภาพ เช่น เสื้อผ้า รองเท้า ปกคอเสื้อ 

หน้าต่าง ล าต้น และใบไม้ พบว่าในผู้รับการทดสอบเกอืบทั้งหมดวาดภาพ บ้านและต้นไม้ อย่างง่าย โดยไม่มี

รายละเอียดของรูปมากนัก ซึ่งหมายถึงการขาดการใส่ใจในตนเองและสิ่งแวดล้อม ขาดพลัง มีแนวโน้มที่จะ

แยกตัว และซึมเศร้า รายละเอยีดน้อยอาจสอดคล้องกบับุคคลที่มีความบกพร่องทางจิตใจไม่แน่ใจ เบื่อกบังาน 

หรือซึมเศร้า (Kahill, 1984; Mitchell et al., 1993) สอดคล้องกบังานวิจัยของ Suwannachang W. (2554) 

พบว่าการที่วัยรุ่นตั้งครรภ์ มีความเสี่ยงในการเกดิภาวะซึมเศร้าซึ่งเกดิจากหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยทางจิตสงัคม 

สิ่งแวดล้อมและชีวภาพ หลังการตั้งครรภ์หรือการแท้ง สภาพอารมณท์ี่ไม่มั่นคง รวมถงึค่านิยม วัยรุ่นอาจจะรู้สกึ

สญูเสยีคุณค่าแห่งตนเอง น าสู่โรคทางจิตเวชในระยะยาว เช่น โรควิตกกงัวลโรคซึมเศร้า โรคอารมณส์องขั้ว และ

ติดสารเสพติดในอนาคต Hammer (1954) Handler (1985) และ Machover (1949) ได้เสนอว่าการรวม

รายละเอยีดที่มากเกนิไปสอดคล้องกบับุคคลที่จัดการความวิตกกงัวลโดยการย า้คดิมากขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นความ

วิตกกังวลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงรูปแบบที่บุคคลพยายามที่จะรับมือกับความวิตกกังวลของเขาด้วย หากมี

รายละเอยีดมากเกนิไป พบได้ในคนที่มีปัญหาทางอารมณ์ และพวกย า้คิดย า้ท า คนที่ย า้คิดย า้ท าจะมีอาการลบ

บ่อย และมีความวิตกกังวลร่วมด้วย  พบในผู้รับการทอสอบหลายท่าน พริ้ มเพรา ดิษยวณิช (2544) พวก

หวาดระแวงจะให้รายละเอยีดของตาและหู ที่ชัดเจน ซึ่งเราพบในผู้รับการทดสอบเกอืบทั้งหมด ที่ลักษณะของ

การเน้นย า้ที่ตาด า 

4. ต าแหน่งในการวางภาพ (Placement) โดยรวมพบว่า ผู้รับการทดสอบส่วนใหญ่ มีการวาดภาพตรงไว้ตรงการ

กลางกระดาษ โดยหมายถึง ผู้ วาดมีความหนักแน่น ควบคุมจิตใจตนเองได้ อดทนรอได้  พบงานวิจัยของ 

Alschuler และ Hattwick (1947) พบว่า เดก็ที่วาดภาพกลางหน้ากระดาษแสดงถงึการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง 

เอาความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง จากงานวิจัยพบว่ามี ผู้รับการทดสอบจ านวนหนึ่ง  มีการวาดค่อนไปทางขวา 

และทางด้านซ้าย ใน การที่ไม่วาดภาพอยู่ตรงหน้ากระดาษจะมีลักษณะของการมีภาวะพ่ึงพิงและควบคุมตนเอง

ไม่ได้ Koch (1952) ท าการวิจัยในสวิตเซอร์แลนด์ เกี่ยวกับการทดสอบวาดรูปต้นไม้ พบว่า การวาดรูปมา

ทางขวาของกระดาษ เป็นกลุ่มคนที่เกบ็ตัวไม่ชอบเข้าสังคม (Intravert) ส่วนผู้ที่วาดมาทางซ้ายเป็นพวกชอบ

แสดงตัว ชอบออกสงัคม (Extravert) การวาดภาพไว้ทางด้านบน พบในคนที่รู้สกึต้องต่อสู้อย่างหนัก เป็นคน

ชอบฝนัมากกว่าที่จะได้จากชีวิตจริง  ไปทางด้านล่าง มุมล่าง หมายถงึ การเกบ็ตวั การไม่แสดงออก ความกงัวล 

และมปีมด้อย (McEthancy 1969) 

5. การบิดเบือน หรือการขาดสิ่งที่ส  าคัญ (Distortion and omission) ในกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พ่ึงประสงค์ 

เราจะพบในผู้รับการทดสอบเกอืบทั้งหมดของงานวิจัยครั้งนี้  โดยเรื่องของการขาด การซ่อน หรือการบิดเบือน 

นั้นจะชี้ ให้เห็นเป็นเร่ืองของความขัดแย้งภายในจิตใจ การรับรู้ และยอมรับนับถือในตนเอง การแก้ปัญหาที่

เกิดขึ้น Hammer  (1958) ตั้งข้อสังเกตว่าการบิดเบือนที่รุนแรงแสดงถึงแนวคิดต ่าความวิตกกังวลและการ

ปรับตัวที่ไม่ดีและการบิดเบือนที่มากเกนิไปเป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ประสบกับภาวะปัญหาทางอารมณ์
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อย่างรุนแรง สอดคล้องกบังานวิจัยของ ศศินันท ์พันธส์วุรรณ และคณะ (2556) ปัญหาทางอารมณ์ และการ

เปล่ียนแปลงทางร่างกายที่เกดิการตั้งครรภ์ มีความเครียดและการไม่ยอมรับปัญหาที่เกดิขึ้น รวมถึงการปฏเิสธ

การยอมรับการตั้งครรภ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ในส่วนที่หายไป การปฏเิสธการรับรู้   การไม่วาดมือ วาด

นิ้ วมือไม่ครบ แขนและขาที่มีขนาดเล็ก หรือซ่อนมือไว้ด้านหลัง เป็นเร่ืองของการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่

เหมาะสม ไม่ไว้วางใจผู้อื่น แยกตัว ต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา  ไม่ต้องการสร้างปฏิสัมพันธ์

หรือไม่ต้องการแก้ปัญหา  ในส่วนของการบิดเบือนร่างกายที่เกี่ยวกับเพศ เช่น ภาพที่ขาดลักษณะทางเพศขั้น

ทุติยภมูิ เช่น หน้าอก และสะโพก จากการศึกษาของ ปวิดา ชื่นเชย (2543)  ได้ท าการศึกษาการวาดภาพของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษา สงักดักรงุเทพมหานคร ในเดก็กลุ่มปกต ิสามารถวาดภาพคนรปูผู้ชาย รปูผู้หญิง และ

รูปตนเองโดยไม่บดิเบื่อน ลักษณะรายละเอยีดของภาพคน ที่พบมากที่สดุ ได้แก่ร่างกาย การวาดแขน, ขา และ

ลักษณะที่พบลายละเอยีดน้อยที่สดุได้แก่นิ้ วมอื และหู 

6. การแรเงา (Shading) พบในผู้รับการทดสอบ คือ การท าให้บริเวณนั้นมีความเข้มขึ้น หรือเน้นให้ชัดเจนขึ้น บ่ง

บอกถงึความวิตกกงัวลซึ่งสมัพันธก์บัปริมาณของการแลเงา ถ้ามกีารแลเงามาก หมายถงึ ความกงัวลชนิดลอยตวั 

ซึ่งบ่งบอกถงึความสงสยัในตนเอง การวิพากษ์วิจารณใ์นตนเอง หรือความไม่สามารถจัดการกบัสิ่งแวดล้อมที่ไม่

เป็นมติรได้ Machover (1949) และ Hammer (1954) ได้ตั้งสมมตฐิานว่าการแรเงาเป็นความวิตกกงัวล พ้ืนที่

เฉพาะที่แรเงามีแนวโน้มที่จะกังวลเกี่ยวกับพ้ืนที่นั้น คนที่กังวลเกี่ยวกับหน้าตาของตนเอง เขาจะแรเงาเป็น

จ านวนมากบนใบหน้าหรือบุคคลที่มีความกงัวลเกี่ยวกบัทรวงอกของตน จะแรเงาเพ่ิมเตมิในบริเวณนี้  (Burgess 

& Hartman, 1990; Kahill, 1984; Van Hutton, 1994) อย่างไรก็ตาม การไม่แรเงาในพ้ืนที่ เฉพาะไม่ได้

หมายความว่าไม่มีความกงัวลเกี่ยวกบัพ้ืนที่เหล่านั้น การแรเงาอาจหมายถึง การเพ่ิมมิติในการวาด ในการให้

มุมมองทางศิลปะ  

7. การวาดแล้วลบบ่อย (Erasure) พบในผู้ รับการทดสอบทั้งหมด 4 ท่าน พริ้ มเพรา ดิษยวณิช (2544)  ให้

ความหมาย ของการวาดภาพและลบ แสดงออกถึง ความไม่แน่ใจ การวางแผนที่ผิดพลาด ความวิตกกวัล และ

การไม่สามารถตัดสินใจได้ รวมถึงความไม่พอใจในตนเอง และการมองเห็นคุณค่าในตนเอง สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ศรตุยา รองเลื่อน (2556) พบว่าหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นไม่พร้อมต่อการตั้งครรภ์ ไม่ได้วางแผนในการ

ป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ และไม่ตั้งใจที่จะมีบุตร การขาดความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในขณะตั้งครรภ์ มี

ผลกระทบร่วมด้วยทางด้านจิตสงัคม ได้แก่ รู้สกึเศร้า หดหู่  ผดิ ไม่มค่ีา  

สรุปผล 

การใช้แบบทดสอบการวาดรูป บ้าน-ต้นไม้-คน เป็นการใช้งานแบบทดสอบเป็นไปในทางการปฏิบัติของงาน

วิชาชีพจิตวิทยา แบบทดสอบนี้ ได้ถูกน ามาใช้บ่อยครั้งทั้งในเดก็ วัยรุ่นและ หลายครั้งกน็ ามาใช้กับผู้ ใหญ่เพ่ือท าความ

เข้าใจในบุคลิกภาพ การรับรู้ตนเอง รวมถึงมุมมองต่อตนเองที่รับรู้ โดยผู้อื่น เป็นวิธกีารหนึ่งที่เราใช้เทคนิกการฉายภาพ

ทางจิต ผ่านการตีความในรูปแบบของสญัลักษณ์เพ่ือเข้าใจถึง ความคิดความรู้สึกภายในของผู้คน เหตุผลที่เราเลือกใช้

แบบทดสอบนี้  

1. แบบทดสอบการวาดรปู บ้าน-ต้นไม้-คน นั้น ง่ายต่อการใช้และ ใช้เวลาไม่มากในการท าแบบทดสอบ 

2. มีคุณค่าในด้านของการท าความเข้าใจในเชิงลึกถึงสภาพความคิด ความรู้สึก และอารมณ์และท าความ

เข้าใจในบุคลิกภาพเดมิเป็นหลักในแรงจูงใจของความขดัแย้งที่ท าให้บุคคลด ารงอยู่ 

ข้อสรปุที่ได้นั้นมาจากข้อมูลของงานวิจัยที่ได้รวบรวมเอาไว้ ซึ่งมคีวามน่าสนใจ และช่วยให้เราสามารถอธบิายได้ว่า การใช้

แบบทดสอบการวาดรปู บ้าน-ต้นไม้-คน ในวัยรุ่นหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พ่ึงประสงค ์จ านวน 18 คน ที่มอีายุอยู่ระหว่าง 14 -

19 ปี มข้ีอบ่งชี้ เชิงสญัญาลักษณ ์จากผลการวิจัยได้รับการประเมนิไว้ในสองระดบั:  

 ระดบัที่หนึ่ง การวาดที่ผู้รับการทดสอบโดยส่วนใหญ่วาดจะมลัีกษณะข้อบ่งชี้ เชิงสญัลักษณด์งันี้  คอื รปูที่วาดขาด

รายละเอยีด มกีารบดิเบอืนหรือการขาดสิ่งที่ส  าคญั วาดด้วยเส้นบาง ลักษณะเส้นไม่สม ่าเสมอ และย า้เส้นในการ

วาด รูปจะอยู่กลางกระดาษ ในการวาดภาพ “บ้าน” มีการวาดภาพบ้านอย่างง่าย ขาดรายละเอยีด ประตูปิด ใน
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ภาพ “ต้นไม้” จะวาดภาพอย่างง่าย ขาดรายละเอียด เราพบว่ามีรูไม้หรือโพรงไม้เพ่ิมเติม ส่วนการวาดภาพ 

“คน” โดยส่วนใหญ่จะวาดเป็นเพศเดยีวกบัผู้วาด โดยภาพที่วาดจะมอีายุน้อยกว่าความเป็นจริง ไม่วาดลักษณะ

ทางเพศขั้นทุตยิภมูทิี่แสดงให้เหน็ถงึร่างกายที่เปล่ียนแปลงไป เช่น มหีน้าอก หรือ สะโพก พบว่ารปูคนที่วาดจะ

ซ่อนมอืไว้ข้างหลังหรือล้วงกระเป๋าเกอืบทั้งหมด นอกจากนั้นพบว่าภาพวาดจะเน้นตาด า  

 ระดบัที่สอง  การวาดในรายบุคคลในคนส่วนน้อยวาด เราพบว่ามลัีกษณะข้อบ่งชี้ เชิงสญัลักษณด์งันี้   พบว่ามกีาร

วาดด้วยเส้นที่เบา ภาพมีขนาดเลก็ ภาพบ้าน-ต้นไม้-คน มีการวาดและลบบ่อย ภาพวาดมีขนาดเลก็ มีการวาด

กระเป๋าที่หน้าอก และกระดุมเพ่ิมเตมิ นิ้ วมอืไม่ครบและวาดมอืสั้น ขาและเท้าขาดความสมส่วน มกีารท าให้บาง

บริเวณมคีวามเข้มขึ้น โดยการแรเงาหรือเน้นกดลายเส้น เช่น หลังคา ประต ูหน้าต่าง ล าต้น กิ่งไม้ ริมฝีปาก ผม 

และเท้า 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1. การท าแบบทดสอบทางจิตวิทยากบัผู้รับการทดสอบที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ควรมกีารประสานงานที่รัดกลุ่มกบั

เจ้าหน้าที่ และการเตรียมความพร้อมเร่ืองของสถานที่ที่จะใช้ในการเกบ็ข้อมูล  

2. ควรจัดกระท าการเกบ็ข้อมูลให้เสร็จสิ้นในครั้งเดียว เพราะโอกาสที่ผู้รับการทดสอบจะกลับมาให้ข้อมูล

เพ่ิมเติมเป็นไปได้ยาก ด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง เช่น จากการเดินทางที่ห่างไหล จากปัญหาทางเศรฐกิจ 

ความกงัวล รวมถงึการให้ข้อมูลที่กลุ่มเปราะบางประสบปัญหาอยู่  

3. เพ่ือให้เกดิความเข้าใจในมุมมองอื่นๆ ทางจิตวิทยา อาจจะท าการประเมนิร่วมด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยา

อย่างอื่นๆเพ่ิมเตมิได้ เช่น แบบทดสอบภาพหยดหมกึ (Rorschach) หรือ การเล่าเรื่องราวจากแบบทดสอบ 

Thematic Apperception Test  

 

กิตติกรรมประกาศ (ถ้าม)ี 

 รายงานการวิจัยฉบับนี้ส  าเรจ็ลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับโอกาสจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งได้มอบทุนการวิจัย

จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ขอขอบคุณ ท่านคณบดีคณะสงัคมศาสตร์ ที่ได้

มอบโอกาสในการไปน าเสนองานวิจัยที่ประเทศเวียดนาม ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการ โรงพยาบาล  พุทธชินราช 

พิษณโุลก และท่านเจ้าหน้าที่ พ่ีมอด ที่ท างานร่วมกนั และ กลุ่มอาสาสมัครผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ในการอ านวยความสะดวก 

รวมถึงความเอาใจใส่อย่างดีย่ิง ตลอดการเกบ็ข้อมูล ที่ศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน  (Teen Center) 

โรงพยาบาล  พุทธชินราช พิษณโุลก 

 

เอกสารอา้งอิง 

คณะกรรมาธกิารสาธารณสขุ วุฒิสภา. (2551).รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ง ปัญหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุ่น, 4-5, 15-

29.2554วิจิตพาณ ี เจรญิขวัญ. (2532). การทดสอบทางสติปญญา. กรงุเทพฯ : ส านักพิมพมหาวิทยาลัย

รามค าแหง. 

พริ้มเพรา ดษิยวณชิ. (2544), การวาดเพือ่การประเมินและรกัษา, โครงการต ารา คณะแพทย์ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรกฎาคม 2544. 

รุ่งทพิย์ กาศักดิ์ และ คณะ. (2556). ปัจจัยท านายภาวะซึมเศร้าในสตรีตั้งครรภว์ัยรุ่น. Journal of Nursing Science.  

Vol 31 No 2 April - June 2013 

ปวิดา ชื่นเชย. (2543). การศึกษาการวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดั

กรงุเทพมหานคร. วิทยานิพนธ(์ค.ม.). จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 

สธุน ปัญญาดลิก. (2554). คู่มอื พ่อแม่/ผู้ปกครอง การป้องกนัการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. กระทรวงสาธารณสขุ 

วัฒนาพร คงทพั. (2548). การศึกษาการวาดภาพคนของเดก็ออทสิตกิ อายุ 9-12 ปี โดยใช้แบบทดสอบการวาด

ภาพกูด๊อนีัฟ-แฮร์ริส.วิทยานิพนธ(์ค.ม.). จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1134 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

ศรตุยา รองเลื่อน, ภทรัวลยั ตลึงจิตร, สมประสงค ์ศิริบริรักษ์. (2556).การตัง้ครรภไ์ม่พึงประสงคในวยัรุ่น: การส ารวจ

ปัญหาและความตอ้งการการสนบัสนุนในการรกัษาพยาบาล. Siriraj Nursing Journal. Vol. 3 No.2 January-

June 2012 

ศิริพร  จิรวัฒน์กุล และ คณะ. (2554). การศึกษาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มในวยัรุ่น 

(แม่วยัใส) Prevention of and Dealing with Teenage Pregnancy 1-2.2554 

ศศินนัท ์พันธส์วุรรณ และคณะ. (2556). ประสบการณห์ลังตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ไม่ได้แต่งงานในภาคเหนือตอนบน. 

Songklanagarind Journal of Nursing. Vol. 33 No.3 September - December 2013. 

Machover,  K., Personnality projection in the drawing of human figure. Spring Field III, Ch. Thomas., 1949. 

Goodenough,  F., L'intelligence d'aprè s le dessin, le test du bonhomme. Paris, PUF, 1926.  

Chabert, C., Anzieu, D. (20040. Les mé thodes projectives. Paris : PUF  

Buck J. W., & Hammer E. F. (1969) Advances in House-Tree-Person techniques: variations and applications. 

Los Angeles, CA: Western Psychological Services. 

Buck, J. N. (2002). House-tree-person projective drawing technique H-T-P Manual and interpretive guide 

(Rev. ed.). Los Angeles, CA: WPS. 

Abraham, A. (1978) Le dessin d’un personnage. Le test de Machover. Ed. Scientifique et Psychotechniques, 

Issy-Les-Moulineaux, 

Suwannachang W. Teenage mother [internet]. 2011[Updated2011Sep22;Cited2013Feb2]. Available from: 

http://www.uniserv.buu.ac.th/ forum2/topic.asp?TOPIC_ID=4814 

 

http://www.uniserv.buu.ac.th/


  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1135 

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 
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Family Factors Relating to Child Development: A Case Study of Preschool Children  
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บทคดัย่อ 

ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกบัพัฒนาการเดก็ก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเดก็เลก็ เทศบาลต าบลอมกอ๋ย 

จังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยครั้งนี้มจุีดประสงคง์านวิจัยเพ่ือศึกษาความสมัพันธปั์จจัยด้านครอบครัวกบัพัฒนาการเดก็ กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นเดก็ก่อยวัยเรียนอายุ 2-5 ปี จ านวน 43 คน รวบรวมเกบ็ข้อมูลตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2015 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย แบบเกบ็ข้อมูลพ้ืนฐานของครอบครัว และแบบบันทกึการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเดก็

ปฐมวัยตามช่วงอายุ พัฒนาโดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  กระทรวงสาธารณสุข มีจ านวน 116 ข้อ  ใช้สถิติ

วิเคราะห์ Chi – square test เพ่ือหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 กลุ่ม คือปัจจัยด้านครอบครัวกับพัฒนาการเด็ก 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัวไม่มีความสมัพันธก์บัพัฒนาการเดก็ อธบิายได้ดังนี้พบความแตกต่างของบริบท

ทางสงัคมในอ าเภออมกอ๋ย  ร้อยละ 90 เป็นชนเผ่ากะเหร่ียงใช้ภาษากะเหร่ียงในการสื่อสาร วิถีชีวิตของชาวไทยภเูขาเผ่า

กะเหร่ียงส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย  มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่  พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ ท าให้เดก็ก่อนวัย

เรียนในอมก๋อยจึงถูกเล้ียงรวมกันโดยปู่ย่าเป็นหลัก เดก็จึงมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกบัผู้อื่นตั้งแต่เดก็  สรุปพัฒนาการของเดก็

ก่อนวัยเรียนของการศึกษาครั้งนี้  ท าให้ทราบว่าลักษณะครอบครัว ระดับการศึกษา  อาชีพของพ่อแม่  รายได้และ

สถานภาพสมรส ไม่มผีลต่อระดบัพัฒนาการของเดก็ก่อนวัยเรียน  ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกบัการศึกษาที่ผ่านมา 

ค าส าคญั: ปัจจัยด้านครอบครัว  พัฒนาการเดก็  เดก็ก่อนวัยเรียน    

 

Abstract 

The purpose of this research was to investigate family factors relating to child development.  The sample 

consisted of 43 demonstration Preschool Children ages 2-5 collected from May to August 2015. Purposive 

sampling and Simple Random Sampling were employed in the study. The Developmental Surveillance and Promotion 

Record by Health Personnel Developed by the Institute of Child Development at the Rajanagarindra Ministry of 

Health involving 116 questions was completed by a district employee from Omkoi District Hospital. In addition the 

parents and the researchers contributed observations. In terms of Chi-square statistics, the results indicated that 

family factors did not correlate with child development. This may well be related to the specific ethnicity, culture, 

parenting styles, eating habits and overall environment of this community. The lifestyle of most Karen people in 

Thailand is simple. They stay with nature, often living together in a large group. During early childhood children 

mailto:kantabhata@nu.ac.th
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eat together with the grandparents. The result is that children know how to interact with others from a very young 

age. Conclusion: Family style, education, parent occupation, income and marital status, do not affect the level of 

development of preschool children studied. 

Keywords: Family Factors, Child Development, Pre-school 

 

บทน า 

 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ส  าคัญในการผลิตและอบรมสมาชิกใหม่ให้กบัสงัคม  จุดเริ่มต้นของชีวิตเดก็ทุกคน

มาจากครอบครัว “ครอบครัว”  จึงเป็นสภาพแวดล้อมอันดับแรกที่มีความใกล้ชิดกับเดก็มากที่สดุ เดก็ก่อนวัยเรียนจึง

เป็นช่วงที่ส  าคัญของชีวิตมนุษย์  ซึ่งมีค่ายิ่งต่อการพัฒนาของบุคคล  พัฒนาการของเดก็วัยนี้  จะมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อ

พัฒนาการในวัยต่อๆมา  ดงันั้นเดก็ก่อนวัยเรียนจึงเป็นรากฐานที่ส  าคญัในการพัฒนาทุกด้านของบุคคล(Bloom ,1976 : 

Piaget ,1977 อ้างใน อารีรัตน์ ข าอยู่และคณะ ,2545 ) อีกทั้งเดก็วัยนี้ สามารถแก้ไขความผิดปกติของพัฒนาการด้าน

ต่าง ๆ ได้ง่ายกว่าเดก็วัย  นิติธร  ปิลวาสน์,2555  กล่าวว่า ปัจจัยพ้ืนฐานของครอบครัวมีอทิธพิลทั้งในทางบวกและทาง

ลบต่อการพัฒนาคุณภาพเดก็ในด้านต่างๆ 

จากการส ารวจภาวะสขุภาพ พัฒนาการ และการเจริญเติบโตของเดก็ปฐมวัยประเทศไทย  พ.ศ. 2542   พ.ศ. 

2546 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553  โดยส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย ด้วยแบบทดสอบ DENVER II พบว่า 

พัฒนาการที่สงสยัล่าช้าพบมาก ได้แก่ด้านภาษา  รองลงมาคอืการใช้กล้ามเนื้อมดัเลก็และการปรับตวั   

ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจยัด้านครอบครัวกบัพัฒนาการเดก็ก่อนวยัเรียน ศูนย์พัฒนาการเดก็เลก็ เทศบาลต าบล

อมกอ๋ย จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกบัพัฒนาการเดก็ก่อนวัยเรียนเพ่ือน า

ผลการวิจัยที่ได้ จัดกจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการเดก็ก่อนวัยเรียน  โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 

   

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านครอบครัว 

2. เพ่ือศึกษาพัฒนาการเดก็ก่อนวัยเรียน ศนูย์พัฒนาการเดก็เลก็เทศบาลต าบลอมกอ๋ย 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านครอบครัวที่มคีวามสมัพันธก์บัพัฒนาการเดก็ก่อนวัยเรียน ศนูย์พัฒนาการเดก็เลก็  

    เทศบาลต าบลอมกอ๋ย 

สมมุติฐานการวิจยั 

ปัจจัยด้านครอบครัว มคีวามสมัพันธก์บัพัฒนาการเดก็ก่อนวัยเรยีน 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

ขอบเขตของการวิจยั  

กลุ่มตวัอย่าง เดก็ก่อนวัยเรียนที่เรียน ณ ศูนย์พัฒนาการเดก็เลก็ เทศบาลต าบลอมก๋อย อายุระหว่าง 2-5ปี   

จ านวน  48  คน (ประชากร ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2558)  การวิจัยคร้ังนี้  ใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย(Simple Random 

Sampling)ค านวณขนาดตวัอย่าง โดยใช้จ านวนประชากรข้างต้น โดยใช้สตูรของ Taro Yamane ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

และความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 0.05 ได้แก่ เดก็ก่อนวัยเรียน ณ ศูนย์พัฒนาการเดก็เลก็เทศบาลต าบลอมกอ๋ย อายุระหว่าง 

2-5 ปี จ านวน 43คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  

1.แบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐานของครอบครัวและเด็ก 3 - 6 ปี พัฒนาโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองคร์วมของเดก็ไทย     
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2.แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพัฒนาโดย

สถาบนัพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสขุ จ านวน 116 ข้อ 

วิธีการวิจยัประกอบดว้ย 2 ส่วน 

1. แบบเกบ็ข้อมูลพ้ืนฐานของครอบครัวและเดก็ 3 - 6 ปี เป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) จ านวน 14 ข้อ 

เกี่ยวกบัข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปด้านครอบครัว 

2. ด าเนินการคดักรองพัฒนาการกลุ่มตวัอย่างเดก็ก่อนวัยเรียนในศูนย์เดก็เลก็ 

สถติิท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล  

 สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive Statistics) น าเสนอข้อมูลเบื้องต้นของประวัติส่วนตัวของเดก็  จ านวนบุตรใน

ครอบครัว  ระดบัการศึกษาของพ่อแม่  อาชีพของพ่อแม่  ลักษณะครอบครัวสถานภาพสมรส  รายได้ครอบครัวและความ

เพียงพอของรายได้   และพัฒนาการด้านต่างๆของเดก็ สถิติที่ใช้ได้แก่  จ านวน ร้อยละ เมื่อน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ  

และค่าเฉล่ีย เมื่อน าเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ พร้อมทั้งน าเสนอในรปูของตารางและกราฟที่เหมาะสม  และใช้สถติวิิเคราะห์    

Chi – square test 

 สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มดีงันี้  

 1. สถติพ้ืินฐาน  ได้แก่  ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถานท่ีท่ีใชใ้นการท าวิจยั ศูนย์พัฒนาการเดก็เลก็ เทศบาลต าบลอมกอ๋ย จ.เชียงใหม่ 

 

ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากงานวิจยั 

1. ทราบปัจจัยด้านครอบครัว 

2. ทราบพัฒนาการเดก็ก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเดก็เลก็เทศบาลต าบลอมกอ๋ย 

        3.ทราบความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกบัพัฒนาการเดก็ก่อนวัยเรียน  

ส่งต่อข้อมูลด้านพัฒนาการเดก็ที่ได้รับ ให้กบัโรงพยาบาลอมกอ๋ยเพ่ือเป็นฐานข้อมูลด้านพัฒนาการเดก็และเป็นแนวทาง

ในการจัดกจิกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเดก็ก่อนวัยเรียนโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางส าหรับหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุทุกระดบั     

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยด้านครอบครัวมาจากแบบเกบ็ข้อมูลพ้ืนฐานของครอบครัวและเดก็ 3 - 6 ปี พัฒนาโดยส านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาการแบบองค์รวมของเดก็ไทยและพัฒนาการเดก็ 5 ด้านแบบบันทกึการเฝ้าระวัง

และส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัยตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ  พัฒนาโดยสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร์  

กระทรวงสาธารณสขุ จ านวน 116 ข้อ มค่ีาความเชื่อมั่น เท่ากบั .974  ซึ่งมรีะดบัค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดบัสงูมาก 

ปัจจยัดา้นครอบครวั 

-จ านวนบุตรในครอบครัว 

-ระดบัการศึกษาของพ่อแม่ 

-อาชีพของพ่อแม่ 

-ลักษณะของครอบครัว    

-สถานภาพสมรสของพ่อ-แม่ 

-รายได้ครอบครัว 

-ความเพียงพอของรายได้     

พฒันาการเด็ก 

-ด้านทางด้านการเคล่ือนไหว   

-ด้านการใช้กล้ามเนื้อมดัเลก็และสตปัิญญา     

-ด้านการเข้าใจภาษา    

-ด้านการใช้ภาษา  

-ด้านการช่วยเหลือและสงัคม 
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ผลการศึกษา 

 ตาราง 1 ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยด้านครอบครัว กบัพัฒนาการเดก็ 

 

ปัจจัยดา้นครอบครวั 

 

พฒันาการเด็ก  

 

สถติิ 

พฒันาการ 

สมวยั 

ทุกดา้น 

มีพฒันาการ 

บางดา้น 

ไม่สมวยั 

รวม x2 df sig 

การศึกษา  

ระดับการศกึษาของพ่อ       

    ไม่เกนิการศกึษาภาคบังคับ 8 (18.6) 6 (14.0) 14(32.5) 0.589 1 0.443 

    สงูกว่าการศกึษาภาคบังคับ 16(37.2) 7 (16.3) 23(53.5)    

ระดับการศกึษาของแม่       

    ไม่เกนิการศกึษาภาคบังคับ 10(23.3) 5 (11.6) 15(34.9) 0.036 1 0.850 

    สงูกว่าการศกึษาภาคบังคับ 14(32.5) 8 (18.6) 22(51.1)    

อาชีพ       

อาชีพของพ่อ       

         วิชาชีพด้านธุรกจิการค้าและบริการ 14(32.5) 5 (11.6) 19(44.1) 1.333 1 0.248 

       

        การเกษตร รับจ้าง ผู้ใช้แรงงานและอื่นๆ 10(23.3) 8 (18.6) 18(41.9)    

อาชีพของแม่       

        วิชาชีพด้านธุรกจิ การค้าและบริการ 11(25.5) 8 (18.6) 19(44.1) 0.833 1 0.362 

       การเกษตร รับจ้าง ผู้ใช้แรงงานและอื่นๆ 13(30.2) 5 (11.6) 18(41.9)    

สถานภาพสมรส       

อยู่ด้วยกนั 19(44.2) 10 (23.2) 29(67.4) 0.283 1 0.594 

หม้าย/หย่าร้าง/แยกทาง 8 (18.6) 6 (14.0) 14(32.6)    

รายได ้       

 ต ่ากว่า  15,000 บาท 8 (18.6) 9 (20.9) 17(39.5) 2.978 1 0.084 

15,000 บาทขึ้นไป 19(44.2) 7 (16.3) 26(60.5)    

 

รวม 

 

27(62.8) 

 

16 (37.2) 

 

43(100.0) 

   

จากตาราง  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกับพัฒนาการเดก็ พบว่า ระดับการศึกษาของพ่อ แม่  

เท่ากบั 0.443 และ 0.850 ตามล าดับ  ด้านอาชีพของพ่อ แม่เท่ากบั 0.248  และ 0.362  ตามล าดับ  สถานภาพสมรส

เท่ากบั 0.594  และด้านรายได้เท่ากบั 0.084    
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อภิปรายผลการศึกษา 

  งานวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์งานวิจัยเพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกบัพัฒนาการเดก็ก่อน

วัยเรียน ศูนย์พัฒนาการเดก็เลก็เทศบาลต าบลอมกอ๋ย    ปรากฎผลดงันี้  

 1. ข้อมูลพ้ืนฐานด้านครอบครัวและเดก็มจี านวนทั้งสิ้น 43 คน จ าแนกเป็นเพศชาย 29 คน เพศหญิง 14 คน มี

อายุระหว่าง 2 ปี 2 เดอืน - 4 ปี 11 เดอืน อายุเฉล่ีย 3 ปี 6 เดอืน เดก็ก่อนวัยเรียนร้อยละ 58.1เป็นบุตรคนที่ 1 ร้อยละ 

74.4 พ่อแม่เป็นผู้อปุการะเดก็  ร้อยละ 67.4 พ่อแม่เดก็อยู่ด้วยกนั ร้อยละ 74.4 มีลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยว  ร้อยละ 

20.9  พ่อเรียนจบมธัยมศึกษาตอนต้นและมธัยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 25.6 แม่เรียนจบปริญญาตรี โดยส่วนใหญ่พ่อ

และแม่ประกอบอาชีพคนงานทั่วไป ร้อยละ 25.6 และ 27.9 ตามล าดับ ร้อยละ 60.45 มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท

ขึ้นไป เฉล่ีย 27,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 86.0 รายได้พอกบัค่าใช้จ่าย ร้อยละ 93.0 มีหนี้ สนิ และร้อยละ 83.7 มีเงิน

ออม  

 2. จากการคดักรองพัฒนาการของเดก็ก่อนวัยเรียนทั้ง 5 ด้าน  พบว่าด้านการช่วยเหลือและสงัคม ผ่านมากที่สดุ

คิดเป็นร้อยละ 93.0 และด้านการเข้าใจภาษาผ่านน้อยที่สดุคิดเป็นร้อยละ 79.1  โดยด้านทางด้านการเคลื่อนไหว ด้าน

การใช้กล้ามเนื้อมดัเลก็และสตปัิญญา  ด้านการเข้าใจภาษา คดิเป็นร้อยละ90.7  88.4  79.1 ตามล าดบั 

 3. หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกับพัฒนาการเดก็  โดยระดับการศึกษาของพ่อและระดับ

การศึกษาของแม่ เท่ากับ 0.443 และ 0.850 ตามล าดับ  ด้านอาชีพของพ่อและแม่เท่ากับ 0.248  และ 0.362  

สถานภาพสมรสเท่ากับ 0.594  และด้านรายได้เท่ากับ 0.084 สรุปได้ว่าปัจจัยด้านครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับ

พัฒนาการเดก็  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการศึกษาพบว่า  ระดับการศึกษาของพ่อแม่และอาชีพ ไม่มีความสมัพันธก์บัพัฒนาการเดก็แสดงว่า  ระดับ

การศึกษาของพ่อแม่และอาชีพ มิใช่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัพัฒนาการเดก็ ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกบังานวิจัยของ (สธุี

รา ฮุ่นตระกูลและคณะ ,2533 หน้า 103) กล่าวว่า  ระดบัการศึกษาของมารดาไม่มผีลต่อพัฒนาการเดก็และยังสอดคล้อง

กนักบั  (อาภาวรรณ หนูคง , 2535 หน้า 97 อ้างในอารีรัตน์ ข าอยู่ , 2545 ) อายุและระดบัการศึกษาของบดิามารดาไม่

มีผลต่อพัฒนาการเดก็ (จ ารัส ป่ินเงิน , 2536 หน้า 56 )  กล่าวว่า อาชีพของผู้ เลี้ ยงดู  ไม่มีผลต่อระดับพัฒนาการเดก็ 

แต่อย่างไรกต็ามผลการวิจัยนี้ ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ (สุธรรม นันทมงคลชัย และคณะ ,2547)  ศึกษาปัจจัยด้าน

ครอบครัวที่มอีทิธพิลต่อพัฒนาการเดก็ปฐมวัยในพ้ืนที่  4  จังหวัดของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2546  โดยส ารวจเดก็อายุ 3 

- < 6 ปี พร้อมผู้ เลี้ ยงดู ด้วยเครื่องมือคัดกรองพัฒนาการ Denver II พบว่าเดก็ปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 30 

การศึกษาของมารดาและการจัดประสบการณ์การอบรมเล้ียงดู เป็นปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อพัฒนาการเดก็ปฐมวัย  โดยเดก็ที่

อยู่ในครอบครัวที่มีการจัดประสบการณ์การอบรมเล้ียงดูที่ด ี และมารดามีการศึกษาสงูกว่าประถมศึกษา  มีโอกาสที่จะมี

พัฒนาการสงูกว่าเดก็ที่อาศัยอยู่ในครอบครัว ที่จัดประสบการณก์ารเล้ียงดูไม่ด ีและมารดามกีารศึกษาระดบัประถมศึกษา

เป็น 2.5 เท่า และ 2.2 เท่า  และ (จ ารัส ป่ินเงิน , 2536 หน้า 55 ) พบว่า  เดก็ที่อยู่ในการดูแลของผู้มีการศึกษาสงู มี

พัฒนาการสงูกว่าเดก็ที่อยู่ในความดูแลของผู้ที่มกีารศึกษาน้อย 

ด้านรายได้ผลการศึกษาพบว่า รายได้ในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกบั ค่าระดับนัยส าคัญ  p<.05 คือ 

0.084 ร้อยละ 60.45 มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป เฉล่ียมีรายได้ 27,000 บาทต่อเดือน สอดคล้องกบังานวิจัย

ของ (สกาวรัตน์ เทพรักษ์,2557) พบว่า เดก็ที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ต่อเดือนสงูกว่า 20,000 บาท จะมีพัฒนาการ

ด้านภาษาสมวัยสงูกว่าเดก็ที่อยู่ในครอบครัวที่มรีายได้น้อยกว่า 20,000 บาท และ (สธุรรม นันทมงคลชัย,2547) การมี

รายได้ครอบครัวที่ดีจะมีโอกาสท าให้เดก็ได้รับการอบรมเล้ียงดูที่ดี แต่งานวิจัยนี้ กลับพบว่าพัฒนาการด้านภาษาของเดก็

ผ่านน้อยที่สดุ ร้อยละ 90 เป็นชนเผ่ากะเหร่ียงใช้ภาษากะเหร่ียงในการสื่อสารซึ่งเครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพ้ืนเมือง คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่าความคุ้นเคยของภาษาของเดก็แต่ละชาตพัินธุม์ผีลต่อการเรียนรู้
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และการพัฒนาความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ เพราะเดก็จะไม่สามารถพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์ได้ดีหากไม่ใช่

ภาษาที่คุ้นเคย  

สถานภาพการสมรสของพ่อแม่ ผลการศึกษา พบว่าร้อยละ 67.4 พ่อแม่อยู่ด้วยกนั สอดคล้องกบังานวิจัยของ 

(ภภัสสร มุกดาเกษมและคณะ , 2557 ) กล่าวว่า เดก็ที่พ่อแม่อยู่ด้วยกนัจะมีพัฒนาการสมวัยรวม 4 ด้าน สงูกว่าเดก็ที่

พ่อแม่แยกกนัอยู่ ร้อยละ 74.1 แต่ในบริบทของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย จ านวน  5,430 ครัวเรือน ร้อยละ 

57.3 มีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย  ที่ประกอบด้วยปู่ ย่า หรือตา ยาย  เป็นครอบครัวขนาดใหญ่  ในขณะที่พ่อแม่ไป

ท างานนอกบ้าน ปู่หรือย่าจะเป็นผู้ดูและเดก็ในเวลาดงักล่าว  สอดคล้องกบังานวิจัยของ (ภภัสสร มุกดาเกษมและคณะ , 

2557 )  พบว่าเดก็ปฐมวัยที่ผู้เล้ียงดูมอีายุมากกว่า 60  ปีขึ้นไป จะมพัีฒนาการด้านภาษา สงสยัล่าช้ามากกว่าเดก็ปฐมวัย

ที่ผู้เล้ียงดูมีอายุน้อยกว่า 60 ปี  คิดเป็นร้อยละ 36.9  สอดคล้องกบัผลการศึกษาเดก็ก่อนวัยเรียน  ศูนย์พัฒนาการเดก็

เลก็เทศบาลต าบลอมกอ๋ย จ านวน 43  คน  พบว่าด้านการเข้าใจภาษา  ด้านการใช้ภาษา  เดก็จะผ่านน้อยที่สดุคดิเป็นร้อย

ละ  79.1  88.4  ตามล าดบั 

พัฒนาการของเดก็ก่อนวัยเรียนทั้ง 5 ด้าน ศูนย์พัฒนาการเดก็เลก็เทศบาลต าบลอมกอ๋ยด้านที่ผ่านมากที่สดุคือ

ด้านการช่วยเหลือและสังคม  และด้านที่ผ่านน้อยที่สุดคือด้านการเข้าใจภาษา สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์เพ็ญ ชู

ประภาวรรณ ศึกษาสภาวะสขุภาพคนไทย ปีพ.ศ. 2543 พบว่าเดก็อายุ 0-4 ปี มีพัฒนาการด้านสงัคมดีที่สดุ และส านัก

ส่งเสริมสขุภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ได้ส ารวจพัฒนาการเดก็ 1-2 ปี และ 4-5 ปี ด้วยเครื่องมอื Denver II 

ทั่วทุกภาคของประเทศไทยปี พ.ศ. 2542 พบว่าเดก็มีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย โดยล่าช้าด้านภาษา และการสื่อสาร สงูเป็น

อนัดับแรก คิดเป็นร้อยละ 21.8 และ 31.7 ตามล าดับ ด้านสงัคมและการช่วยเหลือตนเอง ล่าช้าน้อยที่สดุ ร้อยละ 3.2 

และศูนย์อนามัยที่ 3 กรมอนามัย ส ารวจพัฒนาการเดก็อายุ 1-5  ปี ในปี 2557 โดยเครื่องมือ Denver II พบว่า ร้อยละ 

23.7 พัฒนาการที่มคีวามล่าช้ามากที่สดุ คอื พัฒนาการทางด้านภาษา   

ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวกับพัฒนาการเดก็ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 อธบิายได้ดังนี้ เนื่องจากความแตกต่างของบริบททางสงัคมในต าบลอมกอ๋ย  ร้อยละ 90  เป็นชาวไทย

ภูเขาเผ่ากะเหร่ียง  และร้อยละ 57.3 มีลักษณะเป็นครอบครัวขยาย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร 

(รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้านประจ าปี 2557 กรมการปกครอง จ.เชียงใหม่) พ่อแม่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

รับจ้างทั่วไป ท าให้เวลาส่วนใหญ่เดก็ก่อนวัยเรียนจึงถูกเลี้ยงดูโดยปู่ ย่า  สอดคล้องกบังานวิจัย (มณรีัตน์  คงธปูและคณะ 

, 2545) พบว่า ชุมชนที่อยู่อาศัยของเดก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกบัระดบัพัฒนาการเดก็  และ(สมยั ศิริทองถาวร และคณะ 

, 2553) กล่าวว่า เชื้ อชาติ วัฒนธรรม การเลี้ ยงดู อาหารการกินตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ปัจจัยดังกล่าวล้วนมี

อทิธพิลต่อพัฒนาการทั้งสิ้น  วิถีชีวิตของชาวไทยภเูขาเผ่ากะเหร่ียงส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย  อยู่กบัธรรมชาต ิ มี

ประเพณีเกี่ยวข้องกบัพิธกีรรมเล้ียงผี บวงสรวงดวงวิญญาณ  มักอาศัยอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่  เดก็ปฐมวัยจึงถูกเล้ียง

รวมกนัโดยปู่ย่าเป็นหลัก จึงส่งผลให้เดก็รู้จักมีปฏสิมัพันธท์ี่ดีกบัผู้อื่นตั้งแต่เดก็ จะเหน็ได้ว่าสอดคล้องกบัการศึกษาเดก็

ก่อนวัยเรียน  ศูนย์พัฒนาการเดก็เลก็เทศบาลต าบลอมกอ๋ย จ านวน 43  คน  พบว่า  ด้านการช่วยเหลือและสงัคมเดก็

ผ่านด้านนี้ มากที่สุด  และด้านที่ผ่านน้อยที่สุดคือด้านการเข้าใจภาษา ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหร่ียง จะมีภาษาพูดซึ่งเป็น

เอกลักษณเ์ฉพาะตวั คอืภาษากะเหร่ียง ดงันั้นเดก็ปฐมวัยของเทศบาลต าบลอมกอ๋ย จะใช้ภาษากะเหร่ียงเป็นภาษาแรกใน

การสื่อสาร สอดคล้องกับ งานวิจัยที่เดก็ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความสามารถเรียนรู้ทางภาษา โดยเดก็จะเรียนรู้การใช้

ภาษาของตนเอง ทั้งทางด้านความหมาย ประโยคและเสยีงจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาต ิการเรียนรู้ภาษาเป็นพัฒนาการ

ตามธรรมชาต ิจากความคุ้นเคยการได้ยิน ได้ฟัง (อาร สณัหฉวี. 2535: 183) 

สรุป พัฒนาการของเดก็ก่อนวัยเรียนของการศึกษาครั้งนี้  ท าให้ทราบว่าลักษณะครอบครัว ระดับการศึกษา 

อาชีพของพ่อแม่ รายได้และสถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อระดับพัฒนาการของเดก็ก่อนวัยเรียน ผลการศึกษานี้ สอดคล้อง

และขดัแย้งกบัการศึกษาที่ผ่านมาตามที่ได้อภิปรายในข้างต้น 
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ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

1. ก่อนการคัดกรองพัฒนาการ จ าเป็นต้องศึกษาทฤษฏเีกี่ยวกบัเดก็ก่อนวัยเรียนและสร้างความคุ้นเคยเพ่ือให้เกดิ

มนุษย์สมัพันธท์ี่ดต่ีอกนั เพ่ือที่จะคดักรองพัฒนาการเดก็ เป็นไปด้วยด ี

2. ควรจัดห้องหรือมุมให้เป็นสดัส่วน เพ่ือให้เดก็รู้สกึสขุสบาย ไม่หงุดหงิด และให้ความร่วมมือในการประเมิน ไม่

มสีิ่งอื่นที่กระตุ้นหรือเร้าความสนใจของเดก็ 

3. ผู้ประเมินควรจัดอุปกรณ์คัดกรองพัฒนาการให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือการหยิบ จับ ใช้งานง่าย และเมื่อท าการคัด

กรองพัฒนาการรายบุคคลเสรจ็ ควรเกบ็เข้าภาชนะบรรจุให้เรียบร้อย 

4. เจ้าหน้าที่สาธารณสขุหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการประเมินพัฒนาการเดก็อย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 

1- 2 คร้ัง เพ่ือค้นหาเดก็ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า โดยค านึงถึงความแตกต่างของชุมชนที่เดก็อาศัยอยู่ด้วย 

รวมถึงมีจัดระบบการส่งต่อเดก็ที่มีพัฒนาการสงสยัล่าช้า เพ่ือการดูแลอย่างต่อเนื่อง เป็นการท างานแบบบูรณา

การทุกสหวิชาชีพเข้าด้วยกนั 

5. การจัดการเรียนการสอนแบบทวภิาษา คอื การเรียนภาษาท้องถิ่นร่วมกบักบัภาษาไทยเพ่ือแก้ปัญหาการเรียน

ภาษาไทยให้เดก็ชนเผ่ากะเหร่ียงเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการคดิและวิเคราะห์ 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

1. แบบบันทกึการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเดก็ปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ จ านวน 116 

ข้อ สามารถน าไปคัดกรองพัฒนาการกับกลุ่มเดก็ก่อนวัยเรียนอื่น เพ่ือขยายกลุ่มตัวอย่างและงานวิจัยด้าน

พัฒนาการเดก็ให้ครอบคลุม และน าข้อมูลมาสร้างเกณฑม์าตรฐานให้กบัเดก็ก่อนวัยเรียนในเขตพ้ืนที่อ  าเภออม

กอ๋ยต่อไป 

2. ส่งเสริมพัฒนาองคค์วามรู้  เรื่อง การเลี้ยงดู เอาใจใส่เดก็ ให้เหมาะสมตามวัย แก่พ่อ แม่ และผู้ดูแลเดก็เป็นหลกั 

 

กิตติกรรมประกาศ  

 การวิจัยคร้ังนี้ส  าเรจ็ได้ด้วยความกรณุาจาก  ดร.กนัตพัฒน์ อนุศักดิ์เสถยีร  อาจารย์ที่ปรึกษาในการท าวิจัยฉบับ

นี้  ซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา  แนะน า  และตรวจทานแก้ไข  จนกระทั่งวิจัยฉบับนี้ ส  าเรจ็ได้อย่างสมบูรณ์  ผู้วิจัยขอ

กล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้  ขอขอบพระคุณ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา อินจ่ายและอาจารย์เพชรี 

บุญศิริยะ ให้ค าปรึกษาที่มีประโยชน์อย่างย่ิง  ขอขอบพระคุณอาจารย์วราลักษณ์ ปวนสรุินทร์  อาจารย์ผู้สอนวิชาวิธกีาร

วิจัยทางจิตวิทยา  ที่เมตตาถ่ายทอดความรู้   วิธวีิจัยทางทางจิตวิทยาที่ถูกต้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว้ให้แก่

ผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณคณะครู ศูนย์พัฒนาการเดก็เลก็ เทศบาลต าบลอมกอ๋ย จังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน ที่มอบโอกาส

ให้เข้าประเมนิพัฒนาการเดก็ทุกคน ขอขอบพระคุณคุณนาถฤทยั ทนันทช์ัย พยาบาลวิชาชีพประจ าโรงพยาบาลอมกอ๋ย ที่

กรณุาประสานงานในส่วนของอปุกรณค์ดักรองพัฒนาการ   

ขอขอบคุณผู้ปกครองเดก็ก่อนวัยเรียนทุกท่านและกลุ่มตัวอย่าง ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการสมัภาษณ์และ

ร่วมมือในการประเมินพัฒนาการ ท าให้ได้ข้อมูลจนท าให้วิจัยครั้งนี้ ส  าเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี  และขอบพระคุณคณาจารย์

ภาควิชาจิตวิทยาทุกท่านที่เมตตาถ่ายทอดความรู้ พ้ืนฐานทางจิตวิทยาให้แก่ผู้วิจัย 

เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บดิา มารดา ของผู้วิจัย ที่ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน อย่าง

ดีที่สดุเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อนัมีจากวิจัยฉบับนี้   ผู้วิจัยขอมอบและอุทศิแด่ผู้ที่มีพระคุณทุก ๆ ท่าน  ผู้วิจัยหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่า  วิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่องานสาธรณสขุอกีทั้งยังเป็นฐานข้อมูลด้านพัฒนาการเดก็และเป็นแนวทาง

ในการจัดกจิกรรม ส่งเสริมพัฒนาการเดก็ก่อนวัยเรียน  โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางส าหรับหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่

สาธารณสขุทุกระดบั 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับในคุณค่าตราผลิตภัณฑแ์ละพฤติกรรมในการตัดสนิใจเลือกซื้ อ

ผลิตภัณฑ ์กล้วยตากของอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณโุลก ประชากรกลุ่มตวัอย่างของผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑก์ล้วยตากที่วัด

พระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร ได้รับการคัดเลือกเพ่ือท าการทดสอบสมมตฐิานและเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยท า

การรวบรวมข้อมูลจากผู้ เข้าร่วม  การส ารวจ จ านวน 222 คน  ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ

สภาพ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลเชิงบวกกบัการยอมรับในคุณค่าตราผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กล้วยตาก ในปัจจัยด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ ความภักดีต่อตราผลิตภัณฑ์ การตระหนักรู้ ในตราผลิตภัณฑ์ ความ

เชื่อมโยงตราผลิตภัณฑ ์และสนิทรัพย์อื่นๆ ของตราผลิตภัณฑ ์อย่างมนีัยส าคญั 

ค าส าคญั: การยอมรับคุณค่าตราผลิตภัณฑ,์ กล้วยตากบางกระทุ่ม, พิษณโุลก 

 

Abstract 

          The purpose of this research is to study the acceptability of brand value and buying behavior of consumers 

who buy dried banana products of Bang Krathum district located in Phitsanulok province. Two hundred and twenty-

two samples were collected using questionnaire from those who bought dried banana products at Wat Phra Sri 

Ratana Mahathat Woramahawihan. The result of hypothesis testing are divided into personal characteristics which 

are gender, age, marital status, level of education, occupation and monthly income. Findings of this study indicate 

that these personal characteristics have positive effect on the acceptance of the brand value of dried banana products 

in terms of perceived quality, brand awareness, brand link and other brand assets significantly. 

Keywords: Brand Acceptance, Dried Banana, Phitsanulok 

 

บทน า 

  กล้วยตากเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) ของจังหวัดพิษณุโลก ระดับ 5 ดาว โดยมีการผลิตกัน

มากในอ าเภอบางกระทุ่ม โดยมยีอดขายและรายได้ของกล้วยตาก ตดิ 1 ใน 10 ของรายได้หลักของจังหวัดพิษณุโลก กล้วยตาก

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางการตลาดสูง ทั้งยังได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์โดย

สถาบันมาตรฐาน ผู้บริโภคจึงมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัย และท าให้กล้วยตากเป็นอาหารที่สามารถแข่งขันกับตลาด

ต่างประเทศได้ (นิคม ทบัทอง, 2555) 
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บทน า 

  กล้วยตากเป็นสนิค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ ์(OTOP) ของจังหวัดพิษณโุลก ระดบั 5 ดาว โดยมกีารผลิตกนัมากใน

อ าเภอบางกระทุ่ม ได้มียอดขายและรายได้ของกล้วยตาก ติด 1 ใน 10 ของรายได้หลักของจังหวัดพิษณุโลก กล้วยตากเป็น

ผลิตภัณฑท์ี่มีโอกาสทางการตลาด ทั้งยังได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสนิค้าโดยสถาบัน

มาตรฐาน ผู้บริโภคจึงมั่นใจในคุณภาพความปลอดภัย และท าให้กล้วยตากเป็นอาหารที่สามารถแข่งขันกับกับตลาด

ต่างประเทศได้ (นิคม ทบัทอง, 2555) 

 ในปัจจุบันมีการแข่งขันสงู ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต จึงต้องมีการสร้างตราสนิค้า (Brand) ให้กบัท าให้สนิค้านั้นมี

ความโดดเด่นมากกว่าสินค้าอื่นๆ และผู้บริโภคสามารถรับรู้  และจดจ าสินค้าได้ง่าย และตัดสินใจซื้ อสินค้าในที่สุด       ตรา

สนิค้า (Brand) เป็นสิ่งที่ส  าคัญในล าดับต้นๆ ที่ถูกน ามาใช้เป็นกลยุทธห์นึ่ง เพ่ือให้สนิค้านั้นอยู่เหนือคู่แข่ง ดังจะเหน็ได้

จากผู้บริโภคทั่วไปจะมีความเชื่อมั่นและรู้สกึว่าสนิค้าที่มีตราสนิค้ามคุีณค่าและคุณภาพดีกว่าสนิค้าที่ไม่มีตราสนิค้า โดยมี

เป้าหมายให้เกดิคุณค่าตราสนิค้า (Brand Equity) ขึ้น เมื่อตราสนิค้ามคีุณค่าในสายตาของผู้บริโภคแล้ว  กจ็ะส่งผลให้การ

ประมวล การตีความ การเกบ็รักษาข้อมูลเกี่ยวกบัตัวสนิค้า และตราสนิค้าเป็นไปได้ง่าย และการส่งผลให้ตราสนิค้านั้น มี

ความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือเหนือคู่แข่ง อนัจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกดิความมั่นใจและเกดิการตัดสนิใจซื้ อ (Keller, 

1998 อ้างองิใน กฤษตกิา คงสมพงษ์, 2547, หน้า 64-65) จากเหตผุลดงักล่าวมานั้น จึงท าให้ผู้วิจัยเหน็ความส าคญัและมี

ความสนใจท าการวิจัยเรื่อง การยอมรับในคุณค่าตราสนิค้าผลิตภัณฑ์กล้วยตากของอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 

ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้จะศึกษาข้อมูลด้านคุณค่าตราสนิค้าว่ามีผลต่อพฤตกิรรมการตัดสนิใจซื้อหรือไม่ อย่างไร ซึ่งผลลัพธท์ี่ได้

จากการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทาง ในการปรับเปล่ียนและการพัฒนา       ตราสนิค้าให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของ

ผู้บริโภคเพ่ือท าให้ตราสนิค้าดขีึ้นหรือท าให้ผู้บริโภคสามารถมแีนวทางในการเลือกตราสนิค้าได้ดยีิ่งขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของผู้บริโภคต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์กล้วยตากของอ าเภอ

บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณโุลก จ าแนกตามข้อมูลประชากร 

 2. เพ่ือศึกษาการยอมรับในคุณค่าตราสนิค้าผลิตภัณฑก์ล้วยตากของอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณโุลก 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 ศึกษาการยอมรับในคุณค่าตราสนิค้าผลิตภัณฑก์ล้วยตาก อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ของผู้บริโภคซื้อ

ผลิตภัณฑก์ล้วยตากที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร ในช่วงเดอืนธนัวาคม 2559 ถงึ มกราคม 2560 

 

การทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐาน 

 สิริประภา วุฒิชนม์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่ อง  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้ อ

โทรศัพทเ์คล่ือนที่สมาร์ทโฟนของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มผีลกระทบสงูต่อการตดัสนิใจซื้อ คอื อาชีพ โดยผู้

ที่ประกอบอาชีพข้าราชการ ว่างงาน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอาชีพอื่นๆ จะมีโอกาสในการ

ตดัสนิใจซื้อมากกว่าผู้บริหาร โดยค่าความน่าจะเป็นอยู่ที่ 29.49 24.61 24.02 และ 23.27 ตามล าดบั ในขณะที่ระยะเวลา

ที่ใช้ในการสนทนาออนไลน์ในแต่ละวัน มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้ อ รองลงมา ซึ่งหากระยะเวลาที่ใช้ในการสนทนา

ออนไลน์ในแต่ละวันเพ่ิมขึ้น 1 ชั่วโมงแล้ว จะท าให้โอกาสในการตัดสนิใจซื้ อ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.17 ปัจจัยอายุ และราคา

โทรศัพทเ์คล่ือนที่ที่กลุ่มตวัอย่างใช้อยู่ในปัจจุบนัเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตดัสนิใจซื้ อน้อยที่สดุ โดยการเปล่ียนแปลงของ

ปัจจัยเหล่านี้  1 หน่วย จะท าให้โอกาสในการตดัสนิใจซื้อเปล่ียนแปลงไม่ถงึร้อยละ 1 

 นรรัตน์ สงวนวงศ์วาน (2558) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง คุณค่าตราสินค้าและการยอมรับทางสังคมที่ส่งผลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อกางเกงยีนสแ์บรนดเ์นมของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย มีอายุระหว่าง 26-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้มากกว่า 
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30,000 บาท ทั้งหมดมปีระการณก์ารซื้อกางเกงยีนสแ์บรนดเ์นม โดยแบรนดส์นิค้า Levi’s เป็นที่รู้จักมากที่สดุ ความคดิเหน็

ต่อคุณค่าตราสนิค้าของผู้บริโภคในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ 1) การรับรู้ถงึคุณ

ค่าที่ได้รับ คือ ท าให้รู้ สึกมั่นใจเมื่อสวมใส่ออกจากบ้านท าให้รู้สึกภูมิใจเมื่อได้ใส่ทุกครั้ง และท าให้พอใจกับคุณภาพ

โดยรวม 2) การรับรู้ถึงคุณภาพสนิค้า คือ ความประณตีในการตดัเยบ็ ความคงทน และ 3) คุณสมบัติต่างๆ ของสนิค้า คือ 

สัญลักษณ์ของตราสินค้าที่จ าง่าย ชื่อของตราสินค้าที่เรียกง่าย และความเหมาะสมที่จะวางขายในสถานที่ขายสินค้าที่หรูหรา 

ตามล าดับ และอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 1) ความเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กบัผลิตภัณฑ ์คือ ความตั้งใจที่จะซื้ อแต่กางเกง

ยีนส์แบรนด์เนมเท่านั้นและชอบแนะน าให้คนรู้ จักหันมาใส่กางเกงยีนสแ์บรนด์เนมและ2)ความเชื่อมโยงกับสังคม คือ 

เป็นตวัอย่างของความประหยัดที่ซื้อแล้วคุ้มค่าและมกีารท ากจิกรรมเพ่ือช่วยเหลือสงัคม ตามล าดบั 

 นิตยา สวุรรณด ี(2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤตกิรรมการเลือกตราสนิค้าในการบริโภคสนิค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์

สปา เกบ็ข้อมูล จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มีสถานภาพ

โสด การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ส่วนบุคคลต่อเดือนระหว่าง 

10,001-15,000 บาท ผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างเลือกซื้ อย่ีห้อ Giffarine มากที่สดุ รองลงมาคือ Erb และย่ีห้ออื่นๆ โดยเลือกซื้ อ

ผลิตภัณฑ์ส าหรับผิวกายมากที่สุด ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์สปาที่มีตราสินค้าคร้ังแรกจากการออกงานแสดงสินค้า และเมื่อ

กล่าวถึงค าว่า “ผลิตภัณฑ์สปา” ผู้บริโภคนึกถึงสมุนไพรไทยที่มีกล่ินบ าบัดมากที่สุด รองลงมาคือ ชื่อตราสินค้า ส่วนใหญ่

ยอมรับในผลิตภัณฑส์ปาที่มตีราสนิค้าของไทยในระดับมาก ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑส์ปาที่มตีราสนิค้า เพ่ือใช้เอง และตดัสนิใจ

ซื้ อที่มีตราสินค้า เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับหนึ่ง นอกจากนี้  พบว่าเพ่ือนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสนิใจซื้อมากที่สดุ โดยซื้อผลิตภัณฑส์ปาที่มีตราสนิค้าจ านวน 2-3 ชิ้นต่อคร้ัง ค่าใช้จ่ายในการซื้ออยู่ที่ 500-1,000 บาทต่อ

ครั้ง ซื้ อผลิตภัณฑ์สปาที่มีตราสนิค้าเมื่อมีความจ าเป็นต้องใช้ความถี่ในการซื้ อ 1-2 เดือนต่อคร้ัง และซื้ อผลิตภัณฑ์สปาที่มี

ตราสนิค้าจากเคาน์เตอร์ภายในห้างสรรพสนิค้า 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ านวน

สมาชิกในครอบครัว ระดบัการศึกษาอาชีพ และรายได้ต่อเดอืน ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส  าคัญและสถิตทิี่วัดได้

ของประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึง

ความคิดและความรู้ สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น ข้อมูลด้านลักษณะประชากรจะสามารถเข้าถึงและมี ประสิทธิผลต่อการ

ก าหนดตลาดเป้าหมายคนที่มลัีกษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมลีักษณะทางจิตวิทยาต่างกนั  

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

-เพศสภาพ 

-อายุ 

-สถานภาพ 

-ระดบัการศึกษา 

-อาชีพ 

-รายได้ต่อเดอืน 

การยอมรบัในคุณค่าตราสินคา้

ผลิตภณัฑก์ลว้ยตาก 

- การรับรู้ถงึคุณภาพ 

- ความภักดต่ีอตราสนิค้า 

- การตระหนักรู้ในตราสนิค้า 

- ความเชื่อมโยงตราสนิค้า 

- สนิทรัพย์อื่นๆ ของตราสนิค้า 
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สมมติฐานของการศึกษา 

 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค มผีลเชิงบวกต่อการยอมรับในคุณค่าตราสนิค้าผลิตภัณฑก์ล้วยตากของ

อ าเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณโุลก 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรของการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่ซื้ อผลิตภัณฑก์ล้วยตากของอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก บริเวณ

วัดพระศรีรัตนมหาธาตวุรมหาวิหาร (วัดใหญ่) มจี านวนนักท่องเที่ยว โดยเฉล่ียประมาณ 500 คนต่อวัน    เป็นการเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งใช้แบบสอบถามกับผู้บริโภคที่ซื้ อผลิตภัณฑ์กล้วยตากของจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 222 คน 

ตามตารางค านวณกลุ่มตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

แบบสอบถามที่ปรับปรงุมาจากงานวจิัยที่ผ่านมา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อ

เดอืน อาชีพ สถานภาพ เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคการซื้ อผลิตภัณฑ์กล้วยตากของอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด

พิษณโุลก จ านวน 11 ข้อ เป็นแบบตรวจรายการ (Check List) 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับในคุณค่าตราสินค้าผลิตภัณฑ์กล้วยตากของอ าเภอบางกระทุ่ม 

จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 21 ข้อ โดยแยกออกเป็นปัจจัยด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ จ านวน 5 ข้อ ปัจจัยด้านความภักดีต่อ

ตราสนิค้าจ านวน 5 ข้อ ปัจจัยด้านการตระหนักรู้ ในตราสนิค้าจ านวน 4 ข้อ ปัจจัยด้านความเชื่อมโยงตราสนิค้าจ านวน 4 

ข้อ และปัจจัยด้านสนิทรัพย์อื่นๆ ของตราสนิค้าจ านวน 3 ข้อ เป็นค าถามปลายปิดแบบประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีการ

ก าหนดระดบัให้เลือกตอบ 5 ระดับ ได้แก่ 5 = ยอมรับมากที่สดุ 4 = ยอมรับมาก 3 = ยอมรับปานกลาง    2 = ยอมรับ

น้อย และ1 =ยอมรับน้อยที่สดุ 

 

การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 โดยน าแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน หลังจากนั้นผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่ได้จากการ

ปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญน าไปเกบ็ข้อมูลและหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับจ านวน 30 ชุด โดยวิธีหาค่า

สมัประสทิธิ์อลัฟาของครอนบาคของตวัแปรทั้งหมดที่จะศึกษา ได้ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.985 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ

เชื่อมั่นอยู่ในระดบัสงูมาก 

 1. การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง ในช่วงเดือนธนัวาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ ์

2560 จ านวน 222 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับคนืมา จ านวน 222 ชุด คดิเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่เกบ็รวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยวิธกีารทางสถิติ โดยใช้โปรแกรม

ส าเรจ็รปูทางสถติวิิเคราะห์ค่าสถติ ิดังต่อไปนี้  

 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ โดยการแจกแจงความถี่ และการ

วิเคราะห์หาค่าร้อยละ 

 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นการวิเคราะห์หาความสมัพันธโ์ดยหาค่าสถติ ิT-test และ One-way ANOVA  
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อภิปรายผลการศึกษา 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปร  จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 

หญิง 

62 

160 

27.9 

72.1 

อายุ ต ่ากว่า 21 ปี 

21-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี 

51 ปีขึ้นไป 

12 

57 

95 

44 

14 

5.4 

25.7 

42.8 

19.8 

6.3 

สถานภาพ โสด 

สมรส 

หย่าร้าง/ หม้าย 

119 

86 

17 

53.6 

38.7 

7.7 

ระดับการศกึษา มัธยมศกึษาตอนต้นหรือต ่ากว่า 

มัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทยีบเท่า 

อนุปริญญาหรือเทยีบเท่า        

ปริญญาตรี        

ปริญญาโทหรือสงูกว่า 

14 

24 

6 

110 

68 

6.3 

10.8 

2.7 

49.5 

30.6 

อาชีพ ค้าขาย/ ธุรกจิส่วนตัว 

ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกจิ 

พนักงานเอกชน 

นักเรียน/ นักศกึษา 

อาชีพอื่นๆ 

43 

109 

27 

24 

19 

19.4 

49.1 

12.2 

10.8 

8.6 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท 

10,001-20,000 บาท 

20,001-30,000 บาท 

30,001-40,000 บาท 

40,001 บาท ขึ้นไป 

35 

56 

82 

32 

17 

15.8 

25.2 

36.9 

14.4 

7.70 

 รวม 222 100 

 

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 72 

รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 62 คน คดิเป็นร้อยละ 28 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 30 -40 ปี จ านวน 95 คน คดิ

เป็นร้อยละ 43 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 26 มีสถานภาพเป็นโสด จ านวน 119 

คน คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 39 ส่วนใหญ่เรียนในระดับการศึกษา

ปริญญาตรี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็นการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 

31 ส่วนใหญ่มอีาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวสิาหกจิ จ านวน 109 คน คดิเป็นร้อยละ 49 รองลงมาได้แก่ อาชีพค้าขาย

หรือท าธุรกิจส่วนตัว จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001-30ม000 บาท 

จ านวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 37 รองลงมามรีายได้เฉล่ีย 10,001-20,000 บาท จ านวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 25 
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ตารางที่ 2 พฤตกิรรมผู้บริโภคในการซื้อผลิตภัณฑก์ล้วยตาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวัดพิษณโุลก 

ตัวแปร  จ านวน ร้อยละ 

ความถึ่ในการซ้ือ 1 เดือน/คร้ัง 

3 เดือน/คร้ัง 

6 เดือน/คร้ัง 

1 ปี/คร้ัง 

มากกว่า 1 ปี/คร้ัง 

36 

53 

55 

44 

34 

16.2 

23.9 

24.8 

19.8 

15.3 

ค่าใช้จ่ายในการซ้ือแต่ละคร้ัง น้อยกว่า 100 บาท 

100-500 บาท 

501-1000 บาท 

1001-1500 บาท 

1500 บาทขึ้นไป 

57 

148 

14 

2 

1 

25.7 

66.7 

6.3 

0.9 

0.5 

รู้จักกล้วยตากคร้ังแรกอย่างไร จากช้ันวางสนิค้าจากร้านค้าหรือร้านขายของฝากต่างๆ 

การโฆษณา/ประชาสมัพันธ ์

การบอกต่อหรือค าแนะน าจากบุคคล 

การออกงานแสดงสนิค้า 

อื่นๆ 

151 

14 

32 

24 

1 

68.0 

6.3 

14.4 

10.8 

0.5 

นึกถึงสิ่งใดเป็นล าดับแรก 

 

ช่ือตราสนิค้า 

แหล่งผลิต 

รสชาติอร่อย 

รปูแบบของบรรจุภณัฑ ์

ราคาของผลิตภณัฑ ์

สถานที่จ าหน่าย       

16 

39 

127 

16 

5 

19 

7.2 

17.6 

57.2 

7.2 

2.3 

8.6 

การยอมรับกล้วยตาก 

มากน้อยเพียงใด 

น้อยที่สดุ 

น้อย 

ปานกลาง 

มาก 

มากที่สดุ 

1 

1 

95 

113 

12 

0.5 

0.5 

42.8 

50.9 

5.4 

 รวม 222 100 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะซื้อกล้วยตาก 6 เดอืนต่อครั้ง จ านวน 55 คน คดิเป็น  ร้อยละ 

25 รองลงมา เป็นความถี่ในการซื้ อ 3 เดือนต่อคร้ัง จ านวน 53 คน คิดเป็น ร้อยละ 24 โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อแต่ละคร้ัง 

อยู่ระหว่าง 100-500 บาท จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมา มีค่าใช้จ่ายในการซื้ อแต่ละคร้ัง  น้อยกว่า 100 

บาท จ านวน 57 คน คดิเป็นร้อยละ 26 และส่วนใหญ่รู้จักกล้วยตากครั้งแรกจากชั้นวางสนิค้าจากร้านค้าหรือร้านขายของฝาก 

จ านวน 151 คน คดิเป็นร้อยละ 68 รองลงมา รู้จักกล้วยตากครั้งแรกจากการบอกต่อหรือค าแนะน าจากบุคคล จ านวน 32 คน 

คดิเป็นร้อยละ 14 ส่วนใหญ่นกึถงึรสชาตอิร่อยเป็นล าดบัแรก จ านวน 127 คน คดิเป็นร้อยละ 57 รองลงมา การนึกถงึแหล่งผลติ 

จ านวน 39 คน คดิเป็นร้อยละ 18 และการยอมรับกล้วยตากอยู่ในระดบัมาก จ านวน 113 คน คดิเป็นร้อยละ 51 รองลงมา เป็น

การยอมรับกล้วยตากในระดับปานกลาง จ านวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 43 
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ตารางที่ 3 พฤตกิรรมผู้บริโภคในการตดัสนิใจซื้อผลิตภัณฑก์ล้วยตาก อ าเภอบางกระทุ่ม จงัหวัดพิษณโุลก 

ตัวแปร  จ านวน ร้อยละ 

บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการซ้ือ 

 

ครอบครัว 

เพ่ือน 

ผู้ที่มีช่ือเสยีง 

อื่นๆ 

134 

75 

7 

6 

60.4 

33.8 

3.2 

2.7 

จ านวนการซ้ือแต่ละคร้ัง 1-3 กล่อง/คร้ัง 

4-6 กล่อง/คร้ัง 

7-12 กล่อง/คร้ัง 

มากกว่า 12 กล่องขึ้นไป 

135 

72 

14 

1 

60.8 

32.4 

6.3 

0.5 

ซ้ือในโอกาสใด เมื่อมีความอยากรับประทาน 

ในโอกาสพิเศษต่างๆ 

เพ่ือเป็นของฝาก 

อื่นๆ 

72 

17 

130 

3 

32.4 

17 

58.6 

1.4 

ซ้ือจากที่ใด 

 

 

ร้านเฉพาะตราของผลิตภณัฑก์ล้วยตาก 

ร้านขายฝาก/สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคญัๆ/สถานีขนส่ง 

การสั่งตรงจากโรงงานผลิต/ไปซื้อในแหล่งผลิต 

อื่นๆ  

28 

182 

8 

4 

12.6 

82.0 

3.6 

1.8 

 รวม 222 100 

 

เลือกซ้ือกล้วยตากรปูแบบใด 

 

 

กล้วยตากเคลือบรสต่างๆ 

กล้วยตากชนิดกลม 

กล้วยตากอบน า้ผึ้ ง 

เลือก 

112 

135 

142 

ไม่เลือก 

110 

87 

80 

มูลเหตุในการตัดสนิใจซ้ือกล้วยตาก ช่ืนชอบในตราสนิค้า 

คุณภาพผลิตภณัฑ ์

รปูแบบของบรรจุภณัฑ ์

การบริการของทางร้าน 

การจัดโปรโมช่ันผลิตภณัฑ ์

ราคา 

32 

165 

60 

12 

11 

40 

190 

57 

162 

210 

211 

182 

 

จากตารางที่ 3 อธบิายได้ว่า ครอบครัว คอื บุคคลที่มอีทิธพิลต่อการซื้อกล้วยตากมากที่สดุ จ านวน 134 คน คดิ

เป็นร้อยละ 61 รองลงมา คอื เพ่ือน จ านวน 75 คน คดิเป็นร้อยละ 34 จ านวนการซื้อแต่ละคร้ังมากที่สดุ คอื 1-3 กล่อง จ านวน 

135 คน คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือ จ านวนการซื้ อ 4-6 กล่องต่อครั้ง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนใหญ่จะ

ซื้ อกล้วยตากไปเป็นของฝากมากที่สุด จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 59 รองลงมาคือ ซื้ อไปเมื่อมีความอยาก

รับประทาน จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 33 และส่วนใหญ่จะซื้อจากร้านขายฝาก สถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคัญ และสถานี

ขนส่งมากที่สดุ จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมา ได้แก่ การซื้ อจากร้านเฉพาะตราของผลิตภัณฑก์ล้วยตาก 

จ านวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 12.6 ส่วนรปูแบบในการเลือกซื้อจะเป็น กล้วยตากอบน า้ผึ้ ง รองลงมา เป็นกล้วยตากชนิด

กลม และมูลเหตุในการตัดสนิใจซื้ อกล้วยตาก ส่วนใหญ่ จะพิจารณาคุณภาพผลิตภัณฑม์ากที่สดุ รองลงมา เป็นรูปแบบ

ของบรรจุภัณฑ ์ส่วนราคาเลือกเป็นล าดบัท้ายสดุ 
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การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การยอมรับในคุณค่าตราสนิค้าผลิตภัณฑก์ล้วยตา 

การรับรู้ถึง

คุณภาพ 

ความภกัดีต่อ

ตราสนิค้า 

การตระหนักรู้

ในตราสนิค้า 

ความเช่ือมโยงตรา

สนิค้า 

สนิทรัพย์อื่นๆ ของ

ตราสนิค้า 

เพศ 

อายุ 

สถานภาพ 

ระดับการศกึษา 

อาชีพ 

รายได้ต่อเดอืน 

.006** 

.042* 

.010* 

.123 

.030* 

.181 

.000*** 

.265 

.191 

.102 

.135 

.014* 

.146 

.332 

.229 

.004** 

.001** 

.831 

.020* 

.058 

.008** 

.043* 

.001** 

.022* 

.024* 

.580 

.143 

.001** 

.408 

.328 

หมายเหต:ุ ***นัยส าคญัที่ระดบั .001 **นัยส าคญัที่ระดบั .01 *นัยส าคญัที่ระดบั .05 

 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลกบัการยอมรับในคุณค่าตราสินค้า

ผลิตภัณฑก์ล้วยตาก ได้ผลสรปุดงัต่อไปนี้   

ปัจจัยส่วนบุคคลทางเพศ มีผลกระทบต่อการยอมรับในคุณค่าของตราสนิค้าผลิตภัณฑก์ล้วยตาก ในกรณีการรับรู้

ถึงคุณภาพ (t = -2.781, p < .01) มีผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า (t = -3.821, p < .001) มีผลต่อความเชื่อมโยง ของ

ตราสนิค้า (t = -2.351, p < .05) และมีผลต่อสนิทรัพย์อื่นๆ ของตราสนิค้า (t = -2.280, p < .05) ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

อายุ มผีลต่อการยอมรับในคุณค่าของตราสนิค้าผลิตภัณฑก์ล้วยตาก ในปัจจัยด้านการรับรู้ถงึคุณภาพ (F = 2.523, p < .05) 

ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ มีผลต่อการยอมรับในคุณค่าของตราสนิค้าผลิตภัณฑ์กล้วยตาก ในปัจจัยด้านการ

รับรู้ถึงคุณภาพ (F = 4.716, p < .05) และปัจจัยด้านความเชื่อมโยงของตราสินค้า (F = 4.917, p < .01) ส่วนปัจจัยส่วน

บุคคลด้านระดับการศึกษา มีผลต่อการยอมรับในคุณค่าของตราสนิค้าผลิตภัณฑ์กล้วยตาก ในปัจจัยด้านการตระหนักรู้ ใน

ตราสนิค้า (F = 3.898, p < .05) ปัจจับด้านการความเชื่อมโยง (F = 2.502, p < .01) และปัจจัยด้านสนิทรัพย์อื่นๆ ของ

ตราสนิค้า (F = 5.144, p < .01) ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ มผีลต่อการยอมรับในคุณค่าของตราสนิค้าผลิตภัณฑก์ล้วย

ตากในปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพของตราสนิค้า (F = 2.741, p < .05) ปัจจับด้านการตระหนักรู้ในตราสนิค้า (F = 4.899, p 

< .01) และปัจจัยด้านความเชื่อมโยง ของตราสนิค้า (F = 4.985, p < .01) ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดอืนมผีลต่อ

การยอมรับในคุณค่าของตราสินค้าผลิตภัณฑ์กล้วยตาก       ในปัจจัยด้านความภักดีต่อตราสินค้า (F = 3.214, p < .05) 

และความเชื่อมโยงของตราสนิค้า (F = 2.928, p < .05) 

 

สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับในคุณค่าตราสนิค้าผลิตภัณฑก์ล้วยตากของอ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัด

พิษณุโลก สรุปผลการศึกษาได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางเพศ มีผลกระทบต่อการยอมรับในคุณค่าของตราสนิค้าผลิตภัณฑ์

กล้วยตาก ในกรณกีารรับรู้ถงึคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของคุณนิวรรณ เตอืนใจยา (2556) มผีลต่อความภักดีต่อ

ตราสนิค้า มผีลต่อความเชื่อมโยงของตราสนิค้า และมผีลต่อสนิทรัพย์อื่นๆ ของตราสินค้า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มผีลต่อ

การยอมรับในคุณค่าของตราสนิค้าผลิตภัณฑก์ล้วยตาก ในปัจจัยด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

สถานภาพ มีผลต่อการยอมรับในคุณค่าของตราสนิค้าผลิตภัณฑ์กล้วยตาก ในปัจจัยด้านการรับรู้ถึงคุณภาพ และปัจจัย

ด้านความเชื่อมโยงของตราสนิค้า ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีผลต่อการยอมรับในคุณค่าของตราสนิค้า

ผลิตภัณฑก์ล้วยตากในปัจจัยด้านการตระหนักรู้ในตราสนิค้า ปัจจัยด้านความเชื่อมโยงและปัจจัยด้านสนิทรัพย์อื่นๆ ของ

ตราสนิค้า 

 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ มีผลต่อการยอมรับในคุณค่าของตราสนิค้าผลิตภัณฑก์ล้วยตาก ในปัจจัยด้าน

การรับรู้คุณภาพของตราสนิค้า ปัจจับด้านการตระหนักรู้ ในตราสนิค้า และปัจจัยด้านความเชื่อมโยงของตราสนิค้า  ส่วน
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ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดอืน มีผลต่อการยอมรับในคุณค่าของตราสนิค้าผลิตภัณฑก์ล้วยตาก ในปัจจัยด้านความ

ภักดต่ีอตราสนิค้า และความเชื่อมโยงของตราสนิค้า  

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 

1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นตราสินค้ารสชาติ หรือการเชื่อมโยงกับตราสินค้าที่มีประโยชน์ต่อ

องคก์ร ควรสอบคล้อง และเป็นไปตามสภาพของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคเป็นที่ส  าคญั 

1.2 ในมุมมองของการท าธรุกจิ การตระหนักถงึการยอมรับในตราสนิค้ามสี่วนช่วยให้องคก์รมคีวามย่ังยืนใน

อนาคตต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 

2.1 ควรได้มีการเปรียบเทียบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านไหนที่มีผลต่อการยอมรับในตราสินค้า โดยแยก

ทดสอบหาความสัมพันธ ์ตัวอย่างเช่น เพศชาย หรือเพศหญิง ที่ยอมรับในเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ 

เป็นต้น 

2.2 ควรได้มกีารวิจัยในระดบัเชิงลึกเพ่ือดูจุดแขง็ จุดอ่าน โอกาส และอปุสรรค ของการศึกษาครั้งนี้ ให้ลึกซึ้ ง 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซ้ือเครือ่งดืม่น ้ าสมุนไพรเพือ่สุขภาพ 

ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

วรากร นิยม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มน า้สมุนไพร

เพ่ือสขุภาพในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เพ่ือมวีัตถุประสงค ์1.) เพ่ือศึกษาระดบัความส าคญัปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2.) เพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัย

ส่วนบุคคลกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา โดยใช้แบบสอบถามเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 ราย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้

สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย และใช้สถิติเชิงอนุมาน  ประกอบด้วย การทดสอบความ

แตกต่างที่เกี่ยวข้องกับค่าเฉล่ีย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่เลือกซื้ อเคร่ืองดื่มน ้า

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่ได้รับการบริโภค

เคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพมากที่สดุ ผลการศึกษาเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกเคร่ืองดื่มน า้

สมุนไพรเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้ง 4 ด้าน พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญด้าน

ผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญในประเดน็ของความสะอาดและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ (�̅� = 4.23) ด้านราคาให้

ความส าคญัในประเดน็ความเหมาะสมและคุณภาพของเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพร (�̅� = 4.08) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายให้

ความส าคญัในประเดน็ความสะอาดของสถานที่จัดจ าหน่าย (�̅� = 4.16) และ ด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคญัใน

ประเดน็ของข้อมูลความรู้ เกี่ยวกบัเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพร (�̅� = 4.03) 
ค าส าคญั: ส่วนประสมทางการตลาด  ผู้บริโภค  เคร่ืองดื่มน า้สมนุไพร  

 

Abstract 

This research aimed at studying the marketing mix factors about buying healthy herb juices in Hat Yai, 

Songkhla. The research purposes were (1) studying the significance of marketing mix factors regarding buying 

healthy herb juices, and comparing to individuals and marketing mix factors about buying herb juices. The research 

instruments were questionnaires with 385 samples. The data was analyzed by descriptive statistics and inferential 

statistics. The descriptive statistics composed of frequency, percentage, and average. For inferential statistics, it 

consisted of differentiating average, and analyzing variation. 

This result revealed that herb juice consumers in Hat Yai are majority of ladies from 385 samples. In term 

of the marketing mix factors, consumers give precedence to (1) product: clean and safe package (�̅� = 4.23), (2) 
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price: quality of herb juice (�̅� = 4.08), (3) place and distribution: clean shop (�̅� = 4.16), and (4) marketing 

promotion: information of herb juice (�̅� = 4.03). 

Keywords: marketing mix factor, consumer, herb juice 

 

บทน า 

สงัคมในยุคปัจจุบัน กระแสรักสุขภาพของผู้บริโภคได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่จ ากดัเฉพาะผู้สงูอายุหรือ

คนวัยท างานเท่านั้น แต่ยังแผ่ขยายอาณาเขตไปถึงคนรุ่นใหม่ที่แม้ว่าอายุยังน้อย ไม่มีปัญหาสุขภาพแต่กลับเห็น

ความส าคัญของสขุภาพเช่นเดยีวกนั จากกระแสดังกล่าวท าให้คนหันมาสนใจสิ่งที่มาจากธรรมชาติมากขึ้น เหน็ได้จากคน

ในปัจจุบันน าสมุนไพรมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายเช่น ยารักษาโรค รับประทานเป็นอาหาร ท าเป็นเครื่องดื่ม ท าอาหาร

เสริมบ ารุงร่างกายใช้เป็นยาลดความอ้วนใช้ขับสารพิษ ใช้ท าผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่างๆ รวมถึงเป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตยาแผนปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศเขตร้อนท าให้เกิดกระแสนิยมเคร่ืองดื่มสมุนไพรที่ช่วยดับ

กระหายคลายร้อนโดยทางเวบ็ไซต์ทอ็ปเทนไทยแลนด์ซึ่งเป็นเวบ็ไซตท์ี่จัด 10 อนัดับในเมืองไทยได้มีการรวบรวมไว้ดงันี้  

1.น า้เกก๊ฮวย 2.น า้เฉากว๊ย 3.น า้ล าไย 4.น า้กระเจี๊ยบ 5.น า้มะตมู 6.น า้ใบเตย 7.น า้อญัชัน 8.น า้ตะไคร้ 9. น า้หล่อฮั้งก้วย 

10. น า้ใบบวับก ( ทอ๊ปเทนไทยแลนด ์2557,ออนไลน์) เมื่อผู้บริโภคหันมาให้ความนิยมเครื่องดื่มน า้สมุนไพรปัจจุบนัจงึ

มีเครื่องดื่มน า้สมุนไพรวางจ าหน่ายในตลาดมากมายหลายชนิด อย่างไรกด็ีปัญหาที่ส  าคัญของเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรคือ

ปัญหาในเรื่องความมั่นใจในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑร์วมถึงไม่รู้จักสรรพคุณของเครื่องดื่มน า้สมุนไพรบางประเภทดี

เพียงพอ ดงันั้นการขยายตวัของตลาดเคร่ืองดื่มสมุนไพรจึงขึ้นอยู่กบัความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสรรพคุณของสมุนไพร

ของผู้บริโภคอีกด้วย (เกษตรธรรมชาติ.2546)ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ เกี่ยวกับเคร่ืองดื่มน ้าสมุนไพรเพราะมี

ประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยในการดับกระหายร้อนและมีสรรพคุณรักษาโรคภัยไข้เจบ็ ท าให้ร่างกายสมบูรณแ์ขง็แรง ส่งผล

ให้ชีวิตของผู้บริโภคมีความสขุ การผลิตน า้สมุนไพรหรือเครื่องดื่มสมุนไพร เป็นการน าส่วนต่าง ๆ ของพืชสมุนไพรมา

แปรรูป ได้แก่ ส่วนของใบ ดอก เมลด็ ผล หรือใช้ทุกส่วนมาปรุงเพ่ือความสะดวกในการรับประทาน ซึ่งนอกจากจะได้

คุณค่าทางยาแล้วยังได้กลิ่นและรสตามธรรมชาติของสมุนไพรนั้ น นอกจากนั้ นยังเป็นการสนับสนุนการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติของเราให้มีประโยชน์เพ่ิมมากขึ้ น โดยเฉพาะปัจจุบันประชาชนเริ่มเห็นคุณค่าของเครื่องดื่มน ้า

สมุนไพรในฐานะเครื่องดื่มแก้กระหายและมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ส่งผลให้ธุรกิจน ้าสมุนไพรในประเทศ

ขยายตวัสงูขึ้น  โดยเฉพาะเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพที่ผู้ประกอบการสนใจเข้ามาลงทุนธรุกจินี้  ในตลาดมเีคร่ืองดื่ม

น า้สมุนไพรหลายย่ีห้อที่ออกสู่ตลาดทั้งในรปูรสชาตแิละบรรจุภัณฑท์ี่แตกต่างกนัเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเลือกดื่มได้ (ช่อ

ผกา ธรรมจินดากุล, 2550)ประเทศไทยมจี านวนประชาชนที่บริโภคเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพเป็นประจ าเพ่ิมขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีฐานะดีและวัยคนท างาน เคร่ืองดื่มน ้าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพประกอบไปด้วย

สารอาหารต่าง ๆ เช่น วิตามินซี  วิตามินเอ ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายในการช่วยป้องกนัโรค ปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มมองหา

เครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสุขภาพที่ไม่มีส่วนผสมของน า้ตาลมากขึ้นและชอบบริโภคเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรที่บรรจุกระป๋อง 

เพราะสามารถเกบ็ไว้ได้นาน ราคาย่อมเยาและรสชาติอร่อย หลายคนตระหนักว่าเครื่องดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพนั้นมี

ความส าคัญต่อภาวะโภชนาการ ในอนาคตจะได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเ์ พ่ือจ าหน่ายทั้งตลาดภายในประเทศและ

ตลาดต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ผู้ผลิตต้องพยายามหาสมุนไพรชนิดอื่น ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์เพ่ือน ามาแปรรูปเป็น

เคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพ และสามารถสร้างเอกลักษณค์วามเป็นเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพของไทยได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ นอกจากการแสวงหาพืชสมุนไพรชนิดใหม่ ๆ ในการแปรรูปเป็นเครื่องดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสุขภาพแล้ว 

จุดอ่อนของผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือเจ้าของธุรกจิชุมชน คือ การขาดความรู้ ด้านการตลาดและการน ากลยุทธก์ารตลาด

ไปปรับใช้กบัผลิตภัณฑข์องตน เพ่ือสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ดงันั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพ ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางให้

ผู้ประกอบการและผู้จ าหน่ายก าหนดกลยุทธส์่วนประสมทางการตลาดได้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้บริโภค จึง จะ

น าไปสู่ความส าเรจ็ในการท าการตลาดเครื่องดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพต่อไปวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้  1.)เพ่ือศึกษา
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ระดับความส าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพของผู้บริโภคในอ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 2.)เพ่ือเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนบุคคลกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มน า้

สมุนไพรเพ่ือสขุภาพ 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

 การศึกษาครั้ งนี้ เป็นเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเลือกซื้ อเครื่ องดื่มน ้าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพของผู้ บริโภคด้วย

แบบสอบถามการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือมุ่งศึกษาถึงเพ่ือศึกษาระดับความส าคัญปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยเกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากจ านวนประชากรผู้บริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่ชัดเจน จึงใช้

วิธกีารสมัภาษณ์กลุ่มผู้บริโภคในการเลือกซื้ อจ านวน 385 ตัวอย่างโดยใช้สตูร W.G. Cochran (1953)และใช้วิธกีารสุ่ม

ตามสะดวก (Convenience Samplings) แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืส าหรับใช้ในการส ารวจคร้ังนี้ โดยเกบ็ข้อมูลจากแหล่ง

อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยแบ่งพ้ืนที่การเกบ็ข้อมูลเป็น 3 พ้ืนที่ ประกอบด้วย (1) บริเวณโรงพยาบาลสงขลา

นครินทร์ เกบ็กลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 คน (2) บริเวณตลาดเขยีวคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เกบ็กลุ่มตัวอย่างจ านวน 85 คน (3) ร้านน า้หมุน ถนนศุภสารรังสรรค์ เกบ็กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน เป็นต้น การ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธกีารทางสถติโิดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูโดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติเิชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่  (Frequency Distribution) และค่าร้อยละ  (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 

 
                                                         ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพ ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.0 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 26 - 35ปี คิดเป็นร้อยละ 29.6 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มี

ระดับการศึกษาช่วงปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40.8 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีสภาพการสมรสโสด คิดเป็นร้อยละ 52.2 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 40.3 ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 

9,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 29.4 และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกที่จะบริโภคแบบขวด คิดเป็นร้อยละ 

70.9 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มน า้สขุภาพเพ่ือสขุภาพในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มน า้สขุภาพเพ่ือสขุภาพในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.98) โดยด้านราคา(�̅�= 3.99)อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (�̅�= 3.85) ด้านการจัดจ าหน่าย (�̅�= 4.07) และด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�= 4.02) อยู่ในระดับ

มากตามล าดับ ในประเดน็ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแยกประเดน็ ดังนี้  ด้านผลิตภัณฑ์  พบว่า ผู้บริโภคให้

ความส าคัญในเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรมีการบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดและปลอดภัย (�̅�= 4.23) ด้านราคาพบว่าผู้บริโภคให้

ความส าคัญในประเดน็ความเหมาะสมและคุณภาพของเครื่องดื่มน า้สมุนไพร (�̅� = 4.08) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคญัในประเดน็ความสะอาดของสถานที่จัดจ าหน่าย (�̅� = 4.16) และ ด้านการส่งเสริมการตลาด

พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคญัในประเดน็ของข้อมูลความรู้ เกี่ยวกบัเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพร (�̅� = 4.03)  
  



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1155 

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพในอ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจ าแนกตามอายุ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด อาย ุ n (�̅�) (SD) F Sig. 

ด้านผลิตภณัฑ ์ 15-25ปี 90 4.24 .555 5.267 .000* 

 26-35ปี 114 4.02 .537   

 36-45ปี 83 3.85 .652   

 46-55ปี  71 3.96 .598   

 55ปีขึ้นไป 27 3.98 .532   

 รวม 385 4.02 .592   

ด้านราคา 15-25ปี 90 4.17 .544 2.776 .027* 

 26-35ปี 114 3.97 .582   

 36-45ปี 83 3.92 .737   

 46-55ปี 71 3.87 .708   

 55ปีขึ้นไป 27 3.99 .593   

 รวม 385 3.99 .641   

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 15-25ปี 90 4.12 .641 3.135 .015* 

 26-35ปี 114 4.08 .596   

 36-45ปี 83 3.83 .702   

 46-55ปี 71 3.93 .693   

 55ปีขึ้นไป 27 4.16 .599   

 รวม 385 4.02 .656   

       

ด้านการส่งเสริมการตลาด 15-25ปี 90 4.15 .641 5.683 .000* 

 26-35ปี 114 3.91 .648   

 36-45ปี 83 3.71 .729   

 46-55ปี 71 3.73 .726   

 55ปีขึ้นไป 27 3.84 .631   

 รวม 385 3.89 .695   

ภาพรวม 15-25ปี 90 4.17 .530 4.838 .001* 

 26-35ปี 114 4.00 .506   

 36-45ปี 83 3.83 .626   

 46-55ปี 71 3.87 .599   

 55ปีขึ้นไป 27 3.99 .491   

 รวม 385 3.98 .567   

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มอีายุต่างกนั ให้ความส าคญักบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน

การเลือกซื้ อผลิตภัณฑเ์ครื่องดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพทั้งโดยภาพรวมละรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้าน

การจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัทุกด้านอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มน ้าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพในอ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจ าแนกตามอาชีพ 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 
อาชีพ n (�̅�) (SD) F Sig. 

ด้านผลิตภณัฑ ์ นักเรียนนักศกึษา 106 4.33 .505 12.720 .000* 

 รับจ้าง 64 3.88 .527   

 ข้าราชการ

รัฐวิสาหกจิ 

155 4.00 .584   

 ค้าขาย  

ธุรกจิส่วนตัว 

30 3.67 .437   

 พนักงานเอกชน 30 3.77 .693   

 รวม 385 4.02 .592   

ด้านราคา นักเรียนนักศกึษา 106 4.29 .500 10.588 .000* 

 รับจ้าง 64 3.76 .569   

 ข้าราชการ

รัฐวิสาหกจิ  

155 3.95 .686   

 ค้าขาย  

ธุรกจิส่วนตัว 

30 3.75 .560   

 พนักงานเอกชน 30 3.83 .688   

 รวม 385 3.99 .641   

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย นักเรียนนักศกึษา 106 4.26 .553 6.468 .003* 

 รับจ้าง 64 3.84 .634   

 ข้าราชการ

รัฐวิสาหกจิ  

155 3.99 .671  

 

 

 

 

ค้าขาย  

ธุรกจิส่วนตัว 

30 3.84 .633 

 พนักงานเอกชน 30 3.78 .750   

 รวม 385 4.02 .6.56   

ด้านการส่งเสริมการตลาด นักเรียนนักศกึษา 106 4.28 .578 13.974 .000* 

 รับจ้าง 64 3.76 .674   

 ข้าราชการ

รัฐวิสาหกจิ  

155 3.76 .670   

 ค้าขาย  

ธุรกจิส่วนตัว 

30 3.73 .698   

 พนักงานเอกชน 30 3.56 .711   

 รวม 385 3.89 .695   

ภาพรวม นักเรียนนักศกึษา 106 4.29 .470 13.213 .000* 

 รับจ้าง 64 3.80 .508   

 ข้าราชการ

รัฐวิสาหกจิ  

155 3.93 .569   

 ค้าขาย  

ธุรกจิส่วนตัว 

30 3.76 .470   
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 พนักงานเอกชน 30 3.73 .633   

 รวม 385 3.98 .567   

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพต่างกนั ให้ความส าคัญกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

ในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสุขภาพทั้งโดยภาพรวมละรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้ อเครื่องดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสุขภาพในอ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลาจ าแนกตามสภาพการสมรส จ าแนกตามรายได้ต่อเดอืน 

ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 
รายไดต่้อเดือน n (�̅�) (SD) F Sig. 

ด้านผลิตภณัฑ ์ ต ่ากว่า 9,000 บาท 113 4.25 .533 9.335 .000* 

 9,001-13,000บาท  74 3.80 .563   

 13,001-17,000บาท 46 3.78 .581   

 17,001- 21,00บาท  43 4.03 .569   

 สงูกว่า 21,000 บาท 109 4.02 .598   

 รวม 385 4.02 .592   

ด้านราคา ต ่ากว่า 9,000 บาท 113 4.22 .535 8.514 .000* 

 9,001-13,000บาท  74 3.78 .573   

 13,001-17,000บาท 46 3.73 .619   

 17,001- 21,00บาท 43 3.89 .589   

 สงูกว่า 21,000 บาท 109 4.04 .691   

 รวม 385 3.99 .641   

 

ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

ต ่ากว่า 9,000 บาท 113 4.18 .601 5.350 .003* 

 9,001-13,000บาท 74 3.81 .676   

 13,001-17,000บาท 46 3.80 .664   

 17,001- 21,00บาท 43 4.05 .593   

 สงูกว่า 21,000 บาท 109 4.06 .667   

 รวม 385 4.02 .656   

ด้านการส่งเสริมการตลาด ต ่ากว่า 9,000 บาท 113 4.24 .591 12.760 .000* 

 9,001-13,000บาท 74 3.62 .680   

 13,001-17,000บาท 46 3.70 .659   

 17,001- 21,00บาท 43 3.82 .701   

 สงูกว่า 21,000 บาท  109 3.81 .679   

 รวม 385 3.89 .695   

ภาพรวม ต ่ากว่า 9,000 บาท 113 4.22 .503 11.119 .000* 

 9,001-13,000บาท  74 3.75 .543   
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 13,001-17,000บาท 46 3.75 .560   

 17,001- 21,00บาท 43 3.95 .566   

 สงูกว่า 21,000 บาท  109 3.98 .553   

 รวม 385 3.98 .567   

 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือน ให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดในการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสุขภาพทั้งโดยภาพรวมละรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

 

อภิปรายผล   

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพในอ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดงันี้  

1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่

แตกต่างกนัส่งผลให้การบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพ่ือสขุภาพไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของวนิดา นิเวศน์ม

รินทร์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2556) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ืองภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มสมุนไพรไทยกับการ

ตัดสินใจซื้ อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพระดับการศึกษาอาชีพและ

รายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรไม่แตกต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพ่ือสขุภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีผลต่อการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพร โดยรวมมีระดับความส าคญัมาก

เรียงล าดบัดงันี้  คอื ด้านผลิตภัณฑ ์ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั โดยพิจารณา

จากปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ ์ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัคือ ความสะอาดและปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย

ของประสทิธิ์พร วีระยุทธว์ิไล (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้ อเคร่ืองดื่ม

สมุนไพรของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีผลต่อการตัดสนิใจซื้ อ ที่

มคีวามส าคญัในระดบัมาก และปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑอ์นัดบัแรก คอื ความสะอาด 

3. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพ่ือสขุภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ด้านเพศ 

เพศที่แตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มสมุนไพร โดย

ภาพรวมแต่ละด้านไม่แตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของวีระชัย โกมลจินดากุล (2552) เรื่องศึกษากลยุทธท์าง

การตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพ่ือสุขภาพที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อของผู้บริโภคในอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีผล

การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัจจัยกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม ไม่

แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ 

4. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพ่ือสขุภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ด้านอายุ 

อายุที่แตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มสมุนไพร โดย

ภาพรวมแต่ละด้านแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของกุมุทนิี พัววิบูลย์กจิ (2556) ศึกษาเรื่อง พฤตกิรรมการซื้ อ

น า้ผลไม้พร้อมดื่ม 100 % ของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจัยน าด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์กบัปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกซื้อน า้ผลไม้พร้อมดื่ม 100 %  

5. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพ่ือสขุภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ด้านรายได้ 
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รายได้ที่แตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มสมุนไพร โดย

ภาพรวมแต่ละด้านแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวนิดา นิเวศน์มรินทร์และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 

(2556)ได้ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มสมุนไพรไทยกับการตัดสินใจซื้ อของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร

พบว่ารายได้ที่แตกต่างกนัไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทย 

6. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพ่ือสขุภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ด้านระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่ม

สมุนไพร โดยภาพรวมแต่ละด้านแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของวนิดา นิเวศน์มรินทร์และ กติตพัินธ ์คงสวัสดิ์

เกียรติ (2556)ได้ศึกษาเรื่ องภาพลักษณ์ของเครื่ องดื่มสมุนไพรไทยกับการตัดสินใจซื้ อของผู้ บริโภคใน เขต

กรุงเทพมหานครพบว่ารายได้ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทย พบว่าระดับการศึกษาที่

แตกต่างกนัไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทย 

7. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพ่ือสขุภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ด้านอาชีพ 

อาชีพแตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มสมุนไพร โดย

ภาพรวมแต่ละด้านแตกต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของวีระชัย โกมลจินดากุล (2552) ศึกษากลยุทธท์างการตลาด

ของพืชสมุนไพรไทยเพ่ือสขุภาพที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภคในอ าเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรีพบว่าผู้บริโภคที่มี

อาชีพต่างกนั มคีวามคดิเหน็ในภาพรวมปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนั 

8. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรเพ่ือสขุภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา ด้านสถานภาพ  

สถานภาพที่แตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพร โดย

ภาพรวมแต่ละด้านแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวนิดา นิเวศน์มรินทร์และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 

(2556) ได้ศึกษาเรื่องภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มสมุนไพรไทยกับการตัดสินใจซื้ อของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า สถานภาพที่แตกต่างกนัไม่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเคร่ืองดื่มสมุนไพรไทย 

  

สรุปผลการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพ

ของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มน า้สขุภาพเพ่ือสขุภาพในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มน า้สขุภาพเพ่ือสขุภาพในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�= 3.98) โดยด้านราคา(�̅�= 3.99 )อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมา ด้านการส่งเสริม

การตลาด (�̅�= 3.85) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย �̅� (= 4.02) และด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�= 4.02) อยู่ในระดับมาก

ตามล าดบั 

2.เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือ

สขุภาพ 

ผลการเปรียบเทยีบเพศต่างกนั จะมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเครื่องดื่มน า้

สมุนไพรเพ่ือสขุภาพในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาแตกต่างกนั พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้ง

ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบในการเลือกซื้ อเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ที่มีผลต่อการ

ตดัสนิใจซื้อ จ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้บริโภคที่มอีายุแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อการเลือกซื้ อเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการเลือกซื้ อ แตกต่างกัน เมื่อ
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พิจารณารายด้านพบว่า บริโภคที่มีอายุต่างกนัมคีวามคิดเหน็ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อเคร่ืองดื่ม

น า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาด้านการจัดจ าหน่าย ด้าน

การส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่างกนั ผู้บริโภคที่มอีายุต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือก

ซื้อเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาด้านผลิตภณัฑ ์

และด้านราคาแตกต่างกนั  

เปรียบเทียบในการเลือกซื้ อเครื่องดื่มน ้าสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ อ จ าแนกตามระดับ

การศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพ

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มผีลต่อการเลือกซื้อ แตกต่างกนั 

เปรียบเทยีบการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ จ าแนกตามสภาพการสมรส พบว่า 

ผู้บริโภคที่มสีภาพการสารสมรสที่แตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพที่มผีลต่อ

การตดัสนิใจซื้อด้านผลิตภัณฑ ์ ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ แตกต่างกนั 

เปรียบเทยีบเลือกซื้อเคร่ืองดื่มน า้สมุนไพรเพ่ือสขุภาพที่มผีลต่อการเลือกซื้อ จ าแนกตามรายได้ต่อเดอืน พบว่า ผู้บริโภค

ที่มรีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั ให้ความส าคญัต่อการการเลือกซื้อเคร่ืองดื่มน า้สมนุไพรเพ่ือสขุภาพที่มผีลต่อการตดัสนิใจ

ซื้อด้านผลิตภัณฑ ์ ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการสง่เสริมการตลาด มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ แตกต่างกนั  
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ในการให้ค าแนะน าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนท าให้การค้นคว้าอสิระฉบบันี้ เสรจ็สมบูรณ ์นอกจากนี้  ผู้วิจัยขอ

กราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ เสียเวลาอันมีค่าเพ่ือตรวจสอบการค้นคว้าอิสระในครั้ งนี้  และขอกราบ

ขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเหลือและสละเวลาเพ่ือมาประเมนิแบบสอบถาม ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละ

เวลาอนัมค่ีาจนท าให้สารนิพนธฉ์บบันี้ส  าเรจ็ลุล่วงอย่างด ีขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ร่วมรุ่น 4 หลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน ที่ได้ให้ก าลังใจในการศึกษา มคีวามสขุร่วมกนัในช่วงเวลาที่ด ีๆ ของชีวติ 

และเหนือสิ่งอื่นใดผู้วิจัยซาบซึ้ งถึงพระคุณของพ่อแม่และครอบครัวที่ได้ให้โอกาสที่ดีในการศึกษาคร้ังนี้  คุณค่าและ

ประโยชน์ที่พึงมจีากการค้นคว้าอสิระฉบบันี้  ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มพีระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  
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บทคดัย่อ 

 สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์เป็นสมรรถนะที่มีความส าคัญมากในการด ารงชีวิตในยุค

ศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องประยุกต์ใช้ความรู้ วิทยาศาสตร์ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น จากผลการประเมินพบว่า

นักเรียนไทยได้คะแนนเฉล่ียในระดบัต ่าดงันั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาด้วยการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ซึ่งการ

เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเน้นการสร้างและพัฒนาแบบจ าลองเพ่ืออธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์ จะเหน็

ได้ว่าการเรียนรู้นี้ สามารถพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวได้ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

แบบจ าลองเป็นฐานที่พัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่องเชื้ อเพลิงซากดึกด าบรรพ์และ

ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวิทยาศาสตร์

ภูมิภาคแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง การวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามวงจร PAOR ซึ่งเป็นการ

ปฏบิตัซิ า้ 3 วงรอบ ด าเนินการวิจัยโดยจัดการเรียนรู้  3 แผน จ านวน 12 ชั่วโมง เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะ

การอธบิายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และใบกจิกรรมและน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหาและสถิติพ้ืนฐาน 

ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสามารถพัฒนาสมรรถนะดงักล่าวได้ โดยนักเรียนที่ผ่านการ

จัดการเรียนรู้ได้คะแนนสมรรถนะหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนและมกีารพัฒนาสมรรถนะเพ่ิมสงูขึ้นอย่างเป็นล าดบั 

ค าส าคญั: แบบจ าลองเป็นฐาน  สมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์   

 

Abstract 

A competency to explain phenomena scientifically is very important in 21 st century skills that applied 

knowledge of science for explaining phenomena. According to the assessment results, Thai students’ the competency 

was low. As thus, this problem is needed to be solved.   Model-based learning, MBL, emphasis on developing 

models into explaining phenomena scientifically. Therefore, model-based learning can develop students’ explaining 

phenomena scientifically competency. The purpose of this research was to investigate students’ competency to 

explain phenomena scientifically using model-based learning (MBL) approach in learning the topic of fossil fuels 
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and products. The targeted students for the study were grade 11 th students registered in 2 nd semester of 2016 

academic year.  In the study, classroom action research was employed as a research framework.  In the research 

process, the cycle of PAOR was run in three rounds.  The research was conducted by using the three developed 

lesson plans of 12  hours in total using model-based learning approach and the data was collected by using the 

developed explaining phenomena scientifically competency test and activity work sheets. The data was analyzed by 

content analysis and basic statistics.  The result showed that the model-based learning approach can develop 

students’ explaining phenomena scientifically competency. The students’ competency post-test score is higher than 

that of the pre-test one and students have developed increasingly in term of explaining phenomena scientifically 

competency. 

Keywords: MODEL-BASED LEARNING, EXPLAIN PHENOMENA SCIENTIFICALLY 

 

บทน า 

  ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ทางด้านสงัคม  เศรษฐกจิ และสิ่งแวดล้อม อกีทั้งเข้าสู่โลกยุคใหม่

แห่งศตวรรษที่ 21 ที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์เพ่ิมสงูขึ้น ดังนั้นการการศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา

ตามไปด้วยเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกบัสถานการณ์อนัพลิกผันที่เข้ามา ดังจะเหน็ได้จากการศึกษาประเทศไทยเน้น

พัฒนาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นทกัษะการเรียนรู้ที่ต้องการให้นักเรียนมีกระบวนการคดิวิเคราะห์ คดิสงัเคราะห์ และ

คิดแก้ไขปัญหาเป็น และได้เข้าร่วมโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programme for 

International Student Assessment) ทั้งนี้ เพ่ือประเมนิว่านักเรียนสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งประเมินด้วยกนัทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ การรู้ เรื่องการอ่าน การรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้ เรื่อง

วิทยาศาสตร์ (OECD, 2013, p. 5) โดยผลการประเมินการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ของนักเรียนไทย

ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 436, 429, 421, 425, 444 และ 421 คะแนน ในปี ค.ศ. 2000, 2003, 2006, 2012 และ 

2015 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียปี ค.ศ. 2006 และ 2015 ซึ่งเน้นประเมินการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ พบว่า 

คะแนนเฉล่ียของนักเรียนไทยได้เพียง 421 คะแนนทั้ง 2 ปี ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉล่ียของ OECD (493 คะแนน) มากกว่าหนึ่ง

ระดับ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 4) เมื่อวิเคราะห์หา

สาเหตุ พบว่า การจัดการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นรูปแบบบรรยายและท่องจ าเพ่ือน าความรู้ ไปสอบเท่านั้น  นักเรียน

ไม่ได้น าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเลย นั้นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยควรได้รับการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาของนักเรียนอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้ก้าวทนันานาชาต ิ(ส านักงานเลขาธกิารกระทรวงศึกษาธกิาร, 2557, หน้า 57)  

 ประชาชนในสงัคมไทยปัจจุบนัโดนหลอกให้หลงเชื่อข่าวสารที่มองผวิเผนิไม่สามารถอธบิายด้วยวิทยาศาสตร์แต่

แท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งสามารถอธบิายด้วยเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ได้ เช่น ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อกลยุทธท์างการตลาด

โดยเฉพาะกนิกลูต้าแล้วจะท าให้ผวิขาว กระจ่างใส ซึ่งสามารถน าเอาความรู้วิทยาศาสตร์เข้ามาอธบิายได้โดยใช้ความรู้ เรื่อง

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) (เจษฎา, 2559, ออนไลน์) จึงชี้ ให้เห็นว่า ประชาชนไทยไม่สามารถน าเอาความรู้

วิทยาศาสตร์ที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้น นักเรียนควรได้รับการพัฒนา

สมรรถนะการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเร่งด่วนเพ่ือที่จะไม่ตกเป็นเหย่ือในสังคมชีวิตจริง ซึ่งสมรรถนะดังกล่าว

ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ ย่อย 5 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ 1) ดึงความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้สร้างค าอธบิายที่สมเหตสุมผล 2) ระบุ ใช้และ

สร้างรูปแบบการอธิบายและการแสดงข้อมูล 3) พยากรณ์การเปล่ียนแปลงในเชิงวิทยาศาสตร์และให้เหตุผลที่

สมเหตุสมผล 4) เสนอการอธบิายด้วยสมมติฐาน 5) อธบิายถึงศักยภาพของความรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้เพ่ือ

สงัคม (OECD,  2013, p. 15) และข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกบัผลการประเมินสมรรถนะข้างต้นในปี ค.ศ. 2000 และ 

2009 พบว่านักเรียนไทยได้คะแนนเฉล่ียคงที่ ผนวกกบัได้คะแนนเฉล่ียในสมรรถนะเพียง 419 คะแนนในปี ค.ศ. 2015 

ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉล่ียของ OECD (493) มาก (OECD, 2016, p. 94)  
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 จากการศึกษาบริบทของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภมูิภาค พบว่า เป้าหมายของโรงเรียน คือ มุ่ งเน้นผลิตนักเรียน

ให้เป็นเยาวชนที่มคุีณภาพทดัเทยีมกบัโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นน าของนานาชาต ิให้ความส าคญักบัการประยุกตใ์ช้เนื้ อหา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือเตรียมพร้อมในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตที่สามารถแข่งขันได้ในระดับ

ประชาคมโลก (กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย, 2555, หน้า 1) แต่จากการรายงานผลการประเมินการรู้ เรื่ อง

วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนดังกล่าว พบว่า ผลคะแนนการรู้ เร่ืองวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเหน็ได้ชัดจาก

ร้อยละ 69.60 ในปี ค.ศ. 2012 (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธกิาร, 2556, หน้า 

226)  เป็นร้อยละ 60 ในปี ค.ศ. 2015 (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ, 

2559, หน้า 249) และสอดคล้องกบัผลการทดสอบเบื้องต้นของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบมาจาก 

PISA Thailand ผลปรากฏว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแสดงออกถึงสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง

วิทยาศาสตร ์

 จากการศึกษาเนื้ อหาที่ช่วยให้นักเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมในสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง

วิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้เลง็ถงึเนื้อหาที่มคีวามสมัพันธก์บัเชื้ อเพลิง เนื่องจากเป็นพลังงานที่ต้องการใช้มากในชีวิตประจ าวัน 

เช่น การขนส่ง การสื่อสาร ผลิตภัณฑต่์างๆที่มาจากเชื้อเพลิง เป็นต้น และมแีนวโน้มของความต้องการใช้เชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้น

ทุกวัน ซึ่งเนื้ อหาเกี่ยวกบัเชื้ อเพลิงได้จัดอยู่ในชื่อเรื่อง เชื้ อเพลิงซากดึกด าบรรพ์และผลิตภัณฑ ์(สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธกิาร, 2553, หน้า 93) แต่จากเหตกุารณแ์ท่นขดุเจาะน า้มนัระเบดิที่เมก็ซิโก 

เมื่อปีพุทธศักราช 2553 ได้สร้างความเสยีหายอย่างรนุแรงต่อเศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อมอย่างมหาศาล (ประชาชาตธิุรกจิ

ออนไลน์, 2556) สาเหตทุี่ท  าให้แท่นขดุเจาะน า้มนัระเบิดสามารถอธบิายได้ด้วยเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้องมี

ความสามารถสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ เนื้ อหาดังกล่าวสอดคล้องกับบริบทของกรอบการ

ประเมนิการรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ปี 2015 คอื บริบทระดบัท้องถิ่น/ประเทศ และระดบัโลก  

 จากการส ารวจรูปแบบจัดการเรียนรู้ ในปีการศึกษาที่ผ่านๆมาในบทเรียน เร่ือง เชื้ อเพลิงซากดึกด าบรรพ์และ

ผลิตภัณฑ ์โดยผู้วิจัยได้สมัภาษณอ์ย่างไม่เป็นทางการกบัครผูู้สอนในรายวิชาเคม ีพบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้นให้

นักเรียนสบืค้นข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง พร้อมทั้ งท ารายงานการสบืค้นข้อมูลและน าเสนอข้อมูลที่ได้ศึกษา 

ซึ่งเป็นการจัดกจิกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทกัษะการสบืค้นข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง แต่ทกัษะที่เกดิขึ้นนี้

อาจยังไม่เพียงพอส าหรับนักเรียนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตรงตามเป้าหมายของ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่เน้นให้นักเรียนประยุกต์ใช้เนื้ อหาวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมพร้อมพัฒนาประเทศชาติใน

อนาคต ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนเผชิญกบัปัญหาที่เกดิขึ้นจริงในชีวิตจริง

และสามารถประยุกต์ใช้เนื้ อหาวิทยาศาสตร์เพ่ือน ามาสู่การสร้างค าอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่

ก  าลังเผชิญ จากการศึกษาค้นคว้ากจิกรรมการเรียนรู้ที่จะพัฒนาสมรรถนะข้างต้น พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้

แบบจ าลองเป็นฐาน (Model-based learning) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ วิทยาศาสตร์

น ามาสู่การสร้างค าอธบิายปรากฏการณท์างวิทยาศาสตร์มากกว่าเน้นการสร้างองคค์วามรู้ เชิงเนื้อหา (Krajcik and Merritt 

2012; Lehrer and Schauble 2012; Lee and Kim 2013, p. 1076)  โดยในการจัดการเรียนรู้นักเรียนจะได้เผชิญกบั

สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัในชีวิตจริงและสร้างแบบจ าลองขึ้นมาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอสิ่งที่เป็นเป้าหมายด้วย

เหตุและผลทางวิทยาศาสตร์และช่วยพยากรณ์การเปล่ียนแปลงปรากฏการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้ (Schwarz et al., 

2009, p. 632) ซึ่งมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นเข้าถึงปรากฏการณ์ 2) ขั้นสร้างแบบจ าลอง 3) ขั้นส ารวจและ

ตรวจสอบเชิงประจักษ์ 4) ขั้นประเมนิแบบจ าลอง 5) ขั้นประเมนิแบบจ าลองด้วยแนวคดิอื่นๆ 6) ขั้นปรับปรงุและแก้ไข

แบบจ าลอง 7) ขั้นใช้แบบจ าลองท านายและอธบิายปรากฏการณอ์ื่นๆ 

 จากสภาพการณด์ังกล่าว ผู้วิจัยจึงศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน เรื่อง เชื้ อเพลิงซาก

ดึกด าบรรพ์และผลิตภัณฑ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง

วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสมรรถนะหนึ่งที่มคีวามส าคญัต่อการพัฒนาทกัษะในศตวรรษที่ 21 ต่อไป 
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จุดประสงคก์ารวิจยั 

เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานที่พัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง

วิทยาศาสตร ์เรื่อง เชื้อเพลิงซากดกึด าบรรพ์และผลิตภัณฑ ์

วิธีด าเนินการวิจยั 

 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวิทยาศาสตร์

ภมูภิาคแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนจ านวน 24 คน  

รูปแบบการวิจัย  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ซึ่งผู้ วิจัยเป็นฐานะ

ครูผู้ สอนและผู้ด าเนินงานวิจัย โดยการวิจัยจะเน้นการศึกษาเชิงลึกด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยมีขั้นตอนการวิจัย

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ที่เป็นวงจรต่อเนื่องกันของ Kemmis (1998 อ้างอิงใน สิรินภา กิจเกื้อกูล, 2557, หน้า 149-151) 

ได้แก่ 1) ขั้นวางแผน (Plan) 2) ขั้นปฏบิตั ิ(Act) 3) ขั้นสงัเกต (Observe) 4) ขั้นสะท้อนผล (Reflect) 

สิ่งท่ีศึกษา คอื สมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัต่อไปนี้  

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู ้ 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน เรื่อง เชื้อเพลิงซากดกึด าบรรพ์และผลิตภัณฑ ์ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้นโดยก าหนดเนื้อหาจากสาระที่ 3 สารและสมบัตขิองสาร มาตรฐาน      ว 3.1 

โดยใช้แนวคิดการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน จ านวน 3 แผน แต่ละแผนจะใช้ในการจัดการเรียนรู้

ตามวงจรปฏบิัติการวงจรละ 1 แผน รวม 3 วงจรซึ่งใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมง รายละเอยีดดงัตาราง

ที่ 1 

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดของแผนการจดัการเรียนรู ้

วงจรที่ แผนการจัดการเรียนรู ้ บริบทเขา้สู่กิจกรรม บริบทประยกุตใ์ชแ้บบจ าลอง เวลา 

(ชม) 

1 กระบวนการก ล่ันและการป รับปรุ ง

คุณภาพของน า้มันปิโตรเลียม 

แท่นขุดเจาะน า้มันระเบิดที่

อ่าวเมก็ซิโก 

แท่นขุดเจาะน า้มันระเบิด 4 

2 กระบวนการกล่ันและการปรับปรงุ

คุณภาพของน า้มันปิโตรเลียม 

สนุกกบัการกล่ัน 

 

คุณภาพจากปิโตรเลียม 

 

4 

3 ผลิตภณัฑพ์อลิเมอร์จากปิโตรเลียม เฝือกพอลิเมอร์ ภาชนะพลาสติก 4 

รวม 12 

 ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ซึ่งประกอบด้วย 

7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการเข้าถึงปรากฏการณ์ 2) ขั้นสร้างแบบจ าลอง 3) ขั้นส ารวจและตรวจสอบเชิงประจักษ์ 4) ขั้น

ประเมินแบบจ าลอง 5) ขั้นประเมินแบบจ าลองด้วยแนวคิดอื่นๆ 6) ขั้นปรับปรุงและแก้ไขแบบจ าลอง และ 7)  ขั้นใช้

แบบจ าลองท านายและอธบิายปรากฏการณอ์ื่นๆ 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 

2.1 แบบทดสอบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยลักษณะโจทย์

เป็นสถานการณท์ี่คลอบคลุมเนื้อหา เร่ือง ซากดึกด าบรรพ์และผลิตภัณฑ ์รวมทั้งหมด 6 สถานการณ์ จ านวนข้อสอบ 15 

ข้อ ซึ่งมีคะแนนเตม็ 27 คะแนน รูปแบบของข้อสอบเป็นข้อสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 1 ข้อ เลือกตอบเชิงซ้อน 
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จ านวน 2 ข้อ และ เขียนตอบอิสระ จ านวน 12 ข้อ ซึ่งมีการตรวจให้คะแนนตามแนวทางการประเมินสมรรถนะทาง

วิทยาศาสตร์ตามกรอบการประเมนิของ PISA 2015 (OECD, 2013) ร่วมกบัแนวทางการวัดผลประเมนิผลวิทยาศาสตร์ 

(สถานบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555) โดยข้อสอบได้ผ่านการตรวจสอบเครื่องมือมาแล้วโดย

ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจ าภาควิชา

การศึกษา ซึ่งค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence; IOC) เฉล่ียเท่ากบั 1.00  

2.2 ใบกจิกรรม เป็นใบกจิกรรมที่ให้นักเรียนเขียนบันทกึทุกคร้ังระหว่างการท ากจิกรรมการเรียนรู้  ซึ่ง

นักเรียนจะได้เขียนบันทึกความรู้ วิทยาศาสตร์และอธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ของสถานการณ์ที่เผชิญ โดยใบ

กจิกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามรูปแบบวิจัยปฏบิัติการ ตามวงจร PAOR คือ ขั้นที่ 1  ขั้นวางแผน 

(Plan) ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุเพ่ือน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้  ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ (Act) ผู้วิจัยได้

ด าเนินการทดสอบสมรรถนะก่อนเรียนก่อนด าเนินการเรียนรู้วงจรปฏบิัตกิารที่ 1 โดยแบบทดสอบสมรรถนะการอธบิาย

ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์และด าเนินจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่วางแผนไว้ ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกต 

(Observe) ผู้วิจัยด าเนินการเกบ็ข้อมูลโดยใช้ใบกิจกรรม และขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผล (Reflect) ผู้วิจัยได้น าข้อมูลในขั้น

สังเกตมาวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (Content  analysis) เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและแก้ไขในการวางแผนการเรียนรู้ถัดไป 

จากนั้นท าการทดสอบสมรรถนะหลังเรียนหลังจากด าเนินการเรียนรู้วงจรปฏบิตักิารที่ 3 โดยใช้แบบทดสอบสมรรถนะการ

อธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์ 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปนี้  

1. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากใบกิจกรรมที่นักเรียนได้บันทึกระหว่างการจัดการเรียนรู้  มาท าการวิเคราะห์เชิง

เนื้ อหา (content analysis) (สริินภา กจิเกื้อกูล, 2557) ซึ่งเป็นการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ ตีความ สรุป และรายงานผลใน

ลักษณะการเขียนบรรยายและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( ) เพ่ือจัดระดับของสมรรถนะของ

นักเรียน 4 ระดบั ได้แก่ ดมีาก ด ีพอใช้ และปรับปรงุ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง วิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  โดยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถติพ้ืินฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าร้อยละ (%) 

3. ท าการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธสีามเส้า (triangulation) แบบ method triangulation ซึ่งเป็นการ

ตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือวิจัยมากกว่า 1 ชนิด ในการเกบ็ข้อมูลชนิดเดยีวกนัเพ่ือดูความสอดคล้องและทศิทางของ

ข้อมูล (สริินภา กจิเกื้อกูล, 2557) ซึ่งเป็นการยืนยันการพัฒนาสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียน 

ผลการวิจยั 

1. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากใบกิจกรรม  

จากการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเพ่ือพัฒนาสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิง

วิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมกีารพัฒนาสมรรถนะดงักล่าวเพ่ิมสงูขึ้นอย่างเป็นล าดบั ดงัรายละเอยีดจากตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนเฉล่ียสมรรถนะของนักเรียน 

ตวับ่งช้ีที่ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนนเฉลีย่ของใบกิจกรรมวงจรที ่

1 2 3 

1. ดึงความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้สร้างค าอธบิายที่สมเหตุสมผล 

2. ระบุ ใช้และสร้างรปูแบบการอธบิายและการแสดงข้อมูล 

3. พยากรณ์การเปล่ียนแปลงในเชิงวิทยาศาสตร์และให้เหตุผลที่

สมเหตุสมผล 

4. เสนอการอธบิายด้วยสมมติฐาน 

5. อธบิายถึงศกัยภาพของความรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้เพ่ือสงัคม 

3.00 

3.00 

3.00 

 

3.00 

3.00 

1.67 

1.83 

1.17 

 

2.00 

1.33 

2.33 

2.50 

2.67 

 

2.50 

1.00 

2.83 

2.83 

2.67 

 

3.00 

2.33 

รวม 15.00 8.00 11.00 13.66 

ระดบัสมรรถนะ  พอใช ้ ดี ดีมาก 

 

จากการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหา (content analysis) แต่ละใบกิจกรรมที่นักเรียนได้เขียนบันทกึระหว่างการจัดการ

เรียนรู้ได้ผลการวิเคราะห์ดงัต่อไปนี้  

 ตัวบ่งช้ีท่ี 1 นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถการดึงความรู้ วิทยาศาสตร์มาสร้างค าอธิบายได้อย่าง

สมเหตสุมผล โดยในการด าเนินการเรียนรู้ในวงจรปฏบิตักิารที่ 1 นักเรียนยังไม่สามารถอธบิายปรากฏการณท์ี่เกดิขึ้นด้วย

เหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ได้ นักเรียนส่วนใหญ่น าข้อความที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์จากอินเตอร์เนต็มาเขียนอธิบายทั้งนี้

เนื่องมาจากนักเรียนไม่ร่วมกนัคดิเคราะห์และคดิสงัเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์ขณะท ากจิกรรม ดงัตวัอย่างรปูภาพต่อไปนี้  

                                       
รปูที่ 1: ค าอธบิายของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งช้ีที่ 1 

แต่หลังจากภายหลังด าเนินการเรียนรู้ เสรจ็ในวงจรปฏบิัติการที่ 3 แล้วพบว่าความสามารถดงักล่าวเพ่ิมสงูขึ้นเนื่องมาจาก

ผู้วิจัยเปิดโอกาสและกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกนัคิดวิเคราะห์และคิดสงัเคราะห์โดยการแสดงความคิดเหน็ อภิปราย และ

โต้แย้งร่วมกนัมากย่ิงขึ้น ดงัรปูภาพและค าอธบิายของนักเรียนต่อไปนี้  

 

 

         

 

 

 

 

รปูที่ 2: ค าอธบิายของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งช้ีที่ 1 

 ตวับ่งช้ีท่ี 2 นักเรียนมกีารพัฒนาความสามารถการระบุ ใช้ และสร้างรปูแบบในการอธบิายเพ่ิมสงูขึ้นตามล าดับ 

โดยในการด าเนินการเรียนรู้ ในวงจรปฏบิัติการที่ 1 นักเรียนยังไม่สามารถสร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์เชิง

วิทยาศาสตร์ได้ โดยแบบจ าลองที่นักเรียนสร้างขึ้นนักเรียนคัดลอกมาจากอนิเตอร์เนต็ซึ่งไม่สามารถอธบิายปรากฏการณ์

วิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้เนื่องมาจากนักเรียนสับสนการสร้างแบบจ าลองเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 

ตวัอย่างแบบจ าลองของนักเรียนสดงดงัรปูภาพต่อไปนี้  
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รปูที่ 3: แบบจ าลองของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งช้ีที่ 2 

แต่ภายหลังจัดการเรียนรู้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนมีพัฒนาการด้านความสามารถดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้ น โดย

แบบจ าลองสามารถอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ เนื่องมาจากผู้วิจัยให้ความรู้และตัวอย่างแบบจ าลองแก่

นักเรียนศึกษาก่อนที่จะสร้างแบบจ าลอง ดงัรปูภาพต่อไปนี้  

                               

รปูที่ 4: แบบจ าลองของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งช้ีที่ 2 

 ตวับ่งช้ีท่ี 3 นักเรียนมกีารพัฒนาความสามารถการพยากรณก์ารเปล่ียนแปลงในเชิงวทิยาศาสตร์และให้เหตแุละ

ผลที่สมเหตุสมผลเพ่ิมสูงขึ้น โดยในวงจรปฏบิัติการที่ 1 นักเรียนไม่สามารถดึงเอาความรู้วิทยาศาสตร์มาพยากรณ์การ

เปล่ียนแปลงได้ โดยนักเรียนดึงค าอธบิายจากอนิเตอร์เนต็ซึ่งบางค าอธบิายไม่ใช่วิทยาศาสตร์เนื่องจาก นักเรียนไม่ความ

เข้าใจแบบจ าลองที่สร้างขึ้นจึงท าให้ไม่สามารถประยุกต์ใช้แบบจ าลองเพ่ือคาดเดาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ดังรูปภาพ

ต่อไปนี้  

                                         

รปูที่ 5: ค าอธบิายของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งช้ีที่ 3 

 แต่ภายหลังการเรียนรู้ วงจรปฏิบัติการที่ 3 นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้ น นักเรียนสามารถ

ประยุกตใ์ช้ความรู้วิทยาศาสตร์และแบบจ าลองเพ่ือคาดเดาปรากฏการณ์ที่อาจจะเกดิขึ้นต่อไปได้เนื่องมาจากผู้วิจัยเน้นให้

นักเรียนเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองโดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลมาสนับสนุนและพัฒนาแบบจ าลองให้มคีวามชัดเจนมากที่สดุ

และเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคดิเหน็ อภิปราย และโต้แย้ง ดงัค าอธบิายของนักเรียนต่อไปนี้  

 นักเรียนกลุ่ม 1:  เนื่องจากพลาสตกิถูกใช้งานในอณุหภมูทิี่สงู ซึ่งพลาสตกิประเภทเทอร์โมพลาสติกเมื่ออยู่ใน

อุณหภมูิสงูสายโซ่พอลิเมอร์เกดิการเคล่ือนที่ห่างจากกนัท าให้เกดิช่องว่างเพ่ิมสงูขึ้นส่งผลท าให้อาจเกดิการปนเป้ือนของ

สารเคมทีี่อนัตรายในอาหารได้ ดงันั้นควรใช้พลาสตกิชนิดเทอร์โมเซตติ้งเพ่ือลดการเคล่ือนที่ของสายโซ่พอลิเมอร์แต่พอลิ

เมอร์ชนิดนี้อาจแตกหักได้ง่าย ผู้ใช้ควรระมดัระวังจุดนี้  (นักเรียนกลุ่ม 1, 15 กุมภาพันธ ์2560) 

 ตวับ่งช้ีท่ี 4 นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถการเสนอการอธิบายด้วยสมมติฐานเพ่ิมสูงขึ้ น โดยในวงจร

ปฏบิัติการที่ 1 นักเรียนบางกลุ่มไม่สามารถอธบิายให้สอดคล้องกบัตัวแปรทุกตัวแปรที่นักเรียนได้ตั้งสมมติฐานไว้ ทั้งนี้

อาจเนื่องมาจากนักเรียนไม่ตระหนักถึงสมมตฐิานในแบบจ าลองของนักเรียนรวมถงึนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกบักจิกรรมการ

เรียนรู้  ดงัรปูภาพต่อไปนี้  
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รปูที่ 6: ค าอธบิายของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งช้ีที่ 4 

แต่ภายหลังการเรียนรู้วงจรปฏบิตักิารที่ 3 พบว่านักเรียนมคีวามสามารถดงักล่าวเพ่ิมสงูขึ้นโดยนักเรียนอธบิายสอดคล้อง

กับตัวแปรทุกตัวตามสมมติฐานเนื่องมาจากผู้ วิจัยได้กระตุ้นให้นักเรียนท าความเข้าใจและตระหนักถึงสมมติฐานใน

แบบจ าลองของนักเรียนขณะที่นักเรียนร่วมกนัวางแผนและท าการทดลอง ดงัรปูภาพและค าอธบิายเพ่ิมเตมิต่อไปนี้  

 
รปูที่ 7: ค าอธบิายของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งช้ีที่ 4 

 นักเรียน: เนื่องจากเมื่อให้ความร้อนกบัพอลิเมอร์สายโซ่ของพอลิเมอร์จะเกดิการเคล่ือนที่ห่างออกจากกนัท า

ให้เกดิช่องว่างระหว่างสายโซ่พอลิเมอร์ ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่สายโซ่พอลิเมอร์ LDPE เคล่ือนที่และมีช่องว่างระหว่างสายโซ่

พอลิเมอร์มากกว่าพอลิเมอร ์HDPE ที่อณุหภมู ิ100 องศาเซลเซียส (นักเรียนกลุ่ม 2, 15 กุมภาพันธ ์2560) 

ตวับ่งช้ีท่ี 5 นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถการถึงศักยภาพของความรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้เพ่ือ

สังคม ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนไม่อธิบายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เลย นักเรียนบางกลุ่มน าข้อความที่มาจาก

อนิเตอร์เนต็มาเขยีนตอบทั้งนี้ เนื่องมาจากในกจิกรรมนักเรียนไม่ฝึกการคดิวิเคราะห์และคดิสงัเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสรปุจงึ

ท าให้นักเรียนมข้ีอมูลวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอต่อการประยุกตใ์ช้เพ่ืออธบิายปรากฏการณใ์หม่ๆ ดงัรปูภาพต่อไปนี้  

 
รปูที่ 8: ค าอธบิายของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งช้ีที่ 5 

แต่ภายหลังการเรียนรู้ วงจรปฏิบัติการที่ 3 พบว่านักเรียนมีความสามารถดังกล่าวเพ่ิมสูงขึ้ น โดยนักเรียน

สามารถประยุกตใ์ช้ความรู้วิทยาศาสตร์อธบิายปรากฏการณ์ที่ในสถานการณใ์หม่ๆที่เกดิขึ้นได้ นักเรียนบางกลุ่มได้อ้างองิ

หลักฐานจากการท ากิจกรรมเช่น งานวิจัย การทดลอง เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องมาจากผู้ วิจัยกระตุ้นให้นักเรียนฝึกการคิด

วิเคราะห์และคดิสงัเคราะห์มากขึ้นโดยเข้าไปมส่ีวนร่วมกบันักเรียนขณะที่นักเรียนท ากจิกรรม ดงัตวัอย่างต่อไปนี้  

 
รปูที่ 9: ค าอธบิายของนักเรียนแสดงความสามารถของตัวบ่งช้ีที่ 5 

 

2. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบทดสอบสมรรถนะสมรรถนะการอธิบายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร ์

จากการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนทั้ง 5 ตัวบ่งชี้ ส  าหรับก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน 

พบว่า นักเรียนมพัีฒนาการในสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้น แสดงดงัรปูที่ 10 
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รูปท่ี 10 แสดงผลคะแนนเฉล่ียสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณ์ในเชิงวทิยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละตัวบ่งช้ีก่อนและหลังเรียน 

 

จากตารางที่ 2 และรูปที่ 10 และจากการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหาจากใบกิจกรรม พบว่า คะแนนสมรรถนะการ

อธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน นั้นคือ นักเรียนมี การพัฒนา

สมรรถนะดังกล่าวเพ่ิมสงูขึ้น นั้นแสดงให้เหน็ว่า การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็น

ฐานสามารถช่วยพัฒนาสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 จากการวิจัยพบว่าการด าเนินการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 วงจรปฏบิัตกิาร นักเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะการอธบิาย

ปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้ นอย่างเป็นล าดับ โดยคะแนนเฉล่ียของสมรรถนะพบว่าคะแนนจากวงจร

ปฏิบัติการที่ 1 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 8.00 11.00 และ 13.66 คะแนนตามล าดับ โดยวงจรที่ 1 นักเรียนได้คะแนนต ่า

ที่สุดซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้เนื่องจากนักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบนี้ จึงท าให้เกดิปัญหามากมาย

ระหว่างที่นักเรียนท ากจิกรรม เมื่อมีการน าปัญหาที่เกิดขึ้นมาวางแผนเพ่ือด าเนินการเรียนรู้ ในวงปฏิบัติการที่ 2 และ 3 

พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียเพ่ิมสงูขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากตามล าดับ นอกจากนี้ ผลการประเมินจากแบบทดสอบ

สมรรถนะการอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทั้ง 5 ตัวบ่งชี้  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการ

จัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานที่ผู้วิจัยปรับปรุงและพัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาสมรรถนะดังกล่าวของนักเรียนได้ 

ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยได้ดงัต่อไปนี้  

 การจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนสร้างแบบจ าลองขึ้นมาเพ่ือ

อธิบายปรากฏการณ์เชิงวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้ นในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ ยังเป็นการเรียนรู้ ตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ Schwarz (2009) ที่ได้กล่าวว่าแบบจ าลองสามารถช่วยส่งเสริมการอธิบายปรากฏการณ์

ต่างๆในเชิงวิทยาศาสตร์และการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงโดยใช้เหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ได้และยังสอดคล้องกบั 

Buty และ Mortimer (2008) อ้างองิใน Lee et al. (2013) ที่กล่าวว่า กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นการพัฒนาการ

อธบิายและการพยากรณ์การเปล่ียนแปลงสถานการณ์ที่เกดิขึ้นบนโลก ดงันั้นการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลอง

เป็นฐานนั้นสามารถพัฒนาสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์ได้ ซึ่งสมรรถนะดงักล่าวนักเรียนจะต้อง

แสดงออกถงึตวับ่งชี้  5 ตวับ่งชี้  (OECD, 2013) โดยสามารถอภิปรายได้ดงัต่อไปนี้   

ตวับ่งช้ีท่ี 1 ดึงความรูวิ้ทยาศาสตรม์าใชส้รา้งค าอธิบายท่ีสมเหตุสมผล นักเรียนเกดิความสามารถในด้านนี้

ในขั้นตอนที่ 6 โดยนักเรียนจะได้ฝึกความสามารถดงักล่าวขณะที่นักเรียนท ากจิกรรมซึ่งนักเรียนจะได้ฝึกกระบวนการคดิ

วิเคราะห์และคิดสงัเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์โดยการแสดงความคิดเหน็ อภิปราย และโต้แย้งร่วมกันเพ่ือให้ได้ข้อสรุปที่

สามารถน าความรู้วิทยาศาสตร์มาอธบิายปรากฏการณใ์นสถานการณ์ที่นักเรียนเผชิญ ดงัการเรียนรู้ในคร้ังนี้ที่นักเรียนได้มี

ปฏสิมัพันธก์บัเพ่ือนโดยการอภิปรายและโต้แย้งเพ่ือให้เฝือกพอลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้ ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียน

สามารถดึงความรู้ เรื่องคุณสมบัติของพอลิเมอร์แต่ละชนิดมาสร้างค าอธิบายปรากฏการณ์ของสายโซ่พอลิเมอร์ ณ 

อณุหภมูแิตกต่างกนัได้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกบั Buckley et al. (2004) ที่กล่าวว่า ความเข้าใจทฤษฏวีิทยาศาสตร์เกดิขึ้น
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จากการสร้างแบบจ าลองจากปรากฏการณ์ที่ศึกษาหลังจากได้แก้ไขปัญหา การลงข้อสรปุ และการให้เหตผุล ยังสอดคล้อง

กบังานวิจัยของ ธณัฎฐา  คงทน (2557) ที่ได้ท าการวิจัยเร่ืองการพัฒนาแนวคดิเร่ือง เคมีอนิทรีย์ ของนักเรียนระดบัชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน ผลการทดลองพบว่าการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานควรส่งเสริมให้

นักเรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นออกมา ส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน  ซึ่งจะท าให้นักเรียนร้อยละ 45.8 

สามารถพัฒนาแนวคดิเรื่อง เคมอีนิทรีย์ ให้มคีวามถูกต้อง และร้อยละ 8.9 มแีนวคดิที่คลาดเคล่ือน 

  ตวับ่งช้ีท่ี 2 ระบุ ใชแ้ละสรา้งรูปแบบการอธิบายและการแสดงขอ้มูล นักเรียนเกิดสมรรถนะในด้านนี้ ใน

ขั้นตอนที่ 6 โดยในกิจกรรมนักเรียนจะมีโอกาสพัฒนาแบบจ าลองจากสถานการณ์ที่เผชิญโดยน าองค์ความรู้ที่ได้จาก

การศึกษาข้อมูลวิทยาศาสตร์จากแหล่งความรู้ ต่างๆ เช่น อินเตอร์เนต็ การทดลอง งานวิจัย เป็นต้น มาอภิปรายและ

โต้แย้งเพ่ือให้ได้ข้อสรปุและน ามาสนบัสนุนค าอธบิายและพัฒนาแบบจ าลองให้มคีวามสมบูรณแ์ละชัดเจนมากที่สดุ ดงัใน

การจัดการเรียนรู้คร้ังนี้ที่นักเรียนได้พัฒนาแบบจ าลองให้สามารถอธบิายปรากฏการณข์องสถานการณเ์ฝือกพอลิเมอร์ได้ 

โดยนักเรียนน าความรู้ที่ผ่านการศึกษาจากการท าการทดลองคุณสมบัติพลาสติกและงานวิจัยพอลิเมอร์ยืดหยุ่นมาแสดง

ความคิดเห็น อภิปราย และโต้แย้งร่วมกัน ซึ่ งผลปรากฏว่านักเรียนสามารถสร้างแบบจ าลองที่สามารถอธิบาย

ปรากฏการณพ์ฤตกิรรมของสายโซ่พอลิเมอร์ของเฝือกพอลิเมอร์ที่อณุหภมูิต่างๆได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกบั Schwarz 

(2009) ที่กล่าวว่า แบบจ าลองที่ผ่านการปรับปรุงและแก้ไขแล้วจะมีความชัดเจนมากย่ิงขึ้นเนื่องจากนักเรียนผ่านการ

สะท้อนผลกลับจากครูและเพ่ือนในระหว่างการอภิปราย ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ในสิ่งที่ผิดพลาดและล้มเหลวจึง

ส่งผลให้นักเรียนเกิดแนวคิดใหม่ๆที่มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารยา ควัฒน์กุล 

(2015) ที่กล่าวว่านักเรียนจะปรึกษาเกี่ยวกบัรูปแบบแบบจ าลอง เกดิการโต้แย้งเพ่ือลงมติสร้างแบบจ าลองให้มีความ

สมบูรณ์ที่สุด สามารถอธิบายด้วยเหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ได้ในระหว่างท ากิจกรรมและยังพบว่านักเรียนมี

ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองหลังเรียนด้วยการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 ตัวบ่งช้ีท่ี 3 พยากรณก์ารเปลี่ยนแปลงในเชิงวิทยาศาสตร์และให้เหตุผลท่ีสมเหตุสมผล  นักเรียนเกิด

ความสามารถในด้านนี้ ในขั้นตอนที่ 7 โดยในกิจกรรมนักเรียนจะได้มีโอกาสประยุกต์ใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และ

แบบจ าลองของนักเรียนเพ่ือคาดเดาปรากฏการณ์ที่อาจจะเกดิขึ้นในเชิงวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ใหม่ที่อาจพบเจอได้

ในชีวิตประจ าวันดงัการวิจัยคร้ังนี้ที่นักเรียนได้ประยุกตแ์บบจ าลองพอลิเมอร์เพ่ืออธบิายปรากฏการณใ์นสถานการณ์ใหม่

คือ “ภาชนะพลาสติก” โดยนักเรียนได้คาดเดาว่าควรจะใช้พลาสติกที่มีลักษณะสายโซ่พอลิเมอร์เป็นโซ่ตรงในการอุ่น

อาหารเพ่ือป้องกันสารเคมีที่เป็นอันตรายปะปนมากับอาหารดังงานวิจัยของ Schwarz (2009) ที่กล่าวว่า นักเรียน

สามารถน าแบบจ าลองที่ผ่านการปรับปรุงและแก้ไขแล้วมาพยากรณ์หรือคาดเดาปรากฏการณ์ต่างๆที่มีความคล้ายคลึง

กนัและสามารถคาดเดาสร้างรปูแบบแบบจ าลองเพ่ืออธบิายปรากฏการณใ์หม่ๆที่เกดิขึ้นได้  

 ตวับ่งช้ีท่ี 4 เสนอการอธิบายดว้ยสมมติฐาน นักเรียนเกดิความสามารถในด้านนี้ ในขั้นตอนที่ 4 ซึ่งนักเรียนได้

ท าการวางแผนตามสมมติฐานของนักเรียนและด าเนินการทดสอบสมมติฐานซึ่งในระหว่างที่นักเรียนท าการทดลอง

นักเรียนจะได้คดิวิเคราะห์และคดิสงัเคราะห์โดยการอภิปรายถงึปรากฏการณว์ิทยาศาสตร์ที่สงัเกตเหน็ได้จากการทดลอง 

ดังนั้นค าอธิบายของนักเรียนจะต้องมีความสอดคล้องกับสมมติฐาน ดังในการวิจัยนี้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง การ

ส ารวจและการขุดเจาะน า้มัน ที่นักเรียนได้ร่วมกันวางแผนและท าการทดลองสาเหตุของแท่นขุดเจาะน า้มันระเบิด ซึ่ง

ระหว่างที่นักเรียนท าการทดลองนักเรียนบางกลุ่มอภิปรายและโต้แย้งร่วมกนัถึงปรากฏการณ์ที่นักเรียนสงัเกตเหน็จาก

การทดลองและค าอธบิายปรากฏการณ์ของนักเรียนสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกบังานวิจัย

คร้ังนี้ ในวงจรปฏบิัติการที่ 3 เร่ือง ผลิตภัณฑพ์อลิเมอร์จากปิโตรเลียม ที่นักเรียนได้ร่วมกนัวางแผนและท าการทดสอบ

สมมติฐานพฤติกรรมของสายโซ่พอลิเมอร์ที่อุณหภูมิแตกต่างกัน ซึ่งจากการสังเกตพบว่านักเรียนสร้างค าอธิบาย

ปรากฏการณข์องสายโซ่พอลิเมอร์ที่สงัเกตเหน็ได้จากการทดลองสอดคล้องกบัสมมตฐิานของนักเรียน 
  ตัวบ่งช้ีท่ี 5 อธิบายถึงศักยภาพของความรู้วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถน าไปใช้เพื่อสังคม  นักเรียนเกิด

ความสามารถในด้านนี้ ในขั้นตอนที่ 7 นักเรียนจะได้ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และแบบจ าลองที่ผ่านการปรับปรุง
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และแก้ไขแล้วในสถานการณ์ใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนดังในการเรียนรู้คร้ังนี้ ที่นักเรียนได้

แสดงออกถึงองค์ความรู้ เรื่องพอลิเมอร์และประยุกตใ์ช้แบบจ าลองเฝือกพอลิเมอร์ในการอธบิายว่าท าไมกล่องพลาสตกิ 

2 ชนิดถึงมีข้อจ ากดัในการใช้งาน โดยนักเรียนได้อธบิายถึงพอลิเมอร์แต่ละชนิดจะมีอุณหภมูิในการยืดหยุ่นและหลอม

ละลายแตกต่างกนั มแีหล่งอ้างองิคอืการทดลองและงานวิจัยซึ่งจะท าให้ค าอธบิายของนักเรียนมคีวามน่าเชื่อถอืมากย่ิงขึ้น

ซึ่งความสอดคล้องกบังานวิจัยของ Schwarz (2009) ที่ได้ศึกษาพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองที่ท าให้ผู้เรียนเข้าถึง

ธรรมชาติของแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์และเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย    ผลการท าวิจัยพบว่าเมื่อผ่านการ

จัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองแล้วนักเรียนสามารถประยุกต์ใช้แบบจ าลองเพ่ืออธบิายปรากฏการณ์ทางธรรมชาตอิื่นๆ

ได้ด้วยเหตแุละผลทางวิทยาศาสตร์ 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานที่พัฒนาสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิง

วิทยาศาสตร ์เรื่องเชื้อเพลิงซากดกึด าบรรพ์และผลิตภัณฑ์ สามารถสรปุได้ว่านักเรียนที่เรียนรู้ โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน

มคีะแนนสมรรถนะการอธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนและมีการพัฒนาสมรรถนะการ

อธบิายปรากฏการณใ์นเชิงวิทยาศาสตร์เพ่ิมสงูขึ้นอย่างเป็นล าดบั 
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บทคดัย่อ 

 การรู้ เรื่องคณติศาสตร์ เป็นความสามารถของนักเรียนในการประยุกตใ์ช้ความรู้จากการเรียนวิชาคณติศาสตร์มาใช้

แก้ปัญหาในสถานการณต่์างๆในชีวิตจริง แต่เนื่องจากผลการประเมนิการรู้ เร่ืองคณติศาสตร์ของนักเรียนไทยมค่ีาเฉล่ียต ่า

กว่าคะแนนเฉล่ียของประเทศที่เข้าร่วม ดงันั้นในการวิจัยนี้  จึงมวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐานที่มต่ีอการรู้ เร่ืองคณติศาสตร์ เร่ือง ภาคตดักรวย โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน จะใช้สถานการณท์ี่

เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงเป็นเคร่ืองมือในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้  นักเรียนจะได้ฝึกกระบวนการวิเคราะห์และ

แก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ อันเป็นทักษะที่

จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคร้ังนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 40 คน โครงการ

ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในจังหวัดพิษณุโลก เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้  ใบ

กจิกรรม และแบบทดสอบการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน ส่วนใหญ่มรีะดบัการรู้คณติศาสตร์อยู่ในระดบัดี กล่าวคอืนักเรียนสามารถคดิสถานการณข์องปัญหาต่างๆในชีวิตจรงิ

ในเชิงคณิตศาสตร์ได้ นักเรียนสามารถใช้เหตุผล แนวคิด หลักการ ข้อเทจ็จริง วิธีด าเนินการทางคณิตศาสตร์ ในการ

แก้ปัญหาได้ และนักเรียนสามารถสะท้อนวิธแีก้ปัญหา ผลลัพธ ์หรือข้อสรุปทางคณิตศาสตร์แล้วตคีวามออกมาในบริบท

ของปัญหาโลกชีวิตจริงได้ 

ค าส าคญั: การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน  การรู้ เรื่องคณติศาสตร์  ภาคตดักรวย   

 

Abstract 

Mathematical literacy is a student ability that reflect their apply knowledge acquired from mathematics 

courses in real-world problem solving. But the recent results of Mathematic literacy assessment indicated that Thai 

students gained the lower mean score than those of the other OECD member countries. Therefore, this research 

aimed to study the impact of Problem-based learning on mathematical literacy in a topic of Conic Sections. In the 

Problem-based learning, the real-world problems were used as a tool to promote students learning. Facing with 

the real-world problems, the students learned through the analytical process and teamwork collaboration in problem 

solving resulting in the thinking skills and problem-solving processes which are necessary in real-life situations. 

The target group for this research was 40 students from grade 10 of science and mathematics program in one of 
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the extra-large high schools in Phitsanulok Province. Research instruments included the lesson plans of Problem-

based learning, the work sheets and the mathematical literacy test. The results showed that most of the students had 

‘good’ level of mathematical literacy. This is to say that the students were able to think about the real-world 

problems in the aspect of mathematics. They were able to apply the mathematical logic, principle, concept, fact 

and method in problem solving. They were also able to reflect the problem solution, results or mathematical 

conclusion, and interpret them into the context of the real-life problems. 

Keywords: Problem-Based Learning, Mathematical Literacy, Conic Sections 

 
บทน า 

  คณติศาสตร ์ในฐานะวิชาหนึ่งที่ถูกก าหนดไว้ในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมี

บทบาทส าคญัยิ่งต่อการพัฒนาความคดิของมนุษย์และความเจริญก้าวหน้าของโลก มนุษย์ใช้คณติศาสตร์เป็นเคร่ืองมอืใน

การพัฒนาความคิดที่หลากหลาย ทั้งการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดอย่างมีวิจารณญาณและคดิ

อย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผน ซึ่งลักษณะการคิดดังกล่าวนี้ท าให้มนุษย์นั้นสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ 

คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือส าคัญใน

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่นๆอีกหลายสาขา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2555, หน้า 1)  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในอดีตเชื่อว่า ถ้านักเรียนสามารถจดจ าสตูร กฎ ทฤษฎีบท 

ท าตามตัวอย่าง พิสูจน์หรือแก้โจทย์ปัญหาในหนังสือเรียนและท าข้อสอบได้ กถ็ือว่านักเรียนประสบความส าเรจ็ในการ

เรียนคณิตศาสตร์ ท าให้เป้าหมายการเรียนคณติศาสตร์ในยุคสมัยนั้นเป็นการให้ความส าคัญกบัการจดจ าสตูร ทฤษฎีบท 

วิธีการหาค าตอบหรือการพิสูจน์โดยไม่สนใจที่จะให้นักเรียนมีความเข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริงว่า ท าไมจึงต้องเรียน

คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ใช้อธิบายสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวได้อย่างไร (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี, 2555, หน้า 7)  ท าให้ไม่เป็นเร่ืองแปลกที่นักเรียนมกัมคี าถามว่า “เรียนคณติศาสตร์ไปท าไม ท าไมต้องเรียน

คณิตศาสตร์ เรียนแล้วเอาไปท าอะไร”ซึ่งค าถามเหล่านี้ท าให้เหน็ว่านักเรียนยังมองไม่เหน็ว่าจะสามารถน าคณิตศาสตร์

ไปประยุกตใ์นการสร้างสรรคง์านต่างๆได้อย่างไร และยังไม่เข้าใจเกี่ยวกบับทบาทของคณิตศาสตร์ว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกบั

การด าเนินชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, หน้า 1)  การเรียนคณิตศาสตร์ในระดับ

โรงเรียนของทุกประเทศทั่วโลก ยังเป็นการเรียนที่มุ่งเน้นเพ่ือน าคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ซึ่งส าหรับ

ประเทศไทย ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551ได้ก าหนดคุณภาพที่นักเรียนควรมีไว้ คือ 

นักเรียนต้องสามารถใช้ความรู้  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง

เหมาะสม  (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, หน้า 162) คุณภาพของนักเรียนที่ได้ก าหนดไว้

ในหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ดังกล่าวนั้น สอดคล้องกบัการประเมินหนึ่งของโครงการ

ประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA (Programmed for International Student Assessment) ที่ด าเนินการ

โดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD (Organization for Economic Co-operation and 

Development) ซึ่งได้ประเมินเพ่ือวัดความสามารถและทกัษะในการน าความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ในชีวิตจริงนอกโรงเรียน 

ซึ่งนิยามว่าเป็น “การรู้ เรื่อง (Literacy)” โดย PISA วัดการรู้ เรื่อง 3 ด้าน ได้แก่ การรู้ เรื่องการอ่าน (Redding Literacy) 

การรู้ เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และการรู้ เรื่องคณติศาสตร์ (Mathematical Literacy) โดยจุดส าคญัของการ

ประเมินวิชาคณิตศาสตร์นั้น เน้นให้เยาวชนได้พัฒนาสติปัญญาที่จะใช้คณิตศาสตร์ไปตามบริบทหรือสถานการณ์ในชีวิต

จริงโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนมาจากโรงเรียน และเพ่ือบอกภาพสมรรถนะของเยาวชนในด้านวิธกีารคิดโดย

ผ่านกฎเกณฑ์และวิธีการทางคณิตศาสตร์ สามารถตีความและใช้คณิตศาสตร์ในบริบทต่าง ๆ ที่หลากหลาย การรู้ เรื่อง

คณิตศาสตร์ในที่นี้  คือ การที่สามารถใช้เหตุผล แนวคิด วิธีการ ข้อเทจ็จริงและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เพ่ือบอก 

อธิบาย และคาดการหรือพยากรณ์เร่ืองราวหรือสถานการณ์ต่างๆที่เผชิญหน้าได้ ครอบคลุมถึงการ มีความรู้ ทาง

คณติศาสตร์และใช้ประโยชน์จากความรู้นั้น ๆ ซึ่งกรอบโครงสร้างของการประเมนิการรู้ เรื่องคณติศาสตร์ของ PISA 2012 
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นี้  แบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ 1) หมวดบริบท ซึ่งจะเกี่ยวข้องกบั 4 บริบท ได้แก่บริบทส่วนตวั บริบททางสงัคม บริบท

ของการงานอาชีพ และบริบทในวงการวิทยาศาสตร์ 2) หมวดเนื้ อหาสาระ ซึ่ งจ าแนกไว้เป็นสี่ด้าน ได้แก่ ปริมาณ 

(Quantity) ความไม่แน่นอน และข้อมูล (Uncertainty and Data) การเปล่ียนแปลง และความสัมพันธ์ (Change and 

Relationships) และปริภูมิและรูปทรงสามมิติ (Space and Shape) 3) หมวดกระบวนการคณิตศาสตร์ ซึ่งประเมินตาม

กระบวนการคณิตศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การคิดให้เป็นคณิตศาสตร์ 2) การใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ และ 3) การ

ตีความ แปลความ ประยุกต์ ประเมินผลลัพธท์างคณิตศาสตร์เพ่ือตอบปัญหาของโลกชีวิตจริง  ซึ่งผลการประเมินการรู้

เรื่องคณติศาสตร์ดงักล่าว พบว่าคะแนนของนักเรียนไทยมค่ีาเฉล่ียเพียง 427 คะแนน ซึ่งต ่ากว่าคะแนนเฉล่ียทั้งหมดของ

ประเทศที่เข้าร่วมองคก์ารเพ่ือความร่วมมอืและพัฒนาทางเศรษฐกจิ(OECD) ซึ่งอยู่ที่ 494 คะแนน (สถาบนัส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557) นอกจากนี้ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

ทางด้านทกัษะ/กระบวนการทางคณติศาสตร์ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์ช้ใน

การเรียนรู้สิ่งต่างๆ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปี

การศึกษา 2558 ที่ผ่านมาที่พบว่าในระดบัประเทศนักเรียนได้คะแนนเฉล่ียเพียง 9.23 คะแนน  ปัญหานี้ยังสอดคล้องกบั

ข้อมูลจากสถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555, หน้า 1) ที่พบว่าในการเรียนการสอนคณติศาสตร์

ที่ผ่านมา แม้ว่านักเรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้ อหาสาระเป็นอย่างดี  แต่ยังมีนักเรียนจ านวนไม่น้อยที่ยังด้อย

ความสามารถเกี่ยวกับการแก้ปัญหา การแสดงหรืออ้างอิงเหตุผล การสื่อสารหรือการน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 

การเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาทางคณติศาสตร์กบัสถานการณต่์างๆ และส่งผลให้นักเรียนเหล่านั้นไม่สามารถน าความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือในการศึกษาต่อได้อย่างมีประสทิธภิาพ  ดังนั้นในปัจจุบันแนวคิดในการ

สอนคณิตศาสตร์จึงเปล่ียนไปมาก เป้าหมายหลักของการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนเกดิ

ความรู้  ส่งเสริมให้นักเรียนได้คดิและมองเหน็ถงึความสมัพันธร์ะหว่างคณติศาสตร์กบัสิ่งที่อยู่ในธรรมชาต ิท าให้การเรียน

การสอนเป็นไปอย่างมคีวามหมายและสามารถน าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในชีวิตจริงได้  นอกจากครคูณติศาสตร์จะมีหน้าที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านเนื้อหาสาระ ทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้อง

ดีงามแล้ว ต้องสร้างความตระหนัก ท านักเรียนเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ และมองเหน็ว่าคณิตศาสตร์มีอยู่รอบตัวใน

ชีวิตประจ าวันและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้  การสอนของครูจึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการ

อภิปรายและถกเถียงเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และควรน าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาสร้างสถานการณ์หรือโจทย์ที่

สอดคล้องกบับทเรียน เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาสาระมากขึ้นและสามารถเชื่อมโยงความรู้ ต่างๆ เป็นแนวทางในการ

ประยุกตต่์อไป (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, หน้า 7-14)  ซึ่งสอดคล้องกบัหลักการของ

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL) ที่เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น

เครื่องมือในการช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย นักเรียนจะได้เผชิญกับปัญหาของสถานการณ์ที่ครูจัดขึ้น

เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกนัเป็นกลุ่มผ่านขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น

ฐาน  ซึ่งจากงานวิจัยของ Cerezo (2004) พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยพัฒนากระบวนการท างาน

กลุ่มและสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถควบคุมแนวทางเพ่ือที่จะค้นหาค าตอบด้วยตนเองได้และ

สามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้  นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2557, หน้า 137-138) ยังได้กล่าวว่าการจัดการ

เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานจะช่วยให้นักเรียนเกดิทกัษะกระบวนการคดิและกระบวนการแก้ปัญหาต่างๆ อนัเป็นทกัษะที่

จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับ “การรู้ เรื่อง (Literacy)” ตามแนวคิดของ PISA  ที่เน้นให้นักเรียนใช้

ความรู้และทกัษะรวมถงึสมรรถนะจากวิชาที่ได้เรียนมาแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริง(สถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2557, หน้า 2) และเนื่องจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

ปีการศึกษา 2558 พบว่าในวิชาคณติศาสตร์นั้น เรื่อง ภาคตดักรวย เป็นหนึ่งในเร่ืองที่นักเรียนทั่วประเทศนั้นตอบถูกน้อย 

โดยข้อที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกบัภาคตัดกรวย มนีักเรียนเพียงร้อยละ 30.88 จากทั่วประเทศที่ตอบถูก  ดงันั้นผู้วิจัยจึงเหน็ว่า

การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีความเหมาะสมที่จะน ามาส่งเสริมการรู้ เร่ืองคณิตศาสตร์ เรื่องภาคตดักรวย และ

สนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อการรู้ เร่ืองคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ส าหรับ
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นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้รปูแบบการวิจัยปฏบิตักิารในชั้นเรียนและใช้รปูแบบการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา

เป็นฐานที่ผู้วิจัยใช้ในการจัดการเรียนรู้มีทั้งหมด 6 ขั้นตอน (ส านักงานมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ , 

2550, หน้า 7-8) ได้แก่ 1) ก าหนดปัญหา  2) ท าความเข้าใจปัญหา  3) ด าเนินการศึกษาค้นคว้า  4) สังเคราะห์

ความรู้   5) สรุปและประเมินค่าของค าตอบ  6) น าเสนอและประเมินผลงาน  และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรงุและ

พัฒนาการเรียนการสอนคณติศาสตร์ให้มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อการรู้ เร่ืองคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ของ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คอื นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน

ขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณโุลก 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน ประกอบด้วยนักเรียนหญิงจ านวน 4 คน และ

นักเรียนชายจ านวน 36 คน ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยฝึกปฏบิตักิารสอนคณติศาสตร์ 

 

รูปแบบการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยปฏบิัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis (1988, อ้างองิใน 

สริินภา กจิเกื้อกูล, 2557) และ Schmuck (2006, หน้า 149-150) เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่ส่งเสริมการรู้ เร่ืองคณติศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนใน 1 วงจร ได้แก่ 1. ขั้น

วางแผน (Plan) 2. ขั้นปฏิบัติการ (Action) 3. ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) 4. ขั้นสะท้อนผล (Reflect)  ผู้วิจัยได้

ด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏบิตักิาร โดยมลีักษณะท าซ า้เป็นวงจรทั้งหมด 3 วงจร แบ่งได้ดงันี้  

วงจรที่ 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วงกลม 

วงจรที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วงรีที่มจุีดศนูย์กลางอยู่ที่ (0, 0) 

วงจรที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วงรีที่มจุีดศนูย์กลางอยู่ที่ (h, k) 

 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนประกอบด้วย ขั้นน าเข้าสู่ชั้นเรียน  ขั้นสอน  และ

ขั้นสรปุ  โดยในขั้นสอนจะใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ก าหนดปัญหา  2) ท าความ

เข้าใจปัญหา 3) ด าเนนิการศึกษาค้นคว้า 4) สงัเคราะห์ความรู้  5) สรปุและประเมนิค่าของค าตอบ 6) น าเสนอและ

ประเมนิผลงาน 

 

เครือ่งมือและวิธีการวิจยั 

 1.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

1.1  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการเรียนรู ้

แผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องภาคตัดกรวย ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 แผน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา ระยะเวลา และกิจกรรมการ

จัดการเรียนรู้  ใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามวงจรปฏบิัติการ วงจรปฏบิัติการละ 1 แผน และใช้เวลาสอนทั้งหมด 9 ชั่วโมง 

รายละเอยีดดงัตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอยีดของแผนการจดัการเรียนรู้ 

วงจรที่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง บริบท สถานการณ ์ เวลา (ชม.) 

1 วงกลม  สงัคม แปลอกัษร 3 

2 วงรีที่มีจุดศนูย์กลางอยู่ที่ (0, 0) การงานอาชีพ นักส ารวจ 3 

3 วงรีที่มีจุดศนูย์กลางอยู่ที่ (h, k) ส่วนตัว มีนานักซ่ิง 3 

 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1.2.1 ใบกจิกรรม สร้างขึ้นเพ่ือให้นักเรียนเขียนบันทกึขณะที่มีการจัดการเรียนรู้  โดยท าเป็นรายกลุ่มๆละ 

4  คน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเรียนรู้  แต่ละใบกจิกรรมจะมสีถานการณ ์จ านวน 1 สถานการณ ์เป็นแบบเขยีน

ตอบอสิระ 10 ค าถาม ใน 3 ประเดน็ ประกอบด้วย 1) ด้านการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ จ านวน 3 

ค าถาม 2) ด้านการใช้หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา จ านวน 3 ค าถาม 3) ด้านการตีความ 

และประเมนิผลลัพธ ์จ านวน 4 ค าถาม  

1.2.2 แบบทดสอบการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น อ้างองิจากแนวข้อสอบของ PISA จ านวน 

2 ข้อ ประกอบด้วยเร่ือง วงกลม โดยใช้บริบททางวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์ที่ชื่อว่า “ดาวโลก” และเรื่องวงรี โดยใช้

บริบทส่วนตวั ในสถานการณท์ี่ชื่อว่า “กรอบรปูจากไม้” ซึ่งมรีปูแบบการเขยีนตอบใน 3 ประเดน็เช่นเดยีวกบัใบกจิกรรม  

ในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ็มูล ผู้วิจัยได้น าใบกจิกรรมและแบบทดสอบการรู้

เร่ืองคณติศาสตร์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือท าการตรวจสอบความเหมาะสมระหว่างเนื้อหาบทเรียนกบัสถานการณ์

ของปัญหาและความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับกระบวนการการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ และได้ท าการปรับแก้ตาม

ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้ว 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ในการด าเนินการเกบ็ข้อมูล ผู้วิจัยใช้ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 3 แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้เวลาใน

การจัดการเรียนรู้ทั้งหมดจ านวน  9 ชั่วโมง ซึ่งใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามวงจรปฏบิัตกิาร วงจรปฏบิัตกิารละ 1 แผนการ

จัดการเรียนรู้  ตามรายละเอยีดดงัตารางที่ 1 โดยในแต่ละแผนการเรียนรู้ผู้วิจัยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท าใบกจิกรรมขณะ

ท ากิจกรรมการเรียนรู้   เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 วงจรปฏิบัติการ  นักเรียนจะได้ท าแบบทดสอบการรู้ เรื่อง

คณติศาสตร์เป็นรายบุคคล และใช้เวลาในการท าแบบทดสอบการรู้ เรื่องคณติศาสตร์จ านวน 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์  

จากเคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ใบกจิกรรม และแบบทดสอบการรู้ เรื่องคณติศาสตร์ โดยมรีายละเอยีด

การวิเคราะห์ดงันี้  

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากใบกจิกรรม 

1.1 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากใบกจิกรรม โดยวิเคราะห์การเขียนค าตอบเพ่ือจัดกลุ่มค าตอบ ตามเกณฑ์ที่

ผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้น เพ่ือจัดระดบัการรู้ เรื่องคณติศาสตร์ 4 ระดบั ได้แก่ ระดบั ดมีาก ด ีพอใช้ และควรปรับปรงุ 

1.2 ผู้วิจัยศึกษาผลการจัดระดบัการรู้ เร่ืองคณติศาสตร์ที่ได้จากใบกจิกรรมที่ 1, 2 และ 3 เพ่ือดูพัฒนาการ

ทางด้านการรู้ เรื่องคณติศาสตร์ของนักเรียน 
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 2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบการรู้ เรื่องคณติศาสตร์ 

     2.1 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบการรู้ เรื่องคณติศาสตร์ โดยวิเคราะห์การเขยีนค าตอบเพ่ือจัดกลุ่ม

ค าตอบ ตามเกณฑท์ี่ผู้วิจัยได้ก าหนดขึ้น เพ่ือจัดระดับการรู้ เร่ืองคณติศาสตร์ 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ ดีมาก ดี พอใช้ และ

ควรปรับปรงุ 

     2.2 ผู้วิจัยศึกษาผลการจัดระดบัการรู้ เร่ืองคณติศาสตร์ที่ได้จากแบบทดสอบการรู้ เร่ืองคณติศาสตร์      

     2.3 ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบแบบสามเส้า วิธ ีMethod Triangulation โดยน าข้อมูลที่ได้จากใบกจิกรรมของ

นักเรียนและแบบทดสอบการรู้ เรื่องคณติศาสตร์มาเปรียบเทยีบเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องและทศิทางของข้อมูล 

  

ผลการวิจยั 

 ผู้ วิจัยได้เกบ็ข้อมูลจากใบกิจกรรม 3 ใบกิจกรรมได้แก่ (1) ใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง แปลอักษร  (2)  ใบ

กจิกรรมที่ 2 เรื่อง นักส ารวจ และ (3) ใบกจิกรรมที่ 3 เรื่อง มนีานักซิ่ง ซึ่งมผีลการรู้ เรื่องคณติศาสตร์ดงันี้  

 

 

ตารางท่ี 2  แสดงระดบัการรูเ้ร่ืองคณิตศาสตรข์องนกัเรียนแต่ละกลุ่มในแต่ละใบกิจกรรม 

ระดับการรู้ เรื่อง

คณิตศาสตร์ 

จ านวนกลุ่มในแต่ละระดับการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์  

ใบกจิกรรมที่ 1 ใบกจิกรรมที่ 2 ใบกจิกรรมที่ 3 

ดีมาก 2  4  3  

ดี 5  4  6  

พอใช้ 1  2  1  

ปรับปรงุ 2  - - 

  

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

(Problem-Based Learning) เรื่องภาคตัดกรวย ส่งผลให้นักเรียน ร้อยละ 22.5 มีระดับการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ใน

ระดับ ดีมาก กล่าวคือ ในด้านการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิ งคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถระบุประเดน็ทาง

คณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงได้ถูกต้องครบถ้วน ท าปัญหาให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แปลง

ปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ในด้านการใช้หลักการ และกระบวนการทางคณติศาสตร์ใน

การแก้ปัญหา นักเรียนสามารถน ากลยุทธ์และวิธีแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดย

แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน และในด้านการตคีวาม และประเมนิผลลัพธ ์พบว่า นักเรียนสามารถตีความผลลัพธ์

ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง และอธิบายและประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของการ

แก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

 นักเรียนส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 40 มีระดับการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ดี  กล่าวคือ ในด้านการคิด

สถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถระบุประเดน็ทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงได้ถูกต้อง

ครบถ้วน ท าปัญหาให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์ได้

อย่างถูกต้อง ในด้านการใช้หลักการ และกระบวนการทางคณติศาสตร์ในการแก้ปัญหา นักเรียนสามารถน ากลยุทธแ์ละวิธี

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ โดยแก้ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน และด้านการตีความ และประเมินผลลัพธ์ นักเรียน

สามารถตคีวามผลลัพธท์างคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง และอธบิายและประเมนิความเป็นเหตุ

เป็นผลของการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้บางส่วน สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เชิงเนื้ อหาจากใบกิจกรรม ที่พบว่า

นักเรียนส่วนใหญ่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60 มีระดับการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ดี โดยสามารถสามารถระบุประเดน็

ทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงได้ถูกต้องครบถ้วน ท าปัญหาให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แปลง

ปัญหาให้อยู่ในรปูของภาษาทางคณติศาสตร์ได้ถูกต้องเพียงบางส่วน สามารถน ากลยุทธแ์ละวิธแีก้ปัญหาทางคณติศาสตร์
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ไปใช้ได้ โดยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเพียงบางส่วน และสามารถตีความผลลัพธท์างคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิต

จริงได้อย่างถูกต้อง และอธบิายและประเมนิความเป็นเหตเุป็นผลของการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ได้เพียงบางส่วน 

 นักเรียนร้อยละ 37.5 มีระดับการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ กล่าวคือ ในด้านการคิดสถานการณ์ของ

ปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์ นักเรียนสามารถระบุประเดน็ทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงได้ถูกต้องครบถ้วน ท า

ปัญหาให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องเพียง

บางส่วน ในด้านการใช้หลักการ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา นักเรียนน ากลยุทธแ์ละวิธแีก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ โดยแก้ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน และในด้านการตีความ และประเมินผลลัพธพ์บว่า นักเรียน

สามารถตีความผลลัพธท์างคณติศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงได้ถูกต้องบางส่วน และอธบิายและประเมินความเป็น

เหตเุป็นผลของการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น  

 

รูปภาพ 

รูปท่ี 1 แสดงตวัอย่างการเขยีนตอบแบบทดสอบการรู้ เรื่องคณติศาสตร์ของนักเรียนที่มกีารรู้ เร่ืองคณติศาสตร์อยู่ใน

ระดบัดมีาก 
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อภิปรายผลการวิจยั 

  จากการวิจัยพบว่าจากการจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 วงจรปฏบิัติการ การรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้นอย่างเป็น

ล าดบั  จากตารางที่ 2 จะเหน็ว่าในวงจรปฏบิตักิารที่ 1 นักเรียนส่วนใหญ่มรีะดบัการรู้ เรื่องคณติศาสตร์อยู่ในระดบัด ีและ

ยังมีนักเรียนบางส่วนที่มีระดับการรู้ เร่ืองคณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้ ในคร้ัง

แรก เมื่อมกีารปรับกจิกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏบิัติการที่ 2 และ 3 ท าให้ในวงจรปฏบิตักิารที่ 2,3 ไม่มนีักเรียนกลุ่มใด

ที่มรีะดบัการรู้ เร่ืองคณติศาสตร์อยู่ในระดับปรับปรงุ อกีทั้งจ านวนกลุ่มของนักเรียนที่มรีะดับการรู้ เร่ืองคณติศาสตร์อยู่ใน

ระดบัด ีมเีพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบการรู้ เร่ืองคณติศาสตร์ที่พบว่า นักรียนส่วนใหญ่

มรีะดบัการรู้ เร่ืองคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัด ี ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้ปรับปรงุและพัฒนาขึ้น

สามารถส่งเสริมการรู้ เรื่องคณติศาสตร์ของนักเรียนได้ โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดงัต่อไปนี้   

 นักเรียนได้รับการส่งเสริมกระบวนการการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ในด้านการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิง

คณิตศาสตร์  เนื่องจากในขั้นท่ี 1 ก าหนดปัญหา ครูน าเสนอสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัชีวิตประจ าวันของนักเรียนหรือ

นักเรียนเคยได้เข้าร่วม ซึ่งถอืเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกดิความสนใจ มคีวามกระตอืรือร้นที่จะหาวิธกีารแก้ปัญหา และ

ในขั้นท่ี 2 ท าความเขา้ใจปัญหา  ที่นักเรียนได้ร่วมกนัวิเคราะห์สถานการณท์ี่ครนู าเสนอ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ระบุ

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของสถานการณ์ สิ่งที่สถานการณ์ก าหนดให้และสถานการณ์ต้องการให้

แก้ปัญหา และเขยีนสถานการณใ์ห้อยู่ในรปูของภาษาทางคณติศาสตร์  ท าให้นักเรียนได้ระดมความคดิเพ่ือท าความเข้าใจ

ปัญหาและเชื่อมโยงปัญหากับเนื้ อหาทางคณิตศาสตร์  ในด้านการใช้หลักการและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ

แก้ปัญหา นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมกระบวนการการรู้ เร่ืองคณิตศาสตร์ด้านนี้ ในขั้นที่ 3-6 ของการจัดการเรียนรู้แบบ

ใช้ปัญหาเป็นฐาน เนื่องจากในขั้นท่ี 3 ด าเนินการศึกษาคน้ควา้ จะเปิดโอกาสให้นักเรียนค้นคว้าความรู้ เพ่ือหาวิธี

แก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้มาซึ่งกลยุทธ/์วิธกีารทางคณิตศาสตร์ที่จะน าไปใช้ในการแก้ปัญหา ในขั้นท่ี 

4 สงัเคราะห์ความรู ้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้น าข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มโดยมีครูให้

ค าแนะน า จะท าให้นักเรียนได้พิจารณาว่าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามานั้นมีความถูกต้องเหมาะสมเพียงพอที่จะใช้แก้ปัญหา

หรือไม่  ในขั้นท่ี 5 สรุปและประเมินค่าของค าตอบ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรปุข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าแล้วเลือก

วิธแีก้ปัญหาของกลุ่ม  และขั้นท่ี 6 น าเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนจะได้ออกมาน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า 

และวิธีแก้ปัญหาของกลุ่ม แล้วด าเนินการแก้ปัญหาโดยเขียนแสดงวิธีท า โดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงวิธีท าและตรวจ

ค าตอบโดยครูหรือตัวแทนนักเรียนหน้าชั้นเรียน  ซึ่งท าให้ครูและนักเรียนในชั้นเรียนได้ร่วมกันพิจารณาการแก้ปัญหา 

เพ่ือประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของวิธีแก้ปัญหานั้น และอธิบายความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์ หรือข้อสรุปทาง

คณติศาสตร์กบับริบทของปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการการรู้ เรื่องคณติศาสตร์ในด้านการตคีวามและ

ประเมินผลลัพธ์  การที่นักเรียนได้รับการส่งเสริมในกระบวนการด้านการคิดสถานการณ์ของปัญหาในเชิงคณิตศาสตร์  

ด้านการใช้หลักการและกระบวนการทางคณติศาสตร์ในการแก้ปัญหา และด้านการตีความและประเมินผลลัพธ ์ กล่าวได้

ว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยส่งเสริมการรู้ เรื่องคณติศาสตร์ของนักเรียน นั่นคอืส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้

ความรู้และทกัษะรวมถึงสมรรถนะจากวิชาคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนมาแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตจริง  สอดคล้อง

กบัชัยยศ จระเทศ (2558) ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏบิตัใินกจิกรรมต่างๆด้วยตนเอง การใช้

ปัญหาที่มีอยู่รอบตัวหรือชีวิตประจ าวันจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าเพ่ือหาวิธีในการ

แก้ปัญหา และการที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ค้นคว้าความรู้ ด้วยตนเองนั้น ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการแก้ปัญหาที่จะ

เกดิขึ้นในชีวิตจริงได้ เพราะเกดิจากความรู้ความเข้าใจที่สั่งสมมาเอง  นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกบัวันด ีต่อเพง็ (2553) ที่

กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม ท าให้นักเรียนมีอิสระในการ

แสดงความคิดเห็น รู้ จักวิเคราะห์สิ่งที่เป็นข้อมูล รวมทั้งสามารถคิดและตัดสินใจแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ ได้อย่าง

เหมาะสม และสอดคล้องกบังานวิจัยของ Cerezo (2004) ที่พบว่าการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ท าให้ผู้ เรียน

สามารถควบคุมแนวทางเพ่ือที่จะค้นหาค าตอบด้วยตนเองได้และสามารถแก้ปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ 
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สรุปผลการวิจยั 

  จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 6 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1)ก าหนดปัญหา  2)ท าความเข้าใจ 

ปัญหา 3)ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 4)สงัเคราะห์ความรู้  5)สรุปและประเมินค่าของค าตอบ 6)น าเสนอและประเมินผล

งาน ที่มต่ีอการรู้ เร่ืองคณิตศาสตร์ เร่ือง ภาคตดักรวย ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่คดิเป็น

ร้อยละ 40 มีระดับการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับดี โดยสามารถระบุประเดน็ทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริง

ได้ถูกต้องครบถ้วน ท าปัญหาให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของภาษาทาง

คณติศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง น ากลยุทธแ์ละวิธแีก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ไปใช้ได้ โดยแก้ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน ตคีวาม

ผลลัพธท์างคณติศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง และอธบิายและประเมินความเป็นเหตุเป็นผลของการ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เพียงบางส่วน นักเรียน ร้อยละ 22.5 มีระดับการรู้ เรื่องคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ ดีมาก 

กล่าวคือ นักเรียนสามารถระบุประเดน็ทางคณิตศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงได้ถูกต้องครบถ้วน ท าปัญหาให้อยู่ในรูป

อย่างง่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม แปลงปัญหาให้อยู่ในรปูของภาษาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง สามารถน ากลยุทธ์

และวิธแีก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง โดยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน สามารถ

ตีความผลลัพธท์างคณติศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง และอธบิายและประเมินความเป็นเหตเุป็นผล

ของการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ได้บางส่วน และนักเรียนร้อยละ 37.5 มรีะดบัการรู้ เรื่องคณติศาสตร์อยู่ในระดับพอใช้ 

โดยสามารถระบุประเดน็ทางคณติศาสตร์ของปัญหาในชีวิตจริงได้ถูกต้องครบถ้วน ท าปัญหาให้อยู่ในรปูอย่างง่ายได้อย่าง

ถูกต้องเหมาะสม แปลงปัญหาให้อยู่ในรปูของภาษาทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องเพียงบางส่วน น ากลยุทธแ์ละวิธีแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ โดยแก้ปัญหาได้ถูกต้องบางส่วน สามารถตีความผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์กลับไปสู่บริบทในชีวิตจริง

ได้ถูกต้องบางส่วน และอธบิายและประเมนิความเป็นเหตเุป็นผลของการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้  มวีัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา กรณศีึกษาเคร่ืองต้นแบบบริหาร

กล้ามเนื้ อไหล่ เป็นการวิจัยแบบกรณีศึกษาที่ใช้การจัดการเรียนรู้ แบบสะเตม็ศึกษาในระดับการบูรณาการแบบข้าม

สาขาวิชา  ผ่านกิจกรรมโครงงานเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตที่

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพในภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน  25 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูลเป็นแบบประเมินการออกแบบและสร้างชิ้นงานแบบรูบิค 4 ระดับ  ข้อมูลที่เกบ็รวบรวม

เป็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า   1) การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบบริหารกล้ามเนื้ อไหล่ โดยกลุ่ม

ตวัอย่างมกีารสบืค้นความรู้ ด้านฟิสกิส ์ด้านการแพทย์ ด้านวิศวกรรม ด้านการเกบ็ข้อมูลทางสงัคมศาสตร์ ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ  2) ผลประเมินการออกแบบและสร้างชิ้ นงาน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมในการออกแบบและสร้างชิ้นงานมีความเข้าใจที่ถูกต้อง

แต่ยังขาดการพิจารณาในรายละเอียด  สามารถท างานส าเรจ็และเป็นไปตามเงื่อนไขและภายในเวลาที่ก  าหนด มีการ

ออกแบบวิธกีารทดสอบประสทิธภิาพของชิ้นงาน และด าเนินการทดสอบประสทิธภิาพได้  มีการวิเคราะห์ผลและน าผล

การวิเคราะห์มาใช้พัฒนาชิ้นงาน มีการประชุมเพ่ือการวางแผนการท างาน แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ  มีการอภิปราย

และลงข้อสรปุร่วมกนัเมื่อพบปัญหา  และทุกคนมสี่วนร่วมในกระบวนการท างานออกแบบและพัฒนาชิ้นงาน 

ค าส าคญั: การจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา  กจิกรรมโครงงานเป็นฐาน  เครื่องต้นแบบบริหารกล้ามเนื้อไหล่ 

 

Abstract 

         This study was reported the outcome of using STEM Education: case study of the prototype of the Musclular 

Shoulder Machine. This case study research used the transdisciplinary integration of STEM Education and project-

based activities. The 25 students from the college of medicine who registered life science physics subject in 2
nd
 

semester of academic year 2015 were chosen as the simple sampling group. The qualitative data collection 

instrument was a four-level Rubik's evaluatation of design and construction. The results of this study showed that 

1) the sampling group searched the knowledge that consisted of physics, medical, engineering and social data 

collection by infromation techonology used to design and construct the Musclular Shouder Machine and 2) the 

evaluation of design and construction were: the sampling group used the principle of science technology and 

engineering for design and construction, they understood in their work but didn’t compleate of detail consideration, 

their work successfully in time, they design the methodology of finding the effective and test it, they developed  
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their work by using the analyzed data, they had the meeting for planning and  responsibility division, they discussed 

and concluded when there were problem issue and  everyone was engage in the design and developing processes. 

Keywords: STEM Education, project-based activities, the prototype of the Musclular Shouder Machine 

 

บทน า 

วิชาฟิสกิสเ์ป็นวิชาพ้ืนฐานที่ส  าคญัวิชาหนึ่งในระดบัอดุมศึกษา โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถงึวิทยาศาสตร์สขุภาพ  วิชาฟิสกิสเ์ป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกบัความจริงที่เกดิขึ้นในธรรมชาติ 

เข้าใจปรากฏการณท์างธรรมชาตทิี่เกดิขึ้น โดยต้องอาศัยการคดิหาเหตผุลและค้นคว้าเพ่ืออธบิายลักษณะที่เป็นเหตผุลทาง

กายภาพของวัตถุ  และมุ่งหวังให้สามารถน าไปต่อยอดทางความคิดเป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ในแต่ละ

สาขาในอนาคตได้ แต่ในสภาพปัจจุบันจะพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับผลการศึกษาของผู้เรียนรายวิชาฟิสกิส์เกิดขึ้น ซึ่งได้มี

สถาบนัการศึกษาหลายแห่งน าเสนอปัญหาและปัจจัยที่ท าให้เกดิปัญหาเกี่ยวกบัผลการศึกษาของผู้เรียนไว้ดงันี้   ปัจฉา ฉัต

ราภรณ ์และคณะ (2551 อ้างถงึใน อมรรัตน์ บุญค า, 2552: 2-3) อาจารย์ภาควิชาฟิสกิส ์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย น าเสนอว่าหลังเปล่ียนระบบการคัดเลือกนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยด้วยคะแนนสอบ O-NET และ A-NET 

ที่รวมวิชาฟิสกิส ์เคมีและชีววิทยาเป็นวิชาเดยีวกนั และมี 100 คะแนนเท่ากบัวิชาด้านสงัคมและภาษาอื่น มาเป็นระยะ 2 

ปีได้เหน็ผลการเรียนของผู้ เรียนตกลงมาก อกีทั้งจ านวนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเพ่ิมขึ้นเป็นเท่าตัว จานวนนิสติที่ถอนวิชา

ฟิสกิสอ์อกจากการเรียนกเ็พ่ิมขึ้นเท่าตวั ขณะที่เดก็นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางกล็ดลงมาก ทั้งนี้ เหน็ได้ชัดจากการ

สอบที่เดก็ทาไม่ได้หรือไม่ท าข้อสอบเลยเป็นจานวนมาก พบว่าความรู้ พ้ืนฐานที่เดก็ควรจะรู้  แต่เดก็กลับไม่รู้ซึ่งเป็นปัญหา

มาก  พรรัตน์ วัฒนกสวิิชธ์ (2551 อ้างถึงใน อมรรัตน์ บุญค า, 2552: 2-3) อาจารย์ภาควิชาฟิสกิส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบในการสอนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เผยว่าได้สอนนักศึกษาในช่วง

รอยต่อคอืนักศึกษาที่สอบเข้าด้วยระบบเก่าในปี 2548 และนักเรียนที่สอบเข้าด้วยระบบใหม่ในปี 2549 พบว่านักเรียนที่

สอบเข้าจากระบบเก่ามีพ้ืนฐานที่ดกีว่า แต่นักเรียนที่สอบเข้ามาในรุ่นหลังๆ นั้นมคีวามรู้ฟิสกิสน้์อยลงมาก และบางปีต้อง

ตัดบางหัวข้อในการสอนออกไป ไม่เช่นนั้นเดก็จะเรียนตามไม่ได้ ถ้าไม่ท าอย่างนั้นกจ็ะไปคนเดียวแต่เดก็ไม่ไปด้วย หาก

เดก็ท าไม่ได้กต้็องปรับให้ง่ายขึ้น ต้องลดระดบัความยากลงซึ่งเป็นภาระหนักมาก บางหัวข้ออย่างการเคล่ือนที่เชิงมุมกต้็อง

ลดคณิตศาสตร์ลง เพราะถ้าเดก็ยังไม่เข้าฟิสกิส์พ้ืนฐานกต้็องลดคณิตศาสตร์ลง เดก็เชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับวิชาอื่นๆ 

ไม่ได้ ซึ่งไม่แน่ใจว่าเพราะเดก็มเีวลาเรียนน้อยลงหรือเปล่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยมกีจิกรรมเยอะ เช่น กจิกรรมเชียร์ เป็น

ต้น  ในขณะที่ ถริพัฒน์ วิลัยทอง (2551 อ้างถงึใน อมรรัตน์ บุญค า, 2552: 2-3) นายกสมาคมฟิสกิสไ์ทย ให้ความเหน็

ว่า ฟิสกิสเ์ป็นวิชาพ้ืนฐานของทุกวิชาทางด้านเทคโนโลยี ปัญหาที่เกดิขึ้นจะส่งผลต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของประเทศในระยะยาว ไทยซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์และนักเทคโนโลยีน้อยอยู่แล้ว ต่อไปกจ็ะน้อยลงไปอกี ขณะที่ประเทศ

รอบๆ อย่างเวียดนามเกาหลีที่พยายามให้เดก็มีความรู้ ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์มากขึ้น แต่เดก็ไทยกลับรู้ น้อยลง  เมื่อ

พิจารณาผลการจัดอนัดับเปรียบเทยีบสมรรถนะของประเทศไทยกบันานาประเทศโดยใช้ดัชนีของสถาบันเพ่ือพัฒนาการ

จัดการ หรือ International Institute for Management Development (IMD) จัดอนัดับประเทศต่างๆทั่วโลก 58 ประเทศ 

ปรากฎว่าประเทศไทยอยู่ในอนัดบัที่ 26  เมื่อเปรียบเทยีบกบัประเทศในภมูภิาคเอเชีย 11 ประเทศ พบว่าประเทศไทยอยู่

ในอันดับที่ต ่ากว่าประเทศอื่น 6 ประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์อยู่ในอันดับที่ 40  เมื่อ

พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยเทียบกับประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก พ.ศ.2553 

ประเทศไทยอยู่อนัดบัที่ 45 (ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 2553 อ้างถงึใน ธนัยากร ช่วยทุกขเ์พ่ือน, 2556:1-2 ) 

จากการศึกษาการวิจัยพบว่าปัจจัยหนึ่งที่มต่ีอผลสมัฤทธิ์ทางเรียนของผู้เรียน คอื ด้านกจิกรรมการเรียนการสอน

ทั้งภาคทฤษฏีและทดลอง (ทาริกา วัฒนาสัจจาและกัญญา ชื่นอารมณ์,2554:33) ในการสอนวิชาฟิสิกส์ รูปแบบการ

จัดการเรียนรู้ ต้องเป็นลักษณะที่ดงึดูดความสนใจของผู้เรียนได้ ท าให้ผู้เรียนมส่ีวนร่วมในการเรียนรู้มากที่สดุ และสามารถ

ท าให้ผู้เรียนรู้สกึสิ่งที่เรียนไม่ใช่เร่ืองไกลตวั ให้การเรียนรู้ เกดิขึ้นที่ตัวผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสร้างและหาความรู้ ด้วยตนเอง 

โดยมกีารปฏสิมัพันธร่์วมกบัผู้อื่น มใิช่เรียนรู้ ด้วยตนเองอย่างโดเดี่ยว  (ประมวล ศิริผนัแก้ว,2541:8) หากผู้สอนยังเน้น
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การบรรยายกจ็ะท าให้ผู้ เรียนเกดิการท่องจ าเพ่ือจดจ าเนื้ อหาจากผู้สอน ซึ่งการท่องจ านี้ จะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจบทเรียนได้

ยาก ส่งผลให้ผู้ เรียนไม่สนุกกบัการเรียน (รุ่ง แก้วแดง, 2542:51) และจากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ของผู้วิจัยพบว่า สะเตม็ศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการน าความรู้ ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการ

หรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต และการท างาน ช่วยผู้ เรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สห

วิทยาการ กบัชีวิตจริงและการท างาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจ า

ทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏบิัติให้

เหน็จริงควบคู่กบัการพัฒนาทกัษะการคดิ  ตั้งค าถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้ง

สามารถน าข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจ าวันได้ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเตม็มีลักษณะ   5  

ประการได้แก่ (1) เป็นการสอนที่เน้นการบูรณาการ  (2) ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้ อหาวิชาทั้ง 4 กบั

ชีวิตประจ าวันและการท าอาชีพ  (3) เน้นการพัฒนาทกัษะในศตวรรษที่ 21  (4) ท้าทายความคดิของนักเรียน  (5) เปิด

โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น และความเข้าใจที่สอดคล้องกับเนื้ อหาทั้ง 4 วิชา  จุดประสงค์ของการจัดการ

เรียนรู้ ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียนวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเร่ืองใกล้ตัวที่สามารถน ามาใช้ได้ทุกวัน (สาขาฟิสิกส์ 

สถาบนัการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,ม.ป.ป.:ออนไลน์)  

ดังนั้นเมื่อผู้วิจัยรับผิดชอบในรายวิชาฟิสกิสว์ิทยาศาสตร์ชีวภาพที่เป็นรายวิชาในกลุ่มพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์หรือ

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพส าหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพจะ

ประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏบิัติการ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏบิัติการมีจุดประสงค์ที่ส  าคัญคือให้

ผู้เรียนฝึกและท าความเข้าใจกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าหรือแก้ปัญหาเชิงปฏบิตั ิ ฝึกทั้ง

ด้านความคิดและด้านลงมือปฏบิัติจริง โดยฝึกเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎีเข้ากบัสถานการณ์จริง   ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน า

การจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษามาใช้ในรายวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพที่จัดให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กรณีศึกษาเครื่องต้นแบบเครื่องบริหาร

กล้ามเนื้อไหล่ 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา กรณศีึกษาเคร่ืองต้นแบบบริหารกล้ามเนื้อไหล่ 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

1. การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบกรณศีึกษา  ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาในระดบัการบูรณาการแบบ

ข้ามสาขาวิชา  โดยการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้ และทักษะที่เรียนรู้ จากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์กบัชีวิตจริง โดยประยุกตค์วามรู้และทกัษะเหล่านั้นในการแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นจริงในชุมชน

หรือสังคม และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวเอง ครูผู้สอนก าหนดกรอบของปัญหากว้างๆ ให้นักศึกษาและให้

นักศึกษาระบุปัญหาที่เฉพาะเจาะจงและวิธกีารแก้ปัญหาเอง โดยก าหนดกรอบของปัญหาดังนี้   (1) ปัญหาหรือค าถามที่

นักศึกษาสนใจ  (2) ก าหนดหลักฐานของการด าเนินการของตนเองในแต่ละขั้น และ (3) ความรู้ เดิมของนักศึกษา ผ่าน

กจิกรรมโครงงานเป็นฐาน ( project-based activities)  

2. ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้  เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสติที่ลงทะเบยีนเรียน

รายวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพในภาคเรียนที่ 2/2558  จ านวน 120 คน แบ่งเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 25 คน กลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสติที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฟิสกิส์

วิทยาศาสตร์ชวีภาพในภาคเรียนที่ 2/2558 จ านวน  25 คน ได้จากการจับสลากกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม 
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3. นิยามของ STEM ในการศึกษาครั้งนี้ก  าหนดดงันี้  

 S (Science) หมายถึงความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ที่นักศึกษาได้รับความรู้จากรายวิชาหรือ โดยอาศัย

กระบวนการสบืเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry)  

 T(Technology) หมายถึง กระบวนการท างานที่มีการประยุกต์ศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ใน

การแก้ปัญหา ปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ หรือความจ าเป็นของ

มนุษย์  โดยใช้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 E (Engineering) หมายถึง การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสร้างสิ่งต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ

มนุษย ์โดยอาศัยความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกตใ์ช้

สร้างสรรคช์ิ้นงานนั้นๆ 

 M(Mathematics) หมายถงึ การค านวณ ที่น ามาใช้การสร้างสรรคน์วัตกรรมหรือชิ้นงาน  

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาผ่านกจิกรรมโครงงานเป็นฐาน ( project-based activities)  

ระยะเวลา 15 สปัดาห์  

 สปัดาห์ที่ 1 ผู้วิจัยอธบิายกจิกรรมโครงงานเป็นฐาน ( project-based activities) ให้กบักลุ่มตัวอย่าง 

และก าหนดการรายงานความก้าวหน้าของการท าโครงการจ านวน 4 คร้ังเพ่ือรับฟังข้อเสนอแนะ ในการปรับปรงุและแก้ไข

ชิ้นงาน  โดยก าหนดให้สร้างชิ้นงานที่ใช้ความรู้ ด้านฟิสกิสแ์ละเชื่ยมโยงกบัความรู้ ด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ  และร่วมกนักบั

นักศึกษาก าหนดให้บนัทกึประชุมเป็นหลักฐานของการด าเนินการของกลุ่มในแต่ละขั้น 

 สปัดาห์ที่ 2 กลุ่มตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าคร้ังที่ 1 พร้อมกบัส่งบันทกึการประชุมการแบ่งหน้าที่

รับผดิชอบการท างาน และซึ่งมตทิี่ประชุมกลุ่มตวัอย่างน าเสนอจะท าโครงงานเร่ือง เคร่ืองต้นแบบบริหารกล้ามเนื้อไหล่  

 สปัดาห์ที่ 4 กลุ่มตวัอย่างรายงานความก้าวหน้าคร้ังที่ 2 พร้อมกบัส่งบนัทกึการประชุมการวางแผนงาน 

การสบืค้นข้อมูล การออกแบบชิ้นงาน 

 สัปดาห์ที่ 10 กลุ่มตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าคร้ังที่ 3 พร้อมกับส่งบันทึกการประชุมการจัดท า

ชิ้นงานที่เสรจ็สมบูรณ ์ 

 สัปดาห์ที่ 14 กลุ่มตัวอย่างรายงานความก้าวหน้าคร้ังที่ 4 พร้อมกับส่งบันทึกการประชุมการจัดท า

ชิ้นงานที่เสรจ็สมบูรณแ์ละแก้ไขตามข้อแนะน า พร้อมกบัรายงานฉบบัสมบูรณ ์

 สปัดาห์ที่ 15 กลุ่มตัวอย่างน าเสนอโครงงานเรื่อง เครื่องต้นแบบบริหารกล้ามเนื้ อไหล่หน้าห้องเรียน 

ของภาควิชาฟิสกิส ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รปูที่ 1 เคร่ืองต้นแบบบริหารกล้ามเนื้อไหล่ 
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รปูที่ 2 การเกบ็ข้อมูลการใช้งานจากกลุ่มอาสาสมคัร 

5. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   ประกอบด้วย  

 รายงานประชุมกลุ่มของนักศึกษา   

  แบบประเมินการออกแบบและสร้างชิ้นงาน  เป็นแบบประเมินแบบรบูิค 4 ระดับ  มีรายการประเมนิ

ประกอบด้วย  การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบ ทางวิศวกรรม  

ความส าเรจ็ของงาน  ประสทิธภิาพของชุดอปุกรณ ์ การวางแผนและการท างานร่วมกนั ความคดิสร้างสรรค ์ และความคดิ

วิเคราะห์วิจารณ ์(สพุรรณ ีชาญประเสริฐ,2558 และ  Buck Institute for Education , 2015 อ้างใน สาขาฟิสกิส ์สสวท.:

ออนไลน์) 

6. สถติทิี่ใช้ในการวิจัย  ข้อมูลที่เกบ็รวบรวมเป็บข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การบรรยายข้อมูล    

 

ผลการวิจยั 

จากการจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา กรณีศึกษาเครื่องต้นแบบบริหารกล้ามเนื้ อไหล่ ผ่านกจิกรรมโครงงาน

เป็นฐาน ( project-based activities) พบว่า  

1) การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบบริหารกล้ามเนื้อไหล่  กลุ่มตัวอย่างด าเนินการตามนิยามสะเตม็ศึกษา

ดังนี้  ทบทวนความรู้ วิชาฟิสิกส์ที่ เกี่ยวข้อง (S=Scicence) การเคล่ือนที่แนวราบ การเคล่ือนที่ในแนวดิ่ง การแยก

องคป์ระกอบของแรง สมดุลแรง การบริหารกล้ามเนื้อไหล่ การสบืค้นข้อมูลทางอนิเตอร์เนต็ที่เกี่ยวข้อง (T=Technology) 

อาการและวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการกล้ามเนื้ ออ่อนแรง  ออกแบบชิ้ นงาน  การเลือกใช้วัสดุที่มาประกอบชิ้ นงาน 

(E=Engineering) โดยการค านวณปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกแบบสอบถามและการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แบบสอบถามที่ใช้กบักลุ่มอาสามคัร (M=Mathematics)  

 2) ผลประเมินการออกแบบและสร้างชิ้ นงาน   พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 1. มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม ในการสร้างเครื่องต้นแบบบริหารกล้ามเนื้ อไหล่ 2.มี

ความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ยังขาดการพิจารณาในรายละเอยีด 3. สามารถท างานส าเรจ็ภายในเวลาที่ก  าหนด และเป็นไปตาม

เงื่อนไข 4. มีการออกแบบวิธกีารทดสอบประสทิธิภาพของเครื่องต้นแบบบริหารกล้ามเนื้ อไหล่ และด าเนินการทดสอบ

ประสิทธิภาพได้และมีการวิเคราะห์ผลแต่ไม่ได้น าผลการวิเคราะห์มาใช้พัฒนาชิ้ นงาน 5.มีการวางแผนและการท างาน

ร่วมกนั  มีการประชุมเพ่ือการวางแผนการท างาน แบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ  6. มีการอภิปรายและลงข้อสรุปร่วมกนั 

ในประเดน็ปัญหาที่พบและทุกคนมส่ีวนร่วมในกระบวนการท างานออกแบบและพัฒนาชิ้นงาน 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษามาใช้ในรายวิชาฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพนักศึกษาจากวิทยาลัย

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสติ ผ่านกจิกรรมโครงงานเป็นฐาน ( project-based activities) กรณีศึกษาเครื่องต้นแบบ

เครื่องบริหารกล้ามเนื้อไหล่นั้น มีข้อดีจากวิจัยในครั้งนี้คอื ช่วยให้ผู้เรียนทบทวนความรู้ของตนเอง แบบบูรณาการ มีการ

พัฒนาทกัษะในการปฏบิัติการทดลอง  ทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ของตนเองสู่ผู้อื่น ทกัษะการท างานเป็นทมี   ทกัษะ

ด้านการประสานงานและการสื่อสารกับผู้ อื่น  พัฒนาภาวการณ์เป็นผู้น าและภาวการณ์ของการเป็นผู้ตามที่มีความ

รับผดิชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย   สามารถน าความรู้ได้รับจากการท าโครงงานไปประยุกตใ์นการเรียนวิชาชีพต่อไป 

สอดคล้องกบั  Sahin, Ayar, and Adiguzel (2014 อ้างถึงใน นิตยา ภผูาบาง, 2559:33) ที่ได้ศึกษาผลของกจิกรรมสะ

เตม็ศึกษาต่อการจัดหลักสตูรส าหรับเดก็หลังเลิกเรียนและศึกษาผลที่เกดิขึ้นกบัการเรียนรู้ของนักเรียน โดยท าการศึกษา

กบันักเรียนในเขตตะวันออกเฉียงใต้ ของสหรัฐอเมริกา งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือท าความเข้าใจมุมมอง

ของนักเรียนและความคดิเหน็เกี่ยวกบักจิกรรมสะเตม็ศึกษาและวิถีการเรียนรู้ของนักเรียนที่เข้าร่วมกจิกรรม จากงานวิจัย

แสดงให้เหน็ว่ากจิกรรมสะเตม็ศึกษา มีศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้  การท างานร่วมกนั และการสบืเสาะหาความรู้

ตลอดจนน าไปสู่การพัฒนาทกัษะในศตวรรษที่ 21 และ Quang et al. (2015 อ้างถึงใน นิตยา ภผูาบาง, 2559:33) ได้

ศึกษาการบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ผ่านการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ ด้วยการออกแบบของเล่นเชิงเทคนิคของนักเรียนในโรงเรียน ของเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสะ

เต็มศึกษา 2) ศึกษากิจกรรมสะเต็มศึกษากับความคิดสร้างสรรค์และการเสริมสร้างประสบการณ์  3) แนะน าการ

ประยุกตใ์ช้กจิกรรมสะเตม็ศึกษาเกี่ยวกบัการออกแบบของเล่นเชิงเทคนคิส าหรับนักเรียนในระดบัมธัยมศึกษา ผลการวิจัย

พบว่า การบูรณาการสะเตม็ศึกษาผ่านการออกแบบของเล่นเชิงเทคนิคส าหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของ

เวียดนาม ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเหน็ประโยชน์ที่เป็นรปูธรรม 

 ส่วนข้อด้วยหรือข้อที่ควรปรับปรุงที่พบในการศึกษาคร้ังนี้ ของผู้วิจัย คือ การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง

สะเตม็ศึกษา เป็นรูปแบบที่ผู้เรียนยังไม่คุ้นเคย ในระยะแรกผู้ เรียนยังไม่สามารถเสนอแนวคิดของแต่ละคนในการ

อภิปรายร่วมกัน   แต่เมื่อผ่านการฝึกให้ทุกคนยอมรับความคิดเห็นของทุกคนในกลุ่มกลุ่ม ซึ่งแต่ละคนอาจมีแนวทาง

ต่างกันและให้ทุกคนช่วยกันหาแนวทางที่เหมาะสมกับกลุ่มของตนเอง ในการจัดการเรียนรู้แบบนี้ จึงจ าเป็นต้องใช้เวลา

และมีการสื่อสารระหว่างครูและผู้ เรียนในระยะแรกอย่างใกล้ชิด  แตเมื่อผู้ เรียนมีความเข้าใจในรูปแบบการเรียนรู้ จะ

พัฒนาและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนเพ่ิมขึ้น 

 

สรุปผลการศึกษา 

  การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยแบบกรณีศึกษา  ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษาในระดับการบูรณาการแบบข้าม

สาขาวิชา  ผ่านกจิกรรมโครงงานเป็นฐาน ( project-based activities) โดยการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาเชื่อมโยงความรู้

และทักษะที่เรียนรู้ จากวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์กับชีวิตจริง โดยประยุกต์ความรู้และ

ทกัษะเหล่านั้นในการแก้ปัญหาที่เกดิขึ้นจริงในชุมชนหรือสงัคม และสร้างประสบการณก์ารเรียนรู้ของตวัเอง และศึกษาผล

การจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็ศึกษา กรณศีึกษาเคร่ืองต้นแบบบริหารกล้ามเนื้อไหล่ ที่สอดคล้องกบั  นิยามของ STEM ใน

การศึกษาครั้งนี้  คือ   S (Science) พบในส่วนการทบทวนความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิซกรรมศษสตร์ ด้านการแพทย์ 

และด้านการเกบ็ข้อมูลทางสงัคมศาสตร์  T(Technology) พบในส่วนกระบวนการท างานที่มีการประยุกต์ความรู้ทั้งด้าน

การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ในการแก้ปัญหา โดยใช้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   E 

(Engineering) พบในส่วน การสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่ องต้นแบบบริหารกล้ามเนื้ อไหล่  โดยอาศัยความรู้ ด้าน

วิทยาศาสตร ์คณติศาสตร ์และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกต ์และ M(Mathematics) พบในส่วนการค านวณใน

การสร้างสรรคส์่วนต่างๆของเครื่องต้นแบบบริหารกล้ามเนื้ อไหล่  รวมถงึการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง

ใช้นวัตกรรมของกลุ่มอาสาสมคัร 
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บทคดัย่อ 

การวางแผนและจัดการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันจัดว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบของการคดิถูกใช้ในชีวิตประจ าวัน

และมผีลต่อการแสดงพฤติกรรมที่ซับซ้อน การท าสมาธเิป็นเคร่ืองมือหนึ่งที่มีการน ามาทดลองใช้อย่างแพร่หลายทั้งในวัย

เดก็ ผู้ใหญ่หรือคนชราเพ่ือฝึกให้บุคคลมใีจจดจ่ออยู่กบังานตรงหน้าได้นานขึ้น ในงานวิจัยนี้ การฝึกสมาธแิบบเคลื่อนไหว

ในรูปแบบไทชิได้ถูกน ามาใช้ทดสอบเพ่ือศึกษาผลของการฝึกสมาธต่ิอความสามารถในการวางแผนและการแก้ไขปัญหา

ในนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป, 

แบบทดสอบ Tower of London-Drexel University (TOL
DX

) : 2
nd 

Edition โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก  (non-

parametric statistics)ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ  Wilcoxon Matched-pairs Signed rank test ในการเปรียบเทียบเชิง

อนุมาน 

ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการวางแผนก่อนและหลังการฝึกสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตั วอย่างไม่มีความ

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญและความสามารถในการแก้ไขปัญหาก่อนและหลังการฝึกสมาธแิบบไทชิของกลุ่มตัวอย่างมี

ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคัญ ซึ่งผลการวิจัยนี้ ได้ชี้ ให้เหน็ถึงผลของการฝึกสมาธต่ิอความสามารถในการวางแผนและ

แก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถน าเอาองคค์วามรู้ไปประยุกตใ์ช้ในการสร้างเสริมสมาธแิละการท างานของสมองด้านการจัดการใน

การวางแผนและแก้ไขปัญหา ตลอดจนน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในอนาคตต่อไป 

ค าส าคญั: การวางแผน  การแก้ไขปัญหา  สมาธ ิ ไทชิ 

 

Abstract 

Planning and problem solving are the skills use in everyday life. They are generally regarded as the two 

of the most important cognitive activity which require to manage complex behavior. The purpose of this study is to 

investigate the effects of Tai Chi mindfulness training on planning and problem solving in adulthood. 10 university 

students from Social Science faculty age between 20 – 22 years old were volunteered to take part in this study. 

Each participants were investigated their planning and problem solving skills using Tower of London-Drexel 

University test before and after the 1 hour of Tai Chi training. The Wilcoxon Matched-pairs Signed rank test was 

then used to compare the test’s score between these two testing periods. The results indicated that problem solving 

but not planning skills were significantly changed after the training session. The finding from this study has shown 

the alternative way of the mindfulness training in improving the cognitive functions while Tai Chi also should be 

investigated further to explain its relationship with the planning and problem solving skills.   

Keywords: Planning, Problem solving , Tai Chi,  Mindfulness 
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บทน า 

การวางแผนและจัดการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของท างานของสมองด้านการจัดการ 

หรือ Executive Function โดยอยู่บริเวณสมองส่วนหน้า (Frontal lobe) ที่มีตัวแปรส าคัญคือการมีสมาธิต่อสิ่งเร้าที่อยู่

ตรงหน้าเพ่ือให้สามารถจัดการกบังานหรือสิ่งเร้านั้นได้ส าเรจ็ (Opasanon, 2017) ซึ่งการท างานของสมองส่วนนี้นอกจาก

จะเกี่ยวข้องกับการวางแผน การแก้ไขปัญหาและการคิดวิเคราะห์แล้วยังเกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมที่

ซับซ้อนและการแสดงออกของบุคลิกภาพของมนุษย์อีกด้วย (Anderson, 2002 อ้างใน นวลจันทร์,2557 ; Chasnoff 

,2011) หากการท างานของสมองด้านการจัดการที่ไม่สมดุล อาจส่งผลให้เกิดปัญหา  เช่น ไม่สามารถที่จะจัดการ

พฤตกิรรมตนเองโดยตรง, มกีารจัดการเป้าหมายการท างานหรือการแก้ปัญหาที่สบัสน เป็นต้น(Chasnoff, 2011) 

  งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการฝึกสมาธิสามารถขยายระยะเวลาความสนใจของบุคคลได้นานขึ้นและท าให้ความ

ยืดหยุ่นทางปัญญามากขึ้ นด้วย (Moorec& Malinowski, 2009) โดยการศึกษาของ Massachusetts General Hospital 

พบว่าการท าสมาธิ เกี่ยวข้องกับระบบการเรียนรู้ , ความจ า, การตัดสินใจ, การควบคุมอารมณ์ (Hölzel et al., 2011 ; 

Romain, 2014) ในปัจจุบันการฝึกสมาธิสามารถท าได้ในช่วงเวลาสั้นๆ และมีหลายรูปแบบ เช่น การท าสมาธิแบบ

เคล่ือนไหว, ไทชิ,การก าหนดลมหายใจ เป็นต้น  ไทชิเป็นรปูแบบการฝึกสมาธทิี่สามารถท าได้ในชีวิตประจ าวัน  Matthews 

& Williams (2008) พบว่าไทชิอาจจะมปีระโยชน์ส าหรับการท างานในส่วนของสมองด้านการจัดการ  

การฝึกสมาธิแบบไทชิในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้ วิจัยได้เลือกแบบทดสอบ Tower of London ซึ่งเป็นแบบทดสอบ

มาตรฐานที่ใช้วัดการวางแผนและแก้ไขปัญหาในประชากรกลุ่มต่างๆ โดยสนใจที่จะศึกษาผลของการฝึกสมาธใินรูปแบบ

ของไทชิ  ต่อความสามารถในการวางแผนและการแก้ไขปัญหาในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นเนื่องจากเป็นช่วงวัยที่เร่ิมมหีน้าที่ความ

รับผิดชอบ การคิด การวางแผนที่มากขึ้น เร่ิมแยกออกจากครอบครัว พ่ึงพาอาศัยครอบครัวน้อยลงและเร่ิมที่จะเลือก

รปูแบบของชีวิต เพ่ือนหรือภาวะแวดล้อม ทางสงัคมในแบบของตวัเอง โดยคาดว่าผลจากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ใน

การเสริมสร้างการมีสมาธแิละเพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างการท างานของสมองด้านการจัดการในการวางแผนและ

แก้ไขปัญหาต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.เพ่ือศึกษาผลของการฝึกสมาธแิบบไทชิต่อความสามารถในการวางแผน 

2. เพ่ือศึกษาผลของการฝึกสมาธแิบบไทชิต่อความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) การวิจัยแบบการทดลองกลุ่มเลก็ 

ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Small-n Experimental Research Design)  แบบ ABA Design โดยการให้ Treatment 

ทลีะคนในช่วงเวลาที่แตกต่างกนัไปแบ่งการทดลองเป็น 3 ระยะ ดงันี้ 

Baseline Treatment Extinction 

Pretest 1 Posttest  Pretest 2 

A         B            A    

    Time 

ระยะ 1 (Baseline : A1) หมายถึง ระยะเส้นฐาน เกบ็ข้อมูลโดยท าแบบทดสอบ Tower of London-

Drexel University (TOL
DX

) : 2
nd 

Edition 

  ระยะที่ 2 (Treatment : B) หมายถึง ระยะทดลองด้วยโปรแกรมการฝึกสมาธิแบบไทชิ เป็นเวลา 51 

นาท ีและท าแบบทดสอบ Tower of London-Drexel University (TOL
DX

) : 2
nd 

Edition 
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  ระยะที่ 3 (Extinction : A2)  หมายถึง ระยะถอดถอน ระยะนี้ ยุติโปรแกรมการฝึกสมาธิแบบไทชิ 

จากนั้นท าแบบทดสอบ Tower of London-Drexel University (TOL
DX

) : 2
nd 

Edition 

การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ใช้วิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection)  ศึกษาจากนิสติ

คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการคดัเลือกผู้เข้าร่วมการวิจัย  จ านวน 10 คนทั้งนี้การใช้วิธกีารคดัเลือกแบบ

อาสาสมัคร  (Voluntary Selection) จัดอยู่ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non – probability 

sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ไม่อ้างองิไปสู่กลุ่มประชากร ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

ขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของผู้วิจัย (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท,์ 2551; สมบัติ ท้ายเรือค า, 2551) โดยไม่จ ากดัเพศ และผล

การเรียน การเลือกนิสติคณะสงัคมศาสตร์เพียงคณะเดียว เนื่องจากศึกษาในกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกนั เพ่ือลดความ

ล าเอยีงทางด้านวัฒนธรรม การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนิสติคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีเหตุผล

จากในปี พ.ศ. 2557 คณะสังคมศาสตร์ ได้รับการประเมินให้เป็นคณะวิชาที่ ผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ส  าเร็จ

การศึกษา ปีการศึกษา 2555 มีระดับความพึงพอใจในด้านคุณภาพของบัณฑติและการพัฒนาบัณฑติตามอตัลักษณ์ อยู่

ในระดับมากถึงมากที่สดุ  ได้คะแนนสงูสดุใน 3 มิติ  คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทกัษะทางปัญญา และด้านทกัษะ

ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และเป็นช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งเร่ิมมีหน้าที่ความรับผิดชอบ การคิด 

การวางแผนแบบผู้ใหญ่ เร่ิมที่จะเลือกรูปแบบของชีวิต เพ่ือนหรือภาวะแวดล้อม ทางสงัคมในแบบของตัวเอง และต้อง

ท างานเพ่ือสงัคม  เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั 

1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเช่น วัน เดอืน ปีเกดิ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  

2. แบบทดสอบ Tower of London-Drexel University (TOL
DX

) : 2
n
 

โดยแบบทดสอบนี้ เป็นการประเมินความแม่นย าถูกต้องและมีประสทิธภิาพในการย้ายลูกปัดจากหมุดที่เร่ิมต้น

ไปยังเป้าหมาย มีกติกาคือให้ย้ายลูกปัดน้อยคร้ังที่สดุ โดยย้ายลูกปัดได้เพียงครั้งละ 1 ลูก และไม่วางลูกปัดก้อนใหญ่ทบั

ก้อนเลก็ เพ่ือให้เคล่ือนย้ายลูกปัดน้อยคร้ังที่สดุผู้เข้าร่วมการทดสอบต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ขณะที่ความส าเรจ็ในการ

แก้ปัญหาเป็นสิ่งสะท้อนถงึทกัษะในการแก้ปัญหาของแต่ละบุคคล 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิจัยครั้งนี้ท  าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูป SPSS for Windows และใช้วิธกีาร

ทางสถติดิงันี้  

 1. สถติเิชิงพรรณนา เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณติ 

 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือทดสอบสมมุติฐานที่  1 เพ่ือศึกษาผลของการฝึกสมาธิแบบไทชิต่อ

ความสามารถในการวางแผน 

 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือทดสอบสมมุติฐานที่  2 เพ่ือศึกษาผลของการฝึกสมาธิแบบไทชิต่อ

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

ผลการศึกษา 

จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ เพ่ือศึกษาผลของการฝึกสมาธแิบบไทชิต่อความสามารถในการวางแผนและการแก้ไข

ปัญหา ในนิสติคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ านวน 10 คน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 

Research) จากการวิเคราะห์และแปลผล สามารถน าเสนอผลสิ่งที่ค้นพบ โดยแบ่งผลการศึกษาเป็น 2 ส่วน ดงันี้  

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มูลสถติิ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง สถติทิี่ใช้ คอื หาค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) 
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ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน 

เป็นการทดสอบสมมุตฐิาน โดยใช้สถตินิอนพาราเมตริก (non-parametric statistics)ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือศึกษาผลก่อนและหลังหลังการฝึกไทชิที่มต่ีอความสามารถในวางแผนและแก้ไขปัญหาโดยใช้ Wilcoxon Matched-

pairs Signed rank test 

ขอ้มูลจากแบบทดสอบท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์

Total Move Score หมายถงึ  จ านวนคร้ังของการเคล่ือนลูกปัดในแต่ละข้อค าถามโดยแสดงถงึ    

                                    ความสามารถในการวางแผน                                                                                        

Total Correct Score หมายถงึ จ านวนข้อทดสอบที่สามารถท าได้โดยไม่มกีารเคล่ือนย้ายลูปปัดเกนิจากที่

ก  าหนดแสดงถงึความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถติ ิ

การวิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไป 

สถิติเชิงพรรณนาแสดงว่าผู้เข้าร่วมการทดลองเป็นเพศชายจ านวน 6 คนและเพศหญิง 4 คน มีอายุระหว่าง 20 

- 22 ปี (อายุเฉล่ียคือ 21 ปี) รองลงมาอายุ 20 ปี และอายุ 22 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสติที่ก  าลังศึกษาระดบัชั้น

ปริญญาตรีที่คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมตฐิาน 

ผู้วิจัยได้วเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิานที่ก  าหนดไว้ดงันี้ 

- ผู้เข้าร่วมการทดลองทดลองมสีามารถวางแผนแตกต่างหลังจากได้รับฝึกสมาธแิบบไทชิ 

- ผู้เข้าร่วมการทดลองทดลองมสีามารถแก้ปัญหาได้แตกต่างหลังจากได้รับฝึกสมาธแิบบไทชิ 

ตารางท่ี2 ตารางความสามารถในการวางแผนของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลังการฝึกสมาธแิบบไทชิ 

การวางแผน N มธัยฐาน Minimum Maximum IQR 

การวางแผนก่อนการฝึกสมาธแิบบไทชิ 10 36.50 9 58 30 

การวางแผนหลังการฝึกสมาธแิบบไทชิ 10 26.50 0 50 31 

 

จากตารางที่ 2 พบว่าการวางแผนก่อนการฝึกสมาธแิบบไทชิของกลุ่มตวัอย่าง มจี านวนการเคล่ือนลูกปัดสงูที่สดุ 

58 คร้ัง และต ่าสดุที่ 9 ครั้ง  มีค่ามัธยฐานเท่ากบั 36.50 และการวางแผนหลังการฝึกสมาธแิบบไทชิของกลุ่มตัวอย่าง มี

จ านวนการเคล่ือนลูกปัดสงูที่สดุ 50 คร้ัง และต ่าสดุที่ 0 คร้ัง มค่ีามธัยฐานเท่ากบั 26.50 

ตารางท่ี 3 ตารางเปรียบเทยีบความสามารถในการวางแผนของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลังการฝึกสมาธแิบบไทชิ 

a. Based on positive ranks. 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยสถติ ิWilcoxon Matched-pairs Signed rank test  ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 

พบว่าความสามารถในการวางแผนก่อนและหลังการฝึกสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตัวอย่างไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญ(Z = -1.94, p= .052) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จ านวน 8 คน มีความสามารถในการวางแผนหลังจากฝึก

สมาธแิบบไทชิน้อยดกีว่าก่อนฝึกสมาธแิบบไทชิ 

 

 

ตวัแปร Pretest-posttest N Mean Rank Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

การวางแผน คะแนนลดลง 

คะแนนเพ่ิมขึ้น 

8 

2 

5.81 

4.25 

-1.939a 

 

.052 
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ตารางท่ี 4 ตารางความสามารถในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการฝึกสมาธแิบบไทชิ 

การวางแผน N มธัยฐาน Minimum Maximum IQR 

การแก้ไขปัญหาก่อนการฝึกสมาธแิบบไทชิ 10 2.00 0 6 3 

การแก้ไขปัญหาหลังการฝึกสมาธแิบบไทชิ 
10 4.00 

1 10 4 

จากตารางที่ 3 พบว่าการแก้ไขปัญหาการฝึกสมาธแิบบไทชิของกลุ่มตวัอย่างสามารถแก้ไขปัญหาได้สงูสดุจ านวน 

6 ข้อ และต ่าสุดจ านวน 0 ข้อ  มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 2.00 และแก้ไขปัญหาหลังการฝึกสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตัวอย่าง

สามารถแก้ไขปัญหาได้สงูสดุจ านวน 10 ข้อ และต ่าสดุจ านวน 1 ข้อ มค่ีามธัยฐานเท่ากบั 4.00 

ตารางท่ี 5 ตารางเปรียบเทยีบความสามารถในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลังการฝึกสมาธแิบบ

ไทชิ 

b. Based on negative ranks. 

ผลที่ได้จากการวิเคราะห์โดยสถติ ิWilcoxon Matched-pairs Signed rank test  ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 

พบว่าความสามารถในการแก้ไขปัญหาก่อนและหลังการฝึกสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคญั(Z = -2.62, p= .009) โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จ านวน 9 คน มคีวามสามารถในการแก้ไขปัญหาหลังจากฝึก

สมาธแิบบไทชิมากกว่าก่อนฝึกสมาธแิบบไทชิ และกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1 คน มีความสามารถในการวางแผนหลังจากฝึก

สมาธแิบบไทชิน้อยกว่าก่อนฝึกสมาธแิบบไทชิ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรปุผลการวิจัยเรื่องผลของการฝึกสมาธแิบบไทชิต่อความสามารถในการวางแผน

และการแก้ไขปัญหาผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัย ดงันี้  

1. ความสามารถในการวางแผนของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลังการฝึกสมาธแิบบไทชิ 

 จากการวิเคราะห์พบว่าความสามารถในการวางแผนก่อนและหลังการฝึกสมาธิแบบไทชิของกลุ่มตัวอย่างมี

แนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ(Z = -1.94, p= .052) สอดคล้องกับPlanning-control model 

(Glover, 2004 อ้างใน Michael W. Eysenck & Mark T. Keane, 2015 ) นั้นการวางแผนโดยส่วนใหญ่มกัเริ่มก่อนการ

ที่บุคคลนั้นจะลงมือแก้ปัญหา โดยอาศัยความตั้งใจและสนใจจดจ่อกบัสิ่งที่อยู่ตรงหน้า การที่ผลของงานวิจัยนี้ ไม่สามารถ

ชี้ ให้เหน็ความแตกต่างของการแก้ปัญหาระหว่างก่อนและหลังฝึกสมาธอิย่างเหน็ได้ชัดนั้นอาจเป็นผลจาก 1)ระยะเวลา

และลักษณะของการฝึกสมาธแิบบไทชินั้นสั้นเกนิไปโดยใช้ระยะเวลาในการฝึกเพียง 1 คร้ัง จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามกั

ใช้ระยะเวลาการฝึกประมาณ 6-8  ครั้งต่อสปัดาห์ (Jun Ren et al., 2010 และ Halland et al., 2015) ดังนั้นเพียงครั้ง

เดยีวดงัเช่นการศึกษานี้อาจไม่เพียงพอต่อการโน้มน าให้ผู้ทดสอบมกีารเปล่ียนแปลงของสมาธอิย่างมากได้ 2) จ านวนของ

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนน้อย และใช้สถิตินอนพาราเมตริก  (non-parametric statistics)ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลจึงอาจท าให้มคีวามสามารถในการแยกแยะความแตกต่างของคะแนนในสองช่วงได้ต ่า สาเหตทุี่สามคอืการ

วางแผนของกลุ่มตัวอย่าง อาจใช้วิธกีารวางแผนที่คล้ายคลึง (planning by analogy) ซึ่งเป็นการใช้วิธกีารในอดีตที่เคยใช้

มาก่อนมาแก้ปัญหา(อบุลวรรณา ภวกานันท,์ 2557) ท าให้ผลของการวางแผนนั้นไม่มคีวามแตกต่างกนั  

2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลังการฝึกสมาธแิบบไทชิ 

ตวัแปร Pretest-posttest N Mean Rank Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

การแก้ไขปัญหา คะแนนลดลง 

คะแนนเพ่ิมขึ้น 

1 

9 

2.00 

5.89 

-2.620b 

 

.009 
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จากการวิเคราะห์พบว่าความสามารถในการแก้ไขปัญหาก่อนและหลังการฝึกสมาธแิบบไทชิของกลุ่มตัวอย่างมี

ความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต(ิZ = -2.62, p= .009)  โดยสอดคล้องกบัทฤษฎไีฟฉายของโพสเนอร์ นั้นได้

กล่าวว่าการท างานของสมองว่าระบบของความตั้งใจอยู่ที่สมองส่วนหน้า (frontal lobe) และสมองส่วนหลัง (parietal 

lobe) ซึ่งการจดจ่อสามารถจัดการกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายได้ว่าการฝึกสมาธิแบบไทชิส่งผลให้กลุ่ม

ตัวอย่างมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้นนั้น อาจมาจากการมีสมาธซิึ่งก่อให้เกดิความจดจ่อในงานจึงท าให้แก้ไข

ปัญหาได้ดีขึ้น และทฤษฎีทางจิตวิทยากลุ่มเกสตอล กล่าวว่ากระบวนการแก้ปัญหามีการจัดระบบหรือสร้างโครงสร้างของ

ความคิดใหม่เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งกระบวนการนี้ เรียกว่า การหยั่งรู้  (insight) โดยเชื่อว่าการรับรู้นั้นเป็น

พ้ืนฐานที่ท าให้เกดิการเรียนรู้  และมององคป์ระกอบรวมก่อน จากนั้นจะศึกษาองคป์ระกอบย่อยๆทลีะส่วน การเรียนรู้ เป็น

การแก้ปัญหาถ้าเกดิการหย่ังรู้กจ็ะสามารถมองเหน็ถงึความสมัพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกบัปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้การ

หย่ังรู้ ยังขึ้นอยู่กบัความสามารถแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กบัประสบการณเ์ดมิที่มีลักษณะใกล้เคียงกบัปัญหานั้นๆ ซึ่งปัญหาก่อน

และหลังนั้นมลัีกษณะเดยีวกนั เป็นไปได้ว่ากลุ่มตวัอย่างใช้วิธกีารแก้ปัญหาที่อาศัยประสบการณใ์กล้เคยีงหรือเกดิการหยั่ง

รู้ในปัญหา จากทฤษฎกีารเปล่ียนตวัแทนได้ถูกเสนอโดยโอทสนั (ohlsson, 1992 อ้างในอบุลวรรณา ภวกานันท,์ 2557 ) 

ได้อธบิายว่า การเปล่ียนตวัแทนอยู่ในความคดิของผู้ที่แก้ปัญหาหรือลักษณะของปัญหาที่มาปรากฏในใจ จะเปรียบเหมอืน

ตวัช่วยในการค้นหาความจ าที่เกี่ยวข้องกบัการแก้ปัญหานั้นๆ ซึ่งจะดงึข้อมูลจากความจ าระยะยาว โดยการดงึข้อมูลนั้นจะ

อาศัยตัวกระตุ้นตามเครือข่ายของความรู้ที่เกบ็ไว้ แล้วจึงเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องส่งกลับมายังผู้แก้ปัญหา ในกรณีที่ไม่

สามารถดึงข้อมูลเรียกว่า ทางตันในการแก้ปัญหา (impasse) กจ็ะมีการท าให้ลักษณะของปัญหานั้นเปล่ียนไปเป็นปัญหา

ลักษณะใหม่ แล้วน าเอาไปใช้เป็นตวัช่วยในการค้นหาข้อมูลจากความจ าระยะยาว ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเตมิเพ่ือช่วยใน

การแก้ปัญหา ซึ่งการเปล่ียนแปลงสามารถพบได้หลายรูปแบบ ซึ่งการแก้ไขปัญหาของกลุ่มตัวอย่างอาจใช้วิธีการ Re-

encoding (การเข้ารหัสใหม่) ซึ่งอาจไม่พบค าตอบ จึงเปล่ียนวิธกีารมองมองปัญหานั้นๆในมุมอื่น หรือ Elaboration (การ

สร้างรายละเอยีด) เพ่ือเพ่ิมข้อมูลปัญหาใหม่หรือลายละเอียดขอปัญหา ท าให้กลุ่มตัวอย่างนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

ยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของJun Ren et al. (2010) ได้ท าการศึกษาเรื่องการท าสมาธิส่งเสริมการ

แก้ปัญหา ในนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจ านวน 48 คน พบว่าการแก้ไขปัญหาหลังจากฝึกสมาธิ กลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุมมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ Halland et al. (2015) ได้ท าการศึกษาทดลองในกลุ่ม

นักศึกษาจิตวิทยาคลิกนิกและนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ พบว่าการฝึกอบรมสมาธิอาจช่วยในการปรับปรุงการจัดการกับ

ปัญหาการปรับตัวของนักศึกษา นอกจากนี้ การฝึกสมาธมิีความสมัพันธอ์ย่างมากกบัด้านการใส่ใจและความยืดหยุ่นทาง

ปัญญา (Moore &  Malinowski, 2009)  

กิตติกรรมประกาศ 

ผู้ วิจัยขอกราบของพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของ ดร.นัฐพร โอภาสานนท์ประธานที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ที่ได้อุตส่าห์สละเวลาอันมีค่ามาเป็นที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลาในการท าวิทยานิพนธ์

ฉบบันี้  และขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธอ์นัประกอบไปด้วย ดร.กนัตพัฒน์ อนุศักดิ์สเถยีรและอาจารย์

เพชรี บุญศิริยะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรณุาให้ค าแนะน าตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวทิยานิพนธด้์วยความเอาใจ

ใส่ จนท าให้วิทยานิพนธฉ์บบันี้ส  าเรจ็ลุล่วงได้อย่างสมบูรณแ์ละทรงคุณค่า 

 กราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑริา อนิจ่ายเป็นอย่างสงู ที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกบัรูปแบบและการท าวิจัยเชิงทดลองขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการศึกวิจัยที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  

และขอขอบคุณเพ่ือนที่คอยช่วยในการเกบ็ข้อมูลวิจัยเกบ็ข้อมูลในคร้ังนี้ท าให้การด าเนินวิจัยเป็นไปด้วยดี 

 เหนือสิ่งอื่นใดขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของผู้วิจัยที่ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน

อย่างดทีี่สดุเสมอมา 
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 คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงจะมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบและอุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสมาธแิละแนวทางในการเสริมสร้างการท างานของ

สมองด้านการจัดการในการวางแผนและแก้ไขปัญหา 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่อ

อนิเทอร์เนต็ และเพ่ือเปรียบเทยีบพฤติกรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราช

ภัฏบุรีรัมย์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ านวน 

360 คน ที่ก  าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 ด าเนินการเกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม The Adolescent 

Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) 

ค่าเฉล่ีย  (X̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) , t-test , ANOVA และ Chi-square
 
( ) 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่บริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็โดยเฉล่ีย 10 คร้ังขึ้นไปต่อสปัดาห์ มกีารใช้เวลา

การบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็โดยเฉล่ียมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน ช่วงเวลาการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็บ่อยที่สดุ คือช่วงเวลา 

16.01 – 20.00 น.  และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เนต็ตามกิจกรรมการบริโภคด้าน

การศึกษามากกว่าด้านความบันเทงิและด้านธุรธรรมออนไลน์  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลซึ่งได้แก่ 

เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และรายได้เฉล่ียต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ด้านระยะเวลาการใช้อนิเทอร์เนต็ไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ด้านช่วงเวลาการใช้อนิเทอร์เนต็พบว่าอายุ ชั้นปีที่ศึกษา และรายได้

เฉล่ียต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ด้านช่วงเวลาการใช้อนิเทอร์เนต็ของนักศึกษาไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05 ยกเว้นเพศที่ไม่แตกต่างกนั  และด้านกจิกรรมการบริโภคพบว่าอายุ ชั้นปีที่ศึกษาต่างกนัมี

พฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ด้านกจิกรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

ยกเว้นเพศและรายได้เฉล่ียที่ไม่แตกต่างกนั 

ค าส าคญั : สื่ออนิเทอร์เนต็ , พฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็  

 

Abstract 

 This research is quantitative research. The purposes were to study the behaviors of Internet media 

consumption and to compare the behaviors of Internet media consumption of the students. The samples were 360 

year 1to 4 students in the Faculty of Education, Buriram University who were studying in the 2nd semester, year 

2015. The data were collected by The Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ). The statistics used 

to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation (SD), t-test , ANOVA and chi-square. 

The result revealed that the majority consumed the media 10 or more times per week on average with more than 

five hours a day approximately. The most frequent consuming time was during 16:01 pm. to 20:00 pm. 
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Furthermore, the majority spent the time more on education than on entertainment and online business. However, 

the gender, the age, the year of study, and the average income were different; the behaviors on timing did not differ 

significantly at the statistical level of 0.05. The age, the year of study, and the income were different; the behaviors 

of the period used did not differ significantly at the statistical level 0.05 except for the gender which showed the 

result of indifference. Finally, the age and the year of study were different; the behaviors of consuming the media 

varied significantly statistical level of 0.05, except the gender and the year of study which were the same. 

Keywords : internet media , internet using behavior 

 

บทน า 

“สื่ออนิเทอร์เนต็ ” ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารก่อให้เกดิกระแสโลกาภิวัตน์ 

)Globalization    (เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประโยชน์  สามารถติดต่อสื่อสารได้ง่าย สะดวกและฉับไว ผู้สื่อสาร

สามารถโต้ตอบกนัได้ทนัท ี ท าให้คู่สนทนาที่อยู่ไกลกนัในสถานที่ต่างกนัสามารถแลกเปล่ียนความคดิเหน็ หรือส่งข้อความ

ติดต่อกนัได้อย่างทนัททีนัใด  ท าให้ความแตกต่างในด้านสถานที่และเวลาหมดสิ้นไป จากผลการรวบรวมสถิติและส ารวจ

พฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกบัการใช้อนิเทอร์เนต็และสื่อสงัคมออนไลน์ )Social Media( จากหลายประเทศทั่วโลกรวมถึง

ประเทศไทยด้วย )http://www.makewebeasy.com/blog/2016/02/user-internet ซึ่งท าการรวบรวมโดยบริษัท (We 

are Social ในประเทศสงิคโปร์ ได้สรุปข้อมูลการใช้อนิเทอร์เนต็ในประเทศไทยพบว่า ในจ านวนประชากรปี 2559 ทั้งสิ้น 

68 ล้านคน )ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2559  (มีจ านวนผู้ใช้อนิเทอร์เนต็ถึงกว่า 38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 56 ของ

ประชากรทั้งหมด จ านวนผู้ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ทั้งสิ้น 38 ล้านคน ซึ่งเป็นอตัราการเติบโตที่สงู และเมื่อจัดอนัดับสถิติก็

พบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มกีารใช้อนิเทอร์เนต็อยู่ในอนัดบัที่  4 ของโลก  

 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสื่ออินเทอร์เนต็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันเราอย่างมาก เพราะนอกจากจะสามารถ

ติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเรว็แล้ว  ยังสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งเพ่ือการศึกษา ธุรกิจ ความบันเทงิ  

และเป็นช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมากจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนหนึ่งของผู้ใช้อนิเทอร์เนต็

ในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น เฟซบุก๊ )Facebook( , ทวิตเตอร์ )Twitter( , อนิสตาแกรม )Instagram( , ไลน์ )Line( เป็น

ต้น ซึ่งกจิกรรมการใช้งานผ่านสื่ออนิเทอร์เนต็ที่พบว่าใช้มากที่สดุคอื Social Network คดิเป็นร้อยละ 82.7 รองลงมา คอื 

การค้นหาข้อมูล การรับ-ส่งอีเมล ตามล าดับ  และเมื่อศึกษาเพ่ิมเติมถึงกลุ่มอายุที่ใช้สื่ออินเทอร์เนต็มากที่สุดพบว่า

ในช่วงปี 2554 – 2558 อยู่ในกลุ่มอายุ 15- 24 ปี และมีการใช้อย่างต่อเนื่องเพ่ิมขึ้ นทุกปี )ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2558( นอกจากผลการส ารวจกจิกรรมการใช้สื่ออนิเทอร์เนต็แล้ว  ผู้วิจัย

ยังได้ศึกษารวบรวมงานวิจัยด้านพฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เนต็เพ่ิมเตมิที่เกี่ยวข้อง เช่น ระยะเวลาในการใช้สื่ออนิเทอร์เนต็ 

เหตผุลในการใช้สื่ออนิเทอร์เนต็ ประโยชน์จากการใช้สื่ออนิเทอร์เนต็ ผลกระทบจากการใช้สื่ออนิเทอร์เนต็ เป็นต้น   

 จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดเป็นกลุ่มวัยรุ่น และผลจากการวิจัยในครั้งนี้  จะท าให้ผู้วิจัยได้เข้าใจพฤติกรรมในการ

บริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ของกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการออกแบบกจิกรรมด้าน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมีสื่ออนิเทอร์เนต็เข้ามามีบทบาทอย่างเหมาะสมกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่

เป็นอยู่ในปัจจุบนั 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาพฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ของนักศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรีรัมย์ 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบพฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ของนักศกึษา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ

บุรีรัมย์ 

 

http://www.makewebeasy.com/blog/2016/02/user-internet
http://www.makewebeasy.com/blog/2016/02/user-internet
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สมมติฐานการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัยไว้ดงันี้  

 สมมตฐิานที่ 1 ปัจจัยสว่นบุคคลต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ตามการบริโภคแตกต่างกนั 

1.1 เพศต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ด้านระยะเวลาการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็แตกต่างกนั 

1.2 เพศต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ด้านช่วงเวลาการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็แตกต่างกนั 

1.3 อายุต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ด้านระยะเวลาการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็แตกต่างกนั 

1.4 อายุต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ด้านช่วงเวลาการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็แตกต่างกนั 

1.5 ชั้นปีศึกษาต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ด้านระยะเวลาการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็

แตกต่างกนั 

1.6 ชั้นปีศึกษาต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ด้านช่วงเวลาการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็

แตกต่างกนั 

1.7 รายได้เฉล่ียต่อเดอืนต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ด้านระยะเวลาการบริโภคสื่อ

อนิเทอร์เนต็แตกต่างกนั 

1.8 รายได้เฉล่ียต่อเดอืนต่างกนัต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ด้านช่วงเวลาการบริโภคสื่อ

อนิเทอร์เนต็แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ตามกจิกรรมการบริโภคแตกต่างกนั 

2.1 เพศต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ตามกจิกรรมการบริโภคแตกต่างกนั 

2.2 อายุต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ตามกจิกรรมการบริโภคแตกต่างกนั 

2.3 ชั้นปีศึกษาต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ตามกจิกรรมการบริโภคแตกต่างกนั 

2.4 รายได้เฉล่ียต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ตามกจิกรรมการบริโภคแตกต่างกนั 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4  คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

จ านวน 2,952 คน ที่ก  าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 360 คน 

ได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane )1973( จากนั้นน ามาก าหนดตามสดัส่วนของประชากรโดยใช้

วิธกีารสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 

 รศึกษาตวัแปรท่ีใชใ้นกา ประกอบด้วย 

 ตวัแปรอสิระ (Independent Variable (ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และรายได้

เฉล่ียต่อเดอืน 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable (ได้แก่  

1. พฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ของนักศึกษาตามการบริโภค ประกอบด้วย 

1.1 จ านวนคร้ังในการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็  

1.2 ระยะเวลาในการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็   

1.3 ช่วงเวลาในการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็  

2. พฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ของนักศึกษาตามกจิกรรมการบริโภค ประกอบด้วย 

2.1 ด้านการศึกษา  

2.2 ด้านความบนัเทงิ  

2.3 ด้านธรุกรรมออนไลน ์
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 ในการวิจยัเคร่ืองมือท่ีใช้  

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม The Adolescent Sedentary Activity Questionnaire (ASAQ) ที่

จัดท าโดย  Australasian Child and Adolescent Obesity Research Network  พัฒนามาจาก  บุหงา  ชัยสุวรรณ และ

พรพรรณ ประจักษ์เนตร (2558) และแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้อนิเทอร์เนต็ของ กฤษฎากร ชูเลมด็ (2557) ซึ่ง

ผู้วิจัยได้น ามาใช้และมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้ตรงกับบริบทส าหรับการวิจัยครั้งนี้   ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกบั ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง พฤติกรรมการบริโภคสื่อ

อนิเทอร์เนต็ของนักศึกษาตามการบริโภค และพฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ของนักศึกษาตามกจิกรรมการบริโภค 

 ขั้นตอนการพัฒนาเคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและพัฒนาแบบสอบถามมาปรับให้เหมาะสม

กบักลุ่มตวัอย่าง  และน าแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื จ านวน 3 คน คอืการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมด้านภาษาและความชัดเจนของค าถาม แล้วน ามาหาค่าดชันี

ความสอดคล้องของเครื่องมือ (Index of Item – Objective Congruence : IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

เท่ากบั 1.00 ทุกข้อ และท าการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธกีารหาค่าสมัประสทิธิ์

แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha - Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น .89  แบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็น

เคร่ืองมอืในการรวบรวมข้อมูล มค่ีาความเชื่อมั่นเท่ากบั .89 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้  

1. ประสานงานกบัคณาจารย์ผู้สอน เพ่ือขออนุญาตด าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูลกบักลุ่มตวัอย่างตามที่ก  าหนด 

2. ด าเนนิการเกบ็ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยแบบสอบถามที่ใช้เป็นเคร่ืองมอืในการวิจัยซึ่งผ่านการตรวจสอบ

ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) แล้ว โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนนิการเกบ็ข้อมูล และรวบรวม

แบบสอบถามกลับด้วยตนเอง 

3. ในระหว่างเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วจิัยท าการตรวจสอบข้อมูลที่เกบ็ได้ทุกฉบบัว่ามคีวามสมบูรณข์องข้อมูล

หรือไม่ หากพบข้อผดิพลาดหรือตอบแบบสอบถามไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจะด าเนินการคดัแยกแบบสอบถามที่สมบูรณแ์ละ

ไม่สมบูรณอ์อกจากกนั  และคดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มคีวามสมบูรณเ์พ่ือน ามาวเิคราะห์ข้อมูลต่อไป 

4. เมื่อด าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนตามจ านวนที่ก  าหนดแล้ว ท าการจัดระเบยีบข้อมูล และกรอก

รหัสให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูลในล าดบัต่อไป 

 การวิเคราะหข์อ้มูล 

ในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมดมาวิเคราะห์และ

ประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิง

บรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard deviation) เพ่ืออธิบายข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  พฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เนต็ตามการบริ

โภคและกจิกรรมการบริโภคของผู้ตอบแบบสอบถาม  และสถติเิชิงอ้างองิ (Inferential statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน

โดยใช้สถิติ t-test  และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตัวแปรตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้สถิติ One-way 

ANOVA  

 

ผลการวิจยั 

ผู้วิจัยได้สรปุผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี้ 

ตอนที่ 1 ศึกษาพฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ของนักศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 204 คน คดิเป็นร้อยละ 56.7 และเป็นเพศหญิง 

จ านวน 156 คน  คดิเป็นร้อยละ 56.7 ส่วนใหญ่อายุ 21 ปี  จ านวน 105 คน คดิเป็นร้อยละ 29.2 ซึ่งส่วนใหญ่ก าลัง
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ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 จ านวน 114 คน คดิเป็นร้อยละ 31.7 และมรีายได้เฉล่ียต่อเดอืน 2,501-5,000 บาท จ านวน 129 

คน คดิเป็นร้อยละ 35.8  

 1.2 พฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ของนักศึกษาตามการบริโภค 

 ผลการวิจัยพบว่าจ านวนคร้ังในการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็โดยเฉล่ียต่อสปัดาห์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ 10 

คร้ังขึ้นไปต่อสปัดาห์ จ านวน 152 คน คดิเป็นร้อยละ 42.2 ใช้ระยะเวลาการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็โดยเฉล่ียมากกว่า 5 

ชั่วโมงต่อวนั จ านวน 144 คน คดิเป็นร้อยละ 40.0  รวมถงึใช้ระยะเวลาการบริโภคมากกว่า 5 ชั่วโมงต่อคร้ัง จ านวน 

136 คน คดิเป็นร้อยละ 37.8  และยังพบว่าช่วงเวลาการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็บ่อยที่สดุ อยู่ในช่วงเวลา 16.01 – 

20.00 น. จ านวน 130 คน คดิเป็นร้อยละ 36.1   

 1. 3 พฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ของนักศึกษาตา มกจิกรรมการบริโภค 

 ผลการวิจัย พบว่าพฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ของนักศกึษาตามกจิกรรมการบริโภคโดยภาพรวมใน

) ระดบัมาก 0.242S.D. , 3.18X  โดยกลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ตามกจิกรรมการ (

) บริโภคด้านการศึกษามากกว่าด้านอื่น 0.420S.D. , 3.49X  การ กจิกรรมที่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั ได้แก่ (

สบืค้นข้อมูลเพ่ืองานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย  การตดิตามข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ รวมถงึทางด้านเศรษฐกจิ 

สงัคม การเมอืง วัฒนธรรมหรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน ์ และตดิตามข่าวสารประชาสมัพันธห์รือความเคลื่อนไหวจาก

สถาบนัการศึกษา เป็นต้น 

 ทอร์เนต็ของนักศึกษาตามกจิกรรมการบริโภคด้านความบันเทงิ เป็นพฤติกรรมที่พฤติกรรมการบริโภคสื่ออนิเ

) กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญรองลงมาจากด้านการศึกษา 0.390S.D. , 3.43X   (ซึ่งกิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างให้

ความส าคัญ ได้แก่ ชมละครหรือภาพยนตร์ การเชื่อมตัวเองเข้าสู่สังคมออนไลน์ เช่น Facebook , Line , Google+ , 

Twitter , Instagram  และชมคลิปวีดโิอต่างๆ 

   และพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เนต็ของนักศึกษาตามกิจกรรมการบริโภคด้านธุรกรรมออนไลน์ เป็น

พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญเป็นอันดับสุดท้ายรองลงมาจากด้านการศึกษาและด้านความบันเทิง )

0.341S.D. , 2.65X  โดยกจิกรรมที่กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั ได้แก่ สั่งซื้อสนิค้าหรือบริการผ่านอนิเทอร์เนต็ (

ออนไลน์  แลกเปล่ียนสนิค้าออนไลน์ และหารายได้ผ่านระบบออนไลน์ เช่น ซื้อขายสนิค้าออนไลน์ เป็นต้น  

 ตอนที่ 2 เปรียบเทยีบพฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ของนกัศึกษา คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ โดยน าเสนอตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ ดงันี้ 

 สมมตฐิานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ตามการบริโภคแตกต่างกนั 

 ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ ชั้นปีที่ศึกษาและรายได้เฉล่ียต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เนต็ด้าน

ระยะเวลาการใช้อนิเทอร์เนต็ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05  ด้านช่วงเวลาการใช้อนิเทอร์เนต็พบว่า

อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และรายได้เฉล่ียต่างกันมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เนต็ด้านช่วงเวลาการใช้อินเทอร์เนต็ของ

นักศึกษาไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ยกเว้นเพศที่ไม่แตกต่างกนั   

 สมมตฐิานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ตามกจิกรรมการบริโภคแตกต่างกนั 

 ผลการวิจัยพบว่า อายุ ชั้นปีที่ศึกษาต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ด้านกจิกรรมการบริโภคสื่อ

อนิเทอร์เนต็แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  ยกเว้นเพศและชั้นปีที่ศึกษาที่ไม่แตกต่างกนั 

 

อภิปรายผล 

 สมมตฐิานที่ 1 ปัจจัยสว่นบุคคลต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ตามการบริโภคแตกต่างกนั  

 จากกผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนั ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีการศึกษา และรายได้เฉล่ีย

ต่อเดอืนมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ตามการบริโภค ซึ่งได้แก่ ระยะเวลาและช่วงเวลาที่ใช้สื่ออนิเทอร์เนต็ทั้งที่

แตกต่างกนัและไม่แตกต่างกนั  ซึ่งกล่าวได้ว่าลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลมีผลหรือมีความสมัพันธต่์อพฤติกรรมการบริโภค
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สื่ออนิเทอร์เนต็ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ )2538( และ Defleur and et al. (1996) ที่กล่าวว่าตวั

แปรด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา 

อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดอืน  ลักษณะประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส  าคญั เป็นสถติทิี่วัดได้สามารถช่วยในการก าหนด

ข้อมูลด้านประชากร ซึ่งความแตกต่างของปัจเจกบุคคล สังคมและความสัมพันธ์ของกลุ่มสังคมย่อยจะช่วยอธิบายถึง

ความคิดและความรู้ สึกที่แตกต่างกันในด้านพฤติกรรม จิตวิทยาและสังคมของแต่ละบุคคลได้ และยังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ หฤทัย วงศ์สิทธิพันธ์ )2553  (ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ยราชภัฏอุดรธานี พบว่า อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้มหาวิทยาลั

อินเทอร์เน็ตของ รวมถึงงานวิจัยของ Hsi-Peng Lu และ Kuo-Lin Hsiao (2008) ที่ได้ท าการศึกษาความแตกต่าง

ระหว่างเพศกับความถี่ในการใช้บริการเวบ็บลอ็ก )Web blog( พบว่าการแสดงออกของเพศหญิงและเพศชายต่างกม็ี

ความสมัพันธต่์อการใช้บริการเวบ็บลอ็ก )Web blog  (นอกจากนั้นยังสอดคล้องกบังานวจิัยของ ชนิตว์ปิยา  แสงเยน็พันธ์ 

)2554( ศึกษาเร่ืองผลของข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสนิใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งพบว่า อายุ 

การศึกษา อาชีพและรายได้มีผลต่อข้อมูลจากสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว และเมื่อพิจารณาจากข้อมูล

ประชากรศาสตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี และเป็นนักศึกษา ซึ่งเป็นช่วงอายุและวัยที่ก  าลัง

อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จึงท าให้มีความสนใจในการใช้อินเทอร์เนต็เพ่ือการท่องเที่ยวมาก และจากข้อมูลสถิติการส ารวจ

ระยะเวลาการใช้อนิเทอร์เนต็อย่างน้อยสปัดาห์ละคร้ังพบว่าร้อยละของประชากร 6 ปีขึ้นไปใช้อนิเทอร์เนต็ประมาณ 2-4 

ชั่วโมง )ส านักงานสถิตแิห่งชาติ , 2558(  และยังสอดคล้องกบังานวิจัยของรวิรกานต์  นันท เวช )2550( และ ประภา

พร ชวนปิยวงศ์ )2549) พบว่าการใ ช้อิน เทอร์ เ น ็ต ในประ เทศไทยส่วนใหญ่ เ ป็นการใ ช้ เ พ่ื อความบัน เทิง

มากกว่าใช้ในการหาความรู้   นอกจากนั้นผลการวิจัยของ วิกานดา  พรสกุลวานิช )2550  (พบว่าผู้ใช้อนิเทอร์เนต็ใช้

เวลากบัอนิเทอร์เนต็เฉล่ียสปัดาห์ละ 2-3 ครั้ง โดยเฉพาะวันอาทติย์ ผู้ใช้อนิเทอร์เนต็จะใช้เวลาในช่วงกลางวันต่อเนื่อง

นาน 3 ชั่วโมง ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกเล่นเกมออนไลน์  รองลงมาคือติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ  และยังพบว่าพฤติกรรม

การใช้อนิเทอร์เนต็ของเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 1,556 คน 

เป็นเยาวชนไทยร้อยละ 73 ใช้อินเทอร์เนต็มากกว่า 1-2 วันต่อสัปดาห์  โดยเยาวชนที่ใช้อินเทอร์เนต็ตั้งแต่ 5 วันต่อ

สปัดาห์มีมากถึงร้อยละ 38 โดยมีเหตุผลในการใช้อนิเทอร์เนต็เพ่ือค้นหาข้อมูล เพ่ือผ่อนคลายและบันเทงิ เพ่ือหาเพ่ือน

คุยและสื่อสารเข้ากลุ่ม  

 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนัมพีฤตกิรรมการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ตามกจิกรรมการบริโภคแตกต่างกนั 

 จากกผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลต่างกนั ได้แก่ เพศ และรายได้เฉล่ียต่อเดอืนมพีฤตกิรรม

การบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ตามกจิกรรมการบริโภคไม่แตกต่างกนั  ส่วนอายุและชั้นปีการศึกษามพีฤตกิรรมการบริโภคสื่อ

อนิเทอร์เนต็ตามกจิกรรมการบริโภคแตกต่างกนั  จากผลการทดสอบดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ว่า เพศและรายได้

เฉล่ียต่อเดือนของนักศึกษาไม่มีผลต่อการบริโภคสื่ออนิเทอร์เนต็ตามกจิกรรมการบริโภคทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา 

ด้านความบนัเทงิ และด้านธรุกรรมออนไลน์  ซึ่งผลการวิจัยข้างต้นสอดคล้องกบังานวิจัยของ ชเนตตี สยนานนท ์(2555)  

พบว่าพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เนต็ของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีพฤติกรรมการใช้อนิเทอร์เนต็โดยรวมและเป็น

รายด้านทุกด้าน (ด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสารและด้านความบันเทิง) ไม่แตกต่างกัน และยังพบว่านักศึกษาที่

ก  าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ต่างกนั มพีฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เนต็โดยรวมไม่แตกต่างกนั  แต่ไม่สอดสอดคล้องกบังานวิจัยของ 

ดลยา ปาเวียง (2557) พบว่าพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเยาวชน จ าแนกตามเพศ การศึกษา ระยะที่ใช้งาน

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ อมร โตะ๊ทอง (2555) พบว่าเพศที่

แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เนต็ผ่านโทรศัพทเ์คล่ือนที่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05  

 ส่วนตัวแปรทางด้านอายุและชั้นปีการศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคสื่ออินเทอร์เนต็ตามกิจกรรมการบริโภค

แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อมร โต๊ะทอง (2555) พบว่าอายุต่างกันมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ผ่าน

โทรศัพทเ์คล่ือนที่แตกต่างกนั  แต่ไม่สอดคล้องกบังานวิจัยของ สวุิมล วงศ์สงิห์ทอง และคณะ (2552) พบว่าเยาวชนอายุ
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ระหว่าง 15-24 ปี มีพฤติกรรมการใช้อนิเตอร์เนต็ไม่แตกต่างกนัมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมออนไลน์ การสนทนา

ออนไลน์หรือการค้นหาข้อมูลออนไลน์ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้

1.1 ด้านการศึกษา พบว่านักศึกษาจะให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลในงานที่ได้รับมอบหมาย  

ติดตามข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ เศรษฐกจิ สงัคม การเมือง หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ แต่ผลการวิจัยที่พบว่านักศึกษา

ให้ความส าคญัยังไม่มากเท่าที่ควร เช่น การทดสอบพัฒนาทกัษะหรือศักยภาพทางออนไลน์ การตดิต่อสื่อสารกบับุคลากร

ในสถาบนัการศึกษาที่ให้ความรู้ทางวชิาการกบัท่านได้ เป็นต้น ซึ่งอาจารย์หรือผู้เกี่ยวข้องอาจให้ค าแนะน าเพ่ิมเตมิ และให้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตวันักศึกษามากขึ้น รวมถงึการวางแผนเพ่ิมช่องทางการตดิต่อสื่อสารที่สะดวกหลายช่องทางผ่าน

สื่ออนิเทอร์เนต็ที่นักศึกษาสะดวกในการเข้าถึงมากที่สดุ เพ่ือท าให้นักศึกษาสามารถติดต่อกบัอาจารย์ได้ง่ายและรวดเรว็

ขึ้นและมกีารประชาสมัพันธใ์ห้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 1.2 ด้านความบันเทิง พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาจะให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ชมละครหรือภาพยนตร์

ออนไลน์ คลิปวีดิโอต่างๆ และเชื่อมตัวเองเข้าสู่สงัคมออนไลน์ เช่น Facebook , Line , Google+ , Twitter , Instagram 

เป็นต้น ข้อมูลนี้แสดงให้เหน็ว่านักศึกษามุ่งเน้นให้ความส าคญักบัสื่อสงัคมออนไลน์เป็นอย่างมากซึ่งสอดคล้องกบัความถี่

และระยะเวลาในการใช้สื่ออนิเทอร์เนต็ที่เข้าถึงการใช้บ่อยคร้ังและมักใช้สื่อช่วงเวลาหลังเลิกเรียน เนื่องจากมีเวลาและมี

อสิระ  ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรปรับทศันคติให้นักศึกษาใช้สื่ออนิเทอร์เนต็ด้านความบันเทงิมาใช้งาน

ด้านการศึกษาร่วมกนัได้  โดยอาจมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ค้นหาค าตอบ หรือค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสื่อ

อนิเทอร์เนต็ที่นักศึกษาเข้าใช้บ่อยที่สดุ เช่น ได้แง่คิดอะไรจากการชมละครหรือภาพยนตร์เร่ืองนี้   ค้นหาคลิปที่เกี่ยวข้อง

งานที่ได้รับมอบหมาย  ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งข้อความ ภาพประกอบ ภาพเคล่ือนไหวจาก Facebook , 

Instagram เป็นต้น  

 1.3 ด้านธุรกรรมออนไลน์ พบว่าส่วนใหญ่นักศึกษาจะให้ความส าคญัมากที่สดุ คือ สั่งซื้ อสนิค้าหรือบริการ

ผ่านอินเทอร์เนต็ออนไลน์ แลกเปล่ียนสินค้าออนไลน์ และหารายได้ผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่

เกี่ยวข้องอาจให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์และการระมดัระวังเกี่ยวกบัธุรกรรมดงักล่าว เช่น ราคาและคุณภาพของสนิค้าที่

ต้องการสั่งซื้ อเป็นอย่างไร ความน่าเชื่ อถือของผู้ขายหรือผู้แลกเปล่ียนสินค้า การพิจารณาเว็บไซต์ที่จะสั่งซื้ อหรือ

แลกเปล่ียนสนิค้า การหารายได้ผ่านระบบออนไลน์มคีวามน่าเชื่อถอืเพียงใด และมั่นใจว่าจะไม่ถูกหลอกลวง เป็นต้น  

 2. ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลอื่นๆ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เช่น สถานภาพทางครอบครัว  

รายได้ของครอบครัว  สถานที่ที่ใช้อนิเทอร์เนต็ สื่ออนิเทอร์เนต็ที่ใช้บ่อยที่สดุ เหตผุลที่ใช้อนิเทอร์เนต็ เป็นต้น 

2.2 ควรศึกษากบักลุ่มตัวอย่างในคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเดียวกนั รวมถึงอาจศึกษากบักลุ่มตวัอย่างใน

สถาบนัการศึกษาอื่นๆ เพ่ือเปรียบเทยีบข้อมูลระหว่างกนั   

2.3 ควรศึกษาถงึปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เนต็ว่ามีตวัแปรใดบ้างที่ส่งผลให้มี

พฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เนต็มาก และคาดว่าจะมแีนวโน้มสงูขึ้นเรื่อยๆ 

 

บรรณานุกรม 

กฤษฎากร ชูเลมด็) .2557 .(พฤติกรรมการใชส้ือ่อินเทอรเ์น็ตและความพึงพอใจต่อการใชส้ือ่อินเทอรเ์น็ต เพือ่ การ

 ท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่วต่างชาติในอ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี. วิทยานิพนธป์ริญญา

 มหาบณัฑติ, มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์. 

ชนิตวปิ์ยา  แสงเยน็พันธ์ . ) 2554 .(ผลของขอ้มลูจากสือ่ออนไลนที์มี่ต่อการตดัสินใจท่องเทีย่วของนกัท่องเทีย่ว ชาว

ไทย . วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑติ ,จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1206 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

ชเนตต ีสยนานนท.์ )2555   .(พฤตกิรรมและปัญหาการใช้อนิเทอร์เนต็ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย

 ราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา. วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลย อลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ์, 

 6)3.(1-13. 

ดลยา  ปาเวียง. (2557). พฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตของเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองพิจติร จงัหวดัพิจติร. 

 วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑติ, มหาวิทยาลัยพิษณโุลก. 

บุหงา ชัยสวุรรณ และพรพรรณ ประจักษเ์นตร. (2558). พฤตกิรรมการใช้สื่อใหม่ของวัยรุ่นอายุระหว่าง 10-19 ปี. 

 วารสารนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม นิดา้, 2 (1), 173-198.  

ประภาพร  ชวนปิยะวงศ์.  (2549).  ความเสีย่งจากการใชอิ้นเทอรเ์น็ต.  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑติ,  

 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 

รวิรกรานต ์ นนัทเวช. (2550). ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการติดอินเทอรเ์น็ตของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายใน

 กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑติ,  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 

วิกานดา  พรสกุลวาณชิ.  (2550).  แรงจูงใจแลพฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เนต็ของเยาวชนไทย. วารสารวชิาการ

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย.  27(2): 29-41. 

ศิริวรรณ เสรีรตัน.์ (2550). พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรงุเทพฯ : พัฒนาศึกษา. 

ส านักงานสถติแิห่งชาติ)  .2558  .(ส ารวจการมีและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในครวัเรือน พ .ศ .255 4  – 255 8. ค้น

 เมื่อ 5 ตลุาคม 2558 ,จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/citizen/news_internet_teen.jsp 

สวุิมล วงศ์สงิห์ทอง และคณะ. (2552). วิกฤตสงัคมไทย : แนวทางป้องกนัภัยเยาวชนจากการใช้อนิเตอร์เนต็ในที่พัก

 อาศัย. วารสารร่มพฤกษ์, 27(2), 39-73.  

หฤทยั วงศ์สทิธพัินธ.์ (2553). พฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยั 

 ราชภฎัอุดรธานี. วิทยานิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธาน.ี 

อมร โตะ๊ทอง. (2555). พฤติกรรมและผลกระทบจากการใชอิ้นเทอรเ์น็ตผ่านโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องวยัรุ่นในเขต

 กรุงเทพมหานคร. วิทยานพินธป์ริญญามหาบณัฑติ, สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร เหนือ. 

DeFleur, Melvin L., and Ball-Rokeach, Sandra J. (1996). Theories of Mass Communication. (3rd ed.)  

 New York: John Wiley&Sons, Inc.,  

Hsi-Peng Lu and  Kuo-Lin Hsiao (2008). Gender differences in reasons for frequent blog posting. 

 Online Information Review, 33(1), 135-156. 

Yamane, T. (1973). Statistical: An Introductory Analysis. (3rd ed). New York: Harper & Row. 

 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1207 

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคกาแฟในอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

วาสนา ละอองพัน1*, วัลลภา พัฒนา2 และยุพาภรณ์ อุไรรัตน์2 

 

1 สาขาการจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย90000 

2 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย90000 

1 Business Administration,Program in Small and Business Enterprises Management Faculty, of Business 

Administration, Rajamangala University, of Technology Srivijaya,Muang District, Songkhla Province, 90000) 

2 Marketing of department, Faculty of Business Administration, Rajamangala University, of Technology Srivijaya ,Muang District 

,Songkhla Province 90000) 

*Corresponding author. E-mail: walapa74@hotmail.com 

                                 

บทคดัย่อ 

การศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษา

ความสมัพันธร์ะหว่างรปูแบบการด าเนินชีวิตและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคใน

อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา การศึกษาครั้งนี้ เกบ็ข้อมูลจากผู้บริโภคกาแฟจ านวนทั้งสิ้น 390 ราย โดยใช้ค่าสถติเิชิงพรรณนาและ

สถิติไควสแคว์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยด้านบุคลากร (�̅� = 4.32) มีคะแนนสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (�̅� = 4.25) ด้าน

ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ (�̅� = 4.18 เท่ากนั) ด้านผลิตภัณฑ ์(�̅� = 4.16) ด้านราคา (�̅� = 4.13) 

ด้านส่งเสริมการตลาด (�̅� = 3.70) น้อยที่สุด และให้ความส าคัญกับรูปแบบการด าเนินชีวิต ทั้งรูปแบบกิจกรรมด้านความ

สนใจและความคิดเห็นในระดับมากเหมือนกัน ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้  พบว่าเป็นไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟ 

โดยเฉพาะในประเดน็ของช่วงเวลาในการบริโภค (2
= 18.193, p=0.001) ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการบริโภคกาแฟต่อครั้ง 

(2
= 9.808, p=0.020)ดังนั้น ธุรกิจกาแฟในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ต้องให้ความส าคัญกับเรื่องของรสชาติและ

คุณภาพของวัตถุดบิกาแฟ ตลอดจนกระบวนการบริการที่มคีวามรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า  

ค าส าคญั:พฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟ  ส่วนประสมทางการตลาด  รปูแบบการด าเนินชีวิต  ร้านกาแฟในสงขลา 

 

Abstract 

 The objective studying of behavior coffee consumer, in Songkhla, was investigating the relation between 

their lifestyles and marketing mix factors with their behaviors. The data was collected from 390 consumers with 

descriptive statistics. The results revealed that consumers place the most importance on personnel and distribution 

methods in marketing mix factors including the lifestyles and the identical high level of attitudes. The marketing 

mix factors and consumer lifestyles conform to their behavior. Especially, the consumers consider both period, 

such as noon, and cost. As a consequence, coffee SMEs in Songkhla should give precedence to flavor and quality 

of ingredients. For the marketing mix, there were seven parts: products ( X  = 4.16), price ( X  = 4.13), 

distribution methods ( X  = 4.25), marketing enhancement ( X = 3.70), personnel ( X = 4.32), physical 

features ( X  = 4.18), and service processes ( X = 4.18).      

Key word: consumer behavior, marketing mix factors, lifestyles, Coffee shop in Songkhla. 
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บทน า 

 กาแฟเป็นเคร่ืองดื่มที่คนไทยรู้จักและบริโภคมาเป็นเวลานานไม่ต ่ากว่า 150 ปี ในปัจจุบนัอตัราการบริโภคกาแฟของ

คนไทยเพ่ิมขึ้นจาก 0.5 กโิลกรัม เป็น 0.9กโิลกรัมต่อคนต่อปีในขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลง โดยเกดิความ

คาดหวังว่าเมื่อจ่ายเงินไปแล้วจะได้รับบริการที่มากกว่าบริโภคกาแฟ เช่น การตกแต่งร้านดูทนัสมัย สะดวกสบาย มบีรรยากาศที่

รื่นรมย์ส าหรับการดื่มกาแฟมากขึ้น (ธนาคารกรุงเทพ, 2559) ประกอบกบัสภาวการณ์ในปัจจุบันรูปแบบการด าเนินชีวิตและ

ค่านิยมมีการเปล่ียนแปลง ท าให้การบริโภคเคร่ืองดื่มประเภทกาแฟของผู้บริโภคมักจะมีกจิกรรมต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น 

การดื่มกาแฟแบบดื่มไปพร้อมกบัอ่านหนังสอื และเล่นอนิเตอร์เนต็ (สทิธพิงศ์ ชีวเพชรมงคล, 2547: บทคดัย่อ) จึงท าให้การ

ใช้บริการร้านกาแฟกเ็พ่ิมมากขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กบัความแตกต่างหลากหลายไปตามรปูแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค 

 ในปัจจุบันธุรกิจร้านกาแฟมีการน าเสนอการขายกาแฟในรูปแบบต่าง ๆ และจ าเป็นต้องออกแบบส่วนประสมทาง

การตลาดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟ เช่น การเปิดร้านในหลากหลายรูปแบบ มีการพัฒนารูปแบบ

ร้านที่ทนัสมัยโดยการตกแต่งร้านที่สร้างบรรยากาศ ขายเคร่ืองดื่มกาแฟที่ใช้เมลด็กาแฟคั่วบดมาบดผ่านเคร่ืองชงกาแฟ และ

การชงสตูรพิเศษของแต่ละร้านที่แตกต่างกนัไป รวมทั้งมกีารเข้าถงึผู้บริโภคผ่านช่องทางต่าง ๆ  

ส าหรับในพ้ืนที่อ  าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งที่มีความเจริญของธุรกิจท่องเที่ยวที่มีสถาน

ท่องเที่ยวมากมาย นอกจากนี้ ยังมีการขยายตัวของประชากรที่มีความหนาแน่น และยังเป็นแหล่งของสถานศึกษามากที่สุดใน

จังหวัดสงขลา ตลอดจนเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการหลัก ๆ ประจ าจังหวัด (ส านักงานจังหวัดสงขลา, 2559) ซึ่งสถานที่ดังกล่าว

เป็นที่รวมของกลุ่มผู้บริโภคในวัยเรียนและวัยท างาน จึงนับได้ว่าโอกาสในการเติบโตของธุรกิจนี้ ยังมีความเป็นไปได้และยัง

ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในหลายระดับ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย ซึ่งมีความสนใจในด้านธุรกิจร้านกาแฟ และมี

แนวคิดต้องการเปิดธุรกจิดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค ตลอดจนปัจจัย

ทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ที่มีส่วนกระตุ้นการตัดสนิใจบริโภคกาแฟของผู้บริโภค และมี

ผลต่อธรุกจิร้านกาแฟ โดยปัจจัยเหล่านี้จะเป็นปัจจัยพิจารณาถงึความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และ

เอื้อในการประกอบธุรกจิร้านกาแฟ เพ่ือน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการประกอบธุรกจิหรือพัฒนาธุรกิจของ

ตนเองให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลาต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการ

บริโภคกาแฟของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดกบัพฤตกิรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ท าการศึกษากบัประชากรที่เป็นผู้บริโภค

กาแฟและไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน โดยใช้สตูรของคอแครน(Cochran, 1977 อ้างใน ธรีวุฒิ  เอกะกุล, 2543) จ านวนทั้งสิ้น 

390 ราย ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงตามพ้ืนที่ที่เป็นที่ตั้งของร้านกาแฟที่ผู้บริโภคนิยมไปใช้บริการ รวม 3 พ้ืนที่ ได้แก่ 

บริเวณถนนวชิรา บริเวณเมืองเก่า ถนนนางงาม ถนนนครนอก นครใน และถนนกาญจนวนิช หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

และมหาวิทยาลัยทักษิณ ท าการสุ่มตัวอย่างในแต่ละบริเวณแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในช่วงเวลาต่าง ๆ ที่คาดว่า

ผู้บริโภคนิยมไปหาซื้ อกาแฟ ตามตารางที่ 1 ใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหาและทดสอบความ

เชื่อมั่น เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะห์สถิติ Chi-Square 

Statistics : 2 เพ่ือทดสอบสมมติฐานถึงความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและรูปแบบการด าเนินชีวิต ซึ่ง

เป็นตวัแปรอสิระกบัพฤตกิรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นตวัแปรตาม 
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ตารางท่ี 1 การเก็บรวบรวมกลุ่มตวัอย่างตามพื้ นท่ีต่าง ๆ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสงขลา 

พื้ นที่ 

จ านวนตวัอย่างแยกตามช่วงเวลา 

วนัท างานจันทร ์– ศุกร ์ วนัเสาร–์ อาทิตย ์
รวม 

7.00– 8.30 น. 10.00 – 13.30น. 9.00 – 15.00 น. 

ถนนวชิรา 20 40 70 130 

ถนนกาญจนวนิช หน้ามหาวิทยาลัยราชภฏั

สงขลาและมหาวิทยาลัยทกัษิณ 

20 40 70 130 

บริเวณเมืองเก่า ถนนนางงาม ถนนนครนอก 

นครใน 

20 40 70 130 

รวม    390 

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ชอบดื่มกาแฟ

แบบชง โดยชอบกาแฟชงแบบเยน็มากกว่าร้อน ส าหรับประเภทกาแฟที่ชอบดื่มที่สดุนั้น พบว่า คาปูชิโน่ รองลงมาได้แก่ กาแฟ

ไทยโบราณ (ใส่นมข้นหวาน) โดยระดับความเข้มของรสชาติกาแฟที่ชอบที่สดุเป็นระดับปานกลาง เพ่ือน / เพ่ือนร่วมงานเป็น

บุคคลที่ร่วมทานกาแฟด้วย นิยมทานกาแฟในช่วงเช้า 6.00 น. - 9.00 น. และทานกาแฟทุกวัน มีความถี่ในการดื่มกาแฟ 1 

แก้วต่อวัน เลือกซื้ อกาแฟกลับบ้านมากกว่านั่งทานที่ร้าน แก้วขนาดกลางเป็นขนาดที่สั่งเป็นประจ า มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการ

บริโภค31-50 บาทต่อคร้ัง นิยมใช้บริการเป็นลักษณะร้านเลก็ๆ ที่มเีคาน์เตอร์ที่นั่ง และการเลือกซื้ อกาแฟพิจารณาจากรสชาติ

กาแฟมากที่สดุ  

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหน็อยู่ในระดับมากกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคกาแฟของ

ผู้บริโภค โดยด้านบุคลากรมีคะแนนเฉล่ียมากที่สุด และด้านส่งเสริมการตลาด มีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุด ความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัมากกบัรปูแบบการด าเนินชีวิตที่มอีทิธพิลต่อการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา  

 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขต

อ าเภอเมอืง จังหวัดสงขลา สามารถจ าแนกได้ดงันี้  (รายละเอยีดในตารางที่ 2) 

(1) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ ประเภทกาแฟที่ชอบดื่มที่สุด 

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการบริโภคกาแฟ ขนาดของแก้วกาแฟที่สั่งเป็นประจ า ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง และ

ลักษณะของร้านกาแฟที่นิยมใช้บริการมีความสมัพันธก์บัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์ 

(2) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการ

บริโภคกาแฟ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง และลักษณะของร้านกาแฟที่นิยมใช้บริการมีความสัมพันธ์กับส่วน

ประสมทางการตลาดด้านราคา  

(3) พฤตกิรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ ลักษณะของร้านกาแฟที่นิยมใช้

บริการมคีวามสมัพันธก์บัส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

(4) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ รูปแบบกาแฟที่ชอบดื่ม 

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการบริโภคกาแฟ เลือกซื้ อกาแฟโดยใช้บริการแบบใดเป็นส่วนใหญ่ ขนาดของแก้วกาแฟที่สั่งเป็น

ประจ า ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง ลักษณะของร้านกาแฟที่นิยมใช้บริการมีความสัมพันธ์กับส่วนประสมทาง

การตลาดด้านส่งเสริมการตลาด  

(5) พฤตกิรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภค

กาแฟต่อครั้ง มคีวามสมัพันธก์บัส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคลากร  

(6) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ บุคคลที่ร่วมทานกาแฟด้วย

ส่วนใหญ่ ขนาดของแก้วกาแฟที่สั่งเป็นประจ า และค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง มีความสมัพันธ์กับส่วนประสม

ทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพ  
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(7) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการ

บริโภคกาแฟ ขนาดของแก้วกาแฟที่สั่งเป็นประจ า และค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง มีความสัมพันธ์กับส่วน

ประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ  

(8) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ บุคคลที่ร่วมทานกาแฟด้วย

ส่วนใหญ่ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการบริโภคกาแฟ และค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง มีความสัมพันธ์กับส่วน

ประสมทางการตลาดในภาพรวม  

ความสมัพันธร์ะหว่างลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลาสามารถจ าแนกได้ดงันี้  

(1) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการ

บริโภคกาแฟ  เลือกซื้ อกาแฟโดยใช้บริการแบบใดเป็นส่วนใหญ่ ขนาดของแก้วกาแฟที่สั่งเป็นประจ า ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการ

บริโภคกาแฟต่อคร้ัง และลักษณะของร้านกาแฟที่นิยมใช้บริการมีความสมัพันธก์บัรปูแบบกจิกรรม  

(2) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ ประเภทกาแฟที่ชอบดื่มที่สุด 

บุคคลที่ร่วมทานกาแฟด้วยส่วนใหญ่ เลือกซื้ อกาแฟโดยใช้บริการแบบใดเป็นส่วนใหญ่ ความถี่ในดื่มกาแฟต่อวัน ค่าใช้จ่าย

เฉล่ียในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง และลักษณะของร้านกาแฟที่นิยมใช้บริการมีความสมัพันธก์บัความสนใจและความคิดเหน็  

(3) พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ ประเภทกาแฟที่ชอบดื่มที่สุด 

ระดบัความเข้มของรสชาติกาแฟที่ชอบที่สดุ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการบริโภคกาแฟ เลือกซื้อกาแฟโดยใช้บริการแบบใดเป็น

ส่วนใหญ่ ขนาดของแก้วกาแฟที่สั่งเป็นประจ า ความถี่ในดื่มกาแฟต่อวัน ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง และลักษณะ

ของร้านกาแฟที่นิยมใช้บริการมีความสมัพันธก์บัลักษณะรปูแบบการด าเนินชีวิต  

 

ตารางที่ 2 ความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและรปูแบบการด าเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของ

ผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยใช้สถติ ิChi-Square Statistics : 2 

พฤตกิรรม

การบริโภค

กาแฟ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด รปูแบบการด าเนินชีวิต 

ผลิตภณั

ฑ ์
ราคา 

ช่อง

ทางการ

จัด

จ าหน่าย 

ส่งเสริม

การตลา

ด 

บุคลาก

ร 

ลักษณะ

ทาง

กายภาพ 

กระบวนก

าร 
ภาพรวม 

รปูแบบ

กจิกรรม 

ความ

สนใจ

และ

ความ

คิดเหน็ 

ภาพรว

ม 

รปูแบบ

กาแฟที่ชอบ

ดื่ม 0.022 1.544 0.255 9.482* 0.051 0.577 0.019 1.027 3.566 3.663 1.881 

ประเภท

กาแฟที่ชอบ

ดื่มที่สดุ 

14.780

* 1.915 7.684 7.479 2.405 4.386 5.800 5.648 8.395 

15.130

* 

12.672

* 

ระดับความ

เข้มของ

รสชาติกาแฟ

ที่ชอบที่สดุ 0.930 1.385 1.933 1.555 3.227 1.239 1.475 0.051 3.659 4.919 8.081* 

บุคคลที่ร่วม

ทานกาแฟ

ด้วยส่วน

ใหญ่ 2.740 1.086 3.059 4.155 5.949 8.938* 5.636 8.340* 5.498 

11.112

* 5.947 

ช่วงเวลาส่วน

ใหญ่ที่ใช้ใน

17.073

* 

15.767

* 8.182 

21.324

* 3.561 5.437 10.119* 

18.193

* 

14.805

* 8.624 

16.597

* 
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การบริโภค

กาแฟ 

ความถี่ใน

การทาน

กาแฟต่อ

สปัดาห์  0.698 0.352 1.849 3.630 6.669 5.662 2.336 0.675 2.212 2.753 1.444 

รปูแบบการ

ใช้บริการ

เลือกซ้ือ

กาแฟ 0.253 2.803 1.280 4.139* 2.401 0.039 2.375 1.271 

22.044

* 

12.949

* 

16.967

* 

ขนาดของ

แก้วกาแฟที่

สั่งเป็น

ประจ า 

12.109

* 3.708 3.255 

10.585

* 3.232 

21.631

* 14.138* 6.473 8.883* 7.390 9.879* 

ความถี่ในดื่ม

กาแฟต่อวัน 0.292 2.115 0.358 6.122 3.763 0.685 0.371 0.168 4.011 

13.926

* 9.477* 

ค่าใช้จ่าย

เฉล่ียในการ

บริโภคกาแฟ

ต่อคร้ัง 

14.146

* 

10.244

* 3.945 

14.069

* 

9.458

* 

20.617

* 10.290* 9.808* 

32.955

* 

25.605

* 

31.876

* 

ลักษณะของ

ร้านกาแฟที่

นิยมใช้

บริการ 

10.792

* 9.958 

11.009

* 8.202* 5.397 6.542 4.862 3.175 

10.643

* 

12.608

* 

15.191

* 

หมายเหต ุ* หมายถงึ มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ α=0.05 

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 

 

ตารางที่ 2 ความสมัพันธร์ะหว่างลักษณะรปูแบบการด าเนินชีวิตกบัพฤตกิรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอ

เมอืง จังหวัดสงขลา 

รายการ 2 df. p-value Cramer’s V 
ระดับ 

ความสมัพันธ ์

รปูแบบกาแฟที่ชอบดื่ม 1.881 1 0.184 - ไม่สมัพันธก์นั 

ประเภทกาแฟที่ชอบดื่มที่สดุ 12.672 6 0.049* 0.180 สมัพันธก์นัน้อย 

ระดับความเข้มของรสชาติกาแฟที่ชอบที่สดุ 8.081 2 0.018* 0.144 สมัพันธก์นัน้อย 

บุคคลที่ร่วมทานกาแฟด้วยส่วนใหญ่ 5.947 3 0.114 - ไม่สมัพันธก์นั 

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการบริโภคกาแฟ 16.597 4 0.002* 0.206 สมัพันธก์นัน้อย 

ความถี่ในการทานกาแฟต่อสปัดาห์  1.444 3 0.695 - ไม่สมัพันธก์นั 

รปูแบบการใช้บริการเลือกซ้ือกาแฟ 16.967 1 0.000* 0.208 สมัพันธก์นัน้อย 

ขนาดของแก้วกาแฟที่ท่านสั่งเป็นประจ า 9.879 3 0.020* 0.159 สมัพันธก์นัน้อย 

ความถี่ในดื่มกาแฟต่อวัน 9.477 3 0.024* 0.156 สมัพันธก์นัน้อย 

ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง 31.876 3 0.000* 0.286 สมัพันธก์นัปานกลาง 

ลักษณะของร้านกาแฟที่นิยมใช้บริการ 15.191 3 0.002* 0.197 สมัพันธก์นัน้อย 

ท าเลที่ตั้ง/ที่จอดรถสะดวกที่ส่งผลตัดสนิใจซ้ือ 9.539 1 0.003* 0.156 สมัพันธก์นัน้อย 

รสชาติกาแฟที่ส่งผลตัดสนิใจซ้ือ 3.800 1 0.065 - ไม่สมัพันธก์นั 
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ตารางที่ 2(ต่อ) 

รายการ 2 df. p-value Cramer’s V 
ระดับ 

ความสมัพันธ ์

การตกแต่ง/บรรยากาศของร้านที่ส่งผลตัดสนิใจซ้ือ 8.056 1 0.006* 0.143 สมัพันธก์นัน้อย 

ความมีช่ือเสยีง/ยี่ห้อของร้านที่ส่งผลตัดสนิใจซ้ือ 9.758 1 0.002* 0.157 สมัพันธก์นัน้อย 

ราคามีความเหมาะสมที่ส่งผลตัดสนิใจซ้ือ 0.304 1 0.612 - ไม่สมัพันธก์นั 

การให้บริการของพนักงานที่ส่งผลตัดสนิใจซ้ือ 1.772 1 0.212 - ไม่สมัพันธก์นั 

ต้องการบริโภคเคร่ืองดื่มที่มีคาเฟอนี 2.128 1 0.168 - ไม่สมัพันธก์นั 

ต้องการหาสถานที่ที่ได้ท ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกบั

บุคคลอื่นๆ อาท ิเพ่ือนฝงู ครอบครัว 

6.724 1 0.012* 0.131 สมัพันธก์นัน้อย 

เพ่ิมความรู้สกึสดช่ืน กระปร่ีกระเปร่า 0.922 1 0.352 - ไม่สมัพันธก์นั 

ต้องการผ่อนคลายในเวลาว่างหรือช่วงวันหยุด 2.662 1 0.106 - ไม่สมัพันธก์นั 

หมายเหต ุ*P< 0.05  หมายถงึ มนีัยส าคญัทางสถติทิี่ α=0.05 

จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธร์ะหว่างลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัพฤติกรรมการบริโภค

กาแฟของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง ซึ่งเป็นความสมัพันธ์กนั

ในระดับที่สัมพันธ์กันปานกลาง (V=0.286) และที่เป็นความสัมพันธ์กันในระดับที่สัมพันธ์กันน้อย โดยเรียงล าดับค่าของ

ความสมัพันธจ์ากมากไปหาน้อย ได้แก่ รปูแบบการใช้บริการเลือกซื้ อกาแฟ มค่ีาความสมัพันธม์ากที่สดุ (V=0.208) รองลงมา

เรียงตามล าดับ คือ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการบริโภคกาแฟ ลักษณะของร้านกาแฟที่นิยมใช้บริการ ประเภทกาแฟที่ชอบดื่ม

ที่สุด ขนาดของแก้วกาแฟที่สั่งเป็นประจ า ความถี่ในดื่มกาแฟต่อวัน ความมีชื่อเสียง/ย่ีห้อของร้านที่ส่งผลตัดสนิใจซื้ อ ท าเล

ที่ตั้ง/ที่จอดรถสะดวกที่ส่งผลตัดสนิใจซื้อ ระดับความเข้มของรสชาติกาแฟที่ชอบที่สดุ การตกแต่ง/บรรยากาศของร้านที่ส่งผล

ตัดสนิใจซื้ อ และต้องการหาสถานที่ที่ได้ท ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกบับุคคลอื่นๆ อาท ิเพ่ือนฝูง ครอบครัว ซึ่งมีค่าความสมัพันธ์

น้อยที่สดุ (V=0.131) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ α=.05 ส่วนปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ รูปแบบกาแฟที่ชอบดื่ม บุคคลที่ร่วมทาน

กาแฟด้วยส่วนใหญ่ และความถี่ในการทานกาแฟต่อสปัดาห์ รสชาติกาแฟที่ส่งผลตัดสนิใจซื้ อ ราคามีความเหมาะสมที่ส่งผล

ตดัสนิใจซื้อ การให้บริการของพนักงานที่ส่งผลตัดสนิใจซื้ อ ต้องการบริโภคเคร่ืองดื่มที่มีคาเฟอนี เพ่ิมความรู้สกึสดชื่น กระปร่ี

กระเปร่า ต้องการผ่อนคลายในเวลาว่างหรือช่วงวันหยุด พบว่า ไม่มีความสมัพันธ์กับลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต อย่างมี

นัยส าคญัทางสถติ ิ โดยรายละเอยีดของความสมัพันธด์งัรายละเอยีดในตารางที่ 2-3 

 

ตารางที่ 3 ความสมัพันธข์องลักษณะรปูแบบการด าเนินชีวิตกบัประเภทกาแฟที่ชอบดื่มที่สดุ  

          (ร้อยละ) 

ประเภทกาแฟที่ชอบดื่มที่สดุ 
ระดับความคิดเหน็ต่อลักษณะรปูแบบการด าเนินชีวิต 

น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก มากที่สดุ รวม 

กาแฟไทยโบราณ (ใ ส่นม ข้น

หวาน) 

0 9.7 38.9 38.9 12.5 100.0 

โอเลี้ยง/อเมริกาโน่ 1.8 1.8 37.5 50.0 8.9 100.0 

คาปูชิโน่ 0.9 7.2 32.4 45.0 14.4 100.0 

เอสเพรสโซ่ 1.6 4.7 18.8 60.9 14.1 100.0 

มอคค่า 0 5.2 41.4 44.8 8.6 100.0 

ลาเต้ 0 14.3 33.3 47.6 4.8 100.0 

เนสกาแฟ (กาแฟด า) 12.5 12.5 25.0 37.5 12.5 100.0 

รวม 1.0 6.7 33.3 47.2 11.8 100.0 

2=12.672 df.=6  p-value=0.049* 

หมายเหตุ *P< 0.05  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ α=0.05 
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จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบมค่ีา Chi-Square test เท่ากบั 12.672 ค่า df เท่ากบั 6 และค่า p-value เท่ากบั 0.049 

ซึ่งมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 สรปุได้ว่า ลักษณะรปูแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธก์บัประเภทกาแฟที่ชอบดื่มที่สดุ 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ α= .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่อลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตในระดับมากที่สุด 

ชอบดื่มกาแฟประเภทคาปูชิโน่ และเอสเพรสโซ่ ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเหน็ต่อลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตใน

ระดับมาก ชอบกาแฟประเภทเอสเพรสโซ่ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเหน็ต่อลักษณะรปูแบบการด าเนินชีวิตในระดบัปาน

กลาง ชอบกาแฟประเภทมอคค่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเหน็ต่อลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตในระดับน้อย ชอบกาแฟ

ประเภทลาเต้ และกลุ่มตวัอย่างที่มีลักษณะรปูแบบการด าเนินชีวิตและความคิดเหน็ในระดับน้อยที่สดุ ชอบกาแฟประเภทเน

สกาแฟ (กาแฟด า) 

 

ตารางที่ 4  ความสมัพันธข์องลักษณะรปูแบบการด าเนินชีวิตกบัระดบัความเข้มของรสชาตกิาแฟที่ชอบที่สดุ  

      (ร้อยละ) 

ความเข้มของรสชาติกาแฟที่ชอบ

ที่สดุ 

ระดับความคิดเหน็ต่อลักษณะรปูแบบการด าเนินชีวิต 

น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก มากที่สดุ รวม 

เข้ม 1.5 2.9 27.7 49.6 18.2 100.0 

ปานกลาง 1.0 9.5 35.2 46.2 8.1 100.0 

อ่อน  4.7 41.9 44.2 9.3 100.0 

รวม 1.0 6.7 33.3 47.2 11.8 100.0 

2=8.081 df.=6  p-value=0.018* 

หมายเหตุ *P< 0.05  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ α=0.05 

จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบมีค่า Chi-Square test เท่ากบั 8.081 ค่า df เท่ากบั 2 และค่า p-value เท่ากบั 0.018 

ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่า ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสัมพันธก์ับระดับความเข้มของรสชาติ

กาแฟที่ชอบที่สดุ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ α= .05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเหน็ต่อลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตใน

ระดับมากที่สุด ระดับมาก และระดับน้อยที่สุด ชอบดื่มกาแฟรสชาติเข้ม ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่อลักษณะ

รูปแบบการด าเนินชีวิตในระดับปานกลาง ชอบดื่มกาแฟรสชาติอ่อน ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเหน็ต่อลักษณะรูปแบบการ

ด าเนินชีวิตในระดบัน้อย ชอบดื่มกาแฟรสชาตปิานกลาง  

 

ตารางที่ 5 ความสมัพันธข์องลักษณะรปูแบบการด าเนินชีวิตกบัช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการบริโภคกาแฟ   

     (ร้อยละ) 

ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการบริโภค

กาแฟ 

ระดับความคิดเหน็ต่อลักษณะรปูแบบการด าเนินชีวิต 

น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก มากที่สดุ รวม 

6.00 น. - 9.00 น. 1.0 13.0 38.0 42.0 6.0 100.0 

9.01 น. - 12.00 น. 0 6.2 36.9 46.2 10.8 100.0 

12.01 น. - 13.00 น. 0 0 23.3 53.5 23.3 100.0 

13.01 น. - 15.00 น. 1.2 3.6 36.1 49.4 9.6 100.0 

ไม่แน่นอน/อื่นๆ (ได้ทุกเวลา) 2.0 6.1 28.3 48.5 15.2 100.0 

รวม 1.0 6.7 33.3 47.2 11.8 100.0 

2=14.805 df.= 4  p-value=0.002* 

หมายเหตุ *P< 0.05  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ α=0.05 

จากตารางที่ 5ผลการทดสอบมค่ีา Chi-Square test เท่ากบั 16.597 ค่า df เท่ากบั 4 และค่า p-value เท่ากบั 0.002 

ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได้ว่า ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตมีความสมัพันธก์บัช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ใน

การบริโภคกาแฟ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ α= .05 โดยกลุ่มตวัอย่างที่มีความคิดเหน็ต่อลักษณะรปูแบบการด าเนินชีวิตใน

ระดบัมากที่สดุ และระดบัมาก ใช้เวลา 12.01 น. - 13.00 น. ในการบริโภคกาแฟ ในขณะที่กลุ่มตวัอย่างที่มีความคิดเหน็ต่อ
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ลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิตในระดับปานกลาง และระดับน้อย ใช้เวลาช่วง 6.00 น. - 9.00 น. ในการบริโภคกาแฟ ส่วน

กลุ่มตวัอย่างที่มคีวามคดิเหน็ต่อลักษณะรปูแบบการด าเนินชีวิตในระดบัน้อยที่สดุ ใช้เวลาช่วง ไม่แน่นอน/อื่นๆ (ได้ทุกเวลา) 

ในการบริโภคกาแฟ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลจากข้อค้นพบ

ต่าง ๆ ตามวัตถุประสงคข์องการวิจัยได้ดงันี้  

 (1) พฤตกิรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้แก่ ประเภทกาแฟที่ชอบดื่มที่สดุ ระดบั

ความเข้มของรสชาติกาแฟที่ชอบที่สดุ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการบริโภคกาแฟ เลือกซื้ อกาแฟโดยใช้บริการแบบใดเป็นส่วน

ใหญ่ ขนาดของแก้วกาแฟที่สั่งเป็นประจ า ความถี่ในดื่มกาแฟต่อวัน ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง และลักษณะของ

ร้านกาแฟที่นิยมใช้บริการมีความสมัพันธก์ับลักษณะรูปแบบการด าเนินชีวิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด

ของ Hawkins & Coney (2003) และ Demby (อ้างใน จารุวรรณ มีศิริ, 2553, หน้า 5) ได้กล่าวถึงรูปแบบการด าเนินชีวิต 

(Lifestyles) ที่เป็นการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริโภค ตามแนวคิดเกี่ยวกบัลักษณะทางจิตวิทยา ที่ส่งผล

แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภค โดยการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ ใน

ชีวิตประจ าวันที่แตกต่างกนั และท าให้มรีปูแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกนัในที่สดุ การศึกษาเกี่ยวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต

นอกจากจะท าให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของพฤติกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันแล้ว ยังสามารถใช้เป็นเกณฑใ์นการจัดคนออกเป็น

กลุ่ม ๆ เพ่ือศึกษาเหตผุลที่บุคคลตดัสนิใจเกี่ยวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งผลจากการศึกษา ที่พบว่าการมรีปูแบบการด าเนินชีวิตที่

แตกต่างกนั ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคในประเดน็ต่าง ๆ เกี่ยวกบัการบริโภคกาแฟ ได้แก่ ประเภทกาแฟที่ชอบดื่มที่สุด 

ระดบัความเข้มของรสชาติกาแฟที่ชอบที่สดุ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการบริโภคกาแฟ เลือกซื้อกาแฟโดยใช้บริการแบบใดเป็น

ส่วนใหญ่ ขนาดของแก้วกาแฟที่สั่งเป็นประจ า ความถี่ในดื่มกาแฟต่อวัน ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง และลักษณะ

ของร้านกาแฟที่นิยมใช้บริการ มีความแตกต่างกันไปด้วย และยังสอดคล้องกับมิชแมน (Michman, 1991) ที่ชี้ ให้เห็นถึง

อทิธพิลของรูปแบบการด าเนินชีวิตต่อกระบวนการตัดสนิใจซื้ อของผู้บริโภค โดยกจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) 

และความคิดเหน็ (Opinion) มีส่วนในการก าหนดรูปแบบการด าเนินชีวิตและส่งผลต่อกระบวนการตัดสนิใจของแต่ละบุคคล 

ซึ่งส่งผลต่อไปยังรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค และยังสอดคล้องกับการศึกษาของสิทธิพงศ์ ชีวเพชรมงคล 

(2547, บทคัดย่อ) ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มกาแฟของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่พบว่า

ลักษณะการดื่มแบบดื่มไปพร้อมกบัท างานไป ซึ่งเป็นรปูแบบกจิกรรมหนึ่งของผู้บริโภค มอีทิธพิลต่อความถี่ในการดื่มกาแฟ  

(2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 

ด้านบุคลากรด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการมีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในอ าเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับแนวคิดของฉัตยาพร เสมอใจ (2550) และศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 

(2550) ที่กล่าวถึงกระบวนการบริการที่ดีควรมีความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพในการส่งมอบ รวมถึงต้องง่ายดายต่อการ

ปฏิบัติการ เพ่ือที่พนักงานจะไม่เกิดความสับสน ท างานได้อย่างถูกต้องและมีแบบแผนเดียวกัน และงานที่ได้ต้องมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านกาแฟต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมี

ความสะดวก รวดเรว็ ตรงความต้องการของลูกค้า หรือการลดระยะเวลาในการด าเนินงาน (สมชาย จันทร์ศรีงาม, 2559, 

ออนไลน์) 

 

สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคกาแฟในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของ

การวิจัยได้ดงันี้  

 (1) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคในอ าเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา พบว่า รูปแบบกจิกรรม ความสนใจและความคิดเหน็ มีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของ
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ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเฉพาะประเภทกาแฟที่ชอบดื่มที่สุด ระดับความเข้มของ

รสชาตกิาแฟที่ชอบที่สดุ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในการบริโภคกาแฟ เลือกซื้อกาแฟโดยใช้บริการแบบใดเป็นส่วนใหญ่ ขนาดของ

แก้วกาแฟที่สั่งเป็นประจ า ความถี่ในดื่มกาแฟต่อวัน ค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง และลักษณะของร้านกาแฟที่

นิยมใช้บริการ  

 (2) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภคใน

อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้าน

ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากรด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการมีความสมัพันธก์บัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของ

ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิโดยเฉพาะบุคคลที่ร่วมทานกาแฟด้วยส่วนใหญ่ ช่วงเวลาส่วน

ใหญ่ที่ใช้ในการบริโภคกาแฟ และค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการบริโภคกาแฟต่อคร้ัง 

โดยผลจากการศึกษาครั้งนี้น าไปสู่แนวทางในการวางแผนด้านการตลาดธุรกจิร้านกาแฟ ซึ่งเสนอแนะผ่านส่วนประสม

ทางการตลาดที่สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการบริโภคกาแฟและรปูแบบการด าเนินชีวิต ดงันี้  

 (1) ด้านผลิตภัณฑ์ ควรให้ความส าคัญกับเรื่องของรสชาติและคุณภาพของวัตถุดิบกาแฟเป็นอันดับต้นๆ ทั้งนี้

เนื่องจากผู้บริโภคที่ให้ความส าคัญกับประเดน็ดังกล่าวจะเป็นกลุ่มที่ชอบกาแฟชงที่มีความเข้มข้น เช่น คาปูชิโน่ เอสเพรสโซ่ 

มอคค่า และยินดจีะจ่ายในราคาที่สงูขึ้นตามไปด้วย 

(2) ด้านราคา ควนให้ความส าคัญกับเร่ืองของราคาความเหมาะสม และการติดป้ายบอกที่ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้บริโภคใช้

เวลาส่วนใหญ่ในช่วงพักเที่ยงหรือหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงในการบริโภคกาแฟ โดยซื้ อกลับเป็นส่วนใหญ่ และนิยมซื้ อ

กาแฟกบับูธเลก็ๆ ที่ขายในราคาที่ไม่สงูมากนัก 

(3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรให้ความส าคญักบัเร่ืองที่ตั้งของร้านที่สะดวกต่อการเดนิทาง หาง่าย และมทีี่จอด

รถรถสะดวก  

(4) ด้านส่งเสริมการตลาด ควรให้ความส าคญักบัเรื่องของการสะสมแต้มเพ่ือเป็นส่วนลด การจัดโปรโมชั่นของสนิค้า

และบริการผ่านระบบโซเชียลมเีดีย ซึ่งจะท าให้ร้านกาแฟสามารถขายสนิค้าได้ในราคาที่สงูขึ้น  

(5) ด้านบุคลากร ควรให้ความส าคัญกับเรื่องของบุคลากรในทุกๆ ส่วนของการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการมีมนุษย์

สมัพันธแ์ละมารยาท ความกระตือรือร้นและความเตม็ใจให้บริการ บุคลิกภาพและการแต่งกายเหมาะสม และความเชี่ยวชาญใน

การปฏบิตังิาน  

(6) ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรให้ความส าคัญกบัเรื่องของบรรยากาศในร้านเหมาะกบัการนั่งพักทานกาแฟ และมี

ความเป็นกนัเอง  

(7) ด้านกระบวนการให้บริการ ควรให้ความส าคัญกับเรื่องของความถูกต้องและรวดเรว็ในการช าระเงิน และการ

รับค าสั่งซื้อ  

(8) รปูแบบกจิกรรม ควรให้ความส าคัญกบัเร่ืองของสถานที่หรือร้านกาแฟที่จะรองรับกลุ่มลูกค้าที่ชอบการดื่มกาแฟ

ที่ร้านกาแฟบ่อยคร้ัง โดยเฉพาะการให้บริการร่วมกบัการให้บริการอนิเทอเนต็ 

(9) ความสนใจและความคิดเห็น สามารถเปิดให้บริการรองรับกลุ่มผู้บริโภคที่มีความเชื่อว่าการได้ทานกาแฟที่มี

คุณภาพในการคั่วบดแล้วท าให้รู้สึกสดชื่น กระปร่ีกระเปร่า และการมีรายได้สูงขึ้นส่งผลให้บริโภคกาแฟที่มีราคาตามระดับ

คุณภาพสนิค้าและบริการที่สงูขึ้น เช่น ระดบัพรีเมี่ยม  

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยชิ้นนี้ ส  าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยการสนับสนุนจากผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผศ. ดร. ยุพาภรณ์ อุไร

รัตน์ และผศ.ดร. วัลลภา พัฒนา อาจารย์ประจ าสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา ที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม จนผลงานวิจัยส าเรจ็ตาม

เป้าหมายที่วางไว้ 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพลวัตของการจัดการทรัพยากรป่าในช่วงปี พ.ศ. 2541-2558 

ของสภาลานวัดตะโหมด ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยใช้วิธกีารสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้างและแบบ

ไม่มโีครงสร้าง รวมทั้งการสงัเกตแบบมแีละไม่มสี่วนร่วมในชุมชน มกีลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 65 คน ประกอบด้วย พระสงฆ ์ 

แกนน ากลุ่มอนุรักษ์ ผู้อาวุโสและชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานท้องถิ่น พบว่า สามารถแบ่งการจัดการทรัพยากรป่าของ

ชุมชนตะโหมดได้เป็น 3 ยุค คือ (1) ยุคจัดตั้งป่าชุมชน  เป็นช่วงเวลาที่แกนน าชุมชนเร่ิมต้นจัดตั้งป่าชุมชน (2) ยุคการ

ต่อสู้เพ่ือรักษาป่าชุมชนจากโครงการสร้างอ่างเกบ็น า้ของกรมชลประทาน (3) ยุคการฟ้ืนฟูป่าชุมชน  เป็นช่วงเวลาที่ชุมชน

กลับเข้ามาจัดการป่าชุมชนอกีครั้ง ผลการขับเคลื่อนงานดังกล่าวท าให้ชุมชนได้รับรางวัลลูกโลกสเีขยีวในปี 2558 ปัจจัย

ส าคญัในการขบัเคล่ือนการจัดการทรัพยากรป่า คอื พระสงฆ ์ซึ่งเป็นผู้น าแบบไม่เป็นทางการที่มบีทบาทส าคญัในชุมชนมา

ยาวนาน  รวมทั้งปัจจัยด้านการสนับสนุนจากองคก์รภายนอก 

ส าคญั :  พลวัตการจัดการทรัพยากรป่า  สภาลานวัดตะโหมด พัทลุง ทะเลสาบสงขลา การมสี่วนร่วมของชุมชน  

 

 

Abstract 

The objectives of this qualitative research is to study the dynamics of forest resource management during 

1998 – 2015 of Tamod Temple Council in Tamod Subdistrict, Tamod District, Phattalung Province.  The research 

methods include semi-structured and unstructured interviews, together with participant and non-participant 

observations in the community.   

mailto:sawkub222@gmail.com
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 Sixty-five informants entail monks, core-team members of conservation groups, senior citizen and 

villagers, and staffs of local officices.  The forest resource management could be classified into the following three 

periods:  (1) The establishment of community forest when the core-team community members began to set up the 

community forest, (2) fighting to preserve the forest from a project of reservoir construction implemented by the 

Department of Irrigation, and (3) forest restoration when the community came back for the forest management 

again.  The outcome of their mobilization is that the community received a Green Glob Award in 2015.  A very 

important factor in the mobilization of forest resource management is a monk who has been an informal leader 

playing a key role in the community for a long period of time. Another factor is supports from outside organizations. 

Key words : Dynamics of forest resource management, Tamod Temple Council, Phatthalung, Songkhla Lake, 

Community Participation, 

       

 

บทน า 

ทรัพยากรมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตที่มีการพ่ึงพาอาศัยทรัพยากรส่วนร่วมที่มีอยู่ภายในชุมชน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงทรัพยากรป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน า้ล าธารที่ไหลมารวมกนัเป็นล าคลองไหลผ่านชุมชน และไหลไปรวมกนัเป็นแม่น า้

สายใหญ่ หล่อเลี้ ยงผู้คน ใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตร แต่เมื่อรัฐเข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ผ่านนโยบาย กฎหมาย และระบบอ านาจการขดีเส้นเขตป่า กลับท าให้ชุมชนในชนบทที่อยู่ท่ามกลางความอดุมสมบูรณข์อง

ธรรมชาติไม่มีสทิธิ์ในการครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าที่มีอยู่จนกว่าจะได้รับการอนุญาตจากรัฐ ขณะที่

การบริหารจัดการทรัพยากรที่ผ่านมาของรัฐไม่สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสทิธภิาพ น ามาซึ่งความ

เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อชาวบ้านหรือชุมชนท้องถิ่น ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับฐานทรัพยากร 

(อานันท ์กาญจนพันธุ,์ 2544 ; พัชราภา ตนัตราจิน, 2556 ; ไพลิน ภู่จีนาพันธุ,์ 2559)  

 เมื่อนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาครัฐส่งผลท าให้ทรัพยากรป่าลดลง  ส่งผลต่อชุมชน

ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบในการด ารงวิถีชีวิตโดยตรง จึงต้องลุกขึ้ นมารวมกลุ่มเข้ามาท าหน้าที่ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการป่าชุมชน การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายลุ่มน ้า ออก

กฎระเบียบ ข้อบังคับ  เพ่ือให้มีอ านาจต่อรองกบัภาครัฐและนายทุน และมีสทิธใินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยตนเอง ทั้งนี้มีงานวิจัยเชิงประจักษ์ พบว่า ชาวบ้านหรือชุมชนท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับทรัพยากรจ านวนมิใช่น้อยที่มี

ศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเข้ามาบริหาร

จัดการทรัพยากร ท าให้ชุมชนท้องถิ่นมีพลวัตในการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน แม้มิได้มีอ านาจตามกฎหมายในการ

จัดการทรัพยากรแต่กลับมีความส าเรจ็ในการสงวน รักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง (สณัฐิตา 

กาญจนพันธุ์, 2554 ; นิตยา โพธิ์นอก, 2557 ; อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2558) อาทิ งานวิจัยของกาญจนา คุ้มทรัพย์ 

(2558) ที่พบว่า ความส าเรจ็ในการจัดการป่าชุมชนบ้านดอนหมู ต.ขามเป้ีย อ.ตระการพืชพล จ.อบุลราชธานี คอื การน า

หลักจารีตประเพณี วัฒนธรรมชุมชนแบบอสีานมาผสมผสานกับการจัดการป่าชุมชน งานวิจัยของกมลรัตน์ พรหมสงิห์

และอทุศิ สงัขรัตน์ (2557) พบว่า การจัดการป่าของชุมชนนาชุมเหด็ ต.นาชุมเหด็ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ได้ใช้วิธกีารดูแล

รักษาป่า ผ่านระบบความรู้  ความเชื่อ ภมูปัิญญาและวัฒนธรรมต่าง ๆ ของชุมชน เข้ามาช่วยให้เกดิกระบวนการมสี่วนร่วม

ของชาวบ้านท าให้เกดิจิตส านึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน า้ เป็นต้น  

 นอกจากนั้น ยังมีชุมชนตะโหมด ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ที่มีพลวัตของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

มาอย่างยาวนาน ผลลัพธเ์ชิงประจักษ์ต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตะโหมด คือ การได้รับรางวัลลูกโลกสี

เขยีว คร้ังที่ 17 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ซึ่ง เป็น 1 ใน 7 ชุมชนที่ได้รับรางวัลประเภทชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงโล่รางวัลชมเชยจากอธิบดีกรมป่าไม้ ในการประกวดป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศใน ปี พ.ศ. 

2544 การได้รับพระราชทานธงพิทกัษ์ป่าจากสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ พระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ. 2547 
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 ชุมชนตะโหมด ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาบรรทดั มสีภาพพ้ืนที่ลาดต ่าไปทางทศิตะวันตก เป็นพ้ืนที่ราบสลับเนินเขา มี

ครัวเรือนอาศัยอยู่ 3,133 ครัวเรือน ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน และมวีัดตะโหมดเป็นศูนย์กลางของชุมชน 

ชุมชนเริ่มเข้าไปขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิเมื่อมีองคก์รที่เรียกว่า สภาลานวัดตะโหมด โดยมีพระสงฆเ์ป็น

ประธานขับเคลื่อน เนื่องจากพระสงฆ์วัดตะโหมดมีความส าคัญต่อชุมชนตะโหมดเป็นอย่างยิ่งในยุคแรกของการพัฒนา

ชุมชนราวปี พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา ที่พระสงฆ์เป็นผู้น าการพัฒนาในด้านสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า และการศึกษาเข้าสู่

ชุมชน ส่งผลให้พระสงฆว์ัดตะโหมดจึงเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน  

ในปี พ.ศ. 2541 การท างานของพระสงฆ์กับชุมชนเริ่มมีการพัฒนารวมกลุ่มจัดตั้งเป็นองค์กรสภาลานวัดตะ

โหมด และได้เชิญหน่วยงานองค์กรปกครองของรัฐในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษา เมื่อชุมชนประสบปัญหาด้าน

ต่างๆ ทางสภาลานวัดตะโหมดได้เข้าไปแก้ไขปัญหา เช่นเดียวกบั การท างานด้านสิ่งแวดล้อม ที่ทางสภาลานวัดตะโหมด

ได้เข้าไปดูแลจัดการผ่านการจัดตั้งเป็นป่าชุมชนเขาหัวช้างในปี พ.ศ. 2543 มีเนื้ อที่ประมาณ 2,000 ไร่ ในพ้ืนที่ป่าสงวน

แห่งชาติและมีการคัดเลือกคณะกรรมการป่าชุมชนเข้ามาบริหารจัดการพ้ืนที่ป่า โดยการวางกฎระเบียบ ข้อบังคับร่วมกนั 

อีกทั้ ง ชุมชนตะโหมดมีความได้เปรียบทางด้านภูมิประเทศที่ตั้ งอยู่บริเวณเชิงเขาบรรทัด ท าให้ ชุมชนมีทุน

ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ์มีพ้ืนที่ป่าบางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเขาบรรทดั และพ้ืนที่ป่าในเขตป่าสงวน

แห่งชาต ิได้แก่ ป่าเขาหัวช้าง ป่าเขาตนีป่า ป่าเขาหลักไก่ และป่าเขาพระ  

เมื่อชุมชนมีการจัดตั้งป่าชุมชนเขาหัวช้าง และได้รับรางวัลในการประกวดป่าชุมชนดเีด่นระดับประเทศส่งผลให้

ในช่วง พ.ศ. 2543-2557 มีงานวิจัยที่มาศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรป่าของชุมชนตะโหมดจ านวน 13 ชิ้น มีทั้งงานวิจัยที่

ศึกษาทุนทางสังคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กระบวนการเรียนรู้ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม

ชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการศึกษาศักยภาพของเส้นทางการท่องเที่ยวของป่าชุมชนเขาหัวช้าง 

การศึกษามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชน รวมถึงการสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับป่าชุมชนเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน

ส าหรับเยาวชน งานวิจัยดังกล่าวชี้ ให้เหน็ว่าชุมชนตะโหมดมีปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

คือ การมีทุนทางธรรมชาติ การมีโครงสร้างระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ การมีผู้น าชุมชนตามธรรมชาติ อาทิ 

งานวิจัยที่ศึกษาในชุมชนตะโหมดของชยุต อนิพรหม (2547) ศึกษาทุนทางสงัคมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม และงานของธรรมศาสตร์ โสตถิพันธุ์ (2548) ศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการจัดการป่าชุมชน 

ชี้ ให้เหน็ว่า ชุมชนสามารถเข้าไปจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้เนื่องจากทุนที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยทุนมนุษย์ 

ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนความรู้ภูมิปัญญา รวมทั้งความสัมพันธ์ทางเครือญาติ วัฒนธรรมประเพณี ระบบความเชื่อ 

ตลอดจนการมีวัดและผู้น าชุมชนที่เป็นกลไกในการขับเคล่ือน นอกเหนือไปกว่านั้นการที่พระสงฆ์กับชุมชนได้ร่วมกัน

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนเขาหัวช้างไว้ เพราะป่ายังมีความอดุมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก งานของเสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรือง

ศรี (2549) ศึกษาประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ป่าชุมชนเขาหัวช้าง พบว่า มูลค่าของไม้ที่อยู่ในป่าชุมชนเขาหัวช้างมี

มูลค่าทั้งหมด 1,239,472,778.6 บาท และงานของทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร (2550) ศึกษาประเมินมูลค่าทาง

เศรษฐศาสตร์การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในป่าชุมชนเขาหัวช้างพบว่า ป่าชุมชนเขาหัวช้างมพืีชสมุนไพรที่มปีระโยชน์ 

จ านวน 149 ชนิด มศีักยภาพในการน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือรักษาโรคมมูีลค่า 1,117,135,906.40 บาท 

การขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนตะโหมดและผลลัพธ์เชิงประจักษ์จากการได้รับรางวัลต่าง ๆ 

ของชุมชน รวมถงึงานวิจัยในมติต่ิาง ๆ เกี่ยวกบัป่าชุมชนที่ผ่านมา จึงท าให้ผู้วิจัยมคีวามสนใจศึกษาพลวัตของการจัดการ

ทรัพยากรป่าของชุมชนตะโหมดในช่วงปี พ.ศ. 2541-2558  

 

วตัถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาพลวัตของการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนตะโหมด ช่วงปี พ.ศ. 2541-2558 

 

  



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1220 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

วิธีการวิจยั 

ผู้วิจัยใช้วิธกีารวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เกบ็ข้อมูลในพ้ืนที่ 6 เดอืน กบักลุ่มเป้าหมายจ านวน 65 

คน ประกอบด้วยกลุ่มแกนน า กลุ่มอนุรักษ์ ผู้อาวุโสและชาวบ้าน และหน่วยงานท้องถิ่น โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง (semi-structured interviews)  การสมัภาษณแ์บบไม่มโีครงสร้าง (unstructured interviews) การสมัภาษณเ์ชงิ

ลึก (in-depth interviews) การสงัเกตแบบมสี่วนร่วม (participant observation) และการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม (non-

participant observation) ผู้ วิจัยตรวจสอบข้อมูลด้วยการใช้เทคนิคสามเส้า คือ ด้านข้อมูล (Data triangulation) คือ 

พิจารณา ทั้ง เวลา สถานที่ และบุคคลผู้ให้ข้อมูล ด้านวิธกีารรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) คือ การใช้

วิธีเกบ็รวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน  แล้วน าข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ

วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ในการวิเคราะห์ข้อมูลครอบคลุมถึงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล หรือความรู้  

บริบทแวดล้อมของการเกบ็ข้อมูล และตวัตนของผู้วิจัยซึ่งมผีลต่อกระบวนการสร้างของข้อมูล 

 

ผลการศึกษา 

1.สภาพทัว่ไปของชมุชนตะโหมด 

ชุมชนตะโหมด ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาบรรทดั มสีภาพพ้ืนที่ลาดต ่าไปทางทศิตะวันตก เป็นพ้ืนที่ราบสลับเนินเขา มี

ครัวเรือนอาศัยอยู่ 3,133 ครัวเรือน (พ.ศ. 2558) จ านวนประชากร 10,314 คน (ตุลาคม พ.ศ. 2558) ประกอบด้วย

หมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน โดยมีการปกครองท้องถิ่นแบ่งพ้ืนที่การปกครองเป็น 2 องค์กร คือ เทศบาลต าบลตะโหมด 

และเทศบาลต าบลเขาหัวช้าง ชาวบ้านมีการนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 55 อิสลามร้อยละ 45 มีพ้ืนที่ถือครองทาง

การเกษตร 42,577 ไร่ ประกอบด้วยข้าว ยางพารา ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่  (ตุลาคม พ.ศ. 2558) มีพ้ืนที่ป่าอยู่

ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาบรรทัด ซึ่งพ้ืนที่ป่าบางส่วนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และป่าสงวนแห่งชาติ 

ได้แก่ ป่าเขาหัวช้าง ป่าเขาตีนป่า ป่าเขาหลักไก่ และป่าเขาพระ เนื้ อที่ครอบคลุมทั้งหมดประมาณ 11,937.50 ไร่ 

เนื่องจากชุมชนมีพ้ืนที่แนวเขตติดกบัเทอืกเขาบรรทดัซึ่งเป็นแหล่งต้นน า้ ก่อให้เกดิเป็นล าคลอง 4 สายที่ไหลผ่านชุมชน 

คอื คลองตะโหมด คลองกง คลองหัวช้าง (คลองโหละ๊หนุน) คลองโหละ๊จังกระ (สภาลานวัดตะโหมด, 2543) 

2. พฒันาการของการจดัการทรพัยากรป่า 

 ผู้วิจัยใช้เหตกุารณ์ส าคัญเกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรป่า เป็นเกณฑใ์นการแบ่งยุคการจัดการทรัพยากรป่าของ

ชุมชนตะโหมดซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ยุค ตามลักษณะการเปล่ียนแปลงของป่าชุมชน กล่าวคือ ยุคแรกเป็นจุดเริ่มต้นของการ

มป่ีาชุมชน ยุคที่ 2 เป็นเหตกุารณท์ี่ชุมชนต้องต่อสู้กบัโครงการของรัฐเพ่ือรักษาป่าชุมชน และยุคที่ 3 เป็นช่วงเวลาที่ชุมชน

สามารถเข้าไปจัดการป่าชุมชนอกีคร้ังจนน าไปสู่การฟ้ืนฟูป่าชุมชน  

2.1 ยคุท่ี 1 การจดัตั้งป่าชมุชน (พ.ศ. 2541-2545) 

ชุมชนตะโหมดเริ่มเข้าไปขับเคลื่ อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อมีการก่อตั้งองค์กรสภาลานวัด  

ตะโหมด องค์กรสภาลานวัดตะโหมดเกิดขึ้ นจากความร่วมมือระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านในชุมชน ประกอบด้วยผู้น า

อาวุโสในชุมชน ผู้น าชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในชุมชน ซึ่งในช่วงก่อนการก่อตั้งสภาลานวัดตะโหมด ชาวบ้านทุก

กลุ่มมักจะแวะเวียนเข้าไปนั่งปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นภายในชุมชนกบัเจ้าอาวาสวัดตะโหมดอยู่เป็นประจ า จน

กลายเป็นวงสนทนาประจ าทุกคืนบริเวณหน้ากุฎิเจ้าอาวาส  และได้พัฒนามาสู่ความคิดในการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรสภา

ลานวัดตะโหมด เพ่ือร่วมกนัท างานแก้ไขปัญหาของชุมชน ต่อมาสภาลานวัดตะโหมดได้จัดท าระเบียบข้อบงัคับของสภาฯ 

ขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2541 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งแบ่งการท างาน

ออกเป็น 4 ฝ่าย คอื ฝ่ายสงัคม ฝ่ายเศรษฐกจิ ฝ่ายศึกษาและวัฒนธรรม และฝ่ายสิ่งแวดล้อม มพีระสงฆเ์ป็นประธานสภาฯ 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมท าหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคล่ือนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

ประกอบไปด้วย งานป่าไม้ งานแหล่งน า้ งานรักษาความสะอาด งานการท่องเที่ยว และงานระเบยีบชุมชน โดยพระสงฆท์ า

หน้าที่เป็นประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม  ระยะต่อมาชุมชนเร่ิมเข้าไปจัดการทรัพยากรป่าอย่างจริงจังเมื่อมีการจัดตั้งป่าชุมชน

เขาหัวช้าง เนื่องมาจากพระสงฆ์ได้พาคณะกรรมการของสภา ฯ ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อัน
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เนื่องมาจากพระราชด าริ และป่าพรโุตะ๊แดง จังหวัดนราธวิาสในเดอืน กนัยายน พ.ศ. 2543 จนทุกคนเกดิความประทบัใจ

ต่อป่าพรโุตะ๊แดงที่มคีวามอดุมสมบูรณเ์ป็นอย่างมาก เมื่อกลับมาจากการไปศึกษาดูงานจึงได้ประชุมและเกดิความคดิที่จะ

เข้าไปจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนขึ้นมาอย่างจริงจัง โดยได้เลือกป่าเขาหัวช้างซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งอยู่บน

พ้ืนที่หมู่ที่ 9 บ้านป่าพงศ์ ในการขอจัดตั้งเป็น “ป่าชุมชนเขาหัวช้าง” 

พระสงฆ์กบัก านัน ได้เข้าไปท าความเข้าใจกบัชาวบ้านในพ้ืนที่ในการขอจัดตั้งป่าเขาหัวช้างเป็นป่าของชุมชนใน

วันที่ 25 กนัยายน พ.ศ. 2543 เพ่ือขอความเหน็ชอบในการจัดตั้งป่าชุมชน และได้ท าการส ารวจพ้ืนที่ป่าชุมชนซึ่งมพ้ืีนที่

ในการดูแลประมาณ 2,000 ไร่ หลังจากนั้น ชุมชนได้ท าเรื่องขอจัดตั้งอย่างเป็นทางการไปยังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพ้ืนที่

อ  าเภอตะโหมด แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นพ้ืนที่เขตป่าอนุรักษ์ จึงไม่สามารถด าเนินการ

จัดตั้งเป็นป่าชุมชนได้ แต่ทว่าพระสงฆ์กบัชุมชนมีความมุ่งมั่นในการจัดการป่า จนมีการคัดเลือกคณะกรรมการป่าชุมชน

โดยชาวบ้านและมีพระสงฆ์เป็นที่ปรึกษา ตลอดจนก าหนดกฎระเบียบในการดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าชุมชน รวมทั้งเดินส ารวจ

ตรวจตราพ้ืนที่ป่า เฝ้าระวังการบุกรุกการตดัไม้ และการส ารวจเส้นทางในการเดินศึกษาธรรมชาตเิพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้

และท ากิจกรรมนันทนาการให้กับบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กร จากภายนอกที่เข้ามาศึกษาการจัดการทรัพยากรป่า

ชุมชนเขาหัวช้าง 

หลังจากที่ชุมชนกบัพระสงฆไ์ด้ด าเนินการจัดการป่าชุมชนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปี (พ.ศ.2543-2544)ได้ส่งผล

งานในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน เข้าประกวดโครงการป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศของกรมป่าไม้จัดร่วมกับบริษัท

ผลิตไฟฟ้า EGCO ที่จัดขึ้น ผลปรากฏว่าชุมชนตะโหมดได้รับโล่รางวัลชมเชยป่าชุมชนดเีด่นจากอธบิดกีรมป่าไม้ ถือเป็น

ป่าชุมชน 1 ใน 20 ป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศ หลังจากนั้นป่าชุมชนเขาหัวช้างเร่ิมเป็นที่รู้จัก มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา

ศึกษาเรียนรู้การจัดการทรัพยากรป่า รวมทั้งเริ่มมนีักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในภมูภิาค เข้ามาท างานวิจยั

เพ่ือช่วยส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับป่าชุมชน รวมจ านวน 13 ชิ้ น อาทิ งานวิจัยการศึกษาเส้นทางการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ การท่องเที่ยวของป่าชุมชนเขาหัวช้างของ ธฤษวรรรณ นนทพุทธ 

(2545) ปาริฉัตร วงศ์พาณิช (2546) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยังมีงานวิจัยที่มุ่งพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

เกี่ยวกับป่าชุมชน และการบูรณาการหลักสูตรป่าชุมชนเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนสร้างจิตส านึกให้กับเยาวชนและ

นักเรียนในพ้ืนที่ต าบลตะโหมด เป็นต้น ผลจากการเข้ามาท างานร่วมกับพระสงฆ์และแกนน าชุมชนของนักศึกษา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเชิงปฏบิัติการ (Action research) ได้ช่วยสร้างกระบวนการท างานและพัฒนาทกัษะการท างาน

ให้กับพระสงฆ์และแกนน าชุมชน รวมทั้งสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่า

ให้แก่สมาชิกในชุมชนเพ่ิมขึ้น 

ระยะเวลาต่อมาปี พ.ศ. 2545 พระสงฆไ์ด้เร่ิมเข้าไปจัดการทรัพยากรน า้ โดยการสร้างฝายชะลอน า้ตามล าห้วยที่

มีอยู่ในป่าชุมชนเขาหัวช้าง และขยายพ้ืนที่ไปสู่ในเขตป่าอนุรักษ์เทือกเขาบรรทัดและล าคลองของชุมชน การสร้างฝาย

ชะลอน า้นี้พระสงฆ์เรียกชื่อว่า “ธนาคารน า้” ซึ่งหมายถึงแหล่งเกบ็รวบรวมน า้ไว้เป็นทุนส าหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งฝาย

ชะลอน า้ของชุมชน มีการสร้างทั้งรูปแบบของการใช้ปูนซีเมนต์แบบฝายถาวร ฝายกึ่งถาวร และการสร้างฝายโดยใช้วัสดุ

ตามธรรมชาติที่มีอยู่บริเวณล าห้วย เช่น การน าก้อนหินมาจัดวางเรียงขวางกั้นล าน า้ การใช้ถุงกระสอบเพ่ือตักทรายในล า

ห้วยใส่ลงในถุงกระสอบแล้วผูกปากถุงน าไปจัดวางเรียงขวางกลางล าน า้เป็นระดับชั้นๆ แล้วแต่ขนาดความกว้างของพ้ืนที่

ล าห้วย โดยเว้นช่องว่างให้น า้ไหลผ่านตรงกลาง เป็นต้น ขณะที่สาเหตุของการสร้างฝายชะลอน า้สบืเนื่องมาจากพระสงฆ์

เริ่มตระหนักเหน็ถึงความวิกฤตของล าห้วยไทรมีสภาพแห้งขอดลง จนพระสงฆ์ได้น าพระลูกวัด คณะกรรมการสภาฯ ไป

ร่วมกนัสร้างฝายชะลอน า้ โดยเร่ิมแรกเน้นบริเวณล าห้วยที่ติดกบัพ้ืนที่สวนของชาวบ้าน เพ่ือให้ชาวบ้านได้เหน็ประโยชน์

จากการมฝีายชะลอน า้ ส่งผลให้ชาวบ้านเร่ิมเข้ามามส่ีวนร่วมกบัพระสงฆใ์นการสร้างฝายในพ้ืนที่ต่าง ๆ  ซึ่งการเร่ิมเข้ามา

มีส่วนร่วมของชาวบ้านท าให้เกดิการจัดตั้งกลุ่มธนาคารน า้ในเวลาต่อมา การจัดการทรัพยากรน า้ดังกล่าวส่งผลให้ชุมชน

สามารถรักษาความชุ่มชื้นให้กบัระบบนิเวศภายในป่า และมปีริมาณน า้ส าหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชน

เพ่ิมขึ้นในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ให้เข้ามาเรียนรู้การสร้างฝายและร่วมกนัสร้างฝายไป

พร้อมกบัชุมชน รวมถงึการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนควบคู่กนั 
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สรุป ยุคนี้ เป็นช่วงเวลาของการจัดตั้งป่าชุมชนของชุมชนตะโหมด ซึ่งการจัดการป่าเป็นผลมาจากการไปศึกษาดู

งานของชุมชน จนน ามาสู่จุดเร่ิมต้นของการเหน็ความส าคัญของทรัพยากรป่าที่มีอยู่ในชุมชน และระยะเวลาต่อมา ชุมชน

ได้เริ่มเข้าไปจัดการทรัพยากรน า้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มเหน็สภาพความเปล่ียนแปลงของน า้ในล าห้วยที่มปีริมาณลดลง

เป็นอย่างมาก อันจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชนที่ต้องใช้น ้าเพ่ือการเกษตร และส าหรับการอุปโภคบริโภค 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมนี า้เกบ็สะสมไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ดังนั้น ผลจากการตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรป่าและ

น ้าของชุมชน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท างานในการอนุรักษ์ป่าและน า้ และท าให้ชุมชนได้รับโล่รางวัลชมเชยในการ

ประกวดป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง 1 ปี ของการเริ่มต้นจัดการป่าชุมชนเขาหัวช้าง ทั้งนี้ ยังพบว่า 

ผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการขับเคล่ือนการจัดการทรัพยากรป่าและน า้ของชุมชน คือ พระสงฆ์ รวมถึงปัจจัยที่สนับสนุนการ

ท างานและกจิกรรมการอนุรักษ์ของชุมชน คือ การเข้ามาของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน สถาบันทางการศึกษาที่เร่ิมเข้ามา

ศึกษาดูงาน และศึกษาวิจัยเกี่ยวกบัป่าชุมชน 

 2.2 ยคุท่ี 2 การต่อสูเ้พือ่รกัษาป่าชมุชน (พ.ศ. 2546-2550) 

 ปลายปี พ.ศ. 2546 เกิดการเปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรป่าเขาหัวช้าง เนื่องจากมีนโยบาย

โครงการสร้างอ่างเกบ็น า้คลองหัวช้างของกรมชลประทานที่เริ่มเข้ามาส ารวจพ้ืนที่ป่าเขาหัวช้าง และเมื่อโครงการสร้างอ่าง

เกบ็น า้เข้ามา ส่งผลให้พระสงฆ์กบัชุมชนต้องหามาตรการในการยับยั้งโครงการ ฯ ทั้งนี้ เพราะป่าเขาหัวช้างยังคงมีความ

อุดมสมบูรณ์ และเป็นพ้ืนที่ป่าที่ชุมชนตะโหมดได้อนุรักษ์ไว้ ท าให้พระสงฆ์ต้องขอความร่วมมือจากคณะการจัดการ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เข้ามาช่วยศึกษาประเมินมูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ป่าชุมชนเขาหัวช้าง 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลหลักฐานในการยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาหัวช้าง ซึ่งเป็นงานวิจัยของเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรือง

ศรี (2549) ได้น าเสนอข้อมูลให้เหน็ว่าพ้ืนที่ป่าของป่าชุมชนเขาหัวช้างมีมูลค่าสทุธิทั้งหมด 1,132,730,423.39 บาท 

และงานวิจัยชิ้นนี้ ยังได้สร้างกระบวนการเรียนรู้กบักลุ่มแกนน าอนุรักษ์ของชุมชนในการเข้าไปในพ้ืนที่ป่าเพ่ือเกบ็ข้อมูลป่า

ชุมชนทั้งหมดในแต่ละด้าน ท าให้กลุ่มแกนน าเข้าใจถงึสภาพพ้ืนที่ป่าและเหน็ถงึความอดุมสมบูรณข์องป่าเขาหัวช้างที่มอียู่

ได้เป็นอย่างดี  การขอความร่วมมือจากทางสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายจากการที่มีนักศึกษาเข้ามาศึกษาวิจัยอยู่ใน

พ้ืนที่ ให้เข้ามาช่วยประเมินมูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนเขาหัวช้างซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งของพระสงฆ์กับ

ชุมชน 

 อนึ่ง ช่วงเวลาดังกล่าวมีแกนน าชุมชนตะโหมด คือ นายสมบูรณ์ จิตสาระอาภรณ์ ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ

พัฒนาลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลาที่มรีองนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธาน และการที่นายวรรณ ขนุจันทร์ รองประธานสภาลานวดั

ตะโหมด ผู้อาวุโสชุมชน รู้ จักกับ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในขณะนั้น ซึ่งเดนิทางมาปฏบิตัภิารกจิที่จังหวัดพัทลุง ได้แวะเข้ามาเย่ียมเยือนนายวรรณ ขนุจันทร์ ที่ชุมชนตะ

โหมดในวันที่ 15 กนัยายน พ.ศ. 2546 ท าให้สภาลานวัดตะโหมดได้ให้การต้อนรับ และใช้โอกาสดังกล่าวเพ่ือน าเสนอ

ข้อมูล น าไปส ารวจสภาพพ้ืนที่ป่าที่ทางกรมชลประทานก าหนดเป็นพ้ืนที่โครงการสร้างอ่างเกบ็น า้และท่านรับปากที่จะเข้า

ไปช่วยดูโครงการ ฯ ดังกล่าว จนน าไปสู่การที่คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา มีมติระงับโครงการ ฯ เอาไว้

ก่อน เพ่ือให้มกีารประเมนิผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณค่าทางสงัคม และความคุ้มค่าของโครงการ ฯ ให้มคีวาม

ชัดเจนใหม่อกีคร้ัง 

 ในท่ามกลางสภาวะที่ชุมชนพยายามแสวงหามาตรการเพ่ือยับย้ังโครงการ ฯ ขณะที่กจิกรรมการจัดการทรัพยากร

ป่าของชุมชนก็ยังคงด าเนินต่อไป  ส่งผลให้ชุมชนได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่าจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 29 กนัยายน พ.ศ. 2547 ซึ่งถือเป็น

ขวัญก าลังใจให้แก่ชุมชนในห้วงเวลาที่ยังต่อสู้เพ่ือยับย้ัง โครงการ ฯ ได้เป็นอย่างด ี

 การต่อสู้ของพระสงฆ์กับชุมชนจ าเป็นต้องยุติลง เมื่อไม่สามารถรักษาพ้ืนที่ป่าเขาหัวช้างบางส่วนไว้ได้ เมื่อ

ปลายปี พ.ศ. 2549 ทางกรมชลประทานได้เปิดสัมปทานไม้ในพ้ืนที่การก่อสร้างอ่างเกบ็น า้ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าที่มีจ านวน

มากกว่า 3,000 ไร่ ส่งผลกระทบอย่างรุ่นแรงต่อความรู้สกึของพระสงฆก์บัแกนน าชุมชนที่ไม่สามารถรักษาป่าเอาไว้ได้ ท า

ให้ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ผู้ดูแลจัดการป่าชุมชนรู้สกึหมดก าลังใจไป แต่ทว่ายังคงมีบางส่วนที่ยังด าเนินกจิกรรมการจัดการ
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ทรัพยากรป่าต่อไป โดยมีพระสงฆ์เ ป็นแกนน าหลักส าคัญที่คอยกระตุ้ นสร้างขวัญก า ลังใจ และขับเคล่ือน 

การจัดการทรัพยากรป่าและน า้ในสภาวะวิกฤตที่ทุกคนหมดก าลังใจ ย่ิงไปกว่านั้น แนวเขตของการก่อสร้างอ่างเกบ็น า้ยัง

เป็นเส้นทางที่ใช้ศึกษาธรรมชาติของป่าชุมชน ส่งผลให้ชุมชนไม่สามารถเข้าไปใช้เส้นทางในการศึกษาธรรมชาติป่าชุมชน

เขาหัวช้างเพ่ือการเรียนรู้ของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ที่เข้ามาศึกษาดูงานในพ้ืนที่ เป็นผลให้พระสงฆ์กับชุมชนได้ยุติ

บทบาทในการดูแลจัดการป่าชุมชนเขาหัวช้างไปชั่วขณะในช่วงที่มกีารก่อสร้างอ่างเกบ็น า้   

เมื่อไม่สามารถด าเนินกจิกรรมในพ้ืนที่ป่าชุมชนได้ พระสงฆก์บัชุมชนจึงหันไปมุ่งเน้นการดูแล ตรวจตรารักษาป่า

ในเขตป่าอนุรักษ์เทอืกเขาบรรทดัเพ่ิมมากขึ้น และได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนที่ป่าเพ่ือใช้เป็นเส้นทางการเรียนรู้ธรรมชาตขิอง

ป่า และใช้ส าหรับการสร้างกิจกรรมกับหน่วยงาน องค์กร ชุมชนอื่น ๆ ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้การจัดการทรัพยากรป่า 

ขณะเดยีวกนัได้มุ่งเน้นที่การสร้างฝายชะลอน า้ในพ้ืนที่เขตป่าอนุรักษ์เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือด ารงรักษากจิกรรมการอนุรักษ์ไว้ให้

ยังคงด าเนินงานอยู่อย่างต่อเนื่อง 

สรปุ ยุคนี้พบว่า การเปล่ียนแปลงของพ้ืนที่ป่าที่ส่งผลกระทบต่อการขบัเคล่ือนการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชน

เป็นอย่างย่ิง กล่าวคือ นโยบายการสร้างอ่างเกบ็น า้ของภาครัฐ ส่งผลให้ชุมชนต้องสญูเสยีพ้ืนที่ป่าในการอนุรักษ์ไปจนไม่

สามารถเข้าไปด าเนินกจิกรรมในการดูแลรักษาพ้ืนที่ป่าได้ ท าให้ชุมชนต้องเปล่ียนพ้ืนที่ในการสร้างกจิกรรมในการอนุรักษ์

ขึ้ นใหม่ในพ้ืนที่เขตป่าอนุรักษ์ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด) ทั้งนี้ การด าเนินโครงการภาครัฐส่งผลกระทบต่อ

ความรู้สกึของกลุ่มแกนน าอนุรักษ์ ท าให้พระสงฆ์ต้องแสดงบทบาทผู้น าขับเคล่ือนที่เข้มแขง็เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กบั

กลุ่มแกนน าของชุมชนให้ยังคงท างานอนุรักษ์ป่าและน า้ในพ้ืนที่ป่าโซนใหม่ขึ้นมาอกีคร้ัง 

2.3 ยคุท่ี 3 การฟ้ืนฟูป่าชมุชน (พ.ศ. 2551-2559) 

ช่วงเวลานี้ ชุมชนยังคงดูแลรักษาป่าอยู่อย่างต่อเนื่องในพ้ืนที่เขตป่าอนุรักษ์ (เขตรักษาพันธุส์ตัว์ป่าเขาบรรทดั) 

และยังคงมีการสร้างฝายชะลอน า้ที่เรียกว่า ธนาคารน า้ และมีการซ่อมแซมฝายที่ช ารุด ในยุคนี้ มีสถาบันทางการศึกษา

อย่างมหาวิทยาลัยทกัษิณได้น านักศึกษาเข้ามาเรียนรู้การจัดการทรัพยากรป่าและน า้ของชุมชนอยู่เป็นระยะ ท าให้พระสงฆ์

สามารถสร้างกจิกรรมเพ่ือให้กลุ่มอนุรักษ์ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับกลุ่มนักศึกษาอย่างไม่ขาดสาย ทั้งการท าหน้าที่เป็น

วิทยากรบรรยาย การไปร่วมสร้างฝายตามล าห้วย และน าเข้าไปศึกษาเรียนรู้ธรรมชาตขิองป่า  

กระทั่งปี พ.ศ. 2555 พระสงฆ์กับชุมชนสามารถเข้าไปจัดการป่าเขาหัวช้างได้อีกคร้ัง หลังจากที่ทางกรม

ชลประทานได้ด าเนินการสร้างอ่างเกบ็น า้ ฯ ใกล้เสรจ็สมบูรณ์ ตลอดจนมีการปักแนวเขตอ่างเกบ็น า้ให้มีความชัดเจน 

หลังจากนั้น ชุมชนได้ท าการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือสร้างแนวเขตป่าชุมชนขึ้นมาใหม่อกีคร้ัง เพ่ือขออนุญาตจัดตั้งเป็นป่าชุมชนไป

ยังส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) คร้ังนี้ ชุมชนได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องเมื่อวันที่ 18 

สงิหาคม พ.ศ. 2555  โดยให้ใช้ชื่อว่า “ป่าชุมชนบ้านป่าพงศ”์ มเีนื้อที่ 2,032-0-65 ไร่ ในคร้ังนี้ ชุมชนต้องเข้าไปจัดการ

แก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าของชาวบ้านและนักธรุกจิที่ปลูกต้นยางพาราบนที่ดนิป่าสงวนแห่งชาตซิึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าชุมชน 

รวมทั้งต้องเร่งฟ้ืนฟูปรับปรงุภมูทิศัน์บริเวณรอบป่าชุมชนที่มพ้ืีนที่ตดิกบัแนวเขตอ่างเกบ็น า้ ฯ ซึ่งมสีภาพเสื่อมโทรม  

การท างานในช่วงแรก ทางชุมชนได้น าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมเดินส ารวจสภาพพ้ืนที่ป่าเขาหัวช้างที่มีสภาพของการ

บุกรกุพ้ืนที่ป่าไปมากในช่วงที่มกีารสร้างอ่างเกบ็น า้ ฯ ซึ่งการที่ชุมชนน าเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมเดนิส ารวจด้วย เพราะชุมชนมี

เจตนาต้องการให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดและแจ้งความด าเนินคดีกับพ้ืนที่ป่าที่พบว่ามีการบุกรุกในขณะที่เดินส ารวจตรวจ

ตราพบ ดงันั้น มาตรการทางกฎหมายดงักล่าวจึงท าให้ชุมชนสามารถทวงคนืพ้ืนที่ป่าเพ่ือคนืสู่การฟ้ืนฟูได้ในระดบัหนึ่ง  

แต่ทว่ายังคงพบกับสภาพปัญหาที่ต้องจัดการแก้ไขกับพ้ืนที่ป่าสงวนที่มีชาวบ้านและนักธุรกิจเข้าไปบุกรุกเพ่ือ

ปลูกต้นยางพารา จนต่อมา ปี พ.ศ. 2557 การเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติท า

ให้พระสงฆ์กับชุมชนสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะว่ารัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) ซึ่งมีพลเอก ประยุทธ ์จันทร์โอชา เป็นหัวหน้าคณะ ได้มีค าสั่งของคณะรัฐบาลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตะโหมด

ในการจัดการปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าของรัฐ คือ การประกาศค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 64/2557 ลง

วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เร่ืองปราบปรามและหยุดย้ังการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ และต่อมามีค าสั่งฉบับที่ 

66/2557 ลงวันที่ 17 มถุินายน พ.ศ. 2557 เร่ืองเพ่ิมเตมิหน่วยงานส าหรับการปราบปรามหยุดย้ังการท าลายทรัพยากร
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ป่า และนโยบายการปฏบิัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ค าสั่งดังกล่าวท าให้ชุมชนสามารถเชิญหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาที่เกดิขึ้นร่วมกบัชุมชนโดยใช้มาตรการทางด้านกฎหมายได้สะดวกมากขึ้น อาท ิการจัด

กิจกรรมการปลูกป่าในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเดจ็พระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 มีนายอ าเภอตะโหมดเป็นประธาน ในการนี้ นายอ าเภอตะ

โหมดได้น าชาวบ้าน เยาวชน กลุ่มอนุรักษ์ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เดินเข้าไปในป่าเพ่ือช่วยกันปลูกต้นไม้ซ่อมแซม 

พร้อมทั้งมีการน าตัดฟันต้นยางพาราที่มีการลักลอบปลูกเข้าไปในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ นอกจากนั้น ในช่วงที่ด าเนิน

กจิกรรมพระสงฆไ์ด้เชิญชวนให้ทุกกลุ่มที่เข้าร่วมกจิกรรมการปลูกป่าได้แสดงความคดิเหน็ถงึความส าคญัของการมป่ีาเพ่ือ

ปลุกจิตส านึก และร่วมใจกนัทวงคืนผืนที่ป่ากลับคืนมา ดังนั้น ความพยายามในการระดมพลังมวลชนในการจัดกจิกรรม

ของพระสงฆ์ มีเจตนาเพ่ือสร้างความเกรงกลัวให้ผู้ที่ยังลักลอบตัดไม้ได้ยุติการกระท าลง เพราะว่าเริ่มมีชาวบ้านจ านวน

มากให้ความสนใจและแสดงความหวงแหนต่อทรัพยากรป่าที่มอียู่ในชุมชน  

ผลของความมุ่งมั่นในการจัดการทรัพยากรป่าระหว่างพระสงฆ์กับชุมชนที่กระท าร่วมกนัมา โดยผ่านอุปสรรค

ต่างๆ มายาวนาน กค็ือ การที่ชุมชนได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลลูกโลกสเีขยีว คร้ังที่ 17 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ใน

ปีเดียวกนันั้น ชุมชนตะโหมดได้เป็นเจ้าภาพเอื้อเฟ้ือสถานที่ในการจัดกจิกรรมรวมพลคนลูกโลกสเีขียวภาคใต้หนึ่งเดยีว

ครั้งที่ 8 วันที่ 14-15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 อนัเป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อชุมชนตะโหมดเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้ใช้ฐาน

การจัดการทรัพยากรป่าและน า้ของชุมชน เพ่ือให้บุคคลผู้ที่เข้าร่วมกจิกรรมได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ในการจัดการทรัพยากร

ป่าและน ้า  อีกทั้ งท าใ ห้คณะกรรมการพิจารณารางวั ล ลูกโลกสีเขียวไ ด้ เห็นสภาพพ้ืนที่ ป่ าจ ริงของ ชุมชน 

ตะโหมด ที่พระสงฆก์บัชุมชนได้ร่วมกนัขบัเคล่ือนการจัดการทรัพยากรป่ามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  

การจัดการทรัพยากรป่าที่ด าเนินการมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2558 เป็นผลให้ชุมชนผ่านการ

คดัเลือกได้รับรางวัลลูกโลกสเีขยีวประเภทชุมชน ถอืว่าชุมชนตะโหมดเป็น 1 ใน 7 ผลงานระดบัชุมชนที่ได้รับรางวัล และ

ได้เข้ารับรางวัลกบันายอานันท ์ปันยารชุน ประธานกรรมการรางวัลลูกโลกสเีขียว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

โดยมพีระสงฆซ์ึ่งเป็นตวัแทนชุมชนเป็นผู้รับรางวัล ดงันั้น รางวัลลูกโลกสเีขยีวจึงเป็นผลลัพธห์นึ่งของความส าเรจ็ที่ชุมชน

ตะโหมดได้ร่วมกันจัดการทรัพยากรป่าและน ้ามาตลอดระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มายาวนาน 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในห้วงเวลาที่ชุมชนต้องต่อสู้เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าเขาหัวช้างไม่ให้กลายเป็นพ้ืนที่ก่อสร้างอ่างเกบ็น า้ตามน

โยบายของหน่วยงานภาครัฐ จนชุมชนต้องสญูเสยีพ้ืนที่ป่าไปจ านวนมากกว่า 3,000 ไร่  

สรปุ ยุคนี้ เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนเร่ิมกลับเข้าไปจัดการกบัป่าเขาหัวช้างขึ้นอกีคร้ัง และได้ท าการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือขอ

จัดตั้งเป็นป่าชุมชนขึ้นใหม่และได้รับการอนุมัติ แต่การเข้าไปจัดการทรัพยากรป่าชุมชนในครั้งนี้  ท าให้ต้องพบกบัสภาพ

ปัญหาของพ้ืนที่ป่าที่มีการบุกรุกขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขยายพ้ืนที่การปลูกต้นยางพาราของนักธุรกจิ แต่ทว่าการ

แก้ไขกบัปัญหาที่เกดิขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าว มีปัจจัยที่ช่วยเกื้อหนุนให้พระสงฆ์กับชุมชนสามารถเข้าไปจัดการแก้ไขกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นได้สะดวกย่ิงขึ้น อันเป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มุ่งเน้นการ

จัดการแก้ไขปัญหากบับุคคลที่บุกรกุพ้ืนที่ป่าสงวนอย่างเข้มข้น เพ่ือทวงคนืพ้ืนที่ป่ากลับคนืสู่การฟ้ืนฟูของภาครัฐ 

 

อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเกี่ยวกับพลวัตของการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนตะโหมด  ผู้วิจัยเลือกวิเคราะห์และ

อภิปรายผลการศึกษาในประเดน็เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคล่ือนการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนตะโหมด 2 

ประการ คอื  

 ประการแรก ปัจจัยภายในชุมชน พบว่า มีผู้น าอย่างพระสงฆ์ ที่เป็นกลไกขบัเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่าของ

ชุมชนตะโหมดที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยบุคลิกลักษณะการท างานของพระสงฆ์ที่มีความมุ่งมั่น และน าชุมชนให้ผ่านพ้น

อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่า เช่นกรณี ที่กลุ่มแกนน าชุมชนหมดก าลังใจจากการ

สญูเสยีพ้ืนที่ป่าไปกบัโครงการสร้างอ่างเกบ็น า้ตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐ  เป็นต้น ขณะที่การท างานของพระสงฆ์
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มิใ ช่ เ ป็นการท างานในลักษณะของผู้บังคับบัญชาสั่ งการในฐานะผู้น าที่ มีบทบาทเป็นประธานสภาลานวัด 

ตะโหมด แต่ว่าพระสงฆไ์ด้ลงมอืร่วมปฏบิตั ิและบางคร้ังได้กระท าเป็นตวัอย่างให้เหน็เป็นที่ประจักษ์กบัชาวบ้าน เพ่ือสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กบัชาวบ้าน จนชาวบ้านเกดิความศรัทธาและยอมรับจากผลงานที่พระสงฆ์ได้กระท า ส่งผลต่อการเข้ามามี

ส่วนร่วมของชาวบ้าน ทั้งนี้ ถือว่าพระสงฆ์เป็นผู้น าที่ตั้งอยู่บนคุณธรรมที่ชาวบ้านทุกคนให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสซึ่ง

เป็นไปตามความเชื่อของหลักศาสนา อกีทั้งพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้น าตามธรรมชาติแบบไม่เป็นทางการที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่ง

ประกอบไปด้วยคุณธรรมมีความเสยีสละและเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องตามที่ปาริชาติ วลัยเสถียร และ

คณะ (2552, น.337) ได้กล่าวไว้ว่าคุณลักษณะของผู้น าที่ดีควรเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 

และเป็นบุคคลที่มคีวามมุ่งมั่นต่อการท างาน รวมทั้งมุมมองของอทุยั ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540, น.28-

31) ซึ่งระบุว่าผู้น าตามธรรมชาติต้องมีคุณสมบัติทางด้านคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน และมักจะเป็นผู้น าทางศาสนา เช่น พระ 

อหิม่าม เป็นต้น  

ประการที่สอง ปัจจัยภายนอกชุมชน พบว่า การขบัเคล่ือนการจัดการทรัพยากรที่ผ่านมาของชุมชนตะโหมดได้มี

หน่วยงาน องคก์ร ชุมชนที่เข้ามาศึกษาดูงานในชุมชนอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถงึการที่สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เข้าศึกษาวิจยั

ชุมชนในมติต่ิาง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่า ซึ่งส่งผลให้ชุมชนสามารถสร้างกจิกรรมเชิงอนุรักษ์ได้อย่างต่อเนื่องใน

พ้ืนที่ป่าชุมชน นอกจากนั้น งานวิจัยยังช่วยส่งเสริมทกัษะและกระบวนการเรียนรู้ในการท างาน และเพ่ิมพูนความเข้าใจต่อ

ทรัพยากรป่าของชุมชน เนื่องจากมกีารพัฒนาองค์ความรู้ที่เกดิขึ้นจากงานวิจัย และการมสี่วนร่วมในกระบวนการวิจัย อกี

ทั้งการเข้ามาศึกษาวิจัยของสถาบนัการศึกษาส่งผลให้เกดิเป็นเครือข่ายความร่วมมอืที่สามารถพ่ึงพาอาศัยให้การช่วยเหลือ

ชุมชนได้ เช่นกรณี ของการต่อสู้เพ่ือยับยั้งโครงการสร้างอ่างเกบ็น า้ (ดังกล่าวไว้ในยุคที่ 2 การต่อสู้เพ่ือรักษาป่าชุมชน) 

นอกจากนั้น พบว่า นโยบายภาครัฐในการจัดการทรัพยากรป่าที่มีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยของผู้ที่เข้ามาบริหาร

ประเทศมส่ีวนส าคญัที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท างานของชุมชนได้เช่นกนั (ดงักล่าวไว้ในยุคที่ 3 การฟ้ืนฟูป่าชุมชน)  

 กล่าวโดยสรุป ปัจจัยภายในชุมชน คือ พระสงฆ์ และปัจจัยภายนอกชุมชน คือ การเข้ามาของหน่วยงาน องค์กร 

ชุมชน และสถาบันการศึกษาที่เข้ามาสนับสนุนการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานของสุพิมล ศรศักดาและคณะ (2555, 

บทคดัย่อ) ที่ศึกษากระบวนการอนุรักษ์ป่าชุมชนป่าดงบั้งไฟ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ป่าดงฟ้าห่วน จ.อบุลราชธานี  พบว่าปัจจัยที่

ช่วยส่งเสริมต่อการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน คือ การมีพระสงฆ์ และการเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนของหน่วยงานรัฐ 

องค์กรส่วนท้องถิ่น และยังสอดคล้องกบังานของกาญจนา คุ้มทรัพย์ (2558, น.34) ศึกษาการจัดการป่าชุมชนบ้านดอน

หมู จ.อบุลราชธานี พบว่า ปัจจัยที่มผีลต่อความส าเรจ็ในกระบวนการจัดการป่าชุมชน คอื การมเีครือข่ายความร่วมมอืจาก

หน่วยงาน องคก์รจากภายนอกชุมชนที่เข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุน รวมถงึการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการท างานวิจัย 

 

สรุปผลการวิจยั 

 พลวัตของการจัดการทรัพยากรป่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาของชุมชนตะโหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-

2558 พบว่า สามารถแบ่งยุคออกได้เป็น 3 ยุค คอื  

(1) ยุคที่ 1 จัดตั้งป่าชุมชน เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนเร่ิมเข้าไปด าเนินการในการจัดตั้งป่าเขาหัวช้างในพ้ืนที่ป่าสงวน

แห่งชาตขิึ้นเป็นป่าชุมชน และการขบัเคล่ือนการจัดการป่าชุมชนเขาหัวช้างท าให้ชุมชนได้รับโล่รางวลัชมเชยจากอธบิดกีรม

ป่าไม้ในการประกวดป่าชุมชนดเีด่นระดบัประเทศ  

(2) ยุคที่ 2 การต่อสู้ เพ่ือรักษาป่าชุมชน เป็นช่วงเวลาที่ป่าชุมชนเขาหัวช้างมีการเปล่ียนแปลง เนื่องมาจาก

นโยบายในการสร้างอ่างเกบ็น า้คลองหัวช้างของกรมชลประทานได้เข้ามาด าเนินการสร้างบนพ้ืนที่ป่าเขาหัวช้าง ท าให้

ชุมชนต้องเข้าไปยับย้ังโครงการดงักล่าวด้วยมาตรการต่าง ๆ แต่ไม่สามารถที่จะยับย้ังโครงการ ฯ ได้ ส่งผลให้ชุมชนต้อง

สญูเสยีพ้ืนที่ป่าไปจ านวนมากกว่า 3,OOO ไร่ จากการเปิดสมัปทานไม้ และในช่วงนี้ ชุมชนได้รับพระราชทานธงพิทกัษ์ป่า

จากสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 
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(3) ยุคการฟ้ืนฟูป่าชุมชน เป็นช่วงเวลาที่ชุมชนสามารถกลับเข้าไปจัดการป่าเขาหัวช้างได้อกีคร้ัง หลังจากการ

สร้างอ่างเกบ็น า้ได้ด าเนินการเสรจ็สิ้น และได้ขอจัดตั้งป่าเขาหัวช้างเป็นป่าชุมชนขึ้นมาใหม่ แต่พบว่ามีปัญหา อุปสรรค

ของการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ิมมากขึ้ นจากชาวบ้านและนักธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบุกรุกป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่ปลูกต้น

ยางพารา กระทั่งมีนโยบายของภาครัฐที่เข้ามาเอื้อให้ชุมชนสามารถจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  และ

ยุคนี้ ชุมชนได้รับรางวัลลูกโลกสเีขยีวคร้ังที่ 17 ประจ าปี พ.ศ. 2558  

จากการศึกษายังพบอกีว่า ปัจจัยหลักซึ่งเป็นกลไกส าคญัต่อการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่า คือ พระสงฆ์

วัดตะโหมด ซึ่งเป็นผู้น าแบบไม่เป็นทางการ ที่มบีทบาทต่อการขบัเคล่ือนการจัดการทรัพยากรป่า ผ่านหน่วยงานองคก์รที่

เรียกว่าสภาลานวัดตะโหมด อกีทั้งพบว่ามปัีจจัยด้านการสนับสนุนซึ่งมาจากหน่วยงาน องคก์ร ภายนอกชุมชน  

 

ขอ้เสนอแนะ 

 จากผลการศึกษาพลวัตของการจัดการป่าของชุมชนตะโหมด พบว่า นโยบายของภาครัฐมีผลอย่างย่ิงที่ช่วย

ส่งเสริมการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชน ดังนั้น ภาครัฐควรก าหนดนโยบายที่เอื้อต่อการท างานร่วมกัน

ระหว่างชุมชนกบัภาครัฐให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของการจัดการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าของ

นักธรุกจิที่เข้ามาครอบครองพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาต ิ 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษารวบรวมองค์ความรู้  ภูมิปัญญาเพลงเรือ  และหาแนวทาง สืบสาน 

สืบทเพลงเรืออยุธยา และใช้ในการอนุรักษ์แบบร่วมสมัย โดยมุ่งหวังให้เกดิประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชนอย่างแท้จริงใน

การวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ  แบบสัมภาษณ์ จาก 

ตัวแทน ศิลปิน หรือผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พร้อมกับการใช้แบบฝึกหัดการร้องเพลงเรือ เพ่ือทดลองกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนในระดับ

ปริญญาตรี และประถมศึกษาใช้ลักษณะของการจัดการองค์ความรู้  คือท าการสอนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยใช้

แบบฝึกหัดการร้องเพลงเรือ และได้ค าแนะน าจากครูผู้ เชี่ยวชาญด้านการร้องเพลงเรือ และน าไปสอนนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา 

 จากการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดบัปริญญาตรี สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนที่ใช้แบบฝึกหัดการร้องเพลง

เรือและได้ค าแนะน าจากครผูู้เชี่ยวชาญด้านการร้องเพลงเรือ ไปสอนให้นักเรียนระดบัประถมศึกษา นักเรียนระดบัประถม

ศึกษาสามารถ เกริ่นน า และเป็นลูกคู่ร้องรับ ได้ในเวลาสั้น จากการทดลองขั้นต้น ผู้วิจัยพบว่า สอดคล้องกบัค าตอบจาก

แบบสมัภาษณว่์า ควรต้องมกีารส่งเสริมให้เยาวชนได้มกีจิกรรมเกี่ยวกบัเพลงเรือ ตั้งแต่การปลูกจิตส านึกให้เยาวชนหันมา

มอง และสนใจที่ท ากจิกรรม และร่วมกจิกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัเพลงเรือ เพ่ือส่งเสริม แนวทาง การสบืสาน สบืทอด 

และอนุรักษ์เพลงเรือแบบร่วมสมยั และอาจพัฒนาต่อยอด การสบืสาน สบืทอด และอนุรักษ์ ในรปูแบบต่างๆ ต่อไป 

ค าส าคญั : เพลงเรืออยุธยา  การสบืสาน  การอนุรักษ์ 

 

Abstract 

 This Qualitative research aimed to gather the knowledge and local wisdom of boat songs and find out 

guidelines to sustain and contemporarily conserve Ayutthaya Traditional Boat songs for community and society 

benefit. 

  Data were obtained via in-depth interviews with experienced folk song singers or folk performing arts 

agency, local intellectuals, and the representatives from Cultural Council of Phranakhon Si Ayutthaya Province. 

Singing worksheets were also tried out with the sampled groups including undergraduate students and primary school 

students by means of knowledge management in which the undergraduate students were first taught using singing 

worksheets and were given some advice form the experts in traditional boat singing before these students were 

assigned to teach the primary school students. 

mailto:vassa_ps@.hotmail.com
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 The results showed that these students were able to transfer the knowledge and skills to the primary school 

students so they could sing as leading singers and in chorus within a short period of time. This finding was in 

consistent with the responses from the interview indication that the youths should be encouraged to be interested in 

traditional boat songs and to participate in boat-singing activities in order to raise their awareness of traditional boat 

songs as cultural inheritance. This could be guidelines for further development of other forms of contemporary 

conservation and inheritance. 

Keywords: Ayutthaya Boat songs , Conservation 

 

บทน า 

 วัฒนธรรมไทยที่เราได้รับอทิธพิลมาจากบรรพบุรุษนั้น บ่งบอกถึงการด าเนินชีวิตที่ผ่านมาว่าบรรพบุรุษเราได้มี

การสร้างสรรค์ พัฒนา ปรับปรุง ให้สามารถน ามาใช้ได้อย่างพอเหมาะกบัสงัคมในยุคนั้นได้อย่างไร และวัฒนธรร ,จะตวั

บ่งชี้ ว่า การด าเนินชีวิตในแต่พ้ืนถิ่นกไ็ม่เหมือนกนั เช่นเดยีวกนักบัคนภาคกลางลุ่มแม่น า้อย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่มีการละเล่นเพลงพ้ืนบ้านประเภทเพลงเรือขึ้นมา เพลงพ้ืนบ้านประเภทเพลงเรือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สบืทอดมา

หลายชั่วอายุคน อยู่คู่กบัวิถีชีวิตริมน า้ของชุมชนคนอยุธยามาอย่างยาวนาน และยังอยู่ถึงปัจจุบัน แต่ด้วยความเปล่ียนไป

กบัการใช้วิถีชีวิตของคนอยุธยาเป็นไปอย่างรวดเรว็ การสบืสานและอนุรักษ์ภมูิปัญญาเพลงพ้ืนบ้านประเภทเพลงเรือจึง

เป็นสิ่งที่ต้องรวบรวมเกบ็ข้อมูลที่ก  าลังจะเลือนหายให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย หรือสื่อที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายเพลง

พ้ืนบ้านประเภทเพลงเรือส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่ริมน า้บริเวณที่ร้องเล่นเพลงเรือคือ ภาคกลาง ซึ่งมีความใกล้ชิดและเป็น

ส่วนหนึ่งของวิถชีีวิตของคนไทย เพราะเป็นเพลงที่ชาวบ้านได้พูดถงึชีวิตการเป็นอยู่ การท ามาหากนิ ช่วงงานประเพณแีละ

เทศกาลต่าง ๆ พูดถงึความสขุ ความทุกข ์การเกี้ยวพาราสรีะหว่าง  หนุ่มสาว ท าให้คนที่ได้ฟัง ได้รับความสขุ ความสบาย

ใจ ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางเพ่ือประกอบอาชีพ หรือการเดนิทางเพ่ือพักผ่อน เย่ียมญาต ิท าบุญ เร่ืองราวเหล่านี้ที่เกี่ยวข้อง

กบัเพลงพ้ืนบ้านประเภทเพลงเรือควรจะได้รับการสบืสานและอนุรักษ์ไว้เพราะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวบ้านอย่าง

เด่นชัดเพราะเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านได้มาพบปะ พูดคุย ร้องเล่น ให้ชาวบ้านได้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างท้องถิ่น 

สร้างความสามัคคีในชุมชนโดยรวม ซึ่งอเนก นาวิกมูล (2527) ได้กล่าวถึงคุณค่าของ เพลงพ้ืนเมืองไว้สองด้านคือ ด้าน

คุณค่าในตัวเอง และด้านคุณค่าทางสงัคม คุณค่าในตัวเอง เพลงพ้ืนเมืองเป็นมรดกทางวรรณกรรม บทเพลงอนัไพเราะ

ถ้อยค าสละสลวยที่สอดแทรกไว้ด้วย ปรัชญา หรือค าสั่งสอนของคนเจ้าบทเจ้ากลอน ได้ถูกสืบทอดทางปากต่อปาก ที่

เรียกว่า มุขปาฐะ เพลงพ้ืนบ้านประเภทเพลงเรือ เป็นเพลงที่ใช้ถ้อยค าที่ฟังง่าย กระชับ มีลูกเล่นในการเล่นค าที่ชวนคดิ 

ให้ความสนุกสนาน นับเป็นความชาญฉลาดของผู้ร้องเล่นเพลงเรือ นี่กถ็ือว่าเป็นหนึ่งในมุขปาฐะ ในการใช้วิถีชีวิตริมน า้ 

เพราะเพลงเรือ จะสะท้อนการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ การงานอาชีพ ความคิด ความเชื่อ ผ่านบทเพลง ซึ่งจะสอดแทรกค า

สอนของคนรุ่นก่อน เพ่ือให้คนฟังได้เกบ็ไปคิดและปฏิบัติให้อยู่ในครรลองคลองธรรมในการใช้ชีวิต จากที่ได้กล่าวมา

ข้างต้นนี้  สะท้อนให้เห็นว่า เพลงพ้ืนบ้านประเภทเพลงเรือนั้น เป็นเพลงที่มีความส าคัญและก าลังจะสูญหายไปจาก

สงัคมไทย เพราะปัจจัยหลายอย่าง เช่น วิถกีารใช้ชีวิต ความเจริญทางวัตถุ เทคโนโลยี ค่านิยมสมยัใหม่ แต่ในปัจจุบนักย็ัง

มีเพลงพ้ืนบ้านอื่น ๆ รวมถึง เพลงเรือ ยังคงได้เห็นตามงานประเพณีต่าง ๆ ซึ่งยังคงมีผู้สบืสานที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน 

กลุ่มบุคคล นักวิชาการ สถาบันต่าง ๆ มีการช่วยอนุรักษ์สบืสานให้ลูกหลานได้เป็นถึงคุณค่าและความส าคัญของเพลง

พ้ืนบ้านประเภทเพลงเรือที่ควรจะมกีารวิจัยเพ่ือรวบรวมเป็นองคค์วามรู้ เกี่ยวกบัเพลงเรือ ผู้วิจัยจึงได้เหน็ความส าคญัและ

ได้วิจัยเรื่อง เพลงเรืออยุธยา : การสืบสานและการอนุรักษ์แบบร่วมสมัย สามารถน าองค์ความรู้ เกี่ยวกับเพลงเรือภูมิ

ปัญญาเพลงเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาปลูกจิตส านึกให้เยาวชนหันมามอง และสนใจที่ท ากิจกรรม และร่วม

กจิกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัเพลงเรือ เพ่ือส่งเสริม แนวทาง การสบืสาน สบืทอด และอนุรักษ์เพลงเรือแบบร่วมสมัย 

และอาจพัฒนาต่อยอด การสบืสาน สบืทอด และอนุรักษ์ ในรปูแบบต่างๆ ให้เป็นมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของชนชาติ

ไทยอย่างร่วมสมยัและยั่งยืนสบืไป 
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษารวบรวมองคค์วามรู้  ภมูปัิญญาเพลงเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 2. เพ่ือหาแนวทาง สบืสาน สบืทอดเพลงเรืออยุธยา และใช้ในการอนุรักษ์แบบร่วมสมยั 

 

แนวคิดเกี่ยวกบัภูมิปัญญาเพลงเรือ 

เพลงพื้ นบา้น  

 ความหมายของเพลงพ้ืนบ้าน เพลงพ้ืนบ้านเป็นเพลงที่เกดิจากคนในท้องถิ่นแต่งค าร้องและท่วงท านองส าหรับ

ท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ แต่กม็ีหลายท่านได้ให้ความหมายของเพลง

พ้ืนบ้านไว้ เช่น เจนภพ จบกระบวนวรรณ (2521)ได้กล่าวถงึเพลงพ้ืนบ้านสรุปได้ว่า เพลงพ้ืนบ้านมีลักษณะเป็นส านวน

ไม่มีกฎเกณฑต์ายตัวฉันทลักษณ์ท านองมีการยืดหยุ่นได้มีลูกแทรกลูกซัดเสมอเนื้ อร้องทั้งหมดไม่มีการบันทกึไว้เป็นลาย

ลักษณ์อกัษร ขึ้นอยู่กบัปฏภิาณในการด้นเพลงของแต่ละคนเนื้ อหาสาระของเพลงพ้ืนบ้านไม่ค่อยมีวิวัฒนาการก้าวหน้า

ประกอบกับตัวพ่อเพลงแม่เพลงกล้็มหายตายจากไปเกือบหมด หาคนสืบต่อวิชาว่าเพลงมีไม่มาก  สุมามาลย์ เรืองเดช 

(2526) ได้ให้ความหมายของเพลงพ้ืนบ้านว่าหมายถึง วรรณกรรมชาวบ้านประเภทหนึ่งที่ใช้ร้องเล่นในสงัคมท้องถิ่น 

ถ่ายทอดสบืต่อกนัมาโดยใช้ ความจ าไม่มกีารบนัทกึให้ทราบถงึผู้แต่ง ที่มาของเพลง หรือแม้กระทั่งระเบยีบวิธกีารเล่นกใ็ช้

จดจ าสบื ต่อกนัมา จึงเรียกได้ว่าเป็นวรรณกรรมปากเปล่า หรือวรรณกรรมมุขปาฐะ (Oral Poetry) เป็น วัฒนธรรมด้าน

ความบนัเทงิของชาวบ้านในท้องถิ่น แล้วแพร่กระจายจากถิ่นหนึ่งไปยังอกีถิ่นหนึ่ง มคีวามสมัพันธก์บัวิถชีีวิตเป็นอย่างมาก 

 

การแบ่งประเภทของเพลงพื้ นบา้น 

เพลงพ้ืนบ้านแบ่งออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่กบัวิธกีารจัดแบ่งดงัต่อไปนี้  (กรมส่งเสริม วัฒนธรรม, 2554)  

 1.  แบ่งตามเขตพ้ืนที่ เป็นการแบ่งตามสถานที่ที่ปรากฏเพลง อาจแบ่งกว้างที่สุดเป็นภาค เช่น เพลงพ้ืนบ้าน

ภาคเหนือ เพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้หรือ อาจแบ่งย่อยลงไปอกี เป็นจังหวัด อ าเภอ ต าบล เช่น เพลง

พ้ืนบ้านต าบลเขาทอง อ าเภอพยุหะครีี นครสวรรค ์เพลงพ้ืนบ้าน อ าเภอพนมทวน กาญจนบุรี เป็นต้น 

2. แบ่งตามกลุ่มวัฒนธรรมของผู้ เป็นเจ้าของเพลงเป็นเพลงพ้ืนบ้านของกลุ่มวัฒนธรรม โคราช เพลงพ้ืนบ้าน

กลุ่มวัฒนธรรมไทเขมร เพลงพ้ืนบ้านกลุ่มวัฒนธรรมไทลาว เพลงพ้ืนบ้านกลุ่ม วัฒนธรรมไทยพุทธ เพลงพ้ืนบ้านกลุ่ม

วัฒนธรรมไทยมุสลิม เป็นต้น 

3 .  แบ่งตามโอกาสที่ร้อง เป็นเพลงที่ร้องตามฤดูกาลหรือเทศกาล และเพลงที่ร้องเล่นได้ ทั่วไปไม่จ ากดัโอกาส 

เช่น เพลงที่ร้องในฤดูกาลเกบ็เกี่ยว ได้แก่ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงสงฟาง (ภาคกลาง) เพลงนา (ภาคใต้) เพลงร่อยพรรษา 

(กาญจนบุรี) เพลงตรุ๊จ (สุรินทร์) ส่วนเพลงที่ร้องเล่นได้ ทั่วไปไม่จ ากัดโอกาสได้แก่ ซอ (ภาคเหนือ) หมอล า (ภาค

อสีาน) เพลงโคราช เป็นต้น 

4. แบ่งตามจุดประสงค์ในการร้อง เช่น เพลงกล่อมเดก็ เพลงปลอบเดก็ เพลงปฏพิากย์ เพลงร้องร าพัน เพลง

ประกอบการละเล่นของผู้ใหญ่ และเพลงประกอบพิธกีรรม 

5. แบ่งตามความสั้นยาวของเพลง เช่น เพลงปฏิพากย์สั้น ได้แก่ เพลงพานฟาง เป็นต้น เพลงปฏิพากย์ยาว

ได้แก่ เพลงฉ่อย เพลงเรือ เป็นต้น 

6. แบ่งตามเพศของผู้ ร้อง เป็นเพลงของผู้หญิง เพลงของผู้ชายเช่น เพลงสวดสรภัญญะ ของอสีานเป็นเพลงของ

ผู้หญิง เพลงที่ร้องในพิธีกรรมงานศพ เช่น เพลงกาหลอ (ภาคใต้) เพลงตุ้มโมง (สุรินทร์) สวดมาลัย (ภาคใต้) เป็น

เพลงเฉพาะผู้ชาย 

7. แบ่งตามจ านวนผู้ร้อง เพลงร้องเดี่ยวและเพลงร้องหมู
่่
 เช่น เพลงกล่อมเดก็ เพลงพาดควาย (ภาคกลาง)   

เพลงจอ๊ย ภาคเหนือ) เป็นเพลงร้องเดี่ยว  เพลงเกี่ยวข้าว เพลงเรือ ล าตดั อแีซว เป็นเพลงร้องหมู
่่
 เป็นต้น  

8. แบ่งตามวัยของผู้ ร้อง เป็นเพลงเดก็ เพลงผู้ ใหญ่ เช่น เพลงจ า้จี้  เป็นเพลงเดก็ ซอหมอล า เพลงฉ่อย เป็น

เพลงผู้ใหญ่ 
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งานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 อาภรณ์ สุนทรวาท (2555) ศึกษาเรื่องเพลงพ้ืนบ้านราชบุรี : การสืบสานสู่ลูกหลานและการสื่อสารร่วมสมัย  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เพลงพ้ืนบ้านราชบุรีด ารงอยู่ได้ กค็ือ ต้องจัดให้มีพ้ืนที่ส  าหรับเพลงพ้ืนบ้าน

ราชบุรีได้มีโอกาสแสดง และพบว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องและ มีบทบาทส าคัญที่ท าให้มีพ้ืนที่ส  าหรับเพลงพ้ืนบ้านราชบุรี คือ 

องค์กรระดับนโยบายได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และศิลปินเพ่ือการปฏิรูป (สภาปฏิรูปประเทศ

ไทย) องคก์รที่มบีทบาทสนับสนุนประกอบด้วย อบจ. เทศบาล อบต. ในจังหวัดราชบุรี และส านักงาน วัฒนธรรมจังหวัด

ราชบุรี องค์กรที่กล่าวถึงต้องมีนโยบาย เป้าหมาย แผนงานเร่ืองเพลงพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมที่

สอดคล้องไป ในแนวเดียวกนั นอกจากนั้น สื่อมวลชน ท้องถิ่นและส่วนกลาง ภาคธุรกจิในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรีเหน็คุณค่า

ของเพลงพ้ืนบ้านราชบุรี และควรมีนโยบายหนุนเสริมด้วย ส าหรับองค์กรภาคปฏิบัติ ได้แก่ โรงเรียนในท้องถิ่น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เครือข่ายสบืสานเพลงพ้ืนบ้าน เครือข่ายศิลปินจังหวัดราชบุรี กค็วรได้เข้ามาร่วมมอื

กนั เฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยราชภัฏควรจัดให้มีหลักสตูรท้องถิ่น การศึกษาวิจัยเพลงพ้ืนบ้านราชบุรีเพ่ือ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน เพ่ือให้เพลงพ้ืนบ้านได้ท า หน้าที่ของสื่อพ้ืนบ้านเพ่ือการสื่อสารร่วมสมยัต่อไป 

  มนตเ์ทยีน สคูลนี (2553) ศึกษาเรื่องรปูแบบการอนุรักษ์อตัลักษณชุ์มชนท้องถิ่นศิลปะเพลงพ้ืนบ้านล าตัดของ

องค์การบริหาร ส่วนต าบลหน้าไม้ อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า วิธดี าเนินการอนุรักษ์เพลง

พ้ืนบ้านล าตัด คือ การพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้แสดง การปรับรูปแบบของเนื้ อหาให้เหมาะกบัสภาพสงัคม ให้

การศึกษาและปลูกจิตส านึกแก่ชุมชน การส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การมีระบบปะทะสังสรรค์ ทางวัฒนธรรม  

การใช้เป็นสื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้องเกิดจากมีการเรียนรู้ และมีความรอบรู้  เกี่ยวกับเพลงพ้ืนบ้าน 

อีกยังต้องหมั่นฝึกฝนเอง และพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้ เ พ่ิมเติมเพ่ือจะได้เกิดประโยชน์ร่วมกัน  

ด้านกระบวนการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  จะต้องได้รับประโยชน์จากการจัดศูนย์การเรียนรู้  ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง 

จากพ่อเพลง แม่เพลง และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาเรียนรู้  จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน 

ในการจัดการศูนย์การเรียนรู้  อีกทั้งต้องสร้างความเข้า ในคุณค่าของวัฒนธรรมท าให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ  

ในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการพัฒนา อนุรักษ์ และสืบทอดวิถีชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อ ง 

และส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ ชุมชนให้คงอยู่และยั่งยืนต่อไป 

  การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาเรียนรู้  จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการจัดการศูนย์การเรียนรู้  

ชุมชนหนองผักนากมีการร้องและเล่นเพลงพ้ืนบ้านตามเวลาหรือโอกาสต่าง ๆ ต่อมาเมื่อสภาพสังคมวัฒนธรรม

เปล่ียนแปลงไป ส่งผลให้เพลงพ้ืนบ้านไม่ได้รับความนิยมเหมือนเช่นในอดีต มีเพียงพ่อเพลง แม่เพลงสงูวัยที่พยายาม 

สบืทอดบทเพลงพ้ืนบ้าน ซึ่งยังขาดแนวทางในการวางแผนรวมทั้งการด าเนินงานที่ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าใดนัก แต่ควรมี

การรวมกลุ่มเพ่ือศึกษาและรวบรวมเพลงพ้ืนบ้านตลอดจนประเพณีวิถีชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกัน และจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ 

ถาวร พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนเหน็คุณค่าของเพลงพ้ืนบ้าน ด้วยการฟ้ืนฟูประเพณ ีวิถชีีวิตและสร้างบทบาทหน้าที่

ให้กับเพลงพ้ืนบ้าน รวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอนเพลงพ้ืนบ้านและส่งเ สริมให้มีการร้องเล่นเพลงพ้ืนบ้าน 

ในโอกาสต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ 

 

ขอบเขตของโครงการวิจยั 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของงานวิจัยเรื่อง เพลงเรืออยุธยา การสบืสานและการอนุรักษ์แบบร่วมสมยั โดยผู้วิจัย

ได้แบ่งขอบเขตการวิจัยดงันี้  

 1. ขอบเขตทางด้านพ้ืนที่ ในคร้ังนี้จะศึกษาเพลงเรือ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น 

  2. ขอบเขตทางด้านเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 

   2.1 ศึกษารวบรวมองคค์วามรู้ เกี่ยวกบัเพลงเรือ จากอดตีถงึปัจจุบนั 

   2.2 จัดท าแนวทาง สบืสานและสบืทอด การละเล่นเพลงเรือและอนุรักษ์แบบร่วมสมยั 
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วิธีการวิจยั 

 การประเมนิผล  วิเคราะห์ข้อมูล  และรายงานผลการวิจัย  จากการวิเคราะห์ข้อมูล ทุตยิภมูิ  ผลการส ารวจ

ด้วยแบบสมัภาษณ ์ การวิเคราะห์ผล  ได้จัดท าออกมาด้วยรปูแบบการน าเสนอด้วย  การบรรยาย  

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

                 ผู้วิจัยเกบ็ข้อมูลจากประชากรกลุ่มเป้าหมาย โดยมขีั้นตอนดงันี้  

 1. ตั ว แทน  ศิ ล ปิ น  ห รื อผู้ ป ร ะ กอบก า ร ด้ า นศิ ลป ะ ก า รแสด ง พ้ื น บ้ า น  ปร า ชญ์ ช า ว บ้ าน  

สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 ท่าน 

 2.  ผู้วิจัยแนะน าตัวต่อกลุ่มตัวอย่างพร้อมชี้ แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอความร่วมมือตอบแบบ

สมัภาษณ ์

                3.  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณข์องแบบสมัภาษณ์ 

 4. ผู้วิจัยได้ใช้แบบฝึกหัดร้องเพลงเรือกบักลุ่มนักศึกษา  

 

สรุปผลการวิจยัและอภิปราย 

 การศึกษาเรื่อง “เพลงเรืออยุธยา : การสืบสานและการอนุรักษ์แบบร่วมสมัย” ศึกษาตามวัตถุประสงค์ คือ  

เพ่ือศึกษารวบรวมองคค์วามรู้  ภมูปัิญญาเพลงเรือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหาแนวทาง สบืสาน สบืทอดเพลงเรือ

อยุธยา และใช้ในการอนุรักษ์แบบร่วมสมยั 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ตัวแทน ศิลปิน หรือผู้ประกอบการด้านศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน 

ตวัแทนชาวบ้านในชุมชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน  ตวัแทนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 6 ท่าน 

 

ตวัอย่างค าถามและค าตอบบางส่วนในงานวิจยั 

ค าตอบจาก ตวัแทน ศิลปิน หรือผูป้ระกอบการดา้นศิลปะการแสดงพื้ นบา้น 

  อาจารยศ์รีเวียง  ไตรชิละสุนทร :- บทบาททางสงัคมแต่โบราณมามมีากกว่า ปัจจุบนั เพราะมกีารแสดงในงาน

เทศกาล งานประเพณต่ีางๆ ที่มใีนชุมชนและท้องถิ่น ส่วนปัจจุบนัจะมกีารแสดงในบางโอกาส มกัเป็นการแสดงเพ่ือสาธติ

หรือโอกาสจัดแสดงเพ่ือการอนุรักษ์ เผยแพร่ในสังคมของหนุ่มสาวที่ไม่นิยมชมการละเล่นหรือรู้ จักน้อย ปัจจุบันมี 

การอนุรักษ์สืบสานมากขึ้ นเพราะมีกระทรวงวัฒนธรรมดูแลเรื่องนี้  ทุกท้องถิ่นทั่วทุกจังหวัดส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ 

เผยแพร่ และคัดเลือกศิลปะในเรื่องของดีบ้านฉัน ท าให้เพลงพ้ืนบ้านของท้องถิ่นต่างๆ ได้เผยแพร่และได้แสดงมากขึ้ น 

และมีการเกบ็บันทกึไว้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เผยแพร่ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางอนิเตอร์เนต็ ยูทูบอกีด้วย  แต่ถ้าจะให้

ใช้วิธใีดที่ส่งเสริมให้เกดิการร่วมสบืสานและอนุรักษ์อย่างได้ผลสมัฤทธิ์ คอื สอนให้กบัเดก็ที่สนใจ รวมกลุ่มมาเรียน หาตวัแทน 

โน้มน้าวใจเดก็รุ่นหลัง 

 อาจารยช์านนท ์ เรียนกิจ :- สงัคมไทยในสมัยอดีตสู่ปัจจุบันยังคงใช้วิถีชีวิตริมน า้ มีการคมนาคม สญัจรไป

มาในสถานที่ต่างๆ การมคีวามสมัพันธร์ะหว่างหมู่บ้าน การค้าขายทางน า้ ฉะนั้นแม่น า้ถอืว่ามคีวามส าคญัต่อการด ารงชีวิต

และเพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณอีนัดงีามของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนการแต่งกายที่ยังคงนุรักษ์ผ้า

ไทย และยังคงความเป็นไทยได้อย่างสวยงาม แต่ถึงอย่างไรกค็วร ใช้การสอน สอดแทรกบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ตอนนี้กใ็ช้กบัในช่วงเวลา ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  ในเรื่องของเพลงพ้ืนบ้าน โดยเฉพาะวัดไผ่ ฯ ท าเรื่องเพลงเรือกบัเพลงเกี่ยว

ข้าว และสอดแทรกภาษาไทยที่ถูกต้อง พร้อมกบัได้รับการสนับสนุนจาก ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ค าตอบจาก ตวัแทน ปราชญช์าวบา้น 

 อาจารยว์นัดี  ศรีสวสัด์ิ :- เราต้องสร้างความสนใจ และส านึกรัก สร้างความตระหนัก ให้เค้าสนใจว่าสิ่งนี้ ส  าคัญ 

แล้วมดีอีะไร และเมื่อถงึเวลานั้นยินดทีี่จะถ่ายทอดวิชาที่มีอยู่ให้กบัคนที่สนใจ 
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 อาจารยศุ์ภชาติ  เสถียรธนสาร :- เร่ิมจากสอดแทรกบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง และต้องได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกนั 

เคร่ืองมอืที่ใช้ได้แก่ แบบสมัภาษณ ์และแบบฝึกหัดร้องเพลงเรือ  

 โดยน าข้อมูลที่ได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) จัดหมวดหมู่ แยกแยะข้อมูล โดยอาศัย

บริบทของการอนุรักษ์ แนวคิด ทฤษฏ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมกบัน าปัจจัยต่างๆ จากการศึกษามาท าการวิเคราะห์ 

พบว่าสอดคล้องแนวทางการอนุรักษ์ภมูปัิญญาไทย มทีั้งหมด 8 แนวทาง 

 1. ได้ค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเกบ็รวบรวมข้อมูลภมูิปัญญาของไทยในเพลงเรืออยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภมูปัิญญาที่เป็นภมูปัิญญาของท้องถิ่น มุ่งศึกษาให้รู้ความเป็นมาในอดตี และสภาพการณใ์นปัจจุบนั 

 2. การอนุรักษ์ โดยการปลุกจิตส านึกให้คนอยุธยาตระหนักถึงคุณค่าแก่นสาระและความส าคญัของภมูปัิญญา

ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ สร้างจิตส านึกของความเป็นคนอยุธยา  

ที่จะต้องร่วมกนัอนุรักษ์ภมูปัิญญาที่เป็นเอกลักษณข์องอยุธยา และสร้างความภมูใิจในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย 

 3. การฟ้ืนฟู โดยการเลือกสรรภูมิปัญญาที่ก  าลังสูญหาย หรือที่สูญหายไปแล้วมาท าให้มีคุณค่าและ 

มคีวามส าคญัต่อการด าเนินชีวิตในอยุธยา โดยเฉพาะพ้ืนฐานทางจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยม 

 4. การพัฒนา ควรริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญาให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์  

ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน โดยใช้ภมูปัิญญาเป็นพ้ืนฐานตลอดจนการป้องกนัและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 5. การถ่ายทอด โดยการน าภมูปัิญญาที่ผ่านมาเลือกสรรกล่ันกรองด้วยเหตแุละผลอย่างรอบคอบและรอบด้าน 

แล้วไปถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังในสังคมได้รับรู้  เกิดความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า คุณประโยชน์และปฏิบัติได้อย่าง

เหมาะสม โดยผ่านสถาบนัครอบครัว สถาบนัการศึกษา และการจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ  

 6. ส่ ง เ สริ มกิจกรรม  โดยการส่ ง เ สริ มและสนับส นุนใ ห้ เกิด เครื อ ข่ ายการสืบสานและ พัฒนา  

ภมูปัิญญาของอยุธยา ในสถานศึกษาต่าง ๆ เพ่ือจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรมและภมูปัิญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

 7. การเผยแพร่แลกเปล่ียน  โดยการส่งเส ริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปล่ียน  

ภมูิปัญญาและวัฒนธรรมในบทเพลงอยุธยา โดยให้มีการเผยแพร่ภมูิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ด้วยสื่อและวิธกีารต่างๆ อย่าง

กว้างขวาง  

 8. การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนดนตรีไทย 

ให้มโีอกาสแสดงศักยภาพด้านภมูปัิญญา ความรู้ความสามารถอย่างเตม็ที่ 

 การศึกษาเรื่ อง “เพลงเรืออยุธยา : การสืบสานและการอนุรักษ์แบบร่วมสมัย” ผู้ วิจัยพบประเด็น 

ในการอภิปรายดงันี้  

แนวทางการสืบสาน สืบทอดเพลงเรืออยุธยา และใช้ในการอนุรักษ์แบบร่วมสมัย จากการศึกษาพบว่า การ

สร้างบทเรียนหรือองค์ความรู้ เกี่ยวกับเพลงเรืออยุธยา และน ามาเผยแพร่กบักลุ่มเป้าหมายย่อย สามารถพัฒนาความรู้

ความสามารถ ปลูกจิตส านึกแก่ผู้ เรียน หรือเยาวชน และการสร้างเครือข่ ายการสืบสานเพลงเรืออยุธยา  

จากสถาบันการศึกษาหนึ่งไปยังสถาบันการศึกษาอื่น ๆ โดยมีสถาบันใดรับเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ เป็นแหล่ง

เรียนรู้ถาวร เป็นแกนน าในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน การเข้าถึงแหล่งข้อมูลเพ่ือศึกษาเรียนรู้  จะต้องมีการบูรณาการ

ร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการจัดการศูนย์การเรียนรู้  รวมถึงการพัฒนาการเรียนการสอนเพลงเรืออยุธยา และมีเวที

ส่งเสริมให้มีการร้องเพลงเรืออยุธยาในโอกาสต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ สิ่งที่ท  าให้ผู้วิจัยได้เหน็รูปธรรมชัดเจน คือ ความ

สนใจและพร้อมที่จะรับรู้ถงึการอนุรักษ์และสบืสานวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านบทเพลงเรืออยุธยาจาก

เยาวชนที่ได้รับการอบรม และยังได้น าเสนอถึงความสามารถในการร้องเพลงเรืออยุธยา ซึ่งเป็นเพลงของคนที่มีวิถีชีวิต

ริมน า้ อย่างคนอยุธยาอย่างแท้จริง และการศึกษาเพลงเรืออยุธยาเพ่ือการสบืสานและการอนุผปรักษ์แบบร่วมสมัย เรา

สามารถน ามาบูรณาการ ในการเรียนการสอน ได้แก่ รายวิชา Thai Arts and Culture for Tourism ซึ่งนักศึกษาสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตามเนื้ อหารายวิชา นักศึกษาสามารถน ามาเป็นใช้ในการบอกเล่าถึงวัฒนธรรมของไทยที่มีมา

อย่างยาวนาน และอยู่คู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาอย่างยาวนาน อย่างเช่นเพลงเรืออยุธยา เพลงของคนอยุธยา 
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การน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

 1. ได้รวบรวมองคค์วามรู้  ภมูปัิญญาเพลงเรือในจังหวัดอยุธยา 

 2. ได้แนวทาง สบืสาน สบืทอดเพลงเรืออยุธยา และใช้ในการอนุรักษ์แบบร่วมสมยั 

 3. ได้น าเสนอถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคคลที่สนใจและนักศึกษาในรายวิชา Thai Arts and Culture for Tourism  

 4. เพ่ือให้บุคคลที่สนใจน าไปเผยแพร่ สบืสาน สบืทอด และอนุรักษ์ ในรปูแบบต่างๆ ต่อไป 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาเพศวิถีและการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง การถูกตีตรา การถูกเลือก

ปฏิบัติ ตลอดจนผลกระทบจากการถูกตีตราและการถูกเลือกปฏิบัติ โดยใช้การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 

การสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและเวบ็ไซต์ต่างๆ 

เพราะจะได้ท าความเข้าใจเพสวิถแีละการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงได้อย่างรอบด้าน ครอบคลุมทุกมติ ิและการใช้ข้อมูลที่

หลากหลายนี้มีส่วนช่วยท าให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมีความเป็นจริงและความน่าเชื่อถือเพ่ิมมากขึ้นในรายละเอยีดที่มี

ความส าคัญ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นประสบการณโ์ดยตรงจากผู้ให้ข้อมูล   ผลการวิจัย พบว่า เพศวิถีและการใช้ชีวิตคู่ของ

หญิงรักหญิง ประกอบไปด้วย 4 ประเดน็หลัก ได้แก่ 1) เพศวิถีของหญิงรักหญิง         2 ) การตีตราและเลือกปฎิบัติ

ของหญิงรักหญิงที่ใช้ชีวิตคู่ 3) ผลกระทบจากการถูกตตีราและเลือกปฎบิตัขิองหญิงรักหญิงที่ใช้ชีวิตคู่  4 ) ประสบการณ์

การใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง จากการศึกษาท าให้เข้าใจเพศวิถขีองหญิงรักหญิงที่ไม่ได้อยู่บนบรรทดัฐานของสงัคม ท าให้

สงัคมและครอบครัวมีการตตีราและเลือกปฎิบัติในการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง ส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตของหญิงรัก

หญิงทางด้านจิตใจและทางด้านครอบครัว อนัน ามาสู่ประสบการณ์การใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงที่มีความหลากหลายใน

แต่ละคู่ แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกนัของหญิงรักหญิงที่มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนัคือ การด ารงชีวิตที่เตม็ไปด้วยความรัก  ความพึง

พอใจ ความผูกพันทางใจที่มากกว่าเร่ืองเพศที่ถูกต้องตามแบบฉบบัของสงัคมไทย 

ค าส าคญั: เพศวิถขีองหญิงรักหญิง  การตตีรา  การเลือกปฎบิตั ิ  ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง 

 

Abstract 

          The purpose of this research was to study the way of life of female partners and partners. - Interview 5 ) . 

( Non-Participant Observation) and educational materials from other documents and websites to have better 

understand of the lifestyle and life of a loved one. Using existing data in various formats ensures that data is more 

important and interesting in the details provided by the data user.  The research found that gender and sexuality of 

female lovers consisted of four main themes: 1) sexuality of female lovers; 2) stigma and discrimination of female 

partners; 3) The impact of being stigmatized and selected for the practice of female partners 2) The experience of 

female partners From the study, it is understandable to understand the sexuality of female lovers who are not on 

social norms. Make society and family stigmatized and choose to live in a female couple's life. Impact on the lives 

of women love the woman psychologically and in the family. This brings to life a couple of diverse female love 

couples. But one of the same women who love to live together is. A life full of love, satisfaction, mental 

commitment, more than the correct sex in the typical Thai society. 

Keywords: Sexaulity of women  ,    Stigma ,  Discrimination  ,  Marriage Life  Of  Lesbian 
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บทน า 

  การใช้ชีวิตคู่ของเพศหญิงรักหญิงเป็นรูปแบบของเพศวิถีทางเลือก ซึ่งแตกต่างจากเพศวิถีในการยอมรับของ

สงัคมโดยทั่วไป ซึ่งให้ความส าคญักบัความรักแบบหญิงรักชายเท่านั้น ในประเทศไทยกลุ่มคนที่มเีพศวิถแีบบหญิงรักหญิง

ยังได้รับผลกระทบจากครอบครัวที่รับไม่ได้เมื่อลูกสาวของตนเองมีรสนิยมชอบเพศเดียวกนัท าให้ไม่ได้เกิดการยอมรับ

ทางสงัคมและถูกสงัคมมองว่า วิปริตหรือโรคจิต ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีหลายนิตยสารหรือหลายสื่อที่น าเสนอเกี่ยวกับ

เพศหญิงรักหญิงเพ่ือให้เกิดการยอมรับมากขึ้ นและต้องการท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้ น แต่จากการศึกษาของ

นักวิชาการในต่างประเทศซึ่งวิเคราะห์ทศันะคตขิองสงัคมไทยต่อเพศวิถีทางเลือกว่าเป็นลักษณะแบบ “ทนได้ แต่ยอมรับ

ไม่ได้”(Jackson & Cook, 1999) 

 นอกจากนี้ยังพบว่าในสงัคมไทยกย็ังคงมกีารใช้ชีวิตคู่แบบหญิงรักหญิงอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งสะท้อนให้เหน็เพศ

วิถีในสังคมไทยที่มีการล่ืนไหลในลักษณะของความรักนอกกรอบที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสังคมเนื่องจากสังคมไม่

ยอมรับจึงน าไปสู่การถูกตตีราทางสงัคม ไม่ว่าจะเป็นท าให้เกดิความอบัอาย ผู้ที่ถูกตตีรามคุีณค่าลดลงในสายตาของสงัคม

ก่อให้การใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงถูกตีตราบาปให้เกดิความรู้สกึว่าตนมีความแตกต่างจากบุคคลอื่น (พิษนุ อภิสมาจาร

โยธิน, 2559) ประเดน็ปัญหาเหล่านี้ จึงเป็นผลให้การใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงยังคงถูกเลือกปฏิบัติโดยไร้ซึ่งความ

ยุติธรรมในหลากหลายแง่มุม ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมาย การใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงไม่สามารถจดทะเบียนสมรส

อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ ท าให้ไม่สามารถเข้าถงึบริการและสวัสดิการรวมทั้งสทิธต่ิางๆ เช่น เกดิความล่าช้าในการเข้า

รับการรักษา เนื่องจากไม่สามารถลงนามแทนในฐานะคู่สมรสหรือยินยอมว่าเป็นญาติในกรณีการเป็นเจ้าของไข้  หรือการ

รับสทิธปิระกนัสขุภาพในลักษณะต่างๆ เป็นต้น 

 ในการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงในจังหวัดพิษณุโลก ได้มีความคิดเหน็ของประชาชน ในหัวข้อ  “สงัคมไทยคิด

อย่างไรกับเพศที่สาม”เมื่อปี 2556 ของนิด้าโพล ระบุว่ามากกว่าร้อยละ 88.49 รับได้ที่มีเพ่ือนเกย์ กะเทย ทอมดี้  

สะท้อนให้เหน็ถึงสงัคมไทยที่เปิดกว้างและยอมรับเร่ืองเพศที่สามมากขึ้น แต่ถ้าถามอกีค าถามหนึ่ง คือ เหน็ด้วยหรือไม่

กบัการออกกฎหมายยอมรับการจดทะเบียนสมรสของเพศเดียวกนั กลับพบว่า มีคนไม่เหน็ด้วยถึงร้อยละ 52.96 เพราะ

กลัวจะมีปัญหาตามมาภายหลัง ขณะผู้ที่เห็นด้วยอีกร้อยละ 33.87 (อินทรชัย พาณิชกุล, 2558) ซึ่งท าให้กลุ่มรักเพศ

เดยีวกนัในจังหวัดพิษณโุลกและจังหวัดอื่นๆ พยายามเรียกร้องกฎหมายยืนยันการเข้าถงึสทิธต่ิางๆ ของคู่รักเพศเดยีวกนั 

ทุกวันนี้ที่คนในสงัคมหรือสมาชิกในครอบครัว มองว่าการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงไม่จีรังยั่งยืน ไม่มั่นคง ไร้หลักประกนั

ชีวิตคู่ที่เรียกว่า การจดทะเบยีนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การถูกมองเช่นนี้จากคนในสงัคมและสมาชกิในครอบครวั 

ท าให้หลายคู่ไม่กล้าที่จะเปิดเผย ต้องคบกนัแบบหลบๆซ่อนๆ หลายคนต้องทนแต่งงานกบัผู้ชาย ท าให้เกดิการหย่าร้าง

ครอบครัวแตกแยกตามมา หลายคนตัดสนิใจไปใช้ชีวิตในต่างประเทศซึ่งเปิดโอกาสให้สามารถแต่งงานได้อย่างเสรี  โดย

ล่าสดุในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เปิดโอกาสให้คู่รักเพศเดียวกนัสามารถแต่งงานกนัได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ด้วย

เหตุนี้ เราทุกคนและสงัคมควรเปล่ียนทัศนคติคิดว่าทุกเพศล้วนมีศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพ และต้องได้รับความคุ้มครอง

อย่างเท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะเป็นเพศวิถแีบบใดกต็าม 

 จากการศึกษาเพศวิถีและการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง พบว่าคนรุ่นใหม่อย่าง เพ่ือน พ่ีน้อง อาจจะเปิดกว้าง

ยอมรับได้ แต่รุ่นเก่าอย่าง พ่อ แม่ ญาตผิู้ใหญ่ ยังไม่อาจยอมรับการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงได้ ผู้วิจัยจึงมคีวามสนใจต่อ

การน าเสนอทางวิชาการ ในการรวบรวมข้อมูลและสะท้อนให้คนในสงัคมได้รับรู้ ว่าเพศวิถขีองหญิงรักหญิงมีมุมมองความ

รักหรือการใช้ชีวิตคู่ของตนเองเป็นอย่างไร และเพ่ือทราบปัญหาที่ยังคงเกดิขึ้นในปัจจุบนัที่กลุ่มคนเหล่านี้ ถูกตตีราและถูก

เลือกปฏิบัติ โดยท าให้เราทราบปัญหาและผลกระทบที่แท้จริงและสามารถสะท้อนให้สงัคมเกิดการยอมรับมากขึ้นและ

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเรื่องสทิธิมนุษยชนของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้สามารถยอมรับซึ่งสทิธิที่เท่า

เทยีมกนัและเข้าถงึบริการต่างๆของภาครัฐ ภาคเอกชนและสงัคมได้อย่างเป็นธรรม 
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วตัถุประสงค ์

 เพ่ือศึกษาประสบการณข์องเพศวถิแีละการใช้ชีวิตของหญงิรักหญิง ที่ถูกตตีรา และการถูกเลือกปฏบิตัจิากคนใน

สงัคมและสมาชิกในครอบครัว จนท าให้เกดิความไม่เท่าเทยีมทางด้านสทิธมินุษยชน 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

               ผู้ให้ข้อมูลหลัก 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) บุคคลที่เป็นหญิงรักหญิงที่ใช้ชีวติร่วมกนั จ านวน 6 คน และ 2) บุคคลที่มี

ความใกล้ชิดกบัผู้ให้ข้อมูลในข้อ 1 จ านวน 12 คน คัดเลือกแบบเจาะจงจากบุคคลที่เป็นหญิงรักหญิงที่ใช้ชีวิตคู่ ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยให้มีความคละกนัของอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและสถานะทางเศรษฐกจิที่ยินดีให้

ข้อมูลในการศึกษาด้วยความเตม็ใจ  

          2. การเกบ็และรวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้วิจัย สมุดจดบนัทกึ เคร่ืองบนัทกึเสยีงหรือแถบบนัทกึเสยีง แบบสมัภาษณเ์ชิง

ลึก (In-depth interview) การบันทึกเสียงจะสิ้ นสุดการสัมภาษณ์เมื่ อข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์มีความอิ่มตัว 

(Saturated data) และใช้การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) ด้วยการสังเกตการแสดง

พฤตกิรรมและการด าเนินชีวิตตามกจิวัตรประจ าวันของคู่หญิงรักหญิง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกบัความเป็นจริงมากที่สดุ 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยจะเข้าไปท าการสัมภาษณ์แบบมีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าอย่างเป็น

ขั้นตอน โดยใช้การสนทนา หรือข้อค าถามในการสมัภาษณ์แบบมีจุดมุ่งหมายระหว่างผู้วิจัยกบัผู้ให้ข้อมูล บรรยากาศของ

การสมัภาษณมุ่์มเน้นการมปีฏสิมัพันธอ์นัดีต่อกนัเพ่ือให้การสนทนาระหว่างผู้วิจัยกบัผู้ให้ข้อมูลไม่เป็นทางการมากเกนิไป 

และจะเป็นธรรมชาติมากขึ้น เพ่ือให้เกดิความรู้สกึไว้วางใจและให้ข้อมูลที่เป็นจริง (Rapport) ได้ชี้ แจงประโยชน์ที่คาดว่า

จะได้จากการวิจัยและอธิบายให้ทราบถึงความส าคัญและคุณค่าของข้อมูลที่จะได้จากผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้งขออนุญาต

บันทกึเสยีง  การพิทกัษ์สทิธผิู้ให้ข้อมูล ด้วยการให้สทิธใินการตัดสนิใจด้วยตนเองของผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้

ผู้ให้ข้อมูลซักถามข้อข้องใจในการวิจัยได้อย่างเตม็ที่ ทั้งด้านความพร้อมในการให้ข้อมูล โดยผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถเลื่อน

นัดหรือถอนตวัจากการให้สมัภาษณไ์ด้ทุกขณะ และรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูล โดยหลีกเล่ียงการใช้นามจริงโดยใช้นาม

สมมตใินการจัดเกบ็ข้อมูล 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) โดยจะวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) 

จากการถอดเทปสมัภาษณ์ จัดกลุ่มหัวข้อต่างๆเข้าด้วยกัน แล้วสร้างหัวข้อย่อย และการสงัเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม 

โดยจะวิเคราะห์เนื้อหา จากการบนัทกึการสงัเกตและความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกบั

เพศวิถ ีการถูกตตีราและการถูกเลือกปฏบิตั ิผลกระทบจากการถูกตตีราและเลือกปฏบิตัขิองการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง

ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

ผลการศึกษา 

  จากการศึกษาพบว่า เนื่องจากสังคมไทยประกอบด้วยประชากรที่มีความหลากหลายในด้านลักษณะทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และ ประชากร   ซึ่งความคดิเหน็และมุมมองการใช้ชีวิตมีทั้งเสมือนไปในทศิทางเดยีวกนัและความคิดที่

แตกต่างขัดแย้ง เข้าใจไม่ตรงกนั ซึ่งความแตกต่างของทศันคติและพฤติกรรมต่างๆ นอกจากจะเกดิจากการได้รับข้อมูล

ข่าวสาร ในปัจจุบนัแล้ว อาจเกดิจากความแตกต่างของประสบการณ์ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว การบอกเล่าของบดิา 

มารดา ผู้ ให้การเลี้ ยงดู หรือเกิดจากการเติบโตในสังคมที่มีสภาพแวดล้อม สถานการณ์บ้านเมือง สังคม เศรษฐกิจ ที่

ต่างกนัในช่วงเวลาต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้ทศันคตแิละค่านิยมต่อพฤติกรรมต่างๆ เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ดงันั้น

บุคคลที่เติบโตในแต่ละยุคสมัยที่ต่างกนัย่อมมีรูปแบบพฤติกรรม การรับรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกนัจน ท าให้เกดิ

ทัศนคติและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันส่งผลให้เพศวิถีและการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงต้องถูกปกปิดไว้เนื่องจากขัดต่อ
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วัฒนธรรม ค่านิยม และความเชื่อเดมิๆ บนบรรทดัฐานของสงัคมไทย ซึ่งประเดน็ที่ส  าคญัของเพศวิถแีละการใช้ชีวิตคู่ของ

หญิงรักหญิง แบ่งออกได้เป็น 4 ประเดน็หลัก คอื 1.เพศวิถขีองหญิงรักหญิง 2.การตตีราและการเลือกปฎบิตัขิองหญิงรัก

หญิงที่ใช้ชีวิตคู่   3.ผลกระทบจากการถูกตีตราและเลือกปฎิบัติของหญิงรักหญิงที่ใช้ชีวิตคู่ 4.ประสบการณ์การใช้ชีวิตคู่

ของหญิงรักหญิง 

           1. เพศวิถีของหญิงรักหญิง   ยุคที่สังคมมีลักษณะพหุวัฒนธรรม สมาชิกของสังคมมีการปรับเปล่ียนทศันคติ 

รูปแบบการใช้ชีวิต และ มีการยอมรับในความเปล่ียนแปลงรวมทั้งความแตกต่างของกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้อยู่ร่วมกันใน

สงัคมได้อย่างสนัติ  แต่สิ่งหนึ่งที่เหน็ได้ชัดคือการมีตัวตนในสงัคมของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่มีศัพท์ 

เรียกกนัทั่วไปตั้งแต่ กะเทย สาวประเภทสอง คนรักเพศเดียวกนั เพศที่สาม คนข้ามเพศ เกย์ ทอม ดี้  หญิงรักหญิง เป็น

ต้น  ซึ่งท าให้เพศวิถีของหญิงรักหญิง เป็นการจองจ าใต้วาทกรรมดื้นได้ และเป็นเร่ืองที่ละเอยีดอ่อน เป็นเรื่องส่วนตวัใน

สงัคมไทย และเป็นสิ่งที่ยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจถึงในแง่มุมทั้งทางด้านความปรารถนา ความรู้สกึ ความพึงพอใจ ยิ่งท าให้

หญิงรักหญิงต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากล าบากในการด าเนินชีวิต รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในแบบของตัวเองที่

อาจจะต่างไปจากรักต่างเพศ ซึ่งจากผลการศึกษาประเดน็ที่ 1  รายละเอยีดที่พบคือ  เพศวิถีของหญิงรักหญิงตามบริบท

ของสงัคมไทย จะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คอื 1) เพศวิถขีองหญิงรักหญิงที่พ่อแม่ยอมรับแต่สงัคมยังตตีาอยู่  2) เพศ

วิถีของหญิงรักหญิงที่พ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับ 3) เพศวิถีของหญิงรักหญิงที่ยังต้องปิดบังครอบครัวอยู่    จะเหน็

ได้ว่าเพศวิถีของหญิงรักหญิงขึ้นอยู่แต่ละครอบครัวในการเปิดเผยตัวตนว่าเป็นหญิงรักหญิงได้มากน้อยเพียงใด  บาง

ครอบครัวยอมรับ   บางครอบครัวยังไม่ยอมรับ  การแสดงออกของหญิงรักหญิงที่มีต่อครอบครัวกจ็ะมีความแตกต่างกนั

ระหว่างเพศวิถทีี่สามารถเปิดเผยกบัครอบครัวได้ กบัเพศวิถทีี่ยังต้องปิดบงัอยู่  ซึ่งจะน าเสนอเพศวถิขีองหญิงรักหญิงที่ยัง

ต้องปิดบงัครอบครัวอยู่  “พอทางบ้านรู้ ว่าคบผู้หญิงด้วยกนั ทุกอย่าง     โดนยึด  ทั้งไอแพดทั้งโทรศัพท ์ ป้าถงึขั้นเกลยีด  

ไม่ส่งให้เรียนต่อตั้งแต่ตอนเดก็ที่มีปัญหากบัทางบ้าน  และพอตอนโตขึ้นมาการจะมีความรักกบัผู้หญิงด้วยกนัจึงจ าเป็น

จะต้องปิดบังคนในครอบครัว เพราะเป็นปมฝังใจที่ติดตัวมาแต่เดก็”  และเพศวิถีของหญิงรักหญิงที่ครอบครัวที่

สามารถเปิดเผยได้   “เพศวิถขีองขาวจะเป็นทอมกไ็ม่ใช่ เพราะไม่ใช่ทอมที่แมนขนาด  นั้น  จะเป็นผู้หญิงกไ็ม่ใช่  เพราะ

อยากไว้ผมสั้น  ชอบผู้หญิงที่สวยๆครอบครัวที่บ้านเคยแซวว่าถ้าแฟนไม่ว่างท างานให้หากิ้กเพ่ิม”  เพราะฉะนั้นการที่

หญิงรักหญิงมีเพศวิถีที่ไม่ได้เหมือนกบัเพศทั่วไป บางครอบครัวรับการที่ลูกสาวเป็นหญิงรักหญิงไม่ได้ เนื่องจากทศันคติ

และความคิดของครอบครัวที่ว่าการเป็นหญิงรักหญิงกเ็ป็นแค่แฟชั่นของวัยรุ่น ณ ช่วงอายุหนึ่ง อาจจะเป็นและหายได้ใน

ตอนโต  ท าให้เกดิการปฎิเสธที่จะยอมรับในตวัหญิงรักหญิง  ท าให้การใช้ชีวิตของหญิงรักหญิงบางคนอาจจะต้องปกปิด

ไม่ให้ครอบครัวรู้ถงึความสมัพันธข์องตนที่มคีวามรักให้กบัผู้หญิงด้วยกนั ซึ่งกม็บีางครอบครัวที่ยอมรับในตวัหญิงรักหญิง

อย่างแท้จริงแต่การยอมรับของครอบครัวไม่ใช่เป็นจุดเดียวที่หญิงรักหญิงจะต้องผ่าน แต่การใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง

อย่างไงให้ผ่านแรงกดดนัจากสงัคมที่มอีคตต่ิอเร่ืองเพศทางเลือก 

         2.การตีตราและการเลือกปฎิบัติของหญิงรักหญิง  การตีตรานอกจากการตีตราจากครอบครัวแล้ว  สื่อกเ็ป็นสิ่ง

ส าคญัในการน าเสนอข่าว ที่จะท าให้ครอบครัวแต่ละครอบครัว มคีวามคดิที่ไม่ตรงกนั  บางครอบครัวมคีวามคดิตดิลบกบั

เพศทางเลือกไปเลย  บางครอบครัวเปิดใจยอมรับ ไม่ว่าลูกจะเป็นอย่างไร   ยิ่ง ณปัจจุบันนี้ เทคโนโลยี ค่อนข้างรวดเรว็ 

ท าให้สงัคมมอง หรือจับจ้อง เพศทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น     ซึ่งจากการศึกษาพบว่า  การตีตรากจ็ะมีการตีตราจากสังคม 

การตีตราตามสื่อต่างๆ และการตีตราจากครอบครัว ซึ่งหญิงรักหญิงไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ยอมรับแล้วกต็ามหรือ

ครอบครัวที่ยังไม่ยอมรับ การตตีราเหล่านี้จะน าไปสู่การเลือกปฎบิตัขิองหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆในสงัคมไทยใน

การสมัครเข้าท างานของกลุ่มหญิงรักหญิงอกีด้วย   ซึ่งการตีตราจากสงัคมที่หญิงรักหญิงโดนกระท าจากสงัคม คือ“…

ตอนนั้นเคยเจอกับตัวเองตอนนั้นไปไนท์พลาซ่า เจอผู้ชายคนนั้นอยู่ในสภาวะมึนเมาพอสมควร   ก าลังมาหาเรื่องเรา 

เพราะเรามองแค่หน้าผู้ชายคนนั้น เป็นจังหวะที่เรามองเลือกของ ซึ่งไม่ได้มีเจตนาจะมองหน้าผู้ชาย แต่อย่างใด ซึ่งตอน

นั้นเรามากบัแฟนที่เป็นผู้หญิง เราเลยรีบบอกให้แฟนรีบเดิน  คิดว่าเขาคงหมั่นไส้ที่เราเป็นทอม พร้อมกบัพูดเสยีดสเีรา

และมองด้วยสายตารังเกยีจ…”  ยิ่งตามสื่อการพาดหัวข้อของบทความออนไลน์ของส านักพิมพ์หนึ่ง เป็นการโจมตเีพศ
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วิถีของหญิงรักหญิง ซึ่งหญิงรักหญิงได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง กบัการที่พาดหัวข่าว  “ฉ่ิงครองเมือง” เป็น “ค าตอบ

” ของ “ปรากฏการณ์ทอมดี้ครองเมือง” ท าให้เกดิทศันคติต่อคนในสงัคมที่เป็นไปทางลบต่อเพศทางเลือกเพ่ิมมาก

ขึ้น  ซึ่งน าไปสู่การตตีราจากครอบครัว คนในครอบครัว  จากความคดิและทศันคตจิากการเสพสื่อ  ท าให้เกดิเป็นการผลติ

ซ า้ความเชื่อและความเข้าใจที่ผดิพลาด-เบี่ยงเบน-และบดิเบี้ยว ต่อเรื่องราวของหญิงรักหญิงในหลากหลายประเดน็มาก

ขึ้น  บางครอบครัวพูดคุยเพ่ือให้เปล่ียนใจ คดิใหม่ เริ่มชีวิตกบัผู้ชาย “ พ่ีสาวของเรามาคุยกบัเรา ว่า  พ่ีหวังด ีอยากให้ได้

ด ีอยากให้มอีนาคตที่ดีแล้วเข้ากบัที่บ้านได้  ไม่ใช่คนมอีนาคตแต่เข้าที่บ้านไม่ได้”  ท าให้หญิงรักหญิงบางคนถงึขั้นหนี

ออกจากบ้าน หรือตัดสนิใจออกมาจากบ้านมาใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกนั  เพ่ือความสบายใจของคนในครอบครัว และไม่ให้เกดิ

ปัญหาครอบครัวเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้การใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงเริ่มยากล าบากโดยการตตีราจากครอบครัวหรือการปฎิ

เสธจากคนในครอบครัวของตนเอง  และย่ิงสถานประกอบการที่มีอคติหรือทศันะคติที่เป็นไปในแง่ลบต่อเพศทางเลือก     

เช่น การเลือกปฎบิตัจิากโรงงานแห่งหนึ่ง  “เคยไปสมคัรงานโรงงานแห่งหนึ่ง เขาไม่รับทอม เข้าท างาน เพราะเขาบอกว่า

พวกทอมก้าวร้าว ชอบสร้างปัญหา มีเรื่องตบดีกนัเพราะพวกทอม “  ท าให้หญิงรักหญิงบางคู่คดิว่าการเป็นหญิงรักหญิง

มนัผดิขนาดนั้นเลยหรอ ท าให้การใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงบางคู่เกดิความเครียดในการใช้ชีวิตที่ดูผดิแปลกไปจากสงัคม 

         3 .ผลกระทบจากการตีตราและเลือกปฎิบัติในการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง  ล้วนถูกก ากบัโดยสงัคมทั้งสิ้น การ

กีดกันกลุ่มหญิงที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงจนกลายเป็นคนชายขอบทางเพศ ได้สร้างภาพให้คนกลุ่มนี้ กลายเป็นผู้มีความ

ผดิปกตด้ิานจิตใจ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ได้รับการยอมรับจาก สงัคม และถูกมองว่าเป็นตวัสร้างปัญหาต่อสงัคม ท า

ให้หญิงที่มเีพศสมัพันธก์บัหญิงต้องเผชิญกบัความโดดเดี่ยว และความกดดันอย่างมากจากอคติและการเลือกปฏบิตัขิอง

สังคม ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐ    ซึ่งพบว่า  ผลกระทบทางด้านจิตใจของหญิงรักหญิง ต้องมีอย่าง

แน่นอน  ซึ่งแรงกดดันจากครอบครัว การพูดตอกย า้ให้รู้สกึว่าการเป็นเพศทางเลือกมันผิด มีผลกระทบอย่างมากยิ่งจาก

ปากคนในครอบครัวแล้วที่ว่า “แม่กจ็ะคาดหวังว่าอยากให้มีครอบครัว ทอมมีเงินมาแต่งหรอ เขาจะแต่งกับมึงไหม “   

“….ถ้าจะคบกนัไปคบกนัไกลๆไม่ต้องมาคบให้เหน็…” ท าให้หญิงรักหญิงรู้สกึน้อยใจ เกดิความเครียด ถงึขั้นมองตวัเอง

ว่าเป็นคนต ่าต้อย วิตถาร โรคจิต  “การเป็นทอม มนัผดิมากขนาดนั้นเลยหรอ  ไม่มอีนาคตขนาดนั้นเชียวหรอ”บางคน

ถงึขั้นเป็นโรคซึมเศร้า เพราะรับกบัแรงกดดนัจากครอบครัว คนรอบข้าง สงัคมไม่ไหว  เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตคู่ของหญงิ

รักหญิงทั้งที่เกดิจากความรักของคนสองคน แต่ด้วยสงัคมไม่มกีารเปิดพ้ืนที่ให้กลุ่มหญิงรักหญิงได้มอีสิระในการใช้ชีวิตคู่

อย่างจริงจัง  ท าให้บางคู่ครอบครัวยังไม่รู้ ด้วยซ า้ว่ามาอยู่ด้วยกนั บางคู่ตัดสินใจออกมาอยู่ด้วยกันทั้งที่ครอบครัวยังไม่

ยอมรับแต่เลือกในความรู้สกึตวัเองมากกว่าความถูกต้องของสงัคม บางคู่ครอบครัวยอมรับทุกอย่างแต่สงัคมยังตตีราพวก

เขา ท าให้การใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงเตม็ไปด้วยความทุกข์มากกว่าความสขุทั้งที่เป็นความรักของคนสองคนแต่ไม่ได้อยู่

บนบรรทดัฐานที่สงัคมตั้งไว้ ท าให้คนในสงัคม ครอบครัวบางครอบครัวมองว่ามนัผดิ  มนัแปลก มนัเป็นไปไม่ได้ในการใช้

ชีวิตคู่แบบนี้  

           4. ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงมีความคล้ายกนั  ซึ่งรูปแบบการด ารงชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง 

นั้นมอียู่หลากหลายที่อาจไม่ต่างไปจากคู่ต่างเพศโดยทั่วๆไปนัก เช่น  บางคู่เช่าห้องอยู่ด้วยกนั  บางคู่ซื้อบ้านร่วมกนั  บาง

คู่อาศัยอยู่กบัครอบครัวเดิมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น  ความแตกต่างที่ส  าคัญคือการยอมรับจากครอบครัวและสงัคม

ภายนอก ซึ่งถอืเป็นตวัแปรที่ส  าคญัต่อการก าหนดรปูแบบความสมัพันธข์องหญิงรักหญิง ให้มลีักษณะเฉพาะที่แตกต่างไป

จากคู่ต่างเพศ ซึ่งถ้าสงัคมทั่วไปถือว่าเป็นครอบครัว ขณะที่คู่หญิงรักหญิง โดยส่วนใหญ่   บางคู่กใ็ช้ชีวิตตามปกตเิหมอืน

คู่รักต่างเพศโดยทั่วไป  แต่กม็ีอีกหลายคู่รักที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแบบพ่อแม่ฝ่ายหนึ่งไม่ยอมรับ   และหลายคนต้อง

ปิดบังความสัมพันธข์องตน เพ่ือปกปิดไม่ให้ครอบครัวหรือสงัคมรู้   ซึ่งถ้าไม่ได้มองการไม่ยอมรับจากครอบครัวหรือคน

ในสงัคม การใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง การแบ่งบทบาทกนั  จะขึ้นอยู่กบัความรัก ความเข้าใจ ความผูกพันทางใจมากกว่า

เร่ืองเพศที่ถูกต้องและ การแบ่งบทบาทในการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง จะมกีารถอยทถีอยอาศัย  ช่วยเหลือกนัในทุกด้าน

ที่พอจะช่วยกนัได้ เช่น“ ส่วนมากถ้าเป็นเรื่องของการเกบ็เงินเราจะเป็นคนเกบ็เงินให้แฟน  เพราะแฟนใช้จ่ายค่อนข้าง

เยอะ  แต่แยกกระเป๋าตงักนัใช้ ตามปกต ิ และในการเลี้ยงสนุัข เราจะท าหน้าที่ เป็นคนตดัขน อาบน า้ให้สนุัข  เพราะด้วย
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ความถนัดและความชอบในการเลี้ ยงสนุัขอยู่แล้ว  ส่วนแฟนท าไรไม่เป็นกจ็ะแค่ให้ขนม ให้ข้าวสนุัข  การท าความสะอาด

ทุกอย่างเราเป็นคนท าทั้งหมด ตั้งแต่กวาดห้อง ถูกห้อง ขัดห้องน า้  ขัดรองเท้า  ท ากบัข้าว  ส่วนแฟนจะมีหน้าที่แค่เกบ็

ของให้เป็นระเบียบ แต่ทุกอย่างกช่็วยๆกนัหมด” ไม่ได้มีการแบ่งบทบาทอย่างชัดเจนเหมือนเพศชายหญิงที่ผู้ชายจะ

เป็นผู้น าครอบครัว ส่วนผู้หญิงจะเป็นแม่บ้านแม่เรือน  เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงสิ่งหนึ่งที่ผูกกนัของคน

ทั้งคู่ไว้มีเพียงอย่างเดียว คือใจของทั้งสองคน ซึ่งการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงนี้  น าไปสู่การแสดงออกความรักในที่

สาธารณะของหญิงรักหญิง ท าให้การแสดงออกในที่สาธารณะเป็นไปแบบ “อยู่ที่สาธารณะจะนิ่งๆไม่ได้แสดงออกอะไร

มากมาย แต่พอกลับมาที่หอ กเ็ล่นกนัเตม็ที่ “ ท าให้หญิงรักหญิงเกอืบทุกคนจะต้องมกีารวางตวัให้เหมาะสม ร่วมถึงการ

แสดงออกในท่าทาง กริยา ถูกกดทบัด้วยการไม่ยอมรับของสงัคมและบรรทดัฐานที่สงัคมตั้งไว้ ว่าหญิงชายเป็นเพศที่ปกติ

เท่านั้น ท าให้หญิงรักหญิงขาดอสิระในการใช้ชีวิตคู่ได้อย่างเปิดเผยเหมอืนเพศทั่วไป 

  

อภิปรายผลการศึกษา 

  ความสมัพันธท์ี่ถูกก าหนดว่าถูกต้อง คอืความสมัพันธร์ะหว่างแบบรักต่างเพศ เพียงเท่านั้น หากความสมัพันธใ์ด

ที่มีความแตกต่างสังคมจะมองว่าเป็นความผิดปกติ ไม่ได้รับการยอมรับ ถูกลดคุณค่าในตัวตนก่อให้เกิดการถูกเลือก

ปฎิบัติเสมือนว่า “เป็นอื่น”  นอกจากนี้การยึดติดกบัความเป็นหญิงเป็นชาย นั้นท าให้ผู้หญิงที่มีเพศวิถีหญิงรักหญิงของ

ตนเอง นั้น อาจจะถูกปิดกั้นในเรื่องการด ารง ชีวิตของตน   การศึกษา  การท างาน รวมไปถงึการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั  ซึ่งการ

อภิปรายผล แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี้  

       1. เพศวิถแีละการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง  

จากการศึกษาเพศวิถีและการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง  พบว่า ความสมัพันธท์างเพศของกลุ่มหญิงรักหญิง  นี้   

สงัคมเป็นผู้แยกแยะความสมัพันธท์างเพศในรปูแบบที่ผดิธรรมชาต ิ ซึ่งเกดิจาก พฤตกิรรมเบี่ยงเบนทางเพศ อนัถูกสร้าง

ขึ้นจากกระบวนการทางสงัคมที่เปล่ียนแปลงไป ท าให้รัฐจึงเข้ามาเกี่ยวข้องในการก ากบัควบคุมเร่ืองเพศและพฤติกรรม

ทางเพศให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเพศวิถีของหญิงรักหญิงในฐานะที่เป็นมนุษย์ จึงได้ถูกกลืนและกลบทบัให้ปราศจากพ้ืนที่

ส่งเสยีงราวกบัไม่มตีวัตน  เพียงเพราะระบบความเชื่อแบบรักต่างเพศถูกมองว่าเป็นธรรมชาติและชอบธรรมเพียงรูปแบบ

เดียวในสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ธราวรรณ, (2545)  ทั้งนี้ สามารถอธิบายได้ว่า รัฐไทยมีแนว

ปฏบิัติต่อคนรักเพศเดียวกนัเสมือนบุคคลที่มีความผิดปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรักเพศเดียวกนัทุกคนในสงัคมไทยพบเจอใน

ชีวิตประจ าวัน ขณะที่การเคล่ือนไหวทางการเมือง เพ่ือเปล่ียนแปลงทางกฎหมายที่เลือกปฏบิัตต่ิอคนรักเพศเดยีวกนัเป็น

ประเดน็ที่นักต่อสู้เพ่ือสทิธคิวามหลากหลายทางเพศกระท ามาโดยตลอด ซึ่งหญิงรักหญิงสมยันั้นถูกกดีกนัให้กลายเป็นคน

ชายขอบทางเพศของหญิงรักหญิงเป็นผู้มีความผิดปกตด้ิานจิตใจและเป็นปัญหาสังคม ท าให้หญิงรักหญิงในประเทศไทย

ต้องเผชิญกบัความโดดเดี่ยวและความกดดันอย่างมากจากอคติและการเลือกปฏบิัติที่สงัคมทั้งในระดับครอบครัว ระดับ

สงัคม และระดบัรัฐ 

       2. การถูกตตีราและการเลือกปฎบิตัขิองหญิงรักหญิงที่ใช้ชีวิตคู่ 

จากการศึกษาการถูกตีตราและการเลือกปฎิบัติของหญิงรักหญิง พบว่า  การที่ครอบครัวไม่ยอมรับในตัวของ

หญิงรักหญิง ท าให้หญิงรักหญิงพร้อมเผชิญและยอมรับความคิดของคนในครอบครัว ว่าเป็นกฎเกณฑธ์รรมชาตทิี่ตนต้อง

เผชิญและยอมรับอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ แต่กม็ีหญิงรักหญิงบางรายที่ตระหนักว่า ความคิดของคนในครอบครัว  เป็น

กฎเกณฑท์างสงัคมที่ท าให้การด าเนินชีวิตที่แตกต่างของตนต้องเผชิญกบัอปุสรรค และความยากล าบากจากการที่สงัคมไม่

ยอมรับ แต่พวกเขากพ็ร้อมยอมรับและเผชิญกับอุปสรรคเหล่านั้น ซึ่งในตัวของหญิงรักหญิงทุกคน กร็ู้สกึเจบ็ปวด ที่ไม่

สามารถเป็นลูกที่ดอีย่างที่พ่อแม่คาดหวังได้ และการเป็นทอมในสภาพสงัคมแบบนี้  กลายเป็นอปุสรรคต่อการด าเนินชีวิต

ของทอม  ตั้งแต่ความปลอดภัยในชีวิตของทอม  ไม่ว่าจะเป็นการเกดิอาชญากรรม  การข่มขนื  การใช้ก าลังกบัทอม ล้วน

แต่เป็นสาเหตขุองบุคคลที่มอีคตกิบัทอมทั้งสิ้น  รวมไปถงึการสมคัรงาน ตามโรงงานต่างๆ กจ็ะพิจารณาในการเข้าท างาน

เป็นอนัดบัสดุท้าย  ซึ่งได้มีความ สอดคล้องกบั งานของ ศุภรัตน์ รัตนมุขย์,(2553) ที่พบว่าการเป็นหญิงรักหญิงเป็นอตั

ลักษณ์ที่ไม่ด ีเป็นการท าให้บุคคลดูเสมือนว่าเขาด้อยกว่า เพราะคุณลักษณะที่เขามีอยู่แปลกประหลาด ซึ่งการตีตราเป็น
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กระบวนการชี้ น าถึงความแตกต่าง เป็นผลท าให้แยกเราและเขาออกจากกนั ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวสญูเสยีสถานะ สทิธิ  

อ านาจและถูกกดีกนัออกจากสงัคมและสอดคล้องกับแนวคิดของสนธยา พลศรี , (2540) ที่ว่า  ความหมายในเชิงตรา

ประทบั(Label) ทั้งนี้ สามารถอธิบายได้ว่า เป็นผู้สร้างอตัลักษณ์ตัวตนว่าเป็นสิ่งชั่วร้าย วิปริตผิดเพศ จิตผิดปกติ ระบบ

การให้ความเชื่อ ความหมายของสงัคมหญิงรักหญิง จึงถูกครอบง าและเกดิความเกรงกลัวว่า จะเป็นผู้มีพลังทดัเทยีมกบั

สงัคมที่ยอมรับความเป็นชายจริงหญิงแท้  หญิงรักหญิงจึง ถูกจัดเป็นสงัคมด้านมดื ไม่มพ้ืีนที่ส  าหรับการแสดงพลังอ านาจ

ของคนรักร่วมเพศหญิงรักหญิง จึงถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ ซึ่งจะออกมาในรูปแบบความรุนแรงหลายระดับทั้งทาง

จิตใจ ทางความคดิ ทางสงัคมและทางวัฒนธรรม   

        3.ผลกระทบจากการตตีราและเลือกปฎบิตัต่ิอหญิงรักหญิงที่ใช้ชีวิตคู่ 

 จากการศึกษาผลกระทบจากการตีตราและการเลือกปฎิบัติ  พบว่าผลกระทบทางด้านจิตใจของหญิงรักหญิง 

ต้องมีอย่างแน่นอน   หากหญิงรักหญิงคนใดรู้สกึผิด อดึอดั  เกบ็กด  กงัวล และเสยีใจกถ็ือว่ามีความผิดปกติ  มุมมอง

ดังกล่าวไม่    อาจปฎิเสธหรือหลีกเล่ียงที่จะพิจารณาต่อไปถึงสาเหตุที่ท  าให้หญิงรักหญิงรู้สกึไม่ดีเช่นนั้นได้ เพราะหาก

พิจารณาด้วยใจเป็นธรรม และเปิดกว้างแล้วกจ็ะเหน็ว่า การที่บุคคลใดกต็ามอาจไม่จ าเป็นต้องเฉพาะเพียงผู้ที่เป็นหญิงรัก

หญิงเท่านั้น ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสงัคมที่มองพวกเขาว่า เป็นบุคคลต ่าต้อย วิตถาร และเป็นที่น่ารังเกยีจในสงัคม  ย่อมท า

ให้พวกเขาเกดิความเครียดในชีวิต โดยผู้ที่เป็นหญิงรักหญิงจะมีความรู้สกึขดัแย้งระหว่างความปรารถนาทางเพศของตน

กบัความรู้สกึถูกผดิ ผนวกกบัการต้องเกบ็ง าความรู้สกึของตนเองเอาไว้ ทั้งๆที่เร่ืองเพศมส่ีวนเกี่ยวข้องกบัการด าเนินชีวิต

ในแทบจะทุกๆด้านของชีวิตมนุษย์ ท าให้หญิงรักหญิงเกบ็กดและเป็นทุกข์จากการที่สงัคมรังเกยีจและไม่ยอมรับการเป็น

หญิงรักหญิงที่ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกัน มากกว่าการเป็นหญิงรักหญิงของตน ซึ่งได้กล่าวสอดคล้องกับ บทความวิชาการของ   

ยลดา เกริกก้อง สวนยศ ,(2553) ทั้งนี้ สามารถอธิบายได้  ว่าลักษณะของการแสดงออกทางเพศของหญิงรักหญิงที่ไม่

สอดคล้องกบัอวัยวะเพศสรีระ ท าให้กลุ่มหญิงรักหญิงต้องได้รับความทุกข์ทางจิตใจ ต้องทนทรมาน ต้องรู้สกึในเบื้องต้น

อย่างปฎิเสธไม่ได้ที่ต้องตกอยู่ในร่างกายที่ไม่ควรจะเป็นของตนเอง  ส่งผลให้ผู้ที่เกดิมาผิดปกติได้รับผลกระทบจากการ

ปฎิบัติของครอบครัวในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่นการถูกขับออกจากครอบครัว การตัดสนิใจหนีออกจากบ้าน  การปิดบัง

ครอบครัว   นอกจากนี้  ในบริบทของสงัคมไทย ยังพบว่าหญิงรักหญิงมคีวามล าบากภายในจิตใจเกี่ยวกบัการแสดงตัวตน

ที่แท้จริงให้แก่ครอบครัวรับรู้  เพราะเกรงว่าเมื่อบิดามารดาทราบแล้วจะเสยีใจ  ซึ่งผลกระทบจากครอบครัวจะมากหรือ

น้อย กข็ึ้นอยู่กบัสภาพวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ผู้ที่ท  าหน้าที่ในการดูแลครอบครัว คอืบดิาและมารดา จะคอยควบคุม

พฤตกิรรมของคนในครอบครัวให้เป็นไปตามกรอบของสงัคม  

 

สรุปผลการศึกษา 

              ความสัมพันธ์ที่ถูกก าหนดว่าถูกต้อง คือความสัมพันธ์ระหว่างแบบรักต่างเพศ เพียงเท่านั้น หาก

ความสมัพันธใ์ดที่มีความแตกต่างสงัคมจะมองว่าเป็นความผิดปกติ ไม่ได้รับการยอมรับ ถูกลดคุณค่าในตวัตนก่อให้เกดิ

การถูกเลือกปฎิบัติเสมือนว่า “เป็นอื่น”  นอกจากนี้ การยึดติดกับความเป็นหญิงเป็นชาย นั้นท าให้ผู้หญิงที่มีเพศวิถี

หญิงรักหญิงของตนเอง นั้น อาจจะถูกปิดกั้นในเรื่องการด ารงชีวิตของตน   การศึกษา  การท างาน รวมไปถึงการใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกนั ซึ่งสามารถสรปุผลการศึกษาได้เป็น 3 ส่วน ดงันี้  

       1. เพศวิถแีละการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง 

            จากการศึกษาพบว่า เพศวิถีของหญิงรักหญิงส่วนใหญ่มีการตระหนักรู้ ในเพศวิถีของตัวเอง  อาจจะเป็นการ

แสดงออกโดยการชอบเล่นของเล่นผู้ชาย  การไม่ชอบใส่กระโปรง  การมองผู้หญิงด้วยกันแล้วรู้สึกชอบ  อย่างชัดเจน

ในช่วงตั้งแต่เดก็ – อายุ 15 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตและค้นหาตัวเอง มีการเรียนรู้อัตลักษณ์ทางเพศของ

ตนเองผ่านการด ารงอยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสงัคมที่มแีต่ผู้ชาย  ท าให้เกดิการลอกเลียนแบบหรือแสดงกริยาท่าทางที่เหมือน

ผู้ชายออกมาไม่รู้ตัว  ทั้งที่จริงมีเพศสภาพตัวเองเป็นผู้หญิง  หรือแม้แต่การมีปมที่เกี่ยวกบัคนในครอบครัว หรือคนรอบ

ข้างที่เป็นผู้ชาย  ท าให้เกิดการลื่นไหลทางเพศวิถีเพียงเพราะต้องการ หลีกหนีสถานะที่สูงต ่าที่แตกต่างกันระหว่างเพศ  

การใช้ก าลังข่มขู่ การขื่นใจเป็นต้น  ท าให้หญิงรักหญิงมคีวามปรารถนา  ความผูกพัน   อารมณค์วามเสน่ห์ ความพึงพอใจ 
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กบัผู้หญิงด้วยกนัเอง ซึ่งเพศวิถขีองหญิงรักหญิงเป็นเร่ืองที่มากกว่าเร่ืองของการกนิ  นอน และสบืพันธุ ์เท่านั้น   แต่เป็น

เร่ืองของความปรารถนาทั้งที่เป็นความชอบธรรมทางสังคมแต่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม   ซึ่ งในแต่ละสังคม 

วัฒนธรรมจะเป็นผู้ก  าหนดกฎเกณฑข์ึ้ นมา โดยก าหนดรูปแบบความสมัพันธห์ญิงรักชาย หรือรักต่างเพศว่าเป็นรูปแบบที่

ถูกต้องและสงัคมยอมรับเท่านั้น  ซึ่งความสมัพันธท์างเพศของกลุ่มหญิงรักหญิง  นี้   สงัคมเป็นผู้แยกแยะความสมัพันธ์

ทางเพศในรูปแบบที่ผิดธรรมชาติ  ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ อันถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการทางสงัคมที่

เปล่ียนแปลงไป ซึ่งเพศวิถขีองหญิงรักหญิงในฐานะที่เป็นมนุษย์ จึงได้ถูกกลืนและกลบทบัราวกบัไม่มตีวัตน  เพียงเพราะ

ระบบความเชื่อแบบรักต่างเพศถูกมองว่าเป็นธรรมชาติและชอบธรรมเพียงรูปแบบเดียวในสงัคม ท าให้เพศวิถีของหญิง

รักหญิงไม่ได้รับการยอมรับจาก คนในครอบครัวบางครอบครัว หรือคนรอบข้างที่ยังมคีวามเชื่อเดิมๆอยู่อกีมากมาย  ซึ่ง

คนกลุ่มนี้ ไม่ได้มองที่จิตใจของคนสองคน แต่มองที่ความถูกต้องของสงัคมเป็นหลัก          

       2. การถูกตตีราและการเลือกปฎบิตัขิองหญิงรักหญิงที่ใช้ชีวิตคู่ 

            จากการศึกษาพบว่า  พ่อแม่หรือครอบครัวบางครอบครัว มักจะคิดว่าเป็นความบกพร่องหรือความผิดพลาด

ของตนเองในการเล้ียงดูลูกที่ไม่ดพีอ หรือเป็นที่พ่อแม่ยึดตดิ ยึดมั่นอยู่กบัชื่อเสยีงหน้าตาของตนเองและครอบครัว เพราะ

เกดิจากความไม่สมหวังของพ่อแม่ในตวัลูกสาว และการที่เป็นลูกสาวที่ว่าเป็นความหวังของครอบครัวในการแต่งงาน มลีูก  

เอาไว้ให้พ่อแม่ภมูใิจที่เป็นลูกสาวอยู่ฐานะของความเป็นแม่คนแล้ว ซึ่งในตวัลูกนั้นกไ็ม่ต่างกนักร็ู้สกึเจบ็ปวด ที่ไม่สามารถ

เป็นลูกที่ดอีย่างที่พ่อแม่คาดหวังได้  ซึ่งการที่ครอบครัวไม่ยอมรับในตวัของหญิงรักหญิง   ท าให้หญิงรักหญิงพร้อมเผชิญ

และยอมรับความคิดของคนในครอบครัวอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้   โดยเผชิญกบัอปุสรรคเหล่านั้นด้วยการเป็นคนดี  ท าสิ่งที่

ตวัเองพอที่จะท าได้ ณ ตอนนั้นให้ดทีี่สดุ  เพ่ือพิสจูน์ให้ครอบครัวและสงัคมเหน็ว่าหญิงรักหญิงมีคุณค่าในสงัคมไทย  ซึ่ง

นอกจากหญิงรักหญิงจะต้องถูกตตีราทางครอบครัว แล้ว การเป็นทอมในสภาพสงัคมที่ยึดมั่นต่อความเป็นหญิงและความ

เป็นชายมาก อาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตของทอมได้  เช่นข้อจ ากดัในการสมัครงาน ความปลอดภัยในชีวิต 

และการที่ทอมได้งานมา จะเป็นงานที่ต้องใช้แรงเป็นส่วนมาก และไม่ค่อยได้รับโอกาสในการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง หรือ

เงินเดือน เมื่อเปรียบเทยีบกบัเพ่ือนคนอื่นๆที่เป็นผู้หญิง นอกจากนั้นยังพบว่าผู้หญิงที่มีลักษณะเป็นทอมอาจกลายเป็น

เป้าของความรนุแรงจากบุคคลที่มอีคตต่ิอหญิงรักหญิงได้ง่ายกว่าหญิงรักหญิงที่ไม่แสดงออกอกีด้วย 

        3.ผลกระทบจากการตตีราและเลือกปฎบิตัต่ิอหญิงรักหญิงที่ใช้ชีวิตคู่ 

           ผลกระทบจากการตีตราและเลือกปฎิบัติ  ล้วนถูกก ากบัโดยสงัคมทั้งสิ้น การกดีกนักลุ่มหญิงรักหญิง ได้สร้าง

ภาพให้คนกลุ่มนี้กลายเป็นผู้มคีวามผดิปกตด้ิานจิตใจ ไม่ได้รับการยอมรับจากสงัคม และถูกมองว่าเป็นตวัสร้างปัญหาต่อ

สงัคม ท าให้หญิงที่มีเพศสมัพันธก์บัหญิงต้องเผชิญกบัความโดดเดี่ยว และความกดดันอย่างมากจากอคติและการเลือก

ปฏิบัติของสังคม ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และรัฐ ซึ่งผลกระทบทางด้านจิตใจของหญิงรักหญิงต้องมีอย่าง

แน่นอน   หากหญิงรักหญิงคนใดรู้สกึผิด อดึอดั  เกบ็กด  กงัวล และเสยีใจกถ็ือว่ามีความผิดปกติ  มุมมองดังกล่าวไม่  

อาจปฎิเสธหรือหลีกเล่ียงที่จะพิจารณาต่อไปถึงสาเหตุที่ท  าให้หญิงรักหญิงรู้สกึไม่ดีเช่นนั้นได้ เพราะหากพิจารณาด้วยใจ

เป็นธรรม และเปิดกว้างแล้วกจ็ะเห็นว่า การที่บุคคลใดกต็ามอาจไม่จ าเป็นต้องเฉพาะเพียงผู้ที่เป็นหญิงรักหญิงเท่านั้น 

ต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสงัคมที่มองพวกเขาว่า เป็นบุคคลต ่าต้อย วิตถาร และเป็นที่น่ารังเกยีจในสงัคม  ย่อมท าให้พวกเขา

เกิดความเครียดในชีวิต โดยผู้ที่เป็นหญิงรักหญิงจะมีความรู้ สึกขัดแย้งระหว่างความปรารถนาทางเพศของตนกับ

ความรู้สกึถูกผิด ผนวกกบัการต้องเกบ็ง าความรู้สกึของตนเองเอาไว้ ทั้งๆที่เร่ืองเพศมส่ีวนเกี่ยวข้องกบัการด าเนินชีวิตใน

แทบจะทุกๆด้านของชีวิตมนุษย์ ท าให้หญิงรักหญิงเกบ็กดและเป็นทุกข์จากการที่สังคมรังเกียจและไม่ยอมรับการเป็น

หญิงรักหญิงที่ใช้ชวีิตคู่อยู่ร่วมกนั มากกว่าการเป็นหญิงรักหญิงของตน  และเหน็ว่าความรู้สกึเกบ็กด อดึอดั และเป็นทุกข ์

อันสืบเนื่องมาจากการเป็นหญิงรักหญิงนี้ จะไม่เกิดขึ้น หากผู้ที่เป็นหญิงรักหญิงอยู่ในสังคมที่ให้การยอมรับ ประเดน็

ผดิปกตหิรือไม่ผดิปกตใินการพิจารณาหญิงรักหญิงจึงไม่สามารถหลีกเล่ียงที่จะพูดถงึการตตีราของสงัคมหรือตราประทบั

ของสงัคมที่มีผลกระทบต่ออารมณ์ ความรู้สกึ และการด าเนินชีวิตคู่ของหญิงรักหญิงไปได้เลย   ซึ่งผลกระทบจากการตี

ตราและการเลือกปฎบิตันิ าไปสู่ประสบการณใ์นการใช้ชีวิตคู่ที่มคีวามคล้ายกนั 
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  4.ประสบการณก์ารใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง 

           อทิธพิลความคาดหวัง และค่านิยมของสงัคมที่มต่ีอพฤตกิรรมและทศันคตเิร่ืองเพศของผู้หญิงได้สะท้อนออกมา

จากการที่ ผู้หญิงให้ความส าคัญกับความรัก ความผูกพัน และการตอบสนองทางอารมณ์  ความรู้ สึกในการด ารงคู่

ความสมัพันธม์ากกว่าเรื่องเพศ  ท าให้เมื่อผู้หญิงสองคนมาใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกนั ทั้งคู่จึงเน้นความผูกพันทางใจ ความเข้าใจ  

ความละเอยีดอ่อนที่ผู้หญิงมมีากกว่าผู้ชาย เป็นรากฐานของความสมัพันธท์ี่ส  าคญั  แต่ในความคดิเหน็และความเข้าใจของ

สงัคมไทย  นักวิชาการบางคน  ผู้ที่เกี่ยวข้องในสงัคมไทย หรือแม้กระทั่งครอบครัวบางครอบครัว ยังมีทศันะคติที่ขดัแย้ง

และไม่ยอมรับในเพศวิถขีองหญิงรักหญิง ท าให้หญิงรักหญิงบางคนจะต้องปิดบงัครอบครัว และ มปัีญหากบัทางบ้าน  ซึ่ง

ท าให้การยอมรับของครอบครัวและสงัคม เป็นไปได้ยาก  สงัคมไทยไม่ได้มองว่าพวกเราเป็นพวกที่ปกติตั้งแต่แรก กลับ

มองยังมีการแสดงภาพเชิงลบตามสื่อ  ตามละคร  เช่น เป็นตัวตลก มองว่าทอมมีกริิยาท่าทางในลักษณะคลั่งไคล้ในราคะ  

ท าให้การยอมรับของครอบครัว หรือแม้กระทั่งสงัคมกย็ากที่จะยอมรับกลุ่มหญิงรักหญิง เหล่านี้  
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บทคดัย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงบทบาทของภาคประชาสงัคมในการบริหารจัดการอุทกภัยข้ามพรมแดน

แบบบูรณาการบริเวณจุดบรรจบของแม่น า้กกและแม่น า้โขง โดยศึกษามติด้ิานการมสี่วนร่วม ภายใต้แนวคดิการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน า้แบบบูรณาการ เพ่ือท าความเข้าใจถึงสาเหตุที่ภาคประชาสงัคมไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัย

ข้ามพรมแดนร่วมกบัภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งจะศึกษาบทบาทของกลุ่มรักษ์เชียงของและสมาคมเชียงแสน

เมอืงน่าอยู่ โดยใช้กรณศีึกษาเรื่องการบริหารจัดการอทุกภัยข้ามพรมแดนบริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น า้กกและแม่น า้โขง 

ส าหรับการศึกษานี้ ใช้วิธกีารวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสมัภาษณอ์งคก์ารที่ไม่ใช่

รัฐ ซึ่งคัดเลือกจากการเป็นองค์การในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายที่ด าเนินการขับเคล่ือนประเดน็เกี่ยวกับแม่น า้โขง ข้อมูลที่

ได้รับจะถูกน ามาวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคดิด้านการมสี่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบบูรณาการ  

ผลการศึกษาพบว่าภาคประชาสงัคมไม่ได้มสี่วนร่วมในการด าเนินงานกบัภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศใน

การบริหารจัดการอุทกภัยข้ามพรมแดนแบบบูรณาการตามแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ 

เนื่องจาก NGOs ขาดเอกภาพ และค านึงถงึผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองเป็นส าคญั ส่งผลให้ข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะ

ต่างๆ ของ NGOs ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่สามารถต่อรองกับภาครัฐหรือองค์การระหว่างประเทศได้ 

นอกจากนั้น เนื่องจาก NGOs ไม่ได้เป็นตัวแทนของภาคประชาสังคมโดยรวม ท าให้ NGOs เลือกที่จะไม่เข้าร่วม

ด าเนินงานกบัทั้งสองภาคส่วนเพราะขาดการสนับสนุนจากประชาชน 

ค าส าคญั:  ภาคประชาสงัคม  การมสี่วนร่วม  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ  อทุกภัยข้ามพรมแดน 

 

Abstract 

This article aims at examining the roles of Thai civil society in relation to integrated transboundary flood 

management at the confluence of the Kok and Mekong Rivers. This study will probe into civic participation, a crucial 

factor for effective water resources management regarding the Integrated Water Resources Management concept, in 

order to bring to light the roots of the civil society’s absence in integrated transboundary flood management with the 

government and international organization meaningfully. To achieve this objective, roles of NGOs; Chiang Khong 

Conservation Group and Association of Chiang Saen Livable City, will be scrutinized.  

Qualitative research method will be utilized together with documentary research and in-depth interview with 

NGOs in Chiang Rai Province in order to compile data. The data will be further analyzed according to the concept 

of participation of the Integrated Water Resources Management. 
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As a result, the study found out that civil society does not meaningfully participate with the government and 

international organization in integrated transboundary flood management because they are incongruous with each 

other and prioritize only their group’s benefits. Due to this conflict, their attempts to propound their needs and 

suggestions end up in failures since they cannot negotiate with the government and international organization. 

Moreover, since NGOs do not exactly represent the civil society as a whole, they do not participate in transboundary 

flood management with such actors because they lack of support from local people. 

Keywords: civil society, participation, integrated management, transboundary flood 

 

บทน า 

 แม่น า้กก เป็นแม่น า้ที่ไหลผ่านจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายของประเทศไทย และเป็นแม่น า้สาขาของแม่น า้โขงซึ่งเป็น

แม่น า้ระหว่างประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากความสมัพันธด์ังกล่าวได้ส่งผลให้จุดบรรจบของแม่น า้ทั้งสองซึ่ง

อยู่บริเวณสบกก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประสบปัญหาอุทกภัยข้ามพรมแดนที่เรียกว่า อุทกภัยแบบผสม 

(Mekong River Commission, March, 2012: i-ii) อันเกิดจากปริมาณของแม่น า้กกและแม่น า้โขง กล่าวคือ ในสถานการณ์ที่

แม่น า้กกและแม่น า้โขงมีปริมาณน า้มาก ย่อมส่งผลให้น า้จากแม่น า้กกไม่สามารถไหลลงแม่น า้โขงได้อย่างปกติ จึงก่อให้เกดิ

อุทกภัยบริเวณดังกล่าว ซึ่งอุทกภัยข้ามพรมแดนเป็นภัยพิบัติอนัเกดิจากน า้ที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกจิและสงัคมแก่

ประเทศไทยและประเทศในลุ่มน า้โขงตลอดมา โดยเฉพาะอย่างย่ิงความเสยีหายต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น า้โขง 

 ตามแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบบูรณาการ ที่กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของตัวแสดงที่เกี่ยวข้องใน

การบริหารจัดการทรัพยากรน า้ ทั้งยังส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสงัคมในฐานะที่เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีจากการบริหาร

จัดการของภาครัฐให้มมีสี่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการ (Global Water Partnership, 2010, May 6) โดยประเทศ

ไทยได้รับเอาแนวคิดดังกล่าวเข้าสู่นโยบายการพัฒนาของประเทศ ดังปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับที่ 11 ที่ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ ม.ป.ป.) ในขณะที่องคก์ารระหว่างประเทศอย่างคณะกรรมาธิการ

แม่น า้โขง ซึ่งเป็นองคก์ารในระดบัภมูภิาคที่มวีัตถุประสงคเ์พ่ือการบริหารจัดการแม่น า้โขงอย่างยั่งยืนในทุกมติ ิกไ็ด้รับเอา

แนวคดิดงักล่าวเข้าสู่นโยบายการบริหารจัดการแม่น า้โขง ดงัที่ปรากฎอยู่ในยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน า้โขง พ.ศ. 2559-

2563 ซึ่งกล่าวถงึการมสี่วนร่วมของภาคประชาสงัคม (Mekong River Commission, 2016, pp. 73-76) อย่างไรกต็าม 

สถานการณ์ที่ เกิดขึ้ นพบว่าภาคประชาสังคมของไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงองค์การที่ไม่ใช่รัฐ (Non-Governmental 

Organization: NGO)
1
 ที่ด าเนินการเกี่ยวกบัแม่น า้โขง มีความอ่อนแอและไม่มีเอกภาพ เนื่องจาก NGOs แต่ละกลุ่มมจุีดยืน

ที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมด ซึ่งเป็นสาเหตุให้ NGOs ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงกบั

ภาครัฐในกระบวนการบริหารจัดการอทุกภัยข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ (Wajjwalku, 2015)  

 งานวิจัยนี้ สนใจที่จะค้นหาสาเหตุหรือปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วม ในการ

บริหารจัดการอทุกภัยข้ามพรมแดนแบบบูรณาการบริเวณจุดบรรจบของแม่น า้กกและแม่น า้โขง โดยมคี าถามวิจัยที่ส  าคัญ คอื 

อะไรเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้ภาคประชาสงัคมเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน า้แบบบูรณาการร่วมกบัภาครัฐ

และองค์การระหว่างประเทศ โดยการศึกษาการมีส่วนร่วมของ NGOs ในการด าเนินงานของภาครัฐและองค์การระหว่าง

ประเทศ โดยใช้กรณีศึกษาของกลุ่มรักษ์เชียงของ และสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ ซึ่งเป็น NGOs หลักในพ้ืนที่จังหวัด

เชียงรายที่มีการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการแม่น า้โขงมาเป็นระยะเวลานาน และ NGOs ทั้งสองกลุ่มสามารถ

สะท้อนถงึการขาดเอกภาพของภาคประชาสงัคมได้อย่างชัดเจน เนื่องจากทั้งสองกลุ่มมคีวามขดัแย้งกนั และกลุ่มรักษ์เชียง

ของไม่สามารถร่วมมอืกบัภาครัฐได้ ในขณะที่สมาคมเชียงแสนเมอืงน่าอยู่สามารถร่วมมอืกบัภาครัฐ 

                                           

1
 บทความวิจัยนี้ ใช้ชื่อเรียก NGOs ในภาษาไทยว่าองคก์ารที่ไม่ใช่รัฐ เนื่องจากเป็นค าที่ใช้กนัอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็

ตาม ส านักงานราชบณัฑติยสภาได้ให้ความหมาย NGOs ในภาษาไทยว่า องคก์ารนอกภาครัฐ 
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วตัถุประสงคแ์ละวิธีวิจยั 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสาเหตุที่กลุ่มรักษ์เชียงของและสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ไม่มีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนการบริหารจัดการลุ่มน า้ของคณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือ และแผนปฏิบัติการระดับประเทศของ

คณะกรรมาธกิารแม่น า้โขง โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่เป็น NGOs ในจังหวัดเชียงรายที่ขับเคล่ือนประเดน็เกี่ยวกับ

แม่น า้โขง ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาเอกสารและข้อมูลทางอินเตอร์เนต็ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ

ต่างประเทศ รวมทั้งการสมัภาษณแ์บบไม่มโีครงสร้างจากประธานและสมาชิกกลุ่มรักษ์เชียงของและสมาคมเชียงแสนเมอืง

น่าอยู่ ซึ่งแบบสมัภาษณ์ที่ใช้เป็นค าถามปลายเปิดเน้นทางด้านการมีส่วนร่วมและความร่วมมือตามแนวคิดการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน า้แบบบูรณาการ เพ่ือศึกษาว่าภาคประชาสงัคมเข้าไปมีส่วนร่วมกบัภาครัฐหรือไม่ และภาครัฐให้ภาคประชาสงัคมเข้ามามี

ส่วนร่วมหรือไม่ นอกจากนี้  แบบสมัภาษณ์ดังกล่าวได้รับการทดสอบด้วยการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งหากพบว่ายังได้รับ

ข้อมูลไม่ครบถ้วน กจ็ะเพ่ิมเติมค าถามส าหรับรวบรวมข้อมูลต่อไป จนกระทั่งได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และน าข้อมูลที่ได้รับมา

วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยวิธกีารพรรณนา โดยใช้กรอบแนวคดิการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบบูรณาการ 

 

ผลการศึกษา  

 จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่กลุ่มรักษ์เชียงของและสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ไม่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการบริหาร

จัดการลุ่มน า้ของคณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือ และแผนปฏบิัติการระดับประเทศของคณะกรรมาธิการแม่น า้โขง 

ตามแนวคดิการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบบูรณาการในกรณีการบริหารจัดการอุทกภัยข้ามพรมแดนบริเวณจุดบรรจบของ

แม่น า้กกและแม่น า้โขง ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการล้มเหลว เป็นผลมาจากการที่ NGOs ขาด

เอกภาพและไม่มีความเข้มแข็ง อันเป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศ 

เนื่องจากกลุ่มรักษ์เชียงของจะมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับภาคส่วนที่มีจุดยืนตรงกันเท่านั้น ในขณะที่สมาคมเชียงแสน

เมอืงน่าอยู่ไม่ได้มสี่วนร่วมกบัชาวบ้าน NGOs และองคก์ารระหว่างประเทศ แต่สามารถมสี่วนร่วมกบัการด าเนินงานของภาครัฐ  

 ส าหรับกลุ่มรักษ์เชียงของ เป็นกลุ่มที่เกดิขึ้นจากการรวมตวักนัของคนในอ าเภอเชียงของ ในปี พ.ศ. 2539 ภายใต้การ

น าของนายนิวัฒน์ ร้อยแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการอุทกภัยที่ผ่านมา ทางกลุ่มเห็นว่าแท้จริงแล้วอุทกภัยเป็นเรื่องปกติทางธรรมชาติ จึงไม่ได้มีการด าเนินกิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกบัการจัดการอุทกภัยโดยตรง อย่างไรกต็าม ทางกลุ่มมีความเหน็ว่าเหตุการณ์ที่เกดิขึ้นในปัจจุบันมีลักษณะผดิ

ธรรมชาติ เนื่องจากระดับน า้ในแม่น า้โขงมีความผันผวน สามารถสูงขึ้นหลายเมตรภายในเวลาชั่วข้ามคืน และหากแม่น า้สาขา

ภายในประเทศสูงขึ้นเช่นกัน ชาวบ้านที่อาศัยหรือประกอบอาชีพริมแม่น า้กจ็ะเดือดร้อน และแม้ว่าการด าเนินการของ

ภาครัฐที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การติดสถานีวัดระดับน า้จะช่วยให้ชาวบ้านสามารถอพยพได้ทันเวลา แต่กไ็ม่สามารถลด

ความเสยีหายที่มต่ีอทรัพย์สนิและพืชผลทางการเกษตรได้ การด าเนินงานที่ผ่านมาของกลุ่มรักษ์เชียงของแม้ว่าจะมคีวามร่วมมอืกบั

ชาวบ้านผ่านการรณรงคใ์ห้ความรู้ เกี่ยวกบัผลกระทบจากโครงการพัฒนาแม่น า้โขงที่มต่ีอท้องถิ่น โดยการสร้างกระบวนการมสี่วน

ร่วมของคนในชุมชน มกีารศึกษาและท าวิจัยร่วมกนั เพ่ือสนับสนุนให้ชาวบ้านเป็นนักวิจัย ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านเกดิความรู้

และความเข้าใจในท้องถิ่นของตน ทั้งยังสามารถสร้างเครือข่ายการท างานในลุ่มน า้กกร่วมกบักลุ่มนิเวศลุ่มน า้กก เพ่ือให้เกดิ

การสร้างองค์ความรู้  การแลกเปล่ียนปัญหาระหว่างกนั อนัน าไปสู่การเกดิเครือข่ายระหว่างภาคประชาสงัคมได้กต็าม แต่

ลักษณะของความร่วมมือดังกล่าวเป็นการร่วมมือกับกลุ่มที่มีเป้าหมายร่วมกันเท่านั้นเพ่ือให้เกิดเป็นเครือข่ายที่ท างานใน

ทิศทางเดียวกัน โดยสถานการณ์นี้ ได้แสดงให้เหน็ถึงการขาดเอกภาพระหว่างภาคประชาสงัคมทั้งหมด และการไม่เป็น

ตัวแทนของประชาชนโดยรวม เนื่องจากกลุ่มรักษ์เชียงของเลือกที่จะร่วมมือกบัภาคประชาสงัคมที่มีแนวคิดไปในทศิทาง

เดยีวกนัเท่านั้น และไม่ร่วมมอืกบักลุ่มอื่นซึ่งมแีนวทางการด าเนินงานที่แตกต่างกนั  

จากปัญหาด้านความเป็นเอกภาพของภาคประชาสงัคมและสถานะการเป็นตัวแทนของภาคประชาชนของ NGOs ที่

เกดิขึ้นได้น าไปสู่ปัญหาเรื่องความร่วมมอืของกลุ่มรักษ์เชียงของกบัภาครัฐและองคก์ารระหว่างประเทศ ซึ่งทางกลุ่มมองว่า

การด าเนินงานของทั้งสองภาคส่วนมปัีญหา เนื่องจากมทีศิทางการด าเนินงานที่แตกต่างจากการด าเนินงานของกลุ่มที่เน้นการ

บริหารจัดการทรัพยากรน า้ด้วยภมูิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยกลุ่มรักษ์เชียงของมีความเหน็ว่าการที่ภาครัฐ
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แบ่งขอบเขตความรับผิดชอบเป็นช่วงเป็นตอนตามขอบเขตการปกครอง เป็นการขัดกบัธรรมชาติของแม่น า้ และน าไปสู่การ

ด าเนินโครงการของแต่ละหน่วยงานที่มีความซ า้ซ้อน ดังสงัเกตได้จากโครงการขุดลอกแม่น า้เพ่ือป้องกนัปัญหาอุทกภัยซึ่งมี

ความซ า้ซ้อนจากหลายหน่วยงาน กลุ่มรักษ์เชียงของจึงได้พยายามเสนอแนะให้ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการลุ่มน า้

กกและโขงภาคเหนือปรับปรุงการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการจัดท าแผนการบริหารจัดการลุ่มน ้ากกและโขง

ภาคเหนือ ให้สามารถร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมจัดการ เพ่ือก่อให้เกดิการได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั และวิธกีารบริหาร

จัดการทรัพยากรน า้ที่ควรบริหารจัดการแม่น า้ทั้งสายโดยค านึงถงึความสมัพันธร์ะหว่างต้นน า้ กลางน า้ และท้ายน า้ อย่างไร

กต็าม แม้ว่ากลุ่มรักษ์เชียงของจะได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือเมื่อเข้าร่วมการประชุมรับ

ฟังความต้องการของประชาชนซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการลุ่มน า้เป็นประจ าทุกปี แต่ในทางปฏบิัติข้อเสนอของกลุ่มรักษ์เชียง

ของกลับไม่เคยได้รับการตอบสนอง เนื่องจากคณะกรรมการลุ่มน า้ไม่ได้น าค าแนะน าเหล่านั้นมาปฏบิัติให้เกดิผลอย่างเป็น

รปูธรรม จึงเป็นสาเหตใุห้กลุ่มรักษ์เชียงของไม่ได้มสี่วนร่วมกบัคณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือ 

 ส าหรับองค์การระหว่างประเทศ กลุ่มรักษ์เชียงของมีความเห็นว่าคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง เป็นองค์การ

ระหว่างประเทศที่ไม่มีบทบาทในการบริหารจัดการแม่น า้โขง ไม่สามารถส่งเสริมความร่วมมือของภาคประชาสงัคมได้ 

เนื่องจากไม่สามารถผลักดนัข้อเรียกร้องของกลุ่มและเครือข่ายให้เกดิผลในทางปฏบิตั ิจากสถานการณท์ั้งสองกรณ ีส่งผล

ให้กลุ่มรักษ์เชียงของไม่เข้าร่วมในการประชุมเพ่ือจัดท าแผนการบริหารจัดการลุ่ มน ้ากกและโขงภาคเหนือของ

คณะกรรมการลุ่มน ้ากกและโขงภาคเหนือ และไม่เข้าร่วมการประชุมเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการระดับประเทศของ

คณะกรรมาธกิารแม่น า้โขง ถึงแม้ว่าทั้งสองหน่วยงานจะเชิญกลุ่มรักษ์เชียงของเข้าร่วมการประชุมกต็าม เนื่องจาก

กลุ่มรักษ์เชียงของมีความเหน็ว่าคณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือและคณะกรรมาธกิารแม่น า้โขงมีแนวทาง การ

ด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องกบัแนวทางของกลุ่มและไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ โดยสิ่งที่เกดิขึ้นน าไปสู่ความ

ล้มเหลวของการมสี่วนร่วมตามแนวคดิการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบบูรณการ
2
 

ส าหรับสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ ซึ่งเป็นสมาคมที่จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2548 

โดยมีนายสเุทพ ล้อสทีอง เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมของ เมือง

เชียงแสน ส าหรับเหตุการณ์อุทกภัยอนัเกดิจากแม่น า้โขง ทางสมาคมไม่ได้มีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจัดการ

อุทกภัย แต่เน้นการด าเนินงานทางด้านการต่อต้านการสร้างท่าเรือเชียงแสน การสร้างเขื่อนในแม่น า้โขง และการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมของเมืองเชียงแสน โดยสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่มีความเห็นต่อการแจ้ งเตือนอุทกภัยของภาครัฐว่า

ชาวบ้านไม่ค่อยรับทราบสถานการณแ์ม่น า้โขง เนื่องจากภาครัฐจะแจ้งกต่็อเมื่อระดบัน า้สงูใกล้จะเกดิอทุกภัยแล้ว  

ส าหรับการด าเนินงานร่วมกบัคณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือในการจัดท าแผนการบริหารจัดการลุ่ม

น า้กกและโขงภาคเหนือที่ผ่านมา ทางสมาคมไม่ได้มคีวามร่วมมอืกบัภาคประชาสงัคมอื่นๆ นอกจากนั้น สมาคมเชียงแสน

เมอืงน่าอยู่ยังมคีวามเหน็ว่าชาวบ้านให้ความส าคญักบัชีวิตประจ าวันของตนเองมากกว่าการด าเนินการร่วมกบัสมาคม ทั้งยังมี

แต่ความหวาดกลัวภาครัฐ ไม่กล้าแสดงออกในกรณีที่มีความเหน็แตกต่าง ในเวลาเดียวกนั สมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ไม่ได้

ร่วมมือกับ NGOs กลุ่มอื่นๆ เนื่องจากมีแนวทางการด าเนินงานที่แตกต่าง อย่างไรกต็าม สมาคมได้เข้าร่วมการประชุมเพ่ือ

จัดท าแผนการบริหารจัดการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือ โดยคุณสุเทพ ล้อสีทอง ในฐานะประธานสมาคมได้เข้าร่วมการ

ประชุมและด าเนินการจัดท าแผนดังกล่าว ซึ่งคุณสเุทพสามารถแสดงความคิดเหน็และให้ข้อเสนอแนะแก่ที่ประชุม และ

ขอให้ภาครัฐจัดท าโครงการพัฒนาลานเอนกประสงค์ริมแม่น ้าโขงบริเวณอ าเภอเชียงแสน อย่างไรกต็าม  คุณสุเทพมี

ความเหน็ว่าหากสิ่งที่ตนเองเสนอแล้วรัฐไม่น าไปพิจารณาหรือปฏบิัติกไ็ม่สามารถท าอะไรได้ เพราะตนเองได้ท าหน้าที่ใน

การมีส่วนร่วมตามสิทธิของตนเองแล้ว โดยสิ่งที่เกิดขึ้นพบว่าคณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือไม่ได้น าเอาข้อ

เรียกร้องของสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ไปปฏิบัติ นอกจากนี้  แม้ว่าคณะกรรมาธิการแม่น า้โขงจะเป็นองค์การระหว่าง

ประเทศที่ท าหน้าที่เกี่ยวกบัการบริหารจัดการอุทกภัยในภมูิภาคลุ่มน า้โขงตอนล่าง แต่สมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่กไ็ม่ได้

รู้จักหรือเคยมีส่วนร่วมกบัคณะกรรมาธกิารแม่น า้โขง ดังนั้น แม้ว่าการที่สมาคมได้มีส่วนร่วมกบัคณะกรรมการลุ่มน า้กก

                                           

2
 สมัภาษณผ์ู้แทนกลุ่มรักษ์เชียงของ  28เมษายน 2559 
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และโขงภาคเหนือในการจัดท าแผนการบริหารจัดการลุ่มน า้ แต่การตระหนักถึงบทบาทของตนเองเพียงแค่การสื่อสาร

ความคิดเห็นหรือความต้องการต่อภาครัฐ โดยที่ภาครัฐจะน าความเห็นเหล่านั้นไปปฏิบัติหรือไม่กไ็ม่ส าคัญ และการที่

ภาครัฐไม่รับเอาความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของภาคประชาสงัคมไปปฏบิัติ รวมถึงการที่สมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ไม่

รู้ จักคณะกรรมาธิการแม่น ้าโขง จึงสามารถกล่าวได้ว่าสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย 

(Meaningful Participation) ในการบริหารจัดการอุทกภัยข้ามพรมแดนร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือและ

คณะกรรมาธกิารแม่น า้โขง ตามแนวคดิการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบบูรณาการ
3
 

 จากข้อมูลข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงความไม่มีเอกภาพและความอ่อนแอของ NGOs ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จัดการอุทกภัยข้ามพรมแดนแบบบูรณาการ ซึ่งส่งผลให้ภาคประชาสังคมไม่สามารถมีส่วนร่วมกับภาครัฐและองค์การ

ระหว่างประเทศตามที่แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบบูรณาการได้เสนอไว้ เนื่องจาก NGOs ไม่สามารถ

ผลักดนัข้อเรียกร้องของตนเองได้ส าเรจ็ เพราะไม่มแีนวร่วมจากชาวบ้านและ NGOs กลุ่มอื่นๆ สนับสนุน ท าให้ขาดก าลังที่จะ

เรียกร้องให้ภาครัฐปฏบิตัิตาม ซึ่งเป็นเหตใุห้กลุ่มรักษ์เชียงของเลือกที่จะไม่มส่ีวนร่วมในการจัดท าแผนการบริหารจัดการ

ลุ่มน ้ากกและโขงภาคเหนือร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน ้ากกและโขงภาคเหนือ และแผนปฏิบัติการระดับประเทศ

คณะกรรมาธิการแม่น า้โขง รวมทั้งเป็นเหตุให้การมีส่วนร่วมของสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ในการจัดท าแผนการบริหาร

จัดการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือร่วมกบัคณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือไม่สามารถผลักดันข้อเรียกร้องต่างๆ ให้

คณะกรรมการลุ่มน า้น าไปปฏบิตัไิด้เลย 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

แนวคดิการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบบูรณาการได้รับค าจ ากดัความโดยองคก์ารโกลบอล วอร์เตอร์ พาร์ท

เนอร์ชิพ  ว่าเป็นแนวคิดที่กล่าวถึงกระบวนการส่งเสริมการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ ทรัพยากรที่ดิน และ

ทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลประโยชน์สูงสดุทางเศรษฐกิจและสังคม โดยค านึงถึงความเป็นธรรมทางสงัคมและ

ความยั่งยืนของระบบนิเวศน์ และให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการ ร่วม

ตดัสนิใจ เพ่ือให้เกดิประสทิธภิาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ (Global Water Partnership, 2010, March 25) 

อย่างไรกต็าม แม้ว่าความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจะเป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ แต่

การศึกษาของ Wajjwalku (2015) ได้ค้นพบว่าความร่วมมือและการมสี่วนร่วมของภาคประชาสงัคมยังขาดความชัดเจนในด้าน

ของคุณภาพ ถึงแม้ว่าภาคประชาสงัคมจะมีโอกาสเข้าร่วมเวทรีับฟังความคิดเหน็ แต่กไ็ม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่าผลประโยชน์

และข้อเรียกร้องเหล่านั้นจะได้รับการตอบสนอง โดยงานวิจัยนี้จะขยายความข้อถกเถยีงของ Wajjwalku โดยวิเคราะห์ความ

ร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคมในการบริหารจัดการอุทกภัยข้ามพรมแดนแบบบูรณาการในลุ่มน า้กก ภายใต้

การประยุกต์ใช้แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบบูรณาการ เพ่ือชี้ วัดถึงความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาสงัคม และแสดงให้เหน็ว่าการบริหารจัดการอุทกภัยข้ามพรมแดนแบบบูรณาการไม่เกดิขึ้นจริง 

ส าหรับกรณกีารบริหารจัดการอุทกภัยข้ามพรมแดนบริเวณจุดบรรจบของแม่น า้กกและแม่น า้โขง ภาคประชาสงัคมถือ

เป็นภาคส่วนส าคัญที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกดิขึ้น ประกอบกบัการ

ตระหนักถึงความส าคัญของภาคประชาสังคมดังปรากฎอยู่ในกฎหมายและนโยบายทั้งในระดับประเทศและระหว่าง

ประเทศ อย่างไรกต็าม จากสถานการณ์ที่เกดิขึ้นในบ้านสบกก อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่าภาคประชาสงัคมไม่ได้

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน า้ตามแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบบูรณาการ เช่น ไม่ได้มีส่วนร่วม  กับ

คณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือในการจัดท าแผนการบริหารจัดการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือ และคณะกรรมาธกิารแม่น า้

โขงในการจัดท าแผนปฏบิัติการระดับประเทศ เนื่องจากภาคประชาสงัคมขาดเอกภาพและมีความอ่อนแอท าให้ไม่มพีลัง

ผลักดัน นอกจากนั้นยังมีวาระของตนเองที่ไม่ใช่ความต้องการของประชาชนด้วย จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชาชน

ทั้งหมด ไม่สามารถต่อรองกบัภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศได้ น าไปสู่ความไม่สามารถในการมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน

                                           

3
 สมัภาษณผ์ู้แทนสมาคมเชียงแสนเมอืงน่าอยู่  24เมษายน 2559 
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กบัคณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือและคณะกรรมาธกิารแม่น า้โขงในการบริหารจัดการอุทกภัยได้อย่างมีความหมาย 

ส่งผลให้การมีส่วนร่วมตามแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน า้แบบบูรณาการซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในนโยบายการบริหาร

จัดการทรัพยากรน า้ทั้งในระดบัประเทศและระหว่างประเทศไม่ประสบผลส าเรจ็ 

ส าหรับบริบทระดบัประเทศ เนื่องจากภาคประชาสงัคมเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการตดัสนิใจของรัฐ ในทาง

หลักการ ภาคประชาสงัคมจึงควรมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสนิใจบริหารจัดการทรัพยากรน า้ เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนมี

ผลกระทบต่อวิถีชีวิต อีกทั้ง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจยังถือเป็นหัวใจของวัฒนธรรมพลเมืองตามแนวทาง

ประชาธปิไตย (Priscoli, 2004) อย่างไรกต็าม ในทางปฏบิตัิพบว่าภาคประชาสงัคมมักมีบทบาทเชิงรับ (Passive participation) ต่อ

การมีส่วนร่วม (Heyd & Neef, 2004) ซึ่งอนัที่จริงแล้วภาคประชาสงัคมสามารถมีบทบาทด้านการมีส่วนร่วมได้มากกว่า

ที่เป็นอยู่ เนื่องจากกฎหมายได้ให้อ านาจดงักล่าวแก่ภาคประชาสงัคม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

และ พ.ศ. 2550 ได้ให้สิทธิแก่ภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากร การ รับทราบ

ข้อมูล และการแสดงความคิดเห็น (ราชกิจจานุเบกษา, 11 ตุลาคม 2540 และ 24 สิงหาคม 2550) นอกจากนี้  

แผนปฏิบัติการของประเทศ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้กล่าวถึง

บทบาทของภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.) และฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้ระบุถึงการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

วางแผนและบริหารจัดการด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นผสานกับเทคโนโลยีการจัดการน า้ เพ่ือให้ชุมชนมีขีด

ความสามารถในการพัฒนาที่สอดคล้องกบัสภาพทางสงัคม และเป็นการแก้ไขปัญหาที่ประชากรมีขีดความสามารถในการ

รับมอืกบัผลกระทบจากอทุกภัยด้วยตนเองต ่า (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ ม.ป.ป.) 

อย่างไรกต็าม ในทางปฏบิตัพิบว่า NGOs ทั้งสองกลุ่มไม่ได้มสี่วนร่วมกบัการด าเนินงานของภาครัฐตามสทิธขิอง

ตนเอง โดยกลุ่มรักษ์เชียงของและสมาคมเชียงแสนเมอืงน่าอยู่ไม่ได้มสี่วนร่วมอย่างมคีวามหมายในการเข้าร่วมการประชุม

เพ่ือจัดท าแผนการบริหารจัดการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือร่วมกบัคณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือ ซึ่งแผนดงักล่าว

มีความส าคัญต่อทุกภาคส่วน เนื่องจากเป็นการก าหนดทศิทางการพัฒนาลุ่มน า้ในทุกมิติ รวมถึงการบริหารจัดการอุทกภัย อนั

จะส่งผลโดยตรงต่อภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ลุ่มน า้ทั้งหมด โดยปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาอันเนื่องมาจากการขาดเอกภาพ

ระหว่าง NGOs ทั้งสองกลุ่ม ที่มีจุดยืนต่อการรณรงค์เกี่ยวกบัแม่น า้โขงที่ต่างกนั โดยกลุ่มรักษ์เชียงของให้ความส าคัญกับ

การต่อต้านการสร้างเขื่อนในแม่น า้โขงของประเทศจีนและลาวเพราะมีข้อห่วงกังวลถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนริม

แม่น า้โขง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในแม่น า้โขง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอนุรักษ์ปลาบึก ในขณะที่สมาคมเชียง

แสนเมืองน่าอยู่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองเชียงแสนที่ผู้คนพ่ึงพิงอยู่กับแม่น า้โขง รวมถึงการต่อต้านการสร้าง

ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 อนัเป็นท่าเรือที่มกีารก่อสร้างในแม่น า้โขง ซึ่งอาจมผีลกระทบต่อวิถชีีวิตของคนในพ้ืนที่ แต่ไม่เหน็

ด้วยกบัการอนุรักษ์ปลาบกึ เนื่องจากกรมประมงได้เป็นผู้รับผดิชอบอยู่แล้ว จากการมข้ีอห่วงกงัวลที่แตกต่างกนัส่งผลให้ NGOs 

ทั้งสองกลุ่มไม่สามารถร่วมมือกนัเพ่ือก่อให้เกดิการบูรณาการในการด าเนินงาน ซึ่งน าไปสู่การไม่มีจุดร่วมทางการด าเนินงาน

และการไม่มีอ านาจในการเจรจากบัคณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือ และเมื่อ NGOs ขาดเอกภาพและความเข้มแขง็ 

ข้อเรียกร้องต่างๆ กไ็ม่มพีลังและไม่ได้รับการตอบสนองจากคณะกรรมการลุ่มน า้ เนื่องจากเป็นการเรียกร้องจาก NGOs บาง

กลุ่ม ซึ่งไม่สามารถเป็นตวัแทนของภาคประชาสงัคมในลุ่มน า้โดยภาพรวมได้ ดงัเช่นการที่ข้อเสนอแนะของกลุ่มรักษ์เชียงของ

ที่ได้เสนอให้คณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ให้มีสัดส่วนจากผู้แทนภาค

ประชาสงัคมที่เป็นคนในพ้ืนที่ให้มากขึ้น หรือข้อเสนอของสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ที่ต้องการคดัค้านการสร้างท่าเรือเชียง

แสนแห่งที่ 2 โดยคณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือกไ็ม่ได้ท าให้ข้อเสนอทั้งสองเกดิผลในทางปฏบิตัิอย่างเป็นรปูธรรม

และมคีวามเหน็ว่าข้อเสนอของ NGOs เป็นเร่ืองที่ขาดความเหมาะสมและเป็นไปไม่ได้ที่จะท าให้เกดิผลในทางปฏบิตัิ
4
 ซึ่งผลที่

ตามมากค็อืการที่ NGOs ถอยห่างออกจากการมสี่วนร่วมกบัภาครัฐ นอกจากนี้  การที่ NGOs บางกลุ่มยังไม่สามารถก้าวข้าม

แนวคิดที่ว่าการได้เข้าไปมีพ้ืนที่ในที่ประชุมและมีโอกาสแสดงความคิดเหน็ของตนเองต่อภาครัฐในที่ประชุมเพ่ือร่วมจัดท า

                                           

4
 สมัภาษณผ์ู้แทนคณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือ 28 ,เมษายน 2559 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1250 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

แผนการบริหารจัดการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือคือการมสี่วนร่วม ซึ่งแท้จริงแล้วข้อเรียกร้องของ NGOs ในฐานะผู้แทน

ภาคประชาสังคมจ าเป็นต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการลุ่มน า้กกและโขงภาคเหนือเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้

สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของภาคประชาสงัคม ดงันั้น แม้ว่าภาคประชาสงัคมจะมสีทิธติามกฎหมายใน

การมส่ีวนร่วมกบัภาครัฐ แต่สถานการณท์ี่เกดิขึ้นได้แสดงให้เหน็ว่าภาคประชาสงัคมไม่ได้มีส่วนร่วมกบัภาครัฐ และการมี

สทิธดิังกล่าวกไ็ม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่าผลประโยชน์และข้อเรียกร้องของภาคประชาสงัคมจะได้รับการตอบสนอง (Wajjwalku, 

2015) เนื่องจากการขาดเอกภาพและพลังของ NGOs ที่จะเจรจาต่อรองกบัภาครัฐในฐานะที่เป็นตัวแทนของภาคประชา

สงัคมทั้งหมด 

นอกจากนี้  ในมิติระหว่างประเทศ แม้ว่าภาคประชาสังคมได้มีสิทธใินการมีส่วนร่วมตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการลุ่มน า้โขง พ.ศ. 2559-2563 ที่กล่าวถงึการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคมในกระบวนการวางแผนและการด าเนินการตาม

แผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศและระดับภมูิภาค (Mekong River Commission, 2016, pp. 73-76) แต่ในทาง

ปฏิบัติกลุ่มรักษ์เชียงของและสมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่กลับไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ

ระดับประเทศของคณะกรรมาธิการแม่น า้โขง โดยสาเหตุของการไม่มีส่วนร่วมส าหรับกลุ่มรักษ์เชียงของเป็นเพราะ

กลุ่มเลือกไม่มีส่วนร่วม เนื่องจากเห็นว่าคณะกรรมาธิการแม่น า้โขงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขา 

เพราะเป็นองค์การที่มีข้อจ ากดัในด้านสถาบันที่ไม่สามารถน าข้อห่วงกงัวลหรือข้อเรียกร้องของภาคประชาสงัคมไปปฏบิตัใิห้

เกดิผลเป็นรูปธรรมได้ ดังเช่นกรณทีี่ภาคประชาสงัคมแสดงข้อคัดค้านการสร้างเขื่อนในแม่น า้โขงของประเทศจีนและลาว

ผ่านคณะกรรมาธกิารแม่น า้โขง เนื่องจากห่วงกงัวลต่อผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจเกดิขึ้นต่อแม่น า้โขงและส่งผลถึงวิถี

ชีวิตของภาคประชาสงัคม ซึ่งในปัจจุบนัพบว่าระดบัแม่น า้โขงมคีวามผนัผวนผิดฤดูกาล เกดิเหตกุารณอ์ทุกภัยริมฝั่งแม่น า้โขง

ในช่วงฤดูแล้ง จากการรายงานข่าวของหนังสอืพิมพ์ไทยโพสต์ (13 มีนาคม 2558) พบว่า ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2558 

ระดับแม่น า้โขงได้สูงขึ้นและท่วมพ้ืนที่การเกษตรริมฝั่งโขงบริเวณจังหวัดเชียงราย ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและพืชผลทาง

การเกษตรของชาวบ้านอย่างหนัก โดยผลที่เกดิขึ้นคือคณะกรรมาธกิารแม่น า้โขงไม่สามารถผลักดันข้อเรียกร้องจากภาคประชา

สงัคมให้เกดิผลออกมาตามที่ภาคประชาสงัคมปรารถนา เนื่องจากมีบทบาทเชิงสถาบันที่จ ากดั ไม่มีอ านาจบังคับให้ประเทศ

อื่นๆ ปฏิบัติตามได้ ส่งผลให้กลุ่มรักษ์เชียงของเกิดการต่อต้านและไม่เข้าร่วมการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับประเทศของ

คณะกรรมาธิการแม่น า้โขง ถึงแม้ว่าจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเพ่ือด าเนินการดังกล่าว นอกจากนี้  การมีส่วนร่วมของ

สมาคมเชียงแสนเมอืงน่าอยู่กไ็ม่ได้เกดิขึ้นในการด าเนินงานร่วมกบัคณะกรรมาธกิารแม่น า้โขง โดยเหตผุลของการไม่เข้าร่วมของ

สมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่แตกต่างจากกลุ่มรักษ์เชียงของและมีความน่าสนใจคือ สมาคมเชียงแสนเมืองน่าอยู่ไม่รู้ จัก

คณะกรรมาธิการแม่น า้โขง ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แสดงให้เหน็ว่าการมีส่วนร่วมของกลุ่มรักษ์เชียงของและสมาคมเชียง

แสนเมืองน่าอยู่ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น า้โขงไม่ประสบผลส าเรจ็ตามที่แนวคิดการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน า้แบบบูรณาการได้เสนอไว้ เนื่องจาก NGOs ทั้งสองกลุ่มขาดเอกภาพและขาดความร่วมมือระหว่างกันเพ่ือหา

จุดยืนร่วมในการแสดงข้อเรียกร้องหรือข้อห่วงกังวลที่มาจากภาคประชาสังคมทั้งหมด ส่งผลให้ข้อเรียกร้องไม่ได้รับการ

ตอบสนอง ซึ่งน าไปสู่การที่ NGOs เพิกเฉยต่อการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมาธิการแม่น า้โขงเพราะไม่สามารถตอบสนองต่อ

ความต้องการของตนเอง ดงันั้น การมสี่วนร่วมอย่างมีความหมาย (Meaningful participation) ระหว่างภาคประชาสงัคม

และองค์การระหว่างประเทศจึงยังไม่เกดิขึ้นในกรณีการบริหารจัดการอุทกภัยข้ามพรมแดนบริเวณจุดบรรจบของแม่น า้

กกและแม่น า้โขง 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ท าให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาสงัคมไม่เกดิขึ้น คือ การที่ NGOs ขาดเอกภาพไม่มี

ความร่วมมือระหว่างกนั ส่งผลให้ไม่สามารถเรียกร้องให้ภาครัฐน าความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะของตนไปสู่ การปฏบิัติ ท าให้ 

NGOs เลือกไม่มีส่วนร่วมกับภาครัฐ รวมทั้ง การที่โครงสร้างเชิงสถาบันและองค์กรทั้งในระดับประเทศและระหว่าง

ประเทศมีการด าเนินการที่ขัดกันเอง ถึงแม้ว่ากฎหมายให้หน่วยงานสนับสนุนการมีส่วนร่วม แต่หน่วยงานกไ็ม่สามารถ

ท าได้ โดยคณะกรรมการลุ่มน ้ากกและโขงภาคเหนือเห็นว่าข้อเรียกร้องของ NGOs เป็นเร่ืองที่เป็นไปไม่ได้จึงไม่
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ด าเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าว ในขณะที่คณะกรรมาธกิารแม่น า้โขงมีอ านาจที่จ ากดัจึงไม่สามารถผลักดันข้อ

เรียกร้องของภาคประชาสงัคมให้เกดิผลขึ้นได้ในระดับระหว่างประเทศ เพราะไม่สามารถบังคับให้ประเทศอื่นๆ ปฏิบัติ

ตาม ดังนั้น ภาคประชาสังคมจึงไม่มีส่วนร่วมกับภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุให้การ บริหาร

จัดการอทุกภัยข้ามพรมแดนแบบบูรณาการบริเวณจุดบรรจบของแม่น า้กกและแม่น า้โขงล้มเหลว 
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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบกลยุทธท์างการตลาดภายใต้แนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกจิไทยแลนด์

4.0 ของธุรกจิผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางสมุนไพรย่ีห้อ เดอลีฟ ทานาคา งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพจากการรวบรวม

ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ นายศุภชัย จูพาณิชย์ เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางสมุนไพรย่ีห้อ   เดอลีฟ ทา

นาคาและมกีารเกบ็รวบรวมข้อมูลทุติยภมูจิากสื่อออนไลน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา

วิเคราะห์ 

 จากการวิจัยพบว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางสมุนไพรย่ีห้อ เดอลีฟ ทานาคา มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

ไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ และใช้กลุ่มเทคโนโลยีดิจิตัล โดยผ่านกระบวนการการใช้

นวัตกรรมผสมกบัองคค์วามรู้ในการพัฒนาไม้ทานาคาทั่วไปมาให้มาเป็นผลิตภัณฑท์ี่มไีม้ทานาคาเป็นส่วนประกอบในการ

ผลิตเคร่ืองส าอางสมุนไพร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสนิค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาที่มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพผลิตภัณฑ์

และได้มกีารน ากลยุทธส์่วนประสมทางการตลาด 4Ps มาประยุกตใ์ช้ในธรุกจิผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางสมุนไพรย่ีห้อ เดอลีฟ 

ทานาคา เพ่ือให้ผลิตภัณฑเ์ป็นที่รู้จักในตลาดและมยีอดขายเพ่ิมมากขึ้น 

ค าส าคญั:  กลยุทธก์ารตลาด  ผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางสมุนไพร สว่นประสมทางการตลาด 

 

Abstract 

     This research aimed to study model of herbal cosmetics business brand Deleaf Thanaka under Thailand 4.0 

concept. This research paper is qualitative by collecting primary data by interviewed Mister Supachai  Jupanich the 

owner of the herbal cosmetics business brand Deleaf thanaka and secondary data from online media and related 

research papers. Analyze thedata bydescriptive analysis  

 The result found that the herbal cosmetics business brand Deleaf Thanaka bringing economic development 

plan, Thailand 4.0 used in the manufacturing of health products and the use of digital technology. Through the 

process of the of innovative with knowledge in developing wood Tanaka general to come into a product with a 

wood Tanaka is component in the manufacture of herbal cosmetics to add value to products. Whether the prices are 

appropriate to the product quality. That applying the marketing  mix  4Ps strategy applied in herbal cosmetics  

business  brand Deleaf Thanaka to be known in market and sales increase. 

Keywords:  Marketing strategy Herbal cosmetics brand  Marketing mix 
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บทน า 

  ในปัจจุบันประเทศไทยได้น าโครงสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกจิไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ในการขับเคลื่อนการเติบโต

ทางเศรษฐกจิชุดใหม่และธุรกจิ SMEs แบบดั้งเดิมมาเป็นธุรกจิ SMEs แบบใหม่ ซึ่งการเจริญเติบโตของเศรษฐกจิและ

ธุรกิจยุคใหม่นั้นได้มีการน านวัตกรรมมาใช้พัฒนาการด าเนินธุรกิจ และเปล่ียนประเทศภาคอุตสาหกรรมไปสู่ด้าน

เทคโนโลยี อีกทั้งยังมีการพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาต่อยอดน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ โดย

ประกอบด้วย 5 กลุ่มเป้าหมายดังนี้  1.กลุ่มอาหาร 2.กลุ่มสุขภาพ 3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 4.กลุ่มดิจิตอล 5.

กลุ่มอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์ (บวร เทศารินทร์,2559: 1)  ซึ่งในที่นี้ ได้มีนักธุรกจิหลายรายได้พยายามพัฒนาธุรกิจ

ของตนเองให้เข้ากบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิประเทศไทย 4.0 หลายธรุกจิ  

 โครงการหลักแผนพัฒนาเศรษฐกจิประเทศไทย 4.0 คือการใช้นวัตกรรมที่แปลกใหม่มาประยุกต์ใช้ในการท า

ธุรกิจ จากที่กล่าวข้างต้นในเร่ืองของการท าธุรกิจเคร่ืองส าอางในปัจจุบันได้มีการน านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต

เคร่ืองส าอางที่ผลิตจากสมุนไพรมากขึ้นและก าลังเป็นที่นิยมอย่างมากทั่วโลก(พรเทพ ฉัตรทพิย์มงคล, 2550: 2) ท าให้

เกดิการแข่งขนักนัอย่างแพร่หลายซึ่งย่ีห้อที่ได้รับความนิยม (MGR, 2547: 3) ได้แก่อภัยภเูบศร, ศรีจันทร,์ Skin food,  

Innisfree ฯลฯ ซึ่งย่ีห้อดังกล่าวมีการผลิตในประเทศและน าเข้ามาจากต่างประเทศ จนกระทั่งได้ค้นพบผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางสมุนไพรที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติย่ีห้อ เดอลีฟ ทานาคา ซึ่งเป็นธุรกจิ SMEsรูปแบบใหม่ซึ่งตอบโจทย์

แผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0และมีกระแสตอบรับในเชิงบวก (รายการ Voice Market, 2556: 4) และได้รับ

ความนิยมมากในกลุ่มผู้หญิงชนชั้นกลางอายุ20ปีขึ้นไปที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑดู์แลผิวหน้าและเคร่ืองส าอางที่ที่มี

ส่วนผสมจากสมุนไพร(คมคดิธรุกจินิวเจน, 2558: 5) 

 การก าหนดกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นไปสู่ความสอดคล้องกับยุคแห่งการเปล่ียนแปลงสูงการเตรียมพร้อม

ส าหรับการวางแผนกลยุทธเ์พ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกดิขึ้นจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกบัการก าหนดกลยุทธ ์(สกุญัญา 

สุจาค า,2559) ได้มีการศึกษาการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์การตลาดจะท าให้ผลิตภัณฑ์มีความสามารถในการ

ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจอย่างยั่งยืนเพ่ือเป็นการยกระดับสินค้าให้มีความ

สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคแห่งการเปล่ียนแปลงสูงและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าป้าหมายทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า แนวทางการก าหนดกลยุทธก์ารตลาดต้องสอดคล้องกบัยุคปัจจุบัน เช่นมี

การพัฒนาสนิค้าให้เป็นsmart product เพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในยุคพัฒนาเศรษฐกจิไทยแลนด ์4.0 

 บริษัทมีความสุขทุกวัน ได้มีการน าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 4.0 มาใช้ในองค์กรธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง

สมุนไพรย่ีห้อ เดอลีฟ ทานาคา โดยจุดเร่ิมต้นของการท าธุรกิจนี้ เกิดจากการเห็นประโยชน์ของทานาคาซึ่งเป็นตัวจุด

ประกายให้ คุณศุภชัย จูพาณชิย์ คดิค้นและท าการศึกษาเรื่องราวของทานาคาอย่างจริงจังก่อนที่จะน ามาเป็นส่วนผสมหลัก

เป็นเครื่องส าอางเช่นแป้งฝุ่ นทานาคาแบบกระป๋อง และเดอลีฟ ทานาคา มอยสเ์จอร์ไรซิ่งครีม ซึ่งผลิตภัณฑ ์ทั้ง 2 ชนิด

ทาง เดอลีฟ ได้มีการน าเข้าไม้ทานาคาผ่านการคัดสรรเป็นพิเศษเพ่ือให้ได้ไม้ทานาคาที่มีคุณภาพดีมาผสมกบัส่วนผสม

อื่นๆ เช่นสมุนไพรในประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติบ ารุงผิวหน้า เช่น ว่านหางจระเข้ เป็นต้น(ASTVผู้จัดการออนไลน์, 

2557: 6)  เพ่ือใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกิจและมีการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาและสินค้า

สขุภาพไม่ใช่สนิค้าการเกษตรและใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการใช้สื่อดิจิทลัเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายการ

ขายผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นกการก าหนดกลยุทธ์การตลาดที่ดีนั้นเป็นสิ่งส าคัญซึ่งจะท าให้ธุรกิจได้มีแนวทางในการ

วางแผนธุรกจิที่เหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยจะศึกษารูปแบบกลยุทธก์ารตลาดของผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางสมุนไพรย่ีห้อเดอลีฟ

ทานาคาซึ่งธรุกจิมคีวามสอดคล้องกบัแผนพัฒนาเศรษฐกจิไทยแลนด์4.0ในการพัฒนากลยุทธซ์ึ่งเกี่ยวข้องกบัสนิค้า smart 

product การท าวิจัยนี้ เพ่ือเป็นแนวการก าหนดกลยุทธก์ารตลาดโดยสามารถน าไปพัฒนาต่อได้ในอนาคต 
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.เพ่ือศึกษารปูแบบกลยุทธท์างการตลาดของธรุกจิผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางสมุนไพรย่ีห้อ เดอลีฟ ทานาคา 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. ขอบเขตด้านประชากร ผู้ ให้ข้อมูลหลัก คือ นาย ศุภชัย จูพาณิชย์  เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง

สมุนไพรย่ีห้อเดอลีฟทานาคา 

 2. ขอบเขตด้านเนื้ อหา การวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยมุ่งเน้นที่จะศึกษารูปแบบกลยุทธก์ารตลาดผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอาง

สมุนไพรย่ีห้อเดอลีฟ ทานาคา ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยได้ศึกษาจากเอกสารเพ่ิมเติม ได้แก่เสื่อออนไลน์และ

งานวิจัยต่างๆ ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกของเจ้าของธุรกิจเคร่ืองส าอางสมุนไพรย่ีห้อเดอลีฟ ทานาคา คือ นาย

ศุภชัย จูพาณชิย์ 

 3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ศึกษารูปแบบกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางสมุนไพรย่ีห้อเดอลีฟ ทานาคา 

บริษัท มีความสุขทุกวัน จ ากัด  42/22 ซอยวิภาวดีรังสิต 41 แยก 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง 

กรงุเทพมหานคร 10210 

 4.ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการด าเนินงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงมีนาคม 2560 บริษัท มี

ความสขุทุกวัน จ ากดั จังหวัด กรงุเทพมหานคร 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  

 1. การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ใช้ข้อมูลจากการสมัภาษณแ์บบเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

และครอบคลุมมากที่สดุโดยค าถามจะมลัีกษณะแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ซึ่งให้อสิระกบัผู้ตอบค าถามการ

วิจัยได้แสดงความคดิเหน็  

 2. เคร่ืองมอืที่ใช้ประกอบการสมัภาษณ ์คอื สมุดจดบนัทกึ ปากกา เคร่ืองบนัทกึเสยีง 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภทที่ส  าคญั ได้แก่ 

 1.แหล่งข้อมูลปฐมภมู ิ(Primary Data) แหล่งข้อมูลปฐมภมูทิี่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลจากการสมัภาษณเ์ชิง

ลึก (In-depth Interview) ของผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) คือ  นายศุภชัย จูพาณิชย์  เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์

เคร่ืองสมุนไพรย่ีห้อ เดอลีฟ ทานาคา 

 2.แหล่งข้อมูลทุติยภมูิ (Secondary Data) แหล่งข้อมูลทุติยภมูิที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูลจากสื่อออนไลน์

ประเภทต่างๆ ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลจากสื่อออนไลน์และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  เพ่ือน า

ข้อมูลมาเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือให้ทราบถงึรปูแบบกลยุทธก์ารตลาดของ

ผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางย่ีห้อเดอลีฟทานาคา 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยท าการวางแผนในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ดงันี้  

 การสมัภาษณเ์ชงิลึก โดยการสมัภาษณก์บัผู้ให้ข้อมูลหลัก คอื นายศุภชัย จูพาณชิย์  เจ้าของธรุกจิผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางสมุนไพรย่ีห้อเดอลีฟทานาคา เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์เกี่ยวกบัรปูแบบกลยุทธก์ารตลาดผลิตภัณฑ์

เคร่ืองส าอางย่ีห้อเดอลีฟ ทานาคา ผู้วิจัยเลือกใช้ค าถามปลายเปิดเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความคดิเหน็

เพ่ือตอบวัตถุประสงคข์องการวิจยั ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามที่มลัีกษณะเป็นค าถามเดยีวกนั 
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถอืของข้อมูล 

 การตรวจสอบข้อมูลก่อนวิเคราะห์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล การตรวจสอบ

ข้อมูลที่นิยมใช้กันมากในวิจัยเชิงคุณภาพ คือการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าโดยตรวจสอบ3 ลักษณะ ทั้งด้านข้อมูล 

ด้านผู้วิจัย และด้านวิธกีาร   องอาจ  นัยพัฒน์(2551, หน้า 252, 156) กล่าวว่า ในทางปฏบิตันิักวิจัยภาคสนามสามารถ

ประเมินแบบแผนความสัมพันธ์ในข้อมูลได้หลายวิธี เช่น การตรวจสอบเชื่อมโยงแบบสามเส้า โดยใช้ผู้วิเคราะห์ หรือ

ตีความหมายข้อมูลแตกต่างกัน(data analyst/interpreter triangulation) การตรวจสอบโดยตัวอย่างผู้ ให้ข้อมูลการวิจัย

(member checks) การตรวจสอบโดยกลุ่มเพ่ือนนักวิจัย(peer debriefing) และการตรวจสอบโดยใช้หลักฐานร่องรอย

(audit trail)ต่างๆ ที่เกดิขึ้นจากการท าวิจัย เช่น สมุดบันทกึการสงัเกตการณใ์นภาคสนาม(field note) และใบส าเนาถอด

เสยีงถ้อยค าให้สมัภาษณ(์interview transcript) 

 

ผลการศึกษา 

 จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ ์ เดอลีฟ ทานาคา 

   ทานาคาขึ้นชื่อว่าเป็นไม้วัฒนธรรมของชาวพม่าที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย เช่นลดการอกัเสบของสวิ ป้องกนัผวิ

จากแสงแดด ควบคุมความมัน ลดจุดด่างด าและฝา จะเห็นได้ว่าชาวพม่าส่วนใหญ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีผิวหน้าและ

ผิวพรรณที่ดีเนื่องจากทานาคาได้ถูกน ามาใช้ในทุกช่วงชีวิต แต่ลักษณะการใช้ทานาคานั้นยังมีความล้าสมัยและไม่ตอบ

โจทย์กับการใช้งานของผู้บริโภคยุคใหม่ จนกระทั่งคุณ ศุภชัย จูพาณิชย์ได้เดินทางไปที่ประเทศพม่าพบว่าทานาคามี

ประโยชน์มากแต่ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดน าทานาคามาประยุกต์ใช้ได้อย่างเตม็ที่จึงเหน็โอกาสทางการตลาดในการ

ผลิตผลิตภัณฑป์ระกอบกบัใส่องคค์วามรู้ เพ่ือตอบโจทย์การใช้งานของผู้บริโภคยุคใหม่ให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 

จากเดิมมีการน าไม้ทานาคามาฝนด้วยแท่งหินผสมน ้าแล้วใช้ทาหน้า จากนั้นได้น าผงสลัดจากไม้ทานาคามาใช้เป็น

ส่วนผสมในการท าผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางสมุนไพรเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานและสะดวกมากย่ิงขึ้นภายใต้ย่ีห้อ เดอลีฟ ทา

นาคา เพ่ือใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ธุรกจิและมีการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมยาและสนิค้าสขุภาพ

ไม่ใช่สนิค้าการเกษตรและใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการใช้สื่อดิจิทลัเป็นช่องทางการจัดจ าหน่ายการขายผ่าน

สื่อสงัคมออนไลน์ 

 

เป้าหมายทางธรุกจิ และภารกจิของธรุกจิเคร่ืองส าอางสมุนไพร เดอลีฟ ทานาคา 

 เป้าหมายหลักของธุรกจิเคร่ืองส าอางสมุนไพรย่ีห้อ เดอลีฟ ทานาคา ต้องการเป็นธุรกจิ SME ที่สามารถอยู่ใน

ตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน มผีลิตภัณฑแ์ละมช่ีองทางการตลาดทั้งในตลาดทั้งภายในประเทศไทยรวมถงึประเทศเพ่ือนบ้าน 

อกีทั้งธุรกจิสามารถด ารงอยู่ได้ในระยะยาว ในส่วนของภารกจิหลักของธุรกจิเน้นการสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้กบัผู้บริโภคโดย

น าความงามจากธรรมชาตใิช้เป็นหลักส าคญัในการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน 

 

การวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 

ธรุกจิเคร่ืองส าอางสมุนไพรย่ีห้อ เดอลีฟ ทานาคา ได้น ากลยุทธส่์วนประสมทางการตลาด 4P  มาปรับใช้กบัธรุกจิ ดงันี้  

 1.Product (ผลิตภัณฑ)์องคก์ารธรุกจิ  เดอลีฟ ทานาคา ได้มกีารสร้าง ออกแบบ และพัฒนาสนิค้าและผลิตภณัฑ์

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยองค์กรธุรกิจได้สร้างกรอบแนวคิดความงดงามจากธรรมชาติให้กับ

ผลิตภัณฑ ์เพ่ือใช้ดึงดูดผู้บริโภค และสร้างความแตกต่างให้กบัคู่แข่ง อกีทั้ง ยังตอบโจทย์กบัผู้บริโภคที่ผิวแพ้ง่ายและผู้ที่

ต้องการความงดงามที่มาจากธรรมชาติโดยตรง อกีทั้งยัง ผ่านการทดสอบ GMP ISO แพทย์ผิวหนังว่าไม่ระคายเคือง ไม่

ผสมสารกนัเสยี pareben free  และยังมีการรักษาความสมัพันธก์บัลูกค้าโดยการมองว่าลูกค้าเป็นเหมือนคนในครอบครัว

ท าให้ลูกค้าขององค์การธุรกิจ  De Leaf Thanaka เกิดความเชื่ อใจและไว้วางใจที่จะกลับมาใช้ผลิตภัณฑ์ De Leaf 

Thanaka.  เดอลีฟ ทานาคาเป็นแบรนด์แป้งฝุ่ นและครีมบ ารุงผิวที่มีส่วนผสมของเปลือกไม้ทานาคา ซึ่งคุณสมบัติเป็นที่
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รู้จักและยอมรับในอาเซียน ประกอบกบักระบวนการผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตฐานรับรองในประเทศไทย จึงสร้างความ

เชื่อมั่นในคุณภาพให้กบักลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 

แผนผงัการสร้างโอกาสทางธุรกจิของไม้ทานาคา 

 

 2.Price (ราคา) ในการก าหนดราคาองคก์ารธรุกจิ เดอลีฟ ทานาคา จุดมุ่งหมายในการก าหนดราคา คอื สนิค้า

คุณภาพด ีราคาสามารถจับต้องได้ โดการก าหนดราคาจะใช้กลุ่มคนชนชั้นกลางเป็นเกณฑใ์นการตั้งราคาให้ไม่สงูจนเกดิ

เกนิสามารถซื้อได้โดยไม่ล าบากเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งสรรพคุณคุณภาพกด็คีุ้มค่าเกนิราคา  

ผลิตภณัฑ ์ ราคาขายส่ง ราคาขายปลีก 

 

 

 

แป้งฝุ่ น เดอลีฟ ทานาคา 

 ราคา 40 บาท ( 6 ช้ิน ส่ง 35 บาท) แป้งฝุ่ น เดอลีฟ ทานาคากระป๋องละ 45 บาท 

 

สบู่เดอ ลีฟ ทานาคา มอยสเ์จอร์ไรซ่ิง แอนด์ 

ไวทเ์ทนนิ่ง 

ราคา 40 บาท ( 6 ช้ิน ส่ง 35 บาท) สบู่เดอ ลีฟ ทานาคา 

45 บาท 

เดอ ลีฟ ทานาคา มอยสเ์จอร์ไรซ่ิง ครีม 

ราคา 220 บาท ( 6 ช้ิน ส่ง 200 บาท) ครีมบ ารงุผวิหน้า เดอ ลีฟ ทานาคา 

ราคา 250 บาท 
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ตารางราคาขายส่ง-ปลีก ผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางสมุนไพรยี่ห้อ เดอลีฟ ทานาคา 

 

 3.Place (สถานที่จัดจ าหน่าย) ทางองค์กรธุรกจิ เดอลีฟ ทานาคา ได้มีการจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่ายเพ่ือให้

สะดวกในการซื้ อของผู้บริโภค  โดยเริ่มแรก องค์กรธุรกิจ เดอลีฟ ทานาคา ได้ท าการท าผลิตภัณฑเ์ข้าสู่ตลาดพม่า ลาว 

ก่อนที่จะเข้าตลาดในประเทศไทย จากนั้นกเ็ร่ิมหาช่องทางในการกระจายผลิตภัณฑโ์ดยเข้าสู่ตลาดโดยผ่านร้านค้าสขุภาพ 

และเร่ิมเข้าสู่ตลาดเคร่ืองส าอาง รวมถึงร้านค้าชั้นน าทั่วไป เพ่ือให้ผู้บริโภคได้มีช่องทางการซื้ อสนิค้าที่สะดวกและรวดเรว็

ขึ้นและมคีวามสขุตรงตามเป้าหมายที่องคก์รธรุกจิได้ตั้งไว้ เพราะ หากผู้บริโภคหาซื้อผลิตภัณฑย์าก ดงันั้นการจัดช่องทาง

การจัดจ าหน่ายจึงจะช่วยให้ผู้ขายสามารถกระจายสนิค้าและเพ่ิมยอดขายให้กบับริษัทได้มากขึ้นและช่วยให้ผู้ซื้อสามารถหา

ซื้อสนิค้าได้สะดวกและรวดเรว็ยิ่งขึ้นและมโีอกาสในการซื้อสนิค้ามากยิ่งขึ้น 

  

 
แผนผงัช่องทางการจัดของผลิตภณัฑเ์คร่ืองส าอางสมุนไพรยี่ห้อ เดอลีฟ ทานาคา 

 

 

เดอ ลีฟ ทานาคาซูพีเรียแนเชอรอล โคฟ

เวอร์ ฟาวเดช่ัน 

เพาว์เดอร์เอสพีเอฟ 20 PA+++ 

ราคา 200 บาท (6 ช้ิน ส่ง 190 บาท) แป้งผสมรองพ้ืน เดอ ลีฟ ทานาคา 

250 บาท 

 

 

 

เดอ ลีฟ ทานาคา ไวท์ แอนด์ สมูธ บอดี้  

เซร่ัม 

ราคา 140 บาท ( 6 ช้ิน ส่ง 130 บาท) ครีมบ ารุงผิวกาย (White & Smooth Body 

Serum) 

159 บาท 
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 4.Promotion (การส่งเสริมการขาย) คอืจะเน้นสร้างการรับรู้ในตราสนิค้า (Brand Awareness) ผ่านการน าเสนอ

ผ่านพนักงานขายเพ่ือให้ความรู้ตามห้าง ร้านค้า และมกีารแจกสนิค้าทดลองให้ผู้บริโภคได้ทดลองผลิตภัณฑก่์อนว่ามีการ

ใช้แล้วแพ้หรือไม่ เนื่องจากทางองคก์รต้องการให้ผู้บริโภคใช้แล้วได้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยไม่เน้นการหาผลประโยชน์

เข้าตัวมากเกนิไป รวมถึงการใช้สื่อดิจิทลัหรือโซเชียลมีเดียเช่นการใช้ดารานักแสดงในการบอกต่อถึงประโยชน์ของสนิค้า

ผ่านโซเชียลมีเดียเพ่ือสร้างการรับรู้ดึงดูดให้ผู้บริโภคสนใจซื้อผลิตภัณฑแ์ละสร้างความสมัพันธร์ะหว่างย่ีห้อกบัผู้บริโภค 

จากกลยุทธด์ังกล่าวท าให้ผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางสมุนไพรเดอลีฟ ทานาคา เป็นที่รู้จักในตลาดอย่างแพร่หลายอกีทั้งยังใช้

หลัก เพ่ือนบอกเพ่ือน หรือ การพูดปากต่อ (word of  mouth) เป็นช่องทางในการหาลูกค้าใหม่อกีด้วย  

 

ความโดดเด่นของผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางสมุนไพรย่ีห้อ เดอลีฟ ทานาคา  

 ผลิตภัณฑเ์ดอลีฟ ทานาคา บ่งบอกถงึความเป็นทานาคา เป็นผลิตภัณฑค์ุณภาพสงู มาตรฐานสงู ราคาจับต้องได้ 

ผลิตภัณฑอ์ื่นไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือในประเทศพม่า ถ้ามาตรฐานสงูผลิตภัณฑก์จ็ะมีราคาสงูตามไปด้วย  ถ้าราคาต ่า 

ผลิตภัณฑก์จ็ะไม่มีความน่าเชื่อถือ  อกีทั้งผลิตภัณฑเ์ดอลีฟ ทานาคา มีการรองรับมาตรฐานGMP , มาตรฐาน ISO และ 

ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผวิหนังว่าไม่ระคายเคอืงซึ่งดต่ีอผวิหน้าและเป็นสารสกดัจากสมุนไพร 

 การเกดิความจงรักภักดต่ีอผลิตภัณฑย่ี์ห้อ เดอลีฟ ทานาคา โดยคุณศุภชัยมองว่าผลิตภัณฑต้์องมกีารปรับเข้าหา

ผู้บริโภค มองผู้บริโภคเป็นหลักว่าท าอย่างไรให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีที่สดุ ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สดุและมีความสขุทสีดุ 

จากการใช้ผลิตภัณฑ ์เดอลีฟ ทานาคา ในราคาที่สามารถจับต้องได้และหาซื้อได้ง่าย รวมถงึมกีารพูดคุยและแบ่งปันสิ่งดีๆ

ระหว่างพนักงานขายและผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภคเกดิความประทบัใจและได้ประสบการณท์ี่ดจีากการใช้ผลิตภัณฑ ์เดอลีฟ 

ทานาคา 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  จากผลการศึกษา กลยุทธ์การตลาดธุรกิจเครื่องส าอางสมุนไพรย่ีห้อ  เดอลีฟ ทานาคา พบว่าธุรกิจมีการน า

แผนพัฒนาพัฒนาเสรษฐกจิไทยแลนด ์4.0 มาใช้ในด้านการผลิตผลิตภัณฑส์ขุภาพ และใช้กลุ่มเทคโนโลยีดจิิตลั โดยผ่าน

กระบวนการการใช้นวัตกรรมผสมกบัองค์ความรู้ ในการพัฒนาไม้ทานาคาทั่วไปมาให้มาเป็นผลิตภัณฑท์ี่มีไม้ทานาคาเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตเคร่ืองส าอางสมุนไพร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัสนิค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาที่มีความเหมาะสม

กับคุณภาผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และมาตรฐาน ISO ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าย่ีห้อ

ทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีเร่ืองผลิตภัณฑท์ี่กล่าวว่าการก าหนดกลยุทธด้์านผลิตภัณฑต้์องพยายามค านึงถึงปัจจัยของ

ผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์พ้ืนฐาน 

รูปร่าง ลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ตราสินค้า ฯลฯ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ; และคณะ. 2541:53-55) เมื่อท าการ

วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มข้ีอค้นพบส าคญัดงันี้  

 1)ด้านผลิตภัณฑ ์พบว่า ปัจจุบันสนิค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐานการรับรอง GMP และมาตรฐาน ISO ว่าเป็น

สนิค้าที่มีคุณภาพ วัดได้จากลูกค้าที่ได้ใช้สนิค้าจริง ลักษณะบรรจุภัณฑส์ะดวกต่อการใช้งานและมีสขีองบรรจุภัณฑท์ี่ง่าย

ต่อการจดจ า ซึ้ งสอดคล้องกบั Kotler & Keller (2006) ได้กล่าวว่าแนวความคิดด้านผลิตภัณฑ ์แนวความคิดนี้ ยึดหลัก

ว่าผู้บริโภคจะพอใจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและรูปลักษณ์ที่ดีสุดผู้ผลิตจะใช้ความพยายามในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและ

ปรับปรงุให้ดขีึ้น 

 2) ด้านราคา พบว่า สนิค้ามีความเหมาะสมกบัคุณภาพสนิค้า ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของสกาวเดือน พลเย่ียม 

(2553) อกีทั้งด้านราคามีความเหมาะสมกบัปริมาณมีความส าคัญมากที่สดุรองลงมา ได้แก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

และราคาเหมาะสมกบัประโยชน์ทางสขุภาพตามล าดบั 

 3) ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย พบว่า เริ่มจากการวางขายสนิค้าในร้ายค้าสขุภาพในต่างจังหวัด ร้านเครื่องส าอาง 

และร้านค้าโมเดอร์เทรด เช่น ห้างสรรพสนิค้า,ซปุเปอร์มาเกต็ ฯลฯ ซึ่งท าให้สนิค้าแพร่หลายสู่ท้องตลาด ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวิจัยอมรรัตน์ สนิวิริยะกุล (2547) เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้ อผลิตภัณฑเ์หลก็กล้าไร้สนิมของลูกค้าในเขต



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1260 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

กรุงเทพมหานคร กล่าวว่าลูกส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับช่องทางการจัดจ าหน่ายมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 

รองลงมาในด้านราคาโดยมีค่าเฉล่ีย 4.05 ในด้านผลิตภัณฑโ์ดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 และสดุท้ายคือด้านการส่งเสริม

การตลาดอยู่ในระดบัปานกลางโดยมค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 3.24 ตามล าดบั 

 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่ามกีารใช้พนักงานขายและแจกสนิค้าทดลอง และมกีารสื่อสารทางการตลาด

โดยใช้เทคโนโลยีสื่อดิจิตัล ท าให้ผู้ซื้ อสนิค้ามีแรงจูงในการซื้อสนิค้าซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ นุภาศพัฒน์ สทุธธิรรม 

(2546:75) เร่ืองทศันคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อร้านค้าปลีกอ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า หากมีการส่งเสริม

การขายผู้บริโภคจะกลับมาซื้ออกีคร้ังซึ่งสิ่งที่ผู้บริโภคสนใจคอืของแถม 

ดงันั้น จงึสามารถกล่าวได้ว่าการที่สนิค้ามคุีณภาพแต่ราคาถูกแต่หากไม่เป็นที่ดงึดูดใจกย็ังไม่สามารถเพ่ิมยอดขายหรือ

ยอดการสั่งซื้อได้ การจัดการผลิตภัณฑท์ี่ไม่สนับสนุนให้การผลิตสนิค้าได้ตามมาตราฐานส่งผลต่อความน่าเชื่อถอืของ

ผลิตภัณฑ ์การจัดกจิกรรมส่งเสรมิการขายจึงเป็นสิง่จ าเป็นในการเพ่ิมยอดขายและการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษารูปกลยุทธก์ารตลาดของผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางสมุนไพรย่ีห้อ เดอลีฟ ทานาคาพบว่า ธุรกจิได้น า

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนธุรกิจ 4 ด้าน  คือ 1.ผลิตภัณฑ์  2. ราคา 3.ช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย 4.การส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษาการวางแผนและการก าหนดกลยุทธ์การตลาดนั้นจะท าให้

ผลิตภัณฑม์ีความสามารถในการขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องอกีทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ธุรกจิอย่างยั่งยืนเพ่ือเป็นการ

ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับยุคแห่งการเปล่ียนแปลงโดยใช้นวัตกรรมในการพัฒนาสินค้าให้เป็นsmart 

product เพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในยุคพัฒนาเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 อกีทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการ

ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบนัและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไปจากผลการวิจัยที่ผ่านมาผู้วิจัยได้ทราบถงึข้อจ ากดัและวิธพัีฒนางานวิจัยให้ดี

ย่ิงขึ้ น ดังรายละเอียดต่อไปนี้  การเลือกสิ่งที่สนใจควรเป็นสิ่งที่มีความน่าสนใจและแปลกใหม่มากกว่านี้ อีกทั้งการตั้ง

ค าถามที่ใช้ในการสมัภาษหรือหาข้อมูลต้องมีความครอบคลุมเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากที่สดุและต้องสอดคล้องกบัวัตถประสง

และสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจได้มากกว่าสิ่งที่ก  าหนดไว้ในข้างต้น 
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บทคดัย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์ปัญหาขยะชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย และหารูปแบบการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสมัภาษณ์

เชิงลึก การสงัเกตการณแ์บบมสี่วนร่วม และกระบวนการเสวนากลุ่ม โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ส  าคัญของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ คือสภาพชุมชนแบบกึ่งเมือง -กึ่ง

ชนบท ที่มีการขยายตัวของความเจริญทางเศรษฐกิจเข้าสู่ชุมชนท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น และทางเทศบาลยังไม่มี

รูปแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เพราะปัญหาด้านงบประมาณ และการบริหารงาน

ของทางเทศบาลที่ขาดการประสานงานที่ชัดเจนกัับผู้น าชุมชนท าให้ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาการ

บริหารจัดการขยะ ส่งผลให้เกดิปัญหาขยะในชุมชน เช่น บางครัวเรือนไม่คดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ท าให้บ่อฝัง

กลบขยะมูลฝอยของทางเทศบาลเตม็อย่างรวดเรว็ การทิ้งขยะเกลื่อนกลาด การเผาขยะ และการลักลอบทิ้งขยะจากบุคคล

นอกพ้ืนที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ 
รูปแบบการบริหารจัดการขยะ ผู้น าชุมชนของท้องถิ่นควรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมแผนงานหรือ

โครงการที่มจุีดประสงคเ์พ่ือลดปริมาณขยะ เน้นกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ทั้ง

ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับประโยชน์และร่วมประเมินผล ยึดหลักการพ่ึงตนเองโดยมุ่งใช้

ทรัพยากรที่มีแต่ละชุมชนเป็นต้นทุนส าหรับกิจกรรมการจัดการขยะ เช่น การตั้งกลุ่มคัดแยกประเภทขยะ ธนาคารขยะ

ชุมชน กลุ่มปุ๋ยหมัก และกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ โดยเทศบาลควรมีการส่งเสริมขยายผลให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็น

ชุมชนปลอดขยะ ซึ่งจะท าให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่ สร้างชุมชนเขม็แขง็และเป็นการพัฒนาที่แก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน  

 

Abstract 

This study aims to assess the situation of the community waste problem in Dong Mada Municipality, Mae 

Lao district, Chiang Rai province and to find a solid waste management solution using the community participation 

model.  This is a qualitative research which used in-depth interviews, participant observation, and focus groups and 

were conducted through content analysis. The study results indicated that the major problems of the community in 

Dong Mada municipality were: Semi-urban and semi-rural with the expansion of economic prosperity into the 

community and this is the major reason the amount of waste is increasing. Also the municipality has no clear and 

tangible solid waste management using the community participation model because of budget problems and the 

management of municipalities lacking clear coordination with community leaders leading to a lack of community 
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participating to solve the problem of solid waste management resulting in problems such as some households not 

sorting waste before disposal. However, these rapidly disposal municipal solid waste landfills, dumping of garbage, 

incineration and pilfering from certain non-local people is affecting the environment and quality of life of people 

in the area. The Solid Waste Management Model is what local community leaders should promote, encourage and  

plan activities or projects designed to reduce waste, focusing on the public participation processes in solid waste 

management including co-decisioning, planning, sharing, benefiting and evaluating. Self-reliance is based on the 

use of community resources such as costing for the solid waste management activities i.e. garbage collection, 

community waste bank, composting and bio fertilizer groups which will result in cleaner communities, stronger 

communities, and sustainable development. 

Keywords: Solid Waste Management, Community Solid Waste, Participation 

 

บทน า 

ปัจจุบันขยะเป็นปัญหาส าคญัในระดับโลกที่หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่ต้องประสบปัญหาเนื่องจากการ

เพ่ิมขึ้ นของประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่มีการประดิษฐ์ และพัฒนา

เทคโนโลยีมาใช้อ านวยประโยชน์ต่อมนุษย์มากขึ้น เป็นสาเหตใุห้มจี านวนขยะเพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งมทีั้ง

ขยะจากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ครัวเรือน และสารเคมีอันตราย เป็นเหตุให้เกิดขยะเศษสิ่งของเหลือใช้ มี

ปริมาณมากขึ้น ในทศวรรษที่ผ่านมาที่เรียกว่า “ทศวรรษแห่งการพัฒนา ”นั้น ปรากฏว่าได้เกดิปัญหาขยะรนุแรงขึ้น และ

ปัญหาจากของเหลือทิ้ง เป็นต้นเหตุส าคัญที่ก่อให้เกดิปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสขุภาพอนามัยของประชาชน และที่

ผ่านมาประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤติขยะ ที่ยังไม่สามารถก าจัดได้หมด แล ะมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่

กระบวนการก าจัดขยะตกค้างยังไม่ได้รับการแก้ไข และการบริหารจัดการยังไม่ถูกหลักวิชาการเท่าที่ควร (ณชิชา บูรณสงิห์

 ,2558, น 1) 

ส าหรับในปัจจุบัน ประเทศไทยมีขยะใหม่เกดิขึ้นกว่า 70, 000 ตันต่อวัน หรือ 70 ล้านกโิลกรัมต่อวัน ส่วนขยะ

เกั่าตกค้างอยู่เพ่ิมขึ้นเป็น 83.30 ล้านตนั จากเดมิ 19 ล้านตนั คาดว่า ในปี 2560 จะสามารถก าจัดขยะเก่าทั่วประเทศ

ได้ทั้งหมด ( กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ออนไลน์: 2560) ดังนั้น นโยบายการ

บริหารจัดการขยะในชุมชนของภาครัฐภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่  12 (พ.ศ  .2560 –2564) 

ได้ก าหนดให้มกีารจัดการขยะในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกดิขยะ จนถงึการก าจัดขั้นสดุท้าย และให้

ความส าคญัต่อการน าขยะที่มศีักยภาพกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สดุ ส่งเสริมการแปรรปูขยะมูลฝอยและวัตถุดบิที่เหลือ

จากกระบวนการผลิตเป็นพลังงาน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน  (ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, ออนไลน์: 2560)  

เทศบาลต าบลดงมะดะ เป็นองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรปูแบบหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

มีหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ จ านวน 15 หมู่บ้าน ประชากรตามทะเบยีนราษฏร ทั้งสิ้น 7,540 คน  ( ส านักงาน

ทะเบียนอ าเภอแม่ลาว พ .ศ . 2559) มีลักษณะสภาพชุมชนแบบกึ่งเมือง -กึ่งชนบท ที่มีการขยายตัวของความเจริญทาง

เศรษฐกิจเข้าสู่ชุมชนท าให้ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้ น เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพ้ืนที่  จากข้อมูลการลงพ้ืนที่ชุมชนในเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 9 

พฤษภาคม พ .ศ . 2559  มีการจัดเวทเีสวนาชุมชนเพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่และศึกษาบริบทชุมชน ณ โรงเรียนบ้าน

ผาบ่อง (คุรุราษฎร์สามัคคี )ต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย น าโดย ผู้ ช่วยศาสตรา จารย์ ดร .รณิดา  ปิง

เมือง รองคณบดีส านักวิชาสงัคมศาสตร์ และคณาจารย์ส านักวิชาสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จ านวน 18 

คน ได้ลงส ารวจพ้ืนที่และจัดเวทชุีมชนแลกเปล่ียนข้อมูลร่วมกับกลุ่มผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล และตัวแทนจากสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลดงมะดะ 
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เพ่ือให้ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ สงัคม ศิลปวัฒนธรรม ภมูิปัญญาชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลจากการจัด

เวทคีรั้งนี้  ประเดน็ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าปัญหาขยะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 

เนื่องจากมีจ านวนปริมาณประชากรในพ้ืนที่มากและมีโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ และตลาดร้านค้าต่าง ๆ 

ปริมาณขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลดงมะดะทั้ง 15 หมู่บ้าน มีประมาณ 2,000-3,000 กิโลกรัมต่อวันและจะมีเพ่ิม

มากขึ้นในช่วงเทศกาลวันส าคัญ ๆ  เช่น เทศกาลวันสงกรานต์ เทศกาลวันลอยกระทง เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น ในขณะที่

ทางเทศบาลต าบลดงมะดะมีรถบรรทุกขยะจ านวน 1 คัน สามารถจัดเกบ็ขยะได้เพียงวันละ 1,000 – 2,000 กิโลกรัม  

และมีพ้ืนที่ที่จะต้องจัดเกบ็ขยะมีหลายหมู่บ้านท าให้เกิดปัญหาจัดเกบ็ขยะน าไปทิ้ งไม่ทัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝน

รถบรรทุกขยะไม่สามารถน าขยะไปทิ้งได้ตามปกติเพราะถนนลื่นแฉะ เนื่องทางสภาพทางเข้าสู่บริเวณบ่อขยะในป่าชุมชน

เป็นถนนดินแดง (ลูกรัง)  ส่งผลต่อประสทิธภิาพการจัดเกบ็ขยะ เกดิปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ท าให้ขยะ

เน่าเสียส่งกลิ่นเหมน็ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้ อโรคและก่อให้เกิดทัศนะอุจาดในพ้ืนที่ อีกทั้งการการก าจัดขยะของทาง

เทศบาลต าบลดงมะดะจะน าไปทิ้งที่บ่อทิ้งขยะ ตั้งอยู่ในป่าชุมชนแล้วก าจัดด้วยวิธกีารฝงักลบ ทุก ๆ 6 เดือน บางครั้งบ่อ

ทิ้งขยะจะถูกลักลอบเผาซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบทั้งคุณภาพของดนิและอากาศ นอกจากนี้บางพ้ืนที่ในเขต

เทศบาลต าบลดงมะดะยังประสบปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการทิ้ งขยะของประชาชนที่ไม่ได้คัดแยกขยะก่อนทิ้ ง ทิ้ งขยะ

เร่ียราด น ามากองทิ้งบริเวณหน้าบ้านแล้วเผา และปัญหาการลักลอบน าขยะมาทิ้งจากคนนอกพ้ืนที่ตามบริเวณป่าชุมชน

หรือตามข้างถนน  

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นหารูปแบบการจัดการขยะชุมชนในเทศบาลต าบล

ดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพราะรปูแบบการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธ ีเป็นสาเหตทุ าให้เกดิปัญหาขยะในชุมชน 

การแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดขึ้นควรเร่ิมแก้ไขที่ต้นเหตุหรือผู้ก่อให้เกิดขยะเหล่านั้นกค็ือ ประชาชนในพ้ืนที่ นั่นเอง หาก

ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ มีจิตส านึกและตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นตามมาจากการจัดการขยะไม่ถูกวิธี กจ็ะช่วย

แก้ไขปัญหาขยะได้ชุมชนได้ ผลการศึกษาของดเิรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ (2553) ศึกษาการพัฒนารปูแบบการจัดการขยะมูล

ฝอยที่เหมาะสมส าหรับเทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมมี

องค์ประกอบที่ส  าคัญ 6 องค์ประกอบ คือ (1) การคัดแยกขยะมูลฝอย (2) การน าขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ใหม่ (3) 

เทคโนโลยีที่ใช้ในศูนย์คดัแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย (4) ศูนย์คดัแยกและแปรสภาพขยะมูลฝอย (5) เทศบาล (6) 

ภาคเอกชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่ดีที่สุดและมีประสทิธิภาพสงูสุด คือ การแก้ไขปัญหาที่

ต้นเหตอุนัจะมีผลท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องก าจัดมีจ านวนน้อยลง กล่าวคือ การลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยก

ขยะมูลฝอยและการน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย และรูปแบบ

การจัดการขยะที่ดีถ้าหากเร่ิมต้นจากการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วกน็ับได้ว่าเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยผลักดัน

ขับเคลื่อนให้การแก้ไขปัญหาขยะสามารถบรรลุผลส าเรจ็ สอดคล้องกบัการศึกษาของพิทกัษ์ มุกดาสนิท (2551) ศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ในโครงการจัดการขยะ ในเขตเทศบาลต าบลเมืองแกลง อ าเภอแกลง จังหวัดระนอง พบว่า 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ความร่วมมือและการประสานงานจากหน่วยงานอื่น การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

โครงการซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนมีส่วนร่วมล้วนมีความสมัพันธต่์อความส าเรจ็ของโครงการจัดการขยะของเทศบาลต าบล

เมืองแกลง ส าหรับแนวทางปฏบิัติและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของชุมชน ควรเริ่มตั้งแต่ร่วมรับรู้สถานการณ์และ

สภาพปัญหา ร่วมวางแผนตัดสินใจ ร่วมกิจกรรมโครงการ ร่วมตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน กระบวนการ

ก าจัดขยะนั้นจะไม่สามารถประสบความส าเรจ็ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและประชาชนซึ่งเป็น

ผู้เกี่ยวข้องกบัปัญหานี้ โดยตรง การให้ความส าคญักบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนจะให้ปัญหาขยะในพ้ืนที่น้อยลงและการ

จัดการขยะกจ็ะประสบผลส าเรจ็ (พิศิพร ทัศนา และโชติ บดีรัฐ , 2558, น.151) ชุมชนกจ็ะสะอาดน่าอยู่น าไปสู่การ

พัฒนาที่มั่นคงและแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

ดังนั้นการศึกษารูปแบบการจัดการขยะชุมชนในเทศบาลต าบลดงมะดะในครั้งนี้  จึงมุ่งเน้นการศึกษาทั้ง

สถานการณ์ขยะชุมชน รูปแบบการจัดการขยะชุมชน รวมทั้งการน ารูปแบบการจัดการมาปฏิบัติในชุมชน มีการติดตาม

ประเมินผลการจัดการและสรุปบทเรียนรปูแบบการจัดการขยะ ซึ่งในบทความนี้จะน าเสนอเฉพาะผลการวิจัยสถานการณ์
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การจัดการขยะชุมชนและรูปแบบการจัดการเท่านั้น เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการด าเนินการวิจัยในวัตถุประสงค์ของการน า

รปูแบบการจัดการขยะไปปฏบิตัแิละตดิตามผล 

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษารปูแบบการจัดการขยะชุมชนในชุมชนของเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็น

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้รูปแบบการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) โดยมี

วิธกีารด าเนินการวิจัย ดงันี้  

พื้ นท่ีศึกษา 

เป็นพ้ืนที่ศึกษารูปแบบการจัดการขยะชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ คือ หมู่บ้านจ านวน 15 หมู่บ้าน 

ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหว าย หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา หมู่ที่ 6 บ้านต้นแหน หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 8 บ้านผาบ่อง หมู่

ที่ 9 บ้านแพะ หมู่ที่ 10 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 11 บ้านป่าลัน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 

14 บ้านท่าสนักลาง หมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 16 บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง และหมู่ที ั่ 18 บ้านใหม่

จัดสรร  

ประชากรท่ีศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ ใช้ประชากรในการศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลต าบลดงมะดะ 

ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน (อสม ).ประธานผู้สงูอายุ และปราชญ์ท้องถิ่น คร ูเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ส่งเสริมสขุภาพต าบลในชุมชนเทศบาลดงมะดะ 15 หมู่บ้าน รวม 70 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

1. แบบบนัทกึสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม ใช้กบักลุ่มผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน าชุมชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และ 

พนักงานของเทศบาลต าบลดงมะดะ เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกบัข้อมูลบริบทชุมชน ความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะ จ านวน

ขยะ พฤตกิรรมและทศันะคตกิารจัดการขยะ  

2. แบบสมัภาษณเ์ชิงลึก ใช้กบักลุ่มผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน าชุมชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานของ 

เทศบาลต าบลดงมะดะ เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกบัสถานการณปั์ญหา สาเหต ุผลกระทบที่เกดิจากการก าจัดขยะ และการ

จัดการขยะของชุมชนในปัจจุบนั 

3. การจัดเวทกีบักลุ่มผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน าชุมชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลต าบล 

ดงมะดะ เพ่ือวิเคราะห์วางแผนรปูแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมเพ่ือน าไปปฏบิตัใินแต่ละชุมชน 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากหนังสอืต ารา เอกสาร แนวคดิ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดประเดน็ค าถามในการสัมภาษณ์ในการวิจัยและเกบ็รวบรวมข้อมูลภาคสนาม จะศึกษา 

ประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัการวิจัย 

2. การลงส ารวจพ้ืนที่ภาคสนามรวบรวมข้อมูลโดยวิธกีารสงัเกต การสมัภาษณเ์ชิงลึก  และการจัดเวทเีมื่อวันที่  

9 พฤษภาคม พ .ศ . 2559 ณ โรงเรียนบ้านผาบ่อง (คุรรุาษฎร์สามคัคี )ต าบลดง มะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กบั

กลุ่มผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลต าบลดงมะดะ ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม ).

ประธานผู้สงูอายุ และปราชญ์ท้องถิ่น ครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล  ในชุมชน ทั้ง 15 หมู่บ้าน รวม 70 

คน เพ่ือรับฟังข้อคดิเหน็และส ารวจสถานการณปั์ญหาและสาเหตขุองขยะในชุมชนเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ  

3. จัดเวทชุีมชนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2560 ณ โรงเรียนบ้านผาบ่อง )คุรรุาษฎร์สามคัค(ี ต าบลดงมะดะ 

อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย กบักลุ่มผู้น าชุมชนประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลต าบลดงมะดะ และ

ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน รวม 30 คน เพ่ือร่วมกนัวิเคราะห์สถานการณ์ขยะและการจัดการขยะของแต่ละชุมชนและมี

การให้ความรู้  การจัดการขยะชุมชนที่เป็นตวัอย่างที่ดจีากวิทยากรอ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เสนอรปูแบบการบริหาร

จัดการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) กรณีศึกษาบ้านโป่งศรีนคร ต าบลโรงช้าง อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย เพ่ือ
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ก าหนดรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมและวางแผนการจัดการขยะของแต่ละชุมชนที่จะน าไปปฏิบัติในชุมชนเขต

เทศบาลต าบลดงมะดะ  

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการเกบ็รวบรวมข้อมูล

จากการสมัภาษณเ์ชิงลึก การสงัเกตการณแ์บบมส่ีวนร่วม การจัดเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้และการบนัทกึภาคสนาม ประกอบ

กบัการใช้ข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)  โดย

การจ าแนกและจัดระบบข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ การตรวจสอบข้อมูล การเปรียบเทยีบข้อมูล และการตคีวามข้อมูล โดยน า

ข้อค้นพบจากการวิจัยมาเชื่อมโยงสร้างเป็นข้อสรุปเพ่ือตอบค าถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย แล้วน าเสนอเนื้ อหาด้วยวิธี

พรรณนา 

 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาสถานการณ์ขยะในชุมชน และรูปแบบการจัดการขยะที่ชุมชนร่วมกนั

ก าหนดและวางแผนที่จะน าไปปฏิบัติจริงในชุมชนเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีผล

การศึกษา ดงันี้  

1. สถานการณข์ยะชุมชนในเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย  

เทศบาลต าบลดงมะดะ ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 60 ตาราง

กโิลเมตร หรือประมาณ 37,500 ไร่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน 15 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหว าย หมู่ที่ 3 บ้าน

ร่องศาลา หมู่ที่ 6 บ้านต้นแหน หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 8 บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 9 บ้านแพะ หมู่ที่ 10 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 

11 บ้านป่าลัน หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 14 บ้านท่าสนักลาง หมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ 

มู่ที่ห 16 บ้า นป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง และหมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร มีประชากร ตามทะเบียนราษฏร ทั้งสิ้น 

7,540 คน แยกเป็นเพศชาย จ านวน  705,3 คน เพศหญิง จ านวน  835,3 คน มจี านวนครัวเรือน 3,171 หลัง ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านา ท าไร่ (ส านักงานทะเบยีนอ าเภอแม่ลาว พ.2559.ศ ) 

ปัจจุบันบริบททางสังคมของชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ มีการเปล่ียนสภาพสงัคมที่มีลักษณะ

แบบสงัคมกึ่งเมอืงกึ่งชนบท(Semi-Urban, Semi-Rural Society) มกีารขยายตวัของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจเข้าสู่ชุมชน ท าให้พ้ืนที่ในชุมชนเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ราชการ บ้านจัดสรร และมีตลาด

ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมมากขึ้ น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ

สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชุมชน จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามส ารวจขยะมูลฝอยแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ พบว่า

ขยะในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นขยะรีไซเคิลหรือขยะแห้งที่ชาวบ้านสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือจะน าไปขายได้ ได้แก่ 

ขวด พลาสติก ขวดแก้ว กล่อง กระดาษ กระป๋องใส่เครื่องดื่ม กล่องนม ยางรถยนต์ และเศษโลหะต่างๆ ส่วนขยะย่อย

สลายได้ส่วนใหญ่จะเป็นเศษวัสดุในการประกอบอาหารและเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทาน นอกจากนี้ ยังมีขยะที่

เกดิจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น เศษวัชพืช เศษผัก และผลไม้ตามฤดูกาล ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่

ไม่ได้ขนาดและถูกคัดทิ้ ง ขยะเหล่านี้ บางครัวเรือนจะน ามาทิ้ งที่ถังขยะโดยไม่ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์อื่นใด และขยะ

อันตรายจะเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ถ่านไฟฉาย ขวดยา แบตเตอร่ี น ้ายาท าความสะอาดสุขภัณฑ์ใน

ครัวเรือน หลอดไฟ น า้มันเครื่อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเภทกระป๋องสเปรย์ยาฆ่าแมลง บรรจุภัณฑเ์คมีทางเกษตรต่างๆ  

เนื่องจากวิถชีีวิตส่วนใหญ่ของประชาชนในพ้ืนที่ของชาวบ้าน จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด ยาสบู 

และพืชผักตามฤดูกาล ซึ่งในขั้นตอนการเพาะปลูก การบ ารุงรักษา จนกระทั่งการเกบ็เกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะใช้

สารเคมีเป็นองค์ประกอบทั้งสิ้น ส่วนขยะทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นกล่องโฟม ถุงขนม และถุงพลาสติกที่ใช้บรรจุใส่สินค้า

ประเภทต่าง ๆ ซึ่งขยะประเภทนี้มปีริมาณเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ เนื่องจากความหนาแน่นของประชาชนในพ้ืนที่ที่เพ่ิมขึ้นจากการ

อพยพเข้ามาเพ่ือท างานในโรงงานอตุสาหกรรม จากครัวเรือน โรงงานอตุสาหกรรม สถานที่ราชการ และตลาดร้านค้า  
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ดังนั้น ในแต่ละชุมชนจึงได้มีการจัดการขยะโดยประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลดงมะดะจะรวบรวมขยะมูล

ฝอยใส่ในภาชนะบรรจุขยะอื่นๆ เช่น ถุงพลาสติก กระสอบฟาง ถุงด า แล้วน ามาทิ้งถังขยะตามจุดต่างๆ ในชุมชนที่ทาง

เทศบาลจัดไว้ เช่น บริเวณริมถนน หรือตามซอยต่างๆ ในหมู่บ้าน แล้วรถบรรทุกขยะของทางเทศบาลจะจัดเกบ็แต่ละ

หมู่บ้าน ดงันี้  

วันจันทร์ จัดเกบ็ขยะในพ้ืนที่หมู่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง และหมู่ 11 บ้านป่าลัน 

วันองัคาร จัดเกบ็ขยะในพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านร่องศาลา, หมู่ 7 บ้านดงมะดะ และหมู่ 15 บ้านดงมะดะ 

วันพุธ จัดเกบ็ขยะในพ้ืนที่หมู่ 3 บ้านร่องศาลา (ปากทางแม่สรวย)  

วันพฤหัสบด ีจัดเกบ็ขยะในพ้ืนที่หมู่6 บ้านสนัต้นแหน 

วันศุกร์ จัดเกบ็ขยะในพ้ืนที่หมู่ 13 บ้านห้วยส้านยาว,หมู่ 8 บ้านผาบ่อง 

ส าหรับบ่อทิ้ งของเทศบาลต าบลดงมะดะตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน ตั้งอยู่บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านแพะ มีระยะทาง

โดยประมาณเฉล่ีย 6 – 16 กโิลเมตร ส่งผลให้จ านวนรอบในการจัดเกบ็ขยะน้อยลง และบ่อขยะมีพ้ืนที่ 30 x 80 ตาราง

เมตร หรือ 2,400 ตารางเมตร ซึ่งสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 7,200 ตัน ทางเทศบาลต้องมีการฝังกลบทุก ๆ 6 

เดือนต่อครั้งหรืออย่างน้อยปีละครั้ง อกีทั้งเทศบาลต าบลดงมะดะมีรถบรรทุกขยะจ านวน 1 คัน พนักงานเกบ็ขยะ 6 คน 

ที่สามารถจัดเกบ็ขยะได้เพียงวันละ 1,000 – 2,000 กิโลกรัม แต่ในขณะที่เทศบาลต าบลดงมะดะเองมีพ้ืนที่ชุมชนที่

จะต้องจัดเกบ็ขยะครอบคลุมทั้ง  15 หมู่บ้าน จึงท าให้เกดิปัญหาจัดเกบ็ขยะน าไปทิ้งไม่ทนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤดูฝน

รถบรรทุกขยะไม่สามารถน าขยะไปทิ้ งได้ตามปกติถนนจะลื่นแฉะ เพราะทางเข้าสู่บริเวณบ่อฝังกลบเป็นถนนดินแดง 

(ลูกรัง ) ท าให้เกดิปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาการตกค้างของขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ ทาง

เทศบาลดงมะดะจึงมีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย โดยประกาศรับสมัครหมู่บ้านเข้าร่วม

โครงการน าร่องจ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 9 บ้านแพะ หมู่ที่ 10 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 14 บ้านท่า

สนักลาง และหมู่ที่ 16 บ้านป่าก่อพัฒนา ที่จะด าเนินการจัดเกบ็ขยะในชุมชนเองโดยการจ้างเหมาตวัแทนชาวบ้านในพ้ืนที่

ให้จัดเกบ็ขยะไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลดงมะดะ ซึ่งชาวบ้านแต่ละครัวเรือนจะเสยีค่าบริการจัดเกบ็ขยะครัวเรือนละ 20 

ต่อเดือน แต่การจัดการขยะดังกล่าวกย็ังไม่สามารถแก้ปัญหาปริมาณการเพ่ิมขึ้นของขยะในชุมชนได้ ทั้งนี้ จากการเก็บ

ข้อมูลในพ้ืนที่ชุมชนพบว่า ปัญหาและสาเหตุมีหลายประการ ได้แก่ การขยายตัวของชุมชนเมืองเข้าสู่พ้ืนที่ ประชาชนบาง

ครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านไม่มีการแยกขยะก่อนน ามาทิ้ง ระบบการรวบรวมขยะมูลฝอยใช้ระบบถังใบเดียวในการรองรับ

ขยะมูลฝอยจึงท าให้ไม่มกีารแยกขยะก่อนน าไปก าจัด  ปริมาณถงัขยะไม่เพียงพอกบัปริมาณของขยะมูลฝอยที่เกดิขึ้น รถที่

บรรทุกขยะกย็ังไม่มรีะบบแยกในขณะน าไปก าจัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการวางแผนของระบบการจัดการขยะมูลฝอย

ในระยะยาว เทศบาลมข้ีอจ ากดัด้านงบประมาณและบุคลากร การลักลอบน าขยะจากนอกพ้ืนที่มาทิ้งในชุมชน และขาดการ

มสี่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะ 

การจัดการขยะที่ต้องพ่ึงพาศักยภาพของทางเทศบาลดงมะดะแต่เพียงฝ่ายเดยีวโดยขาดการมส่ีวนร่วมของชุมชน 

จึงส่งผลท าให้การจัดการขยะขาดประสทิธภิาพส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ ดงันั้นจึงมคีวามจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง

หารปูแบบการจัดการที่เหมาะสมและสอดคล้องกบับริบทของชุมชน เพ่ือน าไปสู่รปูแบบการจัดการขยะที่ย่ังยืน  

2. รูปแบบการจดัการขยะชมุชนในชมุชนของเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งความส าคัญเอาผู้น าชุมชนมาพัฒนาศักยภาพเพ่ือเป็นแกนน าการจัดการขยะในชุมชน 

โดยได้จัดกจิกรรมการเสวนาแลกเปล่ียนถ่ายทอดองคค์วามรู้  แนวคดิ และวิธกีารบริหารจัดการขยะที่เน้นการพ่ึงพาตนเอง

ของชุมชน ใช้ทุนทางสงัคมในชุมชนเป็นฐานพลังการขบัเคลื่อน เน้นกระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาสงัคมในชุมชน 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะที่ถูกต้อง และกจิกรรมสนทนากลุ่มเพ่ือวิเคราะห์วางแผนก าหนดรูปแบบการจัดการ

ขยะในพ้ืนที่ชุมชน 

2.1 ผลการอบรมรูปแบบการจัดการขยะชุมชนจากวิทยากร กรณีศึกษาบ้านโป่งศรีนคร ต าบลโรงช้ าง อ าเภอป่าแดด 

จังหวัดเชียงราย 
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 วิทยากรได้ถ่ายทอดแนวคิด วิธกีารรูปแบบและประสบการณ์ของความส าเรจ็การจัดการขยะแบบชุมชนมีส่วน

ร่วม โดยยึดหลักของสญัญาประชาคม (บวร )ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน ที่ได้ร่วมคดิร่วมท าสร้างพลังการขบัเคล่ือน

แก้ปัญหาขยะด้วยทุนสงัคมภายในชุมชนเอง จนสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิของขยะได้และท าให้ชุมชนสะอาดปลอด

ขยะ (Zero Waste) จนได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและได้รับรางวัลจากการประกวดหลายๆรางวัล

ด้วยกนั อาท ิถ้วยพระราชทาน ชนะเลิศการประกวดโครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ เฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัว รางวัลชนะเลิศระดบัประเทศ ชุมชนปลอดขยะ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2558 ชุมชน

ต้นแบบด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนระดับอ าเภอ ประจ าปี 2559 ซึ่งในกจิกรรมครั้งนี้ผู้ เข้าร่วมอบรม

ได้รับความรู้ ต่าง ๆ เช่น การจัดการขยะอนิทรีย์ การจัดการขยะอนัตราย การจัดการขยะทั่วไปการจัดการขยะรีไซเคลิ การ

จัดตั้งกลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่ กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าจากวัสดุเหลือใช้ กลุ่มอาชีพจากเศษผ้า สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ จากขยะรี

ไซเคลิ และการปลูกพืชผกัสวนครัวปลอดสารพิษโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ ยหมกั  

2.2 การก าหนดรปูแบบการจัดการขยะและวางแผนการจัดการขยะ 

การจัดเวทใีนคร้ังนี้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมซึ่งได้แก่ ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล

ต าบลดงมะดะ และตัวแทนประชาชน จ านวน 30 คน โดยผู้วิจัยได้ก าหนดประเดน็เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอ

แลกเปล่ียนกัน ดังนี้  1. กิจกรรมการจัดการขยะของชุมชน 2. ขั้นตอน 3. กลุ่มเป้าหมาย  4 . สถานที่ 5. ระยะเวลา 6.

ผู้รับผิดชอบ 7 . ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปล่ียนทัศนะเกี่ยวกับรูปแบบการ

จัดการขยะที่เหมาะสมส าหรับชุมชนในพ้ืนที่ว่า ชุมชนในเทศบาลต าบลดงมะดะควรยึดหลักของการพ่ึงพาตนเอง และใช้

พลังทุนทางสงัคมของชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและใช้เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการก าหนดรูปแบบการจัดการขยะ

ชุมชน อาท ิทรัพยากรธรรมชาติ ภมูิปัญญา และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน ซึ่งจะท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ตระหนัก

ร่วมมือกันและเรียนรู้ วิธีการแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ข้อมูลจากกิจกรรมครั้งนี้ พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ของแต่ละ

หมู่บ้านนั้นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด ยาสบู ถั่วแระ มะเขือม่วง และผักผลไม้ตาม

ฤดูกาล จึงมีเศษพืชผักทางการเกษตรที่ถูกก าจัดทิ้งจ านวนมาก และมีชาวบ้านหลายครัวเรือนได้เร่ิมคัดแยกขยะประเภท

ต่างๆ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษหนังสอืพิมพ์ กล่องลัง และเศษโลหะ เพ่ือน าไปขายให้กบัร้านรับซื้ อของเก่า 

หรือบางครัวเรือนได้ทดลองท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพ่ือใช้ในการท าเกษตรกรรมแบบปลอดสารพิษ ที่ส  าคญัในชุมชนมี

การรวบรวมสมาชิกเพ่ือจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ กลุ่มผู้ เลี้ ยงวัว และกลุ่มถั่วเหลือง เป็นต้น ซึ่งนับได้ว่า

เป็นทุนทางสังคมของชุมชนที่ส  าคัญในการน ามาเป็นข้อมูลวิเคราะห์ก าหนดรูปแบบการจัดการขยะเพ่ือน าไปเป็น

แผนปฏบิตัใินชุมชนต่อไป จากกจิกรรมนี้จึงสามารถสรปุผลของรปูแบบการจัดการขยะชุมชนได้ ดงันี้  

1. รปูแบบการคดัแยกขยะครบวงจร มหีลายหมู่บ้านที่สนใจจะท ากจิกรรมคดัแยกขยะครบวงจร คอืการลด ลด 

ปริมาณขยะที่อาจเกดิขึ้น การใชซ้ า้ น าขยะมาใช้ใหม่เป็นการพยายามใช้สิ่งของต่าง ๆ หลาย ๆคร้ังก่อนที่จะทิ้ง และการ

หมุนเวียนกลับมาใช  ้คือการน าขยะมาแปรรูป ตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพ่ือน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

(Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) ได้มีหมู่บ้านที่จะน ารูปแบบการคัดแยกขยะครบวงจรไปทดลองใช้ในชุมชน ได้แก่ 

หมู่ที่ 7 บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 13 บ้านห้วยส้านยาว หมู่ที่ 8 บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 12 บ้านหนองเก้าห้อง หมู่ที่ 17 บ้านปงกลาง 

หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จัดสรร หมู่ที่ 14 บ้านท่าสนักลาง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยหวาย หมู่ที่ 3 บ้านร่องศาลา ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะท า

การทดลองน าร่องรูปแบบกิจกรรมคัดแยกขยะในครัวเรือนของกลุ่มผู้น าชุมชนที่ส  าคัญ ๆ ก่อน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ ช่วย

ผู้ ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ ตัวแทนกลุ่มแม่บ้าน ตัวแทนเยาวชน อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้าน (อสม ).ส าหรับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมแต่ละหมู ั่บ้านจะนัดประชุมชี้ แจงถึงปัญหา วิธีการขั้นตอน

ด าเนินการคัดแยกขยะ และจัดตั้งคณะกรรมการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกนัในกลุ่มตัวแทนที่จะทดลองปฏบิัติการคัดแยก

ขยะแบบครบวงจร โดยจะเริ่มด าเนินกิจกรรมตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน พ .ศ . 2560  ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ

สามารถลดปริมาณขยะ ลดมลพิษ ก่อให้เกดิรายได้จากการก าจัดขยะและท าให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่ 

2. ธนาคารขยะในร้านค้าประชารัฐ มหีมู่ที่ 8 บ้านผาบ่อง มคีวามสนใจที่จะจัดตั้งธนาคารขยะในร้านค้าประชารัฐ  
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เนื่องจากหมู่บ้านได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐให้สร้างร้านค้าประชารัฐในชุมชน ลักษณะของกจิกรรมจะเริ่มจาก

การรับสมัครสมาชิก แล้วน าวัสดุรีไซเคิลมาชั่งน า้หนักและค านวณเป็นจ านวนเงิน บันทึกลงสมุดคู่ฝากโดยใช้ราคาที่ได้

ประสานกับร้านรับซื้ อของเก่าเป็นเกณฑ์ในการก าหนดราคา ซึ่งขั้นตอนการด าเนินการทางผู้ ใหญ่บ้านจะประชุมชี้ แจง

ประชาชนในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนให้ทราบถึงจุดประสงค์ในการจัดท าธนาคารขยะ และจะจัดตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงานฝ่ายต่าง ๆ เช่น ผู้จัดการธนาคาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นต้น โดยจะเร่ิม

ด าเนินกจิกรรมตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน พ.ศ .2560  ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ เพ่ือให้ประชาชนสามารถน าขยะ

กลับมาใช้ใหม่ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน เปล่ียนขยะเป็นเศรษฐกิจ ปลูกจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษา

สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน 

3. กลุ่มปุ๋ยหมกั มหีมู่ที่ 11 บ้านป่าลัน หมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 16 บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 10 บ้านหัวทุ่ง  

หมู่ที่ 6 บ้านสนัต้นแหน เนื่องจากในพ้ืนที่มมูีลสตัว์ เช่นมูลกระบอื มูลสกุร มูลไก่ และมปีริมาณเศษพืช ผกั ผลไม้ต่าง ๆ 

ที่เน่าเสียหรือถูกก าจัดทิ้ งจ านวนมาก สามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยหมักซึ่งจะมีธาตุอาหารส าคัญส าหรับพืช โดยผู้ ใหญ่บ้าน 

เกษตรกรน าไปใช้ในการท าเกษตร ใส่สวนผัก สวนผลไม้ได้ พืชจะเจริญเติบโตให้ผลผลิตปริมาณมากและปลอดภัย ซึ่ง

ขั้นตอนการด าเนินการทางผู้ใหญ่บ้านจะประชุมชี้ แจงประชาชนในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนให้ทราบ และจะทดลองน าร่อง

ปฏบิัติกบักลุ่มเกษตรกรที่จะอาสาสมัครเข้าร่วมกลุ่มปุ๋ยหมัก จ านวนหมู่บ้านละ 20 หลังคาเรือน ผลที่คาดว่าจะได้รับคอื 

สามารถลดต้นทุนในการท าเกษตรไม่ต้องเสยีค่าปุ๋ยบ ารงุพืช และลดปัญหาขยะอนิทรีย์ในพ้ืนที่ 

4. ปุ๋ยชีวภาพ มหีมู่ที่ 15 บ้านดงมะดะ หมู่ที่ 16 บ้านป่าก่อพัฒนา หมู่ที่ 9 บ้านแพะ เนื่องจากในพ้ืนที่มมูีล 

สตัว์ เช่นมูลกระบือ มูลสกุร มูลไก่ และมีปริมาณเศษพืช ผัก ผลไม้ต่าง ๆ ที่เน่าเสยีหรือถูกก าจัดทิ้งจ านวนมาก สามารถ

น ามาท าเป็นส่วนผสมของปุ๋ยชีวภาพได้ โดยผ่านกระบวนการหมกักบัน า้เอนไซม ์(น า้เอนไซม ์ + น า้ตาล  + น า้ ) ปุ๋ยหมกั

ชีวภาพที่ได้จะประกอบด้วยจุลินทรีย์และสารอนิทรีย์ต่างๆ ส าหรับพืช ซึ่งขั้นตอนการด าเนินการทางผู้ ใหญ่บ้านจะประชุม

ชี้ แจงประชาชนในหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนให้ทราบ และจะทดลองน าร่องปฏบิัติกบักลุ่มเกษตรกรที่จะอาสาสมัครเข้าร่วม

กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ จ านวนหมู่บ้านละ 20 หลังคาเรือน ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ สามารถลดต้นทุนในการท าเกษตรไม่ต้องเสยี

ค่าปุ๋ยบ ารงุพืช ลดปัญหาขยะอนิทรีย์ในพ้ืนที่และเกษตรกรได้บริโภคพืชผกัที่ปลอดสารพิษ 

 รูปแบบการจัดการขยะในชุมชนเขตเทศบาลต าบลดงมะดะที่ชุมชนร่วมกันน าเสนอทั้ง 4 รูปแบบข้างต้น จะ

สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่จะต้องส่งเข้าไปท าลายด้วยระบบต่าง ๆ ให้น้อยที่สดุ และสามารถน าขยะมาใช้ประโยชน์ทั้ง

ในส่วนของการใช้ซ า้และแปรรปูเพ่ือใช้ใหม่ รวมถงึการก าจัดที่ได้ผลพลอยได้ เช่น ปุ๋ยหมกั และปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งรปูแบบการ

จัดการขยะชุมชนดงักล่าวเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตส านึกต่อปัญหาและประโยชน์ร่วมกนัที่จะน าไปปฏบิัติให้บรรลุผล

ส าเรจ็ ชุมชนกจ็ะเกดิความเข้มแขง็และสามารถเป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป   

 

อภิปรายผลการวิจยั 

จากการที่ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ประสบปัญหาในเร่ืองการจัดการ

ขยะที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งปัญหาส าคัญเกดิการขยายตัวของความเจริญด้านเศรษฐกจิเข้าสู่ชุมชนในพ้ืนที่ท า

ให้บริบทสังคมกลายเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท (Semi-Urban, Semi-Rural Society) ท าให้ชุมชนในพ้ืนที่เป็นสถาน

ที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้า สถานที่ราชการ บ้านจัดสรร และธุรกจิประกอบการต่างๆ ส่งผลให้ปริมาณขยะเพ่ิม

มากขึ้น การพัฒนาความเป็นเมอืงมากขึ้นอาจท าให้เกดิการย้ายถิ่นฐานของประชากรอนัส่งผลท าให้ปัญหาต่างๆ ในสงัคม

เมืองทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้นด้วย เช่น ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัย ปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม และ

ปัญหาขยะที่เพ่ิมมากขึ้น )เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ออนไลน์. 2558( จึงกลายเป็นปัญหาสงัคมด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่และเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกภาคส่วนก าลังเร่งหาแนวทางการแก้ไข ซึ่ง

ประเวศ วส ี)อ้างในสขุสมาน สงัโยคและคณะ, 2555, น. 58) ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนโดยใช้

ยุทธศาสตร์ “สามเหล่ียม เขย้ือนภูเขา” กล่าวคือการเคล่ือนสิ่งยาก ๆ ที่เปรียบเป็น “ภูเขา” ให้ได้นั้น จะต้องอาศัย

องคป์ระกอบทั้งสามคอื หนึ่ง การสร้างองคค์วามรู้ทางวิชาการที่ถูกต้อง สอง การเคล่ือนไหวทางสงัคมจะต้องอาศัยความรู้
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เป็นฐานต้องดึงประชาชนเข้าร่วม และสาม การดึงฝ่ายการเมืองหรืออ านาจรัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดัน หากขาด

องคป์ระกอบด้านใดไปมกัจะท าสิ่งที่ยากไม่ส าเรจ็ ปัญหาการจัดการขยะกเ็ช่นกนัจ าเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการสร้างการ

มีส่วนร่วมของสามพลังประสานกัน คือ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคการเมืองซึ่งรวมถึงหน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องกบัการจัดการขยะในชุมชน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนับได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การแก้ไขปัญหามี

ประสทิธภิาพและประสบผลส าเรจ็ สอดคล้องกบัทวิา ประสวุรรณและคณะ )2559, น. 45) ได้ศึกษาการจัดการขยะแบบ

มีส่วนร่วมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในต าบลบ้านแลง อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบว่า รูปแบบ

การจัดการขยะที่เหมาะสมส าหรับพ้ืนที่ต าบลบ้านแลง ควรประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มส่ีวนได้ส่วน

เสีย ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล นักวิชาการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานเอกชน และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นต้นเหตสุ าคญัของปัญหาขยะในพ้ืนที่ รปูแบบดงักล่าวเน้นการมสี่วนร่วมของทุกฝ่ายใน

การคิดสร้างสรรค์โครงการและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ และกระบวนการขับเคล่ือนรูปแบบการจัดการขยะที่อยู่บน

รากฐานของทุนทางสงัคมที่มีอยู่ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายทางสงัคม ความรู้  ภมูิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ ความ

เอื้ออาทร และความร่วมมอืในชุมชน หากน าทุนทางสงัคมเหล่านี้ ไปใช้ในเชิงสร้างสรรคจ์ะก่อให้เกดิประโยชนต่์อชุมชน ซึ่ง

สอดคล้องกบัจุฑารัตน์ รัตนพิทกัษ์ชน )2552, น. 4) ได้ศึกษาธรรมาภิบาลและทุนทางสงัคมในการจัดการขยะแบบมสีว่น

ร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองท่าข้าม อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าทุนทางสังคมของชุมชน 

สมัพันธก์บัการท ากจิกรรมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม อย่างไรกต็าม แม้ว่าแต่ละชุมชนมทุีนทางสงัคมแต่ผลการมีส่วน

ร่วมในการท ากิจกรรมมีความแตกต่างกัน เนื่องจากเงื่อนไขที่แตกต่างกันของชุมชน ได้แก่ 1) ปัญหาขยะในชุมชน 2) 

รูปแบบกิจกรรม 3) แกนน าในการท ากิจกรรม 4) สถานที่ในการท ากิจกรรม และ 5) ความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ภายนอก  
ดังนั้นแนวทางในการแก้ปัญหาโดยค านึงถึงความจ าเป็นและความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการขยะเพ่ือเลือก

แนวทางที่เป็นรปูธรรมและเหมาะสมที่สดุส าหรับชุมชน ซึ่งต้องเป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชนในชุมชนเหน็คุณค่าและ

เกดิจิตส านึกในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และมีส่วนร่วมที่จะช่วยกนัจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนที่ตนเองอาศัยให้เหลือ

น้อยที่สดุ เช่น การคดัแยกขยะตามประเภทต่าง ๆ จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน น าขยะอนิทรีย์มาท าปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยชีวภาพ 

และทิ้งขยะให้ถูกที่ ทุกภาคส่วนจึงจ าเป็นต้องสร้างข้อตกลงหรือสญัญาประชาคมของชุมชนในการปฏบิตักิารบริหารจัดการ

ขยะให้เป็นแนวทางเดียวกนัควบคู่ไปกบันโยบายการบริหารจัดการขยะของรัฐบาลตามแผนปฏบิัติการ “ประเทศไทยไร้

ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” กจ็ะสามารถแก้ไขปัญหาขยะได้จนท าให้เป็นชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) อย่างยั่งยืน   

 

สรุปผลการศึกษา 

 สถานการณปั์ญหาขยะในชุมชนพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลดงมะดะ สาเหตุเกดิจากการขยายตัวทางเศรษฐกจิท าให้

ชุมชนกลายเป็นสงัคมกึ่งเมอืงกึ่งชนบท ประชากรเริ่มย้ายเข้ามาอาศัยอย่างหนาแน่น เกดิโรงงานอตุสาหกรรม บ้านจัดสรร 

ร้านค้า อาคารพาณิชย์และตลาดในพ้ืนที่ชุมชน จึงเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาขยะในชุมชนที่เพ่ิมปริมาณมากขึ้นทุกวัน 

เป็นเหตใุห้เกดิปัญหาการบริหารจัดการขยะที่มปีระสทิธภิาพ 

 รูปแบบการบริหารจัดการขยะที่ชุมชนร่วมกนัก าหนดวางแผนเพ่ือจะน าไปปฏบิัติในชุมชนในเขตเทศบาลต าบล

ดงมะดะ ได้แก่ การคดัแยกขยะครบวงจร ธนาคารขยะ ปุ๋ยหมกัและปุ๋ยชีวภาพ เป็นรปูแบบที่เกดิจากการปรับใช้ประโยชน์

จากทุนทางสงัคมที่มใีนชุมชนมาเป็นพลังขบัเคล่ือนในการแก้ไขปัญหาขยะ ซึ่งจะท าให้ชุมชนเข้มแขง็อย่างย่ังยืน 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอุปสรรคและปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงานธุรกจิการปลูกบัตเตอร์

นัทสควอช สายพันธุ์น าเข้าจากญี่ ปุ่นของบ้านสวนทัศนา ต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งานวิจัยนี้ เป็น

งานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสมัภาษณเ์ชิงลึกมผู้ีให้ข้อมูลหลักคอื คุณอภิสทิธิ์ ทศันาผู้ประกอบการบ้านสวนทศันาซึ่งมีการ

สมัภาษณถ์งึอปุสรรคและปัจจัยแห่งความส าเรจ็ของการด าเนินธุรกจิ และยังได้มกีารรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภมูิจาก

เอกสารงานวิจัยหรือบทความที่เกี่ยวข้องเพ่ือมาใช้เป็นข้อมูลในการอ้างองิ 

ผลการวิจัยพบว่าอุปสรรคในการด าเนินธุรกจิจะมีเร่ืองของการดูแลทางด้านการรดน า้และใส่ปุ๋ยตามโรงเรือนที่

ยังไม่ทั่วถึง ปัญหาในเร่ืองของช่องทางการตลาดที่ยังไม่มีแหล่งรับซื้ อที่แน่นอนซึ่งทางผู้ประกอบการคิดวิธแีก้ไข ได้โดย

การจัดท าช่องทางจ าหน่ายผลผลิตด้วยตนเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และปัจจัยความส าเรจ็ของการด าเนินธุรกจิการ

ปลูกบตัเตอร์นัท สควอช คอืการน าระบบ (Scada )เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาในด้านการรดน า้และใส่ปุ๋ยตามโรงเรือน

ได้อย่างทั่วถงึท าให้ได้ผลผลิตที่มคุีณภาพมากย่ิงขึ้น ท าให้ผู้ประกอบการบ้านสวนทศันาประสบความส าเรจ็ในธรุกจิ 

ค าส าคญั: นวัตกรรม, บตัเตอร์สควอช, อปุสรรค, ความส าเรจ็ 

 

Abstract 

The purpose of this research was to study the obstructions and factors of the successful business of the 

species Butternut Squash growing from Japan of Bansuan Tussana in Tambon Wungluek, amphur Samchuk, 

Suphanburi. This research was researched by using in-depth interview. The enterpreneur who gave the data was 

Mr.Apisit Tussana . He was interviewed about theobstructions and factors of the successful business and the data 

was also collected from research and reference paper. 

The business were watering and fertilizer that were not cover all of them. The other is marketing way that 

was not sure. The entrepreneur found the way to solve these problems by managing products without the middleman 

and the successful business factors of Butternut Squash was the scada system that help for solving problems of  

watering and fertilize. The result was more quality products. Then it help the entrepreneur of Bansuan Tussana 

garden was succeed in business. 

Keywords: Innovation, butternut Squash, obstructions , success 
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บทน า 

 ประเทศไทย ปัจจุบันการท าอาชีพเกษตร พบว่ามีรายได้ลดลงและมีหนี้ สินเพ่ิมมากขึ้ นในทุกปี (วรรธนชัย, 

2555) เนื่องจากการเกษตรส่วนใหญ่มกัจะปลูกพืชแค่เพียงชนิดเดี่ยวหรือหลายชนิดตามสภาพภมูปิระเทศของแต่ละภาค

พ้ืนที่และส่วนใหญ่มกัต้องประสบความกบัความเสยีหายจากการตกต ่าในด้านของราคาพืชผลเกษตร โรคระบาดของแมลง 

ภัยธรรมชาตแิละค่าใช้จ่ายของการผลิตที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี จึงได้มเีกษตรกรส่วนหนึ่งที่ได้ริเร่ิมหันมาปลูกพืชที่

มีความหลากหลายหรือมีการน าเข้าสายพันธุใ์หม่ๆ จากต่างประเทศโดยมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน

เรื่องของการดูแลการผลิต ท าให้ฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรดขีึ้นท าให้ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง 

ผู้ประกอบการทางด้านเกษตรเร่ิมมองเหน็ปัญหาที่เกดิขึ้นในเร่ืองของดิน ฟ้า อากาศ และปัญหาการลดน า้และ

การให้ปุ๋ย(รวบรวมข้อมูลจาก อภิสทิธิ์ ทศันา, 2560)ที่ส่งผลกระทบต่อการดูแลผลผลิตของผู้ประกอบการท าให้ได้ผล

ผลิตที่น้อยลง(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พรหมทอง, 2551) และคุณภาพต ่า อกีทั้งอุปสรรคในด้านช่องทางของการ

ส่งออกท าให้มีสภาวะการแข่งขันกนัระหว่างผู้ผลิตเดียวกนัเองและปัญหาที่ผู้ประกอบการพบเจอบ่อยที่สดุในปัจจุบันคอื

สภาพแวดล้อมที่เป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต ปัญหาการกดราคาจากพ่อค้าคนกลางและความไม่แน่นอน

ของราคาสินค้าในตลาดส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรงและสภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์อย่างสูงใ นการท า

เกษตรกรรม การเพ่ิมขึ้นลดลงของอุณหภูมิและการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบสร้างความ

เสยีหายโดยตรงต่อพืชผลท าให้เกษตรกรจ าเป็นต้องปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการปลูกโดยมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยดูแล

ในการเพาะปลูก 

ธุรกิจเกษตรกรรมของไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมากได้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ให้เท่าทนัยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเข้ามาเสริมสร้างในการท าการเกษตร (นฤมล, ศิรปะภา, 

2559) โดยผู้ประกอบการได้น าระบบ(Scada) เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการปลูกบัตเตอร์นัทสควอช ของบ้านสวนทศันาใน

พ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 โดยควบคุมในการแจกจ่ายน า้และปุ๋ยตามโรงเรือนเพาะปลูก

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และได้มีการดัดแปลงให้สั่งการโดยระบบสมาร์ทโฟนซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนทางด้าน

เวลารวมทั้งยังดูแลผลผลิตในทุกโรงเรือนได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากผู้ประกอบการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช เป็นสายพันธุ์

น าเข้าจากต่างประเทศที่มพ้ืีนที่จ านวน 6 ไร่ 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกบัอุปสรรคและปัจจัยแห่งความส าเรจ็ของธุรกิจ

การปลูกบตัเตอร์นัทสควอช ที่ได้มกีารน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาควบคุมบริหารจัดการผลผลิตในโรงเรือนที่มีการ

ใช้ระบบ(Scada ) ควบคุมดูแลปริมาณในการจ่ายน า้และปุ๋ยท าให้ลดต้นทุนในเรื่องของเวลาเนื่องจากธุรกจิมีความส าเรจ็

ในด้านนวัตกรรมที่ช่วยให้ธรุกจิการปลูกบตัเตอร์นัทสควอชเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพซึ่งประสบความส าเรจ็ในทางธุรกจิ

เพราะผู้ประกอบการมีแนวทางที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มแม่และเดก็รูปแบบการขนส่งจัดจ าหน่ายที่จัดการด้วยตนเองโดย

การจัดส่งผลผลิตผ่าน (EMS) จัดท าเวบ็ไซดท์ าให้มช่ีองทางจัดจ าหน่ายที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถงึได้มากย่ิงขึ้น 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการด าเนินธรุกจิ การปลูกบตัเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้าจากญี่ปุ่น 

2. เพ่ือศึกษาปัญหา และอปุสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินธรุกจิ การปลูกบตัเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้าจากญี่ปุ่น 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลนั้นต้องอาศัยข้อมูลจากประสบการณ์ของ

ผู้ประกอบการปลูกบตัเตอร์นัท สควอช โดยการด าเนินการวิจัยด้วยการสมัภาษณเ์รื่องราว ประสบการณปั์ญหาและปัจจัย

ความส าเรจ็ในการด าเนินธรุกจิ ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนการศึกษาวิจัยดงันี้  
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1.)พื้ นท่ีการศึกษา 

การศึกษาในคร้ังนี้ เลือกพ้ืนที่การศึกษา คอื บ้านสวนทศันา อ าเภอสามชุก จังหวัดสพุรรณบุรี ประชากรส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมและในการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช ถือเป็นพืชไร่ที่มีผลผลิตทางด้านเกษตรที่มี

ผู้ประกอบการด าเนินธุรกจิประสมความส าเร็จในการปลูกขายส่งตลาดและขายผ่านทางสื่อออนไลน์เป็นพ้ืนที่ที่ง่ายต่อการ

สมัภาษณเ์กบ็รวบรวมข้อมูล 

2.)ประชากรและผูใ้หข้อ้มูล 

ผู้วิจัยเลือกสมัภาษณ์ในพ้ืนที่ บ้านสวนทศันา อ าเภอสามชุก จังหวัดสพุรรณบุรี ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ คุณอภิสทิธิ์ 

ทศันา ผู้ประกอบการปลูกบตัเตอร์นัท สควอช และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล 2 คน  

3.)การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมจากผู้ประกอบการโดยตรง โดยอาศัยจากการลงพ้ืนที่สมัภาษณแ์ละรวบรวมข้อมูล

จากบทความทางวิชาการต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิเคราะห์และสรุป

ผลการวิจัย 

4.)เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

การด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ เป็นวิธกีารวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการปลูกบัตเตอร์ สควอช มี

เคร่ืองมอืในการวิจัยประกอบด้วยดงันี้  

4.1 ผู้วิจัยเองนับเป็นเคร่ืองมือที่ส  าคัญที่สดุ เพราะการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการที่ผู้วิจัยต้องพบกับผู้ให้ข้อมูล

หลักโดยตรง ผู้วิจัยคอืผู้เกบ็รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยตนเองจึงต้องมกีารเตรียมตวัก่อนการลงพ้ืนที่ 

4.2 แนวค าถามในการสัมภาษณ์ ลักษณะของค าถามจะเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานหรือข้อมูลทั่วไปเป็นค าถาม

ปลายเปิดเกี่ยวกบัประสบการณเ์ร่ืองเล่าของการประกอบธรุกจิการปลูกบตัเตอร์นัท สควอช ที่ประสบความส าเรจ็ 

4.3 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล เพ่ือเกบ็รวบรวมภาพบรรยากาศขั้นตอนกระบวนการในการด าเนินงานและการ

สมัภาษณผ์ู้ประกอบการปลูกบตัเตอร์นัท สควอช 

4.4 เคร่ืองบันทกึเสยีง เพ่ือใช้บนัทกึข้อมูลระหว่างการสมัภาษณเ์พ่ือให้เกบ็ข้อมูลให้ได้มากที่สดุเนื่องจากผู้วิจัย

ไม่สามารถจดจ าและบนัทกึข้อมูลได้ทั้งหมด 

4.5 เคร่ืองมอืที่ช่วยจดบนัทกึ คอืปากกาและสมุดจดบนัทกึส าหรับไว้จดบนัทกึข้อมูลจากการสมัภาษณซ์ึ่งช่วยใน

การบนัทกึข้อมูลที่ส  าคญั 

การตรวจสอบความนา่เช่ือถอืของขอ้มูล 

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation )ซึ่ง

แสดงให้เหน็ว่าข้อมูลหลักฐานและผลการวิจัยที่ได้วิเคราะห์จากการเกบ็รวบรวมมามคีวามน่าเชื่อถอืตรงตามความเป็นจริง

และมกีารเปรียบเทยีบมุมมองในหลายๆด้านเพ่ือน ามาตรวจสอบความถูกต้อง  (พนิดา,พิมพ์ลดา, 2557 ) ของข้อมูลผล

การวิเคราะห์รวมไปถงึผลการวิจัยโดยมกีารตรวจสอบความถูกต้องจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งท าให้ผู้วิจัยมั่นใจว่ามข้ีอมูล

ที่มีความน่าเชื่อถือสงูสดุเปรียบเทยีบจากการใช้วิธเีกบ็รวบรวมข้อมูลหลายๆวิธทีั้งการสมัภาษณ์การสงัเกตโดยพิจารณา

กิริยาท่าทางพฤติกรรม บรรยากาศ จากผู้ ให้ข้อมูลเพ่ือมาประกอบการแปลความหมายรวมถึงการถอดเทปและ

เปรียบเทยีบการใช้ทฤษฏหีลายๆแนวคิดเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดหรือเป็นพ้ืนฐานการท าความเข้าใจกบัปัญหา การวางแผน

เกบ็ข้อมูลตลอดจนการวิเคราะห์และอภิปรายผลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ส  าคญัน าไปวิเคราะห์เพ่ือให้ข้อมูลเกดิความน่าเชื่อถอื 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธกีารพรรณนาวิเคราะห์(Descriptive Analysis )ด้วยการสมัภาษณ์

ผู้ ให้ข้อมูลหลักและการถอดเทปการสนทนาแบบค าต่อค า(Verbatim)ผู้วิจัยใส่ชื่อผู้ ให้สัมภาษณ์แล้วน ามายืนยันความ

ถูกต้องของเนื้ อหา และส ารวจภายในตัวบุคคลของผู้วิจัยเพ่ือดูว่าผู้วิจัยเองมีข้อสรุปที่คิดไว้ก่อนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่

ศกึษาซึ่งผู้วิจัยต้องท าความเข้าใจก่อนเร่ิมวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้ผู้วิจัยได้มกีารคิดวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยความเที่ยงตรง 
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และมทีศันคตทิี่เปิดกว้าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณเ์มื่อผู้วิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วน าข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์ว่าแต่ละขั้นตอนในการด าเนินธรุกจิการปลูกบตัเตอร์นัท สควอช ของบ้านสวนทศันาจากนั้นจึงน าประเดน็หลักมา

พิจารณาแบ่งออกเป็นประเดน็ย่อยและหัวข้อย่อยเพ่ือน ามาศึกษาปัญหาและอุปสรรคและปัจจัยความส าเรจ็ในการด าเนิน

ธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช ที่น านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคุมระบบการควบคุมปริมาณการจ่ายน า้และปุ๋ย

ภายในโรงเรือน 

ผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาเรื่องอุปสรรคและปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงานธุรกจิการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช 

สายพันธุ์น าเข้าจากญี่ ปุ่น ในอ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มีปัจจัยที่ท  าให้ธุรกิจประสบความส าเรจ็2ด้าน คือด้าน

นวัตกรรม ได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาคือระบบ (Scada )เป็นระบบควบคุมการท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามา

ประยุกต์ใช้ในการควบคุมการจ่ายน า้และปุ๋ยภายในโรงเรือนต่อมาผู้ประกอบการได้พัฒนาให้สามารถสั่งการได้ด้วยระบบ

สมาร์ทโฟน (Android )เพ่ือให้เกดิความสะดวกสบายในการสั่งการไม่ว่าจะอยู่ที่ใดแค่มสีญัาณระบบ 4G กส็ามารถสั่งการ

ได้ซึ่งช่วยให้ผลผลิตเติบโตได้อย่างเตม็ที่ละส่งผลท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้ นและช่องทางการจัดจ าหน่ายที่

ผู้ประกอบการได้จัดท าช่องทางการจัดจ าหน่ายด้วยตนเองและได้มีการจัดท าเวบ็ไซด์การขายสนิค้า จากปัญหาที่พ่อค้าคน

กลางไม่มารับซื้ อผลผลิตตามได้ที่ตกลงกันไว้กับช่องทางการตลาดที่ ยังไม่มีแหล่งรับซื้ อผลผลิตที่แน่นอนท าให้

ผู้ประกอบการได้ใช้ช่องการการจัดหน่ายแบบช่องทางตรงที่เป็นช่องทางจัดจ าหน่ายที่ผู้ผลิตขายสินค้าโดยตรงให้กับ

ผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยผู้ประกอบการยึดหลักปัจจัยที่สามารถท าให้ธรุกจิประสบความส าเรจ็อยู่ด้วยกนั 7 

ประการ 

 

1.ความมุ่งมัน่ (Drive)  

เนื่องจากกิจการมีความมุ่งมั่นในการศึกษาหาแนวทางรูปแบบการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความส าเรจ็มีความ

ทนัสมยัเป็นเกษตรยุคใหม่มเีอกลักษณเ์ฉพาะตวัเพ่ือผลักดนัให้ผลิตภัณฑเ์ป็นที่รู้จักและนิยมในกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น 

 

2.ภูมิปัญญา (Knowledge / Wisdom) 

ผู้ประกอบการได้น าภมูิปัญญาในอาชีพการท าเกษตรที่สั่งสมมาของคนในครอบครัวมาใช้ในการด าเนินธุรกจิ

ควบคู่กบัการน าความรู้แบบเกษตรยุคใหม่มาปรับใช้ให้ธรุกจิประสบความส าเรจ็มากยิ่งขึ้น 

3.การเรียนรู ้(Learning)  

คุณอภิสิทธิ์ ทัศนา ได้ศึกษาเรียนรู้การปลูกบัตเตอร์นัท สควอช ด้วยตนเองรวมไปถึงประสบการณ์ในการท า

อาชีพเกษตรกรของคนในครอบครัวให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออกีทั้งการสั่งสมความรู้ที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกบัระบบ

คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบ (Scada ) เป็นระบบที่ควบคุมด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสั่งการปริมาณการจ่ายน า้และปุ๋ ยผู้ประกอบการได้มีการพัฒนาระบบให้สามารสั่งการได้ด้วยระบบ

สมาร์ทโฟนส่งผลให้ธรุกจิมโีอกาสในการเจริญเตบิโตอย่างต่อเนื่อง 

4.ความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค ์(Personal Creativity) 

แนวความคดิที่ริเร่ิมน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกตใ์ช้ในการด าเนนิธรุกจิทางด้านการเกษตรซึ่งได้น า

ระบบ ( Scada ) เข้ามาช่วยในการแจกจ่ายน า้และปุ๋ยสู่โรงเรือนผลผลิตเป็นแนวความคิดที่มคีวามแปลกใหม่และเป็นการ

ลดต้นทุนทางด้านเวลาและการจ้างแรงงาน และในอนาคตจะมกีารพัฒนาโรงเรือนการปลูกบตัเตอร์นัท สควอชให้มากขึ้น

กว่าเดิม ซึ่งท าให้เกิดความน่าสนใจทางธุรกิจด้านการเกษตรที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ จึงเป็น

เอกลักษณเ์ฉพาะตวัและทนัสมยัของทางบ้านสวนทศันา 

5.มนุษยส์มัพนัธแ์ละทกัษะการสื่อสาร (Human Relations & Communications Ability) 

เนื่องจากธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพันธุ์น าเข้าจากญี่ ปุ่นของบ้านสวนทัศนา ในเขตจังหวัด

สุพรรณบุรี เป็นธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการแบบเดี่ยวส่งผลให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมดและได้มีการ
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พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณค์วามรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ จากกลุ่มเกษตรกรด้วยกนัอย่างเป็นกนัเองจึงเป็นเหตทุ าให้

ธรุกจิสามารถผลิตผลผลิตออกมาได้อย่างมคีุณภาพ 

6.ทกัษะการแกปั้ญหาและตดัสินใจ (Problem Solving & Decision Making Shill) 

การด าเนินธุรกจิการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช ผู้ประกอบการประสบปัญหาทางด้านพ่อค้าคนกลางไม่มารับซื้ อ

สินค้าตามที่ได้ตกลงกันไว้และปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบในเร่ืองของราคาผลผลิตจึงตัดสินใจแก้ไขปัญหาโดยการ

จัดท าช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยตนเอง 

7.การบริหารเวลา (Time Management ) 

เนื่องจากผู้ประกอบการมอีาชีพหลักคอืวิศวกรแต่มคีวามคดิไม่อยากเป็นลูกจ้างตลอดชีพท าให้เกดิแนวความคิด

จะประกอบธรุกจิที่เป็นของตนเองมกีารบริหารจัดการดูแลด้วยตนเองทั้งหมดจึงได้ท าธรุกจิปลูกบตัเตอร์นัท สควอชแต่ยัง

ไม่ยึดเป็นอาชีพหลักท าให้เกดิรายได้เสริมและยังสามารถช่วยให้คนที่ว่างงานมงีานท าเป็นรายได้พิเศษยามว่างอกีด้วย 

ดา้นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจของการปลูกบตัเตอรน์ทั สควอชในเขตสุพรรณบุรีพบว่ามีอุปสรรคในการ

ด าเนินธุรกิจดงันี้  

1.ดา้นการผลิต 

เนื่องจากบัตเตอร์นัท สควอชเป็นพืชที่ใหม่ยังไม่เป็นที่นิยมปลูกในกลุ่มอาชีพเกษตรกรท าให้เกิดอุปสรรค

ทางด้านการดูแลผลผลิตในช่วงแรกที่มโีรคเชื้อราภายในโรงเรือน  

2.ดา้นการตลาด 

มอีปุสรรคทางด้านช่องทางการจ าหน่ายสนิค้าเนื่องจากพ่อค้าคนกลางไม่มารับซื้อสนิค้าตามที่ได้ตกลงกนัไว้และ

ช่องทางการตลาดที่ยังไม่มีแหล่งรับซื้ อผลผลิตของบัตเตอร์นัท สควอชที่แน่นอนผู้ประกอบการจึงท าการจ าหน่ายด้วย

ตนเองโดยเริ่มจากการขายตามท้องตลาดต่อมาได้มกีารพัฒนาสร้างเวบ็ไซดข์ายผ่านออนไลน์ 

 

3.ดา้นการดูแลผลผลิต 

ปัญหาการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช ส่วนใหญ่ที่พบเจอเป็นปัญหาการให้น า้และปุ๋ยตามโรงเรือนต่างๆไม่ทั่วถงึ

ท าให้ผลผลิตเกดิความเสยีหายเป็นจ านวนมากและได้ผลผลิตที่มขีนาดเลก็กว่ามาตรฐาน 

ผลการวิจัยคร้ังนี้สามารถตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ครบทุกประเดน็ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1.เพ่ือศึกษาปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการด าเนินธรุกจิการปลูกบตัเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้าจากญี่ปุ่นและวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. 

เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิการปลูกบัตเตอร์นัท สควอชสายพันธุน์ าเข้าจากญี่ปุ่นที่

สามารถน าผลการวิจัยนี้มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาธรุกจิทางด้านการเกษตรให้อยู่ในยุคที่ทนัสมยั 

 

ภาพประกอบที่ 1 การสั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่มา : อภสิทิธ ์ทศันา (2560) 
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ภาพประกอบที่ 2 การกระจายน า้และปุ๋ ยสู่โรงเรือน ที่มา : อภสิทิธ ์ทศันา (2560) 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาคร้ังนี้ เราพบว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผล ต่อความส าเรจ็ในการ

ด าเนินธุรกิจการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพันธุ์น าเข้าจากญี่ ปุ่น ต าบลวังลึก อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี มี

ประเดน็ที่สามารถน ามาอภิปรายเพ่ือความชัดเจนและให้เกิดความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือที่จะสามารถน ามา

อภิปรายได้ดงันี้  

ผู้ประกอบการปลูกบตัเตอร์นัท สควอช มกีารน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคุม( Scada )มาประยุกตใ์ช้ให้เข้า

กบัธรุกจิเพ่ือที่จะมาแก้ไขปัญหาในด้านของผลผลิตโดยแรกเร่ิมนั้นผู้ประกอบการประสบปัญหาเกี่ยวกบัการจ่ายน า้และปุ๋ย

ตามโรงเรือนที่ไม่ทั่วถึงและรวมไปถึงช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ยังไม่มีแหล่งรับซื้ อผลผลิตที่แน่นอนท าให้ คุณอภิสิทธิ์ 

ทศันา ผู้ประกอบการบ้านสวนทศันาได้คิดท าการแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งนวัตกรรมเครื่องควบคุมปริมาณการจ่ายน า้

และปุ๋ยภายในโรงเรือนท าให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายและยังช่วยลดแรงงานในการดูแลได้อกีด้วยซึ่งสอดคล้องกบั (ปกรณ์

, 2538 ที่ได้กล่าวไว้ว่าการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆท าให้การผลิตเป็นไปอย่างรวดเรว็มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น)ช่องทางการจัดจ าหน่ายของผลผลิตผู้ประกอบการบ้านสวนทัศนาได้ใช้ช่องทางตรงเป็นช่อง

ทางการจัดจ าหน่ายที่ผู้ผลิตขายสินค้าโดยตรงให้กับผู้บริโภคโดยไม่ผ่านคนกลาง ( ธีราวรรณ์, 2555 )ท าให้ธุรกิจการ

ปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้าจากญี่ปุ่นของผู้ประกอบการบ้านสวนทศันาประสบความส าเรจ็จึงกล่าวได้ว่ามา

จากช่องทางการจ าหน่ายที่ขายโดยตรงโดยไม่ผ่านคนกลางท าให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมนโยบายการตลาดได้

สามารถกระตุ้นลูกค้าให้เกดิความต้องการตัดสนิใจซื้ อได้ดีกว่าการใช้คนกลางและนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยให้ผลผลิตของ

ผู้ประกอบการดขีึ้น 

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคและปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินงานธุรกิจการ

ปลูกบตัเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้าจากญี่ปุ่น แบ่งออกได้เป็น 2 ประเดน็หลัก 

1.อุปสรรคที่เกดิขึ้นกบัการด าเนินธรุกจิการปลูกบัตเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้าจากญี่ปุ่น คือ จะเป็นในด้านของการ

ดูแลทางด้านการรดน า้และการใส่ปุ๋ยพืชในแต่ละโรงเรือนที่มีจ านวนมากจึงท าให้เกดิการดูแลได้อย่างไม่ทั่วถึง ท าให้ต้น

พืชบัตเตอร์นัท สควอช เกดิความเสยีหายเนื่องจากต้นบัตเตอร์นัท สควอช มีการได้รับน า้และปุ๋ยได้อย่างไม่เตม็ที่ ท าให้

เกดิผลกระทบทางด้านการเจริญเติบโตช้าจึงได้ผลผลิตที่ไม่ดเีท่าที่ควรเนื่องจากประเทศไทยมีอากาศที่ร้อนส่งผลกระทบ
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ต่อผลผลิตและยังประสบปัญหาในเร่ืองของการตลาดที่ยังไม่มีแหล่งรับผลผลิตที่แน่นอนและเป็นสนิค้าที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก

ในกลุ่มของผู้บริโภค 

2.ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินธรุกจิการปลูกบตัเตอร์นัท สควอช สายพันธุน์ าเข้าจากญี่ปุ่น คอืการที่ผู้ประกอบการ

ได้น าระบบ ( Scada) เข้ามาช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในด้านการรดน า้ภายในแต่ละโรงเรือนและได้มีการศึกษา

แลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้จากกลุ่มเกษตรกรด้วยกันท าให้สามารถได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากย่ิงขึ้นมีการจัดท า

ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่แรกเร่ิมวางจ าหน่ายตามท้องตลาดต่อมาได้ท าการโปรโมทขายผ่านทางสื่อโซเชียล (Facebook ) 

ปรากฏว่าได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีในกลุ่มผู้บริโภคแม่และเดก็จึงได้พัฒนาสร้างเวบ็ไซด์ และมีแนวความคิดที่จะขยาย

พ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมโรงเรือนในการเพาะปลูกปัจจุบนัได้กลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถจ าหน่ายผลผลิตให้แก่ผู้บริโภคได้ด้วย

ตนเองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง การที่ ผู้ประกอบการมีช่องทางการจัดจ าหน่ายเป็นของตนเองนั้นก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจที่มีความมั่นคงในระยะยาวและช่วยก่อให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้และเป็นที่รู้ จักอย่าง

กว้างขวางของกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งท าให้ยอดขายของสินค้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลผลิตมีคุณภาพท าให้ผู้บริโภคเกดิ

ความมั่นใจท าให้ผู้ประกอบการการปลูกบตัเตอร์นัท สควอช มคีวามส าเรจ็และความมั่นคงในทางธรุกจิ 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอุปสรรคและปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิการปลูกผกัคะน้าและ

กวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส ์โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมการควบคุมอุณหภมูิในการผลิต บ้านทุ่งรางเทยีน อ าเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสมัภาษณแ์บบเชิงลึก มีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ คุณพีรพล สริินราพรรณ 

ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เป็นเกษตรกร โดยมกีารสมัภาษณ์ถงึอปุสรรคและปัจจัยแห่งความส าเรจ็ของการด าเนินธรุกจิ ช่อง

ทางการจัดจ าหน่าย และยังได้มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภมูิ จากเอกสาร หนังสอื และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้

เป็นข้อมูลในการอ้างองิ 

ผลการวิจัยพบว่าอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจจะมีเรื่องโรคของผัก  และอุณหภูมิสะสมในหน้าร้อน ซึ่งทาง

เกษตรกรสามารถหาวิธีแก้ไขได้โดยการปลูกในระยะที่เหมาะสม และใช้การฉีดจุลินทรีย์แทนยาที่ใช้สารเคมี และปัจจัย

ความส าเรจ็ของเกษตรกรบ้านทุ่งรางเทยีน คอื มาตรฐานของผลิตภัณฑท์ี่ท  าให้ผู้บริโภคไว้วางใจในการเลือกบริโภคสนิค้า

ท าให้เกดิการบริโภคซ า้ และรวมถงึการใช้กลยุทธท์ี่แตกต่างเพ่ือดงึดูดลูกค้า คอื การที่มบีริการขนส่งผกัไฮโดรโปรนิกสไ์ป

ส่งยังผู้รับซื้อ ท าให้เกษตรกรบ้านทุ่งรางเทยีนประสบความส าเรจ็ในธรุกจิ 

ค าส าคญั: อปุสรรค, ความส าเรจ็, ไฮโดรโปรนิกส,์ นวัตกรรม    

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the obstacles and key success factors of planting Chinese Kale 

and Chinese Cabbage by hydroponics technique using innovative temperature control for production at 

Banthungrangthein, Mueang, Nakhonpathom. This research was qualitative research by using in - depth interviews. 

The key informant was Mr. Peerapon Sirinarapun (Farmer entrepreneur). There were the interviews for the obstacles 

and key success factors in business operation and distribution channels. In addition, we collected secondary data 

from paper works, books and other related research papers as reference information. 
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 The findings revealed that the obstacles of business there was a disease of vegetables and accumulated 

temperature in summer .The farmers had ability to find a solution by planting the right distance and use microbial 

injection instead of chemicals .The key success factors of farmers in Banthungrangthein was the product standard 

resulting in consumers trust and brand loyalty .The different strategies were also use for customers attention by 

transport service hydroponics vegetables to buyer .That make farmers in Banthungrangthein was succeed in business. 

Keywords: Obstacles, Success, Hydroponics, Innovative 

 

บทน า 

การเกษตรในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สงูมากย่ิงขึ้น เนื่องจากการด าเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันจะให้ความใส่ใจ

ในเร่ืองของสขุภาพ ซึ่งรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารที่เพียงพอ การบริโภคผักปลอดสารพิษ

จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของผู้บริโภค จึงท าให้เกดิการแข่งขันกนัมากย่ิงขึ้นในตลาดการเกษตร ผักปลอดสารพิษในที่นี้

รวมถึงการท าการเกษตรแบบไฮโดรโปรนิกส์ หรือการปลูกพืชไร้ดิน  (สวง โฮสูงเนิน, 2556) ผู้ประกอบการที่เป็น

เกษตรกรท้องถิ่นจึงต้องมีการปรับตัว โดยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในธุรกจิของตนเองเพ่ือ

เพ่ิมยอดขาย และเพ่ือที่จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สูงขึ้น รวมทั้งบรรลุเป้าหมายการประกอบการ และธุรกิจ

เจริญเตบิโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเกษตรกรหันมาท าการเกษตรแบบไฮโดรโปรนิกส์กนัมากยิ่งขึ้น แต่กย็ังมีเกษตรกรในอีก

หลาย ๆ พ้ืนที่ยังจ าเป็นที่จะต้องคิดหาวิธีในการที่จะท าให้ผลผลิตของตนนั้นมีคุณภาพเพ่ือที่จะขยายส่วนแบ่งทาง

การตลาด ซึ่งสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษานั้นเป็นเร่ืองของการปลูกคะน้าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ของกลุ่มผักปลอด

สารพิษ ต าบลบ้านทุ่งรางเทยีน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งน าระบบควบคุมอุณหภมูิภายในโรงเรือนมาประยุกตใ์ช้

โดยการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยน์ (Android) และไอโอเอส (IOS) 

เพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของผักคะน้าและกวางตุ้งท าให้ผลผลิตดีขึ้น และสามารถส่งไปจ าหน่ายให้กับ

พ่อค้าคนกลางที่รับซื้อเพ่ือส่งออกไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งท าให้เกดิรายได้ภายในครัวเรือน และส่งผลให้รายได้ในการท า

เกษตรกรรมของเกษตรกรภายในท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 

การท าธุรกิจการปลูกผักคะน้าและกวางตุ้งแบบไฮโดรโปรนิกส์ของเกษตรกรบ้านทุ่งรางเทียน จะมีคู่แข่งเป็น

เกษตรกรท้องถิ่นในพ้ืนที่อื่นๆ ท าให้เกดิปัญหาการแข่งขันในตลาดที่สงู และยังพบปัญหาที่เกดิขึ้นกบัการปลูกผักคะน้า

และกวางตุ้ งภายในโรงเรือนของเกษตรกรบ้านทุ่งรางเทียนคือ ความร้อนในโรงเรือนสะสมมากเกินไป ซึ่งโดยปกติ

ผกัคะน้าและกวางตุ้งจะไม่ชอบอณุหภมูทิี่ร้อนจัด แต่จะชอบแสงแดด และหากอณุหภมูสิะสมมากเกนิไปจะท าให้ผกัคะน้า

และกวางตุ้งเห่ียว โตช้า ต้นเลก็ และน า้หนักน้อย ซึ่งในช่วงฤดูร้อนอุณหภมูิจะสะสมมากเกินไปท าให้ส่งผลกระทบต่อ

ผลผลิตของเกษตรกร การประยุกต์ใช้นวัตกรรมการควบคุมอุณหภมูิในการผลิตจึงมีส่วนช่วยท าให้อุณหภมูิลดลงและได้

ผลผลิตที่ดีขึ้ น (ธนากรและอติกร, 2556) นอกจากนี้ ยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคของพืช คือ โรคราน า้ค้าง (Downy 

mildew) คืออาการของพืชที่ด้านบนใบจะเกิดแผลสีเหลือง ส่วนใต้ใบจะมีเชื้ อราท าให้มีลักษณะเป็น ขลุยสีขาวขึ้นเป็น

หย่อม ๆ และถ้าหากปล่อยไว้นานใบกจ็ะแห้งตาย โดยส่วนมากโรคนี้จะเกดิขึ้นเมื่อมีอากาศเยน็ และมีน า้ค้างจัด (พิสทุธิ์ 

เอกอ านวย, 2553) 

ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกบัอุปสรรคและปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงาน

ธุรกจิการปลูกผักคะน้าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมการควบคุมอุณหภมูิในการผลิต บ้านทุ่งราง

เทยีน อ าเภอเมอืง จังหวัดนครปฐม ซึ่งผลวิจัยนี้จะท าให้เกดิประโยชน์เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาและวิจยัในอนาคต และท า

ให้ธรุกจิด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสบผลส าเรจ็มากยิ่งขึ้น 
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วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินธุรกจิการปลูกผักคะน้าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส ์โดยการประยุกต์ใช้

นวัตกรรมการควบคุมอณุหภมูใินการผลิต 

2. เพ่ือศึกษาความส าเรจ็ในการด าเนินธรุกจิการปลูกผักคะน้าและกวางตุ้ งไฮโดรโปรนิกส ์โดยประยุกตใ์ช้นวัตกรรมการ

ควบคุมอณุหภมูใินการผลิต 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

ขอบเขตการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกบัอปุสรรคและปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนิน

ธุรกิจการปลูกผักคะน้าและกวางตุ้ งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมิในการผลิต 

ประกอบกบัการรวบรวมข้อมูลจากหนังสอืและเวบ็ไซตต่์าง ๆ รวมไปถงึการสมัภาษณผู้์ที่เกี่ยวข้อง 

2. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งรางเทยีน อ าเภอเมอืง จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่ในการศึกษา

และเกบ็รวบรวมข้อมูล และลงพ้ืนที่ในการสัมภาษณ์ ซึ่งการท าธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรแบบไฮโดรโปรนิกส์นั้น

แพร่หลายอย่างมากในปัจจุบนั และจังหวัดนครปฐมกเ็ป็นหนึ่งในจังหวัดที่สามารถท าการเกษตรแบบไฮโดรโปรนิกส์

ได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ท าการเกษตรแบบไฮโดรโปรนิกสน์ั้นประสบความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกิจ และยัง

เป็นพ้ืนที่ที่สะดวกต่อการสมัภาษณเ์นื่องจากผู้วิจัยนั้นเป็นคนในพ้ืนที่ ท าให้การเข้าไปเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ 

3. ขอบเขตด้านประชากร ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผู้ที่ให้ข้อมูลหลัก คุณพีรพล สิรินราพรรณ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 

ต าบลวังตะกู อ าเภอเมอืง จังหวัดนครปฐม และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งรางเทยีนจ านวน 

6 คน  

4. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจะเร่ิมท าในช่วงเดอืนกุมภาพันธ ์ถงึ เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560  

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผู้วิจัยได้ท าการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือได้ และมีการทบทวนวรรณกรรมจาก

บทความทางวิชาการ หลักทฤษฎี และเวบ็ไซต์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังท าการลงภาคสนามเพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการ

สมัภาษณโ์ดยตรง โดยมกีารด าเนินงานดงันี้        

1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานทางด้านวิชาการ และหลักการทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกบังานวิจัยในเร่ืองอปุสรรคและ

ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินงานธรุกจิการปลูกผกัคะน้าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส ์  

2. การสมัภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) โดยการตั้งประเดน็ค าถามเพ่ือเข้าไปสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในเรื่อง

ของการด าเนินธุรกิจ อุปสรรคและความส าเรจ็ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะท าให้ได้ข้อมูลแบบละเอียดและสามารถ

น าไปใช้ในการวิเคราะห์ต่อไปได้     

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ผู้วิจัยใช้แนวค าถามที่เกดิจากการสร้างกรอบแนวคิดเพ่ือให้ทราบถึงอุปสรรคและปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการ

ด าเนินงานธรุกจิการปลูกผักคะน้าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกสเ์ป็นการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ มกีารเกบ็ข้อมูลไปใน

ลักษณะของการสนทนาแลกเปล่ียนความคดิเหน็ ประสบการณ ์และแนวทางระหว่างกนั 

1. ผู้วิจัย ท าหน้าที่ในการสมัภาษณข้์อมูลเชิงลึกเพ่ือน ารายละเอยีดที่ได้จากการสมัภาษณ์มาท าการวิเคราะห์ในขั้นตอน

ต่อไป 
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2. ค าถามหรือแนวความคดิในการสมัภาษณ ์จะเป็นเคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการเตรียมประเดน็

ค าถาม เพ่ือให้สะดวกในการจัดเกบ็ข้อมูลที่จะศึกษา 

3. สมุดจดบนัทกึข้อมูล ใช้ท าการบนัทกึข้อมูลหลัก เช่น เพศ อายุ เพ่ือน าไปใช้ในการอ้างองิ และใช้สามารถใช้ประโยชน์

จากการจดบันทกึรายละเอยีดจากการสงัเกตและบรรยายของผู้ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือใช้ประกอบการให้ข้อมูลหลั งจาก

การสมัภาษณ ์

4. กล้องถ่ายภาพดจิิตอล ใช้ส าหรับเกบ็บนัทกึภาพของผู้ให้สมัภาษณ ์ภาพสถานที่ และองคป์ระกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการสมัภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการท าวิจัยได้อกีทางหนึ่ง 

5. เคร่ืองบันทึกเสียง ใช้ส าหรับบันทึกเสยีงในการบรรยายของผู้ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือที่จะสามารถน ามาใช้ประกอบการ

วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยได้ 

 

การตรวจสอบความน่าเช่ือถอืของขอ้มูล  

การตรวจสอบข้อมูลการวิจัย เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของผลการวิจัย โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า 

(Triangulation) (สภุางค์  จันทวานิช, 2553 หน้า 128-130) เป็นการสะท้อนให้เหน็ข้อมูลว่า หลักฐานและผลการวิจัย

ที่ได้ท าการเกบ็รวบรวมมาวิเคราะห์แล้วนั้นมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ ตรงตามความเป็นจริงและมีการเปรียบเทยีบ

มุมมองจากหลาย ๆ ด้าน เพ่ือน ามาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวิเคราะห์ ตลอดไปจนถงึผลของการวิจัย โดย

การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลแบบสามเส้านี้ ตัวผู้วิจัยมีการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายแหล่ง ท าให้มีความ

มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือสงูเมื่อเปรียบเทยีบกบัวิธกีารเกบ็รวบรวมข้อมูลวิธอีื่น โดยข้อมูลมีแหล่งที่มาจากการ

เกบ็ข้อมูลจากเอกสารและบทความ การสมัภาษณ์ ตลอดจนการสงัเกต โดยพิจารณาจากพฤติกรรม บรรยากาศของผู้ให้

ข้อมูล เพ่ือที่จะสามารน ามาประกอบการแปลความหมายร่วมกบัการถอดเทปสมัภาษณ์ และการเปรียบเทยีบจากการใช้

ทฤษฎ ีเพ่ือสามารถน ามาเป็นกรอบแนวคิดหรือเป็นพ้ืนฐานของการท าความเข้าใจกบัปัญหา วางแผนเกบ็ข้อมูล ไปจนถงึ

การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายสรปุผลเพ่ือให้ข้อมูลมคีวามน่าเชื่อถอื 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธกีารพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) คือ เมื่อผู้วิจัย

ได้สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลมาถอดการสนทนาแบบค าต่อค า (Verbatim) ผู้วิจัยใส่ชื่อผู้ให้สมัภาษณ์

แล้วยืนยันความถูกต้องของเนื้ อหา และส ารวจภายในตนเองของผู้วิจัยเพ่ือดูว่าผู้วิจัยเองมีข้อสรุปที่คิดไว้ก่อนเกี่ยวกบั

สถานการณ์ที่ศึกษา ซึ่งผู้วิจัยจะต้องท าความเข้าใจก่อนเริ่มวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือท าให้ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์

ด้วยความเที่ยงตรง มทีศันคตทิี่เปิดกว้างอย่างแท้จริง จึงแตกข้อมูลที่ศึกษาโดยการพิจารณาประเดน็หลักที่พบในข้อมูลที่

ได้จากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงน าประเดน็หลักมาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเดน็ย่อยและหัวข้อย่อย เพ่ือ

น ามาศึกษาอุปสรรคและปัจจัยแห่งความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจการปลูกผักคะน้าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดย

ประยุกตใ์ช้นวัตกรรมการควบคุมอณุหภมูใินการผลิต 

 

ผลการศึกษา 

ประวติัความเป็นมา และการด าเนินธุรกิจ  

จากการศึกษาข้อมูลนั้นพบว่าการด าเนินธรุกจิเริ่มมาจากโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ซึ่ง

เป็นโครงการของรัฐบาลที่มกีารจ าแนกชนิดของหมู่บ้านและชุมชนเป็นขนาดเลก็ กลาง และใหญ่ และจากการลงความเหน็

กนัของคนในหมู่บ้านนั้นคอืจะลองท าการศึกษาหาความรู้ เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยใช้ระบบไฮโดรโปรนิกส ์หรือ

พืชไร้ดิน จึงเร่ิมไปท าการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ และกลับมาลองผิดลองถูกเอง จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปการตลาด

เร่ิมโตขึ้นท าให้ต้องเพ่ิมการลงทุนเพ่ือที่จะให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพ่ิมมากขึ้น มีการเพ่ิมแปลงปลูกมากขึ้นเพ่ือส่ง

ขายให้แก่โรงงาน และลูกค้าในชุมชน โดยจะมรีายได้ขั้นต ่าอยู่ที่ประมาณ 30,000 – 40,000 บาทต่อเดอืน การปลูกขาย
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นั้นจะปลูกตามค าสั่งซื้ อที่ลูกค้าสั่งเข้ามา ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีสดัส่วนในการปลูกคือ 1 ถาดจะมีประมาณ 54 ต้น และปลูกได้ 

30 ถาดต่อหนึ่งแปลงปลูก รวมทั้งสิ้น 32 แปลงปลูก และจะหมุนเวียนแปลงปลูกไปเรื่อย ๆ จนได้ผลผลิตที่โตเตม็วัยแล้ว

พร้อมเกบ็เกี่ยวเพ่ือน าไปจ าหน่ายได้  

จากการที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลเร่ืองอปุสรรคและปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินธรุกจิการปลูกผักคะน้าและ

กวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมการควบคุมอุณหภมูิในการผลิต ของเกษตรกร ต าบลบ้านทุ่งรางเทยีน 

อ าเภอเมอืง จังหวัดนครปฐม พบว่ามปัีจจัยที่ท าให้ธรุกจิประสบความส าเรจ็ 2 ปัจจัย คอื  

1. ดา้นนวตักรรมการผลิต โดยนวัตกรรมที่ใช้คอืระบบควบคุมอณุหภมูใินการผลิตโดยการใช้แอปพลิเคชันผ่านสมาร์ท

โฟนเป็นระบบที่น ามาประยุกต์ใช้ให้ทนัต่อยุคของการเกษตรที่เน้นเทคโนโลยีเพ่ือความส าเรจ็  ที่พัฒนาโดย  นาย

สาธติ ด ารงประเสริฐ  มกีารท างานโดยการตดิตั้งแผงวงจรและตวัเซน็เซอร์ตรวจจับอณุหภมูเิพ่ือที่จะสามารถให้มกีาร

ควบคุมอณุหภมูเิพ่ือการเจริญเตบิโตของผกัคะน้าและกวางตุ้ง โดยจะมกีารก าหนดอณุหภมูติ ่าสดุ  - สงูสดุ เพ่ือให้ตวั

ผ่าน แอปพลิเคชันเซน็เซอร์ท างานในการควบคุมอุณหภูมิ EWeLink แล้วจากนั้นตัวแอปพลิเคชันจะสั่งการท างาน

ผ่านตัวรับสัญญาณ แล้วสะท้อนสัญญาณที่ดาวเทียมแล้วส่งมาท างานที่แผงวงจร  โดยตัวเราสามารถที่จะสั่งการ

ท างานเมื่ออยู่ในพ้ืนที่อื่น ๆ  ได้ การควบคุมจะมี 2 ลักษณะ คือ 1 . แบบ Manual เกษตรกรจะสามารถกดเปิด /ปิด

การท างานของระบบควบคุมอุณหภมูิได้โดยการกดปุ่ม ON/OFF ในแอพพลิเคชั่นด้วยตัวเอง 2 . แบบ AUTO คือ 

เกษตรกรสามารถตั้งค่าอณุหภมูติ ่าสดุที่ต้องการและอุณหภมูสิงูสดุที่จะเกนิต่อความต้องการของการเจริญเตบิโตของ

ผักคะน้าและกวางตุ้ง ดังนั้น นวัตกรรมระบบควบคุมอุณหภมูิในการผลิตจึงเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลต่อยอดขายและ

ผลผลิตของเกษตรกรได้อย่างมาก 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 การประยุกตใ์ช้นวัตกรรมการควบคุมอณุหภมูใินการผลิต 

ที่มา : สาธติ ด ารงประเสริฐ (2559) 

 

 

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1284 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
ม
นุ
ษ
ย
์ศ
าส
ต
ร์แ
ล
ะส
งัค
ม
ศ
าส
ต
ร์ 

 
 

ภาพประกอบที่ 2 จ าลองการท างานของระบบควบคุมอณุหภมูใินการผลิต 

ที่มา : สาธติ ด ารงประเสริฐ (2559) 

 

 

2. ดา้นช่องทางในการจัดจ าหน่าย โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายที่หลากหลายของธุรกจิการปลูกผักคะน้าและกวางตุ้ง

ไฮโดรโปรนิกสค์อืจะมบีริษัท 3 บริษัทที่รับซื้อผลผลิตจากทางฟาร์มเพ่ือท าการส่งออกไปขายยังต่างประเทศ และยังมี

การบริการการขนส่งในปริมาณมาก ๆ ทั้งลูกค้ายังสามารถมาซื้อเองได้ที่ฟาร์มอกีด้วย โดยหลักปัจจัยแห่งความส าเรจ็ 

(Key Success Factor) ในด้านนวัตกรรมและช่องทางในการจัดจ าหน่าย มดีงันี้   

1) มีการควบคุมมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ โดยทางกลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งรางเทียนได้มีการน าเอานวัตกรรมการ

ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเข้ามาช่วยในการเพ่ิมการเจริญเติบโตของคะน้าและกวางตุ้ ง ซึ่งระบบการ

ควบคุมอณุหภมูนิั้นจะสามารถก าหนดอณุหภมูสิงูสดุ และต ่าสดุได้ เพ่ือที่จะสามารถท าให้ระบบท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพตามสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลง ส่งผลให้มีผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและท าให้ผู้บริโภคเกิดความ

ไว้วางใจ เกิดการบริโภคซ ้า กล่าวคือ ผักคะน้าและกวางตุ้ งของเกษตรกรบ้านทุ่งรางเทียนนั้นมีการควบคุม

คุณภาพการผลิตสงู เกษตรกรได้ท าการคัดเลือกผักไฮโดรโปรนิกส์ที่มีมาตรฐาน ท าให้ผู้บริโภคไว้วางใจในตัว

ผลิตภัณฑ ์

2) ให้บริการอย่างเตม็ใจ ซื่อสตัย์ โดยทางฟาร์มได้ใช้วัตถุดิบ และวัสดุที่มีคุณภาพ เกษตรกรได้คัดเลือกวัสดุการ

ประกอบโรงเรือนเอง จึงบอกได้ว่าวัสดุอปุกรณม์คีุณภาพ ปลอดภัย ท าให้ราคาของผลิตภัณฑม์คีวามเหมาะสม 

3) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเรว็ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในปัจจุบัน

ปริมาณความต้องการในการบริโภคผักปลอดสารพิษไฮโดรโปรนิกสเ์พ่ิมขึ้น ทางเกษตรกรบ้านทุ่งรางเทยีน จึง

ได้มกีารขยับขยายโรงเรือนเพ่ือที่จะสมารถตอบสนองต่อความต้องการของการบริโภคผกัไฮโดรโปรนิกส ์

4) ช่องทางในการขายมีความหลากหลาย เป็นการใช้กลยุทธค์วามแตกต่างในการด าเนินธุรกจิ คือ ทางเกษตรกร

ต าบลบ้านทุ่งรางเทยีนมสีถานที่และช่องทางจัดจ าหน่ายสองทาง โดยสามารถมารับเองได้ถงึที่และมีบริการส่งไป

ยังบริษัทหรือสถานที่รับซื้ออกีด้วย ท าให้ผู้บริโภคเกดิความสะดวก อกีทั้งคุณภาพของผลิตภัณฑย์ังดอีกีด้วย 

 

อุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ  

จากการเริ่มต้นโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551 นั้น ผู้ประกอบการ

เจอกบัปัญหาและอุปสรรคที่หลากหลาย ปัญหาหลักที่เจอคือโรคพืช ได้แก่ โรคราน า้ค้าง และอุณหภมูิที่สงูเมื่อเข้าสู่ฤดู

ร้อน และขณะนั้นการตลาดในเรื่องของผักไฮโดรโปรนิกสถ์ือว่ายังไม่เติบโตมากนัก คนส่วนมากยังไม่นิยมเทรนดใ์นเรื่อง

ของการรักษาสขุภาพเท่าปัจจุบนั แต่พอระยะเวลาด าเนินผ่านมา ความนิยมของคนเร่ิมเปล่ียนไป การตลาดของผกัไฮโดร
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โปรนิกสเ์ริ่มโตขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้มีโอกาสทางการตลาดเพ่ิมขึ้น และสามารถท าให้ธรุกจิด าเนินต่อมาจนกลายเป็นที่รู้จักท า

ให้คนในชุมชนแวะเวียนเข้ามาซื้อสนิค้าตลอดเวลา และสามารถปลูกผลผลิตที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่โรงงานต้องการ 

จึงน าไปส่งขายเพ่ือส่งออกต่างประเทศต่อไป นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาถงึแรงกระทบทั้ง 5 ในการท าธรุกจิ ได้ดงันี้  

แรงกระทบทั้ง 5 ในการท าธุรกิจ (Five Forces Model) (มณีรตัน,์ 2555) 

 

1. คู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม  

ในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบนั้นการแข่งขันในธุรกจิประเภทผักไฮโดรโปรนิกสน์ั้น มีการแข่งขันที่น้อย ไม่รุนแรงมากนัก 

เป็นผลมาจาก ธุรกจิผลิตภัณฑผ์ักไฮโดรโปรนิกสน์ั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อกีทั้งธุรกจิแบบมีบริการ

ส่งถึงที่ของผักไฮโดรโปรนิกส์มีน้อยราย จึงท าให้ธุรกิจการปลูกผักคะน้าและกวางตุ้ งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุกต์ใช้

นวัตกรรมการควบคุมอุณหภมูิในการผลิตของเกษตรกร ต าบล บ้านทุ่งรางเทยีน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความ

ได้เปรียบในด้านของการผลิตและการจัดส่ง ท าเลที่ตั้งที่มีลูกค้าทั้งบริเวณชุมชน และลูกค้าจากต่างพ้ืนที่ เข้ามาซื้ อสนิค้า

จากทางฟาร์มของเกษตรกร 

2. อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ 

เนื่องจากตลาดผกัไฮโดรโปรนิกสม์ีผู้ผลิตเพียงน้อยรายในพ้ืนที่นั้น หากเทยีบกบัผู้บริโภคที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง

ผลผลิตที่ยังไม่มีความแน่นอน เพราะไม่ได้ประสทิธภิาพเตม็ร้อยจากการเพาะเมลด็ เช่น หากท าการเพาะเมลด็ไป 100 

ต้น จะได้ผลผลิตเพียง 70-80 ต้น เท่านั้น ขึ้นอยู่กบัความใส่ใจของเกษตรกรเป็นหลักและรวมถึงสภาพอากาศ จึงกล่าว

ได้ว่าท าให้อ านาจในการต่อรองของผู้ซื้ อมีน้อย รวมถึงทาง เกษตรกรบ้านทุ่งรางเทยีน ได้ใช้กลยุทธท์ี่สร้างความแตกต่าง 

คอื มบีริการส่งสนิค้าถงึบริษัทที่รับซื้อ และสามารถมารับเองได้ถงึที่อกีด้วย อกีทั้งราคาของผลิตภัณฑย์ังเหมาะสมอกีด้วย 

3. อ านาจการต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต 

วัสดุและเมลด็พันธุท์ี่ส  าคญัของผกัคะน้าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกสข์องเกษตรกรบ้านทุ่งรางเทยีน เริ่มแรกนั้น ได้ท า

การซื้อวัสดุส าหรับการท าแปลงผกัไฮโดรโปรนิกสม์าจาก ผู้ค้าวัสดุอปุกรณร์ายหนึ่งในจังหวัดนครปฐม เพ่ือน ามาประกอบ

เป็นโรงเรือนผักไฮโดรโปรนิกส ์จากนั้นเมื่อเกษตรกรสามารถที่จะมีรายได้แล้ว เกษตรกรจึงหาวัสดุอุปกรณ์เพ่ือมาขยับ

ขยายฟาร์มผักไฮโดรโปรนิกสด้์วยตัวเองซึ่งสามารถลดต้นทุนได้อย่างมาก กล่าวได้ว่า อ านาจการต่อรองของผู้ขายปัจจัย

การผลิตมน้ีอย จึงท าให้อ านาจการต่อรองสงูขึ้น ทั้งคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์ 

4. อุปสรรคคู่แข่งขนัรายใหม่ท่ีจะเขา้มา 

ปัจจุบันผู้บริโภคผักปลอดสารพิษไฮโดรโปรนิกสม์ีปริมาณที่เพ่ิมขึ้นมาก และต่อเนื่อง ท าให้ธุรกจินี้มีความน่าสนใจ

และน่าดึงดูดนักลงทุนในเข้ามาลงทุนได้ ส่งผลให้คู่แข่งขันรายใหม่ ๆ เกดิขึ้นได้ง่าย แต่ถ้าหากว่าธุรกจิขาดการเอาใจใส่

จากเจ้าของธรุกจิกจ็ะท าให้ธรุกจิขาดทุนได้ง่ายเช่นกนั โดยทางเกษตรกรบ้านทุ่งรางเทยีน ได้มกีารซื้อเมลด็พันธุจ์ากแหล่ง

ที่มีราคาย่อมเยา รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในการท าโรงเรือนผักไฮโดรโปรนิกสยั์งหามาเองรวมถึงประกอบเองแล้วนั้น ท าให้

สามารถตั้งผลิตภัณฑใ์นราคาที่ถูกแต่มคุีณภาพ รวมถงึการขนส่งสู่บริษัทรับซื้อยังมคุีณภาพอกีด้วย 

5. สินคา้ทดแทน  

ผักปลอดสารพิษไฮโดรโปรนิกส์สามารถมีสินค้าทดแทนได้ง่าย คือ ผักปลอดสารพิษแบบออร์แกนิกส์ ซึ่ง เป็นการ

ปลูกโดยใช้กระบวนการทางธรรมชาตอิย่างแท้จริง ซึ่งสามารถเป็นสนิค้าทดแทนเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ได้เช่นเดยีวกนั  
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อภิปรายผลการศึกษา  

จากผลการศึกษาคร้ังนี้ เราพบว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเรจ็ในการด าเนิน

ธุรกิจการปลูกผักคะน้าและกวางตุ้ งไฮโดรโปรนิกส์ โดยประยุกต์ใช้นวัตกรรมการควบคุมอุณหภูมิในการผลิตของ

เกษตรกร ต าบลบ้านทุ่งรางเทยีน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีประเดน็ที่สามารถน ามาอภิปรายเพ่ือความชัดเจนและ

ให้เกดิความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือที่จะสามารถน ามาอภิปรายได้ ดงันี้  

เกษตรกร ต าบลบ้านทุ่งรางเทยีน อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใช้กลยุทธใ์นการสร้างความแตกต่าง (Ethan Allen, 

2551) เพ่ือผลผลิตและยอดขายของเกษตรกร โดยการน านวัตกรรมควบคุมอุณหภูมิมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจ

เพ่ือที่จะมาแก้ปัญหาในด้านของผลผลิต โดยเร่ิมแรกนั้นเกษตรกรบ้านทุ่งรางเทียนประสบกบัปัญหาการปลูกผักไฮโดร

โปรนิกส์ คือผลผลิตไม่เป็นไปตามที่เกษตรกรได้คาดหวังไว้ แล้วยังรวมถึงอุณหภูมิที่สะสมมากไปในฤดูร้อนจะท าให้

ผกัคะน้าและกวางตุ้งเกดิโรคของผักได้ง่าย ท าให้คุณ พีรพล สริินราพรรณ ซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรต าบลบ้านทุ่งราง

เทยีน เมื่อทราบถึงปัญหาแล้วจึงได้คิดท าการแก้ปัญหาโดยการ ติดตั้งนวัตกรรมเครื่องควบคุมอุณหภมู ิซึ่งสามารถท าให้

ผลผลิตได้ตามเป้าหมาย และยังลดแรงงานในการดูแลลงได้อกีด้วย ซึ่งสอดคล้องกบั (ปกรณ์, 2538) ที่กล่าวว่า การน า

เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าใช้ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ จะท าให้การผลิตรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ และสามารถลด

แรงงานในการดูแลลงได้ ท าให้กลุ่มเกษตรกรไปเน้นในเรื่องของกระบวนการผลิต การขนส่ง และคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ช่องทางการจัดจ าหน่ายของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรต าบลบ้านทุ่งรางเทียน ได้ใช้หลักการของ (Jennifer 

Shaheen, 2559) ที่ได้กล่าวว่าช่องทางที่หลากหลายจะท าให้ธุรกจิประสบความส าเรจ็ได้ง่าย เกษตรกรต าบลบ้านทุ่งราง

เทยีนมีบริษัทที่ต้องการรับซื้ อผักจากทางฟาร์มเพ่ือน าไปจัดจ าหน่ายต่อ และส่งออกต่างประเทศ 3 ราย และมีผู้บริโภค

ภายในพ้ืนที่และต่างพ้ืนที่มาซื้อผลิตภัณฑไ์ม่ขาดสาย กลุ่มเกษตรกรยังมบีริการส่งถงึที่ หรือผู้บริโภคจะมารับด้วยตนเองก็

ได้ โดยท าให้ธุรกิจการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ของเกษตรกรบ้านทุ่งรางเทียนประสบความส าเร็จ จึงกล่าวได้ว่ามาจาก 

ช่องทางที่หลากหลายในการจัดจ าหน่ายที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างทั่วถึง และการน านวัตกรรมที่มีส่วนช่วยให้ผลผลิต

ของเกษตรกรดีขึ้ นมาใช้งานควบคู่กัน รวมถึงการเสนอขายที่ดีท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจตามหลักทฤษฎีความพึง

พอใจ (Kotler and Armstrong, 2545) เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ของผักไฮโดรโปรนิกสแ์ละเกดิ

การตดัสนิใจซื้อ โดยมกีารรับค าสั่งซื้ อโดยตรงแล้วจัดหาผกัไฮโดรโปรนิกสท์ี่สดและสะอาดให้ภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ 

เกดิผลก าไรที่มากขึ้นให้กบัเกษตรกร   

 

สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกบัอุปสรรคและปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิการปลูกผักคะน้า

และกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส ์โดยประยุกตใ์ช้นวัตกรรมการควบคุมอณุหภมูใินการผลิต แบ่งได้เป็น 2 ประเดน็หลัก 

1. อุปสรรคที่เกดิขึ้นกบัการด าเนินธุรกจิการปลูกผักคะน้าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกสโ์ดยการน านวัตกรรมการควบคุม

อุณหภมูิในการผลิตมาใช้งาน คือ การที่อุณหภมูิมีความแปรปรวนตลอดเวลา ท าให้เกดิโรคราน า้ค้างขึ้น ซึ่งเกดิขึ้น

เมื่อมีน า้ค้างจัดและอากาศเยน็ นอกจากนี้ผักคะน้าและกวางตุ้งนั้นเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโต แต่

ไม่ต้องการอณุหภมูทิี่สงูจนเกนิไป เพราะจะท าให้พืชเจริญเตบิโตช้า และได้ผลผลิตต ่า และเนื่องจากประเทศไทยเป็น

เมืองร้อนอุณหภมูิสะสมจึงค่อนข้างสงู ย่ิงในฤดูร้อนนั้นอุณหภมูิที่สงูเกนิไปส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่ต้องการน าไป

จ าหน่าย จึงมกีารน าระบบควบคุมอณุหภมูมิาประยุกตใ์ช้ในโรงเรือนเพ่ือที่จะปรับระดับอณุหภมูใิห้มคีวามเหมาะสม 

เพ่ือผลผลิตที่ได้คุณภาพสามารถส่งออกได้  

2. ปัจจัยแห่งความส าเรจ็ในการด าเนินธรุกจิการปลูกผักคะน้าและกวางตุ้งไฮโดรโปรนิกส์ คือ การที่กลุ่มเกษตรกรบ้าน

ทุ่งรางเทยีนได้ตกลงที่จะเข้าร่วมในโครงการกองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน SML ซึ่งผู้ประกอบการการ

ปลูกผักคะน้าและกวางตุ้ งไฮโดรโปรนิกส์ได้เข้าร่วมในกองทุนขนาดกลาง และได้รับเงินลงทุนเพ่ือที่จะมาท า

การเกษตรแบบไฮโดรโปรนิกส ์ผู้ประกอบการได้เข้าไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ เพ่ือเกบ็เกี่ยวความรู้  แล้วน า

ความรู้มาลองผิดลองถูกเอง หรือแลกเปล่ียนความรู้ และวิธีการแก้ปัญหาจากกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน จนสามารถ
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พัฒนาผลผลิต และขยายพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมโรงเรือนในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้น แล้วจึงน าระบบนวัตกรรมการควบคุม

อุณหภูมิในการผลิตเข้ามาเพ่ือสร้างผลผลิตที่มากขึ้น จึงน าไปสู่รายได้และผลก าไรให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งราง

เทยีน ท าให้กลุ่มเกษตรกรบ้านทุ่งรางเทยีนกลายเป็นผู้ประกอบการที่สามารถส่งผลผลิตให้แก่โรงงานเพ่ือน าส่งไปยัง

ต่างประเทศ  
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บทคดัย่อ 

 วัตถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังนี้ เพ่ือ ศึกษาหาสาเหตุที่นักศึกษามผีลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณใ์นรายวิชาปัญหา

พิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2557  และหาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์ใน

รายวิชาปัญหาพิเศษปีการศึกษา 2558 ของนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมู ิที่ได้ลงทะเบยีนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ ในภาคเรียนที่ 2 

ปีการศึกษา 2558 จ านวน 2 กลุ่ม จ านวน 31 คน  โดยการสมัภาษณข้์อมูลเชิงพฤตกิรรมและเกบ็ข้อมูลผลการเรียนที่ได้

จากการมีและไม่มีมาตรการติดตามเพ่ือกระตุ้นนักศึกษา ต่อผลการเรียนที่ได้คะแนนไม่สมบูรณ์ พบว่า ปีการศึกษา 

2555-2557 มนีักศึกษาที่มผีลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณใ์นรายวิชาปัญหาพิเศษ มค่ีาระหว่าง 64.3-77.8 เปอร์เซน็ต์ 

สาเหตหุลักที่มคีะแนนไม่สมบูรณเ์นื่องจากนักศึกษาการขาดความมุ่งมั่นตั้งใจ และมคีวามสนใจต่อการท าปัญหาพิเศษสงู

ถึง 75.7 เปอร์เซน็ต์  รองลงมาคือการขาดความลงตัวในเรื่องของเวลาระหว่างอาจารย์กบันักศึกษาในการปรึกษาหารือ

เกี่ยวกบังานปัญหาพิเศษมีค่าเท่ากบั 15.9 เปอร์เซน็ต ์ตามด้วยปัญหาเหตุสดุวิสยั 4.8 เปอร์เซนต ์แนวทางแก้ไขคอืการ

มีมาตรการติดตามเพ่ือกระตุ้นนักศึกษา โดยมีข้อก าหนดให้กับนักศึกษาคือ นักศึกษาทุกคนต้องน าเสนอโครงร่างงาน

ปัญหาพิเศษ และการรายงานความก้าวหน้าของงานที่ท าการศึกษาทดลอง การมมีาตรการกระตุ้น (รปูแบบที่ 2) ส่งผลให้

นักศึกษาสามารถสอบผ่านรายวิชาปัญหาพิเศษ ตลอดระยะเวลาการลงทะเบียนได้สงูถึง 92.9 เปอร์เซนต์ ส่วนรูปแบบที่ 

1 ที่ไม่มกีารมาตรการ พบว่านักศึกษามผีลการเรียนสอบผ่านได้ คดิเป็น 70.6 เปอร์เซนต ์ ดงันั้นรปูแบบการจัดการที่ใช้

มีประสิทธิภาพ สามารถลดจ านวนนักศึกษาที่มีคะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษได้  และส่งผลให้นักศึกษา

สามารถส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลาก าหนดในหลักสตูรได้ 

ค าส าคญั: ผลการเรียนไม่สมบูรณ ์ วิชาปัญหาพิเศษ   การแก้ไขปัญหา  
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Abstract 

         The purpose of this study is to find out cause of incomplete score in special problem subject during academic 

year 2012-2014 and to find the suitable  management methods for solving incompleted score problem of students in  

Fisheries Science Division, Rajamangala University of Technology, Suvarnaphumi.  Thirty one students were registered 

in this subject in 2
nd
 semester, year 2015. Interview technique as well as socre result were approached for data 

collecting and was calculated in percentage. The result showed that during academic year 2012-2014 students got 

incompeted score highly to 64.3-77.8 percentages. The main cause of this problem is lack of intention or not focus 

(75.7%) and the 2
nd
 cause is gab of time management between student and advisor (15.9%).  Tools were used to 

increased commitment to finish special problem on time.  Using Type 2 tool: presenting proposal in 3
rd
 Year (before 

register) and report progressive work of special problem in 4
th
 Year (register) increased the percentage of 

achievement student whom can passed these subject 92.9 percentages.  Students with using Type 1 tool, it found 

that only 70.6 can pass. It cans concluse that the typy 2 tool can eliminate the incompleted score in special problem 

subject of Fisheries Science Division.  

 Keywords: incompleted score, special problem subject, solving problem  

 

บทน า 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมู ิเป็นสาขาวิชาที่ผลิตบณัฑติด้านประมงหรือนักเพาะเล้ียงสตัว์น า้ที่มคีวามรู้ความสามารถออกไปรับใช้

สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี  ปัจจุบันพบว่ามีปัญญาเรื่องนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดเพ่ิมสูงขึ้ น เมื่อวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงพบว่า 95 เปอร์เซนต์ของนักศึกษาที่ไม่ส าเร็จ

การศึกษาตามก าหนด เนื่องจากนักศึกษามีคะแนนไม่สมบูรณ์หรือติดไอ (incomplete score, I) ในรายวิชาปัญหาพิเศษ

ทางการประมงทั้งที่สอบผ่านในรายวิชาอื่นๆแล้วกต็าม เมื่อดูข้อมูลเปอร์เซน็ตน์ักศึกษาที่มผีลการเรียนไม่สมบูรณต์ั้งแต่ปี

การศึกษา 2555-2557 พบว่านักศึกษาที่มผีลการเรียนไม่สมบูรณอ์ยู่ในช่วงสงูตั้งแต่ 64.29-72.79 เปอร์เซน็ต ์(ภาพที่ 

1-3)  รายวิชาปัญหาพิเศษของสาขาวิชาเป็นรายวิชาบังคับที่นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบผ่าน ลักษณะรายวิชาเป็น

โครงงานที่นักศึกษาต้องเขียนโครงร่างปัญหาพิเศษเพ่ือศึกษาวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษาปัญหาพิเศษ ท าการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล สอบปัญหาพิเศษ (น าเสนอผลการทดลองและสอบปาก

เปล่า) รวมทั้งจัดท ารูปเล่มรายงานส่งตามระยะเวลาที่ก  าหนด แต่พบว่าจ านวนนักศึกษาที่ไม่สามารถสอบและส่งรูปเล่ม

ปัญหาพิเศษได้ตามระยะเวลาที่สาขาวิชาก าหนดมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อการจัดการ

การศึกษาของสาขาวิชานั่นคอืจ านวนนกัศึกษาที่ส  าเรจ็การศกึษาต ่าลง  ทางผู้วิจัยวิเคราะห์ด้วยการสมัภาษณพ์บว่าสาเหตทุี่

ท  าให้นักศึกษามคีะแนนไม่สมบูรณ์ เกดิจากสาเหตหุลักห้าประการคอื 1) นักศึกษาขาดมุ่งมั่นตั้งใจและขาดความสนใจต่อ

การท าปัญหาพิเศษ 2) นักศึกษาขาดทักษะการค้นคว้า การอ่าน และวิเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้นักศึกษาไม่สามารถ

วิจารณ์ผลการทดลองของตนได้ และขาดทกัษะในการเขียนรายงาน และการใช้ภาษาในการน าเสนอทางวิชาการ 3) ขาด

การเข้าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา หรือขาดความลงตัวในเร่ืองของเวลาระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาเพ่ือปรึกษาหารือ

เกี่ยวกบังานปัญหาพิเศษ 4) อาจเกดิจากปัญหาข้อผิดพลาดหรือเกดิเหตสุดุวิสยัในระหว่างท าการทดลอง เช่น ไฟฟ้าดบั 

ปลาป่วยเป็นโรค ฯลฯ จากสาเหตุต่างๆดังกล่าวประกอบกับสาขาวิชายังขาดมาตรการการติดตามเพ่ือกระตุ้นนักศึกษา

ตื่นตัวในการท าปัญหาพิเศษ เพ่ือลดปัญหานักศึกษาที่มีคะแนนไม่สมบูรณ์ จากสาเหตุและปัญหาดังกล่าวคณาจารย์ของ

สาขาวิชาจึงได้ประชุมเพ่ือระดมความคิดหาแนวทางการแก้ปัญหา จึงมีมติในที่ประชุมเห็นพ้องว่าควรมีมาตรการการ

ตดิตามเพ่ือกระตุ้นนักศึกษา โดยสร้างเงื่อนไขข้อก าหนดเพ่ิมเติมให้กบันักศึกษา เพ่ือคาดหวังว่านักศึกษาจะมผีลสัมฤทธิ์ 

และประสิทธิผลในการศึกษาในรายวิชานี้ ได้ดีขึ้ น โดยสร้างเงื่อนไขเพ่ือเพ่ิมกระบวนการในมาตรการการติดตามเพ่ือ

กระตุ้นนักศึกษาขึ้น ดังนี้  คือ 1)ให้นักศึกษาทุกคนต้องน าเสนอโครงร่างงานปัญหาพิเศษในชั้นปีที่ 3 (ก่อนลงทะเบียน
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เรียนวิชาดังกล่าว)  และ 2)ให้นักศึกษาทุกคนต้องมีการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าของปัญหาพิเศษที่ได้ด าเนินการ

แล้วเสรจ็ไปแล้วในบางส่วนในภาคการเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป็นภาคเรียนที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้   

เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้ น ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหา

สาเหตุที่แท้จริงที่ท  าให้นักศึกษามีผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2557  

และหาแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษปีการศึกษา 2558 ซึ่ง

คาดว่าจะส่งผลให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปัญหาพิเศษ สามารถแก้ปัญหาดังกล่าว และมีผลการเรียนผ่านใน

รายวิชานี้และส่งผลต่อเนื่องให้นักศึกษาสามารถส าเรจ็การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก  าหนดในหลักสตูรได้เพ่ิมมากขึ้น  

  

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยในครั้งนี้  จะท าการเกบ็ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจากกลุ่ม

นักศึกษา 2 กลุ่ม ตามหลักสตูรที่เปิดสอน ดงัแสดงในตารางที่ 1 ดงันี้คอื 

กลุ่ม A คอื กลุ่มนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาวิชาตลอดหลักสตูรนาน 4 ปี  

  กลุ่ม B คือ กลุ่มนักศึกษาที่ เข้ามาศึกษาในระบบเทียบโอน โดยรับนักศึกษาที่มีคุณวุฒิระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นักศึกษากลุ่มนี้ จะศึกษาในสาขาวิชาตลอด

หลักสตูรนาน 2 ปี  

 การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  จะแยกศึกษาประเดน็ของงานวิจัยออกเป็น 2 ประเดน็ใหญ่ๆ คอื 

 1. ศึกษาหาสาเหตทุี่นักศึกษามผีลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณใ์นรายวิชาปัญหาพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2557 

 เกบ็ข้อมูลจากกลุ่มนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม กลุ่ม A และ B ที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ ในปีการศึกษา 

2555-2557 จ านวน 3 ปีการศึกษา  (ตารางที่ 1) ซึ่งนักศึกษาทั้งสองกลุ่มมกีระบวนการจัดการที่ต่างกนั ดงัแสดงรายละ

อยีดดงัตารางที่ 2 

 2. ศึกษาทดสอบแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษ

ประจ าปีการศึกษา 2558  

เกบ็ข้อมูลนักศึกษาสองกลุ่ม คือ กลุ่ม A และ B ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ ในปีการศึกษา 2558 

จ านวนทั้งหมด 31 คน ซึ่งนักศึกษา 2 กลุ่มนี้จะใช้แนวทางการจัดการที่แตกต่างกนั 2 แนวทางคอื  

รูปแบบที่ 1 ไม่มีมาตรการการติดตามเพ่ือกระตุ้นนักศึกษา (ดังตารางที่ 3) คือ จะใช้กับนักศึกษากลุ่ม A 

จ านวน 17 คน ลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2558 และนักศึกษาต้องสอบปากเปล่า

ปัญหาพิเศษและส่งรปูเล่มฉบบัสมบูรณก่์อนสิ้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  

  รุปแบบที่ 2 มีมาตรการาการติดตามเพ่ือกระตุ้นนักศึกษา  โดยมีมาตรกระตุ้นให้กบันักศึกษาคือ น าเสนอโครง

ร่างงานปัญหาพิเศษในปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  และรายงานความก้าวหน้าของงานปัยหาพิเศษ ในปีที่ 4 ภาคการเรียนที่ 2 

ซึ่งเป็นภาคเรียนที่นักศึกษาได้ลงทะเบยีนเรียนรายวิชานี้  (ดงัตารางที่ 3) มาตรการนี้กบันักศึกษากลุ่ม B จ านวน 14 คน  

 

    ตารางท่ี 1 จ านวนนักศึกษา (คน) ที่ลงทะเบยีนเรียนวิชาปัญหาพิเศษในปีการศึกษา 2555-2557 

ปีการศกึษา กลุ่ม A กลุ่ม B นักศกึษาทั้งหมด(คน) ที่เกบ็ข้อมูล 

2555 12 6 18 

2556 16 6 22 

2557 10 4 14 
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ตารางท่ี 2 ก าหนดการระยะเวลาเกี่ยวกบังานปัญหาพิเศษของสาขาวิชาของนักศึกษาปี 2555-2557 

รายละเอยีดของกระบวนการท าปัญหาพิเศษ ช้ันปีที่/ภาคเรียนที่ 

กลุ่ม A กลุ่ม B 

1 จับฉลากเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานปัญหาพิเศษ     3/1 (เดือนที่ 1) 3/1 (เดือนที่ 4) 

2 ส่งโครงร่างปัญหาพิเศษ 3/1 (สิ้นภาคเรียน)  3/2 (เดือนที่ 1) 

3 ทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรปูเล่มปัญหาพิเศษ 3/1-4/2 3/2-4/2 

4 ลงทะเบียนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ 4/2 4/2 

5 สอบปากเปล่าปัญหาพิเศษ 4/2 4/2 

6 ส่งรปูเล่มปัญหาพิเศษฉบับสมบูรณ์ 4/2 (สิ้นภาคเรียน) 4/2 (สิ้นภาคเรียน) 

 

ตารางท่ี 3 รายละเอยีดรปูแบบการจัดการรายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาที่ลงทะเบยีนจ านวน 2 แนวทาง 

รายละเอยีด รปูแบบที่ 1 ไม่มีมาตรการกระตุ้น รปูแบบที่ 2 มีมาตรการกระตุ้น 

กลุ่มนักศกึษา กลุ่ม A  กลุ่ม B  

ปีที่เข้ามาศกึษาที่สาขาวิชา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557 

พ้ืนฐานคุณวุฒิเดมิ ม.6  ปวส. 

ระยะเวลาที่ศกึษา 4 ปี 2 ปี 

ระยะเวลาที่เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ  ปีการศกึษา 2557 เดือนที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2557 ปลายภาคเรียนที่ 1 

ระยะเวลาที่ต้องส่งโครงร่างปัญหาพิเศษ ปีการศกึษา 2557 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 

น าเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ  ไม่มีการน าเสนอ ปีการศกึษา 2557 ภาคเรียนที่ 2 

น าเสนอความกา้วหนา้ของปัญหาพิเศษ ไม่มีการน าเสนอ ปีการศกึษา 2558 กลางภาคเรียนที่ 2 

สอบและจัดท ารปูเล่มปัญหาพิเศษ ปีการศกึษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 ภาคเรียนที่ 2 

 

การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหข์อ้มูล 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เกบ็ข้อมูลของนักศึกษาต่างกนัดงันี้คอื 

1 ข้อมูลคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนปัญหาพิเศษในปีการศึกษา 2555-2557 โดยเกบ็

ข้อมูลจากผลการเรียนของนักศึกษาและ สมัภาษณข์องนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ จ านวน 54 คน ตลอด

ระยะเวลา 3 ปีการศึกษา และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุ และวัดผลการศึกษาอยู่ในรูปของเปอร์เซน็ต์ (%)    

  

2 แนวทางการศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหา ซึ่งมีสองรูปแบบ เกบ็ข้อมูลจากนักศึกษาจ านวน 31 คน โดยการเกบ็

ข้อมูลแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ 1) ข้อมูลด้านพฤติกรรมโดยการสมัภาษณ์ข้อมูลของนักศึกษา เช่น เรื่องความมั่นใจของ

นักศึกษาที่จะสามารถท าปัญหาพิเศษครบวงจรคอื ท าการทดลอง วิเคราะห์ผล เขยีนรายงาน สอบ และจัดท ารปูเล่มปัญหา

พิเศษส่งภายในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียน 2) การเกบ็ข้อมูลด้านความสามารถจากผลการปฎิบัติตามมาตรการจัดการ

หรือรูปแบบการศึกษาในรายวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษา ตามระยะเวลาที่สาขาวิชาก าหนด โดยก าหนดรูปแบบ

การศึกษาเป็น 2 รูปแบบ ซึ่งมีรายละเอยีดดัง ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคอื สถิติเชิง

พรรณนา โดยวัดผลการศึกษาอยู่ในรปูของ ความถี่และเปอร์เซน็ต ์(%)      

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  จะแยกศกึษาประเดน็ของงานวิจัยออกเป็น 2 ประเดน็ใหญ่ๆ คอื 

 1.สาเหตทุี่นักศึกษามผีลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณใ์นรายวชิาปัญหาพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2557 

พบว่า นักศึกษาที่มผีลการเรียนไม่สมบูรณม์ค่ีาระหว่าง 64.3-77.8 เปอร์เซน็ต ์(ดงัแสดงในตารางที่ 4) 
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 ตารางที่ 4 เปอร์เซนตข์องนักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ และมผีลการเรียนที่ไม่สมบูรณ ์(I)  

ระหว่างปีการศึกษา 2555-2557 

ปีการศกึษา รายละเอยีด 

จ านวนรวมที่ลงทะเบียน(คน) ไม่สมบูรณ์ (คน) ไม่สมบูรณ์ (%) 

2555 18 14 77.8 

2556 21 11 72.7 

2557 14 9 64.3 

 

จากข้อมูลจากการสมัภาษณน์ักศกึษา และอาจารย์ที่ปรึกษาที่มผีลการเรียนไม่สบูรณพ์บว่า สาเหตหุลักที่มี

คะแนนไม่สมบูรณม์าจากนักศึกษาการขาดความมุ่งมั่นตั้งใจ และมคีวามสนใจต่อการท าปัญหาพิเศษ ซึ่งมค่ีาเฉล่ีย 75.7 

เปอร์เซน็ต ์ รองลงมาคอืการขาดความลงตวัในเร่ืองของเวลาระหว่างอาจารย์กบันักศึกษาในการปรึกษาหารือเกี่ยวกบังาน

ปัญหาพิเศษมค่ีาเฉล่ียเท่ากบั 15.9 เปอร์เซน็ต ์ตามด้วยปัญหาเหตสุดุวิสยั 4.8 เปอร์เซนต ์ (ดงัตารางที่ 5) 

 

ตารางที่ 5 สาเหตทุี่นักศึกษามคีะแนนไม่สมบูรณใ์นวิชาปัญหาพิเศษระหว่างปีการศึกษา 2555-2557 

ปีการศกึษา สาเหตุที่มีคะแนนไม่สมบูรณ์ (%) 

ขาดความมุ่งมั่นตั้งใจ ขาดทกัษะในการ

เขียน 

ขาดความลงตัวในเร่ืองของเวลา

ระหว่างอาจารย์กบันักศกึษา 

เหตุสดุวิสยั 

2555 78.6 0 7.2 14.3 

2556 81.8 0 18.2 0 

2557 66.7 11.1 22.2 0 

เฉล่ีย 75.7 3.7 15.9 4.8 

 

 2.ทดสอบแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณใ์นรายวิชาปัญหาพิเศษปีการศึกษา 

2558  

 เมื่อทราบสาเหตหุลักของการที่มผีลการเรียนไม่สมบูรณว่์ามาจากนักศึกษาการขาดความมุ่งมั่นตั้งใจ และมคีวาม

สนใจต่อการท าปัญหาพิเศษ ทางสาขาวิชามีมติให้มีกระบวนการติดตามเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนปฎิบัติตาม

ข้อก าหนดใหม่เพ่ิมเติมคือ ต้องน าเสนอโครงร่างงานปัญหาพิเศษในปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  และการรายงานความก้าวหน้า

ของงานที่ท าการศึกษาทดลองในปีที่ 4 ภาคการเรียนที่ 2  ทางสาขาวิชาได้น าแนวทางนั้นไปปฎิบัติกับนักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา  2558 โดยท าการวิจัยรูปแบบ 1 (ไม่มีมาตรการ) กบันักศึกษากลุ่ม A และรูปแบบที่ 2  

(มมีาตรการ) กบันักศึกษากลุ่ม B  ที่ลงทะเบยีนเรียนวิชาปัญหาพิเศษ จ านวน 31 คน พบว่า  

เป็นเพศชาย 77.42 เปอร์เซน็ต ์(24 คน) และเป็นเพศหญิง 22.58 เปอร์เซน็ต ์(7 คน) ในช่วงเปิดภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้สอบถามนักศึกษาเร่ืองความมั่นใจของนักศึกษาที่จะสามารถท าปัญหาพิเศษส าเร็จตาม

ระยะเวลาที่ก  าหนด พบว่า นักศึกษาทุกคนมั่นใจว่าสามารถเรียนผ่านปัญหาพิเศษภายในภาคเรียนนี้ ได้  แต่ในเดือนที่ 3 

ของภาคเรียนที่ 2 ได้สอบถามนักศึกษาใหม่อกีคร้ังพบว่า มีนักศึกษาเพียง 51.33 เปอร์เซน็ต์ ที่มั่นใจว่าตนเองสามารถ

จบตามระยะเวลาที่ก  าหนดได้  และมนีักศึกษา 48.67 เปอร์เซน็ตค์ดิว่าตนเองไม่สามารถสอบทนัตามระยะเวลาที่ก  าหนด

ได้ เหตุผลที่สอบไม่ทนัตามระยะเวลาที่ก  าหนดมีสาเหตุหลักคือ มีปัญหาขาดความมุ่งมั่นในการท างาน 100% โดยแบ่ง

สาเหตุย่อยเป็น ขาดความมุ่งมั่นในการเขียนรายงาน คิดเป็น 52.38 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือปัญหาขาดความมุ่งมั่นใน

การท าการทดลอง คดิเป็นจ านวน 28.77 เปอร์เซน็ต์ 

          ข้อมูลด้านความสามารถของนักศึกษาจากการปฎิบัติตามแนวทางการจัดการวิชาปัญหาพิเศษ พบว่า เมื่อ

พิจารณาข้อมูลการส่งโครงร่างปัญหาพิเศษตามระยะเวลาที่สาขาวิชาก าหนด   นักศึกษาในแนวทางที่ 1 ส่งโครงร่างตาม

ระยะเวลาที่ก  าหนดเพียง 35.29 เปอร์เซน็ต ์    ส่วนนักศึกษาที่ใช้รปูแบบที่ 2 ที่มมีาตรการตดิตามเพ่ือกระตุ้นนักศึกษา
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พบว่า น าเสนอโครงร่าง 100 เปอร์เซนต์   และมีนักศึกษาที่น าเสนอรายงานความก้าวหน้าของงานปัญหาพิเศษจ านวน 

13 คน คดิเป็นจ านวน 92.9 เปอร์เซน็ต์  

การศึกษาแนวทางการจัดการแบบที่ไม่มีและมีมาตรการตดิตามเพ่ือกระตุ้นนักศึกษาต่อความสามารถของนักศึกษา

ให้สอบผ่านรายวิชานี้ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด พบว่า นักศึกษาที่มีมาตรการติดตามเพ่ือกระตุ้น (รุปแบบที่ 2) สามารถสอบ

ผ่านรายวิชาปัญหาพิเศษคิดเป็นจ านวน 42.9  เปอร์เซน็ต์ ซึ่งมีค่ามากกว่านักศึกษากลุ่มที่ใช้รูปแบบที่ 1 ถึงหนึ่งเท่าตัว ซึ่งมี

นักศึกษาสอบผ่านในรายวิชานี้ เพียง  23.5  เปอร์เซน็ต ์(ภาพที่ 1)  แต่เปอร์เซนตข์องนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชานี้มอีตัราส่วน

น้อยกว่า 50 เปอร์เซน็ต์  และนักศึกษาทุกคนที่สอบผ่านทุกคนเป็นนักศึกษาที่สามารถส าเรจ็การศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2558  ดังนั้นอาจจะล่าวได้ว่าวิชาปัญหาพิเศษทางการประมงเป็นวิชาที่มีความส าคัญต่อการส าเรจ็การศึกษาของ

นักศึกษา 

 

 

       ภาพที ่1 รปุแบบการจัดการที่มีผลต่อความสามารถของนักศกึษาในการสอบผ่านวิชาปัญหาพิเศษ ตาม   

                     ระยะเวลาที่สาขาวิชาก าหนด (ภาคเรียนที่2 ปีการศกึษา 2558) 

 

เมื่อพิจารณาข้อมูลนักศึกษาที่มีผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ ์(I) ในรายวิชาปัญหาพิเศษของภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษาที่ใช้มาตรการตดิตามเพ่ือกระตุ้นนักศึกษา ( รูปแบบที่  2) มีนักศึกษาที่ผลการเรียน

คะแนนไม่สมบูรณ์คิดเป็น  57.1 เปอร์เซนต์ ส่วนนักศึกษาที่ไม่มีมาตรการติดตามเพ่ือกระตุ้นนักศึกษา (รูปแบบที่ 1 ) มี

นักศึกษาที่ผลการเรียนคะแนนไม่สมบูรณ์สงูถึง 76.5 เปอร์เซนต์ (ดังภาพที่ 2) จะเหน็ได้ว่ามาตรการติดตามเพ่ือกระตุ้น

นักศึกษา สามารถลดจ านวนนักศึกษาที่ได้คะแนนไม่สมบูรณ ์(I) ได้ประมาณ 19.4 เปอร์เซนต ์
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       ภาพที ่2  รปูแบบการจัดการที่มีผลต่อการเปอร์เซนต์นักศกึษาที่มีผลการเรียนคะแนนไม่สมบรณู์ (I)  

                    ในรายวิชาปัญหาพิเศษในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558  

 

นักศึกษามีผลการเรียนคะแนนที่ไม่สมบูรณ ์(I) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  นักศึกษามีแนวทางเลือก

ได้สองทางเลือกคือ ทางเลือกที่ 1) นักศึกษาสามารถย่ืนขอแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณ์ในภาคเรียนที่ 3 ของปี

การศึกษานั้น หรือ ทางเลือกที่ 2)   นักศึกษาย่ืนขอแก้ไขผลการเรียนที่ไม่สมบูรณใ์นภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถดัไป

นั่นคือปีการศึกษา 2559  แต่ถ้านักศึกษาไม่ปฏบิัตติามแนวทางที่ 1 หรือ 2 นักศึกษาจะถูกปรับผลการเรียนเป็นสอบตก 

(Fail, F) โดยอตัโนมตัติามระเบยีบการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ส าหรับทางเลือกที่ 1 ย่ืนขอแก้ไขคะแนนที่ไม่สมบูรณใ์นภาคเรียนที่ 3 ของปีการศึกษา 2558 พบว่า นักศึกษา

กลุ่ม A ยื่นขอแก้ไขคะแนนไม่สมบูรณ์จ านวน 5 ราย คิดเป็น 38.46 เปอร์เซนต์ และ ไม่ยื่นขอจ านวน 8 ราย คิดเป็น 

61.54 เปอร์เซนต์  ส่วนนักศึกษากลุ่ม B ที่มมีาตรการติดตามเพ่ือกระตุ้นนักศึกษา มีนักศึกษาขอแก้ไขคะแนนไม่สมบูรณ์

จ านวน 6 ราย คดิเป็น 75.0 เปอร์เซนต ์และ ไม่ยื่นขอจ านวน 2 ราย คดิเป็น 25.0  เปอร์เซนต ์  จากผลการศึกษาพบว่า 

รูปแบบที่ 1 นักศึกษาทุกคนที่ย่ืนขอแก้ไอสามารถสอบผ่านทุกคน คิดเป็น 100 เปอร์เซนต์ ส่วนนักศึกษาที่มีมาตรการ

ติดตามรูปแบบที่  2 พบว่านักศึกษาที่ย่ืนขอสามารถแก้ไขคะแนนไม่สมบูรณ์ได้ส าเรจ็จ านวน  4 คน คิดเป็น 66.67 

เปอร์เซนต ์และมนีักศึกษา 2 คนที่มผีลการเรียนสอบตก คดิเป็น 33.33 เปอร์เซนต ์ 

ทางเลือกที่ 2  ย่ืนขอแก้ไขคะแนนที่ไม่สมบูรณ์ ในภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2559  พบว่า นักศึกษากลุ่ม 

A มนีักศึกษายื่นขอแก้ไขคะแนนไม่สมบูรณจ์ านวน 8 คน  ส่วนนักศึกษากลุ่ม B มนีักศึกษายื่นขอแก้ไขคะแนนไม่สมบูรณ ์

1คน ส่วนนักศึกษาอีก 1คน ขาดการติดต่อ จากผลการเรียนพบว่านักศึกษาที่ไม่มีมาตรการติดตาม (รูปแบบที่ 1) 

สามารถสอบผ่านจ านวน 3  คน คิดเป็น 37.5 เปอร์เซนต์ และมีนักศึกษาที่สอบตกจ านวน  5 คน  คิดเป็น 62.5  

เปอร์เซนต ์ส่วนกลุ่มนักศึกษาที่มมีาตรการติดตามรูปแบบที่  2  พบว่ามนีักศึกษามีผลการเรียนสอบผ่าน  1 คน คิดเป็น 

50 เปอร์เซนต ์และมนีักศึกษาไม่ยื่นขอแก้ไขคะแนน ส่งผลให้ผลการเรียนสอบตก คดิเป็น 50  เปอร์เซนต ์ 

เมื่อพิจารณาภาพรวมรูปแบบการจัดการที่ต่างกัน 2 รูปแบบ คือ ไม่มีและมีมาตรการติดตาม ต่อการกระตุ้น

นักศึกษาให้สอบผ่านรายวิชาปัญหาพิเศษ ตลอดระยะเวลาการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่ารปูแบบที่ 2 การมมีาตรการตดิตามเพ่ือกระตุ้นนักศึกษา โดยการน าเสนอโครงร่างและ

รายงานความก้าวหน้าของโครงงานปัญหาพิเศษพบว่า ให้ผลการศึกษาสอบผ่านที่มีค่าสงูถึง 92.9 เปอรเซนต์ นักศึกษามี

ผลการเรียนสอบผ่านจ านวน 13  คนจากนักศีกษาที่ลงทะเบียนตลอดการศึกษา 14 คน  มีเพียง 1คน ที่ขาดการติดต่อ 

ส่วนรูปแบบที่ 1 ที่ไม่มีการมาตรการ พบว่านักศึกษามีผลการเรียนสอบผ่าน คิดเป็น 70.6 เปอร์เซนต์  ส่วนนักศึกษาที่

สอบไม่ผ่าน คดิเป็น 29.4 เปอร์เซนต ์  (ภาพที่ 3) 
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ภาพที่ 3  รปูแบบการจัดการที่มีผลต่อการตอบสนองด้านความสามารถของนักศกึษา สามารถบรรลุผลส าเรจ็ตลอดระยะเวลาการ  

            ลงทะเบียน 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

   ผลการศึกษาเชิงพฤติกรรมที่ได้จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมที่จะบ่งชี้ ถึงนิสัยประมาท

เลินเล่อ ขาดความมุ่งมั่น ตั้งใจ เนื่องจากเมื่อเริ่มลงทะเบียนเรียนรายวิชาปัญหาพิเศษ นักศึกษามคีวามคดิเหน็อย่างมั่นใจว่าตัว

นักศึกษาสามารถท าปัญหาพิเศษได้ครบวงจรคือ ท าการทดลอง วิเคราะห์ผล เขยีนรายงาน สอบ และจัดท ารปูเล่มปัญหาพิเศษ

ส่งภายในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนสงูถึง 100 เปอร์เซนต์  แต่เมื่อระยะเวลาผ่านมาไปเพียงสามเดือนแล้วสอบถามอีกคร้ัง 

พบว่ามีนักศึกษาเพียง 51.33 เปอร์เซน็ต์ ที่มั่นใจว่าตนเองสามารถจบตามระยะเวลาที่ก  าหนดได้  และมีนักศึกษา ประมาณ 

48.67 เปอร์เซน็ต์ ประเมินว่าตนเองไม่สามารถสอบผ่านรายวิชาปัญหาพิเศษตามระยะเวลาที่ก  าหนดได้ โดยมีสาเหตุมาจาก 

การขาดความมุ่งมั่น ความตั้งใจในการเขียนสงูถงึ 52.38 เปอร์เซน็ต ์นักศึกษากลุ่มนี้ส่วนมากเกบ็ข้อมูลการทดลองแล้ว แต่ไม่

วิเคราะห์ผลและการเขียนผลการทดลอง ซึ่งจะะสอดคล้องกบัข้อมูลปีการศึกษา 2555-2557 และปัญหาที่รองลงมาคือปัญหา

ความล้มเหลวในการทดลอง (28.77 %) แสดงว่านักศึกษาขาดประสบการณ์และขาดการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษา 

2 คนที่ขาดการติดต่อ แสดงให้เหน็ว่านักศึกษาไม่มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้จบเพ่ือให้ได้คุณวุฒิการศึกษาตามที่ต้องการ จะ

สอดคล้องกับการศึกษามาลิณี จุโฑปะมา และคณะ (2552) ศึกษาสาเหตุที่นักศึกษามีผลการเรียนต ่าเพราะความเกียจ

คร้านเรื่องเรียน ไม่สนใจเรื่องเรียน และสมเกยีรติ ไทยปรีชาและคณะ (2555) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบตก

ในรายวิชาพ้ืนฐานของนิสติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน พบว่ามาจากสาเหตเุช่น นิสติไม่ค่อยทบทวน

รายวิชา ดูหนังสือไม่ทัน ไม่เข้าใจเนื้ อหา เรียนไม่รู้ เรื่องไม่รู้ จะถามใคร หรือการศึกษาของประจิม เมืองแก้ว (2536) 

รายงานว่าการจัดการเรียนที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งพฤติกรรมของนักศึกษา เช่น ขาดแรงจูงใจในการเรียน มีผลการเรียนที่

ต ่า ย่อมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการสอบตกหรือผลการเรียนที่ไม่ดีของนักศึกษาได้ จากสาเหตุดังกล่าวจะเหน็ได้ว่านักศึกษา

ขาดความมุ่งมั่นในการเรียน ขาดประสบการณ์ในการท างานและประมาท เพราะคิดว่าสามารถท าการทดลองส าเรจ็ได้ใน

การทดลองคร้ังเดยีว เมื่อการทดลองล้มเหลวพบว่านักศึกษามกัจะรู้สกึผดิหวังและหยุดพักการทดลองไประยะหนึ่ง ส่งผล

ให้ระยะเวลาที่ใช้เขยีนงานย่อมน้อยลงตามไปด้วย ประกอบกบันักศึกษาขาดทกัษะในการวิเคราะห์ผลและการแปรผลการ

ทดลอง ส่งผลให้ใช้ระยะในเขียนผลการทดลองนานขึ้น ดังนั้นนักศึกษาควรท าการทดลองก่อนการลงทะเบียนจะดีกว่า 

การท าการทดลองในภาคเรียนที่ลงทะเบียน ด้วยในภาคเรียนที่ 2นี้ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาอื่นๆอีกประมาณ 9-12 

หน่วยกติ หรือ 3-4 รายวิชา ส่งผลให้การมุ่งมั่นท าปัญหาพิเศษมกีารเบี่ยงเบนความมุ่งมั่นไป  
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การมมีาตรการติดตามเพ่ือกระตุ้นนักศึกษาในรายวิชาปัญหาพิเศษ โดยมข้ีอก าหนดเพ่ิมเติมให้กบันักศึกษาคือ

ให้นักศึกษาทุกคนต้องน าเสนอโครงร่างงานปัญหาพิเศษและการรายงานความก้าวหน้าของงานที่ท าการศึกษาทดลองมี

ประสทิธภิาพส่งผลให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านรายวิชาปัญหาพิเศษ ตลอดระยะเวลาการลงทะเบยีนได้สงูถงึ 92.9 เปอร

เซนต ์เมื่อเปรียบเทยีบกบัรปูแบบที่ 1 ที่ไม่มกีารมาตรการ พบว่านักศึกษามผีลการเรียนสอบผ่านเพียง 70.6 เปอร์เซนต ์ 

สามารถอธิบายได้ว่าเมื่อนักศึกษารุปแบบที่ 2 ต้องรายงานความก้าวหน้าของงาน นักศึกษาทุกคนจะพยายามท าการ

ทดลองของตนเองเพ่ือจะน าผลการทดลองมารายงาน  ส่งผลให้รูปแบบการจัดการนี้ มีประสิทธิภาพในการลดจ านวน

นักศึกษาที่มีคะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา ของมาลิณี จุโฑปะมา และคณะ 

(2552) ที่บอกว่าความส าเร็จของการศึกษามาจากความตั้งใจในการศึกษาของตัวนักศึกษา และจากการสัมภาษณ์

นักศึกษากลุ่ม B พบว่านักศึกษาคิดว่าการน าเสนอรายงานความก้าวหน้าเป็นมาตรการที่กระตุ้นนักศึกษาสูงถึง 92.0  

เปอร์เซน็ต ์ส่วนอกี 8 เปอร์เซน็ต ์คดิว่าไม่จ าเป็นต้องมกีารรายงานความก้าวหน้า ด้วยมนีักศึกษาให้เหตผุลว่าสาเหตทุี่ไม่

สามารถท าปัญหาพิเศษได้ส าเรจ็ตามระยะเวลาเนื่องจาก ปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนผลการทดลอง ดังนั้น

ผู้วิจัยเหน็ว่าในอนาคตทางสาขาวิชาควรมีมาตรการเพ่ิมเติมอื่นๆ ที่หลากหลายย่ิงขึ้น เช่น การเสริมทักษะให้นักศึกษา

สามารถพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่าง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การรายงานผล หรือความถี่ในการรายงาน

ความก้าวหน้าให้มากขึ้น และทางผู้วิจัยยังเกบ็ข้อมูลการศึกษาต่อไปเพ่ือหาแนวทางที่จะท าให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้

สามารถสอบผ่านรายวิชาปัญหาพิเศษตามระยะเวลาที่ก  าหนด (ปีที่4 ภาคเรียนที่2) ได้ 100เปอร์เซนต ์

 

สรุปผลการศึกษา 

  จากการศึกษาพบว่าสาเหตุหลักที่ท าให้นักศึกษาได้คะแนนไม่สมบูรณ์ในรายวิชาปัญหาพิเศษ ปีการศึกษา 

2555-2557 คือ นักศึกษาขาดความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน 75.7 เปอร์เซนต์ ตามด้วยสาเหตุขาดความลงตัวในเรื่อง

ของเวลาระหว่างอาจารย์กบันักศึกษา 15.9 เปอร์เซนต์ ดังนั้นการใช้รูปแบบในการแก้ปัญหาด้วยการมีมาตรการตดิตาม

คือ การน าเสนองโครงร่างและน าเสนอปัญหาพิเศษพบว่าส่งผลให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านรายวิชาปัญหาพิเศษตลอด

ระยะเวลาการลงทะเบยีนได้สงูถงึ 92.9 เปอรเซน็ต ์ดงันั้นรปูแบบในการจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาคะแนนไม่สมบูรณใ์นวิชา

ปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงมีประสิทธิภาพสงูสามารถลดจ านวนนักศึกษาที่มีคะแนนไม่

สมบูรณล์ง  และส่งผลต่อเนื่องให้นักศึกษาสามารถส าเรจ็การศึกษาได้ตามระยะเวลาก าหนดในหลักสตูรเพ่ิมขึ้น  
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การประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ ที่ให้ความ

ร่วมมอืในการให้ข้อมูลเป็นอย่างด ี 

 

เอกสารอา้งอิง 

ประจิม เมืองแก้ว. 2536. การศึกษารายกรณีของนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผลสมัฤทธท์างการเรียนต ่า โรงเรียนทุ่ง

 ทรายวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร ปริญญานิพนธก์ารศึกษามหาบณัฑติ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมติร. 

พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง. 2555. ปัจจัยที่ส่งผลเสียในนิสิตสาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตรก าแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนไม่จบหลักสตูรปริญญาตรีภายใน 4 ปี. วารสารสงัคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ ปีที่ 1 

ฉบบัที่ 1 2555. 

ธเนศ แก้วก าเนิด. มปป. การติดตามนักศึกษากลุ่มเสี่ยง. งานวิจัยในชั้นเรียน. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร. 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

มาลิณี จุโฑปะมา และคณะ. 2552. การศึกษาสาเหตุของการมีผลการเรียนที่ตกต ่าและการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหา กรณนีักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.์ 



  
  
  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1297 

ก
ลุ่
ม
วิจ
ัย
ส
ถ
าบ
ัน
 

สมเกยีรต ิไทยปรีชา วรรณ ีอึ้งสทิธพิูนพร และพัลลภ สวุรรณฤกษ์. 2555. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสอบตกในรายวิชาพ้ืนฐาน

ของนิสติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน ระหว่างปี 2551-2553. เอกสารการประชุมวิชาการ

แห่งชาต ิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน คร้ังที่ 9. 2155-2160. 

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขับเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1298 

  
  
  

ก
ลุ่
ม
วิจ
ัย
ส
ถ
าบ
ัน
 

การศึกษารูปแบบการเรียนรูต้ามรูปแบบ VARK ของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีที ่1 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนน ีชยันาท 

นฤมล  จันทร์สขุ, ชวนนท ์ จันทร์สขุ และนิจวรรณ  วีรวัฒโนดม*  

 

 A Study of   VARK  Learning Styles  of  First Year Nursing students at Boromarajonani 

College of  Nursing, Chainat 

Naruemon Jansook, Chawanon Jansook and Nitjawon  Weerawatthanodom* 

    

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 

Boromarajonani College of  Nursing, Chainat, Destric Muang, Province Chainat,1700 

*Corresponding author. E-mail  : keypinkky@hotmail.com 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ชัยนาท กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1  ภากการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยพยาบาลบรมราช

ชนนี ชัยนาท จ านวน 114  คน  โดยใช้แบบสอบถามวัดรูปแบบการเรียนรู้ แบบ VARK  แบบสอบถามมีจ านวน 16 ข้อ 

โดยนักศึกษาจะเลือกค าตอบที่ดีที่สุดของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ   ผลการวิจัยพบว่า 

นักศึกษาพยาบาลมีรูปแบบการเรียนที่แตกต่างกัน โดยมีจ านวนผู้ที่ถนัดเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง (Unimodal learner)

มากกว่าผู้ที่มีความถนัดหลายอย่าง (Multimodal Learner)  เมื่อพิจารณาในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่ถนัดเรียนอย่างใด

อย่างหนึ่ง พบว่า ผู้ที่ถนัดเรียนรู้ ด้วยการอ่าน/เขียน มีจ านวนมากที่สุด (32.31 %)และเมื่อพิจารณาในกลุ่มนักศึกษา

พยาบาลที่ถนัดเรียนหลายอย่าง พบว่ามกีารเรียนรู้ ด้วยการฟัง–การอ่าน/เขยีน–ลงมอืปฏบิตั ิ(ARK) มากที่สดุ (55.56 %) 

            ข้อเสนอแนะ ควรมีการปรับรูปแบบการสอนในชั้นปีที่ 1 ให้สอดคล้องกบัรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดย

จัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเน้นการเรียนรู้ ด้วยการฟัง   – การอ่าน/เขียน –ลงมือ

ปฏบิัติ ได้แก่ การเรียนโดยใช้กรณีศึกษา (Case study) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evident –based Practice)  ร่วมกบัการ

บรรยายที่มีตัวอย่างจากสถานการณ์จริงและให้จัดท ารายงานกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน  โดยการบรรยายหรือการแสดง

บทบาทสมมต ิ

ค าส าคญั: รปูแบบการเรียนรู้แบบ VARK  นักศึกษาพยาบาล 

 

Abstract 

          The purpose of this research was to study of  learning style of nursing students at Boromarajonani College 

of  Nursing, Chainat. The samples of this research  were 114  first year nursing students in first semester of academic 

year 2016.  Data were collected by using questionnaire based on VARK (Visual,Aural, Read/Write,Kinesthetic) 

Learning Style. The questionnaire consists of sixteen questions which were chosen  the best answer. The data were 

analyzed by using   frequency and  percentage. The results showed that the first year nursing students had different 

learning styles. The unimodal learner were greater than multimodal Learner. When considering of unimodal learner  

showed that the  most of nursing students had ability to read/ write  (32.31 %). When considering of multimodal 

Learner  showed that the  most of nursing students had ability to aural -  read/ write  - kinesthetic (55.56 %) 
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 It was recommended that  the first year of teaching style should be adjusted to the students' learning styles 

by providing instructional learning using a blend of  learning style focus by auditory, reading/writing and kinesthetic 

include case study , evident-based practice combined with real- situation and group reports, present by lecture or 

role plays. 

 Keywords:  VARK  Learning Styles,  Nursing students 

 

บทน า 

  การเรียนรู้คือกระบวนการที่ท าให้คนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความคิด ซึ่งคนจะสามารถเรียนได้จากการใช้

ประสาทสมัผสัต่าง ๆ เช่น การมองเหน็ การได้ยิน การดมกลิ่น การรับรส และการสมัผสั เป็นต้น (Jensen, 2008,p.12)   

การเรียนรู้มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตเป็นอย่างมาก การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มอทิธพิลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจึงมี

ความส าคัญย่ิงต่อการพัฒนาด้านการศึกษา เช่น ลักษณะธรรมชาติของผู้เรียน ลักษณะของสื่อที่ใช้ในการเรียน เป็นต้น 

(Deary, Penke and Johnson, 2010, p.201) 

 พระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 24    กล่าวไว้

ว่า  การจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเนื้อหาสาระและกจิกรรมให้สอดคล้องกบัความ

สนใจและความถนัดของผู้ เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)  จากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมา 

พบว่า การเรียนการสอนยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน ได้ผลการเรียนของผู้เรียนบางส่วนไม่

ประสบความส าเร็จตามที่ต้องการ บางส่วนไม่ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  มีทัศนคติด้านลบ 

เนื่องมาจากปัญหาความแตกต่างของความสามารถแต่ละบุคคล ผู้ เรียน   ที่ประสบความส าเรจ็ในการเรียนนั้นเป็นผู้ที่มี

รูปแบบการเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมกบัรูปแบบการสอน ดังนั้นการที่จะสามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกดิประสทิธภิาพ

ได้นั้น ผู้สอนจะต้องเข้าใจตวัผู้เรียนว่า มรีปูแบบทางการเรียนรู้ถนัดทางด้านใด เพ่ือจะได้สามารถจัดการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกบัรปูแบบดงักล่าว (สมชาย สรุิยะไกร, 2554, น.3) 

Niel Fleming ได้เสนอแนวคดิเกี่ยวกบัรปูแบบการเรียนรู้ที่ชื่อว่า VARK ซึ่งเป็นการประเมนิเพ่ือจัดประเภทของ

ผู้ เรียนตามรูปแบบทางการเรียนรู้ที่ต่างกนั โดยได้แบ่งรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) ผู้เรียนที่สนใจสิ่งที่

มองเหน็ คอืเรียนรู้ ด้วยการดู (Visual: V) 2) ผู้เรียนที่ชอบการพูดคุย คอืการเรียนรู้ ด้วยการฟัง (Aural: A) 3) ผู้เรียนที่

นิยมการอ่าน /เขยีน (Read/Write: R) และ 4) ผู้เรียนที่ชอบการลงมอืปฏบิตั ิ(Kinesthetic: K)  (Niel Fleming,2008, 

p. 145) รูปแบบการเรียนรู้    จึงเป็นกุญแจส าคัญที่ใช้พัฒนาประสทิธภิาพทางการเรียนให้ดีย่ิงขึ้น ภายใต้ความเชื่อที่ว่า

ผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบทางการเรียนรู้ที่แตกต่างกนั ถ้าผู้สอนจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ไม่สอดคล้องกบัรูปแบบการ

เรียนรู้ของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะต ่ากว่าผู้เรียนที่จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนรู้ ของ

ผู้ เรียน  (อัญชลี  ตันวินิจ,2553 น. 84) ดังนั้นผู้สอนควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือที่

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงคต์ามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เป็นสถาบนัการศึกษาที่ผลิตนักศึกษาพยาบาลในระดับอดุมศึกษา มกีาร

จัดการเรียนการสอนในชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่เน้นการบรรยายเป็นหลัก ให้ความส าคญักบัเนื้อหาวิชาที่มจี านวนมาก ต้องการ

ถ่ายทอดให้ครอบคลุมในเวลาอนัจ ากดั ท าให้ผู้สอนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้มีการก าหนดเนื้อหาวิธกีารถ่ายทอดสู่ผู้เรียน

โดยให้ผู้ เรียนเป็นผู้รับเนื้อหา ผู้ เรียนมีส่วนร่วมน้อยในการเรียน จากสภาพปัญหาดังกล่าวสรุปได้ว่า ปัญหามาจากผู้สอน 

ผู้เรียนและวิธกีารสอนที่ไม่เหมาะสมกบัผู้เรียน ประกอบกบัห้องเรียนที่มีจ านวนผู้เรียนมาก      ท าให้ผู้สอนไม่สามารถ

สอนได้อย่างทั่วถงึ ผู้เรียนมโีอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและมกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ลดลง (วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ชัยนาท, 2558, น. 16)   ดังนั้นการศึกษารูปแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 นับได้ว่าเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่มคีวามส าคญัต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล 

ความหลากหลายของรปูแบบการเรียน เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการจัดกจิกรรมให้ครอบคลุมความถนัดของผู้เรียนทุก

คนได้ เพราะมีข้อจ ากดัในเรื่องเนื้อหาและเวลา รูปแบบการเรียนรู้แบบ VARK  ใช้หลักการจ าแนกพฤติกรรมความถนัด
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และความชอบของการเรียนรู้ที่ชัดเจน และมกีารพัฒนาเคร่ืองมอืในการวัดรปูแบบการเรียนที่มคีวามชัดเจนและน่าเชื่อถือ

และช่วยให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่มีกจิกรรมหลากหลายเพ่ือฝึกทักษะต่างๆ และตอบสนองการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ให้เกดิประสบการณ์ใหม่ได้ครอบคลุมผู้ เรียนทุกกลุ่มมากกว่าและใช้ได้ผลดี แม้ว่าขนาดของกลุ่มผู้ เรียนจะมีจ านวนมาก 

ซึ่งจะไปสู่การเรียนรู้อย่างแท้จริงและเกดิผลสมัฤทธิ์ของการเรียน (Niel Fleming,2008, p. 124) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการเรียนรู้ตามรูปแบบ VARK ของนักศึกษาพยาบาล

ชั้นปีที่ 1  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เพ่ือน าข้อมูลไปพิจารณาเลือกใช้กลยุทธก์ารสอนที่เหมาะสมกบัรูปแบบ

การเรียน ส่งผลให้นักศึกษามีความสามารถทางการเรียนรู้ เพ่ิมมากขึ้น สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ช่วยให้การออกแบบหลักสูตรที่สะท้อนถึงความเข้าใจความแตกต่างของนักศึกษา และยังเป็นการเตรียมให้นักศึกษามี

สมรรถนะและความมั่นใจในองคค์วามรู้ทางวิชาชีพ  

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

เพ่ือศึกษารปูแบบการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

           

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการวจิัยเชิงส ารวจ  เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1   วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2559   จ านวน 114 คน  

 เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม เกี่ยวกบัรูปแบบการเรียoรู้แบบ  VARK ฉบับภาษาไทย ซึ่งแปล

มาจาก VARK Learning Style questionnaire version 7.0  (Pawuttipattarapong, 2014)  จ านวน 16 ข้อ  เป็นข้อ

ค าถามแบบปรนัย แต่ละข้อมี 4  ตัวเลือกของรูปแบบการเรียนด้วย Visual, Aural,Read/Write, Kinesthetic โดยให้

นักศึกษาเลือกตัวเลือกที่ตรงกบัความเป็นตัวเองมากที่สดุในแต่ละข้อ  สามารถเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งตัวเลือก และใช้

เวลาในการตอบประมาณ 16 นาท ี นักศึกษาที่มรีปูแบบการเรียนที่ผ่านตามเกณฑท์ี่ก  าหนด (คะแนนตั้งแต่ 9 คะแนนขึ้น

ไปในแต่ละรปูแบบ) น ามาวิเคราะห์เพ่ือแปลผลตามเกณฑด์งันี้  

1. ผู้เรียนที่มคีวามถนัดอย่างใดอย่างหนึ่ง (Unimodal leaener) คอืผู้เรียนที่มคีวามถนัด 1 ด้าน       

(V, A, R, K) 

2.  ผู้เรียนที่มความถนัดหลายอย่าง (Multimodal learner) แบ่งออกได้ดงันี้  

2.1  ผู้เรียนที่ความถนัด 2 ด้าน  (Bi- modal) ได้แก่ VA, VR, VK, AR, AK  และ RK 

2.2  ผู้เรียนที่ความถนัด 3 ด้าน  (Tri- modal) ได้แก่ VAR, VAK, ARK และ VRK 

2.3  ผู้เรียนที่ความถนัด 4 ด้าน  (Quad- modal) ได้แก่ VARK 

            การพทิกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอย่าง 

            การวิจัยนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล    บรม

ราชชนนี ชัยนาท จากนั้นผู้วิจัยขอความร่วมมอืกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม โดยชี้แจงเป็นเอกสารเกี่ยวกบัความ

เป็นอิสระในการตอบ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิปฏิเสธการให้ความร่วมมือได้และเซน็ใบยินยอมให้ความร่วมมือ ส าหรับ

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยจะเกบ็ไว้เป็นความลับ ไม่มีการบ่งชี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคลและการน าเสนอ

ผลการวิจัยจะรายงานเป็นภาพรวม 
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ผลการศึกษา 

รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1  ส่วนใหญ่เป็นแบบถนัดเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง (Unimodal 

learner)  คดิเป็นร้อยละ 57.02 ดงัแสดงในตารางที่ 1  โดยมกีารเรียนรู้ ด้วยการอ่าน/เขยีน (R)มากที่สดุ คดิเป็นร้อยละ 

32.31  รองลงมา คือการเรียนรู้ ด้วยการลงมือปฏบิัติ (K) คิดเป็นร้อยละ 30.77 และมีการเรียนรู้ ด้วยการดู (V) น้อย

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.69  ดังแสดงในตารางที่ 2 ส่วนในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่มีความถนัดเรียนหลายอย่าง  

(Multimodal Learner)  ส่วนใหญ่มีความถนัด 2 ด้าน (Bi-modal) คิดเป็นร้อยละ 61.22 ดังแสดงในตารางที่ 3 โดย

ส่วนใหญ่มีการเรียนรู้ ด้วยการฟังและการลงมือปฏบิัต ิ(AK) คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา มีการเรียนรู้ ด้วยการอ่าน/

เขียนและลงมือปฏบิัติ (RK) และ การเรียนรู้ ด้วยการดูและลงมือปฏบิัติ (VK) คิดเป็นร้อยละ 16.67  มีการเรียนรู้ ด้วย

การดูและการฟัง (VA) และการเรียนรู้ ด้วยการดูและการอ่าน/เขยีน น้อยที่สดุ คดิเป็นร้อยละ 10.00 ดงัแสดงในตารางที่ 

4 ส่วนผู้เรียนที่ความถนัด 3 ด้าน โดยส่วนใหญ่มีการเรียนรู้ ด้วยการฟัง–การอ่าน/เขียน–ลงมือปฏบิัติ (ARK) คิดเป็น

ร้อยละ 55.56 รองลงมามีการเรียนรู้ ด้วยการดู-การอ่าน/เขียน-ลงกระท า (VRK) คิดเป็นร้อยละ 27.77 และมีการ

เรียนรู้ ด้วยการดู-การฟัง–ลงมือปฏิบัติ (VAK) น้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 5.56 ดังแสดงในตารางที่ 5 ส่วนผู้เรียนที่มี

ความถนัดทั้ง 4 ด้าน(VARK) มจี านวน 1 คน  ดงัแสดงในตารางที่ 3 

 

        ตารางท่ี  1  จ านวนและร้อยละของรปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษพยาบาลที่เป็นผู้เรียนที่มคีวามถนัดอย่างใด

อย่างหนึ่ง (Unumodal  learner) และที่มคีวามถนัดหลายอย่าง  (Multimodal learner) 

รปูแบบการเรียนรู้  จ านวน ร้อยละ 

ถนัดเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง  

(Unimodal learner) 

65 57.02 

ถนัดเรียนหลายอย่าง  (Multimodal Learner)   49 42.98 

รวม 114 100 

 

 

     ตารางท่ี 2  จ านวนและร้อยละของรปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่มคีวามถนัด 1 ด้าน 

รปูแบบการเรียนรู้  จ านวน ร้อยละ 

เรียนรู้ ด้วยการดู (V) 5 7.69 

เรียนรู้ ด้วยการฟัง  (A) 19 29.23 

เรียนรู้ ด้วยการอ่าน /เขียน (R) 21 32.31 

เรียนรู้ ด้วยการลงมือปฏบิัติ (K) 20 30.77 

รวม 65 100 
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ตารางท่ี 3  จ านวนและร้อยละรปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลที่มคีวามถนัด 2 ด้าน (Bi-modal) มคีวามถนัด 3 

ด้าน  (Tri-modal)  และมคีวามถนัดทั้ง 4  ด้าน (Quad-modal) 

รปูแบบการเรียนรู้  จ านวน ร้อยละ 

ถนัด 2 ด้าน (Bi-modal) 30 61.22 

ถนัด 3 ด้าน  (Tri-modal)   18 36.74 

ถนัดทั้ง 4  ด้าน (Quad-modal) 1 2.04 

รวม 49 100 

 

 

         ตารางท่ี 4  จ านวนและร้อยละของรปูแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มคีวามถนัด 2 ด้าน (Bi-modal) 

รปูแบบการเรียนรู้  จ านวน ร้อยละ 

การดูและการฟัง (VA) 3 10.00 

การดูและการอ่าน/เขียน (VR) 3 10.00 

การดูและการลงมือปฏบิัติ (VK) 5 16.67 

การฟังและการอ่าน/เขียน (AR) 4 13.33 

การฟังและลงมือปฏบิัติ (AK) 10 33.33 

การอ่าน /เขียนและการลงมือปฏบิัติ (RK) 5 16.67 

รวม 30 100 

           

        

 ตารางท่ี  5  รปูแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มคีวามถนัด 3 ด้าน (Tri-modal) 

รปูแบบการเรียนรู้  จ านวน ร้อยละ 

การดู- การอ่าน/เขยีน -การลงมือปฏบิัติ (VRK) 2 11.11 

การดู- การฟัง -การลงมือปฏบิัติ (VAK) 1 5.56 

การฟัง -การอ่าน/เขยีน -การลงมือปฏบิัติ (ARK) 10 55.56 

การดู -การอ่าน/เขยีo -การลงมือปฏบิัติ (VRK) 5 22.77 

รวม 18 100 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้พบว่า ลักษณะรปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ชัยนาท มีความแตกต่างกัน โดยมีจ านวนผู้ที่ถนัดเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง (Unimodal learner)มากกว่าผู้ที่มีความถนัด

หลายอย่าง  (Multimodal Learner)  เมื่อพิจารณาในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่ถนัดเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง พบว่า ผู้ที่ถนัด

เรียนรู้ ด้วยการอ่าน/เขียน (R) มีจ านวนมากที่สดุ รวมทั้งเมื่อพิจารณาในกลุ่มนักศึกษาพยาบาลที่ถนัดเรียนหลายอย่าง 

พบว่า มีการเรียนรู้ ด้วยการฟัง – การอ่าน/เขียน –ลงมือปฏบิัติ (ARK)มากที่สดุ   คล้ายกบัการศึกษาของ Meehan - 

Andrews (2009, p.260) ศึกษาพบว่า นักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ในชั้นปีที่ 1 มีรูปแบบการเรียนรู้แบบถนัดเรียน

อย่างใดอย่างหนึ่ง (Unimodal learner)มากกว่าผู้ที่มคีวามถนัดหลายอย่าง  (Multimodal Learner)   

  จากผลการวิจัยจะเหน็ว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่มีการเรียนรู้ ได้ดีด้วยการฟัง – การอ่าน/เขียน –

ลงมือปฏบิัติ ดังนั้นวิธกีารส่งเสริมการเรียนรู้ ให้นักศึกษา ควรวางแผนให้ครอบคลุมลักษณะการเรียนรู้ ทุกรูปแบบ  โดย

ผู้สอนจะต้องมีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยการฟัง (A) ได้แก่  การฟัง บรรยาย ฟังเทป 

การอภิปรายกลุ่ม การพูดคุย สนทนาผ่านเวบ็ไซต์ มีการจัดกจิกรรมการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยอ่าน/เขียน (R)   

ได้แก่  การวิเคราะห์ตามใบงาน วิเคราะห์สถานการณ ์การศึกษาเอกสาร หนังสอื หรือเนื้ อหาต่างๆ ด้วยตนเองและน าไป

สรุปเป็นข้อเขียน  และมีการจัดกิจกรรมการที่สนับสนุนการเรียนรู้ ด้วยการลงมือปฏิบัติ (K) ได้แก่ การฝึกปฏิบัติจาก

สถานการณ์จ าลอง การสาธิตย้อนกลับ และการแสดงบทบาทสมมติ (นวรัตน์ ไวชมพู และ ชัยรัตน์ จุสปาโร, 2550, น. 

25-26)   วิธกีารสอนเหล่านี้จะส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพได้เตม็ความสามารถส่งผลให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่าง

มคีวามสขุ  

 

สรุปผลการศึกษา 

  นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท เป็นผู้ที่ถนัดเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็น

ส่วนใหญ่ โดยเป็นผู้ที่ชอบและถนัดเรียนรู้ ด้วยการอ่านและเขยีนหนังสอืเป็นหลัก  ส่วนนักศึกษาที่มคีวามถนัดหลายอย่าง  

ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ชอบและถนัดเรียนรู้ ด้วยการฟัง – การอ่าน/เขยีน –ลงมอืปฏบิตัเิป็นหลัก 

  ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้

1. จากผลการวิจัยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ควรมกีารปรับรปูแบบการสอนในชั้นปีที่ 1 ให้ 

สอดคล้องกบัรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยจัดให้มีการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเน้น

การเรียนรู้ ด้วยการฟัง  – การอ่าน/เขียน –ลงมือปฏบิัติ  ได้แก่  การเรียนโดยใช้กรณศีึกษา (Case study) และหลักฐาน

เชิงประจักษ์ (Evident –based Practice)  ร่วมกบัการบรรยายที่มีตัวอย่างจากสถานการณ์จริงและให้ จัดท ารายงานกลุ่ม  

และน าเสนอหน้าชั้นเรียน  โดยการบรรยายหรือการแสดงบทบาทสมมติ เพ่ือให้ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กับเพ่ือน  

วิธกีารนี้จะช่วยให้จัดการเรียนการสอนได้ครอบคลุมตามความต้องการของนักศึกพยาบาล ในชั้นปีที่ 1  

2. ควรมกีารประเมนิรปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนการจัดแบ่งกลุ่มตามความถนัดในการเรียนรู้ เพ่ือ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาเกดิการเรียนรู้ได้เตม็ศักยภาพและมคีวามสขุในการเรียน 

            ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรมกีารศึกษารปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี ชัยนาท 

ทั้ง 4 ชั้นปี    

2. ควรมศีึกษาปัจจัยที่มผีลต่อรปูแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี  

ชัยนาท 

กิตติกรรมประกาศ  

 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ที่ให้การสนับสนับสนุนในการวิจัย และขอบคุณ

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1  ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน

การเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงคเ์พ่ือการวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการบริหารจัดการโครงการวิจัยที่ส่งขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย

วิเคราะห์ปัญหาจากทฤษฎวีงจรการพัฒนาระบบเอสดแีอลซี (SDLC) การวิเคราะห์และการออกแบบระบบด้วยยูเอม็แอล 

(UML) การก าหนดปัญหา การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ (Anaylysis Phase) และรวบรวมวิเคราะห์ความ

ต้องการของผู้ใช้งาน สร้างแบบจ าลองกระบวนการ สร้างแบบจ าลองข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลการวิจัยจากการสมัภาษณ์

ประธาน รองประธาน เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส  านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จ านวน 19 คน โดย

ใช้แบบฟอร์ม Requirements Specification ได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirements) ความต้องการของ

ระบบ (System Requirements) การติดต่อระหว่างระบบ (Interface Specification) เอกสารที่จัดเกบ็รายละเอียดความ

ต้องการของซอฟตแ์วร์ (The Software Requirements Document) 

ค าส าคญั: คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะกรรมการวิจัยประจ าสถาบนั  

 

Abstract 

         The purpose of this research is to analyse problem of NUIRB in the process by analyse problem in theory 

of SDLC and UML. The Problem in SDLC is applied for the development. UML is need for analyzing and designing 

the system. The researcher leads the development system that request for In-depth interview from working group 

and examiner of Naresuan University Institutional Review board, total of nineteen people the form is requirements 

specification as follow: 1) User requirements 2) System requirements 3) Interface specification 4) The software 

requirements document 

Keywords: NU-IRB, IRB, IEC, NU  

 
บทน า 

  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่ง

ด าเนินการโดยอาจารย์ นักวิจัย นิสิต แพทย์ บุคลากร นิสิตหลังปริญญาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร และ

หลักสตูรสหสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมีส่วนร่วม โครงการวิจัยของบุคคลนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ต้องการเกบ็

ข้อมูลในมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการวิจัยจากหน่วยงานที่ท าข้อตกลงกบัมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการวิจัยที่คณาจารย์

ของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ทั้งนี้การพิจารณาจะครอบคลุมตั้งแต่ ความเหมาะสม

ของผู้วิจัย ความถูกต้องของเนื้อหาโครงการวิจัย ระเบยีบวิธวีิจัย ตลอดถงึเอกสารค าชี้ แจงและเอกสารการให้ความยินยอม ซึ่ง

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมหีน้าที่  
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1) ก าหนดแนวทางปฏบิตัใินการขอรับการรับรอง 

2) พิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัมนุษย์ 

3) ตดิตามก ากบัดูแลโครงการวิจัยในมนุษย์ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์รับรอง 

4) จัดให้มกีารให้ความรู้  กบันิสติ นักวิจัย และบุคลากร รวมถงึคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

5) ประสานงานกบัหน่วยงานภายในรวมถงึประชาสมัพันธข่์าวสารเกี่ยวกบัการวิจัยในมนุษย์ 

เพ่ือก ากบัการด าเนินการวิจัย ให้เป็นไปตามแนวทางปฏบิัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการที่

เกี่ยวข้อง 

  แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี International Conference on Harmonization Good Clinical Practice 

(ICH GCP) ได้มีการน าไปใช้ในหลายประเทศและได้มีการพัฒนาแนวปฏิบัติให้ทั่วโลกยอมรับ ซึ่ งถือว่าเป็น

มาตรฐานสากลที่ครอบคลุมหลักเกณฑท์างจริยธรรมและแนวทางปฏบิัติที่เกี่ยวข้องกบัการท าวิจัยตั้งแต่รูปแบบ     การ

ด าเนินการ บทบาทหน้าที่และรายงานการวิจัย การปฏบิตัติามหลักการดงักล่าวจะเป็นการสร้างหลักประกนัต่ออาสาสมัคร

ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยว่าสิทธิความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีได้รับการคุ้มครอง และเป็นการรับประกันได้ว่า

ผลงานวิจัยนั้นมคีุณภาพและน่าเชื่อถอื 

 ดังนั้นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จึงต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือพิจารณาจ านวนมาก ซึ่งต้องใช้

ข้อมูลจากฐานข้อมูลแต่เนื่ องจากฐานข้อมูลเดิม ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้เท่าที่ควร ผู้ วิจัยจึง

วิเคราะห์ปัญหาการด าเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการด าเนินงาน เพ่ือ

ปรับปรุงการด าเนินของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เจ้าหน้าที่ส  านักงาน เพ่ือให้ตรงตามความต้องการและ

ทนัเวลา เพ่ือความรวดเรว็ในการพิจารณาโคงการวิจัย และรายงานประจ าปีของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 รปูแบบการวิจัย Research and Development การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

จ านวน 19 คน สมัภาษณอ์าสาสมคัรใช้เวลาประมาณ 30 นาท ีโดยสมัภาษณต์ามเอกสารแบบฟอร์ม Requirements 

Specification 

- Description ค าอธบิายการท างานของฟังกช์ัน 

- Inputs  ข้อมูลเข้าส าหรับฟังกช์ัน 

- Source  แหล่งที่มาของข้อมูลเข้า 

- Outputs  ข้อมูลผลลัพธท์ี่คาดว่าจะได้จากฟังกช์ัน 

- Destination ส่งผลลัพธข้์างต้นต่อไปยังฟังกช์นัการท างานใดต่อไป 

- Action  กระบวนการท างานภายในฟังกช์ัน ตั้งแต่รับข้อมูล ประมวลผล แสดงผล 

- Requires  สิ่งที่จ าเป็นส าหรับฟังกช์นั 

- Pre-Condition เงื่อนไขก่อนเข้าท างานในฟังกช์ัน 

- Post-Condition เงื่อนไขการออกจากฟังกช์ัน 

- Side Effects ผลกระทบของฟังกช์ัน ต่อฟังกช์นัอื่น ๆ 

เพ่ือจะสรปุความต้องการดงันี้  

1. ฟังกช์ัน (Functional) และ ไม่เป็นฟังกช์ัน (Non-Functional Requirements) 

2. ความต้องการของผู้ใช้ (User Requirements) 

3. ความต้องการของระบบ (System Requirements) 

4. การตดิต่อระหว่างระบบ (Interface Specification) 

5. เอกสารที่จัดเกบ็รายละเอยีดความต้องการของซอฟตแ์วร์ (The Software Requirements Document) 
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ผลการศึกษา 

 จากการสมัภาษณต์ามเอกสารแบบฟอร์ม Requirements Specification จะได้ความต้องการที่เป็นฟังกช์ัน 

การท างาน (functional requirement)  

1. การก าหนดสทิธิ์การเข้าใช้งาน 

2. การแจ้งเตอืนในกรณทีี่ผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลที่จ าเป็น 

3. การป้องกนัความผดิพลาดในการป้อนข้อมูล และมข้ีอความเตอืนเมื่อพบข้อมูลผดิพลาด 

4. การแจ้งเตอืนหรือมข้ีอผดิพลาดเมื่อมกีารท างานที่ต้องการยืนยัน 

5. ก าหนด Reviewer พิจารณาโครงการ 

6. ตรวจสอบ Reviewer มโีครงการที่อยู่ในมอืที่ยังไม่ได้พิจารณา 

7. แจ้งเตอืน Reviewer เมื่อมโีครงการวิจัยต้องพิจารณา 

8. สามารถตดิตามสถานะผลโครงการวิจัย 

9. แจ้งเตอืนการขอชี้แจงแก้ไขของนักวิจัยก่อนพ้นก าหนด 

10. แจ้งเตอืนการต่ออายุ/รายงานความก้าวหน้า 

11. การสบืค้นโครงการวิจัยของผู้วิจัย 

12. การแจ้งว่ามกีารเสนอโครงการวิจัย 

13. การสบืค้นโครงการวิจัย 

14. สามารถสบืค้นข้อมูลโครงการวิจัยที่พิจารณาเร่ืองเดมิ 

15. มกีารแจ้งเตอืนโครงการวิจัยที่ต้องรายงานความก้าวหน้าก่อนจะหมดอายุโครงการวิจัย 

16. สารสนเทศของการด าเนนิงาน NU-IRB 

       (1) รายงานโครงการวิจัยที่อนุมตั ิ

 (2) รายงานผลการพิจารณา Full board, Expedited, Exemption 

 (3) รายงานผลการพิจารณา  

  - Protocol Amendment 

  - Interim Clinical Trial/Study Report 

  - Adverse events 

  - Final Report 

  - Continuing Review Report 

  - Protocol Deviation/Violation Report 

           (4) รายงานผลการพิจารณาของ Reviewer 

 

จากการศึกษา มาตรฐานการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (SOPs V.4) 

ผงังาน (Flow Chart) 
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รปูที่ 1 ผงังานการด าเนินการตามคู่มือปฏบิัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวทิยาลัยนเรศวร (Version 4.0) 

ยูเอม็แอล (UML: Unified Modeling Language) 
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รปูที่ 2 แสดงรายละเอยีด จ าลองการสร้าง และจัดการกบัเอกสารต่างๆ ในระบบการท างานจริง 

ER E-R Diagram (Entity-Relationship Diagrams) 

 

 

 
รปูที่ 3 แบบจ าลองอธบิายโครงสร้างของฐานข้อมูลแสดงความสมัพันธข์องข้อมูล 
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ตารางที่ 1 เพศ 

เพศ จ านวน 

ชาย 7 

หญิง 12 

รวม 19 

จากตารางที่ 1 พบว่าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพศหญงิมากกว่าเพศชาย 

 

ตารางที่ 2 อายุ 

อายุ จ านวน 

20-30 ปี  4 

31-40 ปี 1 

41-50 ปี 4 

51-60 ปี 9 

61 ปีขึ้นไป 1 

รวม 19 

จากตารางที่ 2 พบว่าอายุคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อยู่ในช่วง 51-60 ปี สงูสดุ 

 

ตารางที่ 3 ระดบัการศึกษา 

ระดับการศกึษา จ านวน 

ปริญญาตรี  5 

ปริญญาโท 3 

ปริญญาเอก 11 

รวม 19 

จากตารางที่ 2 พบว่าระดบัการศกึษาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ปริญญาเอกสงูสดุ 

 

ตารางที่ 3 ต าแหน่งกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ต าแหน่ง จ านวน 

ประธาน  2 

รองประธาน 3 

เลขานุการ 9 

เจ้าหน้าที่ส านักงาน 5 

รวม 19 

จากตารางที่ 3 พบว่าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ผู้ให้สมัภาษณ ์เป็นกลุ่มเลขานุการสงูสดุ 

 

ตารางที่ 4 ความถี่ในการใช้อนิเตอร์เนต็ต่อวนั 

ความถี่ในการใช้อนิเตอร์เนต็ ช่ัวโมงต่อวัน จ านวน 

1-3  10 

3-6  4 

6-9  2 

มากกว่า 9  3 

รวม 19 
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จากตารางที่ 4 พบว่าความถี่ในการใช้อนิเตอร์เนต็ต่อวัน ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ อยู่ที่ 1-3 ชั่วโมง

ต่อวันสงูสดุ 

ตารางที่ 5 ความถี่ในการใช้งานอนิเตอร์เนต็/สปัดาห์ 

ความถี่ในการใช้งานอนิเตอร์เนต็ วัน/สปัดาห์ จ านวน 

5  5 

ทุกวัน 14 

รวม 19 

จากตารางที่ 5 พบว่าความถี่ในการใช้อนิเตอร์เนต็ต่อสปัดาห์ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทุกวัน 

 

ตารางที่ 6 อปุกรณท์ี่เข้าใช้งานอนิเตอร์เนต็ 

ความถี่ในการใช้งานอนิเตอร์เนต็ วัน/สปัดาห์ จ านวน 

Personal Computer 18 

Notebook 10 

Smartphone 18 

Tablet 5 

จากตารางที่ 6 พบว่าอปุกรณท์ี่เข้าใช้งานอนิเตอร์เนต็ ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ Personal Computer 

และ Smartphone สงูสดุ 

 

ตารางที่ 7 ท่านมกัจะใช้บริการในช่วงเวลาใดมากที่สดุ 

เพศ จ านวน 

12.01 – 13.00 น. 4 

13.01 – 16.00 น. 10 

17.00 – 20.00 น. 2 

20.00 – 24.00 น. 3 

รวม 19 

จากตารางที่ 7 พบว่าในช่วงเวลาใช้อนิเตอร์เนต็เวลา 13.01 – 16.00 น. สงูสดุ 

 

ตารางที่ 8 ช่องทางในการแจ้งข้อมูล 

เพศ จ านวน 

E-mail  19 

Facebook 2 

Line 5 

โทรศพัท ์ 5 

จากตารางที่ 8 พบว่าช่องทางในการแจ้งข้อมูลทาง E-mail สงูสดุ 
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อภิปรายผลการศึกษา 

  จากการวิเคราะห์ปัญหาการด าเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่ง

ต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเพ่ือพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอส่งขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย

วิเคราะห์ปัญหาใช้ทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบเอสดีแอลซี  (SDLC) พบว่า จ านวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับ การ

พิจารณามจี านวนมาก จึงท าให้การจัดเตรียมเอกสารให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการพิมพ์แจ้งผล

การพิจารณามีความล่าช้า เนื่องจากปัญหาการอ่านลายมือของผู้ทบทวน จากปัญญาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงวิเคราะห์

ปัญหาคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้สามารถน าระบบการท างานด้วยรูปแบบโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ 

โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสควิแอล ภาษาพีเอชพีเป็นซอฟแวร์ มาแก้ปัญหาดงักล่าว 

 

สรุปผลการศึกษา 

  จากผลการศึกษาพบว่าคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถพิจารณา

โครงการวิจัยผ่านโปรแกรมประยุกตบ์นเวบ็ โดยความถี่ในการใช้งานอนิเตอร์เนต็ 5 วนั/สปัดาห์ และช่วงเวลา 13.01 – 

16.00 น. สะดวกในการพิจารณา โดยการแจ้งผู้ทบทวนโครงการวิจัยผ่านทาง E-mail 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ประเมนิความร่วมมอืในการใช้งาน หน้าจอส่วนตดิต่อประสานงานกบัผู้ใช้ 

และการรายงานประจ าปีในการตอบสนองการใช้งานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์ในการพิจารณา

โครงการวิจัยผ่านโปรแกรมประยุกตบ์นเวบ็ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ส  าเรจ็ได้ด้วยความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลยันเรศวรและ

กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลยันเรศวร ที่อ  านวยความสะดวกในการด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้  นพ.สมบูรณ ์    ตนั

สภุสวัสดกุิล ผศ.ดร. วนาวัลย์ ดาตี้  ผศ.ดร.ณถัวุฒิ แซ่ลิ้ม และดร.วิสาข ์สพุรรณไพบูลย์ ที่กรณุาให้ค าปรึกษา ข้อคดิเหน็

ที่เป็นประโยชน ์
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเวบ็ไซต์ในการประชาสมัพันธข์องคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและน าเสนอแนวทางการพัฒนาเวบ็ไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์โดยวิธีที่ใช้ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นแบบสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และแบบ 

Volunteer Sampling รวมทั้งหมดจ านวน 84 คน โดยแบ่งออกเป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Random 

Sampling มีจ านวน 80 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน อาจารย์ 26 คน เจ้าหน้าที่ 15 คน นิสิตจ านวน 34 คน และ

แบบ Volunteer Sampling บุคคลภายนอกจ านวน 4 คน โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 1.แบบสอบถามถึงสภาพของ

เว็บไซต์ในปัจจุบัน และ 2.แบบสอบถามถึงความต้องการในการพัฒนาเว็บไซต์  โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม

ส าเรจ็รูปส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสงัคมศาสตร์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจัยจากแบบสอบถามถึงสภาพของเวบ็ไซต์เวบ็ไซต์และความต้องการ 1). ดา้นเนื้ อหา 

สภาพความเป็นจริงของเวบ็ไซต์ ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 2.94 และในความต้องการพัฒนาเวบ็ไซต์ ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 

4.48 โดยสาม อนัดบัแรกในส่วนที่ต้องการพัฒนาเวบ็ไซตใ์นด้านเนื้อหา อนัดบัแรก ได้แก่ การน าเสนอข่าวประชาสมัพันธ์

ให้มคีวามถูกต้องและเข้าใจง่าย ค่าเฉล่ียที่ 4.57 อนัดบัที่สอง ได้แก่ การให้บริการเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่ทนัสมัยและเป็น

ปัจจุบนัค่าเฉล่ียที่ 4.55 และอนัดบัที่สามมสีองหัวข้อคอื การจัดเรียงข้อมูลของหน่วยงานควรแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ และ

ควรมีการอัพเดทข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม ่าเสมอ โดยทั้งสองหัวข้อค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.48  2). ดา้นการ

ออกแบบ สภาพความเป็นจริงของเวบ็ไซต์ ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 2.97 และในความต้องการในการพัฒนาเวบ็ไซต์ 

ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 4.43 โดยสามอนัดบัแรกที่ต้องการในการพัฒนาเวบ็ไซตใ์นด้านการออกแบบ อนัดบัแรกได้แก่ การ

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายสะดวกและรวดเรว็ ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.50 อนัดับที่สอง การสบืค้นข้อมูลสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย

และรวดเรว็ ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.47 และอนัดับที่สามมีสองหัวข้อคือ การใช้จุดเชื่อมโยงที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเรว็และไม่

ซับซ้อนและมกีารจัดรปูแบบของเวบ็ไซตใ์ห้มีความเรียบง่ายมคีวามเป็นมาตรฐานของเวบ็ไซต ์โดยทั้งสองหัวข้อ่าเฉล่ียอยู่

ที่ 4.46  

ข้อมูลดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการพัฒนาเวบ็ไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ เพ่ือที่ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวจะน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาเวบ็ไซต์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้งานมากที่สดุต่อไป 

 ค าส าคญั : เวบ็ไซต,์ การประชาสมัพันธ,์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ , มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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Abstract 

This research aimed to study the guideline for developing the public relations website Faculty of Medical 

Science. The sample choose by stratified random sampling method and Volunteer Sampling. The total sample used 

in this research were 84 people including 5 executive members , 26 teachers , 15 staffs , 34 students of Faculty 

of Medical Science and 4  outsider of Faculty of Medical Science. The research instruments were need assessment 

for website development questionnaire, quality evaluation form and guideline evaluation from The Statistical Package 

for the Social Science was used to analyze mean, percentage and standard deviation. The research results of : The 

guideline for developing the public relations website of Faculty of Medical Science were 1) The Content Topic. In 

real status in website the total average is 2.94 and In demand our user the total average is 4.48. The three most in 

demand our customer in Content website were ,First the News present should correct data and easy for understand 

the mean average is 4.57, Second the data present  should real time the mean average is 4.55 and the third had 

two topic eqaul the mean average is 4.48  which contain 1) The separation of content should be simple, same 

categorize 2) update data in another unit in website frequency 2 ) The Design Topic . In real status in website the 

total average is 2.97 and In demand our user the total average  is  4.43. The three most in demand our customer  

in Design website were, First The Data easy to download the mean average is 4.50, Second Searching data quickly 

and easy the mean average is 4.47 and The third had two topic eqaul the mean average is 4.46  which contain 1) 

The navigation and data access should link menu easy and 2 ) should have rule in standard website. 

From the data illustrate the guideline for public relation website development the Faculty of Medical 

Science Naresuan University for people  have responsibility use the data help Tool for development according to 

need to customer. 

Keywords : Website, Public Relations, Faculty of Medical Science , Naresuan University 

 

บทน า 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานย่อยในมหาวิทยาลัยนเรศวร มีหน่วยงาน 8 หน่วยงาน คือ ภาควิชา

ชีวเคมี ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชาสรีรวิทยา สถานบริการวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์ สถานวิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สถานวิจัยเพ่ือความ

เป็นเลิศทางวิชาการด้านเหด็และรา และ ส านักงานเลขานุการ ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มนีโยบายในการใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพในการบริหารจัดการงานตามพันธก์จิหลักในทุกหน่วยงาน ฉะนั้นการ

ติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์มีความส าคัญใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่ส  าคัญที่สุด เนื่องจากมีความ

ครอบคลุมผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวข้องกบัผู้รับบริการเป็นจ านวนมาก อาท ิเช่น คณาจารย์ นิสติ นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป เวบ็ไซต์จึงต้องมีข้อมูลที่ส  าคัญ และผู้ใช้บริการสามารถใช้ประโยชน์จากเวบ็ไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่สดุ ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เลง็เหน็ถงึความส าคญัในการน าเสนอข้อมูลที่มปีระโยชน์มากที่สดุต่อบุคลากรใน

องคก์ร นิสตินักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในด้านเกี่ยวกบัการศึกษาและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท าเวบ็ไซตข์ึ้นเพ่ือ

เป็นการประชาสมัพันธแ์ละให้บริการข้อมูลดงักล่าวกบับุคลภายในและภายนอก ซึ่งรายละเอยีดของเวบ็ไซต ์ประกอบด้วย 

1. ส่วนของเมนูหลัก 2. ส่วนข่าวประชาสมัพันธ ์3. ส่วนบริการข้อมูลแก่นิสตินักศึกษา  

 ในปัจจุบันเว็บไซต์ได้กลายเป็นสื่อที่มีความส าคัญซึ่ งมีบทบาทอย่างมากในเร่ืองของการโฆษณาและ

ประชาสมัพันธ ์ทั้งนี้ เนื่องจาก อนิเทอร์เนต็เป็นระบบเครือข่ายเปิดและสามารถตดิต่อเชื่อมโยงตลอด 24 ชั่วโมง ดงันั้นเรา

จึงสามารถเข้าถึงข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ ภาพ และเสียงที่ผู้น าเสนอไว้ได้โดยผ่านรูปแบบและเนื้ อหาที่ต่าง

แตกต่างกัน (ชลิตา ไวรักษ์ , 2550 :12)  ซึ่งการน าเสนอข้อมูลอิเล็กทรอนิคจะถูกน าเสนอผ่านเว็บเทคโนโลยีหรือ
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เว็บไซต์ ซึ่ งเว็บไซต์ถือเป็นช่องทางหลักในการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ ที่แสดงข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภาพนิ่ง 

ภาพเคล่ือนไหว เสียงและข้อความได้เป็นอย่างดีและมีความนิยมสูง โดยมีงานวิจัยของสมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช และ

ประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์ (2550 : 20 ) ที่ได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือน าเสนอข้อมูล โดยผลลัพท์ที่ได้นั้น

สนับสนุนว่าการพัฒนาเว็บไซต์นี้  ท าให้มีผู้สนใจเข้ามาท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยองมากขึ้ น ดังนั้นองค์กรหรือ

หน่วยงานใดที่ต้องการประชาสมัพันธข้์อมูให้เป็นที่รู้จักและสามารถเข้าถึงได้ง่ายจึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาเวบ็ไซตข์ึ้น 

เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการเข้าใช้ของผู้ ใช้งานการบริโภคข้อมูลผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เนต็ นอกจากนี้ เวบ็ไซต์ยังเป็น

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการบริหารจัดการองคค์วามรู้ภายในองคก์รได้เป็นอย่างด ีแต่เวบ็ไซตท์ี่ดคีวรต้องมีการปรับปรงุข้อมูลให้

มีความทันสมัย มีโครงสร้างในการนเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ ที่เข้าถึงได้ง่าย และมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีที่

เปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกดิความทนัสมัย  เพ่ือน ามาช่วยในการน าเสนอข้อมูล การติดต่อสื่อสาร และปรับ

ระบบการท างานให้ทนัต่อยุคสมัย (มานีสงค์ ปฐมวิริยะวงศ์, 2548 : 2) สร้างความได้เปรียบในการพัฒนาองค์กรและ

ปรับตวัตามสภาพการแข่งขนัที่สงูขึ้นโดยเฉพาะการปรับรปูแบบการประชาสมัพันธข้์อมูล โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้า

มาช่วยในการบริหารจัดการองค์ความรู้และข้อมูลเดิมน าเสนอผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เนต็ ที่สามารถกระจาย

ข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเรว็ ไม่ว่าปลายทางจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ กส็ามารถสื่อสารกนัได้ในระยะพริบตา (สมศักดิ์ เกดิ

พุ่ม, 2550 : 2) เวบ็ไซตจ์ึงได้กลายมาเป็นสื่อที่มบีทบาทอย่างมากในเร่ืองของการโฆษณาและประชาสมัพันธ ์ 

  ซึ่งที่ผ่านมาการประชาสมัพันธข้์อมูล ข่าวสาร ผ่านทางเวบ็ไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในปัจจุบันนั้น

ยังมีกระบวนการและวิธีการที่ไม่ครอบคลุม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่เป็นปัจจุบัน ขาดความต่อเนื่อง และข้อมูล

ข่าวสารไม่ตรงตามความต้องการของผู้มารับบริการ เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีรายละเอียดเนื้ อหาการ

ประชาสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะ ท าให้บางครั้งขาดความต่อเนื่องในการเผยแพร่ข้อมูล ส่งผลให้ผู้มาใช้บริการไม่สามารถ

เข้าถงึข้อมูลที่ใหม่ๆได้และอาจมคีวามสบัสนในหน้าเวบ็เพจ็ ท าให้ไม่สามารถสบืค้นข้อมูลได้ตามที่ต้องการ   

  จากปัญหาที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงเลง็เห็นว่าควรมีการศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเวบ็ไซต์ในการประชาสมัพันธ์

ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้มีการส ารวจข้อมูลจากผู้ใช้บริการโดยตรงเพ่ือให้ตรงตาม

วัตถุประสงคข์องการใช้งานและเกดิความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

เพ่ือศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเวบ็ไซตใ์นการประชาสมัพันธข์องคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

การวิจัยครั้งนี้  เพ่ือศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาเวบ็ไซต์ในการประชาสัมพันธ์ ของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยสร้างแบบสอบถามส ารวจถึงสภาพและความต้องการในการประชาสัมพันธ์ของ

เวบ็ไซต ์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ใช้บริการ

ภายนอกโดยน าผลจากการประเมนิจากแบบสอบถามความต้องการพัฒนาเวบ็ไซตม์าวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาแนวทางใน

การพัฒนาเวบ็ไซตข์องคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมขีั้นตอนการสร้างแบบสอบถามดงันี้  
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                                        ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

แบบสอบถามสภาพและความต้องการการพัฒนาเวบ็ไซตใ์นการประชาสมัพัน์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงันี้   

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามของข้อมูลของสภาพเวบ็ไซตใ์นปัจจุบนัของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลในความต้องการพัฒนาเวบ็ไซตข์องคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ข้อเสนอแนะในแต่ละหัวข้อที่อยู่ในเวบ็ไซตค์ณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 ตอนที่ 5 แบบสอบถามปลายเปิด ข้อเสนอแนะ 

โดยตอนที่ 2 และ ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale ) 5 ระดบั ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน 

คอืด้านเนื้อหาข่าวประชาสมัพันธ ์และด้านการออกแบบเวบ็ไซต ์แสดงระดบัการประเมนิ ดงันี้  

 ระดบั 5 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดบัมากที่สดุ 

 ระดบั 4 หมายถงึ มคีวามหมาะสมในระดบัมาก 

 ระดบั 3 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

 ระดบั 2 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดบัน้อย 

 ระดบั 1 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดบัน้อยที่สดุ 

การแปลความหาค่าเฉล่ียซึ่งผู้วิจยัแปลงมาจากแนวคดิของ (ธานนิทร์ ศิลป์จาร,ุ 2553 : 75) มเีกณฑ ์ดงันี้  

 4.50-5.00 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดบัมากที่สดุ 

 3.50-4.49 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดบัมาก 

 2.50-3.49 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดบัปานกลาง 

 1.50-2.49 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดบัน้อย 

 1.00-1.49 หมายถงึ มคีวามเหมาะสมในระดบัน้อยที่สดุ 

ไม่

ผ่าน 

ผ่าน 

   ปรับปรุง 

ศึกษาหลักการ เอกสาร ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องเกี่ยวกบั การออกแบบเวบ็ไซต ์การประชาสมัพันธ ์ 
และศึกษาวิธกีารออกแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

น าแบบสอบถามเสนอต่อาจารย์ที่ปรึกษา 

น าแบบสอบถาม ไปสอบถามกบับุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ

บุคคลภายนอก 

น าผลจากแบบสอบถาม มาวิเคราะห์หาค่าสถติ ิ
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.ประชากร 

 - ผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 - อาจารยป์ระจ า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 - เจ้าหน้าที่ประจ า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 - นิสติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 - บุคคลภายนอก เช่น บุคคลที่มารับบริการ บริจาคร่างกายอาจารย์ใหญ่  

2.กลุ่มตวัอย่าง 

 - ผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 5 คน 

 - อาจารยป์ระจ าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 26 คน 

 - เจ้าหน้าที่ปร าจ าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 15 คน 

 - นิสติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์การแพทย์ จ านวน  34 คน 

 - บุคคลภายนอก จ านวน 4 คน 

 

ผลการวิจยั 

ผลวิจัยที่ได้จากการศึกษาแนวทางในการพัฒนาเวบ็ไซตใ์นการประชาสมัพันธ ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จากการแบบสอบถามพบว่า 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 20 23.8 

หญิง 64 76.19 

รวม 84 100 

   

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 64 คน คดิเป็นร้อยละ 76.1 และเพศ

ชาย จ านวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 23.8 

 

ตารางท่ี 2  ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม สถานะ 

สถานะ จ านวน รอ้ยละ 

นิสติ 34 40.5 

เจ้าหน้าที่ 15 17.9 

อาจารย ์ 26 31.0 

ผู้บริหาร 5 6.0 

บุคคลภายนอก 4 4.8 

รวม 84 100 

 

จากตารางที่  2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะ แยกเ ป็น นิสิต จ านวน 34 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.5 เจ้าหน้าที่ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 อาจารย์ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 ผู้บริหาร 5 

คน คดิเป็นร้อยละ 6.0 และบุคคลภายนอก 4 คน คดิเป็นร้อยละ 4.8  
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ตารางท่ี 3 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการศึกษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน รอ้ยละ 

ปริญญาเอก 25 29.8 

ปริญญาโท 12 14.3 

ปริญญาตรี 46 54.8 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 1 1.2 

รวม 84 100 

  

จากตารางที่ 3 จ าแนกตาม ระดับการศึกษา แยกเป็นระดับปริญญาเอก 25 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ระดับ

ปริญญาโท 12 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.8 และต ่ากว่าระดับปริญญาตรี 1 คน คิด

เป็น ร้อยละ 1.2 

 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ความถี่ในการเข้าใช้เวบ็ไซต ์

ความถีใ่นการเขา้ใชเ้ว็บไซต ์ จ านวน รอ้ยละ 

ทุกวัน 5 6.0 

ทุกสปัดาห์ 16 19.0 

ทุกเดือน 5 6.0 

ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กบัความจ าเป็น 56 66.7 

ไม่เคยเข้าใช้ 2 2.4 

รวม 84 100 

 

จากตารางที่ 4  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถี่ในการเข้าใช้เวบ็ไซตค์ณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

แยกเป็น เข้าใช้ทุกวัน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6 เข้าใช้ทุกสปัดาห์ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0 เข้าใช้ทุก

เดือน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กบัความจ าเป็น จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 และไม่เคย

เข้าใช้ จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 2.4 

 

ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลความคดิเหน็ด้านเนื้อหา ที่มต่ีอเวบ็ไซตค์ณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

                  รายการ 

สภาพความเป็นจริง ความตอ้งการ 

x̄  S.D. ระดับความ

เป็นจริง 

x̄  S.D. ระดับความ

ต้องการ 

เนื้ อหา       

ข่าวประชาสมัพันธ ์       

1.เน้ือหาที่น าเสนอถูกต้องและเข้าใจง่าย*** 2.88 0.81 ปานกลาง 4.57 0.54 มากที่สดุ 

2.เนื้อหาข่าวครอบคลุมและครบถ้วน 2.86 0.69 ปานกลาง 4.44 0.64 มาก 

3.การจัดล าดับเนื้อหาน่าสนใจ 2.92 0.74 ปานกลาง 4.39 0.67 มาก 

4.ภาพประกอบกบัเนื้อหามีความสอดคล้องไปในทาง

เดียวกนั 

3.13 0.91 ปานกลาง 4.42 0.64 มาก 

5.การน าเสนอเน้ือหาข่าวมีความน่าสนใจและเป็นเร่ืองที่

ตรงกบัความต้องการ 

3.03 0.70 ปานกลาง 4.41 0.62 มาก 

6.ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน้าเวบ็เพจ มีความ เหมาะสม 2.94 0.79 ปานกลาง 4.38 0.63 มาก 

7.การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ทนัสมัยเป็นปัจจุบัน** 2.79 0.77 ปานกลาง 4.55 0.54 มากที่สดุ 

8.มีความสะดวกในการค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ 2.89 0.69 ปานกลาง 4.44 0.62 มาก 

9.การให้บริการข้อมูลข่าวสารครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2.91 0.73 ปานกลาง 4.46 0.64 มาก 
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10.จัดเรียงหน่วยงานเป็นหมวดหมู่* 3.01 0.88 ปานกลาง 4.48 0.64 มาก 

11.มีการอพัเดทข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สม ่าเสมอ* 

2.78 0.76 ปานกลาง 4.48 0.63 มาก 

ภารกจิผู้บริหาร       

12.มีการน าเสนอข่าวสารของผู้บริหารกระชับเข้าใจง่าย 2.89 0.79 ปานกลาง 4.42 0.60 มาก 

13.มีการอพัเดทภารกจิผู้บริหาร 2.73 0.79 ปานกลาง 4.39 0.65 มาก 

อบรม: ศกึษาต่อ       

14.มีการแบ่งแยกประเภทการศกึษาต่อให้ดูเข้าใจง่าย 2.89 0.71 ปานกลาง 4.42 0.62 มาก 

15.มีการน าเสนอข้อมูลการศกึษาต่อที่จ าเป็นและเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ 

2.78 0.71 ปานกลาง 4.47 0.63 มาก 

ดา้นเนื้ อหา เฉลีย่รวม 2.89 0.76 ปานกลาง 4.48 0.62 มาก 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความคดิเหน็ของบุคลากรภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มต่ีอสภาพ

และความต้องการในการพัฒนาเวบ็ไซตใ์นการประชาสมัพันธข์องคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในด้านเนื้อหา โดยผลของ 

สภาพความเป็นจรงิอยู่ในระดบั ปานกลาง (x̄  =2.89 ,S.D.= 0.76)  ส่วนในด้านความต้องการ อยู่ในระดบั มาก  

(x̄ 4.48 ,S.D.= 0.62) 

 

ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลความคดิเหน็ด้านการออกแบบ ที่มต่ีอเวบ็ไซตค์ณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 

รายการ 

สภาพความเป็นจริง ความตอ้งการ 

x̄  S.D. ระดับความ

เป็นจริง 

x̄  S.D. ระดับ

ความ

ต้องการ 

ด้านการออกแบบเวบ็ไซต์       

ภาพประกอบ       

1. มีการใช้ภาพที่น่าสนใจในหน้าแรก 2.92 0.77 ปานกลาง 4.39 0.64 มาก 

2.มีการใช้ภาพที่สื่อสารความหมายกบัเน้ือหา 2.97 0.82 ปานกลาง 4.38 0.67 มาก 

3.มีการใช้ภาพเคลื่อนไหวสอดคล้องและสื่อความหมายเนื้อหาได้

ชัดเจน 

3.16 0.80 ปานกลาง 4.38 0.57 มาก 

ตัวอกัษร       

4. มีการใช้ขนาดตัวอกัษรที่ชัดเจนและอ่านง่าย และมีการก าหนด

ความแตกต่างกนัในต าแหน่งล าดับความส าคัญ 

3.15 0.87 ปานกลาง 4.40 0.62 มาก 

การจัดรปูแบบ       

5.มีการออกแบบหน้าเวบ็ที่โดดเด่น สะดุดตา 2.98 0.71 ปานกลาง 4.40 0.58 มาก 

6.มีการจัดรปูแบบเวบ็ไซต์ที่เรียบง่ายมีความเป็นมาตรฐานของ*

เวบ็ไซต์ 

3.10 0.74 ปานกลาง 4.46 0.54 มาก 

7.มีการจัดองค์ประกอบส่วนต่างๆในหน้าเวบ็เพจเป็นในทศิทาง

เดียวกนั 

3.01 0.73 ปานกลาง 4.39 0.56 มาก 

8.สทีี่ใช้สวยงามและสบายตา 3.04 0.80 ปานกลาง 4.45 0.58 มาก 

การเช่ือมโยง       

9.มีการเช่ือมโยงข้อมูลเน้ือหาที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอก

เวบ็ไซต์ 

2.90 0.66 ปานกลาง 4.45 0.56 มาก 

10.มีการใช้จุดเช่ือมโยงที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเรว็ และไม่*

ซับซ้อน 

2.80 0.76 ปานกลาง 4.46 0.54 มาก 

การเข้าถึงข้อมูล       
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11.การสบืค้นข้อมูลง่ายและสะดวก** 2.86 0.63 ปานกลาง 4.47 0.63 มาก 

12.การดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเรว็*** 2.91 0.82 ปานกลาง 4.50 0.54 มากที่สดุ 

13.มีการเช่ือมโยงไปยัง Social media เช่น Facebook 3.11 0.81 ปานกลาง 4.32 0.64 มาก 

ดา้นการออกแบบ เฉลีย่รวม 2.94 0.76 ปานกลาง 4.43 0.60 มาก 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า ความคดิเหน็ของบุคลากรภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มต่ีอสภาพ

และความต้องการในการพัฒนาเวบ็ไซตใ์นการประชาสมัพันธข์องคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในด้านการออกแบบ สภาพ

ความเป็นจริงเฉล่ียรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง (x̄  =2.94 ,S.D.= 0.76)  ส่วนของความต้องการเฉล่ียรวม อยู่ในระดบั 

มาก (x̄ 4.43 ,S.D.= 0.60) 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

 ในการศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเวบ็ไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร โดยการสอบถามสภาพและความต้องการในการพัฒนาเวบ็ไซตข์องคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผู้ใช้บริการ 

คือบุคลากรทั้งภายในและภายนอกที่ใช้บริการเวบ็ไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากผล

การศึกษา แนวทางที่สามารถน ามาพัฒนาเวบ็ไซตใ์นการประชาสมัพันธ ์ดา้นเน้ือหา โดยอนัดบัแรกคอืข่าวประชาสมัพันธ์

ที่น าเสนอต้องมคีวามถูกต้องและเข้าใจง่าย อนัดบัสอง การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ทนัสมยัเป็นปัจจุบนั ซึ่งสอดคล้องกบั 

(อภินันท ์ยั่งยืน, 2008) ที่กล่าวไว้ว่า เนื้ อหาถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สดุในเวบ็ไซต์ ดังนั้นในเวบ็ไซต์ ควรจัดเตรียมเนื้ อหา 

ข้อมูลและมีการจัดรูปแบบให้เป็นเฉพาะ โดยข้อมูลมีความถูกต้องและสมบูรณ ์โดยมีการปรับปรุงและเพ่ิมเตมิเนื้อหาให้

ทนัต่อเหตุการณอ์ยู่เสมอและ อนัดับสาม มี 2 หัวข้อ คือการจัดเรียงของข้อมูลควรจัดเรียงให้เป็นหมวดหมู่และจัดหัวข้อ

ส าคัญๆต่างให้ชัดเจนและควรมีการอัพเดทข้อมูลข้อมูลของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่างสม ่าเสมอ  ในส่วนของ 

ดา้นการออกแบบ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนของความต้องการให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก คอืออกแบบเวบ็ไซต์ให้

มกีารดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเรว็ รองลงมาคอื สามารถสบืค้นข้อมูลภายในเวบ็ไซตไ์ด้ง่ายและสะดวกรวดเรว็และ

อนัดับสดุท้ายมี สองหัวข้อคือ มีการใช้จุดเชื่อมโยงที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเวบ็ไซต์ได้อย่างรวดเรว็และไม่ซับซ้อน

สามารถเชื่อมโยงหน้าเพจ ระหว่างเพจได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ซึ่งสอดคล้องกบั (ปวีณา ชัยวนารมย์, 2008) ที่กล่าวไว้

ว่า การเชื่อมโยงและระบบน าทางเป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญมากของเวบ็ไซต์ จึงต้องออกแบบให้ผู้ใช้งานเข้าใจง่ายและใช้

งานได้สะดวก โดยใช้กราฟฟิกที่สื่อความหมายร่วมกับค าอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมีรูปแบบและล าดับของรายการที่

สม ่าเสมอ  เช่นวางไว้ ในต าแหน่งเดียวกันของทุกๆหน้าและมีการจัดรูปแบบของเวบ็ไซต์ที่ความเรียบง่ายมีความเป็น

มาตรฐานตามหลักของการออกแบบเวบ็ไซต์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัย (ธรีศักดิ์ สะกล, 2549) เรื่อง “การวิเคราะห์การ

ออกแบบเวบ็ไซต์ของสถาบันอุดมศึกษา” ที่กล่าวไว้ว่า โครงสร้างของหน้าโอมเพจส่วนใหญ่ใช้รูปแบบและโครงสร้างหน้า

เวบ็ตามแนวตั้งและมมีาตรฐานของการจัดวางส่วนต่างๆของเวบ็ไซตใ์ห้เหมาะสม 

 

สรุปผลการวิจยั 

 จากการด าเนินงานวิจัย เกี่ยวกบัการศึกษาแนวทางในการพัฒนาเวบ็ไซต์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น ซึ่งผล

จากการวิจัยจากแบบสอบถามถึงสภาพของเวบ็ไซต์เวบ็ไซต์และความต้องการ 1). ดา้นเนื้ อหา สภาพความเป็นจริงของ

เวบ็ไซต ์ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 2.94 และในความต้องการพัฒนาเวบ็ไซต ์ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 4.48 โดยสาม อนัดบัแรก

ในส่วนที่ต้องการพัฒนาเวบ็ไซต์ในด้านเนื้ อหา อันดับแรก ได้แก่ การน าเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ให้มีความถูกต้องและ

เข้าใจง่าย ค่าเฉล่ียที่ 4.57 อันดับที่สอง ได้แก่ การให้บริการเนื้ อหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันค่าเฉล่ียที่ 

4.55 และอนัดบัที่สาม มสีองหัวข้อคอื การจัดเรียงข้อมูลของหน่วยงานควรแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ และควรมกีารอพัเดท

ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม ่าเสมอ โดยท้งสองหัวข้อค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.48  2). ดา้นการออกแบบ สภาพความ

เป็นจริงของเวบ็ไซต์ ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 2.97 และในความต้องการในการพัฒนาเวบ็ไซต์ ค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ที่ 4.43 
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โดยสามอนัดบัแรกที่ต้องการในการพัฒนาเวบ็ไซตใ์นด้านการออกแบบ อนัดบัแรก ได้แก่ ควรมกีารออกแบบเวบ็ให้มกีาร

ดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายสะดวกและรวดเรว็ ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.50 อนัดับที่สอง การสบืค้นข้อมูลควรมีระบบที่สามารถสืบ

ค้นหาข้อมูลได้ง่ายและรวดเรว็ ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.47 และ อนัดับที่สาม มีสองหัวข้อคือ การใช้จุดเชื่อมโยงที่เข้าถึงข้อมูลได้

อย่างรวดเรว็และไม่ซับซ้อนและมีการจัดรปูแบบของเวบ็ไซตใ์ห้มคีวามเรียบง่ายมีความเป็นมาตรฐานของเวบ็ไซต ์โดยทั้ง

สองหัวข้อค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.46 โดยข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เหน็ถึงแนวทางในการพัฒนาเวบ็ไซต์ในการประชาสมัพันธข์อง

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาเวบ็ไซตไ์ด้ต่อไป 

 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางเพ่ือพัฒนาเวบ็ไซต์ในการประชาสมัพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ผู้วิจัยมข้ีอเสนอแนะประกอบไปด้วยด้านเนื้อหาและด้านการออกแบบเวบ็ไซต ์ดงันี้  

1. ข่าวประชาสมัพนัธ ์ในเวบ็ไซต์การประชาสมัพันธข์องคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรมีการน าเสนอข่าวให้

มีความเป็นปัจจุบันทันสมัย รวมทั้งเนื้ อหาต้องมีความเหมาะสม มีป ริมาณที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปและควรครอบคลุม

ผู้ใช้บริการเวบ็ไซต ์มกีารจัดเรียงข่าวสารแล้วมภีาพประกอบในการประชาสมัพันธเ์พ่ือดงึดูดความสนใจในการอ่าน และมี

ระบบเพ่ือใช้ส าหรับการค้นหาข่าวประชาสมัพันธไ์ด้สะดวกรวดเรว็ 

2. ภารกิจผูบ้ริหาร : งาน : อบรม : การศึกษาต่อ : หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง ในเวบ็ไซตก์ารประชาสมัพันธข์อง

คณะวิทยาการแพทย์ เพ่ือประชาสมัพันธ ์งานของผู้บริหารและข้อมูลส่วนอื่นๆให้ผู้รับบริการได้ทราบ ควรมีการน าเสนอ

ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลข่าวทุนการศึกษา ข้อมูลการฝึกอบรม เป็นต้น รวมทั้งควรมีเนื้ อหาที่กระชับเข้าใจง่าย

พร้อมทั้งมีภาพประกอบที่สอดคล้องกัน ท าให้ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้บริการ ควรแยกหัวข้อต่างๆให้ชัดเจน จะท า

ให้บริการง่ายต่อการค้นหา 

3. การจัดรูปแบบเว็บไซต ์ตวัอกัษร และการแบ่งหวัขอ้เนื้ อหา ในเวบ็ไซต์ในการประชาสัมพันธ์ของคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ควรมกีารจัดรปูแบบให้มคีวาม สะดุดตา เรียบง่าย จัดเป็นระเบยีบหมวดหมู่และเป็นไปในทศิทาง

เดียวกัน ไม่ควรใช้สีที่ฉูดฉาดจนเกินไปควรใช้สทีี่เยน็ตาสบายๆ รวมทั้งใช้ขนาดตัวอกัษรที่ให้สามารถอ่านง่ายและเป็น

มาตรฐานในเวบ็ไซต์ในการประชาสมัพันธ ์เช่น TH Sarabun PSK ,Tahoma ขนาดไม่ควรต ่ากว่า 8-16 หัวข้อหลักควร

เน้นสเีข้ม เพ่ือการอ่านที่ง่ายขึ้นและความส าคญัของเนื้อหาในส่วนและควรจัดเนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู่ 

4. การเช่ือมโยงและระบบน าทางและการเขา้ถึงขอ้มูล เวบ็ไซต์ในการประชาสมัพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ควรมีการใช้เมนูต่างๆที่เข้าใช้ใจง่าย เช่น การลิงคด้์วยข้อความ แบนเนอร์หรือไอคอน เพ่ือไม่ให้รกเกนิไปและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการเชื่องโยงข้อมูลทั้งภายในและภายนอกได้อย่างรวดเรว็และไม่ซับซ้อน สามารถเชื่อมโยง

เข้าถงึข้อมูลได้ทุกหน้า เพ่ือสะดวกในการใช้งานมากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการวิจัยนี้ ได้รับทุนอดุหนุนการวิจัยจากงบประมาณรายได้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 ที่สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ส่งผลให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการได้เป็น

อย่างดยีิ่ง 

ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรระวี คงสมบัติ ที่ปรึกษาของโครงการวิจัยในคร้ังนี้ที่ได้ให้ค าเสนอแนะให้

แนวคดิตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆของการโครงการวิจัย 

ขอขอบคุณบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกท่านที่ร่วมท าแบบสอบถาม และให้ความช่วยเหลือใน

การตดิต่อประสานงานขอข้อมูลในทุกๆด้าน 
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บทคดัย่อ 

 การลดลงของจ านวนประชากรส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาอย่างปฏเิสธไม่ได้ทั้งในด้านของจ านวนนิสตินักศึกษา 

หลักสตูรสาขาวิชา คุณภาพการศึกษา รวมถึงงบประมาณรายได้ ในทางกลับกนัจ านวนสถานศึกษาในปัจจุบันมีแนวโน้ม

เพ่ิมขึ้นท าให้ส่วนแบ่งจ านวนนิสตินักศึกษาต่อสถานศึกษาน้อยลง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลง

จ านวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มาจากทั่วประเทศในช่วง 5 และ 10 ปีที่ผ่านมา และหา

แบบจ าลองที่เหมาะสมเพ่ือคาดการณ์จ านวนนิสติใหม่ระดับปริญญาตรีในอีก 18 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2560 - 2577) 

และ การวิเคราะห์อาศัยข้อมูลสถิติย้อนหลังจ านวนนิสิตใหม่ (ชั้นปีที่  1) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง 

ปีการศึกษา 2547 - 2559 และจ านวนประชากรวัยเรียน (อายุ 17 ปี) ทั่วทั้งประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2559 

แบบจ าลองส าหรับคาดการณ์จ านวนนิสิตใหม่ พัฒนาด้วยวิธกีาร 2 แบบ ได้แก่ วิธีค่าเฉล่ียสัดส่วนจ านวนนิสิตใหม่ต่อ

จ านวนประชากร และวิธสีมการถดถอยเชิงเส้น การสร้างแบบจ าลองอาศัยข้อมูลย้อนหลังช่วง 5 ปี และ 10 ปี พิจารณา

ช่วงปีแบบคงที่และแบบเคล่ือนที่ แบบจ าลองทั้งหมดถูกน ามาทดสอบและเปรียบเทียบทางสถิติเพ่ือหาแบบจ าลองที่

เหมาะสมที่สดุ ผลการศึกษา พบว่า วิธค่ีาเฉล่ียสดัส่วนจ านวนนิสติใหม่ต่อจ านวนประชากรด้วยข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี แบบ

เ ค ล่ื อ นที่ ส า ม า ร ถค า ดก า รณ์ จ า น ว นนิ สิ ต ใ ห ม่ ไ ด้ ดี ที่ สุ ด  ซึ่ ง ค า ด ก า รณ์ ไ ด้ ว่ า ใ น อี ก  1 8  ปี ข้ า ง ห น้ า  

(ปีการศึกษา 2577) นิสติใหม่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรจาก 71 จังหวัดทั่วประเทศจะลดลง รวมแล้วเหลือเพียง 2,677 

คน หรือลดลงร้อยละ 54.31 เมื่อเทยีบกบัปีการศึกษา 2559 

ค าส าคญั: แบบจ าลองพยากรณ,์ การเปล่ียนแปลงจ านวนประชากร, วิธค่ีาเฉล่ียเคล่ือนที่, วิธสีมการถดถอยเชิงเส้น, 
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ 

 
Abstract 

                  Undeniably, the population decline has effects on academic institutes in terms of the number of 

students, curriculum quality, and revenue streams. In contrast, the increasing number of academic institutions causes 

the decreasing market share of students. The purpose of this study was to study the changing trend of the number 

of freshmen entering Naresuan University nationwide in the past 5 and 10 years and to find an appropriate model 
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for predicting the number of freshmen over the next 18 years (2017 - 2034). The analysis relies on the historical 

data of the number of freshmen at Naresuan University during the academic year 2003 - 2016 and the countrywide 

population (17 years old) between 2004 and 2016. The predictive models were developed using two methods: 

the average of the student-to-population ratio and the linear regression. The training datasets were the historical 

data in the 5- and 10-year period considering as the fixed and moving year period. The developed models were 

tested and statistically compared to find the most suitable model. The results showed the average ratio with the 5-

year moving period model has the best performance. It was anticipated that in 2034, the freshmen entering Naresuan 

University from 71 provinces nationwide would decrease with the total number of 2,677, or 54.31 percent, 

compared to 2016.  

Keywords: predictive model, demographic change, moving average, regression, geographic information systems 

บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรคร้ังส าคัญ คือ การเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ 

โดยมีสดัส่วนของประชากรวัยท างานและวัยเดก็ลดลง เนื่องจากอตัราการเกดิและอตัราการตายของประชากรลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการคาดการณ์ประชากรของประเทศไทย (2556) ได้คาดการณ์จ านวนประชากรในอีก 30 ปี 

(พ.ศ. 2553-2583) ข้างหน้าของประเทศไทยว่าก าลังเข้าสู่ภาวะจ านวนประชากรคงที่ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มประชากรวัย

เรียน (0-21 ปี) มีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปี พ.ศ. 2523 ซึ่งมีร้อยละ 62.3 จะเหลือเพียงร้อยละ 29.3 ในปี 

พ.ศ. 2553 และมีแนวโน้มลดลงเหลือเพียงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.2583 จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(อายุ 15-17 ปี) ในปี พ.ศ. 2555 ที่มีจ านวน 2.1 ล้านคน คาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือเพียง 1.3 ล้านคน ในปี พ.ศ.2583 

โดยในจ านวนนี้นักเรียนสายสามัญจะเหลือเพียง 6 แสนคนเท่านั้น สถานการณ์นี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษา

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องอาศัยจ านวนนักเรียนที่มากพอในการด าเนินกจิการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัย

ทั้งของรัฐและเอกชนในประเทศไทยมีมากกว่า 300 แห่ง ในอนาคตคาดว่าจะเกดิการแข่งขนัระหว่างมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

หากการเปิดหลักสูตรยังคงก าหนดจ านวนการรับเข้าโดยไม่ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรอันจะส่งผล

กระทบถงึจ านวนผู้เรียนและคุณภาพหลักสตูร  

สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา

ดังกล่าวจึงได้จัดท าสมุดแผนที่จ านวนนิสิตใหม่ (ชั้นปีที่ 1) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพ่ือแสดงภูมิล าเนาของนิสิตใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยน าเสนอเพียงแนวโน้มการเพ่ิมลดของจ านวนนิสติใหม่ในรูปแผนที่เท่านั้น ยังขาดการน าข้อมูล

มาใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์จ านวนนิสิตใหม่ในอนาคต ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงน าข้อมูลจ านวนประชากรและนิสิตใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร มาพัฒนาเป็นแบบจ าลองพยากรณ์ส าหรับการคาดการณ์จ านวนนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยนเรศวรในอนาคต โดยอาศัยข้อมูลสถิติ 10 ปี ย้อนหลัง ได้แก่ จ านวนนิสิตใหม่ (ชั้นปีที่  1) ของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปีการศึกษา 2547-2559 และจ านวนประชากรวัยเรียน (อายุ 17 ปี) ทั่วประเทศ ระหว่างปี 

พ.ศ. 2546–2559 เพ่ือท านายจ านวนนิสิตในปีการศึกษา 2560-2577 ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ จะเป็นข้อมูลสนับสนุน

ให้กบัมหาวิทยาลัยนเรศวรในการตัดสนิใจพัฒนาหลักสตูรและสร้างกลยุทธท์างการตลาดที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนใน

พ้ืนที่เป้าหมาย รวมถงึน าข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดด้านการเข้าศึกษาในหลักสตูรต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ในการประชาสมัพันธ์

หลักสูตรให้สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนในแต่ละจังหวัด และใช้ส าหรับการวางแผนพัฒนาหลักสูตรบน

ข้อเทจ็จริงอันเกิดจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของแต่ละภูมิภาคต่อไป อีกทั้งแนวทางการ

วิเคราะห์ที่ได้น าเสนอในบทความนี้ สามารถเป็นแนวทางให้กบัสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการคาดการณ์จ านวนนักศึกษา

ระดบัปริญญาตรีในอนาคตได้อกีด้วย 
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วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

1) ศึกษาการเปล่ียนแปลงของจ านวนนิสติใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวรที่มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

2) หาแบบจ าลองที่เหมาะสมในการคาดการณจ์ านวนนิสติใหม่ในอกี 18 ปีข้างหน้า 

วิธีด าเนินงาน 

ในการคาดการณจ์ านวนนิสติใหม่ ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ตวัแปรต้น คอื จ านวนประชากรอายุ 17 ปี ณ ปีที่พิจารณา 

และตัวแปรตามคือ จ านวนนิสิตใหม่ ณ ปีที่พิจารณา โดยรวบรวมข้อมูลจ านวนประชากรแยกรายอายุและรายจังหวัด 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2559 จากส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง และข้อมูลจ านวนนิสติใหม่ (ชั้นปี 1) ของ

มหาวิทยาลัยนเรศวรแยกรายจังหวัด ระหว่างปีการศึกษา 2547 – 2559 จากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ศึ ก ษ า แ น ว โ น้ ม ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง จ า น ว น นิ สิ ต ใ ห ม่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร ใ น ร ะ ดั บ 

รายจังหวัดโดยการเปรียบเทียบจ านวนนิสิตใหม่ ช่วง 5 ปี  (ปีการศึกษา 2552 – 2556) และช่วง 10 ปี   

(ปีการศึกษา 2547 – 2556) จากนั้ นผู้ วิจัยใช้ข้อมูลจ านวนประชากรอายุ 17 ปี ในปี  พ .ศ . 2546 – 2555  

(วัยที่ก  าลังจะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา) กับข้อมูลจ านวนนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2547 – 2556 เป็นข้อมูลส าหรับ 

การวิเคราะห์หาแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สดุในการคาดการณจ์ านวนนิสติใหม่ในอกี 18 ปีข้างหน้า โดยอาศัยข้อมูลจ านวน

ประชากรอายุ 0 - 17 ปี ในปี พ.ศ. 2559 ส าหรับเป็นฐานของจ านวนประชากรอายุ 17 ปี ในอกี 18 ปีการศึกษาข้างหน้า 

เพ่ือใช้ส าหรับการคาดการณจ์ านวนนิสติใหม่ 

                            ข อม ล 5 ป 

  จ านวนนิสิตใหม่ป การศึกษา 2552 - 2556

  จ านวนประชากรอายุ 17 ป  พ.ศ. 2551 - 2555 

                           ข อม ล 10 ป 

  จ านวนนิสิตใหม่ป การศึกษา 2547 - 2556

  จ านวนประชากรอายุ 17 ป  พ.ศ. 2546 - 2555 

สร างแบบจ  าลอง ยากรณ์จ านวนนิสิตใหม่

สัดส่วนนิสิตใหม ่ต่อประชากรอายุ 17 ป  รายจังหวัด วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส นรายจังหวัด

เปรียบเทียบจ านวนนิสิตใหม่จากแบบจ าลองกับจ านวนนิสิตจริง 

(ป การศึกษา 2557 2558 และ 2559)  ดยวิธี 

T-Test Comparison 

ข อม ลจ านวนนิสิตใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวรป  การศึกษา 

2547 - 2559 (รายจังหวัด)

ข อม ลจ านวนประชากรทั งประเทศ

ป   .ศ. 2546 - 2559 

(รายจังหวัด)

โปรแกรมจ ัดการฐานข ้อม ูล 

PostgreSQL

ข อม ลส าหรับวิเคราะห์

เลือกแบบจ าลองส าหรับพยากรณ์
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แบบจ าลองที่เล  อก

จ านวนนิสิตใหม่ป การศึกษา 2560 - 2577 

ข ้อม ูลจ านวนประชากร

อายุ 0 – 17 ป  ณ ป  พ ศ. 2559

 
รปูที่ 1   กรอบแนวคิดกระบวนการวิจยั 
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ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเตรียมข้อมูลน าเข้า การสร้างแบบจ าลองพยากรณจ์ านวน

นิสติใหม่ และการพยากรณจ์ านวนนิสติใหม่ (ดงัแสดงในรปูที่ 1) ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้  

ขั นตอนท่ี 1 การเตรียมข อม ลน าเข า (Input) 

ข้อมูลจ านวนนิสิตใหม่และข้อมูลประชากรในระดับรายจังหวัดถูกน ามาท าความสะอาด ตรวจสอบความ 

ถูกต้อง จัดรูปแบบให้เหมาะสมส าหรับวิเคราะห์และน าเสนอบนแผนที่ จากนั้นน าข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล งานวิจัยนี้ ใช้

โปรแกรม PostgreSQL ที่ตดิตั้งโปรแกรมส่วนเสริม PostGIS ในการจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นโปรแกรมด้าน GIS ที่ยอมรับใน
การจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่นิยมใช้งานในปัจจุบนั 

ขั นตอนท่ี 2 การสร างแบบจ าลอง ยากรณจ์ านวนนิสิตใหม่ (Modeling) 
 ส าห รับการวิ เคราะห์ ข้อ มูลเชิ งป ริมาณที่ ส ากลนิยมใ ช้กัน  (สมจิต  วัฒนาชยากุล , 2527)  ไ ด้แก่   

1) การแจกแจงความถี่  2) การวิ เคราะห์ความแปรปรวน 3) สมการถดถอยเชิงเส้น 4) การหาค่ามาตรฐาน  

5) การหาค่าเฉล่ียสดัส่วน 6) การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น เป็นต้น ในงานวิจัยนี้ เลือกใช้วิธวีิเคราะห์ 2 แบบ ได้แก่ 

การหาค่าเฉล่ียสดัส่วนจ านวนนิสติใหม่ต่อจ านวนประชากร และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น การสร้างแบบจ าลอง

อาศัยข้อมูลประชากรอายุ 17 ปี ในแต่ละปี เป็นตัวแปรต้นส าหรับพยากรณ์จ านวนนิสติใหม่ในปีถัดไป ซึ่งมีรายละเอยีด

ของแต่ละวิธดีงันี้  

1) วิธีค่าเฉลีย่สดัส่วนจ านวนนิสิตใหม่ต่อจ านวนประชากร   

1.1 ค่าเฉล่ียสดัส่วนจ านวนนิสติต่อจ านวนประชากรอายุ 17 ปี ย้อนหลัง n ปี ซึ่งในงานวิจัยนี้  

ก าหนดให้ n = 5 และ 10 ตามล าดบั แสดงดงัสมการที่ (1)    

�̅�𝑖 =
∑ (

𝑆𝑇𝑈𝑖
𝑃𝑂𝑃𝑖−1

)𝑛
𝑖=1

𝑛
    (1) 

         �̅�𝑖        คอื  ค่าเฉล่ียสดัส่วนนิสติใหม่ ณ ปีที่ i ต่อจ านวนประชากรอายุ 17 ปี ณ ปีที่ i-1  
        𝑆𝑇𝑈𝑖      คอื  จ านวนนิสติใหม่ ณ ปีการศึกษาที่ i 

                   𝑃𝑂𝑃𝑖−1 คอื  จ านวนประชากรอายุ 17 ปี ณ ปีที่ i-1 

          𝑛         คอื  จ านวนปีของข้อมูลที่ใช้ในการหาค่าเฉล่ียสดัส่วน ซึ่งใช้จ านวน 5 ปี และ 10 ปี 

1.2 การพยากรณ์จ านวนนิสติจากค่าเฉล่ียสดัส่วนจ านวนนิสติใหม่เฉล่ียกบัจ านวนประชากร แสดงดงั

สมการที่ (2) 

𝑆𝑇𝑈𝑎𝑘 = �̅�𝑖  × 𝑃𝑂𝑃𝑘−1   (2) 

         𝑆𝑇𝑈𝑎𝑘      คอื  จ านวนนิสติใหม่พยากรณใ์นปีการศึกษา k ด้วยวธิค่ีาเฉล่ียสดัส่วน 

         𝑃𝑂𝑃𝑘−1  คอื  จ านวนประชากรอายุ 17 ปี ณ ปีที่ พ.ศ. k-1 

ทั้งนี้ วิธกีารค านวณค่าเฉล่ียสดัส่วนจ านวนนิสติใหม่ต่อจ านวนประชากรนี้จะหาจาก 2 วิธ ีคือ ค่าเฉล่ีย

แบบคงที่ (Fixed Average ใช้ตวัย่อ f) และ ค่าเฉล่ียแบบเคล่ือนที่ (Forward Moving Average ใช้ตวัย่อ m) โดยค่าเฉล่ีย

แบบคงที่ หมายถงึ การหาค่าเฉล่ียจากข้อมูล ณ ช่วงเวลา n คงที่ ส  าหรับพยากรณจ์ านวนนิสติใหม่ปีที่ k ใดๆ เช่น หาก n 

= 5 ค่าเฉล่ียคงที่จะคิดจากข้อมูล ปี พ.ศ. 2554 - 2558 เป็นต้น ค่าเฉล่ียแบบเคล่ือนที่ หมายถึง การหาค่าเฉล่ียจาก

ข้อมูลย้อนหลัง n ปี (ปีที่ k-n ถึง k-1) ส าหรับพยากรณ์จ านวนนิสิตใหม่ปีที่ k เช่น หากต้องการพยากรณ์นิสิตปี

การศึกษา 2565 และ n = 5 ค่าเฉล่ียเคล่ือนที่จะคดิจากข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นต้น 

2) วิธีสมการถดถอยเชิงเส น   

2.1 การพยากรณจ์ านวนนิสติใหม่ด้วยวิธสีมการถดถอยเชิงเส้น แสดงดงัสมการที่ (3)  

𝑆𝑇𝑈𝑟𝑘 = �̂�𝑃𝑂𝑃𝑘−1 + �̂�   (3) 
 

            𝑆𝑇𝑈𝑟𝑘     คอื  จ านวนนิสติใหม่พยากรณใ์นปีการศึกษา k ด้วยวิธสีมการถดถอยเชิงเส้น 

      𝑃𝑂𝑃𝑘−1  คอื  จ านวนประชากรอายุ 17 ปี ณ ปีที่ k-1 
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      �̂�              คือ  ค่าความชันซึ่งหาได้จากข้อมูลนิสติใหม่ ตั้งแต่ปีที่ i = 1, 2, …, n เทยีบกบั    

                          ประชากรอายุ 17 ปี ตั้งแต่ปีที่ i = 0, 1, …, n-1 ทั้งนี้  n คอื จ านวนปีของ      

                          ข้อมูลที่ใช้ในการหาสมการถดถอยซึ่งใช้จ านวน 5 ปี และ 10 ปี 

       �̂�              คอื  ค่า Intercept ซึ่งหาได้จากข้อมูลจ านวนนิสติใหม่ตั้งแต่ปีที่ i = 1, 2, …, n   

                          เทยีบกบัประชากรอายุ 17 ปี ตั้งแต่ปีที่ i = 0, 1, …, n-1 ทั้งนี้  n คอื       

                          จ านวนปีของข้อมูลที่ใช้ในการหาสมการถดถอย ซึ่งใช้จ านวน 5 ปี และ 10 ปี 

การหาค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยเชิงเส้นจะหาจาก 2 วิธี คือ ค่าสัมประสิทธิ์คงที่ (Fixed 

Coefficent ในที่ นี้ ใ ช้ตั ว ย่อ  f)  และ  ค่ าสัมประสิทธิ์ เค ล่ือนที่  (Forward Coefficient ในที่ นี้ ใ ช้ตั ว ย่อ  m)  โดย 

ค่าสัมประสิทธิ์คงที่ หมายถึง การหาค่าสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอยเชิงเส้น จากข้อมูล ณ ช่วงเวลา n คงที่ ส  าหรับ

พยากรณ์จ านวนนิสติใหม่ปีที่ k ใดๆ เช่น หาก n = 5 ค่าสมัประสทิธิ์คงที่จะคิดจากข้อมูล ปี พ.ศ. 2554 - 2558  เป็น

ต้น ค่าสัมประสิทธิ์แบบเคล่ือนที่ หมายถึง การหาค่าสัมประสิทธิ์จากข้อมูลย้อนหลัง n ปี (ปีที่ k-n ถึง k-1) ส าหรับ

พยากรณจ์ านวนนิสติใหม่ปีที่ k เช่น หากต้องการพยากรณน์ิสติ ปีการศึกษา 2565 และ n = 5 ค่าสมัประสทิธิ์เคล่ือนที่จะ

คดิจากข้อมูล ปี พ.ศ. 2560 – 2564 เป็นต้น 

จากวิธีการสร้างแบบจ าลองดังกล่าว งานวิจัยนี้ พัฒนาแบบจ าลองทั้งหมด 8 แบบจ าลองเพ่ือทดสอบหา

แบบจ าลองที่เหมาะสมที่สดุ ได้แก่ 

แบบจ าลอง 1 ค่าเฉล่ียสดัส่วนคงที่ 5 ปี (𝑆𝑇𝑈𝑎𝑘_f5y) 

แบบจ าลอง 2 ค่าเฉล่ียสดัส่วนเคล่ือนที่ 5 ปี (𝑆𝑇𝑈𝑎𝑘_m5y) 

แบบจ าลอง 3 ค่าเฉล่ียสดัส่วนคงที่ 10 ปี (𝑆𝑇𝑈𝑎𝑘_f10y) 

แบบจ าลอง 4 ค่าเฉล่ียสดัส่วนเคล่ือนที่ 10 ปี (𝑆𝑇𝑈𝑎𝑘_m10y) 

แบบจ าลอง 5 สมการถดถอยเชิงเส้นช่วงคงที่ 5 ปี (𝑆𝑇𝑈𝑟𝑘_f5y) 

แบบจ าลอง 6 สมการถดถอยเชิงเส้นช่วงเคล่ือนที่ 5 ปี (𝑆𝑇𝑈𝑟𝑘_m5y) 

แบบจ าลอง 7 สมการถดถอยเชิงเส้นช่วงคงที่ 10 ปี (𝑆𝑇𝑈𝑟𝑘_f10y) 

แบบจ าลอง 8 สมการถดถอยเชิงเส้นช่วงเคล่ือนที่ 10 ปี (𝑆𝑇𝑈𝑟𝑘_m10y) 

 แบบจ าลองทั้ง 8 แบบจะถูกใช้ในการพยากรณ์จ านวนนิสิตใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2557 2558 และ 2559 

จ านวนนิสติใหม่ที่ได้จากการพยากรณจ์ะถูกน ามาเปรียบเทยีบกบัจ านวนนิสติใหม่ที่เข้ามาจริงในแต่ละปี โดยใช้วิธสีถติ ิt-

Test ทั้งนี้ แบบจ าลองที่ดีที่สดุจะพิจารณาจากค่า p > 0.05 ร่วมกบัค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานที่ได้จากวิธกีาร t-Test 

โดยพิจารณาจากค่าความคลาดเคล่ือนของค่าเฉล่ีย (Standard Error of the Mean: SE) 

ขั นตอนท่ี 3 การ ยากรณจ์ านวนนิสิตใหม่ในอนาคต 

เลือกแบบจ าลองที่ดีที่สดุโดยพิจารณาจากค่าระดับนัยส าคัญ  (Signigicance) มากกว่า 0.05 ร่วมกบัค่า SE ที่

ได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติ t-Test มาใช้พยากรณ์จ านวนนิสิตใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2577 จากฐานจ านวน

ประชากรอายุ 0 – 17 ปี ในปี พ.ศ. 2559 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลจ านวนประชากรอายุ 17 ปีในอนาคต ส าหรับพยากรณ์

จ านวนนิสิตใหม่ในอีก  18 ปี ข้ า งหน้า  ก ล่าวคือ  ประชากรวัย  17 ปี ใน ปี  พ .ศ . 2559 จะ เ ป็นนิสิตใหม่ใน 

ปีการศึกษา 2560 และประชากรวัย 16 ปีในปี พ.ศ. 2559 จะเป็นนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2561 ตามล าดับจนถึง

ประชากรวัย 0 ปี) 

ผลการศึกษา 

ส่วนท่ี 1 สถานการณน์ิสิตใหม่จากจงัหวดัต่างๆ ในช่วง 5 และ ช่วง 10 ปี ท่ีผ่านมา 

 มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนิสติใหม่เข้ามาศึกษาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งในช่วง 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (พ.ศ. 

2552 - 2556) จังหวัดที่มจี านวนนิสติใหม่เฉล่ียสงูสดุ 3 จังหวัดแรก คอื พิษณโุลก (972 คน) นครสวรรค ์(343 คน) 

และเพชรบูรณ ์(331 คน) (ดงัแสดงในรปูที่ 2) ในขณะที่ในช่วง 10 ปีการศึกษา (พ.ศ. 2547 - 2556) มค่ีาเฉล่ียสงูสดุ 
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3 จังหวัดแรก คอื พิษณโุลก (948 คน) นครสวรรค ์(373 คน) และสโุขทยั (342 คน) (ดงัแสดงในรปูที่ 3) จากข้อมูล

สถิติที่ผ่านมาจะเหน็ว่านิสิตส่วนใหญ่มาจาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย ก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ 

พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี แต่ในช่วง 10 ปี มีจ านวนนิสติเฉล่ียจากจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบนสงูกว่าช่วง 5 ปี โดยเฉพาะจังหวัดพะเยาและเชียงราย ส่วนจังหวัดในภาคอื่นๆ มีจ านวนนิสติเฉล่ียค่อนข้างน้อย

อยู่ระหว่าง 1 - 50 คน และเมื่อหาค่าคะแนนมาตรฐาน (Z-Score) ของจ านวนนิสติใหม่ทั่วประเทศ ช่วง 5 ปี และ 10 ปี

ที่ผ่านมา พบว่า นิสติที่มาจากภาคเหนือโดยเฉพาะ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างและกรุงเทพมหานครมีจ านวนมากกว่า

ค่าเฉล่ีย 5 และ 10 ปี ของทั้งประเทศ (ดงัแสดงในรปูที่ 4 และ 5) 

ส่วนท่ี 2 แนว น มการเปลีย่นแปลงของจ านวนนิสิตใหม่ในช่วง 5 และ 10 ปีท่ีผ่านมา 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงจ านวนนิสิตใหม่ด้วยค่าความชัน (�̂�) ของสมการถดถอยเชิงเส้นจาก

ข้อมูลนิสติใหม่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2552 - 2556) พบว่า จ านวนนิสติใหม่จาก 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก 

แพร่ ล าปาง น่าน เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน อ่างทอง ศรีสะเกษ และแม่ฮ่องสอน  มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นเฉล่ีย  

3 – 6 คน เทียบกับในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ดังแสดงในรูปที่ 6 และ 7) ในขณะที่อีก 44 จังหวัด มีแนวโน้มลดลง

ค่อนข้างมากเฉล่ียอยู่ในช่วง 1 -35 คน ซึ่งในช่วง 5 ปีหลัง จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรสูญเสียฐานนิสิตที่มาจาก

ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด รวมถึงจังหวัดพิษณโุลก ซึ่งเป็นฐานจ านวนนิสติที่ส  าคญัของมหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างไรก็

ได้ ยังมนีิสติที่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนรวม 18 จังหวัดเพ่ิมขึ้น 

ส่วนท่ี 3 เปรียบเทียบผลแบบจ าลองคาดการณจ์ านวนนิสิตใหม่ 

ผู้วิจัยน าแบบจ าลองที่พัฒนาทั้ง 8 แบบมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือหาแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สุด โดยน า

จ านวนนิสติใหม่คาดการณ์ที่ได้จากแต่ละแบบจ าลองเปรียบเทยีบกบัข้อมูลจ านวนนิสติใหม่ในปีการศึกษา 2557 2558 

และ 2559 การวิเคราะห์อาศัยสถิติ t-Test ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1 และ 2 ซึ่งพบว่า แบบจ าลองที่ใช้ข้อมูล

ช่วง 5 ปี ให้ผลดกีว่าแบบจ าลองที่ใช้ข้อมูลช่วง 10 ปี กล่าวคอืจ านวนนิสติใหม่ที่คาดการณแ์ละที่เข้าศึกษาจริงไม่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และวิธีค่าเฉล่ียสัดส่วนจ านวนนิสิตใหม่ต่อจ านวนประชากรสามารถคาดการณ์ได้ดีกว่าวิธี

สมการถดถอยเชิงเส้น นอกจากน้ี แบบจ าลองที่ใช้ข้อมูลแบบปีเคล่ือนที่ให้ผลดีกว่าเมื่อพิจารณาจากค่า Standard Error Mean   

 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถติ ิt-Test ส าหรับเปรียบเทยีบแบบจ าลองพยากรณจ์ านวนนิสติใหม่ 

Pair Model Paired Differences t df Sig.  

(2-tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

P1 𝑆𝑇𝑈57-𝑆𝑇𝑈𝑎57_f5y -4.8659 23.8940 3 -10.2892 0.5573 -1.7870 76 0.078 

P2 𝑆𝑇𝑈57-𝑆𝑇𝑈𝑎57_m5y -4.8659 23.8940 3 -10.2892 0.5573 -1.7870 76 0.078 

P3 𝑆𝑇𝑈57-𝑆𝑇𝑈𝑎57_f10y -12.9590 39.0335 4 -21.8185 -4.0995 -2.9133 76 0.005 

P4 𝑆𝑇𝑈57-𝑆𝑇𝑈𝑎57_m10y -12.9590 39.0335 4 -21.8185 -4.0995 -2.9133 76 0.005 

P5 𝑆𝑇𝑈57-𝑆𝑇𝑈𝑟57_f5y -6.3853 28.9406 3 -12.9540 0.1834 -1.9361 76 0.057 

P6 𝑆𝑇𝑈57-𝑆𝑇𝑈𝑟57_m5y -6.3853 28.9406 3 -12.9540 0.1834 -1.9361 76 0.057 

P7 𝑆𝑇𝑈57-𝑆𝑇𝑈𝑟57_f10y -13.9546 42.0005 5 -23.4875 -4.4216 -2.9155 76 0.005 

P8 𝑆𝑇𝑈57-𝑆𝑇𝑈𝑟57_m10y -13.9546 42.0005 5 -23.4875 -4.4216 -2.9155 76 0.005 

P9 𝑆𝑇𝑈58-𝑆𝑇𝑈𝑎58_f5y 2.1283 23.1273 3 -3.1210 7.3775 0.8075 76 0.422 

P10 𝑆𝑇𝑈58-𝑆𝑇𝑈𝑎58_m5y 4.0899 21.5077 2 -0.7918 8.9715 1.6686 76 0.099 

P11 𝑆𝑇𝑈58-𝑆𝑇𝑈𝑎58_f10y -5.5673 32.0822 4 -12.8491 1.7145 -1.5227 76 0.132 

P12 𝑆𝑇𝑈58-𝑆𝑇𝑈𝑎58_m10y -3.6902 27.6675 3 -9.9700 2.5895 -1.1704 76 0.246 

P13 𝑆𝑇𝑈58-𝑆𝑇𝑈𝑟58_f5y 0.6361 27.9069 3 -5.6980 6.9702 0.2000 76 0.842 

P14 𝑆𝑇𝑈58-𝑆𝑇𝑈𝑟58_m5y 4.2595 24.0937 3 -1.2091 9.7281 1.5513 76 0.125 

P15 𝑆𝑇𝑈58-𝑆𝑇𝑈𝑟58_f10y -11.4826 64.1171 7 -26.0354 3.0701 -1.5715 76 0.120 

P16 𝑆𝑇𝑈58-𝑆𝑇𝑈𝑟58_m10y -9.7871 64.2208 7 -24.3635 4.7892 -1.3373 76 0.185 

P17 𝑆𝑇𝑈59-𝑆𝑇𝑈𝑎59_f5y 13.1804 35.8112 4 5.0523 21.3086 3.2296 76 0.002 
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Pair Model Paired Differences t df Sig.  

(2-tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

P18 𝑆𝑇𝑈59-𝑆𝑇𝑈𝑎59_m5y 14.6775 37.6064 4 6.1419 23.2132 3.4248 76 0.001 

P19 𝑆𝑇𝑈59-𝑆𝑇𝑈𝑎59_f10y 6.1356 38.6113 4 -2.6281 14.8993 1.3944 76 0.167 

P20 𝑆𝑇𝑈59-𝑆𝑇𝑈𝑎59_m10y 8.8361 33.0983 4 1.3237 16.3485 2.3426 76 0.022 

P21 𝑆𝑇𝑈59-𝑆𝑇𝑈𝑟59_f5y 17.5688 81.7217 9 -0.9797 36.1174 1.8865 76 0.063 

P22 𝑆𝑇𝑈59-𝑆𝑇𝑈𝑟59_m5y 4.7440 50.5590 6 -6.7315 16.2195 0.8234 76 0.413 

P23 𝑆𝑇𝑈59-𝑆𝑇𝑈𝑟59_f10y -5.4011 98.9301 11 -27.8555 17.0532 -0.4791 76 0.633 

P24 𝑆𝑇𝑈59-𝑆𝑇𝑈𝑟59_m10y 0.5482 62.0401 7 -13.5332 14.6295 0.0775 76 0.938 

 

ส่วนท่ี 4 การเปรียบเทียบผลต่างระหว่างจ านวนนิสิตใหม่จริงกบัจ านวนนิสิตใหมท่ี่ ยากรณ ์

 เมื่อพิจารณาผลต่างระหว่างจ านวนนิสติใหม่ที่เข้าศึกษาจริงเทียบกบัจ านวนนิสติใหม่ที่พยากรณ์  จากแผนที่สี

สองทาง (ดังรูปที่ 8 - 10) ซึ่งก าหนดให้ สแีดง หมายถึง จ านวนนิสติใหม่ที่พยากรณม์ีค่าน้อยกว่าจ านวนนิสติจริงระดบั

มาก (ช่วงมากกว่าหรือเท่ากบั - 31 คน) สส้ีมปานกลาง จ านวนนิสติใหม่ที่พยากรณ์มีค่าน้อยกว่าจ านวนนิสติจริงระดบั

ปานกลาง (ช่วง -30 ถึง - 11 คน) สส้ีมอ่อน จ านวนนิสติใหม่ที่พยากรณม์ีค่าน้อยกว่าจ านวนนิสติจริงระดับน้อย (ช่วง 

-10 ถึง - 1 คน) สขีาว จ านวนนิสติใหม่ที่พยากรณ์มีค่าเท่ากบัจ านวนนิสติจริง (0 คน) สเีขียวอ่อน จ านวนนิสติใหม่ที่

พยากรณ์มีค่ามากกว่าจ านวนนิสติจริงระดับน้อย (ช่วง 1 ถึง 10 คน) สเีขียวปานกลาง จ านวนนิสติใหม่ที่พยากรณ์มีค่า

มากกว่าจ านวนนิสติจริงระดับปานกลาง (ช่วง 11 ถึง 30 คน) และสเีขียวเข้ม จ านวนนิสติใหม่ที่พยากรณ์มีค่ามากกว่า

จ านวนนิสติจริงระดบัมาก (ช่วงมากกว่าหรือเท่ากบั 31 คน) พบว่า แบบจ าลองที่คาดการณจ์ านวนนิสติใหม่ที่มค่ีาเท่ากบั

จ านวนนิสติจริงมีจ านวนมากที่สดุที่ 11 จังหวัด ได้แก่ [P1] และ [P2] โดยเป็นแบบจ าลองที่ใช้ข้อมูลช่วง 5 ปี ทั้งคู่ เมื่อ

พิจารณาแบบจ าลองที่คาดการณ์จ านวนนิสิตใหม่มากกว่าจ านวนนิสิตจริงในระดับมาก ได้แก่ [P17] ซึ่งพบในจังหวัด

ภาคเหนือ 12 จังหวัด และเมื่อพิจารณาแบบจ าลองที่คาดการณ์จ านวนนิสติใหม่น้อยกว่าจ านวนนิสิตจริงในระดับมาก 

ได้แก่ [P3], [P4], [P7] และ [P8] ซึ่งพบใน 11 จังหวัดเท่ากนั แต่แบบจ าลอง [P7] และ [P8] จากวิธสีมการถดถอยเชิง

เส้นผลต่างระหว่างจ านวนนิสติใหม่คาดการณ์น้อยกว่าจ านวนนิสติจริงอยู่ในช่วง 31 ถึง 282 คน ซึ่งสงูก ว่าแบบจ าลอง 

[P3] และ [P4] ที่มผีลต่างอยู่ในช่วง 31 ถงึ 272 คน  

 จากการเปรียบเทยีบผลต่างข้างต้นระหว่างจ านวนนิสติใหม่จริง กบัจ านวนนิสติใหม่คาดการณท์ี่ได้จาก 

ทุกแบบจ าลอง ด้วยข้อมูลทดสอบทั้ง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2557 2558 และ 2559) โดยพิจารณาปัจจัย 

ด้านต่าง ๆ สรปุได้ว่า 1) แบบจ าลองที่ใช้ข้อมูลช่วง 5 ปี แบบเคล่ือนที่ ให้ผลดกีว่าการใช้ข้อมูลช่วง 10 ปี ทั้งแบบคงที่

และแบบเคล่ือนที่ในทุกปีการศึกษา และ 2) แบบจ าลองด้วยวิธค่ีาเฉล่ียสดัส่วนจ านวนนิสติใหม่ต่อจ านวนประชากรให้ผล

ดกีว่าแบบจ าลองจากวิธสีมการถดถอยเชิงเส้น จงึสรปุได้ว่าแบบจ าลองที่สามารถคาดการณจ์ านวนนิสติใหม่ได้ดทีี่สดุ คอื 

แบบจ าลองจากวิธค่ีาเฉล่ียสดัส่วนจ านวนนิสติใหม่ต่อจ านวนประชากรด้วยข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี แบบเคล่ือนที่ 

(𝑆𝑇𝑈𝑎𝑘_m5y) 

 

ส่วนท่ี 5  ยากรณจ์ านวนนิสิตใหม่ตั งแต่ปีการศึกษา 2560 - 2577 

 เมื่อใช้แบบจ าลองที่ดีที่สุด (𝑆𝑇𝑈𝑎𝑘_m5y) ส าหรับคาดการณ์จ านวนนิสิตใหม่ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

นเรศวรในอกี 18 ปีข้างหน้า (ปีการศึกษา 2560 – 2577) พบว่า จ านวนนิสติใหม่รวมมแีนวโน้มลดลง (ดงัแสดงในรูป

ที่ 11) จากปีการศึกษา 2559 ที่มีนิสติใหม่จ านวน 4,929 คน จะเหลือเพียง 2,677 คน ในปีการศึกษา 2577 ทั้งนี้ จะ

เป็นนิสิตใหม่ที่มาจากจังหวัดพิษณุโลกมากที่สุด (594 คน) รองลงมาเป็นจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ 

เพชรบูรณ ์(222 คน) นครสวรรค ์(198 คน) ก าแพงเพชร (191 คน) สโุขทยั (184 คน) พิจิตร (164 คน) และตาก 

(151 คน) ตามล าดับ (ดังแสดงในรูปที่ 12) โดยจังหวัดส่วนใหญ่มีแนวโน้มจ านวนนิสติลดลง โดยเฉพาะพิษณุโลกซึ่ง

เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวรมีแนวโน้มลดลงมากที่สุด แต่ยังมีจ านวนนิสติเข้าเรียนศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร
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มากกว่าจังหวัดในภมูภิาคอื่นๆ ดงันั้นจะเหน็ว่าแม้จ านวนนิสติจากจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างส่วนใหญ่มแีนวโน้มลดลง

แต่ยังเป็นฐานจ านวนนิสติที่ส  าคญัของมหาวิทยาลัยนเรศวร และเมื่อวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงจ านวนนิสติใหม่คาดการณ์

รายจังหวัดด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นระหว่างปีการศึกษา 2560 – 2577 โดยน าค่าความชันมาจัดท าในรูปแบบแผนที่ 

(ดังแสดงในรูปที่ 13) สามารถยืนยันการลดลงของจ านวนนิสติใหม่รายจังหวัดทั่วประเทศ โดยพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่มี

จ านวนนิสิตใหม่เฉล่ียลดลงสูงที่สดุถึง 7 คน ส าหรับจังหวัดที่มีจ านวนนิสิตใหม่เพ่ิมขึ้นมีเพียง 6 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี 

ภเูกต็ กระบี่ สตลู ปัตตานี และยะลา แต่เพ่ิมขึ้นเฉล่ียเพียงจังหวัดละ 1 คนเท่านั้น 

 

 
 

รปูที่ 2 ค่าเฉล่ียจ านวนนิสติใหม่ 5 ปีศกึษา (2552 – 2556) 
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รปูที่ 3 ค่าเฉล่ียจ านวนนิสติใหม่ 10 ปีการศกึษา (2547 – 2556) 
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รปูที่ 4 ค่าคะแนนมาตรฐานของจ านวนนิสติใหม่รายจังหวัด ช่วง 5 ปีการศกึษา (2552 – 2556) 
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รปูที่ 5 ค่าคะแนนมาตรฐานของจ านวนนิสติใหม่รายจังหวัด ช่วง 10 ปีการศกึษา (2547 – 2556) 
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รปูที่ 6 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงจ านวนนิสติใหม่ในช่วง 5 ปีการศกึษา (2552 – 2556) 
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รปูที่ 7 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงจ านวนนิสติใหม่ในช่วง 10 ปีการศกึษา (2547 – 2556) 
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[P1] [P2] [P3] [P4] 

    
[P5] [P6] [P7] [P8] 

 

รปูที่ 8 แผนที่ผลต่างระหว่างจ านวนนิสติใหม่จริงกบัจ านวนนิสติใหม่คาดการณ์ในปีการศกึษา 2557 

 

    
[P9] [P10] [P11] [P12] 

    
[P13] [P14] [P15] [P16] 

รปูที่ 9 แผนที่ผลต่างระหว่างจ านวนนิสติใหม่จริงกบัจ านวนนิสติใหม่คาดการณ์ในปีการศกึษา 2558 
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[P17] [P18] [P19] [P20] 

    
[P21] [P22] [P23] [P24] 

รปูที่ 10 แผนที่ผลต่างระหว่างจ านวนนิสติใหม่กบัจ านวนนิสติใหม่คาดการณ์ในปีการศกึษา 2559 

 

อภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวิจัย พบว่า แนวโน้มจ านวนนิสติใหม่ในปีการศึกษา 2577 หรืออกี 18 ปีข้างหน้า จะมีจ านวนนิสติใหม่

เข้าศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรเหลือเพียง 2,677 คน หรือร้อยละ 54.3 เมื่อเทียบกับจ านวนนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 

2559 เหตุที่เป็นเช่นนี้ สอดคล้องกบัข้อมูลจากคณะกรรมการคาดการณ์ประชากรของประเทศไทย (2556) ที่ว่า อตัรา

การเกดิของประชากรลงลดอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลให้จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15 – 17 ปี) ในปี 

พ.ศ. 2555 จ านวน 2.1 ล้านคน คาดการณว่์าจะเหลือเพียง 1.3 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2583 หากพิจารณาจ านวนนิสติใหม่

เชิงพ้ืนที่รายจังหวัดแล้วพิษณโุลกซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนเรศวรถงึแม้จะมจี านวนนิสติใหม่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

นเรศวรมากที่สุดในประเทศ แต่มีจ านวนนิสิตลดลงมากที่สุดด้วยเช่นกัน วิธีการพัฒนาแบบจ าลองส าหรับคาดการณ์

จ านวนนิสติใหม่จากการวิจัยนี้ สามารถประยุกต์ใช้ส าหรับคาดการณ์จ านวนนิสตินักศึกษาในสถาบันการศึกษาอื่นได้ แต่

สามารถคาดการณ์จ านวนนิสตินักศึกษาใหม่ในอนาคตได้เพียง 18 ปีเท่านั้น เนื่องจากตัวแปรต้นของการวิจัยนี้คือ ข้อมูล

จ านวนประชากรรายอายุแยกตามจัวหวัด ตั้งแต่วัยแรกเกดิอายุ 0 ปี จนถงึประชากรอายุ 17 ปี ซึ่งเป็นประชากรวัยก่อนที่

จะเข้าสู่อดุมศึกษา 

สรุปผลการวิจยั 

 เมื่อเปรียบเทียบแบบจ าลองคาดการณ์จ านวนนิสิตใหม่ด้วยวิธีค่าเฉล่ียสัดส่วนจ านวนนิสิตใหม่ต่อจ านวน

ประชากร และวิธสีมการถดถอยเชิงเส้น พบว่า แบบจ าลองรูปแบบการหาค่าเฉล่ียสัดส่วนด้วยข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีแบบ

เคล่ือนที่ (𝑆𝑇𝑈𝑎𝑘_m5y) เป็นแบบจ าลองที่เหมาะสมที่สดุ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์สถติ ิt-Test พิจารณาจากค่า 

p > 0.05 ร่วมกบัค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานที่มค่ีาน้อย และน าเสนอการเปรียบเทยีบผลต่างระหว่างจ านวนนิสติใหม่

จริงกบัจ านวนนิสติใหม่คาดการณ์ในรูปแบบแผนที่ส ี2 ทาง ผลการศึกษาพบว่า ในปีการศึกษา 2577 จ านวนนิสติใหม่

ของมหาวิทยาลัยนเรศวรจากทุกจังหวัดทั่วประเทศมแีนวโน้มลดลง ร้อยละ 7.65 โดยเมื่อเทยีบกบัจ านวนนิสติใหม่จริงปี

การศึกษา 2559 แต่นิสติจากจังหวัดในภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร สโุขทยั 
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พิจิตร และ ตาก จะยังเป็นฐานจ านวนนิสติที่ส  าคญั ดงันั้นมหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องค านึงถงึการรักษาฐานจ านวนนิสติใน

ส่วนนี้ ไว้ 

 

ข อเสนอแนะ 

 ในการวิจัยครั้ งนี้ ผู้ วิจัยเลือกพิจารณาเฉพาะตัวแปรจ านวนประชากรรายจังหวัด และจ านวนนิสิตใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวร ส าหรับพยากรณจ์ านวนนิสติใหม่ในอนาคต โดยตดัตวัแปรแฝงภายนอก เช่น จ านวนประชากรที่อยู่

ในระบบสามญัศึกษา (มธัยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่เลือกจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือ 

จ านวนประชากรแฝงตามภมูิล าเนาแต่ไม่ได้อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ รวมทั้งปัจจัยด้านความสนใจของประชากรในการเลือก

สถานบนัการศึกษา เนื่องจากผู้วิจัยต้องการแสดงถงึผลกระทบการเปล่ียนแปลงโครงสร้างจ านวนประชากรระดบัจังหวดัทั้ง

ประเทศที่มต่ีอประชากรวัยเรียนในระดบัอดุมศึกษาเท่านั้น 

 

 

 
รปูที่ 12  จ านวนนิสติใหม่คาดการณ์ในปีการศกึษา 2577 โดยใช้แบบวิธ ี𝑺𝑻𝑼𝒂𝒌_m5y 
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รปูที่ 13  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ านวนนสิติใหม่ในปีการศึกษา 2560 - 2577 โดยวธิ ี𝑺𝑻𝑼𝒂𝒌_m5y 
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บทคดัย่อ 

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 2)ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่าง

ความรู้ความเข้าใจกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1-4 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559  จ านวน 196 คน  ใช้วิธกีารเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  เกบ็รวบรวมข้อมูลตั้งแต่

วันที่ 7-13 สิงหาคม 2559 รวม 1 สัปดาห์ เคร่ืองมือที่ใช้ในวิจัยเป็นแบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง และแบบสอบถามพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง วิเคราะห์ข้อมูล โดย

ใช้สถิติ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสมัพันธข์องเพียร์สนั ผลการวิจัยพบว่า 1)นักศึกษา

พยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง มีพฤติกรรมการ

ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอยู่ในระดบัมาก 2)ความรู้ความเข้าใจของนกัศึกษาพยาบาลมคีวามสมัพันธ์

ทางบวกระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างมนีัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ .01 

ค าส าคญั: ความรู้ความเข้าใจ  พฤตกิรรมการด าเนินชีวิต  หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  นักศึกษาพยาบาล 

 

Abstract 

         The purpose of this research were to 1) study the knowledge and lifestyle on sufficiency economy philpsophy 

of nursing students at  Boromarajonani College of  Nursing, Chainat. 2) study the relationship between Knowledge 

and lifestyle by sufficiency economy philpsophy of nursing students at  Boromarajonani College of  Nursing, Chainat. 

The sample were    196   nursing students in second  semester of academic year 2016, who were selected by 

stratified random  sampling. The data  were collected from 7th to 13th August,2016  inclusive of   1 week. 

Research instruments were knowledge test of sufficiency economy philpsophy and Behavior questionnaire on 

Sufficiency Economy Philosophy. The data were analyzed by using   frequency,  percentage,  mean,  standard 

deviation  and pearson’s product moment correlation  The result were as followed : 1)  Knowledge of  sufficiency 

economy philpsophyof nursing students  was at  moderate level.  The lifestyle on sufficiency economy philpsophy of 

nursing students was at good  level .  2)   The knowledge had statistically significant moderate positive correlations  

with lifestyle on sufficiency economy philpsophy of nursing students (p-valve<.01). 

Keywords: Knowledge, Lifestyle, Sufficiency economy philpsophy,  Nursing students 
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บทน า 

   เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมี      

พระราชด ารัสชี้ แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ ก่อนเกดิวิกฤตการณ์

ทางเศรษฐกจิ ในปี พ.ศ.2540 เพ่ือให้ประชาชนชาวไทย ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและปฏบิตัติน ทรงเน้นทางสาย

กลาง ความพอประมาณ ความมเีหตผุล ระบบภมูคิุ้มกนัความรอบรู้ ความรอบคอบ ความซื่อสตัย์สจุริต ความอดทน และ

ความเพียร มีสติ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนเสาหลักส าคัญของสังคมไทยที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

บริบทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานระดับประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสงัคม การบริหารจัดการองค์กรทั้ง

ภาครัฐและเอกชน จนกระทั่งการด าเนินชีวิตในระดับครอบครัว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน าไปใช้ได้กบัคน

ทุกวัยและทุกศาสนาได้ เนื่องจากปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่เป็นจริง สิ่งส าคัญของการด าเนินตาม

ครรลองของปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง คือ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกบัหลักค าสอนของทุกศาสนาที่ให้

ด าเนินชีวิตตามกรอบคุณธรรม ไม่ท าการใด ๆ ที่เบยีดเบยีนตนเองหรือผู้อื่น (สเุมธ  งามกนก, 2551,น. 8) 

 ปัจจุบันภาครัฐบาล และภาคเอกชนต่างตื่นตัวรับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันอย่างแพร่หลาย  แต่

แนวทางการด าเนินตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงมักจะพบเห็นมากในสังคมชนบท  เกษตรกรรม ดังปรากฏศูนย์

เศรษฐกิจพอเพียงมากมาย มีทั้งศูนย์อบรมให้ความรู้  และศูนย์ปฏิบัติ แต่กย็ังมีประชาชนจ านวนไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็น

ข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปยังไม่มคีวามเข้าใจในนโยบายเศรษฐกจิพอเพียงอย่างแท้จริง  ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเป็นการ

ท าเกษตรกรรมผลิตภัณฑพ้ื์นบ้าน ท้องถิ่น แบบเลี้ ยงตนเอง พอเพียงส าหรับบริโภคและจ าหน่าย แบบพออยู่    พอกนิ 

แบบชาวไร่ชาวนาหรือเป็นรายได้เสริม แต่ไม่ทราบว่าเศรษฐกจิพอเพียงมีความหมายและขอบเขตกว้าง ประยุกต์ได้กับ

เศรษฐกจิสาขาอื่น ๆ เช่น ในภาคอตุสาหกรรมกส็ามารถน ามาประยุกตใ์ช้ได้  (พรรณวด ี พันธวุงศา, 2554, น.15) 

ประชาชนหลายกลุ่มขาดความรู้ความเข้าใจที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ท าให้ละเลยและเสียโอกาสหรืออาจน าไป

ปฏบิัติอย่างไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นก าลังของชาติในอนาคต เยาวชนที่ก  าลังศึกษาขั้นอุดมศึกษาและก าลังจะ

จบการศึกษาเพ่ือน าความรู้ความสามารถของตนไปใช้ในการพัฒนาประเทศ  ได้มีการรับรู้ แนวทางมากน้อยเพียงใด        

แม้ในขณะนี้ ยังไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการพัฒนาประเทศ  หรือมีส่วนร่วมน้อย แต่ต่อไปบุคคลเหล่านี้ จะเป็นก าลัง

ส าคญัของประเทศ เป็นตวัจักรที่น าประเทศไปสู่ทศิทางแห่งการพัฒนา (ปรียานุช  พิบูลสราวุธ, 2550, น.13) 

จากผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  ปีการศึกษา 2558 

พบว่า นักศึกษาพยาบาลร้อยละ 29.45 ยังไม่เหน็ความส าคัญของการใช้จ่ายโดยค านึงถึงความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะ

เกดิขึ้นอย่างรอบคอบ และนักศึกษาพยาบาล ร้อยละ 48.21   ไม่เหน็ความส าคัญของการใช้ทรัพยากรในการพยาบาล

อย่างคุ้มค่า เพราะเหน็ว่าเป็นของส่วนรวมไมใช่ของตนเองท าให้นักศึกษาใช้ทรัพยากรในการให้การพยาบาลโดยขาดความ

รอบคอบและฟุ่มเฟือย ซึ่งแสดงให้เหน็ว่านักศึกษาพยาบาลบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและมพีฤติกรรมการด าเนิน

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไม่เหมาะสม (วิทยาลัยพยาบาบบรมราชชนนี ชัยนาท, 2559, น.23) 

ด้วยเหตนุี้สถานศึกษาจึงมีส่วนส าคัญที่จะต้องพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีลักษณะนิสยั เสริมสร้าง

จิตส านึกให้เกดิการเรียนรู้ ในวิถีทางที่ถูกต้อง และสามารถด ารงตนอยู่ในสงัคมได้อย่างปกติสุข การน้อมน าหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือเป็นการน าเสนอแนวคดิ หลักการที่เป็นระบบเป็นการเสริมสร้างให้นกัศึกษามจีิตส านกึในคุณธรรม

คู่ความรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบให้เกิดสมดุลและพร้อม

รองรับต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็จากสงัคมโลกได้เป็นอย่างดี  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความรู้ความเข้าใจ

และพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ชัยนาท เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการประยุกตป์รัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในการจัดการเรียน      การสอนของวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ชัยนาท เพ่ือให้นักศึกษาพยาบาลสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและ

ปรับตวัให้พร้อมเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อไป 

        การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท และ 2) ศึกษาความสมัพันธ์
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ระหว่างความรู้ ความเข้าใจกับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาพยาบาล 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  การศึกษาคร้ังนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  ประชากร เป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่  1 -4   วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ชัยนาท ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา2559  มีจ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปีดงันี้   ชั้นปีที่ 1  จ านวน 114 

คน  ชั้นปีที่ 2  จ านวน 64 คน  ชั้นปีที่ 3 จ านวน  106 คน และชั้นปีที่ 4  จ านวน 98 คน   รวมทั้งสิ้น 382  คน  เลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น  (Stratified random  sampling)  โดยการค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน  ได้จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง ชั้นปีที่ 1  จ านวน 59 คน   ชั้นปีที่ 2  จ านวน 33 คน  ชั้นปีที่ 3 จ านวน 55 คน และชั้นปีที่ 4  จ านวน 49 คน  

รวมทั้งสิ้น  196 คน แล้วใช้วิธกีารสุ่มอย่างง่าย  โดยการจับฉลากรายชื่อของนักศึกษา   แต่ละชั้นปีตามสดัส่วนที่ก  าหนด   

 เคร่ืองมอืเกบ็รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  

             1. แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง สร้างโดยผู้วิจัย ได้รับการตรวจสอบความ

ตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกจิพอเพียง จ านวน 3 ท่าน ได้ค่า CVI  เท่ากบั 0.91 หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้

สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน 20 (Kuder Richardson 20)  ได้ค่าสัมประสทิธิ์ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81   ลักษณะของแบบวัด

เป็นมาตราส่วนประเมนิค่าตามแบบของกตัตแ์มน (Guttman, 1994 อ้างถงึใน สนิ พันธุพิ์นิจ, 2553)  ม ี2 แบบ คอื ใช่ 

และ ไม่ใช่  จ านวน 24 ข้อ   เกณฑก์ารให้คะแนนคอื ตอบถูกได้  1  คะแนน ตอบผดิได้ 0 คะแนน  

                   การแปลผลคะแนน โดยใช้คะแนนดบิดงันี้  

                         ช่วงคะแนน    0-8    คะแนน    หมายถงึ   ระดบัความรู้ต ่า 

                         ช่วงคะแนน    9-16   คะแนน    หมายถงึ   ระดบัความรู้ปานกลาง 

                         ช่วงคะแนน  17- 24  คะแนน   หมายถงึ   ระดบัความรู้สงู  

  2. แบบสอบถามพฤตกิรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  สร้างโดยผู้วิจัย  แบ่งออกเป็น 4 

ด้านๆ ละ 10 ข้อ   คอื ด้านเศรษฐกจิ  ด้านสงัคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม รวม 40 ข้อ ได้รับการตรวจสอบ

ความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกจิพอเพียง จ านวน 3 ท่าน ได้ค่า CVI เท่ากบั 0.93   หาค่าความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถามโดยใช้สตูรสมัประสทิธิ์อลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้เท่ากบั 0.85  ลักษณะ

ของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale) 5  ระดบั    

เกณฑก์ารใหค้ะแนน   

ปฏบิตัมิากที่สดุ               ให้  5  คะแนน 

ปฏบิตัมิาก   ให้  4 คะแนน 

ปฏบิตัปิานกลาง               ให้  3  คะแนน 

ปฏบิตัน้ิอย                     ให้   2 คะแนน 

ปฏบิตัน้ิอยที่สดุ               ให้  1 คะแนน 

        การแปลผลคะแนน โดยใช้คะแนนเฉล่ียดงันี้  (Best & Khan, 1998, p.247) 

            คะแนนเฉล่ีย  4.50 - 5.00             มพีฤตกิรรมในระดบัมากที่สดุ 

            คะแนนเฉล่ีย  3.50 - 4.49             มพีฤตกิรรมในระดบัมาก 

            คะแนนเฉล่ีย  2.50 - 3.49             มพีฤตกิรรมในระดบัปานกลาง 

            คะแนนเฉล่ีย   1.50 - 2.49             มพีฤตกิรรมในระดบัน้อย 

          คะแนนเฉล่ีย     1.00 - 1.49            มพีฤตกิรรมในระดบัน้อยที่สดุ 

         การพทิกัษสิ์ทธิของกลุ่มตวัอย่าง 

            การวิจัยนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาล    บรม

ราชชนนี ชัยนาท จากนั้นผู้วิจัยขอความร่วมมอืกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถาม โดยชี้แจงเป็นเอกสารเกี่ยวกบัความ
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เป็นอิสระในการตอบ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิปฏิเสธการให้ความร่วมมือไ ด้และเซน็ใบยินยอมให้ความร่วมมือ ส าหรับ

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามผู้วิจัยจะเกบ็ไว้เป็นความลับ ไม่มีการบ่งชี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นรายบุคคลและการน าเสนอ

ผลการวิจัยจะรายงานเป็นภาพรวม 

    การเก็บรวบรวมขอ้มูล  เข้าพบนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่1 -4  ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง ชี้แจงการท าแบบวัดและ

แบบสอบถาม แล้วให้เวลาในการท าแบบสอบถาม  60 นาท ี ใช้เวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 -13 

สงิหาคม 2559 รวม 1 สปัดาห์  

    การวิเคราะหข์อ้มูล  

1. ข้อมูลพ้ืนฐานและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของกลุ่มตวัอย่าง วเิคราะห์ 

โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 

2. ข้อมูลพฤตกิรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ียและส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกบัพฤตกิรรมการ 

ด าเนนิชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  โดยใช้สถติสิมัประสทิธิ์สหสมัพันธข์องเพียร์สนั (Pearson
,
 s Product 

Moment Correlation Coefficient) 

 การพิจารณาค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธโ์ดยใช้เกณฑด์งันี้   (ประคอง กรรณสตู, 2542, น. 198) 

                ค่า r                  ระดบัของความสมัพนัธ ์

          .70 - 1.00    มคีวามสมัพันธก์นัสงู 

          .30 - .69                มคีวามสมัพันธก์นัในระดับปานกลาง 

          .00 - .29              มคีวามสมัพันธก์นัในระดับต ่า 

ผลการศึกษา 

นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  91.84   มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 

82.24   ศึกษาในชั้นปีที่ 1   คดิเป็นร้อยละ  30.10  ส่วนรายรับที่นักศึกษาได้รับจะอยู่ในช่วง 4,001- 5,000 บาท คดิ

เป็นร้อยละ  43.88   ส่วนใหญ่มรีายรับเพียงพอกบัรายจ่าย  คดิเป็นร้อยละ 84.69 

นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอยู่ในระดบัปานกลาง 

ดังแสดงในตารางที่ 1  มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบั

มาก ดังแสดงในตารางที่ 2  และความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมีความสมัพันธก์นัทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .01 

ดงัแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระดบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 

ระดบัความรู ้ จ านวน รอ้ยละ 

        ต ่า (0-8  คะแนน) 52 26.53 

        ปานกลาง (9- 16 คะแนน) 87 44.39 

        สงู (17-24 คะแนน) 57 29.08 
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ตารางท่ี 2   ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมการด าเนนิชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

โดยรวมและรายด้าน 

พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                   S.D. ระดบั 

 ด้านเศรษฐกจิ   3.69 .69 มาก 

 ด้านสงัคม 4.09 .51 มาก 

 ด้านสิ่งแวดล้อม 3.84 .64 มาก 

 ด้านวัฒนธรรม 4.46 .46 มาก 

                    โดยรวม                     4.02  .45 มาก 

 

ตารางท่ี 3  การวิเคราะห์ความสมัพันธร์ะหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงกบัพฤติกรรม

การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                 

                            ตวัแปร พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง                 
      ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั 

      หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
                    .623** 

  ** p<.01  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง ที่

เป็นเช่นนี้  อาจเนื่องมาจาก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงที่นักศึกษารับรู้โดยผ่านสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะ

เป็นสิ่งพิมพ์ สื่อ อเิลก็ทรอนิกส์ สื่อโทรทศัน์ ฯลฯ เป็นความรู้ที่ได้เผยแพร่โดยการกล่าวถึงภาพรวมและมักจะเชื่อมโยง

เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนในชนบทเป็นส่วนใหญ่   และยังไม่มีการด าเนินการเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยเนื้ อหาที่เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มนักศึกษาในระดับอุมศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่น  

เช่นการให้ความรู้ เป็นภาพเคลื่อนไหว การ์ตูนสสีนัสวยงาม เผยแพร่ทางสื่อโทรทศัน์และทางอนิเตอร์เนต็  ประกอบกับ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ชัยนาท กม็ีการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงโดยการน าสิ่งพิมพ์ สื่อ

อเิลก็ทรอนิกส ์สื่อโทรทศัน์มาใช้โดยไม่มกีารประยุกตใ์ห้สอดคล้องกบัการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล (วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี ชัยนาท ,2559, น.19)   ซึ่งคล้ายกับพระมหาอนุชา ทองทา (2553, น. 119) ได้วิจัยเรื่อง ความรู้และ

พฤติกรรมในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพ่ือการด าเนินชีวิตของนักศึกษาระดับ  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความรู้  ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับปาน

กลาง และยังคล้ายกบัผลการศึกษาของณัฐวุฒิ  บ ารุงแจ่ม (2551, น.120)  พบว่า นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ระดับ

ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความรู้ความเข้าใจต่อหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในระดับปานกลาง นอกจากนี้

อาจเป็นผลมาจากการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกบัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงโดยส่วนใหญ่ไม่ได้กล่าวถึงความรู้ความเข้าใจใน

เชิงน าความรู้มาประยุกตใ์ช้กบัประชาชนในแต่ละระดับ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

ชัยนาท ยังมกีารสอดแทรกความรู้ เกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในรายวิชาต่างๆ เพียงร้อยละ 12.48 (วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ,2559, น.19)  ดังนั้นจึงส่งผลให้นักศึกษามีการรับรู้ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

         นักศึกษาพยาบาลมพีฤตกิรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอยู่ในระดบัมาก การที่ผลการวิจัย

เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก โดยพ้ืนฐานของสงัคมไทยมีวัฒนธรรมที่ดีงามในเร่ืองของการปฏบิัติตนในชีวิตประจ าวัน และ
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ค่อนข้างสอดคล้องกบัแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอยู่แล้ว และอกีประการหนึ่งนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล 

เป็นนักศึกษาที่มภีมูลิ าเนาเดมิอยู่ต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมพีฤตกิรรมการด าเนินชีวิตที่ไม่ฟุ้งเฟ้อและสมเหตสุมผลอยู่

เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั้นจึงท าให้ผลการวิจัยเกี่ยวกบัพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงอยู่ใน

ระดับมาก   คล้ายกับผลการศึกษาของกานดา เต๊ะขันหมาก )2556 , น.78)  พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยามพีฤตกิรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอยู่ใน   ระดบัมาก 

        ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลมีความสมัพันธ์ทางบวกในระดับ

ปานกลางกบัพฤตกิรรมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  อาจเนื่องมาจากนักศึกษาทุกชั้นปีของวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาเดิมอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งวิถีชีวิตกลมกลืนกับการปฏิบัติตนตามหลัก

ปรัชญานี้อย่างชัดเจน จึงท าให้ความรู้ความเข้าใจละพฤตกิรรมการด าเนินชีวิตมคีวามสมัพันธก์นั คล้ายกบั  

การศึกษาของวิไลพร   วรจิตตานนท ์(2551, น  .33 ) พบว่า ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของนักศึกษาคณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความสัมพันธ์กับการน าปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

สรุปผลการศึกษา 

 นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง มี

พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก  และความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา

พยาบาลมีความสมัพันธ์ทางบวกระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างมี

นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 

       ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้ 

1. วิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์น าผลการวิจัยไปใชใ๎นการสร้างองคค์วามรู้และพัฒนาพฤตกิรรมของนักศึกษา

พยาบาลให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างเป็นปกตินิสยั  โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ซึ่งใกล้จะ

ส าเรจ็การศึกษา จึงควรเพ่ิมเนื้อหาเกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในช่วง

ของการปัจฉิมนิเทศ  

2. ผลการวิจัยเป็นข้อมูลส าหรับผู้ บริหารและคณาจารย์ในการร่วมกันหาแนวทางในการสอดแทรกการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในวิชาต่างๆ   เพ่ือเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ

นักศึกษาทุกชั้นปีอย่างต่อเนื่อง  

           ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1. ควรมกีารศึกษาวิจัย  เพ่ือตดิตามพฤตกิรรมของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกบัการด าเนินชีวิตตามหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  

2. ควรมกีารศึกษาตวัแปรอื่นๆ  ที่มผีลต่อพฤตกิรรมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ของนักศึกษา ได้แก่ อิทธิพลของผู้สอน บทบาทของผู้บริหาร และปัจจัยที่ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้ เป็นต้น เพ่ือขับเคลื่ อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ อุดมศึกษา ก่อให้เกิดการพัฒนา

สถานศึกษาที่มคีวามสมดุลและย่ังยืน 

3. ควรใช้วิธกีารวิจัยแบบ longitudinal study  ที่เป็นการศึกษาระยะยาวในนักศึกษาคนเดยีวกนัตั้งแต่ 

ชั้นปีที่ 1-4 เพ่ือตดิตามพัฒนาการการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของนักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

และเป็นการน าข้อมูลย้อนกลับไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

4. ควรศึกษารปูแบบในการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอพียงเพ่ือการด าเนินชีวิตของนักศึกษาพยาบาล เพ่ือ 

น ามาเป็นตวัแบบในการส่งเสริมให้นักศึกษาพยาบาลยึดเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา  และความสนใจเข้า

ศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

จ านวน 1,648 คน เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัยคอื แบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื แบบปลายเปิดและแบบปลาย

ปิด โดยแบบปลายปิดนั้นเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามวิธขีองลิเคริ์ต แบ่งระดบัการ

วัดเป็น 5 ระดบั 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านระบบการสอบคดัเลือกมผีลต่อการตดัสนิใจมากที่สดุ รองลงมาคอืสภาพแวดล้อม

ของสถาบัน และค่าธรรมเนียมการศึกษา/แหล่งเงินทุน/ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 1 ปัจจัย

ด้านบุคคลที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจพบว่า ผู้ปกครอง มีอทิธพิลมากที่สดุ 2 ปัจจัยด้านสื่อแนะแนว/แนะน าพบว่า การ

เข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนของสถาบนันั้นๆ มผีลมากที่สดุ 3 ปัจจัยด้านคุณภาพและภาพลักษณข์องสถาบัน

พบว่า ผลการประกันคุณภาพการศึกษาหรือผลการจัดอันดับ (university ranking) ที่มีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ มีผล

มากที่สดุ 4 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถาบนัพบว่า ความพร้อมและความทนัสมยัของอปุกรณ์การเรียนการสอนมีผล

มากที่สดุ 5 ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ พบว่า ห้องสมุดมผีลมากที่สดุ 6 ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา/

แหล่งเงินทุน/ค่าใช้จ่ายต่างๆ พบว่า ทุนการศึกษาและสทิธปิระโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเข้าศึกษาต่อมีผลมากที่สดุ 7 

ปัจจัยด้านระบบการสอบคัดเลือกพบว่า รูปแบบการรับนักศึกษา เช่น รับจากคะแนนแอดมิสชั่น สอบตรง หรือเลือก

รับเข้าศึกษาจากทั้งสองทางมผีลมากที่สดุ  

ผลการศึกษาเกี่ยวกบัความสนใจเข้าศกึษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรพบว่า กลุ่มตวัอย่างร้อย

ละ 37.70 มคีวามสนใจ ร้อยละ 34.27 ไม่สนใจ และร้อยละ 28.03 ยังไม่แน่ใจ จากกลุ่มตวัอย่างที่สนใจส่วนใหญ่ศึกษา

อยู่ในโรงเรียนเขตจังหวัดก าแพงเพชรมากที่สดุ รองลงมาคือจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิจิตร ตามล าดับ ผลการศึกษา

เกี่ยวกบัสาขาวิชาที่สนใจเลือกเข้าศึกษามากที่สดุเป็นอนัดับหนึ่ง และอนัดบัสองพบว่า สาขาวิชาที่กลุ่มตวัอย่างสนใจเลือก

เข้าศึกษามากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 จ านวน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชา

ภาษาจีน อีกทั้งสาขาวิชาที่กลุ่มตัวอย่างสนใจเลือกเข้าศึกษาเป็นอันดับที่ 2 จ านวน 3 สาขาวิชาแรก ได้แก่ สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาภาษาจีน เช่นกนั 

ค าส าคญั  :  ปัจจัย  ตดัสนิใจ  ศึกษาต่อ ระดบัอดุมศึกษา 
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Abstract 

The purpose of this research is to study the factors affecting decision-making to further study at a higher 

education level and the interest in studying in Faculty of Humanities, Naresuan University of high school students 

in the lower northern region of Thailand.  The population is the students who were studying at Mattayom 6 at 

schools in 9 provinces in the lower northern region.  The sample size was 1,648, while the number of the 

respondents was 2,347.  The research tool is a questionnaire which is divided into two parts: an open-ended part 

and a close-ended part.  The Likert rating scale was used for the second part. 

The results of the study were divided into two aspects.  The first aspect showed that the factors affecting 

decision making to further study at the higher education level were various.  The examination system was the most 

important factor for students to consider.  The second factor was the institution’s environment and the third factor 

was tuition fee.  For the sub-factors in each factor, it was found that parents, guidance from high school teachers, 

quality assurance or the results of university ranking, teaching aids, library, scholarships, and admission system 

were the factors influencing the decision making of the students.  In addition, the second aspect focused on the 

students’ interest in studying in Faculty of Humanities, Naresuan University.  The results revealed that 37.70 

percent of the participants were interested in studying at Faculty of Humanities, and most of the participants chose 

the English major and the Thai major as their first and second choice, respectively. 

Keywords: Factors, Decisions, Further Study, Higher Education Level 

 

บทน า 

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564  น้อมน าหลกั “ปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในหลักการส าคญัของแผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ ยึด “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสขุภาวะที่ดีส  าหรับคน

ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ ์มีวินัย ใฝ่รู้  มีความรู้  มีทกัษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทศันคติที่ดี รับผิดชอบ

ต่อสงัคม มจีริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถงึ

การสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้ อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยการเตรียมความพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย 

มุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมติแิละในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มศีักยภาพสงู มุ่งการยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการเรียนรู้  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ, 2559  

ประกอบกบัในปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นจ านวนมาก โดยในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาถึง 156 

แห่ง แบ่งออกเป็น มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ 23 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 12 แห่ง รวมวิทยาลัยชุมชน ราชภัฏ 

38 แห่ง ราชมงคล 9 แห่ง และเอกชน 74 แห่ง (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560  และใน

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกม็ีจุดเน้นจุดเด่นที่แตกต่างกนัออกไปต่างต้องแข่งขันเพ่ือที่จะให้นักเรียนเลือกเข้ามาศึกษา

ต่อในสถาบนัของตนทั้งการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทนัสมยั จัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่ตอบสนองแก่

ผู้เรียนให้มากที่สดุ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการตดัสนิใจเลือกศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษาของนักเรียนในระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการวิจัยนี้ จะสามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสนิใจของผู้บริหารในการปรับปรุงหลักสตูร การ

จัดการเรียนการสอน การประชาสมัพันธแ์ละการเตรียมการด้านต่างๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ

เป็นข้อมูลน าเสนอมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงปัจจัยในการตัดสนิใจเลือกศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือที่จะได้ก าหนดแผนงาน นโยบายในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาของ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรียนมากที่สดุ วัตถุประสงค์ของการวิจัยใน
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ครั้ งนี้ คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดสโุขทยั ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทยัธานี กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

และได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สตูรของทาโร ยามาเน ที่ขอบเขตความคลาดเคล่ือน 0.03  การเทยีบขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างสดัส่วนตามตารางของทาโร ยามาเน (อ้างถึงในสมบัติ ท้ายเรือค า, 2553  จากกลุ่มประชากรทั้งหมด 31,293 

คน (กลุ่มสารสนเทศ สนผ. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2559  จะมีขนาดกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่จ านวน 

1,648 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.27 ของจ านวนนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมดในโรงเรียนเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง และน าจ านวนขนาดกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมากระจายตามแต่ละโรงเรียน 264 แห่ง ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง ตามตารางดงันี้  

จังหวดั 
จ านวนโรงเรียน 

(แห่ง) 

จ านวนประชากร 

(คน) 

จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 

(คน) 

1. ตาก 20 2,499 132 

2. สโุขทยั 27 3,331 176 

3. อุตรดิตถ์ 19 2,472 130 

4. พิษณโุลก 39 4,485 236 

5. เพชรบูรณ์ 39 4,772 251 

6. ก าแพงเพชร 32 4,136 218 

7. พิจิตร 30 2,790 147 

8. นครสวรรค์ 37 4,987 262 

9. อุทยัธานี 21 1,821 96 

รวม 264 31,293 1,648 

(ข้อมูลจ านวนนักเรียนในสงักดั 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้จากการสบืค้นจากระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ของกลุ่มสารสนเทศ สนผ. 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  

 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) (สมบัติ ท้าย

เรือค า, 2559  โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ก  าลังศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (สุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ก าแพงเพชร พิจิตร 

เพชรบูรณ ์นครสวรรค ์และอทุยัธานี   ซึ่งมจี านวนทั้งสิ้น 31,293 คน ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 1,648 คน คดิเป็นร้อย

ละ 5.27 และด าเนินการจ าแนกกลุ่มตัวอย่าง 1,648 คน (ร้อยละ 5.27 ของแต่ละโรงเรียนในทุก 9 จังหวัดภาคเหนือ

ตอนล่าง จ านวน 264 แห่ง  เกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนที่มีการจัดการเรียน

การสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายที่อยู่ในเขต 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 262 แห่ง จากทั้งหมดที่มีใน

ฐานข้อมูล 264 แห่ง เนื่องจากมี 2 โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนในระดับชั้นนี้แล้ว แจกแบบสอบถามไปทั้งหมด 3,000 ฉบบั 

และได้รับกลับคนืมาจ านวน 2,347 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 78.23 ของแบบสอบถามที่แจกทั้งหมด และด าเนินการวิเคราะห์

แบบส ารวจที่รวบรวมได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติ แยกวิเคราะห์ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกบัผู้ตอบ

แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) และศึกษาความส าคัญของปัจจัยที่มี

ผลต่อการตัดสนิใจเลือกศึกษาต่อในระดับอดุมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ค่าเฉล่ีย ( x   และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งแบบปลายเปิดและปลายปิด แบ่งออกเป็น 3 

ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อ

การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และส่วนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

นเรศวร  

โดยในส่วนที่ 2 จะเป็นการสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสนิใจเลือกศึกษา

ต่อระดับอุดมศึกษา จ านวน 27 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามวิธีการของลิ

เคิร์ต (Likert Scale) (อ้างถึงในสมบัติ ท้ายเรือค า, 2553   แบ่งระดับในการวัดออกเป็น 5 ระดับ โดยมีการก าหนด

เกณฑก์ารให้คะแนนเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดงันี้  

ระดบัคะแนน ค่าเฉลีย่ ความหมาย 

5 4.50 – 5.00 มีผลต่อการตัดสนิใจของท่านมากที่สดุ 

4 3.50 – 4.49 มีผลต่อการตัดสนิใจของท่านมาก 

3 2.50 – 3.49 มีผลต่อการตัดสนิใจของท่านปานกลาง 

2 1.50 – 2.49 มีผลต่อการตัดสนิใจของท่านน้อย 

1 1.00 – 1.49 มีผลต่อการตัดสนิใจของท่านน้อยที่สดุ 

 

ผลการศึกษา 

ขอ้มูลพื้ นฐาน 

จากกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 2,347 คน เป็นเพศชายร้อยละ 27.6 และเพศหญิง ร้อยละ 72.3 ไม่ตอบ ร้อยละ 0.1 

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สดุ ร้อยละ 42.4 รองลงมาคือ ประกอบธุรกจิส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 

18.4 และพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง ร้อยละ 15.2 ตามล าดับ รายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 

10,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 40.0 รองลงมาคอื ต ่ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 32.6 และ 20,001 – 30,000 บาท 

ร้อยละ 12.1 ตามล าดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต ร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ 

ศิลป์-ภาษา ร้อยละ 21.3 และศิลป์-ค านวณ ร้อยละ 5.8 ตามล าดบั และมคีวามประสงคจ์ะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ในสถาบันอุดมศึกษามากที่ส ุด ร้อยละ 93.8 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 5.0 และไม่ศึกษาต่อ ร้อยละ 1.2 

ตามล าดบั 

 

ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา 

ผลการวิจัยนี้ ได้มาจากข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัปัจจัยที่มี

ผลต่อการเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการจะศึกษาต่อ แบ่งออกเป็น 7 ปัจจัยใหญ่ ประกอบด้วย 1  ด้านภมูิหลังและ

ความสามารถส่วนบุคคล 2  ด้านบุคคลที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจ 3  ด้านสื่อแนะแนว/แนะน า 4  ด้านคุณภาพและ

ภาพลักษณ์ของสถาบัน 5  ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน 6  ค่าธรรมเนียมการศึกษา/แหล่งเงินทุน/ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

และ 7  ระบบการสอบคดัเลือก โดยมผีลการศึกษาในแต่ละปัจจัยดงัตารางต่อไปนี้  

ตารางท่ี 1 ค่าเฉลีย่ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 

(S.D.) 
ระดบั 

1. ด้านภมูิหลังและความสามารถส่วนบุคคล 3.55 0.749 มาก 

2. ด้านบุคคลที่มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจ 3.30 0.671 ปานกลาง 

3. ด้านสื่อแนะแนว/แนะน า 3.70 0.735 มาก 

4. ด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบัน 3.67 0.639 มาก 

5. ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน 3.77 0.591 มาก 

6. ค่าธรรมเนียมการศกึษา/แหล่งเงินทุน/ค่าใช้จ่ายต่างๆ 3.72 0.717 มาก 

7. ระบบการสอบคัดเลือก 3.95 0.705 มาก 
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จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเหน็ว่า ปัจจัยด้านระบบการสอบคัดเลือกมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อมาก

ที่สุด มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.95 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อมของสถาบัน มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.77 อยู่ใน

ระดับมาก และด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา/แหล่งเงินทุน/ค่าใช้จ่ายต่างๆ มีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.72 ระดับมาก ตามล าดับ 

และปัจจัยด้านบุคคลที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจนั้นมค่ีาเฉล่ียน้อยที่สดุอยู่ที่ 3.30 อยู่ในระดบัปานกลาง 

ตารางท่ี 2 ค่าเฉลีย่ของปัจจยัดา้นภูมิหลงัและความสามารถส่วนบุคคล 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 

(S.D.) 
ระดบั 

1. ดา้นภูมิหลงัและความสามารถส่วนบุคคล    
1.1 ความสามารถด้านวิชาการและผลการเรียนในระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 3.55 0.749 มาก 

 

จากตารางที่ 2 ปัจจัยด้านภมูหิลังและความสามารถส่วนบุคคลนี้  ผู้วิจัยก าหนดปัจจัยย่อยไว้เพียง 1 ปัจจัย ดงันั้น

ผลวิจัยที่ได้จึงมค่ีาเดยีว คอื ด้านความสามารถด้านวิชาการและผลการเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ค่าเฉล่ีย 3.55 

อยู่ในระดบัมาก 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลีย่ของปัจจยัดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 

(S.D.) 
ระดบั 

1. รุ่นพ่ี/คนรู้จักเรียนอยู่ในสถาบันน้ันๆ เป็นผู้แนะน า 3.31 0.936 ปานกลาง 

2. เพ่ือน 3.29 0.928 ปานกลาง 
3. อาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่สอนในโรงเรียน 3.71 0.928 มาก 
4. ผู้ปกครอง 3.74  0.965 มาก 
5. ญาติพ่ีน้อง 3.14 1.054 ปานกลาง 
6. มีบุคคลที่ท่านประทบัใจ บุคคลที่มีช่ือเสยีงเป็นศษิย์เก่าหรือศษิย์ปัจจุบันในสถาบัน

นั้นๆ  

3.27 1.053 ปานกลาง 

7. การบังคับของผู้ปกครองหรือผู้ปกครองประสงค์จะให้ศกึษาต่อในสถาบันนั้นๆ 2.63 1.197 ปานกลาง 

 

ปัจจัยด้านบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนั้นพบว่า ผู้ปกครองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 

3.74 อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ อาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่สอนในโรงเรียน ค่าเฉล่ีย 3.71 ระดับมาก และรุ่นพ่ี/

คนรู้ จักเรียนอยู่ในสถาบันนั้นๆ เป็นผู้แนะน า ค่าเฉล่ีย 3.31 ระดับปานกลาง ตามล าดับ แต่ส าหรับการบังคับของ

ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองประสงค์ที่จะให้ศึกษาต่อในสถาบันนั้นๆ นั้นมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจน้อยที่สดุ โดยมีค่าเฉล่ีย 

2.63 อยู่ในระดบัปานกลาง 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉลีย่ของปัจจยัดา้นส่ือแนะแนว/แนะน า 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 

(S.D.) 
ระดบั 

1. การแนะน าจากสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทศัน์ หนังสอืพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่น

พับ อนิเทอร์เนต็ คู่มือการศกึษาต่อ เป็นต้น 

3.68 0.883 มาก 

2. มีข้อมูลจากการเข้าไปแนะแนวการศกึษาต่อของสถาบันนั้นๆ 3.71 0.843 มาก 
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ปัจจัยด้านสื่อแนะแนว/แนะน านั้น พบว่า การเข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อของแต่ละสถาบันนั้นมีผลต่อการ

ตัดสินใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.71 ระดับมาก รองลงมาคือ การแนะน าจากสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 

หนังสอืพิมพ์ นิตยสาร ใบปลิว แผ่นพับ อนิเทอร์เนต็ คู่มอืการศึกษา เป็นต้น ค่าเฉล่ีย 3.68 ระดบัมาก 

 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉลีย่ของปัจจยัดา้นคุณภาพและภาพลกัษณข์องสถาบนั 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 

(S.D.) 
ระดบั 

1. อายุ/ความเก่าแก่ของสถาบัน 3.45 0.900 ปานกลาง 
2. ช่ือเสยีงหรือการเป็นที่ยอมรับในสงัคมของสถาบัน 3.81 0.832 มาก 
3. ช่ือเสยีง/คุณภาพของอาจารย์ผู้สอนในสถาบันนั้นๆ 3.79 0.816 มาก 
4.ศษิย์เก่าของสถาบันน้ันๆ เป็นผู้มีช่ือเสยีงหรือมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 3.61 0.857 มาก 
5. ช่ือเสยีงของนักศกึษาปัจจุบัน  3.53 0.855 มาก 
6. ผลการประกนัคุณภาพการศกึษา หรือผลการจัดอนัดับ (university ranking  

ที่มีการเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ  

3.85 0.826 มาก 

 

ปัจจัยด้านคุณภาพและภาพลักษณ์ของสถาบันพบว่า ปัจจัยด้านผลการประกนัคุณภาพการศึกษาหรือผลการจัด

อนัดบั (university ranking) ที่มกีารเผยแพร่ทางสื่อต่างๆ มผีลต่อการตดัสนิใจมากที่สดุ โดยมค่ีาเฉล่ียอยู่ที่ 3.85 อยู่ใน

ระดับมาก รองลงมาคือ ด้านชื่อเสยีงหรือการเป็นที่ยอมรับในสงัคมของสถาบันนั้นๆ ค่าเฉล่ีย 3.81 ระดับมาก และด้าน

ชื่อเสยีง/คุณภาพของอาจารย์ผู้สอน ค่าเฉล่ีย 3.79 ระดับมาก ตามล าดับ แต่ปัจจัยอายุ/ความเก่าแก่ของสถาบนันั้นน้อย

ที่สดุ มค่ีาเฉล่ียอยู่ที่ 3.45 ระดบัปานกลาง 

 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลีย่ของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของสถาบนั 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 

(S.D.) 
ระดบั 

1. ขนาดพ้ืนที่ ความใหญ่โต และความทนัสมัยของอาคารเรียน 3.69 0.814 มาก 

2. ความสวยงาม และความร่มร่ืนภายในสถาบัน 3.83 0.788 มาก 

3. ความพร้อมและความทนัสมัยของอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน 3.94 0.790 มาก 

4. ที่ตั้งของสถาบัน (อยู่ใกล้บ้าน กลับบ้านได้สะดวกในวันหยุด หรือช่วงปิด

เทอม  

3.59 1.029 มาก 

5. สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย หอพัก 

WIFI ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์ สถานพยาบาล เป็นต้น 

3.80 0.701 มาก 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของสถาบันพบว่า ปัจจัยด้านความพร้อมและความทนัสมัยของอุปกรณ์การเรียนการ

สอนนั้นมีผลต่อการตัดสนิใจมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 3.94 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความสวยงามและความร่มรื่น

ภายในสถาบนั ค่าเฉล่ีย 3.83 ระดบัมาก และ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ค่าเฉล่ีย 3.80 ระดบัมาก ตามล าดบั แต่

ปัจจัยด้านที่ตั้งของสถาบนันั้น มผีลต่อการตดัสนิใจน้อยที่สดุ ค่าเฉล่ีย 3.59 อยู่ในระดบัมาก 

 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉลีย่ของดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 

(S.D.) 
ระดบั 

1. สนามกฬีา 3.69 0.859 มาก 

2. สถานที่ออกก าลังกาย  3.67 0.881 มาก 

3. หอพัก  3.76 1.014 มาก 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 

(S.D.) 
ระดบั 

4. WIFI (จุดบริการสญัญาณอนิเตอร์เนท็   3.78 0.969 มาก 

5. ห้องสมุด  3.91 0.822 มาก 

6. โรงอาหาร  3.88 0.843 มาก 

7. ห้องคอมพิวเตอร์  3.87 0.816 มาก 

8. สถานพยาบาล 3.84 0.853 มาก 

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เนื่องจากมีรายละเอยีดหลายปัจจัย ผู้วิจัยจึงได้แบ่งข้อค าถามเป็น 8 ประเดน็

ย่อย ประกอบด้วย สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย หอพัก WIFI ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องคอมพิวเตอร์ และ

สถานพยาบาล เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สดุ ผลการศึกษาพบว่า ห้องสมุด มีผล

ต่อการตัดสินใจมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 3.91 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ โรงอาหาร ค่าเฉล่ีย 3.88 ระดับมาก และห้อง

คอมพิวเตอร์ ค่าเฉล่ีย 3.87 ระดบัมาก ตามล าดบั ส าหรับสถานที่ออกก าลังกายนั้นน้อยที่สดุ ค่าเฉล่ีย 3.67 อยู่ในระดบัมาก 

 

ตารางท่ี 8 ค่าเฉลีย่ของปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมการศึกษา/แหล่งเงินทุน/ค่าใชจ่้ายต่างๆ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 

(S.D.) 
ระดบั 

1. ค่าธรรมเนียมในการศกึษาของสถาบันนั้นๆ 3.68 0.853 มาก 

2. ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของจังหวัดที่สถาบันแห่งน้ันตั้งอยู่ 3.68 0.822 มาก 

3. ทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบัน

นั้นๆ 

3.79 0.869 มาก 

ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา/แหล่งเงินทุน/ค่าใช้จ่ายต่างๆ พบว่า ปัจจัยด้านทุนการศึกษาและสิทธิ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันนั้นๆ มีผลต่อตัดสินใจมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 3.79 อยู่ในระดับมาก 

รองลงมาคือ ด้านค่าธรรมเนียมในการศึกษา และด้านค่าใช้จ่ายในการครองชีพของจังหวัดที่สถาบนัแห่งนั้นตั้งอยู่ เท่ากนั 

ค่าเฉล่ีย 3.68 อยู่ในระดบัมาก 

 

ตารางท่ี 9 ค่าเฉลีย่ของปัจจยัดา้นระบบการสอบคดัเลือก 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ค่าเฉลีย่ 
ค่าเบีย่งเบน 

(S.D.) 
ระดบั 

1. รูปแบบการรับนักศึกษา เช่น รับจากคะแนนแอดมิสช่ัน สอบตรง หรือเลือก

รับเข้าศกึษาจากทั้งสองทาง 

3.99 0.801 มาก 

2. วิชาที่ใช้สอบ เช่น ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ฟิสกิส ์หรือวิชาความถนัด 3.89 0.843 มาก 

3. อตัราการแข่งขันในการสอบเข้าคณะในสถาบันนั้นๆ 3.97 0.844 มาก 

ปัจจัยด้านระบบการสอบคดัเลือกพบว่า ปัจจัยด้านรปูแบบการรับนักศึกษา เช่น รับจากคะแนนแอดมสิชั่น สอบ

ตรง หรือเลือกรับเข้าศึกษาจากทั้งสองทางมีผลต่อการตัดสนิใจมากที่สุด ค่าเฉล่ีย 3.99 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 

อตัราการแข่งขนัในการสอบ ค่าเฉล่ีย 3.97 ระดบัมาก และวิชาที่ใช้สอบ ค่าเฉล่ีย 3.89 ระดบัมาก ตามล าดบั 

 

ผลการศึกษาเกี่ยวกบัความสนใจเขา้ศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลยันเรศวร 

นอกจากได้มีการสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกศึกษาต่อแล้ว ยังได้สอบถามความคิดเหน็

ของกลุ่มตวัอย่างเกี่ยวกบัความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมาจากแบบสอบถามส่วน

ที่ 3 ซึ่งเป็นข้อค าถามเป็นแบบปลายเปิด ผลการวิจัยแสดงได้ดงันี้  
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ตารางท่ี 10 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความสนใจเขา้ศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร ์ 

   มหาวิทยาลยันเรศวร  

ความสนใจ จ านวน (คน) รอ้ยละ 

สนใจ 815 35.1 

ไม่สนใจ 741 32.0 

ยังไม่แน่ใจ 606 26.1 

ไม่ตอบ 157 6.8 

รวม 2,319 100 

กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 35.10 สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มตัวอย่าง 

ร้อยละ 32.0 ไม่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 26.1 ยังไม่

แน่ใจว่าจะเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรหรือไม่ หลังจากนั้นได้สอบถามความประสงคข์องกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้า

ศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรหรือไม่ จ านวน 1,421 คน เกี่ยวกบัสาขาวิชาในคณะมนุษยศาสตร์ 

จ านวน 10 สาขาวิชา ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน พม่าศึกษา 

นาฏศิลป์ไทย ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก และดุริยางคศาสตร์ไทย ที่ประสงค์จะเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นอันดับ 1 และ 2 

พบว่า สาขาวิชาที่เลือกเป็นอนัดบั 1 มากที่สดุ 3 อนัดบัแรก คอื ภาษาองักฤษ ร้อยละ 36.8 รองลงมาคอื ภาษาไทย ร้อย

ละ 31.8 และภาษาจีน ร้อยละ 7.2 ตามล าดบั สาขาวิชาที่เลือกเป็นอนัดบั 2 มากที่สดุ 3 อันดับแรก คือ ภาษาองักฤษ 

ร้อยละ 25.4 รองลงมาคือ ภาษาไทย ร้อยละ 14.4 และภาษาจีน ร้อยละ 12.0 น่าสังเกตว่า สาขาวิชาที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามเลือกเป็นอนัดบั 2 มากที่สดุ 3 อนัดับแรก สอดคล้องกบัสาขาวิชาที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเป็นอนัดบั 1 

มากที่สดุ  

จากการพิจารณารายจังหวัดพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชรมีความสนใจเข้าศึกษาต่อใน

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมากที่สดุ ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือจังหวัดอุตรดิตถ์ ร้อยละ 37.7 และจังหวัด

พิจิตร ร้อยละ 37.2 ตามล าดับ และจังหวัดตากน้อยที่สดุ ร้อยละ 32.1 กลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าศึกษาต่อคณะ

มนุษยศาสตร์หรือไม่ ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชรมากที่สุดเช่นกัน ร้อยละ 29.0 รองลงมาคือจังหวัด

เพชรบูรณ ์ร้อยละ 28.1 และจังหวัดตาก ร้อยละ 28.0 ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างที่ไม่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะมนุษยศาสตร์ 

ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ในจังหวัดพิจิตรมากที่สดุ ร้อยละ 38.9 รองลงมาคอืจังหวัดสโุขทยั ร้อยละ 35.0 และจังหวัดอตุรดิตถ์ 

ร้อยละ 34.6 ตามล าดบั 

 

วิจารณ ์สรุปผล และอภิปรายผลการศึกษา 

1. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษาของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่าง และผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือก

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่างมากที่สดุ คือ ปัจจัยด้านระบบ

การสอบคัดเลือก รองลงมาคือ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา/แหล่งเงินทุน/ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ตามล าดับ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า นักเรียนมีความกังวลถึงความยากง่ายในการรับนิสิตเข้าศึกษาของแต่ละสถาบนั จึงมี

ความคิดว่าหากมีทางเลือกในการรับนักศึกษาหลายทางน่าจะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อได้มากที่สดุ ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณ

กาญจน์  กันธอินทร์ (2553  ที่กล่าวว่า เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างสนใจเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะปัจจัยที่ส  าคัญ 

ได้แก่ มีภมูิล าเนาอยู่ใกล้สถาบันการศึกษา และมีโควตาและโครงการจ านวนมากให้เลือก และสอดคล้องกบั ธนกฤต ยืน

ยงเดชา (2554  ที่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีโควตาและโครงการจ านวนมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะนักเรียนกลุ่ม

ตวัอย่างมคีวามต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษา ต้องการเพ่ิมโอกาสในเข้าศึกษาต่อ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

ของสถาบนัซึ่งเป็นปัจจัยที่มผีลต่อการตดัสนิใจ เป็นอนัดบั 2 พบว่า ปัจจัยด้านความพร้อมและความทนัสมัยของอุปกรณ์
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การเรียนการสอนนั้นมีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะนักเรียนมีความหวังว่า การเข้ามาศึกษาใน

สถาบนัอดุมศึกษาที่มคีวามพร้อมด้านอปุกรณก์ารเรียนการสอน จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 

สามารถเรยีนได้อย่างประสบผลส าเรจ็ นอกจากนั้น ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ พบว่า หอ้งสมุด มผีลมากที่สดุ ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะนักเรียนมีความหวังว่า การค้นคว้าเพ่ิมเติมนอกห้องเรียน โดยการเข้าห้องสมุด ซึ่งจะมีเอกสาร ต ารา 

หนังสอืประกอบการเรียนอย่างเพียงพอที่จะท าให้ผลการเรียนที่ดีขึ้น มากกว่าสิ่งอ านวยความสะดวกอื่นๆ เช่น สถานที่

ออกก าลังกาย สถานพยาบาล เป็นต้น ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความเหน็ว่ามีผลต่อการตัดสนิมากที่สดุเป็นอนัดับที่ 3 คือ 

ด้านค่าธรรมเนียมการศึกษา/แหล่งเงินทุน/ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจัยย่อย ยังพบว่า เรื่องของ

ทุนการศึกษาและสทิธปิระโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเข้าศึกษาต่อนั้น เป็นปัจจัยย่อยที่มผีลต่อการตัดสนิใจมากที่สดุ ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มรีายได้น้อย โดยอยู่ในช่วง 10,001-20,000 บาท และประกอบ

อาชีพเกษตรกรส่วนใหญ่ และมีความคาดหวังที่จะได้รับทุนการศึกษา รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะอ านวยและ

ช่วยเหลือให้สามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาได้ ดังทฤษฎีความคาดหวังของวรมู (Victor H.Vroom, 1964  ที่กล่าวถงึ

แรงจูงใจว่าเป็นสิ่งที่ก  าหนดทศิทางในการกระท าเพ่ือให้ได้มาตามสิ่งที่หวังไว้  

2. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 คือ เพ่ือศึกษาความสนใจในการเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 

ร้อยละ 37.70 สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า มีภมูิล าเนาอยู่

ใกล้สถาบันการศึกษา และมีโควตาและโครงการจ านวนมากให้เลือก ซึ่งเป็นการ เพ่ิมโอกาสในเข้าศึกษาต่อ ซึ่งสอดคล้อง

กบัผลการวิจัยของ วรรณกาญจน์  กนัธอนิทร์ (2553  และสอดคล้องกบั ธนกฤต ยืนยงเดชา (2554  ที่กล่าวว่า จบจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วจะมีโอกาสในการประกอบอาชีพสูงกว่าสถาบันอื่น  และมีโควตาและโครงการจ านวนมาก 

นอกจากนั้นผลการศึกษาสาขาวิชาที่ประสงคจ์ะเลือกศึกษาต่อเป็นอนัดบัที่หนึ่งและอนัดบัที่สองพบว่า 3 สาขาวิชาแรก คอื 

ภาษาองักฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน ตามล าดบั หากพิจาณาความถี่พบว่า สาขาวิชาที่ถูกเลือกเป็นอนัดบั 1 และ 2 คอื 

ภาษาองักฤษ และภาษาไทย ได้รับความนิยมจากกลุ่มตวัอย่างเป็นอย่างมากมจี านวนกว่า 400 คน ซึ่งอนัดบัที่ 3 ถดัมามี

จ านวนไม่ถึง 100 คน และสาขาวิชาที่เลือกเป็นอันดับ 2 จ านวน 3 สาขาวิชาแรก คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ

ภาษาจีน ตามล าดบัเช่นกนั ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กลุ่มตวัอย่างมคีวามคิดเหน็ว่า ภาษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ

การประกอบอาชีพในอนาคต ประกอบกบัเหตผุลที่ได้รับส่วนใหญ่จะเกี่ยวกบัความชอบเรียนด้านภาษาต่างประเทศ และ

เป็นประโยชน์ต่องานในอนาคต หางานท าได้ง่าย ดังทฤษฎีความคาดหวังของวรูม (Victor H.Vroom, 1964  ที่กล่าวถงึ

แรงจูงใจว่าเป็นสิ่งที่ก  าหนดทศิทางในการกระท าเพ่ือให้ได้มาตามสิ่งที่หวังไว้  

 

สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 1  คณะและมหาวิทยาลัยควรด าเนินการเข้าไปให้ข้อมูลการศึกษาต่อแก่นักเรียนยังโรงเรียนต่างๆ ในเชิงรุก 

หรืออาจมีการเชิญให้รุ่นพ่ีที่ก  าลังศึกษาต่อในสาขาวิชาต่างๆ ที่เด่นด้านกิจกรรม เด่นด้านการเรียน ร่วมไปแนะแนวให้

ข้อมูลเพ่ือดงึดูดความสนใจให้มากย่ิงขึ้น และนอกจากนั้น ควรมุ่งเนน้ใหข้อ้มูลไปท่ีผูป้กครองและอาจารยแ์นะแนวหรือ

อาจารยท่ี์สอนในโรงเรียนของนกัเรียนเป็นพิเศษ เนื่องจากจากผลการศึกษาพบว่า บุคคลที่มีอทิธพิลต่อการตัดสินใจ

มากที่สดุคอื ผู้ปกครอง และอาจารย์ในโรงเรียน  

 2  คณะและมหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการประชาสมัพันธใ์ห้ข้อมูลเกี่ยวกบัทุนการศึกษาและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ 

ที่จะได้เมื่อเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อาทิ ทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน ทุนแลกเปล่ียนระหว่าง

ประเทศ เป็นต้น 

 3  กลุ่มตัวอย่างที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดก าแพงเพชรมาก

ที่สดุ รองลงมาคอื อตุรดติถ ์พิจิตร พิษณโุลก สโุขทยั นครสวรรคแ์ละเพชรบูรณเ์ท่ากนั อทุยัธานี และตาก ตามล าดบั จะ

เหน็ได้ว่าที่สนใจน้อยที่สดุคอื จังหวัดอทุยัธานีและตาก ซึ่งอาจจะมาจากระยะที่ห่างไกลของจังหวัดนั้นๆ และมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น คณะและมหาวิทยาลัยอาจะเลือกล าดับความส าคัญในการเข้าไปแนะแนวการศึกษาต่อ โดยอาจพิจารณามุ่งไปที่
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จังหวัดที่ให้ความสนใจน้อยที่สดุ เพ่ือเร่งดงึความสนใจให้นักเรียนกลุ่มเหล่านั้นเปล่ียนความประสงค ์และสนใจเข้าศึกษา

ต่อมากยิ่งขึ้น หากจะพิจารณาเพ่ิมเตมิในกลุ่มที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์หรือไม่นั้น พบว่า มา

จากจังหวัดก าแพงเพชรมากที่สุดเช่นกัน รองลงมาคือ ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย พิษณุโลก และอุตรดิตถ์

ตามล าดับ ซึ่งคณะหรือมหาวิทยาลัยควรเร่งเข้าไปให้ข้อมูล แนะแนวการศึกษาต่อ ดึงความสนใจให้นักเรียนกลุ่มนี้สนใจ

และตดัสนิใจเข้าศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป 

 4  คณะและมหาวิทยาลัยควรมุ่งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีเว็บไซต์หรือหน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยหลายหน่วยงาน ซึ่งได้รับการตอบรับและเป็นที่จับตามองของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีเป็นอย่างมาก 

คณะหรือมหาวิทยาลัยอาจสมัครขอรับการจัดอนัดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑต่์างๆ ทั้งระดับชาติ หรือนานาชาติ และเน้น

การประชาสมัพันธต์ามช่องทางดงักล่าว  

 5  คณะและมหาวิทยาลัยควรมุ่งจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการ

สอน ปรับปรุงสถานที่ห้องสมุดให้มีความทนัสมัย และมุ่งเผยแพร่ประชาสมัพันธถ์ึงประเดน็ต่างๆ เหล่านี้  และน ามาเป็น

ข้อมูลในการประชาสมัพันธเ์ผยแพร่มหาวิทยาลัย  

6  คณะและมหาวิทยาลัยอาจเพ่ิมข้อมูลเกี่ยวกบัการได้งานท า อาชีพต่างๆ ที่เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว สามารถ

ประกอบอาชีพใดได้บ้าง ตลอดจนอาชีพที่น่าสนใจในปัจจุบันของศิษย์เก่า เพ่ือการประชาสมัพันธเ์ผยแพร่มหาวิทยาลัย 

นอกจากนั้นในแต่ละสาขาวิชาของคณะมนุษยศาสตร์ที่ยังมีผู้สนใจไม่มากนักอาจมีสาเหตุมาจากคิดว่าเป็นภาษาที่ยากต่อ

การศึกษา ดงันั้นอาจต้องเร่งประชาสมัพันธใ์ห้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพ่ือดงึดูดความสนใจให้เลือกเข้าศึกษาต่อมากย่ิงขึ้น 

หรืออาจด าเนินการวิจัยเพ่ิมเตมิเป็นรายสาขาวิชา 

 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1   การสอบถามถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจศึกษาต่อในการวิจัยครั้งต่อไป อาจออกแบบแบบสอบถาม ให้

ผู้ตอบแบบสอบถามใส่ตัวเลขล าดับความส าคัญของแต่ละปัจจัย เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ชัดเจนกว่านี้  เนื่องจากในการ

วิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยเลือกใช้ค่าเฉล่ีย และผลการวิเคราะห์ที่ได้ในแต่ละปัจจัยมีผลใกล้เคียงกนัมาก ท าให้ยากต่อการคัดเลือก

หรือการพิจารณาปัจจัยที่นักเรียนมีความต้องการ มาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้ตรงต่อความ

ต้องการเป็นพิเศษ 

2  ในการเลือกโรงเรียนส าหรับส่งแบบสอบถาม ควรพิจารณาถึงสดัส่วนของแผนการเรียนของกลุ่มตัวอย่างให้

สอดคล้องกบัหน่วยงานที่ประสงคจ์ะใช้ข้อมูลวิจัย  

3   ส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป อาจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจหรือปัจจัยที่ต้องการในการศึกษาต่อใน

แยกแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้ทราบถงึความต้องการศึกษาต่อเฉพาะสาขาวิชา และเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตดัสนิใจ

บริหารจัดการแต่ละหลักสตูรโดยเฉพาะอกีด้วย 
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยนี้มวีัตถุประเพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเวลาของนิสติและเปรียบเทยีบสภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะ

สงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ตามอตัลักษณ์ 5 ด้าน มหาวิทยาลัยนเรศวร ตัวแปรที่ใช้ศึกษาคือสภาพการจัดการเวลาและอัต

ลักษณ ์5 ด้านของมหาวิทยาลัย กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย คอื นิสตินิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

จาก 4 ภาควิชา โดยใช้การค านวนของเครจชี่มอร์แกน รวมทั้งสิ้นจ านวน 264 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( x ̄ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผล

การศึกษาพบว่า 1) สภาพการจัดการเวลาของนิสติในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x ̄ = 3.43) 2) สภาพการจัดการ

เวลาของนิสติเมื่อพิจารณาตามอตัลักษณร์ายด้าน พบว่า ระดบัการจัดการเวลาของนิสติสงูสดุคือ ด้านเก่งครองชีวิต (x ̄ = 

3.64) 3) เปรียบเทยีบสภาพการจัดการเวลาของนิสติ โดยภาพรวมและรายด้านพบว่า ค่าเฉล่ียของเพศชายและเพศหญงิ 

อยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α) และผลการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนระหว่างภาควิชากบัสภาพการจัดการเวลาของนิสติ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่าภาควิชาต่างกนัมสีภาพการ

จัดการเวลาของนิสติในระดบัที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α) 

ค าส าคญั: การจัดการเวลา  นิสติชั้นปีที่ 2  คณะสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

Abstract 

         The objectives of this research were 1) to study the level of profile of time management of second year 

students of Faculty of Social Sciences with Naresuan University students’five identities (Smart at work, Smart in 

people skills, Smart with ideas, Smart in life skills, and Smart at problem solving). In addition 2) To compare 

among departments with profile of time management of second year students of Faculty of Social Sciences with 

Naresuan University students’five identities. The sample of this study was 204 students that ware selected from the 

second year students of Faculty of Social Sciences Naresuan University. The study used questionnaires to collect 

data. And used frequency, percentage, means and standard deviation’s method to compare the result-analyzed data. 

The results of the study were as follows: 1) the highest of profile of time management of second year students of 

Faculty of Social Sciences with Naresuan University students’five identities. It was the smart in life skills (x ̄ = 

3.64); and 2) to compare among departments with profile of time management of second year students of Faculty 

of Social Sciences with Naresuan University students’five identities. The research found that profile of time 

management of second year students of Faculty of Social Sciences was not differ statistically significant at the 0.05 level.  

Keywords: Time Management, Second Year Student, Faculty of Social Sciences, Naresuan University 
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บทน า 

  ในโลกปัจจุบัน องค์การของภาครัฐและเอกชนล้วนแต่มีการแข่งขันกันแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ

บริหารจัดการหลากหลายด้าน เช่น การบริหารจัดการด้านบุคคล ด้านธุรกจิการตลาด ด้านการเงิน และด้านอื่นๆ ดังนั้น

เวลาเป็นตัวแปรส าคัญในการท าสิ่งเหล่านี้ ให้ลุล่วงไปได้ การจัดการเวลาจึงเป็นสิ่งที่ส  าคัญในการด าเนินชีวิตเพ่ือน าไปสู่

ความส าเรจ็ มีข้อเปรียบเทยีบมากมายให้เราได้ตระหนักถึงความส าคัญ เช่น เราได้เปรียบเทยีบเวลาเป็นเสมือนชีวิตที่ได้

เกดิมาพร้อมเราและตายไปพร้อมกบัเรา เราเปรียบเทยีบเวลาเป็นเสมอืนสมบตัชิิ้นแรกและชิ้นสดุท้ายของชีวิต เพ่ือให้เรา

ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารจัดการเวลามากย่ิงขึ้ น แต่เมื่อเราได้มองลึกลงไป เวลาที่ผ่านมาเรานั้นได้ให้

ความส าคญัเกี่ยวกบัเวลาน้อยลงหรือไม่ มคี าพูดที่บุคคลที่ไม่ทราบชื่อแต่ข้อความของเขาได้ส่งต่อจ านวนมาก (อ้างองิจาก 

Make Economics Real, 2011) ที่ ว่า ถ้าอยากรู้ ว่าเวลา 4 ปีมีค่าขนาดไหน ถามนิสิตนักศึกษาที่เพ่ิงรับปริญญาจาก

มหาวิทยาลัย ถ้าอยากรู้ ว่าเวลา 1 ปีมค่ีาขนาดไหน ถามนักเรียนที่สอบไล่ตก ถ้าอยากรู้ ว่าเวลา 9 เดอืนมค่ีาขนาดไหน ถาม

แม่ที่เพ่ิงคลอดลูก ถ้าอยากรู้ ว่าเวลา 1 วินาทมีีค่าขนาดไหน ถามคนที่รอดตายจากอุบัติเหตุอย่างหวุดหวิด จะเหน็ได้ว่า

เวลาจะส าคญัมากแค่ไหนขึ้นอยู่กบัสถานการณณ์แ์ละความจ าเป็นของบุคคล  

 ดังนั้น การบริหารจัดการ (Management) จึงมีส่วนช่วยในการก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่             

(Griffin, Ricky W., 1999) อันประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) เครื่องจักร (Machine) 

วิธกีาร (Method) และการบริหาร (Management) หรือที่นิยมเรียกกนัว่า 6M’s ให้มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล ตรง

ตามเป้าหมายขององค์การ ได้อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (Cost-effective) ตัดสนิใจได้อย่างถูกต้อง (Right decision) 

และมีการปฏบิัตกิารส าเรจ็ตามแผนที่ก  าหนดไว้ แล้วท าไมต้องจัดการเวลา? เรามีเวลาเท่าๆกนั เมื่อเราเอาอตัราส่วนของ

เวลาคือ 24 ชั่วโมง มาจ าแนกออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งแบ่งออกในอตัราส่วน 8: 8: 8 นั่นคือเรามีเวลา 8 ชั่วโมงส าหรับเวลา

การท างาน  เรามเีวลา 8 ชั่วโมงส าหรับครอบครัวและเรามเีวลา 8 ชั่วโมง ส าหรับการพักผ่อนของแต่ละวัน    

 ด้วยเหตุนี้  การบริหารจัดการเวลา จึงมีส่วนส าคัญในการช่วยให้การท างานเสรจ็ทันตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

และเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารจัดการองคก์าร (6M’s) ได้เป็นอย่างดอีกีด้วย           การ

บริหารจัดการเวลายังสามารถพิสจูน์ด้านความถนัดของบุคคลในการท างานขององค์การได้ เมื่อองค์การมีความต้องการ

บุคลากรที่มีคุณภาพที่เหมาะสมกบังาน และตรงกบัสายงาน (put the right man on the right job) เป็นตัวช่วยในการคดั

กรองบุคลากรให้ท างานได้อย่างดี มีความสามารถ และสามารถบริหารสิ่งต่างๆให้ดีตามมา อย่างไรกต็ามชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัยที่มคีวามเป็นอสิระในการด าเนินชีวิตมากท าให้นิสติอาจมองข้ามถงึความส าคญั และปล่อยปละละเลยให้เวลา

เดนิผ่านไปอย่างไร้ค่า หรือไม่ได้มกีารวางแผนการเรียน การท างาน และการจัดล าดบัความส าคญัของงานที่มปีระสทิธภิาพ 

จึงจะเหน็ได้ว่า ท าไมนิสติบางกลุ่มถงึได้ประสบความส าเรจ็ในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ท าไมนิสติบางกลุ่มไม่สามารถ

ประสบความส าเรจ็ได้ตามที่ได้ตั้งใจก่อนเข้าร้ัวมหาวิทยาลัย ท าไมคนบางกลุ่มถงึมเีวลามากในการท าภารกจิต่างๆ แต่บาง

คนกลับไม่มเีวลาเพ่ือท าสิ่งเหล่านั้น สิ่งที่กล่าวมาอาจขึ้นอยู่กบัการบริหารจัดการเวลาของนิสติใช่หรือไม่  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งได้ก าหนดอตัลักษณน์ิสติไว้ 5 

ด้าน ได้แก่ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา ทั้งนี้  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยนเรศวรก้าวสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ และเพ่ือผลักดนัให้นิสติที่เข้าศึกษาในชั้นปีที่ 1 สามารถส าเรจ็การศึกษา และเป็นบณัฑติที่

มคีุณภาพตามอตัลักษณข์องมหาวิทยาลัย (ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร, (2554) 

 โดยในส่วนคณะสงัคมศาสตร์มีปฏิธานมุ่งมั่นสู่การเป็นคณะวิชาที่เน้นการศึกษาวิจัยประเดน็ด้านสังคมศาสตร์

อย่างเข้มข้น การสร้างนวัตกรรม ด้วยมาตรฐานทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล (ประวัติคณะสังคมศาสตร์, 

2558) มหีน่วยงานทั้งหมด 5 หน่วยงาน คอื ส านักงานเลขานุการคณะ ภาควิชาจิตวิทยา ภาควิชาประวัตศิาสตร์ ภาควิชา

สงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา และภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ส าหรับนิสติคณะสงัคมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 เป็น

ผู้ที่ผ่านการปรับตัวภายในร้ัวมหาวิทยาลัย ซึ่งบางคนใช้เวลาปรับตัวอย่างรวดเรว็ บางคนปรับตัวค่อนข้างช้า และบางคน

ไม่สามารถปรับตัวได้โดยผลการเรียนไม่ดีนัก ด้วยเหตุนี้บางส่วนจึงต้องการหาที่เรียนใหม่ ไม่มีสมาธกิบัการเรียน ล้มเลิก

ความตั้งใจต่างๆได้ง่าย เมื่อเราได้ค านึงถึงความตั้งใจของนิสิตที่เพ่ิงเข้าสู่ ร้ัวมหาวิทยาลัยตามความใฝ่ฝันของตน 
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มหาวิทยาลัยจะสามารถวางรากฐานให้กับนิสติได้ โดยการวางรูปแบบที่เป็นมาตรฐานให้กับนิสติชั้นปีที่ 1 เพ่ือสามารถ

ประยุกตใ์ช้ให้เข้ากบัสถานการณต่์าง ๆ  

 ด้วยเหตผุลดงักล่าว ผู้วิจัยจึงเกดิแรงจูงใจที่จะศึกษาค้นคว้าสภาพการจัดการเวลาของนสิติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้น

ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือที่จะได้ทราบสภาพการจัดการเวลาของนิสติดงักล่าวให้เป็นไปตามอตัลักษณ์มหาวิทยาลัย

ทั้ง 5 ด้าน คอื เก่งงาน เก่งคน เก่งคดิ เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา และเปรียบเทยีบสภาพการจัดการเวลาของนิสติ

คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจ าแนกตามภาควิชา เพ่ือก่อเกิดประโยชน์ในการน าผลการวิจัย

เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งหาแนวทาง ที่จะช่วยให้การจัดการเวลาเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ และ

นิสติสามารถส าเรจ็การศึกษาตามเป้าหมายได้อย่างมคีุณภาพ 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

  ประชากร ได้แก่ นิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 326 คน   

 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559 การใช้สตูรวิธกีาร

ค านวณของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie,R.V. and Morgan,D.W., 1970) ซึ่งก าหนดให้สดัส่วนของลักษณะที่สนใจใน

กลุ่มประชากรเท่ากับ 0.5 มีความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จ านวน 264 คน 

จ าแนกออกเป็น 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 57 คน ภาควิชาจิตวิทยา จ านวน 

36 คน ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา จ านวน 76 คน และภาควิชาประวัตศิาสตร์ จ านวน 95 คน รวมทั้งสิ้น 264 คน  

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบบั ซึ่งแบ่งการสอบถามออกเป็น 2  ตอน ได้แก่ 

ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 

(Check List) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สดุ ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อย และ

ระดบัน้อยที่สดุ เป็นข้อค าถามเกี่ยวกบัความคดิเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ผู้ศึกษาค้นคว้าจัดท าขึ้ นโดยมีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้                

1) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการเวลาของนิสติ 2) สร้างแบบสอบถามสภาพการจัดการเวลา

ของนิสิต น าแบบสอบถามไปปรึกษากับที่ปรึกษา และแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 3) น าแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน 6 คน เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 4) น าเครื่องมือการศึกษาไปให้

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้คะแนนความคดิเหน็ โดยพิจารณาข้อที่มค่ีา  IOC ≥  0.50  เป็นข้อที่ใช้ได้  และข้อที่มค่ีา IOC ต ่า

กว่า 0.50 ข้อค าถามนั้นตัดออกไป หรือน าไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ 5) น าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไข ตามค าแนะน า

ของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดลองใช้ (Tryout) กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และ 6) ปรับปรุงแบบสอบถามเป็นฉบับ

สมบูรณ ์เพ่ือน าไปเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง 

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลได้ด าเนินการ ดงันี้  

1. เสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เพ่ือออกหนังสอืขออนุญาต

เกบ็รวบรวมข้อมูลจากนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ทั้ง 4 ภาควิชา ซึ่ งผู้ศึกษาเป็นผู้ด าเนินการแจกและเก็บ

แบบสอบถามด้วยตนเอง 

2. จ านวนแบบสอบถามที่เกบ็รวบรวมข้อมูลทั้งหมด 264 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จ านวน 264 ฉบับ คิดเป็น

ร้อยละ 100 
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ผลการศึกษา 

  ผู้ศึกษาแบ่งการน าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

ปีการศึกษา 2559 ตามอตัลักษณ ์5 ด้าน มหาวิทยาลัยนเรศวร ดงันี้  

1. สภาพการจัดการเวลาของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามอัตลักษณ์ 5 ด้าน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถจ าแนกตามสถานภาพดงันี้  

1.1  จ าแนกตามเพศของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พบว่า 1) สภาพการจัดการเวลา

ของนิสติเพศชายคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดยรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ( x ̄  = 3.46)  2) สภาพ

การจัดการเวลาของนิสติเพศหญิงคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x ̄  = 3.43) 

1.2  จ าแนกตามภาควิชาของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พบว่า 1) สภาพการจัดการ

เวลาของนิสติภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x ̄  = 3.51) 2) สภาพการจัดการ

เวลาของนิสิตภาควิชาจิตวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x ̄  = 3.35) 3) สภาพการจัดการเวลาของนิสิต

ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x ̄  = 3.44) และ 4) การจัดการเวลาของนิสติ

ภาควิชาประวัตศิาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x ̄  = 3.41) 

2. สภาพการจัดการเวลาของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามอัตลักษณ์ 5 ด้าน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง ( x ̄  = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

2.1  สภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ด้านเก่งงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( x ̄  

= 3.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสิตอันดับสูงสุด คือ การใช้เวลาในการจัดล าดับ

ความส าคัญในเรื่องความรับผิดชอบ ความกล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันมั่นเพียร การใช้ภาษา การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ และจรรยายบรรณในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม และสภาพการจัดการเวลาของนิสติอนัดบัน้อยที่สดุ คอื การใช้

เวลาในการประเมินผลเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความกล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันมั่นเพียร การใช้ภาษา การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และจรรยายบรรณในวิชาชีพเพ่ือให้ได้ผลเป็นอนัที่พอใจ 

2.2  สภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ด้านเก่งคน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x ̄  

= 3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสติอนัดับสงูสดุ คือ การใช้เวลาในการวางแผนด้าน

การมีมนุษยสัมพันธ์ทั้งการพูดและการวางตัว มีจิตสาธาณะ การท างานเป็นทีม มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่าง

เหมาะสม และสภาพการจัดการเวลาของนิสติอนัดบัน้อยที่สดุ คอื การใช้เวลาในการวิเคราะห์ แยกแยะ ท าความเข้าใจ ใน

เรื่องการมมีนุษยสมัพันธ์ทั้งการพูดและการวางตวั มจีิตสาธาณะ การท างานเป็นทมี มคีวามเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่าง

ชัดเจน 

2.3  สภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ด้านเก่งคดิ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( x ̄  

= 3.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสิตอนัดับสงูสุด คือ การใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกบัการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทศันคติเชิงบวก และมีผลงานนวัตกรรมเพ่ือน าผลที่ได้ไปแก้ไขปัญหา

ในคร้ังต่อไป และสภาพการจัดการเวลาของนิสติอนัดับน้อยที่สดุ คือ การใช้เวลาในการจัดล าดับความส าคัญของการคดิ

ริเริ่มสร้างสรรค ์การใฝ่รู้ใฝ่เรียน มทีศันคตเิชิงบวก และมผีลงานนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 

2.4  สภาพการจัดการเวลาของนสิติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ด้านเก่งครองชีวิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x ̄  

= 3.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสิตอนัดับสงูสุด คือ การใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา

เกี่ยวกบัการมีพฤติกรรมกรรมที่ดใีนการเรียน และการมีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) เพ่ือน าผลที่ได้ไป

แก้ไขปัญหาในคร้ังต่อไป และสภาพการจัดการเวลาของนิสติอนัดับน้อยที่สดุ คือ การใช้เวลาในการก าหนดเป้าหมายทั้ง

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ส าหรับการมีพฤติกรรมกรรมที่ดีในการเรียน และการมีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ชีวิต 

(ปลอดอบายมุข) ได้อย่างหมาะสม 
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2.5  สภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ด้านเก่งพิชิตปัญหา โดยรวมอยู่ในระดับ ปาน

กลาง ( x ̄  = 3.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสิตอันดับสูงสุด คือ การใช้เวลาในการ

จัดล าดบัความส าคญัของการแก้ไขปัญหาส่วนตวั การแก้ไขปัญหาการงานได้อย่างเหมาะสม และสภาพการจัดการเวลาของ

นิสติอนัดับน้อยที่สดุ คือ การจัดสรรเวลาส าหรับการแก้ไขปัญหาส่วนตัว การแก้ไขปัญหาการงานได้อย่างเหมาะสมตาม

ระยะเวลาที่ได้ก าหนด 

3. เปรียบเทยีบสภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามอตัลักษณ์ 5 

ด้าน มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มคีวามแตกต่างทางเพศและภาควิชาสรปุได้ดงันี้  

3.1  ความแตกต่างระหว่างเพศกบัสภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ตามอตัลักษณ์ 5 ด้าน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมและรายด้านโดยรวมพบว่า ค่าเฉล่ียของเพศชายและเพศหญิง

อยู่ในระดบัที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α) 

3.2  ความแปรปรวนระหว่างภาควิชากบัสภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 ตามอตัลักษณ์ 5 ด้าน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมและรายด้านโดยรวมพบว่า ภาควิชาต่างกนัมีสภาพการ

จัดการเวลาของนิสติในระดบัที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α) 

3.3 ความแตกระหว่างภาควิชา โดยการทดสอบรายคู่ตามวิธกีารของเชฟเฟ่ อตัลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง 

5 ด้าน จ าแนกตามภาควิชา พบว่า สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 การศึกษา 2559 อยู่ใน

ระดบัที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α)  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

  1. สภาพการจัดการเวลาของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ตามอัตลักษณ์ 5 ด้าน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า ได้ดงันี้  

1.1 จ าแนกตามเพศของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 พบว่า สภาพการจัดการเวลาของ

นิสติเพศชายและเพศหญิง โดยรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยอตัลักษณ์ที่นิสติปฏบิัติได้มากที่สุดคือ 

ด้านเก่งครองชีวิต 

1.2 จ าแนกตามภาควิชาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่า สภาพการจัดการ

เวลาของนิสติทั้ง 4 ภาควิชาอยู่ในระดบัปานกลางถงึระดบัมาก โดยอตัลักษณท์ี่นิสติปฏบิตัไิด้มากที่สดุคือ ด้านเก่งครองชีวิต  

จึงสรุปได้ว่านิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 แม้มีความแตกต่างระหว่างเพศหรือภาควิชาที่นิสิตสังกัด แต่มี

ความคดิเหน็ที่ไม่แตกต่างกนั คอือตัลักษณท์ี่นิสติปฏบิัตไิด้มากที่สดุคอื ด้านเก่งครองชีวิต ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์เหตผุลได้ 3 

ประเดน็ใหญ่ได้ดังนี้  1) นิสิตมีวัยวุฒิที่ใกล้เคียงกัน 2) นิสิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกนั               3) สถาน

การณ์ณ์หรือประสบการณข์องนิสติ จากประเดน็ทั้ง 3 ข้อ ที่กล่าวมาจะเหน็ได้ว่ามีส่วนที่นิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

มคีวามคดิเหน็ที่ไม่แตกต่างกนั 

2. สภาพการจัดการเวลาของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามอัตลักษณ์ 5 ด้าน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

2.1 สภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ด้านเก่งงาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สภาพการจัดการเวลาของนิสติอนัดับสงูสดุ คอื การใช้เวลาในการจัดล าดับความส าคญัในเรื่อง

ความรับผิดชอบ ความกล้าหาญ เสียสละ อดทน ขยันมั่นเพียร การใช้ภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

จรรยายบรรณในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะนิสติคณะสงัคมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ได้ให้ความส าคัญอยู่บ้าง

ในการใช้เวลาเพ่ือจัดล าดับความคัญแต่อาจไม่มากนัก เนื่องจากในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น  จึงจ าเป็นอย่าง

ย่ิงที่จะต้องพัฒนาในส่วนนี้ และส่วนอื่นๆ ในล าดับที่รองลงมา ซึ่งตรงกบั วส ุแสงสงิแก้ว (2549) ที่ได้กล่าวว่า “สาเหตุ

หลักที่ท าให้คนเราจัดล าดับความส าคัญของงานได้ไม่ถูกต้องกค็ือ การพยายามที่จัดล าดับความส าคัญ โดยขาดข้อมูลที่
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บอกว่า ท าไมงานนี้จึงส าคญัและมกี าหนดส่งเมื่อไหร่” มหาวิทยาลัยควรให้การสนับสนุนหรือมีการจัดฝึกอบรมให้แก่นิสติ

ก่อนเข้าศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานให้แก่นิสติได้พัฒนาไปสู่บณัฑติที่พึงประสงคด้์านเก่งงานต่อไป 

2.2 สภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ด้านเก่งคน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสิตอันดับสูงสุด คือ การใช้เวลาในการวางแผนด้านการมีมนุษย

สมัพันธท์ั้งการพูดและการวางตัว มีจิตสาธาณะ การท างานเป็นทมี มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้  

อาจเป็นเพราะนิสติคณะสงัคมศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าใจในเร่ืองการด าเนินชีวิตการเข้าสงัคมกบับุคคลอื่นเป็นพ้ืนฐานอยู่

แล้ว การใช้เวลาในการวางแผนเพ่ือพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ การท างานเป็นทมี เข้าใจตนเอง           และผู้อื่น ก็

เป็นส่วนช่วยให้นิสติมีศักยภาพในการมนุษยสมัพันธท์ั้งการพูดและการวางตัว แต่เนื่องจากในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง จึงท าให้รู้ ว่ามนีิสติบางกลุ่มไม่ได้มกีารวางแผนในด้านเก่งคนมากนัก จึงจ าป็นอย่างย่ิงที่มหาวิทยาลัยได้ฝึกนิสิตให้มี

การแผนในเร่ืองดงักล่าวและเร่ืองอื่นๆ อย่างที่กรกฏ พิชัยชาญ (2552) ได้กล่าวว่า “คนที่ประสบความส าเรจ็ในชีวิตต้อง

รู้จักวางแผนในทุกๆเร่ือง จะไม่ขออธบิายว่าวางแผนอย่างไร เพราะชีวิตของแต่ละคนกม็วีิถทีางที่แตกต่างกนั” และสหวัสส ์

(2544) ได้ให้ความหมายว่า  การวางแผนล่วงหน้าเป็นการใช้เวลาอย่างฉลาดและมีประสทิธผิลส าหรับการใช้เวลาที่ต้อง

ท ากจิกรรมของแต่ละอย่าง เป็นการสร้างวินัยในตวัเองและเป็นการพัฒนาอกีด้วย  

2.3 สภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ด้านเก่งคิด โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสติอนัดับสงูสดุ คือ การใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัการคดิ

ริเร่ิมสร้างสรรค์ การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทัศนคติเชิงบวก และมีผลงานนวัตกรรมเพ่ือน าผลที่ได้ไปแก้ไขปัญหาในคร้ังต่อไป 

ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าใจการแก้ไขปัญหาการเรียนและการมีทัศนคติในเชิงบวก 

สามารถแก้ไขปัญหาในรปูแบบเดิมอยู่บ้าง แต่เนื่องจากในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง อาจมนีิสติบางกลุ่มที่ไม่สามารถ

แก้ไขปัญหาเบื้ องต้นได้ หรือไม่ทราบแนวทางการแก้ไขปัญหา มหาวิทยาลัยอาจต้องให้ความส าคัญในเชิงลึกหรือสร้าง

แนวทางหรือช่องทาง การรับรู้ ปัญหาของนิสติให้มากชึ้น พร้อมประชาสมัพันธช่์องทางดงักล่าวให้นิสติได้รับทราบก่อนเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัย  

2.4 สภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ด้านเก่งครองชีวิต โดยรวมอยู่ในระดบั มาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสติอนัดับสงูสุด คือ การใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการมี

พฤตกิรรมกรรมที่ดใีนการเรียน และการมพีฤตกิรรมที่ดใีนการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) เพ่ือน าผลที่ได้ไปแก้ไขปัญหาใน

ครั้งต่อไป ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เพ่ิงก้าวผ่านก้าวแรกในชีวิตของมหาวิทยาลัย ซึ่ ง

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรพ้ืนที่เพ่ือรองรับนิสติชั้นปีที่ 1 และดูแลนิสติอย่างเขม็งวดเพ่ือป้องกนันิสติไม่ให้หลงไปในทางที่ผดิ 

อาทเิช่น หอพักนิสติ ศูนย์อาหาร สถานที่ออกก าลังกาย สวนสาธารณะและส่วนอื่นๆ  ที่จ าเป็นต่อนิสติ จึงมผีลให้นิสติมีมี

พฤตกิรรมกรรมที่ดใีนการเรียน และการมพีฤตกิรรมที่ดใีนการใช้ชีวิต (ปลอดอบายมุข) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ

เป็นจุดเด่นมากกว่าด้านอื่นๆ อกีด้วย  

2.5 สภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ด้านเก่งพิชิตปัญหา  โดยรวมอยู่ในระดับ ปาน

กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสิตอันดับสูงสุด คือ การใช้เวลาในการจัดล าดับ

ความส าคัญของการแก้ไขปัญหาส่วนตัว การแก้ไขปัญหาการงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้  อาจเป็นเพราะนิสิตคณะ

สังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้ให้ความส าคัญในเร่ืองของการจัดล าดับความส าคัญทั้งเร่ืองส่วนตัวและเร่ืองของงานที่ได้รับ

มอบหมายอยู่พอสมควร แม้ว่าอนัดับสงูสดุจะเป็นเรื่องของการจัดอนัดับเป็นเพียงระดับปานกลางเท่านั้น มหาวิทยาลัย

ควรมีแนวทางหรือจัดอบรมกลยุทธใ์ห้นิสิตได้เลง็เหน็ถึงความส าคัญของปัญหาในเ ร่ืองส่วนตัว และและการงานที่ได้รับ

มอบมาย 

กล่าวโดยสรปุ แม้แต่ละด้านจะมจุีดเด่นแต่ในภาพรวมของแต่ละด้านอยู่ในระดบัปานกลาง เท่านั้น ผู้วิจัยเหน็ว่า

มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมในเร่ืองของการจัดการเวลาให้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปีแรก เพ่ือให้นิสติมี

พ้ืนฐานและเข้าใจในการจัดการเวลา ทั้งด้านการเรียน การพักผ่อน และมนุษยสัมพันธ์ เพ่ือให้นิสิตได้ก้าวไปสู่ การเป็น

บณัฑติตามอตัลักษณข์องมหาวิทยาลัย 
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3. เปรียบเทยีบสภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 การศึกษา 2559 ตามอตัลักษณ์ 5 

ด้าน มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มคีวามแตกต่างทางเพศและภาควิชาสรปุได้ดงันี้  

3.1 ความแตกต่างระหว่างเพศกบัสภาพการจัดการเวลาของนิสติคณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

ตามอตัลักษณ์ 5 ด้าน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมและรายด้านโดยรวมพบว่า ค่าเฉล่ียของเพศชายและเพศหญิง

อยู่ในระดบัที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α) 

3.2 ความแปรปรวนระหว่างภาควิชากบัสภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 

2559 ตามอตัลักษณ์ 5 ด้าน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมและรายด้านโดยรวม พบว่าภาควิชาต่างกนัมีสภาพการ

จัดการเวลาของนิสติในระดบัที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α)  

3.3 ความแตกระหว่างภาควิชา โดยการทดสอบรายคู่ตามวิธกีารของเชฟเฟ่ อตัลักษณ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้ง 

5 ด้าน จ าแนกตามภาควิชา พบว่าสภาพการจัดการเวลาของนิสิต คณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อยู่ใน

ระดบัที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α) 

 กล่าวโดยสรุป  สภาพการจัดการเวลาของนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ชั้ น ปีที่  2  ปีการศึกษา 2559                    

ตามอตัลักษณ ์5 ด้าน มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อน ามาเปรียบเทยีบสภาพการจัดการเวลาของนสิติในสภาพที่ต่างกนั หรือ

ใช้วิธกีารทางวิจัยที่มคีวามหลากหลายแล้ว สภาพการจัดการเวลาของนิสติ คณะสงัคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

อยู่ในระดบัที่ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α) 

 

สรุปผลการศึกษา 

  สภาพการจัดการเวลาของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 ตามอัตลักษณ์ 5 ด้าน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยภาพรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง ( x ̄  = 3.43) และเมื่อน ามาเปรียบเทยีบสภาพ

การจัดการเวลาของนิสิตโดยจ าแนกเพศและภาควิชาในสภาพที่ต่างกนั หรือใช้วิธีการทางวิจัยที่มีความหลากหลายแล้ว 

สภาพการจัดการเวลาของนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 (เนื่องจากค่า Sig. > α) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาค้นคว้าวิจัยสถาบัน ฉบับนี้  ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วิเชียร อนิทะส ีอาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าวิจัยสถาบัน ซึ่งได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ข้อคิดเหน็  และตรวจ

แก้ข้อบกพร่องต่างๆ มาโดยตลอด  

งานวิจัยฉบับนี้ ได้รับความกรุณาอย่างสูงจากกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่พิจารณาอนุมัติ          

ทุนวิจัยสถาบนั ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสงูไว้ ณ ที่นี้  
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บทคดัย่อ 

 การวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพ่ือประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคามและเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเสริมพลังอ านาจในงาน บรรยากาศองค์กรกับ

สมรรถนะของบุคลากร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 

รวมทั้งสิ้นจ านวน 156 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือที่ใช้คือ แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอนได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคล 

การเสริมพลังอ านาจในงาน บรรยากาศองตก์ร และสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิเคราะห์ค่า

ความเชื่อมั่นของเคร่ืองมอืได้เท่ากบั .961, .897, .876 สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคอื ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั ผลการวิจัยเป็นดงันี้  

   1. ระดับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อเรียงล าดบั

มากที่สดุ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ด้านความสามารถด้านวิชาการ( X =4.13) ด้านความสามารถแก้ไขปัญหา( X =4.11) และ

ด้านคุณธรรม และจริยธรรม( X =4.11) ตามล าดับ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านความสามารถด้านวิชาการที่มี

ระดบัสมรรถนะของบุคลากรของคณะครศุาสตร์มากที่สดุคอื งานที่รับผดิชอบสามารถก าหนดเกณฑม์าตรฐานและตัวชี้ วัด

ได้อย่างเป็นรปูธรรม( X =4.32) ส่วนระดบัสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามน้อยที่สดุคอื ด้านการ

ท างานเป็นทมี( X =4.02) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านการท างานเป็นทมีที่มีระดับสมรรถนะของบุคลากรคณะ

ครศุาสตร์น้อยที่สดุคอื การส่งเสริมให้เกดิความรัก สามคัคใีนองคก์ร( X =3.92) 

   2. สมรรถนะของบุคลากร )(Y มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทุกตัวแปร )XX( 166  ยกเว้นตัวแปร เพศ )X( 1

ระยะเวลาปฏบิตังิานในมหาวิทยาลัย )X( 3 และการส่งเสริมพลังอ านาจในงาน )X( 4  

   3. สมรรถนะของบุคลากร )Y( มคีวามสมัพันธท์างลบกบัอายุ )X( 2 และบรรยากาศองคก์ร )X( 5  

ค าส าคญั: สมรรถนะ บุคลากร สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม การเสริมพลังอ านาจในงาน 

บรรยากาศองคก์ร 

 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to evaluate personnel’s level of competency in Rajabhat Maha 

Sarakham university and 2) to seek the relationship among personal factors, reinforcement in work and 

organization atmosphere with personnel s’ level of competency in Rajabhat Maha Sarakham University. The 

sample subjects consisted of 156 staffs who worked in Rajabhat Maha Sarakham University in 2016. They were 

selected by the simple random sampling technique. The research instrument was a questionnaire with four parts: 

personal factors, reinforcement in work, organization atmosphere and competency of Rajabhat Maha Sarakham 
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university personnel. The reliability index of the questionnaire was .961, .897 and .876. The research statistics 

used were the percentage, mean, standard deviation and Pearson Correlation. 

 The result were found as follows; 

     1. The findings showed that the overall competentency of Rajabhat Maha Sarakham university personnel 

was at a high level. The three highest competencies of Rajabhat Maha Sarakham University personnel consisted of  

academic competency ( X =4 .13), problem-solving skills( X =4 .11) and virtue and morality ( X =4 .11) 

respectively. The highest academic competency of Rajabhat Maha Sarakham University personnel was responsibility 

for standard criteria and concrete indicators( X =4 .32). Whereas, the lowest competency of Rajabhat Maha 

Sarakham University personnel was teamwork skills( X =4.02). The lowest competency in teamwork skill of 

Rajabhat Maha Sarakham University personnel  was developing love and unity( X =3.92). 

     2. The findings indicated that the competency of the university personnel was related positively to all 

variables  except for gender, work experiences and work authority improvement. 

     3. Lastly, the finding revealed that the competency of the university personnel was related negatively 

to age and work environment. 

Keywords: competency, personnel, competencies of Rajabhat Maha Sarakham  university personnel, reinforcement 

in work, organization atmosphere 

 

บทน า 

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จึงได้น าแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ(Competency) มาใช้ในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลส าหรับข้าราชการพลเรือนในประเทศไทย ที่มุ่งพัฒนาให้ข้าราชการมีศักยภาพที่เหมาะสม เพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนเป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญในการพัฒนาประเทศมากย่ิงขึ้น 

แนวคิดเกี่ยวกบัสมรรถนะที่ส  านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนน ามาประยุกต์ใช้นั้น มีทั้งในระดับของนักบริหาร

ระดบัสงู และระดบัของข้าราชการโดยทั่วไปโดยมแีนวโน้มจะขยายให้คลอบคลุมไปยังทุกระดบั รายละเอยีดของสมรรถนะ

ดงักล่าวได้แก่ 1) สมรรถนะส าหรับนักบริหารระดบัสงู 2) สมรรถนะของข้าราชการในอนาคต ซึ่งมุ่งค้นหาคุณสมบัติหรือ

คุณลักษณะเฉพาะส าหรับข้าราชการซึ่งมใีนตวับุคคลที่ท าให้บุคคลนั้นสามารถปฏบิัตงิานได้ประสบผลส าเรจ็หรือบรรลุผล

ในระดับเลิศ ส าหรับประเทศไทยได้ให้ความหมายของสมรรถนะ(Competency) ไว้ในกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National 

Qualifications Framework(Thailand NQF) ซึ่ งในปัจจุบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ได้ให้ความส าคัญกับ

สมรรถนะ(Competency) โดยมองว่าสมรรถนะนั้นเป็นปัจจัยหรือเกณฑใ์นการวัดศักยภาพหรือความสามารถของบุคคล

รวมทั้งใช้เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาพนักงานโดยมองว่าเป็นโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพ

หรือศักยภาพทนัต่อการเปล่ียนแปลง(ดนัย เทยีนพุฒ, 2540) อย่างไรกต็าม ค าว่าสมรรถนะน ามาใช้ตั้งแต่ปี 2516 โดย

เกดิขึ้นจากแนวคดิของ David Mc Clelland นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด สหรัฐอเมริกาที่ได้กล่าวถงึความสมัพันธ์

ระหว่างคุณลักษณะที่ดขีองบุคลากรในองค์กร กบัระดบัทกัษะ ความรู้  ความสามารถเพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะที่ดนีั้น ซึ่ง

ต่อมาได้มีผู้น าแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้โดย การก าหนดปัจจัยพ้ืนฐานในต าแหน่งงานหนึ่งๆ นั้น จะต้องมีพ้ืนฐาน

ทกัษะ ความรู้  และความสามารถหรือพฤติกรรมใดบ้างและอยู่ในระดับที่เท่าไร จึงจะท าให้บุคคลนั้นมีคุณลักษณะที่ดต่ีอ

การปฏบิัติงานอย่างมปีระสทิธภิาพและได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ขององคก์ร(สกุญัญา รัศมีธรรมโชติ, 2548)ทั้งนี้มผีล

การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่มีข้อสนับสนุนว่า เมื่อน าตัวแบบสมรรถนะ(Competency 

Model) มาใช้ในองคก์รแล้ว จะท าให้การบริหารงานบุคคลมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น อกีทั้งเป็นตวัก าหนดในเรื่องของการ

จ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนให้กบัผู้ปฏิบัติตาม ที่มีผลงานดีและเป็นเคร่ืองมือช่วยในการบริหารให้บรรลุเป้าหมาย

ขององคก์รอกีด้วย 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญในการตอบสนอง

นโยบายการปฏริปูระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธเ์ป็นหลัก มกีารวัดผลงานอย่างเป็น

รูปธรรม มีการพัฒนาหรือปฏิรูปองค์การที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลที่มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผล

สมัฤทธิ์ตามแนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พันธกจิ เป้าหมายขององค์กร โดย

การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 

และเป็นมหาวิทยาลัยที่มกีารบริหารจัดการที่ดซีึ่งมภีารกจิในการบริหารจัดการ ด้านการผลิตบณัฑติ ด้านการวิจัย ด้านการ

บริหารวิชาการแก่สงัคมด้านอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นต่อไป บุคลากรทุกสายงานสามารถปฏบิัติหน้าที่

ต่างๆได้อย่างมีประสทิธิภาพนั้น จ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร การเสริมพลังอ านาจในงาน เช่น การ

ได้รับอ านาจ การได้รับโอกาส และบรรยากาศภายในองคก์ร โดยมุ่งพัฒนาความรู้  ทกัษะความสามารถและทศันคติที่ดีต่อ

การปฏบิัติงาน ตลอดจนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพ่ือจะท าให้ผลการปฏบิัติงานในปัจจุบัน

เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ทนัต่อกระแสของการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั สามารถแข่งขนัในเวทตีั้งแต่ระดบัประเทศถึงระดับสากล

ได้ จึงน าแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรในหน่วยงานต้องพัฒนา

ตนเองให้มปีระสทิธภิาพมากย่ิงขึ้น  

 จากเหตุผลและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะ ประเมนิ

ระดับสมรรถนะ รวมทั้งอธิบายปัจจัยส่วนบุคล ลักษณะทางสังคมของบุคลากรและหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจั ยส่วน

บุคคล การเสริมพลังอ านาจในงาน บรรยากาศองค์กร กับสมรรถนะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม เพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นข้อมูลในการก าหนดตวัแบบสมรรถนะ(Competency Model) ตามบทบาทหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในยุคการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือให้เป็นกรอบมาตรฐานในการวัดทักษะ ความรู้  ความสามารถ 

วิเคราะห์หาจุดอ่อน ตลอดจนวางแผนการฝึก อบรมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้

สมรรถนะยังถือเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ อาทิ การสรรหา 

คดัเลือก การประเมนิทกัษะและการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้สมรรถนะและคุณลักษณะ

เชิงพฤติกรรมของบุคลากรตามที่หน่วยงานต้องการ สอดคล้องกบัผลการด าเนินงาน วิสยัทศัน์ พันธกจิ และวัฒนธรรม

องค์กร เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่น าไปสู่ความส าเรจ็อนัเป็นเป้าหมายหลักของ

การพัฒนาบุคลากร 

 

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1. ประชากรในโครงการวิจัยคร้ังนี้คอื บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่ปฏบิตังิานในระหว่างปี

การศึกษา 2559 

 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ปีการศึกษา 2559 จ าแนกออกเป็น 4 กลุ่มงานคอื พนักงานวิชาการ จ านวน 39 คน ข้าราชการ จ านวน 20 

คน พนักงานราชการ จ านวน 15 คน ลูกจ้างจ านวน 73 คน และกลุ่มอื่นๆ จ านวน 10 คน รวมจ านวนทั้งสิ้น 156 คน 

โดยการสุ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยคณะผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้ด้วยตนเอง 200 ฉบบัและได้รับคืน

เป็นแบบสอบถามที่สมบูรณจ์ านวน 156 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 78 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัและการหาคุณภาพ 

 การวิจัยนี้ ใช้แบบสอบถาม(Questionnaires)ที่คณะผู้วิจัยประยุกตใ์ช้แบบสอบถามมาประกอบในพิจารณา

ประกอบเนื้อหา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอนคอื 

    ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ(Checklist) 

    ตอนที่ 2 แบบสอบถามการเสริมพลังอ านาจในงาน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating scales) 5 ระดบั 

โดยคณะผู้วิจัยได้น าทดลองใช้พบว่า มค่ีาความเชื่อมั่นเท่ากบั .961(รายละเอยีดภาคผนวก ข : 79) 
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    ตอนที่ 3 แบบสอบถามบรรยากาศองคก์ร เป็นค าถามแบบใช้ความถี่ในการก าหนดระดบัมาตราส่วนประมาณ

ค่า(Rating scales) 5 ระดบั โดยคณะผู้วิจัยได้น าทดลองใช้พบว่า มค่ีาความเชื่อมั่น(ความเที่ยง)เท่ากบั .897 

    ตอนที่ 4 แบบสอบถามสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า(Rating scales) 5 ระดับ โดยแบ่งออกได้ 11 ประเดน็คือ 1)การท างานมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ 2)การมุ่งเน้นบริการที่ดี 3)

คุณธรรมจริยธรรม 4)การท างานเป็นทมี 5)ทกัษะด้านการใช้ความคิด 6)ด้านภาวการณ์เป็นผู้น า 7)ความสามารถด้าน

วิชาการ 8)ด้านการบริหาร 9)ทกัษะการสื่อสาร 10)ทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยี และ11)การบริหารทรัพยากรอย่างคุ่ม

ค่า โดยแต่ละประเดน็คณะผู้วิจัยได้น าทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 43 คน พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .900, 

.908, .912, .908, .960, .899, .855, .793, .834, .855, .812 ตามล าดบั 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเกบ็ข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตวัอย่างด้วยตนเองพบว่า ได้แบบสอบถาม

ที่สมบูรณท์ั้งสิ้นจ านวน 156 ฉบบั คดิเป็นร้อยละ 78 ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูโดยมลี าดบัขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูลดงัต่อไปนี้  

      1. วิ เคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างโดยการหาความถี่(Frequency)และค านวณค่าร้อยละ

(Percentage) 

      2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการเสริมพลังอ านาจในงานและด้านบรรยากาศองคก์ร จากแบบสอบถาม ด้วยการหา

ค่าเฉล่ีย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

      3. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรและอธบิายปัจจัยส่วนบุคล ลักษณะทางสงัคม

ของบุคลากร จากแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าเฉล่ีย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

      4. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน(Pearson product-moment correlation coefficient) 

ปัจจัยส่วนบุคคล การเสริมพลังอ านาจในงาน บรรยากาศองคก์รกบัสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัย  

สถติิท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลคณะผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ค านวณจากโปรแกรม

ส าเรจ็รปูวิเคราะห์ค่าสถติขิองข้อมูลต่อไปนี้  

 1. สถติแิละการวิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมขีั้นตอนดงัต่อไปนี้  

  1.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

  1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรและอธบิายปัจจัยส่วนบุคล ลักษณะทาง

สังคมของบุคลากรมหาวิทยาลัยจากแบบสอบถาม ด้วยการหาค่าเฉล่ีย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard 

Deviation) 

  1.3 วิเคราะห์ข้อมูลหาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การเสริมพลังอ านาจในงาน บรรยากาศ

องคก์รกบัสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยจากแบบสอบถาม โดยหาค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธแ์บบเพียร์สนั(Pearson 

product-moment correlation coefficient) 

 2. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพแบบตรวจสอบแบบสอบถาม 

  2.1 หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อโดยใช้ Item-total Correlation 

  2.2 หาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบบัโดยใช้ค่าสมัประสทิธิ์แอลฟา(Alpha Coefficient) ตามวิธกีารของครอ

นบาค(Cronbach) 
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ผลการศึกษา 

  1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของของบุคลากร โดยค านวณร้อยละและค่าเฉล่ีย ได้ดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของบุคลากรที่ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

     - ชาย 

     - หญิง 

150 

70 

80 

100.00 

46.70 

53.30 

2. สถานะ 

     - พนักงานวิชาการ 

     -- ข้าราชการ 

     - พนักงานราชการ 

     - ลูกจ้าง 

     - อื่นๆ 

150 

39 

18 

13 

73 

8 

100.00 

25.80 

11.90 

8.60 

48.30 

5.30 

รายการ X  .D.S  

อายุ 31.68 6.43 

ระยะเวลาปฏบิตังิาน 6.99 3.52 

 จากตารางที่ 1 พบว่า เป็นบุคลากรเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 46.70 และเป็นบุคลากรเพศหญงิ คดิเป็นร้อยละ 

53.30 เป็นพนักงานวิชาการ คดิเป็นร้อยละ 25.80 ข้าราชการ คดิเป็นร้อยละ 11.90 เป็นพนักงานราชการ คดิเป็นร้อย

ละ 8.60 เป็นลูกจ้าง คดิเป็นร้อยละ 48.30 อายุเฉล่ีย 31.68 ปี และปฏบิตังิานมาแล้วเฉล่ีย 6.99 ปี 

 2. ผลการประเมนิระดบัสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยค านวณค่าเฉล่ียและส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดงัตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ประเมนิระดบัสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

รายการ X  .D.S  แปลผล อนัดบั 

1. ด้านการท างานให้บรรลุผลสมัฤทธิ์  4.08 .74 มาก 6 

2. ด้านการมุ่งเน้นการให้บริการ 4.09 .75 มาก 4 

3. ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 4.11 .78 มาก 3 

4. ด้านท างานเป็นทมี 4.02 .79 มาก 11 

5. ด้านการใช้ความคิด 4.08 .76 มาก 8 

6. ทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.08 .75 มาก 7 

7. ด้านภาวะผู้น า 4.08 .68 มาก 5 

8. ด้านความสามารถด้านวิชาการ 4.13 1.02 มาก 1 

9. ด้านทกัษะในการสื่อสาร 4.07 .73 มาก 9 

10. ด้านความสามารถแก้ไขปัญหา 4.11 .69 มาก 2 

11. ด้านการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4.06 .72 มาก 2 

รวมเฉลีย่รวม 4.08 .76 มาก - 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดบัสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

และเมื่อเรียงล าดบัมากที่สดุ 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ด้านความสามารถด้านวิชาการ( X =4.13) ด้านความสามารถแก้ไข

ปัญหา( X =4.11) และด้านคุณธรรม และจริยธรรม( X =4.11) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านความสามารถด้าน

วิชาการที่มรีะดบัสมรรถนะของบุคลากรของคณะครศุาสตร์มากที่สดุคอื งานที่รับผดิชอบสามารถก าหนดเกณฑม์าตรฐาน
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และตวัชี้วัดได้อย่างเป็นรปูธรรม( X =4.32) ส่วนระดบัสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามน้อยที่สดุ

คอื ด้านการท างานเป็นทมี( X =4.02) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านการท างานเป็นทมีที่มรีะดบัสมรรถนะของ

บุคลากรคณะครศุาสตร์น้อยที่สดุคอื การส่งเสริมให้เกดิความรัก สามคัคใีนองคก์ร( X =3.92) 

 

 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ(์Interrelation Coefficient) ระหว่างตวัแปร

ทั้งหมด ดงัตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ค่าสมัประสทิธิ์สหสมัพันธ(์Interrelation Coefficient) ระหว่างตวัแปร 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า  

   1. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า สมรรถนะของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม )Y( มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทุกตัวแปร )XX( 166  ยกเว้นตัวแปร เพศ )X( 1

ระยะเวลาปฏบิตังิานในมหาวิทยาลัย )X( 3 และการส่งเสริมพลังอ านาจในงาน )X( 4  

     2. สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม )Y( ภายใน 11 ตัวแปรคือ สมรรถนะของ

บุคลากรด้านการท างานให้บรรลุผลสมัฤทธิ์ )X( 6 สมรรถนะของบุคลากรด้านการมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี )X( 7 สมรรถนะ

ของบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม )X( 8 สมรรถนะของบุคลากรด้านการท างานเป็นทีม )X( 9 สมรรถนะของ

บุคลากรด้านทักษะด้านการใช้ความคิด )X( 10 สมรรถนะของบุคลากรด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ )X( 11

สมรรถนะของบุคลากรด้านภาวะผู้น า )X( 12 สมรรถนะของบุคลากรด้านความสามารถทางวิชาการ )X( 13 สมรรถนะของ

บุคลากรด้านทักษะการสื่อสาร )X( 14 สมรรถนะของบุคลากรด้านความสามารถการแก้ไขปัญหา )X( 15 สมรรถนะของ

บุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า )X( 16 มคีวามสมัพันธท์างบวกระหว่างกนัทุกตวัแปร 

    3. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่มีความสัมพันธ์  ทางลบ พบว่า 

สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม )Y( มีความสมัพันธท์างลบกบัอายุ )X( 2 และบรรยากาศองคก์ร

)X( 5  โดยความสมัพันธท์างลบระหว่างตวัแปรอื่นๆมดีงันี้  

     3.1 อายุ )X( 2 มีความสมัพันธท์างลบกบัสมรรถนะของบุคลากรด้านการส่งเสริมพลังอ านาจในงาน

)X( 4  ด้านการท างานเป็นทมี )X( 9 ด้านสมรรถนะของบุคลากรด้านทกัษะด้านการใช้ความคิด )X( 10 ด้านความสามารถ

การแก้ไขปัญหา )X( 15 และด้านการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า )X( 16  

     3.2 ระยะเวลาปฏบิตังิานในมหาวิทยาลัย )X( 3 มคีวามสมัพันธท์างลบกบับรรยากาศองคก์ร )X( 5  

     3.3 บรรยากาศองคก์ร )X( 5 มคีวามสมัพันธท์างลบกบัสมรรถนะของบุคลากรด้านทกัษะการสื่อสาร

)X( 14   
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อภิปรายผลการศึกษา 

1. ระดับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมากที่สดุ 3 ล าดับแรกคือ ด้านความสามารถ

ด้านวิชาการ( X =4.13) ด้านความสามารถแก้ไขปัญหา( X =4.11) และด้านคุณธรรม และจริยธรรม( X =4.11) โดย

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านความสามารถด้านวิชาการที่มรีะดบัสมรรถนะของบุคลากรของคณะครศุาสตร์มากที่สดุคอื 

งานที่รับผิดชอบสามารถก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้ วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม( X =4.32) ส่วนระดับสมรรถนะของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามน้อยที่สดุคือ ด้านการท างานเป็นทมี( X =4.02) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

ของด้านการท างานเป็นทีมที่มีระดับสมรรถนะของบุคลากรคณะครุศาสตร์น้อยที่สุดคือ การส่งเสริมให้เกิดความรัก 

สามคัคใีนองคก์ร( X =3.92) ดงันั้นควรมเีครือข่ายความร่วมมอืจากผู้เกี่ยวข้อง(Stakeholder)ทั้งภายในและภายนอกของ

มหาวิทยาลัยเช่น สภามหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะต้องน าไปเป็นแนวทางในการก าหนด

นโยบายให้เกิดกระบวนการที่เกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่องในการกระตุ้นระดับสมรรถนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ

สามารถใช้ท านายความส าเรจ็มหาวิทยาลัยได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับวิธกีารท านายแบบเดิมที่พิจารณาสมรรถนะของ

บุคคลจากระดบัการศึกษา คะแนนสอบที่ได้รับจากสถาบนัการศึกษา รวมทั้งผลการสอบแข่งเข้าท างาน ทั้งนี้องคก์รต้องท า

ตวัแบบสมรรถนะของแต่ละต าแหน่งที่ต้องการไว้เพ่ือใช้ประกอบการสรรหาบุคคล การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน รวมทั้ง

การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพราะว่าสมรรถนะท าให้ได้มาซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสงู

ท าให้ได้คนที่เหมาะกับงานมากขึ้นท าให้เกิดการเพ่ิมผลผลิตและลดอัตราการลาออกและนั่นหมายถึงการพัฒนาและ

ความส าเรจ็ขององค์การบนปัจจัยที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่สดุยอด ดังนั้นการจ าแนกต าแหน่งงานใน

อนาคตมหาวิทยาลัยจะต้องอ้างองิและน าเอากรอบสมรรถนะมาใช้เพ่ือท าให้การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาด ารงต าแหน่งมี

ความคล่องตัวและได้บุคลากรที่มีความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในสาขาหรือต าแหน่งที่ต้องการ อกีทั้งยังช่วยให้

บุคลากรมแีรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้มสีมรรถนะเพ่ิมสงูขึ้นเพ่ือความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเอง ซึ่งผลการ

ประเมินระดับสมรรถนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในระดับต้นๆเป็นสมรรถนะหลัก(Core Competency) ซึ่ง

เป็นคุณสมบัติของข้าราชการหรือพนักงานทุกคนต้องมีเพ่ือให้บรรลุความส าเรจ็ขององค์การ เช่น ความรอบรู้ เกี่ยวกบั

องค์การ ความซื่อสตัย์ ความใฝ่รู้  ความรับผิดชอบ ความเชื่อมโยง ยังไม่มีสมรรถนะในงานหรือสมรรถนะที่เกี่ยวกบังาน

(Functional Competency Job Competency) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัตงิานด้านนั้นๆ พึงมี เพ่ือให้งานส าเรจ็

และได้ผลผลิตตามที่ต้องการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงควรลองน า Competency มาใช้ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ เพราะการปฏริูประบบการจัดการภาครัฐแนวใหม่นี้ มุ่งเน้นการท างานที่รวดเรว็ มี

เป้าหมายและมีความเป็นมืออาชีพ เพราะว่าบุคลิกลักษณะของคนในองค์กรที่สะท้อนให้เหน็ถึงความรู้  ทักษะ ทัศนคติ 

ความเชื่อ และอุปนิสัย ที่จะช่วยส่งเสริมให้คนๆ นั้นสามารถแสดงผลงานในการปฏิบัติงานต าแหน่งนั้นๆ ได้สูงกว่า

มาตรฐาน สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงานหรือเรียกว่า “Job competency” 

2. สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม )(Y มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสมรรถนะของ

บุคลากรด้านการท างานให้บรรลุผลสมัฤทธิ์ )X( 6 สมรรถนะของบุคลากรด้านการมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี )X( 7 สมรรถนะ

ของบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม )X( 8 สมรรถนะของบุคลากรด้านการท างานเป็นทีม )X( 9 สมรรถนะของ

บุคลากรด้านทักษะด้านการใช้ความคิด )X( 10 สมรรถนะของบุคลากรด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ )X( 11

สมรรถนะของบุคลากรด้านภาวะผู้น า )X( 12 สมรรถนะของบุคลากรด้านความสามารถทางวิชาการ )X( 13 สมรรถนะของ

บุคลากรด้านทักษะการสื่อสาร )X( 14 สมรรถนะของบุคลากรด้านความสามารถการแก้ไขปัญหา )X( 15 สมรรถนะของ

บุคลากรด้านการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า )X( 16 มีความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างกันทุกตัวแปร ซึ่งผลการศึกษา

ความสมัพันธข์องสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีความสมัพันธท์างบวกกบัทุกตัวแปรแสดงให้

เหน็ว่าสมรรถนะท าให้ได้มาซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสงู, ท าให้ได้คนที่เหมาะกับงานมากขึ้นท าให้เกิด

การเพ่ิมผลผลิตและนั่นหมายถึงการพัฒนาและความส าเร็จขององค์การบนปัจจัยที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดผลการ

ปฏบิัติงานที่สดุยอด ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Hay Group(2004) ที่พบว่า สมรรถนะเป็นตัวชี้ วัดที่ชัดเจนของ

ความส าเรจ็ในการคดัเลือกบุคคลเข้าท างานมปีระโยชน์ในการประเมนิและการพัฒนาพนักงานท าให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ที่
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แตกต่าง จุดแขง็ จุดอ่อนของสมาชิกแต่ละคนในทมีงาน ดังนั้นผู้น าควรน ากรอบสมรรถนะมาใช้พัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่

องค์กรที่มีสมรรถนะสูง(High Performance Organization) ซึ่งถือได้ว่าเป็นการน าเอาการเปล่ียนแปลงที่ส  าคัญมาก

ประการหนึ่งเข้ามาในองค์กร เพราะจะส่งผลกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรในภาพรวมอีกทั้งยังมีผลกระทบต่อ

บุคลากรที่อยู่ในองค์กรทั้งหมดด้วย(นิสดารก์ เวชยานนท์. 2550) ดังนั้นการสร้างการยอมรับหรือความผูกพัน

(Commitment)ของบุคลากร ควรค านึงวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม(Culture & Value) เนื่องจากคุณลักษณะของ

บุคคลตามสมรรถนะของต าแหน่งงาน เมื่อรวมกันเข้าหลายต าแหน่งหลายๆ คนกจ็ะกลายเป็นความรู้สมรรถนะของ

องค์กร(Organizational Competency) และนอกจากนั้นควรค านึงถึงวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  เพราะ

นอกจากจะเป็นสิ่งที่บอกว่าควรมีระดับสมรรถนะ(Proficiency Levels) กี่ระดับและเป็นสิ่งที่ท  าให้ทราบว่าในช่วงเวลาต่อ

จากนี้  เป็นระยะเท่าใด องค์กรจะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคคลในด้านใดบ้าง เพ่ือสนองตอบวิสัยทัศน์และกลยุทธ์

ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ เตือนใจ พิทยาวัฒนชัย(2548 : 118-119) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอทิธพิลต่อ

สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซึ่งพบว่า ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล บรรยากาศองค์การ วุฒิการศึกษา 

บรรยากาศองค์การด้านการเปิดโอกาสให้เรียนรู้ โดยการทดลอง ความชัดเจนของเป้าหมายและนโยบาย และโครงสร้าง

องค์การ มีความสมัพันธก์บัสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล และการศึกษาของเบญจพร วรรณูปถัมภ์ และบุญ

เล้ียง ทุมทอง2(2555) ที่ได้ศึกษาสมรรถนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พบว่า สมรรถนะของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ )Y( มีความสมัพันธท์างบวกกบัทุกตัวแปรยกเว้นตัวแปรเพศ อายุ และระยะเวลาปฏิบัตงิาน

ในมหาวิทยาลัย 

 3. สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
)Y(
มีความสัมพันธ์ทางลบกับอายุ

)X( 2 และ

บรรยากาศองค์กร
)X( 5 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะบุคลากรของคณะครุศาสตร์รวมทั้งของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานบางเรื่อง 

บางคร้ังการใช้อ านาจที่ได้รับจากหัวหน้าฝ่าย/งาน ยังขาดทั้งอ านาจที่เป็นทางการคอื ความชัดเจนของงาน การได้อสิระใน

การตัดสินใจ รวมทั้งการปฏิบัติงานยังขาดความสอดคล้องกับพันธกิจของฝ่าย/งาน/คณะ และอ านาจที่ไม่เป็นทางการ

ได้แก่ หัวหน้าแผนก เพ่ือนร่วมงาน ดังนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกมาทั้งจากความรู้  ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ 

ตลอดจนบุคลิกลักษณะภายในที่บุคลากรของคณะพึงมีเป็นพ้ืนฐานและใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และ

เกดิผลงานสงูสดุตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามต้องการน้อย 

 

สรุปผลการศึกษา 

 1. ระดับสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมากที่สดุ 3 ล าดับแรกคือ ด้านความสามารถ

ด้านวิชาการ( X =4.13) ด้านความสามารถแก้ไขปัญหา( X =4.11) และด้านคุณธรรม และจริยธรรม( X =4.11) โดย

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของด้านความสามารถด้านวิชาการที่มรีะดบัสมรรถนะของบุคลากรของคณะครศุาสตร์มากที่สดุคอื 

งานที่รับผิดชอบสามารถก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้ วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม( X =4.32) ส่วนระดับสมรรถนะของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามน้อยที่สดุคือ ด้านการท างานเป็นทมี( X =4.02) โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

ของด้านการท างานเป็นทีมที่มีระดับสมรรถนะของบุคลากรคณะครุศาสตร์น้อยที่สุดคือ การส่งเสริมให้เกิดความรัก 

สามคัคใีนองคก์ร( X =3.92) 

 2. สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม )Y( มีความสัมพันธ์ทางบวกกับทุกตัวแปร

)XX( 166  ยกเว้นตัวแปร เพศ )X( 1 ระยะเวลาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย )X( 3 และการส่งเสริมพลังอ านาจในงาน

)X( 4   

 3. สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม )Y( มีความสัมพันธ์ทางลบกับอายุ )X( 2 และ

บรรยากาศองคก์ร )X( 5   
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การศึกษาแนวทางการสร้างแฟ้มภาพกฤตศิลป ์ลวดลายภายในอุโบสถ 

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 

    สุดธิดา  นิ่มนวล1* และ วิภาพรรณ ติปัญโญ2  

 

ClipArt  images as drawing references of  Wat Phra Singh 

Sudtida Nimnual1* and Vipaphan Tipunyo2 

 
1 หลักสูตรออกแบบส่ือสาร สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   
2 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่   

1 Communication Design, Arts and Architecture, Rajamagala University of Technology Lanna., Meuang Chiangmai, Chiangmai  
2 Cultural Studies Center, Rajamagala University of Technology Lanna., Meuang Chiangmai, Chiangmai 

* Corresponding author. E-mail address : jomtok@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาแนวทางการสร้างแฟ้มภาพกฤตศิลป์ ลวดลายภายในอุโบสถวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นงานวิจัยเชิง

คุณภาพ  เพ่ือสร้างองค์ความรู้  ในด้านการสร้างสื่อภาพเพื่อการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ลวดลายล้านนา ของศูนย์วัฒนธรรม

ศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  พบว่า ภายในพระอุโบสถสองสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จะมี

ลวดลายล้านนาในลักษณะ การลงรักปิดทอง หรือภาพปิดทองลายฉลุ ทางล้านนาเรียกว่า “ลายคํา” บริเวณรอบเสา และ พบ

งานแกะสลักบางส่วนบริเวณหน้าบันพระอุโบสถ และลายปูนปั้นเป็นส่วนใหญ่พบบริเวณซุ้มประตูทางเข้า และซุ้มปราสาท

พระพุทธรูปท่ีเป็นองค์พระประธาน ซ่ึงงานวิจัยคร้ังนี้เลือกศึกษาลวดลายปูนปั้นบริเวณซุ้มปราสาท จํานวน 52 ลาย จาก

ลวดลายพันธ์ุพฤกษาจํานวน 44 ลาย และลวดลายสัตว์หิมพานต์ จํานวน 8 ลาย วิธีการสร้างภาพ กฤตศิลป์คือ การนํา

ภาพถ่ายมาจัดทําเป็นภาพลายเส้นขาวดําและภาพลายเส้นลงสีพ้ืนแบบสองมิติ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator  ได้แฟ้ม

ภาพกฤตศิลป์ลวดลายภายในพระอุโบสถสองสงฆ์ เป็นภาพสี จํานวน 52 ภาพ คือ WPS-C-001 ถึง WPS-C-052  และแฟ้ม

ภาพกฤตศิลป์ขาวดํา จํานวน 52 ภาพ คือ WPS-BK-001 ถึง WPS-BK-052 หลังจากนั้นนํามาจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในซีดีรอมเพ่ือ

เผยแพร่ต่อไป  ซ่ึงนักออกแบบและผู้สนใจสามารถนําแฟ้มภาพกฤตศิลป์ไปใช้ในงานออกแบบสิ่งพิมพ์  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบลายผ้า หรือนําไปใช้ในงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ โดยวิธีเปิดไฟล์ภาพกฤตศิลป์ท่ีต้องการ โดยการเปิด

ไฟล์ภาพกฤตศิลป์ท่ีต้องการ เลือกและคัดลอก และจัดวางภาพตามความต้องการ ภาพกฤตศิลป์สามารถ ย่อ ขยาย และ

เปลี่ยนแปลงสีได้ตามความต้องการของผู้ใช้ 

คําสําคญั: ลวดลายล้านนา, แฟ้มภาพกฤตศิลป์ 
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Abstract 

This research focuses on designing clipart images of  Wat Phra Singh is qualitative  

Research Asset Knowledge to create picture media of Department of Communication Design, Faculty of 

Arts and Architecture, Rajamagala University of Technology Lanna. In order to searching the process in 

proceeding research, the author has followed the procedure of research, including 1) The history of 

temples on Chiang Mai Gate. 2) The narrative in Church of Wat Phra Singh. 3) Lanna pattern in temple. 

and 4) The create Clip Art file. from there to do aparting type is Painting and Sculpture. From analyzed 

Clip Art file, assessment with two choice questionnaire and open questions type by 3 Assistant Professor 

about Artist and 2 Assistant Professor about Designer, so that the conclusions are the summaries of idea 

to reform to complete the create Clip Art file is Color amount 52 pictures is WPS-C-001 to WPS-C-052 and 

Color amount 52 pictures is WPS-BK-001 to WPS-BK-052 then take that to make a print media and create 

Clip Art file for propagate Research. 

Keywords: Lanna  Pattern, Clip Art  

 

บทนํา 

 อาณาเขตของราชอาณาจักรล้านนาโดยทั่วไปพ้ืนที่ส่วนใหญ่ คือ บริเวณที่เป็นภาคเหนือของประเทศ

ไทยในปัจจุบัน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่  ลําพูน  ลําปาง  เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน 

เป็นแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะตนที่แตกต่างไปจากภาคอ่ืน ๆ ความแตกต่างเหล่าน้ันมาจากสาเหตุ

หลายประการ ต้ังแต่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความเช่ือ  ศาสนาและวัฒนธรรม ที่

ผสมผสานให้เกิดงานศิลปะตามแบบอย่างของตน  

 เมืองเชียงใหม่ถือกําเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 1839 เชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง

อย่างชัดเจน  มีภาษาพูด  ภาษาเขียน  ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ที่พัฒนาถึงระดับสูง หล่อหลอมเข้า

ด้วยกันสู่รูปแบบที่มีเอกภาพ รวมเป็นสังคมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์  มีพุทธศาสนาเป็นหลักใน

การดําเนินชีวิต ตลอดระยะเวลานับต้ังแต่มีการสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นต้นมา  ภายใต้การปกครองของ

ราชวงศ์มังราย  โดยมีพระยามังรายเป็นปฐมกษัตริย์  แห่งดินแดนล้านนา  สิ่งสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงความ

เจริญรุ่งเรืองทางด้านพุทธศาสนา  ทําให้เขตคูเมืองเชียงใหม่เป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความ

เช่ือและความศรัทธาทางพุทธศาสนาที่มีอิทธิพลมาในภายหลัง ทําให้ชาวเชียงใหม่สร้างศาสนสถานเพ่ือใช้
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ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามความเช่ือความศรัทธาของตนเองข้ึนภายในเขตคูเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะวัด 

ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ประกอบด้วยงานศิลปะมากมายหลากหลายรูปแบบ  จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์และศิลป์ในการก่อสร้างสถาปัตยกรรม งานฝีมือของช่างฝีมือและปราชญ์ทั้งระดับบ้าน

และระดับเมืองที่เรียกว่า ช่างพ้ืนบ้านหรือสล่า และช่างของราชสํานัก หรือช่างหลวง ซึ่งต่างก็ใช้ความรู้

ความสามารถและภูมิปัญญาที่สั่งสมสืบทอดต่อกันมา ดังที่ปรากฏหลักฐานโบราณสถานและวัดต่าง ๆ มากมาย

ในเขตคูเมืองและในเขตต่าง ๆ ทั่วไป (สุภัทรดิศ  ดิศกุลและคณะ,2538) 

 เขตคูเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยวัดทั้งหมด 37 วัด  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงช้ัน

เอก ชนิด "วรมหาวิหาร" เป็นวัดหน่ึงที่ต้ังอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตําบลพระสิงห์ วัดพระ

สิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสําคัญวัดหน่ึงของเมืองเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยงานศิลปะและสถาปัตยกรรมตาม

แบบอย่างล้านนา ซึ่งมีลักษณะลวดลายวิจิตรบรรจงอันถือเป็นแบบอย่างลวดลายล้านนาที่สมบูรณ์แบบ ซึ่ง

ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาลวดลายล้านนา ภายในวัดเขตคูเมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2554 โดยทําการศึกษาลวดลาย

ภายในวัดพระสิงห์วรมหาวิหารและวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร หลังจากน้ันจึงได้พบว่าเฉพาะภายในพระอุโบสถสอง

สงฆ์น้ียังมีลวดลายล้านนาที่มีความสวยงามทรงคุณค่าในการศึกษาและอนุรักษ์ไว้ จึงได้เลือกนํามาศึกษา และ

จะทําการศึกษาต่อไป โดยเลือกศึกษาจากวัดที่มีความสําคัญและเก่าแก่ก่อนไล่ลําดับไป ผู้วิจัยจึงได้เลือก

ศึกษาวิจัยลวดลายภายในพระอุโบสถสองสงฆ์และประยุกต์เป็นแฟ้มภาพกฤตศิลป์ (clipart)  ซึ่งในปัจจุบัน

แฟ้มภาพกฤตศิลป์ ที่เป็นลายกราฟิกสากลแบบสมัยใหม่ได้มีใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ลวดลายของศิลปะไทย  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงลวดลายล้านนา ที่อยู่ในรูปแบบของการเขียน การปั้น และการแกะสลัก น่าจะได้มี

การศึกษาและบันทึกไว้เพ่ือนํามาใช้ในวงการศึกษาและวงการนักออกแบบสร้างสรรค์งานทางศิลปะของไทยกัน

อย่างแพร่หลาย เพ่ือการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาไม่ให้เสื่อมสลาย สูญหายไปตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตกท่ี

หลั่งไหลเข้ามาในสภาพสังคมปัจจุบัน (สุรพล  ดําริห์กุล, 2544)  

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแฟ้มภาพกฤตศิลป์ ลวดลายภายในอุโบสถสองสงฆ์ 

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นลวดลายปูนป้ันเทวดา หงส์ พญานาค ลวดลายพรรณพฤกษาและสัตว์หิมพานต์ 

บริเวณซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ จํานวน 19 ลาย และลวดลายปูนป้ันบริเวณซุ้มปราสาท จํานวน 44 ลาย 

สัตว์หิมพานต์จํานวน 8 ตัว นํามาจัดทําฐานข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มภาพกฤตศิลป์ จํานวน 52 ภาพ (ในบาง

ลายไม่สามารถทําได้เน่ืองจากอยู่ในมุมสูงมากต้องใช้อุปกรณ์พิเศษในการถ่ายภาพ) เพ่ือใช้สําหรับการศึกษาใน
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กลุ่ม

ผลงาน
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ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

เชิงอนุรักษ์ หรือเพ่ือพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือรักษาองค์ความรู้

ด้ังเดิมที่สืบทอดกันมาให้คงอยู่และเผยแพร่สู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาลวดลายล้านนา 

ภายในพระอุโบสถ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารและเพ่ือประยุกต์ลวดลายล้านนา ภายในพระอุโบสถ วัดพระสิงห์

วรมหาวิหารบันทึกเป็นแฟ้มภาพกฤตศิลป์ ในรูปแบบซีดีรอม 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.  วิธีการวิจัย เป็นการวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ดําเนินงานดังน้ี 

 1.1 ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นลวดลายภายในพระอุโบสถ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ที่มีลวดลายล้านนาที่เด่นชัด 

ประกอบด้วย 

1.1.1 การลงรักปิดทอง พบตามเสา มี 4 ต้น และประตูมีทั้งหมด 4 บาน  

1.1.2 การป้ัน และการแกะสลักพบลวดลายล้านนา เป็นลวดลายปูนป้ันบริเวณซุ้มประตูทางเข้า และ

ซุ้มปราสาท พบรูปป้ันเทวดา หงส์ พญานาค ลวดลายพันธ์ุพฤกษาและสัตว์หิมพานต์ 

 

 

               

 

 

 
 

รูปที่ 1   ลายคําบริเวณประตูทางเข้า พระอุโบสถสองสิงห ์

ภาพโดย : สุดธิดา นิ่มนวล 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ลวดลายปูนปั้นบริเวณ ซุ้มประตูทางเข้าด้านล่าง   

ภาพโดย : สุดธิดา นิ่มนวล 
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ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 
 

  

 

                       

 

     
                         รูปที ่3 ลายพันธ์ุพฤกษา บริเวณซุ้มประตูทางเข้า 

      ภาพโดย : สุดธิดา นิ่มนวล 

 
                      

 

 

 

 
รูปที่ 4 ลวดลายสัตว์หิมพานต ์บริเวณฐานพระประธานภายในพระอุโบสถ (ซ้าย) สัมพาที (ขวา)ไกรสรจําแลง 

        ภาพโดย : สุดธิดา นิ่มนวล 

  1.1.3  การแกะสลักพบที่บริเวณเสาด้านหน้าพระอุโบสถ เป็นการแกะสลักลวดลายลงบนเสาไม้สัก 

พบบริเวณเสาด้านหน้าและด้านหลัง 

 1.2 ศึกษาโปรแกรมการสร้างภาพกฤตศิลป์ 

  ใช้วิธีการถ่ายภาพ และนํามาพัฒนาเป็นภาพฤตศิลป์ ด้วยโปรแกรม ILLUSTRATOR          

2. เครื่องมือการวิจัย 

2.1 จัดทําเคร่ืองมือวิจัย   

       เครื่องมือวิจัยคือ แฟ้มภาพกฤตศิลป์ clip art มีวิธีการสร้างขึ้นโดยการนําภาพถ่ายลวดลาย  นํา

คัดลอกเป็นภาพลายเส้นขาวดําและภาพสีแบบสองมิติ ด้วยโปรแกรม ILLUSTRATOR ภาพ รูปแบบของไฟล์

ภาพเป็นประเภท EPS เป็นไฟล์ภาพที่มีลักษณะเป็นภาพแบบ เวคเตอร์ Vector คือ  ไฟล์ภาพท่ีประกอบด้วย

เส้นตรงและเส้นโค้ง เป็นภาพที่สร้างขึ้นมาโดยคําสั่งที่บอกลักษณะของภาพในรูปแบบเรขาคณิต  ภาพเวคเตอร์ 



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1381 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

เหมาะสําหรับการสร้างภาพลายเส้นและภาพสอดสีโดยไม่มีการไม่ไล่นํ้าหนักสี เช่นภาพตราสัญลักษณ์  logo 

ภาพการ์ตูน 

   วิธีการสร้างไฟล์ EPS 

                         1.  ไปที่เมนู File > Save As..  ในช่อง  Save as Type เลือก Format เป็น ไฟล์ EPS 

                         2.  ต้ังช่ือไฟล์และระบุตําแหน่งสําหรับจัดเก็บ จากน้ันคลิกปุ่ม Save หน้าต่าง EPS 

Options จะเปิดขึ้นมา 

                         3.  สามารถเลือก Save ไฟล์เป็นเวอร์ชันที่ตํ่ากว่าได้ที่ช่อง Version ในส่วน Options 

สามารถสั่งให้โปรแกรมทําการฝังรูปที่ Link ไว้ทั้งหมดได้ โดยการคลิกเลอืกคําสั่ง Include Linked Files 

                         4.  คลกิปุ่ม OK  

   ไฟล์ EPS เป็นไฟล์กราฟฟิกยุคแรก ๆ ที่ใช้ในงานสิ่งพิมพ์ เพราะไฟล์ EPS จะคํานวณค่าสี

ตามแบบสีของโรงพิมพ์ 4 สี หรือ CMYK ทําให้สีของภาพ ที่พิมพ์ออกมาใกล้เคียงกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่

การแสดงผลหน้าจอน้ันไฟล์ EPS จะไม่สามารถดูได้ เพราะจะแสดงสี แค่ 256 สีเท่าน้ัน ถ้าต้องการเห็นภาพ

สวย ๆ ก็ต้องส่งโรงพิมพ์ หรือพิมพ์กับเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ที่รองรับโพสต์สคริปไฟล์ แต่ถ้าพิมพ์

กับเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ต (inkjet printer) หน้าจออย่างไร ก็ได้อย่างน้ัน 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

 3.1 สร้างแบบสอบถาม เพ่ือการประเมินแฟ้มภาพกฤตศิลป์ แบบสอบถามเป็นแบบคําถามปลายเปิด 

(open questions) แบบเลือก 2 คําตอบ คือ 

     ดี  

        ไม่ดี 

          มีเกณฑ์กําหนดนํ้าหนักความคิดเห็น ดังน้ี 

        ดี     หมายถึง สามารถนําไปใช้เป็นแฟ้มภาพกฤตศิลป์ได้ 

        ไม่ดี  หมายถึง ไม่สามารถนําไปใช้เป็นแฟ้มภาพกฤตศิลป์ได้ 

3.2 ประเมินแฟ้มภาพกฤตศิลป์และปรับปรุงแก้ไข  

3.3 สรุปและรายงานผลการวิจัย  

3.4 ถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิจัย  
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ศิลปะ

และ
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สร้าง 

สรรค์ 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค์/ผลการวิจัย 

การดําเนินการเก็บข้อมูล 

  การต้ังช่ือไฟล์ภาพ หรือ แฟ้มภาพกฤตศิลป์ ต้ังช่ือโดยให้ช่ือเป็นลักษณะเฉพาะของวัด และคํานึงถึง

ความง่ายต่อการจดจํา และเป็นสากล คือวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ใช้ภาษาอังกฤษว่า Wat-Pra-Singh นํา

ตัวอักษรตัวแรกของการออกเสียงมาใช้ คือ WPS พระอุโบสถ ใช้ภาษาอังกฤษว่า Church ตัวย่อคือ C นํามา

ต่อกับแฟ้มภาพ ขาวดํา คือ BK ได้เป็นแฟ้มภาพ WPS-C-BK 001 และเรียงลําดับของแฟ้มภาพไป ตามลําดับ 

แฟ้มภาพสี คือ CL ได้เป็นแฟ้มภาพ WPS-C-CL 001 และเรียงลําดับของแฟ้มภาพไป ตามลําดับ จากน้ันนํา

แฟ้มภาพกฤตศิลป์ พร้อมแบบสอบถาม นําไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน ประเมินแฟ้มภาพกฤตศิลป์ 

ได้ผลจากแบบสอบถามคือ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านคิดเห็นว่า ดี ทั้ง 52 ภาพ จากนั้นนํามาวิเคราะห์และสรุป

ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  ได้แฟ้มภาพกฤตศิลป์ ลวดลายล้านนา ภายในพระอุโบสถสองสงฆ์ ของวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็น

แฟ้มภาพขาวดํา จํานวน 52 ภาพ WPS-C-001 ถึง WPS-C-052 และแฟ้มภาพสี จํานวน 52 ภาพ คือ WPS-

BK-001 ถึง WPS-BK-052 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 ตัวอย่างแฟ้มภาพกฤตศิลป์ 
 

WPS-C 001 ลายดอกประดับมุม 1 WPS-C-C 001 WPS-C-BK 001 
 

 
 
 

 

WPS-C 003 ลายดอกประดับมุม 3 WPS-C-C 003 WPS-C-BK 003 
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WPS-C 004 ลายดอกประดับมุม 4 WPS-C-C 004 WPS-C-BK 004 

 
 
 
 
 
 

  

WPS-C 009 กลีบบัวลายแทรก 9 WPS-C-C 009 WPS-C-BK 009 
 
 

 
 
 

 

 

WPS-C 010 กลีบบัวลายแทรก 10 WPS-C-C 010 WPS-C-BK 010 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

WPS-C 019 กลีบบัวลายแทรก 19 WPS-C-C 019 WPS-C-BK 019 
 
 
 
 
 
 

  

WPS-C 024 กลีบบัวลายแทรก 24 WPS-C-C 024 WPS-C-BK 024 
   

WPS-C 025 กลีบบัวลายแทรก 25 WPS-C-C 025 WPS-C-BK 025 
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WPS-C 026 ลายประดับหน้ากระดาน 
26 

WPS-C-C 026 WPS-C-BK 026 

   

WPS-C 027 ลายประดับหน้ากระดาน 
27 

WPS-C-C 027 WPS-C-BK 027 

 
 
 
 
 
 

  

WPS-C 032 ลายดอกประจํายาม 32 WPS-C-C 032 WPS-C-BK 032 
 
 
 
 
 

  

WPS-C 033 ลายดอกสลับวงโค้ง 
ปลอบตีนช้าง 33 

WPS-C-C 033 WPS-C-BK 033 

   

PS-C 034 เครือล้านนา 34 WPS-C-C 034 WPS-C-BK 034 
   

WPS-C 035 เครือล้านนา 35 WPS-C-C 035 WPS-C-BK 035 
   

WPS-C 036 เครือล้านนา 36 WPS-C-C 036 WPS-C-BK 036 
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WPS-C 037 กิเลน WPS-C-C 037 WPS-C-BK 037 
   

WPS-C 038 ไกรสรจําแลง WPS-C-C 038 WPS-C-BK 038 
   

WPS-C 039 กิเลน WPS-C-C 039 WPS-C-BK 039 
   

WPS-C 040 ไกรสรปักษา WPS-C-C 040 WPS-C-BK 040 
 
 

  

WPS-C 046 เชิงล้านนา WPS-C-C 046 WPS-C-BK 046 
 
 
 
 
 

  

S-C 049 เครือล้านนา 49 WPS-C-C 049 WPS-C-BK 049 
 
 

  

WPS-C 052 เครือล้านนา 52 WPS-C-C 052 WPS-C-BK 052 
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ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาแนวทางการสร้างแฟ้มภาพกฤตศิลป์ ลวดลายภายในอุโบสถวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็น

งานวิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ือสร้างองค์ความรู้  ในด้านการสร้างสื่อภาพเพ่ือการอนุรักษ์และประยุกต์ใช้ลวดลาย

ล้านนา เชียงใหม่  พบว่า ภายในพระอุโบสถสองสงฆ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มีลวดลายล้านนาใน 3 ลักษณะ

คือ 

1. การลงรักปิดทอง หรือภาพปิดทองลายฉลุ ทางล้านนาเรียกว่า “ลายคํา” บริเวณรอบเสา 4 ต้น มี 

3 ลายและพบท่ีประตูด้านหน้าและด้านหลัง รวม 4 บาน ผู้วิจัยไม่ได้นํามาทําภาพกฤตศิลป์ เน่ืองจากเป็นการ

ต่อลวดลายที่มีขนาดใหญ่ไม่เหมาะสมกับการนํามาทําเป็นภาพกฤตศิลป์ 

2. การป้ัน และการแกะสลักพบลวดลายล้านนา พบงานปูนป้ันเป็นส่วนใหญ่บริเวณซุ้มประตูทางเข้า 

และซุ้มปราสาท บริเวณซุ้มประตูทางเข้าด้านหน้า (ทิศใต้) และด้านหลัง (ทิศเหนือ) พบเทวดาด้านละ 2 องค์ 

ลายพันธ์ุพฤกษา จํานวน 19 ลาย และบริเวณซุ้มปราสาท พบรูปป้ันเทวดายืนพนมกร 4 องค์ เทวดาประดับ

ฐานด้านล่างซุ้ม 2 องค์ หงส์ 8 ตัว พญานาค 12 ตัว ลวดลายพันธ์ุพฤกษา (บางลายประดับกระจกสี) จํานวน 

45 ลาย และสัตว์หิมพานต์ประดับฐานด้านล่างซุ้ม คือ ครุฑ สัมพาที สินธพกุญชร ไกรสรจําแลง ไกรสรราชสีห์ 

ไกรสรปักษา สิงหะ กิเลน คชสีหะ อัศดรเหรา ดุรงคปักษีณ และสิงหรามังกร และกิเลน (รองศาสตราจารย์

ภิญโญ สุวรรณคีรี,2544)  

3. การแกะสลักพบที่บริเวณเสาด้านหน้าพระอุโบสถ ผู้วิจัยไม่ได้นํามาทําภาพกฤตศิลป์ เน่ืองจาก

ลวดลายไม่คมชัด แฟ้มภาพกฤตศิลป์น้ีทําไว้ในรูปแบบของภาพลายเส้นขาวดํา และลงสีเป็นตัวอย่าง นัก

การศึกษา นักออกแบบและผู้สนใจสามารถ นําแฟ้มภาพกฤตศิลป์ไปใช้ในงานต่าง ๆ ได้  โดยสามารถย่อ-ขยาย 

และเปลี่ยนสีได้ เน่ืองจากผู้วิจัยได้ทําแฟ้มภาพกฤตศิลป์ไว้ในรูปแบบของภาพเวคเตอร์ ซึ่งเหมาะสําหรับการ

สร้างภาพที่มีแบบเรียบ ๆ ไม่ไล่นํ้าหนักสี และสามารถแก้ไขได้ทุกส่วนของภาพ  

 เน่ืองจากแฟ้มภาพกฤตศิลป์น้ี เป็นแฟ้มภาพที่เป็นส่วนหน่ึงของลวดลายล้านนาที่อยู่ในวัด ผู้ใช้จึงควร

พิจารณาใช้อย่างเหมาะสม 
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สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาลวดลายล้านนา ภายในพระอุโบสถ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ได้นําลวดลายล้านนา  

ในลักษณะปูนป้ันบริเวณซุ้มปราสาทภายในพระอุโบสถ คือลวดลายพันธ์ุพฤกษาจํานวน 44 ลาย และลวดลาย

สัตว์หิมพานต์ จํานวน 8 ลาย มาประยุกต์เป็นแฟ้มภาพกฤตศิลป์ภาพขาวดํา จํานวน 52 ภาพ WPS-C-001 ถึง 

WPS-C-052 และแฟ้มภาพสี จํานวน 52 ภาพ คือ WPS-BK-001 ถึง WPS-BK-052  และบันทึกเป็นซีดีรอม

แฟ้มภาพกฤตศิลป์ลวดลายลา้นนาเพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนักออกแบบและผู้สนใจ

สามารถนําแฟ้มภาพกฤตศิลป์ไปใช้ในงานออกแบบสิ่งพิมพ์  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบ

ลายผ้า หรือนําไปใช้ในงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้ โดยวิธีเปิดไฟล์ภาพกฤตศิลป์ที่ต้องการ เลือกและคัดลอก แปะ 

และจัดวางภาพตามความต้องการ ภาพกฤตศิลป์สามารถ ย่อ ขยาย และเปลี่ยนแปลงสีได้ตามความต้องการ

ของผู้ใช้ต่อไป 
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บทคัดย่อ   

การสร้างสรรค์ผลงานวีดีโออาร์ตเร่ือง การก้าวสู่สถานะใหม่ ในสภาวะเดิม มีเนื้อหาท่ีกล่าวถึงสภาวะความอึดอัดท้ัง

เชิงบวกและลบ ถ่ายทอดการสร้างสรรค์ผ่านวีดีโออาร์ตท่ีนําเสนอท้ังด้านความงาม แนวความคิดและปรัชญา ผลงานชิ้นนี้มี

กระบวนการการศึกษาและทดลองจากการแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเห็นระหว่างอาจารย์และนักศึกษาถึงเร่ืองสภาวะของ

ความอึดอัด ความรู้ ความไม่รู้ สถานะรวมถึงสภาวะการแสดงออกซ่ึงมาจากตัวตนของผู้แสดง การตีความจากเนื้อหาเหล่านี้

ผ่านการแสดงออก การแสดงสดทางศิลปะ การใช้สื่อสัญลักษณ์ในการให้ความหมาย การบันทึกวีดีโอ การใช้เทคนิคการตัดต่อ

วีดีโอ เพ่ือนําเสนอมุมมองและทัศนคติจากผู้สร้างสร้างสรรค์ การสะท้อนความสัมพันธ์และเชื่อมโยงมุมมองต่างๆ ผา่นการเล่า 

เร่ือง และการถ่ายทอดสุนทรียศาสตร์ในรูปแบบเฉพาะตน ผ่านวีดีโออาร์ต 

คําสําคัญ: วีดีโออาร์ต, วีดีโอทดลอง, ศิลปะร่วมสมัย  

 

ABSTRACT 

The theme for the creation of the video art “Eternal Dilemma" is the condition of unease in 

both positive and negative angle, expressed in the form of video art. It display the aesthetics, conceptual 

and philosophical thoughts. The work came from the process of study, experiments and exchange of 

ideas between teacher and students about the condition of being agitated. It discussed the state of 

awareness and unawareness to the expression of each individual. The interpretation of the theme was 

done through expressions, artistic acting, the use of symbols, video documentation and editing to present 



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1429 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

the viewpoints and attitude of its creator. The work reflects the connection and relate different 

viewpoints through story telling and expresses an individual aesthetics through video art. 

Keyword: Video Art, Experimental Film, Contemporary Art 

 

บทนํา 

ความเป็นและความสาํคญัของวิจัยสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ 

ผลงานศิลปะ การก้าวสู่สภาวะใหม่ในสภาวะเดิม เป็นการนําเสนอสุนทรียศาสตร์ในรูปแบบวีดีโอ

อาร์ตที่สะท้อนของภาพของการก้าวสู่สภาวะใหม่และการถอยกลับมาสู่สภาวะเดิมในรูปแบบวีดีโอที่ก้าวไป

ข้างหน้าและย้อนกลับ สภาวะวังวนที่สื่อถึงสถานะและมุมมองของความอึดอัด การตีความและการขยายความ 

การนําเสนอมุมมองรายละเอียดของอารมณ์ ท่าทาง และธรรมชาติการแสดงออกของตัวแบบผ่านเทคนิคการ

ตัดต่อทางวีดีโอ มีเป้าหมายให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ผ่านมุมมองอันหลากหลาย เกิดองค์ความรู้ใหม่จาก

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะส่วนตนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของวิจัยสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ 

 1.เพ่ือศกึษาแนวความคิด การตีความหมายของเรื่องการก้าวสู่สภาวะใหม่ในสภาวะเดิม ระหว่าง

อาจารย์และนักศึกษา 

2.เพ่ือถ่ายทอดแนวความคิดในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ และเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค

วิธีการ แนวทางการพัฒนาวีดีโออาร์ต และศิลปะร่วมสมัย 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค/์วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยสร้างสรรค์ผลงาน “การก้าวสูส่ภาวะใหม่ในสภาวะเดิม” ได้มีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวข้องดังน้ี 

อิทธิพลของสือ่สมัยใหม่ 

 ในการวิจัยสร้างสรรค์ช้ินน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาในเรื่องของ The Medium Is the Message: An 

inventory of Effects (1967) จาก Marshall McLuhan บทความที่ได้อธิบายและยกตัวอย่างความสําคัญใน
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การนําสื่อในปัจจุบันเข้ามามีส่วนร่วมในยุคปัจจุบัน รวมถึงผลของสื่อที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน สื่อที่

สะท้อนมุมมองรอบด้านทางสังคม เปรียบได้ด่ังภาษาใหม่ในการติดต่อสื่อสาร 

[...]ทุกๆคนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของสื่อสมัยใหม่ ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของภาษาใน

การติดต่อสื่อสารในรูปแบบใหม่ผ่านการเช่ือมต่อกันแบบกลุ่ม สื่อสมัยใหม่ (The new 

Media), Marshall McLuhan ได้นิยามในปี 1969 ว่า “สื่อสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่ง

ที่เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคนในยุคเรากบัยุคเก่า” สิ่งน้ีได้กลายมาเป็นสิ่งหน่ึง เป็นสื่อที่

นําเสนอในเรื่องของ “ความจริง (real)” ในโลกของความเป็นจริงและได้สร้างจากรากฐาน

ต่างๆจากสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกเก่า[แปล]1 

 จากบทวิจารณ์ของ Marshall McLuhan ผู้วิจัยจึงได้นําแนวความคิดมาปรับปรุงและพัฒนาร่วมกับ

การสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยมุ่งเน้นการใช้สื่อสมัยใหม่เป็นตัวกลางในการแสดงออก การนําเสนอเน้ือหาใน

งานวิจัย อีกทัง้ยังเป็นการนําเสนอมุมมองการตีความในเรื่องของความจริงแต่แสดงออกในเชิงสื่อศิลปะ

สมัยใหม่เพ่ือสะท้อนแนวคิดในเรื่องของ “ความจริง” ที่ Marshall McLuhan ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

 

งานศิลปะท่ีพดูถึงความสัมพันธ์ของตัวตนและการสรา้งสรรค ์

 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัยมาจากความสนใจในศิลปะที่นําเสนอถึงเรื่อง

ความสัมพันธ์ของตัวตนและการสร้างสรรค์ โดยส่วนตัวน้ันสําหรับผู้วิจัยการทํางานศิลปะน้ันเปรียบเสมือนการ

สร้างสรรค์ที่มาพร้อมกับการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน การนําเสนอท่ีมิใช่เพียงแค่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้าง

เท่านั้นแต่ยังรวมการศึกษา การสร้างความสัมพันธ์กับบริบท เน้ือหา หรือสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างเช่น ผลงาน 

Deadpan (1997) ของ Steve McQueen งานศิลปะที่พูดถึงความสัมพันธ์ของตัวตนและการสร้างสรรค์ 

ผลงานภาพยนตร์ที่นําเสนอภาพของบ้านที่พังทลายและล้มลงใส่ตัวศิลปินที่ยืนอยู่ระหว่างช่องหน้าต่าง ร่างกาย

ของเขายืนอยู่ท่ามกลางบ้านที่ล้มทับลงสู่ พ้ืนดิน จะเห็นได้ว่าผลงานช้ินน้ีเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในเร่ืองของสภาพแวดล้อม แม้ทุกสิ่งรอบตัวจะพังทลาย แต่อัตลักษณ์ความเป็น

ตัวตนของศิลปินจะยังมั่นคงยืนหยัดอยู่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของความคิด ณ ขณะฉับพลัน สิ่ง

เหล่าน้ีสะท้อนถึง การพัฒนาตนเองโดยการใช้บริบทอ่ืนๆเข้ามาเป็นตัวกําหนด ไม่ว่าจะเป็น สังคม วัฒนธรรม 

                                          
1 Rush, Michael, New Media in Art, London, Second edition, 2005, หน้า 84 
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สิ่งแวดล้อมรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของสังคมและความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์  จากการศึกษา

น้ีผู้วิจัยได้นํากรอบแนวความคิดมาพัฒนาเน้ือหาในงานสร้างสรรค์เรื่องสถานะและสภาวะของความอึดอัดที่มา

จากบริบทที่มีความสัมพันธ์กัน/กับการใช้ชีวิตประจําวัน เช่น ความคาดหวังในอนาคตในการศึกษาศิลปะ ความ

คาดหวังในอาชีพอาจารย์สอนศิลปะ สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้น 

 

รูปแบบของการสร้างสรรค์รว่มกัน (co-creation) 

 กระบวนการค้นหา การศึกษา และการทดลองได้ถูกนํามาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะงานท่ีนําเสนอในเรื่องของแนวความคิด ผู้วิจัยได้สนใจผลงานที่มีความ

เก่ียวเน่ืองกับรูปแบบของงานสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยได้ศึกษาจากศิลปิน ฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช ศิลปินร่วมสมัย

ชาวไทยที่ทํางานเก่ียวเน่ืองกับศิลปะเชิงสัมพันธ์ (Art relational) และงานในรูปแบบอ่ืนๆที่เกียวเน่ืองกับการ

สร้างสรรค์ร่วมกันกับบริบทสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 

 ฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช เป็นศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง[...] ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีมีการสร้างสรรค์

ร่วมกัน ศิลปินแต่ละคนล้วนแล้วแต่ต้องมีการสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการการพบปะ การพูดคุย การ

สร้างความเข้าใจ การแลกเปลีฎ่ยนวัฒนธรรม และการค้นพบวิถีทางใหม่ๆในการสร้างสรรค์ ยกตัวอย่าง

เช่น การทํางานศิลปะในครัวของฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช; หรือการทํางานศิลปะท่ีล้อเลียนโปสเตอร์ใน

โรงหนัง เป็นต้น[...] ความรู้ความเข้าใจในการทํางานร่วมกันกับผู้คน สิ่งของ สิ่งแวดล้อม เป็นกุญแจ

สําคัญในการนําเสนอผลงานต่อสาธารณชน [แปล]2 

 จากการศึกษางานประเภทน้ี ผู้วิจัยได้มีความสนใจโดยเฉพาะผลงาน Shall we dance (1993) ของ 

ฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช ซึ่งผู้วิจัยสามารถนําแนวทางการศึกษามาเป็นตัวอย่างในวิจัยสร้างสรรค์ ผลงาน Shall we 

dance เป็นงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการสร้างสรรค์ร่วมกันอย่างเห็นได้ชัด โดยศิลปินได้เชิญ

บุคคลกลุ่มหน่ึงมาเต้นรําด้วยกันโดยเปิดเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ ใช้เพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่อง 

The King and I (1956) ของ Walter Lang  ฤกษ์ฤทธ์ิ ได้เช้ือเชิญให้ผู้คนจับมือ เต้นรําและใช้เวลาทําความ

รู้จักกัน จากกิจกรรมข้างต้นน้ี ศิลปินต้ังใจที่จะนําเสนอและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องโรค HIV3 โดยศิลปิน

                                          
2  ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS. (2017, 15 june). Avant-garde, Encyclopedia Universals, l’encyclopédie 
libre. เข้าถงึเมื่อ 15 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/avant-garde/ หน้า 9 
3 เอดส์ หรือ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) เป็นกลุ่มอาการของโรค ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ ซึ่งจะเข้าไปทําลายเม็ด
เลือดขาว ซึ่งเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทําให้ติดเชื้อโรคอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่าย
กว่าคนปกติ อาการจะรุนแรง และเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต  
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ได้บอกกล่าวกับผู้เข้าร่วมว่าในกลุ่มผู้ที่ร่วมเต้นรําน้ันครึ่งหน่ึงเป็นผู้ที่ติดเช้ือ HIV งานเต้นรําหรืองานศิลปะช้ินน้ี

จึงเป็นผลงานที่สื่อถึงแนวคิดในการสร้างความเข้าใจต่อสิ่งที่ผู้คนไม่เข้าใจใหม่ เช่นเช้ือ HIV ไม่ได้ติดต่อกันเพียง

แค่การสัมผัส หรือพูดคุย สร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้เข้าร่วมงานในยุคสมัยที่โรคน้ียังเป็นเรื่องใหม่ในสังคม อีก

นัยยะหน่ึงผลงานช้ินน้ีก็ได้นําเสนอเรื่องราวของความงามผ่านเรื่องราวของการไม่แบ่งชนช้ัน ไม่แบ่งเช้ือชาติ สี

ผิว รวมถึงการแสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

 จากแรงบันดาลใจและการศึกษาในเรื่องของรูปแบบการสร้างสรรค์ร่วมกันน้ี ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดในการ

ทํางานร่วมกันมาใช้ในการวิจัยสร้างสรรค์ การทํางานร่วมกันกับนักศึกษาผ่านหัวข้อเรื่อง “สภาวะความอึดอัด” 

ผ่านการสนทนากับนักศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านการตีความ การให้ความหมายและการ

แสดงออกในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบวีดีโอ 

 

วีดีโออาร์ต 

ข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิควีดีโออาร์ตมาเป็นสื่อ (Medium) สําคัญในการนําเสนอผลงาน การสร้างสรรค์วีดีโอ

ที่มุ่งเน้นเน้ือหาและการแสดงออกในเชิงศิลปะด้วยเทคนิค แอฟเฟคต่างๆ รวมถึงแนวความคิด และ

กระบวนการสร้างสรรค์ 

  ถ้าจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวิฎดีโออาร์ต (Video Art) ในตอนแรกเริ่มน้ันจะแบ่ง

ประเภทของการพัฒนาวีดีโออาร์ตออกได้เป็นสองประเภท: วีดีโอสารคดีที่เก่ียวกับการ

เคลื่อนไหวซึ่งเช่ือมโยงกับรายงานข่าว (activist-driven documentaries linked with 

alternative news reports) และ วีดีโอที่เรียกว่าศิลปะวีดีโอ (Art Videos)[...][แปล]4 

 สําหรับการวิจัยสร้างสรรค์น้ีข้าพเจ้าได้รับแนวคิดและอิทธิพลจากผลงาน Sustain (1995) สร้างสรรค์

โดย Stephanie Smith และ Edward Stewart เป็นวีดีโออาร์ตในรูปแบบวนลูป (Video Loop) ที่แสดงให้

เห็นภาพของชายหญิงคู่หน่ึงที่อ่างอาบนํ้า ภาพวีดีโอของฝ่ายชายที่นอนจมอยู่ใต้นํ้าในอ่างอาบนํ้าและฝ่ายหญิง 

ที่คอยเติมลมหายใจให้ฝ่ายชาย 

 

                                          
4 Rush, Michael, New Media in Art, London, Second edition, 2005, หน้า 84 
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รูปที่ 1 Stephanie Smith และ Edward Stewart, Sustain (1995) 

 วีดีโอน้ีแสดงให้เราเห็นถึงแนวคิด การบันทึก และการสํารวจในโลกส่วนตัวหรืออาจเรียกได้ว่าพิธีกรรม

ส่วนตัวของศิลปิน จากผลงานช้ินน้ีทําให้ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในเร่ืองของการนําเสนอสภาวะหรือการบีบ

คั้นให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามดังเช่นผลงาน Sustain ที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัด แต่ในความอึดอัดน้ันกลับเต็มไปด้วย

ภาพแห่งความสวยงามไม่ว่าจะเป็นจังหวะในการเล่าเร่ือง ความสวยงามของภาพและการให้ความหมายของ

วีดีโอ จากการศึกษาผลงานช้ินน้ีทําให้ผู้วิจัยได้นําแนวคิดไปปรับใช้และเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาในหัวข้อการวิจัย

สร้างสรรค์ในเรื่อง “การก้าวสู่สถานะใหม่ ในสภาวะเดิม”  

 

การบิดเบือนบนจอภาพ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ผู้วิจัยได้ศึกษาบทความของ Ariane Thézé ศิลปินชาวแค

นาเดียนในเร่ือง Le corps à l’écran (ร่างกายและจอภาพ) (2005) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

สร้างสรรค์ผลงานในแนวทางการนําเสนอการบิดเบือนความเป็นธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ผ่านการดัดแปลง 

แก้ไขผ่านการนําเสนอความงามของการบิดเบือนผ่านภาพบนจอ 

 การบิดเบือนบนจอภาพ เปรียบเหมือนภาพท่ีเกิดจากการปนเป้ือน เป็นการแสดงให้เห็น

ถึงการผสมผสานการอยู่ร่วมกันของภาพหลายๆภาพที่แตกต่าง อาจเกิดการแพร่กระจาย

จากการบิดเบือนเหมือนแบคทีเรีย สิ่งน้ีอาจเรียกได้ว่าจุดตัดของการพบกันระหว่าง

เทคโนโลยีและสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้แสดงออกว่าต้องเป็นเชิงลบหรือบวก การฝึกปฏิบัติการ
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สร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าไม่ได้จํากัดอยู่แค่ว่าเป็นผลงานประเภทใดประเภทหน่ึง สิ่งที่

ข้าพเจ้าทําสามารถเป็นได้หลายสิ่ง[แปล]5 

 การบิดเบือนที่กล่าวน้ีอาจเปรียบได้เหมือนการแทรกแซง การแก้ไข หรือการเลือกที่จะนําเสนอภาพ

บางส่วนบางตอนที่เราต้องการ สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะนําแนวคิดน้ีไปทดลอง และพัฒนา

ให้เหมาะสมกับเทคนิควีดีโออาร์ตในผลงานวิจัยสร้างสรรค์ช้ินน้ี 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค ์

วิธีสรา้งสรรค ์

- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวเน่ืองกับหัวข้อ การก้าวสู่สภาวะใหม่ในสภาวะเดิม 

-    การพูดคุยสนทนาแลกเปลีย่นประสบการณ์หัวข้อ การก้าวสู่สภาวะใหม่ในสภาวะเดิม ระหว่าง

ผู้วิจัยและนักศกึษา(ผู้แสดง) เช่น ความคาดหวังในอนาคตของการศึกษาศิลปะ นักศึกษารู้สึกอย่างไรกับความ

คาดหวังน้ี ความสําเร็จของนักศึกษาคือสิ่งทีอ่าจารย์คาดหวังหรือไม่ เป็นต้น 

- ขั้นตอนการเตรียมการ(production) การจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที ่

- การแสดงสดทางศิลปะและการบันทึกภาพวีดีโอ 

- การสร้างสรรค ์ผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- การติดต้ังผลงานในรูปแบบ Video Installtion  

 

เทคนิคและวิธกีารในการสรา้งสรรค ์

-   ก่อนการบันทึกวีดีโอ ผู้วิจัยได้มีการสร้างความเข้าใจถึงเน้ือหาของการสร้างสรรค์ผลงาน จาก

หัวข้อ การก้าวสู่สภาวะใหม่ในสภาวะเดิมผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีการออกแนวความคิดร่วมกันเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการแสดง มีการกล่าวถึงความเคลื่อนไหวโดยรวม กําหนดขอบเขตของการแสดงแต่ไม่กําหนดระยะเวลา 

                                          
5
 Thézé, Ariane, Le corps à l’écran,  Québec : Édition de la Pleine Lune, 2005, หน้า 20. 
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รูปที่ 2 การสร้างความเข้าใจถึงเนื้อหาของการสร้างสรรค์ผลงาน จากหัวข้อ การก้าวสู่สถานะใหม่ในสภาวะเดิมผู้วิจัย

และผู้ร่วมวิจัยมกีารออกแนวความคิดร่วมกัน, ผลงาน Eternal Dilemma (2016) 

-   การบันทึกวีดีโอการแสดงสด เริ่มบันทึกวีดีโอและให้ผู้ร่วมวิจัยเริ่มกินแอปเปิล ในระหว่างการกิน

จะไม่มีการรบกวนใดๆ จากภายนอก ผู้ถ่ายทําไม่มีบทบาทการช้ีนํา ผู้ร่วมวิจัยสามารถกินต่อหรือหยุดกินได้

ด้วยการตัดสินใจด้วยตนเอง  

 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการแสดงสด ผลงาน Eternal Dilemma (2016) 

-   การบันทกึภาพแบบ one shot เป็นการกดบันทึกภาพต้ังแต่กดปุ่มบันทึกและกดปุ่มหยุดบันทึก

เพียงคร้ังเดียวเพ่ือต้องการได้บันทึกวีดีโอที่เป็นธรรมชาติจากการแสดงสดของผู้ร่วมวิจัย ก่อนถ่ายจะต้องมีการ

จัดองค์ประกอบตัวแบบและมุมมองของกลอ้งให้เหมาะสม 
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รูปที่ 4 ขั้นตอนการบันทึกวดีีโอ,การบันทกึภาพแบบ one shot ผลงาน Eternal Dilemma (2016) 

-  วีดีโออาร์ต คือการนําเสนอภาพการเคลื่อนไหวของแสงด้วยเทคนิคต่างๆ เช่นการบิดเบือน การ

ซ้อนทับ การตัดทอนเป็นต้น สําหรับผลงานช้ินน้ีผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิควีดีโอย้อนกลับ( Video Reverse) เข้ามา

ใช้ในการสร้างสรรค ์ ในทุกๆการกัดกินแอปเปิลจะถูกทําให้ภาพวีดีโอย้อนกลับไปในช่วงก่อนการกินอีกหลายๆ 

ครั้งและเป็นอย่างน้ีจนกว่าจะกินแอปเปิลหมดลูก จากแนวความคิดน้ีผู้วิจัยต้องการท่ีจะใช้เทคนิคน้ีแสดงออก

ถึงสภาวะความอึดอัด การแทรกแซงความเป็นจรงิที่ถูกบันทึกไว้ในโลกวีดีโอ การนําเสนอความยืดเย้ือ ภาพซ้ํา 

ภาพที่บิดเบือนและเวลาของวีดีโอที่ถูกขยายออกไปจากความเป็นจริง 
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รูปที่ 5 ขั้นตอนการตดิตั้งผลงาน: การติดตัง้แผ่นเฟรมขนาด 5 x 5 เมตรและโปรเจคเตอร ์

 ผลงาน Eternal Dilemma (2016) ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ 
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ตารางขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวเน่ืองกับหัวข้อ การก้าวสู่สถานะใหม่ในสภาวะเดิม

 

 

 
เก็บข้อมูล พัฒนาเน้ือหา ทํางานในรูปแบบของการสร้างสรรค์ร่วมกัน (co-creation) 

 

 
 

ขั้นตอนการเตรียมการ (production) 
 

 
 
 

ปฏิบัติการสร้างสรรค์ - การแสดงสดทางศิลปะและการบันทึกภาพวีดีโอ  
และ การสร้างสรรค ์ผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

 
 
 

การติดต้ังผลงานในรูปแบบ Video installtion 
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ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค ์

  การสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ การก้าวสูส่ถานะใหม่ในสภาวะเดิม ได้ใช้กระบวนการการ

สร้างสรรค์ในรปูแบบการสร้างสรรค์ร่วมกัน(co-creation) การสร้างสรรค์ในรูปแบบน้ีกระบวนการ

(process)น้ันเป็นสิ่งที่สําคัญ การศึกษาและการสร้างความเข้าใจในเรื่องสภาวะที่เก่ียวเน่ืองกับความอึดอัด 

สถานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกน้ันได้เกิดขึ้นจากการสนทนาระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น แนวความคิดของคนที่แตกต่างทั้งเรื่องสถานะแต่อาจจะมีสภาวะของความอึดอัดที่คล้ายคลึงกัน 

 

 

รูปที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์ 

ผลงาน Eternal Dilemma (2016) ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ 

 จากการศึกษานี้ผู้วิจัยก็ได้นํามาเป็นแนวความคิดหลักในการวางแผนและดําเนินการวิจัยสร้างสรรค์ 

รวมถึงการทํางานร่วมกันกับนักศึกษาผ่านผลงานวิจัย ผู้วิจัยได้นําผลงานสร้างสรรค์มาพัฒนาต่อยอดโดยการ

นําวีดีโออาร์ตมาจัดแสดงและเผยแพร่ในรูปแบบศิลปะจัดวางและวีดีโอ (Video installation) ในนิทรรศการ

งานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจารย์ สาขาทัศนศิลป์ (กลุ่มเจ็ดยอด) ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรม

เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 - 30 ตุลาคม 2559 โดยได้มีการพัฒนาผลงานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับบริบทในการ

แสดงผลงานกลุ่มเจ็ดยอด โดยได้ฉายวีดีผ่านโปรเจคเตอร์โอลงบนเฟรมไม้สีขาวขนาด 5 x 5 เมตร รวมถึงมีการ
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พัฒนาในเรื่องของการสร้างสรรค์เสียงที่ใช้ในงานจัดวาง การจัดการกับพ้ืนที่ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ของ

การวิจัยผ่านผลงานสร้างสรรค์ให้แก่บุคคลทั่วไป 

การวิเคราะหผ์ลงานวิจัยสรา้งสรรค ์

 การแสดงออกเชิงสัญลักษณ ์

  แอปเปิล (Apple) เป็นผลไม้ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เป็นต้นไม้ชนิดแรกๆที่มนุษย์

ได้ปลูกเพ่ือเก็บผล6 เป็นผลไม้ที่เป็นสัญลักษณ์บอกเล่าถึงความเช่ือและการแสดงออกทางสัญลักษณใ์นหลายๆ

รูปแบบอย่างเช่น แอปเปิลที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักตามความเช่ือและตํานานของชาวกรีกที่นําผลไม้ชนิดน้ี

มาบูชาเทพเจ้าแห่งความรัก เป็นผลไม้แห่งการเรียนรู้ แอปเปิลที่ถกูใช้เป็นสัญลักษณ์ของความต้องห้ามและ

ความปรารถนา การล่อลวง เรื่องเพศ ความสํานึกในความดีและความช่ัวในสวนสวรรค์อีเด็นในพระคัมภีร์ไบ

เบิลตามศาสนาคริสต์  

  จากแรงบันดาลใจดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้นําแอปเปิลมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในผลงานสร้างสรรค์

วีดีโออาร์ต รวมถึงภาพของผลไม้ที่ถูกกัดเพ่ือนําเสนอนัยยะของการฝ่าฝืน สัญลักษณ์จากผลไม้ที่แสดงออกถึง

สิ่งต้องห้าม ความรู้ ความปรารถนา ที่ถูกนําเสนอออกไป อีกทั้งยังแฝงไปด้วยสัญลักษณ์ที่นําเสนอความงาม

ของความสมบูรณ์และความมีเสน่ห์ของผู้หญิง เหมือนด่ังลูกแอปเปิลที่ห่อหุ้มไปด้วยเปลือกสีแดงดึงดูดและ

สดใส 

 การแทรกแซงในวีดีโอและสถานะกลนืไม่เข้าคายไม่ออก  

  ผลงานสร้างสรรค์น้ีมีการใช้แอปเปิลในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพ่ือเช่ือมโยงกับหัวข้อ 

การก้าวสู่สถานะใหม่ในสภาวะเดิม ผลงานจะนําเสนอสัญลักษณ์ต่างๆ ผ่านการแสดงออกในวีดีโอ การกิน

แอปเปิลที่ถูกแทรกแซงให้วีดีโอเดินหน้าและถอยหลัง เพ่ือสื่อถึงความยากลําบากในการกัดกินแอปเปิลในแต่ละ

คํา การบิดเบือนความเป็นจริงที่สวยงามผ่านสีหน้า ท่าทางของนักแสดง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวีดีโอล้วนแล้วแต่

ถูกจัดวางเพ่ือสื่อและแสดงออกถึงสถานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก นอกจากเนื้อหาท่ีเป็นนัยยะสําคัญที่อยู่ใน

วีดีโอแล้ว ผลงานน้ียังนําเสนอสุนทรียศาสตร์ในรูปแบบของศิลปะร่วมสมัย ความสวยงาม ความน่าหลงไหล 

ความสมบูรณ์ของผู้หญิงได้ถูกนําเสนอผ่านสัญลักษณ์การกินแอปเปิลสีแดงและถูกเล่าเรื่องด้วยมุมมองและ

แนวคิดของศิลปะสมัยใหม่ การบิดเบือนท่าทางของการกินต่างๆ น้ันทําให้ผู้ชมได้มองเห็นรายละเอียดของการ

                                          
6 Putnark, Vanat, ว่าด้วยความหมายของ ‘แอปเปิ้ล’, ออน์ไลน์เมื่อ 8 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://thematter.co/pulse/apple-
culture/9086, เขา้ถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2559 
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กระทําที่เพ่ิมขึ้น รายละเอียดที่ถูกฉายซ้ําๆ ฉายเดินหน้าและถอยหลังเป็นความงามที่หมุนวนบนเส้นเวลาท่ีถูก

จัดเรียง 

  

สรุปผล 

 จากงานวิจัยสร้างสรรค์น้ี ผู้วิจัยสามารถศึกษาแนวความคิด ตีความหมายในมุมมองของเรื่องการก้าวสู่

สถานะใหม่ในสภาวะเดิมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยนําความรู้จากการศึกษาในเรื่องของอิทธิพลของสื่อ

สมัยใหม่ การเลือกใช้เทคนิคและการนําเสนอผลงานในรูปแบบการผสมผสานระหว่างสื่อและการแสดง การ

เลือกใช้เทคนิควีดีโออาร์ตให้เป็นหัวใจหลักในการดําเนินการวิจัยสร้างสรรค์ การแทรกแซง การบิดเบือนบน

จอภาพที่ทําให้เกิดสุนทรียศาสตร์หลายๆด้าน รวมถึงการนําอิทธิพลจากผลงาน Sustain (1995) ของ 

Stephanie Smith และ Edward Stewart มาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานวีดีโอ การ

ถ่ายทอดความงามผ่านนักแสดง การตีความหมายจากวีดีโอ และการให้ผู้ชมได้รับความรู้สึกที่อึดอัด รับรู้ถึง

สถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ที่ผู้วิจัยต้องการนําเสนอ 

 ผลงานช้ินน้ีสามารถถ่ายทอดแนวความคิดในรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ผ่านการ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ดังเช่นผลงาน The Dreamers (2013)7 ของ Bill Viola ที่ใช้นํ้าเป็นสื่อสัญลักษณ์

แทนความงามและความตายผ่านผลงานรูปแบบวีดีโอที่แสดงให้เห็นถึงผู้คนที่กําลังหลับฝันและนอนแน่น่ิงอยู่ใต้

นํ้า ราวกับความฝันอันสวยงามท่ีไม่มีที่สิ้นสุด สําหรับผู้วิจัยได้เลือกใช้ลูกแอปเปิลเพ่ือแสดงถึง “ความรู้” และ 

“ความไม่รู้”: ข้อมูลที่ได้จากการสนทนาระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเก่ียวกับสถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

เช่น กฎข้อห้ามต่างๆ ในสถาบันศึกษา ความคาดหวังในชีวิตการเรียน การทํางาน ความรัก ความผิดหวัง การ

จํากัดการแสดงออกทางศิลปะ เช่นประเด็นทางการเมือง ฯลฯ เป็นต้น การถ่ายทอดการแสดงออกของ

นักแสดงในวีดีโอที่แสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติ ความงาม และความจริง รวมถึงการบิดเบือนของวฎิดีโอที่ 

“เดินหน้า” และ “ถอยหลัง” ซึ่งเป็นการบิดเบือนกระบวนการในการเล่าความจริงอีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายถึงการก้าวสู่สถานะใหม่ในสภาวะเดิม การถูกฉุดรั้งที่เป็นอุปสรรค

ต่อการก้าวไปข้างหน้า สิ่งเหล่าน้ีเป็นการถ่ายทอดแนวความคิดของผู้วิจัยที่ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการ

แสดงออกเชิงศิลปะ การแสดงออกที่ไม่ได้เป็นการนําเสนอแนวความคิดแบบตรงไปตรงมา แต่ต้องการทําให้

                                          
7Bill Viola, «BILL VIOLA: THE DREAMERS», Officiel Website of Academy Art Museum, ออนไลน์ 2015, เข้าถึงได้จาก 
http://academyartmuseum.org/exhibition/bill-viola-the-dreamers/, เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2559 
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ผู้ชมได้เกิดการตีความหมาย เพ่ือทําให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ที่นอกเหนือไปจากความงามท่ีมองเห็นจากภาพ

วีดีโอ 

 ผู้วิจัยสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของวีดีโออาร์ตที่เกิดจากกระบวนการการสร้างสรรค์ร่วมกัน

ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อการก้าวสู่สถานะใหม่ ในสภาวะเดิม เทคนิควิธีการ แนวทางการพัฒนา

วีดีโออาร์ต การสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการทํางานร่วมกัน แนวความคิดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในเรื่องของสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก นํามาซึ่งการแสดงออกในการแสดง(performance) และวีดีโอ 

เทคนิคการถ่ายทําแบบ one shot ที่ปล่อยให้นักแสดงตัดสินใจในการเริ่มแสดง ให้นักแสดงเกิดสภาวะการ

ตัดสินใจในระหว่างการแสดง การเลือกจบการแสดง เป็นต้น การแสดงออกถึงการเป็นศิลปะร่วมสมัยโดยการ

สร้างสรรค์จากเทคนิคที่นําสื่อศิลปะสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการการสร้างสรรค์รวมถึงการนําเสนอใน

นิทรรศการท่ีมีการใช้การฉายภาพโดยจอโปรเจคเตอร์ และมีการเผยแพร่การวิจัยสร้างสรรค์ในรูปแบบการจัด

นิทรรศการ การเผยแพร่ความรู้ให้กับศิลปิน อาจารย์ นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป รวมถึงการประชาสัมพันธ์

ตามสื่อต่างๆ จากการสร้างสรรค์น้ีส่งผลให้ผู้วิจัยมีความคาดหวังในการที่จะศึกษา พัฒนา วิจัยสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ๆสืบต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอบคุณสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนในการวิจัยสร้างสรรค์เรื่องการก้าวสู่สถานะใหม่ ใน

สภาวะเดิม ขอบคุณกลุ่มเจ็ดยอดและหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ที่อํานวยความสะดวก และให้การ
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ภาคผนวก 

 

 รูปที่ 6 สูจิบัตรประกอบการแสดงนิทรรศการงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจารย์ สาขาทัศนศิลป์ (กลุ่มเจด็ยอด) 

ครั้งที1่3 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ วันที่ 6 - 30 ตุลาคม 2559  

 

            

รูปที่ 7 ภาพประกอบการแสดงนิทรรศการงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจารย์ สาขาทัศนศิลป์ (กลุ่มเจ็ดยอด)  

ครั้งที1่3 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ วันที่ 6 - 30 ตุลาคม 2559 
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กระบวนการออกแบบนามบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ปรีชา เมฆทิพย์พาชัย¹* 

 

The Design Process of Business Card for Naresuan University Executives 

Preecha Mektippachai¹* 

 

¹ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อําเภอเมือง พิษณุโลก 65000 

¹ Faculty of Architecture, Naresuan University, Amphoe Mueang, Phitsanulok 65000 Thailand 
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บทคัดย่อ 

 นามบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ถูกออกแบบและจัดพิมพ์คร้ังแรกแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2553 ให้กับ

ผู้บริหาร วาระดํารงตําแหน่ง พุทธศักราช 2552-2556 และใช้ต่อเนื่องมาจนถึงผู้บริหารชุดปัจจุบัน โดยเป็นหนึ่งในแนวคิดท่ี

สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยการสร้างและเผยแพร่อัตลักษณ์ขององค์กร ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ควบคู่

กับสื่อสารสนเทศพ้ืนฐาน ท้ังนี้ กระบวนการสร้างสรรค์ประกอบด้วยการศึกษา วิเคราะห์และประเมินข้อมูลองค์กรและบุคคล 

ประมวลข้อมูล ออกแบบเรขภาพ นําเสนอผลงาน และจัดพิมพ์ 

คําสําคัญ: นามบัตร, การออกแบบเรขภาพ, สื่อสิ่งพิมพ์ 

 

Abstract 

 Business cards for Naresuan University Executives were first, in 2010, designed and printed for the 

Executives taken the positions during 2009-2013. The design has been used continuously until recently. It 

was one of the concepts to support public relation affairs by creating and distributing corporate identity in 

the form of print media, together with basic information technology. The creative process was comprised 

of studying, analysing and assessment of the organisation and personnel information, processing data, 

graphic design, presentation and printing. 

Keyword: Business Card, Graphic Design, Printing Media 
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บทนํา 

 นามบัตรในเชิงความหมาย คือ แผ่นกระดาษค่อนข้างแข็งและเล็ก ที่จารึกช่ือ นามสกุล และที่อยู่หรือ

ที่ทํางานปัจจุบัน นิยมใช้เพ่ือแนะนําหรือประชาสัมพันธ์ตนเอง โดยการแลกเปล่ียน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของ

สัมพันธภาพส่วนบุคคลหรือในเชิงธุรกิจระหว่างบุคลากรสังกัดองค์กร นามบัตรในเชิงการสร้างสรรค์ คือ 

กราฟิกดีไซน์ หรือการออกแบบเรขภาพสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดพกพา ด้วยกลวิธีจัดองค์ประกอบอักขระและภาพ   

ลงบนวัสดุและพ้ืนผิวในพ้ืนที่อันจํากัด บรรจุข้อมูลเฉพาะบุคคล แสดงช่องทางติดต่อสื่อสาร และสะท้อน     

อัตลักษณ์องค์กร นามบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่ึงในแนวคิดริเริ่มของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ปีวาระ 2552-2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการสร้างและ

เผยแพร่ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นเอกภาพ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ควบคู่ไปกับสื่อสารสนเทศพ้ืนฐาน 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

 กระบวนการออกแบบนามบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เริ่มต้นจากการศึกษาวัตถุประสงค์ 

ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ ความเป็นไปได้เชิงเทคโนโลยีการพิมพ์ และงบประมาณเบ้ืองต้น ทบทวนแนวคิด 

ทฤษฎี และหลักการออกแบบ เปรียบเทียบกรณีศึกษา เพ่ือกําหนดขอบเขต วิธีการ และแผนดําเนินการ 

วิเคราะห์และประเมินผลการค้นคว้าข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร ได้แก่ ประวัติ สัญลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม อัตลักษณ์ นิสิตห้าเก่ง และโครงสร้างการ

บริหาร เป็นต้น เพ่ือกําหนดแนวคิดการออกแบบ จัดเก็บ ตรวจสอบ และคัดกรองข้อมูลเฉพาะบุคคล ได้แก่ ช่ือ

และนามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหน่งวิชาการ ตําแหน่งบริหาร หน่วยงานต้นสังกัด ที่อยู่ และช่องทางการ

ติดต่อ เป็นต้น เพ่ือกําหนดกรอบปริมาณเน้ือหา เปรียบเทียบและคัดเลือกรูปแบบ สัดส่วน และขนาดของ

ตัวพิมพ์ ชนิด ทิศทาง และขนาดของกระดาษ ระบบสีและประเภทการพิมพ์ เพ่ือกําหนดเกณฑ์การออกแบบ 

ประมวลข้อมูลและรายละเอียดเพ่ือการออกแบบ เตรียมภาพประกอบร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ช่วยตกแต่ง

ภาพ (Photoshop®) เปรียบเทียบและปรับแต่งค่าความละเอียด (Resolution) ขนาด (Size) โหมดสี (Mode) 

ระดับสี (Tone) ช้ันแสง (Level) เป็นต้น และบันทึกเป็นรูปแบบแฟ้มข้อมูลใหม่ เตรียมการออกแบบร่วมกับ

โปรแกรมประยุกต์ในการออกแบบ (InDesign®) สร้างแบบหน้ากระดาษ (Template) ต้ังค่าหน้ากระดาษ 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1420 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

(Layout) ย่อหน้า (Paragraph) อักษร (Typeface) ค่าสี (Colour value) แถบสี (Swatch) และสัญลักษณ์

อักขระ (Glyph) เป็นต้น เพ่ือกําหนดค่าล่วงหน้า (Preset) 

 แนวคิดการออกแบบและกลวิธีจัดองค์ประกอบ เรขภาพ เพ่ือเรียบเรียงเรขาคณิตและบริบทบนพ้ืนที่

ว่างให้เกิดดุลยภาพอันหมดจด ระนาบ (Plane) แผ่นกระดาษ ตัดขอบมุมบนซ้าย เป็นมิตรต่อน้ิวมือผู้ใช้ 

(Friendly) ขณะสัมผัสหรืองัดจากหีบบรรจุ เคียงคู่กับ จุด (Dot) ตราสัญลักษณ์องค์กร อย่างกลมกลืน โล่ห์

กลมลวดลายช้างศึก ประทับบนหน้ากระดาษ ภาพเส้นรอบวงแผ่รัศมีทั่ว พื้นภาพ (Figure ground) โน้มถ่วง

ในพ้ืนที่ว่าง จัดวางชุดตัวพิมพ์ กําหนดนามยศเจ้าของบัตร คั่นด้วย เส้น (Line) และ สี (Colour) นิยาม

ความหมาย สีเทา หมายถึง สมอง แปลว่า ความคิดหรือปัญญา สีแสด ประกอบด้วย สีแดง หมายถึง สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช แปลว่า ความกล้าหาญ ประสมกับ สีเหลือง หมายถึง พระพุทธชินราช แปลว่า คุณธรรม 

ทั้งสีจักสําแดงสํานักต้นสังกัดตัวตน (รูปที่ 1) หากหย่อนสถานะเพียงบัตรนามบุคลากร ใต้แนวกั้น ลําดับเน้ือหา

เพ่ือสื่อสารคมนาคม ประกวดพยัญชนะไทยและเทศ จัดเรียง เน้น และเว้นวรรคภายในกรอบเสมือนผืนผ้า

สี่เหลี่ยม 

 การออกแบบเรขภาพ ผ่านขั้นตอนการออกแบบร่าง (Schematic) จัดทําตัวอย่างนามบัตรเผื่อเลือก 

จํานวน 6 แบบ (รูปที่ 2) นําเสนอผลงานออกแบบเบ้ืองต้น (Preliminary) แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการ

ออกแบบ ไปสู่การนําเสนอผลงานข้ันสุดท้าย (Final) จัดทํานามบัตรต้นแบบ สร้างแฟ้มข้อมูลคุณภาพระดับ

งานพิมพ์ (Press quality) และดําเนินการจัดพิมพ์ในท้ายที่สุด 

 

  
 

รูปที่ 1 สีประจาํคณะ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร และค่าสีในระบบ 4 สี (CMYK) 
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รูปที่ 2 ตวัอย่างนามบัตรเผ่ือเลือก (Alternative) จํานวน 6 แบบ  

จัดวางบนหน้ากระดาษประกบ (Facing page) ขนาด A4 เพื่อพิมพ์และตัดขอบ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

 ผลงานออกแบบนามบัตร ตามแนวคิดการออกแบบและกลวิธีจัดองค์ประกอบที่แสดงไว้ข้างต้น 

จํานวน 1 แบบ สําหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร วาระดํารงตําแหน่ง พุทธศักราช 2552-2556 จํานวน 18 

ตําแหน่ง ในรูปแบบสองภาษา แสดงข้อมูลบุคคลภาษาอังกฤษบนหน้าบัตรและภาษาไทยบนหลังบัตร โดย

ตัวอย่างผลงานออกแบบนามบัตรแสดงในรูปที่ 3 พร้อมด้วยข้อมูลจําเพาะนามบัตรและรายละเอียด

ประกอบการพิมพ์นามบัตรแสดงในตารางที่ 1 
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รูปที่ 3 ตวัอย่างผลงานออกแบบนามบัตรผู้บรหิารมหาวทิยาลัยนเรศวร  
ในรูปแบบสองภาษา ขนาด 85 ต่อ 55 มิลลิเมตร มาตราส่วน 1 ต่อ 1 

 

ตารางที่ 1 ข้อมูลจําเพาะนามบัตร (Specification) 
รายการข้อมูลจําเพาะ  รายละเอยีดประกอบการพิมพ ์

มิติ  85 ตอ่ 55 มิลลิเมตร 

วัสดุ  กระดาษอารต์ (Art) น้ําหนกัไมน่้อยกว่า 120 แกรม 
งานพิมพ ์  พิมพ์ออฟเซต (Offset) 
งานหลงัพิมพ ์  พิมพ์เคลือบผิวกระดาษ (Coating) ด้วยฟิล์มพวีีซีผิวด้าน ควบคู่กับ

เคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) และตัดไดคัท (Die-cut) 1 ส่วน 4 ของ
วงกลม รัศมี 10 มิลลิเมตร 

จํานวนพิมพ ์  495 ใบตอ่ตําแหน่ง จํานวนผู้บริหาร 18 คน 
ระบบสี ความละเอียด  4 สี (CMYK) 300 จดุต่อนิ้ว 
รูปแบบภาพ  Tagged Image File Format (.tiff/.tif) 
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

รายการข้อมูลจําเพาะ  รายละเอยีดประกอบการพิมพ ์

ตัวพิมพ ์ อังกฤษ 
ไทย 

มีย์เรียดโปร (Myriad Pro) 
อรุณดิน่าซานส์ (Arundina Sans) 
{ฟอนต์แห่งชาต ิ(Font) กรมทรพัย์สินทางปญัญา ร่วมกับ สํานักงาน-
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวรแ์ห่งชาติ (SIPA) (องค์การมหาชน)} 

ค่าส ี  
NU 
 
Arch 
 
Eng 
NUIC 
 
… 

หน่วยงาน  Cyan/Magenta/Yellow/Key (Black) 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เทา 0 0 0 65 
   แสด 0 65 100 0 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ทอง สีพิเศษ 
   เหลือง 0 0 100 10 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ แดงเข้ม 50 100 100 0 
วิทยาลัยนานาชาติ  ม่วง 75 90 5 0 
   เหลือง 0 25 100 0 
เป็นต้น   (สี) … … … … 

พิกัดภาพ  ตราสัญลักษณ์ โล่ห์กลมลวดลายช้างศึก  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17.5 มิลลิเมตร 
เว้นระยะจากขอบกระดาษ 2.5 มิลลิเมตร 

พิกัดเส้น  หน้า 
 
 
หลัง 

ความหนา 1 จดุ (Point) ความยาว 2.5 และ 60 มิลลิเมตร 
เว้นระยะจากขอบกระดาษขวา 2.5 มิลลิเมตร 
เว้นระยะจากขอบกระดาษบน 30 มิลลิเมตร 
ความหนา 1 จดุ ความยาว 60 และ 2.5 มิลลิเมตร 
เว้นระยะจากขอบกระดาษซ้าย 2.5 มิลลิเมตร 
เว้นระยะจากขอบกระดาษล่าง 20 มิลลิเมตร 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1424 
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ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

รายการข้อมูลจําเพาะ  รายละเอยีดประกอบการพิมพ ์

พิกัดเน้ือหา อังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
ไทย 

กรอบข้อความ นามและตําแหน่งวิชาการ ขนาด 60 ต่อ 5 มลิลิเมตร 
: เส้นกรอบบน เว้นระยะจากขอบกระดาษ 22.5 มิลลิเมตร 
: เส้นกรอบหน้า เว้นระยะจากขอบภาพ 2.5 มลิลิเมตร 
: เส้นกรอบหลัง เว้นระยะจากขอบกระดาษ 2.5 มิลลิเมตร 
กรอบข้อความ การตดิต่อ ขนาด 60 ต่อ 20 มลิลิเมตร 
: เส้นกรอบ เว้นระยะจากแนวเส้นสีและขอบกระดาษมุมล่างขวา  
2.5 มิลลิเมตร 
กรอบข้อความ นามและตําแหน่งวิชาการ ขนาด 57.5 ต่อ 10 มม. 
: เส้นกรอบบน เว้นระยะจากขอบกระดาษ 22.5 มิลลิเมตร 
: เส้นกรอบหน้า เว้นระยะจากขอบกระดาษ 5 มิลลิเมตร 
: เส้นกรอบหลัง เว้นระยะจากขอบกระดาษ 2.5 มิลลิเมตร 
กรอบข้อความ การตดิต่อ ขนาด 57.5 ต่อ 15 มิลลิเมตร 
: เส้นกรอบหน้า เว้นระยะจากขอบกระดาษซ้าย 5 มิลลิเมตร 
: เส้นกรอบบนและล่าง เว้นระยะจากแนวเส้นสีและขอบกระดาษล่าง 2.5 
มิลลิเมตร 
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

รายการข้อมูลจําเพาะ  รายละเอยีดประกอบการพิมพ ์

ลักษณะ ขนาดอักขระ 
Myriad Pro 

อังกฤษ ตัวธรรมดา (Regular) ขนาด 8 จุด (Point) 
: ตําแหน่งวิชาการ  Lecturer หรือ Assistant Professor  
   หรือ Associate Professor  
   หรือ Professor เป็นต้น 
: ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด Department หรือ Division of … 
: ที่อยู่ของหน่วยงาน College หรือ Faculty หรือ Program  
   หรือ School หรือ Office of …,  
   Naresuan University  
   Phitsanulok …, Thailand 
: รหัสไปรษณยี ์  ใช้อักษรอารบิค ตัวกึง่กลาง (Midline) 
   จากตารางสัญลักษณอ์ักขระ (Glyph)  
   65000 
: หมายเลขโทรศัพท ์ office หรือ telephone: +66 5596 … 
: หมายเลขโทรสาร fax: +66 5596 … 
: หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนที ่ mobile: +668 … … 
: อีเมล เฉพาะชือ่หัวขอ้ email: 
ตัวธรรมดา (Regular) ขนาด 11 จุด 
: วุฒิการศึกษาเฉพาะระดับดุษฎีบัณฑิต , Ph.D. 
ตัวเอียง (Italic)  ขนาด 8 จุด 
: ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกหรอือีเมล  n…s…@nu.ac.th 
ตัวกึ่งหนา (Semibold) ขนาด 8 จุด 
: ตําแหน่งบริหาร  Deputy Head หรือ Head  
   หรือ Deputy Director หรือ Director  
   หรือ Assistant to the Dean for …  
   หรือ Deputy Dean for … หรือ Dean  
   หรือ Assistant to the President for …  
   หรือ Vice President for …  
   หรือ President เป็นต้น 
ตัวกึ่งหนา (Semibold) ขนาด 11 จุด 
: ชื่อและนามสกุล  Name… Surname… 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

รายการข้อมูลจําเพาะ  รายละเอยีดประกอบการพิมพ ์

ลักษณะ ขนาดอักขระ 
Arundina Sans 

ไทย ตัวธรรมดา (Regular) ขนาด 9 จุด 
: ชื่อหน่วยงานต้นสังกัด ภาควิชา หรือ กอง… 
: ที่อยู่ของหน่วยงาน หลักสูตร หรือ คณะ หรือ วทิยาลัย  
   หรือ สํานัก หรอื สํานักงาน…  
   มหาวิทยาลัยนเรศวร พษิณุโลก 
: รหัสไปรษณยี ์  ใช้พยัญชนะไทย 65000 
: หมายเลขโทรศัพท ์ โทรศัพท์ 055 96… … 
: หมายเลขโทรสาร โทรสาร 055 96… … 
: หมายเลขโทรศัพท์เคล่ือนที ่ โทรศัพท์มอืถือ 08… … … 
: อีเมล เฉพาะชือ่หัวขอ้ อีเมล 
ตัวธรรมดา (Regular) ขนาด 12 จุด 
: ตําแหน่งบริหาร  รองหัวหน้าภาควิชา หรือ หัวหน้าภาควิชา  
   หรือ รองผู้อํานวยการ หรอื ผู้อาํนวยการ  
   หรือ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย …  
   หรือ รองคณบดีฝ่าย … หรือ คณบดี  
   หรือ ผู้ช่วยอธกิารบดีฝ่าย …  
   หรือ รองอธิการบดีฝ่าย …  
   หรือ อธิการบด ีเป็นต้น 
ตัวเอียง (Italic)  ขนาด 9 จุด 
: ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกหรอือีเมล  n…s…@nu.ac.th 
ตัวหนา (Bold)  ขนาด 14 จุด 
: ตําแหน่งวิชาการ  อาจารย์ หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   หรือ รองศาสตราจารย์  
   หรือ ศาสตราจารย์ เป็นต้น 
: ตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นตน้ 
: ยศตําแหน่งข้าราชการทหารและหรือศักดินา เป็นต้น 
: วุฒิการศึกษาเฉพาะระดับดุษฎีบัณฑิต ดร. 
: เจ้าของนามบตัร  ชื่อ… นามสกุล… 

 
 

 

 



  
  

  

                                                                                  นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1427 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

สรุปผล 

 นามบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นหน่ึงในผลงานสร้างสรรค์ เพ่ือสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นเอกภาพ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ควบคู่ไป
กับสื่อสารสนเทศพื้นฐาน ผ่านกระบวนการศึกษา วิเคราะห์และประเมิน ประมวลข้อมูล ออกแบบเรขภาพ 
นําเสนอ และจัดพิมพ์ แล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ และใช้ต่อเน่ืองมาจนถึงคณะผู้บริหารชุดปัจจุบัน 
หากแต่ผลสัมฤทธ์ิน้ัน ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายขอบเขตการใช้ประโยชน์ ครอบคลุมไปถึง
บุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร (รูปที่ 4) 

 
รูปที่ 4 ตวัอย่างนามบัตรบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ขนาดไม่เข้ามาตราส่วน  
โดยปรับสีของเส้นค่ัน เป็นสีประจําคณะหรือวทิยาลัยต้นสังกดัเจ้าของนามบตัร 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มณุีสว่าง และงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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บทคัดย่อ  

บทความนี้จัดทําข้ึนเพ่ืออธิบายถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายจากการเดินทางโดยมีเวลาจํากัดเพียง

หนึ่งวัน ด้วยเป็นพ้ืนท่ีท่ียากจะเข้าถึง จึงเป็นกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายท่ีท้าทายช่างภาพเป็นอย่างมาก ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ี

ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนท่ีไปศึกษานั้นคือเขาหินปะการัง อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซ่ึงพ้ืนท่ีนี้เพ่ิงได้รับการปรับปรุงและสร้างให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซ่ึงยังไม่มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างจริงจัง มีเพียงการบอกเล่ากันแบบปากต่อปากจาก

นักท่องเท่ียวท่ีได้มาเยือน หลายคนอาจถอดใจเมื่อทราบว่าการเดินทางลําบาก การประชาสัมพันธ์ด้วยภาพถ่ายในเชิง

สร้างสรรค์นั้นจึงมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวท่ีกําลังมองหาสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีแปลก

ใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าหากการประชาสัมพันธ์นั้นได้ผ่านทางสื่อออนไลน์อย่างเฟสบุ๊ค ย่ิงจะช่วยเสริมศักยภาพในการเข้าถึง

กลุ่มนักท่องเที่ยวมากข้ึน 

 ในบทความนี้จะทําการบรรยายถึงข้ันตอน กระบวนการเตรียมงาน กระบวนการคิดและผลิตภาพ รวมถึง

ประสบการณ์ต่าง ๆ ของช่างภาพที่ ต้องเดินทางในพ้ืนท่ีท่ีมีการเดินทางลําบาก ไม่คุ้นเคย และมีความเสี่ยงสูงด้วย

ลักษณะเฉพาะของภูมิประเทศในพ้ืนท่ีนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1. เพ่ือศึกษาการวางแผนการปฏิบัติงานของ

ช่างภาพในพ้ืนท่ีไม่คุ้นเคย 2. เพ่ือศึกษาการสร้างสรรค์ภาพถ่ายและแนวคิดในการสื่อสารในพ้ืนท่ีไม่คุ้นเคย 3. เพ่ือศึกษา

แนวทางของการคัดเลือกภาพ สําหรับการนําไปเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ในการศึกษานั้นผู้ วิจัยได้

ทําการค้นคว้าข้อมูลท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนท่ีวิจัย การถ่ายภาพในพ้ืนท่ีไม่คุ้นเคย และ
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การเผยแพร่ภาพอย่างมีประสิทธิภาพทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสื่อสังคม (Social Media) ซ่ึงในงานวิจัยชิ้นนี้จะได้

ศึกษาถึงแนวคิดและกระบวนการวิธีของช่างภาพจากการลงพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงานด้านการถ่ายภาพ ซ่ึงเม่ือช่างภาพอยู่ในพ้ืนท่ี

ไม่คุ้นเคยหรืออยู่ในพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออํานวย ซ่ึงเป็นภาวะท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น ภูเขาสูงชัน ภายในถํ้ามืด

ไร้แสง หรืออยู่ในสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออํานวย อย่างเช่น อากาศร้อน ฝนตก มีลมพัดแรง เป็นต้น สถานท่ีและสภาวะนั้น

ช่างภาพต้องมีการเตรียมพร้อม มีการวางแผน เกิดการค้นพบกระบวนการ วิธีแก้ปัญหา เกิดเป็นกระบวนการสร้างสรรค์

ภาพถ่ายในรูปแบบเฉพาะอย่างไร ด้วยภาวะแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานทําให้เกิดกระบวนการสร้างงานนั้น ๆ ใน

รูปแบบใดในพ้ืนท่ีและเวลาอันจํากัดเฉพาะได้อย่างไร ด้วยวิธีการไหน  

โดยสรุปแล้วโดยท่ัวไปกระบวนการทํางานของช่างภาพโดยส่วนมากแล้วจะไม่มีการอธิบายกระบวนการใด ๆ 

ออกมาอย่างชัดเจนเท่าใดนัก ซ่ึงในทางปฏิบัติการด้านการถ่ายภาพของช่างภาพนั้นล้วนมีกระบวนการและข้ันตอนท่ีซับซ้อนท่ี

ซ่อนอยู่ภายในตัวช่างภาพเอง และในบทความนี้ผู้วิจัยเองจะได้อธิบายถึงมิติต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายชุดนี้ของ

ตนเอง นั่นหมายถึงการอธิบายถึงข้ันตอน วิธีคิด กระบวนการทํางาน ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างทํางาน รวมถึงความประทับใจท่ี

เกิดข้ึนระหว่างการทํางานด้วย ซ่ึงผู้วิจัยเองได้ค้นพบถึงหลักวิธีในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไม่คุ้นเคย มีหลักอยู่ 3 ประการ 

สอดคล้องกับตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้วิจัยได้กําหนดและทําการศึกษามา แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นสิ่งท่ีอยู่เหนือการควบคุมได้ของการ

ปฏิบัติงานของช่างภาพในพื้นท่ีไม่คุ้นเคยนั่นคือ สภาพภูมิอากาศของวันนั้น และสภาพความพร้อมของร่างกายร่างกาย ผู้วิจัย

เองหวังเป็นอย่างย่ิงว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางให้กับช่างภาพรวมถึงผู้ท่ีสนใจในการสร้างสรรค์ภาพถ่าย ท่ีจะได้เห็นถึง

กระบวนการคิด กระบวนการผลิตผลงาน กระบวนการเผยแพร่ผลงานในส่ือออนไลน์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการนําไปเป็น

แนวทางในสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบเฉพาะของตนเองต่อไป 

คําสําคัญ: การถ่ายภาพ,  กระบวนการสร้างสรรค์, กระบวนการคิดและผลิตภาพ, ประชาสัมพันธ์, แหล่งท่องเที่ยว, พ้ืนท่ีไม่

คุ้นเคย, เฟสบุ๊ค 

 

ABSTRACT 

 This article has been written to explain the photographic creative Procedure at limited times 

for a day travel in the hard areas. So it was a challenging job for photographer. This studied area was the 

Coral Mountain ( Khao Hinpakarang ) This place had been improving and renovating become to 

Ecotourism , and was not present to public relations. There was only saying mouth to mouth from the 

tourists who used to visit there. Many people was discouraged when they knew about the hard travelling. 

The public relations by creative photograph which was very important to attract the tourists were looking 

for the new and the attractive places. Especially if public relations were presented by social media like 

Facebook which can help efficient public relations. 
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 This article would present the way that photographer create his thinking process to create 

concept for his own narrative, the working on the unfamiliar areas and printing process. The purposes of 

this study were: 

1) To study the planning how did the photographer work in the unfamiliar areas. 

2) To study creative photograph and this way of communication of photographer in  

unfamiliar  areas.  

3)   To study this way to select photograph for publishing in many media efficiently.  

 In this case study, the researcher learnt both primary and secondary data, documents, and 

researches about this researching area, the photography in unfamiliar area, and efficiently publishing in 

many media; especially: social media that this research will study about concept and methodical  process 

of photographer in work side when photographer was in unfamiliar working side or uncomfortable area 

which it normally happened  such as high hill, lightless cove, or uneasy situation such as hot weather, 

rainy, windy and etc. of this place and situation the photographer have to preparing, planning to make 

discover a new processing and solving problems. It happened how to make particular creative photograph 

in this difficult situation to do to process it  in this area and limit times . 

   The conclusion of most photographers will not explain to process exactly. Practically taking 

photograph of photographers had many processing and methods complexly within each photograph and  

this passage, the researcher explain other factors to make this creative photographs. It means to explain 

to method, processing, thinking, problem during working in addition to be impression during working.  

 The researcher can discover how to do in unfamiliar areas.  there  were three principles which 

it is agreeable with these purposes of researcher who plan and study. Moreover; something that is over 

control doing of photographers in unfamiliar areas that was the weather of that day and readiness of 

photographers. The researcher think that this passage will be idea to interesting photographer who takes 

creative photograph to know thinking , producing, and publishing process in online media. It can use idea 

to make particularly creative own products.   

Keyword : Photography, Creative Procedure, Thinking process and Productivity, Public relations, Tourist 

attraction, Unfamiliar area, Facebook 

  

บทนํา 



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1391 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้างสร

รค์ 

ช่างภาพกับการเดินทางไปเพ่ือบันทึกภาพและสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นสื่อด้ังเดิมที่ต้องมีการตีพิมพ์อย่างเช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณา หรือการแสดงผลงานในรูปแบบ

นิทรรศการ เป็นต้น ในแต่ละคร้ังมักที่จะพบเจอปัญหาและอุปสรรคอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อมีการ

เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ไม่คุ้นเคย ไม่มีข้อมูลมากนัก เป็นพ้ืนที่ซึ่งมีวัฒนธรรมต่างจากพ้ืนที่ที่ช่างภาพ

อาศัยอยู่ ประการสําคัญหากเป็นที่ที่ช่างภาพไม่เคยไปมาก่อนแล้วย่ิงเป็นการยากที่สุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว

แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์มักจะเป็นพ้ืนที่ที่ยากที่จะเข้าถึง ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ ประการ 

ซึ่งแน่นอนว่ามักมีเหตุการณ์ซึ่งไม่คาดฝันน้ันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังน้ันช่างภาพจะต้องมีการเตรียมความพร้อม

โดยส่วนตัวอย่างพิเศษและวางแผนจัดการอย่างรัดกุม เพราะการควบคุมทั้งอุปกรณ์ให้ได้มาซึ่งภาพที่ดีน้ันล้วน

แล้วต้องอยู่บนประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ของร่างกายช่างภาพ อีกทั้งช่างภาพยังต้องมีการประสานงานบริหาร

จัดการเก่ียวกับการเดินทาง การสืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ของพ้ืนที่น้ัน ๆ ในเบ้ืองต้น รวมถึงการศึกษาถึงแนวทาง

ในการถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเพียงแนวทางในการถ่ายภาพเพียงเท่าน้ัน เพราะช่างภาพควรหยิบยก

แนวทางที่ดีน้ันมาผสมผสานกับเอกลักษณ์หรือเทคนิคเฉพาะของตนเอง จึงจะก่อเกิดผลงานภาพถ่ายในแบบ

ฉบับที่สมบูรณ์  

ในปัจจุบันน้ันการใช้ภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวได้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

จะปฏิเสธไม่ได้เลยคือ เฟสบุ๊ค (Facebook) ที่มีลักษณะการเผยแพร่รวดเร็วด้วยวิธีการแชร์ต่อ ซึ่งเป็นรูปแบบ

ของเครือข่ายไร้พรมแดนอย่างชัดเจนมากขึ้น ภาพถ่ายจึงเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เป็นการเผยแพร่

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ดี รวดเร็วและเข้าถึงง่าย ทุกที่ทุกเวลา มีประสิทธิภาพท่ี

ช่วยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ผลดี ช่วยในการทํางานด้านการท่องเที่ยว

ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้ช่องทาง เฟสบุ๊คใน

การแบ่งปันประสบการณ์ เป็นการสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทํา

ให้เกิดภาพลักษณ์อันดีก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และความรู้สึกต่อจุดหมายปลายทางแก่นักท่องเที่ยวให้ดี

ย่ิงขึ้น จังหวัดเพชรบูรณ์น้ันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังน่าสนใจอีกมากมาย อย่างเช่น “เขาหินปะการัง” ที่เป็น

พ้ืนที่ที่ผู้วิจัยบทความน้ีได้เข้าไปบันทึกภาพกลับมาเพ่ือเผยแพร่น้ัน เป็นสถานที่ที่ยากที่จะเข้าถึง และเสี่ยง

อันตรายแต่มีความสวยงามทางด้านธรรมชาติเป็นอย่างมาก บทความน้ีจึงเกิดจากกระบวนการทํางานของ

ช่างภาพที่อยากจะถ่ายทอดข้ันตอนของการทํางานที่ไม่มีอยู่ในตํารา และการมองเห็นคุณค่าและเหตุผลอัน
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ลึกซึ้งซึ่งอยู่ภายในกระบวนการคิดของช่างภาพท่ีมีใจที่จะใฝ่อยากนําภาพออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์อย่างเฟสบุ๊ค เพ่ืออยากแบ่งปันให้สาธารณะชนทั่วไปได้เห็น ได้รู้ถึงคุณค่าของสถานที่ที่ต่าง

ออกไปบนผืนแผ่นดินไทย บนโลกใบนี้ ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมาย 

กระบวนการทํางานของช่างภาพโดยทั่วไปมักที่จะไม่เปิดเผยหรือมีการอธิบายอย่างละเอียด ทั้งที่

เป็นการทํางานที่มีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ มีรายละเอียดปลีกย่อยเฉพาะค่อนข้างมาก ดังน้ันในบทความน้ี

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงที่จะอธิบายกระบวนการทํางานของตนเองในการทํางานสร้างสรรค์ภาพถ่ายสถานที่

ท่องเท่ียว “เขาหินปะการัง” แหล่งท่องเท่ียวน้องใหม่ บริเวณบ้านเขาเพ่ิมพัฒนา ตําบลซับพุทรา อําเภอชน

แดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือการนํามาประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยม

อย่างเฟสบุ๊ค รวมถึงการนําเสนอถึงกระบวนการเพ่ือจะได้เป็นแนวทางให้กับเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้องเหล่าช่างภาพ

และผู้สนใจด้านการถ่ายภาพ ได้เห็นซึ่งกระบวนการ อันจะทําให้นําไปสร้างสรรค์ผลงานและกระบวนการใน

รูปแบบของตนเองน้ันได้ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 กรอบแนวคิดของการออกแบบงานวิจัยในครั้งน้ีจะแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ

ภาพถ่ายในพ้ืนที่ไม่คุ้นเคย 3 ประการดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาการวางแผนการปฏิบัติงานของช่างภาพในพ้ืนที่ไม่คุ้นเคย 

 2. เพ่ือศึกษาการสร้างสรรค์ภาพถ่ายและแนวคิดในการสื่อสารในพ้ืนที่ไมคุ่้นเคย 

 3. เพ่ือศึกษาแนวทางของการคัดเลือกภาพ สําหรับการนําไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ  

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทฤษฎีที่ใช้ประกอบในการศกึษา/สนับสนนุแนวคิดในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้นําหลักการและทฤษฎีชุมชนทางด้านการปฏิบัติการ ทฤษฎีในการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสาร 

และทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพ่ือให้ได้ผลงานที่ออกมาตรง

ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้ ดังน้ี 
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1. ทฤษฎีชุมชนทางด้านการปฏิบัติการ 

 การเขา้ถึงพืน้ที่/ชุมชน 

 ในการเข้าไปปฏิบัติการถ่ายภาพในพ้ืนที่ไม่คุ้นเคยมีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องมีคนในพ้ืนที่ ซึ่งก็

คือคนในชุมชนใกล้เคียงกับสถานที่ที่จะเข้าไปทําการบันทึกภาพ เป็นคนนําทาง และบอกเล่าเรื่องราว พร้อมทั้ง

การปฏิบัติตนต่าง ๆ ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับวีธีที่ควรจะเป็น  

 จิรวัฒน์ พิระสันต์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า ในการจัดทําชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ (Community 

of Arts Practice/ COAP) นักวิจัยควรให้ความสําคัญกับองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ประการแรกคือผู้แสดง

ทางสังคม (Social Actors) หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการพัฒนาชุมชนทางด้านศิลปกรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะ

เป็นภาคส่วนหรือกลุ่มองค์กรใด ประการที่สองได้แก่กระบวนการจัดทําชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ และ

ประการสุดท้ายได้แก่ เคร่ืองมือ เทคนิค และวิธีวิทยาที่ใช้ ซึ่งผู้วิจัยได้นําเอาในส่วนของ ผู้แสดงทางสังคม 

(Social Actors) มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติการถ่ายภาพในพ้ืนที่ไม่คุ้นเคยและงานวิจัยในครั้งน้ี ซึ่งเน้ือหา

และหลักการมีดังต่อไปน้ี 

 ผู้แสดงทางสังคม (Social Actors) 

 นักวิจัยกับการเตรียมตัวก่อนเข้าชุมชนน้ัน นักวิจัยคือผู้แสดงทางสังคมท่ีสําคัญในกระบวนการพัฒนา

ชุมชนที่สําคัญ ดังน้ันการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่ชุมชนจึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญ ดังน้ันการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าสู่ชุมชนจึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญของการทํางานในระดับปฏิบัติการ เพราะแต่ละชุมชนจะมีกลไกและ

โครงสร้างทางวัฒนธรรมในการยอมรับหรือปฏิเสธนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชุมชนที่

แตกต่างกันไป นอกจากน้ีแต่ละชุมชนจะมีโครงสร้างของสถาบันทางสังคมท่ีมีลักษณะเฉพาะ ดังน้ันในการ

ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนา โดยมีประชาชนในชุมชนน้ัน ๆ เป็นแกนกลาง นักวิจัยที่ดีจึงควรผ่านขั้นตอน

ของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชุมชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในวิถีการดําเนินชีวิต อัตลักษณ์ คุณลักษณะ

ของบุคคลและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการ

ขับเคลื่อน 

 กระบวนการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรม 

 1. นักวิจัยควรศึกษาเอกสาร วรรณกรรม แผนที่ทางกายภาพ และที่ต้ังทางภูมิศาสตร์ ตลอดจน

ลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะของชุมชน ตลอดจนลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมที่มีเฉพาะของ
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ชุมชนตลอดจนประวัติความเป็นมาด้านนโยบายและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินนโยบายน้ันๆ โดย

ละเอียด ก่อนที่จะเข้าปฏิบัติการภาคสนามในชุมชน เพ่ือพัฒนาให้เป็นชุมชนปฏิบัติการเรียนรู้ 

 2. ควรกําหนดบทบาทและสถานภาพของตนเองให้ชัดเจน ก่อนการแนะนําตัวต่อผู้นําและคนใน

ชุมชน ซึ่งโดยทั่วไปมักเริ่มจากการช้ีแจงต่อผู้นําชุมชน บุคคลสําคัญในชุมชน (Key Persons) หรือสมาชิกใน

ชุมชนคนอ่ืน ๆ 

 3. กระบวนการสร้างความสัมพันธ์และการยอมรับ จากประสบการณ์การทํางานในชุมชนของผู้วิจัย

พบว่า การปรากฏตัวครั้งแรกในชุมชนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด นักวิจัยควรแนะนําตนเองต่อผู้นําหรือบุคคลสําคัญ

ในชุมชนก่อนเบ้ืองต้นก่อนเดินเท้าสํารวจชุมชน และแนะนําตนเองต่อสมาชิกในชุมชนเป็นรายครัวเรือนซึ่ง

ขั้นตอนน้ีมักใช้ระยะเวลานานแต่จะเป็นประโยชน์ในระยะยาว แต่หากนักวิจัยมีระยะเวลาไม่มากนัก ก็อาจ

แนะนําตัวเองด้วยการกระทําหรือการมีส่วนร่วมกับชุมชนในกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมกับคน

ในชุมชนเพ่ือสร้างสะพาน ร่วมงานทําบุญประจําปี หรือร่วมงานศพ เป็นต้น 

 4. การกําหนดรูปแบบของความสัมพันธ์และการเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนอาจทําได้โดยการเลือกที่พัก

อาศัยอยู่กับชุมชน หรืออยู่ใกล้ ๆ กับครอบครัวที่มีอาชีพหรือมีบทบาทหน้าที่ ซึ่งเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตปกติของ

คน เช่น ร้านขายของชํา กํานัน หรือบ้านที่มีโรงสีข้าว เป็นต้น หรืออาจเลือกวิธีการใช้กลุ่มหรือองค์กรภายใน

ชุมชนเป็นสะพานทอดเข้าไปสู่การเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

 5. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ นักวิจัยที่ดีไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางในการ

พัฒนา ครอบงํา หรือช้ีนําคนในชุมชน แต่ควรแสดงบทบาทของผู้อํานวยความสะดวก ผู้สนับสนุน ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้นําเสนอทางเลือก และผู้กระตุ้นเพ่ือให้คนในชุมชนได้ตัดสินใจด้วยตนเอง อันจะนําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ 

และความรู้สึกมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อไป 

 6. การแสดงบทบาทของนักวิจัย ควรเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพราะนักวิจัยไม่ใช่ผู้สอน และ

การท่ีนักวิจัยต้องเข้าไปอาศัยอยู่ในชุมชน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนในด้านต่าง ๆ ทําให้มีความจําเป็นที่

จะต้องรู้จักระมัดระวังในการ “พกพา” วัฒนธรรมของตนเข้าไปในชุมชน เช่น ของใช้ส่วนตัว การแต่งกาย หรือ 

รูปแบบการรับประทานอาหาร โดยควรประพฤติปฏิบัติตนให้มีความกลมกลืนไปกับคนในชุมชนให้มากที่สุด 

หลีกเลี่ยงการถูกครอบงําหรือการได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นในด้านบวกหรือลบ มิฉะน้ันจะ

ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในชุมชนได้ ซึ่งอาจใช้เทคนิค Significant Friend 
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Approach ซึ่งหมายถึง เทคนิคการให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซึ่งมีความเป็นกลาง เป็นผู้เปิดทางเพ่ือนํานักวิจัยเข้า

สู่ชุมชนด้วยความระมัดระวัง 

 7. ลําดับการสร้างความสัมพันธ์ ควรเร่ิมจากการพูดคุยในประเด็นกว้างๆ ทั่วไป ก่อนเข้าสู่เรื่องที่

สนใจ และไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งกับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงประเด็นที่ตนเองยังไม่มีความเข้าใจชัดเจนในรายละเอียด หากขาดข้อมูลเชิงลึกถึงสาเหตุความเป็นมาและ

ควรตระหนักว่า ข้อมูลและรายละเอียดด้านการนัดหมายและการยกเลิกการนัดหมายทุก ๆ ครั้งได้ถูกช้ีแจงต่อ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

 ผู้แสดงบทบาทในชุมชน (Key Persons) 

 ในการจัดทําชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรม ขั้นตอนแรกในการเข้าถึง

แหล่งข้อมูล (Entry Point) นับว่ามีความสําคัญที่สุด ผู้ที่มีบทบาทสําคัญในชุมชน (Community Key 

Persons) มักเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์เชิงอํานาจกับสมาชิกในชุมชนในวงกว้าง โดยท่ัวไปจะได้แก่ผู้นําที่เป็น

ทางการ เช่น ผู้ใหญ่ กํานัน นายกองค์กรบริหารส่วนตําบล และผู้นําด้านการดําเนินชีวิตในมิติต่างๆ ได้แก่ เจ้า

อาวาสหรือพระภิกษุอาวุโส ปราชญ์หรือผู้รู้ในชุมชน ครูหรืออาจารย์ใหญ่ หมออนามัย และหมอพ้ืนบ้านต่างๆ 

เป็นต้น 

 มิเชล ( Michel Foucault, ) นักคิดในกระแสหลังทันสมัยมีความคิดว่า ผู้แสดงบทบาททางสังคม 

ล้วนอยู่ในสภาวะของการต่อรองทางอํานาจและช่วงชิงการควบคุมนิยามความหมายของความเป็นจริงในเรื่อง

น้ันๆ แนวคิดเรื่องชุมชนปฏิบัติการด้านการเรียนรู้ จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง การใช้แหล่งการ

เรียนรู้ในชุมชนในฐานะกลไก เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคมในภาคประชาชน ผ่านการวิเคราะห์

วัฒนธรรมของชนช้ัน (Class Analysis) ซึ่งในที่น้ีได้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือผลักดันให้เกิดประเด็นการ

เคลื่อนไหวในท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวในระดับมหภาค และการที่สังคมไทยยังมีระบบความสัมพันธ์

เชิงอํานาจแฝงเร้นอยู่ในวิถีการดําเนินชีวิตของผู้คน และเป็นบริบทสําคัญในการกําหนดทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงของชีวิตประจําวันของคนในชุมชนท้องถิ่น การมีความสนใจในผู้แสดงทางสังคมภาคประชาชนจึง

เป็นสิ่งสําคัญ ( พัชรินทร์ สิรสุนทร, 2556 ) 
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2. ทฤษฎีในการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร 

 ผู้วิจัยได้ให้ความสําคัญในเร่ืองของหลักการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสารเป็นอย่างมาก เพราะภาพถ่ายที่

จะนําไปใช้น้ัน วัตถุประสงค์เพ่ือนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อีกทั้งด้วยเหตุผลหลักคือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่

ไม่คุ้นเคยน้ัน การเดินทางมาไม่ได้มากันได้ง่าย ไม่ได้มากันบ่อยครั้งนัก คุณค่าของถาพถ่ายจึงเกิดจากขึ้นด้วย

สถานที่ ด้วยการปฏิบัติงาน และด้วยการสื่อสารที่ดี จึงจะส่งเสริมคุณค่าของการปฏิบัติการถ่ายภาพในครั้งน้ีได้

ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและใช้หลักของการถ่ายภาพเพ่ือการสื่อสารเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ ดังต่อไปน้ี 

 ความสําคัญของภาพถ่ายกับการสื่อสาร 

 ณัฐกร สงคราม ( 2557 ) ได้กล่าวไว้ว่า “การสื่อสาร” (Communication) มีรากศัพท์มาจากภาษา

ลาตินว่า Communis หรือ ความเหมือนกันร่วมกัน (Common) ซึ่งหมายถึง กระบวนการส่งผ่านข่าวสาร 

ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สึก อารมณ์ หรือทัศนคติ ระหว่างบุคคลจากฝ่ายหน่ึงไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง 

โดยใช้ความสามารถของตนสื่อความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

 องค์ประกอบของการสื่อสาร จึงประกอบด้วย 

 1. ผู้ส่งสาร (Sender) คือ แหล่งหรือต้นทางที่ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และจัดให้เป็นระบบ

ระเบียบก่อนที่จะส่งสารน้ันไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารอาจเป็นบุคคลคนเดียว กลุ่มบุคคล หรือสถาบันก็ได้ 

 2. สาร (Message) คือ สิ่งที่ส่งออกมาจากผู้ส่งสาร ไม่ ว่าจะเป็น ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ 

ประสบการณ์ ความรู้สึก อารมณ์ หรือทัศนคติ เพ่ือให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลเหล่าน้ัน 

 3. ช่องทาง (Channel) คือ ตัวกลางที่ผู้ส่งสารใช้ในการส่งสารน้ัน ๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจเป็นสื่อ 

(Media) อย่างง่าย เช่น การพบปะพูดคุย การเขียน การแสดงกิริยาท่าทาง หรืออาจเป็นสื่อที่มีความซับซ้อน

ย่ิงขึ้น เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ คอมพิวเตอร์ 

 4. ผู้รับสาร (Receiver) คือ บุคคลเป้าหมายที่ผู้ส่งสารต้องการรับสารที่ส่งมา ซึ่งอาจเป็นบุคคลคน

เดียว กลุ่มบุคคล หรือสถาบันก็ได้เช่นกัน 

 5. ปฏิกิริยาตอบสนองและการย้อนกลับ (Response and Feedback) คือ การที่ผู้รับสารได้รับสาร

และแปลความหมาย จากน้ันมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น เข้าใจหรือไม่เข้าใจ เห็นด้วย

หรือไม่เห็นด้วย คล้อยตามหรือต่อต้าน โดยอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับที่ผู้ส่งสารต้องการก็เป็นได้ แต่หากได้มี

การย้อนกลับไปยังผู้ส่งสารได้รับรู้ก็จะช่วยให้สามารถปรับการสื่อสารให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น ซึ่งเรียกกระบวนการน้ีว่า 
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การส่ือสารแบบสองทาง (Two-way-Communication) โดยผู้รับสารจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร ปละผู้ส่ง

สารจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นผู้รับสารน่ันเอง 

 การสื่อสารที่ดีจึงเป็นกระบวนการที่ทําให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเกิดความเข้าใจตรงกันเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายที่ต้ังไว้ ดังน้ัน จึงเป็นหน้าที่ของนักสื่อสารหรือนักนิเทศศาสตร์ ในฐานะที่ต้องเป็นผู้ออกแบบ

กระบวนการส่งผ่านสารจากแหล่งหรือต้นทางไปสู่บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยจะต้องจัดเตรียมสารรวมทั้งสื่อ

หรือช่องทางในการส่งสารให้เหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 การถ่ายภาพเพื่อสื่ออารมณ์และความรู้สึก 

 การส่ืออารมณ์และความรู้สึกจากภาพถ่ายน้ัน นอกจากการแสดงออกทางสีหน้าและท่าทางของ

บุคคลที่เป็นแบบแล้ว ช่างภาพยังสามารถใช้มุมกล้องหรือจัดองค์ประกอบต่าง ๆ เสริมให้สื่ออารมณ์และ

ความรู้สึกได้มากขึ้น ภาพถ่ายที่มีคุณค่าคือภาพที่สามารถสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกได้ด้วยตนเองโดยไม่

จําเป็นต้องมีข้อความประกอบ ซึ่งจะเห็นได้จากสื่อเพ่ือการรณรงค์ต่าง ๆ ที่มักเลือกใช้ภาพประเภทน้ีในการ

กระตุ้นความคิดหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ชม 

 การถ่ายภาพทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม และภาพกลางคืน 

 ภาพทิวทัศน์ สถาปัตยกรรม และภาพกลางคืน เป็นภาพถ่ายอีกประเภทท่ีได้รับความนิยม ซึ่งมักเป็น

การบันทึกภาพสถานที่ท่องเที่ยวเพ่ือเก็บไว้ในความทรงจํา รวมทั้งใช้เป็นภาพประกอบสารคดีหรือคอลัมน์

ท่องเท่ียว การถ่ายภาพประแต่ความจริงช่างภาพต้องเข้าใจหลักการและเทคนิคที่จะช่วยให้สถานที่เหล่าน้ันดู

สวยงาม น่าสนใจ และดึงดูดใจให้ผู้คนอยากไปเยือน ในงานด้านผลิตสื่อต่าง ๆ นอกจากจะใช้ประกอบเนื้อหา

แล้วภาพประเภทน้ีมักถูกนํามาใช้ในการเป็นภาพพ้ืนหลังเพ่ือให้เห็นบรรยากาศของสถานที่หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

ซึ่งจะช่วยเสริมให้สื่อมีความน่าสนใจมากขึ้น 

นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี (2556) ได้กล่าวว่า ภาพทิวทัศน์ นักถ่ายภาพท่องเทียวทุกคนรู้ดีว่าโลกคือ

สถานที่อัศจรรย์ มีทั้งขุนเขา ทะเลทราย ป่าไม้ ทางน้ํา และแผ่นดินที่มนุษย์สร้างขึ้น ปัญหาคือจะเก็บภาพด้วย

สายตาของนักเดินทางได้อย่างไร 

ภาพทิวทัศน์เป็นแนวการถ่ายรูปยอดนิยมแบบหน่ึง นักถ่ายภาพท่องเท่ียวก็ถ่ายกันแต่รูปแนวน้ี 

ช่างภาพผู้บุกเบิกหลายรายในศตวรรษที่ 19 อย่าง ทิโมธี โอ’ซัลลิแวน, คาร์ลตัน วัตกินส์ และจอห์น ธอมป์สัน 

เริ่มถ่ายรูปสถานที่ห่างไกลไม่เป็นที่รู้จักแล้วนํากลับไปให้เพ่ือนฝูงญาติมิตรอยู่ทางบ้านชม 
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การถ่ายภาพทิวทัศน์เป็นส่วนหน่ึงของการค้นพบ บ่อยครั้งเป็นการค้นพบส่วนตัว เป็นการตีความภูมิ

ประเทศที่ใครสักคนได้เห็นแล้วสื่อสารสิ่งน้ันลงไปในภาพถ่าย เมื่อครั้งที่นักเขียนอย่างเวอร์จิเนีย วูล์ฟ อยู่ใน

อิตาลีและพยายามถ่ายทอดความรู้สึกต่อสถานที่ เธอสรุปไว้ว่า “สิ่งที่คนบันทึกไว้จริง ๆ แล้วคือสภาวะจิตใจ

ของตนเอง” ดังน้ันเวลาถ่ายภาพทิวทัศน์พยายามใส่มุมมองของตัวเองลงไป ไม่ใช่ถ่ายตาม “อุดมคติ” ที่คนอ่ืน

คิด ภาพทิวทัศน์ที่สมบูรณ์แบบในรูปเดียวน้ันไม่มี จะมีแต่ภาพวิวที่พอจะรับได้ว่าโดดเด่น 

กนก เดชาวาศน์ (2557) ได้กล่าวว่า การถ่ายภาพ Landscape แบบที่นิยมกัน มีวิธีดังน้ี 

1. ถ่ายด้วยเลนส์ Wide ย่ิงกว้างย่ิงดี แต่ถ้ากว้างมาก ๆ ให้ใช้ค่า f ตํ่า เช่น f8 – f16 เป็นต้น เพ่ือให้

ชัดลึก วางจุดตกโฟกัสที่ถูกต้องเพ่ือให้ชัดได้ทั้งภาพ (ที่ประมาณช่วงกลางๆ ของเลนส์ เช่น f8 – f10 ภาพจะมี

ความคมชัด และสีอ่ิมกว่าช่วงเลนส์อ่ืน) 

2. เลือกฉากหน้าที่น่าสนใจ เพ่ือสร้างความสมดุล 

3. ลองต้ังกล้องให้ใกล้ฉากหน้าระยะ 1-2 เมตร ทั้งน้ีขึ้นกับ Focus Length ของกล้อง ซึ่งจะทําให้

ฉากหน้าใหญ่ขึ้นและมี Perspective มากขึ้น 

          องค์ประกอบของภาพ 

นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี (2556) ได้กล่าวว่า รูปถ่ายสวย ๆ ใช่จะปรากฏขึ้นเอง แต่ต้องมีการจัด

องค์ประกอบช่วยและถึงแม้การจัดองค์ประกอบให้สวยงามเป็นเรื่องของสัญชาตญาณ แต่ก็มีกฎเกณฑ์หลายข้อ

ที่ควรคํานึงด้วยเช่นกัน 

เอ็ดเวิร์ด เวสตัน ช่างภาพชาวอเมริกัน เคยพูดไว้ว่า “การนึกถึงกฎเกณฑ์องค์ประกอบก่อนถ่ายรูป ก็

คล้ายคลึงกับกฎแรงโน้มถ่วงก่อนเดินเล่นน่ันแหละ กฎเกณฑ์พวกน้ันอนุมานจากสิ่งที่ทําแล้วประสบ

ความสําเร็จ เป็นผลผลิตของการคิดทบทวน” 

แม้ต้องใช้สัญชาตญาณเป็นพลังช้ีนํา แต่สามารถฝึกฝนได้ แค่คิดดูว่าอะไรทําให้ภาพออกมาสวยก็จะ

ช่วยให้ถ่ายภาพได้งามจับตา ใคร ๆ ก็มีรูปถ่ายท่องเท่ียวที่ตนเองโปรดปราน และถึงรูปที่ตนเองชอบจะไม่

เหมือนกันเลย แต่เช่ือสิว่ารูปเหล่าน้ีอยู่ภายใต้กฎบางอย่าง 

ภาพจะออกมางามไม่รู้ลืมขึ้นอยู่กับตําแหน่งของตัวแบบ ทั้งภายในกรอบภาพและภาพรวมของรูป 

ช่างภาพต้องรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ตนควบคุมได้ (เช่น ระดับความสูง มุมมอง ระยะห่างจากตัวแบบ ฯลฯ) และ
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ควบคุมไม่ได้ (ขนาดของทะเลไปจนสุดเส้นขอบฟ้า หรือหมู่ต้นไม้ที่ขึ้นทึบอยู่เพียงด้านเดียว) ถ้าแก้โจทย์ภายใน

ข้อจํากัดดังกล่าวได้ ช่างภาพทุกคนก็หาทางถ่ายรูปน้ันออกมาได้ดีที่สุดได้ 

สิ่งหน่ึงที่มักพลาดกันคือ จําใจถ่ายสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าโดยไม่ได้พยายามปรับตําแหน่งองค์ประกอบ

ของตัวแบบเสียใหม่ ไม่พยายามแก้ปัญหา หรือหาทางให้ภาพออกมาดี และไม่ว่าจะเป็นภาพอะไร แทบทุกราย

ก็ถ่ายจากท่ายืน 

 จุดสนใจ 

 คําถามสําคัญที่ต้องนึกเวลาจะถ่ายรูปก็คือ “คนเขาจะมองที่อะไรในรูปน้ี” ไม่ใช่แค่คิดถ่ายรูปภูเขา

รูปตึก หรือรูปคนเท่าน้ัน แต่สายตาของคนดูต้องพุ่งตรงไปที่บางสิ่งซึ่งเป็นจุดเด่นหรือศูนย์กลางความสนใจ 

เวลาดูรูปถ่ายจะเห็นได้ไม่ยากว่าสายตาเราถูกนําไปสู่จุดน้ีได้อย่างไร แต่ในฐานะช่างภาพ คุณต้องคิดถึงข้อน้ีให้

ดีก่อนกดชัตเตอร์ 

 สิ่งที่สร้างจุดเด่นอาจจะมีทั้งสีสัน รูปทรง ตําแหน่ง การเคลื่อนไหว รายละเอียด ความเด่น หรือ

ความตัดกัน อาจไม่ใช่วัตถุเพียงอย่างเดียว แต่อาจเป็นวัตถุหลาย ๆ อย่างที่วางตัวเหมาะเจาะจนนําความสนใจ

ให้พุ่งไปยังบริเวณหน่ึงโดยเฉพาะ 

 มุมมองภาพ 

 วิโรจน์ เจียรวัชระมงคล และ เอกนฤน บางท่าไม้ (2558) ได้กล่าวว่า มุมมองของภาพเป็นปัจจัยหน่ึง

ในการตัดสินว่าภาพน้ัน ๆ “สวย” หรือไม่ครับ การหามุมมองที่น่าสนใจและสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ดีน้ัน ถือ

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของช่างภาพ อย่างที่เรามักจะพูดกันเสมอ ๆ ว่าเป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้ ส่วนหน่ึงต้อง

อาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์ในการถ่ายภาพ หรือคือ “รู้มุม” และอีกส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับจินตนาการ หรือ

แนวคิดในการถ่ายภาพของตัวช่างภาพเอง 

 มุมมองภาพน้ัน หากจะแบ่งประเภทโดยคร่าว ๆ จากตําแหน่งของตัวกล้อง ก็สามารถจําแนกได้ดังน้ี 

 มุมเงย, มุมเสย คือ การจัดตําแหน่งของกล้องอยู่ใต้ระนาบกึ่งกลางของวัตถุหรือตัวแบบ แล้วบิด

กล้องทํามุมเสยหรือช้อนขึ้นเพ่ือถ่ายภาพ ซึ่งภาพในมุมตํ่าจะให้ Subject มีความสูงใหญ่ มีอํานาจ สง่าผ่าเผยมี

พลัง เช่น ภาพตึกสูง, ภาพเจดีย์, ภาพผู้บริหาร เป็นต้น 
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 มุมระดับสายตา เป็นมุมมองที่ง่ายและพบเห็นได้บ่อยที่สุดครับ เพียงแคคุณวางตําแหน่งกล้องแนบ

ชิดใบหน้าและทํามุมขนานไปกับระดับพ้ืน ก็จะได้ภาพท่ีดูเป็นธรรมชาติเหมือนกับที่เห็นด้วยตาเปล่า (เว้นแต่

จะใช้เลนส์ที่ช่วงกว้างมาก ๆ) 

 มุมกด, มุมสูง ภาพมุมสูงน้ันสามารถสื่อให้เห็นถึงความกว้างขวางของพ้ืนที่โดยรอบ ในลักษณะ

คล้ายกับการที่นกมองลงมาเบ้ืองล่างครับ ซึ่งภาพในมุมน้ีจะให้ความรู้สึกของ Subject ที่บันทึกมีความตํ่าต้อย 

ไม่มีอํานาจ นอกจากน้ีภาพถ่ายในลักษณะดังกล่าว สามารถเก็บรายละเอียดได้เป็นอย่างดี 

  การเตรียมตัว 

 นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี (2556) ได้กล่าวว่า รายการสิ่งของและวางแผนการเดินทาง สําหรับคนท่ี

มองตัวเองเป็นช่างภาพและตั้งใจว่าจะต้องได้ภาพสวย ๆ กลับไปเมื่อสิ้นสุดการเดินทาง และถ้าขายภาพน้ันได้

ด้วยก็ย่ิงดี แน่นอนว่าตัวเลือกที่ใช้ต้องเป็นกล้อง DSLR พร้อมเลนส์หลายๆ ตัว ต้ังแต่เลนส์มุมกว้างไปจนถึง

เลนส์เทเลโฟโต้ พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมครบครัน 

กล้อง 

- บอด้ีกล้อง DSLR 

- ที่ชาร์จแบตเตอรี่พร้อมสาย 

- อแดปเตอร์ที่มีหลายเต้าเสียบ 

- แบตเตอรี่สํารองที่ชาร์จไฟเต็ม 

- ถ้าอยากอุ่นใจ ก็นําบอด้ีกล้องสํารองไปเผื่อด้วยก็ได้ คุณอาจซื้อกล้องตัวใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่าแล้วใช้

ตัวเก่าเป็นตัวสํารอง 

เลนส์ 

- เลนส์มุมกว้างที่ปรับระยะโฟกัสได้ 

- เลนส์เทเลโฟโต้ที่ปรับระยะโฟกัสได้ 

- เลนส์เฉพาะแบบที่คุณสนใจเป็นพิเศษ เช่น เลนส์มาโคร 

- ฟิลเตอร์ UV และที่บังแสงสําหรับเลนส์ (Lense Hood) 
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ฟิลเตอร์โพลาไรซ์ 

ฟิลเตอร์หน้าเลนส์แบบอื่น ๆ เช่น แก้ค่าสีหรือไล่นํ้าหนักอ่อนแก่น้ัน ใช้โปรแกรมปรับแต่งภาพแก้ไข

แทนได้ง่าย มีแต่ฟิลเตอร์โพลาไรซ์เท่าน้ันที่ช่วยให้ภาพถ่ายมีฟ้าเข้มหรือเพ่ิมความเปรียบต่างของแสง

ให้ชัดเจนต้องดูด้วยว่าเลนส์ที่คุณนําไปมีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่กันบ้าง เพ่ือจะได้เตรียมฟิลเตอร์ได้

ถูกขนาด 

3. ทฤษฎีการประชาสัมพันธ์ 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาและนําแนวคิดทางด้านการประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ในยุคปัจจุบันซึ่งเข้าสู่ยุคของ

สื่อสังคม (Social Media) อย่างเต็มระบบ ด้วยการสื่อสารด้วยภาพที่ได้จากการปฏิบัติการถ่ายภาพในพ้ืนที่ไม่

คุ้นเคยในครั้งน้ี จะได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณะชนด้วยสื่อที่เข้าถึงได้ง่ายและได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน 

คือ เฟสบุ๊ค (Facebook) จึงได้นําแนวคิด ดังต่อไปน้ีมาประยุกต์ใช้ 

 รู้จักพฤติกรรมผู้บริโภค 

 ณัฐพล ใยไพโรจน์ (2558) ได้กล่าวว่า ด้วยเทคโนโลยีและการเข้าถึงโลกออนไลน์มีความสะดวก

ย่ิงขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคจึงมีการปรับเปลี่ยนจากยุคก่อนอย่างเห็นได้ชัด การทําความเข้าใจกับพฤติกรรม

ผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปน้ี จะทําให้คุณเลือกใช้เครื่องมือและการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม สําหรับ

พฤติกรรมที่คุณต้องทําความเข้าใจเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคก็คือ 

 พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ ต้องสํารวจว่าลูกค้าของคุณซื้อสินค้าของคุณที่ไหน ซื้อเท่าไร 

อย่างไร และซื้อเวลาใด ซึ่งเราสามารถแบ่งพฤติกรรมในการซื้อสินค้าออกได้เป็น 3 แบบ 1. ซื้อตามร้านและ

ห้างสรรพสินค้า 2. ซื้อสินค้าออนไลน์ 3. ซื้อตามความสะดวกทั้ง ณ จุดขายและออนไลน์ชอปป้ิง 

 พฤติกรรมการออนไลน์ ลูกค้าของคุณอยู่ในกลุ่มไหน Digital Native หรือ Digital Immigrant มัก

ออนไลน์ในช่วงเวลาใด และกิจกรรมที่ทําส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์คืออะไร 

 แนวโน้ม (Trend) 

 Philip Kotler Hermawan Kartajaya and Iwan Setiawan (2554) ได้กล่าวว่า 

 โซเชียลมีเดีย (Social Media) เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญอีกอย่างหน่ึงของเทคโนโลยีคลื่นลูกใหม่ 

ในที่น้ีเราจะขอแบ่งมีเดียออกเป็น 2 ประเภท อย่างกว้างๆ ประเภทแรก คือ  
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 - โซเชียลมีเดียเพ่ือการแสดงออก (Expressive Social Media) ได้แก่ บล็อก (Blog) ทวิตเตอร์ 

(Twiter) ยูทูบ (Youtube) เฟซบุ๊ก (Facebook) เว็บไซน์สําหรับแชร์รูป เช่น Flickr และเว็บไซน์สังคม

ออนไลน์ทั้งหลาย (Social networking sites) ส่วนอีกประเภทหน่ึงก็คือ 

 - โซเชียลมีเดียเพ่ือความร่วมมือ (Collaborative social media) เช่น เว็บไซน์วิกีพีเดีย 

(Wikipedia) Rotten Tomatoes และ Craigslist เป็นต้น 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

 แนวคิดและกระบวนการในการสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้จากการศึกษาข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่วิจัย การถ่ายภาพในพ้ืนที่ไม่คุ้นเคย และการเผยแพร่ภาพอย่างมี

ประสิทธิภาพทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงสื่อสังคม (Social Media) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักใหญ่ ๆ 

ได้แก่ 

 1. การวางแผนการปฏิบัติงานของช่างภาพในพ้ืนที่ไม่คุ้นเคย  

 2. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายและแนวคิดในการสื่อสารในพ้ืนที่ไม่คุ้นเคย 

 3. การคัดเลือกภาพเพ่ือการนําไปเผยแพร่ 

โดยจะอธิบายแยกเป็นส่วนๆ ตามหัวข้อหลกั ดังน้ี 

1. การวางแผนการปฏิบัติงานของช่างภาพในพื้นที่ไม่คุ้นเคย 

 1.1 การหาผู้ประสานในพื้นที่ ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ไม่คุ้นเคยน้ันสิ่งสําคัญคือ ตัวช่วย ซึ่ง

แน่นอนว่าจะต้องเป็นคนในพื้นที่ ซึ่งจะต้องรู้จักในเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ที่เราจะทําการถ่ายภาพให้

ได้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ การเลือกตัวช่วยหรือผู้ประสานงานในพ้ืนที่นั้นควรมาจากการได้พูดคุยตกลงกันใน

เบ้ืองต้นแล้วว่าแผนงานเป็นอย่างไร ระยะเวลา เป้าหมายท่ีช่างภาพจะทําในวันน้ันคืออะไร และเรื่องของ

ค่าตอบแทนถ้ามีควรคุยให้ชัดเจน 

 ในกรณีของผู้วิจัยเอง ในการเดินทางไปถ่ายภาพ “ผาเครื่องบิน” บริเวณหินปะการัง อ.ชนแดน ใน

ครั้งน้ีได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายช่างภาพที่เกิดจากงานวิจัยเส้นทางการท่องเที่ยวหมายเลข 12 

พิษณุโลก – หล่มสัก ของ รองศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พิระสันต์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มาเป็นคนนําทางให้โดยใช้รถกระบะในการเดินทางซึ่งสะดวก
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และเหมาะสมในการเข้าถึงพ้ืนที่เป็นอย่างมาก แต่จากการพูดคุยและวางแผนงานแล้วน้ัน การนําทางขึ้นไปบน 

“ผาเครื่องบิน” ต้องใช้คนที่คุ้นเคยในพ้ืนที่จริง ๆ เป็นคนนําทางจึงต้องมีการเผื่อเวลาเพื่อไปติดต่อกับคนนํา

ทางในพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งเมื่อเดินทางไปถึง เป็นความโชคดีที่ได้พบกับคนนําทางท้องถิ่นที่กําลัง

เตรียมพร้อมที่จะเดินทางเข้าป่าอยู่พอดี จึงเกิดการเจรจาพูดคุยถึงสภาพภูมิประเทศ เตรียมความพร้อมด้าน

อุปกรณ์ต่าง ๆ และการนัดหมายเวลากับผู้นําทาง (รถกระบะ) ในการมารับกลับออกจากพ้ืนที่ 

 1.2 การหาข้อมูลสถานที่ถ่ายภาพและเช็คข้อมูลจากคนท้องถ่ิน ในการทํางานในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้

ศึกษาข้อมูลจากสื่อออนไลน์มาในเบื้องต้น แต่เน่ืองด้วยข้อมูลที่ค้นมานั้นไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด จึงต้องมีการเช็ค

ข้อมูลจากการถามจากคนนําทางเองว่า พ้ืนที่เป็นอย่างไร สภาพอากาศแปรปรวนหรือไม่ มีจุดไหนบ้างที่

น่าสนใจ สิ่งสําคัญคือบทสนทนาต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์พยายามที่จะทําให้เขาเข้าใจว่าเราคือช่างภาพ 

แล้วเราต้องการนําภาพออกไปประชาสัมพันธ์ให้กับสาธารณะชนได้รับรู้ว่าพ้ืนที่แห่งน้ีมีคุณค่าและสวยงาม

เพียงใด การสนทนาน้ันควรเกิดขึ้นก่อนหรือหลังที่จะเดิน เพราะจะทําให้บทสนทนาไม่สมบูรณ์เน่ืองจากการ

เดินขึ้นเขาน้ันไม่สามารถพูดคุยได้มากนักเน่ืองจากจะหายใจไม่ทัน เพราะอากาศเบาบางมากในป่าทึบและสูง

ชัน 

 1.3 การแสวงหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อการวางแผนสําหรับการทํางานในพื้นที่ครั้งต่อไป ในการลง

พ้ืนที่สํารวจแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือเก็บภาพมาประชาสัมพันธ์สู่สายตาสาธารณะชนในแต่ละคร้ังน้ันมีค่ามาก มี

คุณค่าทั้งกับช่างภาพที่สร้างสรรค์ผลงานเอง และคุณค่าแก่ผืนแผ่นดินท้องถิ่นน้ัน จึงไม่ควรที่จะละเลยในเร่ือง

ของการแสวงหาข้อมูลในเชิงลึกอ่ืน ๆ อย่างเช่น สถานที่ใกล้เคียงที่มีความสวยงาม แปลกใหม่ ที่ยังไม่มีใคร

บุกเบิก ซึ่งข้อมูลเหล่าน้ี คนเดินป่า หรือคนในท้องถิ่นเท่าน้ันที่มีข้อมูลสําคัญ หากช่างภาพได้ข้อมูลตรงส่วนน้ี 

อาจจะนํามาวางแผนต่อยอดในการเดินทางมาลงพ้ืนที่สํารวจแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เดิมหรือใกล้เคียงได้ 

2. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายและแนวคิดในการสื่อสารในพื้นที่ไม่คุ้นเคย 

 2.1 การหาข้อมูลของพื้นที่การถ่ายภาพ ในการปฏิบัติงานของช่างภาพน้ันสิ่งสําคัญคือข้อมูลของ

สถานที่ที่จะทําการถ่ายภาพ การหาข้อมูลของ “ภูเขาหินปะการัง” น้ันโดยมากแล้วผู้วิจัยได้ศึกษาจากสื่อ

ออนไลน์ ซึ่งมีรายละเอียดและภาพถ่ายที่ค่อนข้างจํากัด อีกทั้งยังไม่มีความทันสมัยเป็นการเดินทางและ

ถ่ายภาพของผู้โพสต์ในเวบไซต์ Pantip.com เมื่อหลายปีมาแล้ว ณ ตรงจุดน้ี ช่างภาพต้องมีความรอบคอบ

และพิจารณาอย่างถี่ถ้วนมาก ๆ สําหรับข้อมูล เพราะสําหรับผู้วิจัยเองพบว่าจุดที่ผู้วิจัยได้อ่านพบน้ันไม่ใช่จุดที่
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ผู้วิจัยและทีมงานจะเข้าไปบันทึกภาพ จุดสําคัญที่ผู้วิจัยได้กล่าวในข้างต้นน้ันเป็นสถานที่ที่เข้าถึงยาก อีกทั้งมี

ความสวยงามทางธรรมชาติน้ันคือจุดที่เรียกว่า “ผาเครื่องบิน” หรือ “หินเคร่ืองบิน” มีช่ือที่แล้วแต่ผู้ได้พบเห็น

จะเรียก  

 การวางแผนให้รัดกุมทางด้านข้อมูลสําหรับช่างภาพที่จะลงพ้ืนที่ไปปฏิบัติงานน้ัน ควรคํานึงถึงคนใน

พ้ืนที่เป็นสําคัญ การศึกษาข้อมูลในเบ้ืองต้นน้ีจะทําให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลและวางแผนงานได้ ทําให้

ช่างภาพสามารถมองเห็นถึงภาพรวมของงานได้ง่ายขึ้น การต้องประสานงานกับคนในพ้ืนที่ให้เป็นผู้นําทาง ใน

ขั้นตอนของการประสานนี้เองช่างภาพจะได้มีโอกาสพูดคุยและสอบถามถึงสภาพเบ้ืองต้นของพ้ืนที่ จุดที่สําคัญ

ในการถ่ายภาพ ช่างภาพไม่ควรหลงลืมที่จะใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น โปรแกรม LINE เพราะสะดวก 

รวดเร็ว และประหยัดค่าโทรศัพท์ ในการประสานงานเพ่ือให้ได้ข้อมูลสําหรับพ้ืนที่ที่จะเข้าไปถ่ายภาพน้ัน ผู้วิจัย

ขอหยิบยกตัวอย่างข้อคําถาม เพ่ือมาประกอบการอธิบาย ดังต่อไปน้ี 1. เดินไกลไหมและใช้เวลาเท่าไหร่ 2.

ข้างบนเขามีนํ้าและอาหารหรือไม่ 3. ช่างภาพสามารถถ่ายภาพได้ถึงเวลาเท่าไหร่ 4. ระหว่างทางหรือสถานที่

ใกล้เคียงจุดสําคัญมีอะไรบ้าง เป็นต้น 

2.2 แนวคิดและเทคนิคในการถ่ายภาพ ในการถ่ายภาพครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาและใช้หลักการ

ถ่ายภาพทิวทัศน์ และสถาปัตยกรรม มาเป็นใช้ในการประกอบสร้างผลงานภาพถ่ายขึ้นมา ซึ่งมีหลักสําคัญดังน้ี 

      2.2.1 เทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์ และสถาปัตยกรรม สิ่งสําคัญอันดับแรกในการถ่ายภาพ

ทิวทัศน์และสถาปัตยกรรม คือ การเลือกจุดสนใจในบริเวณท้ังหมดเสียก่อน โดยใช้สายตามองเพ่ือหาสิ่งที่เด่น

และน่าสนใจที่สุด เช่น ต้นไม้ บ้าน กระท่อม กองฟาง บึงหรือสระนํ้า แม่นํ้า เรือ ภูเขา พระอาทิตย์ เมฆ แล้ว

วางสิ่งน้ันลงในตําแหน่งที่เป็นจุดสนใจตามหลักกฎสามส่วน แต่ในบางมุม ก็อาจต้องรอส่วนประกอบอ่ืน ๆ เข้า

มาในเฟรม เช่น เรือ รถ คน นก เพ่ือเพ่ิมชีวิตชีวาให้ภาพ 

    นอกจากน้ีการวางจุดสนใจตามตําแหน่งของกฎสามส่วนแล้ว หลักการน้ียังถูกนํามาใช้ในการ

ถ่ายภาพทิวทัศน์เก่ียวกับการวางตําแหน่งของเส้นขอบฟ้า ซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนมักชอบจะวางเอาไว้ตรงกลาง

ภาพ แต่ในความเป็นจริงแล้วเพ่ือให้ภาพนั้นน่าสนใจมากขึ้น ควรวางเส้นขอบฟ้าไว้ให้ตรงกับเส้นแบ่งแนวนอน

ตามกฎสามส่วน หรือประมาณ 2/3 หรือ ¾ ของพ้ืนที่ของภาพ ไม่ว่าจะเส้นบนหรือเส้นล่างโดยพิจารณาว่า

ส่วนใดน่าสนใจกว่าก็ให้มีพ้ืนที่ในส่วนน้ันมากกว่า เช่น ภาพทิวทัศน์ทะเล หากท้องฟ้าสวยกว่านํ้าทะเล ก็วาง
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เส้นขอบฟ้าไว้ส่วนล่างให้เห็นท้องฟ้ามากกว่านํ้าทะเล แต่กลับกันหากนํ้าทะเลสวยกว่าก็วางเส้นขอบฟ้าไว้   

เส้นบน เป็นต้น 

  การถ่ายภาพทิวทัศน์ สถาปัตยกรรมนิยมเปิดช่องรับแสงกลาง ๆ ไปจนถึงแคบสุดเพ่ือช่วยให้

ภาพมีความคมและภาพมีความชัดลึกมาก โดยในการถ่ายภาพสามารถต้ังระยะชัดไว้ที่อินฟินิต้ี ได้เลย และควร

ใช้เลนส์มุมกว้างเพ่ือเก็บภาพในมุมกว้าง หรือใช้เลนส์ถ่ายภาพไกลเพื่อถ่ายภาพเฉพาะบางส่วนที่น่าสนใจ เช่น 

พระอาทิตย์กําลังตกเหนือต้นไม้ เพ่ือช่วยให้ได้ภาพท่ีมีมุมแปลกตาขึ้น ภาพสถาปัตยกรรมจะเน้นในเรื่องของ

แสงเงามากกว่าภาพทิวทัศน์ธรรมชาติเพ่ือสร้างมิติให้กับสถาปัตยกรรมภายในภาพ นอกจากน้ีควรต้ังกล้องใน

มุมตํ่าเพ่ือแสดงขนาดความใหญ่โตของสถาปัตยกรรม 

  ในบางคร้ังก็ไม่ควรให้มีสถาปัตยกรรมปรากฏอยู่โดดเด่ียว ควรมีวัตถุอ่ืนประกอบเพ่ือ

เปรียบเทียบขนาดที่แท้จริง เช่น คน ต้นไม้ และอาจใช้ประโยชน์จากเงาที่สะท้อนในพ้ืนนํ้าเพ่ือทําให้ภาพมี

ความน่าสนใจมากขึ้น 

  นอกจากน้ี การถ่ายภาพทิวทัศน์ สถาปัตยกรรมยังนิยมนําเอาความสวยงามของท้องฟ้าเข้ามา

เสริมให้กับสถานที่น้ัน ๆ โดยอาจใช้ฟิลเตอร์ช่วยตัดหมอกและเพ่ิมความเข้มของท้องฟ้า เช่น ฟิลเตอร์โพลาไรซ์ 

(PL) เพ่ือให้ภาพถ่ายมีสีสันที่สวยงามมากข้ึน นอกจากน้ียังนิยมถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีเงาสะท้อนบนผิวน้ําเพ่ือให้

สถานที่น้ัน ๆ มีความสวยงามและน่าสนใจมากขึ้น 

2.3 การเตรียมความพร้อมในการทํางานและการเลือกใช้อุปกรณ์ ในการถ่ายภาพคร้ังน้ีผู้วิจัยมีการ

เตรียมความพร้อมในส่วนของสิ่งที่จะช่วยให้ได้มาซึ่งภาพน้ันโดยหลักแล้วมีอยู่ 2 ส่วน ดังน้ีคือ 

1. คน  

2. อุปกรณ์ 

 โดยทั้ง 2 ส่วนน้ันมีความสําคัญไม่มากไม่น้อย เรียกได้ว่าขาดซึ่งกันไม่ได้เลย ซึ่งการเตรียมความพร้อม

น้ัน ผู้วิจัยจะได้อธิบาย ดังน้ี 

  2.3.1 คน ในการทํางานด้านการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในคร้ังน้ีไม่ได้มีเพียงผู้วิจัยที่เป็นช่างภาพ

เพียงท่านเดียว ยังมีช่างภาพอีก 1 ท่าน ซึ่งร่วมเดินทางเข้าไปเก็บภาพด้วย แล้วยังมีผู้นําทาง (รถกระบะ) ซึ่ง

เป็นคนในพื้นที่ ซึ่งเกิดจากการติดต่อกันระหว่างเครือข่ายช่างภาพน้ันมาส่งยังหมู่บ้านซึ่งอยู่ตีนเขา ซึ่ง

เหตุการณ์ที่น่าต่ืนเต้นน้ันเกิดขึ้นได้ต้ังแต่ การขับรถหลงทาง ลงไปถามทางแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เป็นต้น 
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เพราะฉะน้ันในการประสานงานกับคนในพ้ืนที่ช่างภาพควรที่จะมีความอดทนอดกลั้น และมีสติให้ดี ควร

คํานึงถึงในเรื่องของเวลาในการทํางานอยู่เสมอด้วย เพราะในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่สร้างสรรค์ภาพถ่ายชุดน้ี

อยู่ในช่วงของหน้าร้อน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อร่างกายของช่างภาพ 

 เมื่อรถกระบะพาผู้วิจัยมาส่งยังตีนเขาแล้ว พบว่ามีคนนําทาง 1 คน รออยู่ การเตรียมการของคนใน

พ้ืนที่จากการสังเกตของผู้วิจัยเขามีความเป็นห่วงเร่ืองนํ้าด่ืมเป็นอย่างมากจึงแนะนําให้ผู้วิจัยและช่างภาพอีก

ท่าน เตรียมนํ้าขึ้นไปในปริมาณที่มากพอสมควร และสิ่งสําคัญที่จะลืมไม่ได้นอกจากนํ้าแล้วก็คืออาหาร ควร

เตรียมข้าวห่อแบบง่าย ๆ ขึ้นไปรับประทานบนพ้ืนที่ที่จะเข้าไปถ่ายภาพด้วย เมื่อคนพร้อมแล้วก็เดินทางเข้าสู่

พ้ืนที่ในการถ่ายภาพได้เลย 

  2.3.2 อุปกรณ์ ในการถ่ายภาพในครั้งน้ีเน่ืองจากได้มีการศึกษาแนวทางการถ่ายภาพทิวทัศน์

มาแล้ว พร้อมทั้งยังศึกษาในเรื่องของอุปกรณ์ที่จําเป็น อีกทั้งก่อนหน้านี้ได้มีการติดต่อพูดคุยกับผู้นําทางซึ่งเป็น

คนในพ้ืนที่มาก่อนหน้าน้ีแล้ว จึงได้เตรียมกล้อง DSRL และเลนส์ในขนาด 17-50 ม.ม. ในการน้ีผู้วิจัยเลือกใช้

เลนส์เพียงตัวเดียวเนื่องจากเมื่อเข้าใกล้พ้ืนที่แล้วมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออํานวยในการแบกสัมภาระเดิน

ต่อไป บวกกับความเหนื่อยล้าเป็นอย่างมาก ซึ่งเกิดจากเป็นช่วงเวลาที่อากาศร้อน ด้วยเป็นเวลาใกล้เที่ยงวัน

แล้ว จึงวางกระเป๋าไว้ยังร่มไม้แล้วเลือกหยิบใช้เลนส์ 17-50 ม.ม. เพียงตัวเดียว ข้อดีของการใช้เลนส์ตัวน้ีใน

การถ่าย คือ เก็บช่วงกว้างได้ดีและระยะปกติได้ดี ซึ่งเพียงพอต่อการถ่ายภาพทิวทัศน์ อีกทั้งการใช้เลนส์ตัว

เดียวจะทําให้เราไม่พะวงที่จะอยากใช้ระยะอ่ืนซึ่งอาจทําให้สมาธิช่างภาพเสียและอาจเกิดอันตรายได้ระหว่าง

การทรงตัวในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการยืน ปัญหาที่พบในส่วนของการใช้อุปกรณ์ สภาพพ้ืนที่ไม่สามารถวางขอ

ต้ังกล้องได้ ช่างภาพควรหาวิธีที่เหมาะสมในการวางกล้อง แต่ผู้วิจัยไม่แนะนําเพราะมีความเส่ียงสูงมาก ควรมี

สติหามุมมองอื่นหรือเลือกใช้เทคนิคอ่ืนเพ่ือมาทดแทนการใช้ขาต้ังกล้อง อีกหน่ึงปัญหาเน่ืองจากผู้วิจัยเตรียม

อุปกรณ์ประกอบการถ่ายภาพมาด้วย คือ ธงชาติไทย แต่ผู้วิจัยและช่างภาพอีกท่านน้ันวางกระเป๋ากล้องไว้ไกล

มาก การจะเดินกลับไปเอามาน้ันแสนลําบากเน่ืองจากสภาพพื้นที่เป็นหินแหลมการเดินน้ันเสียเวลาและไม่

สะดวกอย่างย่ิง จึงตัดสินใจว่าคงต้องพลาดการออกแบบภาพนี้ไป แต่ช่างภาพท่ีดีอย่าได้เพ่ิงถอดใจ ควรหา

อุปกรณ์แวดล้อมรอบตัวง่ายๆ ขึ้นมาออกแบบเป็นของประกอบฉากก็สามารถช่วยได้ 
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2.4 ขั้นตอนการทํางานในพื้นที่ เมื่อผู้วิจัยมาถึงยังพ้ืนที่ของการทํางานน้ันอันดับแรกเลย คือ การต้ัง

สติ และประเมินสถานการณ์ความพร้อมทั้งคน ทั้งอุปกรณ์ ให้มั่นใจเสียก่อน จึงค่อยเริ่มการปฏิบัติงานซึ่งมี

ขั้นตอน ดังน้ี 

2.4.1 มองหามุม ก่อนที่ผู้วิจัยจะได้เดินทางมายังพ้ืนที่ที่จะถ่ายภาพนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษางานเก่า

ของตนเอง งานของช่างภาพท่านอ่ืน ๆ ที่เป็นแบบอย่างและแนวทางที่น่าสนใจมาบ้างแล้ว ในระหว่างของ

การศึกษานั้น ในการคิดของผู้วิจัยเองก็จะมโนภาพถึงการถ่ายภาพไปด้วยทั้งเทคนิค มุมมอง อุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่ง

คล้ายดังผู้วิจัยได้ไปถ่ายงานช้ินน้ันเอง การจินตนาการให้เป็นภาพเหล่าน้ี จะเป็นภาพที่จดจําได้ดี ซึ่งเมื่อเวลา

ผู้วิจัยทํางานจริงก็มักจะได้เอามุมมองเหล่าน้ีออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรมชาติ 

      แต่ก็มีบ้างในกรณีที่อยากหามุมมองใหม่ ๆ ไม่อยากใช้มุมน้ีซ้ํา ซึ่งก็อาจจะทําให้ได้งานออกมา

แปลกใหม่น่าสนใจได้ แต่ก็ควรคํานึงถึงหลักในการถ่ายภาพที่ได้ศึกษามาก่อนหน้าน้ีด้วย เพราะการถ่ายภาพ

โดยการหามุมมองใหม่ของตัวผู้ถ่ายเองโดยฉับพลันน้ัน อาจส่งผลให้ได้ภาพที่ใช้ไม่ได้มากกว่าที่จะได้นํามาใช้

ประโยชน์จริง ทําให้เปลืองหน่วยความจําของการ์ดและแบตเตอรี่ได้ ถึงอย่างไรการถ่ายภาพก็คือการสร้าง

ความสุขให้กับผู้ถ่ายเองด้วย แต่จงสุขที่จะสร้างสรรค์อย่างพอประมาณ 

      2.4.2 ถ่ายภาพจุดสําคัญก่อน ในการถ่ายภาพทิวทัศน์ของสถานที่ท่องเท่ียวน้ัน ต้องพยายามที่

ต้องเก็บภาพจุดสําคัญที่เป็นที่สุดของสถานที่น้ัน ๆ ให้ได้ทั้งในมุมมองที่คิดไว้ หรือมุมมองใหม่ที่เกิดจากการ

วิเคราะห์จากช่างภาพเอง ซึ่งในกรณีของผู้วิจัยเองน้ัน กรณีศึกษา “เขาปะการัง” น้ันจุดสําคัญอยู่ที่ “ผา

เครื่องบิน” หรือ “หินเคร่ืองบิน” ซึ่งเป็นจุดที่แปลกตาและน่าสนใจที่สุด การเก็บภาพในครั้งแรกจะเก็บภาพใน

มุมกว้างก่อน โดยใช้ค่ารูรับแสงกลาง และแคบมาก ในมุมมองเดียวกัน ซึ่งสภาพแสงในตอนกลางวันทําให้ไม่

ต้องพะวงกับค่า ISO ต้ังค่าให้ตํ่าสุดได้เลย ในการต้ังค่ากล้องน้ันเป็นอีกหน่ึงจุดสําคัญซึ่งไม่ควรละเลยควรเช็คดู

จากหน้าจอของกล้องอยู่เสมอ 

เมื่อได้ภาพของ “ผาเคร่ืองบิน” ซึ่งเป็นจุดสําคัญแล้ว ก็ถึงเวลาเรียกช่างภาพที่มาด้วยกัน หรือ

คนนําทางก็ได้เข้ามาประกอบในภาพ เพราะการเก็บภาพทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติน้ันหากไม่มีมนุษย์อยู่ในภาพ

น้ันเลยจะทําให้ดูไม่มีชีวิตชีวา ดูแข็งกระด้างจนเกินไป คนที่ใช้ในการประกอบภาพต้องยืนอยู่ในท่วงท่าที่

หลากหลายได้ เพียงแต่จะให้ง่ายต่อการทํางานต้องอดทนยืนอยู่น่ิงและสู้กับแดดที่ร้อนระอุอยู่นานประมาณ
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หน่ึง ซึ่งก็ถือว่าต้องมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันระหว่างคนที่มาเป็นแบบและช่างภาพเอง เพราะ

บรรยากาศที่ดีในการทํางานก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกัน 

ด้วยลักษณะของพ้ืนที่ “ผาเครื่องบิน” โดยส่วนมากเป็นก้อนหินซึ่งมีสีขาวค่อนข้างเยอะ 

ผู้วิจัยเองจึงต้องถ่ายด้วยแสงที่เป็นค่าปกติและปรับลดแสงลงประมาณ 2 ระดับด้วย เพ่ือเป็นการทํางานที่มีการ

เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ เพราะลําพังการดูจากหน้าจอของกล้องในเวลากลางวันน้ันมักจะเช่ือสายตาตนเองไม่ได้ ย่ิง

อยู่ในภาวะร่างกายเหน่ือยล้าไม่ปกติแล้วด้วย ในกรณีน้ีผู้วิจัยจึงวิเคราะห์แล้วว่าการถ่ายคร่อมแสง เป็นวิธีที่

ควรเอามาใช้ 

2.4.3 ถ่ายสําคัญจุดรองลงมา จุดที่ต้องถ่ายรองลงมานั้นอาจมีความสนใจไม่ย่ิงหย่อนไปกว่า

จุดหลัก ซึ่งผู้วิจัยเองนึกอยู่เสมอเมื่อลงพ้ืนที่ว่า สถานที่น้ีเป็นครั้งแรกในชีวิตของเรา มันคือความแปลกใหม่ 

เป็นมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ใช่จะมากันได้ง่ายๆ ทุกวัน ดังน้ันทุกจุดแทบจะสําคัญเท่ากันหมดเลย ควรมีความ

ต้องการกระหายที่อยากจะถ่ายภาพเพ่ือนําออกไปสู่สายตาสาธารณะชนให้มาก ๆ แล้วเหน่ือยล้าจากการเดิน

น้ัน จะกลายเป็นความสุขให้กับช่างภาพได้ 

ในจุดใกล้เคียงกับ “ผาเคร่ืองบิน” น้ันมีถ้ําอยู่หน่ึงถ้ํา ซึ่งจากการบอกเล่าของผู้นําทางท้องถิ่น

น้ัน ได้บอกว่าเป็นสถานที่ที่มีพระมานั่งสมาธิ จึงเป็นสถานที่ที่ควรเคารพและสํารวม เมื่อสํารวจตรวจสอบแล้ว

มีเชือกที่สามารถเกาะลงไปได้ จึงมีความปลอดภัยในระดับหน่ึง ก็สามารถลงไปถ่ายภาพได้ เน่ืองจากในถํ้าน้ัน

เป็นที่ที่มีแสงปริมาณน้อย ช่างภาพควรมีไฟฉายติดตัวไปด้วย และควรเลือกใช้เลนส์ที่มีค่ารูรับแสงกว้างเพ่ือให้

เปิดรับแสงได้มากกว่าในพ้ืนที่ที่มีแสงปกติเพียงพอ 

2.4.4 การถ่ายภาพรายละเอียดต่าง ๆ การเก็บในรายละเอียดต่าง ๆ เป็นอีกหน่ึงปัจจัย

สําคัญที่ไม่ควรละเลย และควรถ่ายภาพในมาตรฐานการถ่ายภาพที่จริงจัง ไม่ใช่ถ่ายเพ่ือเก็บรายละเอียดเพียง

อย่างเดียว ควรคํานึงถึงการเก็บรายละเอียดของสถานที่ น้ัน ๆ เพ่ือการเล่าเรื่องราว ในกรณีของ “ผา

เครื่องบิน” น้ันผู้วิจัยเองได้เก็บภาพรายละเอียดในพ้ืนที่และเบ้ืองหลังการทํางานต่าง ๆ ดังน้ี 1. ภาพคนนําทาง 

2. ภาพทางเดิน 3. ต้นไม้ที่พบเห็นมากในพ้ืนที่ 4. ลักษณะของก้อนหินหรือภูมิประเทศที่มีความแปลกใหม่ 5. 

เบ้ืองหลังการทํางานของช่างภาพอีกท่านนึง 6. สภาวะอากาศที่แปรปรวน 7. จุดเสี่ยงในพ้ืนที่ไม่คุ้นเคย 8. จุด

ที่มีความเช่ือหรือศรัทธาจากคําบอกเล่าของผู้นําทาง เป็นต้น 
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3. การคัดเลือกภาพเพื่อการนําไปเผยแพร ่

 3.1 ความคมชัดและสีของภาพ ในการปฏิบัติงานด้านภาพครั้งน้ี ผู้วิจัยมีวิธีในการคัดเลือกภาพ

ประการแรก คือ ภาพท่ีได้ต้องมีความคมชัดและมีสีสันที่ตรง ให้สีที่ไม่ผิดเพ้ียนไปจากสถานที่จริงมากนัก 

เน่ืองจากภาพถ่ายสถานท่ีท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ความคาดหวังเบ้ืองต้นของผู้ชมภาพนั้น ก็ต้องอยากเห็น

ภาพถ่ายที่สื่อถึงสีสันของธรรมชาติในสถานที่น้ัน ๆ 

 3.2 องค์ประกอบและมุมมองที่น่าสนใจ ผู้วิจัยเองเวลาถ่ายภาพน้ันมีความจําในห้วงเวลาขณะของ

การถ่ายภาพนั้นดี ซึ่งจะจําได้ว่าภาพไหนเป็นภาพที่ชอบของวันน้ัน แต่ก็มีในหลาย ๆ เหตุการณ์และสถานที่ที่

เมื่อนําภาพที่ได้น้ันมาเปิดในคอมพิวเตอร์แล้ว ดูในหลาย ๆ มุมมอง หลากหลายเหตุผลประกอบภาพที่ผู้วิจัย

คิดว่าใช้ได้กลับเป็นภาพรองหรือใช้ไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นในส่วนของมุมมองของช่างภาพในส่วนตัวเองแล้ว 

อาจจะต้องนํากลับมาพิจารณาทบทวนให้ดี พร้อมทั้งยังต้องคํานึงถึงแนวคิดในเรื่องของการจัดองค์ประกอบ

และแนวทางในการถ่ายภาพทิวทัศน์ที่ช่างภาพได้ศึกษามาประกอบในการพิจารณาคัดเลือกภาพถ่ายน้ันอย่าง  

ถี่ถ้วน 

 3.3 คุณภาพและคุณสมบัติของไฟล์ภาพ เน่ืองจากการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์อย่างเฟสบุ๊คน้ันเป็น

การเผยแพร่ผ่านระบบการมองเห็นภาพในระบบดิจิทัลซึ่งแสดงผลการมองเห็นในหน้าจอแสดงผลเครื่องรับด้วย

โหมดสีแบบดิจิทัล ที่เรียกว่า RGB คือ R = RED คือ สีแดง G = GREEN คือ สีเขียว และ B = BLACK คือ สีดํา 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้คํานึงถึงความสําคัญในการต้ังค่าไฟล์ภาพต้ังแต่ขั้นตอนการเตรียมกล้อง แต่กระนั้นแล้วการนํา

ภาพมาลงในคอมพิวเตอร์เพ่ือมาตรวจสอบอีกคร้ังก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะละเลย 

 คุณภาพและความละเอียดของภาพที่จะลงในเฟสบุ๊คน้ัน ควรใช้ภาพในตระกูล JPEG ความละเอียดไม่

ตํ่ากว่า 300 dpi ถือว่าเป็นขนาดมาตรฐาน แต่ด้วยโปรแกรมเฟสบุ๊คเองจะทําการลดขนาดไฟล์ภาพของเราให้

ลดลงตามความเหมาะสม เพ่ือสะดวกและเสถียรภาพในการเข้าถึงของผู้ใช้เฟสบุ๊ค ผู้วิจยัได้ทดลองอัพโหลด

รูปภาพในหลายๆ ขนาดแล้ว ทั้งที่สูงและตํ่ากว่า 300 dpi พบว่าขนาดมากกว่าจะทําให้อัพโหลดช้า และหากมี

ขนาดเล็กกว่าจะทําให้เสียในส่วนของสีสันและความละเอียดไป 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัยและกระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในพื้นที่ไม่คุ้นเคย 

ชุด “ผาเครื่องบิน หินปะการงั” 

เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยวผ่านเฟสบุ๊ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผนการ
ปฏิบัติงานของช่างภาพใน

พ้ืนที่ไม่คุ้นเคย 

การสร้างสรรค์ภาพถ่าย
และแนวคิดในการส่ือสาร

ในพ้ืนที่ไม่คุ้นเคย 

การคัดเลือกภาพเพ่ือการ
นําไปเผยแพร่ 

 -  การหาผู้ประสานใน 

    พ้ืนที่ 
- การหาข้อมูลสถานที่ 
  ถ่ายภาพและเช็คข้อมูล  
  จากคนท้องถิ่น 

- การแสวงหาข้อมูลเชิง 
   ลึกเพ่ือการวางแผน 

   สําหรับการทํางานใน 

   พ้ืนที่คร้ังต่อไป 

 

- การหาข้อมูลของพ้ืนที่ 
  การถ่ายภาพ 

- แนวคิดและเทคนิคใน 

  การถ่ายภาพ 

- การเตรียมความพร้อม 

  ในการทํางานและการ 
  เลือกใช้อุปกรณ์ 
- ขั้นตอนการทํางานใน 

  พ้ืนที่ 
 

- ความคมชัดและสีของ 
  ภาพ 

- องค์ประกอบและ 

  มุมมองท่ีน่าสนใจ 

-คุณภาพและคุณสมบัติ 

  ของไฟล์ภาพ 

 

 

 

กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในพ้ืนที่ไม่คุ้นเคย ชุด “ผาเครื่องบิน หนิปะการัง” 

เพ่ือการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านเฟสบุ๊ค 
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ตัวอย่างผลงานภาพถ่ายที่ได้คัดเลือกและพร้อมสาํหรับการเผยแพร่ 

 

รูปที่ 1 ภาพน้ีผู้วิจัยพยายามส่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของถ้ําทีอ่ยู่ด้านหลังของนายแบบ ซึ่งดูลึกลับน่าค้นหา            
มีความน่าสนใจเหมาะกับการทอ่งเที่ยวเชิงผจญและผู้ชื่นชอบในการถ่ายภาพ 

 

 

รูปที่ 2 ภาพถ้ํา ซึ่งผู้นําทางบอกว่าชาวบ้านเรยีกว่าถ้ําพระ เหตุเพราะมีพระมาน่ังสมาธิอยู่บ่อยครั้ง 
เป็นอีกหน่ึงสถานที่ที่ช่างภาพไม่ได้คิดวางแผนไว้ว่าจะได้มาถ่าย เพิ่งได้ข้อมูลใหม่ก่อนถ่ายภาพเพียงไม่นาน 
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รูปที่ 3 ภาพของผู้นําทางตัวน้อย ที่คอยสร้างสีสันและคอยช่วยเหลือผู้วิจัยตลอดการเดินทางบันทึกภาพ เปน็ผู้นําทาง
ที่มีความชํานาญในพื้นที่แม้อายุยังน้อย 

 

 

รูปที่ 4 จุดไฮไลท์สําคัญของ “ผาเครื่องบิน” คือจะต้องขึ้นไปยนือยู่บนหินเครือ่งบินและบันทกึภาพ ซึ่งนอกจากจะได้
ภาพประทับใจแล้ว ยังได้มองเห็นวิวสวย ๆ ในมุมกว้างอีกดว้ย 
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รูปที่ 5 ภาพน้ีผู้วิจัยพยายามส่ือสารให้เห็นถงึความพิเศษและความสวยงามของสถานที่  
“ผาเครื่องบิน ภูเขาหินปะการงั” สักครั้งในชีวติ ที่คุณต้องมาสัมผัสถึงความสุขที่พเิศษ 

 

 

รูปที่ 6 ในบางครั้งมิตรภาพระหว่างการเดินทางของช่างภาพก็เกดิขึ้นระหว่างผู้นําทางและชา่งภาพเอง  
ภาพน้ีคนนําทางตัวน้อย พยายามจะขึ้นไปเป็นแบบคู่กับช่างภาพอีกท่านหนึ่งโดยสมัครใจ 
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รูปที่ 7 ภาพที่ส่ือถึงความมุง่มั่นที่จะพิชิตอุปสรรคให้ได้ สําคัญมากในการส่ือสาร ภาพถ่ายแนวท่องเทีย่วผจญภัย 

 

 

รูปที่ 8 ถ้ําที่อยูก่่อนผาเครื่องบนิ อยู่นอกเหนือจากแผนการถ่ายภาพ แต่มีผู้นําทางท้องถิ่น 
ช่างภาพจึงไม่ควรพลาดที่จะตอ้งลงไปสํารวจและเก็บภาพ 
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รูปที่ 9 ยังมีสถานที่ใกล้เคียงอืน่ ๆ ซึ่งช่างภาพต้องประเมินดวู่ามีความเส่ียงสูงหรือไม่ ในกรณีนี้มีถ้ําลึกอกีถ้าํ  
ซึ่งมีลึกมาก ซึง่จากสภาพอากาศ การเตรียมความพร้อม และรา่งกายของช่างภาพเองไม่อํานวย จึงต้องปล่อยจุดนี้ไป 

 

 

รูปที่ 10 แสดงหน้า facebook ที่เผยแพร่ภาพถ่ายชุด “ผาเครื่องบิน หินปะการงั” 
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สรุปผล 

การถ่ายภาพและเดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยน้ันเป็นความยากลําบากที่ช่างภาพโดยส่วนมากแล้วเมื่อ

จบการทํางานก็ไม่ได้ถอดกระบวนการหรือถ่ายทอดกระบวนการใด ๆ ออกมาสักเท่าไหร่ ซึ่งจริง ๆ แล้วมี

กระบวนการต่าง ๆ ซ่อนอยู่อย่างมากมายทั้งที่เป็นระบบและเกิดขึ้นระหว่างการทํางาน ในกระบวนการเทคนิค

ในการสร้างภาพถ่ายน้ันช่างภาพแต่ละท่านล้วนแล้วแต่มีวิธีการเตรียมการคล้าย ๆ กันคือหาข้อมูลและแนวทาง

ในการถ่ายภาพที่ดี ศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ให้แม่นยํา รวมถึงความพร้อมทางด้านของอุปกรณ์กล้อง ส่วนในเรื่อง

ของข้อมูลในพ้ืนที่ที่จะไปน้ันผู้วิจัยขอสรุปว่าแต่ละพ้ืนที่น้ันยากเกินจะคาดเดาจริง ๆ ทั้งลักษณะภูมิศาสตร์ 

ภาษา วัฒนธรรม หรือรายละเอียดปลีกย่อยซึ่งอยู่ ณ สถานที่น้ัน ๆ ผู้วิจัยเพียงหวังว่าบทความน้ีจะทําให้

ช่างภาพได้นําไปวิเคราะห์และตระหนักถึงการวางแผนในการได้มาซึ่งภาพถ่ายในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย ความ

ยากลําบากน้ันหากผ่านมาได้จะเป็นประสบการณ์ที่ดี และเมื่อนําภาพออกมาแล้วควรที่จะมีเวทีในการเผยแพร่ 

สื่อออนไลน์อย่างเฟสบุ๊คเป็นอีกสื่อหน่ึงที่เผยแพร่ภาพถ่ายและเรื่องราวได้อย่างง่าย รวดเร็ว สะดวกและเข้าถึง

ทุกกลุ่มวัย ขอให้ผลงงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายน้ี เป็นอีกหน่ึงแนวทางและการสร้างแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวดี ๆ ที่ยังไม่มีใครเคยได้มาพบเห็นหรือสัมผัส ขอให้

กระบวนการต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้อธิบายเป็นส่วนหน่ึงสําหรับการที่ช่างภาพหรือผู้สนใจได้นําไปปรับใช้กับผลงาน

ในแบบฉบับของตนเองในอนาคตต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การออกแบบวางผัง ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม เป็นการทํางาน

แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ต้ังแต่การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี ความสําคัญ ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนถึงการออกแบบ

เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน จากการศึกษา เอกสาร งานวิจัย ร่วมกับการสํารวจพ้ืนท่ีร่วมกับชุมชน พบปัญหาการ

รุกล้ําพ้ืนท่ีป่า การตัดไม้ การท้ิงขยะ ป่าเสื่อมโทรม โครงการท่องเท่ียวป่าชุมชนไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากขาดการ

ออกแบบวางผังท่ีดี โดยการวิเคราะห์ศักยภาพ และข้อจํากัดของพ้ืนท่ี นํามาสู่แนวทางการออกแบบวางผัง โดยเน้นการ

ท่องเท่ียวแบบใหม่เป็นหลัก และแทรกรูปแบบเส้นทางการศึกษาเรียนรู้ การออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วน

ต้อนรับ เป็นลานโล่งและอาคารขนาดเล็ก เพ่ือไม่กระทบกับพืชพรรณเดิมท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี ลักษณะอาคารนํารูปแบบของงาน

สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินมาใช้  ทําให้เกิดความกลมกลืนกับในพ้ืนท่ี 2) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เช่น เส้นทางนักท่องเที่ยว เป็น

เส้นทางดึงดูดมีพ้ืนท่ีพักผ่อน ถ่ายภาพ, เส้นทางอนุรักษ์, เส้นทางศึกษาพรรณไม้พ้ืนถ่ิน, เส้นทางศึกษาและเรียนรู้การเก็บ

เปลือกไม้เพ่ือไปทําสีย้อมผ้า เส้นทางนี้เชื่อมต่อมาจากกิจกรรมการเรียนรู้การทําผ้ามัดย้อมของกลุ่มปลาปู่, เส้นทางนักชิม เป็น

เส้นทางท่ีรวบรวมพืชกินได้, เส้นทางท่องเท่ียวชมความงามของป่าชุมชน ตามฤดูกาล 3) จุดชมวิว เป็นจุดศึกษาระบบ

ธรรมชาติของป่าและชุมชนโดยรอบในมุมมอง 360 องศาและเป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวและกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีชื่นชอบ

ความท้าทาย 

คําสําคัญ : ป่าชุมชุมชน, การจัดการพ้ืนท่ี, การมีส่วนร่วม 
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Abstract 

The landscape design and master planning of community forest located in Ban Plaboo, Nong 

Saeng sub-district, Wapi Pathum district, Maha Sarakham is preceded with community participation. The 

participatory process involves investigating on physical conditions, significances, problems until generating 

a design responding to community needs. The literature reviews and a community survey reveal the 

community encounters with several problems like encroaching forest, logging, littering, and forest 

degradation. The failure of the community forest tourism project is due to the lack of good master 

planning. Potential and constraint analysis is used for purposing the new master plan. It emphasizes on 

tourism and natural learning purposes. The master plan consists of 3 parts including 1) a reception area 

which is an open space with small buildings. 2) There is a natural learning trail for tourists, attraction area, 

rest area, photographing points, conservative zone, and natural learning trial for local vegetation that 

various tree barks can be collected for textile dye. This trail is connected to the textile production point. 

Besides, there is a trail for edible vegetation, trail for seasonal visual aesthetic. 3) There is an observation 

point for natural learning of the forest and community that can have 360 degree panoramic view. It 

attracts tourist, children and adults who are prefer challenges. 

Keywords: Community forest, Community management, Participation 

 

บทนํา 

ชุมชนบ้านปลาบู่ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนเกษตรกรรมขนาด

เล็ก มี การจัดการชุมชนเข้มแข็งโดยการรวมกลุ่มกันจัดต้ังโครงการศูนย์ฝึกอาชีพกสิกรรมไทบ้านปลาบู่เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โครงการประชาชนต้นแบบการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การก่อต้ัง

โรงเรียนชาวนา การต้ังกลุ่มปลาบู่มัดย้อมโดยการใช้สีจากเปลือกไม้ในป่าชุมชนบ้านปลาบู่ซึ่งอดีตมีพ้ืนที่

ประมาณ 65 ไร่ ชาวบ้านใช้ประโยชน์มาจนถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของของชุมชนที่ใช้ป่าชุมชนเป็น

แหล่ง “หาอยู่ หากิน” คือใช้การหาเห็ด หาไม้ หาฟืน หายาสมุนไพร จากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ทําให้ชุมชนบ้านปลาบู่มีความเปลี่ยนแปลงไป การพ่ึงพาอาศัยป่าน้อยลง การถางป่าเพ่ือการทําการเกษตร ทํา

ให้พ้ืนที่ป่าลดลง และปัญหาการรุกล้ําพ้ืนที่ การลักลอบทิ้งขยะ การลักลอบตัดต้นไม้ใหญ่เพ่ือทําฟืน ทําให้

ความสมบูรณ์ของป่าลดน้อยลงระบบนิเวศป่าชุมชนเปลี่ยนไป ป่ากลายเป็นที่รกร้างและเกิดความแห้งแล้ง ไม้
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พ้ืนถิ่นลดน้อยลง เห็ด และแหล่งอาหารชุมชนลดน้อยลง รวมถึงความสําคัญของพ้ืนในอดีตที่เคยเป็นป่าช้าซึ่ง

เป็นสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิได้เลือนหายไปพร้อมกับความเสื่อมโทรมของป่าชุมชน 

 ชาวบ้านปลาบู่ได้เล็งเห็นความสําคัญของป่ากับวิถีชีวิตของชุมชนที่กําลังเปล่ียนไป จึงมีการกระตุ้นให้

ชุมชนได้เห็นคุณค่าและความสําคัญของป่า โดยการจัดต้ังโครงการและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน

ป่าชุมชนโดยคนในชุมชน โดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเรื่องป่าเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนใน

ชุมชนและผู้ที่สนใจ ทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความสําคัญ ระบบนิเวศป่าชุมชนกับวิถีชีวิตด้ังเดิม 

การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน พืชพันธ์ุพ้ืนถิ่น พืชสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค ความรู้ในการนําเปลือกไม้ไปทําสีย้อม

ผ้า เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีความสําคัญแต่ยังไม่มีการถ่ายทอดความรู้เหล่าน้ีแก่เยาวชนรุ่นหลังหรือ

ผู้ที่สนใจ เพราะยังขาดการรวบรวมชุดข้อมูลความรู้และภูมิปัญญาเหล่าน้ีไว้ด้วยกัน รวมถึงการเข้าถึงพ้ืนที่ทํา

ได้ยากเพราะป่าบางช่วงรกทึบ เส้นทางเดินป่ายังไม่ชัดเจนเพราะเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เท่าน้ัน และที่สําคัญ

คือยังขาดการออกแบบวางผังพ้ืนที่ให้เหมาะสมสําหรับการใช้เป็นพ้ืนที่ศึกษาหรือเป็นเส้นทางสําหรับการ

ท่องเที่ยว ขาดสิ่งดึงดูดความสนใจและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับนักท่องเที่ยว เช่น ศูนย์รวบรวมข้อมูล

ความสําคัญ อาคารต้อนรับ ป้ายให้ความรู้ ป้ายบอกทาง และเส้นทางเดินที่ปลอดภัย เป็นต้น  

เป้าหมายหลักของโครงการมาจากความต้องการของชุมชนคือ การพัฒนาป่าชุมชนบ้านปลาปู่ให้เป็น

พ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีการสร้างพ้ืนที่เพ่ือให้เยาวชนคนผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ 

เช่น การเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชุมชน การศึกษาและเรียนรู้พืชพันธ์ุและต้นไม้ที่สําคัญที่นํามาใช้ในการทําสี

ย้อมผ้า การศึกษาลักษณะและประโยชน์ของพืชสมุนไพร เพ่ือการออกแบบวางผังป่าชุมชนบ้านปลาบู่ให้

สามารถรองรับการใช้งานกล่าวมาในข้างต้นได้ตามศักยภาพและข้อจํากัดของป่าชุมชน รวมถึงการลด

ผลกระทบที่เกิดจากการรุกล้ําพ้ืนที่ป่า โดยการออกแบบที่มีความสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติและ

ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้กับชุมชนบ้านปลาบู่ เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้

ระบบนิเวศของป่าชุมชนและเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนเองได้เห็นถึงความสําคัญของป่าชุมชนและระบบนิเวศ

ชุมชนของตนเอง และใช้เป็นพ้ืนที่ศึกษาหาความรู้ของเยาวชน โดยการมีส่วนนร่วมของชุมชนเพ่ือให้เกิดความ

ย่ังยืน 
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กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การตรวจเอกสารที่เก่ียวข้อง ร่วมกับภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะ

กายภาพของพ้ืนที่ในอดีต ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นร่วมกับตัวแทนของชุมชน และการประชุมกลุ่มชาวบ้าน

และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา และวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือการ

หาอัตลักษณ์ของชุมชนเพ่ือใช้เป็นส่วนหน่ึงในการออกแบบ 

2. เก็บข้อมูลจากการสํารวจพ้ืนที่ร่วมกับโดยผู้เช่ียวชาญและผู้เฒ่าผู้แก่ของชุมชน ทั้งบริบทชุมชน ป่า

ชุมชนและ เพ่ือวิเคราะห์ระบบนิเวศชุมชนและระบบนิเวศของป่าต้ังแต่อดีต-ปัจจุบัน เพ่ือวิเคราะห์ความสําคัญ

ของพ้ืนที่ต่าง ๆ ในป่า เพ่ือนําไปสู่การวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและศักยภาพของพ้ืนที่รวมถึงพ้ืนที่สําคัญ

ของจุดสําคัญของการเรียนรู้เพ่ือนําไปสู่ขั้นตอนการออกแบบ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัญหาท่ีเกิดขึ้น แนวทางการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ลักษณะกายภาพของ

พ้ืนที่ เพ่ือหาศักยภาพพ้ืนที่ ตําแหน่งที่ต้ังของพืชพรรณที่สําคัญ พืชพันธ์ุพ้ืนถิ่น ความเก่ียวข้องสําพันธ์ุความ

เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางในการออกแบบพ้ืนที่เพ่ือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวและเป็นเส้นทางศึกษาเรียนรู้  

4. การออกแบบและการนําเสนอผลการออกแบบต่อชุมชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ตลอดจนการสรุปผลการศึกษา  

 

รูปที่ 1 ชุมชนและป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จงัหวัดมหาสารคาม 

ที่มา : ดดัแปลงมาจาก www.google earth.com, 2560 

 

 

 

ป่าชุมชน 

ชุมชนบ้านปลาบู่ 
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ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

1. ความสาํคญัและการจัดการป่าชุมชน 

 ป่าชุมชน (Community Forest) หมายถึง ที่ดิน หรือที่ดินป่าไม้ ที่ชุมชนได้ดําเนินการ หรือได้รับ

อนุญาตตามกฎหมายให้ดําเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ จัดการกิจการงานด้านป่าไม้อย่างต่อเน่ือง ภายใต้

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ สอดคล้องกับความเช่ือ และวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือการ

อนุรักษ์ และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน (กรมป่าไม้, 2531) พ้ืนที่ที่มีต้นไม้ ซึ่งให้ประโยชน์แก่ราษฎร

ทั้งทางตรงและทางอ้อม (เสมอ ลิ้มชูวงศ์, 2540) พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้รับการจัดการโดยประชาชนในท้องถิ่นหรือ 

กระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนและองค์กรชุมชนตามความเช่ือและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ที่

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน (เสรี พงศ์พิศ, 2547: 102) ป่าชุมชนยังหมายถึง 

พ้ืนที่ป่าไม้ที่ได้จัดแบ่งหรือกําหนดไว้ให้เป็นของชุมชน มีการจัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน (เสน่ห์ จามริก และ

คณะ, 2536) ป่าชุมชน เป็นวิธีการและแนวทางที่มีมากว่า 30 ปี มาแล้ว เป็นวิถีปฏิบัติและเป็นการปรับตัวของ

การจัดการทรัพยากรภายในชุมชนในการช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม จากการถูกแย่งชิงทรัพยากร

เพ่ือการพัฒนาประเทศ  และเป็นแนวทางในการรักษาพื้นที่ป่าและความสมบูรณ์ของนิเวศป่าไม้ของตนเอง 

เน่ืองจากป่าชุมชนเป็นกลไกที่สําคัญที่เป็นช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จัดการ ฟ้ืนฟูให้ป่ามี

ความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรและผลผลิตจากป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความม่ันคงแห่ง

ชีวิตของคนในชุมชน ดังน้ันเมื่อคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจึงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน และที่สําคัญย่ิงคือ

เพ่ิมความสามารถให้กับมนุษยชาติ ได้เรียนรู้การอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติและดํารงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข 

(สมหญิง สุนทรวงษ์, 2560) 

การจัดการป่าชุมชนว่า หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ต้ังแต่การปลูก บํารุงป่า การป้องกันรักษาป่าและการ

ใช้ประโยชน์จากป่า (สมศักด์ิ สุขวงศ์, 2540) ยังหมายถึง การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการเก็บหาผลผลิตจาก

ป่าอย่างย่ังยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์น้ันและป่าชุมชน เกิดขึ้นจากแนวคิดพ้ืนฐาน 4 ประการ คือแนวคิด

ด้านนิเวศวิทยา แนวคิดด้านการพัฒนาชนบท แนวคิดการกระจายอํานาจ แนวคิดด้านการใช้ประโยชน์ (โกมล 

แพรกทอง, 2533) แนวความคิดเรื่องป่าชุมชนเพ่ือการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ระบบ

นิเวศของชุมชนเพ่ิงเริ่มมีมาไม่นานแต่กระบวนการจัดการอนุรักษ์ป่าของชุมชนอีสานนั้นมีมานานมากแล้ว 

เพราะในอดีตคนอีสานและคนท่ีอยู่ในสังคมชนบทโดยทั่วไป จะมีคติความเช่ือเก่ียวกับเร่ืองผีและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ
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อยู่ในพ้ืนที่ทางธรรมชาติ โดยเฉพาะในป่า ในต้นไม้ขนาดใหญ่ ต้นไม้หายาก เช่น ต้นตะเคียน ต้นโพธ์ิ ต้นไทร 

ด้วยความเชื่อเหล่าน้ีจึงส่งผลให้พ้ืนที่ป่าในชุมชนอีสานจึงได้รับการปกป้องและดูแลรักษามาจนถึงการ

เปลี่ยนแปลงของระบบคติความเช่ือของคนบางกลุ่ม และคนบางคนที่เปลี่ยนแปลงคติความเช่ือของตนเอง และ

กล่าวว่าความเช่ือดังกล่าวเป็นความเช่ือที่ไม่ทันสมัยล้าหลัง เป็นความเช่ือที่ผิด แต่หากพิจารณาความเช่ือ

ดังกล่าวให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าด้วยความเช่ือเหล่าน้ีที่ทําให้ป่าในชุมชนอีสานหลายแห่งงยังคงอยู่ ถึงแม้ว่าจะมี

ขนาดเล็กลงมาก บางพ้ืนที่อาจมีความสูญเสียความสมดุลทางระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศของสัตว์ป่า หรือ

ระบบนิเวศอ่ืนที่เก่ียวข้องแต่อย่างน้อยก็ยังเหลือพ้ืนที่สีเขียวของชุมชน หลงเหลือต้นไม้ขนาดใหญ่ หลงต้นไม้

หายากท่ีไม่อาจหาได้แล้วในหลายพื้นที่ อย่างน้อยความเช่ือเหล่าน้ีก็ยังส่งผลทางบวกและช่วยรักษาผืนป่า

บางส่วนไว้จนถึงปัจจุบัน (เพ่ิมศักด์ิ  มกราภิรมย์, 2560) 

ความเช่ือที่ผสานกับภูมิปัญญาของคนอีสานรวมถึงชุมชนบ้านปลาบู่ที่ส่งผลต่อการรักษาผืนป่าของ

ชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน เพราะป่าชุมชนเป็นที่ต้ังของศาลปู่ตาติดกับวัดบ้านปลาบู่ ชุมชนมีความเคารพใน

สถานที่และช่วยกันดูแลพ้ืนที่ป่าเป็นอย่างดี ถึงแม้วิถีชีวิตของชุมชนจะเปล่ียนแปลงไปเพ่ือให้เข้ากับสังคมใน

ปัจจุบัน ชุมชนก็มีการปรับตัวและยังคงเข้าไปหาหน่อไม้ หาเห็ดซึ่งมีน้อยลงมาก แต่เป็นวิถีชีวิติและกิจกรรม

ของชุมชนที่ยังคงมีอยู่ หากป่าชุมชนไม่มีหน่อไม้แล้วชาวบ้านก็ต้องไปหาหน่อไม้จากพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือหาก

พ้ืนที่ใกล้เคียงยังไม่มีหน่อไม้ชาวบ้านอาจจะไม่มีหน่อไม้รับประทาน และเมื่อเวลาผ่านไปหลายคนอาจจะ

เปลี่ยนแปลงวิถีการกินของตนเองไปหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่ง่ายขึ้น และอาจส่งผลต่อพืชพ้ืนถิ่นที่มีความ

เก่ียวข้องกับการทําอาหารจากหน่อไม้ เช่น ย่านาง หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของคลังวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หา

ได้จากป่าชุมชน อาจจะส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับพืชพ้ืนถิ่น  วิถีการหากินหาอยู่ของชุมชนและ

ส่งผลต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรมการกินซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ ดังน้ันการคงอยู่ของบางสิ่งอาจ

ส่งผลถึงการคงอยู่ของอีกหลายอย่าง (ธีรดา นามให,2560) 

2. ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ และความสําคัญของป่าชุมชนบ้านปลาบู่ 

ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ต้ังอยู่ที่หมู่ที่ 14 ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง

ห่างจากจังหวัดมหาสารคามประมาณ 50 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน เป็นผืนป่าที่มี

ขนาดใหญ่ที่สุดของชุมชนท่ีเหลืออยู่แห่งสุดท้าย สาเหตุที่ป่าผืนน้ียังคงอยู่เน่ืองมาจากเคยเป็นป่าช้ามาก่อน 

ชาวบ้านเคยใช้สถานที่น้ีในการฌาปนกิจศพ โดยมี 2 หมู่บ้านที่เข้ามาใช้งาน ต้ังแต่มีการก่อต้ังหมู่บ้านและยังไม่
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มีวัด จนกระทั่งหมู่บ้านใกล้เคียงได้ก่อสร้างเมรุขึ้น จึงแยกตัวออกไปทําพิธีเผาศพที่วัดแทนเหลือบ้านปลาบู่ที่ยัง

ใช้ป่าชุมชนในการเผาศพอยู่ จนกระทั่งมีการสร้างวัดบ้านปลาบู่จึงย้ายพ้ืนที่เผาศพไปอยู่ที่วัดแทน ป่าจึง

กลายเป็นพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ไม่มีการใช้งาน และมีการลักลอบตัดไม้ใหญ่เพ่ือไปเผาถ่าน การตัดไม้เพ่ือไปใช้

เป็นเช้ือเพลิงในการต้มเกลือ การลักลอบขุดพืชสมุนไพรจํานวนมากโดยคนต่างพ้ืนที่ทําให้พืชสมุนไพรลด

น้อยลง บางชนิดไม่หลงเหลือแล้ว การท้ิงขยะของชุมชนในรอบพ้ืนที่ป่าการลักลอบเผาขยะทําให้ต้นไม้ใน

บริเวณใกล้เคยีงตายและพ้ืนดินเลื่อมโทรม การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรมรุกล้ําป่าชุมชน ด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นเริ่มมี

แนวโนมว่ามีจํานวนมากข้ึนส่งผลให้ป่าชุมชนมีขนาดเล็กลงและเร่ิมมีความเสื่อมโทรมของสภาพป่ารวมถึง

ระบบนิเวศป่าชุมชนมากข้ึนและส่งผลกระทบถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ต้องอาศัยป่าชุมชนในการดํารงชีวิต 

รวมถึงไม้ต้นไม้ใหญ่ที่ชาวบ้านใช้ทําสีย้อมผ้าก็ลดน้อยลงจึงต้องเปลี่ยนมาใช้สีสังเคราะห์แทน ด้วยผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นชาวบ้านจึงมีการพูดคุยกันและจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2546 เริ่มมีการเริ่มอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยการจัดต้ัง

กลุ่มชาวบ้านอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือช่วยกันดูแลรักษาป่า โดยงดการตัดไม้เพ่ือมาเผาถ่านหรือมาทําเช้ือเพลิง

สําหรับต้มเกลือ และเร่ิมมีการอนุรักษ์อย่างจริงจังอีกคร้ังใน ปี พ.ศ. 2551 โดยเริ่มจากการนําของผู้นําชุมชนใน

ตอนน้ัน และเพ่ือป้องกันการบุกรุกของหมู่บ้านข้างเคียง พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2552 ได้มีหน่วยงานเข้ามาวิจัย

เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางอาหารในชุมชนบ้านปลาบู่  รวมถึงการเข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องการทํา

ผ้ามัดย้อม  การทําเกษตรอินทรีย์ภายในชุมชน เริ่มมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เรื่อยมาจนถึง

ปัจจุบัน ทําให้ชุมชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย วิถีชีวิต อาชีพ ประเพณีวัฒนธรรม

และทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ของตนเองมากย่ิงขึ้น ซึ่งการเข้ามาของคนนอกจึงเป็นส่วนหน่ึงในการกระตุ้น

จิตสํานึกของคนในพ้ืนที่ให้เห็นว่าพ้ืนที่น้ีมีความสําคัญในหลากหลายมติ ซึ่งบางคร้ังชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่มาโดย

ตลอดอาจมีความเคยชินกับพ้ืนที่และเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อยู่ตลอดเวลาอาจจะไม่เห็นปัญหาหรือ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอีกหลายมติ (กลุ่มชาวบ้าน บ้านปลาบู่, สัมภาษณ์, 2560) 

 

รูปที่ 2 การลงพื้นที่สํารวจป่าชุมชนบ้านปลาบู่ 

ที่มา : ผู้วิจยั, 2560 
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3. ความสัมพนัธ์ของป่ากับชุมชนต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ป่ากับชุมชนกับป่ารวมถึงป่าชุมชนบ้านปลาปู่ส่งผลต่อมาถึงปัจจุบัน ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง 

แต่ความสัมพันธ์ของคนกับป่าน้ันยังอยู่ทั้งทางตรงก็ทางอ้อม แม้จะมีการเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ

และวัฒนธรรมอย่างมาก และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตชุมชนให้เข้ากับสังคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศท่ี

เปลี่ยนแปลงไป ก่อเกิดภูมิปัญญาและระบบจัดการที่เหมาะสมกับป่าไม้ของตนเอง โดยชุมชนบ้านปลาปู่จึงมี

แนวทางการจัดการพ้ืนที่ป่าชุมชนร่วมกัน โดยมีการกําหนดเป้าหมายและแนวทางในการจัดการดูแลป่าให้เข้า

กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพราะชาวบ้านอาจไม่ได้อาศัยป่าเป็นแหล่งปัจจัย 4 ได้เหมือน

ในอดีต ไม่จําเป็นต้องอาศัยไม้จากป่ามาสร้างบ้าน เพราะการพัฒนาเร่ืองเศรษฐกิจการผลิตวัสดุสร้างบ้านที่

สามารถหาซื้อได้ง่ายและราคาถูก ชาวบ้านไม่ต้องเก็บสมุนไพรมาใช้ต้มทําเป็นยารักษาโรค เพราะปัจจุบันมีการ

พัฒนาด้านสาธารณะสุข ชาวบ้านสามารถซื้อยารับประทานได้เอง  หรือการเดินทางไปหาหมอที่อนามัยที่มี

ประจําหมู่บ้านหรือเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลในตัวเมือง เพราะการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น  

ถึงแม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนส่วนในในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามและพื้นที่ชนบท

โดยท่ัวไป แต่เน่ืองจากชุมชนบ้านปลาบู่เป็นชุมชนขนาดเล็ก ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นรุ่นปู่ย่าตายาย จึงยังยึดถือ

วิถีชีวิตแบบเดิม การหุงหาอาหารแบบเดิม โดยอาศัยก่ิงไม้ขนาดเล็กในป่าชุมชนเพ่ือเอาไปทําฟืนหุงหาอาหาร 

เพราะชาวบ้านบางครัวเรือนยังมีวิถีชีวิตแบบชุมชนอีสานด้ังเดิม คือการก่อไปด้วยเตาถ่านหรือฟืนที่ได้จาก

ธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ก็มีไม้ที่จําเป็นสําหรับการทําฟืน  โดยชาวบ้านจะช่วยกันสอดส่องดูแลผู้ที่จะเข้า

มาตัดต้นไม้ว่าไม่ให้ตัดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ ห้ามตัดโดยเด็ดขาด สามารถตัดได้เฉพาะต้นเล็ก ๆ หรือตัดไม้ใหญ่ที่

โค่นแล้วเท่าน้ัน ซึ่งปัจจุบันยังมีชาวบ้านตัดไม้ไปทําฟืนและเผาถ่านใช้เอง โดยส่วนใหญ่จะได้จากที่นาของ

ตนเองและหามาจากในพ้ืนที่ป่าใกล้เคียง ขุดและทําเตาเผาถ่านแบบช่ัวคราวไว้ใช้เอง ซึ่งเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรม

ที่ไม่ค่อยพบเห็นแล้วในปัจจุบัน  

การนําเปลือกไม้ไปทําสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ : โดยใช้เปลือกอาลาง ที่มีอายุประมาณ 5-10 ปี หรือ

แล้วแต่ที่จะหาได้ในพ้ืนที่ คัดเอาต้นที่มีอายุมากจะให้สีสันสวยงามกว่าต้นที่มีอายุน้อย เพราะช้ันเปลือกยังมี

ความหนาไม่มากนัก เลือกตัดเปลือกในระดับเอว จนถึงระดับศีรษะ การตัดเอาเปลือกน้ันต้องระวังไม่ให้ตัดถึง

แก่นของต้นไม้เพราะอาจจะทําให้มีแมลงเข้าไปกินเน้ือไม้จนเป็นโรคและตายในที่สุด เวลาตัดเปลือกต้องตัด

ด้านใดด้านหน่ึงเท่าน้ัน ไม่ตัดจนรอบต้น เพราะจะเป็นการตัดขาดท่อนํ้าเลี้ยงต้นไม้และอาจตายในที่สุด และ
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เมื่อต้นใดท่ีเอาเปลือกไปแล้ว ต้องไม่มาตัดซ้ํา เพ่ือให้ต้นเดิมได้มีเวลารักษาตนเองและสร้างเปลือกหุ้มลําต้นให้

ได้มากท่ีสุดก่อนประมาณ 80-100% จะทําให้ต้นไม้แข็งแรงเกือบเป็นปกติก่อนที่จะถูกตัดเปลือกในรอบถัดไป 

นับเป็นภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นของคนอีสานและคนในชุมชนบ้านปลาปู่ที่มีการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างรู้คุณค่า เป็น

การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน (ณรงค์ นายกสมาคมไทยบ้าน, สัมภาษณ์, 2560) 

 การหาเห็ด : ปัจจุบันชาวบ้านไม่ค่อยนิยมหาอาหารจากในป่า โดยเฉพาะพืชผัก เพราะชุมชนจะปลูก

ผักเพ่ือรับประทานเอง เน่ืองจากความเจริญของเศรษฐกิจและการค้าขายแลกเปลี่ยน จึงมีตลาดเกิดขึ้นใน

หลายพ้ืนที่ เป็นสถานที่รวมรวมแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ แต่ต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าด้วยเงิน จึงมีคน

จํานวนมากท่ีเปลี่ยนไปหาวัตถุดิบเพ่ือปรุงอาหารจากตลาดแทนการเข้าป่า แต่ก็ยังมีคนในชุมชนบางส่วนที่ยัง

ยึดถือวิถีชีวิตแบบเดิมคือ การเข้าไปหาวัตถุดิบในป่าแต่ไม่ได้หาจากป่าทั้งหมด เป็นการประยุกต์และการ

ผสมผสานวิถีชีวิตแบบเก่าและแบบใหม่เข้าด้วยกัน และวัตถุดิบที่หาจากในป่าชุมชนคือเห็ดโคก และเห็ดชนิด

อ่ืนที่ขึ้นในพ้ืนที่เพ่ือนํามารับประทานเท่าน้ัน เพราะปริมาณเห็ดที่เก็บได้ไม่มากพอที่จะนําไปขาย แต่เพียงพอ

สําหรับการนําไปประกอบอาหาร และชาวบ้านก็จะมีฤดูการเก็บเห็ด โดยผู้ที่มีความชํานาญก็จะสามารถหาเห็ด

ได้มาก เพราะจะรู้ว่าลักษณะพ้ืนที่ใดเหมาะสมพอที่จะเห็ดเกิดได้  

ชุมชนบ้านปลาบู่ได้เคยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ได้ทําการสํารวจพ้ืนที่เพ่ือ“ภาพวาดฐานทรัพยากร

อาหารป่าช้าชุมชน” บ้านปลาบู่ และพบว่าพ้ืนที่ป่าชุมชนมีบริเวณที่สามารถเก็บเห็ดได้ในฤดูเก็บเห็ด กระจาย

อยู่ทั่วไปในป่า 5 จุด ซึ่งจะเป็นพ้ืนที่ที่ชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ดเป็นประจํา เห็ดที่สํารวจพบ ได้แก่ เห็ดปลวก เห็ด

ขาว เห็ดหน้าแดง เห็ดกอ เห็ดมันปู เห็ดละโงก เห็ดไค เห็นหน้าแหล่ เห็ดหูหนู เห็ดบด เห็ดห้าฟาง เห็ดครก 

เห็ดผิงไข่ เห็ดผิงนกยูง เห็ดเกลือ เป็นต้น 

4. พืชพันธุ์ที่สําคัญในป่าชุมชน 

พืชพันธ์ุในป่าชุมชนบ้านปลาบู่มีหลากหลายชนิด ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน รวมถึงพืช

สมุนไพรที่สํารวจพบ โดยได้มีการทําการสํารวจเป็น “ภาพวาดฐานทรัพยากรอาหารป่าช้าชุมชน” บ้านปลาบู่ 

ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยแบ่งชุดข้อมูลการสํารวจฐานทรัพยากรอาหาร

ออกเป็น 5 ส่วน คือ ชุดข้อมูล ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน พืชสมุนไพร และเห็ด เห็นได้ว่าทรัพยากรด้าน

อาหารท่ีอยู่ในป่าชุมชนยังมีหลงเหลืออยู่และชาวบ้านยังใช้พ้ืนที่ป่าชุมชนเพ่ือยังชีพมาจนถึงปัจจุบัน  
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  - ไม้ยืนต้น ไม้ที่สํารวจพบในป่าชุมชน ซึ่งเป็นไม้ที่มีความสูงมากที่สุด เป็นไม้ที่ให้ร่มเงาแก่พืช

ระดับกลางและระดับล่าง รวมถึงพืชสมุนไพร ไม้ยืนต้นที่มีขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ได้รับการดูแลรักษา ห้ามมิให้ตัด

ทําลาย แต่ยังสามารถใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ เช่น การนําเปลือกไม้ไปทําสีย้อมผ้า ไม้ยืนต้นในป่าชุมชนมีหลาย

ชนิด หลายรูปทรง บางชนิดมีใบและดอกที่สวยงาม บางชนิดก่อนผลัดใบจะมีการเปลี่ยนสี ทําให้ผืนป่ามีสีสัน

มากข้ึน บางชนิดจะออกแดงเป็นสีแดงหรือสีเหลืองทั้งต้น ทําให้ป่าชุมชนมีหลากหลายสีสันในแต่ละฤดู บาง

ชนิดให้ประโยชน์ทั้งการให้สีสันกับป่า บางต้นให้ประโยชน์ในการให้ร่มเงา ไม้ยืนต้นในป่าชุมชนจึงมีความงาม

และความหลากหลายท่ีแตกต่างกันไป ไม้ยืนต้นที่สํารวจพบ  ได้แก่ ต้นอาลาง ต้นจิก ต้นตีนนก ต้นเหมือดแอ่ 

ต้นดอกแตก ต้นขี้หนู ต้นหูกวางป่า ต้นบก ต้นบักม่วงป่า ต้นแต้ ต้นดูกใส ต้นช้างน่าว ต้นเปลือย ต้นแสบง ต้น

โมกข์ ต้นต้ิว ต้นสะมัด ต้นตาโก้ ต้นเฟ่ืองถ้วย ต้นกงสะเด็น ต้นนมควาย ต้นตาเหลว ต้นข่าลิ้น ต้นอีล่ํา ต้น

หนามคอง ต้นเพ็ก ต้นทันจ้อง ต้นเกียงปืน ต้นบีคน (ช่ืนพ้ืนถิ่น) ไม้ยืนต้นที่สํารวจพบและเป็นฐานทรัพยากร

อาหารของป่าชุมชนบ้านปลาบู่ หลายชนิดยังสํารวจพบในพ้ืนที่ และชาวบ้านเองยังนํามาใช้ปรุงอาหาร เช่น ต้น

ต้ิว (ผักต้ิว) และบางชนิดก็ยังนํามาทํายา เป็นยาสมุนไพรด้วย รวมถึงบางชนิดยังสามารถนํามาใช้ทําสีย้อมผ้า

ของกลุ่มมัดย้อมบ้านปลาบู่  

   - ผลไม้ป่า ป่าชุมชนบ้าปลาบู่ สํารวจพบไม้ยืนต้นหลายชนิด สามารถนํามารับประทานได้ ซึ่ง

ในอดีตชาวบ้านก็นิยมนํามารับประทาน ปัจจุบันยังมีกระจายอยู่ในพ้ืนที่ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เรื่อง

ผลไม้ว่าต้นไหนสามารถรับประทานได้หรือไม่ จึงไม่ค่อยนิยมนํามารับประทาน ผลไม้ป่าที่สํารวจพบ ได้แก่ 

ต้อนแสน ผีพรวน บักเหล่ียม บักกอก บักขี้หนู บักข้าวเม่า บักคันจอง บักขามป้อม บักส้มมอ ตีนต้ังต้น บักโก 

บักหว่า บักหวานฆ่า บักม่วงป่า บักหวาย บักตูม บักตาไก้ บักฆ่าลิ้น บักเล็บแมว บักเบน บักขี้ฝอย บักก่ีโก่ย 

หมากดูก บักค่อย บักลุงไซ เป็นต้น ผลไม้ป่าเหล่าน้ีเป็นช่ือที่ชาวบ้านเรียกและนิยมใช้คําว่า “บัก” นําหน้าช่ือ 

ซึ่งเป็นคําที่ใช้เรียกที่แทนความหมายว่าช่ือน้ันเป็นผลไม้ชนิดหน่ึง เช่น “บักตูม” เป็นช่ือเรียกของ “ลูกมะตูม” 

บักหว่า เป็นคําที่เขียนแสนสําเนียงของคนในชุมชนที่ใช้เรียก “ลูกหว้า” น่ันเอง 

  - ผักป่า เป็นผักที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จะขึ้นในสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมเท่าน้ัน ผักป่าที่

สํารวจพบในพ้ืนที่ได้แก่ ผักต้ิว ผักสาบ ผักตําลึง ผักซีซ้าง หน่อไม้ ผักกระโดน ผักกระโดก ผักก่าม ผักส้มโบง 

ผักเม็ก ผักส้มเสี้ยว ผักส้มพอดี ผักส้มลม ผักกอก ผักลืมผัว ผักกระเจียวแดง ผักกระเจียวขาว ผักอีลอด ผักขิก 

ผักทั้งหมดที่พบในป่าชุมชน ยังมีอยู่ในปัจจุบันแต่พบเห็นไม่มากนัก รวมถึงบางชนิดไม่สามารถนํามา
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รับประทานได้เน่ืองจากต้นแก่ หรือไม่มียอดอ่อนให้รับประทานแล้ว ผักส่วนใหญ่ที่พบจะมีช่ือเรียกแตกต่างกัน

ไป บางช่ือเป็นช่ือพ้ืนถิ่น บางช่ือเป็นช่ือเรียกที่ปรับเปลี่ยนมาจากชื่อกลาง บางช่ือเรียกตามลักษณะกายภาพ

ของผักชนิดน้ัน เช่น ผักกระเจียวแดง ผักกระเจียวขาว บางชื่อเป็นภาษาถิ่นที่ต้ังขึ้นหรือเรียกตามรสชาติของ

ผักชนิดน้ัน เช่น ผักส้มเสี้ยว ผักส้มพอดี เป็นต้น หรือบางช่ือเป็นการอุปมาเปรียบเทียบมาจากรสชาติ เช่น ผัก

ส้มลม ผักลืมผัว เป็นต้น 

     

รูปที่ 3 เปลือกไม้ที่นําไปย้อมผ้า (ซ้าย) ไมท้ี่นําไปใช้ในพธิีกรรม (กลาง) พืชทีช่าวบ้านนําไปรบัประทาน (ขวา) 

ที่มา : ผู้วิจยั, 2560 

ขั้นตอนการออกแบบ 

1. การสรา้งแนวความคิดในการออกแบบ 

ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ได้เปลี่ยนขนาดจากท่ีมีอยู่ทั่วไป กลายเป็นพ้ืนที่ที่มีขนาดเล็กลง หาได้ยาก กําลัง

จะสูญหายไปเป็นป่าผืนสุดท้ายของชุมชนส่งผลมาถึงการสูญเสียประวัติศาสตร์ คุณค่าและความสําคัญที่อยู่กับ

ชุมชนมานาน หากปล่อยให้เกิดขึ้นอาจทําให้เด็กและเยาวชนไม่อาจได้รับรู้ประวัติความเป็นมาของป่า ระบบ

นิเวศของป่า ระบบนิเวศชุมชน ลักษณะของป่า ต้นไม้แต่ละชนิดว่ามีลักษณะอย่างไร และชาวบ้านเคยนํามาใช้

ประโยชน์อย่างไร รวมถึงสมุนไพรที่เคยนํามาใช้เป็นยารักษาโรค ชาวบ้านจึงช่วยกันดูแลรักษาป่า โดยการห้าม

เข้าไปตัดไม้ใหญ่ การห้ามบุกรุกหรือทําลาย เป็นการจัดการป่าชุมชนในรูปแบบการสงวน (Preservation) คือ 

การเก็บไว้ปล่อยให้เป็นไปเองตามธรรมชาติ โดยไม่มีการเข้าไปทําประโยชน์กับป่าชุมชน มีเพียงการเก็บเห็ด

ตามฤดูกาล การตัดไม้ขนาดเล็กเพ่ือมาทําฟืน ต่อมาชุมชนมีการจัดต้ังสมาคมไทยบ้านการจัดต้ังกลุ่มปลาปลาปู่

มัดย้อมที่ยังนําเปลือกของต้นไม้ไปทําสีสําหรับผ้ามัดย้อม จึงมีแนวคิดในการใช้ผืนป่าในการศึกษาการทําสีจาก

ธรรมชาติร่วมกับการเรียนรู้เรื่องการทอผ้า ต่อมาจึงมีการขยายเป็นเส้นทางการศึกษาเรียนรู้ป่าชุมชนร่วมด้วย

จึงมีแนวทางในการการอนุรักษ์ (Conservation) ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ร่วมด้วย ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดด้วยการรักษาผลที่ได้อย่างย่ังยืน (The wisely use of the natural 

resources with a sustainable yield) หรือการเข้าไปจัดการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด โดยมีแนวทางคือ
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การเพ่ิมจํานวนต้นไม้ พืชสมุนไพร รวมถึงการควบคุมจํานวนและปริมาณต้นไม้ที่อยู่ในป่าไว้ การสร้างให้ป่า

ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าโคก ระบบนิเวศชุมชน เรียนรู้เรื่องต้นไม้ที่มีความสําคัญในพ้ืนที่ พืช

สมุนไพรให้กับเด็กและเยาวชนที่สนใจ 

แต่ปัจจุบันเน่ืองจากปัจจัยหลายด้านที่ไม่เอ้ืออํานวย เช่น ความสะดวกของเส้นทางการศึกษา พ้ืนที่ไม่

อํานวย ทําให้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ชุมชนเริ่มไว้ยังไม่มีการขายตัวมากนัก ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องจึง

มีการหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อีกครั้งร่วมกับการพัฒนาชุมชนด้านอ่ืน

ควบคู่กัน เช่น เป็นพ้ืนที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องไม้พ้ืนถิ่น และไม้หายาก เช่น ต้นพันชาติ ซึ่งมีอยู่ต้นเดียวในป่าชุมชน

แห่งน้ี รวมถึงยังมีต้นไม้ที่มีความพิเศษและมีลักษณะเฉพาะ เช่น ต้นนก ต้นไขเน่า ต้นจุมจัง หนามแท่ง ซึ่งมี

ความพิเศษท้ังลักษณะโครงสร้างของลําต้น พ้ืนผิวของลําต้น เปลือก ใบ ดอก ผล ซึ่งภายในป่าแห่งน้ียังมีความ

งามที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดของป่าที่นอกจากหายากแล้วยังมีความหลากหลายที่ผสมผสานกันอยู่ในป่าชุมชน

บ้านปลาบู่ จึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่อยู่ไม่ไกลและสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพ้ืนที่จริง ซึ่งเหมาะสมกับ

การเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยที่มีความสนใจ  

2. การออกแบบ 

จากการศึกษาพบว่าป่าชุมชนบ้านปลาบู่ มีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่หลายสิบต้น พบต้นไม้ที่ชาวบ้าน

นําไปใช้ทําสีย้อมผ้า ไม้สมุนไพร พืชกินได้ ผักป่า ผลไม้ป่า เห็ด และพ้ืนที่ฌาปนกิจเดิม จากลักษณะและ

ศักยภาพของพ้ืนที่และความต้องการของชาวบ้าน นํามาสู่แนวคิดการออกแบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

  - ส่วนต้อนรับ ขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 10% จะใช้เป็นพ้ืนที่ต้อนรับก่อนจะเข้าโครงการ เป็นพ้ืนที่

แรกที่จะเข้าไปศึกษาในพื้นที่ จะใช้เป็นพ้ืนที่ต้อนรับ ประกอบด้วย ป้ายอาคารต้อนรับที่เป็นอาคารขนาดเล็ก 

ลักษณะและรูปแบบอาคารจะเป็นอาคารขนาดเล็ก เพ่ือไม่กระทบกับพืชพรรณเดิมที่อยู่ในพ้ืนที่ลักษณะอาคาร

จะนํารูปแบบของงานสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมาประยุกต์ใช้ และใช้วัสดุที่มาจากพ้ืนที่ให้มากที่สุด จะได้กลมกลืน

กับในพ้ืนที่และภายในบริเวณน้ีจะประกอบด้วยลายและพ้ืนที่พักผ่อนมีไว้สําหรับเป็นพ้ืนที่ในการให้ความรู้

เก่ียวกับป่าเบ้ืองต้นก่อนเดินทางเข้าไปศึกษาพื้นที่ต่าง ๆ ในป่าชุมชน รวมถึงมีลานเพ่ือไว้ประกอบกิจกรรมอ่ืน 

ๆ อีกด้วย ในพ้ืนที่ต้อนรับจะมีลานจอดรถใช้สําหรับรองรับรถท่ีจะเข้ามาจอดในพ้ืนที่แต่รูปแบบการออกแบบ

จะสามารถนําพ้ืนที่น้ันไปทํากิจกรรมอย่างอ่ืนด้วย เช่น ลานกิจกรรม ลานอเนกประสงค์ 



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1457 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้างสร

รค์ 

  - เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ขนาดพ้ืนที่โดยรวมไม่เกิน 20% แบ่งออกเป็นหลายเส้นทางแต่ละ

เส้นทางมีความยาวแตกต่างกันไป  โดยวิเคราะห์ออกจากศักยภาพของพ้ืนที่ ได้แก่ 

 1) เส้นทางการท่องเที่ยว เป็นเส้นทางที่มีขนาดยาวมากที่สุดประมาณ 250 เมตร เพราะเป็น

เส้นทางหลักในการออกแบบและเป็นเส้นทางที่ใช้ร่วมกับเส้นทางอ่ืน ๆ ความกว้างของเส้นทางเดินประมาณ 

1.00 -1.50 เมตร ความสูงของทางเดินจะถูกยกระดับแตกต่างกันไปตามพ้ืนที่ และจะคดเคี้ยวไปในจุดที่มีความ

น่าสนใจ เช่น บริเวณท่ีมีไม้ขนาดใหญ่มากที่สุด ต้นไม้ที่เปลี่ยนสีทั้งต้น ต้นไม้ที่ออกดอกสวยงามในแต่ละฤดู 

ต้นไม้ที่มีรูปร่างแปลก ในแต่ละจุดที่สําคัญเส้นทางจะขยายความกว้างเพ่ือรองรับการหยุดพัก น่ังชมธรรมชาติที่

รองรับได้ไม่เกิน 10 คน เพ่ือไม่ให้เกิดโครงสร้างขนาดใหญ่และไม่เป็นการทําลายพืชพันธ์ุที่อยู่ในพ้ืนที่เดิม ทั้ง

ระดับพ้ืนดินและระดับสูง เส้นทางน้ีจะเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อนในพ้ืนที่ที่มีความสวยงาม มีบรรยากาศที่ดี เหมาะ

สําหรับแบบกลุ่มครอบครัว เพ่ือน เพราะในปัจจุบันการท่องเท่ียวมีหลากหลายรูปแบบและการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศก็กําลังเป็นที่นิยมโดยได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ  และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง โดยเน้นการท่องเที่ยวที่

คํานึงถึงพ้ืนที่เป็นหลัก และไม่ทําลายธรรมชาติและระบบนิเวศของสถานที่น้ัน เกิดประโยชน์ทั้งต่อนักท่องเท่ียว

รวมถึงพ้ืนที่ท่องเที่ยวน้ันด้วย นํามาสู่การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายและสร้างความ

สนุกสนานและแทรกการเรียนรู้ในเส้นทางต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์ร่วมกับลักษณะกายภาพของพ้ืนที่และ

ศักยภาพของชุมชนที่จะรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกิดเป็นเส้นทางการศึกษาเรียนรู้ หลายเส้นทาง  

 2) เส้นทางอนุรักษ์ เป็นเส้นทางการศึกษาลักษณะของป่าชุมชนโดยรวม วิเคราะห์จากลักษะ

กายภาพของพ้ืนที่ ได้แก่ ส่วนป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นป่าทึบต้ังอยู่ในพ้ืนที่บริเวณฌาปนกิจเดิม มี

ความสมบูรณ์ ประกอบด้วยไม้ขนาดใหญ่ เช่น ประดู่ แสบง ศักยภาพเหมาะสําหรับเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ เพราะได้

ประโยชน์ทั้งการอนุรักษ์และประโยชน์ทางด้านจิตใจของคนในชุมชนและผู้ที่เข้ามาศึกษาจะได้ไม่เข้าไปรบกวน

พ้ืนที่และรบกวนป่าในบริเวณน้ีและยังเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับสัตว์ป่าที่ด้วย เป็นพ้ืนที่รวมความเป็นธรรมชาติทั้ง

ป่าไม้ ต้นไม้ สัตว์ป่า และเป็นอนุสรณ์สถานเหลือไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนผ่านพ้ืนที่เดิม 

ลักษณะของเส้นทางบางช่วงใช้ร่วมกับเส้นทางสําหรับการท่องเที่ยว ความสูงของทางเดินจะถูกยกระดับ

แตกต่างกันไปและเน้นจุดเรียนรู้และขยายพ้ืนที่เพ่ือรองรับได้ประมาณ 10-20 คน ในพ้ืนที่ฝังศพเดิมจะไม่การ

ออกแบบพ้ืนที่น่ัง โครงสร้าง หลังคา จะเป็นเพียงระเบียงย่ืนเพ่ือยืนรับฟังการบรรยายเท่าน้ัน แต่ในพ้ืนที่เรียนรู้

อ่ืนออกแบบให้มีพ้ืนที่น่ังเป็นระดับแบบขั้นบันได มีป้ายสื่อความหมาย และพ้ืนที่ให้ร่มเงาเพราะต้องใช้เวลาใน
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การบรรยายและให้ความรู้ในแต่ละจุด เช่นในพ้ืนที่เรียนรู้เรื่องต้นไม้ขนาดใหญ่จะนําลักษณะพิเศษของต้นไม้มา

ใช้เป็น Concept ในการออกแบบ  

 3) เส้นทางศึกษาพืชพันธ์ุพ้ืนถิ่น เป็นเส้นทางเพื่อศึกษาพืชพันธ์ุพ้ืนถิ่นที่สําคัญ เช่น ไม้ยืนต้น 

ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน รวมถึงพืชสมุนไพร โดยเส้นทางน้ีจะแบ่งเป็นเส้นทางหลักและเส้นทางรอง โดยวิเคราะห์จาก

ไม้พ้ืนถิ่นที่สํารวจพบประกอบกับเส้นทางเดิมที่ชาวบ้านใช้อยู่เป็นประจํา เพ่ือไม่ให้เกิดความกระทบกระเทือน

ต่อระบบนิเวศเดิม รวมถึงจะไม้เข้าไปรบกวนพ้ืนที่ฌาปนกิจเดิม ซึ่งจะสงวนไว้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ เส้นทางน้ีเน้น

การศึกษาไม้พ้ืนถิ่นหลากหลายรูปแบบ ทั้งลักษณะลําต้น ทรงพุ่ม ใบ ดอก ผล และประโยชน์ของต้นไม้ชนิดน้ัน 

นอกจากน้ันแล้วยังใช้สํารวจ ศึกษาหาความรู้ หรือใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวไปในตัว จะส่งผลให้เกิดการรบกวน

ระบบนิเวศและพืชพันธ์ุตามเส้นทางน้อยที่สุด แต่จะเป็นประโยชน์ในด้านการใช้งานได้ในหลากหลาย 

 4) เส้นทางสําหรับการศึกษาเรียนรู้และการเก็บเปลือกไม้เพ่ือไปทําสีย้อมผ้า เป็นเส้นทางที่

เช่ือมต่อมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ทําผ้ามัดย้อมของกลุ่มปลาปู่มัดย้อม มีการศึกษาและสํารวจจุดที่มีการนํา

เปลือกไม้ไปใช้พบหลายแห่งภายในป่า บางจุดเป็นเส้นทางที่เข้าถึงได้ยากและเป็นป่ารกทึบ และหากจะมีการ

พัฒนาเพ่ือให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องการทอผ้ารวมถึงกระบวนการทําสีย้อมผ้าจากธรรมชาติ จึงมีการเช่ือมโยง

กิจกรรมทั้งสองพ้ืนที่เข้าด้วยกัน ทั้งการมัดย้อมที่ต้องเรียนกับกลุ่มทอผ้าที่สมาคมไทยบ้านปลาบู่ และเข้ามา

เก็บเปลือกไม้ในป่าชุมชน พร้อมกับการแทรกเรื่องราวและความรู้จากป่าชุมชนผ่านเส้นทางที่จะเข้ามาเก็บ

เปลือกไม้ โดยผู้ที่เข้ามาจะได้เรียนรู้หลายอย่างไปพร้อมกัน เพราะการออกแบบเส้นทางน้ีจะกําหนดพ้ืนที่ว่า

ควรจะมาเก็บเปลือกไม้ในบริเวณใด ลักษณะและรูปแบบการทํางานจะมีลักษณะใด เมื่อเก็บเสร็จแล้วจะเดิน

ต่อไปยังต้นไม้ที่ชาวบ้านเคยตัดเปลือกไม้ออกและต้นไม้กําลังรักษาตัวเองโดยสร้างเย่ือไม้ขึ้นมาหุ้มใหม่ เมื่อ

เดินทางต่อไปก็ก็จะเห็นลักษณะของป่าชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับการทํากิจกรรมและการ

ท่องเที่ยว 

 5) เส้นทางสําหรับนักชิม เป็นเส้นทางที่รวบรวมแหล่งอหารสําหรับผู้สนใจด้านอาหารเป็น

พิเศษ เพราะป่าชุมชนยังสํารวจพบ ผักป่า ผลไม้ป่า ที่กินได้อยู่หลายชนิด โดยมีชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องป่าและ

การอาอาหารในป่ามาเป็นผู้นําในการสํารวจ โดยเป้าหมายคือการศึกษาลักษณะแหล่งกําเนิดของแหล่งอาหาร 

เช่น เห็ดจะเกิดขึ้นในบริเวณใดได้บ้าง ต้องสังเกตอย่างไร ผักต้ิว เป็นผักที่มีลักษณะแบบใดสังเกตได้อย่างไร 

และสามารถเก็บส่วนไหนไปรับประทานได้ อาจจะมีการนําผัก ผลไม้ที่ได้ไปประกอบอาหารที่ชุมชนหรือที่บ้าน
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ของตนเอง เส้นทางของนักชิมน้ี ผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้จะได้ทราบเกี่ยวกับอาหารที่พบได้ในป่าชุมชน ทราบวิถี

ชีวิตของคนในอดีตว่ารับประทานพืชผัก ผลไม้ใดในป่าบ้าง ทราบเกี่ยวกับลักษณะของผักป่า ผลไม้ป่า ทราบถึง

รสชาติเมื่อได้ทดลองชิม และทราบถึงประโยชน์ด้านอ่ืนเพราะการคงอยู่ของผักป่า และผลไม้ป่าเหล่าน้ีจะ

เกิดขึ้นพร้อมกับสภาพป่าที่มีความสมบูรณ์ เพราะหากไม่ความสมบูรณ์อาหารก็จะหาง่ายและมีคุณภาพหากป่า

ไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความแห้งแล้ง ผักป่า ผลไม้ป่าเหล่าน้ีอาจะมีแต่ต้น  แต่ไม่มีผลให้รับประทาน 

เส้นทางน้ีจึงเป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่เน้นเร่ืองความสนุกสนานในการเรียน การทดลอง แต่สอดแทรกความรู้

เรื่องความสมบูรณของป่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้น และนําไปสู่การสร้างจิตสํานึกเร่ืองป่าชุมชนให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษา

เรียนรู้ในเส้นทางนักชิมแห่งน้ี 

 6) เส้นทางท่องเที่ยวชมความงามของป่าชุมชน เน่ืองจากป่าชุมชนมีต้นไม้หลากหลายชนิด ที่

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามฤดูกาล โดยเฉพาะไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่สังเกตได้ง่ายจะมีการเปลี่ยนแปลง

แปลงตลอดเวลาทั้งการในฤดูฝน ฤดูร้อนและฤดูหนาว ในฤดูฝนป่าชุมชนจะมีความสมบูรณ์ ต้นไม้มีสีเขียวเข้ม 

ป่ามีความชุ่มช้ืน ทําให้ป่ากลายเป็นพ้ืนที่สี้เขียวขนาด ในฤดูน้ีจะเหมาะสมกับการท่องเที่ยวเพ่ือชมความงาม

ของป่าที่เขียวชอุ่ม การงอกและการกําเนิดใหม่ของพืชพรรณหลายชนิดที่งอกออกมาจากพ้ืนดิน หรือแตกหน่อ

มาจากลําต้นของไม้ใหญ่ เป็นฤดูแห่งการเกิดของพืชพรรณและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในป่า ส่วนฤดูร้อนและฤดูหนาว 

พ้ืนที่จะแห้ง ต้นไม้หลายชนิดเปลี่ยนสีและผลัดใบ ต้นไม้บางต้นออกดอกสีแดงทั้งต้นเช่น แสบง หรือบางต้นมี

ดอกสีเหลืองเต็มต้น เช่น อาลาง หรือนนทรีป่า หรือมีดอกสีขาว สีม่วง ทําให้ป่าชุมชนบ้านปลาบู่เต็มไปด้วย

ต้นไม้ที่ออกดอกสีสันสวยงามเป็นความงามตามธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ เหมาะจะเป็นเส้นทางการ

ท่องเที่ยวเพ่ือชมความงามของธรรมชาติในฤดูน้ี 

   7) จุดชมวิวและจุดพักผ่อน จะเป็นพ้ืนที่จะแทรกไปในแต่ละพ้ืนที่ศึกษาเรียนรู้ เพ่ือการให้เกิด

การใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่า และที่สําคัญในการออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวป่าชุมชนบ้านปลาบู่คือ การสร้างจุด

ชมวิวที่มีขนาดความสูงประมาณ 15-20 เมตร เป็นจุดที่มีความสูงมากที่สุดสามารถชมวิวได้ 360 องศา ใช้เป็น

ทั้งจุดชมวิวเพ่ือการท่องเท่ียวถ่ายภาพป่าชุมชนในช่วงฤดูต่าง ๆ รวมถึงในบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่

โดยรอบซึ่งจะมีความงามไปตามฤดูที่แตกตต่างกัน อีกทั้งบริเวณน้ียังใช้เป็นจุดเรียนรู้ลักษณะกายภาพโดยรวม

ของป่า ศึกษาระบบเรือนยอดของต้นไม้ขนาดใหญ่และยังได้ศึกษาเรียนรู้ความสําพันของป่ากับวิถีชีวิตของ

ชุมชนที่อยู่โดยรอบทั้งในช่วงฤดูทํานาเก่ียวข้าว การทําการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยจุดชมวิจะต้ังอยู่
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เกือบใจกลางพ้ืนที่ โดยจะวิเคราะห์จากพ้ืนที่ที่มีพืชพันธ์ุระดับล่างอยู่น้อยแต่ต้องอยู่ใกล้ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่

เพียงพอจะใช้เป็นตัวบดบังโครงสร้างขนาดใหญ่และเพ่ือให้กลมกลืนกับผืนป่า ซึ่งในบริเวณน้ีอาจจะกระทบกับ

พืชพันธ์ุเดิมบ้างแต่เมื่อวิเคราะห์ถึงความน่าสนใจและความคุ้มค่าแล้วจะเป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวได้ และ

เป็นจุดหมายการเรียนรู้ในเส้นทางศึกษาป่าชุมชนท่ีมีความน่าสนใจและเป็นแรงดึงดูดโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและ

เยาวชนที่ช่ืนชอบความท้าทาย 

   

รูปที่ 4 การนําเสนอผลงานต่อชุมชน 18 พฤษภาคม 2560 

ที่มา : ผู้วิจยั, 2560 

3. ผลงานการออกแบบ 

   

รูปที่ 5 แสดงการวางผัง การแบ่ง Zoning แสดงเส้นทางการเรียนรู้ เส้นทางท่องเที่ยวและพื้นที่อนุรกัษ ์
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รูปที่ 6 การวางผังส่วนต้อนรับและรูปแบบอาคาร มีการตกแต่งให้สวยงาม กลมกลืนกับเพราะใช้วัสดุจากธรรมชาต ิ
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รูปที่ 7 จุดการเรียนรู้และจุดทอ่งเที่ยวควรมีทีน่ั่งพักผ่อนที่หลากหลายและควรมีร่มเงาเพือ่กนัแดดและฝน 

ที่มา : ผลงานนสิิตสาขาภูมิสถาปัตยกรรมช้ันปทีี่ 3 
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สรุปผล 

การออกแบบวางผังป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม การ

วิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยร่วมกับการบูรณาการเรียนการสอน โดยมีการทํางานร่วมกันของคณาจารย์และนิสิต

สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ

ชุมชนบ้านปลาบู่ ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม เป็นการทํางานแบบการมีส่วนร่วม

ของชุมชนต้ังแต่การทํางานที่มาจากความต้องการของคนในชุมชนเอง การลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจศักยภาพของป่า

โดยผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีความรู้และผูกพันกับป่าชุมชนมานาน การเสนอความต้องการในพื้นที่ จนถึงขั้นตอนการ

ออกแบบ มีการนําเสนอต่อชุมชนเพ่ือให้ชุมชนได้เห็นการดําเนินงานและเห็นการพัฒนาแนวความคิดของ

ตนเองจนนํามาสู่รูปแบบการนําเสนอออกมาเป็นกายภาพผ่านแบบร่างของนิสิต ทําให้ชุมชนรู้สึกมีความภูมิใจ

กับการทํางานต้ังแต่ต้นจนถึงกระบวนการออกแบบและมีการนําเสนอความคิดร่วมกันทั้งกับคนในชุมชนเอง

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นภาพไปในทิศทางเดียวกันและหาข้อสรุปร่วมกัน เพ่ือการดําเนินการขับเคลื่อน

โครงการให้เป็นรูปเป็นร่างและสําเร็จลุล่วงต่อไปในอนาคต  

การศึกษาในครั้งน้ีอยู่ภายใต้ศักยภาพและข้อจํากัดของพ้ืนที่และได้เสนอแนะแนวทางการออกแบบ

และการพัฒนาพ้ืนที่ป่าชุมชนเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชุมชน เรียนรู้เรื่องการนําเปลือกไม้ไปทําผ้ามัด

ย้อม เรียนรู้เรื่องพันธ์ไม้ที่สําคัญ ไม้พ้ืนถิ่นผสานไปกับเส้นทางการท่องเท่ียวเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ นําไปสู่

การออกแบบวางผังเส้นทางการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนที่สําคัญได้แก่ 1) ส่วน

ต้อนรับ เป็นลานโล่งและอาคารขนาดเล็ก เพ่ือไม่กระทบกับพืชพรรณเดิมที่อยู่ในพ้ืนที่ ลักษณะอาคารนํา

รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นมาใช้  ทําให้เกิดความกลมกลืนกับในพ้ืนที่ 2) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

เช่น เส้นทางนักท่องเที่ยว เป็นเส้นทางดึงดูดมีพ้ืนที่พักผ่อน ถ่ายภาพ, เส้นทางอนุรักษ์, เส้นทางศึกษาพรรณไม้

พ้ืนถิ่น, เส้นทางศึกษาและเรียนรู้การเก็บเปลือกไม้เพ่ือไปทําสีย้อมผ้า เส้นทางน้ีเช่ือมต่อมาจากกิจกรรมการ

เรียนรู้การทําผ้ามัดย้อมของกลุ่มปลาบู่ ,เส้นทางนักชิม เป็นเส้นทางที่รวบรวมพืชกินได้, เส้นทางท่องเที่ยวชม

ความงามของป่าชุมชน ตามฤดูกาลและ 3) จุดชมวิวและจุดพักผ่อน แทรกไปในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือการให้เกิด

การใช้พ้ืนที่อย่างคุ้มค่า 

 

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1464 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

เอกสารอ้างอิง 

กรมป่าไม.้ (2531). การจดัการป่าชุมชน. กรงุเทพฯ: โรงพิมพอ์งค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก. 

โกมล  แพรกทอง, มปป. แนวความคิดของป่าชุมชน. ป่าชุมชนในประเทศไทย. กรมป่าไม,้ กรุงเทพฯ. 

                        . 2534. ป่าชุมชน : รูปแบบการร่วมมือการพัฒนาป่าไม,้ 95 ปี กรมป่าไม.้ ฝ่ายจัดพิมพ์แผนที่, 

สํานักงานรงัวัดและแผนที่, กรมป่าไม้. 

เสน่ห์ จามรกิ และคณะ. (2536). ป่าชุมชนในประเทศไทย : แนวทางการพัฒนา เล่ม 1 : ป่าฝนเขตรอ้นกับภาพรวม 

ของป่าชุมชนในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถาบนัชุมชนท้องถิ่นพัฒนา. 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิคส ์

เพิ่มศักดิ์  มกราภิรมย.์ (2540). ข่าวสารป่ากับชุมชน  ปีที่ 4 ฉบับที่ 8  ประจําเดือนกันยายน 2540 มหาวิทยาลัย 

  เกษตรศาสตร.์ Online, https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi5/chumchon/chumn.htm.  

  สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560. 

สมหญิง สุนทรวงษ.์ (2557). Online, ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (รคีอฟ)- ประเทศไทย, 23 กันยายน 2557.  
http://www.recoftc.org/country/thailand/basic-page/ป่าชุมชนกับสังคมไทย สืบค้น 24 มกราคม 
2560. 

เสมอ ล้ิมชูวงษ.์ (2540). Online, www.dnp.go.th/fca16/file/fkdyrgler9tq4sx.doc. สืบค้น 20 มกราคม 2560. 

เสรี พงศ์พิศ. (2547). Online, http://empoto.com/แนวคิดและทฤษฎีเดียวกับป่าชุมชน. สืบค้น 14 มกราคม 

2560. 

สัมภาษณ์ 

กลุ่มชาวบ้านปลาบู่, สัมภาษณ,์ 13 มกราคม 2560 

ธีรดา นามให ผอ. โรงเรยีนชุมชนชาวนาบ้านปลาบู่ (สมาคมไทบ้าน) สัมภาษณ์, 15 พฤศจิกายน 2560 

ณรงค์ นายกสมาคมไทยบ้าน, สัมภาษณ,์ 21 พฤศจิกายน 2560 

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1428 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

การก้าวสู่สถานะใหม่ ในสภาวะเดิม 

ศิริกัลยา โชติมณี 1* 

 

Eternal Dilemma 

Sirikanlaya Chotmanee 1* 

 
1 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
1 Department of Visual Arts Faculty of Arts and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna 

* Corresponding author. E-mail: sirikanlaya.ch@gmail.com 

 

บทคัดย่อ   

การสร้างสรรค์ผลงานวีดีโออาร์ตเร่ือง การก้าวสู่สถานะใหม่ ในสภาวะเดิม มีเนื้อหาท่ีกล่าวถึงสภาวะความอึดอัดท้ัง

เชิงบวกและลบ ถ่ายทอดการสร้างสรรค์ผ่านวีดีโออาร์ตท่ีนําเสนอท้ังด้านความงาม แนวความคิดและปรัชญา ผลงานชิ้นนี้มี

กระบวนการการศึกษาและทดลองจากการแลกเปล่ียนมุมมองความคิดเห็นระหว่างอาจารย์และนักศึกษาถึงเร่ืองสภาวะของ

ความอึดอัด ความรู้ ความไม่รู้ สถานะรวมถึงสภาวะการแสดงออกซ่ึงมาจากตัวตนของผู้แสดง การตีความจากเนื้อหาเหล่านี้

ผ่านการแสดงออก การแสดงสดทางศิลปะ การใช้สื่อสัญลักษณ์ในการให้ความหมาย การบันทึกวีดีโอ การใช้เทคนิคการตัดต่อ

วีดีโอ เพ่ือนําเสนอมุมมองและทัศนคติจากผู้สร้างสร้างสรรค์ การสะท้อนความสัมพันธ์และเชื่อมโยงมุมมองต่างๆ ผา่นการเล่า 

เร่ือง และการถ่ายทอดสุนทรียศาสตร์ในรูปแบบเฉพาะตน ผ่านวีดีโออาร์ต 

คําสําคัญ: วีดีโออาร์ต, วีดีโอทดลอง, ศิลปะร่วมสมัย  

 

ABSTRACT 

The theme for the creation of the video art “Eternal Dilemma" is the condition of unease in 

both positive and negative angle, expressed in the form of video art. It display the aesthetics, conceptual 

and philosophical thoughts. The work came from the process of study, experiments and exchange of 

ideas between teacher and students about the condition of being agitated. It discussed the state of 

awareness and unawareness to the expression of each individual. The interpretation of the theme was 

done through expressions, artistic acting, the use of symbols, video documentation and editing to present 



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1429 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

the viewpoints and attitude of its creator. The work reflects the connection and relate different 

viewpoints through story telling and expresses an individual aesthetics through video art. 

Keyword: Video Art, Experimental Film, Contemporary Art 

 

บทนํา 

ความเป็นและความสาํคญัของวิจัยสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ 

ผลงานศิลปะ การก้าวสู่สภาวะใหม่ในสภาวะเดิม เป็นการนําเสนอสุนทรียศาสตร์ในรูปแบบวีดีโอ

อาร์ตที่สะท้อนของภาพของการก้าวสู่สภาวะใหม่และการถอยกลับมาสู่สภาวะเดิมในรูปแบบวีดีโอที่ก้าวไป

ข้างหน้าและย้อนกลับ สภาวะวังวนที่สื่อถึงสถานะและมุมมองของความอึดอัด การตีความและการขยายความ 

การนําเสนอมุมมองรายละเอียดของอารมณ์ ท่าทาง และธรรมชาติการแสดงออกของตัวแบบผ่านเทคนิคการ

ตัดต่อทางวีดีโอ มีเป้าหมายให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ผ่านมุมมองอันหลากหลาย เกิดองค์ความรู้ใหม่จาก

ผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะส่วนตนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของวิจัยสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ 

 1.เพ่ือศกึษาแนวความคิด การตีความหมายของเรื่องการก้าวสู่สภาวะใหม่ในสภาวะเดิม ระหว่าง

อาจารย์และนักศึกษา 

2.เพ่ือถ่ายทอดแนวความคิดในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ และเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค

วิธีการ แนวทางการพัฒนาวีดีโออาร์ต และศิลปะร่วมสมัย 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค/์วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยสร้างสรรค์ผลงาน “การก้าวสูส่ภาวะใหม่ในสภาวะเดิม” ได้มีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวข้องดังน้ี 

อิทธิพลของสือ่สมัยใหม่ 

 ในการวิจัยสร้างสรรค์ช้ินน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาในเรื่องของ The Medium Is the Message: An 

inventory of Effects (1967) จาก Marshall McLuhan บทความที่ได้อธิบายและยกตัวอย่างความสําคัญใน
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การนําสื่อในปัจจุบันเข้ามามีส่วนร่วมในยุคปัจจุบัน รวมถึงผลของสื่อที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน สื่อที่

สะท้อนมุมมองรอบด้านทางสังคม เปรียบได้ด่ังภาษาใหม่ในการติดต่อสื่อสาร 

[...]ทุกๆคนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของสื่อสมัยใหม่ ได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของภาษาใน

การติดต่อสื่อสารในรูปแบบใหม่ผ่านการเช่ือมต่อกันแบบกลุ่ม สื่อสมัยใหม่ (The new 

Media), Marshall McLuhan ได้นิยามในปี 1969 ว่า “สื่อสมัยใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่ง

ที่เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคนในยุคเรากบัยุคเก่า” สิ่งน้ีได้กลายมาเป็นสิ่งหน่ึง เป็นสื่อที่

นําเสนอในเรื่องของ “ความจริง (real)” ในโลกของความเป็นจริงและได้สร้างจากรากฐาน

ต่างๆจากสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกเก่า[แปล]1 

 จากบทวิจารณ์ของ Marshall McLuhan ผู้วิจัยจึงได้นําแนวความคิดมาปรับปรุงและพัฒนาร่วมกับ

การสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยมุ่งเน้นการใช้สื่อสมัยใหม่เป็นตัวกลางในการแสดงออก การนําเสนอเน้ือหาใน

งานวิจัย อีกทัง้ยังเป็นการนําเสนอมุมมองการตีความในเรื่องของความจริงแต่แสดงออกในเชิงสื่อศิลปะ

สมัยใหม่เพ่ือสะท้อนแนวคิดในเรื่องของ “ความจริง” ที่ Marshall McLuhan ได้กล่าวไว้ข้างต้น 

 

งานศิลปะท่ีพดูถึงความสัมพันธ์ของตัวตนและการสรา้งสรรค ์

 แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัยมาจากความสนใจในศิลปะที่นําเสนอถึงเรื่อง

ความสัมพันธ์ของตัวตนและการสร้างสรรค์ โดยส่วนตัวน้ันสําหรับผู้วิจัยการทํางานศิลปะน้ันเปรียบเสมือนการ

สร้างสรรค์ที่มาพร้อมกับการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน การนําเสนอท่ีมิใช่เพียงแค่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้าง

เท่านั้นแต่ยังรวมการศึกษา การสร้างความสัมพันธ์กับบริบท เน้ือหา หรือสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อย่างเช่น ผลงาน 

Deadpan (1997) ของ Steve McQueen งานศิลปะที่พูดถึงความสัมพันธ์ของตัวตนและการสร้างสรรค์ 

ผลงานภาพยนตร์ที่นําเสนอภาพของบ้านที่พังทลายและล้มลงใส่ตัวศิลปินที่ยืนอยู่ระหว่างช่องหน้าต่าง ร่างกาย

ของเขายืนอยู่ท่ามกลางบ้านที่ล้มทับลงสู่ พ้ืนดิน จะเห็นได้ว่าผลงานช้ินน้ีเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในเร่ืองของสภาพแวดล้อม แม้ทุกสิ่งรอบตัวจะพังทลาย แต่อัตลักษณ์ความเป็น

ตัวตนของศิลปินจะยังมั่นคงยืนหยัดอยู่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของความคิด ณ ขณะฉับพลัน สิ่ง

เหล่าน้ีสะท้อนถึง การพัฒนาตนเองโดยการใช้บริบทอ่ืนๆเข้ามาเป็นตัวกําหนด ไม่ว่าจะเป็น สังคม วัฒนธรรม 

                                          
1 Rush, Michael, New Media in Art, London, Second edition, 2005, หน้า 84 
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สิ่งแวดล้อมรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของสังคมและความเป็นตัวตนของผู้สร้างสรรค์  จากการศึกษา

น้ีผู้วิจัยได้นํากรอบแนวความคิดมาพัฒนาเน้ือหาในงานสร้างสรรค์เรื่องสถานะและสภาวะของความอึดอัดที่มา

จากบริบทที่มีความสัมพันธ์กัน/กับการใช้ชีวิตประจําวัน เช่น ความคาดหวังในอนาคตในการศึกษาศิลปะ ความ

คาดหวังในอาชีพอาจารย์สอนศิลปะ สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นต้น 

 

รูปแบบของการสร้างสรรค์รว่มกัน (co-creation) 

 กระบวนการค้นหา การศึกษา และการทดลองได้ถูกนํามาเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะงานท่ีนําเสนอในเรื่องของแนวความคิด ผู้วิจัยได้สนใจผลงานที่มีความ

เก่ียวเน่ืองกับรูปแบบของงานสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยได้ศึกษาจากศิลปิน ฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช ศิลปินร่วมสมัย

ชาวไทยที่ทํางานเก่ียวเน่ืองกับศิลปะเชิงสัมพันธ์ (Art relational) และงานในรูปแบบอ่ืนๆที่เกียวเน่ืองกับการ

สร้างสรรค์ร่วมกันกับบริบทสิ่งแวดล้อมรอบข้าง 

 ฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช เป็นศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง[...] ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีมีการสร้างสรรค์

ร่วมกัน ศิลปินแต่ละคนล้วนแล้วแต่ต้องมีการสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการการพบปะ การพูดคุย การ

สร้างความเข้าใจ การแลกเปลีฎ่ยนวัฒนธรรม และการค้นพบวิถีทางใหม่ๆในการสร้างสรรค์ ยกตัวอย่าง

เช่น การทํางานศิลปะในครัวของฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช; หรือการทํางานศิลปะท่ีล้อเลียนโปสเตอร์ใน

โรงหนัง เป็นต้น[...] ความรู้ความเข้าใจในการทํางานร่วมกันกับผู้คน สิ่งของ สิ่งแวดล้อม เป็นกุญแจ

สําคัญในการนําเสนอผลงานต่อสาธารณชน [แปล]2 

 จากการศึกษางานประเภทน้ี ผู้วิจัยได้มีความสนใจโดยเฉพาะผลงาน Shall we dance (1993) ของ 

ฤกษ์ฤทธ์ิ ตีระวนิช ซึ่งผู้วิจัยสามารถนําแนวทางการศึกษามาเป็นตัวอย่างในวิจัยสร้างสรรค์ ผลงาน Shall we 

dance เป็นงานศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการสร้างสรรค์ร่วมกันอย่างเห็นได้ชัด โดยศิลปินได้เชิญ

บุคคลกลุ่มหน่ึงมาเต้นรําด้วยกันโดยเปิดเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ ใช้เพลงประกอบจากภาพยนตร์เรื่อง 

The King and I (1956) ของ Walter Lang  ฤกษ์ฤทธ์ิ ได้เช้ือเชิญให้ผู้คนจับมือ เต้นรําและใช้เวลาทําความ

รู้จักกัน จากกิจกรรมข้างต้นน้ี ศิลปินต้ังใจที่จะนําเสนอและสร้างความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องโรค HIV3 โดยศิลปิน

                                          
2  ENCYCLOPEDIA UNIVERSALIS. (2017, 15 june). Avant-garde, Encyclopedia Universals, l’encyclopédie 
libre. เข้าถงึเมื่อ 15 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/avant-garde/ หน้า 9 
3 เอดส์ หรือ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) เป็นกลุ่มอาการของโรค ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ ซึ่งจะเข้าไปทําลายเม็ด
เลือดขาว ซึ่งเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทําให้ติดเชื้อโรคอ่ืนๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่าย
กว่าคนปกติ อาการจะรุนแรง และเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิต  
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ได้บอกกล่าวกับผู้เข้าร่วมว่าในกลุ่มผู้ที่ร่วมเต้นรําน้ันครึ่งหน่ึงเป็นผู้ที่ติดเช้ือ HIV งานเต้นรําหรืองานศิลปะช้ินน้ี

จึงเป็นผลงานที่สื่อถึงแนวคิดในการสร้างความเข้าใจต่อสิ่งที่ผู้คนไม่เข้าใจใหม่ เช่นเช้ือ HIV ไม่ได้ติดต่อกันเพียง

แค่การสัมผัส หรือพูดคุย สร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้เข้าร่วมงานในยุคสมัยที่โรคน้ียังเป็นเรื่องใหม่ในสังคม อีก

นัยยะหน่ึงผลงานช้ินน้ีก็ได้นําเสนอเรื่องราวของความงามผ่านเรื่องราวของการไม่แบ่งชนช้ัน ไม่แบ่งเช้ือชาติ สี

ผิว รวมถึงการแสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเข้าใจ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

 จากแรงบันดาลใจและการศึกษาในเรื่องของรูปแบบการสร้างสรรค์ร่วมกันน้ี ผู้วิจัยจึงนําแนวคิดในการ

ทํางานร่วมกันมาใช้ในการวิจัยสร้างสรรค์ การทํางานร่วมกันกับนักศึกษาผ่านหัวข้อเรื่อง “สภาวะความอึดอัด” 

ผ่านการสนทนากับนักศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผ่านการตีความ การให้ความหมายและการ

แสดงออกในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบวีดีโอ 

 

วีดีโออาร์ต 

ข้าพเจ้าได้ใช้เทคนิควีดีโออาร์ตมาเป็นสื่อ (Medium) สําคัญในการนําเสนอผลงาน การสร้างสรรค์วีดีโอ

ที่มุ่งเน้นเน้ือหาและการแสดงออกในเชิงศิลปะด้วยเทคนิค แอฟเฟคต่างๆ รวมถึงแนวความคิด และ

กระบวนการสร้างสรรค์ 

  ถ้าจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวิฎดีโออาร์ต (Video Art) ในตอนแรกเริ่มน้ันจะแบ่ง

ประเภทของการพัฒนาวีดีโออาร์ตออกได้เป็นสองประเภท: วีดีโอสารคดีที่เก่ียวกับการ

เคลื่อนไหวซึ่งเช่ือมโยงกับรายงานข่าว (activist-driven documentaries linked with 

alternative news reports) และ วีดีโอที่เรียกว่าศิลปะวีดีโอ (Art Videos)[...][แปล]4 

 สําหรับการวิจัยสร้างสรรค์น้ีข้าพเจ้าได้รับแนวคิดและอิทธิพลจากผลงาน Sustain (1995) สร้างสรรค์

โดย Stephanie Smith และ Edward Stewart เป็นวีดีโออาร์ตในรูปแบบวนลูป (Video Loop) ที่แสดงให้

เห็นภาพของชายหญิงคู่หน่ึงที่อ่างอาบนํ้า ภาพวีดีโอของฝ่ายชายที่นอนจมอยู่ใต้นํ้าในอ่างอาบนํ้าและฝ่ายหญิง 

ที่คอยเติมลมหายใจให้ฝ่ายชาย 

 

                                          
4 Rush, Michael, New Media in Art, London, Second edition, 2005, หน้า 84 
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รูปที่ 1 Stephanie Smith และ Edward Stewart, Sustain (1995) 

 วีดีโอน้ีแสดงให้เราเห็นถึงแนวคิด การบันทึก และการสํารวจในโลกส่วนตัวหรืออาจเรียกได้ว่าพิธีกรรม

ส่วนตัวของศิลปิน จากผลงานช้ินน้ีทําให้ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจในเร่ืองของการนําเสนอสภาวะหรือการบีบ

คั้นให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามดังเช่นผลงาน Sustain ที่ทําให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัด แต่ในความอึดอัดน้ันกลับเต็มไปด้วย

ภาพแห่งความสวยงามไม่ว่าจะเป็นจังหวะในการเล่าเร่ือง ความสวยงามของภาพและการให้ความหมายของ

วีดีโอ จากการศึกษาผลงานช้ินน้ีทําให้ผู้วิจัยได้นําแนวคิดไปปรับใช้และเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาในหัวข้อการวิจัย

สร้างสรรค์ในเรื่อง “การก้าวสู่สถานะใหม่ ในสภาวะเดิม”  

 

การบิดเบือนบนจอภาพ 

 ในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ผู้วิจัยได้ศึกษาบทความของ Ariane Thézé ศิลปินชาวแค

นาเดียนในเร่ือง Le corps à l’écran (ร่างกายและจอภาพ) (2005) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

สร้างสรรค์ผลงานในแนวทางการนําเสนอการบิดเบือนความเป็นธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ผ่านการดัดแปลง 

แก้ไขผ่านการนําเสนอความงามของการบิดเบือนผ่านภาพบนจอ 

 การบิดเบือนบนจอภาพ เปรียบเหมือนภาพท่ีเกิดจากการปนเป้ือน เป็นการแสดงให้เห็น

ถึงการผสมผสานการอยู่ร่วมกันของภาพหลายๆภาพที่แตกต่าง อาจเกิดการแพร่กระจาย

จากการบิดเบือนเหมือนแบคทีเรีย สิ่งน้ีอาจเรียกได้ว่าจุดตัดของการพบกันระหว่าง

เทคโนโลยีและสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งไม่ได้แสดงออกว่าต้องเป็นเชิงลบหรือบวก การฝึกปฏิบัติการ
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สร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าไม่ได้จํากัดอยู่แค่ว่าเป็นผลงานประเภทใดประเภทหน่ึง สิ่งที่

ข้าพเจ้าทําสามารถเป็นได้หลายสิ่ง[แปล]5 

 การบิดเบือนที่กล่าวน้ีอาจเปรียบได้เหมือนการแทรกแซง การแก้ไข หรือการเลือกที่จะนําเสนอภาพ

บางส่วนบางตอนที่เราต้องการ สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะนําแนวคิดน้ีไปทดลอง และพัฒนา

ให้เหมาะสมกับเทคนิควีดีโออาร์ตในผลงานวิจัยสร้างสรรค์ช้ินน้ี 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค ์

วิธีสรา้งสรรค ์

- ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวเน่ืองกับหัวข้อ การก้าวสู่สภาวะใหม่ในสภาวะเดิม 

-    การพูดคุยสนทนาแลกเปลีย่นประสบการณ์หัวข้อ การก้าวสู่สภาวะใหม่ในสภาวะเดิม ระหว่าง

ผู้วิจัยและนักศกึษา(ผู้แสดง) เช่น ความคาดหวังในอนาคตของการศึกษาศิลปะ นักศึกษารู้สึกอย่างไรกับความ

คาดหวังน้ี ความสําเร็จของนักศึกษาคือสิ่งทีอ่าจารย์คาดหวังหรือไม่ เป็นต้น 

- ขั้นตอนการเตรียมการ(production) การจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที ่

- การแสดงสดทางศิลปะและการบันทึกภาพวีดีโอ 

- การสร้างสรรค ์ผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

- การติดต้ังผลงานในรูปแบบ Video Installtion  

 

เทคนิคและวิธกีารในการสรา้งสรรค ์

-   ก่อนการบันทึกวีดีโอ ผู้วิจัยได้มีการสร้างความเข้าใจถึงเน้ือหาของการสร้างสรรค์ผลงาน จาก

หัวข้อ การก้าวสู่สภาวะใหม่ในสภาวะเดิมผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยมีการออกแนวความคิดร่วมกันเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการแสดง มีการกล่าวถึงความเคลื่อนไหวโดยรวม กําหนดขอบเขตของการแสดงแต่ไม่กําหนดระยะเวลา 

                                          
5
 Thézé, Ariane, Le corps à l’écran,  Québec : Édition de la Pleine Lune, 2005, หน้า 20. 
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รูปที่ 2 การสร้างความเข้าใจถึงเนื้อหาของการสร้างสรรค์ผลงาน จากหัวข้อ การก้าวสู่สถานะใหม่ในสภาวะเดิมผู้วิจัย

และผู้ร่วมวิจัยมกีารออกแนวความคิดร่วมกัน, ผลงาน Eternal Dilemma (2016) 

-   การบันทึกวีดีโอการแสดงสด เริ่มบันทึกวีดีโอและให้ผู้ร่วมวิจัยเริ่มกินแอปเปิล ในระหว่างการกิน

จะไม่มีการรบกวนใดๆ จากภายนอก ผู้ถ่ายทําไม่มีบทบาทการช้ีนํา ผู้ร่วมวิจัยสามารถกินต่อหรือหยุดกินได้

ด้วยการตัดสินใจด้วยตนเอง  

 

รูปที่ 3 ขั้นตอนการแสดงสด ผลงาน Eternal Dilemma (2016) 

-   การบันทกึภาพแบบ one shot เป็นการกดบันทึกภาพต้ังแต่กดปุ่มบันทึกและกดปุ่มหยุดบันทึก

เพียงคร้ังเดียวเพ่ือต้องการได้บันทึกวีดีโอที่เป็นธรรมชาติจากการแสดงสดของผู้ร่วมวิจัย ก่อนถ่ายจะต้องมีการ

จัดองค์ประกอบตัวแบบและมุมมองของกลอ้งให้เหมาะสม 
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รูปที่ 4 ขั้นตอนการบันทึกวดีีโอ,การบันทกึภาพแบบ one shot ผลงาน Eternal Dilemma (2016) 

-  วีดีโออาร์ต คือการนําเสนอภาพการเคลื่อนไหวของแสงด้วยเทคนิคต่างๆ เช่นการบิดเบือน การ

ซ้อนทับ การตัดทอนเป็นต้น สําหรับผลงานช้ินน้ีผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิควีดีโอย้อนกลับ( Video Reverse) เข้ามา

ใช้ในการสร้างสรรค ์ ในทุกๆการกัดกินแอปเปิลจะถูกทําให้ภาพวีดีโอย้อนกลับไปในช่วงก่อนการกินอีกหลายๆ 

ครั้งและเป็นอย่างน้ีจนกว่าจะกินแอปเปิลหมดลูก จากแนวความคิดน้ีผู้วิจัยต้องการท่ีจะใช้เทคนิคน้ีแสดงออก

ถึงสภาวะความอึดอัด การแทรกแซงความเป็นจรงิที่ถูกบันทึกไว้ในโลกวีดีโอ การนําเสนอความยืดเย้ือ ภาพซ้ํา 

ภาพที่บิดเบือนและเวลาของวีดีโอที่ถูกขยายออกไปจากความเป็นจริง 
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รูปที่ 5 ขั้นตอนการตดิตั้งผลงาน: การติดตัง้แผ่นเฟรมขนาด 5 x 5 เมตรและโปรเจคเตอร ์

 ผลงาน Eternal Dilemma (2016) ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ 
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ตารางขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวเน่ืองกับหัวข้อ การก้าวสู่สถานะใหม่ในสภาวะเดิม

 

 

 
เก็บข้อมูล พัฒนาเน้ือหา ทํางานในรูปแบบของการสร้างสรรค์ร่วมกัน (co-creation) 

 

 
 

ขั้นตอนการเตรียมการ (production) 
 

 
 
 

ปฏิบัติการสร้างสรรค์ - การแสดงสดทางศิลปะและการบันทึกภาพวีดีโอ  
และ การสร้างสรรค ์ผลงานจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

 
 
 

การติดต้ังผลงานในรูปแบบ Video installtion 
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ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค ์

  การสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ การก้าวสูส่ถานะใหม่ในสภาวะเดิม ได้ใช้กระบวนการการ

สร้างสรรค์ในรปูแบบการสร้างสรรค์ร่วมกัน(co-creation) การสร้างสรรค์ในรูปแบบน้ีกระบวนการ

(process)น้ันเป็นสิ่งที่สําคัญ การศึกษาและการสร้างความเข้าใจในเรื่องสภาวะที่เก่ียวเน่ืองกับความอึดอัด 

สถานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกน้ันได้เกิดขึ้นจากการสนทนาระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น แนวความคิดของคนที่แตกต่างทั้งเรื่องสถานะแต่อาจจะมีสภาวะของความอึดอัดที่คล้ายคลึงกัน 

 

 

รูปที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์ 

ผลงาน Eternal Dilemma (2016) ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ 

 จากการศึกษานี้ผู้วิจัยก็ได้นํามาเป็นแนวความคิดหลักในการวางแผนและดําเนินการวิจัยสร้างสรรค์ 

รวมถึงการทํางานร่วมกันกับนักศึกษาผ่านผลงานวิจัย ผู้วิจัยได้นําผลงานสร้างสรรค์มาพัฒนาต่อยอดโดยการ

นําวีดีโออาร์ตมาจัดแสดงและเผยแพร่ในรูปแบบศิลปะจัดวางและวีดีโอ (Video installation) ในนิทรรศการ

งานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจารย์ สาขาทัศนศิลป์ (กลุ่มเจ็ดยอด) ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรม

เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 - 30 ตุลาคม 2559 โดยได้มีการพัฒนาผลงานเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับบริบทในการ

แสดงผลงานกลุ่มเจ็ดยอด โดยได้ฉายวีดีผ่านโปรเจคเตอร์โอลงบนเฟรมไม้สีขาวขนาด 5 x 5 เมตร รวมถึงมีการ
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พัฒนาในเรื่องของการสร้างสรรค์เสียงที่ใช้ในงานจัดวาง การจัดการกับพ้ืนที่ รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ของ

การวิจัยผ่านผลงานสร้างสรรค์ให้แก่บุคคลทั่วไป 

การวิเคราะหผ์ลงานวิจัยสรา้งสรรค ์

 การแสดงออกเชิงสัญลักษณ ์

  แอปเปิล (Apple) เป็นผลไม้ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เป็นต้นไม้ชนิดแรกๆที่มนุษย์

ได้ปลูกเพ่ือเก็บผล6 เป็นผลไม้ที่เป็นสัญลักษณ์บอกเล่าถึงความเช่ือและการแสดงออกทางสัญลักษณใ์นหลายๆ

รูปแบบอย่างเช่น แอปเปิลที่เป็นสัญลักษณ์ของความรักตามความเช่ือและตํานานของชาวกรีกที่นําผลไม้ชนิดน้ี

มาบูชาเทพเจ้าแห่งความรัก เป็นผลไม้แห่งการเรียนรู้ แอปเปิลที่ถกูใช้เป็นสัญลักษณ์ของความต้องห้ามและ

ความปรารถนา การล่อลวง เรื่องเพศ ความสํานึกในความดีและความช่ัวในสวนสวรรค์อีเด็นในพระคัมภีร์ไบ

เบิลตามศาสนาคริสต์  

  จากแรงบันดาลใจดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้นําแอปเปิลมาใช้เป็นสัญลักษณ์ในผลงานสร้างสรรค์

วีดีโออาร์ต รวมถึงภาพของผลไม้ที่ถูกกัดเพ่ือนําเสนอนัยยะของการฝ่าฝืน สัญลักษณ์จากผลไม้ที่แสดงออกถึง

สิ่งต้องห้าม ความรู้ ความปรารถนา ที่ถูกนําเสนอออกไป อีกทั้งยังแฝงไปด้วยสัญลักษณ์ที่นําเสนอความงาม

ของความสมบูรณ์และความมีเสน่ห์ของผู้หญิง เหมือนด่ังลูกแอปเปิลที่ห่อหุ้มไปด้วยเปลือกสีแดงดึงดูดและ

สดใส 

 การแทรกแซงในวีดีโอและสถานะกลนืไม่เข้าคายไม่ออก  

  ผลงานสร้างสรรค์น้ีมีการใช้แอปเปิลในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพ่ือเช่ือมโยงกับหัวข้อ 

การก้าวสู่สถานะใหม่ในสภาวะเดิม ผลงานจะนําเสนอสัญลักษณ์ต่างๆ ผ่านการแสดงออกในวีดีโอ การกิน

แอปเปิลที่ถูกแทรกแซงให้วีดีโอเดินหน้าและถอยหลัง เพ่ือสื่อถึงความยากลําบากในการกัดกินแอปเปิลในแต่ละ

คํา การบิดเบือนความเป็นจริงที่สวยงามผ่านสีหน้า ท่าทางของนักแสดง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวีดีโอล้วนแล้วแต่

ถูกจัดวางเพ่ือสื่อและแสดงออกถึงสถานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก นอกจากเนื้อหาท่ีเป็นนัยยะสําคัญที่อยู่ใน

วีดีโอแล้ว ผลงานน้ียังนําเสนอสุนทรียศาสตร์ในรูปแบบของศิลปะร่วมสมัย ความสวยงาม ความน่าหลงไหล 

ความสมบูรณ์ของผู้หญิงได้ถูกนําเสนอผ่านสัญลักษณ์การกินแอปเปิลสีแดงและถูกเล่าเรื่องด้วยมุมมองและ

แนวคิดของศิลปะสมัยใหม่ การบิดเบือนท่าทางของการกินต่างๆ น้ันทําให้ผู้ชมได้มองเห็นรายละเอียดของการ

                                          
6 Putnark, Vanat, ว่าด้วยความหมายของ ‘แอปเปิ้ล’, ออน์ไลน์เมื่อ 8 กันยายน 2559, เข้าถึงได้จาก https://thematter.co/pulse/apple-
culture/9086, เขา้ถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2559 
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กระทําที่เพ่ิมขึ้น รายละเอียดที่ถูกฉายซ้ําๆ ฉายเดินหน้าและถอยหลังเป็นความงามที่หมุนวนบนเส้นเวลาท่ีถูก

จัดเรียง 

  

สรุปผล 

 จากงานวิจัยสร้างสรรค์น้ี ผู้วิจัยสามารถศึกษาแนวความคิด ตีความหมายในมุมมองของเรื่องการก้าวสู่

สถานะใหม่ในสภาวะเดิมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยนําความรู้จากการศึกษาในเรื่องของอิทธิพลของสื่อ

สมัยใหม่ การเลือกใช้เทคนิคและการนําเสนอผลงานในรูปแบบการผสมผสานระหว่างสื่อและการแสดง การ

เลือกใช้เทคนิควีดีโออาร์ตให้เป็นหัวใจหลักในการดําเนินการวิจัยสร้างสรรค์ การแทรกแซง การบิดเบือนบน

จอภาพที่ทําให้เกิดสุนทรียศาสตร์หลายๆด้าน รวมถึงการนําอิทธิพลจากผลงาน Sustain (1995) ของ 

Stephanie Smith และ Edward Stewart มาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานวีดีโอ การ

ถ่ายทอดความงามผ่านนักแสดง การตีความหมายจากวีดีโอ และการให้ผู้ชมได้รับความรู้สึกที่อึดอัด รับรู้ถึง

สถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ที่ผู้วิจัยต้องการนําเสนอ 

 ผลงานช้ินน้ีสามารถถ่ายทอดแนวความคิดในรูปแบบของผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ผ่านการ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ดังเช่นผลงาน The Dreamers (2013)7 ของ Bill Viola ที่ใช้นํ้าเป็นสื่อสัญลักษณ์

แทนความงามและความตายผ่านผลงานรูปแบบวีดีโอที่แสดงให้เห็นถึงผู้คนที่กําลังหลับฝันและนอนแน่น่ิงอยู่ใต้

นํ้า ราวกับความฝันอันสวยงามท่ีไม่มีที่สิ้นสุด สําหรับผู้วิจัยได้เลือกใช้ลูกแอปเปิลเพ่ือแสดงถึง “ความรู้” และ 

“ความไม่รู้”: ข้อมูลที่ได้จากการสนทนาระหว่างอาจารย์และนักศึกษาเก่ียวกับสถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก 

เช่น กฎข้อห้ามต่างๆ ในสถาบันศึกษา ความคาดหวังในชีวิตการเรียน การทํางาน ความรัก ความผิดหวัง การ

จํากัดการแสดงออกทางศิลปะ เช่นประเด็นทางการเมือง ฯลฯ เป็นต้น การถ่ายทอดการแสดงออกของ

นักแสดงในวีดีโอที่แสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติ ความงาม และความจริง รวมถึงการบิดเบือนของวฎิดีโอที่ 

“เดินหน้า” และ “ถอยหลัง” ซึ่งเป็นการบิดเบือนกระบวนการในการเล่าความจริงอีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายถึงการก้าวสู่สถานะใหม่ในสภาวะเดิม การถูกฉุดรั้งที่เป็นอุปสรรค

ต่อการก้าวไปข้างหน้า สิ่งเหล่าน้ีเป็นการถ่ายทอดแนวความคิดของผู้วิจัยที่ต้องการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการ

แสดงออกเชิงศิลปะ การแสดงออกที่ไม่ได้เป็นการนําเสนอแนวความคิดแบบตรงไปตรงมา แต่ต้องการทําให้

                                          
7Bill Viola, «BILL VIOLA: THE DREAMERS», Officiel Website of Academy Art Museum, ออนไลน์ 2015, เข้าถึงได้จาก 
http://academyartmuseum.org/exhibition/bill-viola-the-dreamers/, เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2559 
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ผู้ชมได้เกิดการตีความหมาย เพ่ือทําให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ที่นอกเหนือไปจากความงามท่ีมองเห็นจากภาพ

วีดีโอ 

 ผู้วิจัยสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของวีดีโออาร์ตที่เกิดจากกระบวนการการสร้างสรรค์ร่วมกัน

ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในหัวข้อการก้าวสู่สถานะใหม่ ในสภาวะเดิม เทคนิควิธีการ แนวทางการพัฒนา

วีดีโออาร์ต การสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการทํางานร่วมกัน แนวความคิดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในเรื่องของสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก นํามาซึ่งการแสดงออกในการแสดง(performance) และวีดีโอ 

เทคนิคการถ่ายทําแบบ one shot ที่ปล่อยให้นักแสดงตัดสินใจในการเริ่มแสดง ให้นักแสดงเกิดสภาวะการ

ตัดสินใจในระหว่างการแสดง การเลือกจบการแสดง เป็นต้น การแสดงออกถึงการเป็นศิลปะร่วมสมัยโดยการ

สร้างสรรค์จากเทคนิคที่นําสื่อศิลปะสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการการสร้างสรรค์รวมถึงการนําเสนอใน

นิทรรศการท่ีมีการใช้การฉายภาพโดยจอโปรเจคเตอร์ และมีการเผยแพร่การวิจัยสร้างสรรค์ในรูปแบบการจัด

นิทรรศการ การเผยแพร่ความรู้ให้กับศิลปิน อาจารย์ นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไป รวมถึงการประชาสัมพันธ์

ตามสื่อต่างๆ จากการสร้างสรรค์น้ีส่งผลให้ผู้วิจัยมีความคาดหวังในการที่จะศึกษา พัฒนา วิจัยสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ เทคนิควิธีการใหม่ๆสืบต่อไป 
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ภาคผนวก 

 

 รูปที่ 6 สูจิบัตรประกอบการแสดงนิทรรศการงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจารย์ สาขาทัศนศิลป์ (กลุ่มเจด็ยอด) 

ครั้งที1่3 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ วันที่ 6 - 30 ตุลาคม 2559  

 

            

รูปที่ 7 ภาพประกอบการแสดงนิทรรศการงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจารย์ สาขาทัศนศิลป์ (กลุ่มเจ็ดยอด)  

ครั้งที1่3 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ วันที่ 6 - 30 ตุลาคม 2559 
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การฉายภาพเสมือนจริงบนหุ่นจําลอง สําหรับโครงการนิทรรศการอาภรณ์ 3 
ชญานิศ ชิงช่วง 1* 

  

Projection Mapping on Models for the 3rd Arbhorn Exhibition 
Chayanis Chingchuang 1* 
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บทคัดย่อ   

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้ันตอนวิธีการออกแบบส่ือโดยใช้เทคนิคโปรเจคชั่นแมปปิ้ง และ 2) สร้าง

องค์ความรู้ในด้านการออกแบบสื่อโดยใช้เทคนิคโปรเจคช่ันแมปปิ้ง โดยใช้กรณีศึกษาจากโครงการอาภรณ์ 3 โดยได้ดําเนิน 

การดังนี้คือ 1) ศึกษากระบวนการออกแบบส่ือโดยใช้เทคนิคโปรเจคชั่นแมปปิ้งสําหรับงานนิทรรศการท้ังในประเทศและต่าง 

ประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างผลงาน  และ 2) วิเคราะห์ สรุปผลการศึกษาด้านเทคนิค และข้อจํากัดต่างๆ ในการติดต้ัง

ผลงาน รวมถึงสรุปแนวทางการออกแบบ พร้อมท้ังทดลอง แก้ไข ปรับปรุงจนงานสมบูรณ์   

ผลการศึกษาพบว่าข้ันตอนการออกแบบสื่อโดยใช้เทคนิคโปรเจคช่ันแมปปิ้งโดยการฉายภาพเสมือนจริงลงบน

หุ่นจําลอง มีข้ันตอน ดังนี้คือ 1) สรุปแนวทางการออกแบบโดยใช้เทคนิคโปรเจคชั่นแมปปิ้ง 2) ศึกษาองค์ประกอบโดยรวมของ

เนื้อหาท่ีจะนําเสนอ รายละเอียดของสถานท่ีติดต้ังผลงาน และข้อจํากัดต่างๆ โดยผู้ศึกษาเลือกเทคนิคฉายภาพเสมือนจริงลง

บนหุ่นจําลองเพ่ือนําเสนอความสําคัญและท่ีมาของโครงการนิทรรศการอาภรณ์ 3  ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน และ

หัวหน้าโครงการอาภรณ์ 3 ได้เลือก อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอและวัฒนธรรม และ ดร.ดนัย เรียบสกุล ผู้

จัดงานโครงการอาภรณ์ 3 นําเสนอประวัติและความสําคัญของผ้าทอผ่านการฉายภาพเสมือนจริงบนหุ่นจําลอง 3) ออกแบบ

เนื้อหาในการนําเสนอพร้อมท้ังบันทึกวีดีโอเพ่ือตัดต่อในโปรแกรม Adobe After Effect 4) สร้างหุ่นจําลองไฟเบอร์ขนาดเท่า

จริง 5) ทดลองการฉายภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Madmapper และปรับตําแหน่งระยะการวางโปรเจคเตอร์ให้เหมาะสม

ต่อการฉายภาพ 6) ออกแบบแท่นวางหุ่นจําลองและตู้วางโปรเจคเตอร์ในงานนิทรรศการ 7) ติดต้ังผลงานโปรเจคชั่นแมปปิ้งท่ี

ฉายลงบนหุ่นจําลอง และ 8) สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบสื่อโดยใช้เทคนิคโปรเจค ชั่นแมปปิ้งเพ่ือให้ได้เป็น

องค์ความรู้แก่ผู้ท่ีสนใจต่อไป 

คําสําคัญ : โปรเจคชั่นแมปปิ้ง, หุ่นจําลอง, นิทรรศการ 
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ABSTRACT  

This paper aims to 1) study the procedure of the design of projection mapping and 2) create 

knowledge about the design of projection mapping. The 3rd Arbhorn Exhibition is the case study of this 

project. The process of this paper is that 1) the literature on projection mapping, both in Thailand and 

international sources, had been reviewed as a guideline for this project, 2) the collected data were 

analyzed and concluded in terms of the techniques and the limitations of the installation, including a 

summary of a guideline for the design, piloting, revising, and the complete project.  

The findings revealed that the procedure of the design of projection mapping is as follows: 1) 

summarizing the guideline for the design of projection mapping, 2) studying the overall components of 

the contents for the presentation, the location of the exhibition, and the limitations. Projection mapping 

on models was selected in order to present the significance and rationale for the3rd Arbhorn Exhibition at 

Siam Paragon. Ajarn Paothong Thongchua was invited since he is an expert in textile and culture. Dr. Danai 

Reabsakul, as the head of this project, presented the history and significance of the textile through 

projection mapping on models, 3) designing the contents for the presentation, including recording the 

video for editing and mapping on models through Adobe After Effect Software, 4) creating fiber models as 

large as an actual size, 5) piloting projection mapping through Madmapper Software and positioning the 

projector, 6) designing the platform and the box for putting the projector in the exhibition, 7) installing the 

projection mapping, and 8) summarizing the procedure of projection mapping on models for further 

interested people.     

Keywords: Projection Mapping, Model, Exhibition 

 

บทนํา  

ปัจจุบันสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทสําคัญมากในประเทศไทยทั้งในด้านการแพทย์ การ

คมนาคม การศึกษา และใช้ในการจัดงานเทศกาล ติดต้ังในงานนิทรรศการ หรือพิพิธภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมความ

น่าสนใจและความแปลกใหม่ (อติเทพ,2558) รวมทั้งใช้สื่อสมัยใหม่ในการส่งเสริมการขายเพ่ือให้กระตุ้นผู้ 

บริโภคเกิดความสนใจอาทิเช่น โฆษณา กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) และการจัดนิทรรศการ

เพ่ือส่งเสริมโฆษณาประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการแข่งขั้นทางการ 

ตลาดในด้านการส่งเสริมการขายโดยเฉพาะการจัดกิจกรรม และนิทรรศการได้มีการนําสื่อและเทคโนโลยีที่
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ทันสมัยมาใช้เพ่ือสร้างความน่าสนใจ และดูแปลกใหม่ อีกทั้งยังขยายช่วงอายุของกลุ่มเป้าหมายให้กว้างมาก

ย่ิงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการเปิดใจรับเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น รวมทั้งกลุ่มวัยรุ่นและเด็กก็มีความ

สนใจมากเช่นกันตามพฤติกรรม และการใช้ชีวิตที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมยุคดิจิตอล  

โดยธรรมชาติของการจัดกิจกรรมทางการตลาด และการจัดนิทรรศการ คือการสร้างประสบการณ์ แก่

กลุ่มเป้าหมายโดยสามารถสื่อสารข้อมูลพร้อมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวให้ครบทุกมิติ ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 

และความรู้สึกโดยนําสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถตอบสนองสิ่งเหล่าน้ีได้อย่างครบถ้วน (เสริมยศ,2559)   

ดนัย เรียบสกุล (2559) ได้ให้ความหมายของการจัดกิจกรรม (Event) ว่า คือการจัดกิจกรรมร่วมกัน

โดยที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าสื่อประเภทอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าจัดเพ่ือใคร 

จัดที่ไหน และจุดมุ่งหมายในการจัดเพ่ืออะไร และงานนิทรรศการ คือประเภทหน่ึงของการจัดกิจกรรม(Event) 

เช่นกัน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าการจัดงานนิทรรศการโดยนําสื่อสมัยใหม่เข้ามาใช้ได้รับความนิยม

มากขึ้นโดยเว็บไซต์ Positioning (2006) กล่าวไว้ว่า สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

แบบเห็นผลได้ชัดเจน ย่ิงเศรษฐกิจตกตํ่าการนําสื่อใหม่เข้ามาใช้ย่ิงมีบทบาทมากขึ้นเท่าน้ันสื่อและเทคโนโลยี

สมัยใหม่จึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีสีสัน และน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ  

จากผลสํารวจโดย IMLพบว่า การนําสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นสื่อกลางเป็นสิ่งที่สําคัญมาก

ที่สุดถึง 48.5% ค่อนข้างมาก 36 % และในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ่านมางานกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) 

ที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้สร้างความแปลกใหม่ และน่าสนใจในการนําเสนอที่แตกต่างจากสมัยก่อน

และจะมีบทบาทสําคัญมากในการสร้างงานโดยใช้สื่อสมัยใหม่มามีส่วนร่วมในอนาคต เน่ืองจากสื่อและ

เทคโนโลยีสมัยใหม่จะสร้างการมีปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมและดึงดูดความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมาย 

(Fisher,2013)  

การสร้างความสนใจให้คนมามีส่วนร่วมในงานนิทรรศการโดยใช้สื่อ และเทคโนโลยีสมัยใหม่น้ันใน ช่วง 

10 กว่าปีที่ผ่านมาสื่อและเทคโนโลยีด้าน โปรเจคช่ันแมปป้ิง (Projection mapping) มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ 

และได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการนําเทคนิคโปรเจคช่ันแมปป้ิง เข้ามา

ใช้ในงานเทศกาล งานออกแบบนิทรรศการ และกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือสร้างความแปลกใหม่และน่าสนใจ

มากย่ิงขึ้น (Tanghom,2558) โปรเจคช่ันแมปป้ิง คือการฉายภาพด้วยโปรเจคเตอร์ไปที่พ้ืนผิวของวัตถุ โดย
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เปรียบเสมือนพ้ืนผิวของวัตถุต่างๆ น้ันเป็นหน้าจอแสดงผลในลักษณะต่างๆ ตามหน้าที่การใช้งาน 

(Ayarafun,2011) โดยหลักการในการทําโปรเจคช่ันแมปปิ้งคือ การสร้างวัตถุเสมือนจริงในโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และฉายไปยังวัตถุจริง (Young & Hyunil, & Hyunggi, 2015) 

Wikipedia(2017)ได้ให้ความหมายของโปรเจคช่ันแมปป้ิง หรืออีกช่ือที่เรียกคือ วีดีโอแมปปิ้ง ว่าเป็นการฉาย

ภาพไปที่วัตถุโดยส่วนใหญ่จะฉายไปที่ตึก อาคาร การจัดแสดงนิทรรศการ และเวทีคอนเสิร์ต โดยจะทํางาน

ร่วมกันระหว่างซอฟแวร์ และโปรเจคเตอร์นิยมใช้โดยศิลปิน นักโฆษณา และจัดงานกิจกรรมต่างๆ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการนําสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการงานนิทรรศการน้ันจะ

สามารถสร้างความแปลกใหม่ และน่าสนใจให้กับงานได้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาค้นคว้า รวบรวม 

วิเคราะห์หาแนวทางในการออกแบบสื่อโดยนําเทคนิคโปรเจคช่ันแมปป้ิงมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อใหม่ โดยการฉาย

ภาพเสมือนจริงลงบนหุ่นจําลองเพ่ือนําเสนอถึงประวัติความเป็นมาและความสําคัญของโครงการนิทรรศการ

อาภรณ์ 3 มนเสน่ห์แห่งสิ่งทอ จัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยการศึกษาในครั้งน้ีจะได้เป็นองค์

ความรู้ที่เก่ียวกับการออกแบบสื่อสมัยใหม่โดยใช้เทคนิคโปรเจคช่ันแมปป้ิง พร้อมทั้งได้ผลงานที่ติดต้ังแสดงใน

นิทรรศการอาภรณ์ 3 และเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาเทคนิคการฉายภาพโปรเจคช่ันแมปป้ิงต่อไป 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. โปรเจคชั่นแมปปิ้ง คือการฉายภาพเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่นกราฟิก 

ภาพเคล่ือนไหวและฉายภาพด้วยเครื่องโปรเจคเตอร์ไปที่พ้ืนผิวของวัตถุโดยเปรียบเสมือนพ้ืนผิวของวัตถุต่างๆ

น้ันเป็นหน้าจอภาพที่แสดงผลในลักษณะต่างๆ  

2. หุ่นจําลอง คือ วัสดุสามมิติทีจ่ําลองมาจากของจริง มีความใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด 

3. นิทรรศการ คอื สื่อสารข้อมลูพร้อมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวให้ครบทุกมิติ ทั้งรูป รส กลิน่ เสียง สัมผสั 

และความรู้สึก 

วัตถุประสงค์ของกระบวนการสร้างสรรค ์

1. ศึกษาขั้นตอนวิธีการออกแบบสื่อโดยใช้เทคนิคโปรเจคช่ันแมปป้ิง  

2. สร้างองค์ความรู้ในด้านการออกแบบสื่อโดยใช้เทคนิคโปรเจคช่ันแมปป้ิง 
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กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค ์

การศึกษากระบวนการออกแบบสื่อโดยใช้เทคนิคโปรเจคช่ันแมปป้ิงฉายภาพเสมือนจริงลงบนหุ่น 

จําลองโดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) ศึกษาขั้นตอนวิธีการออกแบบสื่อโดยใช้เทคนิคโปรเจคช่ันแมปป้ิง  และ2) 

สร้างองค์ความรู้ในด้านการออกแบบส่ือโดยใช้เทคนิคโปรเจคช่ันแมปป้ิงโดยได้จําแนกแนววิธีการสร้างสรรค์ 

ผลงาน ออกเป็นขั้นตอนตามรายละเอียดดังนี้ 

1.การศึกษาองค์ความรู้และกําหนดกรอบแนวความคิด ซึ่งแบ่งการดําเนินการศึกษาออกแบบ 2 

กระบวนการ ดังน้ีคือ 

1.1 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศ และต่าง ประเทศ 

ที่เก่ียวกับการออกแบบสื่อสมัยใหม่โดยใช้เทคนิคโปรเจคชั่นแมปป้ิง ต้ังแต่พ.ศ. 2548 -2560 

 1.2 กําหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน โดยนําข้อมูลมา

วิเคราะห์ สังเคราะห์ ดังแผนภูมิที่แสดงดังน้ี 

 

2. สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบสื่อโดยใช้เทคนิคโปรเจคช่ันแมปป้ิง โดยนําผลจากการวิเคราะห์

ข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เก่ียวข้อง และตัวอย่างผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาใช้ในการสร้าง

ผลงาน 
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ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค์  

ผลการศึกษาค้นคว้าด้านเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และผลงานการออกแบบส่ือโดยใช้เทคนิค

โปรเจคช่ันแมปป้ิงที่ฉายบนหุ่นจําลอง สามารถสรุปขั้นตอนการดําเนินการออกแบบเป็น 8 ขั้นตอนดังน้ี 

1. ขั้นตอนสร้างกรอบแนวคิดโดยการศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องในการใช้สื่อและเทคโนโลยีสมยัใหม่มา

ใช้ในการจัดงานนิทรรศการเพ่ือดึงดูความสนใจและสร้างความแปลกใหม่โดยเลือกใช้เทคนิคโปรเจคชั่นแมปป้ิง

ฉายลงบนหุ่นจําลอง 

รูปที่ 1 เทคนิคโปรเจคชั่นแมปป้ิงที่ฉายภาพลงบนหุ่นจําลอง 

2. ขั้นตอนการศึกษาองค์ประกอบโดยรวม และเน้ือหาที่จะนําเสนอ สถานที่ใช้ติดต้ังผลงานรวมท้ัง

ข้อจํากัดต่างๆ โดยเน้ือหาที่จะนําเสนอผ่านเทคนิคโปรเจคช่ันแมปป้ิงคือ การนําเสนอถึงความสําคัญของผ้าทอ 

และที่มาของโครงการนิทรรศการอาภรณ์ 3 โดยหัวหน้าโครงการอาภรณ์ 3 ได้เลือกที่จะนําเสนอผา่น อาจารย์

เผ่าทอง ทองเจือ ผู้เช่ียวชาญด้านผ้าทอ และ ดร.ดนัย เรียบสกุล ผู้จัดงานโครงการอาภรณ์ 3 ด้วยเทคนิคการ

ฉายภาพเสมือนจริงบนหุ่นจําลอง ของทั้ง 2 ท่าน และจัดแสดงงานนิทรรศการ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

โดยสามากรถสรุปแนวทางและข้อจํากัดในการออกแบบ ดังน้ี 

2.1 การนําเสนอข้อมูลผ่านสื่อสมยัใหม่ด้วยเทคนิคโปรเจคช่ันแมปป้ิง โดยเลือกนําเสนอ

ผ่านอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ และ ดร.ดนัย เรียบสกุล 

2.2 สถานที่จัดงานนิทรรศการ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีขอ้จํากัดด้าน

สถานที่ ดังน้ี 

2.2.1 สถานที่เปิดโล่ง ห้ามติดต้ังผลงานสูงเกินไปจนบังร้านค้าอ่ืนๆ  
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        2.2.2 ปริมาณแสงสว่างที่มีมากทําให้ต้องใช้โปรเจคเตอร์ที่มีค่า ลูเมนส์ 

(Lumens) สูงกว่า 5000  

          2.2.3 เสียงโดยรอบที่มีผลต่อการได้ยินการบรรยายของงาน 

2.3 อุปกรณ์ที่ใช้คือ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์จํานวน 2 ตัว โปรแกรมฉายภาพ 

(MadMapper) เครื่องคอมพิวเตอร์ Mini Mac จํานวน 2 เครื่อง ลําโพง จํานวน 2 ชุด และหุ่นไฟเบอร์

จําลอง 2 ตัว 

รูปที่ 2  อุปกรณ์ที่ใช้ในการสรา้งสรรค์ผลงาน 

       2.4        ทีมงานในการสร้างสรรค์ผลงานแบ่งออกได้ดังน้ี 

2.3.1  ออกแบบเน้ือเรื่องและบทในการบรรยาย 1 คน 

2.3.2   บันทึกวีดีโอ และตัดต่อวีดีโอจํานวน 3 คน 

2.3.3 ติดต้ังผลงานจํานวน 5 คน 

3.  ขั้นตอนการออกแบบเน้ือหาในการนําเสนอพร้อมทั้งบันทึกวีดีโอเพ่ือตัดต่อและฉายลงบน

หุ่นจําลอง โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 

3.1 เมื่อได้เน้ือหาที่จะบรรยายแล้ว ขั้นต่อไปคือการบันทึกวีดีโอเพ่ือนําไปตัดต่อด้วย

โปรแกรม Adobe After Effect  

3.2 ขั้นตอนการบันทึกวีดีโอผู้บรรยายต้องต้ังคอและใบหน้าให้ตรง ไมค่วรขยับศีรษะ และ

ใบหน้าหรือมีการเคล่ือนไหวที่น้อยที่สุดเน่ืองจากจะทําให้การฉายภาพมีความแม่นยําและสมบูรณม์าก

ขึ้น 
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              รูปที่ 3  การบันทกึภาพวีดีโออาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ 

4.  ขั้นตอนการสร้างหุ่นจําลองไฟเบอร์ขนาดเท่าจริง ของอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ และดร.ดนัย 

เรียบสกุล สามารถแบ่งได้ ดังน้ี 

4.1 การวิเคราะห์โครงหน้า เพ่ือเตรียมป่ันหุ่นจําลองเพ่ือหล่อไฟเบอร์โดย ผศ.สมหมาย มาอ่อน และ 

ดร.ดนัย เรียบสกุล 

 รูปที่ 4  ภาพแสดงโครงหน้าของอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ และดร.ดนยั เรยีบสกุล 

ที่มาภาพ  : ดนยั เรียบสกุล 

 

รูปที่ 5  ภาพแสดงการวิเคราะห์โครงหน้าของอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ  

และ ดร.ดนัย เรียบสกุล กับหุน่ไฟเบอร์แบบมาตราฐาน 

 ที่มาภาพ  : ดนัย เรียบสกุล 
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4.2 ผลจากการวิเคราะห์โครงหน้ากับหุ่นไฟเบอร์มาตรฐานพบว่าโครงหน้าของอาจารย์เผ่าทอง ทอง

เจือ มีความใกล้เคียงกับหุ่น จึงไม่ต้องป้ันหุ่นขึ้นมาใหม่โดยสมารถใช้หุ่นมาตรฐานจริงได้ ส่วนโครงหน้าของ ดร.

ดนัย เรียบสกุล มีความคลาดเคลื่อนไปบ้างตามภาพแสดงการวิเคราะห์โครงหน้า จึงได้ทําการป้ันหุ่นและผลิต

หุ่นไฟเบอร์ ขึ้นมาใหม่เพ่ือความสมจริงมากที่สุด สามารถจัดลําดับขั้นตอน ได้ดังน้ี 

4.2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงหน้าโดยละเอียด 

4.2.2 การข้ึนรปูด้วยดินเหนียว 

4.2.3 การทําพิมพ์ 

4.2.4 การหลอ่ไฟเบอร์ 

4.2.5 การเช่ือมส่วนหัวและตัวหุ่นเพ่ือให้ได้หุ่นที่มีความสมจริงมากที่สุด 

 

            รูปที่ 6  ภาพแสดงการปั้นหน้าของดร.ดนัย เรยีบ สกุล โดย ผศ.สมหมาย มาอ่อน 

5. ขั้นตอนการทดลองการฉายภาพเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Madmapper โดยใช้วีดีโอที่ทํา

การตัดต่อสําหรับการฉายภาพลงบนหุ่นจําลองโดยวีดีโอจะมีการบรรยายต่อเน่ืองและวนซ้ําเพ่ือเล่าเรื่องใหม่

ตลอดการจัดแสดงนิทรรศการจากน้ันจึงวัดระยะและกําหนดตําแหน่งการวางโปรเจคเตอร์ให้เหมาะสมเพ่ือ

จัดทําแท่นวางหุ่นและโปรเจคเตอร์ต่อไป 

รูปที่ 7  ภาพแสดงการหล่อไฟเบอร์หุ่นจําลองของดร.ดนัย เรยีบ สกุล 
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รูปที่ 8  ภาพแสดงการฉายภาพลงบนหุ่นจําลองด้วยโปรแกรม  Madmapper 

 

รูปที่ 9 ภาพแสดงบรรยากาศการทํางานโดย ชญานิศ  ชิงช่วง                

 

 

        รูปที่ 10  ภาพแสดงการทาํงานและการตดิตั้งผลงานโปรเจคชั่นแมปป้ิง 
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6. ทดสอบสภาพแสงจริง ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน  โดยการทดลองฉายภาพจากเคร่ือง

โปรเจคเตอร์ที่มีค่าความสว่าง (ANSI Lumens) 2500  ซึ่งค่าแสงไม่พอในการให้ความสว่างเน่ืองจาก

สถานที่จริงมีปริมาณแสงมีมาก และไม่สามารถลดความสว่างในบริเวณที่จัดงานลงได้ผู้ศึกษาจึงมีแนวทาง

ในการแก้ปัญหาดังน้ีคือ   

6.1 ใช้โปรเจคเตอร์ที่มีความสว่าง (ANSI Lumens) 5,000 ขึ้นไป 

  6.2 เทคนิคการฉายภาพซ้อนกันสองเคร่ือง (Double stack) เพ่ือเพ่ิมความสว่างของเคร่ือง        

       จะได้เทยีบเท่า 5,000 Lumens 

 

รูปที่ 11  ภาพแสดงการซ้อนโปรเจคเจอร์ Double stack ภาพซ้ายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 1000 ANSI Lumens 

ภาพขวาโปรเจคเตอร์ 2 เครื่อง 2000 ANSI Lumens  

ที่มาภาพและข้อมูล : http://proav.de/video/contrast-brightness.html 

 

6.3  การปรับค่าความเข้มของแสง (Contrast) ให้มากขึ้นเมื่อฉายลงบนวัตถุจะมี 

ของปริมาณแสงและภาพที่ชัดขึ้น ผู้ออกแบบเลือกวิธีน้ีในการแก้ปัญหา เน่ืองจากข้อจํากัดด้าน

ราคาของเคร่ืองโปรเจคเตอร์ และสถานที ่
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รูปที่ 12  ภาพแสดงการปรับค่าความเข้มของแสง (Contrast) 

7. ขั้นตอนการออกแบบแท่นวางหุ่นและตู้วางโปรเจคเตอร์ในงานนิทรรศการ เน่ืองจากสถานท่ีจัด

งานไม่สามารถติดต้ังงานท่ีมีความสูงเกินกว่าที่กําหนด และโดยธรรมชาติของงาโปรเจคช่ัน แมป

ป้ิง จะติดต้ังเคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ไว้ตําแหน่งที่สูงกว่าวัตถุที่ทําการฉายภาพ และซ่อน

โปรเจคเตอร์ไว้ไม่ให้ผู้ชมเห็นเครื่องโปรเจคเตอร์  ผู้ออกแบบจึงทําการออกแบบตู้เก็บเคร่ือง

โปรเจคเตอร์ ลําโพง  2 ซ้าย-ขวา และเคร่ือง MiniMac โดยออกแบบให้สามารถระบายความ

ร้อน ได้ยินเสียงจากลําโพงอย่างทั่วถึง และตู้ยังสามารถใช้เป็นป้ายบอกรายละเอียดและประวัติ

ของผู้บรรยาย และกําหนดระยะห่างตู้วางโปรเจคเตอร์ กับแท่นวางหุ่น 1.8 เมตร 

 

 

 

รู

ป

ที่

    

 

รูปที่ 13 ภาพแสดงการออกแบบตู้วางโปรเจคเตอร ์
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รูปที่ 14  ภาพแสดงระยะห่างของตู้วางโปรเจคเตอร์และแท่นวางหุ่น 

8. ขั้นตอนการติดต้ังผลงานและสรุปผลการศึกษากระบวนการออกแบบสื่อโดยใช้เทคนิคโปรเจค 

ช่ันแมปป้ิง ผู้ออกแบบมีทีมงานในการติดต้ังผลงานเป็นนิสิตภาควชาศิลปะและการออกแบบ

จํานวน 5 คน โดยการติดต้ังใช้เวลามากกว่าตอนทําการทดลองเน่ืองจากปัญหาด้านสถานที่ แต่

สามารถติดต้ังผลงานสมบูรณ์ตรงตามกระบวนศึกษา และการวางแผนการติดต้ังผลงาน 

  

        รูปที ่15  ภาพแสดงบรรยากาศการตดิตั้งผลงาน 

จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมงานพบว่าสื่อสมัยใหม่ที่ใช้เทคนิคโปรเจคช่ันแมปป้ิง 

ที่ฉายภาพเสมือนจริงลงบนหุ่นน้ัน สร้างความสนใจ แปลกใจ และดึงดูดแก่ผู้ที่เข้ามาร่วมชมงาน ทั้งคนไทย

และชาวต่างชาติ มีการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก และมีการแชร์ต่อในสื่อออนไลน์ จึงแสดงให้เห็นว่าการนําสื่อ

และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการออกแบบนิทรรศการสามารถสร้างความน่าสนใจแก่กลุ่มเป้าหมายได้เป็น

อย่างดีและส่งผลให้ผู้เข้าร่วมงานสนใจฟังเน้ือหาเกี่ยวกับผลทอและที่มาโครงการอาภรณ์มากย่ิงขึ้น 
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                   รูปที่ 16  ภาพแสดงบรรยากาศการภายในงานนิทรรศการอาภรณ์ 3                                         

จัดแสดง  ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

 

สรุปผล  

จากการศึกษาทําให้เห็นว่าการนําสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในงานนิทรรศการ หรือ 

กิจกรรมต่างๆ เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมได้

เป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากผู้เข้าร่วมงานหยุดเพ่ือรับชมการบรรยายถึงความสําคัญของโครงการนิทรรศการ

อาภรณ์ 3 และความสําคัญของผ้าทอ ที่ได้ทําการออกแบบสื่อโดยใช้เทคนิคโปรเจคช่ันแมปป้ิงฉายลงบนหุ่น 

จําลองของ อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ และ ดร.ดนัย เรียบสกุล อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานได้มีการบันทึกภาพไว้เป็นที่

ระลึก และมีการแชร์บนสื่อออนไลน์ ซึ่งถือเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการอีกด้วย ทั้งน้ีผู้ศึกษาได้ศึกษาถึง

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือเป็นองค์ความรู้สําหรับผู้ที่สนใจการใช้สื่อสมัยใหม่ด้วยเทคนิคโปรเจคช่ัน

แมปปิ้งที่ฉายบนหุ่นจําลองต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ  

การศึกษาเร่ืองการฉายภาพเสมือนจริงบนหุ่นจําลอง สําหรับโครงการนิทรรศการอาภรณ์ 3 ฉบับน้ี

เสร็จสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จากหลายทั้งด้วยกัน ทั้งบิดามารดา คณาจารย์ 

ได้แก่ ดร.ดนัย เรียบสกุล  อาจารย์ลินดา อินทราลักษณ์ อาจารย์เสกสรร ญาณปัญญานนท์ นิสิตภาควิชา

ศิลปะและการออกแบบที่ช่วยติดต้ังผลงานทุกท่าน จึงขอบขอบพระคุณมา ณ ที่น้ี 
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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอกะเหร่ียงเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของอําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอกะเหรี่ยงเพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ของอําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

และเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยให้แก่ชุมชนผ้าทอกะเหรี่ยง อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ในการดําเนินงาน

วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลผ้าทอกะเหรี่ยงและตัวอย่างผลิตภัณฑ์เดิม กระบวนการผลิตผ้าทอของกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่าย

แก้ว ซ่ึงทางกลุ่มได้มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋าใส่ของหลากหลายขนาด ตุ๊กตาเต่า หมอนอิง ท่ีจับของร้อน 

จากนั้นทําการสอบถามประธานกลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงบ้านหล่ายแก้ว, ผู้ประสานงานฝ่ายการตลาดกลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงบ้านห

ล่ายแก้วและประธานศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอกะเหร่ียงบ้านหล่ายแก้ว ในด้านความต้องการรูปแบบสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์จาก

กลุ่มผู้บริโภคและจากความต้องการของกลุ่มเอง พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการรูปแบบของสินค้าท่ีเป็นสินค้าจากอําเภอดอยเต่า 

จังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกันกับทางผู้ดําเนินงานวิจัยในการนํา “เต่า” มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในคร้ังนี้ เพ่ือให้ผู้บริโภค

จดจําได้ง่ายอีกท้ังยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความมีอายุยืน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการ คือ ผ้าท่ีใช้บน

โต๊ะอาหาร ผ้าม่านและตุ๊กตาเต่า ดังนั้นผู้ดําเนินงานวิจัยจึงได้ทําการออกแบบและผลิตต้นแบบของสินค้า 3 รูปแบบตามท่ี

ต้องการ ซ่ึงทางกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้วมีความพึงพอใจในรูปแบบของสินค้า คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.91 (S.D.= 0.22) 

หรือร้อยละ 98.20 และเม่ือได้รูปแบบของสินค้าแล้วทางผู้วิจัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าและเยาวชน

บ้าน หล่ายแก้ว จํานวน 10 คน โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลการประเมินการฝึกอบรมพบว่าผู้รับการอบรมมีความพึง

พอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.95 (S.D. = 0.26) หรือร้อยละ 99.00 

คําสําคัญ: ผ้าทอกะเหรี่ยง,  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ, ดอยเต่า, บ้านหล่ายแก้ว 
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Abstract 

The development of Karen woven products to create the identity of Doi Tao, Chiang Mai 

province. The research objectives were to study and to develop the prototype of Karen woven products 

to create the identity of Doi Tao and to pass on the knowledge, gathering from the research conducted, 

to the community of Karen woven of Doi Tao, Chiangmai. The information and samples of undeveloped 

products were collected during the procession of the research. The transformation process of products 

was made by the Karen woven community of Baan Lai Kaew, into various kinds of products such as 

different sizes of bags, dolls, cushions, and hot grips. The interview result with the head president, 

marketing coordinator and president of the learning center of Karen woven community indicated that 

both consumer’s needs and the community’s needs of having unique products were the same and the 

products could be able to identify their original from Doi Tao district. Therefore, the conclusion between 

the community representatives and the researcher was that "turtle" should be selected as a design 

identity of products, as it was easy for customers to remember and also known as a symbol of fertility 

and long-lasting life. The prototype of products include table cloths, dolls, and curtains. Thus, the 

researcher had designed and produced three prototypes as mentioned. The results showed that the 

Karen woven community from Baan Lai Kaew was very satisfied with the designing of prototypes which 

could be estimated as 4.91 (S.D. = 0.22) or 98.20 percent. After finishing prototype processes, the 

researcher had passed on the knowledge to 10 participants from the community by training and having a 

workshop session with them. The results showed that participants were also very satisfied with the 

training which could be estimated 4.95 (S.D. = 0.26) or 99 percent. 

Keywords: Karen woven fabric, Textile product, Doi Tao, Ban Lai Kaew 

 

บทนํา 

  ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอกะเหรี่ยงของอําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทงาน

หัตถกรรมสิ่งทอที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชน จังหวัดและประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติมาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยวัตถุดิบหลักในการผลิตเป็นเส้นใยฝ้ายซ่ึงมีท้ังท่ีปลูกข้ึนเองและซ้ือจากท้องตลาด ย้อมด้วยสีธรรมชาติท่ีหาได้ง่าย

ในพ้ืนท่ี มีกระบวนการทอแบบด้ังเดิมของชาวกะเหรี่ยง โดยกรรมวิธีการทอด้วยกี่เอว ออกมาเป็นผืนผ้าท่ีสวยงาม มีลวดลายท่ี

เป็นเอกลักษณ์ของตนเองท้ังลวดลายแบบด้ังเดิมและประยุกต์สร้างสรรค์ลวดลายใหม่  โดยผืนผ้าท่ีผลิตออกมาได้นั้นส่วนมาก

เป็นผ้าทอหน้าแคบ มีลักษณะของผืนผ้าท่ีหนา ไม่ค่อยนุ่มนวล มีการแปรรูปสินค้าจําหน่าย โดยสินค้าท่ีผลิตออกจําหน่ายนั้น
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ได้แก่ เสื้อ ผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมเตียง ผ้าม่าน ผ้าปู ย่าม กระเป๋า ตุง เป็นต้น ซ่ึงรูปแบบของสินค้าท่ีผลิต

ออกจําหน่ายนั้นเป็นรูปแบบท่ีซํ้าเดิม เหมือนสินค้าท่ัวไปท่ีมีจําหน่ายในท้องตลาด ขาดการนาํเอาจุดเด่นในผลผลิตของตนเองท่ี

มีความสวยงาม คือ รูปลักษณ์และลวดลายของผ้าทอกะเหรี่ยงมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

รูปแบบของสินค้าท่ีผลิตออกจําหน่ายนั้นยังคงสร้างทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคท่ีไม่หลากหลาย ขาดการแปรรูปผืนผ้าเป็น

ผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ โดยการนําเอาเอกลักษณ์ประจําท้องถ่ินมาใช้  ซ่ึงขัดแย้งกับกลุ่มผู้บริโภคท่ีต้องการรูปแบบของ

สินค้าท่ีแตกต่างจากรูปแบบเดิมท่ีผลิตออกจําหน่าย อีกท้ังรูปแบบของสินค้าท่ีสามารถบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน

ได้ และจากการให้ข้อมูลของนายจันทร์คํา ปู่เป็ด ประธานศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้วและผู้ประสานงานฝ่าย

การตลาดกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว (วันท่ี 13 มิถุนายน 2556) ซ่ึงเป็นตัวแทนในการนําผ้าทอกะเหร่ียงของอําเภอ

ดอยเต่าออกไปจําหน่ายนั้น ทําให้ทราบว่าผ้าทอกะเหรี่ยงของอําเภอดอยเต่าเป็นท่ีรู้จักของกลุ่มลูกค้าท่ีชื่นชอบสินค้าในแนว

ของท้องถ่ิน อนุรักษ์ธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค/สิ่งแวดล้อมและเป็นสินค้าของชุมชน กลุ่มลูกค้ามักแสดงความต้องการใน

การท่ีให้ชุมชนสร้างสรรค์สินค้ารูปแบบอ่ืนออกมาจําหน่ายเพื่อให้มีสินค้าท่ีหลากหลาย เพ่ิมทางเลือกในการซ้ือสินค้าไปใช้งาน 

ดังนั้นเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนในการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์

และสาธารณะ เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์

ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถ่ิน จึงสมควรพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอกะเหรี่ยง

ของอําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และรูปแบบของสินค้า

นั้นบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของท้องถ่ินของอําเภอดอยเต่าได้ และท่ีสําคัญรูปแบบของสินค้าท่ีทําการพัฒนาข้ึนมานั้นชุมชน

สามารถทําการผลิตได้เองตามศักยภาพท่ีตนมีหรือศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาได้โดยไม่ยุ่งยาก เพ่ือเป็นการสร้างสินค้าใหม่จาก

ภูมิปัญญาท้องถ่ินของงานหัตถกรรมสิ่งทอ สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าและ

เคร่ืองแต่งกายเพื่อสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถ่ินต่อไป 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ผ้าทอกะเหร่ียงของอําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ สามารถทําการแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มี

เอกลักษณ์ท้องถิ่นที่มีคุณค่าและคุณภาพสูง โดยการใช้แนวคิดเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ ส่งผลให้ชุมชนเกิดการพ่ึงพาตนเอง มีกระบวนการคิดอย่าง

สร้างสรรค์สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณค่าและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอกะเหร่ียงเพ่ือให้เป็นเอกลักษณ์ของอําเภอ

ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  

 2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที ่ได้จากงานวิจัยให้แก่ชุมชนผ้าทอกะเหรี่ยงอําเภอดอยเต่า จังหวัด

เชียงใหม่  

 ขั้นตอนการดําเนนิงาน 

1.  เก็บข้อมูลผ้าทอกะเหร่ียงและตัวอย่างผลิตภัณฑ์เดิม  

โดยทําการเก็บข้อมูลในด้านลักษณะและลวดลายของผืนผ้าพร้อมทั้งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่เป็น

ผลิตภัณฑ์หลักและเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มต้องการพัฒนาเพ่ือจําหน่าย ให้มีรูปแบบที่สามารถบ่งบอกความเป็น

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้ 

2.  เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม  

โดยเก็บข้อมูลด้านกระบวนการผลิต เพ่ือนําผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผลิตภัณฑ์เดิมมาทําการ

ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการ พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพ่ือ

สร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

3.  การหาเอกลักษณ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

โดยทําสอบถามจากประธานกลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงบ้านหล่ายแก้วและผู้ประสานงานฝ่ายการตลาดกลุ่ม

ทอผ้ากะเหร่ียงบ้านหล่ายแก้วและประธานศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอกะเหร่ียงบ้านหล่ายแก้ว ในด้านเอกลักษณ์ของ

อําเภอดอยเต่า ที่เมื่อบุคคลทั่วไปนึกถึงอําเภอดอยเต่าจะนึกถึงสิ่งใด แล้วจึงนํามาปรับใช้ให้เข้ากับสินค้าที่แสดง

ถึงความเป็นทอผ้ากะเหร่ียงของอําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 

4. การออกแบบผลิตภัณฑ์  

โดยทําการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยงให้มีรูปแบบตรงตามความต้องการของกลุ่มทอผ้า

กะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว และสื่อถึงความเป็นสินค้าจากผ้าทอกะเหร่ียง อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

5.  การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  

โดยทําการผลิตผลิตภัณฑ์จํานวน 3 รูปแบบ จากรูปแบบที่ได้ทําการออกแบบไว้และเป็นรูปแบบที่ตรง

กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
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6.  การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสู่ชุมชน 

โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ณ กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว 

อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค ์

1. ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอกะเหร่ียงเพ่ือสร้าง

เอกลักษณ์ของอําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลการศึกษาดังน้ี 

1.1 ผลการเก็บข้อมูลผ้าทอกะเหร่ียงและตัวอย่างผลิตภัณฑ์เดิม 

 จากการศึกษาข้อมูลของกลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงบ้านหล่ายแก้ว พบว่าเป็นชุมชนกะเหร่ียงโผล่ง มี

วัฒนธรรมการทอผ้าที่สืบทอดมายาวนาน สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ่งบอกอัตลักษณ์ด้วยวิธีการทอผ้า

ด้วยก่ีเอว ด้วยเส้นใยฝ้ายย้อมด้วยสีธรรมชาติเป็นสีต่างๆ ได้แก่ สีชมพู สีเทา สีนํ้าตาล สีเหลือง สีเขียว เป็นต้น 

มีการปักลวดลายบนตัวเสื้อด้วยลูกเดือยที่สวยงามสะดุดตา มีลวดลายบนผืนผ้าที่เกิดจากการทอเป็นลวดลายที่

ดัดแปลงมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น ลายหัวเต่า ลายเมล็ดฟักทอง ลายดอกพริก ลายแมงมุม 

(ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน), 2559) มีการวางลวดลายบนผืนผ้าอย่างเป็นจังหวะ

ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป เพ่ือให้เหมาะกับการใช้งานของผู้บริโภคท่ีใช้ชีวิตแบบวิถีคนเมือง และจากการเก็บ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าผ้าทอมี

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋าใส่ของหลากหลายขนาด ตุ๊กตาเต่า หมอนอิง ที่จับของร้อน เป็น

ต้น (รูปที่ 1 – 5) 

  

รูปที่ 1 ตวัอย่างกระเป๋าใส่ของขนาดเล็ก รูปที่ 2 ตวัอย่างกระเป๋าใส่ของขนาดใหญ ่
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รูปที่ 3 ตวัอย่างตุ๊กตาเต่า รูปที่ 4 ตัวอย่างหมอนองิ 

 

รูปที่ 5 ตวัอย่างที่จับของร้อน 

 

1.2  ผลการเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เดิม 

 การเก็บข้อมูลกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงบ้านหล่ายแก้ว โดยทําการเก็บ

ข้อมูลด้านกระบวนการผลิต พบว่ากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอของทางกลุ่มฯ มีทั้งผลิตโดยการเย็บด้วย

มือและเย็บด้วยจักรอุตสาหกรรม แต่ยังขาดความประณีตในการเย็บ ส่งผลให้รูปทรงของผลิตภัณฑ์บิดเบ้ียวผิด

รูปและมีขนาดที่ไม่เท่ากันในขณะที่เป็นรูปแบบเดียวกัน 

1.3 ผลการหาเอกลักษณ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

จากการสอบถามนางกัญญารัตน์ ปู่เป็ด ประธานกลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว และนายจันทร์คํา ปู่เป็ด 

ประธานศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้วและผู้ประสานงานฝ่ายการตลาดกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง

บ้านหล่ายแก้ว ถึงเอกลักษณ์ของอําเภอดอยเต่าที่บุคคลท่ัวไปนึกถึงพบว่า บุคคลท่ัวไปจะนึกถึง 4 สิ่ง คือ 1) 

ทะเลสาบดอยเต่า ซึ่งอดีตเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีอากาศบริสุทธ์ิและอุดมสมบูรณ์ไปด้วย

สัตว์นํ้า 2) วัดพระธาตุดอยเก้ิง  เป็นพระธาตุอยู่บนยอดเขาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเจ้า 3) ผ้าซิ่นตีนจกนํ้าท่วม ซึ่งเป็นผ้าซิ่นตีนจกที่มีสีสันสดใสลวดลายสวยงาม 4) ผ้าทอกะเหร่ียง ซึ่ง
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เป็นผ้าทอจากก่ีเอว มีลักษณะเน้ือหนา ย้อมด้วยสีธรรมชาติ จากสิ่งที่บุคคลทั่วไปนึกถึงอําเภอดอยเต่าใน 4 สิ่ง

น้ี ประกอบกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้วที่ต้องการพัฒนารูปแบบของสินค้า

ที่บ่งบอกว่ามาจากอําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกันวิเคราะห์กับทางผู้ดําเนินงานวิจัยถึงการ

ประยุกต์ใช้เอกลักษณ์ดังกล่าวให้เข้ากับผ้าทอกะเหรี่ยง จึงเห็นว่าควรใช้  “เต่า  ” ซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกคร่ึงนํ้า 

อาศัยอยู่ในทะเลสาบดอยเต่า แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเต่าจะทํา

ให้ผู้บริโภคจดจําสินค้าได้ว่ามาจากอําเภอดอยเต่า อีกทั้งเต่ายังเป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืน ซึ่งรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคือ ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ผ้าม่านและตุ๊กตาเต่า 

1.4 ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

จากความต้องการของทางกลุ่มฯ ที่ต้องการแปรรูปสินค้าเป็นผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ผ้าม่านและตุ๊กตา

เต่า ผู้ดําเนินงานวิจัยจึงทําการออกแบบเบ้ืองต้นและออกแบบลงในคอมพิวเตอร์ โดยมีแนวความคิดในการ

ออกแบบเชิงเอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรม ที่มีจุดมุ่งหมายสื่อให้เห็นว่าสินค้ามาจากอําเภอดอยเต่า 

จังหวัดเชียงใหม่ และผลิตจากผืนผ้าที่มีกรรมวิธีการผลิตจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่เป็นจุดเด่นของตนเอง 

ดังน้ี 

1.4.1 ภาพการออกแบบเบ้ืองต้นลวดลายตกแต่งเพ่ือใช้ผ้าบนโต๊ะอาหารและผ้าม่าน ตามรูปที่ 6 

 

รูปที่ 6 ภาพการออกแบบเบ้ืองต้นลวดลายตกแต่งเพื่อใช้ผ้าบนโต๊ะอาหารและผ้าม่าน 
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1.4.2 ภาพการออกแบบเบ้ืองต้นตุ๊กตาเต่า ตามรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7 ภาพการออกแบบเบ้ืองต้นตุ๊กตาเต่า 

1.4.3 ภาพการออกแบบผ้าบนโต๊ะอาหารด้วยคอมพิวเตอร์ ตามรูปที่ 8 

 

รูปที่ 8 ภาพการออกแบบผ้าบนโต๊ะอาหารด้วยคอมพิวเตอร ์

1.4.4 ภาพการออกแบบผ้าม่านด้วยคอมพิวเตอร์ ตามรูปที่ 9 

 

 

รูปที่ 9 ภาพการออกแบบผ้าม่านด้วยคอมพิวเตอร ์
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1.4.5 ภาพการออกแบบตุ๊กตาเต่าด้วยคอมพิวเตอร์ ตามรูปที่ 10 

 

 

รูปที่ 10 ภาพการออกแบบตุ๊กตาเต่าด้วยคอมพิวเตอร ์

จากการออกแบบเบื้องต้นเพ่ือนํามาทําการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วนํากลับไปให้ทางกลุ่ม

พิจารณาคัดเลือกรูปแบบเพ่ือนํามาทําต้นแบบผลิตภัณฑ์น้ัน ทางกลุ่มได้ทําการคัดเลือกรูปแบบของผลิตภัณฑ์

ดังน้ี 

- ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร เลือก รูปแบบ A  

- ผ้าม่าน เลือก รูปแบบ B 

- ตุ๊กตาเต่า เลือก รูปแบบ A 

สาเหตุที่ทางกลุ่มได้ทําการเลือกรูปแบบดังกล่าว เน่ืองจาก สื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของสระนํ้า

ที่มีใบบัวและเต่าที่อาศัยอยู่ ของอําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ลวดลายของผืนผ้าแสดงถึงความเป็นผ้าทอท่ี

เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มอย่างชัดเจน โดยเป็นผืนผ้าที่ทอด้วยเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ รวมถึงรูปแบบของ

ผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มสามารถผลิตได้ด้วยตนเอง 

1.5 ผลการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

 หลังจากได้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบแล้ว ผู้ดําเนินงานวิจัยจึงได้ทําการ

ผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง 3 ชนิด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.5.1 ต้นแบบผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ตามรูปที่ 11 - 12 ประกอบด้วย 

- ผ้าคาดโต๊ะ จํานวน 1 ผืน ขนาด 45 x 150 เซนติเมตร 

- ผ้ารองจาน จํานวน 4 ผืน ขนาด 25 x 30 เซนติเมตร 

- ผ้ารองแก้ว จํานวน 4 ช้ิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร 

- ผ้าเช็ดปาก จํานวน 4 ผืน ขนาด 25 x 25 เซนติเมตร 
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รูปที่ 11 ภาพตน้แบบผ้าคาดโต๊ะสําหรับชุดผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร 

 

 

รูปที่ 12 ภาพตน้แบบผ้ารองจาน ผ้ารองแกว้และผ้าเช็ดปากสําหรับชุดผ้าทีใ่ช้บนโต๊ะอาหาร 

1.5.2 ต้นแบบผ้าม่าน ขนาด 40 x 100 เซนติเมตร จํานวน 2 ผืน ตามรูปที่ 13 

 

รูปที่ 13 ภาพตน้แบบผ้าม่าน 
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1.5.3 ต้นแบบตุ๊กตาเต่า ขนาด 15 x 15 เซนติเมตร ตามรูปที่ 14 

 

รูปที่ 14 ภาพตน้แบบตุ๊กตาเต่า 

 หลังจากที่ได้ทําการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทางผู้วิจัยได้นํารูปแบบไปสอบถามความพึงพอใจจาก

สมาชิกกลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงบ้านหล่ายแก้ว จํานวน 20 คน ผลการประเมินความพึงพอใจของสินค้าคิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.91(S.D.= 0.22) หรือร้อยละ 98.20 โดยหัวข้อการประเมินประกอบด้วยความพึงพอใจในรูปแบบ

ของสินค้า ความสวยงาม ความประณีตของต้นแบบ สินค้าสามารถสื่อถึงความเป็นดอยเต่า สามารถผลิตได้ด้วย

สมาชิกภายในชุมชนและสามารถจําหน่ายได้ 

2. ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้แก่ชุมชนผ้าทอกะเหรี่ยง อําเภอ  

ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผลดังนี้ 

จากการดําเนินงานวิจัยจนกระทั่งได้ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบ จากน้ันทางผู้ดําเนิน

โครงการวิจัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการฝึกอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์ให้แก่ทางกลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายแก้ว ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าและเยาวชนบ้านหล่ายแก้วจํานวน 10 คน (ตามรูปที่ 15-16) ผลการ

ประเมินการฝึกอบรมพบว่า ในภาพรวมของการประเมินมีความพึงพอใจในระดับที่สูง เน่ืองจากมีค่าเฉล่ีย 4.95 

(S.D. = 0.26) หรือร้อยละ 99.00 โดยหัวข้อการประเมินประกอบด้วยการอธิบายและสาธิตวิธีการผลิต ลําดับ

ขั้นตอนในการผลิตความรู้ที่ได้รับหลังการอบรม การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์หลังการอบรม ความครบถ้วน

ของสื่อการสอนที่ใช้ประกอบการอบรม ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ ความครบถ้วนของเอกสารประกอบการ

อบรม  
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รูปที่ 15 ภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สมาชิกกลุ่มทอผ้าและเยาวชนบ้านหล่ายแก้ว 

 

 

รูปที่ 16 ภาพสมาชิกกลุ่มทอผ้าและเยาวชนบ้านหล่ายแก้วทีเ่ข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมผลงาน 

หลังผ่านการฝึกอบรม 

อภิปรายผลการศึกษา 

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอกระเหร่ียงเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ของอําเภอดอยเต่า จังหวัด

เชียงใหม่ สามารถออกแบบและผลิตให้เป็นเอกลักษณ์ได้ โดยการนําเต่าซึ่งเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งนํ้า แสดงถึง

ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบดอยเต่าและบ่งบอกถึงช่ือของอําเภอดอยเต่า มาประกอบในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหร่ียงเป็นผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ผ้าม่านและตุ๊กตาเต่า รูปแบบของผลิตภัณฑ์สามารถ 

สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้เป็นอย่างดี ถึงสินค้าชุมชนของอําเภอดอยเต่า สมาชิกกลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงบ้าน หล่าย

แก้ว มีความพึงพอใจในสินค้าที่ทําการร่วมกันพัฒนามีค่าเฉล่ีย 4.91(S.D.= 0.22) หรือร้อยละ 98.20 เน่ืองจาก
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มีความพึงพอใจในรูปแบบของสินค้า มีความสวยงาม มีความประณีตของต้นแบบ สินค้าสามารถสื่อถึงความ

เป็นดอยเต่า สามารถผลิตได้ด้วยสมาชิกภายในชุมชน ที่สําคัญรูปแบบของสินค้าสามารถจําหน่ายได้ ในการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอในครั้งน้ี ใช้หลักการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นเอกลักษณ์และคุณค่าของ

วัฒนธรรมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตผ้าทอกะเหร่ียง ซึ่งตรงกับที่วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร (2548) 

และ สุมิตรา ศรีวิบูลย์ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า การออกแบบที่เน้นเอกลักษณ์นอกจากจะทําให้เกิดเอกลักษณ์ทาง

รูปลักษณ์ที่แตกต่างแล้ว ยังเพ่ิมมิติคุณค่าและความหมายให้กับช้ินงานด้วย และการสร้างสรรค์ผลงานด้วย

วิธีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทําให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกทางความคิดที่มีต่อสินค้าชุมชนอย่างชัดเจน รวมทั้ง

ผู้ผลิตเกิดความภาคภูมิใจในสินค้าของชุมชนมากขึ้น ส่วนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้แก่กลุ่ม

ทอผ้ากะเหร่ียงบ้านหล่ายแก้ว ผู้รับการอบรมมีความพึงพอใจ มีค่าเฉล่ีย 4.95 หรือร้อยละ 99.00  เน่ืองจากมี

การถ่ายทอดกระบวนการผลิตที่เข้าใจง่าย สาธิตวิธีการผลิตให้ดู วางแผนการผลิตที่เป็นขั้นตอน มีสื่อการสอน

พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน เป็นการผลิตที่ทางกลุ่มสามารถลงมือผลิตได้ด้วยสมาชิกภายในชุมชน 

 

สรุปผล 

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอกะเหรี่ยงให้มีเอกลักษณ์ของอําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ใน

การดําเนินงานวิจัยได้ทําการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เดิมและกระบวนการผลิตของกลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงบ้านห

ล่ายแก้ว อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางกลุ่มได้มีการแปรรูปผ้าฝ้ายทอมือจากก่ีเอว ย้อมด้วยสีย้อม

ธรรมชาติที่มีสีสันต่างๆ ทอเป็นลวดลายที่ดัดแปลงมาจากธรรมชาติและสิ่งรอบตัว มาเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

กระเป๋าใส่ของหลากหลายขนาด ตุ๊กตาเต่า หมอนอิง ที่จับของร้อน มีกระบวนการผลิตโดยการเย็บด้วยมือและ

เย็บด้วยจักรอุตสาหกรรม แต่ในการผลิตน้ันขาดความประณีตในการเย็บ ทําให้สินค้ามีความบกพร่องในด้าน

รูปแบบและความประณีต จากน้ันทําการสอบถามประธานกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว, ผู้ประสานงาน

ฝ่ายการตลาดกลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงบ้านหล่ายแก้วและประธานศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว ใน

ด้านความต้องการรูปแบบสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์จากกลุ่มผู้บริโภคและจากความต้องการของกลุ่มเอง พบว่า

ผู้บริโภคและทางกลุ่มฯ ต้องการรูปแบบของสินค้าที่บ่งบอกว่ามาจากอําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตจาก

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมด้วยสีธรรมชาติที่ผลิตเองจากทางกลุ่ม เป็นของใช้หรือของตกแต่งภายในบ้าน จึงร่วม

วิเคราะห์ถึงสิ่งที่บุคคลทั่วไปมักนึกถึงในอําเภอดอยเต่า ซึ่งมีด้วยกัน 4 อย่างคือ ทะเลสาบดอยเต่า วัดพระธาตุ
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ดอยเก้ิง ผ้าซิ่นตีนจกนํ้าท่วมและผ้าทอกะเหร่ียง จากน้ันจึงร่วมกันพิจาณานํา “เต่า” ที่แสดงถึงความอุดม

สมบูรณ์ของทะเลสาบดอยเต่ามาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในคร้ังน้ี ซึ่งนอกจากเป็นการนํา

เต่ามาใช้เป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกว่าสินค้ามาจากอําเภอดอยเต่าแล้ว สาเหตุอีกประการหน่ึงคือผู้บริโภคชาว

ญี่ปุ่นซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีเป็นลูกค้าหลักมีความเช่ือว่าเต่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอายุยืน จึงนําเต่ามาใช้

ร่วมกับผ้าทอกะเหร่ียงบ้านหล่ายแก้วที่เป็นผ้าฝ้ายย้อมด้วยสีธรรมชาติทอด้วยก่ีเอว มีเอกลักษณ์ทางด้าน

ลวดลายเฉพาะของกลุ่ม ลักษณะของผ้าเป็นผ้าที่มีเน้ือหนาและแน่น ซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่ม

ต้องการ คือ ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร ผ้าม่านและตุ๊กตาเต่า ดังน้ันผู้ดําเนินงานวิจัยจึงได้ทําการออกแบบและผลิต

ต้นแบบของสินค้าทั้ง 3 รูปแบบ ทางกลุ่มมีความพึงพอใจในสินค้าที่ร่วมกันพัฒนามีค่าเฉลี่ย 4.91 (S.D.= 

0.22) หรือร้อยละ 98.20 เน่ืองจากพึงพอใจในรูปแบบของสินค้า สินค้ามีความสวยงาม ต้นแบบที่ผลิตมีควม

ประณีต สินค้าสามารถสื่อถึงความเป็นดอยเต่า สามารถผลิตได้ด้วยสมาชิกภายในชุมชนและสามารถจําหน่าย

ได้ จากน้ันได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้แก่ชุมชนโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตผลิตภัณฑ์

ให้แก่ทางกลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงบ้านหล่ายแก้ว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าและเยาวชนบ้านห

ล่ายแก้วจํานวน 10 คน ผลการประเมินการฝึกอบรมพบว่า ในภาพรวมของการประเมินมีความพึงพอใจใน

ระดับที่สูง เน่ืองจากมีค่าเฉลี่ย 4.95 (S.D.= 0.26) หรือร้อยละ 99.00 ซึ่งทางกลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงบ้านหล่าย

แก้วตระหนักว่าหากต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ให้มีมูลค่ามากขึ้นควรจะต้องทําการพัฒนาในด้าน

ต่างๆ ดังน้ี 

1. ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิมให้มีความเป็นเอกลักษณ์ มีรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์บ่งบอกถึงความ

เป็นผ้าทอจากกะเหรี่ยงบ้านหล่ายแก้ว อําเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 

2. พัฒนาองค์ความรู้ในด้านกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักการผลิตที่เป็นลําดับขั้นตอน 

เทคนิคในการผลิตที่ไม่ซับซ้อน 

3. ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิมให้สามารถตอบสนองต่อการนําไปใช้งานของผู้บริโภค  

4. เพ่ิมความประณีตในการผลิตและตกแต่งผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสําคัญและพิถีพิถันในการผลิตทุก

ขั้นตอน 
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กิตติกรรมประกาศ  

 ขอขอบคุณนายจันทร์คํา ปู่เป็ด ผู้ประสานงานฝ่ายการตลาดกลุ่มทอผ้ากะเหร่ียงบ้านหล่ายแก้วและ

ประธานศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอกะเหร่ียงบ้านหล่ายแก้ว และนางกัญญารัตน์ ปู่เป็ด ประธานกลุ่มทอผ้ากะเหร่ียง

บ้านหล่ายแก้ว รวมถึงสมาชิกและกลุ่มเยาวชนบ้านหล่ายแก้ว ที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และให้ความร่วมมือ

ในการดําเนินงานวิจัยเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ได้ช่วยส่งเสริม 

สนับสนุนและอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ี 
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  บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์และกระบวนการผลิตเคร่ืองเงินโบราณ อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัด

สุโขทัย และพัฒนารูปแบบเคร่ืองประดับเงินประยุกต์ เพ่ือความสวยงามตรงกับความต้องการของตลาด  ในการศึกษานี้กําหนด

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 กลุ่ม คือช่างฝีมือในเขตพ้ืนท่ี ผู้จําหน่ายในเขตพื้นท่ี และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

เคร่ืองประดับ เพ่ือให้ได้แนวคิดในการออกแบบเคร่ืองประดับสําหรับสตรีในช่วงวัยทํางาน ท่ีมีบุคลิกทันสมัย โดยพัฒนา

รูปแบบจากลวดลายเครือวัลย์ตามผนังโบสถ์ วิหาร กําแพง ของวัดนางพญา มาดัดแปลงย่อขนาด ให้เหมาะสมกับ

เคร่ืองประดับท่ีมีความอ่อนช้อย ดํารงลักษณะเฉพาะ ด้วยการลงยา การปั่นเกลียว ดัดลายเชื่อมติดชิ้นงาน การจุดไข่ปลา  โดย

ท่ียังสื่อถึงเคร่ืองเงินโบราณของสุโขทัย โดยบูรณาการการออกแบบตามความถนัดเดิมของช่างฝีมือภายใต้เคร่ืองมือและ

กรรมวิธีการผลิตท่ีมีอยู่ ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบร่าง 3 แนวทาง คือ รูปแบบ A ผ่อนคลายอารมณ์ รูปแบบ B ดึงดูดใจให้ชวนมอง 

รูปแบบ C ความมีชีวิตชีวา ผลการประเมินพบว่าจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง มีความคิดเห็นตรงกันในการประเมินแนวทางการ

พัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เคร่ืองเงิน ในรูปแบบ C งานวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมุ่งหวังเพ่ือพัฒนาเคร่ืองประดับเงินให้ความสอดคล้องกับ

ความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงวัยทํางานท่ีมีความต้องการรูปแบบเคร่ืองประดับอันแตกต่างจากของเดิมท่ีมีอยู่ และเป็น

การเพ่ิมทางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ ด้วยการลดทอนรายละเอียดของลวดลายบนชิ้นงานและยังสะดวกในการผลิตจริง

และใช้เวลาน้อยลง แต่ยังคงไว้ซ่ึงอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถ่ินเคร่ืองเงินโบราณจังหวัดสุโขทัย  

คําสําคัญ :เคร่ืองประดบัเงิน , อัตลักษณ์ , ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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ABSTRACT 

This study aims to investigate the identity and production of ancient local wisdom silverware and 

modifies the pattern of silver jewelry in Srisatchanalai district, Sukhothai province. The pattern is 

improved for strikingly beautiful, and suitable for marketing demand. Population samples are including; 

the manufactures who stay in Srisatchanalai district, the sellers who stay in Srisatchanalai district, and the 

designers who stay in Srisatchanalai district. To obtain the concept idea of the silver jewelry pattern for 

middle-class working women, this study adapt the pattern of art of Nangphraya temple such as a wall art, 

church, and sanctuary. The size of the silver jewelry is modified into smaller size suitable to decoration of 

Sukhothai style which is elaborately decorated and enameled, spinned welded patturn structures, and 

ellipsis decorated. The pattern is designed following the expertise designers using the conventional 

equipment and traditional process. The proposed pattern is designed into 3 concepts; A relaxing design, B 

glamorous design, and C vibrant design. It is found that The C vibrant design of sliver jewelry provides the 

most satisfy. This study provided useful concept idea relevant to customer demand which are working 

woman, and presented alternative design of silver jewelry which could reduce the complex of pattern 

and time of processing. Furthermore, the proposed design pattern still represent the decoration of 

Sukhothai style, the identity of ancient local wisdom silverware of Sukhothai province.  

Keyword: silver Jewelry,  identity , local knowledge 

 

บทนํา 

 อัตลักษณ์น้ันเป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างของวัฒนธรรมในช่วงเวลาหนึ่ง และวัฒนธรรมเป็นก่อสร้าง

สังคม นอกจากน้ีวัฒนธรรมก็ไม่ใช่สิ่งที่หยุดน่ิงหรือตายตัว หากมีรูปแบบเป็นวงจรท่ีเรียกว่า  "วงจรวัฒนธรรม "

ดังน้ันอัตลักษณ์ทั้งหลายจึงมีกระบวนการผลิตให้เกิดขึ้น   สามารถถูกผู้บริโภค และถูกผู้ควบคุมจัดการอยู่ใน

วัฒนธรรมเหล่าน้ัน และทั้งน้ีย ังมีการสร้างความหมายผ่านระบบต่าง ๆ ของการสร้างภาพตัวแทนที่เก่ียวกับ

ตําแหน่งแห่งที่ต่างๆ ทางอัตลักษณ์อันหลากหลายท่ีเราเลือกใช้ หรือนําเอามาสร้างเป็น อัตลักษณ์ของเรา 

โดยอัตลักษณ์ท้องถิ่นเกิดจากสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละจังหวัด เช่นตราสัญลักษณ์ คําขวัญ สัญลักษณ์
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ประจําจังหวัด ประเพณี การแต่งกาย ภาษาที่ใช้ในการพูด สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่สังคมสร้าง

วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นแต่ละจังหวัด )ฉลาดชาย รมิตานนท์ , 2550, น .2  (  

 งานศิลปหัตถกรรมแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละชุมชนจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างมีลักษณะเฉพาะตัว  

จึงนิยมใช้คําว่า “ศิลปะพ้ืนบ้าน” หรือ “ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน”  เพ่ือแสดงพ้ืนที่ที่ ที่กําเนิดของงานศิลปกรรม  

ซึ่งหมายถึง ศิลปะและหัตถกรรมที่ทําขึ้นโดยประชากรท่ีไม่ได้รับการฝึกฝนด้านศิลปะอย่างเป็นระบบแต่

สามารถสร้างผลงานตามประเพณีนิยมด้วยความชํานาญและมีลักษณะเฉพาะถิ่นเฉพาะประเทศ Ralph 

Mayer อ้างใน  )วิบูลย์  ลี้สุวรรณ , 2535, น   .29   (และได้สรุปแนวคิดเร่ืองการศึกษาศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านไว้

ว่า   การศึกษาศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านไม่ว่าในด้านใดก็ตามควรจะศึกษาปัจจัยแวดล้อม  ประกอบกับศึกษา

ศิลปหัตถกรรมโดยตรง  ทั้งน้ีเพราะปัจจัยแวดล้อมจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจหัตถกรรมพ้ืนบ้านได้ชัดเจน

และลึกซึ้งย่ิงขึ้น 

  )ศิริศักด์ิ คุ้มรักษา,  2546, น  .2     (ศิลาจารึกสมัยสุโขทัย เอ่ยนามถึงเมืองศรีสัชนาลัยควบคู่ไปกับนาม

เมืองสุโขทัยเสมอ คือมักจะเรียกต่อกันไปว่า   "ศรีสัชนาลัยสุโขทัย  "ทําให้สันนิษฐานได้ว่า ศรีสัชนาลัยคงเป็น

เมืองสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงคู่เคียงกัน   )ธราพงศ์ ศรีสุชาติ ,  2533    (ศิลปหัตกรรมการทําทองโบราณและ

เครื่องเงินโบราณที่อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยน้ัน ก็เป็นศิลปหัตกรรม อัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี

ช่ือเสียงเล่ืองลือในงานประณีตสวยงาม เครื่องเงินและเคร่ืองทองเป็นที่นิยม เป็นของมีคุณค่า มีราคา ไม่ว่าจะ

เป็นการทําเคร่ืองเงินเคร่ืองยศ เครื่องประดับ นอกจะทําด้วยทองและเงินแล้วยังนิยมนํามาทําให้สวยงาม 

ช่างฝีมือสุโขทัยน้ันเก่งกาจ และชํานาญ ในงานเคร่ืองทองโบราณและเคร่ืองเงินโบราณมาก เป็นงานฝีมือทุก

ขั้นตอน ซึ่งรูปแบบการผลิตเดิมน้ัน คือรูปแบบที่นํามาจากรูปแบบเคร่ืองทองโบราณ ลวดลายประติมากรรม 

ลายปูนป้ัน จิตรกรรมฝาผนัง ตลอดจนเครื่องทองโบราณจากแหล่งอ่ืน ๆ มาประมวลกันและมีการพัฒนา

ตกแต่งในการลงยา คือ การตกแต่งเคร่ืองทองให้มีสีสันสวยงาม โดยใช้หินสีบดให้เป็นผงละเอียดคล้ายทราย

แก้ว นําไปแต่งหรือทาบนเคร่ืองทองโบราณแล้วเป่าไฟให้เน้ือทรายหลอมติดกับเน้ือทองเป็นสีแดง สีเขียว สีนํ้า

เงิน เป็นต้น รูปแบบเคร่ืองเงินโบราณศรีสัชนาลัย จึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเด่นชัดหลังจากความรุ่งเรือง

ของเคร่ืองทองโบราณสุโขทัยแล้ว ช่างฝีมือ และผู้ผลิต ได้คิดค้นการนําเงินแท้มาออกแบบ สร้างอัตลักษณ์เป็น

เครื่องเงินโบราณสุโขทัย ซึ่งได้เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นถ่ายทอดมาจากเคร่ืองทองโบราณสุโขทัย  

เครื่องเงินโบราณน้ันก็มีความสวยงามโดดเด่นมาก โดยการแกะเป็นลวดลายต่าง ๆ แล้วลงยาตะก่ัวทับ หรือถม
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รอยเป็นลวดลายต่างๆ แล้วเป่าไฟให้เน้ือทรายหลอมติดกับเน้ือทองเป็นสีแดง สีเขียว สีนํ้าเงิน เป็นต้น รูปแบบ

เครื่องเงินโบราณศรีสัชนาลัยจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเด่นชัด  )ออนไลน์ . สารนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

รามคําแหง สุโขทัย   :1(  

   )วรรณรัตน์ อินทร์อํ่า,  2536, น  .4  กล่าวว่า  (เครื่องประดับในปัจจุบัน ถือกันว่าเป็นงานวิจิตรศิลป์ 

เป็นลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับสุนทรียภาพ มีความงดงามสมบูรณ์ อยู่ในตัวเอง และในขณะเดียวกัน ก็เป็นสื่อ

สัญลักษณ์ของการแต่งงาน เป็นสัญลักษณ์ของการเกิด และชัยชนะในบางคร้ัง ในขณะเดียวกันก็เป็นสัญลักษณ์

ของความม่ันคงด้วย แม้จะได้มีการวิเคราะห์กันแล้ว ว่าประโยชน์ของเคร่ืองประดับ จะมีอยู่น้อยมาก ก็ตาม แต่

ตราบใดที่คนมีสุนทรียภาพอยู่ในจิตใจ ศิลปะเคร่ืองประดับก็จะยังคงมีอยู่ตลอดไป งานเคร่ืองประดับเป็นงานที่

เก่ียวข้องกับ ความคิดสร้างสรรค์อันทรงคุณค่าของนักออกแบบ การออกแบบจึงเป็นหัวใจสําคัญย่ิงของการทํา

เครื่องประดับ  ซึ่งลวดลายที่นํามาใช้ประกอบนิยมใช้ลายไทยประยุกต์คือเป็นลายไทยท่ีไม่เหมือนต้นฉบับเดิม

แต่ยังคงลักษณะของเส้นที่อ่อนช้อยและความละเอียดของลายหรือใช้ลวดลายประจําท้องถิ่น  เช่นการทํา

เครื่องเงินของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ใช้ลวดลายประดับเคร่ืองเงินที่มีต้นแบบลายจากบรรพบุรุษ และความเช่ือทาง

ศิลปะพ้ืนเมือง    

 ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางสังคมและวัฒนธรรมได้ดําเนินการผสมผสานเป็นองค์รวมน้ัน 

ทางด้านการออกแบบนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของการเป็นงานออกแบบร่วมสมัยกับบริบทของการออกแบบใน

ภาพรวม ได้ทําให้เราย้อนกลับไปถึงกระแสความเคลื่อนไหวของการออกแบบในระดับพ้ืนฐานมากขึ้น ซึ่งเป็น

สิ่งที่สะท้อนถึงแนวทางการออกแบบในปัจจุบัน นักออกแบบโดยทั่วไปมักเริ่มต้นจากรูปทรงและวัสดุที่อยู่ใกล้

ตัวหรือจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเดียวกันน้ัน และคํานึงถึงความต้องการทางสังคมและวัฒนธรรมความ

เป็นมาของท้องถิ่น ความต้องการของผู้ใช้โดยตรงและการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาด จึงจะทําให้การ

ออกแบบน้ันเกิดผลตอบรับที่ดี และตอบสนองถึงความต้องการเฉพาะได้มากที่สุด  )พรเทพ เลิศเทวศิริ ,  2547, 

น .39 (         

 จากการศึกษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเช่ือ แนวความคิดในการออกแบบเพ่ือสร้างสรรค์

รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินโบราณ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และเน่ืองจากศิลปหัตถกรรม

เครื่องเงินโบราณ เป็นศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มีการสืบทอดกันมาอย่างช้านาน ซึ่งเป็นการผลิตและออกแบบ

โดยช่างฝีมือในชุมชนท้องถิ่นเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับช่างฝีมือผู้ผลิตเคร่ืองเงินนอกเหนือจากการประกอบ
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อาชีพด้านการเกษตรกรรมอีกทางหน่ึง จึงนับได้ว่างานเครื่องเงินโบราณ ของอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

เป็นงานศิลปหัตกรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ มีแนวคิด วิธีการออกแบบท่ีเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน อันเป็น

มรดกทางวัฒนธรรมที่มีกระบวนการถ่ายทอดยาวนานต่อเน่ือง ควรค่าย่ิงต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม และต่อยอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของช่างฝีมือ แล้วย่ิง ณ ปัจจุบันเคร่ืองประดับเงินเป็นสินค้าแฟช่ัน ความถี่ของผู้บริโภคสูงขึ้น

จากกลุ่มคนหนุ่มสาว นักธุรกิจ สตรีวัยทํางาน จะซื้อเคร่ืองประดับตามแฟช่ันนิยม ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจที่นํา

แนวคิดด้านการออกแบบเคร่ืองประดับ โดยบูรณาการองค์ความรู้ใหม่กับความสามารถ ความถนัดเดิมของ

ช่างฝีมือ ผสมผสานกับอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิม ซึ่งเป็นการเผยแพร่งานเคร่ืองประดับเงินโบราณ อําเภอ

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ให้ขยายต่อยอดทางความคิด เชิงพาณิชย์ เพ่ิมทางเลือกที่หลากหลายให้สําหรับ

กลุ่มเป้าหมายใหม่หรือกลุ่มตลาดใหม่ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1  .เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์และกระบวนการผลิต ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเคร่ืองเงินโบราณ อําเภอศรีสัชนาลัย  

 จังหวัดสุโขทัย  

2 .เพ่ือพัฒนารูปแบบเคร่ืองประดับเงิน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยประยุกต์เพ่ือความ

สวยงามตรงกับความต้องการของตลาด 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค/์วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาอัตลักษณ์และกระบวนการผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องเงิน

โบราณ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 1  .เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์และกระบวนการผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเคร่ืองเงินโบราณ อําเภอศรีสัชนาลัย  

จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ  )วิบูลย์  ลี้สุวรรณ , 2538,  น  .89 - 113(  

  -ศิลปหัตกรรมพ้ืนบ้าน ด้านวัฒนธรรม 

  -ด้านใช้สอย  

  -ด้านความงาม  
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 2   .เพ่ือพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงิน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยประยุกต์เพ่ือความ

สวยงามตรงกับความต้องการของตลาด ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ   )นวลน้อย บุญวงษ์ , 2539, น   .187  (และ

)วัชรินทร์  จรุงจิตสุนทร , 2548, น  .25-35(  

  -ด้านความสวยงาม  

  -ด้านประโยชน์ใช้สอย  

  -ด้านรูปแบบ  

  -ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต  

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี  ผู้วิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลในเรื่อง  การพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินโดยการ

ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนในการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน  

ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1   เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์และกระบวนการผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเคร่ืองเงินโบราณ           

อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสโุขทัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          ประชากร  ได้แก่    ช่างฝีมือและผู้จําหน่ายเครื่องประดับเงิน  

     อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

            กลุ่มตัวอย่าง     ได้แก่  ช่างฝีมือและผูจ้ําหน่ายเครื่องประดับเงิน ในเขตพ้ืนที่  

     อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จํานวน 15 คน 

ขั้นตอนที่ 2  พัฒนารูปแบบเคร่ืองประดับเงิน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยประยุกต์เพ่ือ

ความสวยงามตรงกับความต้องการของตลาด 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร       ได้แก่    ช่างฝีมือ ผู้จําหน่ายในเขตพ้ืนที่ อําเภอศรีสัชนาลัย   

                                           จังหวัดสุโขทัยและผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบเคร่ืองประดับ 

  กลุ่มตัวอย่าง    ได้แก่  ช่างฝีมือ จํานวน   15 คน 

                                                  ผู้จําหน่าย จํานวน 10 คน 

                                                   ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบเคร่ืองประดับ จํานวน 5 คน 
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แหล่งที่มาของข้อมูล 

 - ร้านลําตัดเงินโบราณ  ร้านไหมเงินไหมทอง และร้านบ้านเจ้าจอม ทองโบราณสุโขทัย  โดยทั้งสาม

ร้านอยู่ในเขตพ้ืนที่ อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบอัตลักษณเ์ครื่องเงินโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย  ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย  

ขั้นตอนที ่1 เพื่อศึกษาอัตลกัษณ์และกระบวนการผลิต ภูมิปัญญาท้องถ่ินเคร่ืองเงินโบราณ อําเภอ

ศรีสชันาลัย  จังหวัดสุโขทัย 

ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต ช่างฝีมือและผู้จําหน่ายเคร่ืองประดับเงินในเขตพ้ืนที่ อําเภอ

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จํานวน 15 คน เป็นเคร่ืองมือแบบคุณภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือทราบถึง

การศึกษาอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการทําเครื่องเงินโบราณ  อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย โดยใช้กรอบแนวคิดของ   )วิบูลย์  ลี้สุวรรณ , 2538, น  .89-113   (ทั้งหมด  3 ด้าน โดยกําหนดประเด็น

การสัมภาษณ์ประกอบด้วย คือ ด้านศึกษาศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านด้านวัฒนธรรม, ด้านใช้สอย, ด้านความงาม 

มีการตอบคําถามจํานวน 3 ตอน  

 

รูปที่ 1 แสดงลงพ้ืนทีเ่ก็บรวบรวมข้อมูลจากช่างฝีมือ และผู้จําหน่ายเครื่องประดับเงิน  

ในเขตพื้นทีอ่ําเภอศรีสัชนาลัยจังหวดัสุโขทัย 
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    ผลการศึกษาจากแบบสมัภาษณ์ 

     ตอนท่ี   1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ของช่างฝีมือและผูจ้ําหน่าย )n=15( 

 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 15 คน โดยส่วนใหญ่เป็นทั้งเพศชายและหญิงในจํานวนที่เท่ากัน การ

จําแนกตามอายุ โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40  ปี รองลงมา ช่วงอายุ  41-50  ปี การศึกษาส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาการศึกษาที่มีคะแนนเท่ากันคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (.ปวช ) โดยการประกอบอาชีพทั้งหมดเป็นช่างฝีมือที่ผลิตเคร่ืองเงินโบราณเป็นหลัก   

 รายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่รายได้ ตํ่ากว่า 6, 000  บาท รองลงมา รายได้  6 , 001-10 , 000  บาท ซึ่งเท่ากับช่วง

รายได้ 10 , 001-15 , 000 บาท  

     ตอนท่ี 2  ข้อมูลการความต้องการผลิตภัณฑ์เครื่องเงินอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยของผู้สนใจ/

นักท่องเที่ยวโดยสอบถามจากช่างฝีมือและผู้จําหน่าย ) n=15( 

จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 15 คน ตอบมีว่าผู้สนใจ /นักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่ แบ่งเป็นเพศชาย 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 47 เป็นเพศหญิงจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53 

 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 15 คน ตอบมีว่าผู้สนใจ /นักทอ่งเที่ยว ที่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน

อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ส่วนใหญ ่อยู่ในวัยทํางาน 31 -50 ปี  จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

      ตอนท่ี 3  การสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินอําเภอศรีสัช

นาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งประกอบด้วย  )key word  :อัตลักษณ์ ลวดลาย กรรมวิธีการผลิต(  

อัตลักษณ ์

ตําบลท่าชัย อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีช่ือเสียงในฐานะผู้ผลิตเคร่ืองเงินสุโขทัยที่ทรงคุณค่า 

ด้วยงานฝีมือที่ละเอียด งดงาม มีความชํานาญในการผลิตช้ินงานทุกช้ินจนเป็นที่ยอมรับ โดยเคร่ืองมือทําขึ้น

จากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง บางครั้งหาสิ่งรอบตัวมาประยุกต์เป็น

เครื่องมือการผลิตช้ินงานได้ด้วยตนเอง สิ่งที่เครื่องเงินโบราณ จังหวัดสุโขทัยแตกต่างจากท่ีอ่ืนคือเทคนิคการ

ผลิต อันได้แก่ 

1 .ลักษณะงานเป็นการร้อยเส้น การถักมือ  

2  .การขึ้นโครงสร้างของช้ินงานเป็นลักษณะการป่ันเกลียวเส้นเงินจากน้ันดัดลายแล้วนํามา

ประกอบติดให้เป็นลวดลายบนช้ินงานที่ต้องการ 
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3 .การลงยาด้วยสีแดง สีนํ้าเงิน และสีเขียว  

4 .การจุดไข่ปลาแล้วตกแต่งติดบนช้ินงาน  

 

 

รูปที่ 2 แสดงที่มาของอัตลักษณ์เครื่องเงินโบราณ จังหวัดสุโขทัย 

ลวดลาย 

ที่มาของลวดลายได้มาจากการขุดพบวัตถุโบราณตามซากปรักหักพังของโบราณสถานต่างๆ ในช่วง

แรกใช้วิธีการลอกเลียนแบบของเก่าที่ขุดพบ  ลอกเลียนลวดลายทําให้คล้ายคลึงมากที่สุด ต่อมาผลิตภัณฑ์เริ่ม

เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ลวดลายที่ขุดพบยังมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทําให้ต้องเพ่ิม

ลวดลายปูป้ันตามผนังของวัดนางพญามาดัดแปลงย่อขนาด เพ่ือให้เหมาะสมกับความเป็นเคร่ืองประดับที่มี

ความอ่อนช้อยตามแบบของสุโขทัย  งดงาม เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยลายที่ค้นพบประกอบไปด้วย ลาย

ดอกบัว ลายสุ่ม ลายลูกตระกร้อ ลายมัดหมี่ ลายกนก ลายกระจัง ลายอุบะ แต่ลวดลายที่นิยมคือลายเครือวัลย์  

 

รูปที่ 3 ลวดลายปัจจุบันของเครื่องประดับเงินโบราณ จงัหวัดสุโขทัย 
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กรรมวิธีการผลิต 

ขั้นตอนวิธีการทําเงินเคร่ืองเงินสุโขทัย ได้ข้อมูลจากการเอกสาร และลงพ้ืนที่จากการสอบถามกลุ่ม

ผู้ผลิตและช่างฝีมือ ขั้นตอนการทําเรียกว่า )การทําลูก (คําพ้ืนถิ่นในตําบลท่าชัย อําเภอศรีสัชนาลัย จงัหวัด

สุโขทัย 

ขั้นตอนที่ 1 นําเม็ดเงินบริสุทธ์มาหลอมในเบ้าหลอม โดยใช้ไฟ แล้วเทเงินใน )รางเท(  

ขั้นตอนที่ 2 นํามารีดให้เป็นเส้น โดยใช้แรงงานจากช่าง ไม่มีเครื่องจักรในการทํางาน 

ขั้นตอนที่ 3 นํามาป่ันเกลียวให้ละเอียด โดยการใช้เส้นเงินยึดกับไม้ที่ตอกตะปู แล้วดึงให้ยาวตามเส้น

เงิน จากน้ันใช้เปิดสวิตสว่านมือทําการป่ันเกลียวเส้นเงิน 

ขั้นตอนที่ 4 นําเกลียวมาดัดเป็นลวดลาย 

 ขั้นตอนที่ 5 นําเส้นเกลียว ดัด ติด เป็นลวดลายบนงานที่ต้องการ 

ขั้นตอนที่ 6 ต้มนํ้าผสมกับสารส้ม ในกะละมังเคลือบ )ห้ามใช้ภาชนะโลหะในการต้ม (แล้วนํา

เคร่ืองเงินลงไปต้ม ดูจนว่าเคร่ืองเงินเริ่มเปลี่ยนสี )แต่อย่าต้มนานจนเกิดไป ถ้าต้มนานเกินไปเน้ือเงินจะ

เปลี่ยนเป็นสีแดง และไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ (ในขัน้ตอนน้ีจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องอาศัยประ สบการณ์

ของช่างฝีมือในท้องถิ่นที่เช่ียวชาญ ขั้นตอนต่อไปนําเคร่ืองเงินออกมาไปขัดและล้างในภาชนะ ที่บรรจุนํ้าที่มีที่

แช่ลูกปะคําดีควายที่เผาไฟแล้ว พร้อมตรวจดูความเรียบร้อยของช้ินงานในขณะทําความสะอาด 

 ขั้นตอนที่ 7 นํามาลงยาพร้อมตรวจสีของยาให้เรียบร้อยสม่ําเสมอ 

ขั้นตอนที่ 8 นํามาประกอบช้ินงานพร้อมตรวจดูความเรียบร้อยของการประกอบและเช็ดทําความ

สะอาดอีกคร้ัง เป็นอันเสร็จการขั้นตอนผลิตเคร่ืองเงินโบราณ 
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รูปที่ 4 แสดงการลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนและกรรมวธิีการผลิตเครื่องประดับเงินโบราณในเขตพ้ืนที่            

อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทัย 

 

จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จากเอกสารและผลการสมัภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่ารูปแบบอัต

ลักษณ์เครื่องเงินสุโขทัย ดังภาพ 

 

รูปที่ 5  แสดงรปูแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินสุโขทัย 
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ขั้นตอนที่ 2 เพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงนิอําเภอศรีสชันาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยประยุกต์เพื่อความ

สวยงามตรงกับความต้องการของตลาด 

 ผลการออกแบบจากการศึกษาตามกรอบแนวคิดและทฤษฎีการศึกษา ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดของ    

)วิบูลย์ลี้ สุวรรณ , 2538,  น  .90 (และ )วัชรินทร์  จรุงจิตสุนทร , 2548, น .25-35 (  

ความสวยงาม หมายถึง ลวดลายมีความสวยงามกลมกลืนกัน รูปแบบได้ขนาดสัดส่วนสวยงาม

เหมาะสม สีสันมีความสวยงามเหมาะสม ภาพโดยรวมของลวดลาย รูปทรง สีสัน มีความสวยงามกลมกลืนกัน 

รูปแบบมีความงามเหมาะสมกับประเภทของงานเคร่ืองเงิน มีคุณค่า มีราคา และมีความสวยงาม สร้างความ

ประทับใจแก่ผู้บริโภคให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ ด้านประโยชน์ใช้สอย หมายถึง รูปแบบมีความสะดวกสบายใน

การใช้งาน และรูปแบบมีความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของผู้ใช้ ด้านรูปแบบ หมายถึง ผลงานการออกแบบ

สามารถดํารงลักษณะเฉพาะและสื่อถึงการพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินโดยการประยุกต์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น อําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย ด้านวัสดุและการผลิต หมายถึง รูปแบบเหมาะสมกับการผลิตใน

ท้องถิ่นและสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือเคร่ืองใช้พ้ืนฐานประกอบกับทักษะฝีมือและความชํานาญของ

กลุ่มตนเองได้ และรูปแบบสามารถช่วยลดระยะเวลา ลดต้นทุน ประหยัดวัสดุ และลดขั้นตอนในการผลิตเพ่ือ

กําไรที่สูงขึ้น ผู้วิจัยได้สรุปสู่แนวทางของการพัฒนารูปแบบเคร่ืองประดับเงิน อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

โดยประยุกต์เพ่ือความสวยงามตรงกับความต้องการของตลาดได้ โดยได้นําเอกลักษณ์สิ่งที่แสดงหรือสื่อให้เห็น

ถึงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกระบวนการทําเคร่ืองเงินโบราณ น่ันคือ รูปแบบและลวดลายเครือวัลย์ตาม

ผนังโบสถ์ วิหาร กําแพง ของวัดนางพญา มาดัดแปลงย่อขนาด เพ่ือให้เหมาะสมกับความเป็นเคร่ืองประดับที่มี

ความอ่อนช้อยตามแบบของสุโขทัย ดังภาพประกอบรูปที่ 6 

 

 

 

 

รูปที่ 6  แสดงลวดลายเครือวัลย์ที่พบในวัดนางพญา 
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1507 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนารปูแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน    

อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสโุขทัย ในรปูแบบ A B และ C 

 

รูปที่ 7  แสดงภาพร่างเครื่องประดับ รูปแบบ A 

แนวคิดในการออกแบบ   :ขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบรูปแบบ  A ผู้ออกแบบได้ตัดทอน

รูปทรงและรายละเอียดจากผนังโบสถ์ วิหาร กําแพง ผนังของวัดนางพญา ออกแบบให้ร่วมสมัย ลดทอน 

รายละเอียดมีความสัมพันธ์กันระหว่างรูปแบบและวัสดุ ใช้ความเว้าโค้งของรูปทรงที่ดูเรียบ  แต่แฝงไปด้วย

รายละเอียดการร้อยเรียงลวดลาย การป่ัน เกลียวติดลาย การลงยาด้วยสีแดง และการใส่จุดไข่ปลา ที่เป็นอัต

ลักษณ์ตามกรรมวิธีการผลิตของช่างฝีมือ งานออกแบบแสดงถึงผู้หญิงวัยทํางานที่มีความกระตือรือร้น อิสระ มี

เสน่ห์ เป็นเคร่ืองบ่งบอกความมั่นใจ มีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตเหมาะแก่การสวมใส่ได้ง่ายในทุกชุด ทุกโอกาส 

ไม่ว่าจะเป็นชุดราตรีเรียบๆชุดลําลองแบบสบายๆได้ทั้งงานกลางวันและกลางคืนมีความสวยงามและ นําไปใช้

ประโยชน์ได้จริง ไม่จําเจ 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

สร้อยคอ     :เป็นรูปทรงคร่ึงวงกลมมีความโค้งเว้าป่ันเกลียวเป็นลายเครือวัลย์ใส่สีลงยาสีแดงเติมจุดไข่

ปลารอบช้ินงาน 

ต่างหู : ลักษณะงานเป็นชุดเดียวกับสร้อยคอ ต่างหูเป็นแบบแป้นเสียบ 

แหวน : เป็นรปูตัวซี C ที่สามารถดัดปรับตามขนาดความใหญ่เลก็ของน้ิวมือได้เป็นรูปตัวซี C ที่

สามารถดัดปรับ 

กําไล : ตามขนาดความใหญเ่ล็กของขอ้มือได้ 

 

 

รูปที่ 8  แสดงภาพร่างเครื่องประดับ รูปแบบ B 

 

แนวคิดในการออกแบบ   :ขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบรูปแบบ  B ผู้ออกแบบได้ตัดทอน

รูปทรงและรายละเอียดจากผนังโบสถ์ วิหาร กําแพง ผนังของวัดนางพญา ออกแบบให้ร่วมสมัย ลดทอน
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1509 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

รายละเอียดมีความสัมพันธ์กันระหว่าง รูปแบบและวัสดุ  ที่เน้นลายเส้นตัดทอนมาจากเอกลักษณ์ต้นแบบ ลาย

เครือวัลย์ ผู้ออกแบบเลือกใช้ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุด จากลวดลายการพันเก่ียวของเส้นโค้ง และเพ่ิม 

รายละเอียดการใส่จุดไข่ปลา ตามอัตลักษณ์กรรมวิธีการผลิตของช่างฝีมือ งานออกแบบมีความแปลกใหม่ และ

มีเสน่ห์ แสดงถึงบุคลิกของผู้สวมใส่ ที่ดูดีโดดเด่นแบบไม่มีข้อจํากัด สร้างความสง่าภาคภูมิ สะท้อนภาพความ

หรูหรา ให้กับผู้สวมใส่อย่างแท้จริง 

สร้อยคอ  : ตัดทอนจากลายเครือวัลย์เป็นลักษณะแบบคล้องคอ ส่วนด้านหลังต้นคอเป็นแบบขดแบบ

เดียวกับต่างหูสร้อยคอมีสองช้ัน เส้นแรกทําคล้องติดกับคอใช้การลงไข่ปลาเพ่ือให้เกิดลายพื้นผิว ส่วนเส้นล่าง

เป็นเงินแบบขัดเงา 

ต่างหู  : ลักษณะงานเป็นชุดเดียวกับสร้อยคอลงจุดไข่ปลาเพ่ือให้เกิดพ้ืนผิวของช้ินงาน ต่างหูเป็นแบบ

แป้นเสียบ 

แหวน  : แหวนมีทั้งหมดสี่วง มีสองดีไซน์ในหน่ึงวงสามารถปรับปรับหมุนวงแหวนเปลี่ยนตามการใช้

งานได้ใส่ทีละวงหรือใส่ซ้อนเพ่ือให้เกิดความสนุกสนานตามโอกาส 

กําไลข้อมือ : ลักษณะงานเป็นชุดเดียวกับสร้อยคอลงจุดไข่ปลาเพ่ือให้เกิดพ้ืนผิวของช้ินงาน 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

รูปที่ 9  แสดงภาพร่างเครื่องประดับ รูปแบบ C 

 

แนวคิดในการออกแบบ   :ขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบรูปแบบ  C ผู้ออกแบบได้ตัดทอน

รูปทรงและรายละเอียดจากผนังโบสถ์ วิหาร กําแพง ผนังของวัดนางพญา ออกแบบช้ินงานให้มีความร่วมสมัย 

โดยการลดทอนรายละเอียด และให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างรูปแบบและวัสดุ แต่แฝงไปด้วยรายละเอียดของ

การร้อยเรียงลวดลาย การป่ันเกลียวติดลาย การใส่จุดไข่ปลา และการลงยาตามสีเฉพาะ คือ สีแดง สีนํ้าเงิน 

และสีเขียว ที่เป็นอัตลักษณ์ตามกรรมวิธีการผลิตของช่างฝีมือที่มีความประณีตสูง  งานออกแบบมีการจัดเรียง

ลดหลั่นตามขนาดความสั้น -ยาว เป่ียมด้วยความสร้างสรรค์ เพ่ิมความโดดเด่นให้ผู้สวมใส่ อีกทั้งยังมีรูปแบบ

การใช้งานที่หลากหลายด้วยตัวมันเอง แสดงถึง ความมีชีวิตชีวา สนุกสนานรื่นเริง ตาม กระแสและเทรนด์ ช่วย

เพ่ิมเสน่ห์ความเป็นผู้หญิงทันสมัยแฝงความอ่อนหวานและเย้ายวน ซึ่งเหมาะในชุดราตรี หรือแม้กระทั่งชุด

ลําลองในวันธรรมดา 
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1511 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

สร้อยคอ     :ตัดทอนจากลายเครือวัลย์เป็นลักษณะแบบระย้าจัดเรียงลดหลั่นตามขนาดความสั้น-ยาว 

ด้วยหน่ึงชุดมีหลายเส้น ผู้สวมใส่สามารถแ ยกช้ินหรือใส่รวมชุดได้ตามการใช้และโอกาส 

ต่างหู     :ลักษณะงานเป็นชุดเดียวกับสร้อยคอมีการลดหลั่นตามขนาดสั้น-ยาว มีการตกแต่งด้วย

ลวดลายที่มีการลงยา ด้วยสีแดง สีนํ้าเงิน และสีเขียว 

กําไลข้อมือ   :ลักษณะงานเป็นชุดเดียวกับสร้อยคอและต่างหู  

ช้ันตอนการประเมินรูปแบบและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชียวชาญ ในการออกแบบเคร่ืองเงินโดยการประยุกต์

ภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  

 

รูปที่ 10 แสดงการประเมินรูปแบบเครื่องเงินโดยการประยกุตภู์มิปัญญาท้องถิ่น  

อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทัย จากกลุ่มกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ตารางที่ 1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ

เครื่องประดับ จํานวน  5 คน ที่มีต่อแนวทางการพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 3 รูปแบบ 

รายละเอยีด รูปแบบ A รูปแบบ B รูปแบบ C 

x̄ SD. ระดับ x̄ SD. ระดับ x̄ SD. ระดับ 

1 . ด้านความสวยงาม 3.96 0.15 มาก 4 0.17 มาก 4.33 0.35 มาก 

2  .ด้านประโยชน์ใช้สอย  4.4 0 มาก 3.8 0.28 มาก 4.5 0.42 มากที่สุด 

3  .ด้านรูปแบบ  

 

4.2 0.44 มาก 3.6 0.54 มาก 4.2 0.83 มาก 

4  .ด้านวัสดุและการผลิต  4.20 0 มาก 4.10 0.14 มาก 4.20 0.28 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.19 0.18 มาก 3.87 0.22 มาก 4.30 0.14 มาก 

จากตารางที่ 1  พบว่านักออกแบบส่วนใหญ่ประเมินแนวทางการพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงิน       

ในรูปแบบ C เป็นอันดับ 1 โดยมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก )  x ̄=4.30  (อันดับ 2 รูปแบบ A โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก )  x̄=4.19  (และอันดับ 3 รูปแบบ B โดยมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ใน

ระดับมาก )  x̄=3.87  (  

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเหน็ของช่างฝีมือ จํานวน  15 คน ที่มีต่อแนว

ทางการพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวดัสุโขทัย 3 

รูปแบบ 

รายละเอยีด รูปแบบ A รูปแบบ B รูปแบบ C 

x̄ SD. ระดับ x̄ SD. ระดับ x̄ SD. ระดับ 

1 . ด้านความสวยงาม 4.09 0.12 มาก 3.67 0.21 มาก 4.29 0.20 มาก 

2  .ด้านประโยชน์ใช้สอย  4.19 0.19 มาก 3.63 0.04 มาก 4.16 0.04 มาก 

3  .ด้านรูปแบบ  4.26 0.45 มาก 3.40 0.73 มาก 4.40 0.73 มาก 

4  .ด้านวัสดุและการผลิต  3.99 0.47 มาก 3.96 0.04 มาก 3.93 0.46 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.13 0.11 มาก 3.66 0.22 มาก 4.19 0.20 มาก 
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จากตารางท่ี 2 พบว่าช่างฝีมือส่วนใหญ่ประเมินแนวทางการพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินใน

รูปแบบ C เป็นอันดับ 1 โดยมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ( x ̄=4.19 ) อันดับ 2 รูปแบบ A โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ( x ̄=4.13)  และอันดับ 3 รูปแบบ B โดยมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ใน

ระดับมาก ( x ̄=3.66 )  

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเหน็ของผู้จําหน่าย  จํานวน  10 คน ที่มีต่อ

แนวทางการพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงนิโดยการประยกุต์ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอําเภอศรสัีชนาลัย จังหวดัสุโขทัย 3 

รูปแบบ 

รายละเอยีด รูปแบบ A รูปแบบ B รูปแบบ C 

x̄ SD. ระดับ x̄ SD. ระดับ x̄ SD. ระดับ 

1 . ด้านความสวยงาม 4.08 0.11 มาก 3.68 0.17 มาก 4.35 0.12 มาก 

2  .ด้านประโยชน์ใช้สอย  4.15 0.07 มาก 3.55 0.07 มาก 4.30 0.28 มาก 

3  .ด้านรูปแบบ  4.11 

 

0.33 

 

มาก 3.44 

 

0.88 

 

ปาน

กลาง 

4.22 

 

0.83 

 

มาก 

4  .ด้านวัสดุและการผลิต  3.95 0.21 มาก 3.85 0.21 มาก 3.75 0.35 มาก 

รวมเฉลี่ยทั้งหมด 4.07 0.08 มาก 3.63 0.17 มาก 4.15 0.27 มาก 

จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นระดับความคิดเห็นของผู้จําหน่าย จํานวน  10 คน ที่มีต่อแนวทางการ

พัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงินโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอําเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 3 

รูปแบบ เมื่อพิจารณาเป็นแต่ละรูปแบบ พบว่า 

 ผู้จําหน่ายส่วนใหญ่ประเมินแนวทางการพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เครื่องเงิน ในรูปแบบ C เป็นอันดับ 1 

โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ( x̄=4.15 ) อันดับ 2 รูปแบบ A โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน

อยู่ในระดับมาก ( x̄=4.07) และอันดับ 3 รูปแบบ B โดยมีค่าเฉล่ียรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ( x̄=3.63)  
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สรุปผลการศึกษา 

จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อ

แนวทางการพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์เคร่ืองเงินโดยการประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด

สุโขทัย จํานวน 3 รูปแบบนั้น แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่มประเมินแนวทางการพัฒนารูปแบบอัต

ลักษณ์เครื่องเงิน ไปในทิศทางเดียวกันว่า รูปแบบ C มีความเหมาะสมและได้คะแนนเฉล่ียมากที่สุดในจํานวน

ทั้งหมด ในด้านลวดลายมีความสวยงาม  กลมกลืนกัน รูปแบบมีความงามเหมาะสมกับประเภทของงาน

เครื่องเงิน  มีคุณค่า มีราคา และยังคงอัตลักษณ์ของเคร่ืองเงินโบราณไว้มากกว่าช้ินอ่ืนโดยการลงยาทั้งสามสี 

ได้แก่ สีแดง สีนํ้าเงิน สีเขียว และตัดทอนลวดลายเครือวัลย์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งความสวยงาม สร้างความ

ประทับใจแก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ รูปแบบมีความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของผู้ใช้ จากการออกแบบ

ให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานที่หลากหลายตามโอกาสได้ และผู้สวมใส่สามารถแยกช้ินหรือใส่ครบชุดของ

เครื่องประดับได้ 
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การออกแบบ 

 

เอกสารอ้างอิง 

ฉลาดชาย รมิตานนท์ ) .2550.(  อัตลักษณ์ วัฒนธรรมและการเปล่ียนแปลง] .Online .[เข้าถงึได้จาก :

htt//:www.sos.comu.ac.th/wsc/data/Identity. 

ธราพงศ์ ศรีสุชาติ) .2533.( มรดกของชาติ  :อทุยานประวตัิศาสตร์ศรีสัชนาลัย.สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณข์อง  
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บทคัดย่อ 

 ประเทศไทยถือได้ว่ามีประวัติศาสตร์ท่ียาวนานและได้มีการสร้างสรรค์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมเป็นเวลานานและ

ต่อเนื่องจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีไม่มีชาติใดเหมือน ต้นทุนเหล่านี้ล้วนแต่สามารถนํามาใช้เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและ

บริการ สินค้าท่ีระลึก สื่อประชาสัมพันธ์ การออกแบบสัญลักษณ์ตัวแทนค่าหรือมาสคอต (mascot) ท่ีสามารถสื่อถึงอัตลักษณ์

ท้องถ่ิน สร้างการจดจําให้กับนักท่องเที่ยวและนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ ท้ังยังช่วยให้สินค้า

ต่าง ๆ นั้นมีเร่ืองราวและคุณค่า ผู้วิจัยได้ศึกษาการออกแบบมาสคอตประจําเมืองเพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในประเทศ

ญี่ปุ่นท่ีเรียกว่า ยุรุเคียระ (YuruKyara) ท่ีประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในการสร้างความน่าจดจํากับประชาชน มาสคอต 

ประจําเมืองเหล่านี้แสดงถึงชาติกําเนิดของตัวมาสตอตเองท่ีบ่งบอกและแสดงอัตลักษณ์ของท้องถ่ินนั้น ๆ ได้อย่างดีและสร้าง

ความผูกผันและอารมณ์ความรู้สึกร่วมกับคนในท้องถ่ินให้ช่วยกันสื่อสารและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในท้องถ่ินได้อีกด้วย 

การประยุกต์ใช้งานรูปแบบ ยุระเคียระ ในประเทศไทยจึงเป็นกระบวนการท่ีมีความเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกับต้นฉบับของ

ประเทศญ่ีปุ่นและต้องปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมและบริบทท่ีแตกต่างท้ังในด้านการรักษาค่านิยม ทัศนคติและความเชื่อใน

ประเทศไทย 

คําสําคัญ: สัญลักษณ์นําโชค, อัตลักษณ์, สินค้าท่ีระลึก 

 

ABSTRACT 

 Thailand has a long history and has been creating cultural art for a long time and continue to be 

unique. These costs can be used to add value to products and services. Mascot design that can convey 

local identities, create a memorable visitor experience, and lead to creative design, merchandise and 
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products and it also helps make the product a story and value. The researcher studied the design of the 

city mascot to promote tourism in Japan called YuruKyara.It has been a great success in establishing 

public awareness. These cities mascot their origins and express their local identities and creates a sense of 

togetherness and emotions with local people to help communicate and promote local tourism. 

Application YuruKyara format in Thailand, the process is very specific and different from the originals of 

Japan and adapted to different cultures and contexts, both in terms of Study of values Attitude and 

belief in Thailand. 

Keywords: Mascot, Identity, Souvenirs  

 

บทนํา 

 สัญลักษณ์นําโชค (Mascot) ถือเป็นตัวแทนขององค์กร หน่วยงาน สินค้าและบริการ ที่ถูกนําเสนอ

ผ่านรูปแบบตัวการ์ตูนที่มีความน่าสนใจกับกลุ่มเป้าหมาย ปัจจุบันอุตสาหกรรมโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ 

นิยมใช้สัญลักษณ์ที่เป็นตัวการ์ตูนเพ่ือการนําเสนอสินค้าและบริการมากย่ิงขึ้นและมีรูปแบบที่หลากกลาย ซึ่ง

เราจะพบเห็นได้มากจากบนบรรจุภัณฑ์สินค้า สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ต้องการสร้างการจดจําตราสินค้าและ

บริการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ียังสามารถสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคผ่านตัวการ์ตูนได้ นักวิชาการ

ด้านการตลาดมองว่า การนําเสนอสินค้าและบริการผ่านสัญลักษณ์นําโชคหรือตัวการ์ตูนมาสคอต (Mascot) 

จะทําให้สินค้าและบริการดูมีชีวิตชีวา เกิดความรู้สึกที่ดีและจับต้องได้ ไม่อยู่ไกลตัวผู้บริโภคมากเกินไป 

นอกจากน้ีองค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ยังนิยมใช้แนวทางดังกล่าวน้ีเพ่ือการสื่อสารเน้ือหา ข้อมูล

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ โดยใช้สัญลักษณ์นําโชคมาสร้างความน่าสนใจให้กับผู้บริโภค และ

ยังเป็นการสร้างความจดจําให้เกิดขึ้นกับองค์กรหรือหน่วยงานน้ัน ๆ ได้ สัญลักษณ์นําโชคที่สามารถดึงดูด

ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายได้ดี ต้องเป็นรูปแบบตัวการ์ตูนที่แสดงออกถึงความน่ารัก น่าเอ็นดู มีความบริสุทธ์ิ

และไร้เดียงสาหรืออาจกล่าวได้ว่า สัญลักษณ์นําโชคต้องมีบุคลิกและลักษณะท่าทาง การแสดงออกที่น่ารัก 

สดใสเหมือนเด็ก ลิทเทิลธอทส์ (2555) โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นที่ถือได้ว่าประสบความสําเร็จในการใช้

สัญลักษณ์นําโชคที่มีความน่ารัก (Kawaii) เพ่ือแสดงถึงอัตลักษณ์ขององค์กรในเชิงบวก การสร้างภาพลักษณ์

ขององค์กรและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้เป็นที่จดจําของผู้บริโภค  

 ในงานวิจัยช้ินน้ี ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาและค้นคว้าเรื่อง สัญลักษณ์นําโชค (Mascot) ในรูปแบบยุรุเคีย

ระ (YuruKyara) ของประเทศญี่ปุ่นและได้ทดลองสร้างสรรค์ช้ินงานให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดย
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การเลือกพ้ืนที่ในการออกแบบสัญลักษณ์นําโชคคือ จังหวัดพิษณุโลกและได้แบ่งงานออกแบบเป็นสัญลักษณ์

ประจําอําเภอทั้งสิ้น จํานวน 9 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอบางระกํา อําเภอบางกระทุ่ม อําเภอวังทอง 

อําเภอวัดโบสถ์ อําเภอชาติตระการ อําเภอพรหมพิราม อําเภอเนินมะปรางและอําเภอนครไทย 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ในงานวิจัยช้ินน้ีผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิดและกระบวนการในการออกแบบสัญลักษณ์นําโชคประจํา 

อําเภอของจังหวัดพิษณุโลกโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ดังน้ี 

 1. ออกแบบสัญลักษณ์นําโชคให้มีความหมายและบุคลิกภาพในเชิงบวกสื่อถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นและ

สามารถสร้างการจดจําต่อผู้พบเห็น 

 2. ออกแบบสญัลักษณนํ์าโชคที่มีความเหมาะสมในการนาํไปพัฒนาเป็นสินค้าที่ระลึกของชําร่วยและ

สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวได้ 

 ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาสัญลักษณ์นําโชค 9 อําเภอของจังหวัด

พิษณุโลก ดังน้ี  

 1. การพัฒนาแนวความคิด ได้จากการศึกษาข้อมูลในคําขวัญประจําอําเภอทั้ง  9 อําเภอของจังหวัด

พิษณุโลก เพ่ือหาอัตลักษณ์เฉพาะที่ปรากฏบนคําขวัญทั้ง 9 เช่น ดอกไม้ ผลไม้ สัตว์ สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจําอําเภอต่าง ๆ เเละนําไปพัฒนาเป็นแนวความคิดในการออกแบบ 

 2. การพัฒนาแบบร่างจากแนวความคิดที่ได้โดยการถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของเรขศิลป์ที่ 

เหมาะสมกับการออกแบบสัญลักษณ์นําโชค สอดแทรกบุคลิกภาพจากสี (Color) และความหมาย (Meaning) 

ผ่านกระบวนการพัฒนาแบบและปรับปรุงแบบร่าง 

 3. การพัฒนารูปแบบการนําเสนอจากผลงานออกแบบสัญลักษณ์นําโชคที่ผ่านการพิจารณาโดย ผู้วิจัย

ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เช่ียวชาญนําไปสู่การพัฒนาสื่อ เพ่ือการนําเสนอผลงานออกแบบสัญลักษณ์นํา

โชค 9 อําเภอของจังหวัดพิษณุโลกในรูปแบบสินค้าที่ระลึก สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์  สื่ออนิเมช่ัน

ภาพเคล่ือนไหว 
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แนวคิดและทฤษฎีในการออกแบบ 

 ผู้วิจัยได้นําหลักการและทฤษฎีการออกแบบมาประยุกต์ให้การสร้างสรรค์ช้ินงานมีความเหมาะสมกับ

ออกแบบสัญลักษณ์นํโชค เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดเร่ืองราวที่ต้องการนําเสนอ ความหมายและอัตลักษณ์

ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้แนวคิดและทฤษฎีเรื่องรูปแบบของสีและอารมณ์ (Color) รูปแบบการให้

ความหมาย (Meaning) จะทําให้สัญลักษณ์นําโชคที่ผ่านการออกแบบด้วยกระบวนการและเเนวคิดน้ี สามารถ

สื่อสารบุคลิกภาพและเอกลักษณ์ที่ชัดเจน เหมาะสมและแฝงความหมายในเชิงบวก  แนวคิดและทฤษฎีที่

นํามาใช้ในการออกแบบ มีดังน้ี 

รูปแบบลักษณะและประเภทของสัญลักษณ์นําโชค 

 ผู้วิจัยได้ค้นคว้ารูปแบบของสัญลักษณ์นําโชคจากข้อมูลต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความและงานวิจัยที่

นําเสนอสัญลักษณ์นําโชคในภาคธุรกิจ อัตลักษณ์องค์กร สัญลักษณ์นําโชคประจําการแข่งขันกีฬา สัญลักษณ์

นําโชคของสินค้าและบริการ สามารถสรุปเป็นรูปแบบของสัญลักษณ์นําโชคได้เป็น 5 รูปแบบ ดังน้ี 

1. รูปคน 

 

รูปที่ 1 สัญลักษณ์นําโชคประเภท รูปคน 

2. รูปพืชผักและผลไม ้

 

รูปที่ 2 สัญลักษณ์นําโชคประเภท รูปพืชผักและผลไม้ 
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3. รูปสัตว์ 

 

รูปที่ 3 สัญลักษณ์นําโชคประเภท รูปสัตว ์

4. รูปวัตถุสิ่งของ 

 

รูปที่ 4 สัญลักษณ์นําโชคประเภท รูปวัตถุส่ิงของ 

5.รูปนามธรรม 

 

รูปที่ 5 สัญลักษณ์นําโชคประเภท รูปนามธรรม 

รูปแบบของสแีละอารมณ์ (Color) 

รูปแบบของสีและอารมณ์ที่เหมาะสมกับสัญลักษณ์นําโชคนอกจากจะช่วยให้ให้สร้างการจํากับ

กลุ่มเป้าหมายยังสามารถถ่ายทอดบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และอารมณ์ความรู้สึกของสัญลักษณ์นําโชคได้เป็น

อย่างดี ชุดสีที่ผู้วิจัยได้นํามาใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์นําโชค มีดังน้ี 

1. ผ่อนคลายและมีความสุข (Relaxed&Happy), 2.กระฉับกระเฉงและกระปรี้กระเปร่า 

(Active&Energetic), 3.ป่าเถื่อนและแปลกประหลาด (Wild&Exotic), 4. ลึกลับซับซ้อน (Mysterious),      

5.ความคิ ดถึ ง และความ โศก เศร้ า  ( Nostalgic&Melancholy) ,6.ส ง่ า ง ามมี ลั กษณะของชาวกรุ ง 

(Elegant&Sophisticated), 7. เช่ือถือได้และมีช่ือเสียง (Reliable&Noble), 8. สุภาพ อ่อนโยนดูอบอุ่น มี
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ชีวิตชีวา (Gentle&Warm), 9.มีสติปัญญา (Intelligent), 10.เป็นหนุ่มสาวและมีสุขภาพสมบูรณ์ 

(Young&Healthy), 11.รํ่ารวย หรูหรา(Rich&Deluxe),12.มั่นคงในจารีตประเพณี (Traditional&Stable), 

13.ทันสมัยเก่ียวกับอนาคต (Modern&Futuristic), 14.อย่างมีเมตตากรุณา เป็นธรรมชาติ 

(Humanistic&Natural) 

รูปแบบของการให้ความหมาย (Meaning) 

 ในการออกแบบสัญลักษณ์นําโชคที่ดีควรสอดแทรกความหมายในด้านดีและทัศนคติในเชิงบวกเพ่ือให้

กลุ่มเป้าหมายรับรู้ถึงความหมายในแง่ดีของสัญลักษณ์นําโชคที่ได้รับเห็น ความหมาย (Meaning) หรือ

ประสบการณ์ที่มีความหมาย (Meaningful Experience) ที่มีผลต่อคุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกดลชัย บุณยะ

รัตเวช (2552) ได้แบ่งรูปแบบของการให้ความหมายที่คนส่วนใหญ่รู้สึก ต้องการและให้ค่านิยมในชีวิต 15 

ความหมายดังน้ี 1. สังคม (Community), 2. ความกลมกลืน (Harmony), 3. ความยุติธรรม (Justice),       

4. ทรัพยากรแหล่งกําลัง (Resource), 5. ความปลอดภัย(Security), 6. การรู้ เเจ้ง (Enlightenment),            

7. ความอัศจรรย์ใจ (Wonder), 8. การสร้างสรรค์ (Creation). 9. เอกลักษณ์ (Originality),10. ความพึงพอใจ 

(Pleasure), 11. ความงามและสุนทรียภาพ (Beauty), 12. ภาระหน้าที่ (Duty),13. ความสําเร็จ 

(Accomplishment), 14. อิสรภาพ (Freedom), 15. สัจจะความจริง (Truth) 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่ผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้ามาข้างต้นผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการสร้างสรรค์

และออกแบบสัญลักษณ์นําโชคประจําท้องถิ่นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่ต้ังไว้ซึ่งมีกระบวนการตาม ขั้นตอน

การออกแบบดังน้ี 
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การพัฒนาแนวความคิดผู้วิจัยได้ทําการศึกษาอัตลักษณ์ของอําเภอโดยใช้คําขวัญประจําอําเภอของ

จังหวัดพิษณุโลกซึ่งล้วนแต่เป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของอําเภอน้ัน ๆ ที่ผ่านการกลั่นกรองและคัดสรรมาเป็น

อย่างดีแล้วจากเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน เช่น สัตว์ประจําอําเภอ ดอกไม้ในท้องถิ่น เรื่องเล่าตํานาน ศิลปะ

และวัฒนธรรม ดนตรี อาหารขึ้นช่ือ ผลไม้ในท้องถิ่นจากน้ันนํามาพัฒนาแบบร่างโดยแนวคิดและทฤษฎีในการ

ออกแบบ จนนําไปสู่การพัฒนาสินค้าที่ระลึกและสื่อประชาสัมพันธ์ 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

 ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาแบบร่าง สัญลักษณ์นําโชคที่เสร็จสมบูรณ์จะมีช่ือ ความหมาย 

(Meaning) และสี (Color) ให้กับสัญลักษณ์นําโชค เพ่ือการนําไปพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าที่ระลึก และสื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่สะดวกและง่ายต่อการนําไปใช้  

ผลงานการออกแบบท่ี1   
สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอ: เมืองพิษณุโลก  
ชื่อสัญลักษณ์นําโชค: หางขาว 
          แนวคิดในการออกแบบ:ไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาวและเป็นสายพันธุ์
เดียวกับไก่ของสมเด็จพระนเรศวรที่พระองค์ทรงใช้ชนกับไก่ของพระอุปราชา
ที่ประเทศพม่า เป็นไก่ที่มีความเฉล่ียวฉลาดในการต่อสู้ และเป็นที่ยอมรับ
โดยท่ัวไปว่ามีถิ่นกําเนิดในจังหวัดพิษณุโลก 
          รูปแบบของสัญลักษณ์นําโชค: รูปสัตว์   
          ความหมาย: อิสรภาพ (Freedom)  
          ชุดสี: เชื่อถือได้และมีชื่อเสียง (Reliable&Noble) 

ผลงานการออกแบบท่ี 2   
สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอ: นครไทย 
ชื่อสัญลักษณ์นําโชค: จําปาขาว 
          แนวคิดในการออกแบบ : ต้นจําปาขาวท่ีเปรียบเสมือนต้นไม้
คู่บ้านคู่เมืองของอําเภอนครไทยท่ีมีแระวัติศาสตร์ได้บันทึกเร่ืองราวของต้น
จําปาขาวไว้ว่า “พ่อขุนบางกลางหาว ท่านเจ้าเมืองบางยางทรงปลูกไว้เป็น
อนุสรณ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองบางยาง ซึ่งได้ปลูกไว้ที่วัดๆหนึ่งทางทิศวะวัน
ตกของอุโบสถ” เมื่อประมาณ 700 ปีก่อนปัจจุบันเป็นที่ต้ังของอําเภอนคร
ไทย 
          รูปแบบของสัญลักษณ์นําโชค: รูปพืชผักและผลไม้  
          ความหมาย: ความสําเร็จ (Accomplishment)  
          ชุดสี: อ่อนโยนดูอบอุ่น มีชีวิตชีวา (Gentle&Warm) 
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ผลงานการออกแบบท่ี 3   

สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอ: บางกระทุ่ม  
ชื่อสัญลักษณ์นําโชค: มะลิอ่อง 
          แนวคิดในออกแบบ:กล้วยนํ้าว้าสายพันธุ์มะลิอ่องมีลักษณะ 
เนื้อขาว ไส้กลางสีขาว เนื้อนุ่ม รสหวานไม่มีเมล็ด และเป็น 
วัตถุดิบสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมกล้วยตาก ถือได้ว่าเป็นพืซ 
เศรษฐกิจที่สําคัญและสร้างรายได้ให้กับคนในอําเภอบางกระทุ่ม 
และจังหวัดพิษณุโลก 
          รูปแบบของสัญลักษณ์นําโชค: รูปพืชผักและผลไม้  
          ความหมาย: ความกลมกลืน (Harmony)  
          ชุดสี: ผ่อนคลายและมีความสุข   (Relaxed&Happy) 

 

 
 
 

ผลงานการออกแบบท่ี 4   
สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอ: พรหมพิราม 
ชื่อสัญลักษณ์นําโชค: มงคล 
 แนวคิดในการออกแบบ: มงคลมาจากคําว่า “มังคละ” 
ซึ่งเป็นชื่อเรียกวงดนตรีพ้ืนบ้านที่มีลักษณะเป็นวงปี่กลองชนิดหนึ่งที่มี 
การเล่นกันอย่างเเพร่หลายในจังหวัดพิษณุโลก มีการบันทึกหลักฐาน 
ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ไว้ว่าแต่เดิมเป็นดนตรีชั้นสูงสําหรับพระพุทธศาสนาของ
อาณาจักรสุโขทัยโบราณ 
 รูปแบบของสัญลักษณ์นําโชค: รูปส่ิงของ  
 ความหมาย: การสร้างสรรค์ (Creation)  
 ชุดสี: มั่นคงในจารีตประเพณี (Traditional&Stable) 

 

 

 

 

ผลงานการออกแบบท่ี 5   
สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอ: วัดโบสถ์  
ชื่อสัญลักษณ์นําโชค: ลูกตาล 
 แนวคิดในการออกแบบ: ชาวอําเภอวัดโบสถ์นิยมปลูก 
ต้นตาลเป็นจํานวนมากมาแต่ด้ังเดิมและได้ผลผลิตเป็นนํ้าตาลสดเป็น 
อาชีพเสริมสร้างรายได้ นอกจากการทํานา จนทําให้อําเภอ 
วัดโบสถ์มีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่งที่มีต้นตาลมากที่สุดในภาคเหนือ 
และมีผลิตภัณฑ์นํ้าตาลสดที่มีคุณภาพ 
 รูปแบบของสัญลักษณ์นําโชค: รูปพืชผักและผลไม้  
 ความหมาย: ความกลมกลืน (Harmony) 
 ชุดสี: อย่างมีเมตตากรุณา เป็นธรรมชาติ  
 (Humanistic&Natural) 
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ผลงานการออกแบบท่ี 6   
สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอ: วังทอง 
ชื่อสัญลักษณ์นําโชค: ผัดไท 
 แนวคิดในการออกแบบ: ผัดไทยเป็นอาหารท่ีมีชื่อเส่ียงของ 
อําเภอวังทองดังคําขวัญประจําอําเภอ “ลํ้าค่าเขาสมอแคลง ล่องแก่ง 
ชมไพร ผัดไทยขึ้นชื่อ เล่ืองลือส้มแผ่น ดินแดนน้ําตกงาม” และมีการ 
จัดงานประจําปี ที่ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมเทศกาลผัดไทขึ้นทุกปี  
จนสร้างชื่อให้กับอําเภอเร่ืองรสชาติของผัดไท ท่ีมีความอร่อยและ 
มีเอกลักษณ์เฉพาะ 
 รูปแบบของสัญลักษณ์นําโชค: รูปส่ิงของ  

 ความหมาย: ความอัศจรรย์ใจ (Wonder)  

 ชุดสี: เป็นหนุ่มสาวและมีสุขภาพสมบูรณ์ (Young&Healthy)  

 

ผลงานการออกแบบท่ี 7   

สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอ: เนินมะปราง  
ชื่อสัญลักษณ์นําโชค: มะปรางหวาน 
 แนวคิดในการออกแบบ: จากคําขวัญประจําอําเภอ  
“ถิ่นมะปรางหวาน ฐานธรรมะ ถ้ําพระนเรศวร ล้วนพืชพรรณ ตระการภูผา” และ
อําเภอเนินมะปรางยังมีผลไม้และผลผลิต 
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพที่สร้างรายได้ให้คนในอําเภอ 
 รูปแบบของสัญลักษณ์นําโชค: รูปพืชผักและผลไม้  
 ความหมาย: ความพึงพอใจ (Pleasure) 
 ชุดสี: ลึกลับซับซ้อน (Mysterious) 

 

 

 

ผลงานการออกแบบท่ี 8   

สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอ: บางระกํา 
ชื่อสัญลักษณ์นําโชค: เจ้าแก้ว 
 แนวคิดในการออกแบบ: สุนัขบางแก้วสายพันธุ์เดียวใน 
ประเทศไทย มีขนยาวสองชั้น หางเป็นพวง มีแผงขนรอบคอคล้าย 
สิงโตมีความเฉลียดฉลาดมีแหล่งกําเนิดอยู่ในอําเภอบางระกํา  
มีชื่อเสียงด้านความสวยงาม ดุ และซื่อสัตย์ ภักดีต่อผู้เป็นเจ้านาย 
มักนิยมเล้ียงว้เฝ้าบา้น ไร้ นา 
 รูปแบบของสัญลักษณ์นําโชค: รูปสัตว์  
 ความหมาย: เอกลักษณ์ (Originality)  
 ชุดสี: กระฉับกระเฉงและกระปร้ีกระเปร่า  
 (Active&Energetic) 
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ผลงานการออกแบบท่ี 9   

สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอ: ชาติตระการ 
ชื่อสัญลักษณ์นําโชค: น้าขุนและน้าศึก 
 แนวคิดในการออกแบบ: ตํานานเมืองเก่าของอําเภอ 
ชาติตระการ เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย เม่ือเมืองไทยสองคนคือพ่อขุน
บางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองได้เข้ายึดกรุงสุโขทัย 
คืนจาก ขอมสบาดลญลําพง 
 รูปแบบของสัญลักษณ์นําโชค: รูปคน  
 ความหมาย: อิสรภาพ (Freedom)  
 ชุดสี: ป่าเถื่อนและแปลกประหลาด (Wild&Exotic)  

 

 

สรุปผล 

 ในขั้นตอนการสรุปผลของการวิจัยสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอ  จังหวัด

พิษณุโลกสามารถสรุปและอภิปรายผลเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ดังน้ี 

 สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอเมืองพิษณุโลก ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยมีพ้ืนฐานจากไก่ชนของสมเด็จ

พระนเรศวรที่พระองค์ทรงใช้ชนกับไก่ของพระมหาอุปราชาที่ประเทศพม่า ให้มีบุคลิกภาพที่แสดงถึงความเป็น

ผู้นําแข็งแรงและกล้าหาญ ใช้เครื่องแต่งกายแบบทหารนักรบยุคโบราณ ใช้ชุดสีที่แสดงถึงความน่าเช่ือถือและ

ความมีช่ือเสียงสื่อได้ถึง คํามั่นสัญญา ความน่าเคารพ ความภูมิใจ ศรัทธา การได้รับมาซึ่งการยอมรับจากผู้อ่ืน 

สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอนครไทย มีแนวความคิดมาจากต้นจําปาขาวที่เปรียบเสมือนต้นไม้ 

คู่บ้านคู่เมืองของอําเภอนครไทย และปรากฏบนคําขวัญประจําอําเภอ ออกแบบให้มีบุคลิกภาพสุภาพ 

เรียบร้อยเป็นแบบแผน ใช้ชุดสีที่แสดงถึงความอ่อนโยนดูอบอุ่น มีชีวิตชีวา โทนสีฉูดฉาดเน้นความสวยงามและ

ให้ความรู้สึกถึงบรรยากาศที่สดช่ืน 

   สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอบางกระทุ่ม มีแนวความคิดมาจากกล้วยน้ําว้าสายพันธ์ุมะลิอ่อง ของ

อําเภอบางกระทุ่ม ที่ถือได้ว่าเป็นผลไม้ของดีประจําอําเภอและถูกแปรรูปไปเป็นกล้วยตาก ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปร

รูปที่สร้างรายได้ให้กับคนในอําเภอ ออกแบบให้มีบุคลิกภาพน่ารัก สดใส มีความกลมกลืน ใช้เครื่องแต่งกายที่

แสดงถึงความเป็นท้องถิ่น ใช้ชุดสีที่สัมผัสได้ถึงความสุขอบอุ่นและความสงบเปรียบได้กับสีแห่งความสุขและ

ความผ่อนคลาย 
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 สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอพรหมพิราม มีแนวความคิดมาจากกลองมังคละวงดนตรีพ้ืนบ้านที่มี

ลักษณะเป็นวงป่ีกลองชนิดหน่ึง มีบุคลิกภาพที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นศิลปะใช้ชุดสี ที่สื่อถึง

จารีตประเพณี  บ่งบอกถึงประเพณีด้ังเดิม เสถียรภาพและประวัติศาสตร์อันยาวนาน 

 สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอวัดโบสถ์ มีแนวความคิดมาจากลูกตาลสด โดยที่อําเภอวัดโบสถ์มี 

ช่ือเสียงว่าเป็นแหล่งที่มีต้นตาลมากและมีผลิตภัณฑ์น้ําตาลสดที่มีคุณภาพ มีบุคลิกภาพมองโลกในแง่ดี บริสุทธ์ิ 

ไร้เดียงสา ใช้ชุดสีที่แสดงถึงความมีเมตตาและเป็นธรรมชาติ รอยยิ้ม พืชพรรณนานา พ้ืนดิน ระบบนเวศแห่ง

ธรรมชาติ  

 สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอวังทอง  มีแนวความคิดมาจากผัดไท เมนูอาหารที่มีช่ือเสียงของ 

อําเภอวังทองและปรากฏในคําขวัญประจําอําเภอ มีบุคลิกภาพที่แสดงถึงความมีชีวิตชีวา ย้ิมแย้มแจ่มใส ใช้ชุด

สีที่สื่อถึงความเยาว์วัย สุขภาพที่สมบูรณ์ พลังของสีแห่งความวัยเยาว์ ความปรารถนาที่จะมีสุขภาพกายและ

จิตใจที่ดี 

 สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอเนินมะปราง มีแนวความคิดมาจากผลมะปรางรวมกับปีกและเขี้ยว

แบบค้างคาว อําเภอเนินมะปรางมีผลไม้ประจําท้องถิ่นคือมะปรางหวานและปรากฏอยู่ในคําขวัญประจําอําเภอ 

มีบุคลิกภาพที่มีความเรียบง่าย เป็นกันเอง ไม่ถือตัว สนุกสนานและใช้ชุดสีที่สื่อถึงความลึกลับซับซ้อน โลก

แฟนตาซี และความน่าพิศวง 

 สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอบางระกํา มีแนวความคิดมาจากลูกสุนัขสายพันธ์ุบางแก้ว ที่มี

แหล่งกําเนิดอยู่ที่อําเภอบางระกํา เป็นสายพันธ์ุที่มีช่ือเสียงด้านความสวยงาม ซื่อสัตย์ ภักดี มีบุคลิกภาพที่

แสดงถึงการมีพลัง กระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว ว่องไว ใช้ชุดสีที่สื่อถึง ความกระปร้ีกระเปร่า กระตือรือร้น การ

ปลุกพลังและกําลังใจเต็มเป่ียมไปด้วยการเคลื่อนไหว 

 สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอชาติตระการ มีแนวความคิดมาจากพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผา

เมือง และตํานานเมืองเก่าของอําเภอชาติตระการเช่ือกันว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย มีบุคลิกภาพท่ีดูมีความ

น่าเคารพ น่ายําเกรง เช่ือถือและไว้ใจได้ ใช้ชุดสีที่สื่อถึงความแปลกประหลาด สัญชาตญาณของจิตใจความ

อยากรู้ หรือปรากฏการณ์ที่เต็มไปด้วยการผจญภัยและประสบการณ์ที่น่าต่ืนเต้น 
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 สัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอจังหวัดพิษณุโลกที่ผ่านกระบวนการออกแบบตามกรอบแนวคิดและ

กระบวนการสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จะถูกนําไปพัฒนาเป็นสินค้าที่ระลึก ของชําร่วยและสื่อ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือการท่องเที่ยวของอําเภอต่าง ๆ โดยผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานออกแบบดังน้ี 

สินค้าที่ระลึก ได้แก่ แบบจําลองกระดาษ 3 มิติ (3DPaperModel) โดยการนําผลงานออกแบบ

สัญลักษณ์นําโชคที่เสร็จสมบูรณ์แล้วมาออกแบบให้เป็นรูปแบบ 3 มิติ จากรูปทรงเรขาคณิต ผู้บริโภคต้องตัด

และต่อแบบจําลอง จําลองจากกระดาษเอง  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

สินค้าที่ระลึก แผ่นแม่เหล็กรูปสัญลักษณ์นําโชค โดยการนําเสนอผลงานออกแบบสัญลักษณ์นําโชคที่

เสร็จสมบูรณ์ แล้วมาพิมพ์ลงบนกระดาษท่ีมีความหนาและติดด้วยแผ่นแม่เหล็ก สามารถนําไปใช้งานได้

หลากหลายและยังเป็นการสร้างความจดจําให้กับผู้บริโภค 

 

 สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ ออกแบบโดยการรวบรวมผลงานออกแบบสัญลักษณ์นําโชคที่เสร็จ

สมบูรณ์แล้วทุกอําเภอมาจัดวางให้อยู่ในโปสเตอร์ช้ินเดียวกัน เพ่ือให้สื่อประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของจังหวัด

พิษณุโลก 
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ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

จากการดําเนินการวิจัยและพัฒนาสัญลักษณ์นําโชคประจําอําเภอของจังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้

พัฒนากระบวนการในการออกแบบสัญลักษณ์นําโชคจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ และได้ทดลองกระบวนการ

ดังกล่าวในการออกแบบพบว่า แนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใช้ สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกแบบที่ตอบกับ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ สัญลักษณ์นําโชคที่ออกแบบ สามารถสื่อสารอัตลักษณ์ประจําอําเภอต่าง ๆ ได้

อย่างชัดเจน เน่ืองจากกการนําอัตลักษณ์จากคําขวัญประจําอําเภอมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบ

สามารถสร้างความรู้สึกผูกผันกันคนในท้องถิ่น และยังก่อให้เกิดความรู้สึกและทัศนคติในเชิงบวกกับสัญลักษณ์

กับสัญลักษณ์นําโชคน้ัน ๆ ในด้านการออกแบบการใช้ทฤษฎีรูปแบบของสีและรูปแบบการให้ความหมายยัง

ช่วยให้งานออกแบบมีทิศทางที่ถูกต้องในการสื่อความหมายในเชิงบวกและสร้างความแตกต่างให้ง่ายต่อการ

จดจําด้วยรูปแบบของสีที่เป็นเอกลักษณ์และมีความแตกต่างกันไปในแต่ละช้ันงาน  

 จากการดําเนินการวิจัยและพัฒนาสัญลักษณ์นําโชคในคร้ังน้ี ก่อให้เกิดการนําองค์ความรู้ แนวคิดและ

ทฤษฎีในการออกแบบมาประยุกต์ใช้สร้างเป็นกระบวนการในการออกแบบที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้กับ

พ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือแม้แต่การนํากระบวนการออกแบบน้ีนําไปเป็นพ้ืนฐานในการ

พัฒนากระบวนการออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีความแตกต่างได้อย่างดีย่ิงขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณอาจารย์และบุคลากรของภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ดร.ตติยา เทพพิทักษ์ ประธานหลักสูตรศิลปะและการรออกแบบดุษฎีบัณฑิตที่ให้คําแนะนํา และ

ข้อเสนอแนะและตรวจทาน เรื่องบทความวิชาการ  

รองศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์ พิระสันต์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้

ในกระบวนการวิจัยการลงพ้ืนที่ชุมชนจริง การวางแผนการดําเนินการวิจัย  

 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ ที่ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะในการออกแบบสัญลักษณ์นําโชค

ทั้งในด้านแนวความคิดในการออกแบบและกระบวนการสร้างกรอบแนวคิด 

 ดร.ดนัย เรียบสกุล และดร.สมาพร คล้ายวิเชียร์ ที่ให้คําเเนะนําและข้อเสนอแนะในด้านเน้ือหาของ

บทความวิจัยสร้างสรรค์ช้ินน้ี  
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การศึกษาและพัฒนาตู้เสื้อผ้าสําหรบัผู้พิการท่ีใช้เก้าอ้ีเข็น 
พีชวัทช์ ฉั่วเจริญ1 และ กัมพล แสงเอ้ียม1* 

 

Study and Development of Wardrobe for Wheelchair users  

Peshawat Churjaroen1, Kamphon Saeng-Iam1* 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้เป็นการศึกษาเชิงวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตู้เสื้อผ้าสําหรับผู้พิการท่ีใช้เก้าอ้ีเข็น โดย

มุ่งเน้นประเด็นและปัญหาการเข้าถึงของการใช้งานตู้เสื้อผ้าสําหรับผู้พิการที่ใช้เก้าอ้ีเข็นเป็นกรอบในการศึกษาและพัฒนาเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตประจําวัน การศึกษาน้ีใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการพัฒนาตู้เสื้อผ้าและแบบประเมิน

ความพึงพอใจหลังการทดลองใช้ตู้เสื้อผ้าเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงกลุ่มผู้เข้าร่วมการศึกษา คือ ผู้พิการท่ีใช้เก้าอ้ีเข็นและ

เจ้าหน้าท่ีในศนูย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการใน จ.เชียงใหม่ ผลของการศึกษาพบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากท่ีสุด

ในประเด็นระดับความสูงของตู้เสื้อผ้าท่ีเหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย=4.72) และจากคะแนนรวมความพึงพอใจท้ัง 5 ประเด็นพบว่า

ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมาก (คะแนนเฉลี่ย=4.31) จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ารูปแบบและการใช้งานของตู้เสื้อผ้า

สามารถตอบสนองการเข้าถึงการใช้งานได้ดี และยังมีความเหมาะสมกับสภาพบริบทของการใช้ชีวิตประจําวัน รวมถึงการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการด้านการเดิน 

คําสําคัญ: พัฒนา, ตู้เสื้อผ้า, ผู้พิการที่ใช้เก้าอ้ีเข็น 

 

ABSTRACT 

 This article was a research and development study, the aim of study is developing the wardrobe 

for wheelchair users considering wardrobe accessibility for wheelchair users in daily life needs. A 

satisfaction assessment questionnaire was completed by in-depth interview and satisfaction assessment 

after wardrobe trial from wheelchair users and staffs in Center of Empowerment and Vocational 

Development for Person with Disabilities, Chiangmai Province. The results showed that participants had 

greater satisfaction in the point of wardrobe height; including the total satisfaction of 5 keystones of 

wardrobe (average score=4.72 and 4.31 respectively) The study showed that the style and functions of 
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wardrobe were accepted by participants. The developed wardrobe is suitable for daily life activities and 

improve their quality of life. 

Keywords: Development, Wardrobe, Wheelchair users 

 

บทนํา 

ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้พิการเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปีและอาจมีประชากรผู้พิการเพ่ิมสูงขึ้นใน

อนาคต โดยในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีจํานวนประชากรผู้พิการ 1,597,775 คน คิดเป็นร้อยละ 2.43 ของ

ประชากรท้ังประเทศ (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, 2559) ซึ่งมีสาเหตุหลายประการที่ทําให้

ประชากรผู้พิการเพ่ิมขึ้น จากอดีตผู้พิการมีการดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างยากลําบาก เพราะขาดสิ่งอํานวย

ความสะดวกและมีการแบ่งแยกทางสังคมทําให้ผู้พิการเป็นส่วนเกินของสังคม จากอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศ

ไทยมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมมากขึ้น อาทิ ด้านงานสถาปัตยกรรม ด้านงานเทคโนโลยีเพ่ือ

ตอบสนองให้ผู้พิการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายเหมือนกับคนปกติในการดํารงชีวิตประจําวัน  ในจํานวน

ประชากรของผู้พิการที่มีจํานวนมากที่สุดในปี พ.ศ.2559 คือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายมี

จํานวนประชากรผู้พิการสูงถึง 765,561 คน คิดเป็นร้อยละ 48.26 (กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน

พิการ, 2559) ของผู้พิการทั้งหมด ซึ่งผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมีข้อจํากัดการดําเนินชีวิตประจําวัน เพราะต้อง

มีอุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวหรือการเดิน การใช้อุปกรณ์ช่วยอย่างรถเข็นเก้าอ้ีเข็น ทําให้มีปัญหาของ

การเข้าถึงการใช้งานในตัวผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองของกลุ่มผู้พิการโดยตรง การเข้าถึงการ

ใช้งานของเคร่ืองเรือนต่างๆภายในที่พักอาศัย รวมถึงการใช้งานเครื่องเรือนร่วมกับผู้อ่ืน จะเห็นได้ว่าขนาด

สัดส่วนของเคร่ืองเรือนไม่ได้เอ้ือต่อการใช้งานของกลุ่มผู้พิการ ตู้เสื้อผ้าเป็นอีกเครื่องเรือนที่มีความจําเป็นต่อ

การใช้ชีวิตประจําวัน เพราะต้องเก็บเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มประเภทต่างๆ โดยผู้พิการทางการเคลื่อนไหวก็

ต้องการสวมใส่เสื้อผ้าเพ่ือปกปิดร่างกายและการเข้าสู่สังคมเหมือนกับคนปกติ แต่ตู้เสื้อผ้าในปัจจุบันไม่สามารถ

ตอบสนองความสะดวกสบายของการใช้งานของผู้พิการทางการเคลื่อนไหวได้ ในการเข้าถึงของการใช้ตู้เสื้อผ้า

และการหยิบจับใช้สอย รวมถึงการออกแบบเครื่องเรือนยังต้องทําความเข้าใจของกลุ่มผู้ใช้งานหรือผู้พิการใน

การเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือน การออกแบบท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผู้พิการ ตามแนวคิดสิ่งบ่งช้ีวิธีใช้สอย 

(Affordances) ของ Norman (1988) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหน่ึงน้ันทํางานอย่างไร บางคร้ังผู้ใช้

อาจจะท้อถอยที่จะใช้งาน เสียเวลากับการเรียนรู้ดังน้ัน จึงได้สรุปสิ่งบ่งช้ีวิธีใช้สอยที่ต้องมีในการออกแบบตู้เสื้อ
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สําหรับผู้พิการ คือ สัดส่วน สัญลักษณ์ รูปร่างรูปทรง ตําแหน่ง และทิศทาง ที่จะมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้ใช้

หรือผู้พิการในขณะเข้าถึงการใช้งานของตู้เสื้อผ้า กุสุมา ธรรมธํารง (2002) ได้กล่าวไว้ว่าคนทุกคนมีสิทธิหน้าที่ 

และโอกาสเท่าเทียมกัน ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบในกิจการทุกด้าน ทั้งส่วนตัวและ

สาธารณะ ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษา การส่ือสาร การรับรู้ข่าวสาร สวัสดิการ รักษาพยาบาล การประกอบ

สัมมาอาชีวะ และการดํารงชีพอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันหมด แต่ถ้าอาคารสถานที่ต่าง ๆ ไม่ได้รับการ

ออกแบบที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งาน ไม่มีทสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจําวัน

ของแต่ละคนแล้ว ก็จะทําให้หลายคนขาดสิทธิและโอกาสไปโดยสิ้นเชิง จากคํากล่าวข้างต้นผู้ศึกษามี

วัตถุประสงค์ในการศึกษาและพัฒนาตู้เสื้อผ้าสําหรับผู้พิการด้านการเดิน เพ่ือตอบสนองการใช้ชีวิตประจําวัน

ของผู้พิการด้านการเดินให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาและพัฒนาตู้เสื้อผ้าสําหรับผู้พิการที่ใช้เก้าอ้ีเข็น ในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค ์

 การศึกษาและพัฒนาตู้เสื้อผ้าสําหรับผู้พิการที่ใช้เก้าอ้ีเข็น ผู้ศึกษาได้กําหนดกรอบแนวคิดการ

สร้างสรรค์ โดยมีกรอบแนวคิดดังน้ี 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์ตู้เส้ือผ้าสําหรับผู้พิการทีใ่ช้เก้าอี้เข็น 

 

กระบวนการสร้างสรรค ์

การศึกษาและพัฒนาตู้เสื้อผ้าสําหรับผู้พิการที่ใช้เก้าอ้ีเข็น ผู้ศึกษาใช้กระบวนการสร้างสรรค์ โดยเน้น

กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ Design Thinking Process (Steps Involve In Design Thinking 

Process, 2017) ได้แบ่งกระบวนการออกเป็น 5 ขั้นตอนดังน้ี 

การออกแบบและพัฒนาตู้
้

รูแปบของตู้เสื้อผ้าของผู้
พิการที่ใช้เก้าอ้ีเข็นในศูนย์
พัฒนาศักยภาพและอาชีพ
คนพิการใน จ.เชียงใหม่ 

การศึกษาบริบทการใช้ตู้
เสื้อผ้าของผู้พิการที่ใช้เก้าอ้ี
เข็นในศูนย์พัฒนาศักยภาพ
และอาชีพคนพิการใน จ.

ศึกษาพ้ืนที่การใช้สอยของผู้
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รูปที่ 2 กรอบกระบวนสร้างสรรค์ (กระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking Process) 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงวิจัยและพัฒนา ที่ใช้กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ เน้น

กระบวนการคิดเชิงการออกแบบ Design Thinking Process โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งประชากรที่ใช้ใน

การศึกษาครั้งน้ีคือ กลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกอาชีพที่เป็นผู้พิการที่ใช้เก้าอ้ีเข็นในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ

คนพิการใน จ.เชียงใหม่ ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 – เดือนมกราคม 2560 อายุระหว่าง 15-50 ปี ที่ยินดีเข้า

ร่วมการศึกษาด้วยความสมัครใจ จํานวนผู้เข้าร่วมการศึกษารวมทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งแบ่งขั้นตอนการดําเนินการ

ออกแบบตู้เสื้อผ้าได้ดังต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจพฤติกรรม (Empathy) การศึกษาสภาพบริบทสภาพแวดล้อมของผู้พิการด้านการ

เดินในการใช้ตู้เสื้อผ้าและการสวมใส่เสื้อผ้าในการใช้ชีวิตประจําวัน รวมถึงการศึกษาแนวคิดภาคเอกสารและ

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างโจทย์ (Define) การกําหนดประเด็นการเข้าถึงการใช้งานของผู้พิการด้านการเดินที่มี

ต่อตู้เสื้อผ้าเพ่ือเป็นกรอบในการออกแบบในข้ันตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 หาแนวความคิด (Ideate) กระบวนการหาแนวความคิดต่างๆ โดยกําหนดตามประเด็น

การใช้งานของผู้พิการด้านการเดินในการเข้าถึงตู้เสื้อผ้าที่ได้ประเด็นจากขั้นตอนที่ 2 มาออกแบบ 

ขั้นตอนที่ 4 สร้างต้นแบบ (Prototype) จากผลสรุปของแนวทางการออกแบบนํามาสู่กระบวนการ

สร้างต้นแบบของตู้เสื้อผ้าเพ่ือใช้ในการทดลองกับผู้พิการด้านการเดินจริง 
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ขั้นตอนที่ 5 ทดลองและประเมิน (Test) นําต้นแบบที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้งานจริงกับผู้พิการด้านการ

เดิน และให้ผู้พิการด้านการเดินรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมกับตู้เสื้อผ้าได้ประเมินความพึงพอใจของการใช้งาน

และรูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทการใช้งานจริง 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค ์

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 65) และเพศหญิง (รอ้ยละ 35) ซึ่งผู้

ฝึกอาชีพที่เป็นผู้พิการที่ใช้เก้าอ้ีเข็นจํานวน 12 คน (ร้อยละ 60) และเจ้าหน้าที่ จํานวน 8 คน (ร้อยละ 40) 

ร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมการศึกษามีอายุมากกว่า 36 ปี 

 จากการศึกษาสภาพแวดล้อมภายในห้องพักอาศัยของผู้พิการ ภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคน

พิการหยาดฝน จังหวัดเชยีงใหม่ โดยรูปแบบของการจัดที่พักภายในห้องระหว่างเตียงนอนและตู้เสื้อผ้า ดังแสดง

ในรูปที่ 3 จึงเป็นข้อมูลในการศึกษาการออกแบบและพัฒนาตู้เสื้อผ้าสําหรับผู้พิการที่ใช้เก้าอ้ีเข็น ดังแสดงใน

รูปที่ 4 และ 5 ตามลําดับ 

 

 

รูปที่ 3 รูปแบบตู้เส้ือสําหรับผู้พกิาร ภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวดัเชียงใหม่ 
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รูปที่ 4 ผลกระบวนการออกแบบตู้เส้ือสําหรับผู้พิการที่ใช้เก้าอี้เข็น จากประเด็นของการศึกษา 

 

รูปที่ 5 ผลกระบวนการออกแบบตู้เส้ือสําหรับผู้พิการที่ใช้เก้าอี้เข็น ภายใต้สภาพแวดล้อมภายในทีพ่ักอาศัย 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในด้านการศึกษาและพัฒนาตู้เสื้อผ้าสําหรับผู้พิการท่ีใช้เก้าอ้ีเข็น ผู้ศึกษาได้

สรุปแนวทางการออกแบบแบ่งออก 5 ประเด็นด้วยกันดังน้ี 

ประเด็นที่ 1 ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงตู้เสื้อผ้าได้สะดวก จึงได้มีการปรับเปลี่ยนการเข้าถึงตู้เสื้อผ้าแบบ

เปิด ที่ใช้ผ้าม่านแทนบานประตูตู้ ดังแสดงในรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 ภาพการทดลองการใช้งานของการเข้าถึงตูเ้ส้ือผ้า 

ประเด็นที่ 2 ผู้พิการไม่สามารถหยิบจับสิ่งของที่อยู่สูงได้สะดวก จากการศึกษาพบว่าความสูงที่

เหมาะสมในกรณีศึกษานี้ ไม่ควรเกิน 140 เซนติเมตร จึงนําค่ามาตรฐานเฉลี่ยมาออกแบบตามขนาดดังกล่าว 

ดังแสดงในรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7 ภาพแสดงการทดลองการหยิบจับส่ิงของภายในตู้เส้ือผ้า 

 



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1537 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ประเด็นที่ 3 ผู้พิการไม่สามารถหยิบจับสิ่งของในที่อยู่ลึกและอยู่ข้างล่างได้สะดวก จากประเด็น

ดังกล่าวจึงได้ออกแบบช้ันเก็บเสื้อผ้าที่ยกระดับจากการแขวนบนราว เพ่ือให้อยู่ในระดับการใช้งาน ดังแสดงใน

รูปที่ 8 

 

 

รูปที่ 8 ภาพแสดงการทดลองการใช้งานของช้ันเก็บเส้ือผ้าที่แขวนบนราวในตูเ้ส้ือผ้า 

ประเด็นที่ 4 ผู้พิการไม่มีพ้ืนที่ของการแต่งตัวและเป็นส่วนตัว จากประเด็นดังกล่าวผู้ศึกษาได้ออกแบบ

ผนังด้านข้างย่ืนออกมาเพ่ือสร้างความเป็นส่วนตัวมากขึ้นในขณะการเปลี่ยนกางเกง และได้ข้อเสนอแนะจากผู้

พิการ ว่าผ้าม่านก็สามารถปกปิดในขณะเปลี่ยนเสื้อได้สําหรับผู้พิการหญิง ดังแสดงในภาพที่ 9 

 

รูปที่ 9 ภาพแสดงการทดลองการใช้งานในประเด็นการแต่งตวัของผู้พกิารหญงิ 
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ประเด็นที่ 5 ผู้พิการมีปัญหาการสวมใส่กางเกง จากประเด็นดังกล่าวผู้ศึกษาได้ออกแบบที่สําหรับพยุง

ตัวในการเปลี่ยนกางเกงท่ีออกแบบมาในรูปแบบพับเก็บได้ เพ่ือลดปัญหาของการเข้าถึงตู้เสื้อผ้า ในส่วนของผู้

พิการได้เสนอแนะเร่ืองความสูงของตัวพยุงที่มากไป ให้ลดขนาดลงตามการวัดสัดส่วนค่ามาตรฐานเฉลี่ยใหม่อีก

ครั้ง เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ดังแสดงในภาพที่ 10 

 

รูปที่ 10 ภาพแสดงการทดลองการพยุงตวัของผู้พิการในการเปล่ียนกางเกง 

เมื่อทําการปรับปรุงตามที่สัมภาษณ์เชิงลึกแล้ว จึงได้ทําเป็นตัวต้นแบบ โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาได้เข้า

ร่วมประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของตู้เสื้อผ้าต้นแบบ ดังแสดงในรูปที่ 11 และ 12 ตามลําดับ 

 

รูปที่ 11 ผลการสร้างต้นแบบเพื่อใช้ในการทดลองและประเมินความพึงพอใจ 

ภายในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จงัหวัดเชียงใหม่ 
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รูปที่ 12 ขั้นตอนการทดลองและประเมินผลการใช้งานของตู้เส้ือผ้า 

ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ในส่วนของสรุปผลรวมทุกประเด็น ผู้เข้าร่วมการศึกษามีความพึง

พอใจมาก (ค่าเฉล่ีย 4.13) โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านของการหยิบจับสิ่งของ ที่มีความสูงเหมาะสมท่ี 

140 เซนติเมตร และมีความพึงพอใจมากด้านตู้เสื้อผ้าต้นแบบสามารถเข้าถึงได้ง่ายกับการใช้งาน ดังแสดงใน

ตารางที่ 1 โดยมีเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นดังน้ี 

4.51 – 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากที่สุด 

3.51 – 4.50 หมายความว่า พึงพอใจมาก  

2.51 – 3.50 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อย 

1.00 – 1.50 หมายความว่า พึงพอใจน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยความคิดเห็นของผู้พิการและเจ้าหน้าที่ ในประเมินความ  

พึงพอใจของตู้เส้ือผ้า ปรากฏผลการวิเคราะห์ ตามค่าตาราง 1 ดังนี้ 

รายการการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

( X ) 

ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความพึงพอใจ 

1. ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึงตู้เสื้อผ้าได้สะดวก 

   1.1 ตู้เปิดโล่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย 4.69 0.46 

 

พึงพอใจมากทีสุ่ด 

   1.2 ใช้ผ้าม่านแทนบานประตู 4.00 1.12 พึงพอใจมาก 

   1.3 ความอึดอัดในการใช้งาน 3.77 0.90 พึงพอใจมาก 

2. ผู้พิการไม่สามารถหยิบจับสิ่งของที่อยู่สูงได้สะดวก 

   2.1 หยิบจับผ้าที่แขวนบนราวได้ง่าย 4.77 0.58 

 

พึงพอใจมากทีสุ่ด 

   2.2 สามารถจัดเก็บผ้าได้ด้วยตัวเอง 4.62 0.74 พึงพอใจมากทีสุ่ด 

   2.3 เอื้อมจับส่ิงของอื่นๆ ได้ง่าย 4.77 0.58 พึงพอใจมากทีสุ่ด 

3. ผู้พิการไม่สามารถหยิบจับสิ่งของในที่อยู่ลึกและข้างล่างได้ 

   3.1 หยิบจับของที่อยู่ด้านในได้สะดวก 4.31 0.83 

 

พึงพอใจมาก 

   3.2 การใช้สอยภายในตู้ทําได้ง่ายไม่ยุ่งยาก 4.46 0.64 พึงพอใจมาก 

   3.3 สามารถหยิบจับของที่อยู่ด้านล่างได้ 3.92 1.22 พึงพอใจมาก 

4. ผู้พิการไม่มีพื้นที่ของการแต่งตัวและเป็นส่วนตัว 

   4.1 ผนังด้านข้างของตู้เส้ือผ้ามีส่วนปกป้องการเป็นส่วนตัว 4.00 1.05 

 

พึงพอใจมาก 

   4.2 สามารถสวมใส่กางเกงโดยไม่อาย 3.85 1.18 พึงพอใจมาก 

5. ผู้พิการมีปัญหาการสวมใส่กางเกง 

   5.1 มีส่วนในการรองรับการสวมใส่กางเกง 3.38 1.09 

 

พึงพอใจ 

   5.2 สามารถพยุงตัวขึ้นจากรถเข็นเก้าอี้เข็น 3.23 1.26 พึงพอใจ 

สรุปผลรวมทุกประเด็น 4.31 0.83 พึงพอใจมาก 
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สรุปผล 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาตู้เสื้อผ้าสําหรับผู้พิการที่ใช้เก้าอ้ีเข็น โดยมุ่งเน้นประเด็นและ

ปัญหาการเข้าถึงของการใช้งานตู้เสื้อผ้าสําหรับผู้พิการด้านการเดินเป็นกรอบในการศึกษาและพัฒนาเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการในการใช้ชีวิตประจําวัน จากการศึกษาพบว่าผู้พิการที่ใช้เก้าอ้ีเข็นไม่สามารถเข้าถึงการ

ใช้งานตู้เสื้อผ้าได้สะดวก ไม่สามารถหยิบจับสิ่งของที่อยู่สูงได้สะดวก และไม่สามารถหยิบจับสิ่งของในที่อยู่ลึก

และข้างล่างได้ จากการศึกษาและข้อแนะนําของ สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

(2558) พบว่า ตู้เสื้อผ้าควรมีความสูงในระดับที่เหมาะสม จากกรณีศึกษาในกลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้ฝึกอาชีพที่เป็น

ผู้พิการที่ใช้เก้าอ้ีเข็นในศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการใน จ.เชียงใหม่ พบว่า ความสูงที่เหมาะสมคือ 

ไม่เกิน 140 เซนติเมตร รวมถึงการที่ผู้พิการไม่มีพ้ืนที่ของการแต่งตัวและมีปัญหาการสวมใส่กางเกง 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้พิการด้านการเดินในการทดลองใช้งานตู้เสื้อผ้า พบว่า ใน

ภาพรวมทั้ง 5 ประเด็น มีความพึงพอใจมาก แสดงให้เห็นว่ารูปแบบและการใช้งานของตู้เสื้อผ้าสามารถ

ตอบสนองการเข้าถึงรวมถึงการใช้งานที่เหมาะสมในด้านการหยิบจับใช้สอย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ

สอดคล้องกับ Wilkinson และ De Angeli (2014) การออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและเน้นการมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ิมประสบการณ์ผู้ใช้งานและศักยภาพในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ลดความ

ผิดพลาดของการเข้าถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับ กัมพล แสงเอ้ียม (2559) พบว่า การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้มีชีวิตจึงขาดแนวคิด Affordance ตัวที่บ่งบอกการใช้ของอุปกรณ์ที่สามารถแยกได้เป็นสองส่วน

คือ ส่วนที่รับรู้ (Perception) และส่วนที่กระทํา (Action) ดังน้ันจะเห็นได้ว่าส่วนรับรู้จะมีผลกระทบกับส่วนที่

กระทําเสมอ ส่วนสําคัญที่ช่วยในการประมวลผลหน้าที่เพ่ิมเติมคือ ข้อจํากัดบนตัวบริบท (Constraint) ซึ่ง

สอดคล้องกับความเห็นของ สกล ธีระวรัญญ (2554) ในเรื่องการทดสอบความสามารถในการใช้ผลิตภัณฑ์ 

(Usability Testing) กล่าวไว้ว่า “ผู้ใช้จะใช้ระบบที่เขาเข้าใจ” น่ันหมายความว่าถ้าระบบน้ันทําให้ชีวิตยากขึ้น 

ก็จะไม่มีใครใช้ ดังน้ันประโยชน์ของการทดสอบความสามารถในการใช้งานจะช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์น้ันใช้งาน

ง่าย (easy-to-use) ช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้และเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางาน ป้องกันความ

ผิดพลาดจากการใช้งานและลดเวลาในการทําความเข้าใจในการใช้งานส่วนต่างๆ ของตู้เสื้อผ้าได้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษานี้ ผู้เข้าร่วมการศึกษาได้เสนอแนะเพ่ิมเติม เช่น 1) เพ่ิมที่เก็บของส่วนตัวให้อยู่ด้านล่าง

ของตัวตู้เสื้อผ้า 2) ลดขนาดของความสูงของที่พยุงตัวในการเปลี่ยนกางเกงให้มีขนาดสอดคล้องกับด้านข้างของ

เก้าอ้ีเข็น 3) เพ่ิมการใช้งานของผ้าม่านให้ใช้งานปิดก้ันการมองเห็นของการเปลี่ยนเสื้อผ้าของสุภาพสตรีซึ่งผล

การศึกษาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งน้ีสามารถเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการปรับปรุง

ประยุกต์และพัฒนาเป็นตู้เสื้อผ้าของผู้พิการภายในบ้านและหน่วยงานราชการหรือศูนย์พัฒนาศักยภาพอาชีพ

คนพิการให้ตอบสนองความต้องการอย่างสูงสุดต่อไป 
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การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความสัมพันธ์ของวัตถุเบญจรงค์ และรปูทรงอิสระ   

เปศล  อัศวปรมิตชัย1* 

 

The study and creative painting of a relationship between benjarong objects  

and free-form 
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1 Department of Visual Arts Faculty of Arts and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna 

* Corresponding author. E-mail: Pesol_h_b_mance@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ   

 เครื่องเบญจรงค์ ศิลปหัตถกรรมของไทยที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบัน งานวิจัย

สร้างสรรค์หัวข้อ การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความสัมพันธ์ของวัตถุเบญจรงค์ และรูปทรงอิสระ 

นําเสนอเน้ือหาของเคร่ืองเบญจรงค์ โดยนํารูปทรงของเคร่ืองใช้ที่มีความสัมพันธ์กับรูปทรงอิสระและรูปทรง

ธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ และอัญมณี ให้เช่ือมโยงถึงกัน เป็นการสร้างเรื่องราวส่วนหน่ึงของศิลปวัฒนธรรมไทย

แบบร่วมสมัย สู่ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าของวัตถุร่วมกับผู้ที่ทําหน้าที่อนุรักษ์เครื่องเบญจรงค์จากอดีตถึงปัจจุบัน 

เปรียบดังจิตวิญญาณของวัตถุอันอบอวลไปด้วยความเป็นมาและความเช่ือตามวิถีชีวิตของมนุษย์ สะท้อนความ

จริงตามธรรมชาติในความหมาย แรกแย้ม ผลิบาน โรยรา และเกิดซ้ํา  

งานวิจัยสร้างสรรค์เล่มน้ีได้ทําการศึกษาและรวบรวมประวัติเครื่องเบญจรงค์สมัยอยุธยา ธนบุรี และ

รัตนโกสินทร์  โดยสังเขป อาทิ เช่น โถเบญจรงค์ทรงโกศ ชุดนํ้าชา ถ้วยและชาม เป็นต้น กระบวนการเขียน

ลายนํ้าทอง รูปแบบของลาย อาทิ เช่น ลายกนก ลายนรสิงห์ ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายเทพพนม และการผูกลาย

ดอกไม้ต่างๆ เป็นต้น การศึกษาผลงานของศิลปินที่ผู้วิจัยได้รับอิทธิพลรูปแบบทางทัศนศิลป์-จิตรกรรม และนํา

ข้อมูลดังกล่าวมาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีอะคริลิค ชุด กลิ่นอายของสิ่งสืบทอด จํานวน 5 ช้ิน ใน

รูปแบบเหมือนจริงร่วมกับรูปแบบก่ึงนามธรรม โดยใช้หลักการจัดวางองค์ประกอบและทัศนธาตุทางศิลปะใน

การสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดเป็นรูปแบบเฉพาะตน และบันทึกข้อมูลวิธีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเป็นขั้นตอน 
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รวมถึงการวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ โดยผู้วิจัยได้รับฟังคําวิจารณ์และความคิดเห็นในมุมมองต่างๆถึงปัญหา

และแนวทางการแก้ไข้เพ่ือนําไปพัฒนา ให้เกิดองค์ความรู้สู่การเผยแพร่แนวทางศิลปะอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่

สนใจศึกษาต่อไปในอนาคต 

คําสําคัญ จิตรกรรม, เบญจรงค,์ รูปทรงอิสระ, ความสัมพันธ์, ศิลปวัฒนธรรม 

ABSTRACT 

Benjarong ware is a traditional Thai craft that has been passed down to us through 

generations. The object of this creative research and painting series "The Study and Creative 

Painting of a Relationship between Benjarong Objects and Free Form" is to create a work of 

Thai contemporary art as a way of honoring and conserving the tradition of Benjarong ware 

for posterities. Their forms were used in painting compositions together with other free forms 

and organic elements such as flowers and gem stones to symbolize the spirit of objects that 

were imbued with the past and traditional believes, reflecting the eternal natural cycle of 

budding, blooming, withering and rebirth.  

The researcher studied and collected a brief history of Benjarong ware in Ayutthaya, 

Thonburi and Rattanakosin period. The study includes urn shape Benjarong, tea sets, bowls 

and plates, special technique of decorating with gold painting or 'lai num tong' and 

traditional Thai patterns such as  'lai kranok, 'lai norasingha', 'poom kao bin', 'thep panom' 

and various ways to create flowery patterns. The researcher also studied the works of the 

artists whose painting styles he appreciates. Together they form the basis of the creative 

painting series "Aroma of Tradition" which comprises of five paintings in realistic mixed with 

semi abstract style. In these paintings the visual elements were used in artistic composition 

to create an individual style. The creative process was recorded systematically including the 

analyses of the work from different points of view to make aware of the challenges and 
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solution for the future. The researcher hope the knowledge and information will help in the 

understanding of the artistic work for those who are interested. 

Keywords Painting, Benjarong, Free form, Relationship, Art and culture 

บทนํา 

การอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทยในปัจจุบัน ไม่เพียงเป็นเคร่ืองแสดงออกถึงความเจริญและ

เชิดชูเกียรติ ความภาคภูมิใจของบุคคลและประเทศชาติเท่าน้ัน ยังคงเป็นสิ่งที่แสดงถึงบุคลิกลักษณะประจํา

ชาติ ที่สามารถกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข คําว่าศิลปะ เมื่อรวมกับคําว่า 

วัฒนธรรมไทย มีความเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีต ที่เริ่มต้นมาจากการคิด ผลิตสร้าง เพ่ือความอยู่

รอดต่อการดํารงชีวิต และค่อยๆพัฒนาไปสู่การสนองตอบคุณค่าทางความรู้สึกในจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการละเล่น 

การแสดง การร้องเพลง พฤติกรรม ฯลฯ ในด้านเครื่องมือช่าง หรือ งานช่าง เครื่องใช้  หรือที่ปรากฏออกมาใน

รูปของศาสนา พิธีกรรมความเช่ือ โดยมีการสืบสาน ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น ในบริบทของ เครือญาติ ครูสู่ศิษย์ ปัญญาชน

สู่ปัญญาชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการที่นําไปสู่คุณค่าความงามของภูมิปัญญา  ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ไปบ้างตามยุคสมัย เพียงต้องการรักษาสิ่งที่ดีให้คงอยู่ คู่ขนานกันไปร่วมกัน แต่ในปัจจุบัน เยาวชนรุ่นใหม่ ได้ให้

ความสนใจกับสื่อ เทคโนโลยีต่างๆ ในกระแสยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ดําเนินไปอย่างรวดเร็ว กับการรับวัฒนธรรมใหม่

ที่ให้นํ้าหนักมากกว่าการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรากของไทย โดยคุณค่าทางจิตใจกลายเป็นสิ่งที่ฉาบฉวย 

ซึ่งเกิดความเหลื่อมล้ําแตกต่างในสัดส่วนของความรู้และความเข้าใจของคนในชาติ ที่ไม่อาจให้ความสนใจถึง 

ความเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยที่แท้จริง รวมไปถึงการเผยแพร่ที่จํากัดเฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้ความรู้สึกภาคภูมิใจที่

มีต่อศิลปวัฒนธรรมไทยลดลง   

ศิลปหัตถกรรม เป็นศิลปวัฒนธรรมไทยประเภทหน่ึง ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของไทย ผ่านระดับของ

ช่างฝีมือ โดยการเขียนหรือการวาด ถือเป็นหน่ึงในประเภทของศิลปหัตถกรรม การเขียนลวดลายไทย การผูก

ลาย ลงบนวัตถุเครื่องใช้ ด้วยความบรรจงประณีต เพ่ือให้เกิดคุณค่าความงามให้อยู่ร่วมกับวิถีชีวิต เครื่องเบญจ

รงค์คือศิลปหัตถกรรม ต้ังแต่สมัยโบราณ เครื่องถ้วยเบญจรงค์ของไทยในอดีตใช้การส่ังทําที่ประเทศจีนตาม

ความคิดและลวด ลายของไทย การสั่งทําน้ันจะมีช่างของไทยเดินทางไปควบคุมการผลิตเพ่ือให้ได้รูปลักษณะที่ 

เป็นแบบไทย สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 เครื่องถ้วยเบญจรงค์ของ

ราชวงศ์ไทยช้ันสูงได้สั่งทําที่เมืองจิงเต๋อเจ้ิน และจากเตาเผาที่มณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุ้ง เครื่องเบญจรงค์ที่สั่ง
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ทําจากเมืองจิงเต๋อเจิ้น มักเป็นของใช้ในราชสํานักเพราะเน้ือดินป้ันละเอียด แกร่ง และช่างมีฝีมือดี เขียนลาย

ได้ละเอียดสวยงาม ต้นกําเนิดของเคร่ืองเบญจรงค์ได้ใช้สีวาดระบายเพียง 3 สี ต่อมาได้พัฒนาเคร่ืองเบญจรงค์

มี 5 สี คือ สีขาว สีเหลือง สีดํา สีแดง และสีเขียว ( คราม ) ดังน้ัน ช่ือที่เรียกว่า “เบญจรงค์ ” หมายถึง เครื่อง

เคลือบที่มีการวาดสีลงไป 5 สี ปัจจุบันมีการใช้สีมากกว่า 30 สี เครื่องเบญจรงค์มีการออกแบบลวดลายต่าง ๆ 

ด้วยการวาดสี 5 สี ลวดลายที่เป็นที่รู้จักได้แก่ ลายกนก ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายเทพพนม ลายนรสิงห์ รวมตลอด

ถึงลวดลายดอกไม้ ลายสัตว์ และลวดลายจากเรื่องรามเกียรต์ิ เป็นต้น ลวดลายที่วาดลงในเครื่องเบญจรงค์ 

สะท้อนถึงภูมิปัญญาช่างไทย มีวัฒนธรรม ตามความเช่ือของไทย และวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งแฝงไว้ด้วยแก่นแท้ 

ของจิตวิญญาณ   

ดังน้ันความสําคัญ ในการศึกษาประวัติความเป็นมาเพ่ือนําทุนทางศิลปวัฒนธรรม เบญจรงค์ มา

สร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะทางจิตรกรรม โดยการเพ่ิมเติมแนวความคิด และอัตลักษณ์ส่วนตัวของผู้วิจัย เพ่ือ

แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง รูปทรงวัตถุน่ิงของเบญจรงค์ร่วมกับรูปทรงอิสระ จึงเกิดเป็นการสร้างเป็นองค์

ความรู้ทางศิลปะอีกแนวทางหน่ึง และการอนุรักษ์ที่สามารถนําไปต่อยอดองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 

รวมถึงการเผยแพร่ผลงานศิลปะเพ่ือให้ชุมชน ได้เรียนรู้และเข้าใจ ในรูปแบบและแนวความคิดของผลงาน

จิตรกรรม รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของไทย 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1.เพ่ือนําแรงบันดาลใจจากการศึกษาเบญจรงค์มาสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวัตถุเบญจรงค์และ

รูปทรงอิสระด้วยเทคนิคสีอะคริลิค 

2.เพ่ือศึกษาประวัติและความเป็นมาในลักษณะด้ังเดิมของเบญจรงค์ 

3.เพ่ือสร้างองค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม และจัด

แสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรม เพ่ือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์

จิตรกรรม 

4.เพ่ือให้นักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยและเป็นการบูรณาการเข้าสู่การศึกษาและ

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม 
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กรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์/วธิีการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

การศึกษาความเป็นมาลวดลาย  
สี ประเภทรูปแบบของเบญจรงค์
และลายนํ้าทอง 

 

ทบทวนวรรณกรรม(literature 
review)  
เอกสารอ้างอิง งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
บทความจากแหล่งสืบค้นออนไลน์ 

- ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรม 
- ข้อมูลกระบวนผลิตและการ

เขียนลาย 
-  ข้อมูลการสร้างรูปทรง

เช่ือมโยงความหมาย 
 

 

สร้างภาพร่างต้นแบบ(Sketch)โดยใช้รูปแบบจาก 
รูปทรงเบญจรงค์ สี ขาว ดํา เหลือง แดง เขียว
(คราม) และลวดลายพ้ินฐาน คือ ลายกนก พุ่ม
ข้าวบิณฑ์ นรสิงห์ เทพพนม ดอกไม้ และ สัตว์
ต่างๆ ฯลฯ ใช้รูปแบบของรูปทรงอิสระ ที่มีที่มา
จากธรรมชาติ ร่วมกับอารมณ์ความรู้สึก 

 

ให้ประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญในสาขา
เฉพาะทาง(Peer Review) 

ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม ตามคําแนะนํา 

ผลงานสร้างสรรค์  ความสัมพันธ์ของวัตถุเบญจรงค์ และรปูทรงอิสระ   
 

สรุปผลจัดทํารายงานผลการวิจัย  

กําหนดแนวความคิด เรื่องราวในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 

 

สรุปผล ผ่าน 

เริ่มกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานและปรับปรุงแก้ไข 
 

จัดแสดงนิทรรศการเผยแพรผ่ลงานสร้างสรรค์ 
 

จัดพิมพ์สูจิบัตรผลงานสร้างสรรค์ 

สรุปผล 
ไม่ผ่าน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ด้านวิชาการ 

   1.1 ได้สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ของเบญจรงค์ในรูปแบบเฉพาะตน 

   1.2 นักศึกษาได้รู้และเข้าใจข้ันตอนการทําวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีอะคริลิค 

2. ด้านสังคมและชุมชน 

   2.1 สามารถสร้างความหมายของอารมณ์ความรู้สึกทีส่ัมพันธ์ของวัตถุเบญจรงค ์

   2.2 ได้เผยแพร่ผลงานจิตรกรรมความสัมพันธ์ของวัตถุเบญจรงค์ และรูปทรงอิสระ เพ่ือการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในลกัษณะผลงานสร้างสรรค์ ที่เผยแพร่ในระดับสถาบันขึ้นไปจากคณะกรรมการตาม

เกณฑ์ สกอ. กําหนด 

3. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนท่ีนาํผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

   3.1 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  คณะ

วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

 

สมมติฐานการวิจัย 

 จากการศึกษาประวัติเครื่องเบญจรงค์ ทั้งรูปทรง ลวดลาย และสีต่างๆ ร่วมกับดอกไม้ และอัญมณี 

สามารถสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีแนวทางทัศนศิลป์รูปแบบเหมือนจริงร่วมกับรูปแบบก่ึงนามธรรม 

สะท้อนความหมายของเรื่องราวของการสืบทอดคุณค่าทางวัตถุเครื่องเบญจรงค์ และความเป็นจริงตาม

ธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตเนือ้หา  

   1.1 การศึกษาประวัติความเป็นมาของเบญจรงค์และลายนํ้าทอง 

   1.2 การศึกษาลักษณะ ลวดลาย สี ประเภทและรูปแบบของเบญจรงค์และลายนํ้าทอง 

   1.3 การศึกษาในแนวทางศิลปะทัศนศิลป์-จิตรกรรม 

     1.4 การศึกษรูปทรงนามธรรมในงานศิลปะ 
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   1.5 งานวิจยัที่เก่ียวข้อง  

2. ขอบเขตด้านรูปแบบ  

   2.1 ผลงานจิตรกรรมรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และรูปแบบก่ึงนามธรรม (Semi Abstract)  

3. ขอบเขตด้านเทคนิค 

   3.1 ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีอะคริลิค (Acrylic Color) ลงบนเฟรมผ้าใบ (Canvas) ขนาด 60×80 

เซนติเมตร จํานวน 5 ช้ิน 

 

แนวคิดทฤษฎีในการสรา้งสรรค ์

1. การศึกษาประวัติความเป็นมาของเบญจรงค์และลายน้ําทอง 

การทําเครื่องเบญจรงค์ถือได้ว่า เป็นงานด้านศิลปหัตถกรรมของไทยที่มีมาต้ังแต่สมัยโบราณ เครื่อง

ถ้วยเบญจรงค์ของไทยในอดีตใช้การส่ังทําที่ประเทศจีนตามความคิดและลวด ลายของไทย การสั่งทําน้ันจะมี

ช่างของไทยเดินทางไปควบคุมการผลิตเพ่ือให้ได้รูปลักษณะที่ เป็นแบบไทย สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุง

รัตนโกสินทร์ช่วงศตวรรษที่ 18 และ 19 เครื่องถ้วยเบญจรงค์ของราชวงศ์ไทยช้ันสูงได้สั่งทําที่เมืองจิงเต๋อเจิ้น 

และจากเตาเผาที่มณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุ้ง เครื่องเบญจรงค์ที่สั่งทําจากเมืองจิงเต๋อเจิ้น มักเป็นของใช้ในราช

สํานักเพราะเน้ือดินป้ันละเอียด แกร่ง และช่างมีฝีมือดี เขียนลายได้ละเอียดสวยงาม  

เครื่องถ้วยลายน้ําทอง จะเป็นเคร่ืองป้ันดินเผา ที่เขียนลายด้วยวิธีลงยา เช่นเดียวกันกับเครื่องเบญจ

รงค์ แต่จะใช้สีทองที่ทําจากทองคํา เครื่องถ้วยลายนํ้าทอง ได้รับความนิยมมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

พุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เริ่มต้นมาจากการสั่งทําเคร่ืองถ้วยลายนํ้าทองจาก

ประเทศจีน และผลิตภัณฑ์ที่ยังมีการนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาล

ที่ 2 ( พ.ศ.2352 ) ทรงเป็นผู้ส่งเสริมที่สําคัญในการใช้เครื่องถ้วยลายนํ้าทองจนเป็นที่นิยมในราช สํานัก มีการ

เขียนลายกนก ลายดอกไม้ ลายเครือเถา ลายประจํายาม ลายครุฑ ลายกินรี ลายเทวดา ลายยักษ์ ตลอดจน 

สัตว์ในหิมพานต์และลายสัตว์จริงได้ถูกผูกเป็นลายลงบนเครื่องถ้วยลายนํ้าทอง และลายที่นิยมกันมากในสมัย

น้ัน คือ ลายดอกกุหลาบ ดอกโบต๋ัน และดอกไม้สี่ฤดูซึ่งเป็นดอกไม้มงคล จากการศึกษาวิจัยค้นพบหลักฐานว่า

ในสมัยรัชกาลที่ 2 มีครอบครัวลาวเวียงจันทร์ และลาวพวน อพยพมาต้ังบ้านเรือนในพระราชอาณาจักร โดย

เฉพาะที่เมืองฉะเชิงเทรา ได้มีการพระราชทานชามเบญจรงค์ให้กับมูลนายลาว  
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รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เครื่องเบญจ

รงค์ได้มีการผลิตในประเทศญี่ปุ่นและส่งมาขายในประเทศไทย แต่ไม่เป็นที่แพร่หลายเพราะไม่ได้รับความนิยม 

จึงมีจําหน่ายในช่วงเวลาสั้น และนักสะสมเครื่องเบญจรงค์ในระยะน้ันเรียกว่า “ เคร่ืองถ้วยเบญจรงค์ญี่ปุ่น ”  

ปัจจุบันเครื่องเบญจรงค์ได้กลับมาสู่ความนิยม ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ใช้เครื่องเบญจรงค์เป็น

เครื่องประดับตกแต่งบ้าน เคร่ืองเบญจรงค์ถือเป็นของที่ระลึกและของขวัญที่มีความเป็นเอกลักษณ์สวยงาม 

หรูหรา และมีคุณค่าสูงสําหรับจะใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น ของขวัญวันแต่งงาน (ประวัติเครื่องเบญจรงค์ 2554 

ออนไลน์) 

   1.1 แนวคิดที่นําไปใช้ในการสร้างสรรค์ 

    การศึกษาประวัติความเป็นมาของเบญจรงค์ลายนํ้าทองทําให้ได้ทราบถึงวิธีการและรูปแบบของลาย

นํ้าทองและรูปทรงต่างๆของเบญจรงค์ ที่ผู้วิจัยสามารถนํามาเป็นต้นแบบของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม  

การตัดเส้น การเขียนลาย และเลือกประเภทของรูปทรงมาใช้ในการทํางาน 

 

2. การศึกษาลักษณะ ลวดลาย สี ประเภทและรูปแบบของเบญจรงค์และลายน้ําทอง 

ต้นกําเนิดของเครื่องเบญจรงค์ได้ใช้สีวาดระบายเพียง 3 สี ต่อมาได้พัฒนาเคร่ืองเบญจรงค์มี 5 สี คือ 

สีขาว สีเหลือง สีดํา สีแดง และสีเขียว ( คราม ) ดังน้ัน ช่ือที่เรียกว่า “ เบญจรงค์ ” หมายถึง เครื่องเคลือบที่มี

การวาดสีลงไป 5 สี ปัจจุบันมีการใช้สีมากกว่า 30 สี เครื่องเบญจรงค์มีการออกแบบลวดลายต่างๆ ด้วยการ

วาดสี 5 สี ลวดลายที่เป็นที่รู้จักได้แก่ ลายกนก ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายเทพพนม ลายนรสิงห์ รวมตลอดถึง

ลวดลายดอกไม้ ลายสัตว์ และลวดลายจากเรื่องรามเกียรต์ิ เป็นต้น ลวดลายที่วาดลงในเคร่ืองเบญจรงค์ 

สะท้อนถึงภูมิปัญญาช่างไทย มีวัฒนธรรม ตามความเช่ือของไทย และวิถีชีวิตของคนไทย กรรมวิธีการผลิต  

หรือการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์  มีความสําคัญอย่างย่ิง  ผู้ผลิตต้องมี ความชํานาญ  มีความรู้

ความสามารถ  เข้าใจในเทคนิคต่างๆ  อย่างเพียงพอ  ในการผลิตเคร่ืองเบญจรงค์ แต่ละชนิด  รวมไปถึง

อุปกรณ์  และเคร่ืองมือต่างๆ  ที่ช่วยในการผลิต  กระบวนการผลิตจนได้เครื่องเบญจรงค์มีสองงขั้นตอนหลักๆ 

คือการผลิตเซรามิคของขาว  หรือเคร่ืองขาว  และกระบวนการเขียนลายเคร่ืองเบญจรงค์ เครื่องขาว  หรือของ

ขาว  จะเป็นภาชนะรูปทรงต่างๆ  มีสี ขาว  อาทิเช่น  โถประดับ  จาน  ชาม  แก้วนํ้า  หม้อ ข้าว  ขันข้าว  

แจกัน  ชุดนํ้าชา  และกาแฟ  เป็นต้น  ลักษณะการเคลือบของของขาวน้ันมี  2  ลักษณะ  คือ  เคลือบ เงา  
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และเคลือบด้าน  ซึ่งเมื่อนํามาผลิตเป็นเครื่องเบญจรงค์แล้ว  จะให้ความสวยงามที่แตก ต่างกันไป  เครื่องขาว  

หรือของขาวนี้  สามารถซื้อได้จากโรงงานในอําเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสระบุรี  ราคารับ

ซื้อขึ้นอยู่กับแบบ  และขนาดของเคร่ืองขาวที่ใช้   

เครื่องถ้วยเบญจรงค์ และลายนํ้าทอง มีการปรับปรุง และคิดค้นรูปแบบ และลวดลายใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น

ด้วย เช่น ชามทรงบัว ภายในเคลือบขาว หรือเขียวนํ้าทะเล ไม่มีลวดลาย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้มี

วิวัฒนาการสืบต่อจากแบบลวดลายในอดีต โถรูปทรงต่าง ๆ มีลวดลายท่ีน่าสนใจ เช่น ลายราชสีห์ ครุฑ นร

สิงห์ กินรี หนุมาน ประกอบร่วมกับลายกนกเปลว และลายก้านขด  

เครื่องเบญจรงค์ลวดลายเทพพนม นิยมใช้ในพิธีบูชาเทวดา เรียกว่า เครื่องเบญจรงค์บายศรีปากชาม 

ซึ่งเป็นลักษณะชามเครื่องเบญจรงค์ที่ใช้รองบายศรี สําหรับเคร่ืองเบญจรงค์ที่มีลาดลายจีนที่นิยมต่อๆ มา เช่น 

ลวดลายดอกไม้สี่ฤดู ลายผีเสื้อ ลายค้างคาว ลายแมลงปอ ลายดอกพุดตาน และลายอ่ืนๆ (ประวัติเครื่องเบญจ

รงค์ 2554 ออนไลน์) 

2.1 แนวคิดที่นําไปใช้ในการสร้างสรรค์ 

    สี ในเครื่องเบญจรงค์ จากสี ขาว ดํา แดง เหลือง เขียวคราม พัฒนามาอีกหลากหลายสีเช่น ม่วง 

ฟ้า ชมพู นํ้าตาล และ ลวดลายต่างๆ ที่นํามาประยุกต์ใช้ในผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม เช่น เทพพนม และการ

ผูกลายดอกไม้ต่างๆ 

3. การศึกษาในแนวทางศิลปะ ทัศนศิลป์-จิตรกรรม 

 ทัศนศิลป์ ผลงานสร้างสรรค์ที่รับรู้ด้วยการมองเห็น รวมเข้ากับคําว่า ศิลปะ โดยแบ่งเป็น 4 สาขาวิชา

หลักในระบบการศึกษา ที่บ่งบอกความถนัดจําเพาะทางด้านเทคนิคคือ จิตรกรรม (Painting) ประติมากรรม 

(Sculpture) ศิลปะภาพพิมพ์ (Printmaking) สื่อผสม หรือ สื่อศิลปะ (Mixed Media or Media Art) และใน

ภายหลังอาจรวมถึงสาขาวิชาที่เปิดกว้างเพ่ือขยายขอบเขตพ้ืนที่การสร้างสรรค์เช่น ศิลปะไทย (Thai Art) 

ศิลปะแบบสหศาสตร์ (Multi Diciplinary Art) จนถึง การศึกษาแบบอิสระ (Independent Study) โดยทุก

สาขาเก่ียวข้องกับศาสตร์ทางศิลปะจําเป็นต้องใช้ความรู้สึกถึงแรงบันดาลใจ และความคิดที่กลั่นกรอง บ่มเพาะ 

จนกระทั่ง ตกผลึกหรือสุกงอม ผ่านกระบวนการปฏิบัติจนเกิดมาเป็นผลงานที่ให้ความหมาย และความรู้สึก

ทางสุนทรียศาสตร์ แก่ใจผู้รับชม ทั้งน้ี การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิคจิตรกรรม คือส่วนที่ผู้วิจัยใช้

สร้างสรรค์ผลงานในคร้ังน้ี (ประเด็นทัศนศิลป์) 
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 ในกระบวนการค้นหาแรงบันดาลใจเพ่ือนํามาสร้างเป็นผลงงานจิตรกรรมอย่างเป็นขั้นตอน คุณค่าของ

การรับรู้สิ่งที่ไปพบเจอ ศิลปินบางคนอาจใช้การตอบสนองกับสิ่งที่พบเจอทันที ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานพ้ืนที่

แวดล้อม ณ ขณะนั้นๆ ด้วยเทคนิคหรือวัสดุ รวมถึงอุปกรณ์ตามความถนัดเฉพาะตัวของศิลปิน แต่บางครั้ง

ศิลปินจําเป็นต้องเก็บบันทึก (Recording) ด้วยการสร้างแบบภาพร่าง (Sketch) การจดบันทึก (Writing) การ

ถ่ายภาพ (Photograph) หรือการใช้ข้อมูลภาพ (Image) และนํามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน ซึ่งกระบวนการน้ีมี

ความแตกต่างจากการลอกรูปถ่าย คือ ไม่ทําซ้ํา (Not copy) ให้เหมือนข้อมูลต้นแบบ โดยใช้ทัศนธาตุทาง

ศิลปะ (Visual Elements) การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ (Composition Art) และหลักทฤษฎีสี (Theory of 

Color) สามารถใช้วิธีการระบายสี แต้มสี ตัดเส้น ผสมเทคนิคพิเศษเพ่ิมเติม หรือลดทอน ผ่านแนวความคิด 

อารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตัวของศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 อาจารย์อวบ สาณะเสน 72 ปี 

(ที่มา : http://iiiiiamnana.exteen.com/20100407/entry) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ชื่อภาพ เบญจรงค์ กุหลาบ และพานทองเหลือง  

: Bencharong, Roses, and Brassware (เมษายน 2547) 

เทคนิค สีอะคริลิกและสีน้ํามันบนผ้าใบ ขนาด 32 x 24 นิ้ว 

(ที่มา : http://myfamily-friend.blogspot.com/2015/05/blog-post_1.html) 
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 อาจารย์อวบ สาณะเสณ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาโครงการวิจัยน้ี เป็น

ลักษณะการสร้างผลงานที่มีความสอดคล้องกับผลงานของผู้วิจัย ในเชิงรูปลักษณ์ของวัตถุที่นํามาสร้างสรรค์ ใช้

แรงบันดาลใจร่วมกับแนวความคิด และอารมณ์ความรู้สึกเฉพาะตน สกัดเป็นผลงานทัศนศิลป์-จิตรกรรม ที่มี

ความเป็นเอกลักษณ์และต้นแบบที่น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงนํามาศึกษาและวิเคราะห์ถึงความคล้ายคลึงและความ

แตกต่างเพ่ือให้เห็นถึงแนวคิดทฤษฎีร่วมกัน 

   3.1 แนวคิดที่นําไปใช้ในการสร้างสรรค์ 

   การวาดเขียนวัตถุเบญจรงค์ ของอาจารย์อวบ สาณะเสน เป็นรูปแบบ ก่ึงเหมือนจริง ก่ึงนามธรรม 

(Semi Abstract) ด้วยวิธีการร่างโครงสร้างของรูปร่างวัตถุเบญจรงค์ และลดค่านํ้าหนักแสงเงาที่ตกกระทบบน

ตัววัตถุ และใช้วิธีการระบายสีเรียบสองมิติ ลดแสงจัด (HighLight) กับความมันวาวของพ้ืนผิว จึงทําให้รู้สึกว่า

บางวัตถุมีความแบน และบางวัตถุมีความกลมหรือเป็นเหล่ียมเพียงเล็กน้อย แต่จะเน้นที่การเขียนลวดลายบน

วัตถุเบญจรงค์ กับการสร้างรูปร่างของสี่เหลี่ยมขนาดต่างๆ จัดวางองค์ประกอบอยู่ระยะหน้าและหลังของวัตถุ

เบญจรงค์ เช่น โต๊ะ ผ้าซิ่น หรือรูปร่างสี่เหลี่ยมนามธรรมที่เห็นได้จากความต่างของค่านํ้าหนักสีและทีแปรง 

รวมถึงดอกไม้นานาพันธ์ุที่จัดวางบนภาชนะเบญจรงค์บ้างหรือย้อยเป็นเถาไม้เลื้อยมาจากมุมใดมุมหน่ึงของ

ภาพ  บรรยากาศโดยรวมของภาพให้ความรู้สึกเบา และล่องลอย คล้ายกับบรรยากาศของท้องฟ้าในภาพเขียน

ทิวทัศน์ ในยามเวลาต่างๆ โดยทั้งหมดได้สร้างความงามให้เกิดขึ้นภายในความรู้สึกของผู้รับชมรวมถึงผู้วิจัยที่

ได้รับอิทธิพลเหล่าน้ี จึงนํามาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นแนวทางเฉพาะตน 

 

วิธีดําเนนิวิจัยสร้างสรรค ์

เมื่อดําเนินการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เอกสาร ตํารา บทความ รูปภาพ ที่ เก่ียวข้องกับ

งานวิจัย ในเชิงทฤษฎีและตัวอย่างผลงานศิลปินในแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม จึงได้เริ่มขั้นตอน

วิธีการสร้างสรรค์ ดังน้ี 

1. วิธีการสร้างสรรค ์

- การสร้างต้นแบบภาพร่าง (Sketch) 

- ลงสีพ้ืนเฟรมผ้าใบขนาด 60 × 80 ซม. 

- เมื่อสีแห้งสนิท จึงร่างภาพเส้นรอบนอกเบญจรงค ์
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- สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงเบญจรงค์และรูปทรง  อิสระให้

สมบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 3 ภาพร่างต้นแบบโดยวิธีการวาดเส้น    รูปที่ 4 ภาพร่างต้นแบบโดยวิธีการลงสีแสดงค่าน้ําหนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 5 ภาพร่างต้นแบบโดยวิธีการวาดเส้น       รูปที่ 6 ภาพร่างต้นแบบโดยวิธกีารลงสีแสดงค่าน้ําหนัก 

 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 7 ภาพร่างต้นแบบโดยวิธีการวาดเส้น       รูปที่ 8 ภาพร่างต้นแบบโดยวิธกีารลงสีแสดงค่าน้ําหนัก 
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       รูปที่ 9                      รูปที่ 10                      รูปที่ 11                     รูปที่ 12 

 

รูปที่ 9, 10, 11 และ 12 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค 

 

 

 

 

 

 

       รูปที่ 13                     รูปที ่14                        รูปที่ 15                   รูปที่ 16                             

                      รูปที ่13,14, 15, 16, และ 17 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิค 

 

2. เทคนิควิธีการสร้างสรรค ์

      -  ลงสีพ้ืนเฟรมผ้าใบขนาด 60 × 80 ซม.โดยใช้แปรงทาสีเบอร์ 12 ใช้วิธีการไล่นํ้าหนักสีดําเป็นสีเข้ม

และสีม่วงผสมฟ้าเป็นค่านําหนักสีอ่อน 1 รอบและรอจนกว่าสีจะแห้งแล้ว จึงทาทับเช่นเดิมอีก 1 รอบ 

-  เมื่อสีแห้งสนิท จึงร่างภาพเส้นรอบนอกเบญจรงค์ (โถทรงโกศ และโถปริก) ด้วยด้วยดินสอสีขาว 

 -  ลงสีวัตถุเบญจรงค์ช้ันที่ 1 ด้วยสีขาว ดํา ม่วง ผสมสีและไล่ค่านํ้าหนักแสงเงาให้เกิดปริมาตร

เบ้ืองต้น 

 -  เตรียมกระดาษห่อพัสดุสีนํ้าตาลอ่อน และร่างรูปทรงอิสระที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว และล่องลอย 

ตามองค์ประกอบที่จัดวางไว้ในภาพร่างต้นแบบ 
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 -  ฉีกกระดาษพัสดุตามลายเส้นรูปร่างอิสระ โดยวิธีการฉีกสามารถสร้างรูปทรงให้เคลื่อนไหวไปตาม

ความต้องการ โดยขอบกระดาษจะไม่เป็นเส้นคมที่ให้ความรู้สึกแข็งดังเช่นวิธีการตัด 

 -  นํากระดาษพัสดุที่ฉีกแล้วมาติดลงบนเฟรมผ้าใบโดยใช้นิโต้เทป 

-  ผสมสีม่วง และ สีขาว โดยไม่ใช้นํ้า และใช้ฟองนํ้าจิ้มสีและนําไปกดประทับลงบนกระดาษพัสดุก่อน 

เพ่ือให้สีบนฟองน้ํากระจายตัวอย่างสมํ่าเสมอ 

-  นําฟองนํ้าที่มีสีม่วงหมาดๆ ค่อยๆ กดประทับเบามือ ลงไปบนเฟรมผ้าใบตามรอยเส้นรอบนอกของ

กระดาษพัสดุ โดยสามารถสร้างนํ้าหนักทับซ้อนได้ 

 -  แกะกระดาษพัสดุทุกช้ินออกจากเฟรมผ้าใบ เหลือเพียงรอยสีม่วงจากการกดประทับให้เห็น 

 -  เขียนลวดลายช่อดอกไม้สีเหลืองทอง รอบเชิงและบนยอดฝาเขียนลายดอกไม้เล็กๆ พร้อมทั้งตัดเส้น

ขอบลงบนฝาโถ 

 -  เขียนลวดลายช่อดอกไม้ลงบนโถปริกพร้อมทั้งตัดเส้นด้วยสีทองและเก็บรายละเอียดโดยรวมทั้งหมด

ของภาพ 

 -  รวบรวมข้อมูลและจัดพิมพ์สูจิบัตรผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม 

 -  จัดแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม 

 -  สรุปผลด้านเอกสาร จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์รายงานผลการเพ่ือนําเสนอต่อแหล่งทุน  

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค ์

 หลังจากที่ได้ศึกษาและทําการวิจัย ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมความสัมพันธ์ของวัตถุเบญจรงค์ และ

รูปทรงอิสระ  ที่มีเรื่องความเป็น อัตลักษณ์ ส่วนตัวกับรูปแบบเฉพาะของการวาดภาพ ผลงานจิตรกรรม 

จํานวน 5 ช้ิน และใช้เทคนิคพิเศษด้วยสีอะคริลิค ให้สอดคล้องกับเน้ือหาสาระ สามารถประเมินผลได้ดังน้ี 

  1. นักศึกษาและอาจารย์ผู้วิจัยมีส่วนร่วมในการทําวิจัยสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในประวัติความ

เป็นมาของ เบญจรงค์ ซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรมที่อยู่กับประเทศไทยต้ังแต่สมัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี กรุง

รัตนโกสินทร์ ตลอดมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนําองค์ความรู้บูรณาการสู่การสอน ที่เก่ียวข้องกับการทํางาน

วิจัยในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรรม โดยนําแนวคิดทฤษฎีที่นักศึกษาสนใจมาต่อยอดเป็นผลงานศิลปะ

ในแนวทางเฉพาะตนต่อไป 
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  2. ได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมวัตถุเบญจรงค์และ รูปทรงอิสระด้วยเทคนิคสีอะคริลิค อาจารย์และ 

นักศึกษาร่วมปฏิบัติผลงานสร้างสรรค์โดยอาจารย์เป็นผู้ควบคุม  กระบวนการปฏิบัติในบางขั้นตอน เพ่ือให้

นักศึกษาสามารถเข้าใจวิธีการสร้างสรรค์ผลงานเบ้ืองต้น และส่งเสริมด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-

on) ตามเป้าหมายและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสามารถนําวิชาชีพไปต่อยอดในข้ันตอนที่สูงขึ้นด้วย

ตนเอง              

  3. ได้สร้างองค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม การ

ผลิตองค์ความรู้ทางด้านศิลปะที่สามารถนําเสนอเป็นผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย 

  4. ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานจิตรกรรม เพ่ือการเผยแพร่ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยใน

รูปแบบผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม โดยจัดทําสูจิบัตรจํานวน 500 เล่ม ผลงานสร้างสรรค์ จิตรกรรม จัดแสดง

เพ่ือการเผยแพร่สู่สารธณชน เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ถูกนํามาต่อยอดให้

เกิดมิติทางรูปแบบใหม่ในวงการศิลปะ และเป็นการให้นักศึกษารุ่นใหม่ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้รูปแบบหน่ึงของ

ผลงานศิลปะจากการรับชมผลงานแสดงที่จัดขึ้น 

การวิเคราะหผ์ลงานจิตรกรรมชิ้นที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รูปที่ 17  
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  เน้ือหาในผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีกล่าวถึงโถเบญจรงค์ที่เปิดฝาออก เผยให้เห็นดอกไม้ที่บรรจุอยู่ภายใน 

ดอกสีฟ้าอมม่วงแกนกลางมีสีขาวเหลืองอมเขียว คือดอกเบญจรงค์ห้าสี ให้ความหมายทางความงามที่อยู่

ภายใน และภายนอกท่ีแสดงเอกลักษณ์ของลวดลายดอกไม้สีแดงท่ีตัดคู่สีตรงข้ามกับสีเขียว การกําหนด

นํ้าหนักแสง เงา ของภาพสาดแสงมาทางมุมซ้ายล่าง กระทบโถเบญจรงค์ เกิดเงาตกทอดของพาดผ่านฝาของ

โถเบญจรงค์ที่ถูกจัดวางไว้ระยะหลังของโถ แสงสีเขียวให้อารมณ์ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ แต่เมื่อผสมร่วมกับ

นํ้าหนักสีดํา กลับให้ความรู้สึกถึงความลึกลับและมีมนต์ขลัง  การจัดวางองค์ประกอบของรูปทรงอิสระมี

ลักษณะยาว และโปร่งแสง แสดงรายละเอียดของลวดลายประยุกต์อยู่ภายใน รวมทั้งอัญมณีสีเขียว 

เปรียบเสมือนแก่นแท้ทางจิตวิญญาณที่อยู่ภายในของผู้คนที่ครั้งหน่ึงเคยเป็นผู้อนุรักษ์และสร้างสรรค์งานเบญจ

รงค์ 

การวิเคราะหผ์ลงานจิตรกรรมชิ้นที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 18 

  ผลงานช้ินน้ีจัดวางตําแหน่งของโถเบญจรงค์ไว้ตรงกลางของภาพ เน้นสีม่วงเป็นสีหลักในภาพ อีกทั้ง

เพ่ิมแก้วเบญจรงค์ให้อยู่ในระยะหน้าแต่คลุมนํ้าหนักให้เป็นจุดรอง มีการเปิดแง้มถ้วยแก้วไว้เล็กน้อยเพ่ือดึง

ความรู้สึกไม่น่ิงเสมือนการปลดปล่อยบางสิ่ง นํ้าหนักของแสงถูกกําหนดให้ตกกระทบด้านบนของโถเบญจรงค์

ให้เกิดจุดเด่นให้เกิดความรู้สึกต้ังน่ิง ท่ามกลางรูปทรงอิสระที่เคลื่อนไหว สัญลักษณ์ของดอกกระดังงานอกจาก
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ให้สีเหลืองที่เป็นสีคู่ตรงข้ามของสีม่วงและ ยังให้ความหมายเมื่อแรกบานยามพลบค่ําจะส่งกลิ่นหอมรัญจวน ได้

มีเงาสะท้อนของดอกกระดังงาที่เหี่ยวเฉาอยู่ภายใต้ สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง ในฉากพ้ืนหลังของ

ผลงานช้ินน้ีมีการเขียนเพ่ิมลายดอกไม้กระจายไปทั่วทั้งภาพ ผลที่ได้เป็นมากกว่าความเรียบน่ิงจากผลงานช้ิน

แรกที่ได้ความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น และลงท้ายด้วยอัญมณีใสสีเหลืองแทนค่าแก่นของความงามทางจิตวิญญาณ 

การวิเคราะหผ์ลงานจิตรกรรมชิ้นที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 19 

  รูปทรงของเครื่องเบญจรงค์ในผลงานช้ินน้ีเป็นทรงกระบอก มีตลับใส่ของวางอยู่ด้านบน สีที่ใช้เป็น

หลักคือสีเหลือง ดอกไม้ที่คัดสรรจึงเลือกดอกอัญชัญที่มีสีฟ้าอมม่วง ลายเทพพนม และนรสิงห์ ถูกเขียนลงบน

เครื่องเบญจรงค์และนํามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับรูปทรงอิสระ การจัดวางองค์ประกอบจุดเด่นกําหนดนํ้าหนัก

แสงเงาตกกระทบรูปทรงทางขวาของภาพ ฐานของเคร่ืองเบญจรงค์มีดอกอัญชัญและอัญมณีวางอยู่เป็นจุดรอง 

ภายใต้เงาตกทอดมีโถปริกหรือเบญจรงค์ขนาดเล็กจัดวางอยู่ด้านหลัง และเพ่ิมการเขียนลายลงไปบนฉากหลัง

มากขึ้น  

  โดยผลงานทั้งหมดน้ันเป็นการนําสัญลักษณ์ทางวัตถุที่มีความแตกต่างกันมาจัดวางองค์ประกอบอยู่

ร่วมกัน เพ่ือสร้างความหมายสู่การรับรู้ใหม่ เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความงามและอารมณ์

ความรู้สึกของวัตถุเครื่องเบญจรงค์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น การสร้างรูปทรงอิสระที่เคลื่อนไหวและมีลวดลายอยู่

ภายในสะท้อนจิตวิญญาณที่ยังคงไว้ซึ่งการรักษา แม้ธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงแต่เบญจรงค์สามารถคงคุณค่า
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ทางวัตถุ และสร้างแรงบันดาลใจพร้อมกับข้อสงสัยให้กับผู้พบเห็นเสมอ เปรียบดังแก่นแท้ที่ตกผลึกเป็นอัญมณี

ใสภายในภาพที่สืบทอดคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น 

  จัดแสดงนิทรรศการและจัดพิมพ์สูจิบัตร เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระหว่างสถาบัน ภายใต้ช่ือ

นิทรรศการ ภาพสะท้อนแห่งชีวิต...เวลาและความแตกต่าง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 20 กําหนดการและสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ             รูปที่ 21 สูจิบัตรเผยแพร ่

 

 

 

 

 

 

          รูปที่ 22 ผลงานในห้องแสดงนิทรรศการ            รูปที่ 23 ผลงานในห้องแสดงนิทรรศการ              

 

 

 

 

 

 

      รูปที่ 24 พิธีเปิดนิทรรศการคณะวิจิตรศิลป์ มช.              รูปที่ 25 ผู้ชมนิทรรศการ 
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สรุปผลการวิจัยสร้างสรรค ์

 ในการทําวิจัยหัวข้อ การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมความสัมพันธ์ของวัตถุเบญจรงค์ และ

รูปทรงอิสระ ในครั้งน้ี สิ่งที่ได้มากกว่าผลสําเร็จของงานจิตรกรรม คือ  

  1. ความรู้ในประวัติความเป็นมาของเครื่องเบญจรงค์ลายนํ้าทอง ทั้งประเภทรูปทรง สี และลวดลาย 

 2. ผู้วิจัยร่วมกับนักศึกษาได้ศึกษาและเข้าใจขั้นตอนการทําวิจัยสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วย

เทคนิคสีอะคริลิคบนเฟรมผ้าใบ จํานวน 5 ช้ิน 

  3. บันทึกกระบวนการระหว่างปฏิบัติงานสร้างสรรค์ไว้ทุกขั้นตอน เพ่ือสร้างองค์ความรู้แนวทาง

ทัศนศิลป์ จิตรกรรม  

4. การนําสัญลักษณ์ทางวัตถุที่มีความแตกต่างกันมาจัดวางองค์ประกอบอยู่ร่วมกัน เพ่ือสร้าง

ความหมายสู่การรับรู้ใหม่ เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความงามและอารมณ์ความรู้สึกของวัตถุเครื่อง

เบญจรงค์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการเขียนลวดลายอย่างประณีตบรรจง ตามแต่ช่างไทยที่เขียนลายน้ันๆ 

กําหนด การสร้างรูปทรงอิสระที่เคลื่อนไหวและมีลวดลายอยู่ภายในสะท้อนจิตวิญญาณที่ยังคงไว้ซึ่งการรักษา 

แม้ธรรมชาติจะเปลี่ยนแปลงแต่เบญจรงค์สามารถคงคุณค่าทางวัตถุ และสร้างแรงบันดาลใจพร้อมกับข้อสงสัย

ให้กับผู้พบเห็นเสมอ เปรียบดังแก่นแท้ที่ตกผลึกเป็นอัญมณีใสภายในภาพที่สืบทอดคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่น 

 5. ผู้วิจัยสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเครื่องเบญจรงค์ โดยต้ังช่ือผลงานว่า กลิ่นอายของสิ่งสืบทอด 

จํานวน 5 ช้ิน และจัดแสดงนิทรรศการตามวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ เพ่ือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในยุค

ปัจจุบัน ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังสามารถนํางานวิจัยเล่มน้ีไปพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สู่งาน

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ในอนาคต 

 

กิตติกรรมประกาศ 

  ผลงานวิจัยเล่มน้ีสําเร็จด้วยการสนับสนุนจากโครงการ ครูได้คิด เด็กได้ทํา ทุนสําหรับอาจารย์ นักวิจัย

ใหม่ N-HR (New Hands-on Researcher) ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงล้านนา และ  ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา ที่ปรึกษาผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ผู้ให้ความรู้คําแนะนํา และคําปรึกษา

จนผลงานวิจัยสําเร็จลุล่วง และนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย นางศิววงศ์รักวงศ์วริศ และนางสาวมิณห์ตรา ดีสม ผู้เขียน

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี  
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 ขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ อาจารย์วุฒิพร ธูปเพ็ง และอาจารย์ไกรสร วิชัยกุล ที่ช่วยจัด

นิทรรศการเผยแพร่ พร้อมทั้งคําแนะนําการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในงานวิจัยครั้งน้ี 

 ขอบคุณห้องแสดงนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้อนุญาติให้ใช้พ้ืนที่ในการจัด

แสดงเผยแพร่ผลงานวิจัยในครั้งน้ี 

 ขอบคุณเพ่ือน รุ่นพ่ี และรุ่นน้อง ในภาคทัศนศิลป์ทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือและกําลังใจตลอดการปฏิบัติ

งานวิจัยที่ผ่านมา 

 ขอบคุณสมาชิกครอบครัวทุกคนที่ให้การสนับสนุนผู้วิจัยจวบจนสําเร็จลุล่วง หวังว่าวิจัยเล่มน้ีสามารถสร้าง

ประโยชน์ให้กับแนวทางวิจัยสร้างสรรค์ หรือศาสตร์สาขาวิชาอ่ืนๆทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ต่อไปใน

อนาคต หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัยเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 
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การศึกษาและสร้างสรรค์เรื่องพื้นท่ีและเวลาในศลิปะดิจติอล 

อนุสรณ์ คาบเพชร 1* 

 

Study and creation of space and time in digital art 
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บทคัดย่อ 

 ผลงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาและการสร้างสรรค์งานศิลปะท่ีนําเสนอแนวความคิดและสุนทรียศาสตร์ในรูปแบบ

ศิลปะดิจิตอลท่ีมีการผสมผสานระหว่างภาพพิมพ์ดิจิตอลและวีดีโอ งานวิจัยสร้างสรรค์จะแบ่งการนําเสนอออกเป็นสองส่วน; 

ส่วนแรกเป็นภาพพิมพ์ดิจิตอลท่ีมีความเชื่อมโยงกับวีดีโอ เป็นการนําเสนอแนวคิดในเร่ืองความงามในพ้ืนท่ีจริงและพ้ืนท่ีสมมุติ

และการสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมและผลงาน ส่วนท่ีสองเป็นเป็นภาพพิมพ์ดิจิตอลจํานวนหกชิ้นท่ีนําเสนอภาพสายฝน ภาพ

เหล่านี้ได้สร้างสรรค์จากการดัดแปลง ปรับเปลี่ยน จัดวางประโยคท่ีคัดเลือกจากบทความท่ีเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสื่อศิลปะ

โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้การศึกษาแนวคิดและปรัชญาในเร่ืองศิลปะแห่งกาลเวลาเป็นเนื้อหาและแรงบันดาลใจ 

งานวิจัยสร้างสรรค์ชุดนี้เป็นผลงานท่ีแฝงไปด้วยแนวความคิด มุมมองการนําเสนอการการสร้างความเข้าใจในสุนทรียศาสตร์ใน

รูปแบบใหม่ ท่ีมาพร้อมกับการพัฒนาศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน 

คําสําคัญ: ศิลปะดิจิตอล  

 

ABSTRACT 

This research project is a study and a creative work that presents its concept and  aesthetics in 

the form of digital art by combining digital prints and video. The creative project is divided into two parts. 

The first part is digital prints in relation to video. It exhibits an aesthetic concept in a real and imagined 

space to engage an interaction with the audience. The second part is six pieces of digital prints with the 

image of rain fall. By using computer programs the images were altered, manipulated and text were 

generated. This work uses the study of concepts and philosophy of art about time as its subject and 
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inspiration. This creative research series is imbue with conceptual thoughts and an aspect of presentation 

to create an understanding of a new form of aesthetics that came with the progress of contemporary art 

today. 

Keyword : Digital Art 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของวิจัยสรา้งสรรคผ์ลงานศิลปะ 

การศึกษาและสร้างสรรค์เรื่องพ้ืนที่และเวลาในศิลปะดิจิตอล ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดและ

ปรัชญาที่เก่ียวเนื่องกับ “the art of time” จากการศึกษาประวัติความเป็นมาของศิลปะดิจิตอล เน้ือหาท่ี

เก่ียวข้องกับแนวความคิดในเร่ืองของ “พ้ืนที่และเวลา” ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบ่งการนําเสนอ

ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นภาพพิมพ์ดิจิตอลและวีดีโอที่นําเสนอถึงเรื่องราวเก่ียวกับความฝัน พ้ืนที่และ

เวลา และส่วนที่สองเป็นภาพพิมพ์ดิจิตอลท่ีนําเสนอถึงเรื่องราวเก่ียวกับความงามของภาพสายฝนท่ีกําลังหยุด

น่ิงอยู่ท่ามกลางพ้ืนที่และเวลาที่ถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบ ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีมีการศึกษาเน้ือหา 

องค์ความรู้ที่เก่ียวเน่ืองกับการพัฒนาศิลปะดิจิตอลหรือสื่อศิลปะสมัยใหม่โดยเฉพาะในยุคช่วงต้นทศวรรษที่ 20 

ที่เป็นช่วงที่เริ่มมีการใช้คําว่า “พ้ืนที่และเวลา” เข้ามาร่วมสร้างสรรค์ในงานศิลปะ รวมถึงศึกษางานศิลปะ

ทดลองต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสื่อศิลปะสมัยใหม่ ผลงาน

ชุดน้ีเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย มีเป้าหมายให้ผู้คนได้รับสุนทรียศาสตร์ในรูปแบบที่แตกต่างออกไป

จากเดิมทั้งในเรื่องของผลงานสร้างสรรค์ศิลปะดิจิตอลที่มีการผสมผสานในหลายเทคนิค การสอดแทรกศิลปะ

เชิงแนวความคิดในเรื่องความงามรูปธรรมและความงามสมมุติ รวมถึงการให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมกับผลงาน 

 

วัตถุประสงค์ของวิจัยสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะ 

1. เพ่ือศึกษา แนวความคิดและตีความหมายในเชิงศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเร่ืองพ้ืนที่และเวลา

ในศิลปะดิจิตอล 

2. พัฒนาเทคนิคทางด้านศิลปะดิจิตอล การสร้างสรรค์ภาพดิจิตอล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การ

สร้างสรรค์วีดีโอ ถ่ายทอดสุนทรียศาสตร์ในรูปแบบใหมใ่นการวิจัยสร้างสรรค์ 
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กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค ์

การวิจัยสร้างสรรค์ผลงานได้มีกรอบแนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังน้ี 

ภาษาในสื่อศลิปะสมัยใหม่ 

 การศึกษาประวัติและความเป็นมารวมถึงแนวความคิดของการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิตอลหรือสื่อศิลปะ

สมัยใหม่เป็นอิทธิพลสําคัญสําหรับการวิจัยสร้างสรรค์ โดยเฉพาะแนวทางการศึกษาและพัฒนาสื่อศิลปะ

สมัยใหม่จากหนังสือ The language of new media โดย Lev Manovich, อาจารย์และนักทฤษฎีสื่อศิลปะ

สมัยใหม่ ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ประเภทใหม่ รูปแบบใหม่ นับต้ังแต่ทศวรรษที่ 20 ที่เกิดจากการหลอม

รวม เกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากหลากหลายศิลปิน ผ่านการตีความ การให้ความหมายจาก

การศึกษาใน “ภาษาในสื่อศิลปะสมัยใหม่” ภาษาในที่น้ีไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารเหมือน

ภาษาพูดและภาษาเขียนเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่ยังหมายถึง การส่ือสาร การตีความหมาย การหาเทคนิค 

วิธีการ การทดลอง การหาความเป็นไปได้ในการสื่อสารผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ผ่านผลงานสร้างสรรค์

ศิลปะที่มาจากสื่อศิลปะสมัยใหม่ 

ศิลปะแห่งกาลเวลา (The Art ot time) 

 จากการศึกษาในเรื่อง ภาษาในสื่อศิลปะสมัยใหม่ ของ Lev Manovich จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสื่อ

ศิลปะสมัยใหม่น้ันได้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการศึกษาและพัฒนาที่ควบคู่กันไประหว่างภาพยนตร์และสื่อศิลปะ

สมัยใหม่ จะเห็นได้ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ระหว่างภาพยนตร์และสื่อศิลปะสมัยใหม่น้ันได้สะท้อนถึงการ

พัฒนาศิลปะในรูปแบบอ่ืนๆ อีกมากมายเช่น ศิลปะการถ่ายภาพ, ภาพยนตร์ดิจิตอล, ภาพยนตร์ทดลอง, วีดีโอ

อาร์ต ศิลปะดิจิตอล เป็นต้น ศตวรรษที่ 20 ผ่านไปพร้อมกับการพัฒนาของโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างได้เช่ือมต่อกัน

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นยุคสมัยที่เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วของศิลปะ เกิดความแปลกใหม่และเกิด

ความแตกต่างในงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมที่ต่างไปจากวัฒนธรรมด้ังเดิม เรื่องราวในชีวิตประจําวัน

ได้ถูกนํามานําเสนอในเวทีของงานศิลปะมากขึ้น เป็นยุคที่ศิลปินได้ก้าวเข้าสู่การเป็นศิลปินสมัยใหม่ รวมถึงเป็น

ยุคที่เริ่มมีการใช้คําว่า “เวลา” และ “พ้ืนที่” เข้ามามีส่วนสําคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

 สําหรับการวิจัยน้ีผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจาก “ศิลปะแห่งกาลเวลา” ที่

เกิดขึ้นจากแนวคิดในการถ่ายภาพหรือเรียกกว่าการจับภาพซึ่งเป็นการบันทึกและเก็บรักษาช่วงเวลา ณ 

ขณะน้ันไว้ รูปภาพที่ถูกบันทึกผ่านกระบวนการของคอมพิวเตอร์กลายเป็นภาพที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่มีกาลเวลา 
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สิ่งเหล่าน้ีอาจหมายถึงแผ่นฟิลม์ ภาพถ่าย รูปภาพที่ถูกสแกน  ภาพที่ถูกบิดเบือนโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ตัดต่อ ดัดแปลง ลบออก หรือทําลาย สิ่งเหล่าน้ีได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะแห่งกาลเวลา สิ่งที่พังทลาย

สิ่งกีดขวางระหว่างอดีต ปัจจุบันและอนาคตของเวลาออกไป    จากการศึกษาผู้วิจัยได้นําแนวคิดเหล่าน้ีมา

สร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องกับการสร้างสรรค์ศิลปะที่นําเสนอความสัมพันธ์เก่ียวกับพ้ืนที่และ

เวลา อีกนัยะหน่ึงเพ่ือสะท้อนและแสดงความเคารพต่อผู้บุกเบิกและพัฒนาแนวความคิดของศิลปะแห่ง

กาลเวลานี้ 

เทคโนโลยีและศิลปะ 

 ในการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะดิจิตอลน้ัน การทําความเข้าใจเก่ียวแนวคิดและทฤษฎีในเร่ืองศิลปะและ

เทคโนโลยีน้ันเป็นสิ่งที่สําคัญ ผู้วิจัยได้ศึกษาในเร่ือง เทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของงานศิลปะได้อย่างไร 

(2003) จาก Edmond Couchot และ Norbert Hillaire เพ่ือเป็นแนวทางในการอธิบายและสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างเน้ือหาของงานวิจัยกับงานสร้างสรรค์  

 เทคโนโลยีในงานศิลปะดิจิตอลไม่ใช่เป็นแค่เพียงส่วนหน่ึงที่ผ่านการทดลองอันหลากหลาย

เพ่ือแค่ให้เกิดสิ่งใหม่ๆในงานศิลปะ สิ่งเหล่าน้ีได้เกิดขึ้นมาเน่ินนาน เกิดขึ้นกับหลาย

ผลงานศิลปะและศิลปินในหลายยุคหลายสมัยที่เริ่มใช้วัสดุ เทคนิค เทคโนโลยีและนวัฒก

รรมใหม่ๆ มาทดลองใช้ในงานศิลปะ เพ่ือเติมเต็มจินตนาการและความเป็นไปได้ของผู้

สร้างสรรค์เหล่าน้ัน สิ่งเหล่าน้ีไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพ่ือ «ต่อต้านหรือบิดเบือน» 

รากฐานของงานศิลปะที่ได้เกิดขึ้นก่อนหน้าน้ัน เพียงแต่เป็นงานศิลปะที่เกิดขึ้นมาทํา

หน้าที่เพ่ือสนับสนุนและเติมเต็มการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบใหม่ ทําให้เกิดรูปทรง

ใหม่ [แปล]1 

 จากการศึกษานี้ทําให้เข้าใจถึงแนวโน้มของแนวคิดในการที่ได้นําเทคโนโลยีเข้ามาร่วมพัฒนาโดยผ่าน

การศึกษา ทดลองจากศิลปินต่างๆต้ังแต่อดีต ในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีร่วมกับงานศิลปะไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลก

แยกหรือถูกกีดกันจากศิลปะประเพณี สิ่งใหม่เหล่าน้ีกลายมาเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่บ่งบอกถึงการพัฒนาของ

สังคมตามยุคตามสมัย ยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่รวมถึงงานศิลปะร่วมสมัยที่

                                          
1 Couchot, Edmond and Norbert Hillaire, L’art numérique: comment la technologie vient au monde de l’art, Paris, Édition 
Champs-Flammarion, 2003, หน้า 8. 
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ไร้ข้อจํากัด งานสร้างสรรค์ที่เปิดกว้างให้ศิลปินได้ใช้จินตนาการ ใช้ความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีที่

พัฒนาขึ้นทุกๆวันในปัจจุบันเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ และแสดงแนวคิดใหม่ๆในงานศิลปะ 

ศิลปะรูปแบบผสมผสาน 

 การผสมผสานในงานศิลปะไม่ใช่เพียงแค่รูปแบบหรือสัญลักษณ์ แต่เป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ ข้อมูล หรือความหมาย รวมถึงการ

สร้างสรรค์งานประเภทใหม่ รูปแบบใหม่ จากการทดลอง การผสมผสาน  หรือการใช้

เทคนิคใหม่ๆ รวมกันในการสร้างสรรค์ผลงาน [แปล]2 

 โดยทั่วไปแล้วการที่เราจะมองหาการสร้างหรือการให้กําเนิดรูปแบบใหม่ในงานศิลปะน้ัน เรามักจะต้ัง

คําถามถึงวิธีที่พัฒนาหรือเร่ิมที่จะทําศิลปะในรูปแบบผสมผสานเสมอ (Hybridation of art) ดังน้ันทฤษฎีใน

เรื่องของการสร้างสรรค์งานสื่อศิลปะหรือดิจิตอลอาร์ตที่เก่ียวกับการผสมผสานศิลปะหลายๆแขนงในปัจจุบัน

เป็นสิ่งที่จําเป็นและมีอิทธิพลต่อการศึกษาสําหรับผู้วิจัยในการสร้างความเข้าใจ และการทดลองปฏิบัติ และทํา

ให้เกิดความตระหนักถึงการพัฒนาไปสู่การผสมผสานระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ  

วิธีการดําเนนิการวิจัยสรา้งสรรค ์

 วิธีการดําเนินการวิจัยสร้างสรรค์ เบ้ืองต้นมีกระบวนการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวเน่ืองกับ

การศึกษาและการสร้างสรรค์เรื่องพ้ืนที่และเวลาในศิลปะดิจิตอลเพ่ือนําข้อมูล เพ่ือนําข้อมูล เน้ือหาท่ีได้มา

วิเคราะห์ ตีความหมาย และสร้างสรรค์โดยได้แบ่งวิธีสร้างสรรค์ผลงานออกแบบสองส่วน: ส่วนแรก Dream-

Space-Time; เป็นวิธีการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ดิจิตอลที่มีความเช่ือมโยงกับวีดีโอ ส่วนที่สอง Rain-Space-

time; ภาพพิมพ์ดิจิตอลจํานวนหกช้ินที่นําเสนอภาพสายฝน ที่ได้จากการดัดแปลงและผ่านกระบวนการจาก

คอมพิวเตอร์ จากนั้นเป็นขั้นตอนในการจัดนิทรรศการ การนําเสนอองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการแสดงผลงาน

ศิลปะ 

เทคนิคและวิธกีารในการสรา้งสรรค ์

 เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์จากการศึกษาและสร้างสรรค์เรื่องพ้ืนที่และเวลาในศิลปะดิจิตอลได้แบ่ง

ออกเป็นสองส่วนดังน้ี 

ส่วนแรก : ผลงาน Dream-Space-Time 

                                          
2 Molinet, Emmanuel, «L’hybridation : un processus décisif dans le champ des arts plastiques », Le Portique , ออนไลน์ 22 
ธันวาคม 2549, URL : http://leportique.revues.org/851, เข้าถึงเมื่อ 20 เมษายน 2560 
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- ศึกษาและตีความหมายในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ความฝัน พ้ืนที่และเวลา และนําผลที่ได้มาเป็น

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวีดีโอและภาพพิมพ์ดิจิตอล 

- การสร้างสรรค์ผลงานวีดีโอ: จากเน้ือหาได้มีแนวความคิดที่จะนําเรื่องราวของความฝันทั้งในโลกของ

จินตนาการและความจริงของกลุ่มนักศึกษาผู้เรียนศิลปะมาสร้างสรรค์ นักศึกษากลุ่มน้ีเป็นนักศึกษาที่ล้วน

แล้วแต่มีความฝันที่เหมือนกัน สิ่งน้ันคือการเรียนรู้เพ่ือก้าวมาเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะแต่ในความ

ฝันน้ันแต่ละคนย่อมมีหนทางและจินตนาการกับสิ่งเหล่าน้ันไม่เหมือนกัน การสร้างสรรค์วีดีโอในส่วนน้ีผู้วิจัย

จึงได้นําแนวคิดน้ีมาพัฒนาทางด้านเน้ือหาของวีดีโอ โดยจะทําการพูดคุยสัมภาษณ์เก่ียวกับเร่ืองราวของ

ความฝันของนักศึกษากลุ่มน้ันๆและนําเร่ืองราวที่ได้มาตีความ ยกตัวอย่างเช่น ความฝันที่จะประสบ

ความสําเร็จในการศึกษา การเป็นศิลปิน การได้แสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ การได้ศึกษาต่อ

ในระดับที่สูงขึ้น ความสําเร็จในการสร้างครอบครัว เป็นต้น สร้างสรรค์และสอดแทรกมุมมองทางศิลปะใน

ผลงาน; การบันทึกภาพวีดีโอจะเป็นมุมมองที่เล่าถึงกลุ่มคนที่กําลังนอนและหลับฝัน ภาพของจินตนาการ

ต่างๆ ภาพของบริบทสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สื่อถึงความฝัน พ้ืนที่ และเวลาที่บ่งบ่อกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ความฝันและความจริง 

- การสร้างสรรค์เสียงประกอบวีดีโอ: จากเน้ือหาและสุนทรียศาสตร์ที่ได้จากการสร้างสรรค์วีดีโอ ผู้วิจัยได้

สร้างสรรค์เสียงประกอบวีดีโอที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการใช้เสียงดัดแปลงอิเล็กทรอนิกส์ เสียงที่สื่อถึง

สภาวะการซ้อนทับกันของเส้นเสียง การซ้อนทับกันของภาพ และการบิดเบือนของพ้ืนที่และเวลาในห้วง

แห่งความฝัน 

- ภาพพิมพ์ดิจิตอลและวีดีโอ: การสร้างสรรค์ส่วนน้ีได้นําแนวคิดในการสร้างภาพ QR code3 มาใช้ในการ

สร้างสรรค์; ในผลงานจะมีรูปภาพ QR code สีดําปรากฎอยู่ตรงกลางภาพและมีพ้ืนหลังที่เป็นรูปผืนป่าที่

เปล่งประกายไปด้วยแสงของดวงดาว ภาพพ้ืนหลังน้ีสื่อถึงภาพที่สะท้อนความฝัน และในส่วนของ QR 

code น้ันเป็นส่วนของการสร้างสรรค์มุมมองความงามในรูปแบบของโลกสมมุติและความจริง เราไม่อาจ

มองเห็นความจริงและความงามท้ังหมดได้เพียงแค่จ้องมอง เทคนิคการนํา QR code มาใช้ในงานศิลปะนี้

ผู้วิจัยต้องการนําเสนอมุมมองและการสร้างความเข้าใจในเรื่องสุนทรียศาสตร์ในรูปแบบใหม่รวมถึงแนวคิดที่

จะทําให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมและส่งผ่านแนวคิดในผลงาน ผู้ชมมีทางเลือกที่จะมองผลงานได้ในหลายๆ

                                          
3 QR code หรือ Quick Response Code เป็นรหัสโค๊ดสองมิติหรือรหัสชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเส้นสีดําในกรอบส่ีเหล่ียม ผู้พัฒนามุ่งเน้นให้
สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยการใช้ซอฟแวร์จาก  มือถือ เคร่ืองสแกน ฯลฯ 
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รูปแบบทั้งมองจากความงามโดยตรงในพ้ืนที่แสดงงาน หรือ มองผ่านการสแกน QR code เพ่ือเช่ือมต่อไป

ยังวีดีโอที่เล่าเร่ืองราวถึงความฝัน พ่ืนที่และเวลา ในส่วนน้ีอาจเรียกได้ว่าเป็นอีกหน่ึงความงามในไซเบอร์

สเปส (Cyberspace)4 ความงามสมมุติ ที่สะท้อนและมีความสอดคล้องกับเน้ือหาของการวิจัย 

 

 

รูปที่ 1 - อนุสรณ์ คาบเพชร, Space - Time: Dream-Space-Time (2016),  

การสร้างสรรค์ภาพจาก RC code เพื่อเช่ือมต่อไปยังวีดีโอ 

 

รูปที่ 2 - อนุสรณ์ คาบเพชร, Space - Time: Dream-Space-Time (2016),  

การสร้างสรรค์วดีีโอ; ตัวอย่างฉากท่ีสะท้อนภาพแห่งห้วงความฝัน  

โลกของความจริงและโลกสมมุติที่ซ้อนทับกัน 

ส่วนทีส่อง : ผลงาน Rain-Space-Time 

                                          
4 Cyberspace เป็นพ้ืนที่ ที่ว่าง หรือพ้ืนท่ีที่สร้างขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนข้อมูลผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ 
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- ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหาแรงบันดาลใจในเรื่อง the art of time และเลือกประโยคที่มีความสัมพันธ์

และสะท้อนถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ดังน้ี; Or it isn’t Art, The great Artist of tomorrow, The 

Artist was free to express any concept through whatever means possible, The 

technological revolution, No place no time at all และ The mouvement of time 

- การสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์: นําประโยคที่เลือกไว้มาสร้างสรรค์โดยการใช้โค๊ดคอมพิวเตอร์

ในการปรับเปลี่ยน เรียบเรียงและจัดวางประโยคต่างๆ ให้เกิดการซ้อนทับกันของตัวหนังสือในหลายๆ 

รูปแบบจนกลายเป็นภาพสายฝน 

- ภาพพิมพ์ดิจิตอล:  นําภาพที่ได้จากการสร้างสรรค์จากการใช้โค๊ดคอมพิวเตอร์ไปพิมพ์บนกระดาษขนาด 7 

x7 น้ิว 

 

รูปที่ 3 - อนุสรณ์ คาบเพชร, การเขยีนโค๊ดในโปรแกรมคอมพวิเตอร ์

และการนําประโยค (ตัวหนงัสือ) มาสร้างสรรค์งานศิลปะ 
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รูปที่ 4 - อนุสรณ์ คาบเพชร, รายละเอียดของภาพที่ได้จากการเขยีนโค๊ดในคอมพิวเตอร์  

 

ตารางขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวเน่ืองกับเรื่องพ้ืนที่และเวลาในศิลปะดิจิตอล 

 

สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ดิจิตอล และวีดีโอ 

Dream - Space - TIme 

สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ดิจิตอล 

Rain - Space - Time 

 

แสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค ์

 ในการศึกษาและสร้างสรรค์เรื่องพ้ืนที่และเวลาในศิลปะดิจิตอลผู้วิจัยได้ทําการนําเสนอวิจัยสร้างสรรค์

ผ่านการแสดงงานศิลปะในนิทรรศการงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจารย์สาขาทัศนศิลป์ กลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 

13 ที่จัดขึ้น ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 - 30 ตุลาคม 2559 โดยผู้วิจัยได้แสดงชุดผลงานใน

ช่ือ Space - Time และแบ่งเป็นสองผลงานในการแสดงชุดน้ี: ผลงานแรก Dream - Space - Time, ภาพ

พิมพ์ดิจิตอลและวีดีโอ และผลงานที่สอง Rain - Space - TIme ภาพพิมพ์ดิจิตอลจํานวนหกช้ิน 
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ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค์ชิน้ที่ 1 : Dream-Space-TIme 

 ผลงาน Dream - Space - Time เป็นผลงานภาพพิมพ์ดิจิตอลขนาด 7x7 น้ิว ตรงกลางของภาพเป็น

รูปภาพของ QR code สีดํา มีพ้ืนหลังเป็นรูปผืนป่าที่เปร่งประกายไปด้วยแสงของดวงดาว ทั้งน้ีผู้ชมสามารถ

ชมวีดีโอที่มีความเก่ีฎยวเน่ือง มีความสัมพันธ์กับผลงานจากการสแกน QR code เรียกว่าความงามในไซเบอร์

สเปส (รูปที่6) 

 

รูปที่ 5 - อนุสรณ์ คาบเพชร, Space - Time: Dream-Space-Time (2016),  

ผลงานที่แสดงในนิทรรศการงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจารย์สาขาทัศนศิลป์ กลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13, หอ

ศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ 

การวิเคราะห์ การตีความ ผลงานสร้างสรรค์ชิน้ที่ 1 : Dream-Space-TIme 

 ผลงานช้ินน้ีเป็นการนําเสนอสุนทรียศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งความงามที่มองเห็นด้วยตา

เหมือนด่ังรูปภาพสีดําของ QR code ที่อยู่เบ้ืองหน้าฉากหลังรูปผืนป่าและดวงดาว รูปทรงสีดําบนกระดาษที่

เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการสื่อสาร ภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาสมัยใหม่ รวมถึงการนําภาพ  QR code น้ีทับ

ซ้อนภาพพ้ืนที่ที่เกิดจากธรรมชาติ ผืนป่าและดวงดาว เปรียบเปรยเหมือนด่ังการจัดวาง และหลอมรวมสิ่งใหม่

และสิ่งเก่าเข้าด้วยกัน ภาพดิจิตอลขนาด 7x7 น้ีถูกจัดวางอยู่ในพ้ืนที่แสดงนิทรรศการเป็นความงามที่ผู้ชม 

สามารถสัมผัสได้ด้วยตา 

 นอกเหนือจากความงามท่ีมองเห็นด้วยตาแล้ว ผู้ชมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามามีประสบการณ์

ใหม่ๆจากการเช่ือมต่อกับภาพ QR code ในผลงานโดยการสแกนโค๊ดจากโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์
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เช่ือมต่ออ่ืนๆ เพ่ือรับชมวีดีโอผ่านเวปไซด์เวลา 5 นาที ที่ผู้วิจัยได้จัดทําขึ้นเพ่ือสร้างสุนทรียศาสตร์ในอีก

รูปแบบหน่ึงในการรับชมผลงานศิลปะ เป็นความงามสมมุติที่สร้างขึ้นมาซ้อนทับกับความงามที่มองเห็นด้วยตา 

 

รูปที่ 6 - อนุสรณ์ คาบเพชร, ความงามในไซเบอร์สเปส, Space - Time: Dream-Space-Time (2016),  

ภาพส่วนหนึ่งของวีดีโอที่นําเสนอผ่านเวปไซด,์อินเตอร์เน็ตจากการสแกนโค๊ด QC code  

ในผลงานที่จดัแสดงในนทิรรศการงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจารย์สาขาทศันศิลป์  

กลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13, หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ 

 

 ในส่วนของการสร้างสรรค์วีดีโอ ผู้วิจัยใช้แนวคิดในเรื่องของ “ความฝัน” มาเป็นสื่อกลางในการ

นําเสนอมุมมองในเรื่องพ้ืนที่และเวลาในศิลปะดิจิตอล ผลงานที่สร้างสรรค์จากการตีความเกี่ยวกับความฝันอัน

หลากหลายของกลุ่มนักศึกษาศิลปะ ความฝันที่ที่ถูกตัดต่อ จัดวาง เช่ือมโยงกัน สิ่งเหล่าน้ีสะท้อนบริบทและ

มุมมองสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราได้เป็นอย่างดี ด่ังที่ผู้วิจัยได้ให้นิยามเก่ียวกับความฝันในงานสร้างสรรค์ในต้น

วีดีโอที่ว่า “ความฝันเป็นด่ังเครื่องมือข้ามกาลเวลาที่ล่องลอยไป บีบอัดด้วยกรอบที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่า 

ถูกเช่ือมต่อ โยงใย ยึดเหน่ียว จมลึก สุดหย่ัง กว้างและแสนไกล” ผลงานสร้างสรรค์น้ีเปรียบเสมือนภาพวาดที่

คอยสะท้อนมุมมองของฝันกับความจริงที่อยู่บนเส้นขนานเดียวกัน ทุกๆภาพในวีดีโอจะมีภาพที่ถูกเส้นสายโยง

ใยและเช่ือมต่อกันในทุกๆภาพ สิ่งน้ีเป็นการเปรียบเปรยและสะท้อนถึงเส้นสายของความฝัน สิ่งที่ถูกโยงใยและ

ยึดเหน่ียว อีกทัฎ้งยังเป็นการสะท้อนภาพที่เกิดจากจินตนาการของเส้นสายในไซเบอร์สเปซ ภาพของการ

บิดเบือนผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ การสร้างสรรค์ การจัดการเกี่ยวกับพ้ืนที่และเวลาได้ถูกนํามาเสนอ

อย่างตรงไปตรงมาในวีดีโอน้ี อีกทั้งยังมีการสร้างสรรค์ของเสียงที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับห้วงแห่งความฝัน 

เสียงที่สร้างสรรค์จากเสียงอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวะที่เช่ืองช้าแต่เต็มไปด้วยเส้นเสียงที่ถูกบิดเบือน ซ้อนทับ
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สลับกันระหว่างเส้นเสียง สิ่งเหล่าน้ีเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับภาพจากเส้นสายที่โยงใยใน

ผลงานช้ินน้ี 

 เมื่อสุนทรียศาสตร์ในปัจจุบันน้ีไม่ใช่เป็นเพียงแค่การมองเห็นหรือการสัมผัส เมื่อผู้ชมได้มีประสบการณ์

กับการเช่ือมต่อระหว่างความงามท่ีมองเห็นด้วยตาและความงามสมมุติแล้ว ผู้ชมก็จะได้รับความเข้าใจและเกิด

มุมมองในความงามในรูปแบบใหม่ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ชมได้ชมภาพวีดีโอจาการเช่ือมต่อภาพกับ QR code 

แล้วในครั้งต่อไปที่กลับไปมองภาพบนกําแพง ผู้ชมก็จะสามารถจินตนาการถึงภาพของวีดีโอที่เคลื่อนไหว ผู้ชม

จะได้รับสุทนรียศาสตร์ที่แตกต่างออกไปต่างจากแค่การมองภาพบนกําแพงอย่างเดียวเป็นต้น 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค์ชิน้ที่ 2 : Rain - Space – Time 

 ผลงาน Rain - Space - TIme ภาพพิมพ์ดิจิตอลจํานวนหกช้ินขนาด 7x7 น้ิวจํานวน 6 ภาพ แต่ละ

ภาพได้ต้ังช่ือตามลําดับดังน้ี: Or it isn’t Art, The great Artist of tomorrow, The Artist was free to 

express any concept through whatever means possible, The technological revolution, No 

place no time at all และ The movement of time  ในแต่ละภาพสร้างสรรค์มาจากประโยคที่ได้รับแรง

บันดาลใจจากแนวคิดในเรื่องของ the art of time และภาษาในสื่อศิลปะสมัยใหม่ จากนักทฤษฎีสื่อศิลปะ

สมัยใหม่ Lev Manovich  

 

รูปที่ 7 - อนุสรณ์ คาบเพชร, Space - Time: Rain-Space-Time (2016), 

ผลงานที่แสดงในนิทรรศการงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจารย์สาขาทัศนศิลป์ กลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13, หอ

ศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่
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การวิเคราะห์ การตีความ ผลงานสร้างสรรค์ชิน้ที่ 2 : Rain - Space - TIme 

 รําลึก และเคารพต่อแนวคิดในการพัฒนาสื่อศลิปะสมัยใหม่ 

 ผลงานช้ินน้ีผู้วิจัยได้เลือกประโยคต่างๆ จากการศึกษาในห้วข้อ The language of new media โดย 

Lev Manovich อาจารย์และนักทฤษฎีสื่อศิลปะสมัยใหม่ที่ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและพัฒนาผลงานศิลปะ

ดิจิตอลจากหลากหลายศิลปินต้ังแต่ช่วงต้นทศวรรษที่ 20 ผลงานช้ินน้ีถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพ่ือที่รําลึกและ

สะท้อนถึงการนําเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยแห่งการพัฒนาสื่อศิลปะ ในช่วงเวลาที่ศิลปินพยายาม

ทํางานศิลปะสมัยให้ได้รับการยอมรับในแวดวงศิลปะ ช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับศิลปินในยุคเริ่มต้นที่ต้อง

ต่อสู้กับการถูกมองผลงานว่าไม่ใช่งานศิลปะ ช่วงเวลาที่เทคโนโลยีและศิลปะเริ่มหลอมรวมกัน ช่วงเวลาที่

ศิลปินจะได้มีโอกาสทดลอง เรียนรู้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นตามโลกปัจจุบัน 

 ภาษา ความงาม และสนุทรยีศาสตร์ในรูปแบบใหม่ 

 จากประโยคเหล่าน้ี : Or it isn’t Art, The great Artist of tomorrow, The Artist was free to 

express any concept through whatever means possible, The technological revolution, No 

place no time at all และ The movement of time จะเห็นได้ว่าผู้วิจัยได้เลือกประโยคต่างๆท่ีสะท้อนให้

เห็นถึงแนวคิดในการพัฒนาสื่อศิลปะสมัยใหม่และนําประโยคเหล่าน้ีมามาสร้างสรรค์ให้เกิดสุนทรียศาสตร์ใน

รูปแบบใหม่โดยมุ่งเน้นให้ผลงานเกิดความงามทั้งในรูปแบบรูปธรรมคือภาพของสายฝน การสัมผัสความงาม

ของรูปภาพในแต่ระยะทั้งระยะไกลและระยะใกล้ ผ่านความงามของการจัดเรียงรูปทรงของตัวหนังสือบน

กระดาษ รูปทรงของสายฝนที่หยุฎดน่ิง เพ่ือนําเสนอมุมมองในการหยุดน่ิงของการเวลา การจัดเรียงประโยค

เหล่าน้ันอย่างเป็นระบบระเบียบในพ้ืนที่สร้างสรรค์ การซ้อนทับกันของตัวหนังสือต่างๆท่ีทําให้เกิดมิติของ

ความงามที่ถูกร้อยเรียงขึ้นอีกทั้งความงามที่เกิดจากแนวความคิด การตีความหมายจากการชมผลงาน เป็นอีก

หน่ึงสุนทรียศาสตร์ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สอดแทรกไว้ในผลงาน 

 ผลงานช้ินน้ีผู้ชมสามารถมองได้หลากหลายมุมมอง หลากหลายระยะ ยกอย่างเช่นในระยะไกลผู้ชม

อาจมองเห็นเป็นเพียงแค่ภาพเส้นสายฝนสีขาวท่ามกลางพ้ืนหลังสีดํา เป็นระยะที่มองแล้วทําให้จินตนาการถึง

ความเคลื่อนไหวบนภาพ หรือในระยะใกล้ผู้ชมอาจจะสังเกตและมองเห็นว่าในรูปทรงสายฝนนั้น แท้จริงแล้ว

ถูกสร้างสรรค์และร้อยเรียงไปด้วยตัวหนังสือนับร้อยนับพันที่นํามาจัดวางเรียงกันในเกิดรูปทรง แนวความคิด
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ต่างๆท่ีผู้สร้างสรรค์ได้เจตนาสอดแทรกไว้เป็นการนําเสนอความงามในเชิงของแนวความคิดที่สะท้อนและรําลึก

ถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์การพัฒนาสื่อศิลปะสมัยใหม่   ที่ส่งผลกระทบต่อโลกศิลปะสมัยใหม่ในปัจจุบัน 

 

 

รูปที่ 8 - อนุสรณ์ คาบเพชร, Space - Time: Rain-Space-Time (2016), จากข้างบนด้านซ้าย.  

1. Or it isn’t Art, 2.The great Artist of tomorrow, 3.The Artist was free to express any concept 

through whatever means possible, 4.The technological revolution,  

5.No place no time at all, 6.The movement of time 
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สรุปผล 

สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการสร้างสรรค์มีรายละเอียดดังน้ี 

1. ผู้วิจัยสามารถนําความรู้จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี จากเรื่องพ้ืนที่และเวลาในศิลปะ

ดิจิตอล รวมถึงเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาและการพัมนาของศิลปะดิจิตอล มุมมองและความหมายของพื้นที่

และเวลาที่เก่ียวเน่ืองกับงานศิลปะจากนักทฤษฎี และนําความรู้มาเป็นข้อมูลและอิทธิพลในงานวิจัยสร้างสรรค์ 

2. ผู้วิจัยสามารถพัฒนาเทคนิคทางด้านศิลปะดิจิตอลให้เกิดสุนทรียศาสตรใ์นรูปแบบใหม ่โดยผ่าน

กระบวนการการสร้างสรรค์ศลิปะรูปแบบผสมผสานระหว่างการสร้างสรรค์ภาพดิจิตอล วีดีโอ และการ

สอดแทรกแนวคิดจากศิลปะเชิงความคิด 

3. สามารถสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการถ่ายทอดความงามในหลากหลายรูปแบบ ความงามท่ีมองเห็น 

สัมผสัได้ เช่นความงามรูปธรรม รูปภาพ ตัวหนังสือ สัญลักษณ์ เป็นต้น รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือให้

ผู้ชมสามารถมสี่วนร่วมกับผลงานและได้รับประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ เช่น การสแกน QR code กับผลงานเพ่ือ

ชมวีดีโอ การแฝงแนวคิดในเรือ่งความงามในไซเบอร์สเปส การมองภาพในระยะไกลและใกล้ทีใ่ห้ความหมายที่

แตกต่างเพ่ือให้ผู้ชมได้เกิดการตีความหมายของความงามในรูปแบบใหม่ๆ เป็นต้น 

  

กิตติกรรมประกาศ 

ในการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะในครั้งน้ี ขอขอบคุณสาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ คณาจารย์ นักศึกษา และทุกท่านที่มี

ส่วนร่วมในการวิจัยสร้างสรรค์ในเรื่องการศึกษาและสร้างสรรค์เรื่องพ้ืนที่และเวลาในศิลปะดิจิตอลในคร้ังน้ี 

ขอขอบคุณหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกในการแสดงนิทรรศการงานสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะอาจารย์สาขาทัศนศิลป์ กลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที่ 13 และการสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ผลงานสร้างสรรค์ 
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รูปที่ 10 - ภาพบรรยากาศการแสดงผลงาน,  

นิทรรศการงานสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอาจารย์ สาขาทัศนศิลป์  

กลุ่มเจ็ดยอด ครั้งที1่3 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ วันที่ 6 - 30 ตุลาคม 2559  
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การศึกษาอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อประยกุต์ใช้ในการออกแบบเครือ่งประดับเงิน 

ภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ1* 

 

The Study of Lanna Identity Applicable to Silver Jewelry Design 

Panupong Jongcharnsittho1*  

 
1 อาจารย์สาขาวิชาส่ิงทอและเคร่ืองประดับ วิชาเอกออกแบบเคร่ืองประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
1 Lecturer, Department of Textile and Jewelry, Major of Jewelry Design, Faculty of Arts and Architechture,  

  Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai  
* Corresponding author. Email: panupong@rmutl.ac.th , panu.jong13gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาอัตลักษณ์ของล้านนาท่ีมีคุณค่าเชิงศิลปะและการออกแบบ 2) ออกแบบ

เคร่ืองประดับเงินโดยประยุกต์ใช้จากอัตลักษณ์ของล้านนา 3) ผลิตชิ้นงานตัวอย่างเครื่องประดับเงินจริงท่ีมีอัตลักษณ์ของ

ล้านนา และ 4) เผยแพร่ผลงานออกแบบเคร่ืองประดับเงินสู่ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน ประชากรในการศึกษาคือ 

นักท่องเท่ียวและผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายเคร่ืองประดับเงินในเขตภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) 8 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย 

ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา และ แม่ฮ่องสอน  ประชากรท้ัง 2 กลุ่ม สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเจาะจง (Purposive 

Sampling)  จากนักท่องเที่ยวซ่ึงมีบุคลิก รสนิยม รวมถึงพฤติกรรมในการเลือกซ้ือหรือสวมใส่เคร่ืองประดับเงิน จํานวน 233 

คน และจากผู้ผลิตท่ีผลิตหรือจําหน่ายเคร่ืองประดับเงินรูปแบบที่มีความเป็นท้องถ่ินจํานวน 30 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง

ท้ังสิ้น 263 คน ผลการวิจัยพบว่า  1) อัตลักษณ์ของล้านนาท่ีมีคุณค่าเชิงศิลปะและการออกแบบ สามารถจําแนกได้ 3 

ประการ คือ ก) อัตลักษณ์ของสี ข) อัตลักษณ์ของรูปทรง และ ค) อัตลักษณ์ของลวดลาย 2) การออกแบบเคร่ืองประดับเงิน

โดยประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของล้านนา สามารถนําอัตลักษณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้โดยการกําหนดสีของพลอยหรืออัญมณีบนตัว

เรือนเครื่องประดับ รวมถึงการออกแบบรูปทรงและลวดลายบนตัวเรือนเคร่ืองประดับเงิน โดยได้รูปแบบเครื่องประดับเงินท่ี

เป็นชุดจํานวนท้ังสิ้น 8 ชุด และรูปแบบเครื่องประดับเงินท่ีเป็นรายชิ้นจํานวน 44 ชิ้น  3) การผลิตชิ้นงานตัวอย่าง

เคร่ืองประดับเงินจริงท่ีมีอัตลักษณ์ของล้านนา โดยการสร้างชิ้นงานตัวอย่าง ซ่ึงคัดเลือกจากผลสํารวจความคิดเห็นถึงความ

เป็นไปได้มากท่ีสุดในการผลิตเชิงพานิชย์ของผู้ผลิต จึงได้ชิ้นงานตัวอย่างเคร่ืองประดับเงินเป็นชุดจํานวน 4 ชุด  และเป็นราย

ชิ้นจํานวน 10 ชิ้น และ 4) เผยแพร่ผลงานออกแบบเคร่ืองประดับเงินสู่ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน โดยการนํา

ผลงานออกแบบเคร่ืองประดับเงินท้ังหมดไปเผยแพร่รูปแบบเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบเครื่องประดับเงินให้ผู้ประกอบการ
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ในเขตภาคเหนือตอนบนโดยคัดเลือกจากผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง และน่าน ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการท่ีมีชื่อเสียง

และนิยมใช้อัตลักษณ์ท้องถ่ินในงานออกแบบเคร่ืองประดับ 

คําสําคัญ  : การออกแบบ ,  เคร่ืองประดับเงิน ,  อัตลักษณ์ , ล้านนา 

 

ABSTRACT 

 This Research has the objectives to 1) study Lanna identity that has artistic and design values 2) 

to design silver jewelry by adopting Lanna identity 3) to produce a sample of actual silver jewelry that has 

Lanna identity and 4) to spread the works of silver jewelry designs to entrepreneurs in the upper northern 

part of Thailand. The populations studied were tourists and manufacturers or sellers of silver jewelry in 8 

provinces in the upper northern part of Thailand (Lanna), which were Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, 

Lampang, Phrae, Nan, Phayao, and Mae Hongson. Both populations were sampled, using the Purposive 

Sampling, from 233 tourists who had the personality, taste, and behavior of buying or wearing silver 

jewelry and from 30 manufacturers or sellers who manufactured or sold local kind of silver jewelry, 

totaling 263 people. The results of the Research are that 1) Lanna identity that has artistic and design 

values can be classified into 3 categories: a) color identity, b) shape identity, and c) pattern identity; 2) for 

silver jewelry design that adopts Lanna identity, such Lanna identity could be adopted to determine the 

color of the gem or the jewel on the body of the jewelry and to design the shape and pattern on the 

body of the silver jewelry, producing 8 sets of silver jewelry styles and 44 pieces of silver jewelry styles; 3) 

production of samples of actual silver jewelry that had Lanna identity by creating samples which were 

selected based on the survey on the most possible commercial manufacturing of the manufacturer, 

resulting in 4 sets and 10 pieces of sample silver jewelry; and 4) the works of silver jewelry designs were 

spread to entrepreneurs in the upper northern part of Thailand by spreading all styles of silver jewelry 

designs to entrepreneurs in the upper northern part of Thailand as their design guidelines where such 

entrepreneurs were selected from those residing in Chiang Mai, Lampang, and Nan and these 

entrepreneurs were well-known who preferred local identity for their silver jewelry designs. 

Keywords: design, silver jewelry, identity, Lanna 
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บทนํา 

 เครื่องประดับเป็นสิ่งควบคู่กับการแต่งกายของมนุษย์ต้ังแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน ซึ่ง

มูลเหตุของการสวมใส่เคร่ืองประดับน้ันเริ่มต้นจากการสักร่างกายและแฝงด้วยความเช่ือ หลายประการเช่น 

เพ่ือเป็นเครื่องรางของขลังป้องกันอาวุธจากศัตรูและภูตผีปีศาจ เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แสดงความเป็นพวกพ้อง 

เพ่ือข่มขวัญศัตรู หรือเพ่ือให้เกิดความสวยงามและดึงดูดเพศตรงข้าม วัสดุที่ใช้ทําเคร่ืองประดับในยุคน้ัน มัก

เป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายรอบตัวเช่น เปลือกหอย หนังสัตว์ เขาสัตว์  เขี้ยวสัตว์ รากไม้ เป็นต้น  ในยุค

ต่อมาเมื่อมนุษย์รู้จักการใช้โลหะ จึงได้นําโลหะชนิดต่างๆ มาหลอมและแปรรูปเป็นเคร่ืองประดับ 

นอกเหนือจากการนํามาทําสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน  โลหะในยุคแรกอาจเป็นพวกเหล็ก ทองแดง 

ทองเหลือง ต่อมาเมื่อระยะเวลาเปล่ียนแปลงไป เริ่มรู้จักใช้โลหะทองคํา และโลหะเงิน มาทําเคร่ืองประดับ

เน่ืองจากเป็นโลหะที่มีมูลค่าสูง โลหะเงินเป็นโลหะที่มีค่ารองจากโลหะทองคํา อีกทั้งเป็นโลหะที่เป็นทางเลือก

หน่ึงนอกเหนือจากทองคํา ซึ่งทองคําคงเป็นโลหะที่มีมูลค่าสูงอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  ส่งผลให้ผู้คน

ส่วนหน่ึงนิยมใช้โลหะเงินในการทําเคร่ืองประดับ อาจเน่ืองจากปัจจัยอ่ืนนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องมูลค่า เช่น สี

ของโลหะเงินที่มีสีขาวเจือเทาซึ่งให้ความรู้สึกถึงความบริสุทธ์ิ  หรือความเช่ือที่เก่ียวข้องกับโลหะเงินที่เช่ือว่า

สามารถเป็นเคร่ืองรางของขลังป้องกันภูติผีปีศาจ ช่ัวร้ายต่างๆ นอกจากน้ี ผู้คนในยุโรปยังนิยมนําโลหะเงินมา

ทําเคร่ืองประดับและสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันอย่างแพร่หลาย ชนเผ่าในภาคเหนือตอนบน(ล้านนา) 

ส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องประดับเงินตกแต่งร่างกายและเสื้อผ้าประจําเผ่า  หรือแม้กระทั่ง ผู้คนที่เป็นคนเมืองใน

ล้านนาก็ยังนิยมสวมเคร่ืองประดับเงิน เพ่ือตกแต่งร่างกายควบคู่กับเสื้อผ้า และเสริมบุคลิกภาพของตนเอง   

 ปัจจุบันเคร่ืองประดับเงินได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะคนในล้านนา เน่ืองจากวิถีชีวิต

ของผู้คนเหล่าน้ีนิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้าพ้ืนเมืองรูปแบบของผ้าไหม และผ้าฝ้าย ในโอกาสต่างๆ แล้วนํา

เครื่องประดับเงินมาสวมใส่ รูปแบบเคร่ืองประดับเงินมีทั้งแบบเป็นโลหะเงินล้วนและประดับด้วยอัญมณีสีต่างๆ 

การสวมใส่เครื่องประดับเงินของผู้คนในล้านนาน้ันนับเป็นสิ่งสะท้อนถึงรสนิยมการแต่งกายของผู้ล้านนาได้

อย่างเด่นชัด  ผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้เครื่องประดับเงินในการประดับตกแต่งร่างกายควบคู่กับเสื้อผ้า ต้ังแต่อดีต

ถึงปัจจุบัน ดังเห็นได้จากการแต่งกายด้วยชุดพ้ืนเมือง หรือชุดทํางานแล้วสวมเคร่ืองประดับเงิน จะเป็นส่วน

สําคัญในการส่งเสริมบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ เครื่องประดับเงินจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมของแต่ละ

ท้องถิ่นน้ันๆ โดยจะสะท้อนออกมาบนลวดลายและรูปแบบของเคร่ืองประดับที่มีความสวยงามในตัวเอง หาก
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กล่าวถึงรูปแบบของเครื่องประดับเงินเหล่าน้ี พบว่าเป็นรูปแบบแนวอนุรักษ์  หรือรูปแบบเดิมที่ไม่มีการ

คลี่คลายรูปแบบที่หลากหลายมากนัก หรือบางช้ินไม่สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ของล้านนา ได้อย่างเด่นชัด การ

ออกแบบเครื่องประดับเงินโดยการใช้อัตลักษณ์ของล้านนาที่มีคุณค่าในเชิงศิลปะและการออกแบบ โดย

การศึกษาเชิงลึกถึงความสวยงามท่ีปรากฏอยู่ในศิลปวัฒนธรรมล้านนาทั้งที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม แล้ว

นํามาสร้างแรงบันดาลใจหรือประยุกต์ใช้ในการออกแบบเป็นเคร่ืองประดับเงินที่สะท้อนหรือสื่อถึงอัตลักษณ์

ด้ังเดิมของล้านนาผนวกกับกับรูปแบบสมัยใหม่เกิดเป็นรูปแบบเคร่ืองประดับเงินร่วมสมัย น่าจะตอบสนองต่อ

ความต้องการท่ีหลากหลายของผู้คนได้มากข้ึน นอกจากน้ีหากพิจารณาด้านการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ

เงินเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคเหนือแล้ว ในปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือ

เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดศูนย์กลางของล้านนา จากข้อมูลสถิติของจังหวัด

เชียงใหม่ ปี 2558 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 2560 : 7) พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้า

มาท่องเที่ยวจํานวนมากถึง 9,286,307 คน นักท่องเท่ียวเหล่าน้ีนอกจากเดินทางไปท่องเท่ียวตามแหล่งต่างๆ 

แล้ว ส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อสินค้าของใช้และของที่ระลึกที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ

กลับไปประเทศของตนเอง เช่น เสื้อผ้า งานหัตถกรรมต่างๆ   แต่ทั้งน้ีเครื่องประดับเงินของเชียงใหม่ เป็น

ทางเลือกหน่ึงที่นักท่องเที่ยวนิยมเลือกซื้อนอกเหนือจากของที่ระลึกประเภทอ่ืน เน้ือจากทําด้วยวัสดุที่มีค่าและ

สามารถสวมใส่ประดับร่างกายให้เกิดความสวยงามและใช้ได้ทุกโอกาส มีรูปแบบหลากหลายสามารถ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับรสนิยมของตนเองอยู่เสมอ อีกทั้งเครื่องประดับเงินมีราคาเหมาะสมท่ี

ผู้บริโภคทุกระดับสามารถเลือกซื้อมาสวมใส่ได้ อีกทั้งยังเป็นทางเลือกหน่ึงสําหรับนักท่องเที่ยวนอกเหนือจาก

เครื่องประดับทองคําซึ่งมีราคาสูง การออกแบบเคร่ืองประดับที่มีอัตลักษณ์ของล้านนา ส่งผลให้สร้างจุดสนใจ

ให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของสํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (2560 : 1-3) ที่กล่าว

ว่าเคร่ืองประดับเงินของล้านนาเป็นสิ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นน้ันๆ โดยจะสะท้อนออกมาบน

รูปแบบและลวดลาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี ช่ือเสียง  การออกแบบให้มีอัตลักษณ์ของล้านนา จะส่งผลให้

นักท่องเที่ยวนิยมหาซื้อมากขึ้น  

ผู้วิจัยในฐานะทํางานเกี่ยวข้องกับการออกแบบเครื่องประดับ จึงพิจารณาถึงความสําคัญดังกล่าว ใน

ประเด็นการนําอัตลักษณ์ของล้านนาซึ่งมีคุณค่าความสวยงามเชิงศิลปะและการออกแบบ โดยการนํามา

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับเงิน ที่ผสมผสานระหว่างงานสมัยโบราณกับงานสมัยใหม่โดยมีงาน 
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เครื่องประดับเป็นสื่อกลาง เครื่องประดับในรูปแบบล้านนาน้ีไม่เป็นเพียงการจัดการองค์ประกอบกับพลอย

รูปแบบต่างๆ เท่าน้ันแต่เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเคร่ืองประดับร่วมสมัยที่มีคุณค่านอกเหนือจากมูลค่าของ

วัสดุที่ใช้อีกด้วยและยังเป็นการสร้างทางเลือกหนึ่งในการใช้เครื่องประดับของผู้คนในล้านนาและนักท่องเท่ียว

นอกเหนือจากเครื่องประดับทองคําซึ่งมีราคาสูง นอกจากน้ียังเป็นการเผยแพร่รูปแบบเคร่ืองประดับเงินสําหรับ

ผู้ประกอบการเพ่ือใช้เป็นแนวทางออกแบบเคร่ืองประดับให้เกิดรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือต่อยอดไปสู่การ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในล้านนา 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ของล้านนาที่มีคุณค่าเชิงศิลปะและการออกแบบ 

 2. เพ่ือออกแบบเคร่ืองประดับเงินโดยประยุกต์ใช้จากอัตลักษณ์ของล้านนา  

3. เพ่ือผลิตช้ินงานตัวอย่างเครื่องประดับเงินจริงที่มีอัตลักษณ์ของล้านนา 

4. เพ่ือเผยแพร่ผลงานออกแบบเคร่ืองประดับเงินสู่ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน 

  

วิธีดําเนนิการวิจัย 

ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว้เป็นแผนภูมิดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 สุภาวี ศิรินคราภรณ์ (2550 : 33-45) อธิบายเก่ียวกับเรื่องเคร่ืองประดับว่า เครื่องประดับเป็นสิ่ง

หน่ึงที่สามารถบอกประวัติความเป็นไปในสมัยประวัติศาสตร์ได้ เป็นสื่อสัญลักษณ์ที่บอกถึงวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียม นิสัยใจคอของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี เครื่องประดับนอกจากจะใช้ประดับรา่งกายเพ่ือความสวยงาม

ตัวแปรอิสระ 
อัตลักษณ์ของล้านนาท่ีมีคุณค่า 
ในเชิงศิลปะและการออกแบบ 
ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรม 

ประติมากรรม สถาปัตยกรรม 
และหัตถกรรม คือ 

1. สี 
2. รูปทรง 
3. ลวดลาย 

 

ตัวแปรตาม 
ผลงานออกแบบและต้นแบบ
เคร่ืองประดับเงินท่ีมีอัตลักษณ์

ล้านนา 
1. ผลงานออกแบบเคร่ืองประดับ 
จํานวน 8 ชุด  และ 44 ชิ้น 
2. ผลงานต้นแบบเคร่ืองประดับเงิน 
จํานวน 4 ชุด และ 10 ชิ้น 

 

กระบวนการ
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แล้ว ยังบอกตําแหน่ง ฐานะ ยศศักด์ิ ในขณะเดียวกันเคร่ืองประดับยังบอกฐานะทางเศรษฐกิจของเจ้าของได้อีก

ด้วย   

 สําหรับทวีศักด์ิ  มูลสวัสด์ิ (2556 : 20-25) กล่าวถึงเครื่องประดับกับมนุษย์ว่า การสวมใส่

เครื่องประดับของมนุษย์มีมาต้ังแต่อดีต โดยการพัฒนาออกแบบเคร่ืองประดับที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง

แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเวลา สภาพแวดล้อม ประเพณีและสังคม บทบาทและประโยชน์ของเคร่ืองประดับ

ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม สังคมและประเพณี ปัจจัยเหล่าน้ีเป็นเง่ือนไขสําคัญ

ในการกําหนดบทบาท ประโยชน์และรูปแบบ รวมทั้งการใช้วัสดุและเทคนิคการสร้างผลงาน กล่าวคือ

เครื่องประดับมีความเกี่ยวพันและเช่ือมโยงต่ออัตลักษณ์ ความเป็นตัวตน สังคมและชาติพันธ์ุ 

 นักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือ รสชง ศรีลิโก (2557: 134) อธิบายถึงเร่ืองโลหะเงินว่า โลหะเงินเป็น

โลหะสีขาว เงางาม แต่หมองคล้ําได้ง่าย หากทิ้งไว้ให้ถูกอากาศเป็นเวลานาน เงินบริสุทธ์ิมีลักษณะคล้ายกับ

ทองคําบริสุทธ์ิคือ ไม่แข็งมาก จึงนิยมนําเงินไปผสมกับโลหะอ่ืน เช่น ทองแดง เพ่ือให้มีความแข็งมากขึ้น เงินที่

ผสมกับทองแดงในอัตราส่วนเนื้อเงินบริสุทธ์ิร้อยละ 92.5 และทองแดงร้อยละ 7.5 เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 

เงินสเตอร์ลิง (Sterling Silver) เป็นส่วนผสมของเงินที่ได้รับความนิยมนํามาใช้ผลิตเคร่ืองประดับที่มีคุณภาพดี 

มีความแข็งแรง และถือเป็นมาตรฐานของโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเคร่ืองประดับทั่วโลก  

 สําหรับในประเด็นเก่ียวกับการออกแบบเคร่ืองประดับน้ัน เกษร ธิตะจารี (2543 : 2) ระบุไว้ 3 

ประการคือ 1) เพ่ือความสวยงาม เป็นการทําให้ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายเกิดความโดดเด่น และส่งเสริม

บุคลิกภาพของผู้สวมใส่  2) เพ่ือแสดงถึงตําแหน่งหน้าที่ เป็นการทําให้เกิดความแตกต่างระหว่างบทบาท 

หน้าที่ของบุคคลให้ผู้อ่ืนได้รับรู้ เช่น ชนเผ่าต่างๆ จะมีเครื่องประดับที่บ่งบอกถึงความเป็นหัวหน้าเผ่า หรือบ่ง

บอกถึงสถานภาพการสมรส เป็นต้น และ 3) เพ่ือแสดงออกถึงเอกลักษณ ์เป็นการทําใหเ้กิดจุดเด่นในตัวบุคคล

หรือผู้คนกลุม่ใดกลุ่มหน่ึง  

 แนวคิดเร่ืองอัตลักษณ์ (Identity) ของนัทธนัย ประสานนาม (2549) ระบุว่า อัตลักษณ์ เป็น

ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า “ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน 

โดยผ่านการมองตนเองและการท่ีคนอ่ืนมองเรา อัตลักษณ์ไม่มีบันทึกไว้ในพจนานุกรม แต่มาจากภาษาบาลีว่า 

อตฺตา + ลักษณ โดยที่ “อัตตะ” มีความหมายว่า ตัวตน ของตน ส่วน “ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว 

หากมองเพียงแค่รูปศัพท์ “อัตลักษณ์” จึงเหมาะสมที่นํามาใช้กับลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งใดสิ่งหน่ึงมากกว่า 
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ในเรื่องเก่ียวกับเคร่ืองประดับร่วมสมัยน้ัน ทวีศักด์ิ มูลสวัสด์ิ (2556 : 27-29) อธิบายอย่างน่าสนใจว่า

เครื่องประดับร่วมสมัยเป็นเคร่ืองประดับที่ให้ความสําคัญต่อความคิด (Conceptual Idea) และการแสดงออก

ทางความคิดของศิลปินและนักออกแบบผ่านผลงานเคร่ืองประดับด้วยมุมมองและแนวคิดใหม่ (new 

perspective and conceptual idea) ให้สัมพันธ์ต่อกลุ่มประชากรและสังคมใหม่ เครื่องประดับร่วมสมัยเป็น

เครื่องประดับที่มีความน่าสนใจและแตกต่างจากเคร่ืองประดับประเภทอ่ืน 

 สําหรับเรื่องหลักการใช้สีในการออกแบบน้ันอ้อย พลศรี (2545 : 73-86) อธิบายว่าการใช้สีกับงาน

ออกแบบน้ัน อยู่ที่นักออกแบบมีจุดมุ่งหมายใด ที่จะสร้างความสนใจ ความเร้าใจต่อผู้ดู เพ่ือให้เข้าถึงจุดหมาย

ที่ตนต้องการ หลักของการใช้มีดังน้ี  

 1.การใช้สีวรรณะเดียว ความหมายของสีวรรณะเดียว (tone) คือกลุ่มสีที่แบ่งออกเป็นวงล้อของสี

เป็น 2 วรรณะ คือ วรรณะร้อน (warm tone) ซึ่งประกอบด้วย สีเหลือง สีส้ม สีแดง สีม่วง สีเหล่าน้ีให้อิทธิพล 

ต่อความรู้สึก ต่ืนเต้น เร้าใจ กระฉับกระเฉง ถือว่าเป็นวรรณะร้อน วรรณะเย็น (cool tone) ประกอบด้วย สี

เหลือง สีเขียว สีนํ้าเงิน สีม่วง สีเหล่าน้ีดูเย็นตา ให้ความรู้สึก สงบ สดช่ืน (สีเหลืองกับสีม่วงอยู่ได้ทั้งสอง

วรรณะ) การใช้สีแต่ละครั้งควรใช้สีวรรณะเดียวในภาพทั้งหมด เพราะจะทําให้ภาพความเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกัน (เอกภาพ) กลมกลืน มีแรงจูงใจให้คล้อยตามได้มาก  

 2.การใช้สีต่างวรรณะ  หลักการทั่วไปใช้อัตราส่วน 80% ต่อ 20% ของวรรณะสี คือ ถ้าใช้สีวรรณ

ร้อน 80% สีวรรณะเย็น 20 % เป็นต้น ซึ่งการใช้แบบน้ีสร้างจุดสนใจของผู้ดู ไม่ควรใช้อัตราส่วนที่เท่ากัน

เพราะจะทําให้ไม่มีสีใดเด่น ไม่น่าสนใจ 

 3.การใช้สีตรงกันข้าม สีตรงข้ามจะทําให้ความรู้สึกที่ตัดกันรุนแรง สร้างความเด่น และเร้าใจได้มาก

แต่หากใช้ไม่ถูกหลัก หรือ ไม่เหมาะสม หรือใช้จํานวนสีมากสีจนเกินไป ก็จะทําให้ความรุ้สึกพร่ามัว ลายตา 

ขัดแย้ง ควรใช้สีตรงข้าม ในอัตราส่วน 80 % ต่อ 20 % หรือหากมีพ้ืนที่เท่ากันที่จําเป็นต้องใช้ ควรนําสีขาว 

หรือสีดํา เข้ามาเสริม เพ่ือตัดเส้นให้แยกออกจากกันหรืออีกวิธีหน่ึงคือการลดความสดของสีตรงข้ามให้หม่นลง

ไป สีตรงข้ามมี 6 คู่ได้แก่  คู่ที่ 1 สีเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วง คู่ที่ 2 สีแดง ตรงข้ามกับ สีเขียว  

คู่ที่ 3 สีนํ้าเงิน ตรงข้ามกับ สีส้ม คู่ที่ 4 สีเขียวเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วงแดง  คู่ที่ 5 สีส้มเหลือง ตรงข้ามกับ สี

ม่วงนํ้าเงิน  และคู่ที่ 6 สีส้มแดง ตรงข้ามกับ สีเขียวนํ้าเงิน นอกจากน้ีการใช้สีตัดกัน ควรคํานึงถึงความเป็น

เอกภาพด้วย วิธีการใช้มีหลายวิธี เช่น ใช้สีให้มีปริมาณต่างกัน เช่น ใช้สีแดง 20 %  สีเขียว 80 % หรือ ใช้เน้ือ
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สีผสมในกันและกัน หรือใช้สีหน่ึงสีใดผสมกับสีคู่ที่ตัดกัน ด้วยปริมาณเล็กน้อยรวมท้ังการเอาสีที่ตัดกันมาทําให้

เป็นลวดลายเล็ก ๆ สลับกัน ในผลงานช้ินหน่ึง อาจจะใช้สีให้กลมกลืนกันหรือตัดกันเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรืออาจจะใช้พร้อมกันทั้ง 2 อย่าง ทั้งน้ีแล้วแต่ความต้องการ และความคิดสร้างสรรค์ของเรา ไม่มีหลักการ 

หรือรูปแบบที่ตายตัว  

          ในงานออกแบบ หรอืการจัดภาพ หากเรารู้จักใช้สีให้มสีภาพโดยรวมเป็นวรรณะร้อน หรือวรรณะเย็น 

เราจะ สามารถควบคุม และสร้างสรรค์ภาพให้เกิดความประสานกลมกลืน งดงามได้ง่ายขึ้น เพราะสีมีอิทธิพล

ต่อ มวล ปริมาตร และช่องว่าง สีมีคุณสมบัติที่ทําให้เกิดความกลมกลืน หรือขัดแย้งได้ สีสามารถขับเน้นให้ให้

เกิดจุดเด่น และการรวมกันให้เกิดเป็นหน่วยเดียวกันได้ เราในฐานะผู้ใช้สีต้องนําหลักการต่างๆ 

ของสีไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง กับเป้าหมายในงานของเรา เพราะสีมีผลต่อการออกแบบ คือ 

          1. สร้างความรู้สึก สใีห้ความรู้สึกต่อผู้พบเห็นแตกต่างกันไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และ 

ภูมิหลัง ของแต่ละคนสีบางสีสามารถรักษาบําบัดโรคจิตบางชนิดได้ การใช้สีภายใน หรอืภายนอกอาคาร จะมี

ผลต่อการ สัมผัส และสร้างบรรยากาศได้ 

          2. สร้างความน่าสนใจ สีมีอิทธิพลต่องานศิลปะการออกแบบ จะช่วยสร้างความประทับใจ และความ

น่าสนใจเป็นอันดับแรกที่พบเห็น          

          3. สีบอกสัญลักษณ์ของวัตถุ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ หรือภูมิหลัง เช่น สีแดงสัญลักษณ์ของไฟ หรือ

อันตราย สีเขียวสัญลักษณ์แทนพืช หรือความปลอดภัย เป็นต้น 

          4. สีช่วยให้เกิดการรรับรู้ และจดจาํ งานศิลปะการออกแบบต้องการให้ผู้พบเห็นเกิดการจดจํา ใน

รูปแบบ และผลงานหรือเกิดความประทับใจ การใช้สีจะต้องสะดุดตา และมีเอกภาพ 

 รายงานการวิจัยของ จอมจรัญ มะโนปัน (2555) เรื่อง “การประยุกต์ลวดลายศิลปะปูนป้ันวัดจุฬา

มณีเพ่ือเป็นแนวทางการออกแบบเคร่ืองประดับเงิน เสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก” ผลการวิจัย

พบว่า การนําลวดลายศิลปะปูนป้ันวัดจุฬามณีมาเป็นแนวทางการออกแบบเครื่องประดับเงินน้ัน สามารถนํา

ลวดลายนูนสูง 2 ชนิดคือ ลวดลายดอกซีกดอกซ้อน และลวดลายรูปปีกออกจากวงกลม ไปประยุกต์ใช้กับ

รูปแบบเครื่องประดับ 3 ชนิดคือ สร้อยคอ ต่างหู และแหวน ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านคุณค่าของงานศิลปะและ

ความสวยงามแล้ว ต่างหู มีคุณค่ามากที่สุด รองลงมาคือ สร้อยคอ และแหวน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

สุภาวี ศิรินคราภรณ์ (2553) ที่ได้วิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาเมืองสวยด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม
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ร่วมสมัย “กรณีศึกษาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตแห่งชุมชนบ้านแม่หมีใน จังหวัดลําปาง กับพัฒนาการการ

สร้างสรรค์สุนทรียภาพของเครื่องประดับชาติพันธ์ุร่วมสมัย” ผลการวิจัยพบว่าศิลปินหรือนักออกแบบปัจจุบัน

น้ันจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องตระหนักถึงปรัชญาธรรมชาติ เพ่ือกําหนดแนวทางในการสร้างสรรค์ที่แสดงผ่าน

คุณค่าทางด้านสติปัญญา คุณค่าทางด้านจิตใจ คุณค่าทางความงาม ตลอดจนสามารถสร้างความสอดคล้องกับ

สภาพการณ์ในสังคมยุคร่วมสมัยในปัจจุบัน อันเป็นลักษณะของความกลมกลืนกันระหว่าง “ภูมิปัญญาและ

สุนทรียภาพในลักษณะของชาติพันธ์ุ”  

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีใช้อาศัยการศึกษาที่เป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งมีวิธีการ

ดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร งานวิจัย ที่เก่ียวข้อง ทางด้านการออกแบบเคร่ืองประดับรวมถึง

ข้อมูลภาคสนามเบ้ืองต้นเพ่ือกําหนดแนวทางและกรอบแนวคิดการทําวิจัย 

 2. ออกแบบเครื่องประดับเงินรูปแบบโบราณและรูปแบบร่วมสมัยโดยประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของ

ล้านนา 

 3. สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างและแบบสอบถามที่มี

โครงสร้าง เพ่ือนําไปเก็บข้อมูลความคิดเห็นเบ้ืองต้นระหว่างรูปแบบเครื่องประดับโบราณและร่วมสมัย จาก

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยว 

 4.  นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสํารวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวมาวิเคราะห์ข้อมูลความ

ต้องการรูปแบบเคร่ืองประดับ ระหว่างรูปแบบโบราณกับรูปแบบร่วมสมัย 

 5.  ออกแบบเคร่ืองประดับเงินที่เป็นรูปแบบร่วมสมัย จากความต้องการเบ้ืองต้นของนักท่องเที่ยว  

 6.  นํารูปแบบเคร่ืองประดับเงินรูปแบบร่วมสมัยที่ออกแบบไว้ไปสอบถามความคิดเห็นจากผู้ผลิต 

เพ่ือหาความเป็นไปได้ในการผลิตเป็นต้นแบบช้ินงานจริง  

 7. ผลิตต้นแบบช้ินงานเคร่ืองประดับเงินจริง โดยผลิตเครื่องประดับเงินที่เป็นชุด จํานวน 8 ชุด และ

ผลิตเคร่ืองประดับเงินที่เป็นรายช้ินจํานวน 44 ช้ิน 

 8. นําผลงานวิจัยที่เป็นรูปแบบและช้ินงานต้นแบบเคร่ืองประดับจริงไปเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการ 
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 9.  เขียนรายงานการวิจัย จัดพิมพ์รูปเล่มรายงานการวิจัย นําเสนอผลงานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย 

ในรูปแบบของการประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 

เครื่องมือการวิจัย 

 เครื่องมือการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ 

 1. แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้าง เพ่ือใช้สัมภาษณ์นักท่องเที่ยวและผู้ผลิต 

    2. กล้องบันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว เพ่ือบันทึกภาพอัตลักษณ์ของล้านนาที่มีคุณค่าเชิงศิลปะ

และการออกแบบ 

การเก็บข้อมูล 

 1. เก็บข้อมูลภาคสนามโดยลงพ้ืนที่เก็บลักษณะอัตลักษณ์ของล้านนาที่มีคุณค่าเชิงศิลปะและการ

ออกแบบ เช่น งานสถาปัตยกรรม ศาสนสถาน จิตรกรรม ประติมากรรม และหัตถกรรม 

 2. เก็บข้อมูลความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวในเขตจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) 8 จังหวัด เพ่ือสอบถามหรือสํารวจความคิดเห็นด้านการใช้ รูปแบบ และรสนิยม 

เครื่องประดับเงิน 

 3. เก็บข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ผลิตเคร่ืองประดับในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) 8 

จังหวัด เพ่ือสอบถามความเป็นได้ในการผลิตเป็นช้ินงานเครื่องประดับจริง 

 4. บันทึกภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ในการลงพื้นที่เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี คือ 

  1. วิเคราะห์อัตลักษณ์ล้านนาที่มีคุณค่าเชิงศิลปะและการออกแบบ เพ่ือให้เห็นเด่นชัด เป็นรูปธรรม 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้ค่าสถิติร้อยละ  

 3. นําข้อมูลอัตลักษณ์ล้านนาที่วิเคราะห์แล้วมาประยุกต์ใช้ออกแบบเป็นเครื่องประดับเงินร่วมสมัย 
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ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาอัตลักษณ์ล้านนา เพ่ือประยุกต์ใช้ในการออกแบบเคร่ืองประดับเงิน พบว่า 

1.อัตลักษณ์ของล้านนาที่มีคุณค่าเชิงศิลปะและการออกแบบ เป็นอัตลักษณ์ที่ สามารถนํามาเป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานสู่การออกแบบเคร่ืองประดับเงิน สามารถจําแนกได้ 3 ประการคือ  

 1.1 อัตลักษณ์ของสี เป็นอัตลักษณ์ของสีที่วิเคราะห์มาจากลักษณะสิ่งที่ปรากฏในสภาพแวดล้อม 

งานหัตถกรรม สถาปัตยกรรม และจิตรกรรม  รวมถึงการดึงอารมณ์ ความรู้สึก จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม ในบริบท

ของจังหวัดในล้านนา ประกอบด้วย 5 กลุ่มสี คือ  

 1) สีเขียว มีทีม่าจากสีของธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา อุทยานแห่งชาติ หรือแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความสดช่ืน เน่ืองจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือตอนบน 

เป็นป่าไม้ ที่ราบสูง และภูเขา ดังรูปที่ 1 

 

 

รูปที่ 1  สีเขียว แสดงถึงความเป็นธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ ์

  2) สีเหลืองทอง มีทีม่าจากสขีองความเจริญรุ่งเรืองในศาสนาพุทธ สื่อถงึความมีคุณค่าของ 

ศาสนสถานพระพุทธรูปต่างๆ เน่ืองจากภาคเหนือตอนบนเป็นดินแดนที่ผูค้นมีความเลื่อมใสและศรทัธาใน

พระพุทธศาสนา  ดังรูปที่ 2 

  

 

รูปที่ 2  สีเหลืองทอง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรอืงและความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา 

 3) สีน้ําตาล มทีี่มาจากสีของความเก่าแก่ของโบราณสถาน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และ 

ศาสนสถานต่างๆ สื่อความรู้สกึถึงการอนุรักษ์  ความคงอยูห่รือการรักษาไว้ เน่ืองจากผู้คนในภาคเหนือตอนบน

เป็นผู้ที่มีจิตสํานึกและความหวงแหน หรือมกีระแสของการอนุรักษ์ค่อนข้างเข้มแข็ง ดังรูปที่ 3 

 

 

รูปที่ 3  สีน้ําตาล แสดงถึงความเก่าแก่ ความคงอยู่ และการอนุรักษ ์
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 4) สีน้ําตาลแดง มีทีม่าจากสีของความเป็นพ้ืนถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานหัตถกรรมต่างๆ 

เช่น หัตถกรรมไม้ ผ้า เครื่องป้ันดินเผา สื่อถึงคุณค่าในความเป็นท้องถิ่น และการสืบทอดมาเป็นระยะเวลา

ยาวนาน ดังรูปที่ 4 

 

 

รูปที่ 4   สีน้ําตาลแดงแสดงถึงการสืบทอด ความมีคุณค่า และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 5) สีเทา สื่อถงึคุณค่าด้านความสุขุม ความมีคุณค่าของงานหัตถกรรมทอ้งถิ่นประเภทโลหะ 

เช่น เครื่องเงิน  ลวดลายตกแต่งสิ่งก่อสร้างและศาสนสถาน เช่น ลายปูนป้ัน  นอกจากน้ียังรวมถึงเคร่ืองเงิน

ของกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ดังรูปที่ 5 

  

 

รูปที่ 5  สีเทาแสดงถงึความสุขมุ ความมีคุณค่า และความน่าเชื่อถือ 

1.2  อัตลักษณ์ของรูปทรง สามารถจําแนกได้ 2 กลุ่ม คือรูปทรงอิสระ  และรูปทรงเรขาคณิต ซึ่ง

รูปทรงทั้ง 2 กลุ่มน้ี มักปรากฏในงานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม และงานหัตถกรรม ดังรูปที่ 6  

 

 

 

 

 

 

            รูปทรงอิสระ  รูปทรงเรขาคณิต 

รูปที่ 6 อัตลักษณ์ของรูปทรงในล้านนา 

 1.3  อัตลักษณ์ของลวดลาย สามารถจําแนกได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มลวดลายกนกผักกูด และกลุ่ม

ลวดลายเมฆไหล ลวดลายทั้ง 2 กลุ่มน้ี มักปรากฏในงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และ

หัตถกรรม  ดังรูปที่ 7  
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รูปที่ 7  ภาพซ้ายคือกลุ่มลวดลายกนกผักกูด และภาพขวาคือกลุ่มลวดลายเมฆไหล 

 2. การออกแบบเคร่ืองประดับเงินโดยประยุกต์ใช้จากอัตลักษณ์ของล้านนา สําหรับการออกแบบ

เครื่องประดับเงินน้ัน ในเบ้ืองต้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเชิงประจักษ์จากรูปแบบเคร่ืองประดับเงินซึ่ง

เป็นที่ นิยมและพบเห็นในล้านนาอย่างแพร่หลาย เพ่ือนํามากําหนดความคิดสร้างสรรค์เป็นรูปแบบ

เครื่องประดับเงิน 2 รูปแบบหลัก คือ รูปแบบท่ี 1 คือ รูปแบบล้านนาโบราณ(Ancient Lanna Style) ซึ่ง

เป็นรูปแบบที่ใช้แนวคิดหรือแรงบันดาลใจจากรูปทรงและลวดลายต่างๆ ในล้านนาโดยไม่การดัดแปลง 

ประยุกต์ ตัดทอน รูปแบบมากนัก เป็นลักษณะของการอนุรักษ์ของด้ังเดิม และให้ความรู้สึกอ่อนช้อย 

เครื่องประดับรูปแบบล้านนาโบราณจึงมีคุณค่าในรูปแบบและลวดลาย ค่อนข้างสูง และ รูปแบบท่ี 2 คือ 

รูปแบบล้านนาร่วมสมัย (Lanna Contemporary Style) เป็นรูปแบบที่ใช้แนวคิดหรือแรงบันดาลใจจาก

รูปทรงและลวดลายต่างๆ ในล้านนา แล้วนํามาประยุกต์หรือผสมผสานกับรูปแบบสมัยใหม่ ให้เกิดเป็นรูปแบบ

ขึ้นอีกแบบหน่ึง ในสัดส่วนที่เหมาะสม และมิให้สูญเสียรูปแบบเดิมของล้านนาไปโดยยังคงมองเห็นรูปแบบเดิม

ของล้านนาอยู่ หรืออาจกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าการนําเอางานออกแบบเครื่องประดับที่เป็นที่นิยมในรูปแบบ

ปัจจุบันมาผสมอย่างกลมกลืนกับรูปแบบเคร่ืองประดับต่างๆ ของล้านนาโบราณอีกอย่างน้อยหน่ึงรูปแบบโดยมี

จุดประสงค์เพ่ือการดึงเอาความรู้สึกหรืออารมณ์ จากรูปแบบเคร่ืองประดับของล้านนามาประยุกต์ ตัดทอน 

ดัดแปลง หรือเพ่ิม รายละเอียด ให้กับงานออกแบบเคร่ืองประดับน้ันๆ และเป็นการทําให้รูปแบบเคร่ืองประดับ

มีลักษณะสองช่วงเวลา คือให้ความรู้สึกที่สมดุลกันทั้งสองยุคระหว่างอดีตกับปัจจุบัน อย่างลงตัวและกลมกลืน

โดยปกติแล้ว รูปแบบเคร่ืองประดับล้านนาร่วมสมัยน้ี มักจะมีลักษณะการออกแบบที่เรียบง่าย ไม่มีลวดลาย

ซับซ้อนมากนักและอยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสม จากน้ันจะตกแต่งให้สวยงามขึ้น ดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8  ตวัอย่างความคิดเบื้องต้นการออกแบบเครื่องประดับชุด ที่เป็นรูปแบบล้านนาโบราณ  

(Ancient Lanna Style)  และรูปแบบล้านนาร่วมสมัย (Lanna Contemporary Style) 

 

 หลังจากการศึกษาความสวยงามของงานอัตลักษณ์ในล้านนา เพ่ือนํามาสร้างแรงบันดาลใจเบ้ืองต้น

ในการออกแบบเคร่ืองประดับ 2 รูปแบบแล้ว ในลําดับต่อไปจึงเป็นการนําแนวความคิดสร้างสรรค์เบ้ืองต้นคือ

รูปแบบเคร่ืองประดับทั้ง 2 รูปแบบ ไปสํารวจความคิดเห็นหรือความต้องการเบ้ืองต้นจากนักท่องเที่ยว ซึ่ง

เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ทั้ง 8 จังหวัด จํานวนทั้งสิ้น 100 คน จําแนกเป็นนักท่องเที่ยว

ชาวไทย จํานวน 48 คน และนักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ จํานวน 52 คน ได้ผลการสํารวจความคิดเห็นหรือ

ความต้องการ ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของความคิดเห็นหรือความต้องการรูปแบบเครือ่งประดับของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ                            

ชาวต่างประเทศของจังหวดัในล้านนา (8 จงัหวัดภาคเหนือตอนบน) 

จังหวัด 

นักท่องเที่ยวชาวไทย  นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 

รวม 

(คน) 

ความต้องการรูปแบบเคร่ืองประดับ  ความต้องการรูปแบบเคร่ืองประดับ  

โบราณ  

(คน) 
ร้อยละ 

ร่วมสมัย  

(คน) 
ร้อยละ 

โบราณ 

(คน) 
ร้อยละ 

ร่วมสมัย 

(คน) 
ร้อยละ 

เชียงใหม่ 2 2 4 4 3 3 4 4 13 

ลําพูน 3 3 3 3 2 2 4 4 12 

ลําปาง 1 1 5 5 2 2 4 4 12 

แพร่ 3 3 3 3 1 1 5 5 12 

น่าน 2 2 4 4 3 3 4 4 13 

พะเยา 2 2 4 4 3 3 3 3 12 

เชียงราย 1 1 5 5 2 2 5 5 13 

แม่ฮ่องสอน 2 2 4 4 2 2 5 5 13 

รวม 16 16* 32 32* 18 18* 34 34* 100* 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกลุ่มล้านนา (8 จังหวัดภาคเหนือ

ตอน) ในภาพรวมพบว่านิยมเครื่องประดับรูปแบบล้านนาร่วมสมัย มากกว่ารูปแบบล้านนาโบราณ คิดเป็นร้อย

ละ 66 และเมื่อจําแนกตามกลุ่มนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมรูปแบบเครื่องประดับล้านนา

โบราณเพียงร้อยละ 16  แต่นิยมรูปแบบเครื่องประดับล้านนาร่วมสมัย มากถึงร้อยละ 32  ในขณะที่

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนิยมรูปแบบเคร่ืองประดับล้านนาโบราณเพียงร้อยละ 18  แต่นิยมรูปแบบ

เครื่องประดับล้านนาร่วมสมัยมากถึงร้อยละ 34 ดังน้ันจึงใช้รูปแบบล้านนาร่วมสมัยในการออกแบบ

เครื่องประดับเงินในสร้างสรรค์ครั้งน้ี  

 ผู้วิจัยได้นําข้อมูลของนักท่องเท่ียวมาหาแนวทางออกแบบร่างเคร่ืองประดับชนิดต่างๆ โดยใช้พลอย

เน้ืออ่อน เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยออกแบบร่างเครื่องประดับที่เป็นชุด จํานวน 8 ชุด  แต่ละชุด

ประกอบด้วยเครื่องประดับ 3 ช้ิน  และออกแบบร่างเครื่องประดับรายช้ิน จํานวนทั้งสิ้น 44 แบบ 

ประกอบด้วยแหวน จํานวน 9 แบบ กําไลข้อมือ จํานวน 8 แบบ จี้ห้อยคอ จํานวน 9 แบบ ต่างหู จํานวน 9 
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แบบ และสร้อยข้อมือ จํานวน 9 แบบ พร้อมทั้งกําหนดแรงบันดาลใจในการออกแบบหรือประวัติความเป็นมา

ของรูปแบบ (Inspiration and history)  เพ่ือเป็นการสร้างคุณค่าในรูปแบบและเร่ืองราวของเครื่องประดับ

มากขึ้น  โดยเป็นรูปแบบเครื่องประดับสําหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นวัยรุ่นและวัยทํางาน  

ดังรูปที่ 9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1597 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1598 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 การออกแบบเครื่องประดับที่เป็นชุด จาํนวน 8 ชุด และเป็นรายช้ินจํานวน 44 ชิ้น 

 

 เมื่อได้รูปแบบเครื่องประดับชุดจํานวน 8 ชุด และแบบรายช้ิน จํานวน 44 แบบ แล้ว ผู้วิจัยจึงได้นํา

รูปแบบดังกล่าวไปสํารวจความคิดเห็นจากผู้ผลิตและนักท่องเท่ียวในเขตภาคเหนือตอนบน จําแนกตามราย

จังหวัด เพ่ือคัดเลือกเครื่องประดับมาผลิตเป็นช้ินงานตัวอย่างจริง  โดยสํารวจความคิดเห็นจากผู้ผลิตจํานวน 

30 คน และนักท่องเที่ยวจํานวน 133 คน ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2   แสดงค่าร้อยละของจํานวนผู้ผลิตเครื่องประดับเงนิและนักท่องเทีย่วเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

  จําแนกเป็นรายจังหวดัที่แสดงความคิดเห็นต่อรปูแบบเครื่องประดับเงินเพือ่คัดเลือกนําไปผลิตเป็น 

  ชิ้นงานตัวอย่างจริง 

ลําดับ จังหวัด ผู้ผลิตจํานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ นักท่องเที่ยว (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1 เชียงใหม่ 11 40.7 50 37.6 

2 ลําพูน 3 11.1 10 7.5 

3 ลําปาง 2 7.4 10 7.5 

4 แพร่ 1 3.7 10 7.5 

5 น่าน 5 18.5 15 11.3 

6 พะเยา 1 3.7 10 7.5 

7 เชียงราย 6 11.1 18 13.5 

8 แม่ฮ่องสอน 1 3.7 10 7.5 

รวม 30 100 133 100 

 ผู้ผลิตเคร่ืองประดับ จํานวนทั้งสิ้น 30 คน และนักท่องเท่ียวจํานวน 133 คน ได้พิจารณารูปแบบ

เครื่องประดับแบบเป็นชุดทั้งหมด 8 ชุด แต่มีความพึงพอใจและคัดเลือกรูปแบบเครื่องประดับชุดที่มีความ

เป็นไปได้ในการผลิตเพียง 4 ชุด และคัดเลือกรูปแบบเครื่องประดับที่เป็นรายช้ิน จํานวน 10 ช้ิน ดังตาราง 

ที่ 3 และ ตารางที่ 4  

 

ตารางที่ 3  เครื่องประดับเงินที่ออกแบบเป็นชุด จํานวน 4 ชุด  

ภาพเครื่องประดับเงินท่ีออกแบบเป็นชุด ท่ีมาของการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

สร้อยคอ ต่างหู และกําไล  ประยุกต์ใช้จากรูปทรงโคมไฟ

กระดาษแปดเหลี่ยมและ ลวดลายแกะสลักไม้ในงาน

หัตถกรรม  
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ตารางที่ 3  (ต่อ) เครื่องประดับเงินที่ออกแบบเป็นชุด จํานวน 4 ชุด  

ภาพเครื่องประดับเงินท่ีออกแบบเป็นชุด ท่ีมาของการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้อยคอ ต่างหู และสร้อยข้อมือ ประยุกต์ใช้จากรูปทรง

และลวดลายของเครื่องประดับ เงินของชนเผ่ามง้  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้อยคอ ต่างหู และกําไล  ประยุกต์ใช้จากรูปทรงของ 

กาแล ซ่ึงเป็นชิ้นส่วนประดับหน้าจั่วบ้านเรือนของจังหวัด

เชียงใหม่และล้านนา 

 

 

 

 

 

 

 สร้อยคอ ต่างหู และสร้อยข้อมือ ประยุกต์ใช้จากรูปทรง

หมวกชาวไตซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุในล้านนา มาดัดแปลง 

คลี่คลายหรือผสมผสานกับเส้นโค้ง   
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1601 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ตารางที่ 4  เครื่องประดับเงินที่ออกแบบเป็นรายช้ิน จํานวน 10 แบบ 

ภาพเคร่ืองประดับเงนิที่ออกแบบเปน็รายชิน้ ที่มาของการออกแบบ 

 
แหวน ประยุกต์ใช้จากรูปทรงห่วงคอชนเผ่าม้งในล้านนา 

ผนวกกับลวดลายแกะสลักไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหวน ประยุกต์ใช้จากรูปทรงเคร่ืองเงินของชนเผ่าลัวะ 

กลุ่มชาติพันธ์ุด้ังเดิมของล้านนา มาประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบ  

 

 

 

 

 

กําไล  ประยุกต์ใช้จากรูปทรงของคนโท (ภาชนะใส่น้ําด่ืม) 

ของผู้คนล้านนาในอดีต 

 

 

 

 

 

กําไล ประยุกต์ใช้จากรูปทรงของคนโท (ภาชนะใส่น้ําด่ืม) 

ของผู้คนล้านนาในอดีต 

 

 

 

 

 

จี้ห้อยคอ  ประยุกต์ใช้จากรูปทรงเรือแข่งจังหวัดน่านและ

ดวงตาของสัตว์ท่ีเป็นส่วนหัวเรือ 
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1602 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ตารางที่ 4 (ต่อ) เครื่องประดับเงินที่ออกแบบเป็นรายช้ิน จํานวน 10 แบบ  

ภาพเครื่องประดับเงินท่ีออกแบบเป็นรายชิ้น ท่ีมาของการออกแบบ 

 

 

 

 

 

จี้ห้อยคอ ประยุกต์ใช้จากรูปทรงกาแลและลวดลาย

แกะสลักไม้ 

 

 

 

 

 

 

ต่างหู ประยุกต์ใช้จากรูปทรงเคร่ืองประดับเงินของชนเผ่า

ลัวะ ชนเผ่าด้ังเดิมในล้านนา 

 

 

 

 

 

 

ต่างหู  ประยุกต์ใช้จากรูปทรงของคนโท (ภาชนะใส่น้ําด่ืม)

และ ลวดลายเมฆไหลของล้านนา 

 

 

 

 

 

สร้อยข้อมือ ประยุกต์ใช้จากลวดลายผ้าชนเผ่าปกากะญอ 

 

 

 

สร้อยข้อมือ ประยุกต์ใช้จากลวดลายเคร่ืองประดับเงินของ

ชนเผ่าอ้ิวเม่ียน 
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1603 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

 3. การผลิตช้ินงานตัวอย่างเครื่องประดับเงินจริงที่มีอัตลักษณ์ของล้านนา เป็นการนําผลงาน

ออกแบบเคร่ืองประดับเงินจากการคัดเลือกของผู้ผลิตและนักท่องเที่ยวมาผลิตเป็นช้ินงานต้นแบบจริง โดยเป็น

เครื่องประดับชุด จํานวน 4 ชุด เครื่องประดับรายช้ินจํานวน 10 ช้ิน ดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6  

  

ตารางที่ 5  ตัวอย่างชิ้นงานเครื่องประดับเงินจริงที่เป็นชุด  จํานวน 4 ชุด 

ภาพตัวอย่างชิ้นงานเครื่องประดับเงินจริงท่ีเป็นชุด ชื่อ / พลอย / จํานวน ท่ีใช้ประดับตัวเรือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้อยคอ ต่างหู กําไล 

เนื้อโลหะเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

พลอยท่ีใช้  :  ไรโอไลท์ 

จํานวน :  20 เม็ด 

วิธีการฝังพลอย : ฝังหุ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้อยคอ ต่างหู  สร้อยข้อมือ 

เนื้อโลหะเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

พลอยท่ีใช้ประดับตัวเรือน  :  โป่งข่าม 

จํานวน :  25 เม็ด 

วิธีการฝังพลอย : ฝังหุ้ม 

 

 

 

 

 

สร้อยคอ ต่างหู  กําไล 

เนื้อโลหะเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

พลอยท่ีใช้ประดับตัวเรือน  :  ฟลูออร์ไรด์ 

และซิลิซิฟายจํานวน :  4 เม็ด 

วิธีการฝังพลอย : ฝังหุ้ม 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

ตารางที่ 5  (ต่อ) ตัวอย่างชิ้นงานเครื่องประดับเงินจริงที่เป็นชุด  จํานวน 4 ชุด 

ภาพตัวอย่างชิ้นงานเครื่องประดับเงินจริงท่ีเป็นชุด  ชื่อ / พลอย / จํานวน ท่ีใช้ประดับตัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้อยคอ ต่างหู  สร้อยข้อมือ 

เนื้อโลหะเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

พลอยท่ีใช้ประดับตัวเรือน  :  ฟลูออร์ไรด์ 

 จํานวน :  14 เม็ด 

วิธีการฝังพลอย : ฝังหุ้ม 

 ตารางที่ 6 ตัวอย่างชิ้นงานเครื่องประดับเงินจริงที่เป็นรายช้ิน  จํานวน 10 ช้ิน 

ภาพตัวอย่างชิ้นงานเครื่องประดับเงินจริงท่ีเป็นราย

ชิ้น 
ชื่อ / พลอย / จํานวน ท่ีใช้ประดับตัวเรือน 

 

 

 

แหวน   :  ตัวเรือนเป็นเนื้อเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

พลอยท่ีใช้ประดับตัวเรือน  :  โป่งข่าม 

จํานวน 1 เม็ด ประดับด้วยพลอยด้วยวิธีการหุ้มขอบ 

 

 

 

แหวน : ตัวเรือนเป็นเนื้อเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

พลอยท่ีใช้ประดับตัวเรือน  :  ฟลูออไรด์ 

จํานวน 1 เม็ด  ประดับด้วยพลอยด้วยวิธีการหุ้มขอบ 

 

 

 

กําไล : ตัวเรือนเป็นเนื้อเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

พลอยท่ีใช้ประดับตัวเรือน  :  โป่งข่าม 

จํานวน 1 เม็ด ประดับด้วยพลอยด้วยวิธีการหุ้มขอบ 

 

 

 

กําไล : ตัวเรือนเป็นเนื้อเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

พลอยท่ีใช้ประดับตัวเรือน  :  โป่งข่าม 

จํานวน 1 เม็ด ประดับด้วยพลอยด้วยวิธีการหุ้มขอบ 
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1605 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

ตารางที่ 6 (ต่อ) ตัวอย่างชิ้นงานเครื่องประดับเงินจริงที่เป็นรายช้ิน  จํานวน 10 ช้ิน 

ภาพตัวอย่างชิ้นงานเครื่องประดับเงินจริงท่ีเป็นรายชิ้น ชื่อ / พลอย / จํานวน ท่ีใช้ประดับตัวเรือน 

 

 

 

 

จี้ห้อยคอ : ตัวเรือนเป็นเนื้อเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

พลอยท่ีใช้ประดับตัวเรือน  :  โป่งข่าม 

จํานวน 1 เม็ด 

ประดับด้วยพลอยด้วยวิธีการหุ้มขอบ 

 

 

 

จี้ห้อยคอ : ตัวเรือนเป็นเนื้อเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

พลอยท่ีใช้ประดับตัวเรือน  :  ไรโอไรต์ 

จํานวน 1 เม็ด 

ประดับด้วยพลอยด้วยวิธีการหุ้มขอบ 

 

 

 

ต่างหู  : ตัวเรือนเป็นเนื้อเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

พลอยท่ีใช้ประดับตัวเรือน  :  ฟลูออไรด์ 

จํานวน 2 เม็ด ประดับด้วยพลอยด้วยวิธีการหุ้มขอบ 

 

 

 

ต่างหู : ตัวเรือนเป็นเนื้อเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

พลอยท่ีใช้ประดับตัวเรือน  :  ไทเกอร์อาย  

จํานวน 2 เม็ด  ประดับด้วยพลอยด้วยวิธีการหุ้มขอบ 

 

 

 

สร้อยข้อมือ : ตัวเรือนเป็นเนื้อเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

พลอยท่ีใช้ประดับตัวเรือน  :  โป่งข่าม 

จํานวน 3  เม็ด ประดับด้วยพลอยด้วยวิธีการหุ้มขอบ 

 
สร้อยข้อมือ : ตัวเรือนเป็นเนื้อเงิน 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

พลอยท่ีใช้ประดับตัวเรือน  :  สโมคกี้ควอตซ์ 

จํานวน 5 เม็ดประดับด้วยพลอยด้วยวิธีการหุ้มขอบ 

 

 ในกระบวนการผลิตเครื่องประดับทุกแบบน้ี  มีขั้นตอนที่คล้ายกัน คือการประกอบตัวเรือน การ 

ประดับอัญมณี และการขัดแต่งผิวขั้นสําเร็จ แต่จะแตกต่างกันในข้ันตอนเริ่มต้น คือการทําแม่พิมพ์ต้นแบบ 

ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับรูปแบบ หรือลักษณะของตัวเรือน   งานออกแบบเคร่ืองประดับต้องพิจารณาถึงความเป็นไป ได้
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ในกระบวนการผลิตด้วย รวมถึงการวางแผนการผลิตปริมาณมากได้ ฉะน้ันขั้นตอนสําคัญอันดับแรก คือ การ

ทําแม่พิมพ์ต้นแบบ ระหว่างการทําด้วยโลหะ และการทําด้วยด้วยแว็กซ์  การผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ เงิน

ครั้งน้ี ต้องพิจารณาถึงลักษณะภาพรวมของรูปแบบ อีกด้วย ซึ่งยังพบว่าการใช้วิธีทําต้นแบบด้วยโลหะ จะลด

ระยะเวลาการผลิตได้ระดับหน่ึง ซึ่งข้อดีของวิธีการน้ีคือสามารถทํางานในขั้นตอนการอัดพิมพ์ยางได้ ทันที 

รูปแบบและช้ินงานใดที่มีความหนา รูปทรงอ่อนช้อย มีความเป็นธรรมชาติและมีมิติที่ซับซ้อน จะใช้ วิธีการทํา

ต้นแบบด้วยแว็กซ์ ข้อดีของวิธีน้ีคือสามารถขึ้นรูปตัวเรือนที่เป็นรูปทรงเหมือนจริงได้ดี แต่กระบวน ผลิตล่าช้า

กว่าเพราะต้องผ่านการหล่อแม่พิมพ์ก่อนถึงนําไปอัดพิมพ์ยางได้ กระบวนการผลิตเครื่องประดับ เงินสามารถ

สรุปได้ ดังรูปที่ 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

รูปที่ 10 สรุปกระบวนการผลิตตัวอย่างชิ้นงานเครื่องประดับ 

 

2.ทําแม่พิมพ์ตน้แบบด้วย1.ทําแม่พิมพ์ตน้แบบด้วยแว็กซ์ 

รูปแบบ เคร่ืองประดับ ที่ได้จากการออกแบบ   

พิจารณาการทํา

ทําแม่พิมพ์ยาง 

ทําแบบเทียน (ฉีด

ทําแม่พิมพ์ปูน 

หล่อตัวเรือน 

เชื่อมประกอบ ขัดแต่ง 

ประดับอัญมณี (ฝัง) 

ทําแม่พิมพ์ปูน 

หล่อตัวเรือน 

เชื่อมประกอบ ขัดแต่ง 

ขัดผิวขั้นสําเร็จ 
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

  4. การเผยแพร่ผลงานออกแบบเคร่ืองประดับเงินสู่ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน 

หลังจาก ได้รูปแบบเครื่องประดับและผลิตตัวอย่างช้ินงานเครื่องประดับตามรูปแบบที่ออกแบบไว้แล้ว จึงนํา

ผลงาน เครื่องประดับทั้งหมด ไปเผยแพร่สู่ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน เพ่ือให้เป็นข้อมูลสําหรับ

การเสริมสร้างแรงบันดาลใจหรือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการใช้ออกแบบหรือพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงิน

ในประเด็นของการนําอัตลักษณ์ล้านนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเคร่ืองประดับเงิน โดยคัดเลือกจากกลุ่ม

ตัวแทนผู้ประกอบการท่ีมีอัญมณีหรือพลอยท่ีสอดคล้องกับ โครงการวิจัยน้ี จํานวน 3 จังหวัด ซึ่งได้แก่ 

ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง และ น่าน ดังรูปที่ 11  

 

 

  

  

  

  

การเผยแพร่ผลงานออกแบบใหผู้้ประกอบการในจังหวดัเชียงใหม่ 

   

 

 

 

 

 

การเผยแพร่ผลงานออกแบบใหผู้้ประกอบการในจังหวดัลําปาง 
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การเผยแพร่ผลงานออกแบบใหผู้้ประกอบการในจังหวดัน่าน 

รูปที่ 11 การเผยแพร่ผลงานออกแบบเครื่องประดับเงินให้ผู้ประกอบการ 

 

 จากการนําผลการวิจัยงานออกแบบเคร่ืองประดับเงินโดยใช้อัตลักษณล์้านนา ให้แก่ผู้ประกอบการ

เขตภาคเหนือตอนบน โดยให้ตัวแทนผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง และนา่น น้ัน ผู้ประกอบการ

ส่วนใหญม่ีความพึงพอใจในผลงานออกแบบเคร่ืองประดับ ซึ่งได้ผลสรุปดังน้ีคือ 

 1.ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องอัตลักษณ์ล้านนาที่มีคุณค่าเชิงศิลปะและการ

ออกแบบ ในชุมชนท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

 2.ผู้ประกอบการเกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบ

เครื่องประดับ 

 3.ผู้ประกอบการได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เก่ียวกับช้ินงานตัวอย่างเครื่องประดับเงิน ที่สามารถใช้เป็น

ช้ินงานตัวอย่างแนวทางต่อยอดพัฒนารูปแบบเครื่องประดับในธุรกิจของตนเอง 

 4.เกิดความร่วมมือและสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักวิจัยและสถานประกอบการด้านเครื่องประดับ 

 5.ผู้ประกอบการที่ไม่มีความรู้ด้านการออกแบบเคร่ืองประดับสามารถใช้รูปแบบเครื่องประดับสําเร็จ 

จากการออกแบบในโครงการวิจัยน้ี ไปพัฒนารูปแบบเครื่องประดับให้มีความสวยงามและมีประวัติความเป็นมา 

 6. ผู้ประกอบการเกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมล้านนาในท้องถิ่นตนเอง และ

สามารถนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบเคร่ืองประดับ 

 นอกจากน้ี ผู้ วิจัยได้จัดทํารูปแบบช้ินส่วนเครื่องประดับที่ ตัดทอนมาจากส่วนหน่ึงของแบบ

เครื่องประดับเงินที่ออกแบบไว้ ในลักษณะของช้ินส่วนเครื่องประดับสําเร็จรูป เพ่ือสร้างทางเลือกให้ 
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ผู้ประกอบการสามารถหยิบไปใช้กําหนดแนวทางเพ่ือคลี่คลายรูปแบบ หรือประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 

เครื่องประดับที่หลากหลายรูปแบบ ได้ด้วยตนเอง ดังรูปที่ 12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 ลักษณะรูปแบบช้ินส่วนสําเร็จรูปของเครื่องประดับที่สามารถนําไปใช้ประยกุต์ใชห้รือคล่ีคลายสู่การออกแบบ

เครื่องประดับเงนิที่หลากหลายรูปแบบ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1.อัตลักษณ์ของล้านนาที่มีคุณค่าเชิงศิลปะและการออกแบบ เป็นอัตลักษณ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถ

นํามาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสู่การออกแบบ เคร่ืองประดับเงิน ซึ่งสามารถจําแนกได้ 3 ประการคือ 1) อัตลักษณ์

ของสี ประกอบด้วย 5 กลุ่มสี คือ สีเขียว สีเหลืองทอง สีนํ้าตาล สีนํ้าตาลแดง และสีเทา 2) อัตลักษณ์ของ

รูปทรง สามารถจําแนกได้ 2 กลุ่ม คือ รูปทรงอิสระ  และรูปทรงเรขาคณิต 3) อัตลักษณ์ของลวดลาย สามารถ

จําแนกได้ 2 กลุ่มคือ กลุ่มลวดลายกนกผักกูดและกลุ่มลวดลายเมฆไหล สอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองอัตลักษณ์ 

(Identity) ของนัทธนัย ประสานนาม (2549) ที่ระบุว่า อัตลักษณ์ เป็นความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อตนเองว่า 

“ฉันคือใคร” ซึ่งจะเกิดขึ้นจาก การปฏิสังสรรค์ระหว่างตัวเรากับคนอ่ืน โดยผ่านการมองตนเองและการท่ีคน

อ่ืนมองเรา   
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 2. การออกแบบเคร่ืองประดับเงินโดยประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของล้านนา เป็นการออกแบบ

เครื่องประดับเงินให้มีรูปแบบร่วมสมัยคือผสมผสานระหว่างรูปแบบโบราณและสมัยใหม่ โดยออกแบบเป็น 2 

ลักษณะคือ 1) การออกแบบเคร่ืองประดับที่เป็นชุด จํานวนทั้งสิ้น 8 ชุด แต่ ละชุดมีสร้อยคอเป็นหลัก และ

ออกแบบเคร่ืองประดับชนิดอ่ืนประกอบเพ่ือให้เข้าชุดกัน 2) การออกแบบเคร่ืองประดับที่เป็นรายช้ิน จํานวน

ทั้งสิ้น 44 แบบ ซึ่งครอบคลุมรูปแบบเคร่ืองประดับ 5 ชนิด คือ แหวน ต่างหู จี้ห้อยคอ กําไล และสร้อยข้อมือ 

แต่ละแบบสื่อหรือสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของล้านนา ซึ่งสามารถแสดงเร่ืองราวหรือประวัติความเป็นมาได้ อัน

เป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับรูปแบบเคร่ืองประดับเงิน สอดคล้อง กับงานวิจัยของจอมจรัญ มะโนปัน (2555) เรื่อง 

“การประยุกต์ลวดลายศิลปะปูนป้ันวัดจุฬามณีเพ่ือเป็น แนวทางการออกแบบเครื่องประดับเงิน เสริมสร้างอัต

ลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ สุภาวี ศิรินคราภรณ์ (2553) ที่ได้วิจัยเรื่อง แนว

ทางการพัฒนาเมืองสวยด้วยการสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย “กรณีศึกษาภูมิปัญญาและวิถีชีวิต

แห่งชุมชนบ้านแม่หมีใน จังหวัดลําปาง กับ พัฒนาการการสร้างสรรค์สุนทรียภาพของเครื่องประดับชาติพันธ์ุ

ร่วมสมัย”   

 3. การผลิตช้ินงานตัวอย่างเครื่องประดับเงินจริงที่มีอัตลักษณ์ของล้านนา  เป็นการนําผลงาน

ออกแบบเคร่ืองประดับเงินทั้งที่เป็นชุดและเป็นรายช้ินมาผลิตเป็นช้ินงานตัวอย่างจริง โดยแบบที่เป็นชุด 

คัดเลือกจากผลสํารวจของผู้ผลิตและนักท่องเที่ยวที่มีความเป็นไปได้เพ่ือการผลิตเพียง 4 ชุด จากจํานวน

ทั้งหมด 8 ชุด ส่วนแบบที่เป็นรายช้ินคัดเลือกมาจากผลสํารวจของผู้ผลิตและนักท่องเที่ยวเช่นกันจํานวน 10 

ช้ิน จากจํานวนทั้งหมด 44 ช้ิน เครื่องประดับเงินทั้งหมดใช้เน้ือโลหะเงินที่มีความบริสุทธ์ิ 92.5 เปอร์เซ็นต์ 

และเน้นการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับการผลิตของผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือ

ตอนบน ซึ่งสอดคล้องกับคําอธิบายของ รสชง ศรี ลิโก (2557: 134) ที่กล่าวถึงเร่ืองโลหะเงินว่า โลหะเงินเป็น

โลหะสีขาว เงางาม แต่หมองคล้ําได้ง่าย หากทิ้ง ไว้ให้ถูกอากาศเป็นเวลานาน เงินบริสุทธ์ิมีลักษณะคล้ายกับ

ทองคําบริสุทธ์ิคือ ไม่แข็งมาก จึงนิยมนําโลหะเงินไป ผสมกับโลหะอ่ืน เช่น ทองแดง เพ่ือให้มีความแข็งมากขึ้น 

เงินที่ผสมกับทองแดงในอัตราส่วนเน้ือเงินบริสุทธ์ิ ร้อยละ 92.5 และทองแดงร้อยละ 7.5 เรียกเป็น

ภาษาอังกฤษว่า เงินสเตอร์ลิง (Sterling Silver) เป็น ส่วนผสมของเงินที่ได้รับความนิยมนํามาใช้ผลิต

เครื่องประดับที่มีคุณภาพดี มีความแข็งแรง และถือเป็น มาตรฐานของโลหะเงินที่ใช้ในการผลิตเคร่ืองประดับ

ทั่วโลก    
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 4. การเผยแพร่ผลงานออกแบบเคร่ืองประดับเงินสู่ผู้ประกอบการในเขตภาคเหนือตอนบน โดยการ

นําผลงานวิจัยที่ออกแบบและผลงานช้ินงานตัวอย่างเครื่องประดับเงินจริงไปเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการ 

เครื่องประดับ ซึ่งคัดเลือกจากกลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการที่มีอัญมณีหรือพลอยท่ีสอดคล้องกับโครงการวิจัย น้ี 

จํานวน 3 จังหวัด ได้แก่ ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง และ น่าน เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจและ

แนวทางในการออกแบบเคร่ืองประดับ นอกจากน้ีผู้วิจัยได้ นําเสนอรูปแบบช้ินงานส่วนหน่ึงของเครื่องประดับ

เงินที่ออกแบบ ลักษณะของรูปแบบสําเร็จรูป เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถหยิบไปประยุกต์ใช้หรือคลี่คลายใน

การออกแบบเคร่ืองประดับที่หลากหลายได้   

  

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับน้ี สําเร็จด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผู้สนับสนุนงบประมาณการวิจัยครั้งน้ี  ขอขอบคุณท่านรอง

ศาสตราจารย์ ดร. ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์ อาจารย์ประจําสาขาอัญมณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย และขอขอบคุณ นางสาวโอปอล์ สายดํา ผู้ช่วย

นักวิจัย ของสาขาอัญมณีวิทยา ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อํานวยความ

สะดวก สนับสนุน การเขียนรายงานการวิจัย และประสานงานติดต่อ ต่างๆ จนงานวิจัยสําเร็จลุล่วงด้วยดี   

ขอขอบคุณคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ที่

ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสทํางานวิจัยครั้งน้ี และขอขอบคุณอาจารย์ดรณ์ สุทธิภิบาล อาจารย์จาก

วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ สาขาวิชาสิ่งทอและเคร่ืองประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการผลิตช้ินงานเครื่องประดับ

เงินจนเสร็จสมบูรณ์  ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกท่านในเขตภาคเหนือตอนบน (ล้านนา) ที่ให้ข้อมูลเก่ียวกับ

ศิลปวัฒนธรรมของล้านนา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและประกอบการออกแบบเคร่ืองประดับเงิน  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมัย “แผ่นดินพระร่วง” ท่ีกําลัง

ดําเนินอยู่ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์เร่ืองราวจากนิทานพ้ืนบ้านและตํานานประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับพระ

ร่วง 2) สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย และ 3) เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะชน ผลการศึกษาวิเคราะห์ตาม

วัตถุประสงค์แรกได้นําไปสู่การสร้างแนวคิดของผลงาน จากการรับรู้เร่ืองพระร่วงผ่านนิทานพ้ืนบ้านท่ีได้ฟังมาเม่ือวัยเด็กกับ

การเรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์ ทําให้ตระหนักถึงลักษณะพิเศษของพระร่วงในฐานะผู้นําท่ีเป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรม และเป็น

บุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้นําแห่งรัฐ ท่ีสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แห่งอาณาจักรสุโขทัย อันส่งผลต่อความเป็น

ปึกแผ่นอันม่ันคงของประเทศไทยในปัจจุบัน จึงต้องการถ่ายทอดแนวคิดผ่านการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย ด้วย

เนื้อหาหลากหลายแต่ละผลงานท่ีสะท้อนบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน และการสร้างรูปทรงด้วยจากการเลือกใช้

สื่อวัสดุท้องถ่ินท่ีหลากหลายให้แสดงความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท้ังในอดีตและปัจจุบัน เช่น ดิน

เผา และเคร่ืองจักสาน เป็นต้น และได้เลือกใช้เทคนิคต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับวัสดุซ่ึงถูกเลือกใช้ เช่น การปั้นดิน หล่อปูน จักสาน 

ต่อไม้ ก่ออิฐ ฉาบปูน ทาผงชันและน้ํามันยาง เป็นต้น ร่วมกับการจัดวางเพ่ือการนําเสนอในเผยแพร่ผลงาน ท้ังนี้ผลงาน

บางส่วนได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านนิทรรศการในระดับชาติและนานาชาติแล้ว ตามเจตนาแห่งการสร้างสรรค์ท่ีต้องการ

แสดงออกถึงความตระหนักรู้ในความสําคัญ ความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินเกิดและอยู่อาศัยและเพ่ือยํ้าเตือนตนเองให้หวน

คํานึงถึงจิตวิญาณรากเหง้าตัวตนและหวงแหนในสมบัติส่วนรวมของแผ่นดินให้ดํารงอยู่สืบไปเพ่ือความมั่นคงและเป็นหนึ่ง

เดียวกัน 

คําสําคัญ: ประติมากรรมร่วมสมัย, แผ่นดินพระร่วง 

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1614 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

Abstract 

 This article is a part of the on-going research project named the Creation of Contemporary 

Sculpture “Phra Ruang (Prosperousness) Realm”, which purpose is to 1) studies and analyze the related 

subject matter of Phra Ruang from folk tales and historical myths 2) creates contemporary sculptures and 

3) exhibits the sculptures to the public. According to the first objective, it is lead to the concept of the 

artworks; it is about folk tales which I heard when I was a kid and history that I have learned. I realizes 

about being a cultural heroic and important historical person of him as a king and the prosperousness of 

Sukhothai realm which has affected Thailand's present-day plenty and solidarity. Therefore, I intend to 

convey the concept through the creative process of contemporary sculpture by composing with the unity 

of consistent content and form, and using alternative local materials related to both yesterday and today 

social and cultural contexts such as terracotta and basketry. The local medium experimental is used to 

create form to be consistent with the content of the artwork. In addition, some sculptures were exhibited 

in the national and international publicity in order to reveal the intentional creativity of my glowing 

recognition and commemoration of the significant motherland. Above all, I want to remind myself and 

reconsider of the root and self-consciousness as well as the secure of the motherland and living place; 

along with that, I also want to encourage myself to cherish and preserve what is the common property of 

the land which will bring the integrity to us.   

Keywords: contemporary sculpture, Phra Ruang (Prosperousness) realm 

 

บทนํา 

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสําหรับผู้วิจัยน้ัน เป็นการบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่าน

ความรู้สึก นึกคิด และกระบวนการพิจารณาทางสติปัญญา แล้วจึงถ่ายทอดความคิดและแปรจินตนาการ ให้

ปรากฏเป็นรูปธรรม ด้วยความมุ่งหวังผลแห่งการแสดงออก เผยแพร่ พร้อมไปกับการกระตุ้นเตือนให้เกิดความ

ตระหนัก ระลึกรู้ และรับรู้ในเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอดผ่านผลงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย ประเภทประติมากรรม 

ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีรูปแบบร่วมสมัยด้วยการเลือกใช้สื่อหลากหลายชนิด อย่างไม่จํากัดวิธีสร้างสรรค์ และเน้ือหา

ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันของผู้วิจัย ในฐานะสมาชิกชุมชนท้องถิ่นด้ังเดิม

แห่งตําบลถํ้ากระต่ายทอง อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร การฟังเร่ืองเล่านิทานพ้ืนบ้านและตํานาน

จากปู่ย่าตายาย นับเป็นความบันเทิงที่น่าอภิรมย์สําหรับเด็กน้อยวัยเยาว์เฉกเช่นข้าพเจ้าในอดีต ประสบการณ์
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ที่เป็นความผูกพันกับเรื่องราวในอดีตของแผ่นดินเกิด เฝ้าช้ีชวนให้จิตคิดคํานึงถึงอยู่เสมอมา โดยมีเรื่องราวของ 

“พระร่วง” เป็นเน้ือหาของนิทานพ้ืนบ้านและตํานานท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุโขทัย กําแพงเพชร และพิษณุโลก 

ที่อยู่ในความนิยมและการรับรู้ของผู้คนอย่างกว้างขวาง ยายเหรียญ มาคะชา ได้เล่าให้ลูกหลานรวมทั้งตัว

ข้าพเจ้าฟังถึงเรื่องพระร่วงว่ิงว่าว และหกล้มลง จนลูกอัณฑะจ้ําลงบนพ้ืนดิน เกิดเป็นหนองน้ําขึ้นในพ้ืนที่ที่ถูก

เรียกว่า “หนองหินตาปูน” ในปัจจุบัน แล้วว่ิงต่อไปขอนํ้าชาวบ้านด่ืม แต่ชาวบ้านไม่ให้ จึงสาปให้พ้ืนที่บริเวณ

น้ันแห้งแล้ง ปัจจุบันคือบ้านหนองหัววัว เมื่อพระร่วงออกว่ิงต่อไปจนถึงบ้านด่านลานหอย เจอต้นมะขามใหญ่

นึกอยากกินจึงขอเกลือชาวบ้านจิ้มมะขามกิน แต่ชาวบ้านปฏิเสธพระร่วงจึงสาปให้เกลือของชาวบ้านในบริเวณ

น้ันกลายเป็นหิน ในวันที่น่ังฟังเรื่องเล่านิทานพ้ืนบ้านจากยายเหรียญ เป็นความบันเทิงที่ประทับอยู่ในความทรง

จําอย่างงดงาม หลังจากน้ันเรื่องของพระร่วงยังคงได้ยินเข้าหูเสมอมา เมื่อได้หวนพิจารณาด้วยประสบการณ์จึง

เข้าใจถึงนัยยะแอบแฝงที่มีมากกว่าการเป็นนิทานพ้ืนบ้านซึ่งถูกเล่าสืบต่อกันมา ดังเช่นที่ ดร.ธิดา สาระยา ได้

อธิบายถึงความสําคัญของตํานานประวัติศาสตร์ที่มีต่อภูมิหลังของแต่ละท้องถิ่น การทําความรู้จัก “พระร่วง” 

จากนิทานที่เป็นมุขปาฐะหรือตํานานน้ีช่วยทําให้ข้าพเจ้าในฐานะผู้ฟังหรือผู้รับรู้ เห็นถึงความเป็นมาของอดีตใน

ท้องถิ่นตน มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ (Insights) ที่ทําให้เห็นภาพอันแจ่มชัดของการเคล่ือนไหวและแรงผลัก 

(motives) ความเช่ือและความบันดาลใจของคนในสังคมท้องถิ่น ที่สามารถเช่ือมโยงไปสู่เรื่องราวของบุคคลใน

ประวัติศาสตร์ส่วนกลาง (ธิดา สาระยา, 2539, หน้า 84-85) ด้วยการเก่ียวโยง เพ่ือสร้างความเป็นพวกพ้อง

กลุ่มก้อนเดียวกัน ความสําคัญของพระร่วงไม่เพียงแต่เป็นการรับรู้เฉพาะของผู้คนในชุมชนท้องถิ่นเท่าน้ัน 

หากแต่เป็นความรู้จักคุ้นเคยในระดับรัฐและต่างรัฐด้วย ดังปรากฏให้เห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ว่า “.......พระ

ร่วง เป็นนามวีรบุรุษที่คนไทยยกย่องมาแต่โบราณ ตามตํานานกล่าวว่า พระร่วงเป็นกษัตริย์สมัยสุโขทัย แต่มิได้

ระบุแน่ชัดว่า คือ กษัตริย์พระองค์ใด เรื่องราวเก่ียวกับพระร่วงแสดงถึงเหตุอัศจรรย์และกฤดาภินิหารหลาย

ประการ เช่น พระร่วงเป็นผู้มีวาจาสิทธ์ิ มีปัญญา รอบรู้ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ สามารถค้นคิดวิธีขนส่งนํ้าไปยัง

สถานที่ไกล ๆ ได้สะดวก เป็นต้น เรื่องดังกล่าวถูกเล่าต่อกันมาในกลุ่มคนไทยภาคเหนือ ต้ังแต่จังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และสุโขทัย แล้วแพร่ไปยังกลุ่มคนไทยภาคกลาง จนกระทั่งถึงภาคใต้แถบจังหวัด

นครศรีธรรมราช.....”(กรมศิลปากร, 2555) การรับรู้ และรู้จักพระร่วงของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทยน้ี มีความ

เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่มคนในช่วงอายุข้าพเจ้า ช่วงอายุก่อนข้าพเจ้า และช่วงอายุหลังจากข้าพเจ้า

ลงไปไม่น้อยกว่า 10 ปี คือ ความเป็นวีรบุรุษในประวัติศาสตร์ชาติไทยทั้งทางด้านวัฒนธรรม และบุคคลสําคัญ
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ทางการปกครองแห่งอาณาจักรสุโขทัย ที่เป็นพ้ืนฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่ ดร.ธิดา สาระ

ยา กล่าวว่า “.....พระร่วงเป็นทั้งบุคคลในประวัติศาสตร์ที่มีตัวตนจริง และได้รับการกล่าวขวัญถึงมากจน

กลายเป็นตํานานแพร่หลายในฐานะผู้นําทางวัฒนธรรมของชาวบ้าน นอกจากนี้คําว่า “พระร่วง” ยังเป็นคําบ่ง

บอกคุณลักษณะพิเศษของกษัตริย์สุโขทัย และความหมายนั้นได้กลายเป็นคําที่บ่งช้ีถึงความศักด์ิสิทธ์ิและ

นํ้าหนักอันน่าเช่ือได้ของสิ่งที่คําน้ีเข้าไปเก่ียวข้อง เฉกเช่นคําสอนของพระร่วงย่อมมีคุณค่าความหมาย มี

นํ้าหนักมากกว่าคําสอนธรรมดา” หากแต่ความเปล่ียนแปลงในระบบทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ

ปกครอง และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้ทําให้สํานึกคิดในความเป็นหน่ึง

เดียวกันของความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิดจืดจางไปจากชุมชนสังคมท้องถิ่น ด้วยการสร้างความสําคัญของ

สิ่งอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนขึ้นมาแทนที่ ตามกระบวนการการดูดกลืนอํานาจของศูนย์กลาง (ธิดา สาระยา, 2539)

ความเป็นวีรบุรุษทางวัฒนธรรมและบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์สุโขทัยของพระร่วงและแผ่นดินพระร่วง จาก

การรับรู้ผ่านนิทานพ้ืนบ้านและตํานานในการสร้างอิสรภาพทางการปกครองของพระร่วง และความเป็น

ปึกแผ่นอันมั่นคงของแผ่นดินน้ัน จึงเป็นเรื่องที่ครุกรุ่นอยู่ภายในเสมอมา และต้องการแสดงออกด้วยการสื่อสาร

ผ่านผลงานประติมากรรมร่วมสมัย เพ่ือยํ้าเตือนตนเองให้หวนคํานึงระลึกรู้ และภาคภูมิใจในจิตวิญาณแห่ง

รากเหง้าตัวตนความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินเกิดและอยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการสร้างแรงปรารถนาในการหวง

และสงวนรักษาสมบัติส่วนรวมของแผ่นดิน อันนํามาซึ่งบูรณภาพสืบไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) ศึกษาและวิเคราะห์เรื่องราวจากนิทานพ้ืนบ้านและตํานานประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับพระร่วง  

2) สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย  

3) เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะชน 

 

กรอบแนวความคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนนิการวิจัย 

กรอบแนวคิด 

ศึกษารูปแบบและแนวคิดทางการสร้างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมัย และการรับรู้เรื่องพระร่วง

ในหลากหลายแง่มุมจากเรื่องเล่าและเอกสารทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่ทําให้เกิดแนวคิดทางการสร้างสรรค์ถึง

การตระหนักรู้และระลึกถึงลักษณะพิเศษทางความสามารถและสติปัญญาของพระร่วงในการสร้างรากฐาน
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ความเป็นปึกแผ่นอันมั่นคงให้แก่แผ่นดินไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน และนําไปสู่การสร้างเน้ือหา และรูปทรงผลงาน

ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ด้วยการออกแบบรูปทรงให้สอดคล้องกับแนวคิด และเน้ือหา ตามหลักทัศนธาตุทางศิลปะ

เพ่ือแสดงเอกภาพให้ปรากฏในผลงาน ด้วยการเลือกใช้สื่อวัสดุและเทคนิควิธีท้องถิ่นร่วมกับวัสดุอุตสาหกรรม

อ่ืน ๆ หลังจากน้ันจึงนําเสนอผ่านนิทรรศการและการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์สู่สาธารณะให้ผู้รับชมได้รับรู้และ

สัมผัสถึงสิ่งที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อสาร 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

การสร้างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมัย “แผ่นดินพระร่วง” น้ี ได้ถูกจําแนกวิธีการทํางานออกเป็น 

3 ขั้นตอน คือ  

1) การศึกษาภาคเอกสารที่เก่ียวข้องกับแนวคิดและเรื่องราวของพระร่วง ทําให้เกิดแนวคิดทางการ

สร้างสรรค์ในเรื่องการตระหนักรู้และระลึกถึงลักษณะพิเศษทางความสามารถและสติปัญญาของพระร่วง ใน

การสร้างรากฐานความเป็นปึกแผ่นอันมั่นคงให้แก่แผ่นดินไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน และนําไปสู่การสร้างเน้ือหา

และรูปทรงของผลงาน  

2) กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน จากส่วนนามธรรมในการสร้างเน้ือหาผลงานไปสู่ส่วนรูปธรรมที่

เป็นรูปทรงของผลงานและการนําเสนอ  

3) การนําเสนอผลงานสู่สาธารณะ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

ถูกแบ่งออกตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยเร่ิมต้นจากการศึกษาและวิเคราะห์ภาคเอกสาร 

เปรียบเทียบกับความเข้าใจในความทรงจําและประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ได้สัมผัสกับสภาวะแวดล้อมของสังคม

ร่วมสมัยเพ่ือนําไปสู่กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงานและการเผยแพร่สู่สาธารณะในท่ีสุด โดยมี

รายละเอียดที่สรุปได้ ดังน้ี   

ผลการศึกษาและวิเคราะห์เรื่องราวจากนิทานพื้นบ้านและตํานานประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับพระร่วง 

 ผู้วิจัยได้ใช้ผลการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารเร่ืองราวนิทานพ้ืนบ้านและตํานานประวัติศาสตร์ที่

เก่ียวข้องกับพระร่วง ในการตรวจสอบกับความเข้าใจจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้วิจัยเพ่ือใช้สร้างสรรค์ทั้ง

ส่วนเนื้อหาและรูปทรงของผลงานให้แสดงถึงรายละเอียดความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมร่วม
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สมัยในเร่ือง 1) ความมีตัวตนของพระร่วง 2) ความสําคัญของพระร่วงในฐานะผู้นําที่มีสติปัญญาและ

ความสามารถ 3) การยอมรับในความเป็นผู้นําแห่งแผ่นดินพระร่วง และ 4) ความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินพระ

ร่วง จากการได้ยินได้ฟังเรื่องราวพระร่วงตามคําบอกเล่าของญาติผู้ใหญ่และผู้คนในชุมชน พบว่ามีหลักฐาน

ยืนยันถึงความมีตัวตน ความสําคัญ และการยอมรับ“พระร่วง”ในฐานะผู้นําแห่ง “แผ่นดินพระร่วง” ที่มีความ

เจริญรุ่งเรืองในทางประวัติศาสตร์ที่เช่ือมโยงกับดินแดนประเทศไทยในปัจจุบันการยืนยันความมีตัวตนของพระ

ร่วงในฐานะผู้ปกครอง ได้ปรากฏในพงศาวดารเหนือว่าเป็นช่ือเดิมของขุนศรีอินทราทิตย์และเป็นคนเดียวกับ

พระร่วงส่วยนํ้าเมืองละโว้ ผู้หนีขอมไปได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองเมืองสุโขทัยช่ือ พระเจ้าศรีจันทราธิบดี ที่มี

ความใกล้เคียงกับช่ือศรีอินทราทิตย์ และหลักฐานอ่ืนอีกหลายอย่างที่ระบุว่าขุนศรีอินทราทิตย์ มีพระนามเดิม

ว่า พระร่วง อันเป็นพระนามท่ีพลเมืองใช้เรียกช่ือพระองค์ คําว่า “ร่วง” ในที่หมายถึง “รุ่งเรือง” ซึ่งตรงกับ

ความหมายในภาษาสันสกฤตว่า “อินทราทิตย์” (ราม วัชรประดิษฐ์, 2554, หน้า 88-89) นอกจากน้ัน ตํานาน

พุทธสิหิงค์ แต่งโดยพระโพธิรังสี ในปีพ.ศ. 2060-2071 และตํานานมูลศาสนา แต่งโดยพระพุทธพุกามและพระ

พุทธญาณ ในปีพ.ศ. 1960 ได้บันทึกถึงพระร่วงในฐานะที่เป็นเจ้าครองเมืองสุโขทัยผู้ทําการประดิษฐานพุทธ

ศาสนาแบบลังกาวงศ์ การอัญเชิญและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ การอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากดินแดน

ทางใต้มายังสุโขทัย และการเผยแพร่พุทธศาสนาจากสุโขทัยไปยังเชียงใหม่ การปรากฏช่ือ “พระร่วง” ใน

เอกสารทางด้านศาสนาไม่เพียงแต่เป็นหลักฐานยืนยันความมีตัวตนของ “พระร่วง” ในฐานะกษัตริย์ผู้ปกครอง

สุโขทัยมาแต่อดีตเท่าน้ัน ต่อเมื่อมีการรวบรวมอาณาจักรในเขตภาคเหนือตอนล่างเข้ากับส่วนกลางเป็นสยาม

ประเทศในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ การรวบรวมและสร้างความมีตัวตนของพระร่วงด้วยการยอมรับในสติปัญญา 

ความสามารถ และการเป็นผู้นําแห่งแผ่นดินพระร่วงยังได้ถูกใช้สร้างความสัมพันธ์และการยอมรับต่อสถานะ

ความเป็นกษัตริย์ผู้สร้างชาติสร้างแผ่นดินแห่งอาณาจักรสุโขทัยและเป็นเคร่ืองมือที่สัมฤทธ์ิผลในการสร้างชาติที่

แทรกซึมไปสู่ประชาชนทั่วไป ถึงความเป็นผู้นํากลุ่มชน เป็นวีรบุรุษประจําถิ่นที่มีบุญญาธิการและปาฏิหาริย์

มากมาย ในความเข้าใจของคนไทยทั่วไป 

 เน้ือหาในทํานองเดียวกันในนิทานพระร่วงที่ถูกเล่าสืบต่อกันมา เช่น เรื่องพระร่วงเล่นว่าว พระร่วงส่วย

นํ้า พระร่วงวาจาสิทธ์ิ ขอมดําดิน พระร่วงอรุณราชกุมาร พระร่วงพระลือ ปลาพระร่วง และโซกพระร่วง เป็น

ต้น เป็นเน้ือหาที่เกี่ยวกับเรื่องกําเนิดและอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ของพระร่วง ซึ่งแสดงถึงความพิเศษในด้าน

สติปัญญา ความสามารถ อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ จนได้รับการยอมรับในฐานะผู้นําชุมชน ที่มีความสอดคล้องกันใน
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เรื่องสถานที่และบุคคลทําให้เข้าใจได้ว่า “พระร่วง” คือ นามของผู้นําผู้ปกครองหรือเรียกว่า “กษัตริย์” ของ

กลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณท่ีปัจจุบันคือ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร อุตรดิตถ์ และตาก ช่ือ “พระ

ร่วง” ในพงศาวดารเหนือถูกนําไปใช้อ้างอิงถึงในหลายเอกสารที่เน้ือหาไปในทํานองเดียวกัน แต่มีรายละเอียดที่

แตกต่างกัน (คนเดินดิน, 2536, หน้า 107-110) เช่น เรื่องอรุณกุมาร ที่มีเน้ือหาเป็นชาติกําเนิดของพระร่วง 

และอิทธิฤทธ์ิความสามารถของพระร่วง เช่นในเรื่อง พระร่วงส่วยนํ้าพระร่วงวาจาสิทธ์ิ และขอมดําดิน การ

ยอมรับความมีตัวตนของพระร่วงในฐานะผู้นําอาณาจักรที่มีบุญญาธิการ ตามพงศาวดารเหนือน้ัน มีการอ้างถึง

เหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับกรุงสุโขทัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยการเรียกพระเจ้ากรุงสุโขทัยว่า “พระร่วง” 

เช่น ในเรื่องราชาธิราช พงศาวดารโยนก และตํานานพระพุทธสิหิงค์ เป็นต้น (คนเดินดิน, 2536, หน้า 110-

111) เน้ือหาจากเอกสารดังกล่าว ได้แสดงการยอมรับในความเป็นผู้นําแผ่นดินพระร่วง โดยอาณาจักรใกล้เคียง

ทั้งทางเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก ทั้งมอญ ขอม นครศรีธรรมราช เชียงใหม่ และจีน เป็นต้นอาทิ การ

กล่าวถึงพระร่วงกับการยอมรับของพระเจ้ากรุงจีนเมื่อคราวเดินทางไปเมืองจีนเพ่ือศึกษาเรียนรู้วิทยาการอัน

เจริญก้าวหน้ากว่าของจีน ตามพงศาวดารเหนือ และปรากฏหลักฐานเตาทุเรียงที่ใช้เผาเคร่ืองป้ันดินเผากระจัด

กระจายอยู่มากมายในหลายบริเวณของอาณาจักรสุโขทัย ที่แสดงถึงการนําวิทยาการอันเจริญก้าวหน้าทางด้าน

อุตสาหกรรมและพาณิชย์ศิลป์จากจีนกลับมาใช้ยังอาณาจักรสุโขทัย และเป็นเคร่ืองยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรือง

ของแผ่นดินพระร่วงและการอยู่ดีมีสุขของไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ด้วยเช่นกัน นอกจากการยอมรับนับถือของชาว

ไทยว่าเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองมาต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย เรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ใน

ปัจจุบัน ยังมีหลักฐานแสดงการยอมรับด้วยการกล่าวอ้างถึงช่ือ “พระร่วง” ในหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น ถนน

พระร่วง หนังสือไตรภูมิพระร่วง สุภาษิตพระร่วง เป็นต้น  

 นอกจากน้ี การยืนยันในความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินพระร่วง ยังปรากฏให้เห็นได้อีกจากศิลาจารึก

หลักที่ 1 ที่กล่าวถึงการส่งเสริมเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของผู้คนในอาณาจักรสุโขทัย ด้วยการสร้างระบบ

ชลประทานสําหรับทําเกษตรกรรม ดังมีการกล่าวถึงในศิลาจารึกหลักที่ 1 ว่า “เบ้ืองหัวนอนเมืองสุโขทัยมีกุฎี

วิหารปู่ครูอยู่ มีสรีดภงส์ป่าหร้าว ป่าลาง” ทางทิศใต้น้ัน พ่อขุนได้สร้างระบบชลประทานจากนอกเมืองด้วยการ

สร้างทํานบ ที่เรียกว่า “สรีดภงส์” เก็บกักนํ้าไว้ แล้วค่อยปล่อยนํ้าออกโดยการควบคุมให้นํ้าไหลไปตามคลอง

เสาหอ ผ่านไปตามท่อดินเผาขนาดต่าง ๆ เข้าไปในกําแพงเมือง ไปขังรวมกันไว้ที่ตระพังขนาดใหญ่ที่อยู่ใน

กําแพงเมืองสุโขทัย ก่อนที่จะส่งไปตามท่อดินเผาให้ประชาชนชาวเมืองสุโขทัยนํานํ้าไปใช้เพ่ือการเกษตร โดย
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ไม่ต้องอาศัยเพียงแค่นํ้าฝนอย่างเดียวตามบันทึกในจารึกหลักที่ 13 ว่า “อน่ึง ท่อปู่พระยาร่วงทําเอานํ้าเข้าไป

เถิงบางพานน้ัน ก็ถมหายสิ้น และเขาย่อมทํานาทางฟ้า และหาท่อน้ันพบ กระทําท่อเอานํ้าเข้าไปเลี้ยงนาให้

เป็นนาเหมือง นาฝาย มิได้เป็นทางฟ้า...” (พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, 2546, หน้า 103) วิทยาการสร้างระบบการ

ส่ง นํ้าตามท่อดินเผาน้ี ถือเป็นความชาญฉลาดและปรีชาสามารถของพระร่วง ที่ ไ ด้นําเอาการทํา

เครื่องป้ันดินเผามาสร้างผลิตภัณฑ์อีกรูปแบบหน่ึง คือ ท่อดินเผา ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างน่าอัศจรรย์จน

ดูเหมือนมีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ ทําให้ชาวนาสุโขทัยสามารถทําการเกษตรเพาะปลูกพืช ทําไร่นา สร้างผลผลิต

และรายได้ให้อย่างมั่นคงและมีอาหารท่ีสมบูรณ์พอเพียงต่อการบริโภคเองด้วย 

 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารช้ันต้น เช่น ศิลาจารึก พงศาวดารเหนือ พงศาวดารโยนกชินกาลมาลี

ปกรณ์ ตํานานพุทธสิหิงค์ผ่านงานวิจัยทางเอกสารประวัติศาสตร์และหนังสือต่าง ๆ พบว่าโครงสร้างของเน้ือหา

โดยรวมเป็นไปในทิศทางเดียวกับเรื่องเล่ามุขปาฐะ ซึ่งผู้วิจัยและผู้รวบรวมรายอ่ืน ได้รับรู้และมีการบันทึกไว้ 

ต่างกันเพียงแต่การเรียงลําดับเรื่องราวอย่างเป็นเหตุเป็นผลในเร่ืองของเวลา และเกร็ดรายละเอียดบางประการ

ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสถานท่ี แต่ในความมุ่งหมายของเน้ือหาทั้งหมดเกี่ยวกับ “พระร่วง” แล้ว เน้นให้เห็น

ถึงคุณสมบัติของความเป็นผู้นําที่ชาญฉลาด เก่งกล้า สามารถ มีอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ และบุญบารมี ที่ได้

ปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข และนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดิน โดยมิได้มุ่งหวัง

ประโยชน์ส่วนตน การทําความเจริญรุ่งเรืองให้แก่แผ่นดินที่อยู่อาศัยของผู้นําด้วยการใช้สติปัญญาในการบริหาร

ทรัพยากรทั้งทางธรรมชาติและบุคคล ร่วมกับการคิดค้นและใช้ศิลปะวิทยากร จึงทําให้ “แผ่นดินพระร่วง” 

แผ่นดินแห่งอาณาจักรสุโขทัยอันเป็นรัฐเริ่มต้นแห่งสยามประเทศ ได้ดํารงอยู่และดําเนินสืบต่อมาอย่างมั่นคง

จวบจนถึงปัจจุบัน 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ภาคเอกสารร่วมกับการรับรู้จากประสบการณ์ส่วนบุคคล ได้แสดงให้เห็น

ถึงความมีตัวตนของบุคคลสําคัญอย่างพระร่วง การถูกยอมรับในฐานะผู้นําที่มีสติปัญญาและความสามารถ ใน

การสร้างความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินพระร่วง ได้นําไปสู่เน้ือหาและรูปทรงของผลงานโดยใช้เรื่องราวจาก

นิทานพระร่วงส่วยนํ้าและพระร่วงว่ิงว่าว และความเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินพระร่วงที่ปรากฏในรูปงาน

สถาปัตยกรรมและเคร่ืองใช้ไม้สอย มาตีความและสร้างรูปทรงใหม่ด้วยการเลือกใช้สื่อและรูปทรงที่สอดคล้อง

กันกับเน้ือหาผลงาน และบริบททางสังคมและวัฒนธรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน  
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ผลการสร้างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมัย 

การศึกษาค้นคว้าเอกสารเทียบกับความทรงจําและประสบการณ์ส่วนบุคคล เป็นแรงบันดาลใจส่วน

หน่ึงในการสร้างสรรค์ ที่นําไปสู่การสร้างเน้ือหาและรูปทรงผลงานตามกระบวนการสร้างสรรค์ดังน้ี 

1. การสร้างเน้ือหาหรือเรื่องราวของผลงาน 

การยอมรับความมีตัวตนของพระร่วงในฐานะผู้นําด้านสติปัญญา ความสามารถ อิทธิฤทธ์ิ และบุญ

บารมี ในการสร้างความเป็นปึกแผ่นรุ่งเรืองมั่นคงให้แก่แผ่นดิน เป็นที่พ่ึงพิงให้แก่อาณาประชาราษฎร์จากเร่ือง

เล่าและความสอดคล้องกับเน้ือหาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์ เกิดเป็นเน้ือหาใหม่ที่สอดคล้อง เช่ือมโยงกับ

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันของผู้วิจัย โดยการใช้เน้ือหาเรื่องกําเนิดพระร่วง พระร่วงส่วยนํ้า พระ

ร่วงว่ิงว่าว และความรุ่งเรืองของแผ่นดินพระร่วงทั้งทางด้านศาสนา เศรษฐกิจ การอยู่ดีมีสุขของอาณา

ประชาราษฎร์ที่ถูกแสดงด้วยรูปทรงทางสถาปัตยกรรมประเภทเจดีย์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ ที่เป็นเครื่องจักสาน 

หรือภาชนะดินเผา เป็นต้น ไปสร้างเน้ือหาในแต่ละช้ินงานที่มีความแตกต่างกันออกไป 

2. การสร้างภาพร่างความคิดของผลงาน  

ความชัดเจนของแนวคิดได้นําไปสู่แนวเรื่องที่ต้องการถ่ายทอดผ่านรูปทรงด้วยภาพร่างความคิดที่ใช้

เป็นตัวจับจินตนาการด้วยการใช้สติปัญญาพิจารณาอย่างเป็นขั้นตอนแล้วในเบ้ืองต้น โดยมีปากกาหมึกดํา 

ดินสอดํา สีชอล์ก และกระดาษร่างแบบเป็นอุปกรณ์การทํางาน จนได้ภาพร่างความคิดจํานวนหน่ึงที่พร้อมไปสู่

การสร้างผลงานด้วยสื่อและเทคนิคซึ่งถูกเลือกใช้ให้สอดคล้องกับแนวคิดของผลงาน  

 

รูปที่ 1 ภาพร่างความคิดผลงาน#1-6 
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รูปที่ 2 ภาพร่างความคิดผลงาน#7-10 
 

 

รูปที่ 3 ภาพร่างความคิดผลงาน#11-12 

 

 
รูปที่ 4 ภาพร่างความคิดผลงาน#13 

3. การเลือกใช้สื่อและเทคนิคทางการสร้างสรรค์ 

ลักษณะสําคัญประการหน่ึงที่แสดงความเป็นทัศนศิลป์ร่วมสมัย คือ ความหลากหลายของสื่อและ

เทคนิควิธีสร้างรูปทรงที่ถูกเลือกใช้ร่วมกับการนําเสนอ ผู้วิจัยได้ทดลองใช้วัสดุท้องถิ่นร่วมกับเทคนิคพ้ืนบ้าน

และสมัยใหม่ในการสร้างรูปทรงให้สอดคล้องกับแนวคิดและเนื้อหา ด้วยการใช้ดินเผารูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า

และวงกลมจากบ้านทุ่งหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เทคนิคจักสานจากอําเภอวัดโบสถ์ จังหวัด

พิษณุโลก และอําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชรในการสร้างรูปทรงหลักของผลงาน ร่วมกับเทคนิคและ
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วัสดุอ่ืน ๆ อย่างหลากหลายทั้งแบบไทยประเพณีท้องถิ่น และวัสดุอุตสาหกรรมสมัยใหม่เช่น การเช่ือมเหล็ก 

ก่ออิฐ ทําดินเผา จักสาน ป้ันปูนโบราณ ทาชันผสมนํ้ามันยาง ทาเรซิ่น ป้ันดิน ทําพิมพ์ หล่อปูนปาสเตอร์ และ

อ่ืน ๆ เป็นต้น 

 

รูปที่ 5 การใช้เทคนิคป้ันดิน ทาํพิมพ์หล่อปูนปลาสเตอร ์

 

รูปที่ 6 การใช้เทคนิคเชื่อมเหล็ก ติดตะแกรงลวด และก่ออิฐ 

 

รูปที่ 7 การใช้เทคนิควาดเส้น เชื่อมเหล็ก และจักสาน 

 

รูปที่ 8 เทคนิคการใช้ชันและน้ํามันยาง และการยาแนวปูนบนเครื่องจักสาน 
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ผลงานประติมากรรม 

1. ผลงานช่ือ “พิจารณา” (Concentration)ขนาด25 x 35 x 45 ซ.ม.เทคนิค ดินเผา เรซิ่น 

ด้วยเน้ือหาสาระเร่ืองการยึดหลักปฏิบัตินําพาชีวิตให้รู้เท่าทันเหตุปัจจัยแห่งทุกข์ ที่ถูกแสดงด้วยท่า

น่ังปฏิบัติสมาธิอย่างพระพุทธรูปและพ้ืนผิวรูปทรงผลงาน ทั้งโครงสร้างรูปทรงและวัสดุดินเผาทรงกลมจาก

จังหวัดสุโขทัยแทนความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดของพุทธศาสนาแห่งแผ่นดินพระร่วง ด้วยการยึดหลัก

ปฏิบัติสมาธิของสมาชิกในสังคม นอกจากน้ี ความงดงามของผลงานปฏิมากรรมพระพุทธรูปสุโขทัยที่เหลืออยู่

ยังบ่งบอกถึงผู้สร้างในสภาวะแห่งโลกุตระ ความหลุดพ้นจากโลกีย์ทั้งมวล  

 

รูปที่ 9 “พิจารณา”, 25 x 35 x 45 ซ.ม., ดินเผา เรซ่ิน 

2. ผลงานช่ือ“เรื่องเล่าจากยาย” (A Tale from Grandma)ขนาด 65x 135 x 15 ซ.ม.เทคนิคไม้ไผ่สาน ชัน 

นํ้ามันยาง นํ้า 

ด้วยแนวเรื่อง “พระร่วงว่ิงว่าว” และ “พระร่วงส่วยนํ้า” จากนิทานพ้ืนบ้านที่เคยได้ยินในวัยเยาว์

ว่า พระร่วงหกล้มขณะว่ิงว่าว ทําให้พ้ืนดินบริเวณน้ันเกิดร่องรอยรูปอัณฑะพระร่วงตอนล้มคะมํา และการ

สร้างชะลอมใส่นํ้าของพระร่วงเพ่ือบรรณาการแก่ขอม ได้นํามาสู่จินตนาการในการสร้างรูปทรงด้วยเทคนิค
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จักสานและทาน้ํามันยางกับชันทําให้เกิดการอุ้มนํ้าอยู่ภายในภาชนะ อันแสดงถึงภูมิปัญญาของบรรพชนที่

สั่งสมมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

 

รูปที่ 10 “เรื่องเล่าจากยาย”, 65x 135 x 15 ซ.ม., ไม้ไผ่สาน ชัน น้ํามันยาง น้ํา 

3. ผลงานช่ือ “พระร่วงวาจาสิทธ์ิ”(The Holy Word of Phra Ruang) ขนาด 60x 135 x 15 ซ.ม.เทคนิค  

ไม้ไผ่สาน ปูนตํา กระสอบป่าน ชัน นํ้ามันยางและนํ้ามัน 

จินตนาการจากเรื่องเล่าพระร่วงผู้มีวาจาสิทธ์ิสามารถใช้ชะลอมตักนํ้าได้โดยไม่รั่ว ตามความจริง

แล้วเป็นแสดงถึงภูมิปัญญาของพระร่วงที่สามารถคิดประดิษฐ์เครื่องมือเคร่ืองใช้เพ่ือสร้างความผาสุกให้แก่

อาณาประชาราษฎร์ของพระองค์ ข้าพเจ้าได้นําเสนอแนวคิดวิธีการที่เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการได้ฟังได้รับ

รู้มาต้ังแต่ครั้งเยาว์วัยผสมผสานกับเรื่องราวในปัจจุบันโดยการนําวัสดุ วัตถุดิบ (นํ้ามัน) มาใช้เป็นสื่อในการ

สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้เกิดแนวความคิดร่วมสมัยในปัจจุบัน ด้วยการใช้รูปทรงอินทรีย์ที่แสดงการ

ลื่นไหลถ่ายเท วนเวียน ให้ความหมายถึงความคงอยู่ ไม่หยุดน่ิง สิ้นสุด หรือสูญหาย 
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รูปที่ 11“พระรว่งวาจาสิทธิ”์, 60 x 135 x 15 ซ.ม., ไม้ไผ่สาน ปูนตํา กระสอบป่าน ชัน น้ํามันยางและน้ํามัน 

4. ผลงานช่ือ“อรุณรุ่งแห่งความสุข” (The Dawn of Happiness)ขนาด 45x 45 x 45 ซ.ม.เทคนิคดินเผา 

และปูนตํา 

เจดีย์ทรงระฆังเป็นรูปทรงที่พบเห็นได้ทั่วไปในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กําแพงเพชร และ

แหล่งโบราณสถานในพ้ืนที่ใกล้เคียงและพ้ืนที่อ่ืน เป็นหลักฐานหน่ึงที่แสดงถึงความรุ่งเรืองแห่งแผ่นดินของพระ

ร่วงอาณาจักรสุโขทัย ผ่านการติดต่อถ่ายเทส่งอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมกับอาณาจักรอ่ืนในช่วงเวลาเดียวกัน 

และช่วงเวลาต่อมา ข้าพเจ้าจึงนําโครงสร้างของรูปทรงเจดีย์ทรงระฆังและเทคนิคการก่ออิฐด้วยวัสดุอิฐขนาด

พิเศษท่ีทําด้วยดินเผาจากทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย มาใช้เป็นสื่อในการแสดงออกที่ช้ีชวนให้ระลึกถึงวงจรการ

เกิดดับของสรรพสิ่งซึ่งหมุนวนมีการเกิดขึ้นและดับไปเปรียบเสมือนอรุณรุ่งแห่งความสุขที่ไม่สามารถคงอยู่ได้

อย่างจีรังย่ังยืน มีเกิดและดับสูญเวียนว่ายอยู่ในห้วงสังสารวัฐ 
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รูปที่ 12 “อรุณรุ่งแหง่ความสุข”, 45 x 45 x 45 ซ.ม., ดินเผา และปูนตํา 

ผลการเผยแพร่ผลงานสูส่าธารณะชน 

ผลงานบางส่วนได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านการร่วมปฏิบัติการทางศิลปะและแสดงผลงานกลุ่ม 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยได้นําเสนอ 3 ผลงานในช่วงโอกาสและจังหวะที่เอ้ืออํานวยต่อกันดังน้ี 

1. ผลงานช่ือ“พิจารณา”(Concentration)ขนาด25 x 35 x 45 ซ.ม.เทคนิค ดินเผา เรซิ่น ได้ถูก

นําเสนอผ่านการร่วมปฏิบัติงานทางศิลปะและจัดแสดงในงาน 12th International Art Workshop ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีศิลปิน

แห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ศิลปินครูอาจารย์ด้านทัศนศิลป์ ศิลปินอิสระ และศิลปินนานาชาติจากประเทศญี่ปุ่น 

เกาหลี เวียดนาม ลาว ไทยพม่า ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส เป็นต้น 
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รูป ที่13 ขณะปฏิบัติการสร้างสรรค์ และการจัดแสดงใน 12th International Art Workshop 

2. ผลงานช่ือ “อรุณรุ่งแห่งความสุข” ขนาด 45 x 45 x 45 ซ.ม. เทคนิคดินเผาและปูนตํา ได้

นําเสนอผ่านการเข้าร่วมปฏิบัติงานทางศิลปะและจัดแสดงในงาน 12th International Art Festival 

&Workshop in Thailand 2017ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพาะช่างกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 

มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ศิลปินครูอาจารย์ด้านทัศนศิลป์ ศิลปิน

อิสระ และศิลปินนานาชาติจากประเทศลาว เวียดนาม พม่า จีน อินโดนีเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส 

สหรัฐอเมริกาอาร์เจนติน่า เดนมาร์ค เกาหลีใต้ รัสเซีย และโปแลนด์ เป็นต้น เข้าร่วม 

 

รูปที่ 14 ปฏิบัติการสร้างสรรค์ และร่วมแสดง 12th International Art Festival and Workshop2017 

          3. ผลงานช่ือ “พิจารณา 2559” ขนาด 30x 40x 50 ซ.ม.เทคนิคดินและดินเผา ถูกนําเสนอในงาน

11th International Art Workshopณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20–22 

เมษายน 2559 โดยมีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ศิลปินครูอาจารย์ด้านทัศนศิลป์ ศิลปินอิสระ และศิลปิน

นานาชาติ อาทิ ลาว เวียดนาม พม่า ศรีลังกา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกาเป็นต้น เข้าร่วม 

 

รูปที่ 15 ขณะปฏิบัติการสร้างสรรค์ใน 11th International Art Workshop 
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บางส่วนของโครงการวิจัยจะถูกเผยแพร่ผ่านการนําเสนอในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัย

นเรศวร ปี พ.ศ. 2560 และเมื่อสิ้นสุดโครงผู้วิจัยจะนําผลงานทั้งหมดจัดแสดง ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อีกคร้ัง   

 

สรุปผล 

โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมัย “แผ่นดินพระร่วง” อยู่ในระหว่างดําเนินการ 

ตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ การศึกษาและวิเคราะห์เรื่องราวจากนิทานพ้ืนบ้านและตํานานประวัติศาสตร์

ที่เก่ียวข้องกับพระร่วงเพ่ือนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย และเผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาและวิเคราะห์เรื่องราว “พระร่วง” จากเอกสารต่าง ๆ เปรียบเทียบกับการรับรู้และ

ความเข้าใจตามทัศนะส่วนบุคคลที่ได้ฟังจากคําบอกเล่าในท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง ช่วยยืนยันความมีตัวตน

และการยอมรับ “พระร่วง”ทั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนกลางในฐานะกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักร

แรกแห่งแผ่นดินสยาม ด้วยความสามารถ สติปัญญา และปาฏิหาริย์ เป็นที่พ่ึงพิงแก่ไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ สร้าง

ความเป็นปึกแผ่นเจริญรุ่งเรืองให้แก่แผ่นดินและการนําช่ือ “พระร่วง” ไปใช้เป็นเคร่ืองมือสร้างความเป็น

อันหน่ึงอันเดียวกันของราชอาณาจักรไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน แนวคิดดังกล่าวได้ถูกนําไปใช้สร้างเร่ืองราวเน้ือหา

ผลงาน โดยเลือกใช้เรื่องราวบางส่วนที่ได้ยินมาเป็นส่วนเน้ือหาผลงาน ให้สื่อความหมายครอบคลุมขอบเขต

บริบททางสังคมและวัฒนธรรมในพ้ืนที่ที่ผู้วิจัยอาศัยอยู่ในปัจจุบัน ผ่านการถ่ายทอดความคิดและจินตนาการ

ไปสู่รูปทรงผลงานด้วยการเลือกใช้สื่อวัสดุและเทคนิคการสร้างรูปทรงให้มีความแตกต่างหลากหลายกันไป

ตามแต่เน้ือหาของผลงาน พร้อมทั้งสามารถแสดงลักษณะร่วมสมัยไทยให้สื่อสารไปสู่ผู้ชมได้อย่างเป็นสากล 

การสร้างเน้ือหาผลงานที่เป็นเร่ืองราวจากอดีตให้สัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันเช่นน้ี 

เป็นการถ่ายทอดเร่ืองราวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นให้ปรากฏสู่สาธารณะอย่างเป็นสากล โดยไม่จํากัดรูปแบบใน

การนําเสนอดังเช่น การสร้างสรรค์และนําเสนอผลงาน “มงกุฎ” ของ อริน รุ่งแจ้ง ในฐานะตัวแทนประเทศ

ไทยในงานเทศกาลศิลปะเวนิชเบียนนาเล่ย์ ครั้งที่ 55 ปีพ.ศ. 2558 ด้วยรูปทรงมงกุฎเลียนแบบมงกุฎจําลอง

เครื่องราชบรรณาการเจริญสัมพันธไมตรีจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแด่กษัตริย์นโปเลียนที่ 3 

แห่งฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2404 (Erin Gleeson, 2015) 
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 ผลงานประติมากรรมร่วมสมัยได้แสดงออกถึงความหลากหลายจากการทดลองเลือกใช้สื่อวัสดุและ

เทคนิคการสร้างสรรค์ ทั้งแบบไทยประเพณีท้องถิ่น และสื่ออุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่แสดงลักษณะเฉพาะถิ่นได้

อย่างชัดเจนผ่านสื่อและรูปทรงผลงานด้วยตัววัสดุประเภทดินเผา เครื่องจักสาน และปูนป้ัน ร่วมกับการใช้วัสดุ

และเทคนิคทางอุตสาหกรรมอย่าง การเช่ือมเหล็ก ทาเรซิ่น และหล่อปูนปาสเตอร์ เพ่ือถ่ายทอดเน้ือหา

เรื่องราวความสําคัญในการยอมรับความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองของแผ่นดินเกิด ที่เกิดจากความสามารถและ

สติปัญญาของผู้นําด้วยความสืบเน่ืองและเป็นผลทางด้านจิตใจต่อทิศทางความเป็นไปของแผ่นดินไทยใน

ปัจจุบัน ลักษณะความเป็นร่วมสมัยด้วยการเลือกใช้สื่อและวัสดุท้องถิ่นเช่นน้ี พบได้ในงานประติมากรรมของ

ศิลปินร่วมสมัยอย่างโซเฟียบ พิช (Sopheap Pich) ที่ใช้หวาย ไม้ไผ่ ลวด และเทคนิคเฉพาะทางการจักสาน

โดยช่างท้องถิ่นกัมพูชา ในการสร้างรูปทรงประติมากรรมได้อย่างเป็นสากล หรือการใช้เครื่องเคลือบดินเผาของ

อาย เหวย เหวย (Ai Weiwei) ในการสร้างเมล็ดทานตะวันด้วยฝีมือช่างท้องถิ่นในเมืองจิไตซือ (Jingdezhen) 

และการจัดวางเชิงความคิดในผลงานช่ือ “Sunflower Seeds” ที่แสดงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมจีนสู่

สากล 

ผลงานสร้างสรรค์ที่สําเร็จแล้วบางส่วนในขณะนี้ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนาแห่งการสร้างสรรค์ของ

ผู้วิจัยทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ และการปฏิบัติสร้างสรรค์ ในการระลึกรู้และตระหนักใน

ความสําคัญของแผ่นดิน อันเป็นความภาคภูมิใจที่ครุกรุ่นอยู่ภายในเสมอมา และเพ่ือยํ้าเตือนตนเองให้หวน

คํานึงถึงจิตวิญาณแห่งรากเหง้าตัวตน ความเป็นปึกแผ่นแห่งแผ่นดินเกิดและอยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการสร้างแรง

ปรารถนาแห่งการหวงแหนและสงวนรักษาสมบัติส่วนรวม อันนํามาซึ่งบูรณภาพแห่งแผ่นดินเกิดสืบไป 
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บทคัดย่อ 

       การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยเร่ือง “นิทานรัก”  ผู้สร้างสรรค์ได้แรงบันดาลใจและข้อมูลจากมุมมอง

เร่ืองราวของความรักในชีวิต อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ จินตนาการ แรงปรารถนา และประสบการณ์ส่วนตัว มาคิด

สังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลและทฤษฎีทางศิลปะออกมาเป็นแนวความคิดและรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการนําเสนอ

เร่ืองราวมุมมองท่ีเปรียบเสมือนนิทานหรือเทพนิยาย ท่ีมีตัวละครต่าง ๆ กําลังดําเนินเร่ืองราวไป ตามแต่ละสถานการณ์ และ

ช่วงเวลาต่าง ๆ ภายใต้เนื้อหาท่ีต้องการแสดงออกให้เห็นถึงสัมพันธภาพของความรัก และความงามท่ีก่อเกิดจากพลังของความ

รัก ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านผลงานประติมากรรมร่วมสมัย โดยมีจุดมุ่งหมายแห่งการสร้างสรรค์ คือ 1. สร้างสรรค์ผลงาน

รูปแบบและเนื้อหาท่ีแสดงออกถึงมุมมองเร่ืองราวของความรัก ความปรารถนา สัมพันธภาพแห่งรัก และความงามที่ก่อเกิดจาก

พลังของความปรารถนา  ตามอารมณ์ความรู้สึก ทัศนคติ จิตนาการ และประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตของผู้สร้างสรรค์ 2. 

สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย ประเภทประติมากรรม จํานวน 7 ผลงาน 3. เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์สู่สาธารณะชน  

4. ส่งเสริมคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์ต่อสังคม ผู้สร้างสรรค์ได้อาศัยผ่านกระบวนการการสร้างสรรค์ผ่านผลงาน

ประติมากรรมรูปเเบบของศิลปะเหนือจริง ลักษณะการ์ตูน ให้ความรู้สึกฟุ้งฝัน เเฝงไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเเละจินตนาการ

ของการเเสดงออกเรื่องความรัก ด้วยกระบวนการปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส โดยอาศัยรูปทรงและทัศนธาตุศิลปะเป็นตัวสื่อสาร

และแสดงออกในเรื่องราวและเนื้อหา อารมณ์ ความรู้สึกของผลงานในขณะท่ีผู้รับชมและผู้ท่ีสนใจท่ัวไปท่ีเข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดแสดงผลงานเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ซ่ึงการจัดแสดงงานเผยแพร่เป็นการส่งเสริมคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์และ

ก่อให้เกิดการตัดสินใจถึงความเหมาะสม ความดีงาม ความประทับใจ ความอ่ิมเอมใจ หรือกระตุ้นจินตนาการต่อผู้ชมให้เป็น

ตามเจตนาของผู้สร้างสรรค์  

คําสําคัญ: ประติมากรรม , นิทานรัก 
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Abstract 

     In the creation of the contemporary sculpture called “Tale of Love”, the sculptor has got some 

inspirations and information from personal love stories, emotions, feelings, attitudes, imaginations, 

passions, and personal experiences to be analyzed with the data and theories of arts. This analysis is 

formed to be concepts and work patterns which have been presenting as the comparison of a tale or a 

fairy tale. These tales remain various characters driving the story through situations and periods of time 

under the content of expression of love and relationship, and the beauty derived from love power, in 

order to make it more concrete through the contemporary sculptor by having these purposes as follow: 

1. To create patterns and content representing aspects of love, passion, love and relationship, beauty 

derived from passionate power, feelings, attitudes, imaginations, and personal experiences of the creator 

2. To create 7 pieces of work of contemporary visual arts in sculpture style 3. To spread the work of 

creation to public 4. To promote the value of aesthetics to society through the work of sculpture as the 

forms of an unreal art as cartoon which gives the feeling of dreaming with some hidden feeling of love by 

the work of fiber-glass sculpture and casting, with having shapes and Visual Elements of Arts to be 

communicators for expressing stories, emotions of that work while audience are being parts of the show 

and the expansion of creative work. The show of creative work is considered to be the aesthetics 

promotion which results in having the appropriateness in making decision, the goodness, the impression, 

the pleasure, or the urge of imaginations towards audience according to the creator’s intention.  

Keywords: Sculpture, Tale of Love 

 

บทนํา 

จากเรื่องราวในชีวิตผู้สร้างสรรค์ที่ดําเนินผ่านไปในแต่ละวัน แต่ละเวลา และแต่ละสถานที่ ประสบ

พบเจอกับผู้คนที่แตกต่างกันไปทําให้เกิดประสบการณ์ในชีวิต เกิดอารมณ์และความรู้สึกที่ดี และไม่ดี ขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานะตําแหน่งหน้าที่การงาน หรือแม้กระทั่งปัจจัยทางด้านบุคลิกลักษณะนิสัยของแต่ละ  

บุคคลที่แตกต่างกันออกไป ทําให้ผู้สร้างสรรค์เกิดความรู้สึกว่าตัวเองเปรียบเสมือนตัวละครที่กําลังแสดง และ

เล่นบทบาทอยู่ในชีวิตประจําวันและดําเนินเรื่องราวต่อไปกับตัวละครอ่ืนตามสภาพแวดล้อม อารมณ์ความรู้สึก 

และปัจจัยอ่ืน ๆ ในชีวิตที่บางทีไม่อาจคาดเดาได้ เหมือนด่ังเช่น ภาพยนตร์ นิทาน เทพนิยายหรือการ์ตูนต่าง ๆ 
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ในวัยเยาว์ ที่เล่าเร่ืองราวสะท้อนความเป็นจริงของชีวิต และธรรมชาติของมนุษย์  ผสมผสานกับจินตนาการ

ต่าง ๆ ตามท่ีผู้สร้างสรรค์ต้องการนําเสนอต่อผู้ชมได้รับรู้ 

ด้วยความรู้สึกดังเช่นที่กล่าวมาข้างต้นผู้สร้างสรรค์เองจึงต้องการนําเสนอมุมมองเร่ืองราวต่าง ๆ ใน

ชีวิต อารมณ์ความรู้สึก ทัศนคติ จินตนาการ และประสบการณ์ส่วนตัวทั้งต่อตัวเอง และบุคคลอ่ืนในชีวิต 

เสมือนนิทานหรือเทพนิยาย ที่มีตัวละครต่าง ๆ กําลังดําเนินเรื่องราวไป ตามแต่สถานการณ์ และเวลานั้น ๆ 

โดยใช้มุมมอง ความคิด ความรู้สึก แรงปรารถนาและจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่าน

ผลงานประติมากรรม ด้วยความมุ่งหวังแห่งการแสดงออก เผยแพร่ พร้อมไปกับการกระตุ้นเตือน ระลึก และ

รับรู้ในเรื่องราวที่ต้องการจะถ่ายทอด ให้กระทบกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้รับรู้ในสังคมร่วมสมัย หรือ

สวมรอยทางความรู้สึกไปด้วยกันกับตัวละครตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และเน่ืองจากการดําเนินชีวิต

ของผู้สร้างสรรค์มีหลายส่วนหลากหลายเรื่องราว และองค์ประกอบ ผู้สร้างสรรค์จึงได้คัดสรรเร่ืองราว และ

องค์ประกอบส่วนหน่ึงของชีวิตที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตและเป็นหน่ึงในองค์ประกอบที่มีอิทธิพล และ

ความสําคัญอย่างมากต่อการดําเนินชีวิตของผู้สร้างสรรค์ น่ันคือเรื่อง ความรัก “ความรัก เป็นพ้ืนฐานของการ

สร้างสรรค์ และประสานชีวิตให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน หญิงกับชายน้ัน เป็นองค์ประกอบที่จะทําให้เกิดการสืบ

ต่อของชีวิตและเผ่าพันธ์ุ....การที่เราจะแต่งงานกันน้ันมีหลากหลายสถานการณ์ แต่ต้องยึดถือเอา ความรัก เป็น

จุดสําคัญ” (เขียน ย้ิมศิริ, ม.ป.ป. ) ซึ่งมุ่งเน้นนําเสนอความสัมพันธ์ของบุคคล 2 บุคคล ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยย่อย

หน่วยหน่ึงของสังคม และยังผลไปถึงการพัฒนาเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้นคือ ครอบครัว ที่เป็นรากฐานหรือสถาบันที่

สําคัญของสังคม ผู้สร้างสรรค์ต้องการให้ผลงานศิลปะเป็นตัวบอกหรือแสดงส่วนที่อยู่ภายในออกมา และ

กําหนดนิยามศิลปะที่จะสร้างสรรค์ขึ้นว่า ศิลปะ คือ การแสดงออก (Art as Expression)  ศิลปะจะต้องแสดง

ส่วนที่อยู่ภายในของชีวิตออกมา ส่วนที่อยู่ภายในน้ัน ได้แก่ อารมณ์ (Emotion) ความรู้สึก (Feeling) ซึ่งจะ

เป็นของตัวศิลปินเองหรือของสังคมก็ได้ เช่น การรู้สึกของเช้ือชาติ ชาติ หรืออารมณ์ความรู้สึกของชาติใน

ส่วนรวม นอกจากน้ันยังคงให้ความเห็นรวมไปถึงการแสดงออกถึงการแสดงออกของมโนคติ (Idea) และ

ความคิด (Thought) อีกด้วย และให้ศิลปะคือ การสมปรารถนา (Art as Wish-fulfillment) ศิลปะและความ

ฝันล้วนเป็นการแสดงออกของความปรารถนาที่ถูกเก็บไว้ในจิตไร้สํานึก ความปรารถนาบางอย่างเราไม่สามารถ

จะทําให้สมหวังได้ในความจริง เพราะอาจขัดต่อระเบียบประเพณีของสังคม มนุษย์จึงหาทางออกด้วยการ

แสดงออกในความฝันและในศิลปะ  เป็นการแสดงออกที่แฝงอยู่ในเหตุการณ์หรือรูปทรงที่เป็นสัญลักษณ์ ไม่ใช่
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แสดงออกอย่างตรงไปตรงมา ศิลปินใช้ความปรารถนาที่ซ้อนเร้นของเขาสร้างความคิดฝันและจินตนาการที่น่า

ต่ืนเต้นขึ้น แล้วแปลความหมายออกมาเป็นงานศิลปะ ทัศนะท่ีว่าศิลปะคือความสมปรารถนาหรือความฝันน้ี

เป็นของ ซิกมุนต์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย (ชลูด น่ิมเสมอ, 2557)  และตาม

ทรรศนะของฟรอยด์ (Sigmund Freud) พฤติกรรมของมนุษย์คือผลผลิตของความขัดแย้ง ระหว่างแรงขับจาก

พลังสัญชาตญาณไร้สํานึกอันเกิดจากการเก็บกด อัตตา และการต่อต้านในเชิงความรู้สึกผิดชอบช่ัวดี ความ

ปรารถนาโดยเน้ือแท้ของสัญชาตญาณถูกหักห้ามขวางกั้นไว้ ความปรารถนาตามสัญชาตญาณพยายามต่อสู้

เพ่ือระบายออก แต่ก็ไม่เป็นไปโดยตรง เพราะถูกเหนี่ยวรั้งไว้โดยสภาพของอารยธรรม วัฒนธรรม ศีลธรรม 

มนุษย์จึงระบายออกทางอ้อมในลักษณะต่าง ๆ กัน ถ้าระบายออกได้โดยตรงและได้รับการยอมรับ เขาก็จะ

คงไว้ซึ่งสุขภาพจิตที่ดี แต่ถ้าถูกขัดขวางต่อต้านก็จะเกิดความสับสน คับข้องใจ หรืออาการโรคประสาท 

เก่ียวกับการสร้างสรรค์ความงาม  วินเนอร์สรุปทรรศนะของฟรอยด์ไว้ ดังน้ี เป็นวิถีทางของศิลปินที่แสดงความ

ปรารถนาต่อต้านจากจิตไร้สํานึก ซึ่งไม่สามารถแสดงออกมาได้ โรคประสาทก็วิถีเดียวกับความคิดสร้างสรรค์ที่

มีจุดกําเนิดมาจากการตอบสนองความขัดแย้ง ระหว่างความเก็บกดของพลังสัญชาตญาณที่ผิดปกติ และการ

เรียกร้องทางอารยธรรมซ่ึงเป็นตัวยับย้ังความปรารถนาของสัญชาตญาณท้ังโรคประสาทและความคิด

สร้างสรรค์พยายามที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งน้ี ปฏิกิริยาของโรคประสาทที่มีต่อความขัดแย้งก็ได้โดยบังคับ

กลไกในการต่อต้าน เก็บกด และพยายามบั่นทอนความปรารถนานั้น บ่อยคร้ังก็พัฒนาบุคลิกภาพที่มีขอบเขต

ตายตัว ส่วนนักสร้างสรรค์ก็ไม่ยอมเก็บกดความปรารถนาของสัญชาตญาณท่ีสังคมไม่ยอมรับ พวกเขากลับ

แสดงความเป็นเลิศ ในการแสดงความเป็นเลิศน้ัน พลังความมุ่งมั่นไม่ยอมให้เก็บกดไว้ แต่หาทางออกให้มี

สภาพเป็นเช้ือเพลิงไปสู่สิ่งที่สังคมยอมรับ (วิรุณ ต้ังเจริญ, 2553)  

ในการสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์ต้องการท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาในการท่ีจะต้องการ

แสดงออกถึงประสบการณ์ส่วนตัว มุมมอง อารมณ์ ความรู้สึก จินตนาการ และความปรารถนา ในเรื่องราวท่ี

เก่ียวกับความรัก สัมพันธภาพของความรักในแง่มุมและช่วงเวลาต่าง ๆ ผ่านผลงานประติมากรรมที่ที่เต็มไป

ด้วยพลังแห่งชีวิตและความปรารถนา ดังเช่นคํากล่าวที่ว่า “มนุษย์ทุกคนเกิดมาจากความปรารถนา ดํารงอยู่

ด้วยความปรารถนา และดําเนินชีวิตไปในความปรารถนา” (นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน, ม.ป.ป. ) ให้

เปรียบเสมือนตัวการ์ตูนที่กําลังแสดงในนิทานหรือเรื่องราวเรื่องหนึ่ง ก่อเกิดเรื่องราวและความน่าสนใจของ

ผลงานนั้น ๆ ด้วยการส่ือสารและกลวิธีการสร้างสรรค์ของผู้สร้างสรรค์ ทั้งในด้านเน้ือหาสาระ ในรูปแบบ
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การ์ตูน และศิลปะแฟนตาสติก ศิลปะแฟนตาสติกมักเน้นความเข้าใจและการตีความความทางจิตวิญญาณของ

มนุษย์ และในกระบวนการน้ีมันได้เผยความรู้สึกอย่างแจ่มแจ้งอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทั้งยอมจํานนต่อการ

เปิดเผยอย่างสุดโต่ง เมื่อเป็นเช่นน้ี ศิลปะแฟนตาสติกจึงอยู่ในสภาพท่ีเสี่ยงต่อการกลายเป็นความแปลกแยก 

แปลกประหลาด พิลึกพิลั่น บิดเบือน หรือแม้กระทั่งกลายเป็นสิ่งที่แลดูดาษด่ืน และต้ืนเขิน ในอีกแง่หน่ึงของ

ความเพ้อฝันถูกมองว่าเป็นองค์ประกอบของความสมบูรณ์ ให้กับความเป็นเหตุเป็นผล ความมั่นคง และความ

โน้มเอียงในการวิเคราะห์ของศิลปะแบบสมจริง ศิลปะแบบนามธรรม รวมท้ังศิลปะแบบมินิมอล และอื่น ๆ 

กล่าวสั้น ๆ ว่าเป็นตัวเพ่ิมความสมบูรณ์ให้กับรูปแบบทางศิลปะ ที่หย่ังรากมั่นคงแล้ว หรือศิลปะที่เป็นที่ยอมรับ

กันในวงกว้าง (วอลเตอร์ ชูเรียน, 2552)  และอิทธิพลด้านความคิดจากศิลปะลัทธิเซอเรียลลิสม์ ( Surrealism) 

หรือลัทธิเหนือจริง ลัทธิเซอเรียลลิสม์ได้ค้นคว้าหาเร่ืองความจัดเจนในชีวิต ขยายหลักตรรกวิทยาให้กว้างขวาง 

และในการมองสัจธรรม (Reality)  โดยรวมสิ่งเหล่าน้ันให้เป็นเรื่องของสัญชาตญาณ จิตใต้สํานึก และความฝัน

เพ่ือให้ได้มาซึ่งความสําเร็จอันสูงสุด หรือ “ยอด” ของสัจธรรม (Super Realism) อองเดร เบรอตง กวีคน

สําคัญของฝร่ังเศส และเป็นผู้นําคนหน่ึงได้ให้เป้าหมายของลัทธินี้ว่า “เป็นความต้ังใจอันรีบด่วนที่สร้างสิ่ง

ขัดแย้งกันระหว่างความฝันและความจริง รวมกันไปสู่ความจริงอันแท้ซึ่งเป็นสุดยอดของความจริง” 

จุดมุ่งหมายใหญ่ๆคือผสมผสานสิ่งที่แตกต่างกัน ลัทธิต่าง ๆ ที่มิได้เก่ียวข้องกัน และเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน 

พยายามใช้ช่องโหว่ของเหตุผลและการควบคุมจิตสํานึกมาปลดปล่อยให้มันเป็นอิสระ ไม่ยึดเหน่ียว และมีแนว

ไปในทางโกหกสร้างฝันเอาตามใจชอบ (กําจร สุนพงษ์ศรี, 2554) 

         จากสิ่งที่กล่าวมาผู้สร้างสรรค์จึงต้องการสร้างสรรค์ผลงานโดยการแสดงออกและถ่ายทอดออกมาเป็น

บทสนทนาแห่งภาษาทัศนศิลป์ผ่านผลงานประติมากรรมร่วมสมัย คําว่า “ร่วมสมัย” น้ีถ้าไม่ได้ระบุว่าร่วมสมัย

กับใครหรือสิ่งใด มักหมายถึงสมัยปัจจุบันหรือสมัยใหม่ เช่น คําว่า ศิลปะร่วมสมัย มักหมายถึงศิลปะที่มี

กระบวนการแบบหรือแนวคิดของสังคมปัจจุบัน อย่างไรก็ดี คําร่วมสมัย เป็นคําที่มีความหมายกว้าง ไม่

สามารถจํากัดลงไปได้ว่าเป็นช่วงเวลาใด อาจะเป็นปี ทศวรรษ ศตวรรษ หรือยุคสมัย ก็ได้ (มัย ตะติยะ, 2549) 

ซึ่งเป็นผลงานประติมากรรมรูปแบบการ์ตูน ที่สร้างสรรค์ด้วยกลวิธีป้ันหล่อไฟเบอร์กลาส จํานวน 7ช้ิน ที่

แสดงออกถึงพลังแห่งชีวิต ความปรารถนา สัมพันธภาพของความรัก และความงามที่ก่อเกิดจากพลังของความ

รัก ผสมผสานระหว่างจินตนาการ ความรู้สึก ความปรารถนา และประสบการณ์ของผู้สร้างสรรค์ ราวกับเป็น

นิทานหรือเร่ืองราวเรื่องหนึ่งของชีวิตตัวผู้สร้างสรรค์เอง และสะท้อนภาพลักษณ์ของสังคมปัจจุบันไปพร้อม ๆ
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

กับผู้รับชมที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดแสดงผลงานเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งการจัดแสดงงานเผยแพร่

เป็นการส่งเสริมคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์และก่อให้เกิดการตัดสินใจถึงความเหมาะสม ความดีงาม ความ

ประทับใจ กระตุ้นจินตนาการหรือความน่าสนใจของผลงานน้ัน ๆ ด้วยการสื่อสารและกลวิธีการสร้างสรรค์งาน

ประติมากรรม ทั้งในด้านเน้ือหาสาระ และรูปแบบส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาที่แสดงออกถึงมุมมองเรื่องราวของความ

รัก ความปรารถนา สัมพันธภาพแห่งรัก และความงามที่ก่อเกิดจากพลังของความปรารถนา ตามอารมณ์

ความรู้สึก ทัศนคติ จินตนาการ และประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตของผู้สร้างสรรค์  

2. เผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์สู่สาธารณะชนเพ่ือส่งเสริมคุณค่าทางด้านสุนทรียศาสตร์ต่อสังคม 

ขอบเขตของการสร้างสรรค ์

1. ผลงานมลีักษณะเป็นประติมากรรม 3 มติิ จํานวน 7 ช้ิน 

2. แสดงรูปแบบ เน้ือหา และเทคนิคเฉพาะตัวทางประติมากรรม  

3. ผลงานประติมากรรมจะแสดงสุนทรียภาพทางด้านอารมณ์ และความรู้สึกผ่านเส้น และรูปทรงที่

แสดงออกถึงมุมมองเร่ืองราวของ ชีวิต ความปรารถนา ความรัก สัมพันธภาพแห่งรัก และความงามที่ก่อเกิด

จากพลังของความรัก  ตามอารมณ์ความรู้สึก ทัศนคติ จิตนาการ และประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิต 

4. ค้นหาความลงตัว และเหมาะสมของการประสานกันระหว่างเร่ืองราวและรูปทรง  

 ขอบเขตด้านรูปแบบ 

มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม ในรูปแบบของศิลปะเหนือจริง ลักษณะการ์ตูน โดยทําการ

ปรับเปลี่ยนคลี่คลายรูปทรงต่าง ๆ จากความเป็นจริง โดยอาศัยจินตนาการบวกกับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้

สร้างสรรค์ และทัศนะธาตุต่าง ๆ ทางศิลปะ เช่น รูปร่างรูปทรง พ้ืนที่ว่าง จังหวะ การใช้พ้ืนผิวต่าง ๆ และ

ความกลมของปริมาณ (Volume) เพ่ือให้เกิดรูปทรงทางประติมากรรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตทางด้านแนวคิด 

ศึกษาลักษณะและวิเคราะห์เหตุผลเน้ือหาและอารมณ์ความรู้สึกของ รูปร่าง รูปทรง จังหวะ และทัศนธาตุต่าง 

ๆ ในผลงานเพ่ือนําไปใช้เป็นส่วนประกอบกําหนดเนื้อหา และความหมายในงานประติมากรรม ที่มี

แนวความคิดและเนื้อหาเรื่องราวของ ชีวิต ความรัก สัมพันธภาพแห่งรัก และความงามที่ก่อเกิดจากพลังของ

ความรัก ที่เต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิต และความปรารถนา จินตนาการผสมผสานกับความรู้สึกภายในจิตใจของผู้

สร้างสรรค์ ราวกับเป็นนิทานหรือเรื่องราวเร่ืองหน่ึงของชีวิตของตัวผู้สร้างสรรค์เอง และสะท้อนภาพลักษณ์

ของสังคมปัจจุบันไปพร้อม ๆ กับผู้รับชมที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าทางใดก็ทางหน่ึง ก่อให้เกิดการตัดสินใจถึง

ความเหมาะสม ดีงาม ประทับใจ หรือความน่าสนใจ ของผลงานน้ัน ๆ 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

1. กําหนดแนวคิด เน้ือหา และรูปแบบในการสร้างสรรค์ขัน้ตอนและวิธีการดําเนินงาน 

2. ศึกษาหาข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง ทั้งจากการรับรู้จากประสบการณ์เรื่องราวภายใน

ชีวิตส่วนตัวและสื่อต่าง ๆ ที่แสดงออกถึงมุมมองเรื่องราวของความรัก ความปรารถนา สัมพันธภาพแห่งรัก 

และความงามที่ก่อเกิดจากพลังของความปรารถนา  ตามอารมณ์ความรู้สึก ทัศนคติ และจินตนาการ  

3. สร้างกระบวนการทางศิลปะที่ให้ความรู้สึกสัมผัสต่อรูปทรง ที่มีผลต่อการตอบสนองอารมณ์

ความรู้สึก 

4. สร้างภาพแบบร่าง 2 มิติ (Sketch) จากข้อมูลเพ่ือนําภาพแบบร่างมาวิเคราะห์สร้างรูปทรงและ

กําหนดรูปแบบที่ตอบสนองแนวเร่ือง 

 



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1639 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

รูปที่ 1  ภาพร่างผลงานเพื่อพฒันาหารูปทรงและกําหนดรูปแบบที่ตอบสนองตามแนวเรื่อง 

5. การพัฒนาแบบร่าง เพ่ือสังเคราะห์เป็นรูปความคิดด้านเน้ือหาศิลปะ และคัดเลือกแบบร่าง มา

สร้างแบบจําลอง 3 มิติ (Model) เพ่ือปรับหาความเหมาะสมและความลงตัวในลักษณะผลงานที่เป็น 3 มิติ 

ก่อนนําแบบจําลอง 3 มิติ ไปขยายเป็นงานจริง 

6. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยกระบวนการป้ัน ถอดพิมพ์ และการหล่อ ขัดแต่ง ทําสี ให้เสร็จ

สมบูรณ์เป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

รูปที่ 2 ภาพกระบวนการป้ัน ถอดพิมพ์ การหล่อ และการทุบพิมพ์ 

 

รูปที่ 3 ภาพกระบวนการขัดแต่งชิ้นผลงาน และการทําสี 

7. จัดแสดงนิทรรศการเพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์สู่กลุ่มเป้าหมาย 
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

วัสดุและอุปกรณ ์

เครื่องมือการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม สําหรับเพ่ือการป้ัน ถอดพิมพ์ หล่อ และขัดแต่งทําสี 

ได้แก่  

ไม้ป้ันขนาดต่าง ๆ สําหรับการปาดดินเพ่ือสร้างรูปทรง และไม้พายสําหรับ กดและปาดดิน เครื่อง

เช่ือมไฟฟ้า และหน้ากากกันแสง เครื่องเจียร์ เครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก ป้ัมลม กาพ่นสี พู่กัน กระบอกฉีดนํ้า 

กระดาษทราย สิ่ว ค้อน ตะปู ลวด กะละมังผสมปูน เครื่องขัดกระดาษทราย เป็นต้น 

วัสดุในการสร้างสรรค์ ได้แก่ ดินเหนียว เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กกล่อง เหล็กแผ่น ปูนปลาสเตอร์  ใย

มะพร้าว เรซิ่น ใยแก้ว สีชนิดต่าง ๆ เช่น สีพ่นรองพ้ืน สีสเปร์กระป๋อง สีอะครายลิค แล็คเกอร์เคลือบสี เป็นต้น 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

สรุปผลการศึกษาและการวิเคราะห์คณุคา่ทางศลิปะ 

ผลงานสร้างสรรค์ชุดน้ีเป็นกระบวนการแบบสร้างสรรค์ ประเภทศิลปกรรม เป็นการสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย ที่สามารถสัมผัสรับรู้ด้วยการมองเห็น ถึงคุณค่าความงามของรูปทรงเป็นอย่าง

แรก และอย่างที่สองคือการรับรู้ทางด้านเรื่องราวเน้ือหา แนวความคิด โดยผู้สร้างสรรค์ได้นําทั้งสองอย่างเข้า

มาผสมผสานเข้าด้วยกันในการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ชุดน้ี เพ่ือให้สัมฤทธิผล ออกมาเป็นผลงาน

สร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของการสร้างสรรค์ที่ตัวผู้สร้างสรรค์ได้ต้ังและกําหนดเอาไว้ ผลการ

อภิปรายและสรุปผลของการสร้างสรรค์งานสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก” จํานวน 7 ผลงาน 

ได้แก่ 1. Growing 2.The Tree of Love #1 3. The Tree of Love #2 4. together to….. 5.The Walk 

6. Fight Together 7. Just Beginning  โดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดังน้ี 

1. ผลงานการสร้างสรรค์ชุดน้ี ผู้สร้างสรรค์ได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ ตามลําดับขั้นตอนการสร้างสรรค์

ผลงานที่ครบถ้วนทั้งรูปแบบและเน้ือหากลวิธีต่าง ๆ ที่ได้ผสมผสานกัน เป็นผลงานจํานวน 7 ผลงาน โดยการ

สร้างสรรค์ผลงานเป็นการศึกษาหารูปแบบเนื้อหาศิลปะที่มีความร่วมสมัยและมีรูปแบบเฉพาะตัวของผู้

สร้างสรรค์ 

2. การสัมผัสรับรู้ คุณค่าของสุนทรียภาพในผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก” 

ในชุดน้ีเป็นการสร้างสรรค์รูปแบบ และเน้ือหาผลงานศิลปะ ผ่านผลงานทัศนศิลป์ประเภทประติมากรรม 3 มิติ 
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ผลงาน 
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ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

โดยการหาความสมดุลความลงตัวและความเหมาะสมกันระหว่างรูปแบบ และเน้ือหาเร่ืองราว เพ่ือให้รูปทรง

หรือรูปแบบของงานประติมากรรมในชุดน้ีสามารถที่จะแสดงออกถึงจินตนาการ เรื่องราวเน้ือหา และ

ความหมาย รวมถึงการมีส่วนร่วมทางด้านอารมณ์ความรู้สึก ก่อให้เกิดการตัดสินใจถึงความเหมาะสม ดีงาม 

ประทับใจ หรือความน่าสนใจ ของผลงานน้ัน ๆ จากการรับรู้ด้วยตา ด้วยการส่ือสารและกลวิธีการสร้างสรรค์

ของผู้สร้างสรรค์ ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ รูปแบบ รูปเชิงสัญลักษณ์ และการจัดองค์ประกอบของศิลปะ ที่ถูก

ถ่ายทอดออกมาเสมือนนิทานที่มีตัวละครแสดงบทบาทและดําเนินเรื่องราวของที่แสดงออกถึงมุมมองของความ

รัก ในแต่ละแง่มุมตามแต่ละช้ินของผลงานทั้ง 7 ผลงาน และเน่ืองด้วยการที่งานสร้างสรรค์ชุดน้ีเป็นการ

นําเสนอโดยการสัมผัสรับรู้ดูเห็นด้วยสายตา การจัดนิทรรศการศิลปะจึงเป็นอีกหน่ึงกระบวนการ เพ่ือให้ผู้อ่ืน

เห็นและรับรู้ถึงคุณค่าของสุนทรียภาพทางศิลปะ สุนทรียภาพทางด้านทัศนธาตุ องค์ประกอบของศิลปะ และ

ในขณะเดียวกันกับการเข้าถึงคุณค่าของสุนทรียภาพของความรัก ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ผสมผสานถ่ายทอดออกมา

เป็นบทสนทนาแห่งภาษาทัศนศิลป์ออกมาเป็นผลงานทัศนศิลป์ร่วมสมัย 

ด้วยขอบเขตของการสร้างของผู้สร้างสรรค์มีเจตนารมณ์ที่จะริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมที่

มุ่งเน้นค้นคว้าหาวิธีทางการสร้างสรรค์ในแนวทางเฉพาะตัว กล่าวคือ การนํารูปแบบของศิลปะเหนือจริง 

ลักษณะการ์ตูนมาสร้างรูปทรงทางประติมากรรม เพ่ือให้เกิดผลของการสร้างสรรค์ทางด้านรูปแบบที่มีความ

ร่วมสมัย  ผสมเข้ากับเรื่องราวและแนวความคิดที่เก่ียวข้องกับความรักในหลากหลายมุมมอง ตลอดจนวิธีการ

สร้างสรรค์ เทคนิค กระบวนการ ที่มีการใช้วัสดุที่หลากหลายให้เกิดความรู้สึกสมจริง เช่น โลหะ น็อต หรือท่อ

โลหะชนิดต่าง ๆ หรือการทําสีลงบนช้ินผลงานที่วัสดุเป็นไฟเบอร์กลาสให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก เกิดลักษณะ

พ้ืนผิวที่แตกต่างตามเน้ือหาและเรื่องราวและความรู้สึกของผลงานสร้างสรรค์ในแต่ละช้ิน เกิดเป็นลักษณะ

เฉพาะตัวทางด้านรูปแบบและวิธีการข้ึน  

การวิเคราะห์และสรุปผลทางด้านรูปแบบในการสร้างสรรค์ผู้สร้างสรรค์ได้เลือกลักษณะของการ์ตูน

มาใช้ และได้เห็นถึงข้อดีของการใช้ลักษณะการ์ตูนมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม โดยสรุปได้ดังน้ี คือ  

1. การสร้างรูปทรงทางประติมากรรมสามารถทําได้อย่างอิสระมากขึ้น เน่ืองจากลักษณะของการ์ตูน

สามารถบิด ยืด หด ลดตัดทอนและผสมผสานรูปทรงต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อย่างมีอิสระตามจินตนาการของผู้

สร้างสรรค์ 
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2. เป็นลักษณะที่ทําให้ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากการรับรู้ทางสายตาเพียงครั้งแรก ซึ่งจะส่งผล

ต่อไปในการเข้าถึงเน้ือหาและเรื่องราวของผลงานต่อไปในขณะรับชมผลงาน 

3. เข้ากับเรื่องราวเน้ือหาสาระของการสร้างสรรค์ที่เป็นในเชิงบวกได้เป็นอย่างดี 

4. สามารถกระตุ้นจินตนาการของผู้รับชมได้ตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

จากข้อสรุปข้างต้นทําให้ผู้สร้างสรรค์เห็นถึงแนวทางของผู้สร้างสรรค์ในการนํารูปแบบศิลปะเหนือ

จริง ลักษณะการ์ตูนมาสร้างสรรค์และปรับใช้ในผลงานประติมากรรมในคร้ังต่อ ๆ ไป  

ในส่วนของของเน้ือหาของผลงานสร้างสรรค์ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับความรักน้ัน ผู้สร้างสรรค์ได้เลือก

มุมมองและเรื่องราวที่เป็นในเชิงบวก ผ่านมุมมองการใช้ชีวิตคู่ หรือความรักระหว่างสองบุคคล โดยจะแสดงให้

เห็นถึงความงดงามของความรัก การสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามจากบุคคลสองบุคคล และพลังของความรัก อาศัย

รูปทรงที่นํามาผสมผสานเข้าด้วยกันจนเป็นหน่ึงรูปทรง เช่น รถ ต้นไม้ ดอกไม้ หุ่นยนต์ เป็นต้น เพ่ือให้รูปทรง

เป็นตัวแสดงและบอกเล่าเรื่องราวต่างออกมาด้วยตัวของมันเอง ถึงแม้ว่าผู้สร้างสรรค์จะเน้นไปที่การบอกเล่า

เรื่องราวเป็นหลักแต่การเล่าเรื่องราวของผู้สร้างสรรค์ไม่ได้เล่าเหมือนนิทานหรือเรื่องเล่าปกติที่จะต้องมีตอนจบ

หรือบทสรุปตอนท้าย แต่เป็นการเล่าเรื่องและแสดงให้เห็นเรื่องราวในขณะหนึ่ง ในช่วงเวลาหน่ึง เพราะผู้

สร้างสรรค์ต้องการให้ผู้ชมสามารถจินตนาการเรื่องราวและมีส่วนร่วมกับผลงานโดยใช้ประสบการณ์ในชีวิตของ

แต่ละบุคคลเป็นตัวกําหนด 

เน่ืองด้วยการกําหนดรูปแบบและลักษณะผลงานที่เป็นการ์ตูนและเรื่องราวเน้ือหาเก่ียวกับความรักที่

เป็นในเชิงบวกมารวมเข้าด้วยกันน้ัน ผู้สร้างสรรค์จึงสามารถสร้างสรรค์งานประติมากรรมที่สามารถทําให้ผู้ชม

เข้าถึงความรู้สึก จินตนาการ ต่อผลงานได้ง่ายขึ้น และยังผลให้เกิดความสุข ความอิ่มเอมใจ ความประทับใจ 

ในขณะรับชมผลงานเสมือนการดูหรือรับฟังนิทานเรื่องหน่ึง ซึ่งเป็นไปจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ผู้

สร้างสรรค์ได้กําหนดไว้ในการสร้างสรรค์  
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ภาพผลงานประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก” 

 

รูปที่ 4 ชื่อผลงาน Growing 

วัสดุ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 23 x 43 x 70 เซนติเมตร 
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รูปที่ 5 ชื่อผลงาน The Tree of Love # 1 

วัสดุ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 68 x 107 x 154 เซนติเมตร 
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รูปที่ 6 ชื่อผลงาน The Tree of Love # 2 

วัสดุ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 100 x 100 x 135 เซนติเมตร 
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รูปที่ 7 ชื่อผลงาน together to ….. 

วัสดุ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 73 x 97 x 78 เซนติเมตร 
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รูปที่ 8 ชื่อผลงาน The Walk 

วัสดุ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 225 x 600 x 313 เซนติเมตร 
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รูปที่ 9 ชื่อผลงาน Fight Together 

วัสดุ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 80 x 117 x 164 เซนติเมตร 
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รูปที่ 10 ชื่อผลงาน Just beginning 

วัสดุ ไฟเบอร์กลาส ขนาด 103 x 118 x 120 เซนติเมตร 

 

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก” 

1. เพ่ือให้ต้องการเผยแพร่ให้สาธารณชนได้สัมผัสรับรู้ถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพของผลงานศิลปะ 

ประเภทประติมากรรม จํานวน 7 ผลงาน โดยได้ความรู้ความเข้าใจต่อกลวิธีการสร้างสรรค์ศิลปะ ประเภท

ประติมากรรม รูปแบบกึ่งนามธรรม และแนวความคิดที่จะสามารถนําไปประยุกต์ และบูรณาการพัฒนาการ

เรียนการสอนศิลปะ และเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาศิลปะ ก่อให้เกิดการพัฒนาการ

สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 
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2. นําเสนอผลงานเผยแพร่ให้สาธารณชน ได้สัมผัสรับรู้คุณค่าทางสุนทรียภาพ ผ่านการจัดนิทรรศการ

ศิลปะในหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 7 ผลงาน ในการจัดนิทรรศการการสร้างสรรค์ประติมากรรม

ประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก” และตีพิมพ์เผยแพร่สูจิบัตร 

 

 
รูปท่ี 11 การจัดแสดงนิทรรศการการสร้างสรรค์ประติมากรรมประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก”   

2 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

 
รูปท่ี 12  สูจิบัตรนิทรรศการการสร้างสรรค์ประติมากรรมประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก”   

2 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
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และส่งผลงานการสร้างสรรค์ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมต่าง ๆ ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ดังน้ี 

1. นิทรรศการ “ศิลปกรรมสัมพันธ์” ความร่วมมือระหว่างสถาบันสอนศิลปะ 7 สถาบัน 2-24 

กันยายน 2559 ณ หอศิลป์อันดามัน จังหวัดกระบ่ี และตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตร 

2. The 12 th International Visual Art Workshop and Exhibition in Thailand ณ วิทยาลัย

เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ ตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตร 

 

 

รูปที่ 13 ร่วมนิทรรศการ “ศิลปกรรมสัมพันธ”์ ความร่วมมือระหว่างสถาบันสอนศิลปะ 7 สถาบัน  

2 - 24 กันยายน 2559 ณ หอศิลป์อันดามัน จังหวดักระบี่ และตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบตัร 
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รูปที่ 14  The 12 th International Visual Art Workshop and Exhibition in Thailand ณ วิทยาลัยเพาะช่าง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์กรงุเทพฯ ตีพมิพ์เผยแพรใ่นสูจิบัตร 

อุปสรรคและการแก้ปัญหาการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์งานชุดน้ีมีปัญหาและอุปสรรคในการทํางานดังน้ี 

1. ด้านการสร้างสรรค์ จากผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก” ได้และเห็นถึง

ข้อบกพร่องซึ่งมีอยู่แน่นอนในแต่ละผลงาน จะได้นํามาแก้ไข ปรับปรุง รูปแบบ เน้ือหา และแนวความคิด ให้มี

องค์ประกอบศิลปะและสุนทรียภาพที่สมบูรณ์ลงตัวมากขึ้น 

2. ด้านระยะเวลาในการดําเนินการ จะมีปัญหาจากช่วงระยะเวลาของฤดูกาล สภาพอากาศท่ีมีการ

สร้างสรรค์งาน เน่ืองด้วยช่วงเวลาที่ผู้สร้างสรรค์สร้างสรรค์งานน้ันเป็นช่วงฤดูฝน ที่มีอากาศที่ช้ืน โดยสภาพ

อากาศจะมีผลต่อกระบวนการหล่อไฟเบอร์กลาส และมีผลต่อการแห้งของพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ที่ส่งผลให้

กระบวนการหล่อมีความล่าช้า ซึงผู้สร้างสรรค์เห็นถึงปัญหาจึงมีการปรับเปล่ียนวิธีการทําการทํางานโดยจะมี

การทํากระบวนการป้ันต้นแบบและทําการถอดพิมพ์ทิ้งไว้ และขึ้นประบวนการป้ันช้ินต่อไปโดยจะยังไม่หล่อ

ผลงานก่อนหน้า เพ่ือทิ้งให้พิมพ์แห้งให้สนิท และจะได้ไม่เสียเวลาการรอให้แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์แห้ง ซึ่ง

ในช่วงเวลาน้ันเราก็จะสามารถป้ันงานในช้ินต่อไปได้โดยไม่ทิ้งเวลาให้เปล่าประโยชน์ 

3. ด้านรูปแบบงานที่ส่งผลต่อเทคนิคและวัสดุ เน่ืองด้วยการสร้างสรรค์ชุดน้ีตัวผู้สร้างสรรค์ได้เลือก

เทคนิคและวัสดุเป็นการหล่อไฟเบอร์กลาสเพ่ือให้นํ้าหนักผลงานเบาและแข็งแรงสะดวกต่อการขนย้ายไปจัด

นิทรรศการ แต่การท่ีลักษณะของรูปทรงของงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นอาจะมีบางส่วนที่เล็กและเสี่ยงต่อการ

หักแตกของวัสดุ โดยผู้สร้างสรรค์เล็งเห็นความเสี่ยงจึงมีการเพ่ิมโครงสร้างภายในให้แข็งแรงขึ้น โดยการเพ่ิม
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ขนาดของเหล็กให้มีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดและรูปทรงของตัวช้ินผลงาน ส่วนการขนย้ายก็ต้องมีการทํา

โครงสร้างเพ่ือยึดผลงานให้น่ิงไม่โยกเสี่ยงต่อการแตกหักและหาวิธีการขนย้ายที่เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก” ในครั้งต่อไป ให้มีการกําหนดกรอบเน้ือหา 

แนวความคิดและเรื่องราว ที่จะนํามาสร้างสรรค์ผลงานให้ชัดเจนมากขึ้น และการหารูปแบบที่มีความเป็น

ปัจเจกเป็นเฉพาะตนให้ลงตัวมีความสมดุลกับเรื่องราวเน้ือหามุมองทัศนะคติที่มีความร่วมสมัย เพ่ือการ

สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ร่วมสมัยที่สมบูรณ์ 

 

สรุปผล 

ผลงานการสร้างสรรค์ชุดน้ี มีเเรงบันดาลใจและสร้างขึ้นด้วยมุมมองเร่ืองราวของความรักในชีวิต 

อารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ จินตนาการ แรงปรารถนา และประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งผู้สร้างสรรค์เองมี

ความรู้สึกเเละเช่ือมาตลอดว่า สิ่งที่สําคัญเเละจะเป็นสิ่งที่ยึดเหน่ียวจิตใจของเราไว้ได้น้ัน คือความรัก เป็นสิ่งที่

ใคร ๆ ก็ยังคงหานิยามเเละหาคําตอบจากสิ่งเหล่าน้ีไม่ได้อย่างเเน่ชัด เเต่ในความเป็นนามธรรมน้ี ความรักกลับ

มีอนุภาคท่ีทรงพลังที่สุด มันคือสิ่งที่งดงามทางความรู้สึก ความรู้สึกที่ดีงาม เมื่อมีการส่งต่อเเละมอบให้ จากจุด

น้ีเองจึงเป็นจุดเช่ือมของหลายสิ่ง ๆ หลาย ๆ ความสัมพันธ์ ที่ผู้สร้างสรรค์เช่ือมาตลอด ว่าสิ่งน้ีมีอยู่จริงเเละ

เกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในผลงานของผู้สร้างสรรค์ได้ใช้ตัวละครที่สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ผู้สร้างสรรค์ค้นคว้าจากเเรง

บันดาลใจนี้ ผสมผสานกับจินตนาการเเละความรู้สึกที่ข้าพเจ้าประสบพบเจอ ถ่ายทอดเป็นความงดงาม เเละ

ต้องการมอบความรู้สึกที่ดีเเรงบันดาลใจที่ดีสู่หัวใจของผู้ชมเช่นกัน 

กระบวนการการสร้างสรรค์และเทคนิคกลวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้สร้างสรรค์ได้เรียนรู้ เเละสั่งสม

ประสบการณ์ตลอดการสร้างสรรค์ผลงานในชุดน้ี ผู้สร้างสรรค์ได้ทดลองเเละปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ทําให้

สามารถเรียนรู้เเก้ปัญหากับการทํางานที่เกิดขึ้นได้ เเละผ่านไปด้วยดี ซึ่งตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ ที่ผ่านมายังคงมีประเด็นทางศิลปะเเละกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานบางสิ่ง ที่ต้องนําไปปฏิบัติ 

พัฒนาต่อยอดความสําคัญ ดังน้ีเจตนาก็เพ่ือการมุ่งหาเเสดงความคิด รูปเเบบเเนวทาง และเทคนิควิธีการใน

การเเสดงออกใหม่ ๆ ที่ซึ่งจะนําไปสู่ความมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะตัวทางศิลปะที่เข้มเเข็งและชัดเจนมากข้ึน  



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1655 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ดังน้ันจึงย่อมต้องร่วมด้วยกับการรู้จักวิเคราะห์เเละพัฒนาเป็นผลงานที่สมบูรณ์ดังเช่นผลงานการ

สร้างสรรค์ชุดน้ีของผู้สร้างสรรค์ซึ่งนับว่าผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย “นิทานรัก” เป็นผลงานที่ผู้

สร้างสรรค์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิงที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา ด้วยความรัก ความใส่ใจที่จะศึกษา เรียนรู้ เเละ

สร้างสรรค์ผลงานชุดน้ีออกมาอย่างสุดความสามารถ เเละหวังไว้เสมอว่าผลงานสร้างสรรค์ชุดน้ีจะเป็นเหมือน

เเรงบันดาลใจที่ดีเเละถ่ายทอดความอ่ิมเอมใจ ความเบิกบานใจในความรักสู่หัวใจผู้ชมไปด้วยกัน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยสร้างสรรค์ให้ได้ผลติผลงานการสร้างสรรค์

ให้เกิดเป็นรูปธรรม และครบถ้วนตามกระบวนการการสร้างสรรค์ และโอกาสในการนําเสนอผลงานสร้างสรรค์

ในการประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 13 ขอขอบคุณคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกท่านมีส่วนเก่ียวข้อง และคอยให้คําปรึกษาและคอยช่วยเหลือ ขอขอบคุณหอศิลป์

มหาวิทยาลัยนเรศวรที่เปิดพ้ืนที่ และโอกาสสําหรับแสดงผลงาน และเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์  
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การสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้เพื่อการอนุรักษ์และสบืสานภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
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Creation of Pollen Buddha Images for Conservation and Heritage 
of the Local wisdom 
Tipawan Thungmhungmee¹* 

 
1 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1 The Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University 

*Corresponding author. E-mail  : Minmeak9@gmail.com  

 

บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมาย คติความเชื่อ เกี่ยวกับประเพณีการสร้างและ

สักการบูชาพุทธรูปเกสรดอกไม้ และศึกษาแนวคิด รูปแบบ กรรมวิธีการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพ้ืนบ้านท่ีปรากฏ

ในชุมชนท้องถ่ิน ตลอดจนการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ เพ่ือการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผลการวิจัยพบว่า 

คติการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ท่ีปรากฏอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีความเป็นมาเชื่อมโยงสัมพันธ์กับคติความเชื่อเร่ือง

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปด้วยเกสรดอกไม้ ท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารคัมภีร์ใบลาน และตําราการสร้างพระพุทธรูปของล้านนา 

ซ่ึงมีเนื้อหาสะท้อนถึงวัฒนธรรมวิธีคิดการกําหนดคุณค่า และความหมายของวัตถุอันเป็นสื่อสัญลักษณ์ความศรัทธา จาก

การศึกษาแนวคิด รูปแบบทางศิลปกรรม และกรรมวิธีการสร้างพระพุทธรูปรูปเกสรดอกไม้ พบว่า แนวคิดในการสร้างมีท่ีมา

จากพุทธปรัชญาแบบเถรวาท ได้แก่ แนวคิดมหาปุริสลักษณะ แนวคิดสัญลักษณ์ปางพระพุทธรูป และแนวคิดสัญลักษณ์พระ

อดีตพุทธเจ้า ส่วนรูปแบบทางศิลปกรรม มีท้ังแบบศิลปะล้านนา และแบบศิลปะพ้ืนบ้าน อีกท้ังยังมีกรรมวิธีการสร้างท่ี

หลากหลาย ซ่ึงสะท้อนผ่านคําเรียกขานพระพุทธรูป  นอกจากนี้  ผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษา มาเป็น

แรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมาเกสรดอกไม้ ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี ด้วย

แนวคิดสัญลักษณ์ฉัพพรรณรังสี จากพุทธประวัติ ตอน เสวยวิมุติสุขในสัปดาห์ท่ี 4 หลังการตรัสรู้ ตลอดจนได้รับอิทธิพลด้าน

รูปแบบจากงานพุทธศิลป์ล้านนากับล้านช้าง โดยใช้ดอกไม้ท่ีพุทธศาสนิกชนสักการบูชาพระที่วัดมาเป็นวัสดุหลักในการสร้าง 

อันเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือการสืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยืนนานสืบไป 

คําสําคัญ: พระพุทธรูปเกสรดอกไม้, การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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ABSTRACT  

This research has the objectives of studying the history, meaning and beliefs related to the 

creation and worship of pollen Buddha images of Lanna as well as studying the forms and methods used 

along with conservation and heritage of the local wisdom. The findings were that the beliefs on the 

creation of pollen Buddha images in Chiang Mai were related to the beliefs in the great merit from 

creating this kind of image as found in some palm leaf manuscripts and the texts on Lanna Buddha image 

making, which reflected the culture, thinking, values and meaning given to such objects of faith.  The 

ideas, artistic form and creation methods of pollen Buddha images showed that the ideas were derived 

from Dhwaravati Buddhism about the 32 characteristics of the Great Man, the symbol of the image 

postures and the Buddha in the past.  As for the art pattern, it was a combination of Lanna and local 

style along with the different creation methods with different names or references to the images.  The 

researcher synthesized all the knowledge from his past studies to gain an inspiration and guidelines for 

the creation of the pollen Buddha images of the Subduing Mara Posture decorated with gold gild lacquer, 

colored glass, the symbolic concept of the six rays emanating from the body of the Lord Buddha as 

found in the Buddha’s biography about the enlightenment.  Some influences of Lanna and Lanchang 

Buddhist art was found related to using the flowers given as offerings to the temples as part of the 

creation.  This study would be part of the conservation and heritage of the local wisdom and a way to 

carry on and maintain Buddhism for a long time. 

Keywords: Pollen Buddha Images, Conservation and Heritage of the Local wisdom 

 

บทนํา  

 ความเป็นมาของการสร้างพระพุทธรูปในประเทศไทย มีความสัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกับประวัติการเผยแพร่

เข้ามาของพระพุทธศาสนาในช่วงเวลาต่าง ๆ รูปแบบของพระพุทธรูปจึงมีลักษณะแตกต่างกันไปตามคตินิยม

ในแต่ละยุคสมัย ความมุ่งหมายของประเพณีการสร้างพระพุทธรูปในประเทศไทยน้ันล้วนมีมาจากความศรัทธา 

ในการทําบุญกุศลอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา นอกจากน้ี คติการสร้างพระพุทธรูป

ในแต่ละยุคสมัยยังสะท้อนถึงพัฒนาการทางด้านแนวคิด รูปแบบ วัสดุและกรรมวิธีการสร้าง ซึ่งเก่ียวข้อง

สัมพันธ์กับวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี ดังเช่น คติความเช่ือเร่ืองอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูป
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ด้วยวัสดุต่าง ๆ อาทิ พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหิน ไม้ การหล่อด้วยโลหะ การก่ออิฐถือปูน การป้ันจากดิน 

และวัสดุอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการป้ันด้วยเกสรดอกไม้ผสมยางรัก1  

                                              

     รูปที่ 1 พระพุทธรูปมกุวัดกู่เต้า รูปที ่2 พระหลูบเงินมกุดอกไม้วัดทรายมูลเมือง  รูปที่ 3 พระพิมพ์มกุวดัผ้าขาว 

 ที่มา : ฮันท์ เพนธ์ . 2519. คําจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่. กรงุเทพฯ: สํานักนายกรฐัมนตร ี

 พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ส่วนมากมีรูปแบบเป็นงานศิลปะพ้ืนบ้าน (Folk art) มีลักษณะสําคัญ คือ 

สร้างโดยชาวบ้าน ซึ่งมีคติความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมา แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของกลุ่ม

ชน อีกทั้งผลงานศิลปะยังสามารถสะท้อนเอกลักษณ์พิเศษที่สัมพันธ์สอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะภายในวัดของชุมชนท้องถิ่น

ตามภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย พบว่า ยังมีพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ประดิษฐานอยู่ เช่น พระพุทธรูปมุก

เกสร วัดหมื่นล้าน พระพุทธรูปมุกเกสร วัดพันเตา พระพุทธรูปมุกดอกไม้ วัดดอกคํา พระหลูบเงิน (ข้างในเป็น

มุก) วัดทรายมูลเมือง พระแผง (มุก) วัดผ้าขาว จังหวัดเชียงใหม่ หลวงพ่อเกสร วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดภูเก็ต 

หลวงปู่ใหญ่เกสร วัดโนนพระ จังหวัดอุดรธานี พระเกสรดอกไม้ วัดสารพัดนึก จังหวัดอุบลราชธานี และหลวง

พ่อพุทธเกสร วัดกระโดงทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น กรรมวิธีการสร้างน้ันก็มีความหลากหลาย โดย

ได้รับอิทธิพลจากงานศิลปะเคร่ืองรักหรือเคร่ืองเขิน และศิลปะการบุดุนโลหะ อาทิ พระพุทธรูปมุกดอกไม้ หรือ

พระพุทธรูปมุกเกสร พระพิมพ์ พระแผง และพระหลูบ (การหุ้มด้วยโลหะ) ส่วนกระบวนการสร้างน้ัน ใน

ขั้นตอนแรกจะต้องนําผงขี้เถ้าที่ได้จากการเผาวัสดุต่าง ๆ เช่น เกสรดอกไม้ ดอกไม้แห้ง หญ้าคา ข้าว และ

                                          
1 สายันต์  ไพรชาญจิตร์. การศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์และพ้ืนฟูประเพณีการทําบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูปไม้ในจังหวัดน่าน. กรุงเทพฯ: รายงานการ

วิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2545. หน้า 16-17. 
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งาช้าง เป็นต้น มาผสมกับยางรักจนได้เน้ือมุกหรือสมุกที่มีลักษณะน่ิมไม่แข็งและไม่แฉะมากเกินไป ซึ่ง

เหมาะสมกับการนํามาป้ันเป็นองค์พระพุทธรูป2 

ทั้งน้ี เมื่อป้ันขึ้นรูปเป็นองค์พระแล้ว จะตกแต่งผิวนอกด้วยการทาชาด ลงรักปิดทอง และประดับ

กระจกสี ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับพุทธลักษณะของพระพุทธรูปและความชํานาญของช่างเป็นสําคัญ ส่วนพระหลูบ จะมี

ขั้นตอนเพ่ิมขึ้น กล่าวคือ การหุ้มพระพุทธรูปด้วยแผ่นเงินหรือแผ่นทองแล้วใช้เครื่องมือปลายแหลมจารเป็น

เส้นรูปทรงพระพุทธเจ้าและลวดลายต่าง ๆ ไปบนแผ่นโลหะอีกครั้งหน่ึง เรียกว่า พระหลูบ เน่ืองจากคําว่า 

“หลูบ” ในภาษาล้านนา หมายถึง การหุ้ม3 ส่วนดอกไม้ที่เป็นวัสดุสําคัญในการสร้างพระพุทธรูปน้ัน ต้องเป็น

ดอกไม้ที่พุทธศาสนิกชนต้ังใจนํามาสักการะพระพุทธรูปที่วัด นํามาตากแห้งแล้วบดรวมกันจนเป็นผงมวลสาร

ซึ่งมีความศักด์ิสิทธ์ิเหมาะสมกับการนํามาสร้างพระพุทธรูป อันมีนัยสําคัญบางประการที่สะท้อนถึงวิธีคิดใน

การกําหนดคุณค่าแก่วัสดุ ซึ่งทําหน้าที่เป็นสื่อสัญลักษณ์ของพลังความศรัทธา ตามคติความเช่ือของชาวพุทธที่

สืบทอดกันมาแต่เมื่อครั้งสมัยโบราณ ดังน้ัน การสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้เพ่ือการอนุรักษ์และสืบ

สานภูมิปัญญาท้องถิ่น ในครั้งน้ี จึงนับเป็นการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมวิธีคิดของชาวพุทธ ด้วยรูปแบบสื่อ

ศิลปะที่สามารถแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของภูมิปัญญาอันเป็นแก่นของวัฒนธรรม 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

ดําเนินการสร้างสรรค์โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ (Art Creative Research) เป็นซึ่งมี

กระบวนการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 การดําเนินการวิจัยส่วนน้ี เป็นการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะเก่ียวกับ

พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะพ้ืนบ้าน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําการ

เก็บข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนามในพุทธสถาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการจําแนกไปตามเร่ืองราวและ

รูปแบบของงานศิลปะ ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) รวมท้ังอธิบายตีความตาม

เน้ือหาสาระที่ปรากฏอยู่ในงานพุทธศิลป์เหล่าน้ัน เพ่ือให้ได้ความรู้ข้อเท็จจริง เก่ียวกับคติความเช่ือ 

ความหมาย แนวคิด รูปแบบ กรรมวิธีการสร้าง และประเพณีการสักการบูชาพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ศิลปะ

พ้ืนบ้าน 
                                          
2 อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว. พระพุทธรูปในล้านนา. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ตะวันเหนือ, 2554. หน้า 88. 
3 เร่ืองเดียวกัน. หน้า 86. 
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 ส่วนที่ 2 การสร้างสรรค์ศิลปกรรมพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ โดยนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ

ศึกษาวิจัยส่วนที่ 1 มาเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมไปถึงการบันทึก รวบรวม 

ข้อมูล การค้นคว้าทดลอง ตลอดกระบวนการสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ ดังน้ัน การสร้างสรรค์งานศิลปกรรม

ในครั้งน้ี นับเป็นการใช้ความรู้จากการศึกษาวิจัยสร้างสรรค์ เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอดองค์ความรู้การสร้างสรรค์

พุทธศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

 1.  สัญลักษณ์จากวัสดุที่ใช้ในการสร้างพระพุทธปฏิมา วัสดุที่ใช้ในการสร้างพระพุทธปฏิมาร่วมสมัย 

มีที่มาจากคติความเช่ือและประเพณีการสักการะพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ ซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมวิธีคิดในการ

กําหนดคุณค่าความหมายให้กับวัสดุอันเป็นสื่อสัญลักษณ์ของความศรัทธา ตามคติความเช่ือของชาวพุทธใน

ล้านนาที่สืบทอดมาแต่เมื่อคร้ังสมัยพุทธกาล ทั้งน้ี การได้มาและการรวบรวมวัสดุอันเป็นมวลสารสําคัญที่ใช้ใน

การสร้างพระพุทธรูป ยังมีนัยสําคัญที่แสดงถึงการรวมพลังความศรัทธาของประชาชนทุกคน สื่อความหมายเชิง

สัญลักษณ์ผ่านทางวัสดุมวลสารที่มีความศักด์ิสิทธ์ิ โดยไม่แบ่งแยกชนช้ันวรรณะหรือความแตกต่างหลากหลาย

ของผู้คนในสังคม อันเป็นวัฒนธรรมวิธีคิดและภูมิปัญญาอันลุ่มลึกของชาวพุทธในล้านนาที่มีมาแต่ในอดีต 

กล่าวคือ ในกระบวนการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ในครั้งน้ี ได้ทําการรวบรวมเกสรดอกไม้ (เกสรดอกบัว) 

และดอกไม้ทุกชนิดที่พุทธศาสนิกชนนํามาสักการบูชาพระพุทธรูปที่ วัด มาตากแดดจนแห้งสนิท แล้ว

บดละเอียดจนเป็นผง นํามาผสมกับกาวและนํ้าสะอาด ซึ่งเป็นวัสดุหลักที่ประกอบขึ้นเป็นรูปทรงพระพุทธรูป 

ผิวด้านนอกลงรักปิดทองคําเปลว และประดับกระจกสีบริเวณฐาน ทั้งน้ี การสร้างพระพุทธรูปนอกจากจะเป็น

พุทธบูชาและสืบพระศาสนาแล้ว ในปัจจุบันยังมีผู้นิยมสร้างพระพุทธรูปเพ่ือเป็นการบําเพ็ญกุศลสืบอายุด้วย 

ดังปรากฏเน้ือหาในตําราสร้างพระพุทธรูปในล้านนา กล่าวว่า เจ้าของหรือศรัทธาผู้สร้างพระพุทธรูปถวายแก่

พระศาสนาจะได้เสวยสุขทั้งในเมืองคนและเมืองฟ้าตามระยะเวลาต่าง ๆ  กันขึ้นอยู่กับลักษณะแห่งการ

ก่อสร้างและวัสดุที่ใช้สร้าง โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่สร้างจากผงดอกไม้ผสมน้ํารักจะมีอานิสงส์ได้เสวยสุขเป็น

ระยะเวลานานถึง 100 กัป   

2.  สัญลักษณ์จากแนวคิดมหาปุริสลักษณะ หมายถึง ลักษณะรูปแบบหรือรูปทรงองค์ประกอบส่วน

ต่าง ๆ อันประกอบรวมกันเป็นพระพุทธปฏิมา ซึ่งใช้เป็นสื่อไปถึงเน้ือหาเรื่องแนวคิดมหาปุริสลักษณะที่ปรากฏ

ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา โดยมีเน้ือหาเร่ือง ลักษณะของมหาบุรุษมี 32 ประการ กล่าวถึงบุคคลผู้
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ประกอบด้วยลักษณะของบุรุษผู้ย่ิงใหญ่ อันเป็นคติของบุคคลเพียง 2 ประเภท คือ พระเจ้าจักรพรรดิราชผู้ทรง

ธรรมประการหน่ึง และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วอีกประการหน่ึง ในทางพระพุทธศาสนาได้

กล่าวถึง มหาปุริสลักษณะของพระพุทธเจ้า ซึ่งเกิดขึ้นด้วยการบําเพ็ญบารมีในชาติปางก่อน จากอานิสงส์แห่ง

การสร้างกุศลกรรมแต่ละอย่างส่งผลให้เกิดลักษณะของมหาบุรุษ 32 ประการ และอนุพยัญชนะ 80 ประการ 

ในการสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ครั้งน้ี สามารถถ่ายทอดลักษณะมหาบุรุษผ่านรูปลักษณ์ภายนอกพระ

วรกายที่สัมผัสได้ด้วยการเห็น ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของแนวคิดมหาปุริสลักษณะและอนุพยัญชนะ ที่

ปรากฏเป็นรูปลักษณะต่าง ๆ ภายนอกพระวรกาย และสามารถมองเห็นได้ด้วยสายตาเท่าน้ัน  

3. สัญลักษณ์จากปางพระพุทธปฏิมา คือ ลักษณะรูปแบบหรือรูปทรงองค์ประกอบที่แสดงอิริยาบถ

ท่าทางต่าง ๆ ของพระพุทธรูป ช่ือเรียกปางต่าง ๆ ของพระพุทธรูปใช้เกณฑ์หลายอย่างบางคร้ังเรียกตาม

อิริยาบถ และเรียกตามท่าทางพระหัตถ์ก็ได้ เน่ืองจากท่ีมาของคําว่า “ปาง” หมายถึง ช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ 

ซึ่งสื่อความหมายถึงเหตุการณ์สําคัญที่ปรากฏในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าต้ังแต่ประสูติจนปรินิพพาน จึง

เป็นเหตุให้มีการเช่ือมโยงและคิดสร้างพระพุทธรูปเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ถึงพุทธประวัติตอนใดตอนหน่ึง 

สัญลักษณ์จากปางพระพุทธรูปที่นํามาใช้ในการสร้างสรรค์ครั้งน้ี คือ ปางมารวิชัย หมายถึง พระพุทธรูปที่แสดง

พระอิริยาบถน่ังขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางควํ่าที่พระชานุ น้ิวพระหัตถ์ช้ี

พระธรณี สืบเน่ืองจากพุทธประวัติตอนมารผจญ พญามารและพลพรรคของกิเลสที่รุมเร้าขัดขวางพระ

โพธิญาณ พระโพธิสัตว์ทรงช้ีดัชนีลงที่พ้ืนดินเพ่ือเรียกแม่พระธรณีมาเป็นพยานว่า ในชาติก่อนๆอันนับ

ประมาณไม่ได้ พระองค์ได้สั่งสมบําเพ็ญบารมีมาเพียงพอที่จะตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าใน

ชาติน้ี แม่พระธรณีจึงได้บีบมวยผมหลั่งนํ้าที่พระองค์เคยทรงหลั่งเมื่อทรงบําเพ็ญบารมี ออกมาไหลท่วมเหล่า

มารและไพร่พลปลาสนาการไปหมดสิ้น  

4.  สัญลักษณ์พระฉัพพรรณรังสี ฉัพพรรณรังสี หมายถึง รัศมี  6 ประการ ซึ่งเปล่งออกจากพระ

วรกายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ นีล เขียวเหมือนดอกอัญชัน, ปีต เหลืองเหมือนหรดาลทอง, โลหิต 

แดงเหมือนตะวันอ่อน, โอทาต ขาวเหมือนแผ่นเงิน, มัญเชฐ สีหงสบาท เหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่ และ

ประภัสสร เลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก4 พระฉัพพรรณรังสี มีเน้ือหาปรากฏในพุทธประวัติ ครั้งเมื่อสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์น้ัน เป็นเวลา 7 วัน 
                                          
4 พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์คร้ังที่ 9. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543. หน้า 

53. 
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และเสด็จไปเสวยวิมุติสุขในสถานท่ีต่าง ๆ ในบริเวณน้ันอีก 6 แห่ง ส่วนช่วงเวลาที่เกิดฉัพพรรณรังสี เป็น

สถานที่ 4 ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของต้นพระศรีมหาโพธ์ิ โดยมีเทวดามาเนรมิตเรือนแก้วถวาย

ให้เป็นที่ประทับ เรียกว่า รัตนฆรเจดีย์ ในสถานที่น้ันพระพุทธองค์ทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกอยู่เป็นเวลา 

7 วัน แสงรัศมีทั้ง 6 ประการน้ี พวยพุ่งแผ่ซ่านออกมาจากพระวรกายพร้อมกัน แสงรัศมีไม่ทําให้เกิดเงาและ

ความร้อน รัศมีน้ีจะเกิดขึ้นแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าและเทวดาเท่าน้ัน5 พระฉัพพรรณรังสีทั้ง 6 สีน้ัน มิได้พุ่งออก

จากพระวรกายของพระพุทธองค์แยกเป็นสี แต่มีลักษณะแผ่ซ่านออกมาพร้อมกัน โดยเฉพาะการสร้างสรรค์

พระพุทธปฏิมาเกสรดอกไม้ครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ทําการตีความหมายเชิงสัญลักษณ์ของฉัพพรรณรังสี โดยอาศัย

แนวคิดเรื่องบุคลาธิษฐานและธรรมาธิษฐาน ตลอดจนการเทียบเคียงกับความหมายของพระธรรมคุณ 6 

ประการ อันประกอบด้วย 1. สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม (พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว) 2. สนฺ

ทิฏฺฐิโก (อันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง) 3. อกาลิโก (ไม่ประกอบด้วยกาล) 4. เอหิปสฺสิโก (ควรเรียกให้มา

ดู) 5. โอปนยิโก (ควรน้อมเข้ามา) 6. ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ (อันวิญญูชนชนพึงรู้เฉพาะตน) 

 วัสดุที่ใช้ในการปั้นพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ 

ดอกไม้ที่ชาวพุทธใช้ในการสักการบูชาพระที่วัด นํามาตากแดดให้แห้งสนิท ส่วนชนิดของดอกไม้น้ัน 

ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และคติความเช่ือในท้องถิ่นน้ัน ๆ เป็นสําคัญ ปัจจุบันชาวพุทธในจังหวัด

เชียงใหม่ นิยมสักการบูชาพระด้วยดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ที่มีสีขาวและมีกลิ่นหอม เพราะเช่ือว่าเป็นสีที่แสดงถึง

ความบริสุทธ์ิ เช่น ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกเกตะหวา หรือดอกพุด และดอกสารภี เป็นต้น 

 การสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ 

 เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย นํามาเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางใน

การสร้างสรรค์ ด้วยรูปทรงพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ปางมารวิชัย ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนาและศิลปะ

ล้านช้าง เป็นกระบวนการ ปฏิบัติการ ทดลอง บันทึกขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการอัญเชิญองค์

พระพุทธรูปไปประดิษฐาน ภายในพุทธสถานของชุมชนท้องถิ่น ดังน้ัน จึงนับเป็นการสังเคราะห์ความรู้จากการ

ศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์งานศิลปกรรม อันเป็นการอนุรักษ์และสืบสานคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมี

วิธีดําเนินการสร้างสรรค์ผลงานตามลําดับขั้นตอนดังน้ี 

 1. การกําหนดแนวความคิด (conceptual design)  

                                          
5 ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ. พระปฐมสมโพธิกถา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เล่ียงเชียง, 2508. หน้า 165-166. 
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 2. การออกแบบร่าง (sketch design) 

 2.1  การสร้างภาพร่าง (sketch drawings)  

 2.2  การการพัฒนาแบบ (design development)  

 3. การประกอบสร้าง (design construction) 

  3.1  การสร้างสรรค์ผลงานจริง 

  3.2  การเก็บรายละเอียด 

  3.3  การตรวจสอบความสมบูรณ์ของผลงาน 

 4. การอภิปรายผลการสร้างสรรค์ (design discussion) 

  4.1 องค์ประกอบของรูปทรง 

  4.2 ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ 

  4.3 ความหมายเชิงสัญลักษณ์ 

 5.  การนําเสนอผลงาน (design presentation) 

 5.  การประเมินผล (design evaluation) 

1. การกําหนดแนวความคิด (conceptual design) ขั้นตอนการกําหนดแนวความคิด 

(Concept) หมายถึง การกําหนดความคิดรวบยอดของผลงาน ที่เกิดจากการรวมตัวกันของรูปความคิดหลายๆ 

ความคิดของสิ่งหน่ึงที่รวมตัวเข้าด้วยกัน แล้วพัฒนาขึ้นจนถึงระดับหน่ึงที่พอจะเรียกว่าเป็นจุดมุ่งหมาย หรือ

แนวความคิด  

2. การออกแบบร่าง (sketch design) เป็นกระบวนการสังเคราะห์ (Synthetic) หมายถึง 

กระบวนการสร้างจินตภาพ (Imagination) ให้มีลักษณะเป็นโครงสร้างของรูปทรง โดยสัญลักษณ์ที่สอดคล้อง

กับจุดมุ่งหมายหรือแนวความคิดจะปรากฏขึ้นรางๆ จนเกิดเป็นรูปที่สัมผัสได้ด้วยการเห็น หรือรูปใน

ธรรมารมณ์ 

 2.1  การสร้างภาพร่าง (sketch drawings) เป็นการสร้างภาพร่างพระพุทธปฏิมาด้วยวิธีการ

วาดเส้นด้วยดินสอลงบนกระดาษ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่มีความสําคัญมากที่สุด ในการถ่ายทอดจินตภาพอันมี

ลักษณะเป็นนามธรรมให้เกิดเป็นรูปทรงอันมีลักษณะเป็นรูปธรรม เป็นขั้นตอนการออกแบบรูปทรงขององค์
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พระพุทธรูป และกําหนดส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เป็นรายละเอียด ด้วยภาพลายเส้น หรือภาพร่างแบบ ๒ มิติ 

แล้วคัดเลือกแบบเพ่ือนํามาเป็นต้นแบบ  

 2.2  การการพัฒนาแบบ (design development) เป็นขั้นตอนการพัฒนารูปแบบ

พระพุทธรูป ที่เป็นภาพร่างเพ่ือให้แบบที่เหมาะสมมากท่ีสุด โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปทรงอันเกิดจาก

การร่างภาพลายเส้น ซึ่งมีจํานวนหลายภาพ นํามาคัดเลือกให้เหลือแบบเดียว แล้วจึงพัฒนารูปทรง สัดส่วน 

และองค์ประกอบส่วนที่เป็นรายละเอียดอีกครั้ง เพ่ือให้ได้แบบที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด สําหรับทําการป้ันขึ้น

รูปเป็นรูปทรง 3 มิติ  

3. การประกอบสร้าง (design construction) การสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ เป็นการ

สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา นํามาเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างผลงานซึ่ง

แสดงออกถึง ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา การสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ในครั้งน้ี นับเป็น

การสังเคราะห์ความรู้จากการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์และอนุรักษ์สืบทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยมีขั้นตอนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดพระพุทธปฏิมาร่วมสมัย ที่มีลักษณะเป็นต้นแบบใหม่ 

รวมถึงเทคนิคและวิธีการสร้างโดยนําความรู้จากอดีตมาผสมผสานกับความรู้ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดผลงาน

สร้างสรรค์ที่มีคุณค่า แสดงความศรัทธาและความงามด้วยรูปทรงที่สร้างขึ้นด้วยการสังเคราะห์ความรู้จากการ

ศึกษาวิจัย  

 3.1 การสร้างสรรค์ผลงานจริง การสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ นับเป็นการ

สังเคราะห์ความรู้จากการศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างสรรค์ และสืบทอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมี

ขั้นตอนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน เพ่ือให้เกิดพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ที่เป็นต้นแบบ

ใหม่ รวมถึงเทคนิคและวิธีการสร้างโดยนําความรู้จากอดีตมาผสมผสานกับความรู้ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดผลงาน

สร้างสรรค์ที่มีคุณค่า แสดงความศรัทธาและความงามด้วยรูปทรงที่สร้างขึ้นด้วยการสังเคราะห์ความรู้จากการ

ศึกษาวิจัย 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์พระพุทธรปูเกสรดอกไม้ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี ้

1. การสร้างภาพร่าง  

2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 

3. การผสมมวลสาร 
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4. การป้ันขึ้นรูปทรง 

5. การป้ันเน้นปริมาตรของรูปทรง 

 6. การแต่งผิวให้เรียบ 

7. การป้ันส่วนรายละเอียด 

8. การปิดทองและประดับกระจกสี 

 เมื่อดําเนินการสร้างภาพร่างพระพุทธรูปที่เหมาะสมจะนํามาเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์แล้วจึง

นําภาพร่างทั้งหมดไปปรึกษาอาจารย์ปฐม พัวพันธ์สกุล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญทางด้านพระพุทธรูป

ศิลปะล้านนาอาจารย์เกษียณอายุจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพ่ือนําคําแนะนําและ

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และพัฒนาต้นแบบขององค์พระพุทธปฏิมา จนได้ภาพร่างที่สมบูรณ์ เพ่ือนําไปป้ัน

พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ในขั้นตอนต่อไป 

 ภาพร่าง (sketch drawings) ที่คัดเลือกนํามาเป็นต้นแบบเพ่ือใช้ในการป้ัน มีขั้นตอนการถ่ายทอด

จินตภาพให้เป็นรูปธรรม โดยการออกแบบรูปทรงซึ่งได้พัฒนารูปแบบมาจากพระพุทธรูปศิลปะล้านนาและล้าน

ช้าง นํามาร่างแบบ 2 มิติก่อนทําการป้ันขึ้นรูปทรง 3 มิติ จึงได้รูปแบบพระพุทธรูปที่มีความเหมาะสมมากที่สุด 

 สรุปและเขียนรายงานการวิจัย  เป็นการนําเสนอผลการวิจัยรวมทั้งผลงานการสร้างสรรค์

พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ ที่สะท้อนวัฒนธรรมวิธีคิด อันเป็นผลผลิตทางพุทธปัญญาของชาวพุทธ เพ่ือการ

อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค์/ผลการวิจัย 

            

รูปที่ 4 การสร้างภาพร่าง (sketch drawings) พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ 
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     รูปที่ 5 ดอกไม้ที่ชาวพุทธนํามาสักการบูชาพระ      รูปที่ 6 ดอกไม้ตากแดดให้แห้งสนิทแล้วบดให้เป็นผงมวลสาร 

 

          

รูปที่ 7  ขั้นตอนการป้ันขึ้นรูปองค์พระพทุธรปูด้วยผงเกสรดอกไม้และดอกไม้แห้งผสมยางรกั น้ํามันตั่งอิ๊ว และปูนขาว 

 

        

รูปที่ 8  ขั้นตอนการลงยางรักบนผิวองค์พระพุทธรูป 
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รูปที่ 9  ขั้นตอนปิดทองคําเปลวองค์พระพุทธรปู 

     

           

รูปที่ 10  ขั้นตอนการประดับกระจกสีบริเวณฐานองค์พระพทุธรูป 

รูปทรงพระพุทธรูปเกสรดอกไม้มีสีทอง เน่ืองจากการลงรักปิดทองคําเปลว โดยเฉพาะเมื่อรูปทรง

พระพุทธรูปสีทองอยู่ในบรรยากาศที่มืดสลัว และเงียบสงบ มีเพียงแสงสว่างจากภายนอกอาคารหรือจากเทียน

ไขที่จุดภายในอาคารเข้ามากระทบผิวสีทองแต่เพียงเล็กน้อย ย่อมก่อให้เกิดความรู้สึกถึงพลังความศักด์ิสิทธ์ิ 

รูปทรงพระพุทธรูปดูเสมือนลอยอยู่ห้วงแห่งความลึกลับมหัศจรรย์ 
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รูปที่ 11  พระพุทธปฏิมาเกสรดอกไม้ ปางมารวิชัย โดยได้รับอิทธิจากรูปแบบพุทธศิลป์ล้านนาและล้านช้าง  

ผสานแนวคิดเรื่องสัญลักษณ์พระฉัพพรรณรงัสี 

แนวความคิด (Concept) การสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมาเกสรดอกไม้ ปางมารวิชัย โดยได้รับอิทธิ

จากรูปแบบพุทธศิลป์ล้านนาและล้านช้าง ผสานแนวคิดเรื่องสัญลักษณ์พระฉัพพรรณรังสี ฉัพพรรณรังสี 

หมายถึง รัศมี  6 ประการ ซึ่งเปล่งออกจากพระวรกายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระธรรมปิฎก, 2543 : 

53) คือ สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีขาว สีส้ม และสีเลื่อมพรายพระฉัพพรรณรังสี มีเน้ือหาปรากฏในพุทธประวัติ 

ครั้งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ใต้ร่มพระศรีมหาโพธ์ิน้ัน 

เป็นเวลา 7 วัน และเสด็จไปเสวยวิมุติสุขในสถานท่ีต่าง ๆ ในบริเวณนั้นอีก 6 แห่ง ส่วนช่วงเวลาที่เกิด

ฉัพพรรณรังสี เป็นสถานท่ี 4 ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของต้นพระศรีมหาโพธ์ิ โดยมีเทวดามา
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เนรมิตเรือนแก้วถวายให้เป็นที่ประทับ เรียกว่า รัตนฆรเจดีย์ ในสถานที่น้ันพระพุทธองค์ทรงพิจารณาพระ

อภิธรรมปิฎกอยู่เป็นเวลา 7 วัน แสงรัศมีทั้ง 6 ประการน้ี พวยพุ่งแผ่ซ่านออกมาจากพระวรกายพร้อมกัน แรง

บัลดาลใจดังกล่าว ได้นํามาสู่การสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ที่มีพระฉัพพรรณรังสีโดยกําหนด

สัญลักษณ์ด้วยกระจกสี และเร่ิมกระบวนการสร้างสรรค์โดยการการรวบรวมดอกไม้ที่พุทธศาสนิกชนนํามา

สักการบูชาพระพุทธรูป ซึ่งเป็นคติความเช่ือที่สะท้อนพลังความศรัทธาของชาวพุทธที่มีมาแต่สมัยพุทธกาล 

ตลอดจนยังเป็นการสืบทอดประเพณีการสร้างและการสักการบูชาพระพุทธรูป ด้วยวัสดุที่มีคุณค่าและ

ความหมาย อันเป็นสัญลักษณ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้กรรมวิธีการสร้าง

พระพุทธเกสรดอกไม้ศิลปะพื้นบ้าน ผสมผสานกับกระบวนการสร้างสรรค์งานประติมากรรมสมัยใหม่ ให้เป็น

สื่อสร้างสํานึกและความศรัทธาในการสืบทอดประเพณีการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ ตลอดจนเพ่ือการสืบ

สานจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยืนนานสืบไป 

 

สรุปผล 

พระพุทธรูปเกสรดอกไม้รูปแบบศิลปะล้านนามีกรรมวิธีการสร้างที่ได้รับอิทธิพลจากงานศิลปะ

เครื่องเขิน อาทิ พระพุทธรูปมุกดอกไม้ หรือพระพุทธรูปมุกเกสร พระพิมพ์ พระแผง  และศิลปะการบุดุนโลหะ 

ซึ่งเป็นกรรมวิธีจากภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะกระบวนการสร้างพระพุทธรูปน้ัน 

บางแห่งอาจนําผงขี้เถ้าที่ได้จากการเผาวัสดุต่าง ๆ เช่น เกสรดอกไม้ ดอกไม้แห้ง หญ้าคา ข้าว และงาช้าง เป็น

ต้น มาผสมกับยางรักจนได้เน้ือมุกหรือสมุก ที่มีลักษณะน่ิมไม่แข็งและไม่แฉะมากเกินไป ซึ่งเหมาะสมกับการ

นํามาป้ันเป็นองค์พระพุทธรูป เมื่อป้ันเสร็จเป็นองค์พระแล้ว อาจตกแต่งผิวนอกด้วยการทาชาด ลงรักปิดทอง 

และประดับกระจกสี ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับพุทธลักษณะของพระพุทธรูป และความชํานาญของช่างเป็นสําคัญ บาง

แห่งนิยมใช้แผ่นทองแผ่นเงินหุ้มมวลสารอีกครั้ง ซึ่งจะพบได้ในงานศิลปะล้านนา และศิลปะล้านช้าง เรียกว่า 

พระหลูบ จะมีขั้นตอนเพ่ิมขึ้น กล่าวคือ การหุ้มพระพุทธรูปด้วยแผ่นเงินหรือแผ่นทอง แล้วใช้เครื่องมือปลาย

แหลมจารเป็นเส้นรูปทรงพระพุทธเจ้า และลวดลายต่าง ๆ ไปบนแผ่นโลหะอีกครั้งหน่ึง เรียกว่า พระหลูบ 

เน่ืองจากคําว่า หลูบ ในภาษาล้านนา หมายถึง การหุ้ม  

 ส่วนดอกไม้ที่เป็นวัสดุสําคัญในการสร้างพระพระพุทธรูปน้ัน ต้องเป็นดอกไม้ที่พุทธศาสนิกชนต้ังใจ

นํามาสักการะพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ หรือนํามาถวายพระสงฆ์ที่วัด ตามหลักพุทธธรรมที่กล่าวถึงเร่ือง วัตถุทาน 
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10 และคติความเช่ือเรื่องอานิสงส์การถวายดอกไม้ สําหรับชนิดของดอกไม้ที่พบมีความหลากหลาย อาทิ 

ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกเกตะหวาหรือดอกพุด ดอกสารภี และดอกไม้อันเป็นสิริมงคลตามความเช่ือในท้องถิ่น

ล้านนา ซึ่งมีรูปทรงสีสันงดงาม และมีกลิ่นหอม ซึ่งสามารถหามาบูชาพระได้ง่าย โดยจะเก็บรวบรวม แยก

ประเภท นําไปตากแดดให้แห้งสนิทแล้วตําหรือบดให้เป็นผงละเอียด ช่างบางคนใช้วิธีการนําเกสรดอกไม้และ

ดอกไม้แห้งมาเผาให้เป็นขี้เถ้าก็ได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเกสรดอกบัวจะเป็นที่นิยมมากที่สุด เน่ืองมาจากดอกบัว

เป็นดอกไม้ที่มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก แม้กระน้ันก็ตาม ดอกไม้ชนิดอ่ืน ๆ ก็

มิได้มีคุณค่าและความสําคัญมากหรือน้อยไปกว่ากัน ทั้งน้ี ตามคติของชาวพุทธมิได้ให้ความสําคัญกับเรื่อง

มูลค่าทางด้านวัตถุ แต่ให้ความสําคัญกับคุณค่าทางด้านจิตใจ ดังน้ัน ดอกไม้ทุกชนิดของชาวพุทธที่มีจิตศรัทธา 

จึงสามารถนําดอกไม้ทุกชนิดที่ผ่านการสักการบูชามาบดรวมกันจนเป็นผงมวลสาร อันมีความศักด์ิสิทธ์ิ

เหมาะสมกับการนํามาสร้างพระพุทธรูป ตลอดจนแม้ผู้ถวายดอกไม้ก็มิได้แบ่งชนช้ันวรรณะ เป็นสัญลักษณ์ว่า

ชาวพุทธทุกคนล้วนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการที่จะสร้างคุณงามความดี การบําเพ็ญทานบารมี อัน

เป็นการชําระจิตให้ปราศจากกิเลสเคร่ืองเศร้าหมอง  

 จากการศึกษาข้อมูลจากองค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดหรือพุทธสถานใน

เขตจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า รูปแบบทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ เป็นศิลปะศิลปะพ้ืนบ้าน

ล้านนา กล่าวคือ กลุ่มพระพุทธรูปศิลปะล้านนาที่สร้างขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 24 เป็นต้นมาน้ัน 

ดินแดนล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสยาม งานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นเป็นคนละฝีมือกับช่างในยุค

ทองของล้านนา (สมัยพระเจ้าติโลกราช – พระเมืองแก้ว พ.ศ.1998-2060) การแสดงออกทางศิลปะและคุณค่า

ทางด้านสุนทรียภาพมีลักษณะเป็นงานศิลปะพ้ืนบ้าน ในช่วงเวลาดังกล่าว ชาวพุทธในล้านนามีความนิยมใน

การสร้างพระพุทธรูปขนาดเล็กด้วยเกสรดอกไม้ผสมยางรักหรือ มุก เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระ

ศาสนา แต่จากหลักฐานในปัจจุบัน พบว่า มีจํานวนพระพุทธรูปเกสรดอกไม้ปรากฏอยู่ภายในพุทธสถานไม่มาก

นัก อาทิ พระพุทธรูปมุกเกสร วัดหมื่นล้าน พระพุทธรูปมุกเกสร วัดพันเตา พระพุทธรูปมุกดอกไม้ วัดดอกคํา 

พระพุทธรูปหลูบเงินมุกดอกไม้ วัดทรายมูลเมือง พระพุทธรูปมุกดอกไม้ วัดกู่เต้า และพระพิมพ์มุก วัดผ้าขาว  

ด้วยเหตุข้างต้นการสร้างสรรค์พระพุทธรูปเกสรดอกไม้ในการวิจัยคร้ังน้ี จึงเป็นการสังเคราะห์องค์

ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา มาเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างสรรค์พระพุทธปฏิมาเกสรดอกไม้

ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี อันเป็นการสะท้อนถึง ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา 
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และการสร้างบุญกุศลตามหลักพุทธธรรม ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติ การทดลอง บันทึกขั้นตอนต่าง ๆ อย่าง

เป็นระบบ สาระสําคัญของคติการสร้างพระพุทธรูปศิลปะพ้ืนบ้าน ก็คือคุณค่าที่เกิดจากพลังความศรัทธาอัน

บริสุทธ์ิของชาวพุทธในท้องถิ่น ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันสรรสร้างพระพุทธปฏิมาขึ้นประดิษฐานในชุมชนของ

ตนเอง เพ่ือให้ทําหน้าที่เป็นสื่อสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมคําสอนของพระองค์ให้

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ รวมไปถึงการเป็นผลงานศิลปกรรมที่สะท้อนถึงคุณค่าและความหมายอันเป็นมิ่ง

ขวัญของชุมชนได้ในที่สุด นอกจากน้ี วัฒนธรรมประเพณีการสร้างพระพุทธรูปนับแต่อดีต นายช่างผู้สร้างสรรค์

จะไม่เขียนช่ือหรือประกาศตน เพราะถือว่าเป็นการทํางานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ทั้งยังเป็นประโยชน์

สาธารณะของชุมชนโดยรวม ด้วยเหตุน้ี พระพุทธปฏิมาเกสรดอกไม้ศิลปะพ้ืนบ้านจึงมิได้เป็นเพียงผลิตผล

ทางการสร้างสรรค์ของนายช่างศิลปิน หรือปัจเจกบุคคลใดคนหน่ึงเท่าน้ัน หากแต่เป็นงานศิลปกรรมที่เป็น

ผลผลิตของวัฒนธรรม 
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การสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพด์้วยแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะเด็ก 

จตุพร  เกิดพิบูลย์1* 

 

The Printmaking Creation by Inspiration from Child’s art work 

Jatuporn Kerdpiboon1* 

 
1 ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 
1 Department of Art and Design, Faculty of Architecture, Naresuan University, Phitsanulok 

* Corresponding author. E-mail address : jatuporn.kerdpiboon@yahoo.com   

 

บทคัดย่อ 

        วัยเด็กของทุกคน ล้วนมีโลกแห่งความฝันและจินตนาการท้ังสิ้น ซ่ึงโดยธรรมชาติของเด็กนั้นมีความอิสรเสรีท้ังด้าน   

ความคิด และการกระทํา ดังนั้นการแสดงออกในผลงานศิลปะเด็ก เราจะสามารถมองเห็นจินตนาการของจิตไร้สํานึกท่ีเด็ก ๆ 

สื่อออกมา ซ่ึงเป็นจินตนาการที่ซ่ือสัตย์ บริสุทธ์ิ ไร้เดียงสา ท่ีปรากฏอยู่ในเรื่องราวที่เด็กวาด ซ่ึงมีลักษณะการใช้เส้นท่ีฉับพลัน  

เป็นไปตามพฤติกรรมตามธรรมชาติ การใช้สีสันสดใสตามความชอบ โดยไม่คํานึงถึงความเป็นจริง และการจัดวางองค์ประกอบ

ท่ีอิสระ ไร้ขอบเขตจํากัด ภาพวาดของเด็ก ๆ นั้นจัดว่าเป็นศิลปะท่ีบริสุทธ์ิโดยแท้ จนเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินชื่อดัง และ

ผู้ใหญ่หลายคนใช้สร้างสรรค์งานศิลปะ ความมีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์เฉพาะตน คือเสน่ห์ของงานศิลปะเด็ก เป็นคุณสมบัติ

ท่ีพิเศษปรากฏให้พบเห็นได้ในงานของเด็กแทบทุกชิ้น ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาทฤษฎี เอกสารข้อมูลท่ี

เกี่ยวกับศิลปะเด็ก โดยผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะเด็กของ Victor Lowenfeld ร่วมกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ 

Sigmund Freud และศึกษาผลงานศิลปะของเด็ก เพ่ือนํามาสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ โดยจากการสังเคราะห์ข้อมูลพบว่า 

ศิลปะเด็กจะใช้รูปทรงเรขาคณิตท่ีเรียบง่ายและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมประกอบกับการใช้จินตนาการจากจิตไร้สํานึกในการ

แสดงออก ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้เป็นการสร้างสรรค์ของผู้วิจัยท่ีทดลองทําร่วมกับลูกสาว เพ่ือหากรรมวิธีการสร้างสรรค์และ

มุมมองใหม่ๆ ด้วยการใช้ลักษณะของศิลปะเด็ก เช่น ลักษณะการออกแบบรูปทรง การจัดวางองค์ประกอบ และการ

จินตนาการ รวมถึงอารมณ์ความรู้สึก นํามาเป็นแรงบันดาลใจ นํามาประยุกต์และปรับใช้ในการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์วัสดุ

ปะติด (Collograph) ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีง่ายและเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็ก โดยผลงานสร้างสรรค์จากการวิจัยจะมีรูปทรงท่ี

เรียบง่าย มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน และเต็มไปด้วยจินตนาการของเร่ืองราวในวัยเด็กท่ีมาจากจิตไร้สํานึก เป็นการสร้างสรรค์ท่ี

มิได้คํานึงถึงหลักเกณฑ์มากนักส่งผลดีให้มีความอิสรเสรีในการทํางานท่ีเป็นไปตามสัญชาตญาณ ซ่ึงผู้วิจัยเชื่อว่าผู้ชมจะเกิดการ

รับรู้ด้านสุนทรียภาพและการรับรู้ด้านอารมณ์ถึงความสุขความเบิกบานใจ พร้อมกับระลึกถึงวัยเด็กไปพร้อมกัน จึงจัดเป็นการ

ยกระดับทางจิตใจของมนุษย์ได้ในอีกแง่มุมหนึ่ง 

 คําสําคัญ:  ศิลปะเด็ก, ศิลปะภาพพิมพ์, แรงบันดาลใจ, การสร้างสรรค์   
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ABSTRACT 

All of everyone childhood, they are almost have the world of dream and imagination. By nature 

of children, they are free in both of Thinking and Doing. Therefore the expression in children art, we can 

see the imagination from unconscious mind that children convey. Which is the innocent and pure 

imagination is appear in the subject of child art. So there is the spontaneous line according from nature in 

children behavior. Used of brilliant color follow the satisfaction without consideration in reality world. 

And the composition is free without limited. Child art is truly pure art which is inspiration to many famous 

artists and adults bring it to create their work. The identity and unique of child art is its fascination. 

Therefore the purpose of this creative research is to study document theories that related to Child Art. By 

the researcher studied Victor Lowenfeld’s Developmental Theory and Sigmund Freud’s Psychoanalytic 

theory. And to study children’s art works to create printmaking. From the synthesis found child arts uses 

simple geometric shapes that relate to the environment and use imagination of the unconscious mind to 

expression. Therefore this creative research is the experiment creation of researcher with daughter to 

look for a new creative process and aspect. By used character of child art such as design, composition 

and imagination combine with emotion and feeling to be the inspiration. Bring it to apply and adjust for 

creation in printmaking. The art works have simple form and simplify structure fully of children’s 

imagination. It is a creation that does not take into a lot of aesthetic principles therefore the expression is 

freely follow instinct. The researcher believe the art audience will have artistic perception and emotion 

sensation which have happiness and joyfulness including remind to everyone’s childhood to improve 

human mind and morality.  

Keywords: Child art, Printmaking, Inspiration, Creation  
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บทนํา 

             ในการแสดงออกของเด็กที่ถ่ายทอดผ่านงานศิลปะ เราจะสามารถมองเห็นลักษณะการใช้เส้น สี  

รูปทรง สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เด็กนํามาสร้างสรรค์อย่างอิสรเสรี มีความฉับไวและฉับพลัน ปราศจากหลักเกณฑ์

ใด ๆ มากําหนดรวมทั้งเป็นศิลปะที่เต็มไปด้วยจินตนาการท่ีกว้างไกลอย่างไร้ขีดจํากัด เป็นจินตนาการท่ีมาจาก

จิตไร้สํานึกโดยแท้ เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่มีความบริสุทธ์ิทั้งการกระทําและความคิด ยังมิได้รับอิทธิพลของวัตถุ

และอยู่ในโลกความจริง หรือโลกของเหตุและผลมากนัก เด็กมักชอบอยู่ในโลกของความคิดฝันและจินตนาการ  

เพราะทําให้มีความสุข  ศิลปะเด็กเป็นการแสดงออกที่ซื่อ  บริสุทธ์ิ  เรียบง่าย  ไร้จริตมายา  มีแต่ความสวยสด

งดงาม  ซึ่งคุณสมบัติเหล่าน้ีทําให้ศิลปะเด็กมีเสน่ห์  โดยเฉพาะศิลปะที่เกิดจากจินตนาการตรงของเด็กเอง      

(ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549, หน้า 231-232) ดังน้ันการแสดงออกในผลงานศิลปะจึงเป็นความเบิกบานใจ  

ความสุขสนุกสนาน เป็นส่วนใหญ่ เมื่อเราชมผลงานของเด็กจึงทําให้เราเกิดความเบิกบานใจ เป็นสุข และระลึก

ถึงวัยเด็กไปพร้อม ๆ กัน เด็ก ๆ ชอบเขียนรูป ป้ันรูป และส่วนมากมักทํากันได้ดีแทบทุกคน มีการแสดงออก

ตรงชัดเหมือนกับแสดงตัวของเขาเองออกมาทั้งหมด ทั้งลักษณะภายนอกและสภาพของจิตใจ จินตนาการของ

เด็กทํางานอยู่ตลอดเวลา จินตภาพก็เด่นชัดจนลบความจริงในโลกออกไปได้หมด จุดหมายของการแสดงออกก็

เพ่ือสนองความจําเป็นภายในของตนจริง ๆ (ชลูด น่ิมเสมอ, 2553, หน้า 340) ซึ่งการแสดงออกของเด็กที่มี

เสน่ห์และมีลักษณะเฉพาะทั้งในด้านรูปทรงและเน้ือหา อันเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของศิลปะเด็ก โดย

ลักษณะการถ่ายทอดผ่านงานศิลปะของเด็กจะเป็นในรูปแบบจินตนาการท้ังที่มีอยู่จริงและไม่มีอยู่จริง รวมท้ัง

เหนือจริงบนโลก คือเป็นแบบตัดทอนและห่างไกลจากความเป็นจริง มีความเรียบง่าย ซึ่งเป็นวิธีการคิดให้

เช่ือมโยง   

             ดังน้ันผู้วิจัยมองเห็นประโยชน์และข้อดีของศิลปะเด็ก จึงได้นําความอิสรเสรีที่ปลดปล่อยจินตนาการ

อย่างไร้ขีดจํากัด โดยมิได้คํานึงถึงความสวยงาม และความถูกต้องหรือความผิดพลาดในการสร้างสรรค์ การใช้

ความบริสุทธ์ิไร้เดียงสาในการแสดงออกของศิลปะเด็กมาเป็นแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงานภาพพิมพ์ ซึ่งในการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ครั้งน้ี เทคนิคที่เลือกใช้คือ ภาพพิมพ์วัสดุปะติด 

(Collagraph) เพราะเทคนิคน้ีมีความปลอดภัยไม่เป็นอันตราย ในขั้นตอนของการสร้างแม่พิมพ์ และเป็น

เทคนิคที่มีความสนุกสนานเหมาะสมกับธรรมชาติของเด็ก วิธีพิมพ์เทคนิควัสดุปะติดคล้ายกับกรรมวิธีเทคนิค

แม่พิมพ์โลหะ คือเป็นการทําผิวแม่พิมพ์ด้วยการปะเพ่ิมขึ้นมา ภาพพิมพ์เทคนิคน้ีจําเป็นจะต้องพิมพ์โดยให้ติด
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หมึกพิมพ์จากส่วนร่องของแม่พิมพ์ แต่ก็สามารถร่วมกับการพิมพ์จากส่วนนูนของแม่พิมพ์ได้ด้วย การสร้างผิว

พ้ืนที่พิมพ์น้ันสร้างโดยการเอาวัสดุที่มีลายผิวต่าง ๆ มาทากาวติดเข้ากับพ้ืนรอง ในปัจจุบันมีวัสดุใหม่ๆ  

หลากหลายชนิดให้เลือกใช้ได้ ความเป็นไปได้ของเทคนิคน้ี จึงมีมากมายไม่จํากัด (อัศนีย์ ชูอรุณ, หน้า 87)  

ความพิเศษของภาพพิมพ์วัสดุปะติด คือสามารถพิมพ์ได้จากส่วนร่องเหมือนกับภาพพิมพ์โลหะร่องลึก เช่น   

อิทช่ิง (Etching) และสามารถพิมพ์ได้จากส่วนนูนเหมือนกับภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) ได้เช่นกัน  เทคนิค

วัสดุปะติดน้ี เป็นการใช้ความสูง-ตํ่า ของตัววัสดุ มาสร้างค่านํ้าหนักต่าง ๆ แทนการกัดกรดหรือแกะไม้  ซึ่งวัสดุ

ที่นํามาสร้างแม่พิมพ์สามารถหาได้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว เช่น ลังกระดาษ กล่องขนม เศษผ้า เศษกระดาษ

แข็งต่าง ๆ เชือก ฯลฯ เน่ืองจากผู้วิจัยทดลองสร้างงานร่วมกันกับลูกสาว เพ่ือมองหาวิธีการสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  

มุมมองใหม่ ๆ ของการทํางานศิลปะ ดังน้ันการใช้ภาพพิมพ์วัสดุปะติดมาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ผลงาน

ร่วมกัน จึงเป็นกรรมวิธีที่เหมาะสมกับเด็ก เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานและเพลิดเพลิน และใช้จินตนาการได้

อย่างอิสระ โดยใช้วิธีการแสดงออกร่วมกันด้วยสัญชาตญาณความผูกพันของแม่และลูก นํามาใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ครั้งน้ี 

แรงบันดาลใจ  

         ในการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะเด็ก เน่ืองมาจาก

ผู้วิจัยมีลูกสาว 2 คน และได้สังเกตพัฒนาการขีดเขียนทางศิลปะอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่เริ่มจับดินสอขีดเขี่ยเป็น

เส้นยุ่งเหยิง ปราศจากการควบคุม และพัฒนาไปจนขีดเขียนโดยมีการควบคุม เป็นรูปร่าง เป็นเรื่องราวได้ ทํา

ให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาศิลปะเด็ก รวมทั้งมีความประทับใจในความงดงามของผลงานศิลปะเด็ก ซึ่งจัด

ว่าเป็นงานศิลปะที่มาจากจิตวิญญาณที่บริสุทธ์ิ จึงเป็นศิลปะบริสุทธ์ิ แสดงออกมาจากจิตไร้สํานึกที่แท้จริง มี

การใช้เส้น และรูปทรงต่าง ๆ อย่างอิสระ ฉับไว มีการใช้สีสันที่สดใส และเน้ือหาเต็มไปด้วยจินตนาการ  

ความคิดฝันที่บางครั้งเหนือจริงหรือไม่มีจริงบนโลก จินตนาการของเด็กกว้างไกลไม่มีที่สิ้นสุด เด็กเล็ก ๆ ส่วน

ใหญ่จะมีจินตนาการอย่างไร้ขีดจํากัด สามารถคิดฝัน ต่อเติม เสริมแต่งได้ตามใจปรารถนา เพราะปราศจาก

พันธนาการใด ๆ มาเหน่ียวรั้ง ต่อเมื่อเด็กเริ่มเติบโตข้ึนและเด็กก้าวเข้าสู่โลกแห่งความจริงมากย่ิงขึ้น จึงทําให้

เด็กรู้จักเหตุและผล รู้ว่าสิ่งใดจริงสิ่งใดไม่จริง และเด็กจะอยู่กับวัตถุมากขึ้นด้วย ดังน้ันการเขียนภาพของเขาก็

จะไม่อิสระเท่ากับในวัยเด็กเล็ก ที่มีอิสระทางความคิด ซึ่งความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในการแสดงออกผ่านงานศิลปะ
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ของเด็กน้ัน นับได้ว่าเป็นศิลปะที่นํามาซึ่งความเพลิดเพลิน ความสุข และความเบิกบานใจ ดังน้ันจึงเป็นแรง

บันดาลใจในการวิจัยแบบสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะเด็ก   

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลเอกสาร ทฤษฎี ตํารา งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับศิลปะเด็ก  

2. เพ่ือศึกษาผลงานศิลปะเด็ก 

3. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะเด็ก 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค/์วิธีการดําเนินการวิจัย 

          ในผลงานศิลปะของเด็กช่วงอายุประมาณ 3 ขวบ ขึ้นไปเด็กจะสามารถวาดเป็นรูปร่างเป็นเรื่องราว  

และเริ่มออกแบบได้แล้ว จากการศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะเด็ก (Developmental Theory) ของ 

Victor Lowenfeld  พบว่า เด็กที่สามารถเขียนเป็นรูปร่างเร่ืองราวได้น้ีจะอยู่ในช่วงอายุ ประมาณ 3-4-5 ขวบ 

เริ่มรู้จักออกแบบโครงร่างอย่างง่าย ๆ การออกแบบของเด็กเกิดจากทั้งจินตนาการและผนวกกับสิ่งที่ได้พบเห็น

รอบ ๆ ตัว และจะเพ่ิมรายละเอียดในรูปย่ิงกว่าระยะแรก ๆ ช่วงอายุ 4-5 ขวบ เด็กเริ่มเขียนภาพคน ช่วงอายุ 

4-6 ขวบ เด็กระยะนี้เริ่มเขียนภาพที่ดูแล้วเห็นเป็นเรื่องเป็นราวได้ เช่น สัตว์ยืนทื่อ ๆ ด้วยขา 2 ขา มีใบหูอยู่

บนหัว บ้านก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า ภาพสัตว์ปนกับภาพคน (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549, หน้า 

240-241) ซึ่งในการเขียนภาพของเด็กในระยะเร่ิมแรกจะเป็นการเขียนด้วยรูปทรงง่าย ๆ มาประกอบกัน และ

ผสมกับการใช้จินตนาการ ภาพเขียนแสดงถึงความสนใจต่อความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม เป็นเพราะเด็ก

ต้องการสนองความต้องการของตนเอง แต่ความสามารถของเด็กยังไม่ถึงขั้นเหมือนจริง เด็กจึงสร้างสัญลักษณ์

แทนของจริง เช่น จุด ขีด ตลอดจนรูปทรงเรขาคณิต (สัตยา สายเช้ือ, 2541, หน้า 30) ซึ่งในการเขียนภาพของ

เด็กที่ใช้รูปทรงเรขาคณิตเหล่าน้ี จะยังไม่แสดงสัดส่วนที่ตรงกับความจริง ลักษณะการเขียนภาพของเด็กคือ  

ส่วนที่ตนเห็นว่าไม่สําคัญจะตัดทิ้งไป เลือกเขียนเฉพาะส่วนที่ตนเห็นว่าสําคัญ ภาพไม่สมจริงเสมอไป เช่น แขน 

ขา ยาวผิดปกติ ทั้งน้ีเป็นไปตามเจตนาที่เด็กต้องการเน้น แสดงออกซึ่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

เฉพาะตนได้ (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549, หน้า 244)   

         ดังน้ันลักษณะการแสดงออกของเด็กจะมีรูปแบบคล้ายกับการสร้างงานแบบ Semi- Abstract Art 

หรือก่ึงนามธรรม ตรงที่เป็นเรื่องเก่ียวข้องกับจิตใจ แสดงความรู้สึกของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม แล้วถ่ายทอด
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ออกมาเป็นรูปภาพ ลักษณะจะเป็นการเข้าใจ แล้วเลือกที่จะดึง ตัดทอน คัดเลือกสิ่งที่เด่น ๆ หรือสิ่งที่สําคัญๆ 

จากวัตถุที่เห็นได้หรือสัมผัสได้จากความรู้สึก (Extracted Form) เพ่ือนํามาแสดงออกเป็นสื่อร่วมกันในการ

แสดงความรู้สึก เป็นการมองรูปร่างต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปทรงง่าย ๆ เป็นรูปทรงเรขาคณิตแต่ยังมี

เค้าโครงของความเป็นจริงปรากฏให้เห็น ดังน้ันในการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ครั้งน้ี  ผู้วิจัยจึงใช้การแสดง

ออกแบบ Semi- Abstract  ซึ่งการตัดทอนเอามาเฉพาะส่วนสําคัญน้ัน เด็กหรือศิลปินจะต้องรู้จักคัดเลือก  

ตามความเข้าใจและความรู้สึก เพ่ือนํารูปทรงน้ันมาสร้างเป็นภาพให้ได้ตามความรู้สึกของตน แล้วสอดแทรก

จินตนาการ และเติมความคิดสร้างสรรค์ลงไปด้วย ประกอบกับการรู้จักปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ส่วนประกอบ

ต่าง ๆ เพ่ือจัดการภาพ ซึ่งความพยายามที่เด็กหรือศิลปินจะถ่ายทอดความรู้สึกและประสบการณ์ของตนต่อ

โลกภายนอกถือว่าเป็นพลังสําคัญที่จะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  

            กรอบการสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ครั้งน้ี จึงใช้การแสดงออกที่คล้ายเด็ก คือการมองสิ่งแวดล้อมโดย

ภาพรวมหรือโครงสร้างใหญ่เป็นรูปทรงเรขาคณิตและใช้ลักษณะการตัดทอน เน้นสิ่งที่สําคัญแล้วเติม

จินตนาการความฝนัแบบวิธีการของศิลปะเด็ก                              

                                

              รูปที่ 1 ภาพวาดของเดก็อายุ 4 ขวบ                      รูปที่ 2 ภาพวาดของเด็กอายุ 5 ขวบ 

             จากรูปที่ 1 และรูปที่ 2  เป็นผลงานศิลปะของเด็กวัย 4 และ 5 ขวบ แสดงการวาดที่เริ่มมี

จินตนาการและการออกแบบด้วยโครงสร้างรวม ๆ ง่าย ๆ โดยมีพ้ืนฐานมาจากรูปทรงเรขาคณิต การดัดแลงรูป

คนเป็นรูปสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น สัตว์ บ้าน ภาพสัตว์ผสมกับภาพคน เป็นต้น ซึ่งรูปทรงมีทั้งคล้ายของจริงและ

เหนือจริง 

            การสร้างสรรค์ผลงานทุกประเภทย่อมมีรากฐานมาจากความคิดและจินตนาการ โดยเฉพาะใน

ผลงานศิลปะเด็กน้ัน เราจะมองเห็นจินตนาการของเด็กที่มาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาอย่างมากมาย 
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แสดงออกถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเป็นภาพ ซึ่งจินตนาการเป็นส่วนประกอบสําคัญในการแสดงออก ซึ่ง

จินตนาการน้ีก็คือ จิตไร้สํานึก (Unconscious) เป็นภาวะของความฝันที่มีขบวนการต่อเน่ืองนายแพทย์ 

Sigmund Freud เป็นผู้ค้นพบภาวะนี้ นักจิตวิทยามีการใช้ภาวะของความฝันเป็นเคร่ืองมือสืบหามูลเหตุของ

ความกลัว ความวิตกกังวล เป็นต้น แต่สําหรับเด็กความฝัน จินตนาการเป็นเรื่องของความสุข เด็กและศิลปินจะ

ใช้ความฝันเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ เพราะเป็นการแสดงออกของความปรารถนาอย่างแท้จริง ที่อยู่

ภายในจิตไร้สํานึก จากการศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis Theory) ของ Sigmund Freud 

พบว่า เมื่อเด็กเล็ก ๆ เริ่มหัดพูด และเรียนวิธีที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมน้ัน เด็กมีความคิดแบบ Primary 

Process ซึ่งเต็มไปด้วยความคิดที่เป็น Magical ความคิด ความปรารถนานี้ ทําให้เด็กมีจินตนาการต่าง ๆ 

(Fantasies) ซึ่งสําหรับเด็กเล็กแล้ว จะถือเอาว่าจินตนาการเป็นของที่มีอยู่จริง Fantasy ที่เด็กเช่ือว่า ของทุก

สิ่งทุกอย่างน้ันมีชีวิตจิตใจ ซึ่งจินตนาการเหล่าน้ีมาจากความปรารถนาในวัยเด็ก และเมื่อเราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่

สิ่งเหล่าน้ีจะคงอยู่ในระดับจิตไร้สํานึก (ปราโมทย์  เชาวศิลป์, 2526, หน้า 135-136) Primary Process 

หมายถึงการทํางานของโครงสร้างทางจิตใจในระยะเร่ิมแรกคือแรกเกิด ซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานของ Id 

(ปราโมทย์  เชาวศิลป์, 2526, หน้า 27) ซึ่งความคิดและจินตนาการน้ีโดยธรรมชาติของเด็กเล็ก ๆ ทุกคน จะมี

ความฝัน ความคิดเป็นภาพในสมอง (นามธรรม) แล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรูปภาพผลงาน (รูปธรรม) ที่เรา

สามารถมองเห็นได้ ศิลปะเด็กมีส่วนเก่ียวข้องในเรื่องของความฝันและจินตนาการ อันเป็นภาวะของจิตไร้สํานึก

ที่แสดงออกผ่านงานศิลปะอย่างปราศจากการควบคุมโดยเหตุผลหรือหลักสุนทรียภาพ เป็นการผสมผสาน

ระหว่างความจริง (Realistic) และไม่จริง (Unreal) หรือเหนือจริง (Surrealistic) เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งพลังของจิต

ไร้สํานึกเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่าง ๆ ดังน้ันจากการศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิก

มันด์ ฟรอยด์ ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์โดยใช้จิตสํานึก และส่วนหน่ึงใช้จินตนาการ

ที่เป็นความปรารถนาในระดับจิตไร้สํานึก อันเป็นจินตนาการท่ีเรียกว่า Fantasies ของจิตไร้สํานึกในวัยเด็ก  

ซึ่งเป็นผลมาจากความคิดและความปรารถนา ถ่ายทอดออกมาผ่านงานศิลปะภาพพิมพ์  

            การแสดงออกถึงจินตนาการรวมถึงรูปแบบลักษณะการนําเสนออันเรียบง่ายที่ปรากฏในผลงาน

ศิลปะของเด็ก เป็นสิ่งงดงามและมีเสน่ห์ที่พิเศษ ทําให้ศิลปินบางท่านมองเห็นคุณค่านํามาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงาน ตัวอย่างศิลปินเช่น พอล คเล  (Pual Klee)  



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1679 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง  

สรรค์ 

 

รูปที่ 3 Paul Klee, Senecio, 1922 

พอล  คลี  เป็นศิลปินผู้หน่ึงที่มีรูปแบบและแนวความคิดที่สําคัญต่อศิลปะสมัยใหม่ในคตินิยมศิลป

นามธรรม ทางด้านการแสดงอก มีแนวโน้มไปในลักษณะของกลุ่มไร้เดียงสา (Naive) แต่ทว่าไม่เหมือนเลย

ทีเดียว เพราะว่าคเลมีเทคนิค มีฝีมือที่ชํานิชํานาญและมีความคิดลึกซึ้งกว่า ส่วนที่คล้ายก็ตรงที่มีการแสดงออก

อย่างสบาย ไร้มายา และง่ายบริสุทธ์ิ (กําจร  สุนพงษ์ศรี,2558, หน้า 321) 

ในด้านผลงานของศิลปินกลุ่มนาอีฟ (Naive) ลักษณะงานของจิตรกรกลุ่มนาอีฟส่วนมากจะมีเส้นที่

วาดข้ึนอย่างระมัดระวัง เส้นรอบนอกของรูปจะดูแข็งกระด้าง ชอบทําเส้นระดับสายตาชัดเจน ชอบมี

รายละเอียดในการวาดมากมาย สีที่ใช้จะรุนแรงสดใส ไม่ค่อยประสานสัมพันธ์กัน ทางด้านเร่ืองราวส่วนมาก

นิยมวาดภาพทิวทัศน์  ใบหน้าคน  และฉากของชีวิตประจําวัน (กําจร  สุนทรพงษ์ศรี, 2558, หน้า 207)         

 

รูปที่ 4 The Domino Players, Oil on canvas by Jose Fuster 

            รูปแบบส่วนใหญ่จะดูคล้ายๆ เด็กวาด  มีอารมณ์เต็มไปด้วยความบริสุทธ์ิ  ไร้เดียงสา  เทคนิควิธีการ

ไม่ซับซ้อน  (กําจร  สุนทรพงษ์ศร,ี 2558, หน้า 209)  
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การแสดงออกของศิลปินนาอีฟมาจากความปรารถนาที่จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อม  

สามารถแสดงอารมณ์และความรู้สึกในภาพได้ด้วยการเขียนแบบง่ายๆ แต่ในด้านรูปแบบการแสดงออกจะ

เป็นไปอย่างระมัดระวัง เส้นรอบนอกแข็งกระด้าง ซึ่งแตกต่างจากศิลปะเด็ก ตรงที่เด็กจะขีดเขียนอย่างฉับไว

เป็นไปตามสัญชาตญาณ เส้นจึงมีความอิสระและมั่นใจ การแสดงออกเป็นไปอย่างเสรี แต่มีความเหมือนกับ

การวาดภาพของเด็กตรงที่พยายามถ่ายทอดความรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อม   

            จากการศึกษาและสังเคราะห์แนวคิดของทฤษฎีต่าง ๆ ดังกล่าว แล้วรวบรวมกับการศึกษาและ

สังเคราะห์ข้อมูลทางด้านผลงานศิลปะเด็ก ร่วมกับการศึกษาผลงานของศิลปะที่มีการแสดงออกคล้ายเด็ก นํา

ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดที่ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้ว มากําหนดกรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะเด็ก โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยและกระบวนการ

สร้างสรรค์ ดังน้ี 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

1. กําหนดกรอบแนวคิดด้านการวิจัย 

2. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับศิลปะเด็กด้านเอกสารจากทฤษฎี ตํารา ผลงานวิจัยต่าง ๆ  

3. ศึกษาผลงานศลิปะของเด็กในด้านแนวคิด จินตนาการ วิธีการสร้างสรรค์ 

4. ศึกษาผลงานศลิปะของศิลปินที่เก่ียวข้อง 

5. วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา แล้วทําการสงัเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด เพ่ือนํามาใช้กําหนดกรอบ 

ความคิด  ในการสร้างสรรค์ศลิปะภาพพิมพ์ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะเด็ก 

6. กําหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ 

7. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ 

กระบวนการสร้างสรรค ์

1. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับศิลปะเด็กทั้งหมด โดยศึกษาจากทั้งภาคเอกสาร และภาคผลงานจริง   

2. วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 

3. กําหนดกรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ 

4. ร่างแบบและวางองค์ประกอบคร่าวๆ 

5. ลงมือปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ศลิปะภาพพิมพ์โดยใช้วิธีสร้างแม่พิมพ์ด้วยการปะติด (Collage) ด้วย 
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วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง  

สรรค์ 

การใช้เศษวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษแข็ง กล่องขนม เศษผ้า เชือก ไหมพรม เป็นต้น เพ่ือสร้างสรรค์ภาพ

พิมพ์เทคนิคแม่พิมพ์วัสดุปะติด (Collagraph) เน่ืองจากผู้วิจัยทดลองสร้างสรรค์งานร่วมกับลูกสาว  

กรรมวิธีน้ีจึงปลอดภัยและยังคงให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เหมาะกับธรรมชาติของเด็ก 

6. ทําการพิมพ์ด้วยกรรมวิธีภาพพิมพ์ร่องลึก (Intaglio Process) 

กรอบแนวคิดในการวิจัยแบบสร้างสรรค ์

1. ศึกษาข้อมลูสนับสนุนแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

2. ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ 

3. พัฒนาผลงานสร้างสรรค์ 

4. วิเคราะห์และอภิปรายผลงานสร้างสรรค์ 

5. สรุปผลการดําเนินงานวิจัยแบบสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัยแบบสร้างสรรค ์

ศึกษาข้อมูลที่มาและความสําคัญ 
(แนวความคิด) 
 

กระบวนการสร้างสรรค์  
ศิลปะภาพพิมพ์ 

‐ ศิลปะเด็ก 
‐ แนวคิดของเด็ก 
‐ จินตนาการ 
‐ วิธีการสร้างสรรค์ 

ศึกษาค้นคว้ากรรมวิธีเทคนิคเพ่ือการ
สร้างสรรค์ 

- ทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะเด็ก (Developmental 
Theory) ของ Victor Lowenfeld 
- ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis Theory) 
ของ Sigmund Freud 
- ผลงานศิลปะที่เก่ียวข้อง  

   

- วิเคราะห์ 
- สังเคราะห์ 
- ร่างแบบ  
- พัฒนาต้นแบบ 

 

รูปแบบกลวิธีกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ 
 

สร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานวิจัยสร้างสรรค์  

การสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะเด็ก 
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ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ผลสมัฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

 การสร้างสรรค์ศลิปะภาพพมิพ์ด้วยแม่พิมพ์วัสดุปะติด (Collograph)  

                           

        รูปที่ 5 ภาพแสดงแม่พิมพ์ที่ทําจากวัสดุปะติด      รูปที่ 6 ภาพแสดงการทาผิวแม่พมิพ์ด้วยสีพลาสติกผสมกาว    

 

                               

             รูปที่ 7 ภาพแสดงแม่พิมพ์วัสดุปะติด              รูปที่ 8 ภาพแสดงผลงานภาพพิมพ์จากแม่วัสดุปะติด   

                                                                            ช่ือผลงาน My daughter  ขนาด 16x21 cm.                         
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ผลงาน

สร้าง  

สรรค์ 

ผลงานการสร้างสรรคศ์ิลปะภาพพิมพ์ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานศลิปะเด็ก 

 

 

รูปที่ 9 

Title: Childhood’s Imagination No. 1 

Size: 57x77 cm. 

Technique: Collograph  
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

รูปที่ 10 

Title: Childhood’s Imagination No. 2 

Size: 57x77 cm. 

Technique: Collograph  

 

 

รูปที่ 11 

Title: Childhood’s Imagination No. 3 

Size: 50x90 cm. 

Technique: Collograph and Painting 
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ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง  

สรรค์ 

อภิปรายผลงานการสร้างสรรค ์

           การสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะเด็กในคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธี

วิจัยแบบ Research and Development คือ ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้องกับศิลปะเด็ก และศึกษาผลงาน

ศิลปะของศิลปินที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเด็ก แล้วทําการสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือนํามาสร้างสรรค์ผลงาน ในการ

สร้างสรรค์ภาพพิมพ์ชุดน้ี ผู้วิจัยนําเสนอเร่ืองราวที่มีเน้ือหาถึงความสุข ความสนุกสนาน ความคิดฝันและ

จินตนาการของวัยเด็ก รวมถึงแสดงให้เห็นความสุข ความผูกพันและความอบอุ่นของแม่และลูกที่ได้ทํางาน

ศิลปะด้วยกัน ซึ่งเส้นและรูปทรงที่ใช้มีลักษณะที่เรยีบง่าย เป็นการสร้างรูปทรงบริสุทธ์ที่พยายามตัดทอนส่วนที่

ไม่จําเป็นหรือไม่สําคัญทิ้งไป ลักษณะรูปแบบจะคล้ายศิลปะแบบ Semi- Abstract และมีการใช้สัญลักษณ์

แบบเด็กแสดงถึงเรื่องราวท่ีต้องการสื่อสารถ่ายทอด รูปร่าง (shape) และรูปทรง (Form) ที่ปรากฏในภาพ

สร้างสรรค์มาจากจินตนาการ ความฝันของวัยเด็ก ออกแบบมาจากสิ่งที่อยู่ในใจและมุมมองของลูกสาวผู้วิจัย 

ร่วมกับผู้วิจัย  จึงอาจมีอยู่จริงหรือเหนือจริงบนโลก   

           การจัดวางองค์ประกอบเป็นแบบอิสรเสรี คือเป็นไปตามความชอบ ความเพลิดเพลินและความ

ฉับพลัน ที่มิได้คํานึงถึงหลักเกณฑ์ใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการจัดวางที่ดูคล้ายสะเปะสะปะผสมผสานกับความลงตัว

ของตําแหน่งรูปทรง รวมทั้งความอิสระและฉับพลันที่ใช้ตามพฤติกรรมแบบเด็ก ส่งผลที่ดีให้มีการจัดวาง

ตําแหน่งเพ่ือแก้ปัญหาขององค์ประกอบในภาพให้สวยงามลงตัว แสดงให้เห็นดุลยภาพของรูปทรงขนาดเล็กที่

ถ่วงดุลกับรูปทรงขนาดใหญ่ มีส่วนเด่นของภาพและส่วนรองสนับสนุน ทําให้มีเอกภาพของการแสดงออกใน

ด้านรูปทรง การออกแบบจะใช้โครงร่างที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เพ่ือแสดงแก่นแท้ มีการออกแบบในส่วน

รายละเอียดย่อยของภาพเพ่ิมเติมลงไปในโครงสร้างเรียบง่ายที่แสดงแก่นสารที่สมบูรณ์แล้ว โดยใช้แบบอย่าง

จากศิลปะเด็ก แต่มีการบรรจุความคิดที่ลึกซึ้งถึงความรักความสุขที่มีอยู่ในครอบครัวไว้ด้วย  

            กรรมวิธีเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานผู้วิจัยใช้เทคนิคแม่พิมพ์วัสดุปะติด (Collagraph) เพราะเป็น

เทคนิคที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน สามารถใช้วัสดุสร้างแม่พิมพ์ได้หลากหลายและหาได้ใกล้ตัว เป็นกรรมวิธีที่

ปลดปล่อยจินตนาการได้ดี เหมาะกับธรรมชาติของเด็กที่ชอบความสนุกสนานต่ืนเต้นและท้าทาย โดยวัสดุที่

นํามาปะติด เช่น ลังกระดาษ เศษผ้าลูกไม้ เชือก ฯลฯ จะสร้างค่านํ้าหนักได้หลากหลายขึ้นอยู่กับความหนา-

บาง ความละเอียดและความซับซ้อนของตัววัสดุ ในด้านกรรมวิธีการพิมพ์ผู้วิจัยใช้กรรมวิธีพิมพ์จากส่วนร่อง

ของแม่พิมพ์เช่นเดียวกับภาพพิมพ์โลหะร่องลึก ทําให้ได้นํ้าหนักและร่องรอยท่ีชัดเจนของวัสดุ ที่สามารถสื่อ
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อารมณ์ความรู้สึกได้ดี  ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่าการรับรู้ของผู้ชมที่ได้ชมผลงานศิลปะภาพพิมพ์ชุดน้ี จะเกิดความสุขและ

ความเบิกบานใจ และสามารถรับรู้ในสุนทรียภาพ รวมท้ังระลึกถึงวัยเด็กไปพร้อม ๆ กัน 

 

สรุปผล 

           การวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง “การสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยแรงบันดาลใจจากผลงานศิลปะเด็ก” ใน

ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ค้นคว้า ศึกษาศิลปะเด็กจากทั้งภาคเอกสาร ตํารา งานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับศิลปะเด็ก และ

ภาคผลงานจริงของศิลปะเด็ก รวบรวมทําการวิเคราะห์แล้วสังเคราะห์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวความคิดการ

สร้างสรรค์ รวมทั้งได้ศึกษาผลงานศิลปะที่มีการแสดงออกคล้ายศิลปะเด็กด้วย จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว

แล้วสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้องคือ ทฤษฎี

พัฒนาการทางศิลปะ (Developmental Theory) ของ Victor Lowenfeld  ร่วมกับทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 

(Psychoanalysis Theory) ของ Sigmund Freud นํามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์ ซึ่งพบว่าการ

แสดงออกของเด็กช่วงอายุ 4-7 ขวบ อยู่ในขั้นเริ่มมีการออกแบบ โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตที่ง่าย ๆ มาประกอบ

กันสร้างภาพที่เป็นเร่ืองเป็นราวและมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการออกแบบจะใช้วิธีการตัดทอนส่วนที่

ไม่สําคัญทิ้งไป และมีการใช้จินตนาการในการแสดงออกทางศิลปะ ซึ่งจินตนาการส่วนหนึ่งมาจากความคิด  

ความฝันจากจิตไร้สํานึก และจากการศึกษาผลงานศิลปะของเด็กพบว่า การแสดงออกของเด็กจะใช้เส้นที่ฉับไว  

มีรูปทรงที่เรียบง่าย ออกแบบเป็นโครงสร้างรวม ๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เป็นการแสดงออก

ถึงความรู้สึกและความคิดเห็นส่วนตัวให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ผ่านผลงานศิลปะ ในด้านศิลปินที่มีการแสดงออกคล้าย

ศิลปะเด็ก เช่น พอล คเล จะมีการแสดงออกอย่างสบาย ไร้มายา มีแนวโน้มแบบศิลปะนาอีฟ แต่มีกลวิธีที่

เหนือกว่า ส่วนในด้านศิลปะนาอีฟได้ใช้วิธีการวาดที่เรียบง่าย ไร้มายา แต่ลักษณะการวาดจะมีความระมัดระวัง

เส้นรอบนอกแข็งกระด้าง   

         จากการสังเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้นํามาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์ครั้งน้ี คือการใช้เส้นและ

รูปทรงบริสุทธ์ที่เรียบง่าย เพ่ือแสดงแก่นแท้สาระที่แท้จริง ด้วยการตัดทอนส่วนที่ไม่สําคัญออกไป จนเหลือแต่

โครงสร้างเรียบง่าย แต่ยังแฝงไว้ซึ่งการแสดงอารมณ์ความรู้สึกของเน้ือหาที่ต้องการสื่อสาร เป็นการแสดงออก

ด้วยวิธีแบบเด็ก ที่เป็นไปตามสัญชาตญาณ การออกแบบจะไม่ซับซ้อน เพ่ือแสดงถึงรูปทรงธรรมชาติที่แท้จริง  

แต่มีการเพ่ิมเติมส่วนรายละเอียดลงไปในโครงสร้างเรียบง่ายน้ัน เพ่ือเติมเต็มจินตนาการของวัยเด็ก ด้าน
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เน้ือหาและเรื่องราวเป็นไปตามจินตนาการกว้างไกลของวัยเด็กที่มีแต่ความสวยสดงดงาม มีความสุขสนุกสนาน  

และแสดงความผูกพันความอบอุ่นในครอบครัว ดังน้ันการวิจัยสร้างสรรค์ครั้งน้ีเป็นการนําข้อมูลที่ศึกษามา

สังเคราะห์แล้วนํามาประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์เพ่ือให้เกิดวิธีการและมุมมองใหม่แสดงออก

ผ่านทางผลงานศิลปะ และเป็นการทดลองกรรมวิธีในการสร้างสรรค์โดยการทํางานร่วมกันของผู้วิจัยกับลูก ซึ่ง

ลูกได้กล่าวว่ามีความสุขและสนุกมากที่ได้ทํางานร่วมกัน ดังน้ันการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ชุดน้ีจึงเป็นการ

รวมตัวกันของโครงสร้าง รูปทรง เนื้อหา จินตนาการ และการแสดงออกที่เป็นเอกภาพของงานศิลปะ           

ที่สามารถแสดงอารมณ์และความต้องการของศิลปินได้ตรงชัด ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ในด้านลักษณะการคิดจะ

เป็นการผสมผสานความฝันและจินตนาการกับเร่ืองจริงในชีวิตประจําวัน ส่วนในด้านรูปทรงจะตัดทอนให้เรียบ

ง่ายแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรม เป็นผลงานศิลปะที่มีอารมณ์มีจินตนาการ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง การ

วิจัยภาคสนามโดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม/ไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ และการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ หนึ่ง ศึกษาสภาพท่ัวไปของชุมชนในอําเภอแม่แจ่ม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการกําหนด

กรอบกว้างๆสําหรับการพัฒนาเพ่ือการเล่าเร่ืองผ่านสื่อ และสอง ศึกษาถึงรูปแบบของสื่อทางเลือกซ่ึงมีความเหมาะสมและ

สอดคล้องในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

ผลการวิจยัพบว่า 

  1. ประเด็นท่ีท้องถ่ินมีความต้องการจะพัฒนาเพ่ือการเล่าเร่ืองผ่านสื่อนั้นเกิดข้ึนจาก เสียงสะท้อนส่วนหนึ่งจาก

ชุมชนคือ ชุมชนมีความต้องการที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานสื่อต่างๆ เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างชุมชน กับสังคม

ภายนอกได้อย่างอิสระ และปราศจากการครอบงําจากส่วนอ่ืนๆ ทางผู้วิจัยจะทําหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ให้ความช่วยเหลือ แนะนําใน

เชิงเทคนิคในการเล่าเร่ืองผ่านสื่อ โดยประเด็นท่ีได้มานี้ เป็นประเด็นซ่ึงเกิดข้ึนจากความต้องการของท้องถ่ินเป็นหลัก สามารถ

สรุปและทําการจัดกลุ่มในการพัฒนาการเล่าเร่ืองผ่านสื่อตามประเด็นสําคัญได้ดังนี้ 

    1.1 ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับด้านภูมิศาสตร์ จะมุ่งเน้นในการสื่อสารเพ่ือการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  

    1.2 ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม จะมุ่งเน้นในการสื่อสารเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับชุมชนได้

เข้าใจและช่วยกันแก้ไขปัญหา 
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    1.3 ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของแม่แจ่ม ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีชุมชนมีความสนใจและมีความต้องการจะ

เล่าเร่ืองผ่านสื่อมากท่ีสุด โดยมีประเด็นย่อยลงไปคือ วัด ประเพณี เคร่ืองแต่งกาย/เคร่ืองประดับ สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็น

เอกลักษณ์บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินของแม่แจ่ม  

  2. สําหรับรูปแบบของสื่อท่ีเลือกใช้เพ่ือการเล่าเร่ืองนั้น ได้ข้อสรุปคือสื่อวีดิทัศน์ด้วยเหตุผลคือ 

    2.1 ชุมชนสามารถใช้การเล่าเร่ืองผ่าน ภาพและเสียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    2.2 กระบวนการฝึกฝนและเรียนรู้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์อย่างมีหลักการสามารถเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยระยะเวลาสั้นๆ 

    2.3 ผลผลิตของสื่อวีดิทัศน์สามารถปรับระดับการเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ได้โดยง่าย 

คําสําคัญ: แม่แจ่ม,  การเล่าเร่ือง,  วีดิทัศน์ 

 

Abstract 

This qualitative research employs documentary research method, participatory and non-

participatory research approaches, in-depth interviews with key informants, and action research approach 

to gather data from relevant sources. The objectives of this study are 1) to examine the general state of 

communities in Mae Chaem to define the scope of media production, and 2) to investigate suitable and 

proper alternative media utilization to strengthen the communities.    

The findings showed that  

  1) there was growing demand for producing their own media using the media as 

communication channel between the communities and outside society, avoiding external interference. 

That is to say, storytelling through media arose from the communities’ demand. Consequently, the 

researcher acted as a guide offering support, techniques and tips of media for storytelling. The demanding 

raised issues by the locals could be categorized into groups as follows:  

1.1 geological issues focused on promoting natural attractions; 

      1.2 environmental issues focused on growing realization among the communities;  

      1.3 cultural issues raised by the communities in which the locals demanded to tell through 

media, including issues about temples, traditions, clothing, and accessories. It could be said that these 

represented the local folk wisdom of Mae Chaem. 
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  2) Based on the result, video was selected as a medium for storytelling as the communities 

believed that both visual and audio elements would be a very effective storytelling tool. Short period of 

workshop was conducted to let the participants learn through theory and practice. Furthermore, the 

materials or media production could be easily improved for television broadcast.      

Keywords: Mae Chaem,  storytelling,  video 

 

บทนํา 

  อําเภอแม่แจ่ม หรือ "เมืองแจ๋ม" น้ันแต่เดิมเรียกกันว่า “เมืองแจม” เป็นอําเภอเล็กๆ ภายใต้อ้อมกอด

ของหุบเขาต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านอยู่ตามที่ราบและกระจัดกระจายอยู่

ตามหุบเขาใหญ่น้อยที่ล้อมรอบเรียงรายอยู่ มองจากที่สูงลงมาจะเหมือนแอ่งกระทะ มีลํานํ้าแจ่มไหลผ่าน การ

คมนาคมคดเคี้ยวไปตามไหล่เขาจนถูกเรียกขานว่าเป็นเมืองลับแลในหุบเขา วิถีการดําเนินชีวิตของคนแม่แจ่ม

เป็นสังคมเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยนัยยะตามหลักพุทธธรรมคําสอน จากหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์หลายๆช้ิน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองแจ๋มมีอายุมายาวนานเกิน 760 ปี  

 อําเภอแม่แจ่มในปัจจุบัน ต้องประสบกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเป็นส่วนหน่ึงของ

ปัญหาหมอกควัน อันเน่ืองมาจากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปัญหาความแห้งแล้ง 

ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าเพ่ือการเกษตร และปัญหาซึ่งมาจากการไหลเวียนเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นการเคลื่อนตัวของกระแสโลกภิวัฒน์ (อมรา พงศาพิชญ์, 2547) 

ส่งผลให้คนในท้องถิ่นแม่แจ่ม ต้องสูญเสียอัตลักษณ์จากการเผยแพร่ของวัฒนธรรมที่หลั่งไหลมาจากภายนอก

ชุมชนรวมทั้งวัฒนธรรมต่างชาติ เกิดภาวการณ์สูญเสียหรือเสื่อมสลายของวัฒนธรรมชาติพันธ์ุที่มีมาแต่ด้ังเดิม 

 ผู้วิจัยได้มีโอกาสเดินทางเข้าพ้ืนที่เพ่ือร่วมดําเนินกิจกรรมกับชุมชนทั้งในส่วนของการเรียนการสอน

และภารกิจมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม เสียงสะท้อนส่วนหน่ึงจากชุมชนคือ ชุมชนมีความต้องการท่ีจะเป็นผู้

สร้างสรรค์ผลงานสื่อต่างๆ เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างชุมชน กับสังคมภายนอกได้อย่างอิสระ และ

ปราศจากการครอบงําจากส่วนอ่ืนๆ ซึ่งหากจะต้องดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนั้น 

อาจจะต้องมีเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสม ผู้ วิจัยได้ดําเนินการ ทําโครงการวิจัยน้ี ขึ้นมาเพ่ือที่จะเคลื่อน

กระบวนการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเข้าสู่พ้ืนที่ และชุมชนเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นที่จะให้กระบวนการสื่อสารน้ัน

สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทั้งทางด้านการตอกยํ้าอัตลักษณ์ การส่งเสริมวัฒนธรรมชาติพันธ์ุของตน การ
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สร้างความตระหนักในอํานาจและศักยภาพของตนเอง การจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันมิให้

ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่มีข้อมูลมากกว่า โครงการน้ีเป็นการสนับสนุนให้คนในชุมชนสามารถสร้างความ

เข้มแข็งภายในชุมชนอย่างย่ังยืนต่อไป 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนในอําเภอแม่แจ่ม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการกําหนดกรอบ

กว้างๆสําหรับการพัฒนาเพ่ือการเล่าเรื่องผ่านสื่อ 

2. ศึกษาถึงรูปแบบของสื่อทางเลือกซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องในการสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับชุมชน 

แนวคิด ทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดและ ทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 

  1. แนวคิดการมีส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 

  2. แนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 

  3. แนวคิดการเล่าเรื่องผ่านสื่อ 

  4. เทคนิคการผลิตและสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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 การสื่อสารเพ่ือการส่งเสริมวัฒนธรรมชาติพันธ์ุน้ัน เป็นการนําเอาเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านสื่อมาใช้โดย

เครื่องมือที่ใช้ได้แก่การผลิตและสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ ซึ่งประชาชนจะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าจะ

เลือกประเด็นใดที่จะนําเสนอ ผู้วิจัยเป็นเพียงพ่ีเลี้ยงคอยแนะนํา เมื่อได้ประเด็นแล้ว ก็ทําการกําหนดว่าจะ

สื่อสารออกมาในรูปแบบใด (ปาริชาต สถาปิตานนท์, 2549) 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการดําเนินงานวิจัยเพ่ือตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งแบ่งออก

ได้ดังต่อไปน้ี (กาญจนา แก้วเทพ และคณะ,2543) 

1. วิธีวิทยาในการวิจัย 

   ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง การวิจัยภาคสนามเพ่ือเก็บช้อมูลปฐมภูมิ มีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 

     1.1 ระยะที่หน่ึง ทําการคัดเลือกจากบุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในพ้ืนที่หรือทํางานอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือทําการ

รวบรวมข้อมูล นําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ซึ่งมีทั้งจากเอกสารทาง

ราชการ ผลการวิจัย และข้อมูลสืบค้นจากระบบออนไลน์ต่างๆ   

     1.2 ระยะที่สอง เป็นระยะซึ่งเริ่มดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทําการจัดอบรมผลิตสื่อ/ออกพ้ืนที่

เพ่ือการผลิตสื่อร่วมกับผู้เข้าอบรม ในฐานะพ่ีเลี้ยง และคอยสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม/ไม่มีส่วนร่วม และทํา

การสนทนากลุ่มทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ เพ่ืเป็นการตีโจทย์/วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน และสร้างความ

เข้าใจของผู้วิจัยเพ่ือปฏิสัมพันธ์ในกระบวนการมีส่วนร่วมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูล

ความรู้เชิงลึก รวมทั้งทําการกําหนดแนวทางแก้ไขปัญหา/ดําเนินการโครงการในระยะต่อไป 

หมายเหตุ : งานวิจัยครั้งน้ี เป็นส่วนหน่ึงของ “โครงการดําเนินการฝึกฝนสื่อทางยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชน” รายงานวิจัยน้ี เป็นผลจากดําเนินโครงการช่วงที่ 1 และ 2 จากโครงการดังกล่าว 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  2.1 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ใช้วิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ที่เก่ียวข้องบริบทชุมชน วัฒนธรรม 

ของแม่แจ่ม พร้อมกับศึกษากรณีศึกษาอ่ืนๆที่มีความใกล้เคียงกัน  

  2.2 การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์แบบมีส่วน

ร่วม/ไม่มีส่วนร่วม กับชุมชน โดยได้ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในชุมชนคือตัวแทนจากภาคประชาสังคมแม่แจ่ม ครู ผู้นํา



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1693 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ชุมชน ปราชญ์ท้องถิ่น และผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญภายนอกชุมชนที่เก่ียวข้อง คือ นักวิจัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ซึ่ง

เคยทํางาน หรือเคยมีความเก่ียวข้องกับอําเภอแม่แจ่ม ได้ข้อสรุปในเบ้ืองต้นเก่ียวกับอําเภอแม่แจ่มในแต่ละมิติ 

รวมทั้งมีประเด็นใดบ้างที่สามารถนํามาพัฒนาสู่การเล่าเรื่องผ่านสื่อได้ หลังจากน้ันทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะนําเข้าสู่โครงการอบรมผลิตสื่อในโครงการระยะที่สองนั้น มาจากกลุ่มนักเรียนระดับช้ันมัธยม

ต้นจํานวน 25 คน กลุ่มนักเรียนมัธยมปลายโรงเรียนแม่แจ่ม จํานวน 25 คน และกลุ่มบุคคลทั่วไป เฉพาะผู้ที่มี

ความสนใจเท่าน้ัน ในการผลิตสื่อน้ันให้มีการบ่างกลุ่มออกเป็นกลุ่มๆ ละ 5 คน โดยให้ในแต่ละกลุ่มมีการแบ่ง

หน้าที่อ้างอิง ตามตําแหน่งบุคลากรในการผลิตและสร้างสรรค์สื่อวีดิทัศน์ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ภาพกิจกรรมในการนําเสนอประเด็นทีผู้่เข้ารับการอบรมสนใจจะผลิตส่ือ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ภาพกิจกรรมในการฝึกทักษะการผลิตส่ือวีดิทัศน ์
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ผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยเพ่ือหาคําตอบให้กับวัตถุประสงค์ข้อที่หน่ึง สําหรับการพัฒนาเพ่ือการเล่าเรื่องผ่านสื่อน้ัน

สามารถแบ่งออกเป็นประเด็นได้ดังน้ี 

    1.1 ประเด็นที่เก่ียวข้องกับด้านภูมิศาสตร์ เน่ืองจากแม่แจ่มมีที่ต้ังอยู่ในหุบเขา และล้อมรอบ

อําเภอไปด้วยภูเขาสูง ส่งผลให้แม่แจ่มมีสถานที่ท่องเท่ียวค่อนข้างมาก ซึ่งนักท่องเท่ียวจะรู้จักกับ “นา

ขั้นบันได” ซึ่งมีที่ต้ังอยู่ในอําเภอแม่แจ่มถึง 5 ที่ น่ันคือ บ้านป่าบงเปียง บ้านตีนผา บ้านทุ่งยาว บ้านกองกาน 

บ้านบนนา นอกจากน้ันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายจุด เช่น นํ้าตกแม่ปาน นํ้าตกห้วยทรายเหลือง 

นํ้าพุร้อนเทพพนม  นํ้าตกห้วยนํ้าดัง และน้ําแม่ออกรูเป็นสายนํ้าที่ออกจากเทือกเข้าที่เรียกว่านํ้าออกรู ซึ่งเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง เป็นสายนํ้าที่ออกจากเทือกเข้าที่เรียกว่านํ้าออกรู แต่ยังไม่ได้รับพัฒนา ขาดการ

พัฒนาในด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สําหรับประเด็นน้ีทางชุมชนมีความต้องการจะทําการผลิตสื่อมุ่งเน้นใน

การส่ือสารเพ่ือการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  และพัฒนากิจกรรมการ

ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย 

    1.2 ประเด็นที่เก่ียวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม  ปัญหาใหญ่ๆที่มีความสําคัญในระดับชาติคือ 

ปัญหาหมอกควัน อันเน่ืองมาจากการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปัญหาเร่ืองความ

แห้งแล้ง ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นนํ้าเพ่ือการเกษตร ปัญหานี้ มิใช่เป็นปัญหาใหม่ หากย้อนไปในตํานานน้ัน 

มีเรื่องเล่าว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหากัจจายนะได้จาริกผ่านมาทางยอดดอยอ่างกา (ดอยอิน

ทนนท์) เช้าวันหน่ึงเมื่อพระองค์เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ มีย่าลัวะเฒ่า (หญิงชราชาวลัวะ) คนหน่ึงนําปลา

ป้ิงเพียงคร่ึงตัวมาใส่บาตรถวาย พระบรมศาสดาทอดพระเนตรด้วยความเมตตาและความสงสัย จึงตรัสถาม

ย่าลัวะว่า “แล้วปลาอีกคร่ึงตัวล่ะอยู่ไหน” ย่าลัวะทูลตอบว่า “เก็บไว้ให้หลาน” พระองค์จึงทรงรําพึงว่า “บ้าน

น้ีเมืองน้ีมันแจมแต๊นอ” (= เมืองน้ีช่างอดอยากจริงหนอ) ซึ่งต่อมาดินแดนน้ีจึงได้ช่ือว่า “เมืองแจม” คําว่า 

“แจม” เป็นภาษาลัวะแปลว่า มีน้อย ไม่พอเพียง หรือขาดแคลนต่อมาเมื่อกลุ่มคนไท-ยวน (ไต) มาอยู่ จึง

เรียกช่ือตามสําเนียงไท-ยวนว่า “เมืองแจ๋ม” และเพ้ียนเป็นเมืองแจ่มหรือ “แม่แจ่ม” อันเป็นนามมงคล 

หมายถึงให้เมืองน้ีเป็นเมืองแห่งความแจ่มใส นอกจากน้ันข้อมูลจากการบันทึกไว้ของกรมการปกครองว่า

อําเภอแม่แจ่มได้ยกฐานะเป็นอําเภอครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2477  ต้ังช่ืออําเภอว่า “อําเภอช่างเค่ิง” ขณะน้ัน

ราษฎรอดอยากขาดแคลน และไม่นิยมการปกครอง ที่เก็บภาษีอากร จึงได้มีราษฎรกลุ่มหน่ึงเข้าปล้นที่ว่าการ
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อําเภอ นายอําเภอถูกฆ่าตาย ประเด็นปัญหาเหล่าน้ี จะมุ่งเน้นในการสื่อสารเพ่ือสร้างความตระหนักให้กับ

ชุมชนได้เข้าใจและช่วยกันแก้ไขปัญหา นอกจากน้ันสื่อที่ผลิต ยังสามารถสื่อสารกับคนภายนอกชุมชน ให้มี

ความเข้าใจกับประเด็นปัญหามากขึ้นอีกด้วย 

    1.3 ประเด็นที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมของแม่แจ่ม ซึ่งเป็นประเด็นที่ชุมชนมีความสนใจและมี

ความต้องการจะเล่าเรื่องผ่านสื่อมากที่สุด สิ่งเหล่าน้ีถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงวิถีชีวิตและเป็นการสืบ

สานภูมิปัญญาท้องถิ่นของแม่แจ่ม โดยมีประเด็นย่อยลงไปคือ อาหาร/ของกินเฉพาะท้องถิ่นแม่แจ่ม ซึ่งมีความ

โดดเด่นคือ ถั่วเน่าเมอะ นํ้าพริกโย๊ะ 

      สองวัดที่มีความสําคัญประกอบด้วย  วัดกองกาน, วัดพุทธเอ้น, วัดป่าแดด, วัดยางหลวง วัด

เหล่าน้ีมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น มีลักษณะเฉพาะที่แม่แจ่มเท่าน้ัน 

      สาม ประเพณี อําเภอแม่แจ่มจะมีวัฒนธรรมประเพณีที่ด่ังเดิมและปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองดังน้ี 

งานข้ึนปีใหม่ของแต่ละเผ่า, ประเพณีเผาหลัวพระเจ้า, ประเพณีปอยหลวง, ประเพณีสรงน้ําพระเจ้าแสนตอง, 

ประเพณีสรงน้ําพระธาตุช่างเค่ิง, ประเพณีสรงน้ําพระเจ้าตนหลวง, งานปอยลูกแก้วประจําปี, ประเพณีป๋ีใหม่ห

น้อย, ประเพณีถวายเทียนจํานําพรรษา, ประเพณีตานก๋วยสลาก, ประเพณีตานข้าวใหม่ 

      สี่ เครื่องแต่งกาย/เครื่องประดับ สิ่งที่ถือเป็นความโดดเด่นคือ ผ้าซิ่นตีนจก มีลักษณะอันเป็น

เอกลักษณ์โดดเด่น แตกต่าง จากแหล่งผลิตอ่ืนๆ ถือเป็นสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ของคนแม่แจ่ม เทคนิคการจก

ของแม่แจ่มเป็นการจกทางด้านหลังของลาย โดยคว่ฎาลายด้านหน้า ลงกับก่ีทอผ้า ผู้ทอสามารถผูกเง่ือนฝ้าน

ตรงด้านหลังของลายได้สะดวกและแน่นหนากว่า ทําให้ผลงานมีความละเอียดประณีตขึ้น รวมทั้งยังมีบทบาท

เก่ียวข้องกับชีวิตของสตรีแม่แจ่มต้ังแต่เกิดจนถึงเวลาตายด้วย สตรีแม่แจ่มทุกคนจะต้องมีซิ่นตีนจกอย่างน้อยก็

คนละ 1 เพ่ือใช้นุ่ง ไปทําบุญและไปในงานเทศกาลสําคัญๆ เท่าน้ัน ส่วนซิ่นที่ใช้นุ่งใส่ในชีวิตประจําวันจะใช้ซิ่น

ตีนดําหรือแดงแทน เน่ืองจากขั้นตอนในการทอซิ่นตีนจกแต่ละผืนน้ัน ต้องใช้ความเพียรพยายามและใช้

ระยะเวลาทําที่ ยาวนาน ผู้เป็นเจ้าของจึงทะนุถนอมเอาใจใส่ในการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพ่ือจะได้แบ่งให้

ลูกหลานเอาไว้ ใช้ต่อไป รวมท้ังจะนําไปถวายเป็นทานแก่พระภิกษุสงฆ์เมื่อตนเองละจากโลกน้ีไปแล้ว โดยมี

ความเช่ือว่า บุญกุศลเหล่าน้ีจะส่งผลให้ผู้ตายได้มีซิ่นตีนจกใส่ในโลกหน่ึง  อีกอย่างหน่ึงที่มีความโดดเด่นเช่นกัน

คือ ป่ินปักผมโบราณ เป็นสิ่งที่หญิงชาวแม่แจ่มขาดไม่ได้ โดยเฉพาะเวลาไปงานบุญหรืองานสําคัญต่างๆ 

จะต้องสวมผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม มวยผมพร้อมปักป่ินทองเหลืองโบราณ ถือเป็นยูนิฟอร์มเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น
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ของที่น่ี ซึ่งตัวป่ินถูกออกแบบและตีขึ้นรูปให้ได้ลวดลายต่างๆ ส่วนใหญ่จะตีเป็นรูปร่มหรือป่ินจ้องของชาวไทย

ลื้อ วัสดุที่ใช้ทํามักเป็นเงินหรือทองเหลือง ส่วนยอดประดับด้วยอัญมณี เช่น พลอยพม่า เป็นต้น นอกจากน้ียัง

มีการทํา ช่อดอกไม้ไหว ทําจากโลหะเงินหรือทองเหลืองบางๆ เอามา ดัดเป็นดอกไม้และใบไม้ เรียกว่า เอ้ือง

เงินเอ้ืองคํา 

 

 

   

 

 

 

รูปที่ 4 (ซ้าย) ภาพการทอผ้าซิ่นตีนจก (ขวา) ปิ่นปักผม 

2. สําหรับรูปแบบของสื่อที่เลือกใช้เพ่ือการเล่าเรื่องน้ัน จากการอบรมในวันที่หน่ึง ผู้วิจัยจะทําการ

สอน วิธีการเล่าเร่ืองผ่านสื่อให้กับผู้เข้าอบรม ได้ทราบทั้งรูปแบบของการเล่าเรื่อง เทคนิคการนําเสนอ และ

ช่องทางต่างๆในการนําเสนอผ่านสื่อ กลุ่มผู้เข้าอบรมระดับมัธยมต้นส่วนใหญ่ เลือกการส่ือสารผ่านการสร้าง

เป็นละครสั้น ส่วนกลุ่มมัธยมปลาย จะเลือกการสื่อสารผ่านการดําเนินรายการในรูปแบบของรายการแนะนํา

การท่องเท่ียวซึ่งมีผู้ดําเนินรายการ และกลุ่มประชาชนทั่วไป เลือกจะสื่อสารด้วยการผลิตสารคดีสั้น สําหรับ

รูปแบบในการนําเสนอนั้น เน่ืองจากข้อจํากัดหลายๆประการ และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วทางผู้วิจัยได้ข้อสรุป

กับชุมชนคือ เป็นสื่อวีดิทัศน์ ในรูปแบบของไวรัล ด้วยเหตุผลคือ 

    2.1 ชุมชนสามารถใช้การเล่าเรื่องผ่าน ภาพและเสียง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากสื่อวีดิ

ทัศน์ เป็นสื่อที่มีทั้งภาพและเสียง สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้รับสารได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

นอกจากน้ัน การเผยแพร่ในรูปแบบของไวรัลน้ัน มีต้นทุนในการผลิตที่ตํ่า สื่อมีความยาวอยู่ระหว่าง 3 -5 นาที 

และสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

    2.2 กระบวนการฝึกฝนและเรียนรู้ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์อย่างมีหลักการสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยระยะเวลาสั้นๆ โดยระยะเวลาในการอบรมให้กับชุนชนน้ัน มีระยะเวลา 2 วันต่อหน่ึงรุ่น โดย

มีการอบรมทั้งส่วนของภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ต้ังแต่ขั้นตอนของการเตรียมงาน ก่อนที่จะผลิตรายการจริง 

ขั้นตอนของการผลิตรายการ และการตัดต่อก่อนที่จะนําไปเผยแพร่ 
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    2.3 ผลผลิตของสื่อวีดิทัศน์สามารถปรับระดับการเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ได้โดยง่าย 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ภาพเบ้ืองหลังการผลิตส่ือของผู้เข้ารับการอบรม 

 

สรุปผล 

โครงการวิจัยครั้งน้ี ทางผู้วิจัย ได้ทําการค้นคว้าข้อมูลทั้งจากภาคสนามและภาคเอกสาร เพ่ือใช้

กําหนดกรอบในการพัฒนาการเล่าเรื่องผ่านสื่อ แต่ผู้วิจัย จะมิได้ดําเนินการเป็นผู้ผลิต แต่จะดําเนินการใน

ฐานะพ่ีเลี้ยงให้กับชุมชน โดยให้ข้อแนะนําในการผลิตสื่อ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

คือ การให้โอกาสประชาชนเป็นฝ่ายตัดสินใจกําหนดปัญหาความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง เป็นการเสริม

พลังอํานาจให้แก่ประชาชน ให้สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และการ

ควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนได้  เป็นการสื่อสารแบบชุมชนมีส่วนร่วม สําหรับข้อเสนอแนะสําหรับการ

ดําเนินโครงการใหญ่ต่อไปมีดังน้ี 

1. ระยะเวลาในการดําเนินโครงการควรมีเวลามากกว่าน้ี อาจจะเป็นหลักสูตรอบรม ระยะเวลา 5 

วัน เริ่มต้นต้ังแต่คิดหาประเด็นในการสื่อสาร การออกพ้ืนที่ การดําเนินการตัดต่อ และการเผยแพร่ ซึ่งโครงการ

ครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้การแก้ไขปัญหาโดยการเพ่ิมระยะเวลาในการติดตามผล และประเมินออกไป 

2. กลุ่มผู้เข้าอบรมท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิตสื่อสูงสุดคือกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย เน่ืองจากมี

ความพร้อมทั้งในทางด้านกายภาพ ความคิดสร้างสรรค์ สําหรับกลุ่มมัธยมต้น จะมีปัญหาเร่ืองการตีโจทย์

ประเด็นที่จะทําการสื่อสาร และกลุ่มผู้ใหญ่จะมีปัญหาคือภาระงานประจําและธุระส่วนตัว 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้รับทั้งคําแนะนําในการวางแผนเพ่ือการลงพ้ืนที่ศึกษา เก็บข้อมูล และเป็นทีมพ่ี

เลี้ยงสําหรับโครงการฝึกอบรมชุมชนในกลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย จาก อ.ดร. ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา ผู้วิจัยขอขอบคุณ

มา ณ. ที่น้ี ขอบพระคุณโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับใช้สังคม (CMU USR) ที่ได้ให้การสนับสนุนในด้าน

เงินทุน สําหรับการทําโครงการวิจัย ขอบพระคุณคณะการส่ือสารมวลชน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่

ไว้วางใจและให้โอกาสผู้วิจัยดําเนินโครงการ และที่สําคัญที่สุดต้องขอขอบคุณ ทีมนักศึกษาพี่เลี้ยง ภาคประชา

สังคมแม่แจ่ม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่แจ่ม และประชาชนชาวแม่แจ่มทุกๆท่าน หากไม่มีท่านทั้งหลาย

งานวิจัยครั้งน้ีก็ไม่อาจจะสําเร็จเสร็จสิ้นลงได้ 
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การออกแบบเกมการ์ด เพื่อสร้างความเข้าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบส่ือสาร 

ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ 1* 

 

 Card Game Design to Understand Communication Design Curriculum Overview 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยสร้างสรรค์นี้ เป็นการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ผ่านเกม (Game Based Learning) เป็นการเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง 

ซ่ึงผู้ใช้จะได้รับความรู้ไปพร้อมกับความสนุกสนาน ทําให้ผู้ใช้มีความผ่อนคลาย เปิดโอกาสในการรับรู้เนื้อหาของบทเรียน โดย

เนื้อหาของการออกแบบเกมคร้ังนี้ เป็นการให้ความรู้ถึงภาพรวมของการเรียนหลักสูตรออกแบบสื่อสาร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และการประกอบอาชีพหลังจากผ่านการเรียนครบหลักสูตร อันเนื่องมาจากปัญหาท่ีพบคือ 

หลักสูตรออกแบบส่ือสารมีการสอนการออกแบบสื่อท่ีหลากหลาย สามารถจบไปประกอบอาชีพด้านสื่อได้หลายทาง ประกอบ

กับในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (พ.ศ.2560)นี้ ในส่วนของวิชาเลือกนักศึกษาจะมีความอิสระในการเลือกเรียนวิชาท่ีตัวเองสนใจ 

แต่นักศึกษาแรกเข้านั้นยังมองภาพรวมไม่ออกถึงความต่อเนื่องของเนื้อหาวิชาเรียน และทักษะการเรียนรู้ท่ีจําเป็นในการ

ประกอบอาชีพเฉพาะด้านสื่อนั้นๆ การออกแบบเกมการ์ด เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบส่ือสาร สําหรับ

กลุ่มเป้าหมายนักศึกษาชั้นปีต้น และนักเรียนผู้มีความสนใจเข้าหลักสูตรฯ ใช้กระบวนการออกแบบดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตร

ออกแบบส่ือสาร พ.ศ.2555 และพ.ศ.2560 ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านเกม ศึกษาการออกแบบเกม กรณีศึกษาการออกแบบ

เกมการ์ด 2) วางแนวความคิดในการออกแบบ 3) ออกแบบเกมการ์ด ทดลองและปรับปรุงเกม ผลท่ีได้คือ การออกแบบเกม

การ์ด เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ได้สร้างความเข้าใจถึงสิ่งท่ีต้องใช้ในการเรียนรู้วิชาต่างๆ ใน

หลักสูตรฯ มองออกถึงความรู้ และทักษะต่างๆ ท่ีจําเป็นกับการประกอบอาชีพออกแบบสื่อด้านต่างๆ สร้างแรงจูงใจให้กับผู้

เล่น เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนการออกแบบเกม  

คําสําคัญ: การเรียนรู้ผ่านเกม, เกมการ์ด, หลักสตูรออกแบบส่ือสาร 
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Abstract 

This creative research is the creation of game based learning. Another way to learning. The 

learner will be educated with fun. Make learner relax give opportunity to recognize the content. By the 

idea of this game design for provides overview of the communication design curriculum. Rajamangala 

university of technology lanna. Careers after graduated. Cause of problems is communication design 

curriculum are taught a variety of media design. Graduate are able to many careers. Including in the 

renovation curriculum (2017). In the elective course, students are free to choose the subjects that they 

are interested. But first-year students are not understanding at the continuity of the content of the course 

and the learning skills to pursue that specific media career. Card game design to understand 

communication design curriculum overview. For the first-year students and students who interested in 

the curriculum. The design process is 1) Study communication design course 2012 and 2017. Study game 

based learning. Study game design. Case study of card game design 2) Concept of design 3) Design 

development. The result is a card game design to understand communication design curriculum 

Overview. Understand what needs to be learned in the course. Understand the knowledge and skills 

needed for a career in communication design. Motivate the players. Guideline to developing game design 

class.   

Keywords: Game based Learning, Card Game, Communication Design Curriculum 

 

บทนํา 

1. ความสําคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย 

 หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา เชียงใหม่ เป็นหลักสูตรที่เปิดใช้มาต้ังแต่พ.ศ.2551 มีการปรับปรุงหลักสูตร 2 ครั้ง เมื่อปีพ.ศ. 2555 

และพ.ศ.2560 หลักสูตรฯมุ่งเน้นการเรียนการสอนเพ่ือที่บัณฑิตสามารถจบไปประกอบอาชีพนักออกแบบสื่อ

ได้หลากหลาย ไม่ได้มุ่งเป็นเพียงนักออกแบบสื่อเฉพาะทาง เช่น นักออกแบบแอนิเมชัน หรือเพียงนักออกแบบ

กราฟิกสื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่ทําให้อาชีพสื่อมีการปรับเปลี่ยนไปในทุกวัน แต่จากความหลากหลายทางการเรียน

การสอนด้านสื่อ นํามาซึ่งปัญหาคือ นักศึกษาแรกเข้า หรือนักเรียนที่มาสอบเข้าหลักสูตรฯ ยังมีความเข้าใจใน

การเรียนวิชาในหลักสูตรฯ และการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษาน้อย เมื่อเทียบกับหลักสูตรอ่ืนในคณะฯที่มี
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แนวทางการเรียนการสอนที่เฉพาะทางไม่แตกแขนงแนวทางในการประกอบอาชีพเหมือบกับหลักสูตรออกแบบ

สื่อสาร ส่งผลให้นักศึกษามองภาพรวมของการเรียนรู้ในรายวิชาไม่ออก นําไปสู่การมองไม่เห็นความสําคัญของ

รายวิชาบางวิชาเพราะไม่สามารถเช่ือมโยงประโยชน์ต่อการนําไปประกอบอาชีพได้ ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2551 และ พ.ศ.2555 น้ัน เมื่อนักศึกษาขึ้นเรียนช้ันปีที่2 ต้องเลือกเรียนวิชาเอก ออกแบบนิเทศศิลป์ และ

ออกแบบมัลติมีเดีย ปัญหาที่พบคือนักศึกษากลุ่มใหญ่ ไม่เข้าใจว่าการเรียนทั้งสองวิชาเอกมีความแตกต่างกัน

อย่างไร เต็มไปด้วยความเข้าใจผิด เช่น เข้าใจว่าการเรียนเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ต่าง

กับเอกออกแบบมัลติมีเดีย ที่เน้นเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาที่ไม่เก่งการทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ถึงเลือก

ไปเรียนวิชาเอกนิเทศศิลป์ เป็นต้น นักศึกษาไม่สามารถมองเห็นถึงความรู้ที่จําเป็นต้องใช้ในการไปประกอบ

อาชีพนักออกแบบสื่อตามความชอบของตน ส่งผลให้นักศึกษาหลายคนกว่าจะรู้ความชอบด้านการออกแบบสื่อ

ของตน ก็เมื่อเรียนไปช้ันปีที่สูง ซึ่งก็สายไปเกินกว่าที่จะสามารถย้ายวิชาเอกได้ เป็นที่น่าเสียดายกับการเรียนที่

ตรงกับความต้องการในการประกอบอาชีพในอนาคต และในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560น้ี หลักสูตรมีการ

เปลี่ยนแปลงหลายอย่าง อาทิเช่น การยุบรวมวิชาเอก นักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาเลือกด้วยตนเองตามความ

มุ่งหมายในการประกอบอาชีพของตน การแยกเรียนทฤษฎีกับปฏิบัติออกจากกันในบางวิชา จึงเล็งเห็นผลว่า

จะต้องใช้การแนะแนวเยอะมากก่อนการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน้ีจะง่ายขึ้น

มากหากนักศึกษารู้ และเข้าใจถึงภาพรวมการเรียนของหลักสูตรออกแบบสื่อสาร และรู้แนวทางที่จะไปสู่การ

ประกอบอาชีพหลักจบการเรียนครบตามหลักสูตร 

 การเรียนรู้ผ่านเกม หรือเกมเพ่ือการเรียนรู้ (Game Based Learning) เป็นวิธีหน่ึงในการเรียนรู้ ที่มี

จุดเด่นคือการสร้างความสนุกสนานรวมเข้ากับการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนอยู่ในสถานะที่ผ่อนคลาย ต่างกับการเรียน

ปกติที่สร้างความเครียดให้กับสมอง ส่งผลต่อการปิดก้ันทางการรับรู้ โดยร่างกายจะหลั่งสาร คอร์ติซอล 

(Cortisol) เป็นฮอร์โมนชนิดหน่ึงที่ผลิตโดยต่อมไร้ท่อขนาดเท่าเมล็ดถั่ว ที่อยู่เหนือไต ผลิตออกมาเน่ืองจาก

สภาวะเครียดต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ซึ่งถ้าหลั่งสารออกมามากเกินไปจะส่งผลต่อความ

เปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์ ในขณะที่การท่ีสมองสนุก และเพลิดเพลิน ก็จะผลิดสาร เอ็นดอร์ฟิน (Endorphins) 

เป็นสารที่หลั่งออกมาเพื่อให้เซลล์ผ่อนคลาย และมีผลต่อจิตใจที่สําคัญคือ ลดความเครียด ส่งเสริมปฏิกิริยา

โต้ตอบ ส่งเสริมการเรียนรู้และความจํา สร้างเสริมแรงจูงใจ ป้องกันภาวะผิดปกติทางใจ ประโยชน์ของการ

เรียนรู้ผ่านเกม มีจุดเด่น คือ สามารถสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนสามารถสร้าง
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ปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และกัน สามารถให้ความคิดเห็นของคนที่หลากหลายรวมกันเป็นเป้าหมายเดียวกันได้ เปิด

โอกาสในการรับรู้เน้ือหา สามารถเช่ือมโยงความรู้เข้ากับสภาพแวดล้อมจริงได้ ลดความแตกต่างระหว่างผู้เรียน

แต่ละคน เกิดความเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงจะได้เห็นได้ว่าเกมเพ่ือการเรียนรู้ เป็นสื่อที่สามารถทําให้ผู้เรียนสนใจ 

และเปิดกว้างในการรับรู้ อีกทั้งยังได้ในเรื่องการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียน การมีส่วนร่วม เป็นสื่อที่น่าสนใจใน

การนําเอามาพัฒนาการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เกมสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่น เกม

อิเล็กทรอนิกส์ เกมกระดาน เกมไพ่ เกมการ์ด ฯลฯ เกมการ์ดเป็นเกมที่พัฒนามาจากเกมไพ่ จะมีความแตกต่าง

ที่เกมไพ่จะใช้ลักษณะของความเป็นไพ่ป๊อกในการเล่นที่แตกต่างกันไปตามประเภทของเกมไพ่ต่างๆ โดยเกม

การ์ดจะมีการออกแบบท่ีแตกต่างกันไปตามลักษณะของเกม ข้อดีของเกมการ์ดคือง่ายในการผลิต เพราะเป็น

เพียงการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ง่ายต่อการพกพา การเล่นที่ไม่ต้องใช้พ้ืนที่เยอะ และต้องใช้ผู้เล่นมากกว่าหน่ึงคน 

จึงสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นได้ อีกทั้งยังสามารถที่จะสร้างสรรค์ในการออกแบบได้หลากหลายตาม

แนวคิดของผู้ออกแบบ โดยไม่ต้องมีทักษะในการเขียนโค้ดดังเช่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ ง่ายต่อการเป็นแนวทางไป

พัฒนาต่อให้กับการถ่ายทอดการเรียนรู้อ่ืน ๆ ต่อไป 

 เพ่ือที่จะให้นักเรียนที่สนใจเรียน และนักศึกษาช้ันปีแรกของหลักสูตรออกแบบสื่อสาร เข้าใจถึงสิ่งที่

ต้องใช้ในการเรียนรู้ ภาพรวมของการเรียนในวิชาสื่อด้านต่างๆ และการประกอบอาชีพด้านสื่อในอนาคตหลัง

จบการศึกษา และแนวทางในการใช้เกมเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

จึงทําออกมาเป็นเกมการ์ด เพ่ือช่วยในการเข้าใจการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรออกแบบสื่อสาร โดย

ศึกษาค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ เน้ือหาของหลักสูตร ศึกษาการออกแบบเกม นํามาประยุกต์ในงานออกแบบ

สร้างสรรค์ผลงาน ทดลอง และพัฒนาเกม ได้ผลงานสร้างสรรค์เกมเพ่ือการเรียนรู้ ตลอดจนได้กระบวนการ

สร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์การเรียนรู้ด้วยเกมต่อไป 

2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

วิลาวัลย์ อินทร์ชํานาญ และกรุณา แย้มพราย (2557  (ได้ศึกษาเร่ือง สาระบันเทิงจากกิจกรรมในเกม เป็น

การนํารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นความสนุกสนานพรอ้มทั้งได้รับความรู้ความคู่กันไป โดยศึกษาถึงการเล่ม

เกมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเรยีนรู้ วัดผลการเรียนรู้จากเป้าหมายของการศึกษา (Goal Learning) การมี

ปฏิสัมพันธ์กับการเรียนรู้ (Interactive Learning) และการเรียนรู้ที่จะตีความของความรู้ (Interpretation 

Learning) เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ  ในห้องเรียน นํามาปรับใช้กับกระบวนการเรียน
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การสอนวิชาทางด้านการเขียนโปรแกรม และคณิตศาสตร์ ทดลองกับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 จํานวน 15 คน เป็น

นักศึกษาที่เรียนการออกแบบเชิงโต้ตอบ และการพัฒนาเกม ผลจากการศึกษาพบว่าผู้เล่นเกมสามารถเรียนรู้ที่

จะวางเป้าหมายจะส่งผลถึงกระบวนการเรียนรู้ เมื่อผู้เล่นมปีฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับเกมอย่างอิสระ และเลือก

ความท้าทายให้เหมาะสมกับความสามารถของตัวเอง จะรู้สึกว่ามีส่วนรว่มเป็นส่วนหน่ึงของเกมทําให้เกิดการ

กระตุ้น ให้มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น การเรียนรู้ด้านการตีความในแต่ละกิจกรรม ได้รับผลตอบกลับทันทีในขณะเล่น

เกม ทําใหท้ราบถึงข้อผิดพลาด การลองผิดลองถูกเพ่ือหาทางแก้ไขและพัฒนาต่อไป และทําให้เกิดความม่ันใจ

ในการทํากิจกรรมน้ัน จึงจะเห็นได้ว่าการสร้างสะระบันเทิงจากกิจกรรมในเกม ทําให้เกิดความสนุกสนานข้ึนมา

ปรับใช้กับกระบวนการเรียนการสอนต่อไป 

ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์, อนิรุทธ์ิ สติมั่น และสุรพล บุญลือ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง ผลการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

จําลองสถานการณ์ เ พ่ือส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ สําหรับการเรียนรู้แบบนําตนเองของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาเพ่ือบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยทําให้

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้พร้อมกับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน จูงใจให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ ไม่น่า

เบ่ือ และยังช่วยให้ผู้เรียนใช้วิจารณญานในการตัดสินใจในการเรียนรู้ สามารถนํามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

โดยเน้ือหาที่ใช้ในการทดลองคือรายวิชาธุรกิจเบ้ืองต้น นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 45 คน วิธีดําเนินการวิจัยคือ ศึกษา ทบทวนวรรณกรรม เก่ียวกับ

การสร้างเกมคอมพิวเตอร์จําลองสถานการณ์ เพ่ือส่งเสริมการคิดเชิงกลยุทธ์ การศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข้อง 

สัมภาษณ์นักศึกษาเก่ียวกับรูปแบบของเกมคอมพิวเตอร์จําลองสถานการณ์ สอบถามความต้องการของ

อาจารย์ผู้สอนรายวิชาธุรกิจเบ้ืองต้น การวิเคราะห์ และสังเคราะห์โครงสร้างและรูปแบบของเกมฯ ออกแบบ

เกมคอมพิวเตอร์จําลองสถานการณ์ สร้างเกมคอมพิวเตอร์จําลองสถานการณ์ โดยมีขั้นตอนดังน้ี การกําหนด

กฎกติกาการเรียน กําหนดคู่มือ กําหนดการเล่น กําหนดกิจกรรม และสุดท้ายนําเกมไปหาประสิทธิภาพต่อไป 

ประเมินผลโดยนําไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ และ

ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ทดสอบประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง 3 ครั้ง ผลพบว่าเกมสร้างแรงดึงดูด ท้าทาย

ความสามารถของผู้เล่น ผู้เรียนต้องเผชิญกับปัญหา และแข่งขันกับฝ่ายตรงข้ามจึงต้องมีการตัดสินใจของกลุ่ม 

คะแนนการทดสอบรวมระหว่างเรียนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้  
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กรรณิกา คันธรส (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านคําศัพท์ภาษาฝร่ังเศสของนักศึกษา

ระดับช้ัน ปวส.2/3 โดยการใช้เกมภาษา วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการพัฒนาทักษะด้านคําศัพท์ภาษา

ฝรั่งเศสของนักศึกษาระดับช้ัน ปวส.2/3 ที่ลงทะเบียนวิชาภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองต้น กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษา

แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว จํานวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้คือเกมความจํา คําศัพท์ภาษาฝร่ังเศส 4 

หมวด ได้แก้หมวดอุปกรณ์เคร่ืองเขียน หมวดของใช้ในห้องเรียน หมวดเส้ือผ้า หมวดเคร่ืองประดับ และ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรม ขั้นตอนในการสร้างเกมมีดังน้ี กําหนดจุดมุ่งหมายใน

การสร้างเกมความจํา ศึกษาขอบข่ายเรื่อง และกําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การวิเคราะห์ และกําหนด

วิธีการแก้ปัญหา ดําเนินการสร้างเกมโดยเลือกและวิเคราะห์เน้ือหาที่จะนําวมาจัดทําเกม สร้างเกม นําเกมให้

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพด้านเน้ือหาเพ่ือทําการปรับปรุงแก้ไขก่อนทดลองใช้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่

ผ่านการเรียนการสอนโดยใช้เกมภาษา มีความรู้ด้านคําศัพท์ของคําในภาษาฝร่ังเศสสูงกว่าก่อนเรียน นักศึกษา

มีความกระตือรือร้นในการเรียน พบว่าการเรียนแบบร่วมมือที่เน้นการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม ช่วยให้

นักเรียนมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้น เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนทักษะการพูด มีความเช่ือมั่นและกล้าแสดงออก 

มีความกระตือรือร้นในการทํางาน และความร่วมมือในการทํางาน นักศึกษาเห็นด้วยอย่างย่ิงต่อการใช้กิจกรรม

เกมภาษา เกมภาษาช่วยสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียน ช่วยให้

สามารถออกเสียงคําศัพท์ได้ถูกต้อง ช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน เป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอนวิชาอ่ืนๆต่อไป  

3. สมมติฐานของการวิจัย 

นักศึกษาที่ได้เล่นเกมการ์ดเพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรยีนหลักสูตรออกแบบสื่อสาร มีความเข้าใจใน

ภาพรวมของการเรียน และการประกอบอาชีพจากการเรียนหลักสูตรออกแบบสื่อสารได้มากขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือออกแบบเกมการ์ด เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบสื่อสาร 
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กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค ์

1. ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องดังน้ี แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับเกมเพ่ือการเรียนรู้ 

(Game Based Learning) ศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ปรับปรุง พ.ศ.2555 และพ.ศ.2560 ศึกษา

หลักการออกแบบเกม ศึกษาผลงานออกแบบเกมการ์ดที่คล้ายคลึงกัน และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2. กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย นําผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล มากําหนดกรอบแนวคิดในการ

วิจัยสร้างสรรค์  

 

3. สร้างสรรค์ผลงานออกแบบเกมการ์ด เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบสื่อสาร มี

ขั้นตอนดังน้ี 

   3.1 นําข้อมูลมาวิเคราะห์ ใช้กับการจัดหมวดหมู่ของเน้ือหาด้านต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายของการ

เรียนรู้จากเกม และใช้ในการออกแบบกติกา เป้าหมาย วิธีการเล่นเกม  

   3.2 กําหนดแนวคิดความคิดในการออกแบบรูปแบบกราฟิกของเกมการ์ด 

   3.3 ทําการออกแบบภาพร่างเกมการ์ด เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบสื่อสาร 

   3.4 สร้างแบบทดลองเพื่อนําไปทดลองเล่น วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการสังเกตจากการทดลองเล่น 

การสัมภาษณ์ผู้เล่น นําเอาปัญหาที่พบไปปรับปรุงแก้ไข  

   3.5 สร้างสรรค์ผลงานตามขอบเขตที่กําหนดไว้ เพ่ือทําต้นแบบงานสร้างสรรค์ 

   3.6 นําไปผลิตแบบจําลองเกมการ์ด เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบสื่อสาร 

   3.7 วิเคราะห์ และอภิปรายผลงานออกแบบเกมการ์ด เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนหลักสูตร

ออกแบบสื่อสาร  
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ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค ์

1. แนวคิดในการสร้างสรรค์งานออกแบบ 

เพ่ือที่จะสร้างสรรค์งานออกแบบเกมการ์ด เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบสื่อสาร 

ให้เข้าใจง่ายต่อการจดจําเน้ือหาให้ได้ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ จึงได้ออกแบบโดยคํานึงถึงองค์ประกอบที่

จําเป็นสําหรับฝึกทักษะความจํา (Jonathan Hancock, หน้า60) ประกอบไปด้วย 

1.1 สมาธิ ออกแบบวิธีการเล่นเกมให้ผู้เล่นสามารถเกิดสมาธิจดจ่อกับเกมได้ตลอดเวลา 

1.2 การจัดระเบียบ ออกแบบโดยคํานึงการจัดระเบียบข้อมูลด้วยสี และตําแหน่งของเน้ือหาต่างๆ 

1.3 การสร้างภาพ ออกแบบโดยใช้สัญลักษณ์ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย และภาพที่ง่ายต่อการเข้าใน

เน้ือหาที่สุด 

1.4 จินตนาการ ออกแบบโดยให้ผู้เล่นเกิดจินตนาการถึงตัวเองในฐานะของตัวละครตามที่เกม

นําพาไป 

1.5 ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบโดยให้ภาพของเกมมีความสร้างสรรค์ ไม่เป็นภาพที่สื่อตรงๆ

เกินไป 

1.6 อารมณ์ขัน ออกแบบโดยให้สอดแทรกมุกตลกเข้าไปในงานออกแบบ และวิธีการเล่น เพ่ือให้ผู้

เล่นสนุกสนาน และจดจําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างเล่นเกม นําไปดูการจดจําสิ่งที่ได้เรียนรู้ 

2. กลุ่มเป้าหมาย 

2.1 กลุ่มเป้าหมายหลัก นักศึกษาช้ันปีที่ 1 หลักสูตรออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

2.2 กลุ่มเป้าหมายรอง นักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจเรียนต่อหลักสูตรด้าน

ออกแบบสื่อสาร 

3. การออกแบบเกม 

3.1 การออกแบบวิธีการเล่น  

 3.1.1 เป้าหมายของเกม 
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 1. ผู้เล่นได้เรียนรู้การเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ 6 ด้านของหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ได้แก่ คุณธรรม

และจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะพิสัย  

 2. จินตนาการได้ถึงสิ่งที่ต้องใช้ในการเรียนรู้แต่ละทักษะ เช่นด้านสุขภาพ การเข้าเรียน การศึกษา

เพ่ิมเติม ทุนทรัพย์ ไหวพริบ และอุปสรรคในการเรียน กับทักษะแต่ละอย่าง 

 3. ผู้เล่นได้เรียนรู้ถึงทักษะที่จําเป็นในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ เมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตร 

ตารางที่ 1 ทางเลือกอาชีพด้านต่างๆ 

ตากล้องรับปรญิญา ทําหนังส้ัน กราฟกิร้านปริ้นท ์ บริษทัดังระดับโลก รับจ้างทําเว็บ 

กราฟกิหนงัสือ 

Free copy 

ทํางานบริษทัหนัง รับออกแบบ

แพคเกจ 

สตูแอนิเมชันใหญ่ บริษทัเว็บ 

ถ่ายวิดีโองาน

แต่งงาน 

ผู้ช่วยผู้กํากับ ฟรีแลนซ์กราฟกิ อินโฟแอนิเมชัน เขียนแอปขาย 

พนักงานร้าน

สะดวกซื้อ 

คนเขียนบท เขียนการ์ตูน แอนิเมชันงานแต่ง รับจ้างทําแอปฯ

ง่ายๆ 

ขายตรง ออกแบบฉาก ออกแบบ

คาแรคเตอร์เกม 

สตูโฆษณา เปิดบรษิัททําส่ือกับ

เพื่อน 

ทํางานที่

ต่างประเทศ 

คนตัดต่อหนงั วาดฉากแอนิเมชัน รับจ้างสร้างโมเดล3

มิติ 

ฝ่ายศิลป์ในห้างฯ 

ช่างภาพสต็อก วาดภาพเหมือน บริษทัอีเวนท ์ สตูดิโอแอนิเมชนั 3

มิติ 

พนักงานขายในห้าง 

ช่างภาพนิตยสาร วาดภาพของที่

ระลึก 

รับงานอเีวนท ์ ทํางาน 3 มิติ 

สถาปัตย ์

รวมกลุ่มรับงาน

วีดิโอ 

ศิลปินภาพถ่าย วาดภาพประกอบ

หนังสือ 

ทําพรเีวดดิง้ ทําเอฟเฟคให้หนัง ออกแบบเกม 

ผู้ช่วยตากล้อง กราฟกิโรงพิมพ ์ บริษทักราฟิกเฮา้ส์ ทําเอฟเฟครายการ

เล็กๆ 

อาจารย์สอน

ออกแบบส่ือ 
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 3.1.2 วิธีเตรียมก่อนการเริ่มเกม 

  1. สับการ์ด และวางควํ่าการ์ดแยกตามประเภทการเรียนรู้ 6 ด้าน และการ์ดอุปสรรค 

  2. ทอยลูกเต๋า เพ่ือจัดลําดับผู้เล่นเกม 

  3. หงายการ์ด 3 ใบ จากทุกกอง วางไว้ด้านหน้า 

 3.1.3 วิธีการเล่นเกม 

  1. ผู้เล่นทอยเต๋าสิ่งที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ และลูกเต๋าธรรมดา เพ่ือรับค่าจํานวนสิ่งที่ต้องใช้ใน

การเรียนรู้ตามจํานวนที่ทอยได้  

  2. เมื่อผู้เล่นมีสิ่งที่ต้องใช้ในการเรียนรู้เพียงพอตามบนการ์ด สามารถนําไปแลกการ์ดการ

เรียนรู้มาเก็บไว้ได้ 

  3. เมื่อมีผู้เล่นแลกการ์ดการเรียนรู้ ให้เก็บการ์ดที่เปิดกองน้ัน ไว้ข้างๆกอง แล้วเปิดการ์ดใหม่ 

3 ใบจากกองที่ควํ่าไว้ และหากเมื่อหมดกองที่ควํ่า ให้สับการ์ดที่วางไว้ด้านข้าง แล้วควํ่าเปิดการ์ดใหม่ 

  4. เมื่อผู้เล่นมีการ์ดการเรียนรู้เพียงพอ สามารถแลกการ์ดอาชีพได้ โดยการ์ดที่แลกจะเก็บ

ออกไม่นํามาใส่ในกองใหม่ 

  5. ผู้เล่นสามารถใช้การ์ดอุปสรรคในการขัดขวางคู่แข่งได้ตามรายละเอียดที่เขียนไว้บนการ์ด 

 

รูปที่ 1 วิธกีารเล่นเกมการ์ด 
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รูปที่ 2 รายละเอียดต่างๆของการ์ด 

  3.1.4 การชนะเกม 

  1. ผู้ที่แลกการ์ดอาชีพได้คะแนนรวมครบ 20 คะแนน จะเป็นผู้ชนะเกม 

3.2  อุปกรณ์สําหรับเล่นเกม 

  3.2.1 ลูกเต๋า ธรรมดา 1 ลูก 

3.2.2 ลูกเต๋าสิ่งที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ 1 ลูก 

 

รูปที่ 3 ลูกเต๋าส่ิงที่ต้องใช้ในการเรยีนรู ้

  3.2.3 การ์ดการเรียนรู้ 6 ด้าน และการ์ดอุปสรรค 

  1. การ์ดกลุ่มคุณธรรมและจริยธรรม  

 

รูปที่ 4 การ์ดคุณธรรมและจรยิธรรม 
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2. การ์ดความรู้  

 

รูปที่ 5 การ์ดความรู ้

 3. การ์ดทักษะทางปัญญา 

 

รูปที่ 6 การ์ดทกัษะทางปัญญา 

 4. การ์ดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 

รูปที่ 7 การ์ดทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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 5. การ์ดทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

รูปที่ 8 การ์ดทกัษะการวิเคราะห์ทางตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6. การ์ดทักษะพิสัย 

 

รูปที่ 9 การ์ดทกัษะพิสัย 

 7. การ์ดอุปสรรค 

 

รูปที่ 10 การ์ดอุปสรรค 

 

 

 

 

 



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1713 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

8. การ์ดการประกอบอาชีพ 

 

รูปที่ 10 การ์ดการประกอบอาชีพ 

 

 3.2.4 ใบสิ่งที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ 

3.2.5 คู่มือวิธีการเล่น 

 3.2.6 กล่องใส่เกมการ์ด  

อภิปรายผลการศึกษา 

 การจัดทําโครงงานออกแบบสื่อในครั้งน้ี  นําหลักทฤษฎี หรอืหลักวิชาการมาอภิปรายผลครอบคลุมทุก

ประเด็นของผลการศึกษาที่เกิดขึ้น  การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทนิพนธ์ของตนกับงานของคนอ่ืน การวิเคราะห์

จุดอ่อนจุดแข็งและแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพของการวิจัย 

 การจัดทําโครงงานออกแบบเกมการ์ด เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ได้

ศึกษาเก่ียวกับการนําเอาความรู้มาสอนด้วยเกม เพ่ือทดลอง และหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 

ให้สามารถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนของวิชาใน

หลักสูตรออกแบบสื่อสาร มาจัดหมวดหมู่ ออกแบบให้ง่ายต่อความเข้าใจ ผลของการศึกษาพบว่าการใช้เกม

เพ่ือการเรียนรู้ ได้รับผลตอบรับที่ดีกับผู้ใช้ นักศึกษามีความผ่อนคลาย สนุกสนาน พร้อมที่จะรับรู้สิ่งที่สอน

สอดแทรกไปในระหว่างทํากิจกรรม แตกต่างจากเดิมที่เป็นเพียงผู้สอนพูดเป็นฝ่ายเดียวในหน้าช้ันเรียน เปิด

โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง และทําให้นักศึกษากล้าที่จะพูดคุยสอบถาม

กับอาจารย์ เกมเพ่ือการเรียนรู้จึงเป็นแนวทางหน่ึงที่น่าสนใจในการนําเอาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนวิชาอ่ืนๆ 

ปัญหาที่พบคือ 1) เกมมีข้อจํากัดบางอย่างตามรูปแบบของเกม กติกา วิธีการเล่น เป้าหมาย ซึ่งเป็นกรอบอย่าง

หน่ึงที่ทําให้ไม่สามารถให้ความรู้ได้เต็มตามจุดประสงค์ หากเพ่ิมเง่ือนไขหรือวิธีการเล่นเพ่ือให้ได้ความรู้
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ครบถ้วนตามท่ีต้องการ ก็นํามาซึ่งความยากในการเข้าใจวิธีการเล่น ส่งผลให้ความสนุกต่อการเล่นลดลง 2) 

การออกแบบเกมเพ่ือการเรียนรู้ ผู้ออกแบบเกมจําเป็นต้องมีความรู้วิธีการเล่นเกมที่หลากหลาย จึงจะสามารถ

ออกแบบเกมได้มีความสนุกสนานแตกต่างไม่ซ้ําซากน่าเบ่ือ การใช้เกมเพ่ือการเรียนรู้จึงไม่เหมาะกับผู้สอนทุก

คนที่จะนําประยุกต์ใช้ได้ในทันที 3) เกมเพ่ือการเรียนรู้จําเป็นต้องใช้การทดลองเล่นเพ่ือหาปัญหามาปรับปรุง

แก้ไขหลายคร้ัง จึงจะสมบูรณ์ ขั้นตอนน้ีเป็นส่วนสําคัญ และใช้ระยะเวลาที่นาน จึงควรคํานึงถึงในการวางแผน

เวลาในการทํางาน และควรหาแนวทางในการเก็บข้อมูลทางการสัมภาษณ์ และการสังเกต มาช่วยในการ

รวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้อง 

สรุปผลการศึกษา 

1.  ได้ผลงานสร้างสรรค์เกมการ์ด เพ่ือสร้างความเข้าใจในการเรียนหลักสูตรออกแบบสื่อสาร 

2.  สามารถถ่ายทอดความเข้าใจในภาพรวมของการเรียนการสอนของหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ให้แก่

นักศึกษาช้ันปีต้นๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ และตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ได้ นักศึกษาสามารถตอบคําถามได้ว่าอาชีพ

ออกแบบสื่อสารด้านต่างๆ ต้องเน้นความรู้ทักษะด้านใด จําเป็นต้องมีความสามารถในการทํางานร่วมกัน ต้อง

หาความรู้เพ่ิมเติมจากที่หลักสูตรสอนมากน้อยเพียงใด 

3.  ได้ทดลองใช้แนวทางการเรียนการสอนด้วยเกมเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือนําไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้

ด้านอ่ืนๆ เช่นรายวิชาที่ต้องสอนทฤษฎี เน้นการบรรยาย การใช้เกมมาช่วยจะส่งผลให้นักศึกษาสนใจการเรียน

มากขึ้น มีความสนุกสนาน ง่ายต่อการจดจํา และพร้อมจะเรียนรู้เพ่ิมเติม 

 

ข้อเสนอแนะ 

การใช้แนวทางการออกแบบกราฟิกในด้านสัญลักษณ ์และสี เพ่ือช่วยให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจใน

การเล่น มีผลกระทบต่อการเรียนรู้เน้ือหา เน่ืองจากผู้เล่นบางคนเล่นเกมโดยรับรู้เพียงสัญลักษณ์ และสี โดยไม่

สนใจทีจ่ะอ่านเน้ือหา หรือรับรู้สิ่งที่ต้องการจะให้เรียนรู ้

1. เกมมีข้อจํากัดในด้านการให้ความรู้เพียง ภาพกับข้อความ การมีผู้สอนแนะนําให้ความรู้สอดแทรก

เพ่ิมเติมจะช่วยให้การเรียนรู้ได้ผลกว่าเพียงปล่อยให้ผู้เล่น เล่นและเรียนรู้เอง 

2. เกมการ์ดเป็นกระดาษ จึงมีความแข็งแรงน้อย ส่งผลต่ออายุการใช้งานที่สั้น แนะนําให้ใส่ซองเพ่ือ

ป้องกันความเสียหายในระดับหน่ึง หรือทดลองพิมพ์ด้วยวัสดุแบบPVCเป็นต้น 
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3. ข้อเสนอแนะสําหรับวิจัยต่อไป เสนอให้ทดลองใช้เกมการ์ดในการแนะแนวให้แก่นักเรียน โดย

เปลี่ยนเนื้อหาจากเป็นข้อมูลของหลักสูตรฯ เป็นระดับคณะฯ เน่ืองจากยังมีนักเรียนอีกจํานวนมากท่ียังไม่

เข้าใจว่าแต่ละหลักสูตรของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการเรียนการสอนอะไร และสามารถ

ไปประกอบอาชีพใดได้บ้าง 
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การออกแบบบรรจุภัณฑ์อํานวยความสะดวกสําหรับโรตีและมะตะบะ 

สุชาดา อินทโชติ1* และ สมาพร คล้ายวิเชียร2 

 

CONVENIENCE PACKAGE DESIGN FOR ROTI AND MURTABUK 

Suchada Intachot1* and Samaporn Clayvichine2 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการบริโภคโรตีและมะตะบะ โดยศึกษาปัญหาท่ี

เกิดจากการใช้งานบรรจุภัณฑ์ของโรตีมะตะบะในปัจจุบัน เพ่ือออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมและอํานวยความ

สะดวกในการบริโภคผลิตภัณฑ์โรตีและมะตะบะ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคือการสังเกตและการสอบถามด้วยกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรแบบเจาะจง โดยการสร้างแบบสอบถามปัญหาท่ีเกิดจากการใช้งานบรรจุภัณฑ์โรตีมะตะบะในปัจจุบัน โดยใช้วิธีสุ่ม

แบบเจาะจง จากกลุ่มประชากร จํานวน 100 คน ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากโรตี พฤติกรรมการรับประทาน

โรตี ปัญหาท่ีผู้บริโภคพบ และสิ่งท่ีผู้บริโภคอยากให้มีการแก้ไขปัญหามากท่ีสุด เพ่ือช่วยในการนํามาวิเคราะห์นําไปสู่การ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 

 ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่นั้นมีปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์โรตีแบบเดิมท่ีมีอยู่ปัจุบันในด้านปัญหาความ

สะดวกในการใช้งานหรือการรับประทาน ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของโรตี 5 ประเภท ได้แก่ โรตีม้วน โรตี

มะตะบะกรอบ  โรตีโอศกรีม  โรตีจิ้มแกง  และแป้งโรตีสําเร็จรูป โดยออกแบบท้ังหมด 5 โครงสร้าง และ 5 กราฟฟิก โดยใช้สี

โทนส้มเหลืองเป็นสีหลักเพ่ือทําให้เกิดความรู้สึกเจริญอาหาร กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์จึงเน้นความสนุกสนานโดยใช้ตัวละครอาบัง

ท่ีเป็นตัวแทนของพ่อค้าขายโรตีท่ีเป็นท่ีรู้จักกันเข้ามาในลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ 

Keywords: บรรจุภัณฑ์อํานวยความสะดวก, โรตีและมะตะบะ 

 

Abstract 

 This research aims to study and analyze the problems of Roti Martabak consumption. The 

research problems caused by the usability of current packaging. In order to design and develop products 
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with appropriate Roti Martabak packaging. The research tools were observation and inquiry with specific 

population groups by creating a questionnaire on the use of roti packaging in current. Using a specific 

random method from a population of 100 people, which stores information about products from roti, roti 

eating habits, problems that consumers encounter and what consumers would like to have solved the 

most problems. To assist in the analysis leading to the design of packaging suitable for consumers.  

 The research found that most consumers have problems with the traditional roti packaging that 

is present the problems of ease of use. The researcher has designed 5 types of Roti packaging include roti 

roll, crispy roti, curry Roti, ice cream roti and dough sheet roti. Total 5 Structures and 5 graphics by using 

orange color as the main color to induce appetite The graphics on the packaging emphasize the fun of 

using Abung character.  

 

บทนํา 

 โรตี หมายถึง ขนมปัง หรือผลิตภัณฑ์จากแป้งหลากหลายชนิด เช่น จปาตี และ ผุลกา ซึ่งผลิตภัณฑ์

จากแป้งหรือขนมปังแต่ละอย่างต่างก็มีช่ือเฉพาะแตกต่างกัน โรตีน่ันเป็นคําศัพท์ที่พบได้ในหลายภาษา ได้แก่ 

ภาษาฮินดี, อุรดู, ปัญจาบี, โซมาลี, อินโดนีเซีย และ มลายู ซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่า ขนมปังโรตี เป็นอาหาร

ชนิดหน่ึงที่ทําจากแป้งที่นํามานวดแล้วนําไปทอดหรือย่างเป็นแผ่นบาง ๆ สามารถรับประทานเป็นของหวาน 

หรือรับประทานไปพร้อมอาหารคาวอื่นๆได้เช่นกัน  มะตะบะ (Murtabak) เป็นช่ือเรียกอาหารของไทยมุสลิม 

ทําจากโรตีชนิดหน่ึง ซึ่งทํามาจากแป้งโรตี ห่อด้วยไส้ต่าง ๆ มีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ มะตะบะเค็ม และมะตะบะ

หวาน ซึ่งมะตะบะหวานน้ีคือที่มาของโรตีมะตะบะที่จําหน่ายในประเทศไทยที่มักจะนิยมรับประทานโรตีใน

ลักษณะของหวานมากกว่า ในประเทศไทยมักจะคุ้นเคยกับโรตีที่ทอดเป็นแผ่น ราดด้วยนมข้นและนํ้าตาลทราย

หรืออาจจะมีสอดไส้อ่ืน ๆ ไปด้วยเป็นของหวาน บางครั้งก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปขณะกําลังทอดแป้งบนกระทะ 

รับประทานขณะร้อนหรืออุ่น (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2557) 

 ปัจจุบันมีการทําโรตีหลายรสชาติ  และโรตีในประเทศไทย มีทั้งในร้านอาหาร และขายตามรถเข็น 

ผู้ขายจะทอดโรตีตามคําสั่งลูกค้า เมื่อปรุงเสร็จ จะพับและม้วนเป็นท่อนยาว ห่อด้วยกระดาษ ผู้บริโภคมักจะ

ต้องฉีกซองกระดาษที่มีคราบนมข้นหวานออกทีละนิดเพ่ือบริโภค หากเป็นโรตีที่มีใส้ ก็จะมีการห่ันเป็นช้ินสี่เห

ลี่มเล็กๆพอดีคํา บรรจุด้วยกล่องโฟม ราดนมข้นและน้ําตาลทราย ปัจจุบันโรตีในแต่ละร้านจะแตกต่างกัน
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ออกไป เริ่มจาก ธรรมดาที่ใส่นมข้นหวานและนํ้าตาล ไปจนถึงโรตีสอดใส้ต่างๆ รวมไปถึงการรับประทานคู่กับ

ไอศกรีม ซึ่งวัตถุดิบละไส้ต่างๆของโรตีน้ันนํามาซึ่งปัญหาในการรับประทานท่ีต้องเป้ือนและเหนียวมือ และ

เรื่องความสะอาดของอาหารท่ีอยู่ในภาชนะที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค 

 บรรจุภัณฑ์โรตีมะตะบะในปัจจุบันน้ันนอกจากปัญหาความไม่สะดวกในการรับประทานที่มีการเปิดใช้

งานหรือการหยิบจับที่ยากแล้ว ยังมีปัญหาความสะอาดในขณะบริโภค ที่มีส่วนที่เป็นของเหลวมักจะเย้ิม

ออกมาขณะรับประทานและเปื้อนมือทุกครั้งที่ใช้งาน ปัญหาการรักษาผลิตภัณฑ์ภายใน ปัญหาความสะอาด

ของวัสดุที่เป็นบรรจุภัณฑ์ และยังไม่มีการจัดจําแนกประเภทของผลิตภัณฑ์โรตีจากลักษณะบรรจุภัณฑ์ ดังน้ัน

ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะทําการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่

อํานวยความสะดวก (Convenience Package) เพ่ือการบริโภคผลิตภัณฑ์โรตีและมะตะบะ 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ผู้ วิจัยใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การสังเกต 

(Observation) โดยการสังเกตโดยตรงจากผู้บริโภคโรตี และทําการบันทึกปัญหาจากการบริโภค และใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยการสร้างแบบสอบถามปัญหาที่เกิดจากการใช้งานบรรจุภัณฑ์โรตีมะตะบะ

ในปัจจุบัน โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง จากกลุ่มประชากร จํานวน 100 คน ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเก่ียวกับ

ผลิตภัณฑ์จากโรตี พฤติกรรมการรับประทานโรตี ปัญหาที่ผู้บริโภคพบ และสิ่งที่ผู้บริโภคอยากให้มีการแก้ไข

ปัญหามากท่ีสุด เพ่ือช่วยในการนํามาวิเคราะห์นําไปสู่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับผู้บริโภค ใน

การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวมรวบข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นจาก

แหล่งที่มาต่างๆ รวมถึงเอกสารงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์โรตีและมะตะบะ นําข้อมูล

ทั้งหมดมาสร้างเป็นต้นแบบบรรจุภัณฑ์จํานวน 5 ช้ิน ได้แก่ โรตีม้วน โรตีมะตะบะกรอบ  โรตีโอศกรีม  โรตีจิ้ม

แกง  และแป้งโรตีสําเร็จรูป 
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ผลการวิจัย 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจและการศึกษา 

1.1  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์โรตี 

  ผู้วิจัยได้ทําการค้นคว้าข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับโรตีตามแหล่งต่าง ๆ และได้มีการสังเกต

ผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ จากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคน้ันนิยมบริโภคผลิตภัณฑ์โรตีที่เป็นอาหารประเภทของ

หวานเป็นจํานวนมากกว่าโรตีที่เป็นอาหารคาว และที่เป็นที่นิยมที่มีการจําหน่ายอยู่ทั่วไปก็จะเป็นโรตีที่เป็นของ

หวาน ที่มีวัตถุดิบเป็นนมข้นหวาน เนย และนํ้าตาลเป็นหลัก สิ่งเหล่าน้ีสามารถทําให้เกิดปัญหาในการ

รับประทานได้ในโรตีแต่ละประเภท จึงได้นําแต่ละผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ ดังน้ี 

   1.1.1  โรตีม้วน 

  สําหรับโรตีม้วนที่จําหน่ายโดยทั่วไปน้ัน จะเต็มไปด้วยนมข้นหวาน นํ้าตาล และเนย วัตถุดิบ

เหล่าน้ีเมื่อถูกความร้อนจะเปลี่ยนเป็นของเหลว ตามสถานที่จัดจําหน่ายมักจะนําไปม้วน ห่อกับกระดาษปรู๊ฟ 

(Newsprint) คือกระดาษชนิดที่ใช้พิมพ์หนังสือพิมพ์ มีความแข็งแรงน้อย ซึ่งมีราคาถูกและสะดวกในการห่อ แต่

เน่ืองด้วยความเหนียวต่างๆในตัวโรตีม้วนน้ัน กระดาษชนิดดังกล่าวไม่สามารถกันการร่ัวซึมได้ ขณะ

รับประทานจึงทําให้มือเป้ือนนํ้ามันจากการทอดโรตี และเหนียวจากนมข้นหวานท่ีละลาย เมื่อลองทิ้งไว้ใน

ระยะเวลาหน่ึง จะเห็นว่า ตัวกระดาษเปียกติดกับตัวโรตีม้วน เกิดความยากลําบากในการรับประทาน นอกจาก

มือที่ต้องเป้ือนแล้ว ตัวเน้ือกระดาษก็เป่ือยยุ่ย อาจจะทําให้เผลอรับประทานส่วนที่เป็นกระดาษพร้อมกับเน้ือ

โรตีด้วย ซึ่งสิ่งน้ีทําให้เกิดปัญหาเรื่องความสะอาดของผลิตภัณฑ์อย่างแน่นอน 

   1.1.2  โรตีมะตะบะ หรือ โรตีกรอบ 

  โรตีกรอบน้ันนอกเหนือจากร้านที่จัดจําหน่ายตามรถเข็นทั่วไป ก็มักจะพบเห็นจําหน่ายในร้าน

ขนมหวาน หรือเป็นบูทที่ติดต้ังถาวรในสถานที่น้ันๆ ด้วยเช่นกัน ทําให้พบบรรจุภัณฑ์ในหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็น

กล่องโฟม กล่องกระดาษที่ไม่มีฝาปิด และซองพลาสติก โดยส่วนมากจะพบเป็นกล่องโฟม ที่รองด้วยกระดาษ

ไขก่อน แล้วใส่โรตีกรอบลงไป มักจะมีไม้เสียบลูกช้ินที่ใช้  ในการรับประทานคู่มาด้วย ใช้การใส่ในถุงพลาสติก

ใสในการห่อนํากลับไปรับประทานในที่อ่ืนๆ ปัญหาที่พบก็ยังคงเป็นเรื่องที่ส่วนผสมต่างนอกจากจะเป็นนมข้น

หวานแล้วก็จะมีการโรยหน้าต่างๆอาจจะเป็นแยมผลไม้หรือชอคโกแลต แต่ลักษณะกล่องที่เป็นถาดที่จับได้
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พอดีมือและ ทําร่วงหกได้ง่าย และมีการร่ัวซึมของของเหลวด้วย ไม้เสียบลูกช้ิน ก็ลําบากในการรับประทาน 

ร้านค้าบางแห่งไม่มีฝาปิดบรรจุภัณฑ์ในการป้องกัน จึงเกิดปัญหาเรื่องสะอาด 

   1.1.3  โรตีไอศกรีม 

  โรตีไอศกรีมน้ันเป็นการทานแผ่นโรตีในลักษณะต่างๆ ตามแต่ทางร้านจัดจําหน่ายจะนําเสนอ 

คู่กับไอศกรีมรสต่างๆด้วย อาจจะมีการโรยท้อปป้ิงเป็นกล้วยหรือแยมต่างๆ มักจะพบในร้านเบเกอรี่หรือร้าน

ขนมหวานที่ต้องน่ังทานในร้าน จึงเห็นว่ายังไม่มีการทําบรรจุภัณฑ์แบบเป็นหีบห่อสําหรับผลิตภัณฑ์โรตีชนิดน้ี 

อาจจะเป็นเพราะการรับประทานลําบากเพราะมีส่วนที่เป็นไอศกรีมด้วย และจําเป็นต้องใช้ช้อนในการ

รับประทานไอศกรีม ลักษณะที่เป็นจานก็จะนํามาถือได้ลําบาก 

   1.1.4  โรตีจิ้มแกง 

  โรตีจิ้มแกงน้ันจัดเป็นอาหารคาวที่มีการแยกส่วนที่เป็นแผ่นโรตีและส่วนที่เป็นนํ้าแกงต่างๆ  

มักจะจําหน่ายในร้านที่เป็นโรตีโดยเฉพาะและรับประทานที่ร้าน ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ห่อกลับบ้านน้ันเป็นเพียงใส่

ในถุงพลาสติกที่แยกกันเท่าน้ัน พบว่ายังไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันที่สามารถแสดงถึงเอกลักษณ์

ของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยส่งเสริมการขาย และทําให้โรตีจิ้มแกงเป็นที่รู้จักมากขึ้น  

   1.1.5  แผ่นแป้งโรตีสําเร็จรูป 

  แผ่นแป้งโรตีมักจะพบเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งที่นําไปปรุงสุกอีกครั้ง บรรจุภัณฑ์ที่มักจะ

พบจะเป็นซองพลาสติกที่ห่อหุ้มแผ่นโรตีที่ซ้อนกันภายใน ปัญหาที่พบคือเรื่องการขนส่งที่ต้องมีการรับการ

กระแทก ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรับแรงกระแทกจากภายนอกอาจจะทําให้โรตีที่อยู่ภายใน

ซองพลาสติกเสียหายได้ 

      1.2  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามปัญหาที่เกิดจากการใช้งานบรรจุภัณฑ์โรตีและมะตะบะในปัจจุบัน 

ซึ่งมีการสุ่มกลุ่มเป้าหมายจํานวน 100 คน เพ่ือสํารวจพฤติกรรมและปัญหาของผู้บริโภคเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์โรตี

และมะตะบะ ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงถึงประเภทของโรตีที่ผู้บริโภคเคยบริโภค  

 

ประเภทของโรตี จํานวน (ตําตอบ) คิดเป็นร้อยละ 

1. โรตีม้วน 

2. โรตีกรอบ/ โรตีมะตะบะ 

3. โรตีไอศกรีม 

4. แผ่นโรตีสําเรจ็รูป 

5. อื่นๆ 

94 

84 

23 

7 

1 

44.97% 

40.19% 

11% 

3.34% 

0.47% 

รวม 209 100% 

 

ตารางที่ 2 แสดงถึงลักษณะการรับประทานโรตีและมะตะบะของผู้บริโภค  

 

ลักษณะการรับประทาน จํานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1. ซื้อและรับประทานทันท ี

2. ซื้อนํากลับมารับประทานทีบ่้าน หรือที่พัก 

3. ไม่ระบุคําตอบ 

67 

29 

4 

67% 

29% 

4% 

รวม 100 100% 
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ตารางที่ 3 แสดงถึงรูปแบบบรรจุภัณฑ์โรตีและมะตะบะที่ผู้บริโภคเคยใช้งาน 

ประเภทบรรจุภัณฑ์ 
จํานวน 

(คําตอบ) 

คิดเป็นร้อยละ 

(จาก 100 คน) 

1. ใช้กระดาษนาํมาม้วน 

2. กล่องโฟม 

3. กล่องกระดาษ มีฝาเปิด 

4. จาน หรือ กล่องกระดาษ ไม่มีฝาปิด 

5. วัสดุธรรมชาติ ( ใบตอง กระดาษชานอ้อย เป็นต้น) 

6. ซองพลาสตกิ 

7. ใส่จานแบบใช้ซ้ํา (ร้านอาหาร หรอืร้านเบเกอรี่) 

8. อื่นๆ 

96 

67 

22 

52 

2 

9 

12 

0 

36.92% 

25.77% 

8.46% 

20% 

0.77% 

3.46% 

4.61% 

0% 

รวม 260  100% 

 

ตารางที่ 4 แสดงถึงการประสบปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์โรตีและมะตะบะ 

การพบปญัหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์ จํานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1. มีปัญหาการใช้งาน 

2. ไม่พบปัญหาการใช้งาน 

77 

23 

77% 

23% 

รวม 100 100% 
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ตารางที่ 5 แสดงถึงลักษณะปัญหาจากการใช้งานบรรจุภัณฑ์โรตีมะตะในปัจจุบันจากผู้บริโภค 

 

ตารางที่ 6 แสดงถงึส่ิงที่ผู้บริโภคต้องการให้แก้ไขปัญหาการใช้งานมากที่สุด 

 

 

 

 

ลักษณะปัญหาที่พบ 
จํานวน  

(คําตอบ) 

คิดเป็นร้อยละ 

(จาก 100 คน) 

1. ไม่สะดวกในการรับประทาน 

2. การเปิดใชง้านไม่สะดวก 

3. การเก็บรกัษาโรตี 

4. ปัญหาความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ 

5. ความสวยงาม หรือการออกแบบของบรรจุภัณฑ์ 

6. อื่นๆ 

78 

55 

47 

57 

35 

4 

28.26% 

19.92% 

17.02% 

20.65% 

12.68% 

1.45% 

รวม 276 100% 

ลักษณะปัญหา จํานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1. ไม่สะดวกในการรับประทาน 

2. การเปิดใชง้านไม่สะดวก 

3. การเก็บรกัษาโรตี 

4. ปัญหาความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ 

5. ความสวยงาม หรือการออกแบบของบรรจุภัณฑ์ 

6. อื่นๆ 

50 

9 

9 

26 

3 

3 

50% 

9% 

9% 

26% 

3% 

3% 

รวม 100 100% 
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ตาราง 7  แสดงความคิดเห็นตอ่การออกแบบให้มีความสวยงาม และแก้ไขปัญหาการใช้งาน ของบรรจุภัณฑ์โรตี

มะตะบะ มีผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1. มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ 

2. ไม่มีผล เพราะเลือกซื้อจากปัจจัยอื่น 

3. อื่นๆ 

75 

23 

2 

75% 

23% 

2% 

รวม 100 100% 

 

 ผลการสํารวจจากแบบสอบถาม ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ ผลิตภัณฑ์โรตีที่ผู้บริโภคเคยรับประทาน

ลักษณะสถานที่ที่ผู้บริโภครับประทาน ประเภทของผลิตภัณฑ์โรตีที่ผู้บริโภครับประทานและปัญหาที่พบในการ

บริโภคโรตีเพ่ือเป็นการสํารวจพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่าผู้บริโภคส่วนมากรับประทานโรตีม้วน และโรตี

กรอบถึงร้อยละ 45 และร้อยละ 40 ตามลําดับ มักจะมีการนํากลับไปรับประทานที่บ้านหรือสถานที่อ่ืนร้อยละ

70 ดังน้ันการออกแบบบรรจุภัณฑ์โรตีและมะตะบะควรคํานึงถึงการปกป้องสินค้าในขณะที่มีการขนย้ายด้วย 

โดยเฉพาะโรตีม้วน และโรตีกรอบที่จําเป็นต้องมีการปิดให้มิดชิด นอกจากน้ียังมีการสํารวจปัญหาที่เกิดจาก

การใช้งานบรรจุภัณฑ์เดิม พบว่าผู้บริโภคนั้น ประสบปัญหากับการรับประทานโรตี ความไม่สะดวกในการใช้

งานเป็นปัญหาที่พบมากที่สุดถึงร้อยละ 28 ของผู้บริโภคโรตี รองลงมาจะเป็นปัญหาเร่ืองความสะอาดของบรรจุ

ภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 21 ของผู้บริโภค และผู้บริโภคร้อยละ 50 ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องความสะดวกใน

การรับประทานมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการสํารวจเร่ืองปัญหาที่ผู้บริโภคพบมากที่สุด ดังน้ันการออกแบบ

บรรจุภัณฑ์ที่เน้นเรื่องความสะดวกของผู้บริโภคนั้น ควรเป็นบรรจุภัณฑ์อํานวยความสะดวก (Convenience 

Package) และมีการสํารวจถึงผลการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โรตีที่มีการแก้ไขปัญหาของบรรจุภัณฑ์ พบว่า

ร้อยละ 75 ของผู้บริโภคคิดว่ามีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อ ดังน้ัน จึงเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นในการ

ออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์อํานวยความสะดวกสําหรับโรตีและมะตะบะ 

 2. การดําเนินการออกแบบ 

     การออกแบบบรรจุภัณฑ์อํานวยความสะดวก (Convenience Package) สําหรับโรตีและมะตะบะได้

นําข้อมูลที่ได้ศกึษาและสํารวจมาผ่านการวิเคราะห์ และเกิดเป็นแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งนํามาสู่

กระบวนการสร้างบรรจุภัณฑ์ต่อไปตามลําดับ ดังน้ี 
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      2.1  กําหนดกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบ 

   โดยผู้วัยเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มวัยรุ่นจนถึงวันทํางาน อายุ 20 - 30 ปี เน่ืองจากเป็น

กลุ่มวัยที่ผู้วิจัยทําการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคโรตี เพราะเป็นวัยที่สามารถสนุกกับการรับประทานของ

หวานได้ ไม่ค่อยมีปัญหาด้านสุขภาพ จนต้องมีการควบคุมการรับประทานของหวาน และมีความสามารถใน

การซื้อเป็นของตนเองในการซื้อและ   สามรถตัดสินใจเลือกซื้อสิ่งต่างๆเองได้โดยไม่จําเป็นต้องผ่านผู้ปกครอง 

ดังน้ันจึงเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสําหรับการทําวิจัย 

      2.2  การกําหนดการใช้สีบนบรรจุภัณฑ์ (Mood and Tone) 

  โทนสีที่ใช้ในการออกแบบใช้สีส้มทีม่ีผลทําให้รู้สึกอยากรับประทานอาหาร และสีเหลืองที่ให้

ความรู้สึกสนุกสนาน เพ่ือตรงกับกลุ่มเป้าหมายและอารมณข์องงานออกแบบที่ได้กําหนดไว้ ด้านกราฟฟิกมีการ

ออกแบบตัวละครอาบังเพ่ือเป็นตัวแทนพ่อค้าขายโรตีที่มักจะพบเห็นกันทั่วไป นํามาใส่ลงในงานออกแบบเพ่ือ

สร้างเอกลักษณ์ให้กับงาน 

     2.3   ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และกราฟฟิก 

  โครงสร้างบรรจุภัณฑ์โรตีม้วนน้ันได้ออกแบบเป็นทรงกรวยที่จับถนัดมือและแก้ปัญหาในการ

รับประทานแล้วเป้ือนมือ ด้วยการทําลิ้นที่สามารถดึงออกมาได้จากบรรจุภัณฑ์ ตัวลิ้นจะช่วยดันโรตีที่อยู่ภายใน

ออกมาโดยที่ไม่ต้องฉีกกระดาษ  การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์แผ่นโรตีสําเร็จรูปน้ันได้ออกแบบเป็นทรง

สี่เหลี่ยมที่มีมุมเฉียง เพ่ือดึงแผ่นโรตีที่ติดกันออกมาได้ง่ายขึ้น โครงสร้างบรรจุภัณฑ์โรตีกรอบรูปน้ันได้ออกแบบ

เป็นทรงถ้วยแนวยาวทรงสี่เหลี่ยมคางหมูที่ส่วนฐานทํามาในขนาดที่จับถนัดมือ และมีฝาปิดไว้มิดชิดเพ่ือรักษา

ความสะอาดของอาหาร ในการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์โรตีไอศกรีมน้ันได้ออกแบบเป็นถ้วยทรงพอดีกับ

ขนาดมือ และมีฝาแนวโค้งเพ่ือสามารถคลุมส่วนก้อนไอศกรีมได้พอดี มีช่องที่ใส่ช้อนไอศกรีมได้โดยสะดวกต่อ

การใช้สอย โครงสร้างบรรจุภัณฑ์โรตีจิ้มแกงน้ันได้ออกแบบเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สมารถหิ้วกลับบ้านได้ และมีฝา

ปิดอย่างมิดชิดเพ่ือรักษาความสะอาด ด้านกราฟฟิกน้ันใช้คาเรคเตอร์อาบังประกอบในทุกช้ิน และมีหน้าที่การ

ใช้งานเสียบช้อนหรือซ้อมที่เช่ือมโยงกับกราฟฟิกลักษณะจะเหมือนอาบังกําลังถือช้อนอยู่ และได้มีการ

ออกแบบตราสัญลักษณ์เพ่ือให้กราฟฟิกบนบรรตุภัณฑ์น้ันสมบูรณ์มากขึ้น 
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รูปที่ 1 ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์โรตีม้วน 

 

รูปที่ 2 ภาพการออกแบบภัณฑ์โรตีกรอบ 
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รูปที่ 3 ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์โรตีไอศกรีม 

 

รูปที่ 4 ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์โรตีจิ้มแกง 

 

รูปที่ 5 ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑ์แผ่นโรตีสําเร็จรูป 
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รูปที่ 6  ภาพผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์อํานวยความสะดวกสําหรับโรตีและมะตะบะ 

 

สรุปผล 

 จากการศึกษาปัญหาในการบริโภคและการใช้งานบรรจุภัณฑ์โรตีและมะตะบะนั้น พบว่าผู้บริโภคส่วน

ใหม่ถึงร้อยละ 75 ประสบปัญหาการใช้งานบรรจุภัณฑ์โรตีและมะตะบะ ได้แก่ ความไม่สะดวกในการ

รับประทาน ปัญหาการเปิดใช้งาน ปัญหาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ปัญหาความสะอาดของบรรจุภัณฑ์ และ

ปัญหาความไม่สวยงามของบรรจุภัณฑ์ โดยปัญหาความไม่สะดวกในการรับประทานเป็นปัญหาที่ผู้บริโภคพบ

และมีความต้องการให้แก้ไขมากที่สุด ซึ่งผู้บริโภคมีความเห็นว่าการแก้ไขปัญหาบรรจุภัณฑ์น้ันมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค  โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ได้ทําการออกแบบมาเพ่ือความสะดวกน้ันประกอบด้วย

โครงสร้าง 5 รูปแบบ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์โรตีม้วน บรรจุภัณฑ์โรตีกรอบ บรรจุภัณฑ์โรตีไอศกรีม บรรจุภัณฑ์โรตี

จิ้มแกง และบรรจุภัณฑ์แผ่นโรตีสําเร็จรูป เน้นความสะดวกในการจับถือเป็นหลักและการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์เพ่ือ

รักษาความสะอาดในการรับประทาน เพ่ิมหน้าที่การใช้งานที่นําอุปกรณ์การจ้ิมหรือตัก มาร่วมด้วยกับกราฟิก

บนบรรจุภัณฑ์ แล้วปรับวัสดุของบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมมากขึ้น โดยส่วนที่สัมผัสกับโรตีเป็นกระดาษกลาสซีน

ที่ไม่เป่ือยยุ่ยเมื่อสัมผัสนํ้ามันหรือนมข้นหวานและส่วนที่เป็นบรรจุภัณฑ์หลักใช้กระดาษที่ไม่เป็นอันตรายต่อ

ร่างกาย และสามารถนํามาพิมพ์ได้สีที่สดใส เพ่ือส่งเสริมการขายหรือนําไปต่อยอดเป็นเอกลักษณ์ของตราสินค้า

ได้ ลักษณะกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวน้ัน ได้ออกแบบตัวสัญลักษณ์อาบังที่สื่อถึงพ่อค้าโรตีที่มักจะเป็นที่

รู้จักกัน มาร่วมทําให้ความรู้สึกที่มองเห็นบรรจุภัณฑ์สนุกสนานเข้ากับกลุ่มเป้าหมายและเลือกใช้โทนสีส้มที่ให้
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ความรู้สึกเจริญอาหาร โดยอ้างอิงจากจิตวิทยาของสีและเพ่ิมสีที่มีความรู้สึกสดใสเข้ากับวัยรุ่นแทรกเป็นการ

จําแนกประเภทของผลิตภัณฑ์โรตี 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การออกแบบบรรจุภัณฑ์อํานวยความสะดวกสําหรับโรตีและมะตะบะ สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

เน่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สมาพร คล้ายวิเชียร ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการวิจัยน้ี ได้ให้

ความรู้ในการทําวิจัย และแนวทางในการทํางานในขั้นตอนต่างๆ และได้ความอนุเคราะห์จาก ผู้มีพระคุณหลาย

ท่านที่สละเวลาอันมีค่าย่ิงมาคอยช่วยให้คําแนะนํา และคําปรึกษาในด้านต่างๆ รวมถึงข้อมูลจากงานวิจัยจาก

แหล่งอ้างอิงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดนางแล : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

แปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)  ชเพื่อศึกษา 

ความต้องการสําหรับเป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2) เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด

นางแล  ตํ าบลนางแล  อํ า เภอเ มือง  จั งห วัด เชี ยงราย  3 )  เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจของก ลุ่มเป้ าหมาย ท่ี มี ต่อ 

บรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดนางแล 

การศึกษาปริญญานิพนธ์ในคร้ังนี้ ได้ทําการค้นคว้าและหาข้อมูลเพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปสับปะรดนางแล ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการดําเนินงาน มีกระบวนการ คือ 1)  ศึกษาและเก็บ

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 2)  กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3)  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษา และประเมินความพึงพอใจคร้ังนี้ คือ ประธาน รองประธาน กรรมการ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปและ

สมุนไพรซางคํา และผู้บริโภค ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

สรุปผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบสับปะรด บรรจุภัณฑ์สับปะรดผสมขิงกวน และบรรจุภัณฑ์ขิงผง  

โดยใช้แนวคิดจากสับปะรด ผู้ออกแบบได้คลี่คลายรูปร่างและรูปทรงของผลสับปะรด เพ่ือใช้เป็นรูปลักษณะของบรรจุภัณฑ์ 

รวมถึงการใช้สีของสับปะรดมาออกแบบเป็นลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบสับปะรดและบรรจุภัณฑ์สับปะรดผสม 

ขิงกวน ส่วนบรรจุภัณฑ์ขิงผง ใช้สีของขิงและนําส่วนประกอบต่าง ๆ ของต้นขิงมาออกแบบเป็นลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ การ
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ออกแบบสัญลักษณ์ใช้รูปร่างสับปะรดและไผ่ซาง เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ ซ่ึงผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดนางแล จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 5 คน มีความ

พึงพอใจในรูปแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดนางแล อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( × ̅        = 4.28, S.D = 0.42) 

 

ABSTRACT 

The study of Package Design for Processed Nang Lae Pineapple Products : A Case Study of Processed 

Pineapple and White Bamboo Herbal Community Enterprise at Nang Lae, Muang, Chiang Rai is aimed to 1) study the 

customer’s requirements to be a guidelines for packaging design, 2) design packages for processed Nang Lae 

products at Nang Lae, Muang, Chiang Rai, and 3) study the satisfaction of target group influencing the packaging 

design for the processed products of Nang Lae pineapple. 

 For this thesis, there are three processes I used to conduct research and collect data in order to design 

packages for processed Nang Lae Pineapple at Nang Lae, Muang, Chiang Rai, which are: 1) studying, collecting data, 

and analyzing data, 2) packages designing, and 3) evaluating the satisfaction of president, vice president, committee, 

and members of Processed Nang Lae Pineapple and White Bamboo Herbal Community Enterprise and customers 

by using customer satisfaction survey. 

 For the results, the designs of pineapple rice crisp, pineapple-ginger chutney, and ginger powder are 

inspired from pineapple. The designer has unfolded the form and shape of pineapple to use as the appearance of 

the package. Moreover, I used the colors of pineapple to create a graphic design on pineapple rice crisp and 

pineapple-ginger chutney packages. For the package of ginger powder, I used the colors and components  

of ginger tree to create a graphic design on the package. For logo designing, I used the shape of pineapple and white 

bamboo to create the uniqueness of the products. Regarding to satisfaction towards a packaging of processed 

Nanglae pineapple product, based on 5 respondents of the satisfaction survey, the satisfaction was at a high level ( × ̅  

= 4.28, S.D = 0.42). 
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บทนํา 

สืบเน่ืองจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตํ่า และเป็นปัญหาสําคัญอันดับต้น ๆ ของเกษตรกรที่ผลิต

พืชผลทางการเกษตร รวมไปถึงสับปะรด ซึ่งปลูกเป็นจํานวนมาก เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเก่ียวจะประสบปัญหา

ผลผลิตล้นตลาด กระทบต่อรายได้ของเกษตรกร การนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป จะช่วยป้องกันการ

ล้นตลาดของผลิตผลสด และยังเป็นการเพ่ิมมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรโดยการนํามาแปรรูปเป็นอาหาร 

ซึ่งปัจจุบัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา ได้มีการแปรรูปสับปะรดและสมุนไพร แต่

เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซาง

คํา ยังไม่มีความแข็งแรงพอที่จะขนส่งในระยะไกล ไม่สะดวกต่อการจัดเก็บ และการจัดส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์บาง

ชนิดยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้ายังไม่เด่นชัด ไม่เป็นเอกลักษณ์ที่ดึงดูดใจผู้บริโภค  

การออกแบบยังไม่สะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งบรรจุภัณฑ์เดิมน้ันใช้พลาสติกในการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ และใช้

สต๊ิกเกอร์เป็นฉลากสินค้า ส่งผลทําให้บรรจุภัณฑ์ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรสต๊ิกเกอร์ และฝาปิดของบรรจุภัณฑ์หลุด

ง่ายเสี่ยงต่อการเสียหายของสินค้าไม่ทนทานต่อการเก็บระยะยาว 

บรรจุภัณฑ์อาหารมีบทบาทสําคัญที่จะช่วยรักษาคุณภาพอาหาร ซึ่งอาจทําให้เปลี่ยนแปลงไปโดย

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์จึงมีส่วนในการยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้ยาวนานขึ้น และสามารถ

รักษาคุณภาพของอาหาร (ปุ่น และ สมพรคงเจริญเกียรติ, 2541 : 19) และเพ่ือความสะดวกในการนําส่ง และ

ในการนําผลิตภัณฑ์ออกใช้ เพ่ือเป็นตัวกลางในการสื่อสารรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และเพ่ือผลทางด้านการ

ส่งเสริมการขาย (สุมาลี ทองรุ ่งโรจน์, 2555 : 23) ซึ ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี ่ยวกับ 

บรรจุภัณฑ์ คือ ปกป้อง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน สื่อสาร ให้ข้อมูลหรือรายละเอียดสําคัญ 

แก่ผู้บริโภค โฆษณา ประชาสัมพันธ์ตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้ความสะดวกสบาย ในการใช้งาน รวมท้ัง 

การเก็บ หอบหิ้ว หรือการส่ง (ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2548 : 10) 
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รูปที่ 1 ผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดนางแล : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร

รูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา ได้นํารูปร่างของสับปะรดและไผซ่างมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบ

สัญลักษณ์ (Logo) โดยสัญลักษณ์เลือกใช้โทนสีของไผ่ซาง และในส่วนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้เลือกใช้สี

ของผลสับปะรด ขิง และได้นําลักษณะของสับปะรดมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ และวิธีดําเนินการ 

การศึกษารายละเอียดของการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรบัผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดนางแล : กรณีศึกษากลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์ และความต้องการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดและ

สมุนไพรซางคาํ เพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สาํหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดนางแล โดยการ

ค้นคว้า และศกึษาความต้องการด้านรูปแบบบรรจุภัณฑ์สาํหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดนางแล 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค์/ผลการวิจัย 

สรุปผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเกรียบสับปะรด บรรจุภัณฑ์สับปะรดผสมขิงกวนและ 

บรรจุภัณฑ์ขิงผง โดยใช้แนวคิดจากสับปะรด ผู้ออกแบบได้คลี่คลายรูปร่างและรูปทรงของผลสับปะรด  
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เพ่ือใช้เป็นรูปลักษณะของบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการใช้สีของสับปะรดมาออกแบบเป็นลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

ข้าวเกรียบสับปะรดและบรรจุภัณฑ์สับปะรดผสมขิงกวน  ส่วนบรรจุภัณฑ์ขิงผง ใ ช้สีของขิงและ 

นําส่วนประกอบต่าง ๆ ของต้นขิงมาออกแบบเป็นลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ การออกแบบสัญลักษณ์ใช้

รูปร่างสับปะรดและไผ่ซาง เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นการป้องกันและรักษาคุณภาพของ

สินค้า และส่งเสริมการขาย ซึ่งบรรจุภัณฑ์ใช้วัสดุพลาสติก และกระดาษในการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์ และใช้แถบ

ป้ายบอกข้อมูลในการบอกชนิดของสินค้า 

 

 
 

 

 

 
รูปที่ 2 ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวเกรยีบสับปะรด 
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รูปที่ 3 ผลิตภัณฑ์แปรรูปขงิผง 
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รูปที่ 4 ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดผสมขิงกวน 

 

สรุปผล 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดนางแล : กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชน

แปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากการอภิปรายผล 

โดยแปลผลจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยในลักษณะ การประเมินผลเพ่ืออธิบายระหว่างความต้องการและ

ความพึงพอใจ จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา โดย 

มีการวิเคราะห์มาจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์สมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา ได้

ค้นพบตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา 

เพ่ือนํามาใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากการศึกษาข้อมูลและการลงพ้ืนที่พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

แปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา ต้ังอยู่ในหมู่บ้านป่าซางวิวัฒน์  โดยทางสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปร

รูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา ได้เห็นชอบที่จะใช้ไม้ไผ่ และสับปะรดที่มีการปลูกกันมากในหมู่บ้าน 

มาใช้ในการออกแบบเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ และช่วยในการจดจําของผู้บริโภค ซึ่งหลักการ

ออกแบบสัญลักษณ์สามารถเลือกทําได้หลายวิธี แต่โดยรวมในการออกแบบสัญลักษณ์จะมีหลักการท่ีจําเป็น 
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คือ มีแนวความคิดที่ดี สื่อความหมายได้อย่างชัดเจน และลดทอนอย่างเรียบง่ายให้เป็นภาษากราฟิก (ปาพจน์ 

หนุนภักดี, 2553 : 236) ผู้วิจัยจึงได้ใช้รูปร่างของผลสับปะรด และรูปร่างของไม้ไผ่มาใช้ในการออกแบบ

สัญลักษณ์ 

 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา

เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ พบว่าบรรจุภัณฑ์เดิมขาดความแข็งแรง ขาดเอกลักษณ์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปขิงผง ผลิตภัณฑ์แปร

รูปสับปะรดผสมขิงกวนยังไม่มีบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดและสมุนไพรซางคํา 

มีความต้องการกล่องที่เป็นรูปสับปะรดในการบรรจุข้าวเกรียบสับปะรด ซึ่งเอกลักษณ์ของชุมชนน้ีเป็นชุมชนที่

มีการปลูกสับปะรดเป็นจํานวนมาก ผู้วิจัยจึงได้คลี่คลายรูปร่าง และรูปทรงของผลสับปะรด เพ่ือใช้เป็น

รูปลักษณะของบรรจุภัณฑ์ 

วัตถุประสงค์ที่ 3  เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์ สําหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดนางแล ตําบลนางแล 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์โดยการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปลักษณะ

คล้ายผลสับปะรด และสร้างบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์แปรรูปขิงผง ผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดผสมขิงกวน  ซึ่ง

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ครั้งน้ี ได้วิเคราะห์รูปแบบบรรจุภัณฑ์มาจากความต้องการของสมาชิกในกลุ่ม และ

รูปแบบของบรรจุภัณฑ์เดิม ที่ ยังขาดความน่าสนใจ จากการออกแบบพบว่าการใช้สีในการออกแบบ 

บรรจุภัณฑ์ ทําให้ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ และการเพ่ิมข้อมูลของผลิตภัณฑ์บนบรรจุภัณฑ์ทําให้ผลิตภัณฑ์มีความ 

น่าเช้ือถือมากขึ้น 

ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด

นางแล จากผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 5 คน มีความพึงพอใจในรูปแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์

แปรรูปสับปะรดนางแล อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( × ̅  = 4.28, S.D = 0.42) โดยใช้เกณฑ์ 

บอกระดับความคิดเห็น ดังน้ี (วัฒนา สุนทรชัย, http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/99-103.pdf, 

2559) 
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กิตติกรรมประกาศ 

ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของบุคคลหลายท่านที่ได้กรุณา

ช่วยเหลือ ให้คาํปรึกษา คําแนะนํา ความคิดเห็น แก่ผู้ศึกษา ขอขอบพระคุณประธาน รองประธาน กรรมการ 

และสมาชิกกลุม่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปและสมุนไพรซางคํา ตําบลนางแล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ

ผู้บริโภค ที่ช่วยให้ข้อมูลในการทําวิจัยในครัง้น้ี ขอขอบพระคุณ อาจารย์สิปราง  เจริญผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.เกริก  กิตติคุณ อาจารย์รชันิกร  กุสลานนท์ อาจารย์กฤษฎา  วิลาศรี อาจารย์ วิบูลพร  วุฒิคุณ อาจารย์

โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งท่านได้ให้คาํแนะนํา และข้อคิดเห็นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการทํา

วิจัย อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ระหว่างการทําปริญญานิพนธ์ฉบับน้ี  

 สุดท้ายน้ี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณมารดา และครอบครัว ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาเล่าเรียน 

ตลอดจนคอยช่วยเหลือ ให้กําลังใจผู้วิจัยเสมอมา และขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือในครั้งน้ี ตลอดจนผู้ที่

เก่ียวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่น้ี ที่ได้ให้กําลังใจและมีส่วนช่วยเหลือให้ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จ

ลุล่วงได้ด้วยดี 
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รูปที่ 5 การลงพื้นที่ประเมินความพึงพอใจ และการซีลปิดปากถงุข้าวเกรียบ 
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การออกแบบภาพยนตรส์ารคด ีเรื่อง “โหล่งขอดชุมชนตามรอยเท้าพ่อ” 

ฉัตรพล ประสพโชคชัย1 และ มณีกาญจน์  ไชยนนท์2*  

 

The Design of Documentary Film about Loung-Khod Model Village 

According to His Majesty’s Initiative  

Chattaphon Prasopchokchai1 and Maneekan Chainon2* 

 

1 2 สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1 2 Department of Communication Design Faculty of Arts and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna. 

* Corresponding author. E-mail : ajgift14@gmail.com  

 

บทคัดย่อ 

การออกแบบภาพยนตร์สารคดี เร่ือง “โหล่งขอดชุมชนตามรอยเท้าพ่อ” ของตําบลโหล่งขอด อําเภอพร้าว จังหวัด

เชียงใหม่ มีจุดประสงค์เพ่ือยกย่องการทํางานท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์,ดร. ผู้ริเร่ิมโครงการ “โหล่งขอดโมเดล” ซ่ึงประสบ

ความสําเร็จด้านการจัดการป่าและน้ํา ผ่านการบอกเล่าเร่ืองราว และติดตามการทํางานของท่าน ท่ีแสดงให้เห็นแนวทางในการ

ป้องกันและแก้ปัญหาภัยธรรมชาติ และพัฒนาพ้ืนท่ีป่าและน้ําในชุมชนอย่างมีประสิทธิผล โดยมีวิธีการสร้างสรรค์งานดังนี้ 

ศึกษาข้อมูลโหล่งขอดโมเดล ศึกษาชีวประวัติและการทํางานของท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์,ดร.  ศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติการ

ศรีลานนาท่ี 1/2556 ของกองอํานวยการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาข้อมูล 5 ภาคี ศึกษา

แนวคิดเกี่ยวกับภาพยนตร์สารคดี และทฤษฎีการสื่อสาร กรณีศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากนั้นทําการออกแบบโครงเร่ือง 

พัฒนาเนื้อหา และจัดทําแบบร่างสมบูรณ์ จึงดําเนินการผลิตภาพยนตร์สารคดี ขนาดภาพ 1920x1080 พิกเซล ความยาว 10 

นาที จํานวน 1 เร่ือง  

คําสําคัญ: การออกแบบภาพยนตร์สารคดี, ภาพยนตร์สารคดี, ชุมชนต้นแบบการจดัการป่าและน้ํา, โหล่งขอดโมเดล,  

              ท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์, ดร. 
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ABSTRACT 

A study entitled “The Design of Documentary Film about Loung-Khod Model Village according 

to His Majesty’s Initiative” of Loung-Khod Sub-district, Phrao District, Chiang Mai Province aimed to esteem 

Ph.D. Phra Khru Worawanwiwat, who’s the founder of Loung-Khod Model Project,  which is successfully in 

water and forest management. This drama documentary film describe the prevention and the solution of 

natural disasters for developing the area of forest and water in the community effectively. Research 

methodologies involved preliminary study of Loung-Khod Model, studying biography of Ph.D. Phra Khru 

Worawanwiwat, the action plan Sri-Lanna 1/2556 from Internal Security Operations Command Chiang Mai, 

Study the 5 leagues, and understanding Documentary film theories.  Other steps followed were the study 

of case studies with similar nature as well as related studies, draft designing, completing the draft, and 

producing actual film. This study produced 10 minutes and filmed in 1920 by 1080 pixels. 

Key Words : the Designing of Documentary, Docu-Drama, The Community Prototype of forest and water  

                   management, Loung-Khod Model, Ph.D. Phra Khru Worawanwiwat 

 

บทนํา 

การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศไทย เป็นปัญหาระดับประเทศที่มีมานานและยังคงมีอยู่ แม้ว่าจะมี

การรณรงค์และแก้ไขปัญหาจากภาครัฐบาลก็ตาม แต่มีชุมชนหน่ึงที่สามารถสร้างแนวทางจัดการเร่ืองน้ีได้ คือ 

ชุมชนโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่ประสบความสําเร็จด้านการจัดการป่าและนํ้า โดยมีรางวัล

การันตีว่าเป็น“ชุมชนต้นแบบตามรอยเท้าพ่อ” ด้านการจัดการนํ้า ที่ทําให้ชุมชนสามารถผลิตพืชผลทางการ

เกษตรได้ตลอดทั้งปี เหตุเพราะสืบเน่ืองมาจากการจัดต้ังโครงการ “โหล่งขอดโมเดล” ที่แก้วิกฤติปัญหา

อุทกภัยต่าง ๆ ให้หมดลงไปได้ โดยมีท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์, ดร. เป็นผู้นําและริเริ่มก่อต้ังโครงการ ร่วมกับ

องค์การบริหารส่วนตําบลและภาคส่วนต่าง ๆ สร้างกฎเกณฑ์ด้านการดูแลรักษาป่าและอยู่ร่วมกับป่าอย่าง

ย่ังยืน โดยเสริมความรู้ให้กับชุมชน ซึ่งโหล่งขอดโมเดล มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังน้ี การสร้างฝายต้นนํ้า

ตามแนวพระราชดําริ, การปลูกป่าเพ่ิมเติมตามพ้ืนที่บุกรุก, การขุดลอกลํานํ้า 3 สายหลัก, การส่งเสริมความรู้

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การปลูกจิตสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, การป้องกันการบุกรุกป่าไม้

โดยใช้กติกาชุมชน, การสร้างฝายทดนํ้า ตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น, การขุดลอกลําเหมืองไส้ไก่ และการจัดทํา

แก้มลิงตามลําห้วยที่สร้างฝายต้นนํ้า    
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ภาพยนตร์สารคดี เรื่อง “โหล่งขอดชุมชนตามรอยเท้าพ่อ” เป็นภาพยนตร์สารคดีที่ตามติดการทํางาน

ของท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์,ดร. ผู้นําซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน และเป็นผู้ขับเคล่ือนให้เกิดการ

พัฒนาชุมชนในด้านต่างให้เกิดขึ้นได้จริง ทั้งน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือยกย่องคุณความดีของท่านพระครู รวมถึงต้องการ

สะท้อนการน้อมนําเอาแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ พัฒนาการ

เกษตรในชุมชน ทําให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งท่านยังได้รับรางวัล “เสาเสมา

ธรรมจักร” สาขาส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจําปี 

2559 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา บุคคลท่ี

ได้รับรางวัลน้ี จะมีสิทธ์ิได้รับเพียงคร้ังเดียว เพราะถือว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดในชีวิต 

วัตถุประสงค์การวิจัยสร้างสรรค ์

1. เพ่ือยกย่องคุณความดีของท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์, ดร. ในการพัฒนาชุมชนบ้านหลวงเก่ียวกับการ

จัดการป่าและนํ้า  

2. เพ่ือนําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชนที่ประสบความสําเร็จด้านการจัดการป่าและน้ํา ตามแนว

พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. กรอบแนวคิดในการพัฒนาเนื้อหา เน้ือหาของงานเป็นการดําเนินเรื่องผ่านการบอกเล่าของตัว

ละครหลัก คือ ท่านพระครูผู้นําชุมชนโหล่งขอด ตัดสลับกับภาพเหตุการณ์ปัญหาชุมชนในอดีตและความอุดม

สมบูรณ์ทั้งป่าและนํ้าของชุมชนในปัจจุบัน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากแนวทางการแก้ปัญหา

ตามแนวพระราชดํารัส และการทํางานของท่านพระครูที่เป็นเสมือนศูนย์กลางความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และ

ตอกยํ้าความสําเร็จของชุมชน จากการได้รับรางวัลพระราชทาน“เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 

2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ลาสเวลล์1 มองว่า สังคมมนุษย์ก็มีโครงสร้างเช่นเดียวกับร่างกายของมนุษย์  โครงสร้างสังคม

ประกอบด้วยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ องค์กรต่าง ๆ สถาบันต่าง ๆ ซึ่งต่างก็ประกอบกันเป็นสังคม  โดย

                                          
1 อ้างอิงจาก พีระ จิรโสภณ. [ออนไลน์] คัดมาเม่ือ 15 ก.พ. 2560 
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ต่างก็มีหน้าที่เช่ือมโยงประสานกันเหมือนฟันเฟืองของเครื่องจักรที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้สังคมธํารงคงอยู่ได้  แม้

บางครั้งจะขัดข้องหรือขัดแย้งกัน  แต่ก็มีกลไกแก้ไขในตัวเองเพ่ือสร้างดุลยภาพในสังคม 

ดังน้ัน การออกแบบภาพยนตร์สารคดีเรื่องน้ี จึงพยายามนําเสนอโดยเลือกมองปัญหาไปที่ระดับ

โครงสร้างหลักของชุมชน คือ ผู้นําชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง และมีส่วนผลักดันโครงการโหล่ง

ขอดโมเดลให้สําเร็จตามเป้าประสงค์ 

2.1 ทฤษฎีการสื่อสาร 2 จังหวะ (Two step Flow Theory)2 มองว่า ข่าวสารที่ถูกส่งจากองค์กร

สื่อมวลชนหรือผู้ส่ง มิได้ไปถึงผู้รับโดยตรงเสมอไป ทฤษฎีน้ีเช่ือว่า ผู้นําทางความคิดของชุมชน จะเป็นผู้นํา

ข่าวสารที่ได้รับมาจากแหล่งต่าง ๆ ไปเล่าให้บุคคลอ่ืนฟัง โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงข่าวสารให้เป็นไปตาม

ความคิดของตน และในขณะเดียวกันบุคคลท่ีได้ฟัง ส่วนใหญ่มักจะเป็น บุคคลที่ถูกจูงใจได้ง่าย ดังน้ันข่าวสาร

จากสื่อมวลชนจึงไม่มีอิทธิพลโดยตรงต่อผู้รับส่วนใหญ่  

ดังน้ัน หากเราต้องการส่ือสารโดยตรงกับกลุ่มผู้ชมที่เป็นกลุ่มผู้นําชุมชน การเลือกตัวละครหลักที่ควร

เป็นผู้ส่งสารที่มีประสิทธิภาพ ในที่น้ี คือ ท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์, ดร. ที่สามารถส่งสารเกี่ยวกับ  

วิธีคิด มุมมอง และรูปแบบการทํางานกับชุมชน ที่มีประสิทธิผลเพียงพอ ที่จะนําพาชุมชนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น  

2.2 ทฤษฎีวิพากษ์ สํานักแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt  School)3  ทฤษฎีน้ีให้ความสนใจกับบทบาท

สื่อมวลชนในด้านวัฒนธรรมมากกว่าด้านเศรษฐกิจ  โดยมองว่าสื่อเป็นช่องทางในการประกอบสร้างวัฒนธรรม 

สื่อมักมุ่งเน้นนําเสนอวัฒนธรรม ความคิดและอุดมการณ์ของกลุ่มชนช้ันปกครอง สร้างภาพลักษณ์และ

สัญลักษณ์ที่เป็นประโยชน์กับชนช้ันปกครองหรือชนช้ันที่มีอํานาจในสังคม 

การผลิตภาพยนตร์สารคดีเรื่องน้ี เน้นการนําเสนอความคิดและอุดมการณ์ของท่านพระครู 

วรวรรณวิวัฒน์, ดร. ผ่านสื่อวิดีโอและเน้นนําเสนอให้กลุ่มผู้นําชุมชนได้นําไปใช้ ผ่านช่องทางเฟสบุ๊คของชุมชน

ต่าง ซึ่งสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารได้เป็นวงกว้าง และเห็นผลตอบรับได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

 

                                          
2 อ้างอิงจาก พีระ จิรโสภณ. [ออนไลน์] คัดมาเม่ือ 15 ก.พ. 2560 
3 เรียบเรียง จาก กาญจนา แก้วเทพ. ทฤษฎีและแนวทางศึกษา. 2547.หน้า 179-183 
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2.3 แนวความคิดของภาพยนตร์สารคดี ของ จอห์น เกรียสัน4 

กล่าวว่า ลักษณะที่เป็นเน้ือแท้ของภาพยนตร์มาจากคุณสมบัติที่สามารถบันทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี ดังน้ันภาพยนตร์จึงควรสร้างขึ้น เพ่ือให้เข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งน้ันได้เขา

ได้เขียนทฤษฎีเบ้ืองต้นของภาพยนตร์สารคดีไว้ 3 ประการคือ 

ประการที่หน่ึง ภาพยนตร์มีความสามารถพิเศษในการเคลื่อนย้ายไปในที่ต่าง ๆ ได้ทุกหนทุกแห่งเพ่ือ

ทําหน้าที่สังเกตการณ์ถ่ายทอดและเลือกสรรจากชีวิตจริงทั่วไป ดังน้ันภาพยนตร์จึงควรใช้คุณสมบัติน้ีในการ

ถ่ายทอดชีวิตความเป็นจริงให้ออกมาในรูปแบบของศิลปะ 

ประการที่สอง ลักษณะภาพชีวิตจริงที่เป็นไปตามธรรมชาติของบุคคล (ไม่ใช่ผู้แสดง) ฉากจาก

สถานที่จริง (ไม่ใช่การตกแต่งประดิษฐ์ขึ้น) จะให้ภาพที่มีความสมบูรณ์มีคุณค่าและมีความหมายต่อเหตุการณ์

มากกว่าภาพที่เป็นจริงตามธรรมชาติน้ันสามารถสร้างความประทับใจและทําให้ผู้ชมรู้สึกทึ่งได้มากกว่าภาพที่

เกิดจากการตกแต่งดัดแปลงตามที่ใช้กันอยู่ในโรงถ่ายทั่วไป ซึ่งผู้ชมดูรู้ว่าเป็นของที่ได้จัดทําขึ้น 

ประการที่สาม บทเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ควรได้มาจากความเป็นจริงและจากเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นจริงเพราะจะทําให้ภาพยนตร์มีปรัชญาและดูสมจริงมากกว่าเรื่องที่เรียบเรียงแต่งขึ้น  

ทฤษฎีของเกรียสันอธิบายว่า ภาพยนตร์สารคดีหากใช้พ้ืนฐานของความเป็นจริงเสียทั้งหมดแล้วก็จะ

เป็นภาพยนตร์ที่ทําหน้าที่บันทึกเหตุการณ์และมีลักษณะเดียวกับภาพยนตร์ข่าว เขาแนะนําว่า "ต้องมีการแปล

ความหมายและเสริมแต่งแก่ภาพที่บันทึกบ้าง เพ่ือให้ผลงานมีความคิดสร้างสรรค์ตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ใน

การสร้างภาพยนตร์"5 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ผลการวิจัยของ ชนานันทน์ สุนทรนนท์ ปี 2547 เรื่อง “กลยุทธ์การนําเสนอภาพยนตร์สารคดี 

(Documentary) ในรูปแบบภาพยนตร์สาระบันเทิง (Docudrama)” ภาพยนตร์สารคดีเป็นการสร้างสรรค์จาก

เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน นอกจากน้ีภาพยนตร์สารคดีที่ดีต้องสะท้อน

ให้เห็นถึงผลทางความคิด ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างมีศิลปะผ่านมุมมองที่สะท้อนความต้ังใจของผู้สร้าง

ส่งผ่านไปยังผู้ชม ซึ่งเป็นผู้ทําหน้าที่เปิดรับและตีความ  

                                          
4 จอห์น เกรย์สัน ผู้กํากับภาพยนตร์ชาวอังกฤษ อ้างอิงมาจาก ขจร แสงหิรัญ. 2558 
5 ขจร แสงหิรัญ. 2558 .อ้างอิงมาจาก บรรจง โกศัลวัฒน์ ภาพยนตร์สารคดี (เอกสารประกอบการสัมมนาสาขาภาพยนตร์และภ า พ ถ่ า ย ค ณ ะ ว า ร    

ส า ร ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ส่ือ ม ว ล ช น) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2525 
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กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

1.1. ขั้นตอนก่อนการผลิต ได้แก่ ลงพ้ืนที่สํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล, การ

พัฒนาโครงเรื่อง, ปรึกษาบทกับท่านพระครู, พัฒนาบท, นัดหมายตารางเวลาถ่ายทํา 

1.2. ขั้นตอนการผลิต ได้แก่ ลงมือถ่ายทําและบันทึกเสียงสัมภาษณ์ภาคสนาม สแกนภาพที่ต้องการใช้

เพ่ิมเติมเพ่ือใช้เป็นภาพประกอบ 

1.3. ขั้นตอนหลังการผลิต ได้แก่ การตัดต่อภาพและเสียง ย้อมสีภาพวิดีโอ ออกแบบและจัดวางกราฟิก

ตัวอักษรและสร้างวิชวลเอฟเฟคแบบ 2.5 มิติ ใสค่ําบรรยายใต้ภาพ และนําเสนอให้ท่านพระครูได้

ประเมินผลงาน ตรวจทานแก้ไข และส่งมอบผลงานให้กับท่านพระครู และเผยแพรใ่นหน้าเฟสบุ๊ค

ของชุมชนโหล่งขอด 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย  

ภาพยนตร์สารคดีเรื่องน้ีมีการลงพ้ืนที่หลากหลายคร้ัง เน่ืองจากเป็นการถ่ายทําโดยใช้เทคนิคการ

ติดตามท่านพระครูเป็นหลัก โดยท่านพระครูมีการทํางานประสานกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง

ต่อเน่ือง ทั้งหมด 3 ระยะ ตามกรอบระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ 2547-2560)  คือ ระยะสั้น (ระยะ 6 เดือนแรกของปี

ที่ 1) ระยะกลาง (ระยะเวลา 2 ปี) และระยะยาว (ระยะ 6 เดือน สุดท้าย) โดยมีพันธกิจ 4 ประการ คือ  

1) งานป้องกันปราบปราม 2) งานมวลชน 3) งานปลูกจิตสํานึก และ4) งานส่งเสริมอาชีพ  โดยหน่วยงานหลักใน

การควบคุมดูแลและอํานวยการระดับจังหวัด คือ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักรจังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งขณะถ่ายทําโครงการโหล่งขอดโมเดลได้ดําเนินมาถึงระยะสุดท้าย ดังน้ันการมีผู้นําที่เป็นพระ

นักพัฒนาที่มีการนําคําสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติจริง แล้วเห็นผลดีจริง จึงสามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง

และน้ําท่วมพืชผลทางการเกษตร โดยการสร้างฝายต้นนํ้าตามแนวพระราชดําริ จํานวน กว่า 70 แห่ง, การปลูก

ป่าเพ่ิมเติมตามพ้ืนที่บุกรุก ซึ่งสามารถอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าได้มากกว่า 1 แสนไร่, การขุดลอกลํานํ้า 3 สายหลัก เพ่ือ

สร้างทางในการระบายนํ้าและใช้ในการเพาะปลูกให้ทั่วถึงทั้งตําบล, การส่งเสริมความรู้ตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและเพาะปลูกได้ตลอดทั้ งปี ,การปลูกจิตสํานึกอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ ต้ังแต่ในระดับบ้าน หมู่บ้านและตําบล ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่และคนชรา, การป้องกันการบุกรุกป่า

ไม้โดยใช้กติกาชุมชน หากใครรุกล้ําเขตป่าจะต้องถูกยึดพ้ืนที่คืนอีกเท่าตัว, การสร้างฝายทดนํ้า ตามแบบภูมิ
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ปัญญาท้องถิ่น, การขุดลอกลําเหมืองไส้ไก่ และการจัดทําแก้มลิงตามลําห้วยที่สร้างฝายต้นนํ้า  จากการท่ีท่าน

เป็นผู้นําและผู้ปฏิบัติตามพันธกิจของโหล่งขอดโมเดล จึงทําให้ท่านได้รับรางวัล“เสาเสมาธรรมจักร” สาขา

ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

ซึ่งในกระบวนการผลิตสารคดี มีผลสรุปการดําเนินงานดังน้ี  

หลังจากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในชุมชน มีการศึกษาข้อมูลตําบลโหล่งขอด ศึกษาประวัติท่านพระครู

จากเอกสารต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ท่านพระครูโดยตรง ศึกษาข้อมูลแผนปฏิบัติการศรีลานนาที่ 1/2556 ของ

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาข้อมูล5ภาคี ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ

ภาพยนตร์สารคดี และทฤษฎีการสื่อสาร กรณีศึกษาและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จากนั้นทําการพัฒนาเน้ือหา โดยมี

การปรึกษาท่านพระครูและการสอบถามจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง การสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนที่เคย

ประสบภัยธรรมชาติต่าง ๆ ในอดีต ค้นคว้าข้อมูลข่าวและคลิปวิดีโอต่าง ๆ จึงดําเนินการออกแบบโครงเร่ือง และ

ผลิตภาพยนตร์สารคดี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การสัมภาษณ์ มีการนําเสนอมุมมองของชาวบ้านที่หลากหลาย โดยใช้เทคนิคการตามติดการ 

ทํางานของบุคคลต่าง ๆ เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มองกล้อง เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมชาติและแสดงถึงการ

ดําเนินชีวิตประจําวันในปัจจุบันของชาวบ้านที่อยู่ดีกินดี มีงานทําตลอดเวลา 

1.1 การสัมภาษณบุ์คคลในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในอดีต 

1.2 การสัมภาษณ์บุคคลในชุมชนที่ทําตามแนวพระราชดํารัส แล้วมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1.3 สัมภาษณท์่านพระครูในห้องทํางานและสัมภาษณ์ขณะเดินทางในรถยนต์ส่วนบุคคล 

 
รูปที่ 1 ภาพสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณน์้ําท่วมจาก อ.พร้าว ปี 2547 
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2. มุมกล้อง ภาพยนตร์เรื่องน้ีเน้นเทคนิคการถ่ายวิดีโอให้ดูสวยงามเป็นธรรมชาติเหมือนสารคดี โดย

ใช้ทฤษฎีว่าด้วยความเป็นจริง (Naïve Realism) จึงเลือกใช้ภาษาภาพในการสื่อความหมายที่นําเสนอลักษณะ

ภาพชีวิตจริงที่เป็นไปตามธรรมชาติของบุคคล ฉากจากสถานที่จริง เน่ืองจากต้องการให้เกิดความประทับใจ

และความรู้สึกตราตรึงใจจากภาพที่ดูเป็นธรรมชาติ  

2.1 มุมมองแบบ Candid เพ่ือสร้างบรรยากาศการตามติดชีวิตการเดินทางและแฝงแนวคิดการ 

ทํางาน เพ่ือสังคมโดยใช้เสียงเป็นการดึงความสนใจสงสัยใคร่รู้ในการเปิดเรื่อง 

2.2 มุมตํ่า (Low Angle) ในการสัมภาษณ์ท่านพระครู เพ่ือสร้างความหมายของความเป็นผู้นํา 

ที่ย่ิงใหญ่  

2.3 ขนาดภาพ VCU (Very Close Up) ในการสัมภาษณ์ท่านพระครูเพ่ือต้องการเน้นอารมณ์ 

สีหน้า ความรู้สึกของท่านพระครูให้ชัดเจนมากขึ้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการมีบุคลิกที่ดูจิตใจดี มีความมุ่งมั่น มี

ความน่าเช่ือถือ และเป็นที่เลื่อมใสของคนในชุมชน  

 
รูปที่ 2 ภาพซ้ายเป็นภาพเสียงท่านพระครพููดขณะเดินทางในรถ ภาพขวาสัมภาษณ์ในหอ้งทาํงาน 

3. การตัดต่อ  

3.1 เปิดเรื่องโดยการนําภาพข่าวเหตุการณ์นํ้าท่วมในอดีต เพ่ือเล่าปัญหาของชุมชน เพ่ือที่จะส่ง

เรื่องต่อไปยังแนวทางแก้ปัญหาที่ชุมชนร่วมกันทําจนสําเร็จ 

            
              รูปที่ 3 ภาพข่าวและคลิปเหตุการณ์ภัยแล้งและน้ําท่วม เมื่อปี 2547 
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3.2 การเปิดตัวละครหลัก คอืท่านพระครู เป็นฉากสัมภาษณ์ในรถตอนกลางคืน เพ่ือดึงดูดผู้ชม 

และให้เกิดความใคร่รู้ กระตุ้นจินตนาการภาพลักษณ์ของตัวละครจากการได้ยินเสียง และคําพูดที่บ่งบอกถึง

บุคลิกภาพความหนักแน่นของการเป็นผู้นํา และแนวความคิดการทํางานของตัวละครหลัก แล้วจึงให้เห็นภาพ

กิจวัตรประจําวันของท่านพระครู 

         
รูปที่ 4 ภาพเปิดตัวผู้ดําเนินเรือ่งหลัก คือ กิจวัตรการทํางานของท่านพระคร ู

3.3  ในส่วนของเน้ือหาทั้งหมด ใช้เทคนิคการตัดภาพสลับเหตุการณ์ระหว่างภาพสัมภาษณ์ท่าน

พระครู กับภาพชุมชนในอดีตที่แสดงถึงปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง, ขั้นตอนการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ, 

ภาพการทํางานร่วมกันและความสามัคคีของชาวบ้าน และตัดสลับความความอุดมสมบูรณ์ของป่าและนํ้าใน

ชุมชนโหล่งขอด 

 
          รูปที ่4 ภาพวิดีโอบางส่วนของติดตามการทํางานที่เกีย่วข้องกับ “โหล่งขอดโมเดล” 
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3.4 การใช้เสียง มีการบันทึกเสียง6 จากการสัมภาษณ์ในสถานที่ถ่ายทําจริง และออกแบบดนตรี

ประกอบแบบฟังดูสบาย ๆ ดูเป็นกันเองและใกล้ชิดกับธรรมชาติ ซึ่งนํามาจาก YouTube Library 

      3.5 การย้อมสีภาพ การบันทึกภาพในงานนี้ใช้กล้อง Canon70D, Canon 6D, Canon 60D 

และกล้อง Nikon 610D เน่ืองจากมีการลงพ้ืนที่ถ่ายหลายครั้ง และต่างพ้ืนที่ ต่างเวลา บางคร้ังก็นัดหมายแบบ

กระช้ัน ทําให้มีปัญหาเรื่องสีของภาพจากอุปกรณ์ที่แตกต่างรุ่นและย่ีห้อ ซึ่งทําการปรับแก้โดยใช้โปรแกรม

ดาวินช่ี โดยการอ้างอิงสีเฟรมจากภาพหลัก และเน้นการออกแบบให้งานดูมีคุณค่า อุดมสมบูรณ์และดูเป็น

ธรรมชาติ 

3.6 การออกแบบกราฟิก ในงานน้ีมีการใช้กราฟิกไม่มาก เช่น การนําภาพน่ิงมาขยับแบบ 2.5D 

ในบางช็อต เพ่ือดึงดูดให้เกิดความสนใจ และใช้ฟอนต์ฟรีจากเว๊บไซต์ www.f0nt.com ได้แก่ฟอนต์ อ.ธงชัน 

ศรีเมือง, TS-prachachon-NP, Raveetavan,และฟอนต์ CS PraJad  

  3.7 การใส่บทบรรยายในงาน เน่ืองจากการสัมภาษณ์เป็นการใช้ภาษาท้องถิ่นล้านนา และเป็น

ลักษณะการพูดเฉพาะถิ่นและเฉพาะบุคคล ผู้จัดทําจึงต้องทําการเรียบเรียงคําพูดให้ตรงและครอบคลุมกับ

ความหมายให้ดีที่สุด เพ่ือสื่อสารกับผู้คนในประเทศได้กว้างขวางมากข้ึน 

 

สรุปผล 

ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “โหล่งขอดชุมชนตามรอยเท้าพ่อ” มีขนาดภาพ 1920x1080 พิกเซล ความ

ยาว 10 นาที วัตถุประสงค์ เพ่ือยกย่องคุณงามความดีของท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์,ดร. ผู้ซึ่งพัฒนาชุมชน

โหล่งขอดให้พ้นจากภัยธรรมชาติ ซึ่งในปีน้ีเป็นสุดท้ายของโครงการโหล่งขอดโมเดล ทําให้สารคดีเรื่องน้ีเป็น

เหมือนบทสรุปผลการทํางานตามพันธกิจของโครงการที่ลุล่วงตามจุดมุ่งหมาย ในการผลิตภาพยนตร์สารคดี

เรื่องน้ีเลือกใช้หลักการสื่อสารแบบ 2 จังหวะ โดยสร้างสัญลักษณ์การเล่าเรื่อง ที่มีผู้นําทางความคิดให้เป็นผู้ส่ง

ข่าวสารกับชุมชนโดยตรง ซึ่งใช้ท่านพระครูเป็นผู้ดําเนินเรื่องหลัก จากการติดตามทํางานของท่านพระครู เป็น

เวลากว่า 1 ปี เพ่ือที่สารคดีน้ีจะได้เป็นสื่อกลางและเป็นช่องทางในการประกอบสร้างวัฒนธรรม ความคิด และ

อุดมการณ์ การถ่ายทอดแนวคิดในการอนุรักษ์ป่าไม้และน้ําที่ประสบความสําเร็จและเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม

และมีประสิทธิผล นอกจากน้ีการเลือกใช้ภาษาภาพในการสื่อความหมายที่เน้นการนําเสนอภาพท่านพระครู 

                                          
6 โดยใช้ไมค์โครโฟนแบบไวร์เลสยี่ห้อ Sennheiser 
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ให้ดูเป็นผู้ที่มีความย่ิงใหญ่ น่าเช่ือถือ จริงใจ ใส่ใจ อบอุ่นใจดี และเอาจริงเอาจังกับการทํางาน ทั้งการประชุม

กับผู้นําท้องถิ่นและองค์กรที่เก่ียวข้อง การดูแลเอาใจใส่งานพัฒนาส่ิงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่ทําให้

คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้น  สามารถทําให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกคล้อยตาม เกิดแรงศรัทธา เน่ืองจากเห็นภาพตัวอย่าง

การทํางานที่ได้ผลจริง และตัวแสดงแบบที่มีประสิทธิภาพต่อการกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนา

ชุมชนมากขึ้น องค์ความรู้ที่ได้จากการผลิตสารคดีเรื่องน้ี นําเสนอเทคนิคการสะท้อนภาพวิถีชีวิตการทํางานที่

ประสบความสําเร็จของผู้นําชุมชน ที่พยายามหาทางแก้ไขปัญหาป่าไม้และนํ้าอย่างมีศิลปะ และการเข้าถึง

จิตใจของผู้คนในชุมชน ที่จะก่อให้เกิดความสามัคคีและร่วมใจกันพัฒนาชุมชนของตนเองต่อไปอย่างมีพลวัฒน์ 

 

กิตติกรรมประกาศ  

การออกแบบภาพยนตร์สารคดี เรื่อง “โหล่งขอดชุมชนตามรอยเท้าพ่อ” ของตําบลโหล่งขอด 

อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณท่านพระครูวรวรรณวิวัฒน์,ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียง- 

ชัยมงคล, องค์การบริหารส่วนตําบลโหล่งขอด และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร จังหวัด

เชียงใหม่ ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน ทางคณะจัดทําขอขอบคุณมา ณ ที่น้ี 
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การออกแบบพ้ืนท่ีใช้งานท่ีเหมาะสมกับท่ีพักอาศัยชั่วคราว 

สําหรับผู้ประสบภัยพิบตัแิผ่นดินไหว 

ศศิชา สุขกาย1* ทิพา หน่อแก้วมูล2 ศักดิธัช เสริมศรี3 พงศ์ตะวัน นันทศิริ4 กฤษณะพันธ์ุ ตันเจริญรัตน์5  

ณัฎฐเขต มณีกร6 และ คงฤทธ์ิ เหลืองไตรรัตน์7 

 

Function design of temporary residence for victims of the earthquake 

Sasicha Sukkuy1*, Tipa Norkaewmool2, Sakditach Sermsri3, Pongtawan Nuntasiri4,  

Kritsanapan Tanchareonrat5, Nudtakhed Maneekorn6 and Kongrit Luengtrirat7  

 
1 โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 หมู่ 9 ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
1 Architecture Program, Faculty of Industrial Technology. Chiangrai Rajabhat University 80 M.9 Bandu, Chiangrai 

*Corresponding author. E-mail  : jimmysasicha@gmail.com   

 

บทคัดย่อ 

 ประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวข้ึนบ่อยครั้งจากสถิติส่วนใหญ่พบว่ามักจะเกิดข้ึนท่ีบริเวณภาคเหนือของไทยเนื่องจาก

พบรอยเลื่อนอยู่หลายแห่ง โดยเหตุการณ์คร้ังรุนแรงท่ีสุดเกิดข้ึนท่ีจังหวัดเชียงราย พบแรงส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหวขนาด 

6.3 ริกเตอร์ (วิชาการธรณีไทย.2014) และอําเภอท่ีได้รับความเสียหายมากท่ีสุด ได้แก่ อําเภอพาน อําเภอแม่ลาว และอําเภอ

แม่สรวย โดยอาคารประเภทท่ีพักอาศัยได้รับความเสียหายมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 98 ของอาคารท้ังหมดท่ีได้รับความเสียหาย

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและอาคารท่ีพักอาศัยท่ีได้รับความเสียหายท้ังหลังคิดเป็นร้อยละ 1.35 ของอาคารท่ีพักอาศัยท้ังหมด

ท่ีได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

 การออกแบบท่ีพักอาศัยชั่วคราวสําหรับผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวในเบื้องต้นได้มีการลงพ้ืนท่ีสอบถามความ

ต้องการของพื้นท่ีใช้งานหลังจากได้รับโครงสร้างบ้านป้องกันแผ่นดินไหวจากมูลนิธิมดชนะภัยท้ัง 10 หลัง พบว่าท่ีพักอาศัยยัง

ไม่มีการแบ่งพ้ืนท่ีตามการใช้งานอย่างชัดเจนและยังวางอยู่ในตําแหน่งท่ียังไม่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเท่าท่ีควรซ่ึงส่งผลให้

พ้ืนท่ีการใช้งานบางส่วนไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี จากข้อมูลท่ีได้รับจึงทําการสรุปแล้วนําไปหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในการพัฒนาและนําเสนอแนวทางการออกแบบท่ีพักอาศัยชั่วคราวให้แก่ผู้ประสบภัย

พิบัติแผ่นดินไหว  

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ทําการลงพ้ืนท่ีสํารวจและสรุปปัญหาหลังจากผู้ประสบภัยเข้ามาอยู่อาศัย จึงนําไปสู่

แนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีการใช้งานท่ีเหมาะสมกับท่ีพักอาศัยชั่วคราวสําหรับผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยกําหนดให้อยู่
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บนข้อจํากัดทางด้านงบประมาณของผู้ใช้งานและพิจารณาจากการใช้วัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นรูปแบบบ้าน 2 ขนาด 

คือ บ้านขนาดพ้ืนท่ี 3.60 x 4.80 เมตร สําหรับครอบครัวเด่ียว (1-3 คน) และ บ้านขนาดพ้ืนท่ี 4.80 x 7.20 เมตร สําหรับ

ครอบครัวใหญ่ (3-5 คน) การออกแบบพื้นท่ีใช้งานจัดสัดส่วนการใช้งานไว้อย่างชัดเจนโดยแบ่งพ้ืนท่ีพักผ่อนและพ้ืนท่ีทําครัว

ออกจากกันเพ่ือลดผลกระทบเรื่องกลิ่นประกอบกับวางตําแหน่งติดกับพ้ืนท่ีภายนอกเพื่อการระบายอากาศท่ีดี ในขณะที่จัด

กลุ่มพ้ืนท่ีพักผ่อนให้อยู่ใกล้เคียงกัน คือ ห้องรับแขก ห้องนอน และระเบียง เพ่ือปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีการใช้งานท่ีหลากหลายได้ใน

แต่ละช่วงเวลาเนื่องจากข้อจํากัดของพ้ืนท่ี การออกแบบท่ีพักอาศัยต้านแรงแผ่นดินไหวสามารถเป็นแนวทางให้หน่วยงาน

ภาครัฐ หรือผู้ท่ีสนใจนําไปใช้ต่อยอดแนวความคิดเกี่ยวกับการออกแบบต่อไปในอนาคต 

คําสําคัญ: แผ่นดินไหว, ท่ีพักอาศัยชั่วคราว, ผู้ประสบภัย 

 

ABSTRACT 

 Thailand always has problems of earthquake disaster, most of which are found in the northern 

part of Thailand. The most violent events were taken places in Chiang Rai Province with a seismic 

vibration of 6.3 earthquakes (Geosynthetics Thailand 2014) and the most damaged districts were Phan, 

Mae Lao and Mae Suai. Accordingly, 98 percent of residential buildings, out of all buildings, were the most 

damaged. And 1.35 percent of residential buildings, out of all buildings, were totally damaged. 

 Initially, 10 samplings form the earthquake disaster got the save-the-earthquake house 

construction form Modchanapai foundation. Then the procedure of temporary residence form earthquake 

was designed by a physical environment survey and in-depth interview about the space requirements and 

other problems, the area is not clearly and placed in a position that not suitable for the environment. 

Significant applications, some are not fully utilized. After that the data were collected, analysed and 

synthesized. Next, the results were discussed with architects and civil engineers to help develop and 

recommend the temporary residence from earthquake. 

 According to the results of the study, has found that after residing. This leads to a design 

approach to the appropriate use of temporary shelters for earthquake victims. By limiting the user's 

budget and considering the use of materials for maximum efficiency. The house size is 3.60 x 4.80 meters 

for single family (1-3 persons) and the house size is 4.80 x 7.20 meters for large family (3-5 persons). 

Clearly divide the rest areas and cooking areas apart to minimize odor, and place them next to the 

outside area for good ventilation. While the rest areas are close together, living rooms, bedrooms and 

balconies can be modified to accommodate a wide range of applications at any given time due to space 
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constraints. In doing this, it was to serve the public use and guide the government agencies or anyone 

who is interested in applying or continuing the concept in the future. 

Keywords:  Earthquakes, Temporary residence, disaster 

 

บทนํา 

 การเกิดแผ่นดินไหวเป็นเหตุการณ์ที่คาดเดาได้ยากก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

รวมถึงประเทศไทยที่ประสบปัญหาแผ่นดินไหวอยู่บ่อยคร้ัง เน่ืองจากพบแหล่งรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย

ถึง 13 แห่ง โดยเฉพาะภาคเหนือที่พบรอยเลื่อนมากที่สุด (รูปที่ 1) โดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุด

ในประเทศไทยเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 พบความเสียหายขึ้นหลายพ้ืนที่โดย

มีขนาดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวอยู่ที่ 6.3 ริกเตอร์ (วิชาการธรณีไทย.2014) และพบว่า 3 อําเภอที่ได้รับ

ความเสียหายมากท่ีสุด ได้แก่ อําเภอพาน อําเภอแม่ลาว และอําเภอแม่สรวย ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ

อาคาร คือ โรงแรม 1 แห่ง วัด 99 แห่ง โบสถ์คริสต์ 7 แห่ง โรงเรียน 35 แห่ง มหาวิทยาลัย 1 แห่ง 

สถานพยาบาล 25 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม 6 แห่ง และ ที่พักอาศัยที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังมีจํานวน 

116 หลัง ได้รับความเสียหายบางส่วน 8,463 หลัง ซึ่งพบว่าเป็นอาคารประเภทที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด 

 
รูปที่ 1 แหล่งรอยเล่ือนที่มพีลังในประเทศไทย ที่มา: กรมทรพัยากรธรณี. 2558 
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 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมามีความพยายามที่จะรองรับภัยพิบัติด้วยการแจ้งสัญญาณเตือนภัย

อพยพผู้คนไปยังสถานที่ปลอดภัยแต่เป็นเรื่องยากเน่ืองจากจํากัดด้วยเวลาและยังขาดความร่วมมือในชุมชน

เรื่องการวางแผนฝึกซ้อมอพยพผู้คน ดังน้ันหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวจึงได้รับความเสียหายเป็นจํานวน

มาก โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือน เน่ืองจากโครงสร้างที่ไม่ได้รับมาตรฐานจากการ

ป้องกันแรงแผ่นดินไหว (รูปที่ 2) ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีการรับมือกับภัยพิบัติ 

โดยได้กําหนดข้อบังคับเก่ียวกับการปลูกสร้างอาคารในพ้ืนที่เสี่ยงภัยตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ในเนื้อหามี

หลักพ้ืนฐานการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหวในเบ้ืองต้นซึ่งต้องอาศัยความรู้ความชํานาญการก่อสร้างที่

เฉพาะด้านจึงส่งผลให้งบประมาณในการก่อสร้างสูงขึ้นตามไปด้วย รวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้างที่ยาวนาน

จึงทําให้ประชาชนท่ีมีข้อจํากัดเรื่องงบประมาณการก่อสร้างไม่นิยมสร้างที่พักอาศัยป้องกันแรงแผ่นดินไหว

เท่าที่ควร 

 

 
 
รูปที่ 2 ความเสียหายของอาคารบ้านเรอืนจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหว ในจงัหวดัเชียงราย เมือ่วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 

ที่มา: คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เส่ียงภัยแผ่นดนิไหว. 2557 
 
 หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่พักอาศัยของประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนจึง

ต้องการความช่วยเหลือในเบ้ืองต้นอย่างเร่งด่วน ดังน้ันเพ่ือช่วยแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวจึงมีการหาแนว

ทางการออกแบบที่พักอาศัยช่ัวคราวในระยะเวลาอันรวดเร็วและอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสมสําหรับ

ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวโดยต้องคํานึงถึงโครงสร้างที่รองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้และเป็น
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โครงสร้างช่ัวคราวที่สามารถถอดประกอบ เคลื่อนย้ายไปติดต้ังตามสถานที่ต่าง ๆ ในระหว่างที่บ้านของ

ประชาชนกําลังอยู่ในการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านหลังใหม่  

 
กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การออกแบบอาคารท่ีพักอาศัยช่ัวคราวหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวต้องคํานึงถึงระยะเวลาการ

ก่อสร้างที่รวดเร็วและเลือกใช้ระบบโครงสร้างที่มีความแข็งแรงรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวดังน้ันจึง

พิจารณาไปยังระบบการก่อสร้างแบบสําเร็จรูป (Prefabrication) ที่ใช้เหล็กเป็นองค์ประกอบหลักของ

โครงสร้างเน่ืองจากมีความแข็งแรงและทนต่อสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย การใช้เหล็กมาเป็นโครงสร้างใน

อาคารจะช่วยลดนํ้าหนักของโครงสร้าง ซึ่งอาจมีข้อจํากัดกว่าคอนกรีตแต่สามารถยืดหยุ่นได้ดีกว่าไม้เพราะ

ปรับตัวตามแรงการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ดี (รูปที่ 3) ประกอบกับสะดวกต่อการถอดประกอบและ

เคลื่อนย้ายไปติดต้ังตามสถานท่ีต่าง ๆ โดยใช้ระยะเวลาอันสั้นส่งผลให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านแรงงานด้วย 

ดังน้ันด้วยปัจจัยเหล่าน้ีหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยจึงมีหลายหน่วยงานได้เข้ามาให้ความ

ช่วยเหลือก่อสร้างที่พักอาศัยช่ัวคราวให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติด้วยโครงสร้างเหล็กสําเร็จรูป 

 
 

รูปที่ 3 วัสดุในการก่อสร้างอาคารควรมีน้ําหนกัเบาแต่แขง็แรงและคงทน ที่มา: ERRA. 2006 
  
 มูลนิธิมดชนะภัยเป็นหน่ึงในหน่วยงานที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ในจังหวัดเชียงรายโดยได้มอบโครงสร้างบ้านเหล็กกัลวาไนซ์ (Galvanized) ที่มีคุณสมบัติป้องกันสนิมทนต่อ

การผุกร่อนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการทาสีกันสนิมแต่ความแข็งแรงยังเทียบเท่ากับเหล็กรูปพรรณท่ัวไป

ให้แก่ผู้ประสบภัย โดยได้ออกแบบระบบการเช่ือมต่อของโครงสร้างต้ังแต่ฐานรากรวมไปถึงการยึดกันในแต่ละ

จุดเช่ือมต่อโดยใช้น็อต เพ่ือให้อาคารมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวตามแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวลด
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ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้แก่อาคาร ซึ่งวัสดุปิดผิวอาคารให้ชาวบ้านเป็นผู้หามาติดต้ังตามความต้องการ โดย

รูปแบบอาคารป้องกันแรงแผ่นดินไหวมีทั้งหมด 3 ขนาด (รูปที่ 4) โดยรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 มีพ้ืนที่การ

ใช้งานที่เหมือนกันแตกต่างกันเพียงขนาดของพ้ืนที่การใช้งานส่วนรูปแบบที่ 3 น้ันมีการเพ่ิมพ้ืนที่การใช้งาน

และเพ่ิมขนาดของตัวบ้าน 

  

 
 

รูปที่ 4 ตวัอย่างบ้านป้องกันแผ่นดินไหว ที่มา: มูลนิธิมดชนะภัย. 2559 
 
 งานวิจัยน้ีจึงได้คัดเลือกบ้านที่ได้รับมอบจากมูลนิธิมดชนะภัย 10 หลังที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เกิดเหตุ

แผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย (รูปที่ 5) เพ่ือทําการสํารวจและสัมภาษณ์ในเชิงลึกถึงปัญหาและความต้องการ

พ้ืนที่ใช้สอยเน่ืองจากเป็นโครงสร้างช่ัวคราวดังน้ันการจัดสรรพ้ืนที่จึงต้องมีความยืดหยุ่นอยู่ในพ้ืนที่ที่จํากัด

จากนั้นเก็บเป็นข้อมูลนําไปเป็นแนวทางในการออกแบบบ้านพักอาศัยช่ัวคราวสําหรับผู้ประสบภัยพิบัติ

แผ่นดินไหวโดยทํางานร่วมกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญทางด้านโครงสร้าง, สถาปัตยกรรมรวมถึงตัวแทนนายช่าง

ก่อสร้างชุมชนเพ่ือให้ได้ที่พักอาศัยต้านแรงแผ่นดินไหวที่อยู่ในขอบเขตที่ประชาชนสามารถก่อสร้างได้จริง 
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รูปที่ 5 ตําแหน่งบ้านผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวทั้ง 10 หลัง ที่มา: มูลนิธิมดชนะภัย. 2559 
 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

จากการสํารวจบ้านของกลุ่มตัวอย่างผู้ประสบภัยที่ได้รับโครงสร้างป้องกันแผ่นดินไหวจากมูลนิธิมด

ชนะภัยทั้ง 10 หลัง ผู้ประสบภัยได้รับรูปแบบบ้านป้องกันแผ่นดินไหว 2 ขนาด จากรูปแบบบ้านทั้งหมด 3 

ขนาด แบ่งเป็น รูปแบบที่ 2 (ขนาด 28.34 ตร.ม.) จํานวน 7 หลัง และ รูปแบบที่ 3 (ขนาด 57.60 ตร.ม.) 

จํานวน 3 หลัง โดยขนาดบ้านที่มอบให้ผู้ประสบภัยน้ันมูลนิธิมดชนะภัยพิจารณาตามจํานวนผู้อยู่อาศัยและ

ความต้องการของขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 

หลังจากที่ผู้ประสบภัยได้รับโครงสร้างบ้านป้องกันแผ่นดินไหวพบว่าพ้ืนที่ใช้งานน้ันไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการ จึงได้ต่อเติมบ้านด้วยงบประมาณที่จํากัดประกอบกับใช้วัสดุก่อสร้างจากบ้านหลังเดิมมาต่อเติม

เพ่ิมพ้ืนที่ใช้งานตามความต้องการของแต่ละครัวเรือน ดังตารางที่ 1 และ 2 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ตารางที่ 1 การสํารวจรูปแบบอาคารป้องกันแรงแผ่นดินไหว รปูแบบที่ 2 

บ้านต้นแบบ ขนาด 28.34 ตารางเมตร 
รูปแบบบ้าน รูปแบบผังอาคารป้องกันแผ่นดนิไหว ภาพพื้นที่ภายใน 

ต้นแบบบ้านมูลนิธิมด
ชนะภัย 

 
 

การจดัผังตัวอยา่ง 
รูปแบบบ้านที่ได้รับหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

1.คุณเป็ง ฟูท ิ

 

 
ต่อเติมในส่วนระเบียงหน้าบ้านเพิ่มเป็น
ห้องนอนอีกหนึ่งห้องโดยใช้โครงสร้างจาก
บ้านเดิมมาต่อเติม และเพิ่มพื้นที่การใช้งาน
ห้องครัวและห้องน้ําติดกับส่วนหลังบ้าน พื้นที่ต่อเติม: หอ้งน้ํา, ห้องครัว, ระเบียง, ห้องนอน 

2.คุณนาค คําจอ้ย 

 

 
ต่อเติมพื้นที่ระเบียงหน้าบ้านเพิ่มส่วนที่นั่ง
พักคอย และพื้นที่หลังบ้านเพิ่มห้องครัวกับ
ห้องเก็บของติดกับหลังบ้านพร้อมห้องน้ํา
เพื่อการเข้าถึงที่สะดวก พื้นที่ต่อเติม: หอ้งน้ํา, ห้องครัว, ระเบียง, พื้นทีน่ั่งคอย 

หอ้งน้◌าํ
ครวั 

ระเบยีง  หอ้งนอน

หอ้งน้◌าํครวั 

ระเบยีง
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง  

สรรค์ 

3.คุณอภิรักษ์ ตานะ 

 

 
ต่อเติมกันสาดหน้าบ้านและเพิ่มระเบียงกัน
ตกโดยใช้เหล็กกล่องแต่ไม่มีการเพ่ิมเติม
โครงสร้างอาคาร 

พื้นที่ต่อเติม: ระเบียง (กันสาดหน้าบ้าน), ห้องน้ํา 

4.คุณสีดา แก่นเมือง 

 

 
ต่อเติมโครงสร้างหน้าบ้านทําหลังคากันสาด
เพิ่มตรงบรเิวณทางเข้า 

พื้นที่ต่อเติม: ระเบียง 

5.คุณหล้า แสงดาว 

 

 
ใช้ไม้ทําโครงสรา้งต่อเติมโครงสร้างหลังคา
กันสาดหน้าบ้านและเพิ่มส่วนพื้นที่ใชง้าน
ห้องครวัและห้องน้ําอยูข่้างบ้าน พื้นที่ต่อเติม: ระเบียง (กันสาดหน้าบ้าน), ห้องน้ํา, ห้องครัว 

6.คุณตา พหรมมา 

 

 
ใช้ไม้ทําโครงสร้างต่อเติมโครงสร้างหลังคา
กันสาดหน้าบ้านและเพ่ิมส่วนพื้นที่ใช้งาน
ห้องครัวและห้องน้ําอยู่ข้างบ้าน พื้นที่ต่อเติม: ระเบียง (กันสาดหน้าบ้าน), ห้องน้ํา, ห้องครัว 

หอ้งน้◌าํ

ระเบยีง 

ระเบยีง

ครวั 

หอ้งน้◌าํ 

ระเบยีง

ระเบยีง 

หอ้งน้◌าํ ครวั
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

7.คุณคําฟู ศรอีว้น 

 

 
ใช้ไม้ทําโครงสร้างต่อเติมโครงสร้างหลังคา
กันสาดหน้าบ้านและเพ่ิมส่วนพื้นที่ใช้งาน
ห้องครัวและห้องน้ําอยู่ข้างบ้าน 

พื้นที่ต่อเติม: ระเบียง (กันสาดหน้าบ้าน), ห้องน้ํา 

 
ตารางที่ 2 การสํารวจรูปแบบอาคารป้องกันแรงแผ่นดินไหว รปูแบบที่ 3 

บ้านต้นแบบ ขนาด 57.60 ตารางเมตร 

รูปแบบบ้าน รูปแบบผังอาคารป้องกันแผ่นดนิไหว ภาพการจดัพื้นที่ภายใน 

ต้นแบบบ้านมูลนิธิมด
ชนะภัย 

  
การจดัผังตัวอยา่ง 

รูปแบบบ้านที่ได้รับหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

1.คุณแกว้ สุขใจ 

 

 
ใช้ไม้จากบ้านเดิมต่อเติมทําส่วนพื้นที่
ระเบียงทางเข้าด้านหน้าและทําห้องน้ํา
เพิ่มที่บริเวณด้านหลังแยกกับตัวบ้าน 

พื้นที่ต่อเติม: ระเบียง (กันสาดหน้าบ้าน), ห้องน้ํา,ห้องครัว 

หอ้งน้◌าํ 

ระเบยีง

หอ้งน้◌าํ  ครวั
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง  

สรรค์ 

2.คุณจําลอง ณรงค์ขุน
กิจ 

 

 

 
บ้านหลังนี้อยู่ในช่วงหาวัสดุอุปกรณ์มา
ต่อเติมจึงยังไม่ได้มีการต่อเติมใดๆ แต่มี
ความต้องการเพ่ิมพื้นที่ระเบียงและพื้นที่
เอนกประสงค์ 

พื้นที่ต่อเติม: ยงัไม่ต่อเติม 

3.คุณคํามา ชัยแก้ว 

 

 
ใช้ไม้ทําโครงสร้างต่อเติมเป็นห้องรับรอง
แขกหน้าบ้านและเพิ่มส่วนพื้นที่ใช้งาน
ห้องครัวกับห้องน้ําอยู่ข้างหลังบ้านเพ่ือ
สะดวกแก่การเข้าถึง ในอนาคตจะมีการ
ต่อเติมห้องเก็บของหน้าบ้าน 

 
พื้นที่ต่อเติม: พืน้ที่เอนกประสงค์, ครัว, ห้องน้ํา 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประสบภัยที่ได้รับโครงสร้าง

ป้องกันแผ่นดินไหวจากมูลนิธิมดชนะภัยทั้ง 10 หลัง พบว่าทุกครอบครัวมีความต้องการต่อเติมบ้านเพ่ือเพ่ิม

พ้ืนที่ใช้งาน และได้ทําการต่อเติมไปบางส่วนแล้วด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด และในอนาคตผู้ประสบภัย

บางส่วนมีการวางแผนต่อเติมพ้ืนที่ใช้งานอ่ืน ๆ สามารถสรุปความต้องการต่อเติมพ้ืนที่ใช้สอย ดังตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

หอ้งน้◌าํ

ครวั

พืน้ที่
เอนกประสง

ค◌์ 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ตารางที่ 3  ตารางความต้องการต่อเติมพื้นที่ใช้สอยสําหรับที่พักอาศัยป้องกันแผ่นดินไหว 

พื้นที่การ 
ใช้งาน 

พื้นที่ใช้สอยที่ต้องการต่อเติมในที่พักอาศัยป้องกันแผ่นดินไหว 

ห้อง 
รับแขก 

ห้องนอน ครัว 
ระเบียง
หน้าบ้าน 

พื้นที่
อเนกประสง
ค์หลงับ้าน 

ห้องนํ้า ห้องเก็บของ 

1. คุณเป็ง  √ √ √  √  
2. คุณนาค   √ √  √ ∆ 
3. คุณอภิรักษ์    √  √  
4. คุณสีดา    √    
5. คุณหล้า   √ √  √  
6. คุณตา   √ √  √  
7. คุณคําฟ ู    √  √  
8. คุณแก้ว    √  √  
9. คุณจําลอง    ∆ ∆   
10. คุณคํามา √  √   √ ∆ 
√ ต่อเติมแล้ว 
∆ ต่อเติมในอนาคต 
 

 

รูปที่ 6 แผนภูมิแสดงสัดส่วนความต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ทําการสํารวจและสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยพบว่าผู้อยู่อาศัยที่

อยู่ในเขตพ้ืนที่แผ่นดินไหวส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพหลักที่ต้องทําประจําจึงต้องการมีพ้ืนที่ทํา

กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างรายได้ในเวลาว่างโดยใช้ระเบียงหน้าบ้านเป็นพ้ืนที่ทํากิจกรรมดังกล่าว แต่ด้วย

โครงสร้างเดิมออกแบบขนาดพ้ืนที่สําหรับให้เป็นทางเข้าหน้าบ้านเท่าน้ันจึงมีสัดส่วนไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ ประกอบกับกันสาดหน้าบ้านที่ย่ืนออกมาไม่มากพอจึงทําให้คนไม่สามารถมาทํากิจกรรมในส่วนน้ีได้ใน

เวลากลางวันเน่ืองจากบังแดดได้ไม่มากนัก ผู้ใช้งานส่วนใหญ่จึงต่อเติมในส่วนของระเบียงหน้าบ้านให้กว้างขึ้น

34%

19%

31%

4%

4%
4%

4%

ต่อเติมพื้นที่ใช้สอย

ระเบียงหน้าบ้าน

ครัว

ห้องน้ํา

ห้องนอน

ห้องเก็บของ

พ้ืนท่ีอเนกประสงค์ด้านหลัง

ห้องรับแขก
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง  

สรรค์ 

และยื่นหลังคาให้ยาวมากขึ้นเพ่ือให้สามารถทํากิจกรรมในเวลากลางวันได้ รองลงมาคือห้องนํ้าที่ไม่ได้ให้มา

พร้อมกับตัวบ้านชาวบ้านจึงต้องสร้างห้องนํ้าขึ้นมาใช้เองหรือใช้ร่วมกับผู้อ่ืน ในขณะที่ห้องครัวเป็นอีกหน่ึงพ้ืนที่

การใช้งานที่ต้องการขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมเพราะชาวบ้านที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ประสบภัยแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ใช้

เป็นครัวไทยที่มีการใช้งานหนักด้วยการหุงต้มอาหารจากเตาถ่านดังน้ันจึงจําเป็นต้องแยกห้องครัวหรือแบ่ง

ออกมาให้เป็นสัดเป็นส่วนไม่รบกวนพ้ืนที่ใช้งานอ่ืนมากนัก รวมถึงการคํานึงถึงตําแหน่งห้องครัวให้สามารถ

ถ่ายเทอากาศได้ดีเพ่ือไม่ให้กลิ่นรบกวนเข้ามาในบ้าน ในส่วนของพ้ืนที่อ่ืน ๆ มีขนาดพ้ืนที่ตามความต้องการ

และสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานร่วมกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ได้จึงยังไม่มีความจําเป็นในการต่อเติมพ้ืนที่ใช้สอย

สําหรับบ้านป้องกันแผ่นดินไหวมากนัก 

 

สรุปผล 

แนวทางการออกแบบที่พักอาศัยช่ัวคราวสําหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวน้ันพิจารณาจากความ

ต้องการพ้ืนที่ใช้งานของคนในพ้ืนที่ประสบภัยประกอบกับการออกแบบที่คํานึงถึงความสามารถในการป้องกัน

แผ่นดินไหวได้โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างในเวลาอันสั้นและอยู่ในงบประมาณท่ีไม่สูงมากนัก ดังน้ันขนาดของที่

พักอาศัยน้ันจึงกําหนดขนาดพ้ืนที่จากปัจจัยด้านขนาดของวัสดุสําเร็จรูปที่นํามาปิดผิวอาคาร เช่น ไม้อัด 5-9 

มม. หรือแผ่นซีเมนต์บอร์ด มีขนาดพ้ืนที่ต่อ 1 แผ่นเป็น 1.20 เมตร x 2.40 เมตร โดยรูปแบบบ้านแผ่นดินไหว

แบ่งเป็น 2 ขนาด ตามความเหมาะสมของจํานวนผู้ใช้งานและการคํานึงถึงงบประมาณการก่อสร้างที่จํากัด 

สามารถสรุปรูปแบบที่พักอาศัยได้ดังต่อไปน้ี 

การออกแบบพ้ืนที่ใช้สอย รูปแบบท่ี 1 
 ที่พักอาศัยป้องกันแรงแผ่นดินไหวน้ีได้รับการปรับปรุงและเพ่ิมเติมพ้ืนที่การใช้งานที่จําเป็นโดยให้อยู่

ในขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมและใช้พ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคํานึงถึงด้านงบประมาณและการก่อสร้าง 

ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 การปรับปรงุที่พกัอาศัยป้องกันแผ่นดินไหว 

ที่พักอาศยัป้องกันแผ่นดินไหว 
รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 

 
ผังอาคารเดิม 

 
ผังอาคารใหม่ 

แบบเดิมถูกออกแบบให้ใช้พื้นที่ร่วมกัน โดยเฉพาะครัว 
ห้องนอนและห้องรับแขก ซึ่งไม่เหมาะกับพฤติกรรมการ
ใช้ห้องครัวของผู้ประสบภัยส่วนใหญ่  

แบ่งสัดส่วนพื้นที่ตามการใช้งานให้เหมาะสม กรณี
ห้องครัวได้แยกห้องอย่างชัดเจนและจัดให้อยู่ติดกับพื้นที่
ภายนอกเพื่อการระบายอากาศ ในขณะที่ห้องรับแขกและ
ห้องนอนให้อยู่ติดกันเพื่อสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันได้ เพิ่ม
พื้นที่ระเบียงและความยาวหลังคาให้สามารถทํากิจกรรม
ได้ตลอดทั้งวัน และคํานึงถึงการวางตําแหน่งห้องน้ําที่
เหมาะสม 

 

 

 

จากรูปด้านชายคามีระยะส้ันส่งผลให้มีปัญหาเรื่องฝนสาด
และการกันความร้อน เป็นผลให้ไม่สามารถใช้พื้นที่
ระเบียงด้านหน้าได้เท่าที่ควร 

เพิ่มความยาวของชายคาเพื่อลดปัญหาเรื่องน้ําฝนที่เข้ามา
รวมถึงความร้อน โดยเฉพาะบริเวณระเบียงหน้าบ้าน 
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การวางพ้ืนที่ใช้สอยของขนาดบ้านพักอาศัย 1-3 คนน้ันประกอบด้วย พ้ืนที่อเนกประสงค์ ครัว 

ห้องนอน ห้องโถง และห้องนํ้า (รูปที่ 7) เพ่ิมขนาดของพ้ืนที่ระเบียงและชายคาให้กว้างมากข้ึนเพ่ือการทํา

กิจกรรมตลอดทั้งวัน (รูปที่ 8) และจัดวางพ้ืนที่ห้องโถงให้เป็นพ้ืนที่ส่วนกลางสามารถยืดหยุ่นการใช้งานร่วมกับ

พ้ืนที่รอบข้างได้ เช่น พ้ืนที่นอน พ้ืนที่ทํางาน หรือพ้ืนที่รับแขก (รูปที่ 9)  ส่วนตําแหน่งในการวางห้องครัวจัดให้

อยู่ห่างจากห้องนอนเพ่ือป้องกันในเรื่องกลิ่น โดยในกรณีน้ีหากต้องการให้บ้านได้ประสิทธิภาพในการใช้งานทั้ง

การระบายอากาศ การใช้แสงธรรมชาติ รวมถึงเรื่องความร้อนควรหันหน้าอาคารไปทางทิศเหนือ (รูปที่ 10) 

1. บ้านพักอาศัย 1-3 คน (ครอบครัวเด่ียว)   ขนาดพ้ืนที่ 3.60 x 4.80 เมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 17.28 ตร.ม. 
 

 

      
 
 

รูปที่ 7 ภาพแสดงแปลนการวางพ้ืนทีใ่ช้สอยของบ้านมีพื้นที่โถงรับแขก ห้องนอน 1 ห้อง  ครัว ระเบียง 
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รูปที่ 8 รูปด้านบ้านพักอาศัย 1-3 คน 
 
 

 
 

รูปที่ 9 รูปตัดบ้านพักอาศัย 1-3 คน 
 

 
 

รูปที่ 10 ทัศนียภาพบ้านพักอาศัย 1-3 คน 
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การออกแบบพ้ืนที่ใช้สอย รูปแบบท่ี 2 

 ที่อยู่อาศัยรูปแบบที่ 2 ได้ปรับปรุงจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดครอบครัว 3-5 คน ซึ่งพบว่า

มีปัญหาคล้ายกับผู้อยู่อาศัยบ้านขนาด 1-3 คน จึงได้ทําการออกแบบแก้ปัญหาเรื่องการจัดสัดส่วนพ้ืนที่ตาม

กิจกรรมการใช้งานไว้อย่างชัดเจนและเพ่ิมห้องนอนเพ่ือรองรับต่อจํานวนคนในครอบครัว ดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 การปรับปรงุที่พกัอาศัยป้องกันแผ่นดินไหว 

ที่พักอาศยัป้องกันแผ่นดินไหว 
รูปแบบเดิม รูปแบบใหม่ 

 
ผังอาคารเดิม 

 
ผังอาคารใหม่ 

มีการแบ่งสัดส่วนห้องนอนเนื่องจากต้องรองรับครอบครัว
ขนาดใหญ่ขึ้น แต่ยังคงรวมพ้ืนที่ใช้งานระหว่างครัว และ
ห้องรับแขกไว้รวมกัน 

เพิ่มห้องนอนเพื่อรองรับขนาดครอบครัวใหญ่และยังแบ่ง
สัดส่วนห้องครัวและส่วนพักอาศัยไว้อย่างชัดเจน 

 

 

 
 

ระเบียงและชายคายื่นยาวแต่ยังไม่เพียงพอต่อการทํา
กิจกรรมในเวลากลางวัน 

เพิ่มความยาวของระเบียงตามขนาดของบ้านที่ใหญ่ขึ้นทํา
ให้เพิ่มพื้นที่ทํากิจกรรมเพิ่มขึ้นด้วย 
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 การวางพ้ืนที่ใช้สอยของขนาดบ้านพักอาศัย 3-5 คนน้ันประกอบด้วย พ้ืนที่อเนกประสงค์ ครัว 

ห้องนอน 2 ห้อง ห้องโถง และห้องนํ้า (รูปที่ 11) ด้วยขนาดของจํานวนคนที่มากข้ึนจึงเพ่ิมขนาดพ้ืนที่ตาม

ความต้องการการใช้งานแต่เพ่ิมพ้ืนที่ตามขนาดมาตรฐานของวัสดุเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ ใน

ส่วนระเบียงและหลังคาจึงเพ่ิมความยาวตามขนาดของตัวบ้าน (รูปที่ 12) รวมไปถึงการเพ่ิมขนาดของห้องนอน 

(รูปที่ 13 และรูปที่ 14)  

2.บ้านพักอาศัย 3-5 คน (ครอบครัวใหญ่) ขนาดพ้ืนที่ 4.80 x 7.20 เมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด 34.56 ตร.ม. 
  
 

      
 

รูปที่ 11 ภาพแสดงแปลนการวางพ้ืนทีใ่ช้สอยของบ้านมีส่วนรบัแขก ห้องนอน 2 ห้อง ส่วนครัว ระเบียง 
 

 
 

รูปที่ 12 รูปด้านบ้านพักอาศัย 3-5 คน 
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รูปที่ 13 รูปตดับ้านพักอาศัย 3-5 คน 
 

 
 

รูปที่ 14 ทัศนียภาพบ้านพักอาศัย 3-5 คน 
 

 แนวทางการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยสําหรับที่พักอาศัยช่ัวคราวเพ่ือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวต้องก่อสร้าง

โดยใช้ระยะเวลาอันสั้นด้วยงบประมาณที่เหมาะสม ดังน้ันการออกแบบพ้ืนที่การใช้งานจึงมีข้อจํากัดด้านขนาด

ของพ้ืนที่ การออกแบบพื้นที่การใช้งานจึงต้องมีความยืดหยุ่นสามารถใช้งานร่วมกับพ้ืนที่ในส่วนอ่ืน ๆ ได้ แต่

การออกแบบด้วยโครงสร้างเหล็กที่รองรับแผ่นดินไหวน้ันไม่เหมาะสมกับการใช้งานห้องนํ้าเพราะปัญหาที่เกิด

จากความช้ืน ดังน้ันห้องนํ้าที่ใช้จึงควรเป็นรูปแบบสําเร็จเพ่ือใช้งานช่ัวคราวระหว่างที่รอการซ่อมแซมอาคาร

หรือสร้างที่พักใหม่ 

 หลังจากทําการออกแบบและสร้างแบบจําลองที่พักอาศัยช่ัวคราวสําหรับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวแล้ว

ได้นําผลงานการออกแบบนําเสนอต่อชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว (รูปที่ 15) โดยมีผู้ให้
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ความสนใจและขอเอกสารเป็นจํานวนมากเน่ืองจากที่พักอาศัยมีขนาดเหมาะสม พ้ืนที่การใช้งานเพียงพอต่อ

ความต้องการประกอบกับราคาอยู่ในงบประมาณของตนเองและสามารถสร้างเสร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

 
 

รูปที่ 15 ภาพการนําเสนอผลงานต่อชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ผู้ประสบภัย 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 บทความฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์เป็นอย่างดีด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ให้คําปรึกษาและคําแนะนําตลอดจนการทํางานวิจัยครั้งน้ี การ

วิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และคณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมือเป็น

อย่างดีจากมูลนิธิมดชนะภัยที่ได้ให้คําแนะนําทางด้านโครงสร้างแผ่นดินไหวตลอดจนข้อมูลอันเป็นประโยชน์

จากผู้ประสบภัยทั้ง 10 หลัง ที่สามารถนําไปใช้พัฒนารูปแบบที่พักอาศัยช่ัวคราวสําหรับผู้ประสบภัยพิบัติ

แผ่นดินไหว ทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณาและมีส่วนร่วมในการทํางานวิจัยไว้ ณ โอกาสน้ี 
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เอกสารอ้างอิง 
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การออกแบบลวดลายท่ีได้รบัแรงบันดาลใจจาก “แมลงมวนหน้ากาก”  

นายเกษตร แก้วภักดี1* และ  สุชาวดี โพธ์ิล่าม2 

 

Pattern Design Inspired By Man-Face Bug 

Kaset Kaewphakdee1*  and  Suchawadee Polarm 2 

 
1 หลักสูตรออกแบบส่ือสาร  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
1 Department of Communication Design Faculty of Arts and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna  

 * Corresponding author .E-mail: kaewphakdee@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

แมลงมวนหน้ากาก เป็นแมลงชนิดมีปีกท่ีมีลักษณะโดดเด่นคล้ายใบหน้าคน  ซ่ึงแต่ละสายพันธ์ุมีเอกลักษณ์ลวดลาย 

สีสันเฉพาะตามภูมิประเทศ ในระบบนิเวศตามธรรมชาติแมลงมวนหน้ากากจัดเป็นแมลงศัตรูพืชแบบไม่แพร่พันธ์ุ                

ทําให้ปัจจุบันจะพบเห็นแมลงมวนหน้ากากได้ลดจํานวนน้อยลง มีเพียงการบันทึกจากภาพถ่ายท่ีทําให้เห็นแต่ละสายพันธ์ุได้

ชัดเจน การวิจัยคร้ังนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการออกแบบลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากแมลงมวนหน้ากาก เพ่ือเป็นการ

สร้างสรรค์ลวดลายจากส่ิงท่ีมีจริงจากธรรมชาติ ให้แปรผันออกมาเป็นรูปแบบลวดลายกราฟิก โดยใช้องค์ประกอบในการ

ออกแบบ สร้างลวดลายกราฟิกข้ึนมาให้มีลักษณะร่วมสมัย  

 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานมีดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลแมลงมวนหน้ากากและหาแรงบันดาลใจจากภาพถ่ายจากศิลปิน

แต่ละสายพันธ์ุไม่ตํ่ากว่า 10 ชนิด 2. การจัดองค์ประกอบในการออกแบบ 3. การกําหนดรูปแบบการออกแบบลวดลาย 4. การ

กําหนดรูปแบบสีในงานออกแบบลวดลาย 5. การออกแบบลวดลายกราฟิก จํานวน 10 ลวดลาย ในการออกแบบลวดลายจาก

แมลงมวนหน้ากากโดยใช้ลักษณะรูปร่าง รูปทรงจากตัวของแมลง ลวดลายจากปีกท่ีมีลักษณะโดดเด่นคล้ายใบหน้าคน  มาสร้าง

แรงบันดาลใจ สร้างจินตนาการ อาศัยเทคนิคการลดรูปหรือเทคนิคภาพและพื้นเกิดเป็นลวดลายกราฟิก  

 การออกแบบกราฟิกโดยใช้การจัดองค์ประกอบด้วยหลักการซํ้าจนเกิดรูปแบบต่าง ๆ  เป็นการออกแบบตามหลักการ

ออกแบบลวดลาย ผลท่ีเกิดข้ึน คือ สามารถสร้างสรรค์ลวดลายกราฟิกร่วมสมัย รู้สึกคุ้นชินในความเป็นแมลงมวนหน้ากากท่ีมี

รูปแบบท่ีหลากหลาย รวมทั้งการใช้กลุ่มสีคัลเลอร์ฟูล เพ่ือสื่อถึงสีสันของตัวแมลงท่ีมีชีวิตอยู่ในระบบนิเวศ ทําให้เพ่ิมความ

สดใสให้กับธรรมชาติ  และสามารถกระตุ้นให้ทุกคนมองเห็น แสดงความมีคุณค่า และเป็นต้นแบบ ให้นักออกแบบท่ีต้องการ

ศึกษาลวดลายแมลงมวนหน้ากากชนิดนี้ต่อไป 

คําสําคัญ: การออกแบบลวดลาย, แมลงมวนหน้ากาก 
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Abstract 

 “Man-Face Bug” is the bug that its wing look like human faces. Each species has a unique 

patern and colors by terrain. In the natural ecosystem, “Man-Face Bug” are classified as non-breeding 

insect pests. Nowadays, the number of “Man-Face Bug” can be reduced. This research is aimed at 

studying the motif-inspired design by “Man-Face Bug”. To create a pattern from what is actually from 

nature. Variation is a graphical pattern by design elements.  

 The creative process is as follows : 1. Study and get inspiration from photos from each artist of 

at least 10 species. 2. Composition in design 3. Patterned design 4. Designing color patterns in patterned 

designs. 5. Graphic design of 10 patterns. In the design of “Man-Face Bug by the shape of insect, The 

pattern of the wings resembles a human face. 

 Based on techniques to reduce the shape or technique of the image into a graphic pattern. 

The result is the ability to create contemporary graphic designs. And coloring of group to be the color of 

the insect living in the ecosystem. And as a model for designers who want to study the pattern of many 

“Man-Face Bug” species anymore. 

Keywords: Pattern Design, Man-Face Bug 

 

บทนํา 

 แรงบันดาลใจในการศึกษา เรื่อง แมลง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีจํานวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 

75 ของสัตว์ที่พบแล้วในโลกนี้เป็นแมลง มีความหลากหลาย ทั้งในเร่ืองรูปร่างและชีวิตความเป็นอยู่ โดย

ปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ดังน้ันแมลงจึงสามารถอาศัยอยู่ได้ทุกแห่งในโลกน้ี และมีบทบาทสําคัญใน

ระบบนิเวศต่าง ๆ ทั้งในนํ้าและบนบก หน่ึงในแมลงที่ผู้วิจัยสนใจ คือ แมลงมวนหน้าคน มีช่ือเรียกตามท้องถิ่น

ว่า มวนหน้าคน มวนหน้าเปาบุ้นจิ้น หรือมวนหน้ากาก แมลงมวนหน้าคน มีช่ือเรียกว่า Man-faced bug เป็น

แมลงในกลุ่มมวน Hemiptera มีความหมายว่า ปีกมีครึ่งเดียว อยู่ในวงศ์ Pentatomidae (penta) มี

ความหมายว่า ห้า ส่วนคําว่า (tomos) หมายความว่า (selection) ส่วน บรรยายถึงลักษณะเด่นของแมลงใน

วงศ์น้ีว่า มีหนวดแบ่งออกเป็นห้าส่วนหรือห้าปล้อง ลักษณะเด่นของมวนในวงศ์น้ี คือ มีลําตัวเป็นรูปโล่เกราะ

ของทหารโรมัน มวนทุกชนิดในกลุ่มน้ีมีการป้องกันตัวโดยการพ่นสารเคมีที่มีกรด และกลิ่นที่รุนแรงเพ่ือขับไล่

ศัตรู ส่วนในประเทศไทย มีข่าวการพบแมลงชนิดน้ีแทบทุกภาคเหลือเพียงภาคใต้เท่าน้ันที่ยังไม่พบข่าว มวน
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หน้ากากเป็นแมลงที่มีสีสันโดดเด่น โดยส่วนใหญ่ แต่งแต้มบริเวณโคนปีกคู่หน้าซึ่งมองผิวเผินคล้ายหน้าคน จึง

ทําให้มีช่ือเรียกแตกต่างกันไป พืชอาหารของมวนหน้ากากเป็นพืชในกลุ่ม มะม่วง มะกอก มะปราง สาเหตุที่

หลายคนอาจใช้ช่ือว่า มวนลําไย เนื่องจากพวกมันอยู่ในวงศ์เดียวกับแมลงมวนลําไย คือ Pentatomidae 

(ผู้จัดการออนไลน์, 23 กันยายน 2559) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แมลงมวนหน้ากากสายพันธุ์ต่างๆ 

(ที่มา : ตกแตง่ภาพโดย เกษตร แก้วภักดี) 

 ประเสริฐ ศิลรัตนา (2538, น.5) ได้กล่าวไว้ว่า “มนุษย์ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบและลวดลาย

ของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ มาสร้างสรรค์ดัดแปลงให้เป็นผลงานการออกแบบลวดลายอยู่เสมอมา นับต้ังแต่

อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งรูปแบบที่มองเห็นด้วยตาเปล่าในอดีต จนกระทั่งถึงรูปแบบที่มองเห็นด้วยเครื่องช่วยใน

ปัจจุบัน” จากแรงบันดาลใจในการศึกษาเรื่อง แมลงมวนหน้ากาก เป็นชนิดแมลงที่มีความเหมาะสมเร่ือง

ลวดลายที่โดดเด่นอยู่ในธรรมชาติ ในการสร้างสรรค์ลวดลายถือเป็นศิลปะประยุกต์รูปแบบหน่ึง ที่สามารถนํา

รูปแบบมาเพ่ือสร้างหรือสานจากสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติและองค์ประกอบทางศิลปะให้ปรากฏเป็นรูปแบบลักษณะ

ลวดลายที่มีคุณค่ามากขึ้นกว่าลวดลายเดิม การออกแบบลวดลายแมลงมวนหน้ากากมีจุดมุ่งหมายในการ

สร้างสรรค์เพ่ือนําไปเป็นต้นแบบลวดลายทางด้านงานกราฟิก โดยเป็นลักษณะของการออกแบบพ้ืนผิว 2 มิติ 

เพ่ือเป็นสื่อกลางสําหรับถ่ายทอดข้อความ ความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 

เพ่ือให้เข้าใจและรู้เรื่องโดยใช้ประสาทตาในการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ นับต้ังแต่หลักการเบ้ืองต้นของศิลปะ รวมถึง

การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นํามาใช้ในการผลิตวัสดุกราฟิก นอกจากน้ียังต้องมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี

ใหม่ ๆ ซึ่งจะสามารถนํามาใช้ในการออกแบบกราฟิก  

 การพัฒนางานออกแบบลวดลายให้ทันยุคสมัยนําไปใช้ในการปฏิบัติงานทางกราฟิก ได้กําหนดการ

จัดทํารูปแบบของลวดลาย ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสร้างและออกแบบลวดลายและการกําหนดค่าสี
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ใช้สีที่มีลักษณะความรู้สึก สนุกสนาน มีชีวิตชีวา กระตือรือร้น ปราดเปรียว สื่อถึง ความสดใส ความสุข วัยรุ่น 

คือสีประเภท คัลเลอร์ฟูล (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2549 : น.20) เพ่ือนําลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ไปประกอบงาน

รูปแบบของที่ระลึก สื่อประเภทต่าง ๆ โดยใช้การออกแบบที่หล่อหลอมท้ังประสบการณ์ ความคิด จินตนาการ 

หลักการออกแบบลวดลาย และองค์ประกอบทางศิลปะเข้าด้วยกัน มีความร่วมสมัย โดยใช้กรรมวิธีที่แตกต่าง

กันออกไปตามลักษณะของการพัฒนาลวดลาย และเน่ืองจากการออกแบบลวดลาย การวิเคราะห์ให้รู้ถึงสิ่งที่

เก่ียวข้องต่าง ๆ จะทําให้ลวดลายที่ออกแบบขึ้นมาประสบผลสําเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่สามารถ

ถ่ายทอดออกมานําเสนอให้แก่กลุ่มนักออกแบบในสายวิชาชีพต่าง ๆ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจรูปแบบของแมลง

มวนหน้ากากน้ีได้ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือออกแบบลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากแมลงมวนหน้ากาก สร้างสรรค์ลวดลายกราฟิกในรูปแบบ

ไฟล์ดิจิทัล 

งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 สมบัติ ประจญศานต์ (2555) ได้ศึกษาเก่ียวกับ การออกแบบลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติจากลวดลายส่วน

ประดับของปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรัมย์ จากการวิจัยเพ่ือศึกษาลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอมท่ี

สําคัญในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการคัดเลือกลวดลาย และนํามาออกแบบสร้างสรรค์ลวดลายเรขาศิลป์ 2 มิติ           

ให้มีลักษณะร่วมสมัย และเสนอแนวทางการนําลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติ ไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ โดยผู้วิจัยได้ใช้การสํารวจและบันทึกภาพลวดลาย ร่างความคิด ออกแบบลายต้นแบบรวม 14 ลาย

และพัฒนาชุดของลาย นําไปสู่การเผยแพร่ต่อกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 กลุ่มทดลองการผลิตสินค้าตาม

ลวดลายที่ออกแบบขึ้นจํานวน 3 ผลิตภัณฑ์ 

 นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ (2555) ได้ศึกษาเก่ียวกับ การออกแบบลวดลายดอกไม้ในวังสวนสุนันทา

เป็นงานออกแบบเชิงสร้างสรรค์โดยการนําเอาดอกไม้ที่เคยปลูกอยู่ในวังสวนสุนันทา มาทําการออกแบบให้เป็น

ลวดลายใหม่ ๆ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ในการศึกษาในคร้ังน้ี ได้ใช้ตัวผลิตภัณฑ์ที่นําเอาลวดลายลง

ไปประดับตกแต่งเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในที่น้ีคือ กรอบรูป กระดาษห่อของขวัญ และกล่องใส่ของขวัญหรือของที่ระลึก 

 ปิยะนุช ไสยกิจ, เกรียงศักด์ิ เขียวมั่ง, นพคุณ นิศามณี (2558) ศึกษาลวดลายกราฟิกบนผ้าไหมมัดหมี่

อําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นการศึกษาเก่ียวกับลวดลายผ้าไหมมัดหมี่ ประวัติ 
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โครงสร้างของลวดลายผ้า ไหมมัดหมี่ การสร้างลวดลาย แนวความคิดในการออกแบบ ซึ่งผู้วิจัยได้กําหนด

ขอบเขตของการวิจัย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้กําหนดไว้ โดยผลการวิจัยได้ศึกษาลวดลาย

กราฟิกผ่านกลุ่มผู้เชียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือหารูปแบบลวดลาย แล้วจึงนําไปประเมินกลุ่มนักออกแบบกราฟิก นัก

ออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือหาความพึงพอใจในลวดลายไฟล์ดิจิทัล หลังจากน้ันจึงนําลวดลายไปประกอบ

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือสอบถามกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประเมินความพึงพอใจการใช้ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ต้นแบบใน

ศาลาไหมไทย  

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

 วิธีการดําเนินวิจัยสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของแมลงมวนหน้ากาก และศึกษา

ความงดงามของภาพถ่ายมาโครชนิดของแมลงมวนหน้ากาก โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากรูปแบบของลายปีก

ของแมลงมวนหน้ากากที่มีลักษณะหาชมในปัจจุบันได้น้อย มีความโดดเด่น ในเรื่องเส้นสาย เรื่องสีสัน  เรื่องความ

คล้ายใบหน้าคน ทําให้สามารถบ่งบอกถึงองค์ประกอบลาย คือตัวลายได้ชัดเจน และสามารถนํามาเป็นต้นแบบ

ในการออกแบบจัดประกอบลวดลาย ได้ตามหลักการองค์ประกอบลาย จนเป็นลักษณะภาพกราฟิกได้อย่าง

เหมาะสม การออกแบบลวดลายแมลงมวนหน้ากากจากแรงบันดาลใจ โดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์หลักการ

ออกแบบลวดลายในลักษณะที่มาของเค้าโครงเดิมจากลายบนปีกมวนหน้ากาก จากน้ันนํามาจัดองค์ประกอบ

ของลาย เช่น ขนาดสัดส่วน ช่วงจังหวะ บริเวณ  ที่ว่าง ทิศทาง รวมถึงการใช้หลักการจัดองค์ประกอบลวดลาย

ที่เน้นความสมดุลของสิ่งที่ซ้ําหรือเหมือนกัน เป็นการนําเอาส่วนประกอบที่มีรูปลักษณะเหมือนกัน มาจัด

องค์ประกอบเข้าด้วยกันให้ประสานและกลมกลืน (ประเสริฐ ศีลรัตนา, 2538) โดยพัฒนาการออกแบบ 3 

ขั้นตอน ขั้นที่หน่ึงออกแบบลวดลายจากเค้าโครงเดิม ขั้นที่สองนําลวดลายมาจัดองค์ประกอบตามหลักการ

ออกแบบโดยใช้ลวดลายรูปแบบพ้ืนที่สี่เหลี่ยมใน  การกําหนดลวดลาย (พีนาลิน สาริยา, 2549, น.9) ขั้นที่สาม

ใช้หลักในการออกแบบลวดลายประเภทสมดุลของสิ่งที่ซ้ํากัน หลังจากน้ันได้กําหนดสีให้ลวดลายตามแบบ

ธรรมชาติ แล้วพัฒนากําหนดใช้สีทางสิ่งพิมพ์ ชุดสีคัลเลอร์ฟูล ในชุดสีโดนใจ (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2549, น.20) 

ออกมาเป็นลวดลายมวนหน้ากากที่ต้องการ 
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รูปที่ 2 แมลงมวนหน้ากากที่คัดเลือกมาทั้งหมด 10 แบบ 

(ที่มา : ตกแตง่ภาพโดย เกษตร แก้วภักดี) 

 
 

 

 

 

 
รูปที่ 3 ลําดับการออกแบบลวดลายจํานวน 1 ลาย 

(ที่มา : ตกแตง่ภาพโดย เกษตร แก้วภักดี) 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการได้ลวดลายแบบสมบูรณ์ 

(ที่มา : ตกแตง่ภาพโดย เกษตร แก้วภักดี) 

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1780 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ผลการวิจัย 

 จากกระบวนการสร้างสรรค์การออกแบบลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากแมลงมวนหน้ากากได้

ออกแบบลวดลายด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ลวดลายที่ทําการออกแบบมาทั้งหมด 10 ลวดลาย 

มีความโดดเด่นทั้งด้านลวดลายร่วมสมัยและสีสันที่กําหนดไว้ตามชุดสีโดนใจ ชุดสีคัลเลอร์ฟูล และสามารถ

ออกแบบเป็นชุดลายย่อยได้อีกจํานวนมาก ทําให้เกิดต้นแบบทางงานศิลปะและการออกแบบลวดลายกราฟิก

เป็นพ้ืนฐานในการนําไปประยุกต์ใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ อัตลักษณ์ ของที่ระลึก ตามท่ีต้องการ รวมทั้งสามารถ

ให้แนวทางแก่นักออกแบบ หรือกลุ่มนักศึกษา มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ออกแบบลวดลายออกมาใหม่

หรือเป็นงานร่วมสมัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ลวดลายจากการออกแบบ 10 ลวดลาย 

(ที่มา : ตกแตง่ภาพโดย เกษตร แก้วภักดี) 
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รูปที่ 6 การนําลวดลายไปประยุกตใ์ช้กับส่ือประชาสัมพันธ ์

(ที่มา : ตกแตง่ภาพโดย เกษตร แก้วภักดี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

รูปที่ 7 การประยุกต์ใช้ในของที่ระลึก 

(ที่มา : ตกแตง่ภาพโดย เกษตร แก้วภักดี) 
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สรุปผล 

 จากการศึกษาเร่ืองราวจากแมลงมวนหน้ากาก และศึกษาลวดลายบนปีกในระยะใกล้ในตระกูลของ

แมลงมวนหน้ากากจากภาพถ่ายมาโครของ Pascal Goet www.pascalgoet.fr/ ได้สร้างแรงบันดาลใจในการ

นํามาพิจารณาในการเลือกแบบตามขั้นตอน จากตัวลาย สีของแมลง รูปแบบหน้าตาเหมือนคน เพ่ือให้ออกมา

ในแต่ละแบบจํานวน 10 ชนิด เพ่ือเข้าสู่กระบวนการออกแบบลวดลาย ในการออกแบบลวดลายสิ่งที่ผู้วิจัยได้

ต้ังวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างลวดลายกราฟิก การออกแบบลวดลายซึ่งอาศัยการจัดองค์ประกอบของลวดลาย 

ในการจัดทําต้นฉบับขั้นต้น ด้วยการร่างแบบจากแมลงมวนหน้ากากต้นฉบับแล้วคลี่คลายออกมาเป็นโครงสร้าง 

หลังจากน้ันใช้หลักการจัดองค์ประกอบลวดลายการใช้สมดุลและกรอบสี่เหลี่ยมโดยใช้โปรแกรมสําเร็จทาง

คอมพิวเตอร์ ในการจัดทํารูปแบบทางออกแบบกราฟิก อีกทั้งยังได้กําหนดสีทางการพิมพ์ในชุดสีโดนใจ ของ

ธวัชชัย ศรีสุเทพ ชุดสี คัลเลอร์ฟูล มาจัดทําให้ต้นแบบลวดลายมีสีสันที่เหมาะสมสําหรับการนําลวดลายแมลง

มวนหน้ากากไปประยุกต์ใช้ในงานกราฟิก อีกทั้งสามารถเป็นแนวทางให้นักออกแบบลวดลายได้เห็น

กระบวนการออกแบบลวดลายนําไปปรับใช้ในการออกแบบลวดลายรูปแบบอ่ืนเกิดเป็นลวดลายสร้างสรรค์

ขึ้นมาใหม่ได้  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณภาพถ่ายมาโครจาก Pascal Goet สวนสัตว์แมลงสยาม อําเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบลวดลายทุกท่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้ให้การ

สนับสนุน ซึ่งช่วยให้การทําวิจัยดําเนินไปด้วยดี 
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การออกแบบเลขนศิลปส์ิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยสร้างสรรค์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1). เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขต

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 2). เพื่อออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวน

หลวง กรุงเทพมหานคร 

ข้ันตอนในการดําเนินงานเร่ิมจากการศึกษารวบรวมข้อมูลภาคเอกสารและข้อมูลภาคสนาม เพ่ือวิเคราะห์หา     

อัตลักษณ์ของชุมชน วิเคราะห์ข้อมูล และการสัมภาษณ์เชิงลึก นําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบให้

สามารถสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อย่างชัดเจน และสรุปประเมินผลงาน

ออกแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาผลงานให้มีความสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ

ชุมชน ซ่ึงพบว่า อัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สามารถสื่อสารได้จากสิ่งท่ีเป็นเอกลักษณ์

ทางศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ได้แก ่วิถีชีวิตชุมชนริมน้ํา การผสมผสานระหว่าง 3 วัฒนธรรม คือ ชาวไทยจีน ไทยพุทธ 

และไทยมุสลิม งานสถาปัตยกรรม คือ ศาลเจ้า วัด และมัสยิด และสิ่งท่ีโดดเด่นของชุมชน คือ ขนมข้าวต้มมัด โดยงาน

สร้างสรรค์สามารถสรุปเป็นผลงานออกแบบดังนี้ การใช้ชุดตัวอักษร การใช้สี สัญลักษณ์นําโชค (Mascot) ชุดสัญลักษณ์ภาพ 

(Pictogram) และป้ายแผนผังแสดงพ้ืนท่ีชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (Map) โดยนําผลงานการ

ออกแบบมาประเมินผลกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พบว่า ผลงานการออกแบบสามารถ

สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ได้ในเกณฑ์ระดับท่ีดีมาก และภาพรวมของการ
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ออกแบบสามารถเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนได้ผลอยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดี ซึ่งคาดว่าจะส่งผลถึงการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

ให้กับชุมชน 

คําสําคัญ : เลขนศิลป์, อัตลักษณ์, สัญลักษณ์ 

 

ABSTRACT 

This research of creative work has the objectives: 1. To study and analyze the identity of the 

community after Wat Pak Bo in Suan luang District of Bangkok and 2. To design the environmental graphic 

supporting to the identity of this community 

Then, the step to conduct the research begins from studying to gather information from 

government documents and field data. After that, it can analyze to find the identity for analyzing 

information and interviewing in depth. Later, it has brought the information from studying to apply in 

designing enabling to reflect the identity obviously and then make a summary of designing work 

assessment by the relevant experts. Thus, it can develop to have the perfect works with benefit to support 

the identity.  Additionally, after analyzing information in this subject it was found that people can 

communicate from the cultural unique symbols and community life style; namely, water front life style 

community combining between 3 cultures, such as Thai-Chinese people, Thai-Buddhist people and Thai-

Muslim people. Then, architecture is shrines, temples and mosques and prominent of the community is 

banana with sticky rice. Besides, this creative work can be created as the designing works, such as font, 

colors, mascot, pictogram and billboard chart showing of the area. Importantly, it has brought the 

designing work taken on the assessment with the relevant experts and the professionals. As the result, it 

was found that the designing work can reflect of the identity in excellent level as well as the overall of 

designing supporting the identity in good level expected of creating the good image for it.  

Keywords:  graphic, identity, symbols 

 

บทนํา 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการพัฒนาที่สําคัญได้แก่การยกระดับ

คุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีกินดี สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ซึ่งรากฐานการพัฒนาที่

สําคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างย่ังยืนคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มหาวิทยาลัยเกษม
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บัณฑิตจึงมีความตระหนักและให้ความสําคัญต่อการบริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะด้านการพัฒนาชุมชน 

ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาสําคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างย่ังยืน ด้วยความร่วมมือของคณะวิชา 

หน่วยงานภายใน ได้แก่ ศูนย์บริการวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สํานักบรรณสาร ฯลฯ 

และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ วัดปากบ่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ โรงเรียนวัดปากบ่อ ชุมชนหลังวัดปากบ่อ 

ชมรมผู้สูงอายุ สํานักงานเขตส่วนหลวง ตลอดจนผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ ร่วมกันจัดโครงการบริการ

วิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมขึ้น โดยนําสถาบันหลักในชุมชนคือสถาบันครอบครัว 

(บ้าน) สถาบันศาสนา (วัด) และสถาบันการศึกษา (โรงเรียน) มาเป็นกลไกและแกนกลางในการพัฒนาเพ่ือสร้าง

ชุมชนให้เข้มแข็งและย่ังยืนอย่างแท้จริง ภายใต้โครงการ “โมเดลเกษมบัณฑิตร่วมบูรณาการ บ้าน-วัด-โรงเรียน 

(บวร) สู่การพัฒนาชุมชนที่ย่ังยืน : ปากบ่อโมเดล” โดยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ท่านพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยได้ยึดเป็น

แนวปฏิบัติ (ศูนย์บริการวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. ม.ป.ท.: 30-33) 

ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เป็นชุมชนขนาดกลางแห่งหน่ึงต้ังอยู่ท่ามกลางชุมชนเมืองในซอยอ่อนนุช 35 

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพ้ืนที่อาศัยของผู้ที่มีรายได้น้อย พ้ืนที่ชุมชนติดด้านหลังวัด

ปากบ่อ ซึ ่งเป็นสํานักปฏิบัติธรรมประจํากรุงเทพมหานคร แห่งที ่ 40 และถือเป็นศูนย์กลางในการจัด

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน จุดเด่นและความน่าสนใจของชุมชนคือ ความผสานกลมกลืนทางวัฒนธรรม เพราะ

นอกจากวัดปากบ่อแล้ว ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ยังมีมัสยิดและศาลเจ้า ชาวชุมชนอยู่ร่วมกันได้ทั้งไทยพุทธ 

ไทยจีนและไทยมุสลิม มีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในหลากหลายมิติของพ้ืนที่ 

การสร้างเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ ก่อเกิดให้ชุมชนมี

ความเข้มแข็ง มีการพัฒนา และกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นชุมชนต้นแบบในการพัฒนา ด้วย

เหตุนี้ทําให้มีบุคคลภายนอกเข้ามาเยี่ยมเยือนและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนหลังวัดปากบ่อมากขึ ้น 

(ศูนย์บริการวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. ม.ป.ท.: 15-20) 

  หากแต่ชุมชนหลังวัดปากบ่อ มีลักษณะทางกายภาพเป็นบริเวณที่มีเส้นทางสัญจรภายในชุมชนท่ีมี

ความซับซ้อน มีเส้นทางผ่านเข้า-ออกชุมชนได้หลายทางด้วยกัน รวมถึงมีสถานที่สําคัญที่ต้องรับรองบุคคล 

ภายนอกชุมชนเสมอตามวาระและโอกาสต่างๆ ดังน้ัน การแสดงข้อมูลจึงถือเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่จะ

สามารถช่วยอธิบายเส้นทางและตําแหน่งที่ต้ังของสถานที่สําคัญภายในบริเวณชุมชน เลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมจึง
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เป็นสิ่งสําคัญส่วนหน่ึงในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยนําทางให้แก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยม

เยือนในชุมชน และส่งเสริมเอกลักษณ์ทางกายภาพให้กับชุมชน (เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 16) 

 

 

รูปที่ 1  ศิลปวฒันธรรม และวถิีชีวิตชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

จากการเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวจึงเป็นที่มาของงานวิจัยสร้างสรรค์ครั้งน้ี เพ่ือศึกษาแนวทาง การ

ออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพ มหา

นคร ซึ่งนอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยที่ได้จากการบอกตําแหน่งสถานที่ หรือทิศทางเพื่ออํานวยความ

สะดวกแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมคุณค่าในด้านศิลปะ ทําให้เกิดความน่าสนใจ อยู่ในความทรงจําของผู้พบเห็นและ

เป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนอีกทางหน่ึง 

โดยมีสมมติฐานของงานวิจัยสร้างสรรค์ คือ ผลงานการออกแบบสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของ

ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และสามารถเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนได้ และ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยสร้างสรรค์ ได้แก่ 1). เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขต

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 2). เพ่ือออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัดปาก

บ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยสร้างสรรค์น้ี เป็นการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัด

ปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร นําเสนอในรูปแบบชุดตัวอักษร การใช้สี สัญลักษณ์นําโชค 

(mascot) ชุดสัญลักษณ์ภาพ (Pictogram) และป้ายแผนผังแสดงพ้ืนที่ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร (Map) ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างเหมาะสมตามลักษณะสภาพแวดล้อม เอกลักษณ์ทาง

ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน โดยมีกรอบแนวคิดดังรูปที่ 2 

 

รูปที่ 2  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

เลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเป็นกระบวนการสร้างสรรค์หรือการออกแบบเพ่ือใช้ในการสื่อสาร เกิดจาก

การผสมผสานของแนวความคิด ศิลปะ เทคโนโลยีหรือข้อมูล ผ่านทางสื่อในรูปแบบต่างๆ โดยมีองค์ประกอบที่

ใช้ในการทํางาน ซึ่งประกอบด้วยภาพและตัวอักษรเป็นสําคัญ ผู้ออกแบบอาศัยทักษะ ทฤษฎี หลักการ หรือ

กระบวนการคิดมาช่วยในการแก้ปัญหาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูล มีลักษณะ 2 

มิติ และ 3 มิติ ดังน้ัน จึงเริ่มจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนํามาสร้างสรรค์และออกแบบ โดย

กระบวนวิธีสื่อความคิดและสร้างสรรค์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย

สร้างสรรค์ ดังน้ี 

1. การศึกษารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

2. การประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ดําเนินการออกแบบ 

4. การประเมินผลงานออกแบบ 

5. สรุปผลการวิจัยสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ 
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1. การศึกษารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยจําแนกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

 1). ส่วนที่ 1 การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม (Environmental Graphic Design) 

 2). ส่วนที่ 2 ข้อมูลชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ในด้านต่างๆ เช่น 

ลักษณะทางกายภาพ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต เศรษฐกิจชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณี เป็นต้น 

 3). ส่วนที่ 3 อัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

 4). ส่วนที่ 4 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร 

2. การประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและจากการสัมภาษณ์เชิง

ลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร แบบเจาะจง 

(Focused Interview) เพ่ือหาปัจจัยและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนในแง่มุมต่างๆ เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ผลจากการวิเคราะห์สามารถจัดข้อมูลได้เป็น 7 ด้าน ได้แก่ 1. วิถีชีวิต 2. เช้ือ

ชาติ 3. สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 4. สถาปัตยกรรม 5. จิตรกรรม 6. หัตถกรรม 7. สิ่งที่โดดเด่นของชุมชน 

3. ดําเนินการออกแบบ ตามกระบวนการออกแบบ มี 4 ขั้นตอน คือ 

 1). ขั้นตอนการวางแผนการออกแบบ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

 2). ขั้นตอนการออกแบบร่าง (Sketch  Design) 

 3). ขั้นตอนการผลิต นําแบบร่างมาสร้างสรรค์งานออกแบบด้วยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop 

 4). ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล โดยรวบรวมผลงานการออกแบบและจัดเก็บในรูปแบบข้อมูล

ระบบดิจิตอล 

4. การประเมินผลงานออกแบบ 

 การนําเสนอผลงานออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปาก

บ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ชุดตัวอักษร การใช้สี สัญลักษณ์นําโชค (Mascot) ชุดสัญลักษณ์

ภาพ (Pictogram) และป้ายแผนผังแสดงพ้ืนที่ (Map) และการประเมินผลงานออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

 1). ท่านพระครูวรกิจจาทร (เจ้าอาวาสวัดปากบ่อ และเจ้าคณะเขตสวนหลวง) 
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 2). อาจารย์อร่ามรัตน์ บุญยรักษ์โยธิน (ผู้อํานวยการโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ) 

 3). คุณพัชรี จันทร์ไกรทอง (ประธานชุมชนหลังวัดปากบ่อ) 

 4). อาจารย์วรินทร ป่ินทอง (หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 

 5). อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ ์ (อาจารย์ประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเกษม

บัณฑิต) 

 โดยผ่านกระบวนการวิพากษ์และใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของผลงาน

ออกแบบ ดังน้ี 

 1). การสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

  1.1) ความชัดเจน 

  1.2) ความเหมาะสม 

  1.3) การสร้างภาพลักษณท์ี่ดี 

 2). การออกแบบ 

  2.1) มีองค์ประกอบชัดเจน 

  2.2) มีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

  2.3) มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวตามวัตถุประสงค์ 

  2.4) มีคุณค่าในการจดจํา 

  2.5) ความสวยงาม 

 3). การนําไปใช้ 

  3.1) ความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ 

  3.2) ความสามารถในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน 

  3.3) การนําไปใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

  3.4) มีความร่วมสมัย สามารถใช้งานได้กับทุกยุคทุกสมัย 

  3.5) เข้าใจง่าย สื่อความหมายชัดเจน 

5. สรุปผลการวิจัยสร้างสรรค์และข้อเสนอแนะ 
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วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของผลงานออกแบบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยการประเมินจาก

ค่าเฉล่ียของคะแนนแบบ Rating Scale และการสรุปผลความคิดเห็นจากการวิพากษ์ผลงาน 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค ์

งานวิจัยสร้างสรรค์น้ี ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการออกแบบ 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็น และความต้องการเก่ียวกับเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพ่ือ

เสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จากการลงพ้ืนที่จริง การสังเกต 

และการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ 

 1). สัญลักษณ์ภาพ (Pictogram) สถานที่สําคัญต่างๆ ในบริเวณชุมชนยังไม่มี 

 2). ป้ายแผนผังแสดงพ้ืนที่ชุมชนและตําแหน่งสถานที่สําคัญ (Map) ยังไม่มี 

 3). รูปแบบและข้อความตัวอักษรท่ีปรากฏในป้ายและสื่อต่างๆ มีการใช้รูปแบบตัวอักษรที่

หลากหลาย ขาดความเป็นเอกภาพ 

 4). สัญลักษณ์นําโชค (Mascot) ยังไม่มี 

 

รูปที่ 3  ตวัอย่างการใช้ตวัอักษรบนแผ่นป้ายในบริเวณชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

2. สรุปผลการวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์

ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 
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 1). สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์ในบริเวณชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้จําแนกจุดเด่นและสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ ของชุมชนออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 

  1.1) วิถีชีวิต ได้แก่ วิถีชีวิตริมนํ้า 

  1.2) เช้ือชาติ ได้แก่ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ชาวไทยจีน 

  1.3) สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อรุ้งเพชร พระพุทธรูปหลวงพ่อหาญสัมฤทธ์ิ 

ศาลเจ้าพ่อโทงเทง ศาลเจ้าแม่พวงมาลัย 

  1.4) สถาปัตยกรรม  ได้แก่  วัดปากบ่อ  วิหารวัดปากบ่อ  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  ศาลเจ้า

ปึงเถ่ากงหัวป่า  มัสยิดอัลกุ๊บรอ 

  1.5) จิตรกรรม ได้แก่ ภาพเขียนพุทธประวัติ (ภายในอุโบสถหลังใหม่ วัดปากบ่อ) 

  1.6) หัตถกรรม ได้แก่ งานจักสาน หัวโขน 

  1.7) สิ่งที่โดดเด่นของชุมชน ได้แก่ ขนมข้าวต้มมัด 

  จากข้อมูลการวิเคราะห์จุดเด่นและสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ ของชุมชนหลังวัดปากบ่อทั้ง 7 ด้านใน

ข้างต้น ผู้วิจัยได้นําข้อมูลดังกล่าวสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิของชุมชน จํานวน 3 ท่าน เพ่ือให้ความคิดเห็นและ

คัดเลือกอัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบให้มีความเหมาะสมมาก

ที่สุด โดยผลการคัดเลือกอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ ได้แก่ 1). วิถีชีวิตริมนํ้า 2). ความเป็นชุมชน 3 

วัฒนธรรม ประกอบด้วย ชาวไทยจีน ไทยพุทธ และไทยมุสลิม 3). สถาปัตยกรรม ศาสนสถานของชาวไทยทั้ง 

3 วัฒนธรรม คือ ศาลเจ้า วัด และมัสยิด 4). ขนมข้าวต้มมัด 

 2). รูปแบบสัญลักษณ์ภาพ ต้องมีรูปแบบที่ดูแล้วเข้าใจง่าย สามารถสื่อความหมายถึงสถานที่

สําคัญของชุมชนหลังวัดปากบ่อได้ชัดเจน จึงเลือกใช้หลักการออกแบบที่ว่าด้วยการลดทอนของภาพจริง จาก

การเก็บข้อมูลภาคสนามมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ (เอ้ือเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา, 2543: 34)  

 3). ป้ายแผนผังแสดงพ้ืนที่ชุมชนและตําแหน่งสถานที่สําคัญ กําหนดรูปแบบเน้นตามหลักการ 

สร้างและออกแบบแผนที่ ผ่านกระบวนวิธีสื่อความคิดและสร้างสรรค์ด้วยหลักการทางศิลปะ 

 4). สัญลักษณ์นําโชค สามารถสื่อความหมายและเป็นตัวแทนของชุมชนหลังวัดปากบ่อ ซึ่งจาก

ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ชาวชุมชนหลังวัดปากบ่อมีความม่ันใจว่าขนมข้าวต้มมัดของชุมชนหลังวัด

ปากบ่อมีรสชาติอร่อย เป็นที่ถูกใจแก่ผู้ที่ได้รับประทาน และเป็นของฝากจากชุมชนหลังวัดปากบ่อได้อย่างไม่
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เป็นรองที่ใด (พัชรี จันทร์ไกรทอง, สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2560) ดังน้ัน จึงเลือกขนมข้าวต้มมัดมากําหนด

รูปแบบตามหลักการออกแบบสัญลักษณ์นําโชค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหน่ึงที่ออกแบบเพ่ือการสื่อสารระหว่าง

มนุษย์ โดยอาศัยรูปลักษณ์ที่ปรากฏและจากสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นที่มาในการออกแบบ ผ่านกระบวนการคิด

สร้างสรรค์เป็นผลงานออกมา ซึ่งมี 2 ส่วน คือ รูปและความหมาย ผู้รับสารดูสัญลักษณ์แล้วแปลความหมายได้

ต่อเมื่อมีการเช่ือมโยงความคิดกับความจริง โดยมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเข้ามาเก่ียวข้อง (ทอง

เจือ เขียดทอง, 2548: 187) 

ส่วนที่ 2  ผลงานการออกแบบ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการออกแบบผู้วิจัยได้มีข้อกําหนดและสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ

เลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1. การใช้ชุดตัวอักษร 

2. การใช้สี 

3. สัญลักษณ์นําโชค (Mascot) 

4. ชุดสัญลักษณ์ภาพ (Pictogram) 

5. ป้ายแผนผังแสดงพ้ืนที่ชุมชน (Map) 

แนวคิดในการกําหนดรูปแบบและสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ (Idea Concept) 

ผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูล ทฤษฎีและแนวความคิดในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพ่ือ

เสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยนํามาปรับใช้กับผลงานออกแบบ

ดังน้ี 

1. การใช้ชุดตัวอักษร (Font) 

 ในการวางระบบอัตลักษณ์จําเป็นต้องมีการกําหนดแบบตัวอักษรที่ใช้ในงานทั้งระบบ เพ่ือกําหนด

โครงสร้างรวมในความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เน่ืองจากรูปแบบของตัวอักษรทําให้เกิดบุคลิก (personality) 

กับสถานที่ ให้ความหมายและสร้างความประทับใจที่ดีให้กับสภาพแวดล้อมน้ัน (ชยนันท์ ชุติกาโม, 2553: 34) 

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเลือกกําหนดการใช้ชุดตัวอักษรท่ีมีรูปแบบคล้ายตัวอักษรที่ปรากฏบริเวณซุ้ม

ประตูทางเข้าวัดปากบ่อ อาคารและป้ายต่างๆ ในชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดย

แบ่งการใช้ชุดตัวอักษรออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 
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 1). ตัวอักษรหลัก ใช้ในส่วนที่เป็นหัวเรื่อง (Head) กําหนดเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรช่ือ CS 

ChatThai Regular ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวอักษรไทยแนวแคปซูล เส้นหนา มีหัว ตัวอ้วน เส้นลําตัวหรือกระดูก

อักษรลากเป็นแนวตรงไม่โค้งคด ให้ความรู้สึกร่วมสมัย เหมาะสําหรับใช้เป็นตัวพาดหัว มีลักษณะเฉพาะ แต่

ยังคงความชัดเจนและง่ายต่อการมองเห็น 

 2). ตัวอักษรรอง ใช้ในส่วนที่เป็นข้อความ (Text) กําหนดเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรช่ือ           

TH Saraban New Regular และ TH Saraban New Bold เป็นตัวอักษรแบบมีหัว ทําให้มีความชัดเจนและ

ง่ายต่อการอ่าน 

 

รูปที่ 4  ชุดตัวอักษรทีใ่ช้ในการออกแบบเลขนศิลป์ส่ิงแวดล้อมเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ 

เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

2. การใชส้ี (Color) 

 สีเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่ใช้เป็นตัวแทนองค์กรได้เป็นอย่างดี มักมีที่มาจากสีของสัญลักษณ์ที่นัก

ออกแบบสร้างให้เกิดการจดจํา ดังน้ัน ในการวางระบบอัตลักษณ์จึงจําเป็นต้องกําหนดสีอัตลักษณ์และโครงสี

อ่ืนๆ ที่ใช้ร่วมกับสีอัตลักษณ์น้ันขึ้นอีกจํานวนหน่ึง เพ่ือให้การออกแบบมีความยืดหยุ่น แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงไว้

ซึ่งโครงสร้างอัตลักษณ์เดียวกัน (ภักดี ต่วนศิริ, 2556: 71) 
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 เพราะฉะน้ัน สีอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ครั้งน้ี จึงได้มา

จากการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ ซึ่งได้แก่ วิถีชีวิตริมนํ้า ขนมข้าวต้มมัด วัดปากบ่อ มัสยิด

อัลกุ๊บรอ และศาลเจ้าปึงเถ่ากงหัวป่า โดยการเทียบค่าสีจากไทยโทน (Thaitone2.0) ประกอบด้วยกลุ่มโทนสี

หลัก และกลุ่มโทนสีรอง ดังน้ี 

 1). กลุ่มโทนสีหลัก จํานวน 2 สี ได้แก่ สีเขียวตอง (c90 m40 y100 k10) และสีรงทอง (c10 

m25 y100 k0) ซึ่งมีเหตุผลในการคัดเลือกสีดังกล่าวเป็นกลุ่มโทนสีหลัก โดยพิจารณาความหมายของสีและ

ผลกระทบที่มีต่ออารมณ์และความรู้สึก (Eiseman, 2000: P.62-63) ดังน้ี 

  สีเขียวตอง มีความหมายที่เช่ือมโยงถึงใบตองที่ใช้ห่อขนมข้าวต้มมัด และมีความหมายที่ให้

ความรู้สึกถึงความสงบ ความอุดมสมบูรณ์ เป็นธรรมชาติ และมีชีวิตชีวา ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ

ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ 

  สีรงทอง มีนัยยะที่เช่ือมโยงถึงวัดปากบ่อ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมสําคัญของชาวชุมชนหลังวัดปาก

บ่อแห่งน้ี นอกจากน้ียังมีความหมายที่สื่อถึงความอบอุ่น และมิตรภาพ ตามบุคลิกลักษณะของชาวชุมชนหลัง

วัดปากบ่อด้วยเช่นกัน 

 2). กลุ่มโทนสรีอง จํานวน 15 ส ีได้แก่ สีเน้ือ (c5 m15 y30 k0) สีจันทร์ (c5 m15 y75 k0) สี

ทอง (c20 m25 y80 k0) สีนํ้าผึ้ง (c15 m60 y100 k10) สีนํ้าตาล (c40 m70 y80 k30) สีเมฆ (c40 m20 

y15 k5) สีครามฝร่ัง (c100 m80 y0 k10) สีฝุ่นแดง (c20 m90 y80 k0) สีแดงตัด (c20 m100 y100 k30) สี

นํ้ารัก (c50 m60 y60 k30) สีโศก (c50 m5 y50 k0) สีเขียวรงกา (c65 m25 y80 k10) สีเขียวดิน (c90 

m60 y100 k0) สีเขียวใบแค (c100 m70 y100 k10) และสีดําเขม่า (c90 m80 y70 k100) 
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รูปที่ 5  การวเิคราะห์โครงสร้างเกีย่วกับสี จากอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

3. สัญลักษณ์นําโชค (Mascot) 

 แนวทางการออกแบบสัญลักษณ์นําโชคชุมชนหลังวัดปากบ่อ จากการศึกษาข้อมูลอัตลักษณ์ของ

ชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบสัญลักษณ์นําโชคท่ีมีความเหมาะสม ได้แนวคิดในการออกแบบมาจาก

ข้อมูลสิ่งที่โดดเด่นของชุมชน คือ ขนมข้าวต้มมัด ช่ือว่า “ต้มมัด” มีหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส แสดงถึงความเป็น

มิตรไมตรี เปรียบเสมือนไมตรีของคนในชุมชนที่ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกๆ คนที่เข้ามาในชุมชนหลังวัดปากบ่อ

แห่งน้ี 

 

รูปที่ 6  ผลงานออกแบบสัญลักษณ์นําโชคที่สะท้อนอัตลักษณช์ุมชนหลังวัดปากบ่อ 

เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1797 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

4. ชุดสัญลักษณ์ภาพ (Pictogram) 

 เน้นการสื่อสารถึงลักษณะของทัศนสัญลักษณ์ หรือการมองเห็นได้โดยตรง เน่ืองจากเป็นภาษา

พ้ืนฐานที่เข้าใจได้ง่ายที่สุด รูปร่างที่ถ่ายทอดจากสิ่งที่เห็นร่วมกับการใช้หลักการออกแบบที่ว่าด้วยการลดทอน

รายละเอียดของภาพจริง ทําให้เข้าใจได้โดยง่าย (ทองเจือ เขียดทอง, 2548: 193-195) จึงกําหนดรูปแบบของ

สัญลักษณ์ภาพท่ีสามารถสื่อสารถึงสถานท่ีสําคัญต่างๆ ภายในบริเวณชุมชนหลังวัดปากบ่อ จํานวน 13 แห่ง 

น้ันได้อย่างชัดเจน ได้แก่ 

 1). วัดปากบ่อ 2). วิหารวัดปากบ่อ 

 3). ศาลเจ้าแม่พวงมาลัย 4). ศาลเจ้าพ่อโทงเทง 

 5). มัสยิดอัลกุ๊บรอ 6). ศาลเจ้าปึงเถ่ากงหัวป่า 

 7). พิพิธภัณฑ์วัดปากบ่อ 8). สํานักงานกลางวัดปากบ่อ 

 9). โรงเรียนวัดปากบ่อ 10). โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ 

 10). ศูนย์บริการสาธารณสุข 22 12). ท่าเรือ 

 13). บ้านข้าวต้มมัด 

 โดยเลือกใช้หลักการออกแบบที่ว่าด้วยการลดทอนของภาพจริงมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 

การใช้กรอบภาพสัญลักษณ์ใช้รูปทรงวงกลม เน่ืองด้วยวงกลมไม่มีจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุด เป็นการเช่ือมโยง

ความคิดในการสื่อความหมายถึงความสัมพันธ์และความเป็นหน่ึงเดียวของความเป็นชุมชน 3 วัฒนธรรมของ

ชุมชนหลังวัดปากบ่อ 

 การใช้สีของสัญลักษณ์ภาพ กําหนดโดยใช้คู่สีจากกลุ่มโทนสีหลัก 2 สี คือ สีเขียวตอง เป็นสีของ

กรอบสัญลักษณ์ภาพรูปวงกลม และสีรงทอง เป็นสีของสัญลักษณ์ภาพ 

 

รูปที่ 7  แสดงการลดทอนสัญลักษณ์ภาพ ที่สะท้อนอัตลักษณช์ุมชนหลังวัดปากบ่อ 

เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 
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รูปที่ 8  แสดงการลดทอนของภาพจริงในชุดสัญลักษณ์ภาพสถานที่สําคัญในชุมชนหลังวัดปากบ่อ 

เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 
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รูปที่ 9  ผลงานออกแบบชุดสัญลักษณ์ภาพ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ 

เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

5. ป้ายแผนผังแสดงพื้นที่ชุมชน (Map) 

 เป็นแผนผังแสดงรายละเอียดของภูมิลักษณ์ต่างๆ ในพ้ืนที่ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร โดยมีความสัมพันธ์กับรายละเอียดของลักษณะภูมิประเทศบางอย่างที่จําเป็น เช่น แม่นํ้า ลํา

คลอง การออกแบบมีการพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ ของแผนผัง เพ่ือแสดงรายละเอียดที่ต้องการแสดง 

รวมถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นองค์ประกอบพ้ืนฐานของแผนที่ (Basic 

Map Element)  การกําหนดรูปแบบ ขนาด และทิศทางตัวอักษร (อนุสรณ์ รังสิพานิช, ม.ป.ป.) โทนสีที่
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นํามาใช้ในการออกแบบมาจากการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของชุมชน โดยการเทียบค่าสีจากไทยโทน 

(Thaitone2.0) ซึ่งประกอบด้วยโทนสีหลัก และโทนสีรอง 

 

รูปที่ 10  ผลงานออกแบบป้ายแผนผังแสดงพ้ืนที่ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพผลงานออกแบบ 

จากการวิพากษ์ผลงานโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน สามารถสรุปประเด็นต่างๆ ได้ดังน้ี 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นที่สอดคล้องกันว่า ผลงานการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพ่ือ

เสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย สัญลักษณ์นํา

โชค (Mascot) ชุดสัญลักษณ์ภาพ (Pictogram) และป้ายแผนผังแสดงพ้ืนที่ชุมชน (Map) มีรูปแบบที่น่าสนใจ

และเหมาะสม ง่ายต่อการสื่อความหมาย และมีความเป็นเอกภาพ และการเลือกกําหนดใช้ชุดตัวอักษรและการ

ใช้สีเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ มีความเหมาะสมและสื่อความหมายได้ดี 
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2. สัญลักษณ์นําโชค สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน ทํา

ให้เกิดความน่าสนใจ สร้างการจดจําของผู้พบเห็น และเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนได้ 

3. ชุดสัญลักษณ์ภาพ และป้ายแผนผังแสดงพ้ืนที่ชุมชน ง่ายต่อการสื่อความหมายและความเข้าใจใน

สถานที่น้ัน ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และชัดเจน ช่วยเพ่ิมความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้ามาในพ้ืนที่ชุมชนได้เป็น

อย่างดี 

การประเมินคุณภาพผลงานออกแบบจากกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ จํานวน 5 ท่าน โดยการวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยวิธีการคํานวนหาค่าเฉล่ีย ( ) โดยมีเกณฑ์การวัดผลแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

5 คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง / มากที่สุด 

4 คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วย / มาก 

3 คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 2.61 - 3.40 หมายถึง ไม่แน่ใจ / ปานกลาง 

2 คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 1.81 - 2.60 หมายถึง ไม่เห็นด้วย / น้อย 

1 คะแนนเฉล่ียต้ังแต่ 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง / น้อยที่สุด 

สรุปผลการวิเคราะห์ ได้ดังน้ี 

1. ด้านการสะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ยรวม ( ) 

เท่ากับ 4.87 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ มีความชัดเจน ความเหมาะสม และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 5.00, 4.60 และ 5.00 ตามลําดับ 

2. ด้านการออกแบบ ค่าเฉล่ียรวม ( ) เท่ากับ 4.48 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี คือ มีความเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกัน มีคุณค่าในการจดจํา และมีความสวยงามของรูปแบบโดยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 

4.80, 4.80 และ 4.60 ตามลําดับ โดยมีองค์ประกอบชัดเจน และมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวตาม

วัตถุประสงค์ อยู่ในเกณฑ์ระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 และ 4.20 ตามลําดับ 

3. ด้านการนําไปใช้ มีค่าเฉล่ียรวม ( ) เท่ากับ 4.32 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี คือ มีความเป็นไปได้ในการ

นําไปใช้ และเข้าใจง่าย สื่อความหมายชัดเจน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.80 และ 4.60 

ตามลําดับ และความสามารถในการเสริมสร้างอัตลกัษณ์ของชุมชน การนําไปใช้เพ่ือการประชาสัมพันธ์ และมี

ความร่วมสมัย สามารถใช้งานได้กับทุกยุคทุกสมัย อยู่ในเกณฑ์ระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00, 4.20 และ 4.00 

ตามลําดับ 
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สรุปผล 

1.สรุปผล 

 จากการวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชน

หลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปเป็นประเด็นต่างๆ ได้ดังน้ี 

 1). เอกลักษณ์ในด้านต่างๆ ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

ด้านวิถีชีวิต คือ วิถีชีวิตริมนํ้า ด้านเช้ือชาติ คือ ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยจีน ด้านสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 

คือ พระพุทธรูปหลวงพ่อรุ้งเพชร พระพุทธรูปหลวงพ่อหาญสัมฤทธ์ิ ศาลเจ้าพ่อโทงเทง และศาลเจ้าแม่

พวงมาลัย ด้านสถาปัตยกรรม คือ วัดปากบ่อ วิหารวัดปากบ่อ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศาลเจ้าปึงเถ่ากงหัวป่า และ

มัสยิดอัลกุ๊บรอ ด้านจิตรกรรม ได้แก่ ภาพเขียนพุทธประวัติ (ภายในอุโบสถหลังใหม่ วัดปากบ่อ) ด้าน

หัตถกรรม คือ งานจักสาน หัวโขน และด้านสิ่งที่โดดเด่นของชุมชน ได้แก่ ขนมข้าวต้มมัด 

 2). อัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร สามารถสื่อสารได้จาก

สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยผลสรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิชุมชนหลังวัดปากบ่อ ได้คัดเลือก

สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์สําคัญของชุมชนหลังวัดปากบ่อและเป็นสิ่งที่ควรนําไปประชาสัมพันธ์ชุมชนต่อไป คือ วิถี

ชีวิตริมนํ้า ความเป็นชุมชน 3 วัฒนธรรม ซึ่งประกอบด้วย ชาวไทยจีน ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ตลอดจน

สถาปัตยกรรม อันได้แก่ ศาสนสถานของชาวไทย 3 วัฒนธรรม คือ ศาลเจ้า วัด มัสยิด และขนมข้าวต้มมัด 

 3). แนวทางในการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัด

ปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยการนําอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนหลังวัดปากบ่อมา

สร้างสรรค์เป็นผลงานการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

 3.1) การใช้ชุดตัวอักษร (Font) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

  ตัวอักษรหลัก ใช้ในส่วนที่เป็นหัวเรื่อง (Head) ใช้รูปแบบตัวอักษร CS ChatThai Regular 

 ตัวอักษรรอง ใช้ในส่วนที่เป็นข้อความ (Text) ใช้รูปแบบตัวอักษร TH Saraban New  

Regular และ TH Saraban New Bold 

  3.2) การใช้สี (Color) ประกอบด้วยกลุ่มโทนสีหลัก และกลุ่มโทนสีรอง ดังน้ี 

    กลุ่มโทนสีหลัก จํานวน 2 สี ได้แก่ สีเขียวตอง (c90 m40 y100 k10) และสีรงทอง 

(c10 m25 y100 k0) (รูปที่ 5) 



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1803 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

กลุ่มโทนสีรอง จํานวน 15 สี (รูปที่ 5) สามารถนํามาเลือกใช้ได้ตามลักษณะงานและความเหมาะสม 

  3.3) สัญลักษณ์นําโชค (Mascot) คือ ขนมข้าวต้มมัด ช่ือ “ต้มมัด” (รูปที่ 6) 

  3.4) ชุดสัญลักษณ์ภาพ (Pictogram) (รูปที่ 9) 

  3.5) ป้ายแผนผังแสดงพ้ืนที่ชุมชน (Map) (รูปที่ 10) 

  ซึ่งผลงานดังกล่าวสามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆ และประชาสัมพันธ์ชุมชนให้กับบุคคลทั่วไปได้ 

นอกจากน้ี ผลงานการออกแบบสามารถสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ และสามารถเสริมสร้างอัต

ลักษณ์ของชุมชนได้ตามสมมติฐานการวิจัย 

2. การอภิปรายผล 

 จากผลงานการออกแบบท่ีได้จากการวิจัยสร้างสรรค์และนําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มี

ประเด็นความคิดเห็นต่อผลงานการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัดปากบ่อ 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันว่า ผลงานมีความสวยงามของรูปแบบโดยรวม มี

ความเป็นเอกภาพ เข้าใจง่าย มีคุณค่าในการจดจํา สื่อความหมายชัดเจน สามารถสะท้อนอัตลักษณ์และ

เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนหลังวัดปากบ่อได้อย่างเหมาะสม และสามารถนําผลงานมาใช้ได้จริง ดังที่ 

ผลงานวิจัยของ องอาจ สีนุวอ (2555: 76) พบว่า เลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญอย่างหน่ึงที่มีส่วนในการ

แสดงออกถึงอัตลักษณ์ ช่วยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่เข้ามาศึกษา มาเย่ียมเยือนหรือท่องเท่ียว ตลอดจน

ส่งผลถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความน่าเช่ือถือ และยังสามารถพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ได้  

(ธรรมธร ศรีสุรีย์ไพศาล, 2555: 71) 

 ผลสรุปการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิชุมชนหลังวัดปากบ่อ ได้คัดเลือกสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์

สําคัญของชุมชนหลังวัดปากบ่อเป็นอัตลักษณ์ชุมชน คือ วิถีชีวิตริมนํ้า ความเป็นชุมชน 3 วัฒนธรรม ซึ่ง

ประกอบด้วย ชาวไทยจีน ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ตลอดจนสถาปัตยกรรม อันได้แก่ ศาสนสถานของชาวไทย 3 

วัฒนธรรม คือ ศาลเจ้า วัด มัสยิด และขนมข้าวต้มมัด น้ัน มีความสอดคล้องกับ พิบูล ไวจิตรกรรม (2552: 50) 

ที่พบว่า ข้อมูลสําคัญในพ้ืนที่ที่มีต่ออัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เหมาะสมสําหรับนําไปใช้ผสมผสานแนวคิดในการ

ออกแบบ ได้แก่ เอกลักษณ์ในด้านประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ในด้านธรรมชาติ  เอกลักษณ์ในด้านศาสนา 

เอกลักษณ์ในด้านอาหาร เอกลักษณ์ในด้านประเพณีท้องถิ่น เอกลักษณ์ในด้านสถาปัตยกรรม เอกลักษณ์ใน

ด้านสังคม เช่น ความเป็นมิตรของชุมชน และเอกลักษณ์ในด้านอาหารท้องถิ่น เช่น ขนมไทย ของหวาน 
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 ผลงานออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวน

หลวง กรุงเทพมหานคร ควรมีมาตรฐานในด้านการสื่อสารที่เป็นสากล เพ่ือความมีระเบียนแบบแผนเดียวกัน 

โดยการใช้ชุดตัวอักษร การใช้สี สัญลักษณ์นําโชค (Mascot) ชุดสัญลักษณ์ภาพ (Pictogram) และป้ายแผนผัง

แสดงพ้ืนที่ชุมชน (Map) จากผลการวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชน ทั้งน้ี เพ่ือสร้างเอกลักษณ์เฉพาะและง่ายต่อการ

จดจํา สอดคล้องกับทฤษฎีทุนทางวัฒนธรรม  (Cultural  Capital) ของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอ (Pierre Bourdieu) ที่

กล่าวว่า ทุนไม่ได้หมายถึงเฉพาะทุนที่เป็นเงินทองเพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางปัญญา 

และทุนทางสังคม ซึ่งสนับสนุนทฤษฎีสัญวิทยา (Semiotic) ที่เป็นระบบของสัญลักษณ์ทางความคิดของมนุษย์

และทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา เช่น ภาษา รหัส สัญญาณ เครื่องหมาย เป็นความสัมพันธ์กันระหว่าง

รูปสัญญะ (Signifier) และความหมายสัญญะ (Signified) ซึ่งเชื่อมโยงถึงทฤษฎี อัตลักษณ์ (Identity)  เป็น

แนวคิดหรือการปฏิบัติในท้องถิ่นที่ปรากฏในปัจเจกบุคคลและกลุ่มชุมชน (พิบูล ไวจิตรกรรม, 2552: 51) 

3. ข้อเสนอแนะ 

 จากการดําเนินการวิจัยสร้างสรรค์เพ่ือการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ

ชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยขอแยกประเด็นข้อเสนอแนะเป็น 3 ประเด็นหลัก 

ดังน้ี 

 1). ประเด็นการวิจัย 

  การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวน

หลวง กรุงเทพมหานคร ต้องมีการศึกษารวบรวมข้อมูลถึงความเป็นมา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในอดีตถึง

ปัจจุบันของชุมชน เพ่ือให้ตรงประเด็นกับการดําเนินงานด้านการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจาก

การศึกษาพบว่า งานด้านหัตถกรรมของชุมชนหลังวัดปากบ่อ ได้แก่ งานจักสาน และทําหัวโขน ขาดการสืบ

สานจากทายาทในรุ่นต่อๆ มา ทําให้การสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนหลังวัดปากบ่อลดความเด่นชัด

ลง ซึ่งหากสามารถโน้มน้าวให้ทายาทรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าและร่วมกันสานต่องานด้านหัตถกรรมดังกล่าว ชุมชน

หลังวัดปากบ่อจะมีอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นและชัดเจนย่ิงขึ้น 

 2). ประเด็นการนําไปใช้ 
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ผลงานการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวน

หลวง กรุงเทพมหานคร ควรมีการสร้างความเข้าใจก่อนนําไปใช้งาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน 

โดยควรมีคู่มือให้คําแนะนําและอธิบายเก่ียวกับการใช้งาน เพ่ือให้เป็นเอกภาพเดียวกัน 

 3). ประเด็นเก่ียวกับการวิจัยครั้งต่อไป 

  ควรมีการวิจัยสร้างสรรค์แนวทางการออกแบบเลขนศิลป์ในด้านอ่ืน ๆ ที่สะท้อนอัตลักษณ์

ของชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ตลอดจนการศึกษาวิจัยสร้างสรรค์เพ่ือหาแนวทาง 

การออกแบบเลขนศิลป์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนแห่งอ่ืนๆ เป็นการส่งเสริมให้แต่ละชุมชนเห็นถึงความสําคัญ

และดํารงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชนหลังวัด

ปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร น้ี เป็นส่วนหน่ึงของโครงการบริการวิชาการ “โมเดลเกษมบัณฑิต

ร่วมบูรณาการ บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) สู่การพัฒนาชุมชนท่ีย่ังยืน : ปากบ่อโมเดล” โดยได้รับโอกาสและ

การสนับสนุนจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และท่านรองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ 

ชุมแพ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ปรึกษาโครงการวิจัยสร้างสรรค์ ซึ่งต้อง

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบนมัสการท่านพระครูวรกิจจาทร ท่านเจ้าอาวาสวัดปากบ่อ และเจ้าคณะเขตสวนหลวง และ

ขอบพระคุณ คุณพัชรี จันทร์ไกรทอง ประธานชุมชนหลังวัดปากบ่อ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ที่ให้การ

สนับสนุนข้อมูลและให้คําปรึกษา เพ่ือใช้ในการดําเนินงานจนกระทั่งงานวิจัยสร้างสรรค์สําเร็จลุล่วงได้เป็นอย่าง

ดี 

ขอขอบพระคุณผู ้ทรงคุณวุฒิ ซึ ่งประกอบด้วย อาจารย์อร่ามรัตน์ บุญยรักษ์โยธิน ผู้อํานวยการ

โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ  คุณพัชรี จันทร์ไกรทอง ประธานชุมชนหลังวัดปากบ่อ  อาจารย์วรินทร ป่ินทอง 

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และอาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชา

การออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ร่วมวิพากษ์และประเมิน

คุณภาพผลงานการออกแบบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยสร้างสรรค์ครั้งน้ีอย่างดีย่ิง 
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บทคัดย่อ 

 การออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง Armature Mechanic สําหรับงานแอนิเมชั่นประเภท Stop Motion เป็นการ

ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลงานด้านการออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์และการออกแบบภาพเคล่ือนไหว เป็นการผสมผสานศาสตร์

ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนกัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนางานสร้างสรรค์ และงานในระบบอุตสาหกรรมประเภทภาพเคล่ือนไหว

เทคนิค Stop Motion หรือการสร้างภาพเคล่ือนไหวแบบเฟรมต่อเฟรม ซ่ึงผลของการออกแบบพัฒนาได้โครงสร้างท่ีมาจาก

ลักษณะกายวิภาคมนุษย์ ในส่วนท่ีเป็นโครงสร้างของร่างการหลัก ทําหน้าท่ีเหมือนโครงสร้างกระดูกส่วนท่ีเป็นแกนร่างกายจะ

ไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวปรับเปล่ียนได้ ได้แก่ กระดูกส่วนหน้าอก กระดูกส่วนเชิงกราน สะโพก กระดูกแขนขา ส่วนต่อมา

เป็นโครงสร้างกระดูกในส่วนท่ีเป็นข้อต่อ จะมีการขยับปรับเคลื่อนได้ตามการขยับท่าท่างเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของ

มนุษย์ ได้โครงสร้างข้อต่อ 2 ประเภท คือ 1.ข้อต่อแบบอิสระมีลักษณะเป็นข้อต่อแบบลูกบอล และ 2.ข้อต่อแบบข้อพับ ผล

การศึกษาวิจัยในส่วนของวัสดุท่ีเหมาะสมในการออกแบบ มีการทดลองใช้วัสดุต่าง ๆ ชนิดกัน ได้แก่ โครงสร้างหลักของ 

Armature ส่วนหน้าอก ส่วนสะโพก ส่วนประกบจับยึดข้อต่อต่าง ๆ ใช้วัสดุประเภททองเหลือง เพราะเป็นวัสดุท่ีมีความ

แข็งแรง เหนียว และมีคุณสมบัติไม่แข็งกระด้าง มีเนื้ออ่อน สามารถทําการข้ึนเป็นชิ้นส่วนโครงสร้าง ทําการปรับเปลี่ยนรูปร่าง 

เจาะ กลึง ได้อย่างสะดวกกว่าวัสดุ เหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม พลาสลิก ไม้ และในเร่ืองราคาเป็นวัสดุท่ีมีราคาไม่สูงมาก หา

ได้ท่ัวไปจากร้านวัสดุเคร่ืองมือช่างต่าง ๆ ส่วนวัสดุท่ีนํามาใช้ร่วมกันและเป็นวัสดุเสริมสหรับการออกแบบโครงสร้าง ได้แก่วัสดุ 

อะลูมิเนียม เป็นส่วนของน็อต ใช้สําหรับยึดประกอบโครงสร้างข้อต่อต่าง ๆ วัสดุสแตนเลส ใช้ในชิ้นส่วนข้อต่อแบบอิสระหัวลูก

บอล (Ball Joint) วัสดุเหล็กใช้ในชิ้นส่วนกระดูกส่วนแขนขา การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ได้ผลความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามใน

การประเมินค่า 5 ระดับ ท่ีมีต่อผลของการออกแบบโครงสร้าง Armature Mechanic สําหรับงานแอนิเมชั่นประเภท Stop 
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Motion โดยนักออกแบบ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง จํานวน 17 ท่าน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านคุณสมบัติต่าง ๆ 1.ด้าน

ความแข็งแรงทนทาน ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.29 2. ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมในการออกแบบ 4.11 3. ค่าเฉลี่ยความมีมาตราฐาน 

สามารถผลิตใช้ในระบบอุตสาหกรรมได้ท่ี 4.05 และ 4. ค่าเฉลี่ยท่ีมีจํานวน 4.00 ในเร่ืองการเลือกใช้วัสดุท่ีเหมาะสม ,ความ

ปลอดภัย เหมาะสมในการใช้งาน ,การจัดวางองค์ประกอบสัดส่วนมีความเหมาะสม 

คําสําคัญ : ภาพเคลื่อนวไหว, สต็อปโมชั่น, โครงสร้างหุ่นตัวละคร  

 

Abstract 

 The design and development of armature mechanic for Stop Motion animation aims to develop 

the product design and animation design combined with related knowledge which results in the 

development of creative work and industrial work that use Stop Motion animation or frame-by-frame 

animation which results from the design and development of human anatomy. In the main body 

structure, it can be used as the main bones of human skeleton that are not moveable, for example, chest 

bone pelvic bone, hip bone, arm bone, and leg bone. Next, it is the bone structure of joints which is used 

for body movement. There are two types of these joints which are the independent joints shaped like 

ball joints and foldable joints. The results of the study show that the appropriate materials for the design 

are brass materials. In this study, many materials had been tried to use in the main structure of armature 

in the chest part, hip part, and joints. Brass materials are the most appropriate to be used since they are 

strong, sticky, and not hard. The texture is soft and can be molded to be the structure. The brass 

materials can be easily shaped, drilled, and lathed rather than other materials, such as steel, stainless 

steel, aluminum, plastic, and wood. Moreover, brass materials are not very expensive, and they are 

available in stores. In addition, the materials that are used together and auxiliary materials for the design 

of the structure are, for example, aluminum used as screw and used for the attachment of the joint 

structure. The stainless steel is used in the independent joints (ball joints). Steel is used in the bones of 

arm and leg. Regarding the results from the 5-point scale questionnaire about the satisfaction toward the 

design and development of armature mechanic for Stop Motion animation by 17 experts, it was found 

that the highest mean scores are the strength (4.29), the appropriateness of the design (4.11), 
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standardization for use in industrial system (4.05), and the material selection, safety, and appropriate 

organization (4.00), respectively. 

Keywords: Animation, Stop Motion,  Armature Mechanic 

 

บทนํา 

ความสาํคญัของที่มา ปัญหา 

 การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้เข้าสู่ยุค “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งหมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม” หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นเศรษฐกิจที่สร้างความมั่งคั่งผ่านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัฒนธรรม 

ความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างสินค้าที่เป็น “นวัตกรรม” โดยรัฐบาลให้ความสําคัญกับ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งน้ีใน กลุ่มที่ 4 อุปกรณ์ ดิจิตอล Internet of Things และ 

Embedded Technology กลุ่มที่ 5 วัฒนธรรม การสร้างสรรค์ และการเพิ่มมูลค่าบริการ การเปลี่ยนแปลง

โมเดลเศรษฐกิจน้ี  สอดรับกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ที่กําหนดเป็นแนวทางและบรรจุใน

แผน การศึกษาแห่งชาติปี 2560-2574 ซึ่งเริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค.2559 ต่อไป งานด้านแอนิเมช่ันเป็นงาน

อุตสาหกรรมอีกด้านที่จัดอยู่ในประเภทของงานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ การเพ่ิมขีด

ความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) ความคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity) และธุรกิจ (Business) ให้เกิดขึ้นเป็นทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและตอบสนอง

ความต้องการของตลาด แรงงานทั้งในและต่างประเทศ และงานด้านแอนิเมช่ันหรือภาพเคลื่อนไหว ปัจจุบัน

นับเป็นสื่อหลักในการเผยแพร่ โน้มน้าว ชักจูงในการนําเสนอเรื่องราวทางวัฒนธรรม อารยะธรรมความเจริญ

ของประเทศได้เป็นอย่างดี (Zhen Liu,2007) ซึ่งเป็นแนวทางของการการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

 โครงการวิจัยการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างตัวละครสําหรับงานอุตสาหกรรมแอนิเมช่ันประเภท 

Stop Motion Animation เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาและสร้างสรรค์โครงสร้างตัวละครสําหรับงานภาพ 

เคลื่อนไหวที่เป็นระบบงานอุตสาหกรรม โดยศึกษาและพัฒนาโมเดลจําลองโครงสร้างของตัวละครแบบเป็น

เครื่องจักรกลระบบทางกล(mechanic) เป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงที่สามารถนําไปสู่การผลิตในแบบอุตสาหกรรมที่

เจริญเติบโตและก้าวหน้าขึ้นในประเทศไทยปัจจุบัน  อุตสาหกรรมแอนิเมช่ันหรือภาพเคลื่อนไหวในประเทศ

ไทยโดยมากน้ัน น้ันใช้เทคนิคถ่ายทอดผลงานแอนิเมช่ันด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติ ที่ต้องพ่ึงพาการใช้



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1810 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

เครื่องมือประเภทโปรแกรมกราฟิกสําเร็จรูป ในรูปแบบโปรแกรมสองมิติและสามมิติ ที่ผลิตและนําเข้ามาจาก

ต่างประเทศทั้งหมด นับเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียให้ต่างประเทศไปไม่น้อย รวมถึงการต้องพ่ึงพาการพัฒนา

เทคโนโลยีใหม่จากผู้ผลิตโปรแกรมเท่าน้ัน ยังไม่สามารถพัฒนาโปรแกรมกราฟิกสําหรับงานภาพเคล่ือนไหวต่าง ๆ 

ขึ้นมาใช้ได้ด้วยไทยอย่างสมบูรณ์ การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี จึงเป็นทางออกเพ่ือเสริมแนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมแอนิเมช่ันอีกด้าน ที่ใช้เครื่องมือระบบทางกล (mechanic) ที่มีลักษณะเป็นเคร่ืองกล ข้อต่อ 

โครงสร้าง และการเช่ือมต่อที่เป็นอุปกรณ์จากวัสดุประเภทเหล็กอลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืน ๆ ใช้ทักษะทาง

วิศวกรรมเครื่องกล และทักษะทางศิลปะและการออกแบบ สร้างสรรค์และออกแบบตัวละครขึ้นจากวัสดุอ่ืน ๆ

เช่น ยางซิลิโคน เศษวัสดุโฟม ผ้า หรือวัสดุที่หาได้ง่ายในประเทศอ่ืน ๆ โดยใช้ทักษะทางศิลปกรรมขั้นพ้ืนฐาน

และขั้นสูงในการทํางาน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างสรรค์

พัฒนาข้ึนด้วยความรู้ ความสามารถที่สั่งสมเป็นภูมิปัญญาเฉพาะขึ้นมาอย่างยาวนาน จึงเป็นอีกหนทางหน่ึงใน

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และยังส่งเสริมการเรียนรู้ในภาคการศึกษาที่เก่ียวข้องกับงานด้าน

ศิลปะและการออกแบบสื่อแอนิเมช่ัน ส่งเสริมงานสร้างสรรค์แอนิเมช่ันซึ่งเป็นแนวทางวิจัยอีกด้านสืบต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือออกแบบพัฒนาโมเดลโครงสร้างตัวละครสําหรับงานแอนิเมช่ันประเภท Stop Motion ที่เป็น

เครื่องมือแบบระบบทางกล (Armature mechanic) จากวัสดุ เหล็ก อะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

มีสัดส่วนแตกต่างและเหมาะสมกับการออกแบบใช้งานจริงในประเทศไทย  

 2. เพ่ือสร้างแอนิเมช่ัน จากโครงสร้างตัวละครที่เป็นเคร่ืองมือแบบระบบทางกล (Armature 

mechanic) โดยท่ีมีกําหนดเวลาการสร้างผลงานประมาณ 1 นาที เน้นแสดงเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ด้วยโมเดลตัวละครที่ออกแบบขึ้น 

 3. เพ่ือศึกษาพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบโมเดลโครงสร้างตัวละครสําหรับงานแอนิเมช่ันประเภท 

Stop Motion เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนหลักสูตร และสาขาที่เก่ียวข้องในสถาบันการศึกษา 
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กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

 1. แอนิเมช่ันที่ดีและประสบความสําเร็จในการสื่อสาร ขึ้นอยู่กับเร่ืองราวที่เก่ียวข้องกับความมี

เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติน้ัน ๆ ศิลปกรรม วัฒนธรรม อารยธรรมของชาติไทย ความเป็นอยู่ 

สังคม เป็นส่วนพ้ืนฐานที่สําคัญในการกําหนดเร่ืองราว และออกแบบผลงานแอนิเมช่ันขึ้น  

 2. การพัฒนาผลงานแอนิเมช่ันให้ประสบความสําเร็จน้ัน จําเป็นต้องพัฒนาเคร่ืองมือที่สนับสนุนด้าน

เทคนิคการทํางานแอนิเมช่ันขึ้น การออกแบบโครงสร้างตัวละครสําหรับงานแอนิเมช่ันประเภท Stop Motion 

ที่เป็นเคร่ืองมือแบบระบบทางกล (Armature mechanic) ที่ออกแบบขึ้นจะมีความแตกต่างจากโครงสร้างที่มี

ใช้ต่างประเทศที่นํามาศึกษาพัฒนา เช่นในเรื่องขนาดและสัดส่วนที่เหมาะสมกับการออกแบบตัวละคร 

(Character Design) ที่จะอิงตามกายวิภาคหรือลักษณะทางกายภาพของคนไทย รวมทั้งชนิดของวัสดุที่จะ

ทําการศึกษา และสร้างขึ้นให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการใช้งานจริง ระบบขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

ทั้งหมดจะเป็นอีกเคร่ืองมือ และทางเลือกหน่ึงในการสร้างผลงานการออกแบบแอนิเมช่ัน หรือภาพยนตร์

การ์ตูนแบบสามมิติ เพ่ือเสริม หรือทดแทนการใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกสําเร็จรูปในการ

สร้างแอนิเมช่ันแบบสองมิติและสามมิติ และสามารถส่งเสริมพัฒนาขยายงานอุตสาหกรรมการสร้างผลงานแอ

นิเมช่ันให้กับประเทศไทยต่อไปได้ 

      สรุป การออกแบบพัฒนาโครงสร้างตัวละครสําหรับงานแอนิเมช่ันประเภท Stop Motion ที่เป็น

เครื่องมือแบบระบบทางกล (Armature mechanic) จากเหล็ก อะลูมิเนียม หรือวัสดุทดแทนอ่ืน ๆ จะ

สามารถส่งเสริม เป็นทางเลือกอีกด้าน หรืออาจทดแทนในงานอุตสาหกรรมการสร้างแอนิเมช่ันแบบสามมิติ 

และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับประเทศสืบต่อไป 

วิธีการดําเนนิงานวิจัย 

 การวิจัยเร่ืองการออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง Armature mechanic สําหรับงานแอนิเมช่ัน

ประเภท Stop Motion ในครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ใช้วิธีการวิจัยเชิงสถิติพ้ืนฐาน และวิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพร่วมกันในงานวิจัย เพ่ือวิเคราะห์ความพึงพอใจและความเหมาะสมในการออกแบบและพัฒนา

โครงสร้างฯ ครั้งน้ีเพ่ือการส่งเสริมอุตสาหกรรมการออกแบบภาพเคล่ือนไหว แอนิเมช่ันต่อไป โดยที่มีขั้นตอน

ดังต่อไปน้ี 
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 ขั้นที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้าง Armature mechanic ที่มีจําหนาย เผยแพร่โดยทั่วไป และ

ศึกษาตัวเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย 

 ขั้นที่ 2 ออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง Armature mechanic ทดสอบ ทดลองวัสดุและความ

เหมาะสมของโครงสร้าง ท่าทางการขยับเคลื่อนไหว ความทนทาน สวยงามลงตัว 

 ขั้นที่ 3 ประเมินความพึงพอใจ สร้างเครื่องมือในทําแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์นักออกแบบ 

นักวิชาการ ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว ตรวจสอบเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือประเมิน

โครงสร้าง Armature mechanic ที่ทําการออกแบบพัฒนาขึ้นมา 

 ขั้นที่ 4 สรุปผลของการวิจัยออกแบบพัฒนา อภิปรายผลของการประเมินแบบสอบถาม ผลการ

สัมภาษณ์เชิงลึกต่อผลงานโครงสร้าง Armature mechanic อภิปรายสรุปผลทั้งหมด 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

 ข้อมูลการศึกษาวิจัยในด้านโครงสร้าง (Stop–Motion Armature Machining) โดย Tom Brierton 

กล่าวไว้ว่าการใช้วัสดุในการสร้างโมเดลโครงสร้าง (Armature) หรือเป็นโครงกระดูกให้ตัวละครสําหรับ       

แอนิเมช่ันประเภท Stop-motion ยุคแรกมีการใช้วัสดุที่หลากหลายในการออกแบบสร้างขึ้นเช่นเส้นลวดและ

ไม้ต้ังแต่งานออกแบบภาพเคลื่อนไหวในยุคหนังเงียบ (ยังไม่เกิดเทคโนโลยีการบันทึกเสียงลงฟิล์ม) ก็มีการใช้ไม้

สร้างตัวข้อต่อและแกนหมุนตามข้อพับ หัวเข่า ข้อศอก และแขนขาตัวละคร และยุคต่อมาที่นักออกแบบ

ภาพเคลื่อนไหวส่วนมากมักนิยมใช้เหล็กเป็นโครงสร้างตัวละครเพราะช่วยเรื่องการควบคุมการเคลื่อนไหวและ

แสดงท่าทางต่าง ๆ ของตัวละครได้ดีมีความทนทานแน่นหนาแข็งแรงและไม่แตกหักมีความคล่องตัวเมื่อใช้งาน

เมื่อทําการยึดและคลายข้อต่อตัวละครให้แสดงท่าทางต่าง ๆ ได้ดีกว่าวัสดุไม้การทํางาน Stop-motion น้ัน

Richard Taylor จําแนกรูปแบบโครงสร้างหรือโครงกระดูก (skeleton) ตามท่ีมีรูปแบบการใช้เครื่องมือเพ่ือ

สร้างโครงสร้างอยู่หลายประเภทที่ใช้งานกันอยู่ในปัจุบันมีรูปแบบต่าง ๆ กันดังต่อไปน้ี 

  1. โครงสร้างจากลวด (Wire Armature)  

 2. โครงสร้างลวดและไม้ (wood and wire Armature)  

 3. โครงสร้างที่ออกแบบให้มีข้อต่อข้อพับโดยมีลูกบอลเป็นแกนหมุน (Ball and socket joint 

Armature) ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบและรูปร่างของตัวละครท่ีต้องการสร้างสรรค์ Neil 
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Hughesและ Shelley Smithกล่าวไว้ว่าถ้าต้องการให้ตัวละครมีโครงสร้างที่แข็งแรงแม่นยําและมั่นคงพอที่จะ

รองรับนํ้าหนักของตัวละคร แต่ไม่เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนไหวอลูมิเนียมเป็นวัสดุที่นํามาใช้ออกแบบ

โครงสร้างที่เหมาะสมสําหรับการสร้างรูปทรงให้เคลื่อนไหวได้เป็นธรรมชาติ และแนบเนียนซึ่งก็มีราคาแพง

การศึกษาของ Adrianade Melo ได้ทดลองสร้างหุ่นโครงสร้างแบบ Ball and socket Armature (โครงสร้าง

แบบมีเบ้าข้อต่อหรือหลุมที่มีลูกบอลเป็นจุดหมุน) สําหรับงานภาพเคลื่อนไหวแบบ Stop Motion พบว่าทํา

การควบคุมการเคลื่อนไหวบนตัวละครสองเท้าทําได้สมบูรณ์ดีประสบความสําเร็จในเรื่องความสมดุลของ

นํ้าหนักตัวละคร ที่จะนํามาศึกษาและออกแบบพัฒนาต่อในการวิจัยครั้งน้ี 

 การศึกษาผลงานการออกแบบโครงสร้าง Armature Stop motion ที่ผลิตจําหน่ายโดยบริษัท 

Animation Supplies Ltd เป็นบริษัทที่สร้างโครงสร้าง Armature Mechanic ออกวางจําหน่ายในประเทศ

อังกฤษ และการศึกษาอีกโครงสร้างหน่ึงที่มีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งรูปร่างรูปทรงและวัสดุวิธีการ คือ 

โครงสร้าง Armature Stop motion ของบริษัท Kinetic Armatures ทําการทดลอง ประยุกต์สร้างผลงาน

ตามแบบที่ศึกษามาจากภาพและสัดส่วนในอินเตอร์เน็ต แล้วทําการทดลองสร้างขึ้นเองจากการกลึง เจาะ กัด

วัสดุต่าง ๆ ด้วยเคร่ืองมือ CNC เป็นแนวทางสําหรับการศึกษาการทํางาน การใช้งานของข้อต่อช้ินส่วนต่าง ๆ 

เพ่ือกําหนดวิธีการออกแบบเบ้ืองต้น และสร้างความเข้าใจกับข้อต่อต่าง ๆ โครงสร้างหลักของร่างกายต่าง ๆ 

เพ่ือทําการพัฒนา หาจุดเด่นจุดด้อยเพ่ือออกแบบสร้าง Armature ในการวิจัยน้ีต่อไป โดยมีลักษณะดังต่อไปน้ี 

 

รูปที่ 1 ภาพโครงสร้าง Armature Mechanic ที่ทําการศึกษาและสร้างขึ้น ภาพโดยวิสิฐ จันมา ปี 2559 
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 เครื่องมือกลไกของตัวละครรวมทั้งโครงสร้างของตัวหุ่นกลไก จะสําเร็จลงตัวมีความสมบูรณ์อย่าง

แท้จริงได้น้ันจะละเลยหรือข้ามข้อสําคัญและต้องทําความเข้าใจอย่างแท้จริง กับการที่จะเน้นยํ้าในเรื่องกาย

วิภาค ทั้งในโครงสร้างของคนและสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ เพ่ือออกแบบตัวละครที่จะสร้างสรรค์ขึ้นครั้งหน่ึง การสร้าง

เครื่องมือกลไกสําหรับตัวละครจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้เช่ียวชาญและได้รับการฝึกฝนด้านการใช้

เครื่องมือการทํางานเหล็กหรือวัสดุอ่ืน ๆ (ซึ่งอาจนอกเหนือไปจากงานภาพเคลื่อนไหว) เพ่ือเป็นที่ปรึกษาการ

ทํางานเก่ียวกับข้อต่อการหมุนของข้อต่อแบบมีลูกบอลเป็นแกนข้อมือข้อศอก การหมุนแขนทั้งหมดผู้เช่ียวชาญ

ที่ผ่านการทํางานในอุตสาหกรรมการทําเหล็กงานกลึงงานตัดซึ่งรอบรู้และมีประสบการณ์จะช่วยแก้ไขปรับปรุง

งานให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วซึ่งเป็นหนทางที่จะนําไปสู่ความสําเร็จกับการใช้งานและใช้งานใน

คุณสมบัติเฉพาะได้อย่างดีเพราะผู้เช่ียวชาญเหล่าน้ัน ทั้งการทํางานอย่างเต็มประสิทธิภาพความถูกต้องความ

คุ้มค่าใช้จ่ายอย่างที่สุด เรื่องกายวิภาคและการสร้างตัวละครที่ถูกต้องรวมทั้งการทํางานที่เป็นกล้ามเนื้อส่วนที่

คลุมโครงสร้างที่เป็นกลไกจากการกล่าวถึงการหมุนและเคลื่อนที่ของข้อศอกจุดหมุนด้านหลังข้อศอก ที่

มากกว่าจุดหมุนข้อมือซึ่งคุณสมบัติเหล่าน้ีทําให้ต้องสร้างกลไกข้อต่อแบบมีลูกบอลขึ้นถ้ากลไกน้ีเป็นรูปแบบที่

ใช้งานกันมาก ในโครงสร้างหุ่นที่สามารถสร้างลักษณะ โค้งบิดงอ และเคลื่อนที่ของกล้ามเน้ือที่สร้างขึ้นจาก

โฟม (ซึ่งท้ายที่สุดจะคลุมตัวโครงสร้างกลไกหุ่นทั้งหมด) ซึ่งเป็นรูปแบบการสร้างงานแบบสมจริง ข้อควรสังเกต

เรื่องทําอย่างไรที่โครงสร้างกลไกหุ่น (โครงกระดูก) จะพอดีและสัมพันธ์กับตัวละครที่ออกแบบ หรือตัวอ่ืน ๆ ที่

จะสร้างขึ้น ควรสังเกตผลงาน จากข้อต่อที่เคลื่อนที่ การโค้งงอบิดตัวของกล้ามเน้ือจากโครงกระดูกที่สร้าง 

ระบบกลไกที่ใช้สําหรับโครงสร้างหุ่น (armature) จะถูกควบคุมการทํางานด้วยรูปแบบทางกายวิภาคซึ่งจะ

สร้างลักษณะทางกายภาพและบุคลิกภาพของตัวละคร (Character) ประเภทรูปแบบของระบบแขนขาที่จะ

สร้างสรรค์ขึ้น การออกแบบโครงสร้างกลไกตัวหุ่นโครงสร้าง (Armature) และข้อต่อของโครงสร้างฯ จะต้องไม่

มองข้ามหรือทิ้งหลักการ ทางกายวิภาคของสิ่งมีชีวิต เพ่ือสร้างตัวละครโดยจะต้องทําความเข้าใจเร่ืองกาย

วิภาคและการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอย่างถ่องแท้แล้วเท่าน้ัน  การศึกษาตัวอย่างผลงานช้ินย่ิงใหญ่จากประติมา

กรที่เช่ียวชาญและเป็นที่ยอมรับระดับโลกเช่น ไมเคิล แองเจลโล่ หรือโรแดง การยกตัวอย่างผลงานของศิลปิน

เอกด้านประติมากรรมของท้ังคู่ เพ่ือเป็นกรณีศึกษาความสําคัญของผลงานที่กระตุ้นความสนใจของผู้คน การ

แสดงถึงความแตกต่างทั้งแนวความคิด รูปแบบ วิธีการ และยุคสมัยที่ต่างกันของแต่ละคน การตัดสินใจที่จะ
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สร้างผลงานศิลปะช้ินเอกในแต่ละช้ิน โดยการศึกษาข้อมูลทั้งทางเอกสารและตัวโครงสร้างจริงของ Armature 

Mechanic ที่ถอดแบบขั้นต้นทําให้ได้ผลงานการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างในขั้นตอนท้ายสุด 

 

รูปที่ 2 ภาพโครงสร้าง Armature Mechanic ที่ทําการออกแบบและพัฒนาสร้างขึ้นใหม่  

ภาพโดยวิสิฐ จนัมา ปี 2559 

 

รูปที่ 3 ภาพตวัโครงสร้าง Armature แสดงการเคล่ือนไหวแบบเดินและวิ่ง (Walk and Run Cycle) 
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 และในการตอบแบบสอบถามที่ออกแบบจัดทําขึ้นน้ีได้ทําการสัมภาษณ์และทดสอบตัวโครงสร้าง 

Armature mechanic สําหรับงานแอนิเมช่ันประเภท Stop Motion โดยผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นัก

ออกแบบ และนักวิชาการด้านที่เก่ียวข้องกับสายงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และ นักวิชาการ นักออกแบบ

และผู้กํากับภาพเคลื่อนไหวของไทยจํานวน 17 ท่านทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด  

ตารางที่ 1 สรปุแบบสอบถามความพึงพอใจตอ่ผลงานออกแบบโครงสร้าง Armature mechanic 

              สําหรับงานแอนิเมชั่นประเภท Stop Motion 

ความถี่จํานวนผู้ตอบในความพอใจระดับต่าง ๆ 

ลําดับข้อ 5 4 3 2 1 ค่าเฉลี่ย 

1.1 2 11 4 0 0 3.882352941 

1.2 6 5 6 0 0 4 

1.3 5 5 5 2 0 3.764705882 

1.4 8 7 1 1 0 4.294117647 

1.5 6 7 2 2 0 4 

2.1.1 4 5 7 2 0 3.823529412 

2.1.2 5 4 4 2 2 3.470588235 

2.1.3 3 6 5 1 1 3.352941176 

2.2.1 3 6 6 0 2 3.470588235 

2.2.2 2 8 4 2 1 3.470588235 

2.2.3 3 5 8 1 0 3.588235294 

2.2.4 6 6 4 1 0 4 

2.3.1 6 6 5 0 0 4.058823529 

3.1 6 7 4 0 0 4.117647059 

จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 17 person 

 ค่าเฉล่ีย      ตั้งแต ่  3.00 ดีมาก   

   2.50 - 2.99 ดี   

   2.00 - 2.49 พอใช ้   

    1.50 - 1.99 ควรปรับปรุง 

   น้อยกว่า   1.50 ควรปรับปรุงอยา่งยิ่ง 
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สรุปผลค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อตัวโครงสร้างฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตอบแบบสอบถามจํานวน 17 ท่าน 

โดยหัวข้อที่มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุดได้แก่ข้อที่ 1.4 กล่าวถึงความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ได้

คะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 4.29 ลําดับต่อมาคือข้อที่ 3.1 หัวข้อความเหมาะสมในการออกแบบ มีค่าคะแนน

ความพึงพอใจอยู่ที่ 4.11 ลําดับต่อมาข้อที่ 2.3.1 หัวข้อมีมาตรฐาน สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้อย่าง

เหมาะสม ได้คะแนนความพึงพอใจ 4.05 และค่าความพึงพอใจคะแนน 4.00 เท่ากันอีกสามหัวข้อคือ 1.2 ข้อ 

1.5 และข้อ 2.2.4 หัวข้อคือ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม มีความปลอดภัย เหมาะสมต่อผู้ใช้งาน และการจัด

วางองค์ประกอบสัดส่วนมีความเหมาะสม ตามลําดับที่กล่าวมา และจากแบบสอบถามท้ังหมดค่าเฉล่ียโดยรวม

ทั้งอยู่ในขั้นดีมากในทุกหัวข้อ (คะแนน3.00 ขึ้นไป) และในขั้นท้ายที่สุดมีคําแนะนําและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ

จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้ทําการเข้าพบเพ่ือสัมภาษณ์ ทดสอบทดลองโครงสร้างฯดังจะกล่าวในขั้นตอนสรุปผล 

 

สรุปผล 

 สรุปผลของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ได้ผลการศึกษาพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังน้ี 

 1. เพ่ือออกแบบพัฒนาโมเดลโครงสร้างตัวละครสําหรับงานแอนิเมช่ันประเภท Stop Motion ที่เป็น

เครื่องมือแบบระบบทางกล (Armature mechanic) จากวัสดุแกนหลักของหุ่นโครงสร้าง และส่วนข้อต่อต่าง ๆ

โดยใช้เป็นวัสดุทองเหลือง เพราะมีความแข็งแรงและมีคุณสมบัติยืดหยุ่นเหนียว เหมาะแก่การขึ้นรูปร่างด้วย

เครื่องจักร CNC ที่ทําการเจาะกลึงและตัดขึ้นรูปได้ดี และมีการเสริมด้วยวัสดุอะลูมิเนียมในส่วนน็อตประกบข้อ

ต่อ และวัสดุเหล็กบางส่วนเช่นส่วนท่อนแขนและขา แต่วัสดุเหล็กเมื่อนํามาสร้างเป็นวัสดุหลักจะทําให้เกิดสนิม

ได้ในเวลาที่รวดเร็ว วัสดุพลาสลิก PVC ทําการขึ้นรูปด้วยการปร้ินท์สามมิติ มีคุณสมบัติเมื่อนํามาประกอบเป็น

รูปร่างโครงสร้าง Armature mechanic แล้วข้อต่อต่าง ๆ ทําการขยับปรับเปลี่ยนได้ยาก ไม่อยู่ตัวจัดท่าทาง

รูปทรงไม่ได้ดี และโครงสร้างทั้งตัวไม่สามารถยืนได้ การใช้วัสดุพลาสติก PVC เพียงชนิดเดียวจึงมีคุณสมบัติที่

ไม่เหมาะสมต่อการสร้างโครงสร้างฯข้ึน และโครงสร้างที่ทําการออกแบบพัฒนาขึ้นน้ีมีรายละเอียดของ

โครงสร้างฯ ดังหัวข้อต่อไปน้ี 

 2. เพ่ือสร้างแอนิเมช่ันจากโครงสร้างตัวละครที่ เป็นเคร่ืองมือแบบระบบทางกล (Armature 

mechanic) โดยท่ีมีกําหนดเวลาการสร้างผลงานประมาณ 1 นาที เน้นแสดงเทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว
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ด้วยโมเดลตัวละครที่ออกแบบขึ้น โดยสร้างลักษณะการเคลื่อนไหวของขั้นตอนพ้ืนฐานของแอนิเมช่ัน 

(Principle of Animation) ได้แก่การเดิน ว่ิง การเดินลักษณะต่าง ๆ กันในจํานวนเวลาที่กําหนด 

 3. เพ่ือศึกษาพัฒนาความรู้ด้านการออกแบบโมเดลโครงสร้างตัวละครสําหรับงานแอนิเมช่ันประเภท 

Stop Motion เพ่ือประโยชน์ต่อการเรียนหลักสูตร และสาขาที่เก่ียวข้องในสถาบันการศึกษา โดยผลของ

การศึกษาทั้งหมดบันทึกในรูปเล่มเอกสาร มีภาพแสดงขั้นตอนการออกแบบ สัดส่วนวิธีการไว้อย่างชัดเจน 

อภิปรายผล 

 ในขั้นตอนสุดท้ายผลของการออกแบบพัฒนาการศึกษาวิจัยการออกแบบพัฒนาโครงสร้าง Armature 

mechanic สําหรับภาพเคลื่อนไหวประเภท Stop-motion ในคร้ังน้ี เมื่อได้โครงสร้างฯการออกแบบและ

พัฒนาดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้ทําการจดสิทธิบัตร และได้รับอนุญาติให้รับอนุสิทธิบัตรเมื่อ สิ่งประดิษฐ์

โครงสร้าง Armature mechanic สําหรับงานแอนิเมช่ันประเภท Stop motion Animation โดยกระทรง

พานิชย์ได้ออกประกาศให้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

 ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัย เพ่ือความเป็นกลางไร้อคติ

เอนเอียงต่อการสรุปการศึกษาวิจัยเรื่องน้ีฯ ขอกล่าวโดยภาพรวมถึงข้อเสนอแนะ ข้อแนะนําปรับปรุงเพ่ือทําให้

งานวิจัยพัฒนาต่อเน่ืองอย่างสมบูรณ์มากข้ึนต่อไป โดยขอไม่กล่าวถึงช่ือผู้เช่ียวชาญแบบระบุความเห็นของแต่

ละบุคคล (ซึ่งได้กล่าวถึงช่ือไว้แล้วขั้นต้น) และจะไม่กล่าวถึงข้อแนะนําที่ซ้ํากัน แต่ทั้งน้ีผู้ที่สนใจศึกษาสามารถ

อ่านข้อแนะนําทั้งหมดอย่างละเอียดในภาคผนวกของเล่มวิจัยฯ ซึ่งในการสรุปผลการศึกษาวิจัยการออกแบบ

และพัฒนาโครงสร้าง Armature Mechanic สําหรับงานแอนิเมช่ันประเภท Stop Motion โดยทั้งหมดมี 

 - ผู้เช่ียวชาญเสนอแนะว่าควรเพ่ิมจุดเคลื่อนไหวของข้อต่อต่าง ๆ ให้มากขึ้น และหมุนง่ายมากข้ึน 

 - การเคลื่อนไหวข้อต่อบริเวณไหล่และโคนขายังเคลื่อนที่ได้ไม่มีความอิสระมากนัก 

 -วัสดุที่ออกแบบสร้างขึ้นยังมีความอันตรายขอบมุมมีความคมอันตรายต่อการสัมผัสและใช้งาน

ดัดแปลงจัดท่าทางโครงสร้างตัวละคร (มีเหตุการณ์บาดมือผู้เช่ียวชาญไปหน่ึงท่าน) 

 - ควรที่จะสรุปเผยแพร่การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีให้ออกไปสู่วงกว้างเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการออกแบบ

ภาพเคล่ือนไหวประเภท Stop Motion  
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 - ควรมีการปรับฐานโครงสร้างก็คือเท้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือการทรงตัวให้ดีขึ้น การยืนของโครงสร้าง

บางท่าทางและมุมยังยืนไม่ได้ 

 - ควรเพ่ิมเติมการศึกษาการเคลื่อนไหวของข้อต่อกระดูกมนุษย์ให้มากขึ้น เพ่ือการเคลื่อนไหวที่เป็น

อิสระตรงตามธรรมชาติ 

 - ควรจดลิขสิทธ์ิ สร้างพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง อยากให้โครงสร้างสามารถปรับแต่งดัดแปลงโครงสร้าง

ได้อย่างอิสระมากขึ้น ไม่ควรใช้แบบสอบถามที่เข้าข้างประเด็นการศึกษาวิจัยของผู้วิจัยเอง 

 - อยากให้โครงสร้างสามารถปรับแต่งเป็นตัวละครในหลากหลายสัดส่วนมากขึ้นกว่าน้ี โดยสามารถ

ปรับแต่งข้อต่อโครงสร้างต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาถอดใส่ข้อต่อเพ่ือนํามาประกอบใหม่ 

 - ควรผลิตและส่งเสริมให้เน้นไปในทางอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะและการออกแบบ 

 - ส่วนข้อต่อยังฝืดและติดขัด โครงสร้างส่วนลําตัวใหญ่ อาจทําให้ปัจจัยอ่ืน ๆ เช่นฉาก ส่วนประกอบ

ฉากต้องปรับสัดส่วนให้มีความใหญ่ตามไป 

 - ควรจะทดลองใช้งานร่วมกับยางพารา เพราะยางมีเน้ือวัสดุที่มีความแข็งแรง อยู่ตัว แต่ยืดหยุ่น 

ปรับแต่งได้ คิดว่าโครงสร้างอาจจะไม่เหมาะกับพ้ืนผิวตัวละครที่เป็นดินนํ้ามัน 

 - วัสดุสามารถปรับปรุงได้ให้เหมาะกับการผลิตได้ในระบบรูปแบบอุตสาหกรรม 

 - การศึกษาวิจัยฯ มีความเหมาะสมเพราะลดอัตราการใช้งานเคร่ืองมือโปรแกรมซอฟแวร์ เพ่ิมทักษะผู้

ทํางานทางด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหวด้าน Stop Motion ให้มากขึ้น แต่ยังขาดลักษณะเฉพาะที่แต่ง

ต่างกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์โครงสร้างฯ ที่ผลิตจําหน่ายในต่างประเทศ ควรออกแบบสร้างให้ผลิตภัณฑ์

โครงสร้างฯ ที่มีต้นทุนการผลิตตํ่า มีความอิสระต่อการทํางาน อาจมีอายุการใช้งานในระยะเวลาหน่ึง ไม่ต้อง

เป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานที่สุด แต่อาจปรับให้เหมาะกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษา สามารถผลิตในระบบ

อุตสาหกรรมได้ง่าย หรืออาจผลิตด้วยวัสดุอ่ืน ๆ ที่ลดต้นทุนเช่นพลาสติกโพลีคาร์บอเน็ต ก็สามารถที่จะ

ลดน็อตและสร้างโมล (แม่พิมพ์) เพ่ือลดเรื่องความยากในการประกอบโครงสร้างงานวิจัยฯคร้ังน้ีได้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัย ขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักออกแบบภาพเคลื่อนไหวที่เก่ียวข้องกับงาน

ศึกษาวิจัยในครั้ง น้ีเป็นอย่างสูง ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ 

วรรณฤมล กีเยลาโรว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรท่ีช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการพิมพ์สามมิติ 

ขอบพระคุณครอบครัวที่ส่งเสริมสนับสนุนทุก ๆ ด้านตลอดมา คุณคมไผ่ ฉ่ําบุญรอด ผู้ช่วยวิจัย และทุก ๆ ท่าน

ที่ไม่ได้กล่าวถึงที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนโครงการวิจัยน้ีให้สําเร็จลุลวงไปได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

 การออกแบบและพัฒนาชั้นวางของจากขวดนํ้าพลาสติกท่ีปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยโดยการนําเสนอ

แนวความคิดในการออกแบบจากขวดน้ําพลาสติกท่ีใช้แล้วนําทําเป็นเคร่ืองเรือนด้วยการผ่านกรรมวิธีข้ึนรูปด้วยมือท่ีเหมาะสม

เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ภายในบ้านพักอาศัย มุ่งหวังศึกษาวัสดุและคุณสมบัติของขวดน้ําพลาสติกท่ีใช้

แล้วมาวิเคราะห์ทดลองผ่านกระบวนการผลิตเพ่ือให้เป็นเคร่ืองเรือนโดยทําเป็นชั้นวางของอเนกประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์การ

ออกแบบและพัฒนาวัสดุท่ีเหลือใช้เพ่ือลดมลภาวะโลกร้อน  ผลจากการศึกษาทดลองหลากหลายวิธีโดยขึ้นรูปด้วยมือพลาสติก

ไม่สามารถเชื่อมติดกันได้เป็นรูปทรงอีกท้ังยังไม่สวยงามเมื่อน้ําขวดมาต่อเชื่อมกันจนถึงวิธีสุดท้าย วิธีท่ีข้ึนรูปได้ดีคือการย่อย

พลาสติกออกเสียก่อนทําการข้ึนรูป เชื่อมติดกันเป็นแผ่นด้วยวัสดุเรซ่ินเป็นตัวประสานทําให้มีสีสันท่ีคล้ายคลึงธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมด้วยสีของขวดท่ีแตกต่างกัน  แผ่นพลาสติกจากเม่ือนํามาใช้ทําเครื่องเรือนยังต้องอาศัยวัสดุไม้ประกอบเพื่อ

เสริมสร้างความแข็งแรง  ชั้นวางของจะเป็นการทดลองในการทําเคร่ืองเรือนเพ่ือการรับน้ําหนักได้ดี  การออกแบบชั้นวางของ

ต้องการแนวคิดในการนําเสนอเอกลักษณ์แบบท้องถ่ินจากความศรัทธาในศาสนา  แนวทางเดินข้ึนเนิน“บันไดหน้าวัด” แสดง

ถึงการลดหล่ันเป็นชั้น ๆ เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานํามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการออกแบบและตกแต่งให้สวยงาม  ผล

การศึกษาชั้นวางของจากขวดน้ําพลาสติกท่ีปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยตอบสนองกับพฤติกรรมความต้องการด้วยวิธีการใช้

งานได้แบบอเนกประสงค์ ของกลุ่มคนท่ัวไปในพ้ืนท่ีใช้สอยของห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน 

คําสําคัญ: ชั้นวางสิ่งของ, ขวดน้ําพลาสติกท่ีใช้แล้ว 
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Abstract 

Product design and development of plastic bottles shelf that can be adjustable for lots of 

benefits by using used bottles for concept designed. Hand forming for used bottles are proceed for any 

customer requirement .Expectation for study and understand of used bottles material and properties to 

transform to multi-function shelf. Main propose of concept design is to reduce global warming pollution.  

The result of this experiment identified that the best way to transform plastic bottles is splitting to little 

part before forming by resin. That make the bottles connect to each other and still same bottles color. 

This part is not being strong enough to be formed to shelf. Therefore, wood is using for connected plastic 

part for make it stronger and supportable. Conceptual for design this shelf is from Thai Northern 

traditional; Temple Stair. The Temple stair is in descending order and movement that make it beautiful 

and suitable for this concept. The response from customers are satisfied on multi-function shelf because 

of suitable with their requirement and their room. 

Keyword : Shelves, Used plastic water bottles. 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

            การออกแบบเคร่ืองเรือนสําหรับวางสิ่งของต่าง ๆ ภายในบ้านด้วยการนําวัสดุที่ใช้แล้วสามารถนํา

กลับมาใช้ใหม่ ช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลาสติก, 2556 : ออนไลน์) ให้เป็นเคร่ืองเรือนประเภทต่าง 

ๆ  แบบลอยตัว เช่นช้ันวางของอเนกประสงค์ปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยให้ได้หลากหลายรูปแบบ มุ่งหวัง

ศึกษาวัสดุและคุณสมบัติของขวดนํ้าพลาสติกที่ใช้แล้วมาวิเคราะห์ทดลองผ่านกระบวนการผลิตเพ่ือให้เป็น

เครื่องเรือน  แนวคิดในการออกแบบช้ันวางของต้องการนําเสนอเอกลักษณ์แบบท้องถิ่นจากความศรัทธาใน

ศาสนา  ตามแนวทางเดินขึ้นเนิน“บันไดหน้าวัด” แสดงถึงการลดหลั่นเป็นช้ัน ๆ มีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา

นํามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการออกแบบและตกแต่งให้สวยงาม  ผลการศึกษาช้ันวางของจากขวดน้ํา

พลาสติกที่ปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยตอบสนองกับพฤติกรรมความต้องการด้วยวิธีการใช้งานได้แบบ

อเนกประสงค์ ของกลุ่มคนทั่วไปในพ้ืนที่ใช้สอยของห้องต่าง ๆ  ภายในบ้าน 
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ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

การออกแบบและพัฒนาช้ันวางของจากขวดนํ้าพลาสติกที่ใช้แล้วแบบเอนกประสงค์ที่ เลื่อน

ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ สําหรับผู้ใช้ภายในบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก   

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือการออกแบบและพัฒนาช้ันวางของจากขวดน้ําพลาสติกที่ใช้แล้ว 

 2. เพ่ือศึกษาคณุสมบัติของวัสดุที่นํามาใช้ในการออกแบบและพัฒนาช้ันวางของจากขวดน้ําพลาสติก 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินงาน 

 โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปผลจาก สัมภาษณ์ แบบสอบถามจํานวน 100  คนและ

การทดสอบวัสดุและกรรมวิธีการผลิตเพ่ือความสมบูรณ์ของช้ันวางของจากขวดนํ้าพลาสติก 

การศึกษางานวิจัย 

การออกแบบและพัฒนาชั้นวางของจากขวดนํ้าพลาสติกที่ปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย ได้ศึกษา

ค้นคว้าเอกสารและงานโครงการที่เก่ียวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวข้อ ดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของช้ันวางของ 

พฤติกรรมการใช้งานและขนาด สัดส่วนที่เหมาะสมของช้ันวางของ 

ข้อมูลวัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสม 

งานวิจัยและงานโครงการท่ีเก่ียวข้อง 

การประดิษฐ์ช้ันวางของเอนกประสงค์จากโครงเก้าอ้ี (ธนพล เจริญสัตย์สุนทร.โครงงานสิ่งประดิษฐ์ช้ัน

วางหนังสือ, 2556. : ออนไลน์) เป็นแนวความคิดที่ได้มาจากการพัฒนาคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ช้ารุดและใช้

การไม่ได้ ให้เกิดคุณค่าและมีประโยชน์เพ่ิมขึ้น ขั้นตอนการประดิษฐ์น้ัน ได้นําอาโครงเก้าอ้ีที่ชํารุดมาดัดแปลง

เป็นช้ันวางของและนําไม้อัดมาประกอบจัดท้าเป็นลิ้นชักเข้าด้วยกัน โดยอาศัยหลักความรู้และสอบถามผู้มี

ประสบการณ์ด้านช่างมาสร้างรูปแบบการท้าช้ันวางของเอนกประสงค์และจัดหาวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเช่น 

ไม้ไผ่มาจักสานลวดลายประกอบเพ่ือเพ่ิม สีสัน ตกแต่งให้สวยงาม และให้เกิดประโยชน์มากที่สุดช้ันวางของ
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เอนกประสงค์จากโครงเก้าอ้ีน้ีสามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น เก็บอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า และ

ด้านบนของช้ันใช้เป็นโต๊ะสําหรับวางอุปกรณ์การเรียน.  

การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน 

โดยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถาม  การสัมภาษณ์ และการของทดสอบชั้นวาง

ของจากขวดน้ําพลาสติกเพ่ือความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ      

ด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ด้านข้อมูลความคิดเห็นที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ด้านข้อมูลทั่วไปของกลุม่ตัวอย่าง 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 100 คน ผลสรุปหาเฉล่ียได้จากประชากรเพศ

หญิงมีมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 60  อยู่ในช่วงอายุ 21 ปี ขึ้นไปมีความสนใจในงานชั้นวางของคิดเป็น

ร้อยละ 60  ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีมีความคิดเห็นเท่า ๆ กันคิดเป็นร้อยละ 80  

ผลจากการศึกษาทดลอง 

            ผลจากการศึกษาทดลองขวดน้ําพลาสติกที่ใช้แล้วหลากหลายวิธีโดยขึ้นรูปด้วยมือพลาสติกไม่

สามารถเชื่อมติดกันได้เป็นรูปทรงอีกทั้งยังไม่สวยงามเมื่อนําขวดมาต่อเช่ือมกัน วิธีที่ขึ้นรูปได้ดีคือการตัด

พลาสติกให้เล็กลงก่อนทําการขึ้นรูป เช่ือมติดกันเป็นแผ่นด้วยวัสดุเรซิ่นเป็นตัวประสานทําให้มีสีสันที่คล้ายคลึง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยสีของขวดที่แตกต่างกัน  แผ่นพลาสติกเมื่อนํามาใช้ทําเครื่องเรือนยังต้องอาศัย

วัสดุไม้ประกอบเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรง  เป็นการทดลองในการทําเคร่ืองเรือนเพ่ือการรับนํ้าหนักได้ผลดี                        

วิธีที ่1  การตัดพลาสติกหัว – ท้ายขวดออกเพ่ือการทําเป็นแผ่น โดยการกรีดตามความยาวให้เป็นเส้น

เส้นๆเพ่ือแผ่เป็นผืนแต่ไม่สามารถเช่ือมให้ติดกันได้ 

                  

                        รูปที ่1 แสดงการทําพลาสติกใหเ้ป็นแผ่นแบบกรีดเป็นเส้น   



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1825 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

วิธีท ี2  การต่อพลาสติกทีใ่ช้ด้านข้างตอ่กันดว้ยการกรีดข้างแลว้นําไปซ้อนกันแผ่นขวดพลาสติกไม่สามารถ

ขึ้นรูปไดเ้นื่องจากมีความงอไมเ่รียบและไม่สามารถดดัใหต้รงได้ 

                    

 

 

 
รูปที่ 2 แสดงการทําพลาสตกิให้เป็นแผ่นต่อแบบด้านข้าง 

  วิธีที่ 3  การตัดหัว-ท้ายออกเพ่ีอต่อเป็นความยาวตามรูปขวดแต่ไม่สามารถต่อให้ยาวได้เน่ืองจาก

พลาสติกมีความลื่นใช้กาวเพ่ือต่อมุมสร้างเป็นแท่งจึงไม่สามารถทําได้ 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3 แสดงการทําพลาสตกิแบบต่อหัว-ท้ายให้มีความยาว 

วิธีที่ 4  การตัดพลาสติกออกเป็นช้ินเล็ก ๆ เพ่ือนําไปผสมเรซิ่นด้วยการข้ึนรูปแบบเทลงเฟลมเพ่ือให้

เป็นแผ่นสามารถนําไปใช้งานได้ดี 

              

                             รูปที่ 4 แสดงการผสมเรซ่ินกับเศษขวดนํ้าพลาสติกในเฟลม   

สรุปผลการทดลองการทําแผ่นชัน้วางของจากขวดน้าํพลาสติก 

การทดลองคร้ังที่ 1 ผลปรากฏว่า กรรมวิธีการทําเรซิ่นบนแผ่นไม ้ เมื่อเทเรซิ่นลงไปแล้วจะทําให้พ้ืน    

            ด้านล่างเป็นร่องไม่เรียบ  อีกทั้งพลาสติกช้ินใหญ่เกินไปทําใหพ้ื้นด้านบนไม่เรียบเช่นกัน 

การทดลองคร้ังที่ 2 ผลปรากฏว่า กรรมวิธีการทําเรซิ่นบนแผ่นพลาสติกใส  ต้องตัดให้ช้ินเล็กลงเมื่อเทเรซิ่น 
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1826 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 ลงไปแล้วจะมฟีองอากาศ ทําให้พ้ืนด้านล่างเป็นร่องไม่เรียบแต่พ้ืนด้านบนเรียบ                            

การทดลองคร้ังที่ 3  ผลปรากฏว่า กรรมวิธีการทําเรซิ่นบนแผ่นสต๊ิกเกอร์ใส จะมีรอยย่นได้ผลไม่เป็นที่น่า 

 พอใจแต่ไม่มีฟองอากาศ  

การทดลองคร้ังที่ 4 ผลปรากฏว่า กรรมวิธีการทําเรซิ่นบนกระดาษกาวใสจะเรียบและไม่มีฟองอากาศ ใช้ได้ 

 ทั้งด้านบนและด้านล่างจึงควรนํามาทําช้ันวางของได้ดี 

ผลจากการวิเคราะห์วัสดุหลักที่จะนาํมาใช้ทําส่วนโครงสร้าง 

จากการวิเคราะห์ส่วนโครงสร้างไม้เหมาะสมท่ีสุดในการทาํโครงสร้างรับช้ัน แผ่นเรซิ่น เน่ืองจากมี

คุณสมบัติทีแ่ขง็แรง มีอายุการใช้งานนาน มีราคาเหมาะสมในการผลิต จากกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการที่จะ

นํามาทําเป็นโครงสร้างของช้ันวางของมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44 

ผลจากการวิเคราะห์วัสดุและคุณสมบัติจากขวดน้ําพลาสติกที่ใช้แล้ว 

 จากการทดลองวิธีการที่หลากหลายในการขึ้นรูปของขวดนํ้าพลาสติก พบว่าการตัดย่อยเศษขวด 

พลาสติกเพ่ือผสมเรซิ่นเป็นกรรมวิธีที่ยากพอสมควร แต่แผ่นเรซิ่นทีแ่ห้งแล้วจะมีคุณสมบัติในด้านความ 

เหนียว แข็งแรง มีสีสันที่คล้ายคลึงธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ด้วยการเลือกใช้ขวดพลาสติกที่มีสใีสและ 

สีเขึยว ผสมกันแผ่น โครงสรา้งหลักยังต้องอาศัยวัสดุอ่ืน ๆ เช่น ไม้เพ่ือสร้างความแข็งแรงในการข้ึนรปูทรง 

เพราะเศษขวดพลาสติกขึ้นรปูทรงด้วยตัวเองค่อนข้างยาก 

แนวความคิดในการออกแบบ 

การออกแบบสร้างสรรค์ช้ันวางของจากขวดนํ้าพลาสติกเป็นการนําเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่น “ขั้นบันได

หน้าวัด”มาสร้างสรรค์ เมื่อมองดูจะเป็นเชิงสูงลดหลั่นลงไปและมีลักษณะการเคล่ือนไหวแบบไม่หยุดน่ิงมา

ประยุกต์ให้เป็นการออกแบบสําหรับการใช้วางของ  ให้มีระดับขั้นลดหลั่นเป็นช้ันด้วยความสง่างามประดับ

ตกแต่งด้วยลวดลายสามารถเล่ือนปรับเปลี่ยนช้ันให้มีความสูงที่ไม่เท่ากันเพ่ือประโยชน์ใช้สอยแบบ

อเนกประสงค์ ใช้เป็นที่น่ังทํางานและเคลื่อนย้ายได้ตามความต้องการเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของผู้ใช้ภายใน

บ้านพักอาศัยขนาดเล็ก ที่มีพ้ืนที่จํากัด 
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1827 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

                        

                                   รูปที่ 5 ความคิดในการออกแบบ       

การออกแบบและพัฒนา 

จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีความนิยมและต้องการช้ันวางของรูปแบบสามเหลี่ยมมีจํานวนมาก

ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 34  เพ่ือแสดงถึงส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองเรือนอย่างชัดเจนและถูกต้องมีขนาดสัดส่วนและ

รายละเอียด 0.50X1.50X1.50 มีความต้องการมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50 

I DEA SKETCH  

 

             

 
 

 

 

รูปที่ 6 แสดงรปูการร่างแบบครั้งที่ 1 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 แสดงรปูการร่างแบบครั้งที ่2 

 

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1828 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

 

 

          

 
รูปที่ 8 แสดงรูปการร่างแบบครั้งที3่ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9 แสดงรูปการร่างแบบครั้งที่ 4 

 

 

 

 

 

 

   รูปที่ 10  แสดงรูปแบบการพัฒนาครั้งที่ 5 

 

 

 

 

 

      รูปที ่11 แสดงรูปแบบการพัฒนาที่สมบรูณ ์
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1829 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

 

 

                                 

          

 รูปที่ 12 การเขียนรูปต้นแบบช้ันวางของที่ปรบัเปล่ียนประโยชน์ใช้สอยและเก้าอี้นั่ง  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13 การเขยีนแบบแสดงส่วนรายละเอียดประกอบแบบ 

 

ขั้นตอนการทาํแผ่นชั้นวางของจากขวดน้ําพลาสติกทีป่รับเปลีย่นประโยชนใ์ชส้อย 

1. นําแผ่นไมท้ีท่ําเป็นกรอบเพ่ือจะหล่อเรซิน่ตามขนาดที่ปรับเปลี่ยนในแต่ละช้ัน 

2. นําแผ่นสต๊ิกเกอร์มารองกรอบไม้อัด (MDF) เป็นแผ่นช้ันที่เตรียมเพ่ือจะหล่อเรซิ่น 

3. เตรียมถังไว้สําหรับผสมเรซิ่นและตัวทําละลายผสมเศษขวดนํ้าพลาสติกมีสีใสและสีเขียวลงในถังที่

เตรียมไว้ 

4. ทําการคนให้เข้ากันแล้วลงบนแผ่นกรอบไม้ที่เตรียมไว้ แล้วทิ้งไว้ใหแ้ห้งประมาณ 1 ช่ัวโมง 

5. เมื่อเรซิ่นแห้งดีแล้วลอกแผ่นสต๊ิกเกอร์ทีร่องกรอบไม้ออก   

  

                                                  

                                          

 

                                      รูปที ่15 เศษแผ่นขวดน้ําพลาสติกที่ตดัแล้ว                                        
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1830 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

                          

 

 

รูปที่ 16 กรรมวิธีการผสมเรซ่ินกับเศษขวดนํ้าพลาสติก 

 

 

รูปที่ 17 เทส่วนผสมทั้งหมดลงในเฟลม 

 

 

รูปที่ 18 แกะแผ่นพลาสติกที่แห้งออกจากกรอบเฟลมเพ่ือนําไปทําชั้นวางของ 

ขั้นตอนการทาํชิ้นส่วนโครงสร้าง 

1. การเตรียมไม้อัด (MDF) ตัดแผ่นไม้ให้ได้ความกว้าง 80 ซม. ทําโครงสร้างไม้ด้านข้างทั้ง 2 ข้างให้

เป็นมุมยอดแหลมสามเหลี่ยมด้วยการเข้ามุม 45 องศา.นําแผ่นช้ินไม้มาทําส่วนต่าง ๆ ประกอบฐานโครงสร้าง

ด้านล่าง และทําช้ินส่วนประกอบเก้าอ้ี   

 

 

                                            

                

รูปที่ 19 แสดงช้ินส่วนประกอบโครงสร้าง 
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1831 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

2   .ขั้นตอนการทําสี  นําแต่ละช้ินส่วนไปทําสีและตกแต่งผิวให้สวยงามก่อนทําการเพ้นท์ลายสีทอง

ประยุกต์ 

 

 

                             

 

รูปที่ 20  แสดงการพ่นสีทําการตกแต่งสีและเพน้ท์ลาย 

3. ขั้นตอนการการประกอบแผ่นโครงช้ันวางของ  เมื่อแยกช้ินส่วนทําสีเรียบร้อยแล้วทําการประกอบ

ช้ันวางของโดยใช้อุปกรณ์แม๊กลมยิงปิดตาย ไม่สามารถอดออกได้เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ 

 

 

 

รูปที่ 21 แสดงการประกอบช้ันวางของจากขวดนํ้าพลาสติกที่ปรับเปล่ียนประโยชน์ใช้สอย 

              

สรุปผล 

สรุปผลความคิดเหน็ทีเ่ก่ียวกับผลิตภัณฑ์ 

ผลจากวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ช้ันวางของ  เพ่ือความกลมกลืนกับที่อยู่อาศัยอีก

ทั้งยังเป็นธรรมชาติปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สอยไม่สิ้นเปลืองพ้ืนที่เหมาะสมกับการใช้งานระยะเวลาปัจจุบัน  

บริเวณห้องที่ต้องการวางช้ันวางของมีความจําเป็นและเหมาะสมกับ ห้องรับแขก คิดเป็นร้อยละ 36 ขนาด

ความสูงช้ันวางของ เหมาะสมกับสรีระร่างกายคิดเป็นร้อยละ 85  ขนาดความกว้างช้ันวางของ 

เหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 70 ขนาดความลึกช้ันวางของ คิดเป็นร้อยละ 65  ประโยชน์ใช้สอยเก็บของได้ คิดเป็น

ร้อยละ 65  การเคลื่อนย้ายได้สะดวกคิดเป็นร้อยละ 70  การดูแลรักษาได้ง่ายคิดเป็นร้อยละ 80 
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1832 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

สรุปผลการออกแบบและพฒันาชัน้วางของจากขวดน้าํพลาสติกที่ปรบัเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย 

ด้านข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป นิยมใช้เครื่องเรือน

และช่ืนชอบช้ันวางของที่สามารถปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยได้หลากหลายตามการใช้งาน  มีนํ้าหนักเบา ง่าย

ต่อการทําความสะอาด และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ราคาเหมาะสม  

ด้านการออกแบบ  มีลักษณะ เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม ซึ่งเป็นแบบที่กลุ่มตัวอย่างช่ืนชอบมากที่สุด  

ด้านวัสดุขวดน้ําพลาสติกทีใ่ช้แล้ว นํามาตัดย่อยเพ่ือขึ้นรูปแบบหล่อเรซิ่นให้มีสีสันทีค่ล้ายคลึง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้ให้มากที่สุด  พลาสติกมีคุณสมบัติด้านความเหนียว  นํ้าหนักเบา  สีสันสวยงาม 

ด้านพฤติกรรม  ผู้ใช้สามารถเลื่อนและปรบัเปลี่ยนรูปแบบการใช้สอยให้ตรงตามการใช้งาน  ปัญหา

พบว่า ฐานของเครื่องเรือนมีนํ้าหนักมาก ยากต่อการเคลื่อนย้ายและพ้ืนที่ใช้สอย 

ด้านการผลิต  วัสดุขึ้นรูปทรง พลาสติกไม่สามารถขึ้นรูปด้วยตนเองได้ การขึ้นรูปค่อนข้างยาก 

ด้านโครงสร้างหลัก  ใช้ไม ้MDF เน่ืองจากง่ายต่อการผลิตมีความแข็งแรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 

พลาสติกที่ได้จากขวดนํ้าที่ใช้แล้วยังต้องอาศัยวัสดุจากไม้เพ่ือสร้างความแข็งแรงเพราะกรรมวิธีการผลิตขวด

พลาสติกไม่สามารถข้ึนรูปด้วยตนเองได้ 

                                                                                                              

                        

        รูปที ่22 แสดงภาพผลิตภัณฑ์สําเร็จสมบูรณ์ (ต้นแบบ) 

ข้อเสนอแนะการนาํไปใช ้

1 .ช้ันวางของจากขวดน้ําพลาสติกที่ใช้จากวัสดุรีไซเคิล สามารถเลื่อนปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยใน

การจัดวางสิ่งของและเคลื่อนย้ายได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่สามารถถอดทําความสะอาดได้  

2  .การนําไปใช้งานควรระมัดระวังบริเวณที่เป็นมุมและเหลี่ยม  เน่ืองจากเป็นส่วนสร้างอันตรายให้กับ

ผู้ใช้งานได้ 
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1833 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

3  .เศษขวดนํ้าพลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อเรซิ่น เมื่อใช้ระยะเวลานานไป สีจะขุ่นมัวไม่ค่อยใส

เหมือนคร้ังแรก 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

1 .วัสดุรีไซเคิล สามารถนําไปใช้กับรูปแบบเฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ ได้  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาน้ีจึงได้ทําการออกแบบและพัฒนาชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนข้ึนมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุด

กล่องต้นแบบอุปกรณ์สกรีนสําหรับการนําไปใช้งานสกรีนนอกสถานท่ี โดยทําการออกแบบและพัฒนาชุดกล่องต้นแบบซ่ึงยึด

หลักกระทัดรัดเคล่ือนย้ายและใช้งานได้จริง จากนั้นประเมินประสิทธิภาพด้านการทํางานและด้านการพิมพ์สกรีนโดย

ผู้เชี่ยวชาญ อีกท้ังทดสอบประสิทธิภาพด้านการเรียนรู้การทําได้และความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อชุดกล่องต้นแบบ 

พบว่าด้านการออกแบบชุดกล่องต้นแบบในลักษณะแบบท่ี 2 มีความเหมาะสมในด้านการใช้งานและกระทัดรัด ด้านการ

ทดสอบประสิทธิภาพด้านการฉายแสงพบว่าใช้ระยะเวลาท่ี 6 นาทีของกาวอัดประเภทไดโคเมทในการฉายแสงได้แม่พิมพ์ท่ีมี

คุณภาพดี ผลจากการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความพึงพอใจต่อโครงสร้างและระบบการทํางานอยู่ใน

ระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 และ 4.6 คะแนน ตามลําดับ จากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบการใช้งานมีผลการเรียน

รู้อยู่ในระดับดี คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0 สามารถใช้งานชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนได้ต้ังแต่ข้ันตอนการสร้าง

แม่พิมพ์สกรีนจนถึงข้ันตอนการพิมพ์สําเร็จได้ถูกต้อง และความพึงพอใจต่อชุดกล่องต้นแบบของกลุ่มตัวอย่าง  

คําสําคัญ: การออกแบบและพัฒนา, ชุดกล่องต้นแบบ, อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน   

 

Abstract 

This study has designed and developed a prototype of screen printing devices. The objective was 

to build a portable prototype printing device for outdoor activities by individually focused on compact 

movement and practicality. This project was evaluated in work and screen printing performance by 
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experts. Moreover, there was the demonstration of instruction guide of the device to make satisfaction 

survey of the performance from the example group of people. The result was that the prototype number 

2 was a suitable device based on the objective of the study. In the test of radiating performance, the 

devices gave the best quality of mold at the 6 minutes of compression with Dichromates. The result of 

efficiency evaluation of the experts were that the construction and operation systems were in a good 

level as equal to 4.5 and 4.6 points respectively. From the sample by using the test results to learn. 

Taking the average equal to 4.0 can use device templates individually screen printed from the steps to 

create the halftone printing process until correct. Individually and satisfaction of sample templates. 

The result of instruction guide survey of the example group was in a good level as equal to 4.0. 

The example group of people could use the device correctly by following the instruction guide from the 

beginning to the end of processes.  

Keywords: Design and development, Master box, Screen Printing Equipment 

 

บทนํา 

  ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทยในภาพรวม ประกอบด้วย 2 กลุ่มธุรกิจ คือ กลุ่มธุรกิจสิ่งพิมพ์ทั่วไป กลุ่ม

สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์สกรีนเป็นระบบที่นิยมแพร่หลายในทุกระดับงานพิมพ์นับต้ังแต่สิ่งพิมพ์ทั่วไป 

สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์พิเศษต่าง ๆ (อรัญ  หาญสืบสาย, 2548) การพิมพ์สกรีนถือว่าเป็นขั้นตอนที่

สําคัญต่อการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า เน่ืองจากการพิมพ์สกรีนเป็นระบบการพิมพ์ที่ทําได้ง่ายและสามารถนําไป

ประยุกต์กับงานสร้างสรรค์บนผลิตภัณฑ์และงานต่าง ๆ ที่หลากหลายในวัสดุพิมพ์ ทั้งน้ีในปัจจุบันการพิมพ์

สกรีนยังเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME) ที่ผลิตหัตถกรรมหรือพาณิชย์ศิลป์เป็นผู้ประกอบการ

เองหรือแม้กระทั่งนําไปประยุกต์กับงานหัตถกรรมอ่ืน ๆ โดยอาศัยการพิมพ์สกรีนเบ้ืองต้น จากความสําคัญ

ดังกล่าวข้างต้นคณะผู้ศึกษาเกิดแนวคิดที่จะสร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ขึ้นมาในกระบวนการพิมพ์สกรีนที่ต้อง

อาศัยเคร่ืองมือและอุปกรณ์มากมาย อุปกรณ์เหล่าน้ีบางชนิดมีขนาดที่ใหญ่และไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น ตู้

ฉายแสงแม่พิมพ์  แท่นพิมพ์สกรีนบล็อกสกรีน อุปกรณ์การพิมพ์ต่าง ๆ หรือการสร้างชุดการทําซิลค์สกรีนชนิด

ถ่ายด้วยแดด (ฐาปพันธ์ พรมชู, 2557) แต่การทําแม่พิมพ์ด้วยแสงแดดไม่มีความแน่นอนต่อแสงแหล่งกําเนิด 

จึงได้เกิดแนวคิดสร้างชุดกล่องอุปกรณ์ระบบพิมพ์สกรีนขึ้นโดยการนําเอาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
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ระบบการพิมพ์สกรีนมาจัดวางให้อยู่ในชุดกล่องเดียวกัน และสามารถเคลื่อนย้ายออกนอกสถานที่ได้สะดวก

ง่ายต่อการใช้งานทําการพิมพ์สกรีนและให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสร้างชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนที่สามารถใช้งานได้ 

2. เพ่ือทราบความพึงพอใจของกลุ่มนักศึกษาเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีต่อการใช้งานของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์

การพิมพ์สกรีน 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

สร้างชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน 

ศึกษาข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบการพิมพ์สกรีน ขั้นตอนประกอบด้วยการทําแม่พิมพ์ต้นฉบับ การทํา

แม่พิมพ์สกรีนและการพิมพ์สกรีน ในการทํางานสกรีนส่วนใหญ่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ ซึ่งทั่วไปตู้

ฉายแสงแหล่งให้แสงทําจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ (วิเชียร และนงเยาว์, 2546) เป็นที่นิยมเน่ืองจากราคาถูก

และหาง่าย เน่ืองด้วยขนาดที่ใหญ่และเคลื่อนย้ายลําบาก จึงออกแบบโครงสร้างชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การ

พิมพ์สกรีน 2 แบบ เริ่มจากการ สเก็ตซ์มือแบบละเอียด จากแนวคิดของคณะผู้ศึกษาที่ต้องการสร้างชุดกล่อง

ต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนที่สามารถพกพาและเคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถปฏิบัติงานได้จริง กําหนด

โครงสร้างชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน โดยภายในของกล่องจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนฉาย

แสง, ส่วนเก็บอุปกรณ์ที่ใช้สกรีน และส่วนแท่นพิมพ์สกรีน โครงสร้างตัวกล่องวัสดุจากแผ่นไม้อัดแบบภายนอก 

Exterior plywood และแผ่นอะคริลิคสีใส ซึ่งได้ออกแบบโครงสร้างชุดกล่องต้นแบบฯด้วยโปรแกรม 

AutoCAD หลอดสําหรับการฉายแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ LED T5 จํานวน 5 หลอด และสวิตซ์ควบคุม

เวลาในการต้ังเวลาในการฉายแสง 

เครื่องมือที่ใช้ศึกษา 

ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของชุดกล่องต้นแบบฯ การหาค่าความเข้มแสงของหลอดไฟฟลูออเรส

เซ็นต์ LED T5 โดยการใช้เครื่องมือ Lux Miter การหาค่าเวลาทดสอบการฉายแสงแม่พิมพ์สกรีนของหลอดไฟ

ฟลูออเรสเซนต์ LED T5 โดยใช้แถบทดสอบการฉายแสง (Fine Detail Positive Film Pattern) นําชุดกล่อง
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ต้นแบบฯ ทดสอบความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งานของชุดกล่องต้นแบบฯ วิเคราะห์เป็นค่าเฉล่ีย

(Mean) ของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอจากผู้เช่ียวชาญ

ด้านระบบการทํางานและโครงสร้างจํานวน 2 คน ผู้เช่ียวชาญด้านการพิมพ์สกรีนจํานวน 2 คน และกลุ่ม

ตัวอย่างนักศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ช้ันปีที่ 1 จํานวน 

15 คน ประเมินจากแบบทดสอบความพึงพอ 5 ระดับ (Rating Scale) (1 = สําคัญน้อยที่สุด และ 5 = สําคัญ

มากที่สุด) วิเคราะห์และสรุปผล 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการสร้างชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน 

จากการศึกษารูปแบบตู้ไฟถ่ายบล็อคสกรีน 2 ลักษณะแบบแยกส่วนและสําเร็จรูป ผู้วิจัยได้เลือกการ

ฉายแสงแบบตู้ฉายแสงบล็อกสกรีนประเภทสําเร็จรูป (Self Contained Exposure Unit) โดยเป็นตู้ฉายแสงที่

ได้รับการผลิตให้หลอดไฟ ตัวตู้ ไม่มีลมดูดรวมอยู่ในชุดเดียวกัน ซึ่งเลือกจากรูปแบบความนิยมใช้ของโรงพิมพ์

สกรีน ลักษณะในการออกแบบชุดกล่องต้นแบบฯ ระยะห่างระหว่างหลอดไฟถึงแผ่นกระจกไว้แล้วโดยไม่

สามารถปรับระยะเข้าออกได้ การถ่ายไฟเป็นแบบมีหลอดจากส่วนล่างของเคร่ืองส่องขึ้นไปหาบล็อกสกรีนที่อยู่

ด้านบน การติดต้ังหลอดไฟสามารถทําได้ต้ังแต่ 1 หลอด หรือหลายหลอดก็ได้ตามความเหมาะสมของแสง 

ส่วนบนของตู้จะไม่มีระบบ สุญญากาศแต่ใช้วัสดุที่มีนํ้าหนักมาทับให้บล็อกสกรีนติดกับกระจกแทนจะเป็นตู้

ถ่ายไฟแบบไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จากน้ันก็ทําการเปิดไฟของตู้ถ่ายไฟเพ่ือทําการถ่ายไฟบล็อกสกรีนตามเวลาที่

กําหนดไว้ (วิเชียร และนงเยาว์, 2546)  

2. การออกแบบโครงสร้างของชุดกล่องต้นแบบอุปกณ์การพิมพ์สกรีนได้ทําการออกแบบโครงสร้าง 

 จากแนวคิดมีการนําเสนอรูปแบบการพัฒนาโดยการเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดด้อยของรูปแบบเดิม 

โดยทําการวิเคราะห์จากอุปกรณ์รูปแบบเดิมและข้อจํากัดการใช้งาน ดังน้ี 
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1839 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

จุดเด่น จุดด้อย 
1. สามารถใช้งานได้หลากหลายขนาดขึ้นอยู่กับ
ขนาดของแม่พิมพ์สกรีน 

1. รูปแบบของเคร่ืองฉายแสงมีขนาดค่อนข้างใหญ่ 
ไม่สามารถเคลือ่นที่ได้ 

2. ใช้ระยะเวลาในการฉายแสงน้อย 2. มีรูปแบบการทํางานที่ตายตัว  
3. สามารถใช้ในการทําแม่พิมพ์สกรีนทั้งแบบ
ลายเส้นและลายสกรีน 

3. แหล่งกําเนิดแสงนิยมใช้หลอดเเมทัลฮาไลด์หรือ
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 

 4. อรรถประโยชน์ในการใช้งานได้เพียงรูปแบบเดียว 
 5. ใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากกว่าชุดกล่องต้นแบบฯ 
 

จากตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อจุดเด่นและจุดด้อยของอุปกรณ์รูปแบบเดิม ทําให้เห็นว่าจุดด้อย

ของอุปกรณ์รูปแบบเดิมน้ันมีรูปแบบที่มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งนิยมใช้ในอุตสากหกรรมและมี

ราคาสูง อรรถประโยชน์ในการใช้งานได้เพียงการฉายแสงทําแม่พิมพ์สกรีนเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่

แหล่งกําเนิดแสงนิยมใช้หลอดเมทัลฮาไลด์หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ซึ่งมีค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงกว่าชุด

กล่องต้นแบบฯ จากการวิเคราะห์เบ้ืองต้นจึงนําไปสู่การพัฒนากล่องต้นแบบอุปกรณ์สกรีนที่มีการใช้งาน

หลากหลายภายในชุดกล่องน้ี ผู้จัดทําจึงได้ออกแบบรูปแบบและโครงสร้างของกล่องต้นแบบฯ มี 2 รูปแบบ

ดังน้ี 

รูปแบบที่ 1 ทําการออกแบบโครงสร้างของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนมีขนาด 

40x60x25 เซนติเมตร โดยภายในของกล่องจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ช่องสําหรับติดต้ังหลอดไฟฟลูออ

เรสเซนต์ LED T5 ที่ใช้ในการฉายแสงแม่พิมพ์ จํานวน 6 หลอด มีขนาด 30x30 เซนติเมตร ช่องสําหรับเก็บ

อุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีนต่างๆ ได้แก่ บล็อกสกรีน กาวอัด นํ้ายาไวแสงหมึกพิมพ์สกรีน รางปาด ยางปาด มี

ขนาด 20x40 เซนติเมตร และช่องสําหรับเก็บแท่นพิมพ์สกรีน ซึ่งแท่นพิมพ์ถูกออกแบบให้ติดอยู่ด้านบนของ

ฝาชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์พิมพ์สกรีน มีขนาด 40x60 เซนติเมตร 

 

  

 

 

รูปที่ 1  โครงสร้างกล่องรูปแบบที่ 1 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 
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รูปแบบท่ี 1

รูปแบบท่ี 2

รูปแบบท่ี 2 การออกแบบโครงสร้างของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนมีขนาด 45x45x15 

เซนติเมตร การออกแบบให้มีขนาดเล็กกว่าแบบที่ 1 โดยภายในของกล่องจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

เช่นเดียวกับแบบที่ 1 คือ ช่องสําหรับติดต้ังหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ LED T5   ที่ใช้ในการฉายแสงแม่พิมพ์ 

จํานวน 5 หลอด มีขนาด 30x30 เซนติเมตร ช่องสําหรับเก็บอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีนต่างๆ ได้แก่ บล็อก

สกรีน กาวอัด นํ้ายาไวแสง หมึกพิมพ์สกรีน รางปาด   ยางปาด บีกเกอร์ ช้อนตักหมึกพิมพ์ พัดลมเป่าทําแห้ง 

มีขนาด 20x40 เซนติเมตร และช่องสําหรับเก็บแท่นพิมพ์สกรีน ซึ่งแท่นพิมพ์ถูกออกแบบต่างกับแบบที่ 1 คือ 

จะติดต้ังแท่นพิมพ์สกรีนให้อยู่ภายในฝาของชุดกล่อง มีขนาด 40x60 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  โครงสร้างกล่องรูปแบบที่ 2 

 

กราฟแสดงขอ้มูลเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อความพึงพอใจโครงสร้างรูปแบบกล่อง 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  กราฟแสดงข้อมูลเปรยีบเทียบค่าเฉล่ียจากกลุ่มเป้าหมาย 

 



  
  

  

นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1841 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ผลการทดสอบความพึงพอใจจากลุ่มเป้าหมายจํานวน 15 คนพบว่ารูปแบบที่ 2 มีค่าเฉล่ียที่ 3.5 ใน

การเลือกตอบว่ามีความเหมาะสมท่ีสุดในเรื่องของรูปแบบการใช้งาน การเคลื่อนย้ายได้สะดวกอีกทั้งยังสามารถ

เก็บอุปกรณ์ได้และมีรูปแบบการใช้งานหลากหลายและง่ายต่อการใช้งาน จึงนําผลการทดสอบดังกล่าวไปสร้าง

ชุดกล่องต้นแบบฯ 

3. การสร้างกล่องต้นแบบจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

โครงสร้างชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนมีแนวคิดในการสร้างชุดกล่องคือ การสร้างชุดกล่อง

ต้นแบบให้มีขนาดเล็กและมีความแข็งแรง สามารถเคล่ือนย้ายสําหรับการใช้งานได้และจะต้องสามารถใช้งาน

ในการทํางานพิมพ์สกรีนได้จริง จึงต้องมีการศึกษาในเร่ืองของการประดิษฐ์โครงสร้างของชุดกล่องต้นแบบ

อุปกรณ์การพิมพ์สกรีนคือ โครงสร้างจะต้องมีความแข็งแรงเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้า สามารถรับ

นํ้าหนักของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในกล่องได้เป็นอย่างดี โดยได้มีการคิดหาวัสดุ  2 ชนิด คือ แผ่นไม้อัด (Exterior 

Plywood) และแผ่นอะครีลิค (Acrylic) โดยโครงสร้างจะทําแผ่นไม้อัด ทั้งตัวกล่องและฝาด้านบน ภายในจะ

ทําช่องสําหรับเก็บอุปกรณ์โดยใช้โฟมเป็นตัวยึดอุปกรณ์ ฝาด้านบนที่ช่องแท่นพิมพ์สกรีนจะทําจากแผ่นอะครี

ลิคที่สามารถดึงเข้าออกได้เมื่อต้องการพิมพ์งานสกรีนบนวัสดุ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  ภาพชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน 

4. ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน 

 จากแนวความคิดชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน จากงานวิจัยการศึกษาการฉายแสงระบบ

สกรีนด้วยหลอดไฟ LED (จุฑามาศและประสิทธ์ิ, 2553) ซึ่งผลจากศึกษาลักษณะของรูปแบบโครงสร้างเดิม 

พบว่าใช้หลอดไฟ LED ในการฉายแสงใช้ระยะเวลาในการฉายแสงท่ี 6 นาที สามารถสร้างแม่พิมพ์สกรีนได้ ตัว

โครงสร้างที่ใหญ่เพราะต้องใช้จํานวนหลอดไฟ LED จํานวนมากประกอบกับโครงสร้างเดิมทําจากแผ่นอะคริลิก

แบบอ่อนทําให้ไม่เหมาะสมกับการเคลื่อนย้าย จึงมีแนวคิดพัฒนาจากเดิมโดยใช้แผ่นไม้เป็นตัวโครงสร้างกล่อง
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1842 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ทําให้มีการใช้งานได้หลากหลายขึ้น เช่น นอกจากสามารถฉายแสงสร้างแม่พิมพ์ได้ ยังมีการพ้ืนที่ในเก็บ

อุปกรณ์การพิมพ์ และแท่นพิมพ์ที่เพ่ิมขึ้นในชุดกล่องต้นแบบฯน้ี ส่วนของการฉายแสงได้เปลี่ยนหลอดไฟLED 

มาเป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ LED T5 ซึ่งค่าการเปล่งแสงที่ดีกว่า ซึ่งได้กําหนดการทดสอบประสิทธิภาพการ

ทํางานของชุดกล่องต้นแบบฯ ดังน้ี 

    4.1 การคํานวณหาระยะห่างของหลอดไฟในการฉายแสงและการหาความสูงของระยะหลอดไฟ

กับกระจก 

จากการทดสอบพบว่า ตําแหน่งบริเวณที่ติดต้ังหลอดไฟ ตําแหน่งด้านบน-ล่างของหลอดไฟและ

ตําแหน่งด้านซ้าย-ขวาของหลอดไฟ ได้ค่าความเข้มของแสงในแต่ละตําแหน่งประมาณ 11,509 Lux ซึ่งค่าที่ได้

มีความใกล้เคียงกันในแต่ละตําแหน่งของหลอดไฟ และหลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ LED T5 มีมุมกระจายแสงที่ 

130 องศา และมีความยาวคลื่นที่ 400–700 นาโนเมตร ซึ่งกาวอัดสีชมพูจะทําปฏิกิริยากับแสงในช่วงความ

ยาวคลื่น ต้ังแต่ 250–480 นาโนเมตร (วิเชียรและนงเยาว์, 2546) 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5  แสดงการทดสอบค่าความเข้มของแสงของหลอดไฟที่ใช้ในการฉายแสง 

 

4.2 การหาค่าเวลาทดสอบการฉายแสงแม่พิมพ์สกรีนของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ โดยใช้แถบ

ทดสอบการฉายแสง (Fine Detail Positive Film Pattern 
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง
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สร้าง 

สรรค์ 

เวลาในการฉายแสง ผลการวิเคราะห์ลักษณะภาพบนแม่พิมพ ์
2 นาที กาวอัดหลุดออกมากและมีบางส่วนติดบนบล็อกสกรีนทําให้ตัวอักษรไม่มีความ

คมชัด  
4 นาที ตัวอักษรมีความคมชัด แต่เมื่อนําบล็อกสกรีนไปล้างกาวอัดในส่วนของพ้ืนทึบ 

)เนกาทีฟ (ยังมีบางส่วนหลุดออกทําให้ไม่สามารถนําไปใช้งานได้  
6 นาที ตัวอักษรมีความคมชัดทั้งตัวอักษรที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แม่พิมพ์สกรีน

สามารถนําไปใช้งานได้  
8 นาที กาวอัดสามารถล้างออกได้บางส่วน และกาวอัดบางส่วนบริเวณตัวตัวอักษรไม่

สามารถล้างออกได้ ทําให้แม่พิมพ์สกรีนไม่มีความคมชัด  
 

 จากการทดสอบเวลาการฉายแสงแม่พิมพ์สกรีนของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน เวลาใน

การฉายแสงแม่พิมพ์สกรีนในระยะเวลาที่ 2 นาที พบว่ากาวอัดหลุดออกมากและมีบางส่วนติดบนบล็อกสกรีน

ทําให้ตัวอักษรไม่มีความคมชัด ระยะเวลาที่ 4 นาที พบว่าตัวอักษรมีความคมชัดแต่เมื่อนําบล็อกสกรีนไปล้าง

กาวอัดในส่วนของพ้ืนทึบ(เนกาทีฟ) ยังมีบางส่วนหลุดออกทําให้ไม่สามารถนําไปใช้งานได้ ระยะเวลาที่ 6 นาที 

พบว่าตัวอักษรมีความคมชัดทั้งตัวอักษรท่ีมีขนาดเล็กและขนาดใหญ่ แม่พิมพ์สกรีนสามารถนําไปใช้งานได้ 

และระยะเวลาที่ 8 นาที พบว่ากาวอัดสามารถล้างออกได้บางส่วนและกาวอัดบางส่วนบริเวณตัวตัวอักษรไม่

สามารถล้างออกได้ ทําให้แม่พิมพ์สกรีนไม่มีความคมชัด สรุปผลการฉายแสงแม่พิมพ์สกรีนคือ 6 นาที สามารถ

ใช้ได้กับผ้าเบอร์ 77T (อรัญ, 2548) 

 

 

 

 

รูปที่ 6  ภาพแสดงลักษณะแม่พิมพ์สกรีนที่ผ่านการฉายแสงแล้วระยะเวลาที่ 2 , 6 นาที 

 
5. ทดสอบความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งานของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน 

5.1 ผลการประเมินชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนสําหรับผู้เช่ียวชาญด้านโครงสร้างและ

ระบบการทํางานของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและระบบการทํางาน 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 การทดสอบความพึงพอใจของผู้เชีย่วชาญด้านโครงสร้างและระบบการทํางาน 

 การประเมินชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนสําหรับผู้เช่ียวชาญ จําวน 2 คน ด้านโครงสร้าง

และระบบการทํางานของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน พบว่าในส่วนความสวยงามได้คะแนนเฉล่ียที่ 

5 ซึ่งเป็นคะแนนเฉล่ียที่สูงสุด ในส่วนด้านความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์ได้คะแนนเฉล่ียที่ 4 ซึ่งเป็น

คะแนนเฉลี่ยที่ตํ่าสุด และในส่วนคะแนนเฉล่ียรวมได้คะแนนที่ 4.5 หมายถึง ชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์

สกรีนมีประสิทธิภาพเรื่องของรูปแบบโครงสร้างและระบบการทํางานในระดับที่ดี  

5.2 ผลการประเมินชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนสําหรับผู้เช่ียวชาญด้านการพิมพ์สกรีน 
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รูปที่ 9 กราฟแสดงความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านการพิมพส์กรีน 

การประเมินชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนสําหรับผู้เช่ียวชาญ จํานวน 2 คน ด้านการใช้งาน

ด้านของการพิมพ์สกรีน ในส่วนของการเลือกใช้วัสดุเหมาะสมได้คะแนนเฉล่ียที่ 5 ซึ่งเป็นคะแนนเฉล่ียที่สูงสุด 

ในส่วนด้านการใช้งานด้านของการพิมพ์สกรีนได้คะแนนเฉลี่ย 4.4 ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ตํ่าสุด และในส่วน

คะแนนเฉล่ียรวมทั้งหมด 4.6 หมายถึง ชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนมีประสิทธิภาพเร่ืองของการใช้

งานด้านการพิมพ์สกรีนอยู่ในระดับดีมาก  

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 10 การทดสอบความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างและระบบการทํางาน 

 

5.3 ผลการทดสอบและการประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง รายวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 

หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ช้ันปีที่ 1 จํานวน 15 คน 
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รูปที่ 11 กราฟแสดงความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12  ภาพแสดงการทดสอบความพึงพอใจและทดสอบการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย 

 ผลจากการใช้งานชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มเป้าหมาย

ทั้งหมดจํานวน 15 คน มีค่าเฉล่ียระดับการประเมินทั้ง 6 ด้าน ดังน้ี ด้านคู่มือการใช้งาน ได้คะแนนค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.2 ด้านการทําความเข้าใจอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้คะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.1 ด้านการเตรียมกาวอัดสําหรับ

การฉายแสง ได้คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.1 ด้านการฉายแสง ได้คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.1 ด้านการล้างแม่พิมพ์ 

ได้คะแนนค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.1 ด้านการพิมพ์สกรีน ได้คะแนนเฉล่ียค่าเท่ากับ 4.3 โดยเมื่อทําการพิจารณาหา

ค่าเฉลี่ยรวมจากการประเมินทั้ง 6 ด้าน ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.0 พบว่า ผลการเรียนรู้และทําได้ของกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมดจํานวน 15 คน ที่ได้ใช้งานชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนอยู่ในระดับดี 

อภิปรายผลการศึกษา 

  นําหลักทฤษฎี หรือหลักวิชาการมาอภิปรายผลครอบคลุมทุกประเด็นของผลการศึกษาที่เกิดขึ้น  การ

วิเคราะห์เปรียบเทียบบทนิพนธ์ของตนกับงานของคนอ่ืน การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและแนวทางเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการวิจัย 
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นสําหรับการสร้างชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน 

จากการศึกษารูปแบบของกระบวนการฉายแสงจึงได้เลือกใช้การฉายแสงแบบตู้ฉายแสงบล็อกสกรีน

ประเภทสําเร็จรูป (Self Contained Exposure Unit) โดยเป็นตู้ฉายแสงที่ได้รับการผลิตให้หลอดไฟ โดยมี

การต้ังระยะห่างระหว่างหลอดไฟถึงแผ่นกระจกไว้แล้วโดยไม่สามารถปรับระยะเข้าออก การถ่ายไฟเป็นแบบมี

หลอดจากส่วนล่างของเคร่ืองส่องขึ้นไปหาบล็อกสกรีนที่อยู่ด้านบน แต่ใช้วัสดุที่มีนํ้าหนักมาทับให้บล็อกสกรีน

ติดกับกระจกตู้ถ่ายไฟแบบไฟฟลูออเรสเซ็นต์ จากน้ันก็ทําการเปิดไฟของตู้ถ่ายไฟเพ่ือทําการถ่ายไฟบล็อก

สกรีนตามเวลาที่กําหนดไว้ (วิเชียร และนงเยาว์, 2546) จากการศึกษาหาแหล่งกําเนิดที่ใช้ในการฉายแสงจึง

เลือกใช้หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ ชนิดประสิทธิภาพสูง LED ชนิด T5” (จุฑามาศ และประสิทธ์ิ, 2553) มีขนาด

กําลังไฟฟ้าเท่ากับ 4-28 วัตต์ต่อหลอด มีประสิทธิภาพการให้แสงสว่างต่อพลังงานท่ีใช้สูงสุดที่ 2,800 ลูเมนต์

ต่อวัตต์ ซึ่งมีค่ากําลังแสงที่เหมาะสมมีขนาดเล็กและประหยัดพลังงาน  

2. การออกแบบโครงสร้างของชุดกล่องต้นแบบอุปกณ์การพิมพ์สกรีนได้ทําการออกแบบโครงสร้าง 

ได้ทําการออกแบบโครงสร้างชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์ได้ขึ้นมา 2 รูปแบบ ซึ่งข้อกําหนดให้มี3 

ส่วนประกอบ  คือส่วนการฉายแสงสร้างแม่ พิมพ์  ส่วนเก็บอุปกรณ์  และส่วนไ ว้สํ าหรับพิมพ์งาน                     

(ฐาปพันธ์ พรมชู,2557). โดยรูปแบบที่ 1 ทําการออกแบบโครงสร้างของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์

สกรีนมีขนาด 40x60x25 เซนติเมตร ใช้ในการฉายแสงแม่พิมพ์ จํานวน 6 หลอด ช่องสําหรับเก็บอุปกรณ์ใน

การพิมพ์สกรีนต่าง ๆ มีขนาด 20x40 เซนติเมตร และแท่นพิมพ์สกรีน ถูกออกแบบให้ติดอยู่ด้านบนของฝาชุด

กล่องต้นแบบอุปกรณ์พิมพ์สกรีน มีขนาด 40x60 เซนติเมตร ส่วนรูปแบบที่ 2 ทําการออกแบบโครงสร้างของ

ชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนมีขนาด 45x45x15 เซนติเมตร ใช้ในการฉายแสงแม่พิมพ์ จํานวน 5 

หลอด ช่องสําหรับเก็บอุปกรณ์ในการพิมพ์สกรีนต่าง ๆ มีขนาด 20x40 เซนติเมตร และช่องสําหรับเก็บแท่น

พิมพ์สกรีน จะติดต้ังแท่นพิมพ์สกรีนให้อยู่ภายในฝาของชุดกล่อง มีขนาด 40x60 เซนติเมตร 

3. การสร้างกล่องต้นแบบจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

โครงสร้างชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนมีแนวคิดในการสร้างชุดกล่องคือ การสร้างชุดกล่อง

ต้นแบบให้มีขนาดเล็กและมีความแข็งแรง สามารถเคล่ือนย้ายสําหรับการใช้งานได้และจะต้องสามารถใช้งาน

ในการทํางานพิมพ์สกรีนได้จริง จึงต้องมีการศึกษาในเร่ืองของการประดิษฐ์โครงสร้างของชุดกล่องต้นแบบ

อุปกรณ์การพิมพ์สกรีนคือ โครงสร้างจะต้องมีความแข็งแรงเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้า สามารถรับ
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นํ้าหนักของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในกล่องได้เป็นอย่างดี โดยได้มีการคิดหาวัสดุ  2 ชนิด คือ แผ่นไม้อัด (Exterior 

Plywood) และแผ่นอะครีลิค (Acrylic) ซึ่งวัสดุทั้ง 2 ชนิดน้ีมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงกัน (จุฑามาศ และ

ประสิทธ์ิ ,2553) สอดคล้องกับงานวิจัยแผ่นอะครีลิค (Acrylic) น้ันมีปัญหาเรื่องเมื่อโดนความร้อนจะอ่อนตัว

ลง ไม่สามารถตอกตะปูหรือขันน็อตได้รอบขอบแผ่น ทําให้เป็นปัญหาในการใช้ขึ้นรูปโครงสร้างของกล่อง       

(สุวิทย์  โวแสง, 2557)  ดังน้ันจากการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุที่จะนํามาทําโครงสร้างชุดกล่องต้นแบบ

อุปกรณ์การพิมพ์สกรีนจึงได้เลือกใช้ไม้อัด (Exterior Plywood) (ประณต กุลประสูตร, 2547) เพราะมี

คุณสมบัติแข็งแรงทนทาน ไม่แตกหักง่าย เป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าทําให้สามารถนํามาสร้างขึ้นรูป

โครงสร้างของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนได้ 

4. ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน 

ชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนใช้หลอดไฟ ฟลูออเรสเซ็นต์ LED T5 จํานวน 5 หลอด 

ระยะห่างแต่ระหว่างหลอด 1.5 เซนติเมตร มีมุมกระจายแสง 130 องศา โดยทําการวัดค่าความเข้มของแสง

ด้วยเครื่องลักซ์มิเตอร์ (ชาญชัย ทองประสิทธ์ิและประสิทธ์ นางทิน, 2546) ค่าแสงที่วัดได้ทั้งหมด 11,509 Lux 

ระยะความสูงจากหลอดถึงกระจก 5 เซนติเมตร ใช้เวลาการฉายแสง 6 นาที ซึ่งได้ค่าการฉายแสงแตกต่างจาก 

(จุฑามาศ และประสิทธ์ิ, 2553) ค่าแสงที่วัดได้ 1,668 Lux ที่เวลาการฉายแสง 10 นาที ซึ่งใช้เวลาในการฉาย

แสงที่ค่อนข้างนาน 

5. ทดสอบความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งานของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน 

 การประเมินชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนสําหรับผู้เช่ียวชาญด้านโครงสร้างและระบบการ

ทํางานของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน เฉลี่ยรวมได้คะแนนท่ี 4.5 หมายถึง ชุดกล่องต้นแบบ

อุปกรณ์การพิมพ์สกรีนมีประสิทธิภาพเร่ืองของรูปแบบโครงสร้างและระบบการทํางานในระดับที่ดี คือ ในการ

ประดิษฐ์ชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนมีความปลอดภัยในเร่ืองของระบบไฟฟ้าภายในชุดกล่องมีวัสดุ

ที่ใช้ในการสร้างโครงสร้างมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ขนาดสัดส่วนและรูปทรงมีความเหมาะสม 

สะดวกในการใช้งานสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและยังสามารถพัฒนาต่อยอดในระบบอุตสาหกรรมหรือ 

SME ในส่วนด้านความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์ได้คะแนนเฉล่ียที่ 4 ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ตํ่าสุด 

เน่ืองจากชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนยังไม่มีความโดดเด่นและไม่มีรูปทรงที่แปลกใหม่  
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 การประเมินชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนสําหรับผู้เช่ียวชาญด้านการใช้งานด้านของการ

พิมพ์สกรีน เฉลี่ยรวมที่ 4.6 หมายถึง ชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนมีประสิทธิภาพเร่ืองของการใช้

งานด้านการพิมพ์สกรีนอยู่ในระดับดี หมายถึง ในการประดิษฐ์ชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนมีการใช้

วัสดุเหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งาน ขนาดสัดส่วนและรูปทรงมีความเหมาะสม สะดวกในการใช้งาน 

สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ระยะเวลาในการฉายแสงแม่พิมพ์สกรีนมีความเหมาะสม สามารถใช้งานในด้าน

ของการพิมพ์สกรีนสามารถใช้งานได้จริง ในส่วนด้านการใช้งานด้านของการพิมพ์สกรีนได้คะแนนเฉล่ียที่ 4.4 

ซึ่งเป็นคะแนนเฉลี่ยที่ตํ่าสุด เน่ืองจากด้านการใช้งานของการพิมพ์สกรีนที่มีข้อจํากัดในเรื่องอุปกรณ์ที่มีขนาด

เล็กลงจึงส่งผลต่อความสะดวกในการใช้งานพิมพ์สกรีน และสถานที่การทํางานที่มีข้อจํากัดของแสงเข้ามา

เก่ียวข้อง  

การประเมินชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนสําหรับกลุ่มเป้าหมาย ค่าเฉล่ียรวมจากการ

ประเมินทั้ง 6 ด้าน ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.0 พบว่า ผลการเรียนรู้และทําได้ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 15 

คน ที่ได้ใช้งานชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนอยู่ในระดับดี 

 

สรุปผล 

โครงการศึกษาการสร้างชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนสําหรับการเคลื่อนย้าย โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนสําหรับการเคลื่อนย้าย ได้ออกแบบโครงสร้าง

ของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนมีขนาดความกว้าง 45 เซนติเมตร ความยาว 45 เซนติเมตร ความ

สูง 15 เซนติเมตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฉายแสงแม่พิมพ์ ส่วนเก็บอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน และส่วน

พิมพ์สกรีน นํ้าหนัก 6.5 กิโลกรัม กําลังไฟฟ้า 20 วัตต์ กระแสไฟฟ้าที่ใช้ทํางาน 220 โวลต์ สามารถจัดเก็บ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์สกรีน ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีน โดยชุด

กล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซ็นต์ LED T5 จํานวน 5 หลอด ระยะห่างแต่

ระหว่างหลอด 1.5 เซนติเมตร มีมุมกระจายแสง 30 องศา ความเข้มของแสงทั้งหมด 11,509 Lux ระยะความ

สูงจากหลอดถึงกระจก 5 เซนติเมตร ใช้เวลาการฉายแสง 6 นาที ส่วนการทดสอบความพึงพอใจและ

ประสิทธิภาพการใช้งานของชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนพบว่าผู้เช่ียวชาญด้านโครงสร้างระบบการ

ทํางานและผู้เช่ียวชาญด้านการพิมพ์สกรีน ให้ความเห็นว่าอยู่   ในเกณฑ์ระดับดี คือชุดกล่องมีโครงสร้าง
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แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ขนาดสัดส่วนรูปทรงมีความเหมาะสม สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและมีความ

ปลอดภัยในด้านของระบบไฟฟ้า สามารถใช้ทํางานในการทํางานพิมพ์สกรีนได้จริง ในการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ

ในการพิมพ์สกรีนมีความสะดวก สามารถต้ังเวลาในการฉายแสงแม่พิมพ์ได้และระยะเวลาในการฉายแสง

แม่พิมพ์มีความเหมาะสม และการประเมินผลการใช้งานชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนของกลุ่ม

ตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ผลการเรียนรู้และทําได้ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 15 คน ที่ได้ใช้งานชุด

กล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถใช้งานชุดกล่องต้นแบบอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนได้

ในการทํางานพิมพ์สกรีนต้ังแต่ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์สกรีนจนถึงขั้นตอนการพิมพ์รวมถึงการตรวจสอบ

คุณภาพงานพิมพ์สกรีนได้  
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บทคัดย่อ 

การออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัสดุ

อุปกรณ์และกระบวนการผลิตชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ท่ีสามารถปรับเปลี่ยน

ประโยชน์ใช้สอยได้หลากหลาย  เพ่ือศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อชุดโต๊ะรับประทานอาหาร

อเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์  และเพ่ือออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนา

ประยุกต์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในห้องพักท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดไม่เกิน 60 ตารางเมตร โดยศึกษาข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้อง สํารวจและรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชากรท่ัวไปในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท้ังหมด 

50 คน ทําการวิเคราะห์ หาค่าความถี่ และร้อยละ ในด้านความต้องการของงานออกแบบ  

ผลการวิเคราะห์พบว่า การออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ กลุ่ม

ตัวอย่างต้องการให้มีรูปแบบท่ียังคงอัตลักษณ์ความเป็นล้านนา  โครงสร้างใช้ไม้สักผสมกับเหล็กเพ่ือเพ่ิมความทันสมัยและมี

ประโยชน์ใช้สอยท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบ 

คําสําคัญ: ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร, อเนกประสงค,์ รูปแบบล้านนา 

 

ABSTRACT 

 The primary purpose of this study are; firstly, it also aims to study the materials and production 

process of the multi-purpose Lanna style dining table set, which can be adapted to a wide variety of 

functionalities Secondly, it aims to study the needs and satisfaction of the sample group of people on a 

multi-purpose dining table set in Lanna style. Lastly, to design and develop the multi-purpose Lanna 
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style dining table set in order to meet the needs of users with free space less than 60 sqm. Relevant data 

from the survey and collected questionnaire of the sample group were analyzed and well-studied. The 

subjects of 50 local people were randomly selected in Chiang Mai city. The data were analyzed for 

frequencies and percentages of design requirements. 

 The study indicates that the design and development of multi-purpose dining table still needed 

to be maintained their Lanna character. Teak wood mixed metal structure enhanced the modern and 

showed a variety of functions which also meet the needs of users. 

Keywords: Dining Table Set, Multi-purpose, Lanna Style 

 

บทนํา 

  ในปัจจุบันห้องพักส่วนใหญ่ที่อยู่ในเมือง มักถูกออกแบบให้มีพ้ืนที่ขนาดเล็ก เพ่ือให้ได้ห้องพักที่มี

จํานวนมากและสอดคล้องกับงบประมาณการก่อสร้าง ทําให้การดํารงชีวิตในห้องพักขนาดเล็กมีพ้ืนที่จํากัดใน

ส่วนของการใช้งานภายในบ้าน ดังน้ันการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ก็มีความสําคัญต่อความต้องการของผู้ใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีประโยชน์ใช้สอยสะดวกสบายในการใช้งาน (วรรณี  สหสมโชค, 2549, หน้า 4)  

  ชุดโต๊ะรับประทานอาหารมีความสําคัญและความจําเป็นในชีวิตประจําวัน ซึ่งทําให้การรับประทาน

อาหารแต่ละมื้อมีอรรถรสและเพ่ิมบรรยากาศการรับประทานอาหารมากขึ้น แต่ทั้งนี้การเลือกโต๊ะรับประทาน

อาหารต้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้สอยที่จํากัด ควรสามารถปรับเปล่ียนการจัดวาง การใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ได้

หลากหลายรูปแบบ ที่สามารถถอดเก็บหรือซ้อนกันได้ แล้วควรแฝงเอกลักษณ์ล้านนา เพ่ือสร้างความน่าสนใจ

ดึงดูดต่อผู้ใช้  

   รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ล้านนาที่ปรากฏให้เห็นส่วนใหญ่ เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีการนําเอาลักษณะหรือ

องค์ประกอบที่โดดเด่นมาใช้ในการออกแบบหรือพัฒนารูปแบบ ตามการใช้งานที่ยังคงเอกลักษณ์ของรูปแบบ

ล้านนา และสอดคล้องกับวิถีชุมชนท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ซึ่งทําให้งานเฟอร์นิเจอร์น้ันมีความโดด

เด่นตามลักษณะเฉพาะถิ่นล้านนา  

  ดังน้ันในการออกแบบชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ จึงเป็นการ

ปรับปรุงแบบเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ รวมถึงการรู้จักวางแผน จัดขั้นตอนและรู้จักเลือกใช้วัสดุเพ่ือ ให้มีเกิด

คุณค่าทางสุนทรียภาพ และหน้าที่ในด้านความงามและประโยชน์ใช้สอยอย่างเหมาะสมและลงตัว โดยยังคง
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รูปแบบที่ทันสมัยและยังคงกลิ่นอายของล้านนาผสมผสานเฟอร์นิเจอร์ให้ดูโดดเด่นมีคุณค่าทางอัตลักษณ์และ

การใช้งานที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ขนาดเล็ก  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาวัสดุอุปกรณ์และกระบวนการผลิตชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนา

ประยุกต์ที่สามารถปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยได้หลากหลาย 

 2. เพ่ือศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดโต๊ะรับประทานอาหาร

อเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ 

 3. เพ่ือออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในห้องพักที่มีพ้ืนที่ขนาดไม่เกิน 60 ตารางเมตร 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

           วิธีการดําเนินการ ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินโครงการดังต่อไปน้ี  

           ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยต้องเป็นไปตามขอบเขตของการศึกษาข้อมูล

เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนา

ประยุกต์ ได้แก่ การศึกษาข้อมูลสําหรับห้องพักที่มีพ้ืนที่ขนาด 32-60 ตารางเมตร, หลักการออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์, รูปแบบและขนาดสัดส่วนเฟอร์นิเจอร์, จิตวิทยาสีที่ใช้ในการออกแบบ, ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์เดิม, ข้อมูลเก่ียวกับเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์, พฤติกรรมการใช้ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร, วัสดุที่

นํามาใช้ในการผลิต และศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

           ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตอบแบบสอบถามความต้องการและความพึง

พอใจของผู้ใช้งาน เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ัวไป ที่มีอายุ 19-35 

ปี ที่อาศัยในหอพัก, คอนโด, อพาร์ทเม้นท์ ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 50 คน ด้วย

วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

1) แบบสอบถามความต้องการในการออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ประกอบด้วย 

ข้อมูลส่วนตัว, ความคิดเห็นเก่ียวกับชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์สไตล์ล้านนาประยุกต์ ด้านรูปทรง, 

วัสดุโครงสร้าง, วัสดุที่นํามาผสมผสาน, ผ้าหุ้มเบาะ, โทนสี และประโยชน์ใช้สอย 
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2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อชุดโต๊ะรับประทานอาหาร โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองนั่งและใช้

งาน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว, ความพึงพอใจด้านรูปร่างและรูปแบบ, ขนาดสัดส่วน, ความแข็งแรงของ

โครงสร้างและความพึงพอใจด้านประโยชน์ใช้สอย 

           ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือนํามาเป็นตัววัดความต้องการของผู้ใช้งานชุด

โต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์สไตล์ล้านนาประยุกต์ จากกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์หาค่าความถี่

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( X  ) และส่วนเบียนเบนมาตรฐาน (S.D.) 

           ขั้นตอนที่ 4 รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลเป็นสถิติ พรรณนา 

มานําเสนอในรูปแบบของตาราง คําบรรยาย และภาพประกอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเร่ืองของความต้องการของ

กลุ่มประชากรในเร่ืองของรูปแบบ ความสัมพันธ์ของเฟอร์นิเจอร์กับพ้ืนที่การใช้สอย เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ออกแบบและผลิตต้นแบบ 

ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์สไตล์ล้านนาประยุกต์ เป็นการออกแบบ

เครื่องเรือน โดยทําจากไม้สักผสมกับเหล็ก และใช้หวายเป็นส่วนประกอบ โดยแบ่งเป็น การเสนอแบบร่างต้น 

(Preliminary Sketch) การนําเสนอแบบร่าง (Idea Sketch) การนําเสนอแบบร่างคร้ังที่ 2 (Sketch Design) 

และปรับแก้ไขให้ถูกต้องเพ่ือใช้ในการผลิตต้นแบบ (Prototype) ให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด 

          ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะในการทําวิจัย ทํารูปเล่มสมบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวจิัย 

ศึกษาข้อมูล 
- ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 
- รูปแบบ / สไตล์ 
- ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
- งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

สํารวจความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง 
- ด้านรูปแบบ 
- ประโยชน์ใช้สอย 
- วัสดุ / สีสัน / รูปแบบ ฯลฯ 

ออกแบบและพัฒนา (Design) 

- ออกแบบ / เขียนแบบ 
- พัฒนาแบบ 
- ทําโมเดลจําลอง  
- ทําต้นแบบ ทดลองและปรับปรุง 

สํารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
- ด้านรูปร่างรูปทรง  - ขนาดสัดส่วน 
- โครงสร้าง            - ประโยชน์ใช้สอย 

สรุปผลการวิจัย 
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ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

การวิเคราะหข์้อมูลด้านการออกแบบ 

จากการสํารวจความต้องการของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 50 คน พบว่า  

1. ด้านรูปร่าง รูปทรงของชุดโต๊ะรับประทานอาหาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการชุดโต๊ะรับประทาน

อาหารรูปวงกลมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาเลือกรูปสี่เหลี่ยมคิดเป็นร้อยละ 26  

2. ด้านวัสดุโครงสร้างของชุดโต๊ะรับประทานอาหาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการวัสดุโครงสร้างจาก

ไม้จริงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาเลือกวัสดุโครงสร้างจากโลหะ คิดเป็นร้อยละ 30  

3. ด้านวัสดุที่นํามาผสมผสานกับโครงสร้างของโต๊ะรับประทานอาหาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการ

ใช้โครงสร้างจากโลหะและวัสดุเส้นใยสังเคราะห์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 เท่ากัน และรองลงมาเลือกวัสดุ

เส้นใยสังเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 40  

4. ด้านผ้าที่ใช้หุ้มเบาะรองน่ังเก้าอ้ีรับประทานอาหาร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการผ้าฝ้ายมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเลือกผ้าไหม คิดเป็นร้อยละ 30  

5. ด้านโทนสีของชุดโต๊ะรับประทานอาหาร สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก โทนสีธรรมชาติมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาเลือกโทนสีโอ๊ค คิดเป็นร้อยละ 20   

6. ด้านประโยชน์ใช้สอยของชุดโต๊ะรับประทานอาหาร สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้ชุดโต๊ะ

รับประทานอาหารท่ีสามารถเก็บของได้ และชุดโต๊ะรับประทานอาหารท่ีปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายรูปแบบ 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30 เท่ากัน 

วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุในการผลิตด้านโครงสร้าง 

จากการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือก

ไม้สักในการทําโครงสร้างของชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ เน่ืองจากมี

คุณสมบัติที่สามารถบํารุงรักษาง่าย มีราคาเหมาะสมในการผลิต มีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานนาน 
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1856 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหก์ารเลือกใช้ไมใ้นการผลิตด้านโครงสร้างของชุดโต๊ะรับประทานอาหาร 

คุณสมบัติที่นําพิจารณา ไม้เต็ง 

(ไม้เนื้อแขง็) 

ไม้สัก 

(ไม้เนื้อปานกลาง) 

ไม้สน 

(ไม้เนื้อออ่น) 

ความแข็งแรง 

อายุการใช้งาน 

การซ่อมบํารุง 

ราคาเหมาะสมในการผลิต 

4 

3 

2 

4 

4 

5 

5 

4 

2 

2 

3 

4 

รวม 13 19 11 

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์คะแนนรวม 20 คะแนน สรุปได้ว่า ไม้สักเป็นวัสดุโครงสร้างที่มีคุณสมบัติ

ที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเป็นโครงสร้าง ได้ 19 คะแนน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกันกับที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ 

ดังน้ันจึงได้เลือกใช้วัสดุไม้สักเป็นวัสดุหลักในการผลิตชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนา

ประยุกต์ 

การออกแบบชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ 

 แนวความคิดให้การออกแบบ (Concept of Design) ชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์ ได้แรง

บันดาลใจมาจากขันโตก ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกลมขากลึงมาเป็นแนวความคิดในการออกแบบเพราะเป็นการ

นําเอาวัฒนธรรมด้ังเดิมในสมัยก่อนมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความทันสมัย โดยใช้โครงสร้างเป็นไม้สักเพราะไม้

สักมีความแข็งแรงและมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว ผสมผสานกับวัสดุอ่ืนเพ่ือให้ดูโดดเด่นมีความทันสมัย แต่ยังคง

คุณค่าความเป็นล้านนา มีฟังค์ช่ันในการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ สามารถถอดประกอบแยกช้ินส่วนได้ โดย

เป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบปกติและโต๊ะเต้ียน่ังพ้ืน มีพ้ืนที่เก็บของใช้ที่จําเป็นในการรับประทานอาหารไว้

ใต้โต๊ะ เก้าอ้ีน่ังและเบาะน่ังสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นเบาะสําหรับน่ังกับพ้ืนได้ 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงรปูแบบขันโตกของชาวล้านนา 
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1857 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงการพัฒนาแบบชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์ 

ที่มีแรงบันดาลใจมาจากขันโตกของชาวล้านนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แสดงแบบผลิตและหุ่นจําลองชุดโต๊ะรบัประทานอาหารอเนกประสงค์ที่ปรับเปล่ียนรูปแบบได้หลากหลาย 

ปรับเปลี่ยน
รูปแบบที่ 1 

ปรับเปลี่ยน
รูปแบบที่ 2 
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1858 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ขั้นตอนในการผลิต 

ตารางที่ 2 แสดงขั้นตอนการผลิตชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต ์

 

 

 

 

1. เตรียมไม ้

 

 

 

 

2. ร่างแบบ 

 

 

 

 

3. ฉลุไม้ตามแบบ 

 

 

 

 

4. กลึงขาไม ้

 

 

 

 

5. ดดัเหล็กเกลียว ทําสี 

 

 

 

 

6. เจาะรูเดอืยเพื่อต่อไม ้

 

 

 

 

7. ตดัไม้ให้ได้ขนาด 

 

 

 

 

8. อดักาวประกอบไม้ 

 

 

 

 

9. ประกอบให้เป็นชิ้น 

 

 

 

 

10. เจาะรเูดือยขาเก้าอี ้

 

 

 

 

11. ประกอบขาเก้าอี ้

 

 

 

 

12. เจาะรยูึดเหล็กดัด 

 

 

 

 

13. ประกอบขาโต๊ะ 

 

 

 

 

14. ขัดกระดาษทราย 

 

 

 

 

15. ลงแป้งอดุเส้ียน 

 

 

 

 

16. สานหวายเทียม 

 

 

 

 

17. ทําเบาะฟองน้ํา 

 

 

 

 

18. เตรียมผ้าให้ได้ขนาด 

 

 

 

 

19. เย็บเบาะดว้ยผ้าฝ้าย 

 

 

 

 

20. ต้นแบบสมบูรณ ์
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1859 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

วิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 50 คน หลังผลิตต้นแบบ เพ่ือสรุปผลความพึง

พอใจต่อชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านรูปร่างและรูปแบบและของชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ 

พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.50,  S.D. = 0.67)  

2. ด้านขนาดสัดส่วนของชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ พบว่ามี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ( X  = 4.38,  S.D. = 0.69) 

3. ด้านโครงสร้างชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ พบว่ามีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.64,  S.D. = 0.59)  

4. ด้านประโยชน์ใช้สอยของชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ พบว่ามี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ( X  = 4.74,  S.D. = 0.56) 

 

ตารางที่ 3 แสดงความพงึพอใจต่อชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงคร์ูปแบบล้านนาประยุกต ์

รายละเอยีด X   S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านรูปร่างและรูปแบบของชุดโต๊ะรับประทานอาหาร

อเนกประสงค์รปูแบบล้านนาประยุกต ์
4.50 0.67 ดีมาก 

2. ด้านความพึงพอใจต่อขนาดสัดส่วนของชุดโต๊ะ

รับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต ์
4.38 0.69 ดี 

3. ด้านโครงสรา้งชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์

รูปแบบล้านนาประยุกต ์
4.64 0.59 ดีมาก 

4. ด้านประโยชน์ใช้สอยของชุดโต๊ะรับประทานอาหาร

อเนกประสงค์รปูแบบล้านนาประยุกต์  (ที่สามารถถอดปรับ

ขนาดความสูง และใช้พื้นที่นั่งกับพื้นได)้ 

4.74 0.56 ดีมาก 
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1860 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

สรุปผล 

การสรุปผลของงานวิจัยการออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบ

ล้านนาประยุกต์ ผู้วิจัยได้สรุปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาวัสดุอุปกรณ์และกระบวนการผลิตชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบ

ล้านนาประยุกต์ที่สามารถปรับเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยได้หลากหลาย ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล ขั้นตอนการผลิตใช้

เทคนิคการเข้าปากไม้ เข้าเดือย และใช้สกรูเป็นตัวยึดเพ่ือให้แข็งแรงมากขึ้น ผสมกับวัสดุที่สามารถปรับเปลี่ยน

การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตามข้ันตอนกระบวนการผลิตเครื่องเรือน เพ่ือนํามาผลิตชุดโต๊ะรับประทาน

อาหารต้นแบบจริง และศึกษาวัสดุที่กลุ่มตัวอย่างต้องการ ได้แก่ไม้และเหล็ก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ศิริพร โนจ๊ะ (2552) ที่พบว่าพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ส่วนใหญ่เลือก

ซื้อวัสดุที่ผลิตจากไม้จริง 

2. เพ่ือศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดโต๊ะรับประทานอาหาร

อเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ ผู้ วิจัยได้ศึกษาความต้องการของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือ

แบบสอบถาม พบว่าการออกแบบชุดโต๊ะรับประทานอาหารที่ได้จากการสอบถามความต้องการจากผู้ใช้งาน

เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน ต้องการให้ชุดโต๊ะมีรูปแบบทรงกลม ผลิตจากไม้จริงผสมผสานกับ

วัสดุสังเคราะห์และโลหะ โทนสีธรรมชาติ มีประโยชน์ใช้สอยโดยเพ่ิมพ้ืนที่เก็บของได้ และสามารถปรับเปลี่ยน

การใช้งานได้หลายรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิวัฒน์ ศรศักดา (2555) ที่พบว่าการออกแบบ

เครื่องเรือนประเภทลอยตัวที่ดีขึ้นอยู่กับการแสดงออกของรูปร่างที่ดี และการจัดวางในตําแหน่งที่เหมาะสม

ผู้ออกแบบต้องคํานึงถึงความสัมพันธ์ของเครื่องเรือน เพ่ือจัดวางเครื่องเรือนให้เกิดความสวยงามได้รับ

ประโยชน์ใช้สอยเต็มที่ และสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัย โดยผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่

ในระดับที่ดีมาก คือ ด้านรูปร่างและรูปแบบ ( X  = 4.50 ) ด้านขนาดสัดส่วน ( X  = 4.38 )ด้านโครงสร้าง 

( X  = 4.64 ) และด้านประโยชน์ใช้สอย ( X  = 4.74 ) 

3. เพ่ือออกแบบและพัฒนาชุดโต๊ะรับประทานอาหารอเนกประสงค์รูปแบบล้านนาประยุกต์ที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในห้องพักที่มีพ้ืนที่ขนาดไม่เกิน 60 ตารางเมตร จากการศึกษารูปแบบและ

ขนาดสัดส่วนเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ วัสดุที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งสํารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนํา

ข้อมูลด้านความต้องการด้านการออกแบบมาวิเคราะห์กับแนวความคิดในการออกแบบได้ออกมาเป็นแบบผลิต
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และต้นแบบของชุดโต๊ะรับประทานอาหารรูปแบบล้านนาประยุกต์ จํานวน 1 ชุด ที่สามารถปรับเปลี่ยน

รูปแบบได้หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกราช บุรีรักษ์ (2549) ที่กล่าวว่า การอาศัยอยู่ในเนื้อที่ที่

มีเน้ือที่จํากัด จะมีเครื่องเรือนไม่มากนัก ชุดเคร่ืองเรือนจึงต้องสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ใช้สอยแก่ผู้ใช้งานได้มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงต้นแบบและพฤติกรรมการใช้งานจริง ในงานนทิรรศการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน  
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนนิโครงการ 

งานวิจัยน้ีมีข้อจํากัดในการดําเนินงานบางประการจึงทําให้งานไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร และพบประเด็น

ที่ควรปรับปรุง ได้แก่ การทดลองใช้งานในพ้ืนที่ห้องพักจริงในขนาดต่างๆ ปรับปรุงประโยชน์ใช้สอย

อเนกประสงค์ (Multi-purpose) ให้มีหน้าที่ใช้งานมากกว่า 3 หน้าที่เพ่ือเป็นจุดขายที่ดึงดูดผู้ซื้อ และการ

พิจารณาในด้านการตลาดโดยวิเคราะห์เปรียบเทียบราคากับชุดรับประทานอาหารไม้สักในรูปแบบอ่ืนๆ ใน

ท้องตลาด เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัย

ตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน รวมทั้งคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้งานวิจัยน้ีให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันธุรกิจสปาในเชียงใหม่กําลังเป็นท่ีสนใจของนักท่องเที่ยวจึงเกิดการแข่งขันสูงผู้คนหันมารักสุขภาพมากข้ึนทํา

ให้นารียาท่ีก่อต้ังในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนทําผลิตภัณฑ์สปาขัดผิว พอกตัว จึงเกิดแนวคิดต้องการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้

สวยงาม โดดเด่น การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์สปา นารียา ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับผลิตภัณฑ์และสร้างภาพลักษณ์ จากการสํารวจความต้องการของผู้บริโภคจํานวน 50 คน พบว่า จากการตอบ

แบบสอบถามผู้บริโภคต้องการบรรจุภัณฑ์ท่ีสามารถปกป้องสินค้าได้ สะดวกต่อการใช้งานและโชว์ให้เห็นสินค้าภายใน ส่วน

กราฟิกต้องการรูปแบบธรรมชาติ  โทนสีเย็น ผู้ศึกษาจึงได้ออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 2 รูปแบบคือ (1) กล่อง

พับแบบมาตรฐาน (2) กล่องพับอัดตัดตามแม่แบบ ส่วนบรรจุภัณฑ์ชั้นใน 2 รูปแบบคือ (1) กล่องพับแบบถาด (2) กล่องพับ

แบบลิ้นล็อกฝา  เม่ือนําไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินท้ัง 2 รูปแบบ พบว่า บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยกล่องพับมาตรฐานและบรรจุ

ภัณฑ์ชั้นในกล่องพับแบบถาดรูปแบบท่ี 1 ได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่ารูปแบบท่ี 2 จากนั้นนํามาออกแบบกราฟิกและการ

ประเมินความพึงพอใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยและบรรจุภัณฑ์ชั้นในอย่างละ 2 รูปแบบจากผู้บริโภค 50 คน 

พบว่า กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยรูปแบบท่ี 1 ได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่ารูปแบบท่ี 2 คือ การจัดวางลวดลาย

เน้นโลโก้นารียาท่ีมีลักษณะเหมือนดอกไม้ให้โดดเด่น น่าสนใจ ส่วนบรรจุภัณฑ์ชั้นในรูปแบบท่ี 1 ได้คะแนนความพึงพอใจ

มากกว่าเช่นกันโดยมีการจัดวางภาพโลโก้นารียาคาดบนเส้นตรงสีน้ําตาลเปรียบกับริบบิ้นท่ีใช้สําหรับเป็นของฝากหรือของท่ี

ระลึกจะช่วยให้โลโก้ดูโดดเด่น น่าสนใจและสร้างการจดจําผลิตภัณฑ์ได้ 

คําสําคัญ: บรรจุภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์สปา, นารียา 
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ABSTRACT  

The spa businesses in Chiang Mai are currently receiving an attention among tourists because of 

arising health concerns. Therefore, the businesses are very competitive. From this trend, Nareeya, a spa 

community enterprise, has to find the way to acquire the attractive and outstanding packages. The 

purpose of this study is to design the packaging of Nareeya spa products in order to add value to the 

products as well as to build the brand image. According to the survey (questionnaires) from 50 

consumers, it was found that, they preferred the strong, convenient and transparent (the product inside 

can be seen) package. In terms of graphic design, the natural pattern and the use of cool colors were 

suggested. Afterwards, the researcher had designed two types of individual package: (1) standard reserve 

tuck and (2) die cut folding. Additionally, the inner package was designed into two types as well: (1) tray 

folding (2) folding tuck top. After evaluating from the experts, it revealed that the standard reserve tuck 

and the Tray Folding  no. 1 satisfied the experts most. After compiling the satisfaction level and data from 

the experts, the graphic design process was followed. Then, the satisfaction survey focusing on individual 

package and both types of inner package had been conducted among 50 consumers. It was eventually 

found that the graphic design of individual package no. 1 (flower logo with attractive and outstanding 

design) was selected more than no. 2. For the inner package, the no. 1 pattern with Nareeya logo printed 

on the brown line (which could be referred to as a gift with brown ribbon) was preferred. According to 

this design, the logo was distinguished and it also created the memorable package. 

Keywords: package, spa products, Nareeya 

 

บทนํา  

นารียาก่อต้ังในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ทําผลิตภัณฑ์สปาที่ใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบ ได้แก่  ขมิ้น ไพล 

มะขามเปียก  นํ้าผึ้ง ตะไคร้ ข้าวหอม เป็นต้น ทําเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์สปาขัดผิว พอกตัว เช่น สบู่ เกลือ

ขัดผิว แชมพูและครีมนวดผม เป็นต้น ซึ่งช่วยขจัดเซลล์และสิ่งสกปรกรวมท้ังช่วยบํารุงผิวพรรณให้อ่อนนุ่ม สด

ช่ืนและผ่องใส  เมื่ อผลิตแล้วจะนําไปฝากขายตามแหล่ งที่ พักในเ ชียงใหม่  กลุ่ ม วิสาหกิจชุมชน   

แต่เน่ืองจากปัจจุบันธุรกิจสปาในเชียงใหม่กําลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจึงเกิดการแข่งขันสูง ผู้คนหันมารัก

สุขภาพทําให้ผู้ประกอบการเกิดแนวคิดที่ต้องการจะปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เดิมที่ใช้เพียงถุงพลาสติกใสพับข้างติด   

สติกเกอร์ตราสินค้าให้มีความสวยงาม โดดเด่นเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  อีกทั้งผู้ประกอบการยัง
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เล็งเห็นถึงการขยายช่องทางการจัดจําหน่ายไปยังรีสอร์ทแอนด์สปาหรือโรงแรมต่าง ๆ จึงต้องการบรรจุภัณฑ์ที่

เป็นทั้งขายปลีกและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นชุดของฝากหรือของที่ระลึก การวิจัยน้ีจึงต้องการมีการสอบถามความ

ต้องการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบขายปลีกและบรรจุภัณฑ์แบบชุดเพ่ือนําข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางใน

การออกแบบสําหรับผลิตภัณฑ์สปานารียาในการสร้างมูลค่าเพ่ิมและภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์ 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ศึกษาความต้องการด้านการออกแบบบบรรจุภัณฑ์สปานารียา 

 การสอบถามข้อมูลที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น แนวคิดในการทําผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่าย 

ยอดจําหน่าย กลุ่มเป้าหมาย โดยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สปานารียาและสํารวจความต้องการในการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์จากผู้บริโภคจํานวน 50 คน วิเคราะห์ข้อมูล 

2. การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 

 2.1 สรุปแนวทางในการออกแบบโครงสร้างจากแบบสอบถามของผู้บริโภคและสถานประกอบการ

จํานวน 50 คน 

 2.2 เขียนแบบร่างโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 2 แบบ และบรรจุภัณฑ์ช้ันใน 2 แบบ 

 2.3 พัฒนาแบบร่างและสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยและบรรจุภัณฑ์ช้ันใน  

 2.4 ให้ผู้เช่ียวชาญประเมินโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย บรรจุภัณฑ์ช้ันในและเลือกโครงสร้าง

บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 1 แบบและบรรจุภัณฑ์ช้ันใน 1 แบบจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้คะแนนมากที่สุดเพ่ือ

นําไปออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 

 2.5 ปรับแก้แบบโครงสร้างให้เหมาะสม 

3. การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 

 3.1 สรุปแนวทางการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์จากแบบสอบถามของผู้บริโภคและ 

สถานประกอบการจํานวน 50 คน 

 3.2 เขียนแบบร่างกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 2 แบบ และบรรจุภัณฑ์ช้ันใน 2 แบบ  

 3.3 พัฒนาแบบร่าง 

 3.4 สร้างบรรจุภัณฑ์จริง 
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4. การประเมินความพึงพอใจในการออกแบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยและบรรจุภัณฑ์ช้ันใน 

 สํารวจความพึงพอใจที่มีต่อกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์จากผู้บริโภคและสถานประกอบการจํานวน 50 คน 

จากน้ันวิเคราะห์และสรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษาความต้องการด้านการออกแบบรรจุภัณฑ์สปานารียา 

 จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการซ้ือเพ่ือนําไปใช้งานเอง ร้อยละ 72  

รองลงมาคือ ราคา ร้อยละ 59 และชอบผลิตภัณฑ์ นําไปเป็นของฝาก ร้อยละ 34  ความต้องการซื้อชนิดใด

ชนิดหน่ึง ร้อยละ 58 รองลงมาคือ ซื้อเป็นชุด ร้อยละ 35 ผู้บริโภคต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จํานวน 2 ช้ิน   

ร้อยละ 37 รองลงมาคือ ไม่ระบุ ร้อยละ 30 และ 4 ช้ิน ร้อยละ 16 เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อนําไปใช้

งานเองที่บ้านช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่ายในการเข้าสปา และสามารถทําได้ง่าย เมื่อพิจารณาถึงการออกแบบ

โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคต้องการให้เน้นการปกป้องสินค้า ร้อยละ 67 รองลงมาคือ สะดวกต่อการ

ใช้งาน ร้อยละ 58 และต้องการโชว์ให้เห็นสินค้าภายใน ร้อยละ 55 ตามลําดับ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์มีทั้ง

ของเหลวท่ีบรรจุอยู่ในขวดพลาสติกที่อาจเกิดการแตกหรือรั่วซึม  มีลักษณะเป็นก้อนหุ้มด้วยพลาสติกอาจเกิด

รอยขีดข่วนและฉีกขาดของพลาสติกส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้รับเช้ือโรคและสิ่งสกปรกทําให้

ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพได้ (สุมาลี, 2555) ดังน้ันโครงสร้างที่แข็งแรงจะสามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ได้รวมถึงการ

ใช้งานต้องสะดวกและการโชว์ผลิตภัณฑ์ภายในสามารถมองเห็นบางส่วนให้ผู้บริโภคมั่นใจและดึงดูดความสนใจ

ในการซื้อผลิตภัณฑ์มากขึ้น สัมพันธ์กับการเลือกใช้วัสดุทําบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกกระดาษคราฟท์

นํ้าตาล ร้อยละ 50 รองลงมาคือ กระดาษอาร์ตการ์ด ร้อยละ 40 เพราะกระดาษคราฟท์มีความแข็งแรง

ทนทานต่อแรงดึง การเรียงซ้อน สามารถรองรับนํ้าหนักสินค้าได้และป้องกันการกระแทก  (สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2545)  ความต้องการด้านการออกแบบกราฟิก พบว่า ผู้บริโภค

ส่วนใหญ่ต้องการรูปแบบธรรมชาติ ร้อยละ 74 รองลงมาคือ สมัยใหม่ ร้อยละ 39 และเรียบง่าย ร้อยละ 30  

และความต้องการโทนสีของบรรจุภัณฑ์ พบว่า ผู้ส่วนใหญ่ต้องการสีโทนเย็น ร้อยละ 50 รองลงมาคือ สีออก

ธรรมชาติ ร้อยละ 37 และสีพาลเทล ร้อยละ 29 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 1 ความต้องการออกแบบบรรจุภัณฑ์สปานารียา 

ความต้องการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์สปานารียา ร้อยละ 

ปัจจัยในการซือ้ 

   หาง่าย 22 

   ชอบผลิตภัณฑ์ 34 

   ของฝาก 34 

   นําไปใช้งานเอง 72 

   ราคา  59 

   ชื่อเสียง 30 

ความต้องการเลือกซือ้ 

   ซื้อเป็นชุด 35 

   ซื้อชนิดใดชนดิหนึ่ง 58 

จํานวนชิ้นในการซื้อ 

   1 ชิ้น 10 

   2 ชิ้น 37 

   3 ชิ้น 13 

   4 ชิ้น 16 

   ไม่ระบุ 30 

ความต้องการด้านการออกแบบโครงสร้าง  

   สะดวกต่อการใช้งาน 58 

   เปิด-ปิดสะดวก 30 

   โชว์สินค้า 55 

   ปกป้องสินค้า 67 

   ถือได ้ 37 

ความต้องการวสัดุทําบรรจุภัณฑ์ 

   กระดาษเทาขาว 16 

   กระดาษอารต์การด์ 40 
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   กระดาษคราฟท์น้ําตาล 50 

ความต้องการรูปแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย

และบรรจุภัณฑ์ชั้นใน 

   รูปแบบเรียบง่าย 30 

   รูปแบบล้านนา 10 

   รูปแบบธรรมชาติ 74 

   รูปแบบสมัยใหม่ 39 

ความต้องการโทนสีบนบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยและบรรจุ

ภัณฑ์ชั้นใน  

   สีออกธรรมชาติ 37 

   สีโทนเย็น 50 

   สีพาสเทล 29 

 

2. การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 

 2.1 การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package)  ประกอบด้วย   

สบู่  เกลือขัดผิว แชมพูและครีมอาบนํ้า ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กระดาษคราฟท์เป็นวัสดุในการออกแบบโครงสร้าง

เน่ืองจากมีความแข็งแรงทนทาน สามารถรองรับนํ้าหนักสินค้าได้ดีและป้องกันการกระแทก แสดงแนวคิดใน

การออกแบบดังน้ี  

 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package)  รูปแบบที่ 1 เน้นการออกแบบโครงสร้างรูปทรง

กล่องพับแบบมาตรฐานคือ กล่อง 4 เหลี่ยม เปิดใส่ผลิตภัณฑ์ด้านบนและด้านล่าง สะดวกในการนําสินค้าที่

บรรจุอยู่ภายในมาใช้งานและปกป้องสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในด้วย (ดวงฤทัย, 2550) อีกทั้งคํานึงถึงกระบวนการ

ผลิตที่ไม่ยุ่งยาก เจาะหน้าต่างด้วยเทคนิคการอัดตัดตามแม่แบบเป็นโลโก้นารียาเพ่ือให้เห็นผลิตภัณฑ์ได้

บางส่วนตามความต้องการของแบบสอบถาม  
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รูปที่ 1 แบบร่างบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยรูปแบบที่ 1  

 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package)  รูปแบบที่ 2 เน้นการออกแบบโครงสร้างรูปทรง

กล่องพับอัดตัดตามแม่แบบคล้ายลักษณะการห่อขมมสอดไส้ คือ ด้านล่างของฐานกล่องจะเป็นวัสดุกัน

กระแทกที่ล็อคปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้หลุดออกจากกล่องได้ง่าย  เหมาะกับการจับถือ หิ้ว สะดวกในการนํา

สินค้าที่บรรจุอยู่ภายในมาใช้และคุ้มครองสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในด้วย (ดวงฤทัย, 2550)  อีกทั้งการเจาะ

หน้าต่างด้วยเทคนิคการอัดตัดตามแม่แบบเป็นโลโก้นารียา  

 
รูปที่ 2 แบบร่างบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยรูปแบบที่ 2  

 2.2 การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ช้ันใน (Inner Package)  ประกอบด้วย  สบู่  เกลือขัดผิว 

แชมพูและครีมอาบนํ้า ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กระดาษคราฟท์เป็นวัสดุในการออกแบบโครงสร้างเน่ืองจากมีความ

แข็งแรงทนทาน สามารถรองรับนํ้าหนักสินค้าได้ดีและป้องกันการกระแทก แสดงแนวคิดในการออกแบบดังน้ี   
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 บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ช้ันใน (Inner Package)  รูปแบบที่ 1 การออกแบบโครงสร้างกล่องพับแบบ

ถาดคล้ายกล่องพิชช่าและการเจาะหน้าต่างด้วยเทคนิคการอัดตัดตามแม่แบบเป็นโลโก้นารียา ด้านในกล่องจะ

มีวัสดุกันกระแทกที่ล็อคปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้หลุด ฝากล่องเปิดสะดวกต่อการใช้งาน   

 
รูปที่ 3 แบบร่างบรรจุภัณฑ์ชั้นในรูปแบบที่ 1  

 บรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ช้ันใน (Inner Package)  รูปแบบที่ 2 การออกแบบโครงสร้างกล่องพับแบบ 

ลิ้นล็อกฝาง่ายต่อการเปิด-ปิดใช้งาน  ด้านในกล่องมีวัสดุกันกระแทกที่เน้นจัดวางผลิตภัณฑ์แต่ละช้ินให้

น่าสนใจและเจาะหน้าต่างเพ่ือให้มองเห็นผลิตภัณฑ์ได้บางส่วน 

 

 

รูปที่ 4 แบบร่างบรรจุภัณฑ์ชั้นในรูปแบบที่ 2 
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 2.3 การประเมินการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย  บรรจุภัณฑ์ช้ันใน 

 1. ผลการประเมินการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 

 จากการประเมินโครงสร้างผู้เช่ียวชาญให้คะแนนโครงสร้างบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 1 มากที่สุดเรื่อง 

โครงสร้างและการปกป้องค่าเฉลี่ย 4.4 รองลงมาเรื่องการใช้สอยและการเจาะหน้าต่างค่าเฉลี่ย 4.3 ซึ่ง

สอดคล้องกับการตอบแบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคท่ีเน้นการปกป้องสินค้า สะดวกต่อการใช้งาน 

และต้องการโชว์ให้เห็นสินค้าภายใน อีกทั้งยังสามารถพับเก็บแบบราบได้ทําให้ประหยัดเน้ือที่ในการจัดเก็บ

และการขนส่ง (อุษณีย์, 2557) 

 
แผนภูมิที่ 1 การประเมินโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 

 2. ผลการประเมินการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ช้ันใน 

 จากการประเมินโครงสร้างผู้เช่ียวชาญให้คะแนนโครงสร้างบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 1 มากที่สุดเรื่อง การ

ปกป้องและเจาะหน้าต่างค่าเฉลี่ย 4.5 รองลงมาเร่ืองการใช้สอยค่าเฉลี่ย 4.4 และโครงสร้างค่าเฉลี่ย 4.0 

ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับการตอบแบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคที่เน้นการปกป้องสินค้าและ

ต้องการโชว์ให้เห็นสินค้าภายใน อีกทั้งยังสามารถพับเก็บแบบราบได้ทําให้ประหยัดเน้ือที่ในการจัดเก็บและการ

ขนส่ง (อุษณีย์, 2557) 

 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

โครงสร้าง การปกป้อง การใช้สอย การเจาะหน้าต่าง

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2
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 แผนภูมิที่ 2 การประเมินโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ชั้นใน 

3. การออกแบบกราฟิก 

 จากการประเมินโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ทั้งรูปแบบเฉพาะหน่วยและบรรจุภัณฑ์ช้ันใน พบว่า ผู้เช่ียวชาญ

ให้คะแนนความพึงพอใจรูปแบบที่ 1 มากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้นําโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ออกแบบกราฟิกอีก 2 

รูปแบบตามการตอบแบบสอบถามความต้องการของผลิตภัณฑ์สปา นารียา 

 3.1 ลวดลายและสีบนบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 

  จากผลการตอบแบบสอบถามผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการคือ รูปแบบธรรมชาติและโทนสีเย็น 

การศึกษานี้จึงออกแบบกราฟิกโดยเลือกใช้ภาพโลโก้นารียาที่มีลักษณะเหมือนดอกไม้ประกอบกับการนํา

รูปทรงของใบไม้มาเพ่ือสื่อถึงความสดช่ืนเป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ สําหรับการเลือกใช้สีโทนเย็นคือ สีเขียวสื่อ

ถึงความสงบเยือกเย็น สดช่ืนมีชีวิตชีวา สีนํ้าเงินสื่อถึงความกระชุ่มกระชวย สีขาวสื่อถึงความสะอาด บริสุทธ์ิ 

(อุษณีย์, 2557)   

 3.2 การจัดวางองค์ประกอบ ผู้ศึกษาได้ทําการจัดวางองค์ประกอบบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย          2 

รูปแบบคือ 
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 ก) รูปแบบที่ 1 จัดวางลวดลายเน้นโลโก้นารียาที่มีลักษณะเหมือนดอกไม้ให้โดดเด่น น่าสนใจประกอบ

กับคาดด้วยเส้นตรงบริเวณด้านข้างของกล่องสื่อถึงความม่ันคง แข็งแรง (สุมาลี, 2555) การระบุบอก

รายละเอียดเก่ียวกับการใช้งาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อให้ผู้บริโภคทราบข้อมูล 

 
รูปที่ 5 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยรูปแบบที่ 1 

 ข) รูปแบบที่ 2 จัดวางภาพรูปใบไม้เพ่ือสื่อถึงความเป็นธรรมชาติของวัตถุดิบที่ส่วนผสมในการทํา

ผลิตภัณฑ์สปาเมื่อได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จะสัมผัสได้ถึงความสะอาด  สดช่ืน และกระชุ่มกระชวย การระบุบอก

รายละเอียดเก่ียวกับการใช้งาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อให้ผู้บริโภคทราบข้อมูล 

 
รูปที่ 6 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยรูปแบบที่ 2 
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3.2 ลวดลายและสีบนบรรจุภัณฑ์ช้ันใน 

  จากผลการตอบแบบสอบถามผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการคือ รูปแบบธรรมชาติและโทนสีเย็น 

การศึกษานี้จึงออกแบบกราฟิกโดยเลือกใช้ภาพโลโก้นารียาที่มีลักษณะเหมือนดอกไม้  รูปทรงของพืชธรรมชาติ

เช่น ใบไม้ ก่ิง ก้านเพ่ือสื่อถึงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับธรรมชาติ และนําเส้นตรงมาคาดกลางเพ่ือสื่อถึง

ความมั่นคงและแข็งแรง สําหรับการเลือกใช้สีโทนเย็นคือ สีเขียวสื่อถึงความสงบเยือกเย็น สดช่ืนมีชีวิตชีวา  สี

ขาวสื่อถึงความสะอาด บริสุทธ์ิ  สีนํ้าตาลสื่อถึงความสุขุม มั่งคั่งและความเก่าแก่โบราณ 

 3.2 การจัดวางองค์ประกอบ ผู้ศึกษาได้ทําการจัดวางองค์ประกอบบรรจุภัณฑ์ช้ันใน 2 รูปแบบคือ 

 ก) รูปแบบที่ 1 จัดวางภาพโลโก้นารียาคาดบนเส้นตรงสีนํ้าตาลเปรียบกับริบบ้ินที่ใช้สําหรับเป็น  ของ

ฝากหรือของที่ระลึกจะช่วยให้โลโก้ดูโดดเด่น น่าสนใจและสร้างการจดจําผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งสื่อถึงความมั่นคง 

สุขุมและแข็งแรง การระบุบอกรายละเอียดเก่ียวกับการใช้งาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อให้ผู้บริโภคทราบข้อมูล 

 
รูปที่ 7 บรรจุภัณฑ์ชั้นในรูปแบบที่ 1 
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 ข) รูปแบบที่ 2 จัดวางภาพรูปทรงของพืชธรรมชาติเช่น ใบไม้  ก่ิง ก้านที่เป็นสีเขียวเพ่ือความเป็น

อันหน่ึงอันเดียวกับธรรมชาติ รู้สึกถึงความสงบเยือกเย็น สดช่ืนมีชีวิตชีวา  และสื่อถึงวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการ

ทําผลิตภัณฑ์สปามาจากธรรมชาติทั้งหมด  การระบุบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ

ให้ผู้บริโภคทราบข้อมูล 

 
รูปที่ 8 บรรจุภัณฑ์ชั้นในรูปแบบที่ 2 

4. การประเมินความพึงพอใจในการออกแบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยและบรรจุภัณฑ์ช้ันใน 

 1. ผลจากการสํารวจความพึงพอใจด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 

 จากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้คะแนนรูปแบบที่ 1 มากกว่ารูปแบบที่ 2 เรื่อง

การจัดองค์ประกอบศิลป์ค่าเฉลี่ย 4.8 รองลงมาคือ การใช้สีเหมาะสมค่าเฉลี่ย 4.7 ความสวยงามและการ

มองเห็นผลิตภัณฑ์ค่าเฉล่ีย 4.6 การสร้างความจดจําค่าเฉล่ีย 4.4 และการดึงดูดความสนใจค่าเฉล่ีย 4.3 

ตามลําดับเน่ืองจากกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 1 มีการจัดวางองค์ประกอบที่เน้นการใช้โลโก้นารียาเป็นจุด

ดึงดูดความสนใจของผลิตภัณฑ์และการเลือกใช้สีที่สร้างทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ในทางบวกเช่น การเลือกใช้สี

เขียวสื่อถึงความสดช่ืน เยือกเย็น สีนํ้าเงินสื่อถึงความกระชุ่มกระชวย สีขาวสื่อถึงความสะอาด (สมภพ, 2556) 

รวมถึงเน้นการมองเห็นผลิตภัณฑ์อย่างเด่นชัดเพ่ือให้ผู้บริโภคจดจําและหาซื้อได้ง่ายสะดวก 
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แผนภูมิที่ 3 การประเมินความพึงพอใจกราฟกิบนบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย 

2. ผลจากการสํารวจความพึงพอใจด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ช้ันใน 

 จากแบบสอบถาม พบว่า ผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้คะแนนรูปแบบที่ 1 มากกว่ารูปแบบที่ 2 เรื่อง

การดึงดูดความสนใจและการจัดองค์ประกอบศิลป์ค่าเฉล่ีย 4.8 รองลงมาคือ การใช้สีเหมาะสมค่าเฉล่ีย 4.7 

ความสวยงามและการมองเห็นผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 4.6 และสร้างความจดจําค่าเฉล่ีย 4.4 ตามลําดับซึ่งกราฟิก

บนบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 1 มีการจัดวางองค์ประกอบที่ต้องการสื่อความหมายของการเป็นผู้ให้และใช้เป็น

ของขวัญ ของฝากแทนคําขอบคุณหรือโอกาสต่าง ๆ โดยจัดวางโลโก้นารียาคาดบนเส้นตรงสีนํ้าตาลคล้ายกับ

การคาดริบบ้ินของขวัญ และการเลือกใช้สีที่ส่งผลต่อผู้บริโภคทางด้านจิตวิทยา เช่น สีขาวสื่อถึงความสะอาด 

บริสุทธ์ิ  สีนํ้าตาลสื่อถึงความสุขุม มั่งคั่ง  อีกทั้งเน้นการมองเห็นผลิตภัณฑ์อย่างเด่นชัดเพ่ือสร้างความมั่นใจใจ

ตัวผลิตภัณฑ์และการจดจํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0

ระ
ดับ

คว
าม

พึง
พอ

ใจ

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2



  
  

  

                                                                                  นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1877 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ
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สร้าง 
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แผนภูมิที่ 4 การประเมินความพึงพอใจกราฟกิบนบรรจุภัณฑ์ชั้นใน 

 

สรุปผล  

 จากผลสํารวจความต้องการด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ศึกษาได้ออกแบบบรรจุภัณฑ์สปานารียา 

2 รูปแบบโดยประเมินจากผู้เช่ียวชาญ พบว่า บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยรูปแบบที่ 1 โครงสร้างรูปทรงกล่องพับ

แบบมาตรฐานได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่ารูปแบบที่ 2 และบรรจุภัณฑ์ช้ันในรูปแบบที่ 1 โครงสร้างกล่อง

พับแบบถาดคล้ายกล่องพิชช่า ได้คะแนนมากกว่ารูปแบบที่ 2 เพ่ือนําไปออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เฉพาะ

หน่วยและบรรจุภัณฑ์ช้ันในอย่างละ 2 รูปแบบ  เมื่อสํารวจความพึงพอใจการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

เฉพาะหน่วยรูปแบบที่ 1 ได้คะแนนความพึงพอใจมากกว่ารูปแบบที่ 2 โดยจัดวางองค์ประกอบที่เน้นการใช้  

โลโก้นารียาเป็นจุดดึงดูดความสนใจของผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ช้ันในรูปแบบที่ 1 เช่นกัน ได้คะแนนความ

พึงพอใจกราฟิกมากกว่ารูปแบบที่ 2 การจัดวางภาพโลโก้นารียาคาดบนเส้นตรงสีนํ้าตาลเปรียบกับริบบ้ินที่ใช้

สําหรับเป็นของฝากหรือของที่ระลึกจะช่วยให้โลโก้ดูโดดเด่น น่าสนใจและสร้างการจดจําผลิตภัณฑ์ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่ง่าย ไม่ยุ่งยากเพ่ือคํานึงถึงต้นทุนในการผลิตเช่น ราคาแม่พิมพ์อัด

ตัดตามแม่แบบ ราคางานพิมพ์ เป็นต้น  การเลือกใช้สีตัวอักษรควรเลือกใช้คู่สีตรงข้ามให้ดูน่าสนใจมากกว่าน้ี

และการออกแบบกราฟิกควรสื่อถึงผลิตภัณฑ์สปาให้ชัดเจนมากกว่าเดิม 
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บทคัดย่อ 

โครงการออกแบบและพัฒนาบ้านไม้จริงสําเร็จรูป เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากปัญหาของความต้องการท่ีอยู่อาศัยของ

ครอบครัวขนาดเล็ก ซ่ึงประสบปัญหาในเร่ืองของงบประมาณการก่อสร้าง บ้านท่ีมีราคาแพงเกินไปกว่ากําลังซ้ือ ก่อเกิดปัญหา

กู้หนี้ยืมสินระยะยาว อีกท้ังบ้านสําเร็จรูปท่ัวไปขาดการตกแต่งภายใน และประโยชน์ใช้สอยไม่พอเพียงในพ้ืนท่ีจํากัด รวมถึง

การเล็งเห็นถึงปัญหาของช่างฝีมืองานไม้ท่ีกําลังประสบปัญหาการจ้างงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองประโยชน์ใช้สอย 

ประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิต  โดยเปรียบเทียบกับการออกแบบและผลิตบ้านในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีใช้สอยต่อตาราง

เมตรท่ีใกล้เคียงกัน ใน 5 กิจกรรมหลักภายในบ้าน ได้แก่ การนอน การรับประทานอาหาร การประกอบอาหาร การทํางาน 

และการใช้ห้องน้ํา โครงการน้ีใช้ระบบการก่อสร้างท่ีม่ันคงแข็งแรง สามารถเคลื่อนย้ายไปติดต้ังได้โดยง่าย โครงสร้างของบ้าน 

กว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร ความสูง 4.5 เมตร (รวมชั้นลอย) พ้ืนท่ีใช้สอยรวม 35 ตารางเมตร ใช้คนงานก่อสร้าง จํานวน 4 

คน เสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน 15 วัน ซ่ึงมีเหตุผลในการเลือกใช้บ้านสําเร็จรูปทรงน้ี คือ เป็นรูปทรงท่ีสามารถแบ่งประโยชน์ใช้สอย

ภายในบ้านท่ีมีพ้ืนทีจํากัดได้เหมาะสมกับกิจกรรมการใช้งาน โดยใช้งบประมาณค่าก่อสร้างท้ังสิ้น 279,824 บาท หรือ 8,000 

บาทต่อตารางเมตร และเป็นแนวทางการออกแบบและพัฒนาเป็นท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีจํากัด ต่อไปได้ 

คําสําคัญ: บ้านสําเร็จรูป, บ้านไม้จริงสําเร็จรูป  

 

ABSTRACT  

  The knock down wooden house for living sustainable project. Caused by  the  small families 

wanted house because  they have many problems with  limited budget,  the house construction  is 

expensive for limited budget,  don’t want a bank loan and most of knock down houses have less 

functional, including a shortage of carpenter building house. The objective of this project is to serve 
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functional, save time and save cost.  By compared with other houses about usable area where customers 

doing 5 activities, for instance, sleeping, eating, cooking, working and activities while using the toilet. As a 

result, this is a new knock down wooden house with the function of high strengthen construction, easy 

movable and easy installation. The structure of this house, width 3 meters long, 8 meters height 4.5 

meters (including mezzanine), total living area 35 square meters.  And four workers can finish in 15 days. 

The realistic selection of knock down houses is a shape that can be divided into functional in limited 

area. This house energy saving and total cost 279,824 baht, or 8,000 bath per square meter.  

Keywords: Knock down house, Knock down Wooden house  

 

บทนํา  

อาคาร บ้านเรือน เป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ของการดํารงชีวิตมนุษย์ มีหน้าที่ป้องกันภัยธรรมชาติต่าง ๆ 

และสร้างความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย (สุธี และคณะ, 2550) ความต้องการที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ ยังคงมี

มากเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบัน ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรุงเทพมหานคร และแถบชานเมือง ได้เกิด

การเปล่ียนแปลงมากมายจากอดีต ในเรื่องของการพักอาศัย ผู้คนต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น จากอดีตที่

อยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่ ก็เปลี่ยนมาเป็นการแยกออกมาพักอาศัยคนเดียวเมื่อถึงวัยทํางาน ไม่ว่าจะเป็น

การต่อเติมบ้านขนาดเล็กของตนในเขตพื้นที่บ้านเดิม หรือการสร้างบ้านหลังแรกขึ้นมาใหม่ ส่งผลให้ประชากร

ก่อต่อบ้านหน่ึงหลังลดลง ปกติแล้วคนส่วนใหญ่ทุกคนที่ต้องการบ้าน ถึงแม้จะมีทุนน้อยก็ต้องการประโยชน์ใช้

สอยภายในบ้านอย่างครบถ้วน จึงต้องมีการจัดสรรพ้ืนที่การใช้งานเพ่ือให้ตอบสนองต่อการทํากิจกรรมต่าง ๆ

ภายในบ้าน เช่นพ้ืนที่ส่วนนอน (Bedroom), โซนพักผ่อน (Living), ครัว (Pantry), รับประทานอาหาร 

(Dining), ห้องนํ้า (Bathroom) รวมถึงห้องทํางาน(working room) ซึ่งโดยทั่วไปแล้วโซนต่าง ๆ ที่กล่าวมาน้ัน

มักจะก้ันพ้ืนที่แยกส่วนเป็นห้อง ๆ การปลูกบ้านแต่เดิมตามวิถีชีวิตของคนไทย นิยมปลูกบ้านไม้ ซึ่งหาวัตถุดิบ

ได้ง่ายในท้องถิ่น ช่างฝีมือส่วนมากเป็นช่างไม้ที่ทํางานรับเหมา และช่วยกันปลูกบ้านตามวิถีชีวิตในชุมชน 

ถึงแม้ว่าปัจจุบันน้ีรูปแบบ รวมไปถึงการตกแต่งภายในบ้าน จะร่วมสมัย และทันสมัย มีกรรมวิธีการผลิตที่

รวดเร็วและคงทนมากขึ้น เสน่ห์ของงานไม้ก็ยังคงเป็นที่นิยมของคนทั่วไปอยู่ไม่น้อย 

การปลูกบ้านโดยคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย จําเป็นใช้พ้ืนที่ค่อนข้างมากเพ่ือให้ตอบสนองต่อการใช้

งานอย่างสมบูรณ์ ส่งผลต่อระยะเวลาการก่อสร้าง รวมถึงค่าใช้จ่าย ทั้งค่าแรงและค่าวัสดุ ประชากรท่ีกําลัง
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เริ่มต้นสร้างครอบครัวใหม่และต้องการที่อยู่อาศัยที่ครบถ้วนด้วยอัตถะประโยชน์และความสวยงาม หากรายได้

น้อย จําเป็นที่จะต้องหาทุน จากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เช่น กู้ยืมธนาคาร เป็นต้น ส่งผลต่อภาระหน้ีสินระยะยาว 

แม้ว่าปัจจุบัน จะมีบ้านถอดประกอบเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากโครงสร้างเหล็ก

และปิดผิวด้วยวัสดุสังเคราะห์ เช่นไม้เทียม, วอล์เปเปอร์ เป็นต้น ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับวัสดุ

สังเคราะห์มากขึ้น ส่งผลให้ช่างไม้ในท้องถิ่น ที่เช่ียวชาญการสร้างบ้านด้วยไม้จริง ประสบปัญหาการจ้างงาน 

และเทคนิคงานช่างไม้ที่มีมาแต่บรรพบุรุษ กําลังจะสูญหาย  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงสนใจออกแบบและพัฒนาบ้านไม้จริงสําเร็จรูปเพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการของการสร้างที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่ร่วมสมัยและทันสมัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานและคงไว้ซึ่งเทคนิค

ภูมิปัญญาช่างไม้ต่อไป 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาบ้านไม้จริงสําเร็จรปู ที่ประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิต 

2. เพ่ือเปรียบเทียบเวลาและต้นทุนการผลิต กับบ้านในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีพ้ืนที่ใช้สอยต่อตาราง

เมตรที่ใกล้เคียงกัน 

3. เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ช่างไม้ ในท้องถิ่นมากขึ้น 

4. เพ่ือสรุปผล และเป็นแนวทางในการออกแบบบ้านไม้จริงสําเร็จรูปในพ้ืนที่จํากัด 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค/์วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาข้อมูลวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 

ศึกษาปัญหาของที่พักอาศัยขนาดเล็ก กลุ่มเป้าหมาย (ผู้อยู่อาศัยในบ้านที่
มีสมาชิกไม่เกิน 2 คน)  

การทดสอบประโยชน์ใช้สอย ที่สอดคล้องกับความต้องการแต่ละกิจกรรม 

บ้านไม้จริงสําเร็จรูปที่เป็นแบบมาตรฐานทั้งเรื่องของรูปแบบ, วัสดุ และกรรมวิธีการผลติ 

กิจกรรมในแต่ละพ้ืนที่ของบ้าน  
กระบวนการออกแบบและเขยีนแบบ 

สร้างต้นแบบ เพ่ือทดสอบการใช้งาน และการประกอบติดต้ัง 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1882 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

นิยามศพัท ์

1. บ้านขนาดเล็ก คือ รูปแบบทีอ่ยู่อาศัย ที่มีขนาดพ้ืนที่ ประมาณ 30-180 ตร.ม. และมีรปูแบบ 

การใช้งานที่เกิดประโยชน์สูงสุดในพ้ืนที่จํากัด และสามารถเคลื่อนย้ายได้ (Losantos, 2006) 

2. เทคนิคงานช่างไม้ คือ รูปแบบการเข้าเดือย, การยึดประสานไม้, การตกแต่งผิว และการทําส ี

เคลือบผิวงานไม้จริง 

3. ไม้จริง คือ ไมต่้าง ๆ ที่มแีก่นเน้ือ อาจทนฝนและแดดไปได้หลายปี ยกเว้นจําพวกไม้ที่มีลําต้น 

กลวง เช่น ไม้ไผ่ ในผลงานสร้างสรรค์น้ี เลือกใช้ไม้สน เป็นหลัก 

ขั้นตอนดําเนนิงาน 

ขั้นที่ 1  ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

บ้าน mini box ถูกออกแบบเพ่ือตอบสนองสําหรับคนทั่วไป มีขนาดความกว้าง 2.6 เมตร ความยาว 

2.6 เมตร และความสูง 2.6 เมตร ใช้การก่อสร้างโดยมีโครงสร้างไม้ ประกอบกับผนังสําเร็จรูป และกระจก 

เฟอร์นิเจอร์ภายในเป็นแบบติดตายทั้งหมด สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ถึง 3 คน ประกอบไปด้วยส่วนที่นอน เตียง

เด่ียวหน่ึงเตียง และเตียงสองช้ันหน่ึงเตียง โซนรับประทานอาหาร เตาขนาดเล็ก และห้องนํ้า ที่ถูกรวมเข้ากับ

ส่วนแต่งตัว และที่น่ังในบ้านเป็นแบบพับเก็บทั้งหมด ดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงภาพภายนอก และภาพตัดภายใน mini box  ที่มา: Tree Hunger, 2006. 
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การศึกษาพฤติกรรมการอยู่อาศัย 

 พฤติกรรมการอยู่อาศัยของบ้าน mini box น้ี จะเป็นการอยู่อาศัยในพ้ืนที่จํากัดและขนาด

ของการน่ัง การเดิน การนอนที่พอดีกับร่างกาย สามารถแบ่งพฤติกรรมการอยู่อาศัยตามช่วง วันและเวลาที่มี

การใช้งานได้ ดังน้ี 

วันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์  

7.00 – 8.00 น. เป็นช่วงเวลาของการต่ืนนอน และแต่งตัวไปก่อนทํางาน ซึ่งจะใช้ส่วนพ้ืนที่ของ

ห้องนํ้า และเคาท์เตอร์ครัวขนาดเล็ก อยู่โซนตรงข้ามกับเตียง อาจมีการใช้โต๊ะรับประทานอาหารสําหรับการ

รับประทานอาหารเช้า 

18.00 – 00.00 น. เป็นช่วงเวลารับประทานอาหารเย็น ที่เป็นการซื้ออาหารมาจากนอกบ้าน แล้วใช้

ไมโครเวฟ จะใช้ส่วนพ้ืนที่ครัวขนาดเล็ก และพ้ืนที่รับประทานอาหาร จากน้ันถ้ามีการทํางานหรือพักผ่อน ก็

ยังคงใช้พ้ืนที่เดิม 

00.00 – 7.00 น. เป็นช่วงเวลาของการนอน ซึ่งจะใช้พ้ืนที่เดียวเท่าน้ันคือ เตียงนอนท่ีอยู่ช้ันบน 

วันหยุด  เสาร์ – อาทิตย์ 

7.00 – 8.00 น. เป็นช่วงเวลาของการต่ืนนอน และแต่งตัวไปก่อนทํางาน ซึ่งจะใช้ส่วนพ้ืนที่ของ

ห้องนํ้า และเคาท์เตอร์ครัวขนาดเล็ก อยู่โซนตรงข้ามกับเตียง อาจมีการใช้โต๊ะรับประทานอาหารสําหรับการ

รับประทานอาหารเช้า 

8.00 – 18.00 น. เป็นช่วงเวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งอาจเป็นการใช้พ้ืนที่นอกบ้าน หรือในบ้านก็ได้ 

โดยการอยู่บ้านระหว่างวันหยุดน้ัน พ้ืนที่ทกุส่วนในบ้านจะถูกใช้งานทั้งสิ้น 

18.00 – 00.00 น. เป็นช่วงเวลารับประทานอาหารเย็น ที่เป็นการซื้ออาหารมาจากนอกบ้าน แล้วใช้

ไมโครเวฟจะใช้ส่วนพ้ืนที่ครัวขนาดเล็ก และพ้ืนที่รับประทานอาหาร จากน้ันถ้ามีการทํางานหรือพักผ่อนก็

ยังคงใช้พ้ืนที่เดิม 

00.00 – 7.00 น. เป็นช่วงเวลาของการนอน ซึ่งจะใช้พ้ืนที่เดียวเท่าน้ันคือ เตียงนอนท่ีอยู่ช้ันบน 

ซึ่งการใช้งานในบ้าน จะประกอบไปด้วยส่วนการใช้สอยที่เป็นพ้ืนที่หลักทั้งสิ้น ได้แก่พ้ืนที่ประกอบ

อาหาร พ้ืนที่นอน พ้ืนที่ทํางาน และห้องนํ้า โดยศึกษาจากสรีระของคน หรือผู้ใช้งานอย่างละเอียดเพื่อนําไปสู่

แนวทางในการออกแบบ แต่ทุกคนมีสรีระไม่เหมือนกัน จึงจําเป็นต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานเพ่ือหาค่าเฉล่ีย ซึ่ง
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เกณฑ์น้ี นํามาจากหนังสือ Human Dimension and interior space เขียนโดย Jilius Panero และ Martin 

Zelnik โดยสรุปเป็นประเภทการใช้งาน 5 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 

1. การประกอบอาหาร 

 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานในโซนประกอบอาหาร 

ด้านกว้างจะมีระยะอยู่ที่ 0.91 เมตร โดยวัดจากระยะการหยิบจับ ด้านยาวมีระยะ 0.90 เมตร โดยวัด

จากการยืน การก้ม ของคน รวมกับระยะเคาน์เตอร์และด้านสูง มีขนาด 1.72 เมตร โดยวัดจากขนาดค่าตํ่าสุด

ของส่วนสูงเฉล่ียของคน ในลักษณะยืน 

2. การรับประทานอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานในโซนรบัประทานอาหาร 

ด้านกว้างจะมีระยะอยู่ที่ 0.61 เมตร โดยวัดจากไหล่ และพ้ืนที่ศอกอีกเล็กน้อย ด้านยาวมีระยะ 0.86 

เมตร โดยความกว้างของโต๊ะอาหาร รวมกับพ้ืนที่น่ังรับประทานอาหาร และด้านสูง มีขนาด 1.29 เมตร โดยวัด

จากขนาดค่าตํ่าสุดของส่วนสูงเฉล่ียของคน ในลักษณะน่ัง รวมกับความสูงเก้าอ้ี 
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3. การทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 แสดงขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานในโซนทํางาน 

ด้านกว้างจะมีระยะอยู่ที่ 0.66 เมตร โดยวัดจากไหล่ และพ้ืนที่ศอกอีกเล็กน้อย ด้านยาวมีระยะ 1.07 

เมตร โดยความกว้างของโต๊ะทํางาน รวมกับพ้ืนที่น่ังทํางาน และด้านสูง มีขนาด 1.29 เมตร โดยวัดจากขนาด

ค่าตํ่าสุดของส่วนสูงเฉล่ียของคน ในลักษณะน่ัง รวมกับความสูงเก้าอ้ี 

4. การนอน 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 แสดงขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานในโซนนอน 

ด้านกว้างจะมีระยะอยู่ที่ 0.91 เมตร โดยวัดจากไหล่ รวมกับพ้ืนที่การบิด หรือยืดตัวตัวอีกเล็กน้อย 

ด้านยาวมีระยะ 1.80 เมตร โดยวัดจากความสูงของคน รวมกับระยะหมอน และด้านสูง มีขนาด 1.02 เมตร 

โดยวัดจากขนาดค่าตํ่าสุดของส่วนสูงเฉล่ียของคน ในลักษณะน่ัง รวมกับความสูงฟูก และเตียง 
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5. ห้องนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แสดงขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานสุขภัณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 แสดงขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมกับการใช้งานบริเวณฝักบัว 

ด้านกว้างจะมีระยะอยู่ที่ 0.69 เมตร โดยวัดจากไหล่ รวมกับการวางขา  ระยะเอ้ือมหยิบสบู่ เฉลี่ยจาก

เพศชาย 0.72 เมตร และเพศหญิง 0.66 เมตร ด้านยาวมีระยะ 0.76 เมตร โดยวัดจากการก้ม และยืนอาบนํ้า 

และการเอ้ือมอีกเล็กน้อย เฉลี่ยจากเพศชาย 0.78 เมตร และเพศหญิง 0.73 เมตร และด้านสูง มีขนาด 1.90 

เมตร โดยวัดจากขนาดค่าตํ่าสุดของส่วนสูงเฉลี่ยของคน ในลักษณะยืน และการเอ้ือมจับฝักบัวเฉลี่ยจากเพศ

ชาย 1.95 เมตร และเพศหญิง 1.85 เมตร 
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ขั้นที่ 2  ขั้นการออกแบบและสร้างต้นแบบ 

1. ออกแบบโดยเร่ิมจากแบบร่างและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ 

2.กําหนดรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาทรงจั่วเป็นรูปแบบหลักของอาคาร 

 3.ใช้ขนาด สัดส่วน และรูปแบบขององค์อาคาร ได้แก่ ความกว้าง ความยาว และความสูงให้เหมาะกับ

รูปร่างและสัดส่วนมนุษย์ ตลอดจนคํานึงถึงพ้ืนที่ใช้สอย กําหนดขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร (รวม

ระเบียง) ความสูง 4.5 เมตร (รวมช้ันลอย) พ้ืนที่ใช้สอยรวม 35 ตารางเมตร พ้ืนอาคารเป็นแผ่นช้ินไม้อัด

ซีเมนต์สําเร็จรูปปิดทับด้วยไม้จริง วัสดุมุงหลังคาเป็นแผ่นหลังคาเหล็กสําเร็จรูป และวัสดุโครงสร้างหลักเป็น

เหล็กรูปพรรณ กรุแผ่น osb ชนิดกันนํ้า ติดฉนวนกันความร้อนปิดทับด้วยไม้จริงทั้งหมด 

4. นําระบบประสานทางพิกัด หรือระบบโมดูล่า (Module) มาใช้เป็นหลักพ้ืนฐานในการออกแบบ 

(กรกฏ, 2551; ชลธี, 2552) โดยให้อยู่บนพ้ืนฐานของความประหยัด ดังน้ี 

  4.1 กําหนดมิติ (Dimension) และหน่วยพิกัด (Module) เพ่ือช่วยในการกําหนดขนาด ระยะ 

และสัดส่วนของชิ้นส่วนต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์กัน ทําให้โครงสร้างสามารถติดต้ังได้ง่าย รวดเร็ว และไม่ต้อง

ตัดแต่ง 

  4.2 ใช้ส่วนประกอบหรือช้ินส่วนสําเร็จรูป เมื่อรวมรอยต่อของช้ินส่วน ให้พอดีกับขนาดของ

พ้ืนที่  

  4.3 ออกแบบขนาด จุดอ้างอิง หรือพิกัดอ้างอิง ทั้ง 3 มิติ คือ ความสูง ความกว้าง และความ

ยาว โดยใช้แนวแกนอ้างอิง คือ แกน X, Y, Z ซึ่งได้นํามาวางแผนงานก่อสร้าง การออกแบบอาคาร และการ

ผลิต เพ่ือไม่ให้มีวัสดุเหลือในกระบวนการผลิตหรือก่อสร้างมากเกินไป ลดการสูญเสียวัสดุ แรงงาน และ

ระยะเวลาในการก่อสร้าง 

  4.4 ภายหลังจากกําหนดขนาด สัดส่วน รูปแบบ รวมไปถึงระบบมิติและหน่วยพิกัดที่

เหมาะสมแล้ว จึงเริ่มออกแบบส่วนประกอบของอาคาร ได้แก่ การจัดวางตําแหน่งของฐานราก การจัดวาง

ตําแหน่งของผังพ้ืนและผนังของอาคาร การออกแบบรอยต่อของช้ินส่วนประกอบอาคารต่าง ๆ การออกแบบ

โครงหลังคา ระบบระบายนํ้า และระบบประกอบอาคาร การจัดวางงานระบบภายในอาคาร และการออกแบบ

ขั้นตอนการติดต้ังของอาคาร 
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รูปที่ 7 แบบระยะสําหรับงานตอม่อสําเร็จรูป 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 แบบโครงสร้างบ้านสําเร็จรูป กว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 4.5 เมตร 
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รูปที่ 9 แบบทัศนียภาพภายนอก และแปลนช้ัน 1, ชั้นลอย 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 แบบทัศนียภาพตัดภายในบ้านปิดผิวด้วยงานไมจ้รงิ 
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รูปที่ 11 แบบทัศนียภาพภายในบ้านปิดผิวด้วยงานไม้จริง 
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 รูปที่ 12 แบบทัศนียภาพภายในบ้านปิดผิวด้วยงานไม้จริง และแสดงช่องเก็บของบริเวณขั้นบันได 
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1892 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 13 แบบทัศนียภาพภายในบ้านปิดผิวด้วยงานไม้จริง บางส่วนกรุด้วยยิปซั่มทาสี 
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1893 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

4. การออกแบบขั้นตอนติดต้ังและรื้อถอนแบบจําลอง 
   ผลิตและทดลองประกอบ   ) Built-up   (แบบจําลองของบ้าน กว้าง  3 เมตร ยาว 8 เมตร  )รวม
ระเบียง (  ความสูง 4 .5 เมตร    )รวมช้ันลอย (  พ้ืนที่ใช้สอยรวม 35 ตารางเมตร  ใช้คนงานก่อสร้าง จํานวน 4 คน 
และเวลาการทํางาน 8-10  ช่ัวโมงต่อวัน เสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน 15  วัน มีขั้นตอนการก่อสร้าง ได้แก่ การเตรียม
พ้ืนที่และวางฐานราก การติดต้ังคานและตงรองรับพ้ืน การติดต้ังช้ินส่วนของพื้น การติดต้ังโครงสร้างหลักของ
ตัวอาคาร การติดต้ังโครงสร้างรับวัสดุมุงหลังคาแบบสําเร็จรูป การติดต้ังวัสดุมุงหลังคา ผนังและการติดต้ัง
ประตูและหน้าต่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14 แสดงโครงสร้างหลักกอ่นกรวุัสดุกันความร้อนและปิดผิวด้วยงานไมจ้ริง 
 

5. การประมาณต้นทุนค่าก่อสร้าง 
 ทําการประมาณต้นทุนค่าก่อสร้างจากแบบก่อสร้าง และการก่อสร้างแบบจําลอง โดยนําช้ินส่วน
ทั้งหมดมาคํานวณค่าใช้จ่ายและอ้างอิงราคาตามสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสามารถแบ่ง
รายละเอียดต้นทุนเป็นหมวดงาน ได้แก่ งานฐานรากและเสาเข็ม งานเสาและคาน งานตงและพ้ืน งาน
โครงสร้างอาคาร งานประตู งานหน้าต่าง งานทาสี งานไฟฟ้า และงานเบ็ดเตล็ด (วิสูตร, 2551) 
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1894 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย  

 หลังจากการออกแบบและคํานวณช้ินส่วนต่าง ๆ ของบ้านสําเร็จรูปแล้ว สามารถสรุปเป็นช้ินส่วน  

ต่าง ๆ แบ่งได้ ดังน้ี 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงวัสดุในการทําต้นแบบของบ้านสําเร็จรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าหลังคาทรงจั่ว 

วัสดุ                                  ขนาด 

เหล็กรูปพรรณ งานเสาและคาน 
เหล็กรูปพรรณ งานหลังคา 
เหล็กรูปพรรณ งานผนัง 
เหล็กรูปพรรณ งานพื้น 
แผ่นสมาร์ทบอร์ด  งานพื้น 

เหล็กกล่อง 3*3” 
เหล็กกล่อง 3*3” และ 1*2” 
เหล็กกล่อง 3*1.5” 
เหล็กกล่อง 3*1.5” และ 2*2” 
122*244 หนา 20 มิลลิเมตร 

OSB  Board 
แผ่นชิงเกิลรูฟ งานหลังคา 

122*244 หนา 10 มิลลิเมตร 
ขนาดมาตรฐานทั่วไป 

ไม้สนรัสเซีย กรผุนัง 
ไม้สนรัสเซีย กรพุื้น 

หน้ากว้าง 6 นิ้ว หนา 1.5 เซนติเมตร 
หน้ากว้าง 6 นิ้ว หนา 1.5 เซนติเมตร 

ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 
แผ่นสะท้อนความร้อน 
ฉนวนกันความร้อน  

ขนาดเฟรมมาตรฐาน 
ขนาดมาตรฐาน 
ขนาดมาตรฐาน 

ไม้ยางพารา หนา 15 -20 มิลลิเมตร สําหรบังานเฟอร์นิเจอร ์

 

 จากระบบโครงสร้างของอาคารบ้านพักสําเร็จรูป ได้จัดสร้างแบบจําลองโดยใช้การประกอบและติดต้ัง

ภายในโรงงานแล้วสามารถยกไปติดต้ังหน้างานในระยะเวลาไม่เกิน 2 วันพร้อมงานตกแต่งภายใน โดยใช้รถรถ

เทรลเลอร์ ในการบรรทุกบ้านสําเร็จรูปไปติดต้ังหน้างาน ในส่วนขั้นตอนการก่อสร้างหรือการประกอบช้ินส่วน

แบบจําลองระบบสําเร็จรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาทรงจั่ว สามารถสรุปได้ ดังน้ี 

 1   .เตรียมพ้ืนที่วางฐานราก โดยสถานท่ีก่อสร้างแบบจําลองบ้าน ทําความสะอาดสถานที่และบดอัด 

 )Compaction   (ให้เรียบเสมอกัน จากน้ันศึกษาการรับแรงแบกทานของดิน   ) Bearing Capacity of Soil   (ซึ่ง

พ้ืนที่รับแรงแบกทานได้ตํ่ากว่า 2 ตันต่อตารางเมตร วางตอม่อสําเร็จขนาด 8”x8” ตามระยะในแบบ 

 2 . ยึดโครงสร้างเหล็กเสา คาน พ้ืน ผนัง และหลังคา ตามแบบ โดยเว้นระยะช่องประตูหนาต่าง 
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1895 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 3. เดินท่องานระบบสุขาภิบาล นํ้าดี นํ้าเสีย และงานระบบไฟฟ้า 

 4 .กรุ OSB Board บริเวณโครงสร้างหลังคา หุ้มด้วยแผ่นสะท้อนความร้อน ปิดทับด้วยแผ่นหลังคาชิง

เกิลรูฟ 

  5  .ติดต้ังงานพ้ืนโดยยึดแผ่นสมาร์ทบอร์ดกับโครงสร้างเหล็ก แล้วปิดด้วยพ้ืนไม้จริงใช้เทคนิคการเข้า

ลิ้นไม้แต่ละแผ่น และอัดยึดด้วยตะปู และกาว  )ไม้ที่ใช้ต้องผ่านกระบวนการอบไล่ ความช้ืนและอาบน้ํายากัน

ปลวกเรียบร้อยแล้ว( 

 6 .ติดต้ังงานผนังภายนอกกรุ OSB Board หุ้มด้วยแผ่นสะท้อนความร้อน และปิดด้วยไม้จริงใช้เทคนิค

การเข้าลิ้นไม้แต่ละแผ่น และอัดยึดด้วยตะปู และกาว  )ไม้ที่ใช้ต้องผ่านกระบวนการอบไล่ความช้ืนและอาบ

นํ้ายากันปลวกเรียบร้อยแล้ว(  

 7 .ติดต้ังงานผนังภายใน และฝ้าเพดานกรุ ฉนวนกันความร้อน  และปิดด้วยไม้จริงใช้เทคนิคการเข้าลิ้น

ไม้แต่ละแผ่น และอัดยึดด้วยตะปู และกาว เดินคิ้วงานไม้บริเวณรอยต่อทั้งหมด 

 8  .ทาสีเคลือบผิวไม้โดยใช้สีเคลือบผิวสูตรนํ้า ชนิดใสก่ึงเงา ก่ึงด้าน เพ่ือโชว์ลายไม้  

 9 .ติดต้ังงานห้องนํ้า กรุกระเบ้ืองบริเวณพ้ืนและผนัง พร้อมติดต้ังสุขภัณฑ์ตามแบบ 

10  .ติดต้ังงานประตู และหน้าต่าง และเดินคิ้วงานไม้บริเวณรอยต่อทั้งหมด  

 11  .ติดต้ังงานบ้ิวอินเฟอร์นิเจอร์ บันได งานตกแต่งภายในทั้งหมด  

 12  .ติดต้ังปลั๊ก สวิตซ์ไฟ ดวงโคมทั้งภายในและภายน อก 

 13  .ในกรณีที่ยกทั้งหลังไปติดต้ัง ควรเตรียมพ้ืนที่หน้างานและวางตอม่อตามแบบไว้ให้เรียบร้อย  
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1896 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปที่ 15 แสดงตัวอย่างบ้านสําเร็จรูป (ภาพถ่ายจากต้นแบบจริง)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 16 แสดงตัวอย่างภายในบ้านสําเร็จรูปพร้อมเฟอร์นิเจอร์ (ภาพถ่ายจากต้นแบบจริง)  
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1897 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 11 แสดงตัวอย่างภายในบ้านสําเร็จรูปพร้อมเฟอร์นิเจอร์ (ภาพถ่ายจากต้นแบบจริง)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 แสดงตัวอย่างภายในบ้านสําเร็จรูปพร้อมเฟอร์นิเจอร์ (ภาพถ่ายจากต้นแบบจริง) 
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1898 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 18 แสดงตัวอย่างภายในบ้านสําเร็จรูปพร้อมเฟอร์นิเจอร์ (ภาพถ่ายจากต้นแบบจริง)  
 

ราคาการก่อสร้างของโครงการบ้านสําเร็จรูป โดยไม่รวมถึงค่าแรง ค่าภาษี เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า 

และค่าขนส่ง สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 2     

ตารางที่ 2  ตารางแสดงงบประมาณในการทําต้นแบบของบ้านสําเร็จรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าหลังคาทรงจั่ว 

รายการ                                  งบประมาณ 

งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ 
OSB กรุผนัง และเพดาน 
ไม้จริง )ไม้สนรสัเซีย(  
งานอลูมิเนียมประตูหน้าต่าง 
งานระบบสุขาภิบาล +ห้องน้ํา  
งานไฟฟ้า 
แผ่นสะท้อนความร้อน 
วัสดุเบ็ดเตล็ด  +ฉนวนกันความร้อน  
แผ่นหลังคาชิงเกิลรูฟ 
งานเฟอร์นิเจอร ์

รวมทัง้ส้ิน                                                        

 

 

 

 

 

37,600  -.  
1,224  -.  
96,000  -.  
34,000  -.  
23,000  -.  
11,000  -.  
3,000  -.  
18,000  -.  
21,000  -.  
35,000  -.  

279,824 บาท 

 

 

สรุปผล  
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1899 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

โครงการออกแบบและพัฒนาบ้านไม้จริงสําเร็จรูปเพ่ือการอยู่อาศัยอย่างย่ังยืน เกิดขึ้นอัน

เน่ืองมาจากปัญหาของความต้องการท่ีอยู่อาศัยของครอบครัวขนาดเล็ก ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องของ

งบประมาณการก่อสร้าง ก่อเกิดปัญหากู้หน้ียืมสินระยะยาว อีกทั้งบ้านสําเร็จรูปโดยทั่วไปขาดการตกแต่ง

ภายในที่สวยงาม และประโยชน์ใช้สอยไม่พอเพียงในพ้ืนที่จํากัด รวมถึงการเล็งเห็นถึงปัญหาของช่างฝีมืองาน

ไม้ที่กําลังประสบปัญหาการว่าจ้างงาน รายได้ไม่ต่อเน่ืองจําเป็นต้องเปลี่ยนไปรับจ้างทําอาชีพอ่ืน ๆ ส่งผล

วิชาชีพ หรือช่างฝีมืองานไม้จริงกําลังจะสูญหาย จึงทําให้เกิดเป็นโครงการน้ีขึ้น เพ่ือตอบสนองประโยชน์ใช้สอย 

ของการสร้างที่อยู่อาศัยอย่างย่ังยืน มีรูปแบบทันสมัย ประหยัดเวลาและต้นทุนการผลิต สนับสนุนให้เกิดการ

สร้างงานแก่ช่างฝีมือในท้องถิ่น โดยใช้ระบบการก่อสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถเคลื่อนย้ายไปติดต้ังได้

โดยง่าย โครงสร้างของอาคารลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 8 เมตร (รวมระเบียง) 

ความสูง 4.5 เมตร (รวมช้ันลอย) พ้ืนที่ใช้สอยรวม 35 ตารางเมตร ใช้คนงานก่อสร้าง จํานวน 4 คน และเวลา

การทํางาน 8-10 ช่ัวโมงต่อวัน เสร็จสมบูรณ์ไม่เกิน 15 วัน โดยมีเหตุผลในการเลือกใช้บ้านสําเร็จรูปทรงน้ี คือ 

เป็นรูปทรงที่สามารถแบ่งประโยชน์ใช้สอยภายในบ้านที่มีพ้ืนทีจํากัดได้อย่างเหมาะสม โดยใช้งบประมาณค่า

ก่อสร้างทั้งสิ้น 279,824 บาท หรือประมาณ 8,000 บาทต่อตารางเมตร ประหยัดงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบ

กับราคากลางในการก่อสร้างบ้านโดยทั่วไป ตารางเมตรละ 10,000 – 15,000 บาท ทั้งน้ีราคายังไม่รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม การออกแบบและพัฒนาในคร้ังน้ีสามารถใช้รูปทรงของบ้าน เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นสํานักงาน    

โฮมออฟฟิต รวมไปถึงการใช้เทคนิคและวิธีการในการออกแบบในคร้ังน้ีต่อยอดและพัฒนาเป็นบ้านไม้จริง

สําเร็จรูปในรูปแบบต่อไป เช่นปรับขนาดลดลง หรือเพ่ิมขึ้นตามประโยชน์ใช้สอย ต่อกันเป็นระบบโมดุล่า เป็นต้น 
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การออกแบบไวรอลวิดโีอรณรงค์แตง่กายสุภาพเข้าวดักับกลุม่เป้าหมายวัยรุ่นโดยใช้การ

นําเสนอแบบตลก 

 เพ็ญศรี  จุลกาญจน์ 1*  และ นายวุฒิพงษ์  กองเงิน2  

 

The Designing of Viral video for Dress politely in the temple to teenage 
target by Humor Strategy 
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  and  Wuttipong korggern2 
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บทคัดย่อ   

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและประเมินไวรอลวิดีโอรณรงค์แต่งกายสุภาพเข้าวัดโดยใช้การนําเสนอแบบ

ตลกสําหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 15-21 ปี  กระบวนการออกแบบโดยการวิเคราะห์เอกสาร  วิเคราะห์ไวรอลวิดีโอท่ี

นําเสนอแบบตลกขบขัน  สนทนากลุ่ม  ประมวลผลการศึกษามาออกแบบไวรอลวิดีโอแนวตลกผสมแอคชั่น ความยาว 3 นาที  

แนวความคิดคือ สายลับจับโป๊ะ  เขียนบท  ถ่ายทํา ตัดต่อ และประเมินผลโดยกลุ่มตัวอย่างจํานวน 90 คน ผลการประเมิน

กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจไวรอลวิดีโอท้ังเร่ืองในระมาก ( ̅  3.78 SD 0.57) เห็นด้วยกับประเด็นท่ีนําเสนอในระมาก        

( ̅4.09  SD 0.70) และเข้าใจประเด็นท่ีนําเสนอได้ในระดับมาก ( ̅  4.01  SD 0.73 ) กลุ่มตัวอย่างชอบการนําเสนอใน

แนวทางตลกในระดับมาก ( ̅  3.91 SD0.73) และมีความชื่นชอบและจะแบ่งปันวิดีโอนี้ในระดับมาก (X 3.56 SD 0.77)  

คําสําคัญ: แต่งกายสุภาพเข้าวัด, ไวรอลวิดีโอ, วัยรุ่น, การนําเสนอแนวตลกขบขัน 

 

ABSTRACT  
This purpose of this research is to design and evaluate viral videos of humors strategy for dress 

politely in the temple. The  target audience aged 15-21 years. The process of production viral video were 

studying  viral video in humors, content analysis and focus group , strategic planning ,script writing 

,production and editing. The results showed that viral video concept is the spy catches the innocent 

outfit and execution to humor action. The sample was satisfactory ( ̅  3.78, SD 0.57). The results were 
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good is the spy catches the innocent outfit ( ̅4.09,  SD 0.70) and understand the issues presented at a 

high level ( ̅  4.01  SD 0.73 ). The target audience liked the Execution in action humor ( ̅  3.91, SD 0.73). 

and share this viral video on a high level. ( ̅ 3.56 SD 0.77)  

Keywords: Dress politely in the temple, viral video, teenage, humors  execution 

 

บทนํา  

การแต่งกายของคนในสังคมสะท้อนถึงระบบคิดที่มาจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์  

มนุษย์กับธรรมชาติและมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ในแต่ละสังคมจึงได้สั่งสมการแต่งกายที่แตกแต่งกัน การ

แต่งกายของคนไทยจะเน้นการแต่งกายให้เหมาะสมกับพ้ืนที่หรือกาละเทศะ เช่น อยู่บ้าน หรือไปวัด  ไปทํางาน

และแต่งกายสุภาพมิดชิดเมื่อออกจากบ้าน  โดยเฉพาะสถานที่ที่เก่ียวข้องกับศาสนา อย่างไรก็ตามในช่วงหลาย

ปีที่ผ่านมากการแต่งกายของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปมากเน่ืองจากสภาพทางสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป การ

ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทําให้วัฒนธรรมการแต่งกายจากสังคมตะวันตกกันแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว สังคมที่

รีบเร่งความสะดวกสบายเป็นที่ต้ังทําให้การแต่งกายของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะวัยรุ่น ซึ่งในที่น้ี

หมายถึงผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-21 ปี (พัฒนาการและการปรับตัวของวัยรุ่น, 2560 มกราคม 20) วัยรุ่นเป็นวัยที่

มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและความคิด เป็นวัยที่พยายามค้นหาตัวเอง  วัยรุ่นต้องการการยอมรับจาก

กลุ่มเพ่ือนและให้ความสําคัญกับเพ่ือนมาก  ทําให้การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือต้องการการยอมรับจากกลุ่ม

เพ่ือน เช่น การแต่งกาย  การด่ืมเหล้า  สูบบุหรี่  เป็นต้น   ซึ่งแต่งกายตามแฟช่ันทําให้บางครั้งละเลยในเรื่อง

กาลเทศะ โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่เก่ียวข้องกับศาสนา วัดบางแห่งต้องจัดเตรียมเสื้อผ้าที่เหมาะสมให้กับ

นักท่องเที่ยวก่อนที่จะเข้าไปชมหรือประกอบพิธีทางศาสนา  นอกจากน้ีการแต่งกายที่ไม่สุภาพไม่เหมาะสม

กับศาสนสถานมีมากขึ้นเรื่อย ๆ  กระทรวงวัฒนธรรมได้ออกมารณรงค์ให้วัยรุ่นตระหนักถึงการแต่งกายให้

เหมาะสมโดยเฉพาะเม่ือเข้าไปในบริเวณวัดหรือศาสนสถานที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือ เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง

ความเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย  

ไวรอลวิดีโอซึ่งเป็นสื่อที่เผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กระจายโดยผ่านการแบ่งปันของผู้ชม การทํา

สื่อชนิดน้ีมีข้อแตกต่างกับการออกแบบภาพยนตร์โฆษณาตรงที่สามารถกําหนดความสั้นยาวได้เหมาะสมไม่

ขึ้นอยู่กับการขายเวลาของสถานีโทรทัศน์ และเน่ืองจากการแพร่กระจายของสื่ออาศัยการแบ่งปันของผู้ชม

ดังน้ันไวรอลวิดีโอจึงต้องออกแบบให้แสดงอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึงอย่างชัดเจน เช่น  ตลก  รัก กลัว โกรธ แปลก 
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เศร้า เป็นต้น  เพ่ือให้ผู้ชมประทับใจและแบ่งปันข้อมูลประกอบกับข่าวสารที่น่าสนใจ (ตลก รัก กลัว โกรธ 

แปลก เศร้า  7  ไวรอลวิดีโอที่ประสบความสําเร็จ  15 ธันวาคม 2557) วัยรุ่น หรือ เจน แซด (Z) คือกลุ่มคนที่

มีอายุระหว่าง 15-21 ปีมีเป็นจํานวนร้อยละ 18.3 ของประชากรไทย เติบโตมากับเทคโนโลยี มีความคาดหวัง

สูงต่อการโฆษณามีความพึงพอใจต่อการโฆษณายากเน่ืองจากคุ้นเคยกับการรับสื่อ  การนําเสนอที่เข้าถึงกลุ่มน้ี

ได้ดี คือการนําเสนอแบบบันเทิงที่พร้อมกับเน้ือหาสาระ เช่น เก่ียวกับดนตรี  เซเลเบรต้ี ตลกขบขัน (กันตาร์ 

มิลวาร์ด บราวด์ ประเทศไทย,30 มกราคม 2560 ) สําหรับแนวทางการนําเสนอเน้ือหาแบบตลกขบขัน  ซึ่ง

เป็นการนําเสนอสาระไปพร้อมกับความบันเทิง เป็นการสื่อสารโดยอ้อม  สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้

โฆษณาและผู้บริโภค ซึ่งผู้รับสารโฆษณาไม่ต้องการถูกสอนแต่ต้องการความบันเทิงความสนุกสนานของโฆษณา  

การนําเสนอแบบตลกขบขันมีความเก่ียวพันธ์กับวัฒนธรรม และต้องระมัดระวังเรื่องความสมดุลของข่าวสาร

โฆษณาด้วย (วงหทัย ตันชีวะวงศ์, 2554, หน้า 142-143) 

จากปัญหาดังกล่าวเพ่ือรณรงค์สร้างจิตสํานึกให้วัยรุ่นตระหนักถึงการแต่งที่เหมาะสมกับเมื่อเข้าไปใน

วัดที่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อแขกบ้านแขกเมือง  สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันดี

ของไทย  โดยออกแบบรณรงค์ในรูปแบบไวรอลวิดีโอตลกขบขันเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มวัยรุ่นสามารถ

รับสื่อโชเซียลเน็ตเวิร์กได้ดีและไวรอลวิดีโอยังเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในสื่อโดยสามารถแลดงความคิดเห็นและ

การตัดสินใจแบ่งปันซึ่งเหมาะสมกับพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้วย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือออกแบบไวรอลวิดี โอรณรงค์แต่งกายสุภาพเข้าวัดโดยใช้แนวทางนําเสนอแบบตลกขบขัน 

2.เพื่อประเมินไวรอลวิดีโอรณรงค์แต่งกายสุภาพเข้าวัดโดยใช้แนวทางตลกขบขัน 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาไวรอลวิดีโอการแต่งกายสุภาพเข้าวัด ได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี

เพ่ือเป็นแนวทางดังน้ี ไวรอลวิดิโอ(viral video) เป็นสื่อด้านภาพและเสียงที่ใช้ในการสื่อสารเพ่ือรณรงค์หรือ

การโฆษณาสินค้า  โดยเผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เนต และกระจายด้วยการแบ่งปันโดยผู้ชม ด้วยเหตุน้ีการ

ออกแบบไวรอลวิดีโอจึงมีข้อแตกต่างจากภาพยนตร์โฆษณา คือในการสร้างสรรค์จะเน้นด้านอารมณ์ให้ผู้รับสาร

เกิดความรู้สึกอย่างใดอย่างหน่ึงอย่างชัดเจน  และจะต้องมีเน้ือหาที่มีคุณค่าเพียงพอที่จะแบ่งปัน  ไม่นําเสนอ
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ให้ออกมาในรูปแบบของการโฆษณาสินค้า และถ้าดึงผู้บริโภคเข้าไปมีส่วนร่วมได้จะทําให้ไวรอลวิดีโอน้ันมี

โอกาสประสบความสําเร็จ 

แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งคือกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 15- 21 ปี เป็น

กลุ่มที่เติบโตมากับการสื่อสารยุคดิจิตอลพฤติกรรมการสื่อสารของวัยรุ่นจะใช้สื่อมากกว่าหน่ึงชนิด และสื่อที่

วัยรุ่นมีความชํานาญที่สุดคือสื่อออนไลน์ ซึ่งจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่งชาติระหว่างปี 2550-2554 

วัยรุ่นมีการใช้อินเตอร์เนตเพ่ิมขึ้นโดยเพ่ิมจากร้อยละ 39.7 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 51.9 ในปี พ.ศ. 2554  

(สํานักงานสถิติแห่งชาติ,20 มกราคม 2560) การส่ือสารผ่านอินเตอร์เนตจึงสามารถเข้าถึงกลุ่มน้ีได้สูง แนว

ทางการการนําเสนอเน้ือหาที่วัยรุ่นเข้าใจง่ายจากการศึกษาของกันตาร์ มิลวาร์ดบราวน์ (ประเทศไทย) 

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเจนแซด ( Z)  ในประเทศไทย (อายุระหว่าง 16-19ปี) พบว่ากลุ่มวัยรุ่นเจนแซด ( Z) เป็น

กลุ่มที่เข้าถึงได้อยาก แนวทางการสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มน้ีคือ ดนตรี  ตลกขบขัน และเซเลบริต้ี 

(กรุงเทพธุรกิจออนไลน์,17 มกราคม 2560) นอกจากกน้ีจากการสัมมนาระดมความคิดเห็นเก่ียวกับวัยรุ่นกับ

สื่อของสํานักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ. ในประเด็นวัยรุ่นต้องการสื่ออย่างไรพบว่าวัยรุ่นต้องการ

สื่อที่รายงานตามความเป็นจริงสื่อที่ให้ความบันเทิงควบคู่กับความรู้สื่อที่ไม่มีความรุนแรงและเปิดโอกาสให้มี

ส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกัน (วัยรุ่นกับการบริโภคสื่อ, 10มกราคม 2560,) ส่วนในเร่ืองของการนําเสนอ

เน้ือหาแบบตลกขบขันน้ันมีรายงานว่ามีการนําเสนอวิดีโอแบบตลกร้อยละ 40 บนโซเชียลเน็ตเวิร์ก และวิดีโอ

ตลกสร้างความช่ืนชอบให้มีการเข้าไปกดไลค์เพจมากกว่า3เท่าของการนําเสนอวิโอแบบอ่ืน ๆ  นอกจากน้ี

บุคคลผู้นําเสนอเร่ืองราวก็มีความสําคัญ กล่าวคือบุคคลที่มีช่ือเสียงจะช่วยให้มีความช่ืนชอบเพิ่มขึ้นร้อย 12 

สําหรับระยะเวลาในการนําเสนอน้ันพบว่าเหมาะสมมากที่สุดคือ 15 วินาที รองลงมาคือ 61 วินาทีขึ้นไป และ

อันดับสามคือความยาวระหว่าง 16-30 วินาที และอันดับสี่ ระหว่าง 31-60 วินาที (การนําเสนอแบบตลก

ขบขัน, 10 มกราคม 2560,) นอกจากน้ีการนําเสนอจุดจับใจแบบอารมณ์ขันสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดี 

คือมีความน่าสนใจ มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ก่อให้เกิดความรู้สึกในทางบวกต่อการโฆษณา  สร้างการจดจําจุดขาย

และอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ  นอกจากน้ีอารมณ์ขันยังสามารถสร้างให้เกิดความรู้สึกอ่ืน ๆ เช่น 

ความสนุกสนาน  ความมีชีวิตชีวา มีความสุข ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะทําให้สารโฆษณาสามารถบรรลุได้ และมีผลต่อ

ทัศนคติที่นําเสนอ (พรทิพย์  สัมปัตตะวณิช,2546, หน้า 138)   
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ดังน้ันในการรณรงค์แต่งกายสุภาพเข้าวัด โดยใช้อารมณ์ขันจะเป็นการทําเรื่องที่เป็นการตักเตือน

หรือการตําหนิกลุ่มเป้าหมายให้กลายเป็นเรื่องสนุกสนานแต่แฝงด้วยสาระที่นําเสนอด้วยภาพ ซึ่งจะทําให้เรื่อง

มีความสนุก  กลุ่มเป้าหมายจะไม่รู้สึกถูกตําหนิและต่อต้าน  ความสนุกสนานจะช่วยทําให้กลุ่มเป้าหมายช่ืน

ชอบในการนําเสนอและแบ่งปันข่าวสารให้คนอ่ืน ๆ การศึกษาข้อมูลเพ่ือสร้างสรรค์ไวรอลวิดีโอเกี่ยวกับ

พฤติกรรมวัยรุ่น พบว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการค้นหาตัวเองและสร้างการยอมรับจากสังคม  เมื่อวิเคราะห์ความ

ต้องการของวัยรุ่นพบว่าวัยรุ่นมีความต้องการที่ชัดเจนคือการต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน  จาก

ครอบครัว  ดังน้ันความต้องการน้ีจะเป็นแรงผลักดันและจูงใจให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดการ

ยอมรับซึ่งรวมทั้งการแต่งกาย  และการพูด  กริยาท่าทาง รวมทั้งพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การสูบบุรี่ การด่ืมเหล้า  

การเที่ยวกลางคืน การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติของวัยรุ่นในการแต่งกายโดยใช้วิธีสนทนากลุ่มผลสรุป

คือวัยรุ่นส่วนใหญ่มองว่าการแต่งกายเป็นสิทธิเสรีภาพ  การแต่งกายเป็นความชอบส่วนบุคคล  การแต่งกาย

ไม่ได้เก่ียวข้องกับนิสัยใจคอแต่เป็นการแต่งกายเพ่ือความชอบและความสวยงาม ไม่เชยในสายตาเพ่ือน  

ส่วนมากในกลุ่มจะแต่งกายคล้าย ๆ กัน  สําหรับการแต่งกายไปวัดกลุ่มตัวอย่างคิดว่าควรแต่งตัวให้มิดชิด 

เพ่ือให้เกียรติกับสถานท่ีและพระสงฆ์  ส่วนการแต่งกายเข้าวัดที่ไม่สุภาพที่เห็นบ่อยคือ นุ่งกางเกงขาสั้น  และ

กระโปรงสั้น  เสื้อสายเด่ียว  การนําเสนอเน้ือหาไวรอลวิดีโอแบบตลก สามารถจําแนกแนวทางการนําเสนอ

ภาพยนตร์ตลกได้ดังน้ี เช่น ตลกผสมแอคช่ัน  เช่น ภาพยนตร์โฆษณาบรั่นดีแคล็คแคท  ภาพยนตร์โฆษณา

เครื่องยนต์คูโบต้า ตลกแบบใช้เทคนิคพิเศษ  เช่น  ภาพยนตร์โฆษณาลูกอมฮอล  แนวทางตลกแบบตลกร้าย 

เช่น ดมเพ่ือเรียกสติของแป๊บเปอร์มิ้นฟิล  กระดาษดับเบ้ิลเอชุดหมอไม่ผิด  ตลกผสมร้องรําทําเพลง เช่น บัตร

เมืองไทยสมายคลับ ตลกผสม ดราม่า เช่น ลูกอมฮอลชุดสดช่ืนนาน  ตลกแบบตัวแสดงตลก  เช่น โฆษณาเวอร์

รีน่า ชัวร์  และตลกบวกแนวสยองขวัญ ธนาคารกรุงไทยหมดห่วงลืมจ่าย  เป็นต้น 

วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องดังน้ี 

ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับวัยรุ่นและพฤติกรรมของวัยรุ่นโดยการศึกษาวิจัยเอกสารและหลักทฤษฎีต่าง ๆ 

ศึกษาความคิดเห็นของวัยรุ่นต่อการแต่งกายโดยใช้วีธีสนทนากลุ่ม โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 20 คนอายุระหว่าง 18-21ปี ศึกษาแนวทางการนําเสนอ

ภาพยนตร์และไวรอลวิดีโอแนวทางตลกขบขัน วิเคราะห์ข้อมูลการนําเสนอภาพยนตร์โฆษณาและไวรอลวิดีโอ
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แบบตลกในสังคมไทยโดยศึกษาจากการนําเสนอภาพยนตร์โฆษณาจากhttps://www. youtube.com/เพ่ือ

นําข้อมูลมากําหนดโครงเรื่องในการนําเสนอภาพยนตร์โฆษณา 

2. วิธีดําเนินการวิจัย 

สรุปข้อมูลกําหนดแนวคิดในการออกแบบไวรอลวิดีโอความยาว 3 นาที  จํานวน 1 เรื่อง ดําเนินการ

ผลิตไวรอลวิดีโอ ตัดต่อจนสําเร็จ นําไวรอลวิดีโอไปฉายและเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่สุ่มโดยการเจาะจง  

คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-21 ปี จํานวน 90 คน โดยใช้แบบสอบถามประเมินค่า 5 ระดับ นําข้อมูลมาวิเคราะห์

ด้วยค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและสรปุผลการวิจัย 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

 ผลการออกแบบ วัตถุประสงค์เ พ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักการแต่งกายเข้าวัดให้สุภาพ  

กลุ่มเป้าหมาย คือวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-21 ปี เป็นนักเรียนและนักศึกษา  แนวความคิดสายลับจับโป๊ะ   แนว

ทางการนําเสนอเลือกแนวทางตลกผสมแอคช่ัน  ความยาว 3 นาที  โครงเร่ืองคือ หญิงสาว 2 คนแต่งกายด้วย

กางเกงขาสั้นไปถ่ายภาพเพ่ือโพสต์ลงโซเชียลในวัด สายลับจึงไปจับตัวมาสั่งสอน  ระหว่างที่หัวหน้าสายลับ

กําลังสั่งสอนหญิงสาวสองคนว่ิงหนี หัวหน้าสายลับสั่งให้ลูกน้องไปตาม และเมื่อลูกน้องไปที่วัดเจอสาวสองคน

แต่งกายสวยงามเหมาะสม จนทําให้สายลับตะลึง และขึ้นกราฟิกสรุปคุณจะดูดีในสายตาทุกคนเพียงรู้จัก

กาลเทศะ แต่งกายสุภาพเข้าวัด และพัฒนาเป็นสตอรี่บอร์ดและดําเนินการถ่ายทําจนสําเร็จ 
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รูปที่ 1 สตอรี่บอร์ดสมบูรณ์ ไวรอลวิดีโอรณรงค์แต่งกายสุภาพเข้าวดั เรือ่งสายลับจับโป๊ะ 

   

                                                              
รูปที่ 2 แบบจําลองไวรอลวิดีโอรณรงค์แต่งกายสุภาพเข้าวัด เรือ่ง สายลับจับโป๊ะ 
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 ผลการประเมินไวรอลวิดีโอรณรงณ์แต่งกายสุภาพเข้าวัด โดยใช้แนวทางตลกเรื่องสายลับจับโป๊ะ 

ปรากฏผลดังน้ี   

 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจไวรอลวิดีโอรณรงค์แต่งกายสุภาพเข้าวัด 

ประเด็น                    S.D. 

เรื่องราวสามารถเข้าใจไดง้่าย 3.89                           0.71 

การลําดับเรื่องเข้าใจได้ง่าย 3.74                           0.71 

กราฟกิและเทคนิคพิเศษสามารถทําให้เข้าใจเรือ่งราว 3.40.                          0.83 

ท่านเข้าใจประเด็นที่นําเสนอโดยง่าย 4.01                           0.73 

เรื่องราวกระตุ้นให้ท่านเห็นคล้อยตามกับแนวคิดการแตง่

กายเข้าวัด 

เรื่องราวและเทคนิคการเล่าเรือ่งมีความน่าสนใจ            

เรื่องราวแบบตลกแอคชั่นทําให้เรื่องซีเรียสเป็นเรื่องเบา      

เสียงประกอบช่วยสร้างอารมณค์วามรู้สึกและเข้าใจเนื้อหา 

การนําเสนอโดยใช้อารมณ์ขันมีความเหมาะสมและความ

พึงพอใจ 

การแสดงของนกัแสดงมีความเหมาะสม 

โทนอารมณข์องไวรอลวิดีโอมคีวามเหมาะสมเรื่องราว        

การใช้ภาพต่างๆโดยรวมมีความเหมาะสม                   

ท่านเห็นดว้ยกบัประเด็นที่นําเสนอ                           

ท่านชอบไวรอลวิดีโอนี้และจะแบ่งปันใหเ้พื่อน 

                     รวม 

3.62                           0.83 

3.67                            0.86 

4.11                            0.81 

3.79                            0.89 

3.91                            0.73 

3.71                            0.77 

3.53                            0.94 

3.67                            0.72 

4.09                            0.70 

3.56                            0.77 

3.78                            0.57 

จากตารางกลุ่มตัวอย่างมีความชอบไวรอลวิดีโอโดยเฉลี่ยในระดับดี ( ̅ 3.78 S.D. 0.57)  ความ

คิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายที่มีค่าเฉล่ียเลขคณิตสูงสุดคือ เห็นว่าเรื่องตลกทําให้เรื่องหนักกลายเป็นเรื่องเบา ( ̅ 

4.11 S.D. 0.81) รองลงมาคือเห็นด้วยกับประเด็นที่นําเสนอ ( ̅ 4.09 S.D. 0.70)  อันดับสามคือสามารถเข้าใจ
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ประเด็นได้ง่าย ( ̅ 4.01 S.D. 0.73) และทุกรายการกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยระหว่าง

̅  3.40 - ̅ 4.11 ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ กราฟิกและเทคนิคพิเศษช่วยให้เข้าใจเรื่องราวได้ดี ( ̅ 3.40 S.D .0.83) 

รองลงมาคือโทนอารมณ์ของไวรอลวิดีโอ( ̅ 3.53 S.D. 0.94) และความและการแบ่งปัน( ̅ 3.56 S.D. 0.77) 

 

สรุปผล 

การวิจัยเรื่องการออกแบบไวรอลวิดีโอรณรงค์แต่งกายสุภาพเข้าวัดโดยใช้แนวทางนําเสนอแบบตลก

ขบขัน แนวความคิดการออกแบบคือ สายลับจับโป๊ะ โดยนําเสนอในแนวทางตลกขบขันผสมกับแอคช่ัน เน้ือหา

นําเสนอให้เห็นพฤติกรรมโดยท่ัวไปของกลุ่มเป้าหมายที่แต่งกายตามสมัยนิยมเน้นความสวยงามแต่ไม่คํานึงถึง

ความเหมาะสม สายลับจึงได้ออกมาเพ่ือตักเตือนและสาว ๆ สํานึกกลับไปแต่งกายสุภาพทําให้ถูกมองอย่างทึ่ง

ในความสวย เป็นการสะท้อนความสวยในสายตาคนอ่ืนด้วย ผลการออกแบบกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจไว

รอลวิดีโอน้ีในระดับมาก( ̅3.78) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการนําเสนอแบบตลกขบขันสามารถสร้างการเข้าถึงและ

ความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น  ซึ่งตรงกับผลการสํารวจพฤติกรรมการรับข่าวสารของกลุ่ม

วัยรุ่นเจนแซด (Z) อายุระหว่าง 16-19 ปี ของกันตาร์ มิลวาร์ด บราวน์ ประเทศไทย (30, มกราคม2560)  ที่

พบว่า ว่ากลุ่มน้ีเป็นกลุ่มคนสมัยใหม่ที่โตมากับเทคโนโลยีและต้องการเป็นผู้ที่ควบคุมการใช้สื่อ  การส่ือสาร

การตลาดกับกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มเจนแซด( Gen Z)  ที่ได้ผลดีที่สุดคือดนตรี เรื่องตลกขบขัน และเซเลบริต้ี 

อย่างไรก็ตาม การทําให้กลุ่มเจนแซด( Gen Z) ในประเทศไทยพึงพอใจน้ันยากกว่ากลุ่มอ่ืน รูปแบบโฆษณา

แบบที่สามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มน้ีได้ คือ โฆษณาท่ีมีการใช้เอฟเฟ็คต์พิเศษ อย่าง เช่น ฉากแอ็คช่ัน 

ฉากระเบิด  นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างยังสามารถเข้าใจประเด็นที่นําเสนอได้ในระดับมาก ( ̅ 4.02) และมี

ความเห็นในระดับมากว่าการใช้อารมณ์ขันทําให้เรื่องหนักๆ เป็นเรื่องเบา ( ̅ 	4.11) และอารมณ์ขันช่วยให้เกิด

ความพึงพอใจ( ̅ 3.93) สอดคล้องกับการใช้อารมณ์ขันในการนําเสนอโฆษณาเป็นการสื่อสารสาระทางอ้อม

ตาม เบิร์กแมน และกิลสัน (อ้างใน พรทิพย์  สัมปัตตะวณิช,2546,หน้า 138) ที่เช่ือว่าอารมณ์ขันมีแนวโน้มเพ่ิม

ความน่าเช่ือถือให้กับแหล่งสารหรือผู้นําเสนอสารและการสร้างบริบทให้มีอารมณ์ขันจะสามารถทําให้เกิด

ความชอบในแหล่งสารและสร้างให้เกิดอารมณ์ในเชิงบวกซึ่งผลการประเมินน้ีกลุ่มเป้าหมายมีความเห็นว่าตัว

นักแสดงมีความเหมาะสมในระดับมาก ( ̅3.71) นอกจากน้ีการใช้อารมณ์ขันในการสื่อสารไม่ได้ขัดขวางการ

สร้างความเข้าใจในข่าวสารให้น้อยลง  แต่ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์หรือการเล่าเร่ืองและองค์ประกอบในการ
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ผลิต การสร้างสรรค์ดีๆจะช่วยให้ผู้รับสารเข้าใจโฆษณาได้มากขึ้น เช่น เทคนิคการเล่าเรื่อง ( 	3.67) เสียง

ประกอบ( ̅3.79) การใช้ภาพ( ̅ 3.67)การใช้กราฟิก( ̅ 3.40) นอกจากน้ีกลุ่มเป้าหมายเห็นด้วยในระดับมาก

กับประเด็นที่นําเสนอ ( ̅4.09) ซึ่งยืนยันว่าการนําเสนอแบบอารมณ์ขันสามารถสร้างความตระหนักในข่าวสาร

หรือตราสินค้าได้และการรับรู้ได้ดี  สําหรับในประเด็นการแบ่งปันซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งปันในระดับมาก 

( ̅ 	3.58) ค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าประเด็นอ่ืน ๆ เน่ืองจากการแบ่งปันไวรอลวิดีโอมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเก่ียวข้อง 

จากการวิจัยของ ปราณิศา ธวัชรุ่งโรจน์ และ วรัชญ์ ครุจิต (18 ,มกราคม 2560) พบว่าการแบ่งปันวิดีโอน้ัน

เกิดจากการเช่ือมโยงอารมณ์ของผู้บริโภคกับเน้ือเร่ือง  และจากการศึกษาพบว่าการแบ่งปันไวรอลวิดีโอขึ้นอยู่

กับเน้ือหาและวิธีการนําเสนอเป็นอันดับแรกรองลงมาคือความประทับใจ และสุดท้ายคือความเหมาะสมในการ

แบ่งปัน  ซึ่งประเด็นความประทับใจเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งเป็นความแตกต่างของผู้บริโภค เช่น บุคลิกภาพ 

ทัศนคติ สติปัญญา และความสนใจ เป็นต้น ซึ่งความแตกต่างน้ีขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 

ทําให้มีพฤติกรรมการสื่อสารหรือการเลือกเปิดรับสารที่แตกต่างกัน เพราะฉะน้ันการเปิดรับสารที่แตกต่างกัน 

มีผลทําให้การตัดสินใจแบ่งปันแตกต่างกันด้วย  ดังน้ันจึงพบว่าในไวรอลวิดีโอเร่ืองเดียวกันมีทั้งคนที่ชอบและ

ไม่ชอบ ซึ่งเป็นผลของปัจจัยส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามส่ือประเภทภาพและเสียงน้ัน ยังมีส่วนประกอบของสื่อใน

เรื่องการผลิตอีประการหน่ึงที่สําคัญ ทั้งการใช้ภาพ เสียง นักแสดง การลําดับภาพ จะช่วยให้การสื่อสารมีความ

ชัดเจนมากย่ิงขึ้น  ดังน้ันในการผลิตสื่อประเภทน้ีต้องคํานึงถึงองค์ประกอบน้ีด้วย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  หากมีการวิจัยแนวน้ี การสร้างแบบประเมินควรมีข้อคําถาม

เก่ียวกับเรื่องราวแบบตลกให้มากกว่าน้ี 

 

กิตติกรรมประกาศ  

ขอบคุณกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ที่สละเวลาทําแบบสอบถาม ซึ่งช่วยให้ผู้วิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลในการวิจัย เจ้าหน้าที่วัด

สวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ที่อํานวยความสะดวกในการถ่ายทํา และผู้ที่อ่านและติชมงานวิจัยน้ี 
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บทคัดย่อ 

การออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงเร่ือง การละเล่นของเด็กไทย มีจุดประสงค์เพ่ือออกแบบหนังสือท่ีใช้

เทคโนโลยีเสมือนจริง  ซ่ึงทําให้การอ่านหนังสือน่าสนใจมากข้ึน และช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่กับเด็กไทย มีจํานวน 20 

หน้า (รวมปก) ขนาด 9.5 นิ้ว x 9.5 นิ้ว เย็บเล่มแบบมุงหลังคา กลุ่มเป้าหมายคือเด็กอายุ 7 - 12 ปี มีข้ันตอนการศึกษาคือ 

ศึกษาการละเล่นของเด็กไทย 10 อันดับ เทคโนโลยีเสมือนจริง กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบหนังสือสําหรับเด็ก กระบวนการ

พิมพ์ โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง และแอปพลิเคชั่นท่ีใช้ทํา AR Code มีข้ันตอนการดําเนินงาน

ดังนี้ กําหนดแนวคิด เนื้อเร่ือง ตัวละคร แบบร่าง  ดัมม่ี ออกแบบหนังสือสําหรับเด็ก การทําตัวละครเคลื่อนไหว การอัดเสียง 

การตัดต่อเป็นไฟล์วีดีโอ และการสร้างเทคโนโลยีเสมือนจริง แนวคิดในการออกแบบคือ เป็นหนังสือท่ีดําเนินเร่ืองราวเกี่ยวกับ

การละเล่นของเด็กไทย 10 อันดับ ท่ีบอกถึงวิธีการเล่นและสาธิตการละเล่นแต่ละประเภท ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 

(Augmented Reality) ทุกหน้า สามารถดูผ่านกล้องสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ท่ีมีแอปพลิเคชั่นทําให้ภาพประกอบในหนังสือ

สามารถเคลื่อนไหวได้ มีความต่ืนตาตื่นใจกับตัวละครและฉากท่ีลอยออกมาจากหนังสือ มีเสียงบรรยายและเพลงประกอบ 

สรุปว่าจากการศึกษาคร้ังนี้ ได้เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการทําหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง รวมไปถึงการเข้าเล่ม การวาด

ภาพประกอบ และการใช้สีท่ีคํานึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เพ่ือดึงดูดความสนใจและก่อให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้

อยู่คู่กับเด็กไทยต่อไป 

คําสําคญั: หนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง, การละเล่นของเด็กไทยกลุ่มเป้าหมายมีความคิดเห็นด้วยในระดับมาก 
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ABSTRACT 

The purpose is to design books that use Augmented Reality This makes reading more 

interesting. And help preserve Thai culture with Thai children. Have 20 pages (including cover) size 9.5 

inches x 9.5 inches. Target group is children 7-12 years old. There is an educational process. Study the 

Thai children's game 10 virtual reality. Target group Designing children's books, Printing process, The 

program used to design Augmented Reality books and the application of AR Code. There are steps 

involved in the implementation of the concept, featuring, acartoon character, Dummy, Animation, 

Recording, editing as video files. and the creation of Augmented Reality Book. The concept of design is a 

book that runs the story of 10 Thai children's games that show how to play and demonstrate each type 

of play. Uses Augmented Reality technology every page. Can be viewed through a smartphone or tablet. 

With the application, the illustrations in the book can be animated. There is a thrill with characters and 

scenes floating out of the book. There are voices and songs. Concluded that from this study. Learn the 

techniques for making Augmented Reality Book. Including bindings. Drawing And the use of colors that 

focus on the target children. To attract and maintain the Thai culture to continue with Thai children. 

Keywords: Augmented Reality Book, Thai Traditional Games for Children 

 

บทนํา 

การละเล่นของเด็กไทยเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ

ไทยและสืบทอดกันมาในวิถีชีวิตของคนไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ

ไทย นิยมเล่นกันทั้งการละเล่นประเภทกลางแจ้งและประเภทในร่ม วัสดุที่นํามาใช้ในการละเล่นมักเป็นวัสดุที่

หาได้ง่ายในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยเช่น ไม้ไผ่ ก้านกล้วย หญ้าและเมล็ดผลไม้ต่าง ๆ เด็กจะชอบเล่นด้วยกันเป็นหมู่

คณะมีการกําหนดกฎเกณฑ์หรือกติกาการเล่นกันขึ้นอย่างเป็นระเบียบแบบแผนที่สืบทอดต่อ ๆ กันมา 

การละเล่นบางอย่างมีบทร้องประกอบทําให้เด็กสนุกสนานไปกับจังหวะและเสียงสัมผัสคล้องจองเป็นการ

ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์และด้านอ่ืน ๆ ของเด็กไปพร้อมกัน การละเล่นของเด็กไทยมีคุณค่าทั้ง

ทางด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม และด้านภาษา 

เด็กไทยในปัจจุบันไม่รู้จักการละเล่นของเด็กไทยในสมัยก่อน และผู้ปกครองพากันละเลย ทําให้

เกิดการรับวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืนเข้ามาผสมกลมกลืน จนเกิดการละท้ิงวัฒนธรรมเดิมอันเป็นเอกลักษณ์
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เฉพาะของไทย หากไม่มีการอนุรักษ์ไว้การละเล่นอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยอาจสูญหายไปอย่างน่า

เสียดาย สิ่งที่สําคัญที่สุด ขึ้นอยู่กับการปลูกฝังและการถ่ายทอดของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เพ่ือจะอนุรักษ์

วัฒนธรรมน้ีไว้ เป็นมรดกของชาติคงความเป็นไทยให้รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป ดังน้ันการละเล่นของเด็กไทยมี

ความสําคัญสําหรับเด็กในด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ควรให้สูญหายไป จึงอยากให้หันมาทําความรู้จักกับการเล่น

ของเด็กไทยและรู้ถึงวิธีการเล่นที่พึงอนุรักษ์วัฒนธรรมน้ีไว้ ให้เป็นสมบัติของลูกหลานสืบต่อไป  

     เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงทําหนังสือภาพประกอบเร่ืองการละเล่นของเด็กไทย มีการใช้

เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือทําให้เด็กเกิดความสนใจมากขึ้น โดยนําเอาเทคโนโลยีเสมือนจริง AR (Augmented 

Reality) เข้ามาใช้กับหนังสือในรูปแบบเดิมทําให้ดูไม่น่าเบ่ือและดึงดูดความสนใจของเด็ก เป็นหนังสือ

ภาพประกอบที่สามารถดูผ่านกล้องดิจิตอลของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต  ที่มีแอพพลิเคช่ันทําให้ภาพประกอบ

ในหนังสือ  สามารถเคลื่อนไหวได้ มีความต่ืนตาต่ืนใจกับตัวละครและฉากที่ลอยออกมาจากหนังสือ  พร้อมกับ

มีเสียงบรรยายและดนตรีประกอบ  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กให้มีมากขึ้นกว่าการอ่านหนังสือ

โดยทั่วไป และเหมาะสําหรับเด็กอายุ 7–12 ปี ที่ชอบความแปลกใหม่และสร้างจินตนาการได้ เพ่ือให้เด็กได้

เรียนรู้ เพลิดเพลิน สนุกสนานไปกับการอ่าน และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไปด้วย เมื่อเด็กอ่านหนังสือก็จะ

รู้จักการละเล่นต่าง ๆ ของไทยและเข้าใจวิธีการเล่น เด็กอาจจะนําไปเล่นเองหรือเล่นกับเพ่ือนๆได้อีกด้วย ซึ่ง

จะทําให้หนังสือเกิดความน่าสนใจมากกว่าสื่อต่าง ๆ ที่เคยมีมา และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก ดังน้ันจึง

ออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงเร่ือง การละเล่นของเด็กไทย เพ่ือจะอนุรักษ์วัฒนธรรมให้อยู่คู่กับ

เด็กไทยไปตลอด ไม่ให้สูญหายไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน  

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง การละเล่นของเด็กไทย 

2. เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมเรื่อง การละเล่นของเด็กไทย ไม่ให้สญูหายไปกับการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมในปัจจุบัน   

ดําเนนิการออกแบบ 

การออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง การละเล่นของเด็กไทย มีวิธีดําเนินการออกแบบดังน้ี 

1. การดําเนินงานภาคทฤษฎี 

1.1 ศึกษาข้อมูลการละเล่นของเด็กไทย 10 อันดับ 
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1.2 ศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีเสมือนจริง AR (Augmented Reality) 

1.3 ศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ 7-12 ปี 

1.4 ศึกษาข้อมูลการออกแบบหนังสือสําหรับเด็ก 

1.5 ศึกษาข้อมูลวัสดุที่ใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

1.6 ศึกษาข้อมูลกระบวนการผลิตงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 

1.7 ศึกษาข้อมูลระบบการพิมพ์ 

1.8 ศึกษาข้อมูลโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง 

1.9 ศึกษาข้อมูลแอปพลิเคช่ันที่ใช้ทํา AR Code 

1.10 ศึกษาข้อมูลของกรณีศึกษา 

2. การดําเนินงานภาคปฏิบัติ 

2.1 วิเคราะห์ข้อมูล 

2.2 กําหนดแนวคิดในการออกแบบ 

2.3 การทําแบบร่างและการพัฒนาแบบร่างที่สมบูรณ์ 

2.4 ผลิตหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง 

2.5 นําหนังสือไปให้กลุ่มเป้าหมายใช้ เพ่ือสํารวจความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถาม 

2.6 ประเมินแบบสอบถามและปรับปรุงหนังสือ 

2.7 สรุปผลการวิดําเนินงานและข้อเสนอแนะ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

     3.1 กลุม่เป้าหมาย  

เด็กวัย 7-12 ปีมีความอยากรู้อยากเห็น สนใจซักถามมากข้ึน ชอบทําสิง่ใหม่ ๆ ที่ตนไม่เคยทํา 

มาก่อน มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมนานขึ้น มีความสนใจที่จะทํางานให้สําเร็จ มีความพิถีพิถันและรับฟัง

คําแนะนําในการทํางานมากข้ึน สามารถเข้าใจคําช้ีแจงง่าย ๆ มีความสนใจในการเล่นต่าง ๆ เป็นวัยที่รู้จักใช้

เหตุผล สามารถตอบคําถามอย่างมีเหตุผล มีความรู้ในด้านภาษา และความรู้รอบตัวกว้างขึ้น ชอบอ่านหนังสือ

ที่กล่าวถึงข้อเท็จจริง สามารถเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
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     3.2 แนวคดิในการออกแบบ 

การวางแนวคิดหลักของการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง การละเล่นของ

เด็กไทย เป็นการนําเทคโนโลยีเสมือนจริง AR (Augmented Reality) เป็นหนังสือที่มีภาพประกอบ สามารถ

ดูผ่านกล้องดิจิตอลของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต  ที่มีแอปพลิเคช่ันทําให้ภาพประกอบในหนังสือ สามารถ

เคลื่อนไหวได้ มีความต่ืนตาต่ืนใจกับตัวละครและฉากที่ลอยออกมาจากหนังสือพร้อมกับมีเสียงบรรยาย และ

ดนตรีประกอบ โดยมีเน้ือหาและวิธีการเล่นดังน้ี หมากเก็บ, เล่นซ่อนหา, งูกินหาง, มอญซ่อนผ้า, รีรีข้าวสาร, 

ว่าวไทย, ม้าก้านกล้วย, เดินกะลา, ปิดตาตีหม้อ, ตีลูกล้อ  

การใช้สีตามหลัก Image Scale ของชิเกโนบุ โคบายาชิ กลุ่มที่ใช้คือ PRETTY และ 

NATURAL ซึ่งสื่อถึงความสนุกสนาน สดใส น่ารักแบบเด็ก ๆ ที่กลมกลืนกับธรรมชาติและวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น 

การใช้ตัวอักษร ใช้ตัวอักษรแบบตัวเขียนอิสระหรือตัวเขียนหวัด และแบบคัดลอกมือ ในส่วน

ของตัวอักษรแบบตัวเขียนอิสระหรือตัวเขียนหวัดสามารถบ่งบอกถึงความเป็นไทยได้ชัดเจน มีความสวยงาม มี

เอกลักษณ์ภายในตัว นําไปจัดวางเป็นช่ือหนังสือตรงหน้าปกทําให้ดูโดดเด่น ส่วนตัวอักษรแบบคัดลอกมือจะใช้

ในส่วนของเน้ือหาทั้งหมดในเล่มหนังสือ  

การใช้ภาพประกอบ จะใช้ภาพดิจิตอลท่ีผ่านการจัดการผ่านคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม 

Adobe Illustrator Cs6 

ฉากหลัง จะเป็นแบบวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนที่มีความเป็นอยู่แบบบ้าน ๆ ที่อาศัยร่วมกับ

ธรรมชาติ มีต้นไม้ บ้านเรือนไทยสมัยก่อน มีพ้ืนที่ลานบ้านกว้าง ๆ ไว้ว่ิงเล่น 

ตัวละคร มีอยู่ด้วยกัน 5 คน เป็นผู้ชาย 3 คน และผู้หญิง 2 คน แต่ละคนก็จะมีบุคลิกภาพ 

นิสัย และอายุที่ต่างกันไป เมื่อทุกคนมาเล่นร่วมกันมีแต่ความสนุกสนาน 
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4. การทําแบบร่างและพัฒนาแบบร่าง 

 

 

รูปที่ 1  คาแรคเตอรต์ัวละคร 5 ตัว 
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รูปที่ 2 กลุ่มตัวละคร 

 

5. งานสมบูรณ์ 
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รูปที่ 3 งานสมบูรณ ์
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รูปที่ 4 รูปเล่มสมบูรณ ์

 

 

รูปที่ 5 การใช้หนังสือAR 
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สรุปผล 

การออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงเรื่อง การละเล่นของเด็กไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง และเพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมเรื่อง การละเล่นของเด็กไทย ไม่ให้สูญ

หายไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน  ขนาด 9.5 น้ิว x 9.5 น้ิว มี 20 หน้า (รวมปก) เย็บเล่มแบบ

มุงหลังคา สําหรับเด็กวัย 7-12 ปี เป็นหนังสื่อที่มีการออกแบบโดยผสมผสานเทคโนโลยีเสมือนจริงไว้ด้วยกัน 

ซึ่งจะทําให้การอ่านหนังสือสําหรับเด็กมีความน่าสนใจ ความสนุก ความต่ืนตาต่ืนใจมากขึ้น และยังช่วยส่งเสริม

ให้เด็กมีประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ซึ่งการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจุบันน้ีเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาท

สําคัญต่อชีวิตมากขึ้น และเด็กในปัจจุบันน้ี ได้ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพ่ือการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และยังช่วย

ปลูกฝังการอนุรักษ์วัฒนธรรมเรื่อง การละเล่นของเด็กไทยให้กับเด็กอีกด้วย เพราะเด็กวัยน้ี มีความอยากรู้ 

อยากเห็น สนใจซักถามมากข้ึน ชอบทําสิ่งใหม่ๆที่ตนไม่เคยทํามาก่อน มีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมนานขึ้น มี

ความสนใจในการเล่นต่าง ๆ เป็นวัยที่รู้จักใช้เหตุผล สามารถตอบคําถามอย่างมีเหตุผล มีความรู้ในด้านภาษา

และความรู้รอบตัวกว้างขึ้น ชอบอ่านหนังสือที่กล่าวถึงข้อเท็จจริง  

มีการวางแผนแนวคิดในการออกแบบหนังสือ การออกแบบโครงเรื่อง การทําแบบร่าง การพัฒนา

แบบร่าง จัดทําแบบร่างสมบูรณ์ ดําเนินการผลิตหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงเร่ือง การละเล่นของเด็กไทย 

จัดทําแบบจําลองผลงาน ต้นแบบสมบูรณ์ ซึ่งผู้ศึกษาได้เรียนรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการ

ทํางาน  อีกทั้งยังได้ศึกษาและพัฒนาเทคนิคการทํางานที่จําเป็นต่อการออกแบบหนังสือ โดยสามารถประยุกต์

ความรู้ที่ได้มาใช้ และแก้ปัญหาการทํางานสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้   

อภิปรายผล 

การออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริงเร่ือง การละเล่นของเด็กไทย ผู้ศึกษาได้สรุปปัญหาการ

ทํางานและนําเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการทํางาน เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้สนใจแนวทางการออกแบบ

ที่คล้ายคลึงกันต่อไปดังน้ี 

1. ในการออกแบบหนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง รูปเล่มของหนังสือใช้หลักการออกแบบหนังสือ

ภาพประกอบโดยท่ัวไป เพราะเด็กสามารถเปิดอ่านตามปกติได้ โดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือเท็ปเล็ต  แต่ถ้ามี

สมาร์ทโฟนหรือเท็ปเล็ต  ก็จะทําให้สามารถดูภาพเคลื่อนไหวได้ 
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2. ในการทําตัวละครเคลื่อนไหวใน Adobe Flash Cs6 แต่ละการละเล่นมีความละเอียดสูง ทําให้

หนักเคร่ืองและเกิดการ Error ของโปรแกรมมีการปิดตัวเองบ่อยมาก ต้องทําการ บันทึกไฟล์ทุก ๆ 10 นาที จึง

ทําให้การทําตัวละครเคลื่อนไหวมีความล่าช้าต้องใช้เวลามาก 

3. ในการทํา AR code ในแอปพลิเคช่ัน Aurasma ไฟล์วีดีโอที่ใช้มีข้อกํากัดของความจุไฟล์ ซึ่งให้

เพียง 2 MB จึงต้องลดความละเอียดวีดีโอการเคลื่อนไหวของตัวละครลง ทําให้สูญเสียความละเอียดไป 

4. ในการอ่าน Code ที่เป็น Markker ของแอปพลิเคช่ัน เวลานําสมาร์ทโฟนมามองผ่านหนังสือ

ต้องขึ้นอยู่กับสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรต้ังค่าความละเอียดของการทําเคลื่อนไหวตัวละครให้เหมาะสม เพ่ือทําให้การทาํงานของ

โปรแกรมเร็วขึน้ 

2. ในการทําไฟล์วีดีโออัพโหลดลงแอปพลิเคช่ัน Aurasma ควรวางแผนเรื่องของขนาดไฟล์ เพ่ือ

จะได้ไม่แก้ไขบ่อยๆ และลดขนาดไฟล์ลงจนสูญเสียความละเอียด 

3. ควรเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพ่ือแอปพลิเคช่ันจะได้อ่าน Code ได้รวดเร็ว 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยต่อไป 

1. สําหรับบุคคลที่สนใจจะทํา AR book ควรศึกษาวิธีการทําทุกขั้นตอนให้เข้าใจ เพราะการทํา 

AR book มีวิธีการทําหลายรูปแบบ ควรเลือกวิธีการทําให้เหมาะสมกับงาน 

2. เน้ือหาที่แนะนําในการทํา AR book สําหรับผู้สนใจคือเรื่องเก่ียวกับ วงจรการเจริญเติบโตของ

พืชและสัตว์, ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย 

3. ในการทํา AR book ต้องมีความถนัดทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณอาจารย์ประจําหลักสูตรออกแบบสื่อสาร สาขาการออกแบบ คณะศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ที่ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนใน

การเขียนรายงานและการทําการวิจัยในครั้งน้ี   
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ไทยแล้วนํามาออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์เคร่ืองด่ืมสมุนไพรท้ัง 5 

ประเภท ได้แก่ น้ําเก๊กฮวย น้ําขิง น้ําดอกคําฝอย น้ํามะตูม และน้ําใบบัวบก และประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของชาว

เวียดนามท่ีมีต่อรูปแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์ตามลักษณะเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และผู้บริโภคชาวเวียดนาม รวมจํานวน 105 ท่าน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

ผลการวิจัยส่วนท่ี 1 พบว่า อัตลักษณ์ไทยท่ีนึกถึงเม่ือพูดถึงประเทศไทยคือรอยย้ิม รองมาคือวัฒนธรรมการไหว้ และประเพณี

การละเล่น และส่วนผสมหลักของเครื่องด่ืมท่ีผู้บริโภคนิยมคือสมุนไพร 100 เปอร์เซ็นต์ กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ท่ีผู้บริโภคชื่น

ชอบคือ ความรู้สึกสนุกสนาน ทันสมัย และเรียบง่าย ผลการประเมินส่วนท่ี 2 โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าพึงพอใจต่อรูปแบบกราฟิก

บนฉลากบรรจุภัณฑ์ อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.20, S.D = 0.45)  ท้ังนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบกราฟิกบนฉลากบรรจุภัณฑ์ให้มีเด็กไทย 

และรอยย้ิมเพ่ือสื่อสารถึงอัตลักษณ์ไทย ร่วมกับวัฒนธรรมการไหว้และประเพณีการละเล่นของเด็กไทย ฉลากบรรจุภัณฑ์มีการ

ใส่ภาษาท้ัง 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม และ ภาษาไทย เพ่ือให้กลุ่มผู้บริโภคมีความเข้าใจได้ชัดเจนข้ึน โดย

ภาษาไทยเลือกใช้ฟอนต์ Sarun's Manorah เนื่องจากมีลักษณะท่ีคล้ายกับลายกนกของไทย การใช้สีท่ีแตกต่างกันเพ่ือแทน

ชนิดของเครื่องด่ืมสมุนไพรและแยกประเภทของเคร่ืองด่ืมร่วมกับการใช้สีไทยโทนเพ่ือให้บ่งบอกถึงอัตลัษณ์ไทย ผลการรับรู้

และความพึงพอใจของผู้บริโภคในส่วนท่ี 3 ด้านเพศ พบว่า เพศต่างกันการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านบรรจุภัณฑ์สามารถ
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บ่งบอกท่ีมาและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ด้านอายุ พบว่า อายุต่างกันการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการสื่อความหมาย

จากกราฟิกให้รับรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ์ ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพต่างกันการรับรู้ต่างกัน ยกเว้น ด้านการรับรู้ถึงกราฟิกบนบรรจุ

ภัณฑ์ว่ามาจากประเทศไทย และ ด้านการสื่อความหมายจากกราฟิกให้รับรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ์ ด้านรายได้ พบว่า รายได้ต่างกัน

การรับรู้ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ด้านเพศ พบว่า เพศต่างกันความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์

สามารถสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ด้านอายุ พบว่า อายุต่างกัน ผลความพึงพอใจต่างกัน 

ยกเว้น ด้านแนวโน้มความต้องการอยากซ้ือสินค้า และด้านกราฟิกแสดงถึงตัวผลิตภัณฑ์ภายใน ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพต่างกัน

ความพึงพอใจต่างกัน ยกเว้น ด้านแนวโน้มความต้องการอยากซ้ือสินค้า ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อสารข้อมูลให้

ผู้บริโภคทราบถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน และด้านกราฟิกแสดงถึงตัวผลิตภัณฑ์ภายใน ด้านรายได้ พบว่า รายได้ต่างกันผล

ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านกราฟิกความสวยงามน่าดึงดูดใจ 

คําสําคัญ: การออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์, เคร่ืองด่ืมสมุนไพร, อัตลักษณ์ไทย, การรับรู้ของชาวเวียดนาม 

 

Abstract 

 This research aimed to explore Thai identity to apply for the package label design of 5 types of 

herbal drink; i.e. Chrysanthemum, Ginger, Safflower, Bael fruit, and Gotu Kola and evaluated the 

perception and satisfaction of the Vietnamese people toward the package label format according to their 

genders, age, occupations, and incomes. The sample group was 105 packaging-design professionals and 

Vietnamese consumers. Questionnaire was used as the research tool. On the first part of the assessment, 

it’s found that the recognized Thai identity of Thailand was smile, the Wai culture (Thai greeting), and the 

traditional plays respectively. The consumer’s most popular main ingredient of the drink was 100% 

herbal. The favorable graphics on the package label was cheerful, modern, and simple.  On the second 

part of the assessment, the professionals found that the satisfaction toward graphic design on the 

package label was high (x̄ = 4.20, S.D = 0.45). The researchers designed the graphics on the packaging 

label to have children Thailand. And a smile to communicate the identity Thailand. With respect to the 

culture, traditions and culture of Thailand. Labels are putting in all 3 languages: English, Vietnamese and 

Thailand to provide consumers with a clearer understanding. The font used in Thailand Sarun's Manorah 

because it is similar to Kanok of Thailand. Use different colors to represent different kinds of herbal drinks 

and type of beverage with the use of Thailand color scheme to indicate the identity column study on 
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Thailand. For the customer’s perception and satisfaction according to the gender, it’s found that different 

genders didn’t have different perception except for the communication of product’s meaning from the 

graphics. By considering the occupation, it’s found that different occupations showed different 

perceptions, except for the perception of its origin which was from Thailand and the communication of 

product’s meaning from the graphics. For the incomes, it’s found that different incomes didn’t show 

different perceptions in all aspects. For gender, it’s found that different genders didn’t have different 

satisfactions, except for the clear communication of product’s meaning from the graphics. For age, it’s 

found that different age showed different satisfactions, except for the tendency of the product-purchasing 

demand and the graphic which communicated the product internal feature.  For occupation, it’s found 

that different occupations had different satisfactions, except for the tendency of the product-purchasing 

demand, the graphic on the package label which communicated clear product’s information, and the 

graphic which communicated the product internal feature. For the incomes, it’s found that different 

incomes didn’t show different satisfaction, except for the attractive and beautiful graphic designs.  

Key Word: Package label design, Herbal drink, Thai identity, Perception of the Vietnamese people 

 

บทนํา 

ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และรสนิยม ในขณะที่กําลังซื้อที่แตกต่างกัน 

ส่งผลให้ผู้ประกอบการเคร่ืองด่ืมของไทยต้องการเข้าไปขยายตลาดกลุ่มอาเซียน ซึ่งประเทศที่นําเข้าเคร่ืองด่ืม

ไม่มีแอลกอฮอล์มากที่สุด 1.เวียดนาม เติบโต 50%  (มูลค่าส่งออก 98.41 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ

3,181.6 ล้านบาท) 2. กัมพูชา เติบโต 36.56% (มูลค่าส่งออก 88.03ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ2,846 

ล้านบาท) 3. เมียนมาร์ เติบโต 32.69% (มูลค่าส่งออก 65.24 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ2,109.2 ล้าน

บาท) (http://marketeer.co.th, 2557) ด้วยความสําคัญดังกล่าวประกอบกับประเทศไทยมีภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศท่ีเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนานาชนิด โดยเฉพาะพืชสมุนไพรมีอยู่มากมาย  ทั้งที่เกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติและจากการเพาะปลูก  คนไทยไม่เพียงแต่ใช้พืชสมุนไพรเป็นยารักษาโรคเท่าน้ัน  แต่ได้นํามา

ดัดแปลงเพ่ือบริโภคในรูปของอาหารและเครื่องด่ืม  เครื่องดื่มสมุนไพรเป็นเคร่ืองด่ืมที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย  

และเป็นที่นิยมกันมาช้านาน  ท่ามกลางการดําเนินชีวิตที่มีความเร่งรีบในชีวิตประจําวัน  รวมท้ังโอกาสทาง
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ธุรกิจและความต้องการของผู้บริโภคในยุคน้ีที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัย  จึงเกิดกระแสการบริโภค

เครื่องด่ืมสมุนไพรเพ่ือสุขภาพและการออกกําลังกายที่เป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศ

เวียดนาม (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2555) และด้วยคุณภาพของเครื่องด่ืมสมุนไพรมีความใกล้เคียงกัน ดังน้ันสิ่งที่

จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อก็คือ การสร้างอัตลักษณ์บนบรรจุภัณฑ์ นับเป็นอีกหน่ึงวิธีที่มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด ที่สามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีความเป็นอัต

ลักษณ์เฉพาะที่มุ่งสนองกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน (สุมิตรา ศรีวิบูลย์, 2547) โดยใช้สีไทยโทนเข้าร่วมกับ

การสร้างสรรค์งานออกแบบบรรจุภัณฑ์เพ่ือสร้างเสน่ห์ของอัตลักษณ์ไทยให้เกิดขึ้น (ศูนย์บันดาลไทย, 2558) 

 ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการออกแบบอัตลักษณ์ไทยบนฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพรตามการ

รับรู้ของชาวเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ไทยสําหรับนํามาออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์

เครื่องด่ืมสมุนไพรตามการรับรู้ของชาวเวียดนาม แล้วนําข้อมูลมาใช้ในการออกแบบอัตลักษณ์ไทยบนฉลาก

บรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพร และเพ่ือประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของชาวเวียดนามท่ีมีต่อการ

ออกแบบอัตลักษณ์ไทยบนฉลากบรรจุภัณฑ์ตามลักษณะ เพศ อายุ อาชีพและรายได้ ตลอดจนเพ่ือสนับสนุน

นโยบายประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มของอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยการออกแบบฉลากบนบรรจุ

ภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ทําให้เกิดนวัตกรรมใหม่ของการออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพร เพ่ือ

สุขภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายชาวเวียดนาม เมื่องานวิจัยน้ีเสร็จสิ้นจะเป็น

แนวทางให้กับผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจเคร่ืองด่ืมสมุนไพรที่ต้องการส่งออกไปยังประเทศเวียดนาม  และ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการทําธุรกิจเพ่ือการส่งออกเคร่ืองด่ืมสมุนไพรไปยังประเทศเวียดนาม ที่

ต้องการสร้างแบรนด์สินค้าให้กับตนเอง เพ่ือให้เกิดการรับรู้ผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความเป็นตัวตนหรือ    

อัตลักษณ์ความเฉพาะตัว เพ่ือให้ผู้บริโภคจดจําและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะทําให้มีเงินลงทุนไหลเข้ามา

ในประเทศไทยมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ไทยสําหรับนํามาออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพรตามการรับรู้

ของชาวเวียดนาม 

 2. เพ่ือออกแบบอัตลักษณ์ไทยบนฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพรสําหรับผู้บริโภคชาวเวียดนาม 
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สร้าง 

สรรค์ 

 3. เพ่ือประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของชาวเวียดนามท่ีมีต่อการออกแบบอัตลักษณ์ไทยบน

ฉลากบรรจุภัณฑ์ตามลักษณะเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีดําเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มนักท่องเทีย่วชาวเวียดนามที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ณ พระ

ที่น่ังอนันตสมาคมที่ด่ืมและรบัประทานอาหารไทย และกลุม่ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบรรจุภัณฑ์ 

 กลุ่มตัวอย่างประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ครั้งน้ี มีจํานวนรวม 105 คน กลุ่มผู้เช่ียวชาญมีจํานวน 5 คน 

คือ อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบอัตลักษณ์ไทยและมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 3 ปี  1 

ท่าน  ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ส่งออกเวียดนาม อย่างน้อย 3 ปี 1 ท่าน 

ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 3 ปี 2 ท่าน ผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับชาวเวียดนามอยู่อาศัยหรือ

ทํางานกับคนเวียดนามอย่างน้อย 3 ปี 1 ท่าน และกลุ่มผู้บริโภคชาวเวียดนามจํานวน 100 ท่าน โดยเป็น

นักท่องเท่ียวชาวเวียดนามท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ณ พระท่ีน่ังอนันตสมาคมที่ด่ืมและรับประทาน

อาหารไทย โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ประกอบด้วยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาตลาดเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนเวียดนาม แล้วนํามาสร้าง

แบบสอบถามเพ่ือสํารวจความต้องการบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพรของชาวเวียดนาม ดังรูปที่ 1 เป็น

การศึกษาอัตลักษณ์ไทยโดยการใช้แบบสอบถามเพ่ือกําหนดแนวทางการออกแบบอัตลักษณ์ไทยบนฉลากบรรจุ

ภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพรตามการรับรู้ของชาวเวียดนาม โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

(Check list) ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับประเทศไทย ตอนที่ 3 ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เครื่องด่ืมสมุนไพร ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ  
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ผลงาน 
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ศิลปะ
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สร้าง 

สรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือออกแบบอัตลักษณ์ไทยบนฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพร โดยใช้แบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบกราฟิกบนฉลากบรรจุภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็น

แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความ พึงพอใจโดยรวมของ

กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านกราฟิกที่แสดงถึงอัตลักษณ์ไทยบนฉลากบรรจุภัณฑ์ใน 3 รูปแบบเป็นแบบลิเคิร์ทส

เกล (Likert Scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 

ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม

แบบเลือกตอบ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจเป็นแบบลิเคิร์ท  สเกล (Likert 

Scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล มี 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาความต้องการของผู้บริโภคชาวเวียดนาม เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบอัต

ลักษณ์ไทยบนฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพร แล้วนําข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์เป็นค่าร้อยละ 

ตัวอย่างคําถาม เช่น เมื่อนึกถึงประเทศไทยท่านคิดถึงอะไรมากที่สุด (Khi nghĩ đến Thái Lan Anh/Chị nghĩ 

đến điều gì nhiều nhất ) 

 ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือออกแบบอัตลักษณ์ไทยบนฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพร ผู้วิจัยนําข้อมูลจาก

แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อรูปแบบกราฟิกที่แสดงถึงอัตลักษณ์ไทยบนฉลากบรรจุ

รูปที่ 1 การเก็บแบบสอบถามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคชาวเวียดนาม 
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ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพรที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้นใหม่น้ันมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มาสรุป

วิเคราะห์ผลข้อมูลและแปรผลโดยการบรรยายและนําเสนอในรูปแบบความเรียง โดยเกณฑ์ในการวิเคราะห์

พิจารณาช่วงของค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ของแบบสอบถามแบบลิเคิร์ทสเกลเป็น ดังน้ี (Krejcie & Morgan, 

1970)  

4.50-5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

3.50-4.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจมาก 

2.50-3.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

1.50-2.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อย 

1.00-1.49 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคชาวเวียดนาม ผู้วิจัยได้สํารวจ

แบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจกับกลุ่มผู้บริโภคชาวเวียดนาม ตัวอย่างคําถาม เช่น การรับรู้ถึงกราฟิก

บนบรรจุภัณฑ์ว่ามาจากประเทศไทย (Biết được hình ảnh bao bì là có xuất xứ từ Thái Lan.) แล้ว

นํามาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ซึ่งจําแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ โดย

ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เวอร์ช่ัน 16  

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

1. ผลจากการสํารวจความต้องการของผู้บริโภค พบว่าอัตลักษณ์ไทยที่ชาวเวียดนามรับรู้และนึกถึง

มากท่ีสุด คือ รอยย้ิม 27 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือวัฒนธรรมการไหว้ และประเพณีการละเล่น ในขณะที่

ส่วนผสมหลักของเครื่องด่ืมที่ผู้บริโภคนิยมด่ืมมากที่สุด คือ สมุนไพร 100 เปอร์เซ็นต์ คือ จํานวน 50 

เปอร์เซ็นต์ การตัดสินใจเลือกด่ืมเคร่ืองด่ืมสมุนไพรมากที่สุด คือ เพ่ือสุขภาพ จํานวน 56 เปอร์เซ็นต์ เครื่องด่ืม

สมุนไพรที่กลุ่มผู้บริโภคนิยมด่ืมมากที่สุด คือ นํ้าเก๊กฮวย จํานวน 31 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ นํ้าขิง จํานวน 

29 เปอร์เซ็นต์ สําหรับด้านผู้บริโภคชาวเวียดนามชอบบรรจุภัณฑ์ที่ให้ความรู้สึกแบบสนุกสนาน จํานวน 27 

เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือทันสมัย และเรียบง่าย ดังน้ันแนวทางในการออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์จึงควรนํา 

อัตลักษณ์ไทย ด้านรอยยิ้ม วัฒนธรรมการไหว้ และการละเล่นของเด็กไทยมาเป็นภาพประกอบ เพ่ือให้เกิด

ความรู้สึกสนุกสนาน ทันสมัยและเรียบง่าย ระบุข้อมูลส่วนผสมหลักคือ สมุนไพร 100 เปอร์เซ็นต์ โดย
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กลุ่ม

ผลงาน 
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ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมนํ้าเก๊กฮวย นํ้าขิง นํ้าดอกคําฝอย นํ้ามะตูมและนํ้าใบบัวบก ระบุ

ข้อมูลเก่ียวกับสมุนไพรไทยเพ่ือบ่งบอกถึงคุณภาพ และให้กลุ่มผู้บริโภคเข้าใจถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ซึ่ง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จักรพันธ์ุ พันธ์ุพฤกษ์ (2550) ที่ได้ทําวิจัยเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืม

ชาเขียวประเภทขวดพลาสติกด้านรูปทรงและสีของฉลาก พบว่า บรรจุภัณฑ์ นอกจากทําหน้าที่ห่อหุ้ม

ผลิตภัณฑ์ภายในให้ปลอดภัย สะดวกต่อการขนส่งแล้วควรมีความแข็งแรง สวยงาม มีภาษาในการสื่อสารที่จะ

ทําให้เกิดความพึงพอใจจากผู้บริโภค และยังสอดคล้องกับสํานักวิจัยพัฒนาข้าว กรมการค้าข้าว (2555) กล่าว

ไว้ว่า  ปัจจัยที่จะทําให้ผู้บริโภคให้ความสนใจดูจากรูปลักษณ์ภายนอกก็คือ การจับถนัดมือ สีสัน ขนาด และ

รายละเอียดข้อมูลปลีกย่อยซึ่งมีผลต่อการซื้อของผู้บริโภคอย่างมาก นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ ภัตราภรณ์ ถือ

ธรรม (2551) พบว่าการออกแบบลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ การใช้สีในการออกแบบเพ่ือปลุกเร้าให้เกิดความ

สนใจต่อการมองเห็น เข้าใจง่ายมีเสน่ห์ดึงดูด และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่ทําจาก

ธรรมชาติง่ายต่อการจดจํา ดังน้ัน ผลจากข้อสรุปทั้งหมดนี้ จะถูกรวบรวมเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบใน

ขอบเขตและรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2 ผลการตอบแบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคชาวเวียดนาม 
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1935 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ตารางที่ 1 แสดงผลการตอบแบบสอบถามปัญหาและความต้องการของผู้บริโภค 
รายละเอยีด จํานวน(คน) ร้อยละ 

ส่วนผสมหลักของเครือ่งดื่มสมนุไพรทีต่้องการ 1.สมุนไพร 100 เปอร์เซ็นต ์
2.สมุนไพรผสมน้ําตาล 
3.น้ําสมุนไพรนํ้าตาลน้อย 
4.น้ําสมุนไพรทีผ่สมวิตามิน 
รวม 

50 
9 
22 
19 
100 

50 
9 
22 
19 
100 

นิยมดื่มเครื่องดืม่สมุนไพรชนิดใด 1.เก๊กฮวย 
2.ขิง 
3.ใบบัวบก 

31 
29 
11 

31 
29 
11 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 
รายละเอยีด จํานวน(คน) ร้อยละ 

 4.มะตูม 
5.ดอกคําฝอย 
6.ชาดอกมะลิ 
รวม 

10 
10 
9 

100 

10 
10 
9 

100 
ผู้บริโภคชอบบรรจุภัณฑ์ที่ให้ความรู้สึกแบบใด 1.หรูหรา 

2.เรียบง่าย 
3.ใหม่ทันสมัย 
4.รักส่ิงแวดล้อม 
5.หลากสีสัน 
รวม 

19 
22 
25 
7 
27 
100 

19 
22 
25 
7 
27 
100 

 

 2. ผลการออกแบบ  โดยผู้เช่ียวชาญได้พิจารณารูปแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบ ดังรูปที่ 

3 รูปที่ 4 และรูปที่ 5 พบว่าในภาพรวมผู้เช่ียวชาญมีความพึงพอใจ ต่อรูปแบบที่ 1 อยู่ในระดับมาก            

(x̄  = 4.00, S.D = 0.71) รูปแบบที่ 2 อยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.20, S.D = 0.45) รูปแบบที่ 3 อยู่ในระดับน้อย 

(x̄  = 2.40, S.D = 0.55) โดยข้อเสนอแนะต่อรูปแบบที่ 2 ภาพรวม มีการจัดองค์ประกอบศิลป์ได้ดี มีความ

เป็นสากลร่วมสมัยแต่สัญลักษณ์รูปที่เป็นหัวของเด็กไทยจะต้องมีการปรับปรุง ควรให้นําผลการศึกษาที่ได้ผล

อันดับสองคือวัฒนธรรมการไหว้และประเพณีการละเล่น มาร่วมในการออกแบบกับตัวเด็กไทยอีกด้วย เพ่ือให้

การส่ือสารอัตลักษณ์ไทยได้อย่างชัดเจน ตลอดจนสีที่ใช้ในการสื่อสารของรสชาติน้อยเกินไป ทําให้ไม่สามารถ

สื่อสารถึงรสชาติของผลิตภัณฑ์ได้ ทั้งน้ีผู้วิจัยจึงสรุปแนวคิดจากข้อมูลการสํารวจเพ่ือนํามาออกแบบกราฟิกโดย

ออกแบบให้มีเด็กไทยและรอยย้ิมเพ่ือสื่อสารถึงอัตลักษณ์ไทย ร่วมกับวัฒนธรรมการไหว้ และประเพณี

การละเล่นของเด็กไทยมาใช้เป็นภาพประกอบบนฉลากบรรจุภัณฑ์เพ่ือสื่อถึงอัตลักษณ์ไทย และยังสอดคล้อง
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1936 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

กับแนวคิดของนรงค์ เติมอินทร์ (2550) ที่ว่าการ์ตูน คือ ภาพสัญลักษณ์ที่เขียนขึ้น เพ่ือให้ผู้ดูเกิดความรู้และ

ความเข้าใจได้โดยง่าย สามารถถ่ายทอดความคิด จินตนาการ ไปสู่ผู้ดูให้เกิดการรับรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

นอกจากน้ีตราสินค้าใช้ช่ือ  “GOOD HERB” โดยคําว่า Good  เมื่ออ่านแล้วทําให้รู้สึกดี มีความยินดี รวมทั้ง

สมุนไพรมีประโยชน์และสรรพคุณที่ดีต่อร่างกาย จึงนํามาใช้ร่วมกับคําว่า Herb ที่หมายถึงสมุนไพร โดย

เลือกใช้ฟอนต์ Yeah Papa เน่ืองจากให้ความรู้สึกที่ทันสมัยและเรียบง่าย แล้วมีสัญลักษณ์ใบไม้ที่อยู่ข้างกับคํา

ว่า Herb เพ่ือให้ดูแล้วรู้สึกถึงสมุนไพร และการใส่รูปสัญลักษณ์ชนิดเครื่องด่ืมสมุนไพรเพ่ือบ่งบอกถึงรสชาติ

ของเคร่ืองด่ืมสมุนไพรให้ชัดเจนขึ้น ฉลากบรรจุภัณฑ์มีการใส่ภาษาทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษา

เวียดนาม และภาษาไทย เพ่ือให้กลุ่มผู้บริโภคมีความเข้าใจได้ชัดเจนข้ึน โดยภาษาไทยเลือกใช้ฟอนต์ Sarun's 

Manorah เน่ืองจากมีลักษณะที่คล้ายกับลายกนกของไทยและสามารถบ่งบอกถึงประเทศไทยได้ ตลอดจนใช้

ลักษณะของสีไทยโทน ซึ่งเป็นสีที่มาจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือแยกประเภทของเคร่ืองด่ืมให้ชัดเจน สีเหลือง

สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมนํ้าเก๊กฮวยโดยใช้สีที่มีช่ือว่า หรดาล  สีส้มสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมนํ้าขิงโดยใช้สี

ที่มีช่ือว่า จําปา  สีนํ้าตาลสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมนํ้ามะตูมโดยใช้สีที่มีช่ือว่า นํ้าผึ้ง  สีแดงสําหรับผลิตภัณฑ์

เครื่องด่ืมดอกคําฝอยโดยใช้สีที่มีช่ือว่า แดงดอกชบา  และสีเขียวสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมใบบัวบกโดยใช้สีที่

มีช่ือว่า เขียวนกกะลิง เพราะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพรแต่ละชนิด นํามาใช้ร่วมกับการ

ออกแบบเพ่ือให้บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ไทยมากย่ิงขึ้น ตลอดจนใส่เคร่ืองหมายมาตรฐานที่ถูกต้องและสัญลักษณ์

ต่าง ๆ ไว้อย่างเหมาะสม และมีการเสนอข้อมูลของผู้ผลิตและตัวสินค้า มีการวางตําแหน่งได้อย่างเหมาะสม มี

การนําเสนอข้อมูลของตัวสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศุภนิตา สมฟ่ัน (2557) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง

การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพรสําเร็จรูป พบว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถส่ือให้เห็น

ถึงเอกลักษณ์ให้มีความน่าสนใจ สามารถสร้างจุดขายและส่งเสริมการตลาดให้กว้างขึ้น และยังสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ชมจันทร์ ดาวเดือน (2556) ที่ว่าการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ คือ ภาพประกอบ สีและ

ตัวอักษร มาออกแบบ โดยภาพประกอบสามารถสื่อความหมายให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย เห็นภาพชัดเจนและ

นําไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า สีใช้สื่อความหมายควบคู่กับรสนิยมหรือความทันสมัยเพ่ือก่อให้เกิดความสวยงาม 

บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสินค้า ตัวอักษรสื่อถึงประเภทของสินค้า สรรพคุณของสินค้าและคุณภาพ 
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1937 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 การออกแบบกราฟิกบนฉลากบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 1 

รูปที่ 4 การออกแบบกราฟิกบนฉลากบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 2 
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1938 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผลการประเมินการรับรู้และความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคชาวเวียดนาม ที่มีต่อผลงานการ

ออกแบบ อัตลักษณ์ไทยบนฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพร  

ฉลากบนขวดแก้วมีขนาดบรรจุ 420 มิลลิลิตร  โดยระบุชนิดของเครื่องด่ืม รายละเอียดของ

ส่วนประกอบ สรรพคุณของนํ้าสมุนไพร  นํ้าสมุนไพร 100 เปอร์เซ็นต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 6 ต้นแบบฉลากขวด 

รูปที่ 5 การออกแบบกราฟิกบนฉลากบรรจุภัณฑ์รูปแบบที่ 3 
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1939 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ฉลากบนซองหน่วยเล็กโดยใช้ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 10 × 7.5 เซนติเมตร โดยระบุชนิดของ

เครื่องด่ืมวิธีการชงร้อน และชงเย็น  บอกรายละเอียดของส่วนประกอบ สรรพคุณของนํ้าสมุนไพร นํ้าสมุนไพร 

100 เปอร์เซ็นต์  และ ขนาดบรรจุ 20 กรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉลากบนซองรวมหน่วยโดยใช้ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 23 × 15 เซนติเมตร โดยระบุชนิดของ

เครื่องด่ืมวิธีการชงร้อน และชงเย็น  บอกรายละเอียดของส่วนประกอบ สรรพคุณของนํ้าสมุนไพร นํ้าสมุนไพร 

100 เปอร์เซ็นต์ ขนาดบรรจุ 160 กรัม และซองหน่วยเล็กภายในจํานวน 8 ซอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 ต้นแบบฉลากซองย่อยเล็ก 

รูปที่ 8 ต้นแบบฉลากซองรวมหน่วย 
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1940 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ฉลากบนแก้วชงพร้อมด่ืม โดยระบุชนิดของเครื่องด่ืม วิธีการชงร้อน และชงเย็น  บอกรายละเอียดของ

ส่วนประกอบ สรรพคุณของนํ้าสมุนไพร นํ้าสมุนไพร 100 เปอร์เซ็นต์ และขนาดบรรจุ 40 มิลลิกรัม  

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 9 ต้นแบบฉลากแก้วชงพรอ้มดื่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   รูปที่ 10  ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ในแต่ละโครงสร้าง 

 



  
  

  

                                                                                   นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1941 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 ผลการประเมินการรับรู้และความพึงพอใจต่อรูปแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

 3.1 ผลการประเมินการรับรู้ต่อรูปแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพร พบว่า กลุ่มผู้บริโภค

ตามลักษณะเพศมีผลการรับรู้รายด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (p<0.05)  จํานวน 2 ด้าน 

คือ ด้านบรรจุภัณฑ์สามารถบ่งบอกที่มาและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ด้านการรับรู้การใช้งานของผู้บริโภค 

ในขณะที่ผลการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภค ตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มผู้บริโภคตามช่วงอายุมีความคิดเห็นในการรับรู้ 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (p<0.05) จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านการสื่อความหมายจากกราฟิกให้

รับรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ์ ผลการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคตามลักษณะอาชีพ พบว่า อาชีพต่าง ๆ มีการรับรู้แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (p<0.05)  จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านบรรจุภัณฑ์   สามารบ่งบอกที่มาและความ

เป็นมาของผลิตภัณฑ์ ด้านการรับรู้ของการใช้สีในการแทนตัวผลิตภัณฑ์ ด้านการรับรู้การใช้งานของผู้บริโภค 

และด้านการรับรู้ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์  และด้านรายได้ผลการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคตามช่วงรายได้ 

พบว่า กลุ่มผู้บริโภคตามช่วงรายได้ต่าง ๆ มีการรับรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ0.05 (p<0.05) ใน

ทุกด้าน ซึ่งผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ สิริวัชญ์ อารัธเพรีย (2550 ) ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านองค์ประกอบ

ของการออกแบบกราฟิกในส่วนของ ตัวอักษร ภาพประกอบ และสีน้ันเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีผลต่อการรับรู้

ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้บริโภค การจัดองค์ประกอบของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ชม

จันทร์ ดาวเดือน (2556) ที่พบว่า ผลประเมินการรับรู้ของผู้บริโภคตามลักษณะต่าง ๆ ในด้าน เพศ อายุ และ

ระดับรายได้ มีผลต่อโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง ที่ว่าด้านเพศ พบว่า เพศต่างกันผลการ

รับรู้ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านเคร่ืองสําอางบํารุงและรักษาเส้นผมมีผลการรับรู้ต่างกัน ด้านอายุ พบว่า อายุ

ของผู้บริโภคผลการรับรู้ต่างกัน และด้านรายได้ พบว่า รายได้ของผู้บริโภคการรับรู้ต่างกัน และยังสอดคล้องกับ

แนวคิดของ สุมาลี ทองรุ่งโรจน์ (2555) ที่กล่าวว่าเมื่อผู้ประกอบการสามารถสร้างอัตลักษณ์ให้แตกต่างและ

สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับผลิตภัณฑ์ได้ จะช่วยดึงความสนใจมาจากผู้บริโภคได้ทันทีและเพ่ิมโอกาสในการ

ขายอีกด้วย 

 3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพร พบว่า กลุ่ม

ผู้บริโภคตามลักษณะเพศมีความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (p<0.05)  จํานวน 1 ด้าน 

คือ ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ผลความ

พึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภค ตามช่วงอายุ พบว่า กลุ่มผู้บริโภคตามช่วงอายุต่าง ๆ มีความพึงพอใจ แตกต่างกัน
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อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (p<0.05)  จํานวน 5 ด้าน คือ ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อสารข้อมูล

ให้ผู้บริโภคทราบถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ด้านการจัดองค์ประกอบของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ด้าน

กราฟิกสามารถส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ด้านกราฟิกมีความสวยงามน่าดึงดูดใจ และด้านความเหมาะสมใน

เชิงการค้าและการผลิตเพ่ือจัดจําหน่าย ผลความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคตามลักษณะอาชีพ พบว่า อาชีพต่าง ๆ 

มีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (p<0.05) จํานวน 4 ด้าน คือ ด้านการจัด

องค์ประกอบของกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ด้านกราฟิกสามารถส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ด้านกราฟิกมีความ

สวยงามน่าดึงดูดใจ และด้านความเหมาะสมในเชิงการค้าและการผลิตเพ่ือจัดจําหน่าย และผลความพึงพอใจ

ของกลุ่มผู้บริโภคตามช่วงรายได้ พบว่า กลุ่มผู้บริโภคตามช่วงรายได้มีความคิดเห็นในการรับรู้แตกต่างกันอย่าง

มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (p<0.05) จํานวน 2 ด้าน คือ ด้านกราฟิกมีความสวยงามน่าดึงดูดใจ ด้านความ

เหมาะสมในเชิงการค้าและการผลิตเพ่ือจัดจําหน่าย เมื่อพิจารณาโดยรวมในแต่ละประเด็นน้ัน สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สุรพงษ์ ประเสริฐศักด์ิ (2552) ที่กล่าวว่า การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ โดยออกแบบให้

กราฟิกมีตัวอักษร สี ภาพประกอบหรือลวดลายเชิงกราฟิก และการจัดการองค์ประกอบที่เหมาะสม ทําให้เกิด

ความรู้สึกหรูหราเป็นทางการและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะส่งผลให้สินค้ามีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และยัง

สอดคล้องกับแนวคิดของ อนงค์นาฎ วรรณจิตจรูญ (2556) ที่ได้กล่าวว่าบรรจุภัณฑ์มีบทบาทสําคัญในการ

สื่อสารและมีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคซึ่งในการออกแบบต้องคํานึงถึงศาสตร์และศิลป์ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่มี

ประสิทธิภาพและถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด 

 

สรุปผล 

 ด้วยผู้บริโภคชาวเวียดนามมีความเช่ือมั่นในคุณภาพสินค้าไทย ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะ

ผู้นําในการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมที่มีคุณภาพและปลอดภัยในระดับสากล ตลอดจนได้รับการยอมรับจาก

ตลาดช้ันนําเหมาะสมกับค่านิยมของผู้บริโภคชาวเวียดนาม ทั้งน้ีผลจากการศึกษาในงานวิจัยน้ี พบว่าอัตลักษณ์

ไทยท่ีชาวเวียดนามรับรู้และนึกถึงมากที่สุด คือ รอยย้ิม วัฒนธรรมการไหว้ และการละเล่นของเด็กไทย 

ส่วนผสมหลักของเครื่องด่ืมที่ผู้บริโภคนิยมด่ืม สมุนไพร 100 เปอร์เซ็นต์ ตัดสินใจด่ืมเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

ผู้บริโภคนิยมด่ืม นํ้าเก๊กฮวย นํ้าขิง นํ้าดอกคําฝอย นํ้ามะตูม นํ้าใบบัวบก และต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ให้

ความรู้สึกสนุกสนาน ทันสมัย และเรียบง่าย  จึงได้แนวทางในการออกแบบอัตลักษณ์ไทยบนฉลากบรรจุภัณฑ์
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เครื่องด่ืมสมุนไพร โดยแนวคิดของการออกแบบกราฟิกมาจากการนําเด็กไทย รอยย้ิม ร่วมกับวัฒนธรรมการ

ไหว้และประเพณีการละเล่นของเด็กไทย มาใช้เป็นภาพประกอบบนฉลากบรรจุภัณฑ์ ออกแบบโดยใช้การ์ตูน 

ซึ่งจัดเป็นงานทัศนศิลป์ เพ่ือเน้นคุณลักษณะพิเศษของรูปร่าง กริยาท่าทาง หน้าตาของรูปเด็กไทย โดยใช้ช่ือ

ตราสินค้าว่า “GOOD HERB” ตลอดจนใช้ลักษณะของสีไทยโทน ซึ่งเป็นสีที่มาจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือแยก

ประเภทของเคร่ืองด่ืมให้ชัดเจน สีเหลืองแทนผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมนํ้าเก๊กฮวย สีส้มแทนผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมนํ้า

ขิง สีนํ้าตาลแทนผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมนํ้ามะตูม สีแดงแทนผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมดอกคําฝอย และสีเขียวแทน

ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมใบบัวบก เพราะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพรแต่ละชนิด นํามาใช้ร่วมกับ

การออกแบบเพ่ือให้บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ไทยมากย่ิงขึ้น และผลการรับรู้ของผู้บริโภค ด้านเพศ พบว่า เพศ

ต่างกันการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านบรรจุภัณฑ์สามารถบ่งบอกที่มาและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ ด้าน

อายุ พบว่าอายุต่างกันการรับรู้ไม่แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านการสื่อความหมายจากกราฟิกให้รับรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ์ 

ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพต่างกันการรับรู้ต่างกัน ยกเว้น ด้านการรับรู้ถึงกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ว่ามาจากประเทศ

ไทย และ ด้านการสื่อความหมายจากกราฟิกให้รับรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ์ ด้านรายได้ พบว่า รายได้ต่างกันการรับรู้

ไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ส่วนผลความพึงพอใจของผู้บริโภค ด้านเพศ พบว่า เพศต่างกันความพึงพอใจไม่

แตกต่างกัน ยกเว้น ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่าง

ชัดเจน ด้านอายุ พบว่า อายุต่างกัน ผลความพึงพอใจต่างกัน ยกเว้น ด้านแนวโน้มความต้องการอยากซ้ือสินค้า 

และด้านกราฟิกแสดงถึงตัวผลิตภัณฑ์ภายใน ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพต่างกันความพึงพอใจต่างกัน ยกเว้น ด้าน

แนวโน้มความต้องการอยากซ้ือสินค้า ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์สามารถสื่อสารข้อมูลให้ผู้บริโภคทราบถึงตัว

ผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน และด้านกราฟิกแสดงถึงตัวผลิตภัณฑ์ภายในไม่แตกต่างกัน ด้านรายได้ พบว่า รายได้

ต่างกันผลความพึงพอใจ ยกเว้น ด้านกราฟิกความสวยงามน่าดึงดูดใจ ดังน้ัน ผลจากข้อสรุปทั้งหมดน้ี จึงนํามา

เป็นแนวทางในการออกแบบอัตลักษณ์ไทยบนฉลากบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพร 

ข้อเสนอแนะ 

 1.การวิจัยครั้งน้ีผู้ประกอบการสามารถนําขอ้มูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องด่ืมสมุนไพรเพ่ือมุ่งสู่ตลาดเวียดนามได้ 
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 2. งานวิจัยครั้งต่อไปควรนําข้อมูลเก่ียวกับอัตลักษณ์ไทยที่ได้จากการสอบถามชาวเวียดนาม มา

ออกแบบบนฉลากบรรจุภัณฑ์ สําหรับผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืน ๆ ที่ผลิตในประเทศไทย และต้องการส่งออกไปยัง

ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม 

3. งานวิจัยครั้งน้ีไม่สามารถเก็บข้อมูลจากประชากรชาวเวียดนามจํานวนมากได้ เน่ืองจากชาว

เวียดนามที่มาในประเทศไทยมีจํานวนไม่มากนักและมีลักษณะมาเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งยากต่อการรวบรวมข้อมูล 

อย่างไรก็ตามสามารถต่อยอดงานวิจัยน้ีโดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามกลุ่มอ่ืนที่เข้ามา

ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นได้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์น้ีสําเร็จลงได้ด้วยดี จากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจาก ดร.เจนยุทธ       

ศรีหิรัญ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการให้ความรู้และให้คําปรึกษา คําช้ีแนะแนวทางในการค้นคว้าที่เป็น

ประโยชน์ รวมท้ังผู้เช่ียวชาญท่ีเสียสละเวลาอันมีค่าในการช่วยตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ การได้รับ

ความช่วยเหลือจาก คุณองอาจ อกอุ่น มัคคุเทศก์ชาวเวียดนามประจําอยู่ที่พระที่น่ังอนันตสมาคมในด้านการ

เก็บแบบสอบถามของชาวเวียดนาม ทําให้การค้นคว้าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จอย่างสมบูรณ์ ผู้ศึกษากราบ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
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เกณฑ์ในการออกแบบสิง่อํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและภูมิสถาปัตยกรรม

ของแหล่งท่องเท่ียวประเภทพุน้ําร้อน กลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนา 

ศุภกิจ ย้ิมสรวล1  และ ตติยา เทพพิทักษ์2* 

   

Design Criteria for Developing Tourism Facilities and Landscape of Hot Spring 

Tourist Attractions in Lanna Tourism Cluster 

Supakit Yimsrual1 and Tatiya Theppituck2* 

 
1 ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000 
1 Department of Architecture, Faculty of Architecture, Naresuan University, Thaphoe, Muang, Phitsanulok, 65000 

* Corresponding author. E-mail address : supakity@nu.ac.th  
2 ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000  
2 Department of Art and Design, Faculty of Architecture, Naresuan University, Thaphoe, Muang, Phitsanulok, 65000  

* Corresponding author. E-mail address : tatiyath@nu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดเกณฑ์ในการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมิ

สถาปัตยกรรมของแหล่งพุน้ําร้อนตามเส้นทางสายพุน้ําร้อน เมืองสปาและหมู่บ้านพุน้ําร้อนต้นแบบนําร่องเส้นทางท่ี 1          

จ. แม่ฮ่องสอน จ. เชียงใหม่และ จ. เชียงราย มุ่งเน้นการวิเคราะห์ปัจจัยและข้อมูลเพ่ือการออกแบบเพ่ือใช้กําหนดแนวทาง

ออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและภูมิสถาปัตยกรรมของแหล่งพุน้ําร้อน โดยประยุกต์หลักการจําแนกเขต

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยหลักช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการหรือ The Recreation Opportunity Spectrum (ROS) มาใช้

จําแนกประเภทและความเหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนท่ีของพุน้ําร้อนโดยพิจารณาควบคู่ไปกับการศึกษาด้านศักยภาพและ

คุณภาพของแหล่งพุน้ําร้อนแต่ละแห่ง ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นพิจารณาได้ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) ศักยภาพและคุณภาพของ

แหล่งพุน้ําร้อน 2) สภาพสังคมและวัฒนธรรมของแหล่งพุน้ําร้อน 3) การบริหารจัดการในมิติของแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยัง

นําหลักการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับและกิจกรรมการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี (Carrying Capacity) และระดับการ

เปลี่ยนแปลงท่ียอมรับได้ (Limits of Acceptable Change, LAC) มาใช้เพ่ือประกอบการวิเคราะห์สภาพการณ์ของพ้ืนท่ี 

(SWOT Analysis) การวิเคราะห์ความต้องการและรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมท้ังการสร้างภาพลักษณ์สถานท่ี 

(Destination Image) ท่ีเหมาะสม 
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จากเกณฑ์ท่ีกําหนดข้ึนสามารถนํามาวิเคราะห์ร่วมกับการจัดทําแผนท่ีฐาน (Base Map) เพ่ือใช้ในการวางผังบริเวณ 

การกําหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินและกําหนดแนวทางในการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมิ

สถาปัตยกรรม ซ่ึงสามารถจําแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินและวางผังบริเวณได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ พ้ืนท่ีธรรมชาติและ

สงวนรักษา (Conservation Area) พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการบริการ (Development Area) และพื้นท่ีควบคุมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

(Environment Control Area) ซ่ึงการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรมกําหนดให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์

วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและวัสดุพืชพันธ์ุของแต่ละพ้ืนท่ี 

คําสําคัญ: เกณฑ์ในการออกแบบ, สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว, ภูมิสถาปัตยกรรม, พุน้ําร้อน 

 

ABSTRACT  

This study aims to define the design criteria for developing tourism facilities and landscape of hot spring 

tourist attractions along the Lanna Spa and Hot Spring Villages Route 1 in Mae Hong Son, Chiangmai, and 

Chiangrai Provinces. It focuses on the exploration of design criteria and determines the design 

recommendation for tourism facilities and landscape development of hot spring tourist attractions. This 

study principally employs the integration between the principle of the Recreation Opportunity Spectrum 

(ROS) and the analysis of hot spring potential assessment which based on the following criteria: physical 

setting, social setting, and managerial setting, to categorize and manage the hot spring tourism 

opportunities. Along with this line of thought, the study of Limits of Acceptable Changes (LAC) and the 

study of Carrying Capacity (CC) are also maneuvered for SWOT analysis and the portrayal of the 

destination image in tourism and its activities. Hence, the interweaving of these criteria can examine 

together with the analysis of base map to decide the model of land use, site planning and the design 

recommendation for tourism facilities and landscape. It considerably results in a classification model of 

land use which can be categorized into three main classes; there are 1) conservation area 2) recreation 

and facilities area, and 3) environment control area. The recommendation drawn from this study 

suggestively concludes that the design of tourism facilities and landscape should be consistent with the 

hot spring environment, its cultural landscape, and plant materials.  

Keyword: Design Criteria, Tourism Facilities, Landscape, Hot Spring 
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บทนํา 

 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่ กําลังได้รับความนิยมจาก

นักท่องเที่ยวมากขึ้นตามลําดับ เน่ืองจากเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือเย่ียมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทาง

ธรรมชาติ เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น โดยแบ่งเวลาส่วน

หน่ึงจากการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยท่ัวไปแล้ว

การท่องเที่ยวสุขภาพมักมีการจัดรายการท่องเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ เพ่ือเรียนรู้วิธีใช้พลังงานจาก

ธรรมชาติมาบําบัดรักษาและสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สดช่ืนผ่องใสเป็นการเพ่ิมพูนพละกําลังให้

สมบูรณ์แข็งแรง ปรับสภาพจิตใจและร่างกายให้สมดุลและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งการ

ท่องเที่ยวแหล่งพุนํ้าร้อนในประเทศไทยถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบหน่ึง จากการสํารวจของกรม

ทรัพยากรธรณี (2559) พบว่าแหล่งพุนํ้าร้อนในประเทศไทยมีจํานวนทั้งสิ้น 112 แหล่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคเหนือเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เส้นทางสายพุนํ้าร้อน เมืองสปา   

และหมู่บ้านพุนํ้าร้อนต้นแบบนําร่องเส้นทางที่ 1  แม่ฮ่องสอน- เชียงใหม่- เชียงราย) มีจํานวนถึง 37 แหล่ง 

ส่วนมากจะถูกใช้ประโยชน์ด้านนันทนาการ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสุขภาพเป็นหลัก โดยมีการบริหาร

จัดการโดยหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

การร่วมจัดการโดยชุมชน เป็นต้น จากการลงพ้ืนที่สํารวจแหล่งพุนํ้าร้อนดังกล่าวพบว่าหลายพ้ืนที่มีการพัฒนา

พ้ืนที่โดยรอบเพื่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือบริการนักท่องเที่ยวโดยมากจะเป็นการบริการอาบนํ้าแร่

ธรรมชาติ การบริการพ้ืนที่พักแรมและห้องพัก การจัดกิจกรรมทัศนศึกษา การบริการสันทนาการและสิ่ง

อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ อาทิ การบริการนวดแผนโบราณ บริการร้านอาหาร เครื่องด่ืมและร้านจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น ซึ่งหากเป็นแหล่งพุนํ้ารอ้นในเขตอุทยานแห่งชาติที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยาน

แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช จะมีการควบคุมมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากมีแหล่ง

งบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรบุคคลในการดูแลรักษาอย่างต่อเน่ือง  แต่แหล่งพุนํ้าร้อนที่อยู่ภายใต้การ

ดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือการร่วมจัดการโดยชุมชน มักพบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสิ่ง

อํานวยความสะดวกที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ อีกทั้งมีแนวโน้มในการ

พัฒนาทางกายภาพมากเกินไปจนสูญเสียหรือก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางธรรมชาติและเอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมท้องถิ่น ในขณะที่บางแหล่งสมควรมีการพัฒนาด้านกายภาพ สิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการ
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1961 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับคุณภาพและศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของแหล่งพุนํ้าร้อนแต่กลับไม่ได้รับการพัฒนา 

เป็นต้น ดังน้ันเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศและการท่องเที่ยวทางเลือก

โดยเฉพาะการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ จึงมีความจําเป็นในการศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาแหล่งพุนํ้า

ร้อนในมิติทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์สถานที่ที่มี

คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมรวมทั้งสามารถสะท้อน      

อัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่นที่เป็นลักษณะเฉพาะของแหล่งพุนํ้าร้อนแต่ละแหล่งได้  

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจัยเรื่อง “การใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นในการออกแบบสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพ่ือพัฒนาแหล่งพุนํ้าร้อนกลุ่มท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนา” ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตยกรรมของแหล่งพุนํ้าร้อนตามเส้นทางสายพุนํ้าร้อน เมืองสปาและ

หมู่บ้านพุนํ้าร้อนต้นแบบนําร่องเส้นทางที่ 1  จ. แม่ฮ่องสอน จ. เชียงใหม่ และ จ. เชียงราย รวมทั้งการจัดทํา

คู่มือแนวทางการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวประเภทพุนํ้าร้อนใน

ประเทศไทย ซึ่งในขั้นตอนน้ีมุ่งเน้นการนําเสนอกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยที่เก่ียวข้องและข้อมูลเพ่ือการ

ออกแบบเพ่ือใช้กําหนดเกณฑ์คุณภาพสําหรับแนวทางออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและ

ภูมิสถาปัตยกรรมของแหล่งพุนํ้าร้อนต่อไป  

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาได้กําหนดกรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์โดยนําหลักการจําแนกเขตท่องเที่ยวเชิง

นิเวศโดยหลักช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการหรือ The Recreation Opportunity Spectrum (ROS) มาใช้ใน

การจําแนกประเภทและความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ของพุนํ้าร้อนควบคู่ไปกับการศึกษาด้านศักยภาพ

และสถานภาพของแหล่งพุนํ้าร้อนแต่ละแหล่ง ซึ่งเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้างต้น ซึ่งสามารถสรุปประเด็น

พิจารณาได้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ศักยภาพและคุณภาพของแหล่งพุนํ้าร้อน 2) สภาพสังคมและวัฒนธรรม

ของแหล่งพุนํ้าร้อน 3) การบริหารจัดการในมิติของแหล่งท่องเที่ยว ในขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการศึกษาขีด

ความสามารถในการรองรับและกิจกรรมการท่องเที่ยวของพ้ืนที่พุนํ้าร้อน (Carrying Capacity) และระดับการ

เปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ (Limits of Acceptable Change, LAC) ประกอบการวิเคราะห์สภาพการณ์ของ

พ้ืนที่ (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ความต้องการและรูปแบบกิจกรรมการท่องเท่ียว รวมท้ังการสร้าง



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1962 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ภาพลักษณ์สถานที่ (Destination Image) ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล

และกําหนดเกณฑ์เพ่ือใช้เป็นแนวทางออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตยกรรม

ของแหล่งพุนํ้าร้อน จากน้ันจะทําการประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์ในการออกแบบที่กําหนดขึ้นก่อน

นําไปใช้ในการออกแบบ สําหรับขั้นตอนการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมิ

สถาปัตยกรรมของแหล่งพุนํ้าร้อนแต่ละพ้ืนที่น้ันจะทําการวิเคราะห์ร่วมกับการสํารวจพ้ืนที่ทางกายภาพ 

(Ground Check) ของแหล่งพุนํ้าร้อน รวมทั้งดําเนินการจัดทําสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดทําแผนที่ฐาน (Base Map) ของพุนํ้าร้อนแต่ละแห่ง จากน้ันจึงนําแผนที่ฐานมาใช้ใน

การวิเคราะห์โดยพิจารณาประกอบกับผลการวิเคราะห์ความต้องการด้านกิจกรรมและรูปแบบการจัดการการ

ท่องเที่ยว เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยหลักช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ ขีดความสามารถในการรองรับของ

พ้ืนที่ด้านการท่องเที่ยว ศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาของพื้นที่ ความสามารถในการรองรับความ

เปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่รวมทั้งภูมิทัศนวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ รูปแบบสถาปัตยกรรม รูปแบบ

ศิลปหัตกรรมและการใช้วัสดุในท้องถิ่น วัสดุพืชพันธ์ท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือนํามาใช้ในการวางผังบริเวณ 

(Zoning) รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) รวมถึงการออกแบบรายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวก

ทางการท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตยกรรมเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับพุนํ้าร้อนแต่ละแหล่งต่อไป 
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1963 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ 
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1964 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

การออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและภูมิสถาปัตยกรรมของแหล่งท่องเท่ียว

ประเภทพุนํ้าร้อนได้นําหลักการจําแนกเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยหลักช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการหรือ The 

Recreation Opportunity Spectrum (ROS) ซึ่งพัฒนาโดย USDA Forest Service (1982), ดรรชนี เอม

พันธ์ุและคณะ (2547) มาใช้ในการจําแนกประเภทและความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ของพุนํ้าร้อนควบคู่

ไปกับการศึกษาด้านศักยภาพและสถานภาพของแหล่งพุนํ้าร้อนแต่ละแห่งโดยพิจารณาจากประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Setting) อาทิ สภาพแวดล้อมของที่ต้ัง (Environment), 

การเข้าถึงที่ต้ัง (Access) ความยากง่ายของการเข้าถึง โดยประเมินจากปัจจัยระยะใกล้ไกลของแหล่งท่องเที่ยว

จากถนนสายหลักและถนนลาดยางที่รถเข้าถึงได้ทุกฤดูกาลและปัจจัยของสภาพเส้นทางคมนาคม เป็นต้น 

2. สภาพแวดล้อมทางการจัดการ (Management Setting) อาทิ การจัดการในพ้ืนที่ (Onsite 

Management)  ระดับความเป็นธรรมชาติ โดยประเมินจากประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินและขนาดของ

พ้ืนที่ธรรมชาติ เป็นต้น 

3. สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Social Setting) อาทิ สภาพสังคม ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ ปริมาณและ

ความต้องการในการท่องเที่ยว โอกาสในการพบปะผู้คนในแหล่งท่องเที่ยว ระดับของความสันโดษและอิสระ

ของนักท่องเที่ยวเมื่อเข้าไปในแหล่งท่องเท่ียวและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อประสบการณ์ที่ต้องการ

ได้รับ เป็นต้น 

ซึ่งการพิจารณาช่วงช้ันโอกาสทางนันทนาการ พิจารณาจากศักยภาพของทรัพยากรนันทนาการของ 

พ้ืนที่น้ัน ๆ ที่ส่งผลให้ประสบการณ์นันทนาการที่นักท่องเที่ยวจะได้รับในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน อันเป็นผลมา

จากการจัดการสภาพแวดล้อมของพื้นที่ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 1. กิจกรรม 

(Activities) 2. สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ประกอบกิจกรรม (Setting) และ 3. ประสบการณ์ที่ได้รับจากการ

ประกอบกิจกรรม (Experiences) ซึ่งสามารถจําแนกประเภทของพ้ืนที่ตามหลักการจําแนกเขตท่องเท่ียวเชิง

นิเวศโดยหลักช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการได้เป็น 6 ประเภท ดังน้ี  

1. พ้ืนที่ธรรมชาติสันโดษ (Primitive Area, P) 

2. พ้ืนที่ธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (Semi- primitive Non- motorized Area, SPNM) 

3. พ้ืนที่ธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi- primitive Motorized Area, SPM) 
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1965 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

4. พ้ืนที่ธรรมชาติดัดแปลง (Roaded Natural-Modified, RN-M) 

5. พ้ืนที่ชนบท (Rural, R) 

6. พ้ืนที่เมือง  (Urban, U) 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงการจําแนกตามคู่มือการจําแนกเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

โดยหลักช่วงชั้นโอกาสด้านนันทนาการ หรอื Recreation Opportunity Spectrum, ROS 

(ปรับปรุงจาก USDA Forest Service, 1982; ดรรชนี เอมพนัธุ์และคณะ, 2547) 

จากการจําแนกเขตการท่องเที่ยวตามโอกาสนันทนาการข้างต้น สามารถสรุปลักษณะของพ้ืนที่แหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมต่อการบริหารจัดการเพ่ือให้มีลักษณะของประสบการณ์การท่องเท่ียวหรือกิจกรรม

นันทนาการในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้ดังน้ี 
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1966 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

1. พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมนันทนาการเชิงนิเวศในลักษณะเข้มข้น ได้แก่ พ้ืนที่

ธรรมชาติสันโดษ (Primitive, P) และพ้ืนที่ธรรมชาติก่ึงสันโดษไม่ใช้ยานยนต์ (Semi-Primitive Non-

Motorized, SPNM) 

2. พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมนันทนาการเชิงนิเวศในลักษณะผสมผสาน กับกิจกรรม

นันทนาการลักษณะอ่ืน ได้แก่ พ้ืนที่ธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-Primitive Motorized, SPM) 

3. พ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมนันทนาการเชิงนิเวศในระดับตํ่า เน่ืองจากได้มีการ

ดัดแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ได้แก่ พ้ืนที่ธรรมชาติที่มนุษย์สร้างขึ้น/ พ้ืนที่ธรรมชาติดัดแปลง 

(Roaded Natural-Modified, RN-M) พ้ืนที่ชนบท (Rural, R) และพ้ืนที่เมือง (Urban, U) 

 จากผลการสํารวจและการประเมินตามหลักช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการของพ้ืนที่พุนํ้าร้อนทั้ง 37 

แห่ง สามารถจําแนกประเภทของแหล่งพุนํ้าร้อนตามเส้นทางสายพุนํ้าร้อน เมืองสปาและหมู่บ้านพุนํ้าร้อน

ต้นแบบนําร่องเส้นทางที่ 1  จ. แม่ฮ่องสอน จ. เชียงใหม่และ จ. เชียงราย ได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี 

1. แหล่งพุนํ้าร้อนในพ้ืนที่ชนบท (Rural, R) หมายถึง 

     แหล่งพุนํ้าร้อนที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนชนบทท่ีสามารถเข้าถึงได้จากเขตเมืองและแหล่งความเจริญ 

สภาพพ้ืนที่มีการเปล่ียนแปลงธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยมีจุดประสงค์เพ่ือรองรับกิจกรรมด้าน

นันทนาการ มีการดัดแปลงหรือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับกิจกรรมทางนันทนาการ รวมท้ังมีการ

เข้าถึงของผู้เขา้มาใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในระดับปานกลางถึงมากและสามารถเข้าถึงได้โดยใช้พาหนะหรือยานยนต์

ทุกประเภท 

2. แหล่งพุนํ้าร้อนในพ้ืนที่ธรรมชาติดัดแปลง (Roaded Natural-Modified, RN-M) หมายถึง 

     แหล่งพุนํ้าร้อนที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ธรรมชาติมีระยะห่างจากแหล่งชุมชนแต่สามารถเข้าถึงได้ มีร่องรอย

ของชุมชนหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ข้างเคียง สภาพพ้ืนที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติแต่มีการดัดแปลง

หรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่โดยเลียนแบบธรรมชาติ มีการดัดแปลงหรือสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับปาน

กลาง รวมถึงการเข้าถึงของผู้เข้ามาใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในระดับปานกลางและสามารถเข้าถึงได้โดยใช้พาหนะ

หรือยานยนต์เกือบทุกประเภท 

3. แหล่งพุนํ้าร้อนในพ้ืนที่ธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-Primitive Motorized, SPM) 

หมายถึง 
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1967 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

แหล่งพุนํ้าร้อนที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ธรรมชาติที่สภาพพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะเป็นธรรมชาติ

และมีขนาดพ้ืนที่ค่อนข้างใหญ่ มีความสันโดษ ความสงบ อาจมีการดัดแปลงสภาพแวดล้อมบางส่วน แต่ถูก

ควบคุมให้กลมกลืนกับธรรมชาติ มีการเข้าถึงของผู้เข้ามาใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในระดับตํ่าแต่ยังคงพบร่องรอยของ

การเข้าไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่และสามารถเข้าถึงได้โดยใช้พาหนะหรือยานยนต์ 

จากน้ันได้ทําการคัดเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษาโดยนําหลักการวิเคราะห์ศักยภาพและคุณภาพของ

แหล่งพุนํ้าร้อนตามมาตรฐานทางกายภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนํ้าพุร้อนธรรมชาติ (กรมการท่องเที่ยว, 

2557) และมาตรฐานการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (กรมการท่องเที่ยว, 2557) มาประยุกต์ใช้เพ่ือ

คัดเลือกตัวแทนของแหล่งพุนํ้าร้อนทั้ง 3 ประเภท ดังน้ี 

1. แหล่งพุนํ้าร้อนในพ้ืนที่ชนบท (Rural, R) ได้แก่ พุนํ้าร้อนดอยสะเก็ด ต. ป่าเมี่ยง อ. ดอยสะเก็ด จ.  

เชียงใหม่ 

2. แหล่งพุนํ้าร้อนในพ้ืนที่ธรรมชาติดัดแปลง (Roaded Natural-Modified, RN-M) ได้แก่ พุนํ้าร้อน 

โป่งปูเฟือง ต. แม่สรวย อ. แม่สรวย จ. เชียงราย 

3. แหล่งพุนํ้าร้อนในพ้ืนที่ธรรมชาติก่ึงสันโดษใช้ยานยนต์ (Semi-Primitive Motorized, SPM) ได้แก่  

พุนํ้าร้อนเมืองแปง ต. เมืองแปง อ. ปาย จ. แม่ฮ่องสอน  

หลังจากทําการคัดเลือกกรณีศึกษาแล้ว ได้ทําการศึกษาเชิงพ้ืนที่ในพ้ืนที่พุนํ้าร้อนและชุมชนโดยรอบ 

ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในพ้ืนที่พุนํ้าร้อน รูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น การใช้วัสดุท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน งานศิลปหัตถกรรมในพื้นที่ วัสดุพืชพันธ์ุในพ้ืนที่ 

เป็นต้น โดยทําการศึกษาร่วมกับการศึกษาสภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ อาทิ การสํารวจพ้ืนที่ทางกายภาพ การ

สํารวจทางธรณีวิทยา อุทกวิทยา ปริมาณและคุณภาพของนํ้า รวมทั้งการศึกษารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว

และนันทนาการท่ีเหมาะสม เพ่ือนําผลได้มาประเมินขีดความสามารถในการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวของ

พ้ืนที่พุนํ้าร้อน (Carrying Capacity) และระดับการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ (Limits of Acceptable 

Change, LAC) ของพุนํ้าร้อนแต่ละแหล่ง ซึ่งผลท่ีได้จากการจากศึกษาจะนําไปใช้ในการวิเคราะห์สภาพการณ์

ของพ้ืนที่ (SWOT Analysis) การวิเคราะห์ความต้องการและรูปแบบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและการ

วิเคราะห์และการสร้างภาพลักษณ์สถานที่ (Destination Image) รวมท้ังกําหนดแนวทางในการออกแบบส่ิง

อํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ต่อไป  



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1968 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าของพุน้ําร้อนที่คัดเลือกเป็นกรณีศึกษา 

ปัจจัยชี้วัด หน่วยการวัด เหตุผล/คําอธิบาย กิจกรรม/การพัฒนาที่มีผลต่อ

องค์ประกอบของระบบนิเวศ 

พุน้ําร้อน 

ด้านสิ่งแวดล้อม / ระบบนิเวศ 

1) ปริมาณดินชะล้างพังทลายแบบ 

ร่องลึก 

ตันต่อไร่ต่อปี เพ่ือวัดอัตราการสูญเสียดินแบบ

ร่องลึกที่มักเกิดขึ้นในบริเวณถนน

ดินที่มีการตัดผ่านพ้ืนที่ ลาดชัน

และไม่มีการทําร่องระบายน้ําที่

เหมาะสมทางวิศวกรรม รวมถึง

บริเวณที่มีปริมาณการใช้ถนนที่ไม่

ล า ด พ้ื น ผิ ว แข็ ง อ ย่ า ง เ ข้ ม ข้ น 

(Intensive Use) ผลกระทบต่อ 

ระบบนิเวศ/ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น

คือการสูญเสียดินที่ถูกชะล้างออก

จากถนนดิน  ซึ่ งอาจ ส่งผลต่อ

องค์ประกอบของระบบนิเวศอ่ืนๆ 

เช่น คุณภาพน้ําของพุน้ําร้อน  

ถนนดิน น้ํ าไหลบ่าบนถนนดิน 

(อาจเนื่องจากไม่มีร่องระบายนํ้า

หรือความลาดชันของถนน) การ

สัญจรบนถนนดินในช่วงหน้าฝน 

และระยะห่างและทิศทางความ

ลาดชันไปยัง แหล่งธรรมชาติพุน้ํา

ร้อนปัจจัยธรรมชาติที่มีผล ต่อการ

ชะล้างพังทลายของถนนดิน คือ 

ความรุนแรงของฝน 

2) การปกคลุมของรากไม้โผล่ เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของราก

ไม้โผล่ 

เป็นการศึกษาการชะล้างพังทลาย

แบบผิวแผ่นในบริเวณเส้นทางเดิน

ในแหล่งพุน้ําร้อนผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศ/ส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น

เส้นทางเดินเท้า กิจกรรมเดินชมพุ

น้ําร้อน น้ําไหลบ่าบนเส้นทางการ

สัญจรบนเส้นทางในปริมาณท่ีมาก

และต่อเน่ืองยาวนานและระยะ 
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1969 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

คือการสูญเสียดินที่ถูกชะล้างออก

จากเ ส้นทาง  เ ดินเ ท้า และต่อ

ต้นไม้ที่รากโผล่ผิดธรรมชาติ 

ห่างและทิศทางความลาดชันไปยัง

แหล่งธรรมชาติพุน้ําร้อน 

3) คุณภาพน้ําในแหล่งพุน้ําร้อน 

   3.1) อุณหภูมิน้ํา 

   3.2) ความขุ่น 

   3.3) การเป็นกรด-ด่าง 

   3.4) จํานวนปริมาณขยะที่ย่อย 

         สลายไม่ได้ที่พบในน้ํา 

   3.5) Total coliform bacteria 

   3.6) Fecal coliform  

         bacteria 

 

องศาเซลเซียส 

1 Unit = 1 mg/l Silica 

- 

ชิ้น 

MPN/100 mg 

MPN/100 mg 

เพ่ือวัดผลกระทบจากกิจกรรมของ

มนุษย์ที่มีผลต่อคุณภาพนํ้าใน

แหล่งพุน้ําร้อน 

อาบนํ้าแร่ ณ บริเวณพุน้ําร้อน ทํา

ให้เกิดการปนเปื้อน การพัฒนา

ส่ิงก่อสร้างในจุดที่ไม่เหมาะสม ทํา

ให้น้ํามีอุณหภูมิน้อยลง การท้ิง

ขยะลงในแหล่งพุน้ําร้อนโดยตรง 

การแช่ไข่ในน้ํา การต้มหน่อไม้ใน

บ่อน้ําร้อน เป็นต้น 

 

 

4) การเปล่ียนแปลงอัตราการไหล 

   ของพุน้ําร้อน 

ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพ่ือวัดผลกระทบจากการดึงนํ้าไป

ใช้ในกิจกรรมอ่ืน จนกระทั่งนํ้าไม่

เพียงพอ เช่นใช้อาบ ใช้ทําน้ําแร่

เพ่ือบริโภค เป็นต้น หรือผล 

กระทบจากการพัฒนาขนาดใหญ่

ในจุดที่ไม่เหมาะสม ส่งผลต่อ

ปริมาณการไหลของนํ้าใต้ดิน 

การต่อท่อส่งนํ้าแร่ไปใช้ในการอาบ 

แช่ตัว การเจาะบ่อเพ่ือสูบน้ํามาใช้

ในการทําน้ําแร่เพ่ือบริโภค การแช่

หน่อไม้ในนํ้าหนักที่มากทําให้เกิด

การกดทับปากบ่อจนทรุดตัว และ

เปล่ียนทิศทางการไหล การสร้าง

ถนนถมที่ สร้างฝาย/เขื่อน 

 

ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยผลกระทบที่มีต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมในแหล่งพุน้ําร้อน 
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1970 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์สภาพการณ์ของพื้นที่ (SWOT Analysis) พุน้ําร้อนดอยสะเก็ด 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ภาพลักษณ์สถานที่ (Destination Image) พุน้ําร้อนดอยสะเก็ด       

(ดัดแปลงจากเกณฑ์การวัดภาพลักษณ์สถานที่ของ Echtner and Ritchie, 1991) 
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 ในการออกแบบการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตยกรรมของ

แหล่งพุนํ้าร้อนกรณีศึกษานั้นจะทําการวิเคราะห์ร่วมกับการสํารวจพ้ืนที่ทางกายภาพ (Ground Check) ของ

แหล่งพุนํ้าร้อน รวมทั้งดําเนินการจัดทําสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดทํา

แผนที่ฐาน (Base Map) ของแหล่งพุนํ้าร้อนและบริเวณโดยรอบ 
 

 

รูปที่ 1 และ 2 แสดงตัวอย่างการจัดทําสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 

เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์แผนที่ฐาน (Base Map) และการใช้ประโยชน์ที่ดินของพุน้ําร้อนดอยสะเก็ด 

จากน้ันจึงนําแผนที่ฐาน (Base Map) มาใช้ในการวิเคราะห์โดยพิจารณาประกอบกับผลการวิเคราะห์

ความต้องการด้านกิจกรรมและรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาพื้นที่ตามการจําแนกเขต

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยหลักช่วงช้ันโอกาสด้านนันทนาการ ขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนที่ด้านการ

ท่องเที่ยว ศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาของพ้ืนที่ ความสามารถในการรองรับความเปลี่ยนแปลง

ของพ้ืนที่รวมทั้งภูมิทัศนวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ รูปแบบสถาปัตยกรรม รูปแบบศิลปหัตกรรม

และการใช้วัสดุในท้องถิ่น วัสดุพืชพันธ์ุท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือนํามาใช้ในการวางผังบริเวณ (Zoning) รูปแบบการ
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ใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) รวมถึงการออกแบบรายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและ

ภูมิสถาปัตยกรรมเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับพุนํ้าร้อนแต่ละแหล่ง 

ตารางที่ 4 แสดงตัวอย่างการสํารวจวัสดพุืชพนัธุ์ท้องถิ่นในพืน้ที่พุน้ํารอ้นดอยสะเก็ด 

 

 

ตารางที่ 5 แสดงตัวอย่างการสํารวจสถาปัตยกรรม ศิลปหัตถกรรม การใช้วัสดุในทอ้งถิ่นในพืน้ที่โดยรอบพุน้าํร้อนดอย

สะเก็ด 

สานหิง่ สานหนิ (2) Dillenia parviflora 0-800 สวนนอย ม.ค.-มี.ค. มี.ค.-พ.ค. แหงแลง/ปานกลาง

สานชาง สานนกเปลา (3) Dillenia pentagyna 0-800 สวนนอย ม.ค.-มี.ค. มี.ค.-มิ.ค. ปานกลาง

สาน สานหิง่ (4) Dillenia surea 0-1200 สวนมาก ก.พ.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ค. แหงแลง/ปานกลาง

มะตาด สานใหญ (6) Dillenia indica 0-800 สวนมาก มิ.ย.-ส.ค. ต.ค.-ก.พ. ใกลแหลงนํ้า

จําปา จําปาทอง (7) Michelia champaca var.champaca ทุกระดบั สวนนอยที่ 0-800 เม.ย.-ก.ค. ส.ค.-ก.ย. ปานกลาง/ชืน้

จําปีป า (11) Michelia baillonii ทุกระดบั สวนนอยที่ 0-800 ก.ค.-ก.ย. พ.ค.-ส.ค. ปานกลาง

มณฑาขาว (12) Magnolia liliifera var.obovata 0-1200 สวนมากท่ี 0-800 มี.ค.-พ.ค. ส.ค.-พ.ย. ชืน้

ระดบัความช้ืน
ระยะเวลาออกผล

(เดอืน)
ภาพ ช่ือพนัธุไม ช่ือวิทยาศาสตร

ความสูงจากระดบัน้ําทะเล

 (ม.)

ระยะเวลาออกดอก

(เดอืน)

ภาพ คุณลักษณะ ลักษณะการใช้งานเดิม ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้ 

อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

ซุ้มไม้ไผ่  - เป็นซุ้มให้ร่มเงา ที่มี เสา

เดียวขึ้นไป ด้านล่างใช้เป็น

พ้ื น ที่ นั่ ง พั ก ผ่ อ น  ห รื อ

รับประทานอาหาร วัสดุหลัก

ที่ใช้เป็นโครงสร้างคือไม้ไผ่ 

- นําลักษณะโครงสร้างของไม่ไผ่ไป

เป็นฝ้าหรืออาจใช้เป็นซุ้มต้อนรับ 
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จากกระบวนการข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า แหล่งพุนํ้าร้อนทั้ง 3 แหล่ง เป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะทาง

กายภาพผสมผสาน (Hybrid Measure) ประกอบด้วย พ้ืนที่ธรรมชาติ พ้ืนที่ริมนํ้า พ้ืนที่ราบหุบเขาและพ้ืนที่

ลาดเชิงเขา ดังน้ันการออกแบบรายละเอียดสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเท่ียวและภูมิสถาปัตยกรรมของ

พ้ืนที่พุนํ้าร้อนจึงมีความจําเป็นต้องอ้างอิงมาตรฐานและการจัดการพ้ืนที่ที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งในการศึกษาได้

ประยุกต์หลักการจัดการพ้ืนที่ตามลักษณะที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติจัดทําโดย American Planning 

Association (2000) ซึ่งได้กําหนดแนวทางในการจัดการพ้ืนที่ขนาดเล็ก (Small Area Plan) ที่ครอบคลุมถึง

การออกแบบวางผังในพ้ืนที่ที่มีลักษณะผสมผสาน (Hybrid Measure) สําหรับพ้ืนที่ธรรมชาติ (Natural 

Resource Site Planning) พ้ืนที่ราบหุบเขา (Flat Area) พ้ืนที่รักษาคุณภาพแหล่งนํ้า (Water Resource 

Area) พ้ืนที่รักษาคุณภาพของพ้ืนที่ชุ่มนํ้า (Wet Land Area) และพ้ืนที่ริมขอบเขาที่มีความลาดชัน (Hillside 

Area) โดยมีสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่พุนํ้าร้อนดังน้ี 

1. พ้ืนที่รักษาคุณภาพแหล่งนํ้า (Water Resource Area)  

พ้ืนที่แหล่งกําเนิดพุนํ้าร้อนจําเป็นต้องมีการควบคุมลักษณะการใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือการอนุรักษ์ การปกป้องรักษาสภาพ รวมถึงการฟ้ืนฟูคุณภาพของแหล่งนํ้าทั้งแหล่งพุนํ้าร้อนและนํ้าผิวดิน 

โดยอาศัยมาตรการกําหนดระยะถอยร่น (Riparian Setback) ที่มีความเหมาะสม  

2. พ้ืนที่รักษาคุณภาพของพ้ืนที่ชุ่มนํ้า (Wet Land Area)  

พ้ืนที่ลุ่มราบ (Alluvial Flat) ที่เป็นที่ลุ่มนํ้าขัง เช่น หนอง บึงและรวมถึงเกาะกลางน้ํา (Hammock) ที่ลุ่มช้ืน

แฉะ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวควรมีการกําหนดขอบเขตของพ้ืนที่อย่างชัดเจน ประกอบด้วย พ้ืนที่แหล่งนํ้า (Water 

Body) และพ้ืนที่กันชน (Buffer Area) ต้องมีการควบคุมกิจกรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเคร่งครัด  

3. พ้ืนที่ราบหุบเขา (Flat Area) พ้ืนที่ลาดชันปานกลาง (Moderate Sloping Area) และพ้ืนที่ริม 

ขอบเขาที่มีความลาดชัน (Hillside Area)  

อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

ช่ อ ง ร ะบ า ย

อ า ก า ศ บ น

เหนือประตู 

- เป็นช่องระบายอากาศบน

ประตูบานเฟ้ียม ที่ใช้ไม้เน้ือ

แข็ งมามาต่อกันเป็นช่อง

ส่ีเหล่ียม  

- สามารถนํามาเป็นช่องระบายอากาศ

ส่วนบนของหน้าต่างหรือประตูได้ 

- ดัดแปลงเป็นผนังแบบเต็มเพ่ือแบ่ง  

พ้ืนที่การใช้งานที่ไม่ต้องการความเป็น   

ส่วนตัวมาก 
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แหล่งพุนํ้าร้อนจากการสํารวจพบว่ามีความลาดชันต้ังแต่ 0- 15 เปอร์เซนต์ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ราบหุบเขา 

(Flat Area) พ้ืนที่ลาดชันปานกลาง (Moderate Sloping Area) และพื้นที่ริมขอบเขาท่ีมีความลาดชัน 

(Hillside Area) ที่มีความเปราะบางต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ันจึงมีความจําเป็นในการกําหนดแนว

ทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ (Conservation Development) โดยมุ่งเน้นสาระสําคัญในการพัฒนาเพ่ือรักษา

คุณภาพของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพ้ืนที่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับตํ่า (Low Impact 

Development/ LID) และการจัดการพ้ืนที่ตามหลักการวนวัฒนวิทยา (Silviculture) และภูมิสถาปัตยกรรม 

(Landscape) เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น สวยงามและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติในพ้ืนที่ โดยมีจุดประสงค์หลัก

ในการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและการเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้ประโยชน์พ้ืนที่

เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ โดยได้กําหนดแนวทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และ

ขอบเขตของผังบริเวณ (Zoning) ของแหล่งพุนํ้าร้อนตามข้อกําหนด ดังน้ี 

1. พ้ืนที่ธรรมชาติและพ้ืนที่สงวนรักษา (Conservation Area) 

     หมายถึง พ้ืนที่ธรรมชาติที่มีอยู่ด้ังเดิมและพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งกําเนิดของพุนํ้าร้อน เป็นพ้ืนที่ที่ต้อง

ได้รับการดูแลรักษาเพ่ือพิทักษ์ให้คงสภาพสมบูรณ์ไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะอ่ืนหรือการใช้ประโยชน์

ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของพุนํ้าร้อน เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศ ได้แก่ พ้ืนที่

บริเวณบ่อพุนํ้าร้อน พ้ืนที่ต้นกําเนิดพุนํ้าร้อนและพื้นที่ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและปริมาณของพุนํ้า

ร้อน 

2. พ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการบริการ (Development Area) 

                หมายถึง พ้ืนที่ธรรมชาติโดยรอบแหล่งพุนํ้าร้อนที่อนุญาตให้มีการปรับปรุงเพ่ือเข้าไปใช้ประโยชน์

ที่ดินในบางส่วน เพ่ือจุดประสงค์ทางนันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ การพักผ่อนหย่อนใจ การ

ออกกําลังกาย การศึกษาทางธรรมชาติวิทยา ทั้งน้ีรวมถึง สิ่งก่อสร้าง อาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ี

เก่ียวเน่ืองกับกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากแหล่งพุนํ้าร้อน ซึ่งมีความจําเป็นในการควบคุม ขนาด จํานวนและ

ลักษณะทางกายภาพเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม 
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3. พ้ืนที่ควบคุมเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environment Control Area) 

     หมายถึง พ้ืนที่ธรรมชาติและพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาแล้วบางส่วน เพ่ือสร้างสาธารณูปโภครองรับ

กิจกรรมนันทนาการและการใช้ประโยชน์จากแหล่งพุนํ้าร้อนในพ้ืนที่ อาทิ พ้ืนที่ร้านค้า ที่พัก ที่จอดรถ ที่พัก

หรือถังเก็บนํ้า ที่บําบัดนํ้าเสีย พ้ืนที่พักเก็บขยะ รวมถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับระบบสาธารณูปโภค ที่มี

ความจําเป็น  โดยจะต้องควบคุม ขนาด จํานวน และลักษณะทางกายภาพ เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม ซึ่งในการ

กําหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และการกําหนดขอบเขตของตามลักษณะดังกล่าว จําเป็นจะต้องคํานึงถึงคุณค่าใน

ด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่และศักยภาพในการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ควบคู่กัน  
 

สรุปเกณฑ์ในการออกแบบ 

จากหลักการจัดการพ้ืนที่ตามลักษณะที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและการกําหนดรูปแบบการใช้

ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) และผังบริเวณ (Zoning) สามารถกําหนดเกณฑ์ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

และสิ่งอํานวยความสะดวกได้ ดังน้ี  

1. พ้ืนที่เปิดโล่งทางภูมิสถาปัตยกรรม (Open Space) 

พ้ืนที่เปิดโล่ง หมายถึง พ้ืนที่แหล่งพุนํ้าร้อนและพ้ืนที่เปิดโล่งที่เก่ียวเน่ือง อาทิ พ้ืนที่ธรรมชาติข้างเคียง  

ลาน สวนสาธารณะ แหล่งนํ้า รวมถึงพ้ืนที่สีเขียวตามแนวทางสัญจรต่าง ๆ 

2. สภาพภูมิทัศน์ของทางสัญจร (Streetscape Environment) 

          สภาพภูมิทัศน์ของทางสัญจร หมายถึง ส่วนประกอบทั้งหลายซึ่งประกอบกันเป็นส่วนพ้ืนที่สาธารณะ

โดยรอบทางสัญจร ซึ่งรวมถึงวัสดุปูพ้ืนผิวถนน ทางเดินเท้า แนวต้นไม้ ไฟส่องสว่าง ป้ายจราจรและป้ายต่าง ๆ 

อุปกรณ์ประกอบถนน (Street Furniture) และงานระบบที่เก่ียวข้อง 

3. สิ่งก่อสร้างและอาคาร (Building Environment)  

สิ่งก่อสร้างและอาคาร หมายถึง องค์ประกอบของสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ อาทิ อาคาร ศาลา ป้ายและวัตถุที่ไม่ใช่

วัตถุธรรมชาติ เป็นต้น  

4. การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่เชิงอนุรักษ์ โดยใช้แนวทางการพัฒนาที่ 

นําไปสู่การอนุรักษ์และคุ้มครองสภาพธรรมชาติให้มากที่สุดและใช้งบประมาณท่ีตํ่าในการก่อสร้างและการดูแล

รักษาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในระดับตํ่า (Low Impact Development: LID) 
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5. การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในย่านที่ดินในพ้ืนที่พุนํ้าร้อนน้ัน จําเป็นต้องมีมาตรการควบคุม อาทิ  

การแบ่งแปลงที่ดิน การปรับระดับพ้ืนที่ การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพ่ือกําหนดแนวทางและ

รูปแบบที่เหมาะสม 

6. หลีกเลี่ยงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ บนพ้ืนที่ส่วนที่สูงที่สุดของแปลงที่ดินซึ่งรวมถึง 

การปรับประดับพ้ืนดิน 

7. พ้ืนที่โล่ง (Open Space) หมายถึง พ้ืนที่โล่งที่ปราศจากอาคารปกคลุมและพ้ืนที่ทางธรรมชาติทั้ง 

ลักษณะภูมิสัณฐานและสังคมพืชพรรณ กําหนดให้คงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

     7.1 พ้ืนที่โล่งตามธรรมชาติกําหนดให้ใช้ประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการท่องเท่ียวเที่ยวเชิง

นิเวศและสุขภาพเป็นหลัก โดยมีจุดประสงค์เพ่ือคงสภาพแวดล้อมด้ังเดิมไว้ อนุญาตให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่

บางส่วนเพ่ือเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่พักริมทางและจุดชมวิว เป็นต้น 

                7.2 หลีกเลี่ยงการปรับระดับพ้ืนดิน หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนด เง่ือนไข  

และมาตรฐาน ดังน้ี 

 ห้ามปรับระดับพ้ืนดินของส่วนที่เป็นยอดเนินและพ้ืนที่ฐานเนินในระยะต้ังฉากกับเส้นยอด 

เนินอย่างน้อย 30.00 เมตร  

 ห้ามมิให้มีการปรับระดับพ้ืนดินโดยการขุดดินและถมดินลึกหรือสูงรวมกันเกิน 1.00 เมตร  

ซึ่งรวมถึงการปรับพ้ืนที่เพ่ือเป็นที่ต้ังอาคารระบบระบายนํ้าและการปรับปรุงภูมิทัศน์  

 ห้ามปรับระดับพ้ืนดินในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันในแนวนอนต่อแนวด่ิงเกินกว่า 2:1  

 การปรับระดับพ้ืนดินไม่ว่าจะเป็นการปรับเกลี่ยหรือถมดิน ที่เป็นการทําลายต้นไม้พ้ืนล่าง 

น้ัน ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนด โดยหลีกเลี่ยงการตัดทําลายหรือรบกวนระบบรากของต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของลําต้นต้ังแต่ 20 เซนติเมตรขึ้นไป โดยวัดขนาดเสนผ่านศูนย์กลางที่ระดับ 1.35 เมตร จากระดับ

พ้ืนดินเดิม  

 การปรับระดับพ้ืนดินทั้งที่เป็นการปรับเกลี่ย ขุดดินหรือถมดิน ห้ามมิให้ทําลายหินดานที่ 

อยู่ใต้พ้ืนดิน (Bedrock) และที่อยู่ในระดับดินและเหนือระดับดิน (Outcrop)  

 ในกรณีที่มีการก่อสร้างกําแพงกันดิน (Retaining Wall) แนวของกําแพงกันดินจะต้องอยู่ 

ในแนวตามเส้นช้ันความสูงธรรมชาติของพ้ืนที่ (Contour) โดยวัสดุที่ใช้ควรเป็นหินเพ่ือความกลมกลืนกับ
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สภาพธรรมชาติ รวมถึงกําแพงกันดินเพ่ือปกป้องการพังทลายของดินที่อาจจะเกิดจากการปรับระดับพ้ืนดิน 

โดยการขุดหรือถมดิน ควรมีความสูงไม่เกิน 1.80 เมตร 

 ระบบระบายนํ้าผิวดิน ให้คงสภาพทางธรรมชาติของทางนํ้าและลํารางธรรมชาติ ห้ามมิให้ 

เปลี่ยนแปลงหรือเบ่ียงเบนทิศทางระบายน้ําตามธรรมชาติ แตให้มีการปรับปรุงพ้ืนผิวของทางระบายนํ้าได้ ซึ่ง

จะต้องมีความกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ โดยให้ดาดด้วยพืชพันธ์ุคลุมดินและตาข่าย หากมีความลาดชัน

สูงสุด 4:1 หรือ ดาดด้วยก้อนหินขนาดย่อม ความลาดชันสูงสุด 1:1  

8. ระบบทางเดินสาธารณะและระบบทางเดินในพ้ืนที่แหล่งพุนํ้าร้อนให้ปฏิบัติตามข้อกําหนด ดังน้ี  

8.1 ระบบทางเดินในพ้ืนที่พุนํ้าร้อนจะต้องอยู่ในแนวแนวตามเส้นช้ันความสูงธรรมชาติของพ้ืนที่  

(Contour) โดยห้ามทําการขุดดินหรือถมดินเพ่ือขวางความลาดชันของพ้ืนที่ 

     8.2 ระบบทางเดินจะต้องมีความลาดชันไม่เกินร้อยละ 10  

     8.3  ในกรณีที่มีทางเดินต่างระดับทอดขนานกัน ความลาดชันของพ้ืนผิวทางเดินทั้งสองจะต้องไม่ 

น้อยกว่า 2: 1 

9. การออกแบบผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรมให้ปฏิบัติตามข้อกําหนด ดังน้ี  

     9.1 การวางผังของอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ จะต้องมีความกลมกลืนกับลักษณะภูมิสัณฐาน

ตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการวางอาคารและสิ่งก่อสร้างที่ต้องมีการปรับระดับดินและทําลาย สภาพทาง

ธรรมชาติของพ้ืนที่  

     9.2 ในกรณีที่ปลูกสร้างอาคารในพ้ืนที่ที่มีความต่างระดับกัน กําหนดให้วางผังขนานไปกับ

เส้นระดับช้ันความสูงของพ้ืนที่ (Contour)  

                9.3 ในกรณีที่เป็นกลุ่มอาคาร กําหนดให้วางอาคารเหลื่อมกันเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เปิดโล่งระหว่างอาคาร 

และกําหนดระยะร่นระหว่างอาคารแต่ละหลังให้เหมาะสม 

     9.4  ความสูงของอาคารกําหนดให้มีความสูงจนถึงระดับยอดบนสุดไม่เกิน 8.00 เมตร  

     9.5  กําหนดให้พ้ืนที่ช้ันบนสุดของอาคารอย่างน้อยร้อยละ 60 ต้องคลุมด้วยหลังคาแบบมีทรง 

หลังคาโดยมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 30 องศา  

     9.6  ระยะที่ยาวที่สุดติดต่อกันในระนาบเดียวกันของอาคาร ให้มีความยาวได้ไม่เกิน 8.00 เมตร  

หากมีความยาวเกินกว่าที่กําหนดจะต้องมีการลดทอนอาคาร (Modulation) ในแนวระนาบหรือในแนวด่ิง โดย
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ระยะต่างระนาบต้องไม่ตํ่ากว่า 0.60 เมตร        

       9.7 กําหนดให้มีการก่อสร้างระบบระบายนํ้าเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ได้เฉพาะเท่าที่จําเป็นและต้องไม่มี 

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

       9.8 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ กําหนดให้ใช้วัสดุที่มีความคงทนถาวร 

และไม่สะท้อนแสง 

       9.9 กําหนดให้การใช้สีของอาคารและวัสดุหลังคา จะต้องมีความกลมกลืนกับสภาพทาง

ธรรมชาติ อาทิ สีนํ้าตาล สีเทา สีเทาแกมแดง สีทรายและสีเขียว เป็นต้น 

10. ห้ามมิให้ทําลายหรือเคลื่อนย้ายต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางต้ังแต่ 20   

เซนติเมตรขึ้นไป รวมถึงหากมีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ จะต้องห่างจากต้นไม้อย่างตํ่า 1.50 

เมตร  

11. การบริหารจัดการพ้ืนที่ให้พัฒนาตามข้อกําหนด ดังน้ี  

       11.1 กําหนดให้มีระดับความเข้มข้นของการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับตํ่า (Low Land Use  

Intensity) 

       11.2 กําหนดให้อัตราส่วนพ้ืนที่อาคารคลุมดินสูงสุด (Maximum Building Coverage Ratio:  

BCR) ไม่เกินร้อยละ 55 และอัตราส่วนที่ว่างตํ่าสุด (Minimum Open Space Ratio: OSR) อย่างน้อยร้อยละ 

45  

      11.3 กําหนดให้ความสูงของอาคารสูงสุด (Maximum Building Height: BH) ไม่เกิน 8.00 เมตร 

     11.4 กําหนดให้ระยะร่นของอาคารตํ่าสุดระหว่างอาคารและพ้ืนที่โดยรอบ (Minimum Building 

Setback) ให้เป็นไปตามข้อกําหนด ดังน้ี  

 ระยะร่นด้านหน้า (Front Setback) อย่างน้อย 2.00 เมตร 

 ระยะร่นด้านข้าง (Side Setback) อย่างน้อย 3.00 เมตร 

 ระยะร่นด้านหลัง (Rear Setback) อย่างน้อย 4.00 เมตร  

 ระยะร่นจากทางน้ําและลํารางตามธรรมชาติ (Riparian Setback) อย่างน้อย 6.00 เมตร 

12. การออกแบบให้มีความสอดคล้องกับธรรมชาติและตอบสนองต่อพฤติกรรมมนุษย์ )Design with  

Nature for the People ( 
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 มุ่งเน้นการออกแบบสภาพภูมิทัศน์ โดยมีเป้าหมายท่ีการสร้างความสมดุลระหว่าง

สภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากมนุษย์  

 หลีกเลี่ยงการทําลายหรือเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางธรรมชาติ  

 มุ่งเน้นการออกแบบสภาพภูมิทัศน์ที่เสริมสร้างระบบนิเวศทางธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริม

ความหลากหลายทางชีวภาพและเน้นการสร้างระบบสนับสนุนเพ่ือเน้นการรักษาคุณภาพ

ธรรมชาติด้ังเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด  

 มุ่งเน้นการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

 มุ่งเน้นการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับมนุษย์ ก่อให้เกิดความสะดวกและ

ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานตามแนวทางการออกแบบอย่างอาทร  )Universal Design, 

Inclusive Design, Accessible Design   (โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วย ที่ต้องการเข้ามา

อาบนํ้าแร่เพ่ือการบําบัดโรค  

13.  การออกแบบให้มีการบํารุงรักษาน้อยที่สุด (Minimize Maintenance) 

 ลดการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ต้องการบํารุงรักษาสูง อาทิ สนามหญ้าและช่องปลูก

ต้นไม้ซึ่งมีขอบสูง เป็นต้น 

 ลดการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมในลักษณะสวนประดิษฐ์ ที่ไม่มีความเป็นธรรมชาติ 

เพราะต้องใช้แรงงาน ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง เป็นจํานวนมาก 

 เพ่ิมการใช้พ้ืนที่แบบธรรมชาติ เพราะเน้นการบํารุงรักษาน้อย 

 การออกแบบอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เช่น Street Furniture และพ้ืนผิววัสดุ เน้นการใช้

วัสดุที่มีความใกล้เคียงธรรมชาติและมีความทนทาน  

14.  การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการใช้พืชพันธ์ุและวัสดุท้องถิ่น )Focus on Local( 

 มุ่งเน้นการใช้พันธ์ุไม้ในท้องถิ่น หลีกเลี่ยงการใช้พันธ์ุไม้ต่างถิ่น 

 มุ่งเน้นการใช้พืชพันธ์ุพ้ืนถิ่นที่หลากหลาย 

 ลดการเข้ามาปะปนของพืชชนิดใหม่ในพ้ืนที่และลด Carbon Footprint จากการ

ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้น  

15. เน้นการออกแบบที่ใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ )Be Water-wise( 
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 จัดให้มีระบบเก็บนํ้าฝน )ในกรณีที่พ้ืนที่อํานวย(  

 ใช้พ้ืนผิวที่นํ้าซึมผ่านได้ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ดูดซึมนํ้าและลดความเร็วของการไหลของน้ําฝน 

 ลดพ้ืนที่สนามหญ้า หรือ หากมีเน้นการใช้หญ้าพันธ์ุที่ทนแล้งได้ดี 

16. เน้นการออกแบบประหยัดพลังงานและใช้พลังงานสะอาด )Go Green with Energy( 

 หากเป็นไปได้ ควรใช้ไฟฟ้าถนนและไฟฟ้าในงานภูมิสถาปัตยกรรม ที่มาจากพลังงาน

ทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 

 ใช้หลอดไฟที่มีค่าวัตต์ตํ่า หรือ LED Lights 

17. เน้นการใช้วัสดุท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม )Choose Local Materials( 

 ใช้วัสดุท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือที่มาจากการรีไซเคิล 

18. การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและชุมชน )Educate( 

 ใช้ป้ายเพ่ือชักนําให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกต้อง เช่น ป้ายบอกตําแหน่งถังขยะ หรือป้ายเตือน

ห้ามเข้าพ้ืนที่สงวนทางธรรมชาติ 

 ใช้ป้ายเพ่ือการศึกษา เช่น ป้ายอธิบายเรื่องแนวทางการรักษาสภาพแวดล้อม ป้ายบอกช่ือ

ต้นไม้ ป้ายแสดงแผนที่ระบบนิเวศในพ้ืนที่แหล่งนํ้าพุร้อน เป็นต้น 

 

สรุปผล 

จากเกณฑ์ในการออกแบบข้างต้นสามารถแสดงการประยุกต์ใช้ในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมและ

สิ่งอํานวยความสะดวกได้ ดังน้ี  

1. เน้นการสร้าง “ความหมาย” ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์สถานที่ )Creating a Sense of Place( 

Sense of Place หมายถึงการสร้างให้เกิดความทรงจําต่อสถานที่ ซึ่งสร้างได้โดยการใช้องค์ประกอบที่มี

ลักษณะโดดเด่น เช่น การปลูกต้นไม้หรือการมีทิวทัศน์ที่มีลักษณะเฉพาะ ในอีกแนวทางหน่ึง Sense of Place 

อาจเกิดจากภาพรวมขององค์ประกอบต่างๆ ซึ่งไม่จําเป็นต้องมีลักษณะพิเศษใด ๆ เลยก็ได้หรือ การคง

สภาพแวดล้อมเดิมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด 
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แนวทางในการออกแบบ  

 ทางเข้าสู่พ้ืนที่แหล่งนํ้าพุร้อนเน้นการสร้างความร่มรื่นและการสร้างจุดหมายตาโดยมีการจัด 

แต่งภูมิสถาปัตยกรรมเพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ให้เป็นที่จดจํา 

 ภูมิสถาปัตยกรรมโดยรวมและทางสัญจรจะถูกนํามาใช้ในการสร้างให้เกิดความชัดเจนของ 

ขอบเขตการใช้งานของพ้ืนที่ในแต่ละส่วน เช่น การแบ่งส่วนการใช้งานและการแบ่งพ้ืนที่ใช้งานระหว่าง

สิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ธรรมชาติ นอกจากน้ี ภูมิสถาปัตยกรรมของทางสัญจรจะถูกนํามาใช้เสริมสร้างความสําคัญ

ของสภาพแวดล้อมเดิมที่จําเป็นต้องคงสภาพไว้ 

 เน้นการสร้างความชัดเจนของขอบเขตพ้ืนที่ใช้งานภายนอก )Outdoor Space ( จะใช้การจัด  

ภูมิสถาปัตยกรรม และ  /หรือการจัดวางองค์ประกอบจําพวกร้ัว แนวต้นไม้ซึ่งเป็นองค์ประกอบของภูมิ

สถาปัตยกรรม 

 เน้นการใช้องค์ประกอบของงานภูมิสถาปัตยกรรม วัสดุและพันธ์ุไม้ ที่มีความสอดคล้องกับ 

สภาพพ้ืนที่เพ่ือเน้นให้เกิดการจดจํา  

2. เน้นการรักษาระบบทางธรรมชาติเดิม  

การออกแบบที่เคารพต่อระบบธรรมชาติเดิมช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ เช่น 

ปัญหาน้ําท่วม การสูญเสียสมดุลของระบบนิเวศ และการสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

แนวทางการออกแบบ  

 การออกแบบคํานึงถึงเส้นทางการระบายนํ้าทางธรรมชาติเดิมเป็นหลัก และใช้การเสริมระบบ 

ระบายนํ้าในพ้ืนที่เพ่ือช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเพ่ิมขึ้นของสิ่งปลูกสร้างในอนาคต 

 พ้ืนที่แหล่งพุนํ้าร้อนเดิมและต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีอยู่เดิมจะถูกเก็บรักษาไว้ แต่จะมีการปรับปรุง 

พ้ืนที่โดยรอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้มากขึ้น โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศเดิมน้อยที่สุด 

3. การเช่ือมต่อพ้ืนที่ใช้งานและสร้างจุดเปลี่ยนถ่าย )Transition( 

เช่ือมต่อพ้ืนที่ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยสร้างความชัดเจนของทางสัญจรระหว่างพ้ืนที่ใช้สอย โดยทาง

สัญจรหมายความรวมถึงทางคนเดินและถนน ความเช่ือมต่อกันของพ้ืนที่ใช้งานน้ีมีความสําคัญต่อการสร้าง

ความน่าอยู่และสร้างรูปแบบพ้ืนที่ที่ให้ความสําคัญกับคนเดินเท้า นอกจากน้ี การออกแบบให้มีจุดเปลี่ยนถ่าย
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ระหว่างพ้ืนที่ใช้สอย หรือระหว่างอาคารที่มีการใช้งานรบกวนกัน จะทําให้ลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต 

แนวทางในการออกแบบ  

 การเช่ือมต่อระหว่างพ้ืนที่ธรรมชาติ พ้ืนที่สิ่งก่อสร้างและพ้ืนที่ใช้งาน เน้นให้ความสําคัญกับ 

ทางเดินเท้า 

 วัสดุและรูปแบบขององค์ประกอบภูมิทัศน์ทางสัญจรจะถูกนํามาใช้เป็นตัวเช่ือมโยงทาง 

สายตาระหว่างพ้ืนที่ 

 พ้ืนที่สีเขียวจะถูกนํามาใช้เป็นพ้ืนที่กันชน )Buffer  (เพ่ือใช้แบ่งพ้ืนที่ใช้งานที่แตกต่างกัน  

รวมถึงใช้ในการลดผลกระทบทางสายตาสําหรับบางพ้ืนที่ เช่น บริเวณด้านหลังอาคารซึ่งเป็นส่วนบริการ เป็น

ต้น รูปแบบพ้ืนที่สีเขียวที่นํามาใช้จะมีทั้งรูปแบบของพื้นที่เปิดโล่ง พ้ืนที่สีเขียวระหว่างอาคาร และพ้ืนที่สีเขียว

ตามแนวเส้นทางสัญจร 

4. การออกแบบทางสัญจรเพ่ือการเดินเท้า 

การออกแบบทางสัญจรที่เอ้ือต่อคนเดินเท้าให้สามารถไปถึงได้ในพ้ืนที่กิจกรรม ต้องพิจารณาวางแผนเส้นทาง

สัญจรควบคู่ไปกับตําแหน่งแหล่งนํ้าพุร้อนและตําแหน่งของสิ่งก่อสร้างต่างๆ นอกจากน้ี ความสวยงามและน่า

ใช้ก็เป็นสิ่งจําเป็นที่จะทําให้เส้นทางของคนเดินเท้ามีการใช้งานจริงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งที่

ต้องคํานึงถึงก็คือการออกแบบทางเท้า การปลูกต้นไม้ และการออกแบบ Street Furniture ทั้งน้ี ประเด็น

สําคัญในการออกแบบองค์ประกอบเหล่าน้ีก็คือ การสร้างความต่อเน่ืองของเส้นทางสัญจร 

แนวทางการออกแบบ  

 ระบบทางเท้า และทางเดินเช่ือม พร้อมกับแนวพ้ืนที่สีเขียวที่อยู่คู่กับเส้นทางเหล่าน้ี จะถูก 

นํามาเป็นตัวเช่ือมหลักระหว่างพ้ืนที่ใช้งานต่างๆ 

 ใช้วัสดุหรือการปูพ้ืนผิวที่ทําให้นํ้าซึมผ่านได้ เพ่ือให้ดินสามารถดูดซับนํ้าฝนได้บางส่วน เป็น 

การลดการกักขังของนํ้าฝน และลดความเร็วของการไหลของน้ํา 

 สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เช่น Street Furniture ศาลาพักคอย หรือพ้ืนที่หลบแดดหลบ 

ฝน ควรออกแบบให้รองรับคนเดินเท้าในบริเวณที่มีการใช้งานมาก 
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5. ลดผลกระทบที่เกิดจากพ้ืนที่จอดรถ 

การจัดพ้ืนที่จอดรถให้อยู่พ้ืนทีค่วบคุมและ การสร้างการเข้าถึงพ้ืนที่ โดยการเดินเท้าทําให้สามารถลดบทบาท

ของรถยนต์และลดปริมาณพ้ืนที่จอดรถลงได้ อย่างไรก็ตาม ที่จอดรถก็ยังเป็นสิ่งจําเป็น เพียงแต่การออกแบบ

ควรมีการปรับลดผลกระทบของที่จอดรถท้ังในด้านสภาพแวดล้อมและความสวยงาม 

แนวทางการออกแบบ  

 การใช้พ้ืนที่สีเขียวและทางเดินเท้าเป็นตัวช่วยในการแบ่งขนาดพ้ืนที่จอดรถขนาดใหญ่ให้เป็น 

พ้ืนที่ย่อยที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งจะทําให้เกิดความน่าใช้งานมากขึ้นและลดทอนขนาดของพ้ืนที่ดาดแข็งขนาดใหญ่

ซึ่งเก็บกักความร้อนและไม่ดูดซึมนํ้า 

 การปลูกต้นไม้เป็นแนวเพ่ือบังสายตาจากที่จอดรถ 

 การปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงาแก่พ้ืนที่จอดรถ และเพ่ือให้เกิดความน่าใช้งานมากย่ิงขึ้น 

6. สร้างพ้ืนที่เปิดโล่ง )Open Space( 

พ้ืนที่เปิดโล่งเป็นพ้ืนที่ที่รองรับกิจกรรมประเภทการพักผ่อน นันทนาการ การพบปะทางสังคม รวมถึงสามารถ 

เป็นพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย พ้ืนที่เปิดโล่งที่ดีน้ันสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าพึงพอใจและเติม 

เต็มการใช้ชีวิตประจําวันได้ พ้ืนที่เปิดโล่งน้ียังหมายรวมถึงทางสัญจรได้อีกด้วย 

แนวทางการออกแบบ  

 พ้ืนที่เปิดโล่งเพ่ือการพักผ่อน นันทนาการ และการพบปะทางสังคม จะถูกจัดให้เป็นพ้ืนที่ 

ส่วนกลาง อยู่ในบริเวณศูนย์กลางของพื้นที่กิจกรรม โดยมีขนาดแตกต่างกันตามความหนาแน่นของการใช้งาน

ของแต่ละพ้ืนที่ และมีการเข้าถึงได้สะดวกโดยเฉพาะสําหรับคนเดินเท้า 

 พ้ืนที่ธรรมชาติซึ่งเป็นพ้ืนที่เปิดโล่งที่มีอยู่เดิมจะถูกปรับปรุงให้เข้าถึงได้ง่ายและเหมาะกับการ 

ใช้ประโยชน์ด้านการพักผ่อน นันทนาการ และการพบปะทางสังคม  

 เครือข่ายพ้ืนที่เปิดโล่งจะถูกเช่ือมต่อกันด้วยทางสัญจร โดยเฉพาะเส้นทางคนเดินเท้า  

7. เน้นการสร้างพ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ 

เน่ืองจากแหล่งนํ้าพุร้อน เป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเป็นแหล่งให้ความรู้ทางธรณีวิทยาแก่บุคคลทั่วไป ดังน้ัน

ในการออกแบบจึงควรมุ่งเน้นในการสร้างเสริมบรรยากาศในลักษณะเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ที่ช่วยให้ความรู้และ

ปลูกฝังความใฝ่รู้ให้เกิดกับผูค้น ทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว  



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

1984 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

แนวทางการออกแบบ  

 ใช้ป้ายหรือสื่ออ่ืนๆ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อม โดยจัดวางสอดแทรกอยู่ในพ้ืนที่ 

เปิดโล่ง เช่น ป้ายบอกช่ือต้นไม้ ป้ายแสดงอุณหภูมิและสภาพภูมิอากาศ ป้ายแสดงแผนผังระบบนิเวศน์ของ

พ้ืนที่ เป็นต้น 

 เลือกใช้พันธ์ุไม้ท้องถิ่น เพราะนอกจากจะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาแล้ว ยัง 

สามารถให้ความรู้เก่ียวกับชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของพืชท้องถิ่นได้อีกด้วย 

8. ป้ายและ Street Furniture 

ป้ายและ Street Furniture เป็นองค์ประกอบที่สร้างขึ้นเพ่ือตอบสนองการใช้งานของผู้คนให้มีความสะดวก

ปลอดภัย และยังสร้างความสวยงามให้กับทางสัญจรอีกด้วย 

แนวทางการออกแบบ  

 ป้ายและ Street Furniture ต้องมีรูปแบบและขนาดเหมาะสมกับการใช้งานของผู้คน และ 

สร้างทัศนียภาพที่ดีให้กับทางสัญจร 

 จํานวนของป้ายและ Street Furniture ต้องมีเพียงพอแต่ไม่มากเกินไปจนก่อให้เกิดความ

สับสนและแออัด 

 ตําแหน่งของป้ายและ Street Furniture ต้องส่งเสริมการใช้งาน และไม่กีดขวางทางสัญจร 

 เลือกใช้วัสดุที่คงทนและหาได้ง่ายในท้องถิ่น เพ่ืออายุการใช้งานที่ยาวนานและลดค่าใช้จ่าย 

และเวลาในขั้นตอนการจัดหา 
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รูปที่ 3 และ 4 แสดงตัวอย่างการจัดทําผังบรเิวณ ส่ิงอํานวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรมพุน้ํารอ้นเมืองแปง 
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การออกแบบกราฟิกสําหรับ “สองแถวแอปพลิเคชัน” 

ให้ข้อมูลรถโดยสารประจําทางในจังหวัดเชียงใหม่ 

รินรดา สันติอาภรณ์1*  และ ณัฐวุฒิ ใจสัก2 

 

The Design of "Song Thaew Application" 

for Providing Chiang Mai Transportion Information. 

Rinrada Suntiarpon¹* and Natthawut Jaisak2 

    
1 สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

1 Department of Communication Design Faculty of Arts and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna. 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสําหรับ “สองแถวแอปพลิเคชัน” ให้ข้อมูลรถโดยสารประจําทางในจังหวัด 

เชียงใหม่ จํานวน 1 แอปพลิเคชัน ขนาด 1080x1920 พิกเซล โดยมีแนวคิดในการออกแบบ “สองแถวแอปพลิเคชัน” เพ่ือให้

ข้อมูลรถโดยสาร ประจําทางในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ข้อมูลรถสองแถวตามจุดจอดต่าง ๆ แนะนําสถานท่ีท่องเที่ยวใน จังหวัด

เชียงใหม่ท่ีรถสองแถวผ่าน โดยท่ีแอปพลิเคชันนี้จะเป็นอีกช่องทางท่ีช่วยในการบริการข้อมูล อํานวยความสะดวกแก่

นักท่องเท่ียว หรือนักเดินทางท่ีใช้บริการ รถโดยสารประจําทาง ซ่ึงมีการออกแบบให้มีสีสันสดใส น่าใช้งาน บอกรายละเอียด

ของข้อมูล และใช้ภาพประกอบให้เข้าใจง่าย เพ่ือช่วยในการตัดสินใจของผู้ใช้งาน ในแอปพลิเคชัน จะใช้สีส้มและสีฟ้าเป็นหลัก 

โดยอ้างอิงตามอารมณ์ และความหมายของสีท่ีใช้ ท้ังนี้ เพ่ือให้เกิด ความสอดคล้อง และสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใน 

“สองแถวแอปพลิเคชัน” จะให้ข้อมูลรถ  สถานท่ีจอด (คิวรถ) เวลาให้บริการ ราคาค่าบริการ เส้นทางการเดินรถ และสถานท่ี

ท่องเที่ยวตามสายท่ีรถว่ิงผ่าน นํามารวบรวม และออกแบบแอปพลิเคชัน ข้ึน มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดทําแบบสอบถาม

มาตราส่วน 5 ระดับแบบปลายปิดและปลายเปิดเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายจํานวน 20 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน 

ประเมินค่า และนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผลด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	ส่วนข้อแนะนําของผู้

ประเมินใช้วิธีการรวบรวมจัดหมวดหมู่ เพ่ือเป็นแนวทางในการต่อยอดในการออกแบบ "สองแถวแอปพลิเคชัน" ให้สมบูรณ์ย่ิง 

ๆ ข้ึนไป สรุปผลความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไป สรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.36 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับดี และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คือ 0.67 แสดงว่าความเห็นของจากบุคคลท่ัวไป ส่วนใหญ่มีความเห็นไปทางเดียวกัน และสรุปผล
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จากผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ “สองแถวแอปพลิเคชัน” สรุปได้ว่ามีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.48 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับดี และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)	คือ 0.32 แสดงว่าความเห็นของจากผู้เชี่ยวชาญ ส่วนใหญ่มีความเห็นไปทางเดียวกัน  

 ซ่ึงสองแถวแอปพลิเคชันจะมีข้อมูลท่ีสําคัญและจําเป็นรวบรวมไว้อย่างครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย

และสามารถหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สะดวกต่อการใช้งานหาเส้นทางในการเดินทาง อีกท้ังผู้ใช้งานยังสามารถคํานวนราคาค่า

เดินทางด้วยตนเองจากข้อมูลท่ีประกอบให้ เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่ีแพงเกินความจําเป็น ดังนั้นสองแถวแอป

พลิเคชันจึงเป็นงานออกแบบท่ีสามารถต่อยอดเพ่ือพัฒนาให้สามารถใช้งานต่อไปในอนาคต  

คําสําคัญ: การออกแบบแอพพลิเคชั่น , รถสองแถว , คิวรถ , จังหวัดเชียงใหม่  

 

Abstract 

The objective of this research was to design the “Songthaew Application" to provide Chiang Mai 

transportation information with 1080x1920 Pixels based on the concept of providing public transportation 

information such as various parking spots, recommended attractions in Chiang Mai where the Songthaew 

passes. The application is another channel that helps provide information, facilitate tourists or travelers 

who use the public transportation. It will be attractively designed with fresh colors. It will also provide 

detailed information with illustrations to help users in decision making. Orange and blue will be the main 

color used based on the emotional state and the color definition. This is done for the consistency and 

relation with the target group. The application will also provide information on the Songthaew stops, 

service schedules, service fees, service routes, and tourist attraction along the routes. The data was 

analyzed by 5-scale closed-end and open-ended questionnaires to be evaluated by the target group of 

20 and 5 experts. The data was then analyzed by mean ( ) and standard deviation (S.D.)	The 

recommendations of the evaluators was categorized   to guide the design of "Songthaew of applications". 

Summary of comments from the public can be concluded that the mean ( ) was 4.36, which was at a 

good level and the standard deviation (S.D.)	was 0.67. This indicated that most have the same opinion. 

The results from the expert on "the Songthaew application", it can be concluded that the mean ( ) was 

4.48 and the standard deviation (S.D.)		was 0.32.  This indicated that most have the same opinion. 

The Songthaew Application comprehensively contains all important and essential information so 

that users can easily access to and search for information quickly. It also is convenient to use and find the 

travel routes. Besides, users can calculate travel cost based on available information. This is to save too 
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high travel cost. Therefore, the Songthaew Application is the design work that can be extensively 

developed for future implementation.  

Keywords: Application Design, Songthaew, Bus Stop, Chiang Mai 

 

บทนํา 

ความสําคัญของที่มาและปัญหาของงานวิจัย 

 เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่เก่าแก่ มีอายุราว 720 ปี เป็นอีกจังหวัดหน่ึงในประเทศไทยที่มีความสวยงาม 

มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มีรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี 

เป็นต้น และยังมีการให้บริการในส่วนของที่พัก อาหารการกินต่าง ๆ และมีแหล่งอํานวยความสะดวกมากมาย 

เชียงใหม่มีการ ให้บริการด้านการขนส่ง บริการรถรับจ้างต่าง ๆ ทั่วตัวเมือง และรถสองแถวที่เดินทางจากตัว

เมืองไปยังอําเภอ ต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการข้ึนรถประจําทาง เส้นทางการ

บริการรถแต่ละอําเภอ ก็จะมีสีของรถเพ่ือระบุเส้นทางที่แตกต่างกัน และแต่ละคันก็มีอัตราค่าบริการ เวลา

ให้บริการ หรือระยะเวลา ในการเดินทางที่ต่างกันออกไปด้วย เช่น เชียงใหม่-ลําพูน มีลักษณะรถสีฟ้า สามารถ

ขึ้นได้จากคิวรถบริเวณตลาด วโรรส ค่าบริการ 25 บาท เวลาให้บริการต้ังแต่ เวลา 06.30 น. ถึง 18.10 น. 

โดยใช้เวลาในการเดินทางจากเดินทาง จากต้นสายไปยังปลายสาย ประมาณ 1 ช่ัวโมง เป็นต้น กรมการขนส่ง 

(ออนไลน์). (2559). สืบค้นจาก : https://www.dlt.go.th/site/chiangmai/ [16 ตุลาคม 2559]   

 โดยมีสถานที่ผ่านที่สําคัญ ดังน้ี คิวรถตลาดวโรรส (ต้นสาย) - พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร - สถานี

ตํารวจเชียงใหม่ - ที่ทําการไปรษณีย์สาขาแม่ปิง - โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน - ค่ายกาวิละ (กองพันทหารราบ

ที่1 กรมทหารราบที่7) - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองหอย - สวนสุขภาพบ้านเด่น - คริสตจักรเด่นดํารงธรรม - 

สานักงานแขวงกาวิละ - โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์-สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กรมการขนส่งทางบก 

กระทรวงคมนาคม – สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ - ตลาดหนองหอย – เชียงใหม่89 

พลาซ่า - วัดผางยอย – สํานักงานที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ (สาขาสารภี) - โรงเรียนวัดกองทราย - 

วิทยาลัยเทคนิคสารภี – โรงเรียนวัดเวฬุวัน - ที่ว่าการอําเภอสารภี – สถานีตํารวจภูธรสารภี - วัดแสนหลวง - 

โรงเรียนวัดศรีโพธาราม - วัดศรีโพธาราม -สวนสุขภาพ (สารภี) - หมวดการทางสารภี แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 

2 สํานักงาน ทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง - วัดสารภี - โรงพยาบาลสารภี - ศูนย์แพทย์ชุมชนตําบลอุโมงค์ - 
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วัดป่าเห็ว – โรงเรียนอนุบาล เมืองลําพูน – โรงเรียนเชตุวันหนองหมู - วัดต้นผึ้ง - วัดเหมืองง่า - วัดศรีสอง

เมือง –โรงเรียนเทศบาล สันป่ายางหน่อม - โรงเรียนจักรคําคณาทร ลําพูน – สถานีตํารวจ เมืองลําพูน วัดศรี

สองเมือง –โรงเรียนเทศบาล สันป่ายางหน่อม - โรงเรียนจักรคําคณาทรลําพูน – สถานีตํารวจเมืองลําพูน - วัด

สาลี - วัดศรีบุญเรือง - ศาลากลางจังหวัดลําพูน - โรงเรียนเมธีวุฒิกร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย - 

ห้างแจ่มฟ้าพลาซ่า (สุดสาย) และรถสายที่ไปยังอําเภออ่ืน ๆ ก็มีสถานที่สาคัญต่าง ๆ ที่น่าสนใจหรือน่า

ท่องเที่ยว มากมาย แต่การบริการด้านข้อมูลกลับมีข้อจํากัด ทําให้การเข้าถึงข้อมูลโดยสาร ได้แก่ ราคาค่า

โดยสาร เวลาให้บริการ จุดให้บริการ เส้นทางที่รถ โดยสารประจําทางให้บริการ เหล่าน้ีมีการเข้าถึงได้ยาก 

หรือต้องสอบถามจาก ประชาสัมพันธ์ หรือสอบถามจากคนขับรถแต่ละสาย หรือต้องสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต

ด้วยตนเอง ทําให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการหาข้อมูลการโดยสารเหล่าน้ี  

 จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการออกแบบกราฟิก "สองแถว" ที่ให้ข้อมูลในการ เดินทาง

โดยรถประจําทางในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สองแถวแอปพลิเคชันเป็นช่องทางในการบริการ

ให้ข้อมูลทางด้านการเดินทาง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทําให้ได้รับข้อมูลในการ ประกอบการตัดสินใจ ให้

เลือกใช้บริการรถประจําทางต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม สําหรับบุคคลที่ต้องการจะท่องเที่ยว ไปยังอําเภอต่าง ๆ 

ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือแม้แต่บุคคล ที่ต้องการเดินทางระหว่างตัวเมืองและอําเภอต่าง ๆ ได้รู้ถึงรายละเอียด

และสามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายดาย สะดวกสบาย ซึ่งการออกแบบแอปพลิเคชันน้ี สามารถนําไป ต่อยอดใน

การผลิตแอปพลิเคชันขึ้นมาได้ในอนาคต ช่วยให้ผู้ที่ต้องการเดินทางสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการ เข้าถึง

แหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น รวดเร็วและครบถ้วน สะดวก ต่อการเข้าถึง และแอพพลิเคช่ันยังมีการออกแบบ ให้มี

รูปแบบที่สวยงาม สีสันสดใส เข้าใจง่าย น่าใช้งาน และให้ความ รู้สึกสนุกสนานไปกับการท่องเที่ยวในแบบ รถ

สองแถว กลุ่มเป้าหมายหลักจะเป็นนักท่องเที่ยวคนไทย อายุ 20-35 ปี  

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

สุรสีห์ น้อยมหาไวย และ ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง แอพพลิเคชันรับรู้และแสดง

ตําแหน่งสถานที่ท่องเท่ียวจังหวัดเพชรบุรี ตามการจําแนกกลุ่มของผู้ ใ ช้กูเ ก้ิลแมพเอพีไอบนมือถือ

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นการศึกษาเพ่ือดูความเป็นไปได้ในการสร้างแอปพลิเคชันที่มีการลิ้งค์เส้นทาง

จากกูเก้ิลแมพ เพ่ือการท่องเท่ียวภายในจังหวัด โดยในเน้ือหาได้มีขั้นตอนในการสร้างระบบแอปพลิเคชันใน
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รูปแบบระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีผู้ทดสอบแอปพลิเคชันจากกลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวจํานวน 30 

คน มีระดับคะแนนอยู่ในระดับดีมาก  

ดาราวรรณ นนทวาสี, ดร. วิวัฒน์ มีสุวรรณ์ และ ดร.เอกสิทธ์ิ เทียมแก้ว (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การ

พัฒนาแอพพลิเคช่ันเพ่ือการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ : กรณีศึกษาสําหรับนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จังหวัดลําพูน เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคช่ันใน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เช่น องค์ประกอบสําคัญในแอพพลิเคช่ัน การใช้งานแอพพลิเคช่ัน การส่งเสริม

การเรียนรู้จากแอพพลิเคช่ัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยา

คาร โดยมีผลประเมินความเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการสร้างสรรค์งานออกแบบแอปพลิเคชัน ได้มีขั้นตอนและกระบวนการศึกษาในด้านต่าง ๆ 

ดังต่อไปน้ี 

1. สํารวจความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยแจกใบสํารวจทีส่ถานีขนส่งช้างเผือก โดยกลุ่มเป้าหมายที่ทาํการ

สํารวจน้ันคือกลุ่มนักทอ่งเที่ยวอายุต้ังแต่ 20-35 ปี 

2. วางแนวคิดและกําหนดรูปแบบในการออกแบบแอปพลิเคชัน โดยใช้แนวความคิดที่ว่า อิสระในการ

เดินทาง และสดใสร่าเริง เพราะแอปพลิเคชันน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูลของสายรถสองแถว

ทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือนักท่องเท่ียวที่ต้องการเดินทางในรูปแบบรถสองแถว ที่สามารถเข้าถึง

สถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

3. มีการศึกษาในเรื่องของการใช้ทฤษฎีสีสําหรับงานออกแบบแอปพลิเคชัน ได้แก่ การเลือกใช้สีคู่ตรงข้ามใน

งานออกแบบ คือสีส้มและสีฟ้า ในปริมาณ สีส้ม 70%- สีฟ้า 30% เป็นสีหลักในแอปพลิเคชัน โดยนํา

ความหมาย และอารมณ์ของสีมาใช้ในงาน เพ่ือให้การออกแบบสื่อครอบคลุม และสามารถตอบสนองต่อ

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างกว้างขวาง และยังต้องไปในทิศทางเดียวกัน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ 

อ่าวสินธ์ุศิริ. 2558 : 98) 
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1951 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

รูปที่ 1  สีส้ม Vibrant Orange 

ความหมายของสีส้ม คือ สีส้ม สื่อถึง ความสนุก แปลก ความสุข พลังงาน ความคล่องแคล่ว มองโลก

ในแง่ดี การสื่อสาร ร่าเริง มั่นใจ กระปรี้กระเปร่า และเป็นมิตร  

 

รูปที่ 2  สีฟ้า (สีน้ําไหล) 

ความหมายของสีฟ้า คือ สีฟ้า สื่อถึง ความแจ่มใส ความสง่างาม ความจริง ความน่าเช่ือถือ ความ

ย่ิงใหญ่ วิสัยทัศน์ กว้างไกล ความสะอาด ความสดช่ืน ความไม่หยุดน่ิง ความถ่อมตน และการปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อม 

4. วางโครงร่างของแอปพลิเคชันทั้งหมด และออกแบบร่างในส่วนประกอบต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน เช่น   

โลโก้ หน้าโฮม หน้าสถานีขนส่ง หน้าสายรถสองแถว หน้ารูปภาพ หน้าแผนที่ เป็นต้น โดยมีขั้นตอนการ

ทําด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator โปรแกรมอิลลัสเตรเตอร์ (ออนไลน์). (2557). สืบค้นจาก : 

https://hooml30.wordpress.com/เน้ือหา/ หน่วยที่1 [30 ตุลาคม 2559.] 

 

รูปที่ 3  ตัวอย่างการพัฒนาโลโก ้

 

5. สํารวจและลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลสายรถทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะเวลา 2 เดือน จํานวนทั้งหมด 

3 คิวรถ 32 สาย โดยมีการลงพ้ืนที่สอบถามข้อมูลในเรื่องของระยะเวลาในการเดินทาง ราคาค่ารถ
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

โดยสาร จุดขึ้นและลงรถในแต่ละสาย และเก็บภาพสถานที่สําคัญหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่รถโดยสารว่ิง

ผ่าน 

 

รูปที่ 4  ตัวอย่างภาพถ่ายจากการลงพ้ืนที่ตามสายรถสองแถว 

 

รูปที่ 5  ตัวอย่างภาพรถสองแถวในจงัหวัดเชียงใหม่ 

6. มีการจัดทําโครงสร้างแอปพลิเคชันเพ่ือทดลองในการลิ้งค์หน้าด้วยโปรแกรม Adobe Muse รวมถึงลง

ข้อมูลในแต่ละสายรถ  

     

รูปที่ 6  ภาพการจําทําแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรม Adobe Muse 

 

รูปที่ 7  ภาพการแปลงไฟล์ HTML5 ให้เป็นไฟล์ .apk 

7. เมื่อตัวอย่างแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว ก็นําไปประเมินกับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 20 คน และผู้เช่ียวชาญ

จํานวน 5 ท่าน 
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กลุ่ม

ผลงาน
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และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

  ออกแบบแอปพลิเคชันที่ให้ข้อมูลรถประจําทาง (รถสองแถว) ในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 1 แอปพลิเค

ชัน ขนาด 1080 x 1920 พิกเซล โดยในตัวแอปพลิเคชันจะมีคิวรถทั้งหมด 3 คิว ได้แก่ คิวรถสถานีขนส่ง

ช้างเผือก, คิวรถตลาดวโรรสเชียงใหม่, คิวรถตลาดประตูเชียงใหม่ แยกเป็นดังต่อไปน้ี 

1. คิวรถสถานีขนส่งช้างเผือก มีทั้งหมด 15 สาย ได้แก่ สายแม่ริม, สายแม่แตง, สายแม่โจ้ (สาย

ใหม่), สายแม่โจ้ (สายเก่า), พร้าว, บ้านกาด, มะขามหลวง, โรงวัว-หนองเกิด, จอมทอง, สัน

กําแพง, ฝาง, วัดจันทร์, สะเมิง, บ่อแก้ว, เวียงป่าเป้า 

2. คิวรถตลาดวโรรสเชียงใหม่ มีทั้งหมด 12 สาย ได้แก่ แม่ริม, แม่แตง, ทุ่งเสี้ยว, แม่โจ้ (สายใหม่),   

แม่โจ้ (สายเก่า), ดอยสะเก็ด, บ่อสร้าง แม่ก๊ะ ดอยสะเก็ด, ป่าป้อง นํ้าพุร้อน สันกําแพง, สัน

กําแพง, ลําพูน, สะเมิง ทุ้งเสี้ยว,  

3. คิวรถตลาดประตูเชียงใหม่ มีทั้งหมด 5 สาย ได้แก่ บ้านกาด, มะขามหลวง, โรงวัว หนองเกิด, ทุ่ง

เสี้ยว, จอมทอง 

 

รูปที่ 8  ภาพแผนผังโครงสร้างการทํางานของแอปพลิเคชัน 
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รูปที่ 9 แอปพลิเคชัน “สองแถวแอปพลิเคชัน” 

 

รูปที่ 10 คิวรถสถานีขนส่งช้างเผือก ตลาดวโรรสเชียงใหม่ และตลาดประตูเชยีงใหม่ 
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กลุ่ม
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รูปที่ 11 หน้าแอปพลิเคชันใหข้อ้มูล และหน้าแอปพลิเคชันแสดงสถานที ่

 

สรุปผลการศึกษา 

ในการออกแบบแอพพลิเคชัน  "สองแถวแอ ปพลิเคชัน   "ให้ข้อมูลรถโดยสารประจําทางในจังหวัด      

เชียงใหม่ เพ่ือให้ข้อมูลรถสองแถว  สถานที่จอด(คิวรถ) เวลาให้บริการ ราคาค่าบริการ และสถานที่ท่องเที่ยว 

ตามเส้นทางรถสองแถว และเพ่ือกระบวนการผลิตสื่อได้ประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เช่ียวชาญ มีผลการประเมิน

สื่อสรุปดังน้ี 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินสื่อ 

รายละเอยีด ค่ามัชฌิม

เลขคณิต 

ส่วนเบ่ียงเบน

มาตราฐาน 

1 . ด้านการออกแบบแอปพลิเคชัน   

1.1 ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด ขนาด สี อักษรบน  

แอปพลิเคชัน  
4.4 0.60 

1.2 ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบาย 4.4 0.60 

1.3 ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการส่ือ

ความหมาย 
4.55 0.60 

1.4 ความเหมาะสมในการวางตําแหน่งของส่วนประกอบ และเมนู

ต่างๆบน  แอปพลิเคชัน 
4.45 0.69 

2. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของส่ือ 4.35 0.67 

 

 ดังน้ันจะเห็นได้ว่าความเหมาะสมในการออกแบบในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับดี และน่าพึงพอใจ แต่

ปัญหาที่พบจากการทําวิจัยเร่ืองสองแถวแอปพลิเคชันน้ี คือในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการทดลองเขียนโค้ด

เพ่ือให้สามารถออกมาเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ได้จริง แต่ผู้วิจัยไม่สามารถทําได้ เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นน้ัน เกิด

จากกระบวนการแปลงไฟล์ในหลายขั้นตอนและจํานวนของข้อมูลในแอปพลิเคชันมีมาก จึงทําให้เกิด

ข้อบกพร่องในการประมวลผลข้อมูลของแอปพลิเคชัน จึงเสนอแนะในเรื่องของการศึกษาโปรแกรมที่ใช้งาน ว่า

ควรเขียนโค้ดด้วยโปรแกรมเฉพาะเพ่ือรองรับข้อมูลจากแอปพลิเคชันและสามารถใช้งานได้จริง 

  

กิตติกรรมประกาศ 

การออกแบบกราฟิกสําหรับ “สองแถวแอปพลิเคชัน” ให้ข้อมูลรถโดยสารประจําทางในจังหวัด 

เชียงใหม่ สําเร็จลุล่วงได้ไปได้ด้วยดี เน่ืองจากการได้รับข้อคิดเห็น คําปรึกษา รวมท้ังแหล่งข้อมูลจากหลาย

สถานที่ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานก็ด้วยความอนุเคราะห์ สนับสนุน และความร่วมมือจากทุกฝ่าย คณะ

ผู้จัดทําขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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เอกสารอ้างอิง 

ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ. (2558). ทฤษฏีสี. ปทุมธานี: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  

อุไรวรรณ โสภา. (2557). โปรแกรมอิลลัสเตรเตอร์[ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ 30 ตุลาคม 2559.  

เข้าถึงได้ จาก https://hooml30.wordpress.com/เน้ือหา/หน่วยที่1  

www.dlt.go.th/site/chiangmai. (2556). กรมการขนส่ง[ออนไลน์].  

สืบค้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2559. เข้าถึงได้จาก www.dlt.go.th/site/chiangmai  
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นายฉลองเดช คูภานุมาต1* 

ฉลองเดช คูภานุมาต 

Representation of the Tribhumi in Lanna Painting  

for Contemporary Arts Creation 

Chalongdej Kuphanumat1* 

 

¹ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1 The Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University 

* Corresponding author. E-mail address : chadej9@gmail.com 
1 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

บทคัดย่อ  

งานสร้างสรรค์นี้มีวัตถุประสงค์ท่ีจะศึกษาประวัติความเป็นมาของคติความเชื่อเร่ืองไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพุทธ

ศาสนา ท่ีปรากฏในงานจิตรกรรมล้านนา ตลอดจนสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษามาเป็นแรงบันดาลใจเพ่ือการ

สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย  ผลการศึกษา พบว่า คติความเชื่อเร่ืองไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา คือ ภูมิปัญญาอันลุ่ม

ลึกในการอธิบายลักษณะของจิตวิญญาณ โดยการสร้างจินตภาพที่สะท้อนถึงรูปลักษณ์ธรรมชาติฝ่ายนามธรรม เพ่ืออธิบาย

โครงสร้างจิตใจของมนุษย์ ด้วยสื่อสัญลักษณ์ท่ีเทียบเคียงให้สอดคล้องกับรูปธรรมจากประสบการณ์ในโลกแห่งวัตถุ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในสังคมวัฒนธรรมล้านนา คติความเชื่อเร่ืองไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพุทธศาสนายังเป็นรากฐานสําคัญของภูมิปัญญา

ด้ังเดิม ซ่ึงสะท้อนพลังความศรัทธาท่ีมีต่อพระพุทธศาสนา และความย่ิงใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ด้วยวรรณกรรมและ

ศิลปกรรม ท้ังนี้ สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมล้านนา สามารถสะท้อนถึงความลึกซ้ึงของพุทธปรัชญา ผ่าน

รูปทรงสัญลักษณ์จากคติจักรวาลท่ีปรากฏในงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม นอกจากน้ี ผู้ศึกษาได้สร้างสรรค์

ผลงานศิลปะร่วมสมัย รูปแบบศิลปะแนวจัดวาง ท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถ่ินล้านนา และแสดงออกถึงความศรัทธาในหลัก

พุทธธรรม ผ่านรูปทรงสัญลักษณ์โดยตีความหมายจากแนวคิดคติจักรวาลวิทยาพุทธศาสนาจากงานจิตรกรรมล้านนา เพ่ือการ

สืบทอดวัฒนธรรมวิธีคิด อันเป็นผลผลิตทางพุทธิปัญญาของชาวพุทธ  

คําสําคัญ: คติความเชื่อเร่ืองไตรภูมิ, จิตรกรรมล้านนา, ศิลปะร่วมสมัย 

                                          
1 การสร้างสรรค์นี้เปน็ส่วนหนึ่งของ โครงการวิจัย เร่ือง จิต-จักรวาล การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยให้เป็นส่ือสร้างสํานึกทางศีลธรรม    
  โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
  ประจําปีงบประมาณ 2558 
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ABSTRACT  

 This creation has the objectives of studying the history of representations of the Tribhumi and 

Buddhism Cosmology Beliefs in Lanna Paintings and conducting an analytical study of the knowledge to 

get inspiration for contemporary art creation.  The results show that the representations of the Tribhumi 

and Buddhism Cosmology Beliefs developed from the profound wisdom in explaining the nature of the 

soul by creating the imaginative reflection of the abstract part in order to explain the human spiritual 

structure using comparative symbols to the concrete experience in the material world.  In Lanna society, 

the Buddhist concept of cosmology formed an important basis of the ancient wisdom reflecting their 

strong faith in Buddhism and the superior power of their kings as revealed in their literary works as well as 

their arts.  The accomplishment of Lanna art creation depicted the depth of Buddhist philosophy through 

the symbolic form of the cosmology concept as could be holistically perceived in all disciplines of their 

art creation. In addition, the researcher created some contemporary art installations depicting Lanna 

identity and uniqueness that reflected their faith in Buddhism in some symbolic forms by means of 

interpreting the cosmology concept in Lanna Paintings in order to pass on the thinking, culture and 

outcome of the Buddhist intellect. 

Keywords: Representations of the Tribhumi, Lanna Painting, Contemporary Arts 

 

บทนํา  

 จักรวาลวิทยา คือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องโลกธาตุ อันมีขอบเขตกว้างไกลท้ังในกาละและเทศะ โดยมุ่งเน้นที่

จะศึกษาถึงองค์ประกอบและความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันของสรรพสิ่งทั้งหลาย ในทางพระพุทธศาสนา จักรวาล 

หมายถึง ปริมณฑลแห่งภพภูมิทั้ง 3 หรือไตรภูมิ โดยสามารถแบ่งเป็นภพภูมิย่อย ๆ ซึ่งประกอบด้วย กามภูมิ 

11 รูปภูมิ 16 อรูปภูมิ 4 รวมเป็น 31 ภพภูมิ การที่จะได้ไปเกิดในสถานะชีวิตระดับใดนั้น ขึ้นอยู่กับกรรมดีและ

กรรมช่ัวของตน2 สรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้น ต้ังอยู่ และดับไป วนเวียนอยู่ในสามภูมิน้ี ไม่มีที่สิ้นสุด เรียกว่า 

“วัฏสงสาร” ความหมายของ กามภูมิ คือ สถานะชีวิตระดับตํ่าของผู้ที่ยังข้องอยู่ด้วยกามตัณหา มีความโลภ 

โกรธ หลง ประกอบด้วยอบายภูมิและสุคติภูมิ ส่วนรูปภูมิหรือรูปพรหม คือ สถานะชีวิตระดับกลางที่มีความสุข

อันไม่มีเรื่องกามแต่ยังมีรูปร่างอยู่ และอรูปภูมิหรืออรูปพรหม คือ สถานะชีวิตระดับสูงไม่มีรูปมีแต่จิต 

                                          
2 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). ไตรภูมิพระร่วงอิทธิพลต่อสังคมไทย. กรุงเทพฯ: โกมลคีมทอง, 2542. หน้า 12. 
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นอกเหนือจากการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภูมิหรือโลกิยภูมิแล้ว พระพุทธศาสนายังมีหนทางหลุดพ้นออกจาก

วัฏสงสาร ไปสู่โลกุตตรภูมิหรือนิพพานภูมิ ซึ่งเป็นสถานะชีวิตที่ห่างไกลกิเลส สามารถตัดกรรม ไม่ต้องเวียน

ว่ายตายเกิดอีกต่อไป โลกุตตรภูมิประกอบด้วย พระอริยบุคคล 4 และ แดนนิพพาน ส่วนผู้ที่จะเข้าถึงได้ก็คือ 

สัตว์โลกที่บําเพ็ญบารมีจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์เท่าน้ัน นอกจากน้ี 

คัมภีร์ทางพุทธศาสนายังมีความรู้เก่ียวกับรูปพรรณสัณฐาน และองค์ประกอบของโลกจักรวาล อันเป็นที่อยู่

อาศัยของสรรพสัตว์ในภพภูมิต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียดครบถ้วน 

 คติความเช่ือเร่ืองไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา เป็นแนวคิดที่เข้ามาพร้อมกับการเผยแผ่

ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ จนเป็นที่ยอมรับของผู้คนในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว 

กัมพูชา และอินโดนีเซีย มาต้ังแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 193 โดยเฉพาะในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย ซึ่ง

เป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองสืบเน่ืองมาอย่างยาวนาน ความรู้จากคติความเช่ือเรื่อง

ไตรภูมิ มีความหมายอย่างย่ิงในด้านการสร้างค่านิยมทางสังคม ทัศนคติ และโลกทัศน์ของผู้คน4 ชาวพุทธใน

สังคมไทยถ่ายทอดความรู้เรื่องไตรภูมิ จากพระไตรปิฎกและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งน้ี เน้ือหาใน

คัมภีร์ช่วยปลูกฝังความเช่ือเร่ืองการละเว้นจากความช่ัว การสร้างคุณงามความดีเพ่ือสั่งสมบุญบารมี ตลอดจน

ความเช่ือเรื่องกฎแห่งกรรม การรับผลของกรรมดีและเกรงกลัวผลจากกรรมช่ัว ที่ประกอบด้วย ความสุข ความ

ทุกข์ ตลอดจนการหลุดพ้นจากความสุขและความทุกข์ คือ พระนิพพาน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดใน

พระพุทธศาสนา ก็ด้วยเหตุแห่งการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนอันดีงามดังกล่าว จึงส่งผลให้

สังคมไทยมีความร่มเย็นเป็นสุขสืบมา 

                                          
3 สน  สีมาตรัง. คติความเช่ือไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในจิตรกรรมฝาผนังไทย. กรุงเทพฯ: คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. หน้า 

10.   
4 ศรีศักร  วัลลิโภดม. พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์, 2544. หน้า 121. 
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   รูปที่ 1 เขาพระสุเมรุและเขาสัตตบริภัณฑ์                     รูปที่ 2 ลายดาวเพดาน วดัต้นเกว๋น จ.เชียงใหม่ 
รอยพระพุทธบาทไม้ประดับมกุ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่           
 

    
 
                  รูปที่ 3  ไตรภูม ิ                                          รูปที่ 4  ภาพไตรภูมิสมัยรัชกาลที่ 9  
                 ศิลปิน ถวัลย์ ดัชนี                                    ศิลปิน ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง 
 

 นอกเหนือจากน้ี คติความเช่ือเรื่องไตรภูมิยังเป็นรากฐานสําคัญของภูมิปัญญาด้ังเดิม ที่ใช้อธิบาย

ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปกรรม

แขนงต่าง ๆ อาจกล่าวได้ว่า คติความเช่ือเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา คือ ภาพสะท้อนพลังความ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ ในรูปของงานศิลปกรรม โดยปรากฏให้เห็น

หลากหลายรูปแบบตามสภาวะของบุคคล กล่าวคือ งานศิลปกรรมที่สะท้อนเรื่องคติจักรวาลท่ีมีความสัมพันธ์
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กับพระพุทธเจ้า มักพบเป็นงานพุทธศิลป์อยู่ตามวัดวาอาราม ส่วนที่เก่ียวข้องกับพระมหากษัตริย์ มักพบในงาน

ศิลปกรรมในพระบรมมหาราชวัง รวมทั้งจารีตประเพณีการยกย่องบุคคลให้เปรียบเสมือนพระอินทร์ หรือพระ

โพธิสัตว์ตามคติในพุทธศาสนา และเป็นสมมุติเทพตามคติของพราหมณ์5 โดยเฉพาะคติไตรภูมิในงานจิตรกรรม

ไทยแบบประเพณีที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

 เน้ือหาของภาพเขียนเรื่องคติไตรภูมิแสดงให้เห็นถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดผ่าน

ภาพเล่าเรื่องและรูปสัญลักษณ์ของภพภูมิต่าง ๆ โดยสามารถสะท้อนถึงความลึกซึ้งของหลักพุทธธรรม ด้วย

รูปแบบงดงามเป่ียมไปด้วยคุณค่าทางศิลปะ อันเป็นผลิตผลทางด้านพุทธิปัญญาของมนุษย์6 ส่วนใน

รายละเอียดของภาพยังสามารถสะท้อนสภาพวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมวัฒนธรรมไทยใน

ท้องถิ่นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ัน จิตรกรรมไทยยังทําหน้าที่เป็นสื่อศิลปะที่เข้าถึงประชาชนได้อย่าง

กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพสูงในการสื่อสารกับคนทุกระดับ โดยเฉพาะการปลูกฝังความคิดความเช่ือทาง

ศีลธรรมและจริยธรรม ช้ีให้เห็นโทษของการทําช่ัวและผลของการทําดีให้แก่ชาวพุทธ ด้วยการแสดงออกใน

รูปแบบทางศิลปกรรมที่หลากหลาย และมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป  

อน่ึง งานศิลปกรรมร่วมสมัยที่ต้องการสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย  โดยศิลปินนําเสนอแนวคิด

ไทย ด้วยรูปแบบและเทคนิควิธีการแบบใหม่ เช่น การสร้างสรรค์ผลงานชุดธรรมศิลป์ โดยศาสตราจารย์เกียรติ

คุณชลูด น่ิมเสมอ ผลงานชุดจักรวาล โดยอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี โครงการสร้างสรรค์ ภาพไตรภูมิสมัยรัชกาลที่ 9 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง โครงการวิจัยเรื่อง 

การตีความคําสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย โดยศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี และ

จิตรกรรมฝาผนังคติจักรวาลภายในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร เป็นต้น  ดังน้ัน การ

สืบทอดความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยฐานคิดว่าวัฒนธรรมไม่ใช่ภาพที่หยุดน่ิง แต่เป็น

ภาพเคลื่อนไหว  และวัฒนธรรมคือความคิดสร้างสรรค์7 ที่สามารถปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วในสังคมปัจจุบันได้  ดังน้ัน การสร้างสรรค์ผลงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของ

คติความเช่ือเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในงานจิตรกรรมล้านนา และนําความรู้ที่

                                          
5 วิไลรัตน์  ยังรอด. การศึกษาภาพภูมิจักรวาลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: ปริญญา

นิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540. หน้า 68. 
6 ศิลป์ พีระศรี. บทความข้อเขียนและงานศิลปกรรมของศาสตราจารย์ ศิลป์  พีระศรี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2545. หน้า 103. 
7 อานันท์ กาญจนพันธุ์. การวิจัยในมิติวัฒนธรรม. เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2542. หน้า 21. 
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ได้รับจากการศึกษามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่นําเสนอแนวคิดไทยเพ่ือให้

เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความภาคภูมิใจ  ความมั่นใจในวัฒนธรรม และช่วยกระตุ้นให้เกิด

ความรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค ์

1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของคติความเช่ือเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา 

2. เพ่ือศึกษาแนวคิด รูปแบบและกรรมวิธีการสร้างงานจิตรกรรมล้านนาที่สะท้อนคติความเช่ือเรื่อง

ไตรภูมิ 

3. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยรูปแบบศิลปะแนวจัดวาง โดยการสังเคราะห์องค์ความรู้

เก่ียวกับคติความเชื่อเร่ืองไตรภูมิในงานจิตรกรรมล้านนา นํามาเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการ

สร้างสรรค์ 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

ดําเนินการสร้างสรรค์โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ (Art Creative Research) เป็นซึ่งมี

กระบวนการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ทําการศึกษาประวัติความเป็นมาของคติความเช่ือเรื่องไตรภูมิในพุทธศาสนา และศึกษา 

แนวคิด สัญลักษณ์ รูปแบบทางศิลปกรรมของงานจิตรกรรมล้านนาที่สะท้อนคติความเช่ือเรื่องไตรภูมิและ

จักรวาลวิทยาพุทธศาสนา  

ส่วนที่ 2  การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย  โดยสังเคราะห์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในส่วนที่ 1 มา

เป็นแนวทางและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ด้วยรูปแบบศิลปะแนวจัดวาง  

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

1. คติความเช่ือเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา คือ ผลผลิตทางภูมิปัญญาอันลุ่มลึกใน

การอธิบายลักษณะของจิตวิญญาณ ด้วยวิธีการสร้างจินตภาพที่สะท้อนถึงรูปลักษณ์ของธรรมชาติฝ่าย

นามธรรม เพ่ืออธิบายโครงสร้างของจิตใจมนุษย์ โดยการสร้างสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ นํามาเปรียบเทียบให้

สอดคล้องกับรูปธรรมบางส่วนจากประสบการณ์ในโลกแห่งวัตถุของมนุษย์ในยุคสมัยโบราณ โดยเฉพาะใน
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บริบทของสังคมวัฒนธรรมล้านนา คติความเช่ือเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในพระพุทธศาสนายังเป็น

รากฐานสําคัญของภูมิปัญญาด้ังเดิม ที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในสังคมและวัฒนธรรม โดยถ่ายทอดผ่าน

ทางวรรณกรรมและงานศิลปกรรม  

2. จิตรกรรมล้านนาที่มีเน้ือหาเก่ียวกับคติความเช่ือเร่ืองไตรภูมิและจักรวาลวิทยามีทั้งที่ปรากฏอยู่ใน

ภาพเขียนเล่าเร่ืองพุทธประวัติ ชาดก วรรณกรรมพ้ืนบ้าน อาทิ จิตรกรรมฝาผนัง, สมุดภาพไตรภูมิ, พระบฏ 

และสื่อความหมายด้วยรูปทรงสัญลักษณ์ อาทิ ลายรดนํ้า, ลายคํา, ลายดาวเพดาน รูปแบบและกรรมวิธีในการ

สร้างสรรค์งานจิตรกรรมล้านนามีลักษณะเด่นและสามารถสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์โดยสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ

งานศิลปกรรมแขนงอ่ืน ๆ ภายในพุทธสถานล้านนาแบบเป็นองค์รวม ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม และ

สถาปัตยกรรม ทั้งน้ี สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ ยังทําหน้าที่เป็นสื่อศิลปะที่สะท้อนความหมายอันลึกซึ้งของ

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

3. การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยนําความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา มาเป็นแรงบันดาลใจ

และแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน รูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) ด้วยแนวความคิด วัสดุ 

กระบวนการสร้างสรรค์ ที่สามารถแสดงออกถึง ความเลื่อมใสศรัทธาต่อหลักพุทธธรรมผ่านรูปทรงสัญลักษณ์ที่

ตีความหมายจากจากคติความเช่ือเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในงานจิตรกรรมล้านนา อาทิแนวคิดเรื่อง 

โลกุตตรภูมิ สังสารวัฏ อนันตจักรวาล และฉัพพรรณรังสี 

ที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

1. แนวคิดโลกิยะ-โลกุตตระ  โลกิยะภูมิ คือ ปริมณฑลแห่งภพภูมิทั้ง 3 หรือไตรภูมิ คือ กามภูมิ รูปภูมิ 

และอรูปภูมิ สรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิด-ดับวนเวียนอยู่ในสามภูมิน้ี ไม่มีที่สิ้นสุด เรียกว่า “วัฏสงสาร” ส่วน 

โลกุตตระภูมิน้ัน หมายถึง ภูมิที่ยอดเย่ียมเหนือโลก หรือพ้นไปจากโลก คือ พระนิพพาน โลกุตตระภูมิมี

ลักษณะความเป็นไปตรงกันข้ามโลกิยะภูมิทุกอย่าง กล่าวคือ สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกิยะภูมิต้องอยู่ภายใต้กฎ

ไตรลักษณ์ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา8  

2. สัญลักษณ์สังสารวัฏ และปฏิจจสมุปบาท ลักษณะสําคัญที่สุดประการหน่ึงของโลกิยะภูมิก็คือ วัฏฏ 

หมายถึง การวนเวียน การเวียนเกิด เวียนตาย หรือ เวียนว่ายตายเกิด ด้วยอํานาจของกิเลส กรรม และวิบาก 

                                          
8 ฟ้ืน  ดอกบัว. พุทธปรัชญาแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์ศยาม, 2550 หน้า 311. 
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เรียกว่า ไตรวัฏ มีความหมายถึง วัฏฏะ 3 หรือวงจร 3 ส่วนของปฏิจจสมุปบาทซ่ึงหมุนเวียนสืบเน่ืองต่อกันไป 

ทําให้มีการเวียนว่ายตายเกิด หรือเกิดวงจรแห่งทุกข์ ได้แก่ กิเลส กรรม และวิบาก9  

3. แนวคิดเรื่องอนันตจักรวาล ความหมายของ อนันตจักรวาล คือ จักรวาลจํานวนมากมายนับไม่ถ้วน 

โลกจักรวาลท่ีเราอาศัยอยู่เป็นเพียงส่วนหน่ึงของอนันตจักรวาล ซึ่งมีขนาดกว้างใหญ่ไม่อาจหาขอบเขตได้ และ

ประกอบด้วยจักรวาลต่าง ๆ จํานวนมากมาย โดยแต่ละจักรวาลมีลักษณะและองค์ประกอบต่าง ๆ เหมือนกัน

ทั้งสิ้น แม้กระนั้น จักรวาลทั้งปวงก็ยังมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่มีจักรวาลหรือโลกธาตุใดคงที่ถาวร ทั้งน้ี 

แนวคิดเรื่องอนันตจักรวาล ยังทําหน้าที่เช่ือมโยงกับหลักธรรมเร่ือง ไตรลักษณ์ กล่าวคือ โลกและจักรวาล

ทั้งหมดล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ หรือสามัญลักษณะ เน่ืองจากสรรพสิ่งทั้งหลายต้องมีความ

เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัย (อนิจจัง) ไม่สามารถดํารงคงอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดกาล (ทุกขัง) และไม่มี

ตัวตนที่แท้จริง ดังน้ัน จึงไม่สามารถบังคับหรือกําหนดให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ (อนัตตา) โลกและ

จักรวาลย่อมมีการเกิดขึ้น ต้ังอยู่ และดับไป อยู่เสมอเป็นธรรมดา  

นอกจากน้ัน จิตรกรรมดาวเพดานภายในวิหารล้านนา ได้ทําหน้าที่สะท้อนความหมายเชิง

สัญลักษณ์จากแนวคิดอนันตจักรวาล รวมไปถึงการกําหนดตําแหน่งของจิตรกรรมลายดาวเพดาน ยังมีส่วน

สัมพันธ์เช่ือมโยงกับงานศิลปกรรมรูปแบบอ่ืนในอาคาร กล่าวคือ การสร้างลายดาวเพดานจํานวนมากจนเต็ม

พ้ืนที่เพดานของวิหารน้ัน ก็เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ของแนวคิดเรื่องจักรวาลมีอยู่เป็นจํานวนมากมายจนนับไม่

ถ้วน แต่ในวิหารล้านนาบางแห่งอาจจะมีลายดาวเพดานเฉพาะในบริเวณที่ตรงกับตําแหน่งที่ต้ังพระพุทธรูป  

ซึ่งเป็นพระประธาน เพ่ือเป็นการสะท้อนความหมาย เรื่อง พุทธานุภาพของพระพุทธองค์ ในฐานะที่ทรงเป็นผู้

ค้นพบสัจธรรม และเป็นศูนย์กลางของจักรวาลท้ังหลายอย่างชัดเจน 

4. พระฉัพพรรณรังสี หมายถึง รัศมี 6 ประการ ซึ่งเปล่งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้า คือ 1) 

นีล เขียวเหมือนดอกอัญชัน 2) ปีต เหลืองเหมือนหรดาลทอง 3) โลหิต แดงเหมือนตะวันอ่อน 4) โอทาต ขาว

เหมือนแผ่นเงิน 5) มัญเชฐ สีหงสบาท เหมือนดอกเซ่งหรือหงอนไก่ 6) ประภัสสร เลื่อมพรายเหมือนแก้ว

ผลึก10 แสงรัศมีทั้ง 6 ประการน้ี พวยพุ่งแผ่ซ่านออกมาจากพระวรกายพร้อมกัน แสงรัศมีไม่ทําให้เกิดเงาและ

ความร้อน รัศมีน้ีจะเกิดขึ้นแต่เฉพาะพระพุทธเจ้าและเทวดาเท่าน้ัน 

                                          
9 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์คร้ังที่ 9. กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543. หน้า 

86. 
10 พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์คร้ังที่ 9. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

 2543. หน้า 53. 
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5.  สัญลักษณ์ดอกบัว พุทธศาสนิกชนชาวไทยนับแต่สมัยโบราณ ได้นําดอกบัวมาใช้สักการบูชา

พระพุทธรูป พระสงฆ์ เพราะดอกบัวเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธ์ิสะอาด ชาวพุทธจึง

เปรียบดอกบัวกับพระพุทธเจ้า11 นอกจากน้ี ดอกบัวยังเป็นเคร่ืองหมายสําคัญที่ปรากฏอยู่ในวัฒนธรรม

ประเพณีของชาวพุทธ  รวมท้ังการนําสัญลักษณ์ดอกบัวมาใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดเน้ือหาทางธรรม และ

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ในพุทธประวัติ ผ่านทางงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ อยู่เสมอ ดอกบัวมีลักษณะพิเศษ คือ 

เกิด เติบโต เจริญในน้ํา แต่ไม่แปดเป้ือนนํ้าน้ัน เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าทรงอุบัติในโลก แต่ไม่ถูกครอบงํา

ด้วยโลกธรรม 

 6. สัญลักษณ์การสักการบูชาด้วยตุง (ธง) ชาวพุทธในล้านนาใช้ตุงหรือธงเป็นเคร่ืองสักการบูชา

พระพุทธรูปและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ แบ่งออกเป็นประเภทตามที่ใช้พิธีกรรม ตุงเป็นเคร่ืองสักการะท่ีทําด้วยวัสดุหลาย

ชนิด อาทิ ผ้า กระดาษ ไม้ นอกจากน้ี ตุงไชย หรือ ธงไชย เป็นธงที่ใช้ในงานมงคล โดยมีคติความเช่ือในการ

ถวายธงไชย คือ ปรารถนาจะให้สร้างบุญกุศลและมงคลแก่ตนเอง สร้างบุญกุศลอุทิศแด่บรรพชน  เป็นเครื่อง

สักการะถวายเป็นพุทธบูชา ชาวล้านนามีความเช่ือว่าการถวายธงไชยหรือตุงไชย เป็นบุญกุศลที่ย่ิงใหญ่ ดัง

ปรากฏเรื่องราวในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา กล่าวว่า คนถวายธงเมื่อสิ้นชีวิตแล้ว ต้องไปตกนรก จะมีหางตุงหย่อน

ลงไปให้เกาะเกี่ยวพาตนเองขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ได้ อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที หมายถึง การ

ถวายธงไชยอุทิศแก่บรรพบุรุษของตน โดยต้ังความปรารถนาว่าบุคคลเหล่าน้ันจะพ้นจากความทุกข์ในอบายภูมิ

และได้ไปเกิดในสุคติภูมิ12  

7. สัญลักษณ์การผังและการกําหนดทิศของพระอุโบสถในวัฒนธรรมล้านนา คติในการสร้างและการ

กําหนดผังพระอุโบสถ และพระวิหารล้านนา มีลักษณะเป็นรูปทรงสัญลักษณ์ หมายถึง ยาน หรือสําเภา หรือ

เรียกในภาษาพ้ืนถิ่นล้านนา เรียกว่า สะเปาแก้ว สะเปาคํา เป็นพาหนะนําพาเหล่าเวไนยสัตว์ข้ามห้วงนํ้าคือ 

วัฏสงสาร ไปสู่ฝั่งคือ แดนนิพพาน อันเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา นอกจากน้ี การวางแนวแกนของ

รูปทรงสถาปัตยกรรมในการสร้างพระอุโบสถของชาวล้านนา มีคติการกําหนดความหมายเร่ืองทิศเป็นสําคัญ 

กล่าวคือ พระสงฆ์ผู้เป็นปราชญ์และนายช่างในสมัยโบราณ จะกําหนดทิศในการวางผังพระอุโบสถ โดยให้

ด้านหน้าหันไปทางทิศเหนือ ด้วยวิธีการเล็งตําแหน่งดาวช้างหลวง สาเหตุที่เรียกช่ือว่าดาวช้างหลวงน้ันมีที่มา

                                          
11 คณิตา เลขะกุล. บัวราชินีแห่งไม้น้ํา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสวนหลวง ร.๙, 2535. หน้า 58. 
12 มณี  พยอมยงค์. เคร่ืองสักการะล้านนาไทย. เชียงใหม่: ส.ทรัพย์การพิมพ์, 2549. หน้า 145-146. 



  
  

  

                                                                                  นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

1997 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

จากตํานานเรื่องการตายของช้างตามธรรมชาติ จะนอนหันหัวไปทางทิศที่ปรากฏดาวช้างหลวงอยู่เสมอ ทั้งน้ี 

ตําแหน่งของดาวช้างหลวงในทางดาราศาสตร์ คือ ดาวเหนือน่ันเอง ส่วนความหมายของคําว่า โลกุตฺตรธมฺ ใน

ภาษาบาลี เมื่อแยกคําว่าโลกออกแล้ว คําว่า อุตฺตร หรือ อุตฺตโร แปลว่า สูงสุดหรือทิศเหนือ แม้ในพระสูตรก็มี

เน้ือหากล่าวถึงเรื่องทิศเหนือในพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ เช่น ตอนประสูติ และปรินิพพาน เป็นต้น  

แนวความคิด  

 ต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแนวคิดคติจักรวาลวิทยาพุทธ

ศาสนาในงานจิตรกรรมล้านนา โดยเลือกสรรแนวคิดเชิงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการศึกษา โดยเฉพาะ

แนวคิดเรื่องโลกุตตระภูมิ และสังสารวัฏ นําเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางในการสร้างสรรค์ ด้วยรูปแบบ

ศิลปะแนวจัดวาง โดยติดต้ังภายในห้องจัดแสดงผลงาน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 4 เมตร เพ่ือแสดง

ให้เห็นวัฒนธรรมวิธีคิด อันเป็นผลผลิตทางพุทธิปัญญาของชาวพุทธ ตลอดจนเป็นสื่อศิลปะที่สะท้อนคุณค่า

และความหมายของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 

โครงสร้างของรูปทรง 

 ลักษณะโครงสร้างรูปทรงผลงานศิลปะแนวจัดวาง มีลักษณะผสมผสานกันของวัสดุต่าง ๆ ทั้งรูปทรง 2 

มิติ และ 3 มิติ ประกอบด้วย รูปทรงจานโค้งพาราโบลา กระจกสีตัดเป็นวงกลมช้ินเล็ก ๆ เพ่ือใช้ติดบริเวณ

ภายในจานโค้ง แผ่นกระจกเงาตัดเป็นเส้นยาว แผ่นกระจกเงาตัดเป็นรูปทรงวงกลมแผ่นอะคริลิคใสติดฟิล์ม

กรองแสง และไฟฟอลโล หลอด LED 17R 330 W และ7R 230 W ไฟบีม หลอด LED 17R 330 W ที่มี

ปริมาณและความเข้มข้นของแสงมาก (Light Intensity) ซึ่งทําหน้าที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงสว่าง สําหรับใช้ส่อง

ลําแสงไปยังรูปทรงต่าง ๆ ที่ติดด้วยกระจกสี กระจกเงา และแผ่นอะคริลิคใสที่ติดฟิล์มกรองแสง  เพ่ือทําให้เกิด

การสะท้อน และการหักเหของแสงไปในทิศทางที่กําหนดไว้ 

  วัสดุที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นแก้ว แผ่นกระจกเงาและกระจกสี ซึ่งมีที่มาจากคติ

ความเช่ือของชาวพุทธในล้านนา ซึ่งกําหนดคุณค่าและความหมายของแก้ว ให้เป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา 

เป็นของสูงและมีความสําคัญมากกว่าวัสดุชนิดอ่ืน ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในภาษาล้านนาเรียกพระรัตนตรัยว่าแก้ว 

3 ประการ คติการสร้างพระพุทธรูปด้วยแก้วมณี เช่น พระแก้วมรกต พระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) คําว่า 

เวียงแก้ว หรือเมืองแก้ว ในภาษาล้านนา ก็คือช่ือเรียกพระนิพพาน รวมทั้งคติความเช่ือเรื่องปราสาทวิมานบน

สวรรค์และพรหมช้ันต่าง ๆ ก็มีลักษณะเป็นแก้ว ตลอดจนคติการวางผังโบสถ์ วิหาร ในล้านนาซึ่งเป็น
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กลุ่ม
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ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

สัญลักษณ์ของเรือสําเภา เพ่ือใช้ในการข้ามห้วงนํ้า คือสังสารวัฏ ไปถึงฝั่ง คือพระนิพพาน ชาวล้านนานิยม

เรียกว่า สะเปาแก้ว สะเปาคํา เป็นต้น 

ผลงานสร้างสรรค์  

 

 
 

รูปที่ 5 ผลงาน ชื่อ ข้ามสังสารวัฏ ติดตั้งภายในห้องขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 4 เมตร 
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กลุ่ม
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ศิลปะ
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ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

 
รูปที่ 6 ผลงาน ชื่อ ข้ามสังสารวัฏ     
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ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

รูปที่ 7 ผลงาน ชื่อ ข้ามสังสารวัฏ 

 

 

รูปที่ 8 ผลงาน ชื่อ ข้ามสังสารวัฏ 

 



  
  

  

                                                                                  นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

2001 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

ภาพที่ 9 แสงสีทีสะท้อนจากจานโค้งสัญลักษณ์ดอกบวัไปตกกระทบกับแผ่นกระจกเงาและเพดานห้องจัดแสดงผลงาน 
 

 

 

ภาพที่ 10 รายละเอียดภายในจานโค้งรูปทรงสัญลักษณ์ดอกบัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร เทคนิคติดกระจกสี  
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2002 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

การวิเคราะหค์วามหมายเชิงสัญลักษณ์ในผลงานสร้างสรรค ์

1. รูปทรงจานโค้ง วางหงายด้านเว้าขึ้น ภายในติดกระจกสี เป็นรูปสัญลักษณ์ดอกบัว หมายถึง 

โลกุตตมาจารย์ คือ อาจารย์ผู้สูงสุด, ผู้ยอดเย่ียมของโลก ได้แก่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

2. ภายในรูปทรงจานโค้งมีรูปสัญลักษณ์ดอกบัวซ้อนกัน 4 ดอก หมายถึง พระอริยบุคคล 4 ได้แก่ 

พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอานาคามี และพระอรหันต์  

3. แผ่นกระจกเงาจํานวน 8 แผ่น ต่อเป็นเป็นรูปวงกลม วางบนพ้ืนด้านล่างจานโค้งรูปสัญลักษณ์

ดอกบัว หมายถึง โลกธรรม 8  

4. แสงสีที่สะท้อนออกจากกระจกสี 6 สี ได้แก่ สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีคราม สีขาว และสีเลื่อมพราย 

รูปทรงกลมประกอบกันเป็นรูปดอกบัว หมายถึง พระฉัพพรรณรังสี ซึ่งเป็นเครื่องหมายของปัญญาและอํานาจ 

เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้วแผ่รังสีออก สิ่งน้ันย่อมเป็นสิ่งความประเสริฐ สูงสุดในทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ พระ

ฉัพพรรณรังสีทั้ง 6 สะท้อนความหมายเชิงสัญลักษณ์ หมายถึง พระธรรมคุณ 6  

5. การสะท้อนกลับไปมาระหว่างกระจกเงาด้านนูนของรูปทรงจานโค้งกับแผ่นกระจกเงารูปทรงกลม

บนพ้ืนด้านล่าง หมายถึง วัฏฏ คือ ความวน หรือความเวียน ตามหลักธรรมในพุทธศาสนา   

6. รูปทรงจานโค้งรูปสัญลักษณ์ดอกบัว หันจุดศูนย์กลางไปทางด้านทิศเหนือหรือดาวช้างหลวง เพ่ือ

สะท้อนคติความเช่ือเรื่องโลกอุดรหรือโลกุตตระของชาวพุทธในล้านนา 

7. แผ่นอะคริลิคใสรูปทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส ติดแผ่นฟิล์มสะท้อนแสง วางเรียงต่อกันเป็นรูปทรง

สี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุม ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงสร้างการวางผังพระอุโบสถ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่  

อันเป็นสัญลักษณ์ของเรือสําเภาที่นําเวไนยสัตว์ข้ามห้วงนํ้าคือสังสารวัฏ ไปสู่ฝั่งคือพระนิพพาน  

8. แผ่นกระจกเงาแขวนลงมาจากด้านบน ได้รับแรงบันดาลใจมาประเพณีการใช้ตุง (ธง) เพ่ือการ

สักการบูชาพระพุทธเจ้าในวัฒนธรรมล้านนา ส่วนการหมุนและแสงสะท้อนจากแผ่นกระจกเงาที่แขวนลงมา 

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลา 

9. การสะท้อนและการหักเหของแสงไปในอากาศไม่มีที่สิ้นสุด หมายถึง พุทธานุภาพ  
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รูปที่ 11  การวเิคราะห์ความหมายเชิงสัญลักษณ์ในผลงานสร้างสรรค์ 

 

 

รูปที่ 12   การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญลักษณ์ในผลงานสร้างสรรค์ 
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รูปที่ 13   การวิเคราะห์ความหมายเชิงสัญลักษณ์ในผลงานสร้างสรรค์ 

 

สรุปผล  

การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยจากคติความเช่ือเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาในพุทธศาสนา มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของคติความเช่ือเร่ืองไตรภูมิ ที่ปรากฏในงานจิตรกรรมล้านนา 

ตลอดจนสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาเป็นแรงบันดาลใจเพ่ือการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย  

ผลการศึกษาพบว่า คติความเช่ือเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพุทธศาสนา คือ ภูมิปัญญาอันลุ่มลึกในการ

อธิบายลักษณะของจิตวิญญาณ โดยการสร้างจินตภาพที่สะท้อนถึงรูปลักษณ์ธรรมชาติฝ่ายนามธรรม เพ่ือ

อธิบายโครงสร้างจิตใจของมนุษย์ ด้วยสื่อสัญลักษณ์ที่เทียบเคียงให้สอดคล้องกับรูปธรรมจากประสบการณ์ใน

โลกแห่งวัตถุ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสังคมวัฒนธรรมล้านนา คติจักรวาลวิทยาพุทธศาสนายังเป็นรากฐานสําคัญ

ของภูมิ ปัญญาดั้ ง เ ดิม  ซึ่ งสะท้อนพลังความศรัทธาที่มี ต่อพระพุทธศาสนา และความยิ่ งใหญ่ของ

พระมหากษัตริย์ ด้วยวรรณกรรมและศิลปกรรม โดยเฉพาะงานจิตรกรรมล้านนาที่มีเน้ือหาเก่ียวกับคติความ

เช่ือเร่ืองไตรภูมิ มีทั้งที่ปรากฏอยู่ในภาพเขียนเล่าเร่ืองพุทธประวัติ ชาดก วรรณกรรมพ้ืนบ้าน และสื่อ

ความหมายด้วยรูปทรงสัญลักษณ์ รูปแบบและกรรมวิธีในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมล้านนา มีลักษณะเด่น

และมีความหลากหลาย ทั้งน้ี สัมฤทธิผลของการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม สามารถสะท้อนถึงความลึกซึ้ง

ของพุทธปรัชญา ผ่านรูปทรงสัญลักษณ์จากคติไตรภูมิและจักรวาลวิทยาพุทธศาสนาที่ปรากฏในงานศิลปกรรม
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แขนงต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย รูปแบบศิลปะแนวจัดวาง 

ซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นล้านนา เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมวิธีคิด อันเป็นผลผลิตทางพุทธิปัญญาของชาว

พุทธ  
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การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จกัสานกระจูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรวัต  สุขสิกาญจน์ 1* 

 

Beauty of Nature:  

Creative Design of Krachud Basketry Products in Nakhon Si Thammarat  
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บทคัดย่อ   

 การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีแรงบันดาลใจมาจากความงามแห่ง

ธรรมชาติของวัสดุ  และแนวทางในการออกแบบเพ่ือให้มีรูปแบบใหม่  สร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่  ตรงกับความ

ต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน  ยังคงให้ความสําคัญกับวัสดุเดิม  พัฒนารูปแบบให้ร่วมสมัยมากข้ึน  เป็นสินค้าท่ีใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้  และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์  โดยใช้วัสดุหลัก  คือ กระจูด ผสมผสานกับวัสดุอ่ืนในสัดส่วนท่ี

พอเหมาะ  และมีการย้อมสีเพ่ือให้ได้ตามแนวโน้มของแฟชั่น  ผลงานออกแบบสร้างสรรค์เป็นของใช้ของตกแต่งบ้าน  

ประกอบด้วย  กระเป๋า 3 รูปแบบ  ท่ีนั่ง 4  ชุด  และ เสื่อ  6 ผืน  ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นสามารถนําไปใช้งานได้จริง และเน้น

ลวดลายสีสันท่ีทันสมัย เหมาะสมกับยุคสมัย  มีคุณค่าท่ีเกิดจากประโยชน์ใช้สอย  ความงามและศิลปะ  เพ่ิมช่องทางการตลาด  

และอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินได้เป็นอย่างดี  ผลงานสามารถเป็นตัวอย่างในการผลิตแก่ผู้ประกอบการ  วิสาหกิจ  และ

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้   

คําสําคัญ: ออกแบบสร้างสรรค,์ ผลิตภัณฑ์จักสาน, กระจูด, ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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ABSTRACT 

 Creative design of Krachud basketry products in Nakhon Si Thammarat. Inspired comes from the 

natural beauty of the material and designed in a new way, make a difference to existing products, meet 

the needs of today's consumer. Still attach importance to the original material. Develop more 

contemporary styles. It is a product used in daily life, and add value to the product. The main ingredient 

is Krachud mixed with other materials in a reasonable proportion, and dyed to get along with the trend of 

fashion. Creative design products are home decorative item, consisting of 3 bags, 4 seats and 6 pieces of 

mats. All products can be used in real life, and highlight the colorful patterns, suitable for the era. 

Valuable benefits from functional, aesthetic Increase marketing channels, and conservation promotes 

local wisdom, the work can be an example to produce to entrepreneurs and related people for 

commercial distribution.  

Keywords: Creative Design, basketry products, Krachud, local wisdom. 

 

บทนํา 

ที่มาและความสําคญั 

ผลิตภัณฑ์จักสานของไทย  ถือว่าเป็นผลงานออกแบบสร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือใช้สอยใน

ชีวิตประจําวัน  โดยทําขึ้นจากวิธีการ จัก  สาน  ถัก  ทอ  จากวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น  แสดงออกมาใน

รูปแบบของศิลปะ  เพ่ือตอบสนองอารมณ์  ความนึกคิด   มูลเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์จักสานขึ้น คือ 1) 

ความจําเป็นในการดํารงชีวิต  2) สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติตามภูมิศาสตร์  3) ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและศาสนา  จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์จักสานยังคงเป็นเคร่ืองมือเครื่องใช้ที่มีความสําคัญต่อการ

ดํารงชีวิตของคนไทย  และมีลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่น   

ภาคใต้ของประเทศไทยก็เป็นแหล่งหน่ึงของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานมาช้านาน  จนเป็นที่รู้จัก

และยอมรับกันโดยทั่วไปถึงคุณค่าของประโยชน์ใช้สอยและความงาม  วัสดุธรรมชาติที่นํามาจักสานหลายชนิด

ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด เป็นหน่ึงในสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

นครศรีธรรมราช  และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปท้ังประเทศ  โดยแหล่งผลิตที่สําคัญและเป็นแหล่งของวัตถุดิบ

ด้วย อยู่ที่ ตําบลเคร็ง  อําเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ถึงแม้ว่าจะมีการสืบสานในด้านของภูมิปัญญา



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

2008 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

และการผลิตมาช้านาน  แต่ลักษณะของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับผู้บริโภคยุค

ปัจจุบันและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป  ยังคงมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน  

การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงมีแรงบันดาลใจมาจาก

ความงามแห่งธรรมชาติของวัสดุ  และมีแนวทางในการออกแบบเพ่ือสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่  

โดยยังคงให้ความสําคัญกับวัสดุเดิม  พัฒนารูปแบบให้ร่วมสมัยมากขึ้น  เป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้  

และเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดอีกด้วย 

วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดในรูปแบบใหม่  ให้ตรงกับความต้องการของ 

ผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน   

2.  เพ่ือดําเนินการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์  และเพ่ิมช่องทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3.  เพ่ืออนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช   

ขอบเขตของการออกแบบสร้างสรรค ์

1. เป็นการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จกัสานกระจูด  โดยใช้วัสดุหลัก คือกระจูด ผสมผสานกับวัสดุ

อ่ืน ในสัดส่วนที่พอเหมาะและมีการย้อมสีเพ่ือให้ได้ตามแนวโน้มของแฟช่ันและรูปแบบที่ออกแบบ 

2. จัดทําต้นแบบผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด  3 ชุดผลิตภัณฑ์  ในลักษณะที่เป็นของใช้ของตกแต่งบ้าน  

ประกอบด้วย  กระเป๋า  เบาะที่น่ัง  และ เสื่อรองน่ัง   

ขั้นตอนการออกแบบสร้างสรรค ์

1. ศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับวัสดุและผลิตภัณฑ์จักสานกระจดู 

2. ต้ังสมมุติฐานเบ้ืองต้นต่อผลที่คาดว่าจะปรากฏในผลงาน 

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

4. ออกแบบร่าง (Sketch Design) 

5. ลงมือปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน 

6. รวบรวมบันทึกผลและปัญหาที่เกิดขึ้น 

7. จัดทําเอกสารรายงานผลการออกแบบสร้างสรรค์ 

8. นําเสนอผลการออกแบบสร้างสรรค์ 



  
  

  

                                                                                  นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

2009 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

วัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการออกแบบสรา้งสรรค ์

 1. เส้นใยกระจดูที่รีดแล้ว 

 2. เบ้าโฟม 

 3. หนังสังเคราะห์หุ้มบุ 

 4. ฟองนํ้า 

 4. ผ้ากุ๊นขอบ 

 5. หูจับกระเป๋าไม้ 

 6. เข็ม และด้าย 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

1.  ได้ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดในรูปแบบใหม่  ให้ตรงกับความต้องการ 

ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน   

2.  ดําเนินการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์  และเกิดการเพ่ิมช่องทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3.  เกิดการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชไปด้วยในตัว   

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค/์วิธีการดําเนินการวิจัย 

แรงบันดาลใจในการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด  เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งประเทศ  โดยแหล่งผลิตและแหล่งวัตถุดิบที่

สําคัญอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  ถึงแม้ว่าจะมีการสืบสานในด้านของภูมิปัญญาและการผลิตมาช้านาน  แต่

ลักษณะของการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับผู้บริโภคยุคปัจจุบันและวิถีชีวิตที่

เปลี่ยนไป  ยังคงมีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน  

การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด  มีแรงบันดาลใจมาจากความงามแห่งธรรมชาติของ

วัสดุ  และแนวทางในการออกแบบเพ่ือสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่  โดยยังคงให้ความสําคัญกับ

วัสดุเดิม  พัฒนารูปแบบให้รว่มสมัยมากขึ้น  เป็นสินค้าทีใ่ช้ในชีวิตประจําวันได้  และเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับ

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดอีกด้วย 
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2010 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

รูปที่ 1 Mood board  สีสันทันสมัย  ใช้งานได้จรงิ 

 

ออกแบบร่าง (Sketch Design) 

 

รูปที่ 2 แบบร่าง กระเป๋ากระจดู 
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2011 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

รูปที่ 3 แบบร่าง ที่นัง่กระจูด 

 

 

รูปที่ 4 แบบร่าง เส่ือกระจูด 

 

กระบวนวิธีในการผลิตผลงานออกแบบสรา้งสรรค ์

 1. การเตรียมกระจูดเพื่อใช้ผลิต การนํากระจูดมาสานน้ัน จะต้องเตรียมถอนต้นกระจูด เมื่อโตขึ้นเต็มที่

แล้วประมาณ  2-3 ปี และมักจะทําหลังช่วงฤดูฝน  เพราะต้นกระจูดจะขึ้นสูงชะลูดและมีตอกบางสะดวกแก่

การนําไปตําให้แบน จะทําให้ตอกจูดไม่มีรอยแตก  มีความเหนียวนุ่ม  ไม่เปราะแตกง่าย  ส่วนวิธีการถอนน้ัน

จะใช้วิธีรวบปลายหลายเส้นทําให้แน่นแล้วกระตุกหรือกระชากแรง ๆ 
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2012 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

     1.1 คัดขนาด  ใช้วิธีหยิบปลายส่วนที่ย่ืนล้ําเหนือต้นอ่ืนดึงออกไป  ได้กระจูดที่ยาวลงไปจนถึงสั้นที่สุด

เป็นมัด ๆ  มัดหน่ึงจะมีกระจูดประมาณ 500 ตอก หรือ ซี่ มัดกระจูดที่ใส่ได้ครั้งละประมาณ 5  มัด จะนําไป

ตัดปลายทิ้งให้มีความยาวเสมอกัน 

  1.2 ผึ่งแดด  ใช้วิธีต้ังมัดกระจูดในแนวด่ิง  กางออกเป็นฐานหรือวางเรียงกระจูดให้กระจายไปบน

พ้ืนดินซึ่งมีหญ้าขึ้นอยู่เรียบ ๆ ถ้ามีแดดจัด  ใช้เวลาเพียง  2-3 วัน เมื่อกระจูดที่แห้งดีแล้ว  จะนําไปตําหรือทิ่ม

ให้แบน  โดยวิธีเอากระจูดไปวางบนพ้ืนเรียบ ๆ  และใช้เท้าเหยียบยํ่าหรือใช้ของมีนํ้าหนักกลิ้งไปมาจนกระทั่ง

กระจูดแตกหมดทุกตอก 
 

 

รูปที่ 5 กระจูดตากผ่ึงแดด 

 

 

รูปที่ 6 การรีดเส้นกระจูด 
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2013 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

     1.3 ย้อมส ี ย้อมตอกกระจูดในส่วนที่จะนําไปสานเป็นลวดลายเท่าน้ัน  โดยนํากระจูดหลังจากตําให้

แบนเรียบแล้ว  นําไปล้างเอาดินโคลนที่จับติดกับผิวนอกของกระจูดออกให้หมด  แล้วจึงนํากระจูดไปจุ่มในป๊ีบ

สังกะสีที่ใส่นํ้าสีต้มจนเดือด  เมื่อตอกกระจูดดูดนํ้าสีได้ที่แล้ว  ก็แล้วนํามาล้างนํ้าธรรมดาอีกคร้ังแล้วแขวนผึ่ง

แดดให้แห้ง  

  

รูปที่ 7 เส้นตอกกระจูดทีย่้อมสี 

 2. การผลิตผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด  ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด มีขั้นตอนและ

รายละเอียดในการผลิต  พอสรุปได้ดังน้ี 

  2.1 การสาน  การสานกระจูดมีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามชนิดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์    

 

รูปที่ 8 การสานผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด 

  2.2 การประกอบรูปแบบของผลิตภัณฑ์  นํากระจูดที่สานแล้วมาตัดเป็นช้ินส่วนต่าง ๆ ตามแบบและ

ชนิดของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนก่อนการตัดช้ินส่วนเพ่ือประกอบน้ี นําผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนมาทาวานิช หรือเคลือบ

แล็คเกอร์บาง ๆ เพ่ือป้องกันแมลงและรักษาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และรักษารูปทรงของ
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2014 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ผลิตภัณฑ์  โดยทากาวลาเท็กซ์ผสมนํ้าแล้วนําไปตากแดดจนแห้ง  จากน้ันจึงนํามาประกอบกับช้ินส่วนต่างๆ ที่

เตรียมไว้  จนสําเร็จเป็นผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดที่สมบูรณ์ 

  

รูปที่ 9 ขั้นตอนการผลิตกระเป๋ากระจูด 

 

  

รูปที่ 10 ขั้นตอนการผลิตที่นัง่ และเส่ือกระจูด 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานออกแบบสร้างสรรค ์

การออกแบบสร้างสรรค์เป็นการทดลอง (Experimental) เทคนิคกระบวนวิธีและวัสดุที่ใช้  ภายใต้แนวโน้ม

ของการออกแบบ (Trend) และตอบสนองการใช้งานได้ของผู้บริโภคในปัจจุบัน  ซึ่งมีรปูแบบดังน้ี 

1. กระเปา๋กระจูด  เป็นกระเป๋าที่มีสีสันสดใส  กับการใช้งานได้หลากหลายวาระและโอกาส 
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2015 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

  

  

รูปที่ 11 กระเป๋ากระจูด (Colorful Bag) 
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2016 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

  2. ที่นั่งกระจูด  เป็นที่น่ังเหมาะสําหรับรองน่ังเพ่ือกิจกรรมต่างๆ อาทิ  โยคะ  น่ังสมาธิ ฯลฯ      ใช้

งานได้ทุกเพศทุกวัย  กระบวนวิธีการสานเป็นลายขัด  โดยใช้โทนสีสด  เพ่ือความผ่อนคลายและพักผอ่น 

 

  

 

รูปที่ 12 ที่นัง่กระจูด (Easy Sitting) 
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2017 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

3. เสื่อกระจูด  เป็นเสื่อที่เหมาะสําหรับรองน่ังเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ กระบวนวิธีการสานเป็นลายขัด  โดยใช้โทน

สีและลวดลายที่ทันสมัย  สดใส  สนุกสนาน  เพ่ือการใช้งานได้หลากหลายทั้งกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ 

  

  

 

รูปที่ 13 เสื่อกระจูด (Funny Mat) 

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

2018 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

  

  

  

รูปที่ 14 การใช้งานเสื่อกระจูด (Funny Mat) 

 

สรุปผล 

 จากกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด  ซึ่งได้ผลงานทั้งหมดประกอบด้วย  

กระเป๋า 3 รูปแบบ ที่น่ังกระจูด  4  ชุด  และ เสื่อกระจูด 6 ผืน ผลิตภัณฑ์ทุกช้ินสามารถนํามาใช้งานได้จริง 

และเน้นลวดลายสีสันที่ทันสมัย เหมาะสมกับยุคสมัย จึงสรุปผลในด้านของคุณค่าที่เกิดจากประโยชน์ใช้สอย  

ความงามและศิลปะ  การเพ่ิมช่องทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ การอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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 1. ประโยชน์ใช้สอย แบ่งอย่างกว้าง ๆ ได้เป็น คุณค่าที่ได้รับจากประโยชน์ใช้สอยทางกาย  ได้แก่  การ

สร้างผลิตภัณฑ์จักสานเพ่ือเอ้ืออํานวยความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต  เช่น  เพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค

และการประกอบอาชีพ  ในส่วนของผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดน้ันมีความหลากหลายของการใช้งาน เช่น เสื่อทั้ง 

6 ผืน ที่สร้างสรรค์ ก็ใช้สําหรับปูลาดในหลายโอกาส   

 2. ความงามและศิลปะ คุณค่าทางด้านความงามและศิลปะของผลิตภัณฑ์จักสานน้ัน  เกิดจาก

องค์ประกอบต่าง ๆ  ที่อาจวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

  2.1 คุณค่าทางความงามและศิลปะที่เกิดจากรูปทรง  โครงสร้าง  และลวดลาย  จากการวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดในเชิงศิลปะ  จะเห็นถึงความสามารถ  และลักษณะเด่นในการเลือกใช้รูปทรง  

โครงสร้าง  และลวดลายในการสร้างสรรค์ผลงาน  ส่วนใหญ่จะเป็นรูปทรงที่เรียบง่าย  ลักษณะของความสมดุล

ในลักษณะเท่ากันทั้งสองข้าง (Symmetry Balance) ดังเช่น รูปแบบของที่น่ังกระจูดทุกชุด  มีความกลมกลืน

กันดูสบายตา  และลงตัวอย่างสมบูรณ์ในตัวเอง  สามารถใช้โครงสร้างของตัวเองในการวางต้ังและทรงตัว   

     2.2 คุณค่าทางความงามและศิลปะที่เกิดจากการเลือกใช้วัสดุ  รูปทรงกับการเลือกใช้วัสดุของ

ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูด  เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความงดงามและความมีคุณค่าทางศิลปะ  ซึ่ง

จะพบจากการใช้รูปทรงของกระเป๋าแต่ละรูปแบบ  เหมาะสมกับการใช้งานและสะดวกสบาย  ผสมผสานกับ

ความงามท่ีเกิดจากผิว (Texture)  และสีของการย้อม  ความงามของผิวเป็นสิ่งหน่ึงช่วยให้เกิดความงามและ

คุณค่าทางศิลปะได้อีกลักษณะหน่ึง   

  2.3 คุณค่าที่เกิดจากการแสดงออก  การทําผลิตภัณฑ์จักสานเป็นกระบวนวิธีสร้างสรรค์ลักษณะหน่ึง  

ที่มีองค์ประกอบต่าง ๆ หล่อหลอมเข้ากับกระบวนการทางเทคนิคด้วย  ดังน้ัน  ผลิตภัณฑ์จักสานกระจูดจึงมี

การแสดงออกของผู้สร้างสรรค์แฝงอยู่ด้วย      

 3. การเพ่ิมช่องทางการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน  จําเป็นจะต้องมีแนวคิดด้านการตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างความแตกต่าง   โดยจะต้องสามารถสนองความต้องการ (Need) ต่อการใช้งานของผู้บริโภค

และมีความเหมาะสมกับการใช้ในแต่ละสถานการณ์  จําเป็นต้องมีคุณภาพ (Quality) ของผลิตภัณฑ์ ที่มี

มาตรฐานในการผลิต  ตลอดจนความนําสมยั (Fashioned Perception) ซึ่งผลิตภัณฑ์      จักสานกระจูดที่

ออกแบบมาจะต้องเข้ายุคสมัยได้ทั้งในด้านสีสัน รูปทรง และการใช้งาน 

 4. การอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นการสืบสานที่เข้ากับยุคสมัย บางครั้งไม่จําเป็นต้องเป็น

รูปแบบด้ังเดิมเสมอไป  แต่ต้องออกแบบและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้อยู่ได้ทุกยุคทุกสมัย 
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บทคัดย่อ   

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์โดยใช้วิธีการวิจัย

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  นําเทคนิค AIC มาใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  ผลการวิจัยพบว่า

กลุ่มเคร่ืองถมนาเรียงมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์  มีผู้เข้าร่วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับถมเงิน

นครในเชิงพาณิชย์จํานวน 13 คน  มีแนวทางหลักในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  คือ 1) ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ยังคงคุณค่า

ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  2) มีกรรมวิธีการผลิตท่ีง่ายในเชิงช่าง  3) มีความสวยงามและความน่าสนใจในรูปแบบท่ีแปลกใหม่  4) 

ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน 5) ราคาท่ีซ้ือได้โดยการตัดสินใจเพียงเล็กน้อย  ได้แบบร่างผลิตภัณฑ์ จํานวน 23 แบบ ได้

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 10 ชิ้นงาน  กลุ่มเคร่ืองถมนาเรียงประยุกต์ใช้ต้นแบบเพ่ือการพัฒนาเป็นรูปแบบท่ีหลากหลายตามแนวทาง

ตนเอง  จํานวน 12 ชิ้นงาน  และสามารถนําไปจําหน่ายได้  ผลการประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบเคร่ืองประดับถมเงินนคร

เชิงพาณิชย์ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.43  ได้แกนนําเยาวชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

เคร่ืองประดับถมเงินนคร  ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับถมเงินนครเชิง

พาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการลดต้นทุนและลดเวลาในการผลิต  รูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีได้มีผลในการเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย

ใหม่  เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม   

คําสําคัญ: เคร่ืองประดับถมเงินนคร, การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์, กลุ่มเคร่ืองถมนาเรียง 
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ABSTRACT 

 This research has aimed to design and develop Nakhon Niello Silver Jewelry commercial product 

by AIC technique to apply tools to the participatory action development. Research results found that Na 

Riang nielloware group are pleased to develop Jewelry product are 13 members. The developing ways of 

products are: 1) new product still valuable of wisdom 2) easy to produce in simple mechanic 3) beautiful 

and exotic 4) size suitable for use 5) purchase price was decided by just a little. Has a sketch design of 23 

different products and prototype 10 piece of work. Na Riang nielloware group application prototype to 

develop a variation on the guidelines themselves 12 piece of work and can be sold. Results evaluation of 

design and develop Nakhon Niello Silver Jewelry commercial product is appropriate at a high level mean 

4.43, youth leaders have developed Nakhon Niello Silver Jewelry product. Results benefit the community 

in the development of Nakhon Niello Silver Jewelry commercial product, to reduce costs and production 

time, a new product, which has resulted in a new target group. There was a substantial commercial 

benefits. 

Keywords : Nakhon Niello Silver Jewelry, Development of Commercial Products,  

               Na Riang nielloware group. 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้กําหนดตําแหน่งและทิศทางของจังหวัด  โดยกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 

จังหวัดนครศรีธรรมราช คือ “นครแห่งการเรียนรู้ เกษตร ท่องเที่ยว น่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง”สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 “ยุทธศาสตร์การสร้าง

ฐานการผลิตที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล” มีการกล่าวถึงการพัฒนาภาค

การผลิตสินค้าและการบริการบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดยส่งเสริมการใช้ความสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

สินค้าและบริการ การส่งเสริมและพัฒนาสาขาธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ

สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  สนับสนุนให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ทํางานแบบบูรณาการ ทั้งงาน

ตามนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  ซึ่งมีอยู่มากมายหลายประเภท  
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2023 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

เครื่องถมเป็นที่รู้จักกันในฐานะศิลปหัตถกรรมช้ันสูงที่เก่าแก่  สีดําสนิทของนํ้ายาถมท่ีซึมแทรกอยู่บน

ร่องริ้วอันอ่อนช้อยงดงามของลวดลายไทย  ส่งผลให้ภาชนะหรือเคร่ืองประดับเน้ือเงิน เน้ือทองดูโดดเด่นสูงค่า

ขึ้น  ช่างถมที่ถือกันว่าฝีมือดีที่สุดคือช่างถมเมืองนครศรีธรรมราช  เราจึงมักได้ยินช่ือเสียงของเคร่ืองถมในนาม

เครื่องถมนคร  โดยเฉพาะกลุ่มเคร่ืองถมเงินนาเรียง  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ของจังหวัดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของประดับตกแต่ง  ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานได้มี

เอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นอย่างยิ่ง  แต่เน่ืองด้วยกระบวนการผลิตและรูปแบบที่มีอยู่ยังคงเป็นแบบด้ังเดิม ไม่ว่า

จะเป็นภาชนะหรือเคร่ืองประดับก็ตาม ทําให้ราคาของเครื่องถมค่อนข้างสูง  และมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ไม่

สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลายหลาย   

จากปัญหาและประเด็นสําคัญดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงิน

นครเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงพาณิชย์ ให้เกิดรูปแบบใหม่ที่แสดงคุณค่าและอัตลักษณ์ของเคร่ืองประดับถมเงิน

นคร และความต้องการของชุมชนผู้ผลิต คือกลุ่มเครื่องถมเงินนาเรียง  เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบที่มีทั้งความ

สวยงาม  ร่วมสมัย  มีคุณค่า และยังคงความเป็นอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาด้ังเดิมของเคร่ืองถมนครเอาไว้  

สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคตามยุคสมัย  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชน  และกลุ่มผู้ผลิตสามารถต่อยอด

ในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานได้เองและขยายสู่เศรษฐกิจระดับประเทศเพ่ิมขึ้นด้วย 

 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือออกแบบและพัฒนาเคร่ืองประดับถมเงินนคร 

2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่งประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1.  กลุ่มผู้ผลิตสามารถออกแบบและพัฒนาเคร่ืองประดับถมเงินนครได้ 

 2.  ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนคร  สามารถจัดจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ 

 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 

 เครื่องประดับถมเงินนคร : การพัฒนาเชิงพาณิชย์ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการออกแบบและพัฒนา

เครื่องประดับถมเงินนครให้มีรูปแบบใหม่ที่แสดงคุณค่าและแสดงอัตลักษณ์ภูมิปัญญาด้ังเดิมของเครื่องถมนคร
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ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

เอาไว้แต่สามารถจัดจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้  โดยใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้การวิจัยบรรลุ

ตามความมุ่งหมายของการวิจัยที่วางไว้ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่  ทําการศึกษากลุ่มเครื่องถมเงินนาเรียง  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัด

นครศรีธรรมราช   

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา  ได้กําหนดขอบเขตของเน้ือหาตามวัตถุประสงค์  เพ่ือออกแบบและพัฒนา

เครื่องประดับถมเงินนคร  ทีใ่ช้ประดับร่างกาย ในส่วนของศีรษะ และลําตัว 

3. ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง  ได้จากการเลือกแบบเจาะจง คือ กลุ่มเครื่องถมเงินนาเรียง  

อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนทําการวิจัยโดยเริ่ม

จากการลงสํารวจ  ศึกษากลุม่เคร่ืองประดับถมเงินและทําการคัดเลือกกลุ่มเคร่ืองถมเงินนาเรียง  เพราะกลุ่ม

เครื่องถมเงินนาเรียงมีความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับถมเงิน 

ขั้นตอนดําเนนิการวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น โดยทําการคัดเลือกชุมชน  สร้างสมัพันธภาพกับชุมชน  และ

เตรียมคนในการดําเนินงาน 

 ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนคร มีขัน้ตอนในการดําเนินการวิจัย

ภาคสนามด้วยการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมร่วมกับนักออกแบบและชุมชน  

 ขั้นตอนที่ 3  สรุปผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครือ่งประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์  

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  

                                                                                   นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

2025 

กลุ่ม
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ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ขั้นตอนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  การศึกษาแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหา 

1.  การศึกษาและวิเคราะห์

3.  การวางแผนดําเนินการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหา 

4.  การปฏิบัติตามแผน 

5.  การติดตามและประเมินผล 

-  ศึกษาชุมชน 
-  วิเคราะห์ปัญหาชุมชน 

-  กําหนดวัตถุประสงค์ 
-  กําหนดกิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
-  กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 

-  ดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 

-  ติดตามผล 
-  ประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 

 

-  พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ใน
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์             
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สร้าง 

สรรค์ 

วิธีการดําเนนิการวิจัย  

 

 
 

 

 

 

ระยะเวลา วิธีดําเนินการวิจัย เป้าหมาย 
 

เดือนที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
ศึกษารูปแบบและกรรมวธิีการผลิตเครื่องประดับถม
เงินนคร  ศึกษาแนวโน้มและความต้องการของ
ผู้บริโภคในด้านเครื่องประดับในปัจจุบัน 
กิจกรรม : แลกเปล่ียนความรู้ทกัษะและ
ประสบการณ์เพื่อใหเ้กิดความเข้าใจสภาพปัญหา  
ข้อจํากัด  ความต้องการและศักยภาพในการพฒันา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
วัสดุอุปกรณ ์ เทคนิค  เคร่ืองมือ : การสังเกตและ
การสัมภาษณ ์
บุคลากร  ผู้ให้ข้อมูล : ผู้วิจัยและชุมชนผู้ผลิตร่วม
ระดมความคิดเห็นเพื่อวเิคราะห์ข้อมูล 
 
ศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรม : พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ 
ในการพัฒนารปูแบบผลิตภัณฑ์  
วัสดุอุปกรณ ์ เทคนิค  เคร่ืองมือ : การสังเกต 
และการสัมภาษณ ์
บุคลากร  ผู้ให้ข้อมูล : คณะผู้วิจัยและชุมชนผู้ผลิต
ร่วม 
ระดมความคิดเห็นเพื่อพจิารณาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการผลิตชิ้นงาน 

 
 
ได้ผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อนํามาเป็นขอ้มูลประกอบการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ และนําเสนอผล
การศึกษาด้วยวธิีการพรรณนาและ
ตารางการแสดงข้อมูลตามประเด็น
ที่กําหนด 

 
 

 
 
 
ได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์  และนําเสนอผล
การศึกษาด้วยวธิีการพรรณนาและมี
ภาพประกอบในบางตอน 
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ระยะเวลา วิธีดําเนินการวิจัย เป้าหมาย 
 

เดือนที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
วางแผนดําเนนิการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรม : กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงาน 
วัสดุอุปกรณ ์ เทคนิค  เครื่องมือ : การระดม 
ความคิดเห็นและการสังเกต   
บุคลากร  ผู้ให้ข้อมูล  : คณะผู้วิจัยและชุมชน
ผู้ผลิต 
ร่วมวางแผนดําเนินการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 

 

 
ได้แผนงานและหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการดําเนินงาน  
และนําเสนอผลการศึกษาด้วย
วิธีการพรรณนาและตารางการ
แสดงข้อมูลตามประเด็นที่กําหนด 
 
 

 
เดือนที่ 3-8 

 

 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรม : ดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ตามแผนดําเนินการที่กําหนดไว้ 
วัสดุอุปกรณ ์ เทคนิค  เครื่องมือ : แผนการ
ดําเนินงาน  อุปกรณ์การทําต้นแบบและการ
สังเกต   
บุคลากร  ผู้ให้ข้อมูล  : คณะผู้วิจัยและชุมชน
ผู้ผลิต 
ร่วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 

 
 
การออกแบบร่าง  การพัฒนา
รูปแบบ การทาํหุ่นต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ ทดลองขายและ
ประเมินผล 
เสนอผลการศกึษาด้วยวิธีการ
พรรณนาและมีภาพประกอบใน
บางตอน 

 

เดือนที่ 9 
 
การติดตามและประเมินผล 
กิจกรรม :  
การติดตาม  ติดตามผลว่าการดําเนินการเป็นไป
ตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่  ตรงตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด  มีอะไรบ้างที่ต้อง
แก้ไข  มีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่  อย่างไร 
วัสดุอุปกรณ ์ เทคนิค  เครื่องมือ : แบบติดตาม
ผลและการสังเกต   
บุคลากร  ผู้ใหข้้อมูล   : ชุมชนผู้ผลิต 
การประเมินผล  นําแบบประเมินผลงานการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไปให้ผู้ให้ข้อมูล
ประเมินผลงานว่า 
มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
  

 
 
 
 
ได้ติดตามผลการดําเนินงานและ
ได้ทราบถึงการประเมินผลงาน
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  
ผู้วิจัยและชุมชนผู้ผลิตได้ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วม
สรุปผลการดําเนินการเสนอผล
การศึกษาด้วยวิธีการพรรณนา  มี
ภาพประกอบในบางตอนและ
ตารางประกอบความเรียง  
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ผลการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนทําการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 1. ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการทําวิจัย 

  จากการศึกษาใน เ บื้อ งต้นผู้ วิจัย ได้คัดเลือกชุมชนที่เหมาะสมในการทําวิจัย  คือ  กลุ่ม

เครื่องถมนาเรียง 19/4 หมู่ 2 ตําบลนาเรียง  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพราะเป็นกลุ่มที่มี

สมาชิกในกลุ่มทําเคร่ืองถมเป็นอาชีพหลัก  เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการเคร่ืองถม  มีความต้องการที่จะ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายหรือเหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและพร้อมที่จะเข้าร่วม

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

 2. ผลการสร้างสัมพนัธภาพกับกลุ่มผู้ประกอบการ 

  หลังจากที่ได้คัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผู้วิจัยก็ได้สร้างสัมพันธภาพ  โดย

การเข้าสู่กลุ่มผู้ประกอบการเป็นระยะ  สรา้งความคุ้นเคยโดยการพบปะพูดคุยแนะนําตัว  เกิดการยอมรับและ

ไว้วางใจ  และได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มเคร่ืองถมนาเรียง  เพ่ือร่วมกับกลุ่มในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์  

 

ระยะเวลา วิธีดําเนินการวิจัย เป้าหมาย 

 วัสดุอุปกรณ ์ เทคนิค  เครื่องมือ : แบบ
ประเมินผล 
และการสังเกต   
บุคลากร  ผู้ใหข้้อมูล   : ชุมชนผู้ผลิต  
ผู้เช่ียวชาญในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  
ผู้บริโภค   

 

 

เดือนที่ 10 
 

 
 

 
 

 
นําเสนอต้นแบบการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
กิจกรรม : นําเสนอผลสรุปของผลงานการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์  นําเสนอผลการวิจัยที่เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนผู้ผลิต 
วัสดุอุปกรณ ์ เทคนิค  เครื่องมือ : ผลงาน
ต้นแบบบุคลากร  ผู้ใหข้้อมูล  : คณะผู้วิจัย 

 

 
เผยแพร่ผลงานการวิจัย 
เสนอผลการวิจัยด้วยรายงาน 
ฉบับสมบูรณ ์
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 3. ผลการเตรียมคนในการดําเนนิงาน 

  ผู้วิจัยได้ทําการติดต่อประสานงานกับบุคคลสําคัญในชุมชนท้องถิ่น  ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ

ทําเคร่ืองถม  คือนายระไว  สุดเฉลยอาจารย์สอนแผนกวิชาศิลปหัตถกรรมและเครื่องประดับที่วิทยาลัย

ศิลปหัตถกรรม ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญในด้านการทําเครื่องถม หัวหน้ากลุ่มเครื่องถมนาเรียงคือนางสาวกัญจนพร 

แพรพระนาม  นักออกแบบเคร่ืองถมคือ  นายเสกสันต์  และนายเสกสิทธ์ิ  คงอ่อน  ตัวแทนกลุ่มเยาวชนที่

สนใจการทําเครื่องถม คือ นายพีรพล  แพรพระนาม  ทําให้ได้แกนนําในการประสานงานเพ่ือการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์   

 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับถมเงินนครใน

เชิงพาณิชย์ 

 1.  ผลการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 

  1.1  ผลการศกึษาชุมชน 

   1.1.1  จุดเร่ิมต้นของการทําผลิตภัณฑ์เครื่องถม  เน่ืองจากประธานกลุ่มคือคุณกัญจนพร  

แพรพระนาม  ได้ฝึกปฏิบัติการทําถมกับน้าชาย  คือ  นายไสว  ฝั่งชลจิตร ต้ังแต่อายุ 16 ปี และได้ชักชวน

น้องๆ มาฝึกทําถมจนเกิดความชํานาญ  จนปีพ.ศ. 2546 ได้ร่วมกันจัดต้ังกลุ่มด้วยเงินลงทุน 30,000 บาท  ปี 

พ.ศ. 2547 ได้เข้าร่วมคัดสรรได้ระดับ 5 ดาว  ปีพ.ศ. 2549 ได้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการจัดทําบัญชี

วิเคราะห์ต้นทุน ปีพ.ศ. 2553 ได้รับการคัดสรรระดับ 5 ดาว  การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา 35 ปี  

ของการทํางานเคร่ืองเงินตามรอยน้าชายที่ช่วยฝึกอบรมมาจนถึงทุกวันน้ี  และได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานภาครัฐ  โดยพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เข้ากลุ่ม OTOP  ในปีพ.ศ. 2546  จนถึงปัจจุบัน 

ได้เข้าร่วมเรียนรู้อบรม  พัฒนาผลงานมาโดยตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้การทําถมให้กับเยาวชนใน

ท้องถิ่น  ได้จัดต้ังกลุ่มส่งเสริมอาชีพเยาวชน  ที่หมู่ 2 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช  วัตถุประสงค์

ของการจัดต้ังกลุ่มก็เพ่ือต้องการรายได้เสริมให้กับเยาวชน  เพ่ือสร้างความสามัคคีในชุมชนและเพ่ือให้มีการ

ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นหลัง ปัจจุบันมีหัวหน้ากลุ่มคือ  นายพีรพล แพรพระนาม 

  ปัญหาของกลุ่มในการดําเนินงานในขณะน้ีคือ  รูปแบบของผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องถมนาเรียงมี

รูปแบบที่ไม่หลากหลายและราคาค่อนข้างสูง มีลูกค้าในกลุ่มเฉพาะ  ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
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หลากหลาย  ทางกลุ่มเครื่องถมนาเรียงมีความต้องการท่ีจะพัฒนารูปแบบสินค้าให้มีทั้งความสวยงาม ร่วมสมัย  

มีคุณค่า  แต่ยังคงต้องการให้คงความเป็นอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาด้ังเดิมของเครื่องถมนครเอาไว้  ผู้วิจัยจึงได้

ข้อสรุปร่วมกับกลุ่มเครื่องถมนาเรียงว่า  สมาชิกในกลุ่มต้องการส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ในลักษณะของการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่มกับ

คณะผู้วิจัยเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนได้ในอนาคต  

   1.1.2  ผลการศึกษาภูมิหลังเก่ียวกับการทําผลิตภัณฑ์เครื่องถมเงินนคร  เครื่องถมเป็นงาน

ศิลปหัตถกรรมที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว  โดยเฉพาะเคร่ืองถมเมืองนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นงานหัตถก

กรรมพ้ืนบ้านด้ังเดิมที่ชาวบ้านใช้เวลาว่างจากการทําไร่ทํานามาประดิษฐ์เครื่องใช้ในชีวิตประจําวันอันประณีต

งดงาม  และสูงค่าด้วยวัสดุที่นํามาใช้  เครื่องถมเงินจะทําด้วยโลหะเงินสีขาวบริสุทธ์ิ  แกะสลักลวดลาย  แล้ว

ลงยาถมสีดํา  นําไปตะไบ  ใช้กระดาษทรายขัด  แรเงา  จนเกิดเป็นลวดลายสีเงินบนพ้ืนสีดําสนิท  และหัวใจ

ของการทําเคร่ืองถม คือ การขึ้นรูปและสามารถทํารูปพรรณของชิ้นงานได้อย่างไม่มีขีดจํากัด  สวยงามถูกตา

ต้องใจผู้พบเห็น และจะเป็นความโดดเด่นในฝีมือที่ไม่เหมือนใครของช่างทําถมแต่ละคน  และนอกจากรูปทรงที่

สวยงามแล้วน้ัน  เครื่องถมยังมีจุดเด่นที่ลวดลายซึ่งต้องเป็นลวดลายที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพ่ือให้เหมาะกับงาน

แต่ละช้ิน ตรงนี้จะเป็นความเช่ียวชาญเฉพาะตัว และสูตรการทํายาถมก็จะเป็นสูตรเฉพาะของช่างแต่ละคน

เช่นกัน  ปัจจุบันช่างทําถมมีจํานวนน้อยเน่ืองจากต้นทุนการทําเคร่ืองถมค่อนข้างสูง  และต้องมีความอดทน

เป็นเลิศ กว่างานแต่ละช้ินจะเสร็จสมบูรณ์  (นายระไว สุดเฉลย. 2557: สัมภาษณ์) และผลจากการสังเกต

รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องถมเงิน  พบว่ารูปทรงและลวดลายแต่ละกลุ่มผู้ประกอบการไม่ได้มีความแตกต่างกัน

มากนัก เน้นงานเคร่ืองประดับที่เป็นกําไล  เพราะความเช่ือที่ว่าถ้าเป็นกําไลถมใครได้สวมใส่ก็จะมีโชคลาภ  

และกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะที่ชอบงานถมเท่าน้ัน   

  1.2  ผลการวิเคราะห์ปัญหาของกลุ่มเคร่ืองถมนาเรียง 

   ในขั้นตอนน้ีผู้เข้าร่วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิง

พาณิชย์ได้ร่วมกันวิเคราะหปั์ญหาของกลุ่มเคร่ืองถมนาเรียงโดยการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยได้นํา

เทคนิค  AIC ในขั้นตอนการเรียนรู้ (Appreciation) มาใช้ในการระดมความคิดเห็นของกลุ่มด้วยการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  ได้

แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  เพ่ือให้เกิดการเข้าใจสภาพปัญหา  ข้อดี  ข้อจํากัด  ของกรรมวิธีการ
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ผลิตและการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันทําให้ได้ข้อมูล  

แยกเป็นประเด็นดังต่อไปน้ี  

   1.2.1 ด้านกรรมวิธีการผลิตถมเงินนครของกลุ่มเครื่องถมนาเรียง 

   1.2.2  ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ถมเงินนครของกลุ่มเคร่ืองถมนาเรียง 

  ปัจจุบันยังคงมีการถมแบบด้ังเดิม  โดยเน้นการผลิตแบบงานช่างที่เน้นความประณีตและใช้

ระยะเวลานานในการทําผลงานแต่ละช้ิน  จากผลการวิเคราะห์ปัญหาของการพัฒนารูปแบบของกลุ่มเคร่ืองถม

นาเรียงทําให้ทราบถึงสภาพ  ข้อจํากัด  และความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถม

เงินนคร ดังน้ี 

  1.  ต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูงเน่ืองจากเครื่องประดับถมเงินมีรูปพรรณท่ีทําด้วยเนื้อเงิน 

95 % การทําผลิตภัณฑ์ของทางกลุ่มเคร่ืองถมนาเรียงจึงเป็นรูปแบบเดิมๆ ที่สมาชิกในกลุ่มมั่นใจว่าถ้าทํา

มาแล้ว  สามารถที่จะจําหน่ายได้  จึงทําผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเดิมๆ ซ้ําๆ ทั้งเรื่องของลวดลายและการขึ้นรูป

เพราะไม่กล้าที่จะคิดแบบใหม่ กลัวว่าทํามาแล้วจะขายไม่ได้ทุนที่ลงไปก็จะสูญเปล่า 

  2.  ต้องใช้ความเช่ียวชาญและความประณีตในการผลิตช้ินงานเพราะงานเครื่องถมเงินนครของ

กลุ่มเคร่ืองถมนาเรียงน้ัน  นอกจากทําด้วยเงิน 95 %  การข้ึนรูปก็นิยมเคาะขึ้นรูปด้วยมือ  เพ่ือให้รูปร่าง

รูปทรงของช้ินงานสวยงามได้สัดส่วน  มีการใส่ลวดลายที่ละเอียดประณีต  อ่อนช้อยสวยงาม  โดยจะใช้วิธีการ

สลักด้วยสิ่งเล็กๆ ลงบนผิวรูปพรรณซึ่งจะสามารถเห็นรอยสลักผุดนูนขึ้นมาจากด้านใน  การถมยาก็จะถมใน

ร่องลายและมีขั้นตอนการขัดส่วนที่ไม่ต้องการออกเมื่อขัดจนลายผุดขึ้นมาก็จะเห็นสีดําของลวดลายที่ไม่มีตามด

หรือรูพรุน  มีความคงทน  ไม่กะเทาะหรือแตกร้าวได้ง่าย  และขั้นตอนสุดท้ายก็จะแรเงาหรือเพลาลายด้วยสิ่ว

เล็กๆ เพ่ือให้เกิดรัศมีเป็นเงาแวววาว  เพ่ิมความละเอียดและคุณค่ามากย่ิงขึ้น  ลักษณะรวมๆ ของเคร่ืองถมเงิน

นครของกลุ่มถมนาเรียงจะมองเห็นเป็น 2 สีคือ สีขาว(เงิน) กับ สีดํา(ยาถม) งานเคร่ืองประดับถมเงินนครจึงมี

ลักษณะเป็นงานช่างที่ต้องใช้ความเช่ียวชาญและความประณีตในการผลิตช้ินงานต้องมีใจรัก  มีความอดทน  

ทําให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะประกอบอาชีพน้ี  ช่างถมเงินนครจึงเหลือน้องลงทุกที  กลุ่มเคร่ืองถมนาเรียงก็เจอ

กับปัญหาน้ี  เพราะปัจจุบันก็เหลือช่างที่เป็นเยาวชนที่มีความพร้อมที่จะสืบทอดภูมิปัญญานี้เพียงแค่คนเดียว

คือ  นายพีรพล  แพรพระนาม 
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  3.  ใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน  โดยในการผลิตต่อหน่ึงช้ินงานต่อคน  ใช้เวลานานเป็นเดือน

บางช้ินที่มีความละเอียดและประณีตมากก็ต้องทําหลายเดือน  ไม่ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคทําให้เสีย

โอกาสในการจําหน่าย  ต้นทุนสูง  ราคาต่อช้ินจึงสูงตาม  ทําให้ขายยาก 

  4.  มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  ไม่สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้  ด้วยรูปแบบและลวดลายที่เน้นไปในทาง

ของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม  ทําให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่  ที่ชอบแต่งตัวและใช้

เครื่องประดับตามสมัยนิยมค่อนข้างยาก  อีกทั้งรูปแบบที่มีอยู่เหมาะแก่การสวมใส่ในบางโอกาสเท่าน้ัน  เช่น

ใส่ไปทําบุญ  ใส่กับชุดไทย  ลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุเท่าน้ันที่เหมาะแก่การสวมใส่   

 2.  ผลการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

  ผลจากการที่ผู้เข้าร่วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิง

พาณิชย์ได้พิจารณาร่วมกันเพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหาในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ข้อสรุปที่เป็น

ข้อมูลที่บอกถึงศักยภาพของกลุ่ม  ดังน้ี 

   1. ด้านคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นสมาชิกในกลุ่มเครื่องถมนาเรียงเป็นคนนครศรีธรรมราช

ที่สืบทอดการทําเคร่ืองถมนครมาจากบรรพบุรุษ  มีใจรักในการทําเคร่ืองถมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  เป็น

เอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   2.  ด้านกลุ่มชุมชนเพ่ือการประกอบอาชีพ  กลุ่มเครื่องถมนาเรียงทํางานเครื่องถมเป็น

อาชีพหลักที่สร้างรายได้เลี้ยงดูคนในครอบครัวและได้ชักชวนน้องๆ มาฝึกทําถมจนเกิดความชํานาญ   

   3.  ด้านการเช่ือมโยงในการสืบสานภูมิปัญญา กลุ่มเครื่องถมนาเรียงสามารถถ่ายทอด

ความรู้การทําถมให้กับเยาวชนในท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

   4.  ด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับถมเงินนคร  สมาชิกในกลุ่มมี

ความรู้ความเข้าใจในระดับหน่ึง  เพราะกําลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน ปวช.ที่ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรม  

ถ้าได้รับการส่งเสริมการให้ความรู้  แลกเปลีย่นความคิดเห็นกับทีมนักออกแบบจะสามารถเพ่ิมศักยภาพด้าน

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้กับทางกลุ่มเครื่องถมนาเรียงได้ 

  จากผลการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงิน

นคร  พอสรุปผลได้ดังน้ี 1) ต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูง 2) ต้องใช้ความเช่ียวชาญและความประณีตในการ

ผลิตช้ินงาน 3) ใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน  4) มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  ไมส่ามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้  ดังน้ันจาก
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การศึกษาจนได้ทราบถึงปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นน้ัน  ทําให้ได้ข้อมูลเพ่ือการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เครือ่งประดับถมเงินนคร ดังน้ี   

   1.  ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหมยั่งคงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   2.  มีกรรมวิธีการผลิตที่ง่ายในเชิงช่าง 

   3.  มีความสวยงามและความน่าสนใจในรปูแบบที่แปลกใหม ่

   4.  ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน 

   5. ราคาที่ซื้อได้โดยการตัดสินใจเพียงเล็กน้อย 

 3. ผลการวางแผนดําเนนิการเพ่ือแก้ไขปญัหา 

  3.1  วัตถุประสงค์ของการดําเนินพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับถมเงินนครในเชิง

พาณิชย์  เพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม ่ และ

สามารถจําหน่ายได้ 

  3.2  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครใน

เชิงพาณิชย์ 

   มีการดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ควบคู่ไป

กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านการออกแบบผลติภัณฑ์จากทีมนักออกแบบและมีการแลกเปลี่ยน

ความรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครใน

เชิงพาณิชย์โดยกําหนดให้มีกิจกรรมทั้งหมด  4 กิจกรรม  และนําเทคนิค AIC  มาใช้ในการระดมความคิดเห็น

วางแผน  และทํางานร่วมกัน   

  3.3  หน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรม 

   ผู้เข้าร่วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ได้

กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ   

  3.4  ผลประโยชน์ที่กลุ่มเครื่องถมนาเรียงจะได้รับ 

   ผู้เข้าร่วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ 

ได้กําหนดผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ  ดังน้ี 
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   3.4.1  ชุมชนมีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครให้

มีความแปลกใหม่   

   3.4.2  เกิดการทํางานเป็นกลุ่มและเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วม 

   3.4.3  ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครที่จะนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เพ่ือเป็นอีกทางเลือกให้กับผู้บริโภค และสามารถจัดจําหน่ายได้ 

 4.  ผลการปฏิบัติตามแผน 

การพัฒนารปูแบบเครื่องประดับถมนคร ครั้งที่ 1  

 มีทั้งความสวยงาม  ร่วมสมัย  มีคุณค่าและยังคงความเป็นอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาด้ังเดิมของเครื่อง

ถมนครเอาไว้  ส่วนกระบวนการผลิต จะมีการผสมผสานกับกรรมวิธีที่ทันสมัยและใช้วัสดุท้องถิ่น 

กะลามะพร้าว มาผสมผสานในช้ินงานเพ่ือการลดต้นทุนการผลิต  และสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค  

 

   

       

รูปที่ 2 รูปแบบเครื่องประดับถมนคร  ครั้งที่ 1 
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

การพัฒนารปูแบบเครื่องประดับถมนคร ครั้งที่ 2  

 คงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยยังคงใช้ลวดลายที่ทางกลุ่มเช่ียวชาญอยู่  ใช้กรรมวิธีการผลิตใน

เชิงช่างแบบเดิมแต่ลดขนาดและปริมาณของพ้ืนที่ถมเงินด้วยการเพ่ิมวัสดุที่มีสีสัน  ออกแบบให้กรรมวิธีการ

ผลิตช้ินงานใช้เวลาไม่นาน มีความสวยงามและความน่าสนใจในรูปแบบที่แปลกใหม่  กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม

วัยรุ่นและวัยทํางาน 

 

1. 2. 3.  4.

5.    

 

 

รูปที่ 3  รูปแบบเครื่องประดับถมนคร  ครัง้ที่ 2 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

การพัฒนารปูแบบเครื่องประดับถมนคร ครั้งที่ 3  

 คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ออกแบบให้ดูร่วมสมัยมากย่ิงขึ้น  เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายทุกเพศทุกวัย  

โดยกําหนดแนวความคิดในการออกแบบครั้งน้ีคือ  “เครื่องประดับถมเงินนคร ภูมิปัญญาสู่สากล” ใช้กรรมวิธี

การผลิตในแบบใหม่  ลดเวลาในการผลิตด้วยการทําซ้ําแบบหล่อเหว่ียง   แต่เพ่ือให้งานยังคงมีคุณค่าทาง

เครื่องถมเงินอยู่  จึงยังคงใช้กรรมวิธีเดิมในบางขั้นตอน  

  

 

1.     2.   3.      4.          

5.       6. 7.  8.   
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

9.     10.  

 

         

 

รูปที่ 4 รูปแบบเครื่องประดับถมนคร  ครั้งที่ 3 
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สรรค์ 

   

 

 

รูปที่ 5 ชุมชนผู้ผลิตนําความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์มาผลิตซ้ําเพ่ือการจัดจําหน่าย   

 

ผลงานต้นแบบตามแนวทางของกลุ่มเคร่ืองถมนาเรียงเพื่อการจําหนา่ยในเชิงพาณชิย์ 

 ผู้เข้าร่วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ได้ผลงานต้นแบบ

จากกิจกรรมคร้ังที่ 3 ไปผลิตซ้ําและจัดจําหน่าย  โดยทางกลุ่มชุมชนผู้ผลิตเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

ผลิตผลงานเพื่อการจัดจําหน่าย  และประยุกต์ใช้ผลงานต้นแบบในรูปแบบอ่ืนๆ ตามแนวทางของกลุ่มเครื่อง

ถมนาเรียง  จนได้ผลงานที่สามารถนําไปจําหน่ายในเชิงพาณิชย์จริง  
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รูปที่ 6 ผลงานต้นแบบตามแนวทางของกลุ่มเครื่องถมนาเรยีงเพื่อการจําหนา่ยในเชิงพาณิชย์ 

 

 5.  ผลการติดตามและประเมินผล 

 5.1 การติดตามผลการดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การดําเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนงานที่

ได้ร่วมกันกําหนด  ได้ผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบที่

แปลกใหม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้  มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของเวลาบ้าง  เพราะผู้เข้าร่วม

กิจกรรมต่างก็มีภาระหน้าที่และงานประจําที่ต้องรับผิดชอบ  แต่ทุกฝ่ายก็ได้ช่วยกันแก้ปัญหาให้งานดําเนินไป

อย่างลุล่วงด้วยดี  เพราะความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ  หลังจากที่ได้เข้าร่วม

ดําเนินกิจกรรมทั้ ง 4 ครั้ง  ผู้เข้าร่วมดําเนินการพัฒนาได้นําผลงานไปจําหน่ายตามงานจัดแสดงสินค้า  ปรากฏ

ว่ามีผู้ให้ความสนใจและซื้อผลิตภัณฑ์  โดยผู้บริโภคให้เหตุผลในการซื้อคือรูปแบบที่แปลกใหม่  ราคาไม่แพง  

สามารถสวมใส่ในชีวิตประจําวันได้  ได้แกนนําที่ เป็นเยาวชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ

ถมเงินนครในเชิงพาณิชย์  ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน

รูปแบบอ่ืนๆ  ให้เข้ากับยุคสมัย  (Trend)  ซึ่งเมื่อฝ่ายติดตามผลลงพ้ืนที่กลุ่มเคร่ืองถมนาเรียงอีกคร้ัง แกนนํา
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ที่ เป็นเยาวชนได้ นํา เทคนิคและวิธีการที่ ได้รับความรู้ ไป  พัฒนาผลงานของตนเพ่ิมเติม และยังได้ผลิต

ซ้ําเพ่ือการจัดจําหน่ายในเชิงพาณิชย์   ผู้เข้าร่วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนคร

ในเชิงพาณิชย์มีความพึงพอใจกับผลงานที่ได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบและรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ร่วมกันทํา  สร้าง

ความเช่ือมั่นว่าจะสามารถพัฒนาต่อยอดความคิดสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป 

    5.2 ผลการประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ 

 

ตารางที่ 1  ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  

 เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย ์

 

รายละเอียด 

ผู้เชี่ยวชาญ   

3 คน 

ผู้ร่วมพัฒนารูปแบบ 

13 คน 

บุคคลทัว่ไป   

50  คน 

รวม 

N=3 ระดับ

ความ

เหมาะ

สม 

N=13 ระดับ

ความ

เหมาะ

สม 

N=50 ระดับ

ความ

เหมาะ

สม 

 

 

  

 

 

S.D. 

ระดับ

ความ

เหมาะ

สม 

 

  

 

S.D. 

 

  

 

S.D. 

 

  

 

S.D. 

คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

มีความเป็นเอกลักษณ์  

และศิลปหัตถกรรมของท้องถิ่น 

 

4.60 

 

0.54 

 

มาก

ที่สุด 

 

4.16 

 

0.64 

 

มาก 

 

4.52 

 

0.61 

 

มาก

ที่สุด 

 

4.42 

 

0.59 

 

มาก 

ผลิตได้ง่ายในเชิงชา่ง 

กรรมวิธีการผลิตที่ง่ายขึ้น  

ลดต้นทุนและเวลา   

 

4.60 

 

0.54 

 

มาก

ที่สุด 

 

4.00 

 

0.64 

 

มาก 

 

4.14 

 

0.75 

 

มาก 

 

4.24 

 

0.64 

 

มาก 

มีความสวยงามและความน่าสนใจ 

รูปแบบแปลกใหม่  

สวมใส่ได้หลากหลายโอกาส 

 

4.60 

 

0.54 

 

มาก

ที่สุด 

 

4.23 

 

0.62 

 

มาก 

 

3.80 

 

0.94 

 

มาก 

 

4.23 

 

0.70 

 

มาก 

ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน 

ขนาดพอเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย 

ที่หลากหลาย 

 

4.80 

 

0.44 

 

มาก

ที่สุด 

 

4.10 

 

0.71 

 

มาก 

 

4.08 

 

0.89 

 

มาก 

 

4.32 

 

0.68 

 

มาก 

ราคาที่ซ้ือได้โดยการตัดสินใจเล็กน้อย 

ราคาไม่แพง  มีหลายราคาให้เลือก 

 

5.00 

 

0.00 

 

มาก

ที่สุด 

 

4.30 

 

0.59 

 

มาก 

 

4.18 

 

0.84 

 

มาก 

 

4.49 

 

0.47 

 

มาก

ที่สุด 

รวม 4.72 0.41 มาก

ที่สุด 

4.15 0.64 มาก 4.14 0.80 มาก 4.43 0.61 มาก 
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 จากการนําแบบประเมินไปให้ผู้เช่ียวชาญในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครใน

เชิงพาณิชย์ จํานวน  3 คน  ผู้ เข้าร่วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิง

พาณิชย์ 13 คน  บุคคลทั่วไปได้แก่กลุ่มลูกค้าหรือผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครจํานวน 50 คน  

ประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ จากตารางที่ 1  พบว่าการ

ประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์  ในภาพรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.43, S.D.=0.61) โดยท่ีการประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ ของผู้เช่ียวชาญในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (

=4.72, S.D.=0.41) การประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์

ของผู้เข้าร่วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์  ในภาพรวมมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.15, S.D.=0.64) และการประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ของบุคคลทั่วไปในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (

=4.14,S.D.=0.8)   

  6.  ผลการสะท้อนกลับ 

 จากการติดตามผลการดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์

เป็นไปตามเป้าหมายที่ร่วมกันกําหนดในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ใช้วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จน

ได้ผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชในการดําเนินกิจกรรมที่ 1, 2 และ 

3  จํานวน 23 แบบร่าง 10 ช้ินงานต้นแบบ และกลุ่มเครื่องถมนาเรียงได้นําผลงานต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา

ไปประยุกต์ใช้และนําไปผลิตช้ินงานเพ่ือการจัดจําหน่ายในกิจกรรมที่ 4 จนได้ผลงานในการจัดจําหน่าย  

จํานวน 12 ช้ินงาน และเยาวชนได้เรียนรู้เทคนิควิธีการที่ได้รับการพัฒนาน้ีจากนักออกแบบ  จนได้แกนนําใน

การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ของชุมชน  การประเมินผลงานผลิตภัณฑ์

ที่ได้รับการพัฒนาอยู่ในระดับเหมาะสมมาก  และได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ต่อไป การอภิปราย แสดงความคิดเห็นและซักถามของผู้เข้าร่วมดําเนินการพัฒนา ได้สะท้อนกลับถึง

สิ่งที่เกิดขึ้นในการดําเนินกิจกรรม  โดยการร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบางคนมีข้อเสนอแนะว่า  ถ้า

มองในแง่ของการตลาดถือได้ว่าประสบความสําเร็จในการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า  เพราะผู้ร่วมดําเนินการพัฒนา  

สามารถทําต้นแบบจากแบบที่นักออกแบบได้พัฒนา  ส่วนรูปแบบของผลิตภัณฑ์น้ันคงต้องพัฒนาต่อยอด
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ความคิดออกไปอีก  จากที่เมื่อก่อนเคยคิดว่าทําได้แค่แบบที่เคยทําอยู่ซ้ําๆ แบบเดิม  ตอนน้ีความคิดและ

ความรู้สึกน้ันได้เปลี่ยนไป  รู้สึกดีใจและมีความเช่ือมั่นในตัวเองมากขึ้น  ต้นทุนการผลิตก็ไม่เยอะอย่างที่คิดใน

ตอนแรก  ใช้เวลาในการผลิตไม่นาน การนําไปปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับต่อไป คือ  พัฒนา

รูปแบบให้มีความหลากหลายโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละคน  ลดต้นทุนและเวลาในการ

ผลิต  และอาจนําวัสดุอ่ืนมาใช้ร่วมด้วยเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์  สามารถทําให้เกิดการ

สร้างสรรค์ที่หลากหลายและน่าสนใจได้  กลุ่มเครื่องถมนาเรียงได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการออกแบบพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์  ตราสินค้าและส่งเสริมการตลาดสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป

ที่มีศักยภาพด้านการตลาดทั้ งภายในและต่างประเทศ     จัดโดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยการนําความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ได้พัฒนา  ภูมิปัญญาการทําเคร่ือง

ถมโดยการทําให้เครื่องประดับถมเกิดรูปแบบใหม่ที่แสดงคุณค่าและแสดงอัตลักษณ์ของเคร่ืองประดับถมนคร

สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคตามยุคสมัย  และขยายสู่เศรษฐกิจระดับประเทศและเผยแพร่ภูมิปัญญาการ

ทําถมนครสู่สากล   

 

สรุปผล 

 เครื่องประดับถมเงินนคร:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์  มผีลสรุปของการดําเนินการ  ดังน้ี 

 1.  การคัดเลือกชุมชนที่เหมาะสมในการทําวิจัยเป็นสิ่งสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

ซึ่งชุมชนกลุ่มเครื่องถมนาเรียง  ตําบลนาเรียง  อําเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพราะเป็นกลุ่มที่มี

สามาชิกในกลุ่มทําเครื่องถมเป็นอาชีพหลัก  มีความรู้ความสามารถในการทําเคร่ืองถม  เป็นทั้งผู้ผลิตและ

ผู้ประกอบการเคร่ืองถม  มีความต้องการท่ีจะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายหรือเหมาะสมกับ

การใช้งานในปัจจุบันและพร้อมที่จะเข้าร่วมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 

 2. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทําให้ทราบถึงสภาพ  ข้อจํากัด  และความเป็นไปได้ในการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนคร  คือ 1) ต้นทุนในการผลิตที่ค่อนข้างสูงเน่ืองจาก

เครื่องประดับถมเงินมีรูปพรรณที่ทําด้วยเน้ือเงิน 95% 2) ต้องใช้ความเช่ียวชาญและความประณีตในการผลิต

ช้ินงาน 3) ใช้ระยะเวลาในการผลิตนาน โดยในการผลิตต่อหน่ึงช้ินงานต่อคน ใช้เวลานานเป็นเดือน  บางช้ินที่

มีความละเอียดและประณีตมากก็ต้องทําหลายเดือน  ไม่ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคทําให้เสียโอกาสใน
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การจําหน่าย  ต้นทุนสูง  ราคาต่อช้ินจึงสูงตาม  ทําให้ขายยาก  4) มีลูกค้าเฉพาะกลุ่ม  ไม่สามารถขยายกลุ่ม

ลูกค้าได้  ด้วยรูปแบบและลวดลายที่เน้นไปในทางของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม   

 3. ผลการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่บอกถึงศักยภาพของกลุ่มเคร่ืองถมนาเรียงในการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  มีดังน้ี 1) ด้านคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  สมาชิกในกลุ่มเคร่ืองถมนาเรียงเป็นคน

นครศรีธรรมราชที่สืบทอดการทําเครื่องถมนครมาจากบรรพบุรุษ  มีใจรักในการทําเคร่ืองถมที่เป็นมรดกทาง

วัฒนธรรม  เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช  2) ด้านกลุ่มชุมชนเพ่ือการประกอบอาชีพ  กลุ่ม

เครื่องถมนาเรียงทํางานเครื่องถมเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้เลี้ยงดูคนในครอบครัวและญาติพ่ีน้อง  ได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการอบรมความรู้อย่างต่อเน่ือง  ทําให้กลุ่มเครื่องถมนาเรียงมีศักยภาพที่จะ

พัฒนาตนเองได้  และถ้าได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายก็จะเป็นการช่วยในด้านการ

ขยายตลาดได้อีกทางหน่ึง  3) ด้านการเช่ือมโยงในการสืบสานภูมิปัญญา กลุ่มเครื่องถมนาเรียงสามารถ

ถ่ายทอดความรู้การทําถมให้กับเยาวชนในท้องถิ่น  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด

ประโยชน์  ถ้าได้พัฒนารูปแบบให้หลากหลายและง่ายต่อการผลิต  ก็จะสามารถเป็นแรงจูงใจให้กลุ่มส่งเสริม

อาชีพเยาวชนกลับมาทําเครื่องถม  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชสืบต่อไป  4) ด้านการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนคร  สมาชิกในกลุ่มเครื่องถมนาเรียงมีความรู้ความ

เข้าใจการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในระดับหนึ่ง  ถ้าได้รับการส่งเสริมการให้ความรู้  แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกับทีมนักออกแบบจะสามารถเพ่ิมศักยภาพด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงิน

นครให้กับทางกลุ่มเครื่องถมนาเรียงได้ 

 4. ผลจากการวางแผนดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาการที่ได้กําหนดให้มีการดําเนินการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์เครื ่องประดับถมเงินนครควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จาก

ผู้เช่ียวชาญและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมดําเนินการ  โดยจัดเป็นกิจกรรม

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์  4 กิจกรรม ทําให้ได้แผนการ

ดําเนินการและกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามความเหมาะสมซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  

เกิดประโยชน์ในการทํางานร่วมกันทั้งนักวิจัย  นักออกแบบและชุมชนผู้ผลิต 

 5. ผลการปฏิบัติตามแผนผู้เข้าร่วมดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนคร

ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ 4 กิจกรรม  โดยแต่ละกิจกรรมได้ร่วมกันดําเนินการและได้ผล
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การปฏิบัติตามแผนงานดังน้ี  กิจกรรมที่1  ได้ดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  2 ครั้ง  ได้แบบร่างจํานวน 

8  แบบ  ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์จํานวน 1 set  3 ช้ินงาน  ประกอบด้วย  ได้แก่ กําไล สร้อยพร้อมจี้ แหวน 

ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ  จากน้ันนําไปปรับปรุงพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครต่อในกิจกรรมที่ 2 ได้ดําเนินการพัฒนารูปแบบจนได้แบบร่าง จํานวน 5  

แบบ  ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์จํานวน 1 ช้ินงาน ได้แก่ สร้อยคอพร้อมจี้  ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ  จากน้ันนําไปปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครต่อใน

กิจกรรมที่ 3  ได้ดําเนินการพัฒนารูปแบบจนได้แบบร่างจนได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจํานวน 10 แบบ  

ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์  จํานวน 1 set  6 ช้ินงาน  ประกอบด้วย  สร้อยคอพร้อมจี้  ต่างหู  กําไล  ที่ติดเนคไท  

เครื่องประดับเฉพาะจุด  ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ  

จากน้ันนําไปปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครต่อในกิจกรรมที่ 4  ชุมชนผู้ผลิตนําความรู้

ประสบการณ์ที่ได้จากทั้ง 3 กิจกรรมมากําหนดแนวทางการพัฒนาของตนเองและผลิตผลงานเพื่อการจัด

จําหน่ายซึ่งผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องถมนาเรียงได้ผลิตผลงานจํานวน 12 ช้ินงาน  และได้ร่วมกันกําหนดราคา

เพ่ือการทดลองจําหน่าย  เหล่าน้ี  ล้วนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น  ถ้าได้รับความรู้ในการต่อ

ยอดทักษะที่มีอยู่เดิม  ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองที่ย่ังยืนได้ในอนาคต 

 6. ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานทําให้ทราบว่า  ชุมชนผู้ลิตได้ผลงานการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับถมเงินนครในรูปแบบที่หลากหลายตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้  ทุกฝ่าย

ต่างก็รับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ  ผลงานต้นแบบสามารถนําไปผลิตซ้ําเพ่ือการ

จําหน่าย  ชุมชนผู้ผลิตมีความสามารถนําความรู้มาประยุกต์การออกแบบผลิตภัณฑ์ในแนวทางของตนได้อย่าง

ยั่งยืนในอนาคตมีผู้ให้ความสนใจและซื้อผลิตภัณฑ์  ได้แกนนําในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถม

เงินนคร  คือ นายพีรพล  แพรพระนาม  ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมการดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์  พึงพอใจกับผลงานที่ได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบและรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่ง

ที่ร่วมกันทํา  โดยผลการประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ในภาพรวม 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( =4.43, S.D.=0.61) และชุมชนผู้ผลิตก็จะได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ในการนําไปปรับใช้สําหรับการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ของชุมชนผู้ผลิต

ในอนาคตต่อไป 



  
  

  

                                                                                   นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

2045 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 7. ผลการสะท้อนกลับจากการอภิปราย  แสดงความคิดเห็น และซักถามผู้เข้าร่วมดําเนินการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้  ผู้ร่วมดําเนินการ

พัฒนาสามารถนําต้นแบบที่นักออกแบบได้พัฒนา  ต่อยอดความคิดออกไปได้อีก  ชุมชนผู้ผลิตมีความมั่นใจใน

ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน  ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่มีต้นทุนการผลิตตํ่า  แต่สามารถเพ่ิมมูลค่าใน

การจําหน่ายได้  กรรมวิธีการผลิตทําได้ง่ายขึ้น    ทุกคนในครอบครัวช่วยกันทําได้  แกนนําเยาวชนก็จะชวน

เพ่ือนมาทําเพ่ือหารายได้พิเศษระหว่างเรียนด้วย    ชุมชนผู้ผลิตมีแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มี

ความหลากหลายมากกว่าน้ี  โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถของแต่ละคน  และสามารถทําให้เกิดการ

สร้างสรรค์ที่หลากหลายและน่าสนใจได้ต่อไป 

 8. ความเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครของกลุ่มเคร่ืองถมนาเรียง

ในรูปแบบด้ังเดิม  ก่อนการดําเนินการวิจัยโดยส่วนใหญ่จะเป็นกําไลถม  หลังจากการดําเนินการพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครด้วยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งที่ 1-3 ได้แบบร่าง

ผลิตภัณฑ์ จํานวน  23 แบบ  ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 10 ช้ินงาน  และการดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ในกิจกรรมคร้ังที่ 4 ได้ผลงานที่ประยุกต์ใช้ต้นแบบเพ่ือการพัฒนาเป็น

รูปแบบที่หลากหลายตามแนวทางของกลุ่มเคร่ืองถมนาเรียงจํานวน  12 ช้ินงาน และสามารถนําไปจําหน่ายได้

  9. ผลของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทําให้ชุมชนผู้ผลิตเกิดการพัฒนาในการสร้าง

รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครด้วยฝีมือและความสามารถของคนในชุมชน  ชุมชนผู้ผลิตได้ผล

ประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่  การได้พัฒนาอาชีพของคนในชุมชน  

การถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชน  เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ  สิ่งเหล่าน้ีล้วนนําไปสู่ความเข้มแข็ง

และความย่ังยืนของชุมชนผู้ผลิตได้ทั้งสิ้น  ในงานวิจัยน้ีได้นําเทคนิค AIC ซึ่งใช้วิธีการการระดมความคิดเห็น  

วางแผนและทํางานร่วมกัน  ทําให้การพัฒนาชุมชนเกิดกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  ทุกคนที่เก่ียวข้องได้มีโอกาสเป็นทั้งผู้ให้

และผู้รับ  เข้าใจถึงปัญหา  ข้อจํากัด  ความต้องการและศักยภาพในการแก้ปัญหา  รวมทั้งได้ร่วมกันแก้ปัญหา

ให้กับชุมชนของตนเอง  ซึ่งทําให้สามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุดและนําไปสู่การแก้ปัญหาอ่ืนๆ ต่อไปได้ 

 10. ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนผู้ผลิต  ทําให้ได้รับความรู้เพ่ิมมากขึน้และชุมชนได้เป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้ภูมิปัญญาด้วย  ได้ร่วมกันคิด  ร่วมกันวางแผน  รว่มกันตัดสินใจและร่วมกันปฏิบัติงาน  รู้สึกภาคภูมิใจ
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และเป็นเจ้าของผลงานที่ได้ร่วมกันทํา  ชุมชนเห็นความสําคัญของการมีสว่นร่วม  ได้แกนนําในการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑ์  โดยคนในชุมชนผู้ผลิต  เพ่ือแนวทางในการพัฒนาที่ย่ังยืนในอนาคต 

 11. ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่นักออกแบบ  ทําให้เข้าใจบริบทของชุมชนมากขึ้น  และมีข้อมูล

เพ่ิมเติมในการนําไปปรับใช้สําหรับการพัฒนาชุมชนอ่ืนๆ ในด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 12. ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่คณะผู้วิจัย  ทําให้ได้ประสบการณ์ในการทําวิจัยกับชุมชนแบบมีส่วน

ร่วม  ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและได้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ด้านการออกแบบให้กับชุมชนผู้ผลิตได้

เรียนรู้ที่จะบูรณาการตนเองให้เข้ากับวิถีชีวิตในชุมชน  ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุด

การวิจัย 

 ผลงานการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ที่เกิดจากความร่วมมือ

ร่วมใจของทุกฝ่ายที่เข้าร่วมดําเนินการพัฒนา  ได้สะท้อนให้เห็นชัดว่าในการดําเนินการวิจัยเครื่องประดับถม

เงินนคร  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์  สามารถทําให้สมาชิกในชุมชนพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับถมเงินนครภายใต้บริบทชุมชนกลุ่มกลุ่มเครื่องถมนาเรียงและนําผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบพัฒนาไป

จัดจําหน่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ความสําเร็จของวิจยัน้ี  ได้รับความกรุณาอย่างย่ิงจากผู้ร่วมดําเนินการพัฒนารูปแบบเคร่ืองประดับ

ถมเงินนครในเชิงพาณิชย์ทุกท่าน  ขอขอบคุณสมาชิกกลุม่เครื่องถมนาเรียงที่ให้ความร่วมมือ  ร่วมใจในการ

ดําเนินงานวิจัยในทุกด้าน  ขอบคุณเพ่ือนๆ  และบุคคลท่ีคณะผู้วิจัยไม่ได้กล่าวไว้ในที่น้ี  ที่คอยให้กําลงัใจเสมอ

ในยามที่เจออุปสรรค  ขอบคุณแหล่งทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี

สู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 คุณค่าที่ปรากฏในงานวิจัยน้ีคณะผู้วิจัยขอมอบความดีทั้งหมด  แด่ทุกคนในครอบครัวที่ได้อยู่เคียง

ข้าง  ให้ความรัก  ความเข้าใจ  เป็นพลังสนับสนุน  และเป็นกําลังใจมาโดยตลอด 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิเคราะห์ภาพยนตร์เร่ือง สิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ด ผลงานการกํากับโดยคุณจิระ มะลิกุล 

นําเสนอข้อมูลแบบพรรณา (Descriptive Analysis) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมใรภาพยนตร์ โดย

ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบของภาพยนตร์ไทยท่ีนําวัฒนธรรมแบบไม่มีรูปลักษณ์ท่ีไม่สามารถจับต้องได้และแบบมีรูปลักษณ์ 

สามารถจับต้องได้ มาใช้ในการสร้างสรรค์ ผสมผสานอยู่ในภาพยนตร์ 

 โดยนําแนวคิดทฤษฎีการเล่าเร่ือง (Film Narrative Concept) ในการศึกษาวิเคราะห์ ภาพยนตร์เร่ืองสิบห้าค่ําเดือน

สิบเอ็ดสร้างจากความเชื่อของคนในท้องถ่ินแถบอีสาน เพ่ือศึกษาแนวคิดเร่ฎองทุนวัฒนธรรม (cultural capital) รูปแบบในการ

ใช้ทุนวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ภาพยนตร์ โดยมีปัจจัยในการวิเคราะห์ โครงเรื่อง เนื้อเร่ือง ฉาก ตัวละคร เสียง ห่วงท่ีแสดงออก 

ทัศนะของผู้สร้าง ผลการศึกษาพบว่าภาพยนตร์สิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ดแสดงความเชื่อมโยงบริบทของสังคมและวัฒนธรรมท่ีบ

รูณาการอยู่ในเรื่องราว ความเชื่อ ซ่ึงเป็นทุนวัฒนธรรมแบบไม่มีรูปลักษณ์ และองค์ประกอบเสริมท่ีได้คือประเพณี ศาสนา และ

ภาษา 

คําสําคัญ: ทุนวัฒนธรรม,ภาพยนตร์ไทย 

 

บทนํา 

 จากกระแสความสําเร็จในปี 2547 ของประเทศเกาหลีใต้ในการมุ่งส่งเสริมสินค้าวัฒนธรรมซึ่งผล

พลอยได้จากความสําเร็จของละครและภาพยนตร์ประเทศเกาหลีใต้ได้ให้ความสําคัญด้านวัฒนธรรมมาต่ังแต่

หลังสงครามเกาหลี โดยมีนโยบายส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อนําพาวัฒนธรรมเกาหลีใต้สู่สายตาประชาคมโลกและ

ในปัจจุบันกระแสนิยมวัฒนธรรมเกาหลีใต้ได้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 10 ของกระแสวัฒนธรรมโลก ประเทศ

เกาหลีใต้ยังสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์เชิงเศรษฐกิจอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิม ส่งเสริม

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม ความพยายามของภาครัฐบาลเกาหลีใต้ทําให้วัฒนธรรมหลายประเภท อาทิ 

ภาพยนตร์ วัฒนธรรม การแต่งกาย และอาหารการกินได้รับการยอมรับในต่างประเทศ การนําวัฒนธรรมความ
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เป็นอยู่ และทิวทัศน์ทางธรรมชาติมาผสมผสานอยู่ในสินค้าประเภทความบันเทิง ก่อให้เกิดความสนใจในกลุ่ม

ผู้บริโภคท่ีต้องการสัมผัสและเห็นของจริง จึงทําให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ขยายตัวจาก “จุดขาย”

ใหม่ อาทิสถานที่ในฉากละคร ส่งผลให้ธุรกิจทัวร์ตามรอยละครดังเป็นทัวร์รูปแบบใหม่ เรียกกันว่า “Drama 

Tour” เที่ยวไปตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความทรงจําเก่ียวกับความรักของ “พระเอก-นางเอก”ในละคร 

ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การท่องเที่ยวที่ขายเร่ืองราว และจินตนาการทําให้ “โลกแห่งมายา” เป็น “โลกเสมือนจริง” 

(ปิยะการณ์  ไกรนรา,2552) 

 กล่าวถึงทุนวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรล้ําค่าของประเทศ สะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ รากฐาน

ของสังคมท่ีสะสมสืบทอดมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นสิ่งที่สังคมเห็นคุณค่าเป็นที่ต้องการ และ

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้แบ่งเป็นหลายรูปแบบ เช่น แบ่งตามรูปลักษณ์ได้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี ชนิดมี

รูปลักษณ์ สามารถจับต้องได้ อาทิอาหารพ้ืนถิ่น ชุดประจําชาติ วรรณกรรม และ ชนิดไม่มีรูปลักษณ์ ไม่

สามารถจับต้องได้ อาทิ ประเพณี ศาสนา ภาษา หรือแบ่งตามการปรากฏขอทุนวัฒนธรรมได้ 3 ประเภท เป็น 

ทุนวัฒนธรรมที่อยู่ในตัวคนหรือกลุ่มคน อาทิ ความคิด จินตนาการ ความเช่ือ ทุนวัฒนธรรมที่มีรูปลักษณ์ อาทิ 

ภาพวาด เครื่องมือ สิ่งก่อสร้าง และทุนวัฒนธรรมที่มีความเป็นสถาบันเกิดจากการยอมรับของหลายฝ่าย เช่น 

สถาบันพระมหากษัตริย์ ประเพณีและกิจกรรมร่วมกันในสังคม เป็นต้น นอกจากน้ีทุนวัฒนธรรมมีลักษณะเป็น

สินค้ามีคุณและไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงไปตามส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น เดิมคนไทยมักทอผ้าใช้

ในครัวเรือน เมื่อมีการพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยีการทอผ้า คนจึงซื้อเสื้อผ้ามาใส่แทนการทอด้วยตนเอง 

เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

ทุนวัฒนธรรมแบ่งตามรูปลักษณ์ 

ทุนวัฒนธรรม 
- แบบไม่มีรูปลักษณ์ ไม่สามารถจับต้องได้ 

ทุนวัฒนธรรม 
- แบบมีรูปลักษณ์ สามารถจับต้องได้ 
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 ประเทศไทยมี วัฒนธรรมที่ เจริญรุ่งเ รืองทั้งภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแผนและวิถีชีวิตอันดีงามมาถึงปัจจุบัน เมื่อ

นํามาประยุกต์สร้างสรรค์ร่วมกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเกิดเป็นสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการ

ของตลาด และวิถีชีวิตที่สอดรับกับกระแสการเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน ทุนวัฒนธรรมเหล่าน้ีจะเป็นพลัง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานการพ่ึงพาตนเอง และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เช่ือมโยงสู่การสร้าง

คุณค่าทางสังคม ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นเกิด การร่วมกันอนุรักษ์ ปกป้อง ทั้งยังสามารถนําระบบคุณค่า

ในสังคมท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ อันเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริม

การพัฒนาประเทศให้ย่ังยืน 

คุณค่าทุนวัฒนธรรมแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ (Tangible Culture) เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ผลงานทางศิลปะ 

ภาพเขียน รูปป้ัน ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้น้ีไม่ได้ถูกจํากัดในรูปแบบเฉพาะมรดก ทางวัฒนธรรมเท่าน้ัน แต่ยัง

ขยายขอบเขตไปถึงทุนกายภาพ หรือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคาร สิ่งประดิษฐ์ ทุนวัฒนธรรมรูปแบบ น้ี

สามารถสึกหรอ ผุผังได้ ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษา และสามารถวัดมูลค่าในรูปของเงินได้ไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุเอง 

หรือการบริการที่ ใช้วัตถุน้ันเป็นส่วนหน่ึงของการให้บริการ 

 2. ทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible Culture) เป็น ทุนที่อยู่ในรูปของทรัพย์สินทางปัญญา 

หรืออาจเรียกว่าวัฒนธรรม ที่ไม่ใช่วัตถุ (Nonmaterial Culture) ได้แก่ ความคิด การปฏิบัติ ความเช่ือและ

ค่านิยมที่แบ่งปันระหว่างสมาชิกในชุมชน เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ศิลปะการแสดง เพลง งาน 

วรรณกรรม นิทาน ตานานพ้ืนบ้าน ดนตรี เป็นต้น ถึงแม้ว่าทุนวัฒนธรรมจะแบ่งเป็นทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสได้ 

และทุนวัฒนธรรมที่สัมผัสไม่ได้ แต่ทุนวัฒนธรรมทั้งสองประเภทนี้มีความสัมพันธ์กัน เน่ืองจากสิ่งที่สัมผัสได้ 

มักมีความหมาย หรือคุณค่าอยู่เบ้ืองหลัง นอกจากน้ีทุนวัฒนธรรมในสองรูปแบบน้ีสามารถปรากฏได้ในทุก ช่วง

ของเวลา ในฐานะทุนคงคลัง (Capital Stock) ซึ่งมีมูลค่าทาง เศรษฐศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยชัย

อนันต์ สมุทวณิช (2540) 

 ภาพยนตร์ในฐานะปฏิบัติการสังคมและวัฒนธรรม ความหมายในที่น้ีให้ความสนใจกับความสัมพันธ์

ของภาพยนตร์กับสังคมในสองด้าน ด้านแรกภาพยนตร์ในฐานะภาพสะท้อนสังคม (reflectionism) ซึ่ง

หมายถึงภาพยนตร์จะเป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนความเป็นไปในสังคม ในด้านที่สองภาพยนตร์คือการ
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ประกอบสร้างความเป็นจริง (Constructionism) จะมองในมุมต่างไป แม้จะไม่มีความจริงแต่ภาพยนตร์ก็

สามารถประกอบสร้างความหมายใหม่ขึ้นตามแต่ว่าใครกําหนด (กําจร หลุยยะพงศ์,2556) 

 ในช่วงปีพ.ศ.2540-2545 เป็นช่วงที่กระแสตอบรับจากผู้ชมภาพยนตร์ให้ความสนใจภาพยนตร์ไทย

เป็นอย่างมากด่ังเช่นภาพยนตร์ 2499 อันธพาลครองเมือง(2540), นางนาค (2542) ผลงานกํากับของ นนทรีย์ 

นิมิบุตร, บางระจัน (2543), ขุนแผน (2545) ผลงานของธนิตย์ จิตนุกูล, 7ประจันบาน (2545) ผลงานกํากับ

ของเฉลิม วงศ์พิม และภาพยนตร์เรื่อง สิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ด ผลงานกํากับโดยคุณจิระ มะลิกุล ซึ่งภาพยนตร์

เรื่องสิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ดได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเย่ียม และกํากับภาพยนตร์ยอดเย่ียมในพ.ศ.2545 จาก

ชมรมวิจารณ์บันเทิง ภาพยนตร์เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายเก่ียวกับ

ปรากฏการณ์บ้ังไฟพญานาคที่เกิดขึ้นจากลํานํ้าโขงในคืนวันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ด

ของทุกปี หลังจากที่ภาพยนตร์ได้ถูกฉายออกไปภาพยนตร์ถูกพูดถึงจนเป็นกระแสการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อําเภอ

โพนพิสัย จังหวัดหนองคายเพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมาก น้ันเป็นเพราะอิทธิพลจากภาพยนตร์เรื่องสิบห้าค่ําเดือนสิบ

เอ็ด หากศึกษาการสร้างสรรค์ในมิติของศิลปะกับความเป็นภาพยนตร์ ที่สะท้อนให้เห็นความเช่ือมโยงกับบริบท

ของสังคม และทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) ที่บรูณาการอยู่ในเรื่องราว ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วิถีชีวิต องค์ประกอบของงานสร้าง ฉาก เครื่องแต่งกาย ภาพและเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 คุณจิระ มะลิกุล จากผลงานการกํากับภาพยนตร์ สิบห้าคํ่าเดือนสิบเอ็ด 

 
 การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์ หัวใจของเรื่อง (Subject Matter Theme) ถือเป็นแนวทางรวบ

ยอดของเรื่องน้ันว่า มุ่งเสนออะไรไว้เป็นแก่นสาร ปกติแนวคิดรวบยอดจะมี 4 แนวคิด ได้แก่  
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 - แนวคิดแสดงทัศนะ เป็นแนวคิดที่ผู้สร้างต้องการแสดงออกเพ่ือให้ผู้ดูได้รับรู้ทัศนะนั้น  

 - แนวคิดแสดงอารมณ์เป็นการแสดงความรู้สึกเพ่ือให้ผู้ดูได้รับรู้และมีส่วนร่วมในอารมณ์น้ัน 

 - แนวคิดแสดงพฤติกรรม เป็นการแสดงออกในพฤติกรรมของตัวละคร เพ่ือให้ผู้ดูรับรู้ผลการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ตัวละครได้รับผลกระทบจากสิ่งต่าง ๆ 

 - แนวคิดแสดงสภาพหรือเหตุการณ์ เป็นแนวคิดที่ผู้สร้างมุ่งแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นที่ตัวละครต้อง

แสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่าง ๆ  

• โครงเร่ือง (Plot) เป็นการผูกเรื่องไอย่างคร่าว ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินเรื่องว่ามีความเคลื่อนไหว

เก่ียวเน่ืองกันอย่างไร มีความสลับซับซ้อน และความเป็นเอกภาพหรือไม่  

• เน้ือเรื่อง (Story) เป็นเน้ือหาของเรื่องราวที่ผู้สร้างจะต้องดําเนินเรื่องให้สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายของหัวใจของ

เรื่อง และโครงเรื่อง  

• ฉาก (setting) เป็นสภาพแวดล้อมของสถานที่และเวลาว่ามีผลต่อการเสริมบรรยากาศเร่ืองราว 

• ตัวละคร (Characters) หมายถึง ผู้แสดงมีบุคลิกภาพเป็นไปตามบทบาที่สวมอยู่หรือไม่มีความสมจริง

เพียงไร และสมเหตุผลหรือไม่  

• เสียง (sound) หมายถึง เสียงต่าง ๆ ได้แก่ เสียงสนทนา เสียงบรรยาย เสียงดนตรี และเสียงประกอบ ซึ่ง

เกิดขึ้นน้ันมีความสมจริงและให้บรรยากาศตามเรื่องราวหรือไม่ อย่างไร  

• ห่วงที่แสดงออก (Style) มีแบบแผนการสร้างที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวอย่างไรที่ถือเป็นเอกลักษณ์เด่น เป็น

เสน่ห์ในการนําเสนอเรื่องราวน้ัน  

• ทัศนะของผู้สร้าง (Philosophy) ผู้สร้างยึดปรัชญาการดําเนินชีวิตอย่างไรจึงนําเสนอเรื่องราวเช่นน้ัน และ

เขาคิดว่าเขาได้ให้อะไรแก่สังคมหรือไม่อย่างไร  

การวิจารณ์ศิลปกรรมด้วยเกณฑ์การวิจารณ์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วน้ีจะช่วยให้นักวิจารณ์มีกรอบความคิดเพ่ือ

พิจารณาผลงานศิลปะและสื่อสะท้อนความคิดน้ีให้แก่ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ เพ่ือให้เข้าใจทัศนะของผู้เสพ

ผลงานน้ันและเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ศิลปินผลิตงานที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์ชาติย่ิงขึ้นอีกทั้งเป็นการช่วยให้ผู้ดู

ผู้ชมมีความรู้ เกิดความเข้าใจในงานศิลปะต่าง ๆ มากยิ่งขึ้นประเภทสารคดีเป็นงานเขียนที่ให้สาระและความ
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เพลิดเพลิน เช่น เรื่องเล่าจาก ประสบการณ์ การท่องเที่ยว รวมบทความต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนงานด้านบันเทิงคดี 

ได้แก่ นวนิยาย เรื่องสั้น และบทกวี   

แนวคิดการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ (Film Narrative Concept) 

 การเล่าเรื่องราวเป็นศิลปะอันเก่าแก่โบราณของมนุษย์เพ่ือสร้างโลกแห่งจิตนาการขึ้นอีกโลกหนึ่ง ใน

เชิงวรรณกรรมน้ันการเล่าเร่ือง หมายถึง เรื่องราวที่เป็นส่วนหน่ึงของเหตุการณ์ที่เป็นคําพูด การเขียนข้อความ 

งานวรรณกรรม งานจิตรกรรม งานประติมากรรม เพลง ดนตรี รายการโทรทัศน์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ เป็นต้น 

 ซึ้งตามแนวคิดของอริสโตเติลได้อธิบายถึงแนวคิดการเล่าเรื่องโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก 

ทฤษฎีการเล่าเร่ือง (Diegetic Theory) หมายถึง การเล่าเรื่องที่ประกอบด้วยความหมายตามหนังสือหรือการ

พูดที่ถ่ายทอดโดยตรงเป็นได้ทั้งการพูดและการเขียน ส่วนที่สอง คือ ทฤษฎีการเรียนแบบ (Mimetic Theory) 

หมายถึงการเล่าเรื่องแบบแสดงต่อหน้าผู้ชมหรือการแสดง 

 การเล่าเรื่องในภาพยนตร์ คือแนวคิดของการเล่าเรื่องต้องถ่ายทอดการแสดงที่เป็นจริงบนจอภาพ

ยนตร์ การตัดต่อ ความเข้าใจในตัวละคร สว่นหน่ึงขึ้นอยู่กับพลังการลําดับภาพจากช็อตหน่ึงไปยังอีกช็อตหน่ึง

ผสมผสานกับวิธีการนําเสนอ การเล่าเรื่องภาพยนตร์บันเทิงน้ันมักเริ่มเรื่องด้วยการเปิดเผยให้เห็นลกัษณะนิสัย

ของตัวละครแล้วสร้างปัญหาที่ผูกตัวละครให้แน่นเพ่ือเป็นการบอกให้ผู้ชมรู้ว่าเรื่องของภาพยนตร์จะดําเนินไป

อย่างไร มีใครเข้ามาเก่ียวข้องกับปัญหานี้บ้างทั้งปัญหาภายนอกและภายในจิตใจ รวมถึงสไตล์ (Style) ของ

ภาพยนตร์ และจบเรื่องด้วยข้อยุติของความขัดแย้ง ความดีงาม คุณธรรม ความจริง ความเป็นธรรม ศักด์ิศรี

ของตัวละคร เป็นต้น(รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม) 

 การเล่าเรื่องในภาพยนตร์น้ันเป็นการเล่าเรื่องผ่านสถานที่ ท่วงท่าของตัวละคร และมุมกล้อง ซึ่งช่วย 

ให้การเล่าเรื่องดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสามารถสรุปเกณฑ์ได้ดังน้ี (กาญจนา แก้วเทพ, 2542) 

 1. โครงเรื่อง (Plot) นับเป็นองค์ประกอบสําคัญของเรื่อง เน่ืองจากเป็นการลําดับเหตุการณ์ในเรื่อง 

อย่างต่อเน่ือง โดยพัฒนาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้น โดยแบ่งขั้นตอนการเล่าเรื่องได้ 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1.1 ขั้นการเริ่มเรื่อง (Exposition) เป็นการชักจูงความสนใจของผู้ชมให้ติดตามเรื่องราวโดยมี

การแนะนําตัวละครแนะนําฉากหรือสถานที่ เปิดประเด็นขัดแย้งเพ่ือชวนติดตามการเริ่มเรื่องไม่จํา เป็นต้อง

เรียงลําดับเหตุการณ์ แล้วแต่การสร้างสรรค์ของผู้กํากับแต่ละคน 
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  1.2 ขั้นการพัฒนาเหตุการณ์ (Rising Action) คือ การท่ีเรื่องราวดําเนินไปอย่าง ต่อเน่ือง 

ปมปัญหาและความขัดแย้งเริ่มทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อย ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเริ่มสร้างความอึดอัด

ใจให้กับตัวละคร ทําให้ผู้ชมเกิดความสนใจที่อยากจะติดตามเรื่องราวต่อไป 

  1.3 ขั้นภาวะวิกฤต (Climax) ความขัดแย้งพุ่งขึ้นสูงสุดถึงจุดแตกหัก และตัวละครอยู่ใน

สถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งผู้ชมยากที่จะเข้าใจได้ว่าตัวละครจะตัดสินใจอย่างไร 

  1.4 ขั้นภาวะคลี่คลาย (Falling Action) ขั้นตอนหลังจากจุดวิกฤตได้ผ่านพ้นไป เน่ืองจาก   

ปัญหาหรือเง่ือนงําต่าง ๆ ได้เปิดเผยหรือแก้ไขได้แต่ก็ยังถือว่ายังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของเรื่อง เน่ืองจากในตอน      

ท้ายเรื่อง ภาพยนตร์อาจปิดประเด็นอย่างสมบูรณ์หรือไม่ก็อาจจะสร้างประเด็นใหม่มา ให้ผู้ชมได้คิดต่อก็เป็นได้ 

  1.5 ขั้นการยุติเรื่องราว (Ending) การสิ้นสุดของเรฎ่องราวทั้งหมดโดยอาจมีจุดจบได้ หลาย

ลักษณะ เช่น จบลงอย่างมีความสุข สูญเสีย หรือทิ้งท้ายไว้ให้คิด เป็นต้น ซึ่งจุดจบของเร่ฎองนับว่า เป็นศิลปะ  

อย่างหน่ึงของการเล่าเรื่อง เพราะทําให้ผ้ ูชมร้ ูสึกอยากร้ ูและมีอารมณ์ร่วมกับเรฎ่องเล่าได้เป็น อย่างดี 

 2. ความขัดแย้ง (Conflict) เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่จะทําให้เข้าใจเรฎ่องราวได้กระจ่างชัดย่ิงขึ้นเพราะ 

แท้ที่จริงแล้วคือ การสานเรื่องราวบนความขัดแย้งน่ันเอง ดังที่ได้จําแนกความขัดแย้งออกเป็น 3 ประเภท ได้

แก่ 

  2.1 ความขัดแย้งระหว่างคนกับคน คือ การที่ตัวละครสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน หรือ พยายามต่

อต้าน ทําลายล้างกัน เช่น การไม่ถูกกันของคนสองตระกูล เป็นต้น 

  2.2 ความขัดแย้งกับพลังภายนอก คือ ความขัดแย้งระหว่างคนกับธรรมชาติ หรือ คน กับสิ่ง

ที่เหนือธรรมชาติ เช่น ความขัดแย้งระหว่างคนกับผีสาง เป็นต้น 

  2.3 ความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละคร คือ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในตัวละคร ซึ่งมี

ความสับสนหรือย่ ุงยากลําบากใจในการตัดสินใจเพ่ือกระทําอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ความรู้สึกขัดแย้ง กับกฎ

เกณฑ์ทางสังคม หรือขัดแย้งกับสํานึกรับผิดชอบ เป็นต้น 

 3. แก่นเรื่อง (Theme) หมายถึง ความคิดหลัก หรือ ความคิดรวบยอด ที่เจ้าของเรื่องต้องการนําเสนอ 

ซึ่งผู้รับสารสามารถค้นพบความหมายหรือใจความสําคัญของเรื่องได้จากการสังเกตุองค์ประกอบต่าง ๆ ในการ

เล่าเรื่อง เช่น ตัวละคร บรรทัดฐานและค่านิยม เป็นต้น แก่นเรื่องเป็นเหมือน ศูนย์กลางของเรื่องที่ผ้ ูกํากับต้อง
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การที่จะสื่อสารกับคนดู ซึ่ง Boggs (อ้างถึงใน สุภา จิตติวสุรัตน์, 2545, น. 24) แบ่งแก่นเรื่อง ออกเป็น 5 

ประเภทได้แก่ แก่นเรื่องเก่ฎยวกับศีลธรรม ชีวิต ธรรมชาติของมนุษย์ การวิพากษ์สังคม คําถามเชิงปรัชญา 

 ปกติแล้วเรฎ่องเล่าเร่ืองหน่ึงจะมีแก่นเรื่องหลักเพียงหนึ่งแก่นเรื่อง โดยที่อาจมีแนวคิดย่อยอีก หลาย

แนวคิดที่คอยสนับสนุนแก่นเรื่อง ถึงแม้ว่าในเรื่องหน่ึงจะมีแนวคิดปลีกย่อยอย่ ูหลายความคิดก็ตาม แต่ความ

คิดย่อยทั้งหมดก็จะมีลักษณะร่วมกันบางประการ หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสิ้น ดังน้ัน การพิจารณา  

แก่นเรฎ่องควรจะสังเกตแนวคิดย่อยควบคู่ไปด้วยเพราะจะทําให้เราสามารถเข้าใจเรื่องราวได้อย่างชัดเจน มาก

ขึ้น 

 4. ตัวละคร (Character) หมายถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องราวในเร่ืองเล่า นอกจากน้ี

ยังหมายรวมถึงบุคลิกลักษณะของตัวละคร ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา หรืออุปนิสัยใจคอของ ตัวละครด้วย โดย

ตัวละครแต่ละตัว จะต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วนเสมอ น่ันคือ ในส่วนที่เป็นความคิด (Conception) และส่วนที่

เป็นพฤติกรรม ซึ่งทั้งหมดนําไปส่ ูบทสรุปของเร่ฎองราวทั้งหมดมีส่วนสําคัญในการบอกถึงพัฒนาการในเรฎ่องผลท่ี

ปรากฏ และบอกผลกระทบของความขัดแย้ง โดยในการวิเคราะห์จะศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ลักษณะภายนอกของตัวละคร การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ที่บ่ง บอกถึงนิสัยของตัวละคร รวมไปถึงพัฒนาการ

ของตัวละครด้วย 

 5. ฉาก (Setting) เป็นองค์ประกอบที่สําคัญของเรฎ่องเล่าทุกประเภท เพราะเหตุการณ์และตัวละครไม่

สามารถดําเนินไปโดยปราศจากพ้ืนที่ได้ ดังน้ัน ฉากมีความสําคัญในการรองรับและสร้างความต่อเน่ืองของ

เหตุการณ์ อีกทั้งยังสามารถบ่งบอกถึงความหมายบางอย่างของเรื่องหรือผ้ ูกํากับ ตลอดจน การกระทําของตัว

ละครได้ด้วยฉากก็คือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในเรื่อง ซึ่งการสร้างฉากต้องให้รายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ี

และสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ผ้ ูชมเกิดคล้อยตามและเช่ือว่าเรื่องน้ันเกิดขึ้นจริง ในภาพยนตร์บางเรื่อง ผ้ ูกํากับ

พยายามให้ฉากในเร่ืองเป็นโลกจําลองซึ่งจําลองสถานการณ์ที่คนเราเองอาจเผชิญได้ในโลกแห่งความเป็นจริง 

 6. มุมมองในการเล่าเรื่อง (Point of View) หมายถึง การมองเหตุการณ์เข้าใจพฤติกรรมของ ตัวละคร

ในเรื่องผ่านสายตาของตัวละครตัวใดตัวหน่ึง หรือหมายถึง การที่ผ้ ูเล่ามองเหตุการณ์จากวงในใกล้ชิด หรือจาก

วงนอกในระยะห่าง ๆ ซึ่งแต่ละจุดยืนมีความเช่ือที่ต่างกัน จุดยืนในการเล่าเรื่องมีความสําคัญต่อการเล่าเรื่อง 

เพราะจุดยืนจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมและมีผลต่อการชักจูงอารมณ์ของผ้ ูเสพเรื่องเล่า Louise Giannetti 
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(อ้างถึงใน ธนิต ธนะกุลมาส, 2547, น. 57) จัดแบ่งมุมมองพ้ึนฐานใน การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ไว้ 4 ประเภท 

คือ 

  6.1 การเล่าเรื่องจากมุมมองบุคคลที่หน่ึง (The First-Person Narrator) คือ การที่ตัวละคร

เอกของเร่ืองเป็นผ้ ูเล่าเอง ตัวละครเอกในเรฎ่องมักเอยคําว่า “ฉัน” หรือ “ผม” อยู่เสมอ 

  6.2 การเล่าเร่ืองแบบร้ ูรอบด้าน (The Omniscient Point of View) คือ การเล่าเรื่อง ที่ไม่

มีข้อจํากัด สามารถหย่ังร้ ูถึงจิตใจของตัวละครทุกตัว สามารถเคล่ือนย้ายเหตุการณ์ สถานที่ และ ข้ามพ้นข้อ 

จํากัดด้านเวลา สามารถย้อนอดีต ก้าวไปส่ ูอนาคต และสามารถสํารวจความคิดความฝันของตัวละครได้อย่างไร้

ขอบเขต การเล่าเรื่องแบบน้ีมักจะถูกนํามาใช้ในงานภาพยนตร์มากที่สุด 

  6.3 การเล่าเร่ืองจากมุมมองบุคคลที่สาม (The Third-Person Narrator) คือ การที่ ผ้ ูเล่า 

กล่าวถึงตัวละครตัวอ่ืน ๆ เหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่ตัวเองพบเห็นหรือเก่ียวพันด้วย 

  6.4 การเล่าเรื่องจากมุมมองที่เป็นกลางหรือจากมุมภายนอก (The Objective Point of 

View) เป็นมุมมองที่ผู้สร้างพยายามให้เกิดความเป็นกลาง ปราศจากอคติในการนําเสนอ เป็นการเล่าเรื่องที่ไม่

สามารถเข้าถึงอารมณ์ตัวละครได้อย่างลึกซึ้ง เน่ืองจากเป็นการเล่าเรื่องจากมุมมองภายนอกเป็นการสังเกตหรือ

รายงานเหตุการณ์โดยให้ผ้ ูชมตัดสินเรฎ่องราวเองการเล่าเร่ืองชนิดน้ีพบบ่อยในภาพยนตร์ข่าว สารคดี รวมทั้ง

ภาพยนตร์แนวสมจริง 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีดําเนินการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์และวิจารณ์ทนุวัฒนธรรมจากภาพยนตร์เรื่องสิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ด เพ่ือ

ประโยชน์ในการศึกษาพัฒนาการสร้างภาพยนตร์จากทุนวัฒนธรรม ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยในการ
การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ 

- โครงเรื่อง(Plot) 
- เนื้อหา (Story) 
- ฉาก (Setting) 
- ตัวละคร (Characters) 
- เสียง (Sound) 
- ห่วงท่ีแสดงออก (Style) 

ทุนวัฒนธรรม 
- แบบไม่มีรูปลักษณ์ ไม่

สามารถจับต้องได้ 
- แบบมีรูปลักษณ์ สามารถ

จับต้องได้ 

ภาพยนตร์ 
สิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ด 

แนวคิดการเล่าเรื่องของ
ภาพยนตร์  

(Film Narrative 
Concept) 
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ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่าภาพยนตร์สร้างอยู่บนพ้ืนฐานของการผสมผสานระหว่างรูปแบบความจริง 

(Realistic) และรูปแบบสร้างสรรค์จินตนาการ (Formalistic) เข้าไว้ด้วยกัน ภาพสะท้อนของภาพยนตร์สิบห้า

ค่ําเดือนสิบเอ็ดแสดงความเช่ือมโยงบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่บรูณาการอย่ฎในเร่ืองราว ความเช่ือ ซึ่ง

เป็นทุนวัฒนธรรมแบบไม่มีรูปลักษณ์ และองค์ประกอบเสริมที่ได้คือประเพณี ศาสนา และภาษา ภาพยนตร์สิบ

ห้าค่ําเดือนสิบเอ็ด วางโครงเรื่องแบ่งออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน ระยะที่ 1 ภาพยนตร์กล่าวถึงเทศกาลประเพณี

ช่วงออกพรรษา ที่จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีบ้ังไฟพญานาคปรากฏข้ึนทุกปี ตามความเช่ือ ว่าช่วง

ออกพรรษาเป็นช่วงเวลาของไข่พญานาคจะปรากฏขึ้นมา เพ่ือให้ผู้คนได้สักการะเป็นพุทธบูชาตามความเช่ือที่

สืบเน่ืองมาเป็นเวลานาน ภาพยนตร์ได้สร้างตัวละครเด็กหนุ่มที่เติบโตจากบริเวณลุ่มแม่นํ้าโขง แสดงให้เห็นว่า

เขา และหลวงพ่อร่วมด้วยพระลูกวัดได้ผลิตลูกไฟ หรือที่เรียกว่าไข่พญานาคขึ้นแล้ว นําไปวางไว้ที่ใต้แม่นํ้าโขง 

ซึ่งในส่วนน้ีภาพยนตร์ได้มุ่งเน้นให้เห็นถึงความเช่ือของกลุ่มพระสงฆ์ ว่าเป็นการทําหน้าที่ เพ่ือดํารงศรัทธาของ

ชาวบ้านที่มีต่อพญานาค และเพ่ือให้ชาวบ้านมีศรัทธาต่อศาสนาสืบต่อไป ระยะที่ 2 ภาพยนตร์ได้สร้างจุด

ขัดแย้ง (Confrontation) ด้วยตัวละครที่เกิดความคิดแตกต่าง  (ฝ่ายหน่ึงเช่ือว่าการเกิดขึ้นในเหตุการณ์บ้ังไฟ

พญานาคว่าไม่เก่ียวกับพญานาคน้ันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และอีกหน่ึงความเชื่อที่ว่าน้ีเป็น

ฝีมือของมนุษย์ ซึ่งความเช่ือที่ต่างกันโดยแต่ละฝ่ายพยายามพิสูจน์ในสิ่งที่ตนเช่ือ) เรื่องราวดําเนินด้วยความ

ขัดแย้งการเผชิญหน้าระหว่างตัวละครหลัก โดยที่เด็กหนุ่มที่เริ่มสับสนว่า สิ่งที่ตนเองทําอยู่คือการหลอกลวง

ผู้อ่ืน และชาวบ้าน เน่ืองจากมีคนได้รับผลประโยชน์จากปรากฏการณ์น้ีมาก จึงทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก

หนุ่มและหลวงพ่อเกิดความแตกแยก เด็กหนุ่มจึงไม่รับหน้าที่ลงไปวางไข่พญานาคอีกต่อไป แม้จะเกิดความไม่

เข้าใจระหว่างหลวงพ่อ และเด็กหนุ่ม แต่ทั้งสองก็ยังมีความเช่ือ และความผูกพันต่อกัน หลวงพ่อและพระ

ลูกวัดที่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการวางไข่พญานาคและยังคงมีความหวังว่าเด็กหนุ่มจะกลับมาทําภารกิจวางไข่

พญานาคอีกครั้ง ระยะที่ 3 จุดสําคัญของเหตุการณ์ (Climax) ด้วยความเชื่อ ว่าการทําให้เกิดบ้ังไฟพญานาค

จะสามารถดํารงศรัทธาของชาวบ้านไว้ของหลวงพ่อ ทําให้หลวงพ่อลงมือวางไข่ไว้ใต้แม่นํ้าโขงด้วยตนเองจน

มรณภาพ เหตุการณ์ทุกอย่างจบลงด้วยปรากฏการณ์บ้ังไฟพญานาคจํานวนมากที่ปรากฏขึ้นด่ังที่เคยเป็นมา 
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เส้นแนวนอน หมายถึง เวลา (Time) ระยะเวลาที่เรื่องดําเนินไป 

เส้นแนวต้ัง หมายถึง ความครึงเครียด (Tension) ความรุนแรงที่เพ่ิมระดับมากขึ้น 

รูปที่ 2 แผนผังกราฟแสดงโครงสร้างภาพยนตร์ สิบห้าคํ่าเดือนสิบเอ็ด (Three-act Structure) 

 โครงเรื่อง (Plot) ภาพยนตร์สิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ดมีการลําดับเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบตรงไปตรงมา

เรียงลําดับเวลา มีตอนเริ่มต้น (Beginning) ตอนกลางเรื่อง (Middle) และตอนจบเรื่อง (End) ชักจูงให้ผู้ชม

ติดตามเรื่องราวผ่านการแนะนําตัวละครหลัก และฉากเหตุการณ์มีการพัฒนาเรื่องด้วยปมปัญหาความขัดแย้ง

โดยการต้ังคําถาม สร้างปมปัญหาทั้งภายในและภายนอกของตัวละคร ความอึดอัดเพ่ิมมากขึ้นจนถึงจุดแตกหัก

หรือภาวะวิกฤตที่ต้องตัดสินใจของตัวละคร เป็นช่วงเวลาทําให้ผู้ชมได้คิดและติดตามเรื่องราว หลังจากจุด

วิกฤตของเรื่องผ่านพ้นไปภาพยนตร์สิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ดมีการท้ิงจังหวะเหมือนคําถามที่รอคําตอบจาก

เรื่องราวทั้งหมด ภาพยนตร์ไม่ได้สรุปในคําถามที่ปรากฏในภาพยนตร์แต่ภาพยนตร์นําเสนอในแนวความคิด

เรื่องของความเช่ือซึ่งเป็นประเด็นหลักของภาพยนตร์ 

 ความขัดแย้ง (Conflict) ภาพยนตร์สิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ดสร้างความขัดแย้งของเร่ืองราวผ่านความเช่ือ

ของกลุ่มคนที่มีความเช่ือในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ตลอดจนความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละครหลักระหว่าง

ความเช่ือกับความถูกต้องสร้างความสับสนและลําบากในการตัดสินใจ 

 แก่นเรื่อง (Theme) ภาพยนตร์สิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ดนําเสนอในแก่นของความเช่ือซึ่งเป็นประเด็นหลัก

ของภาพยนตร์“เฮ็ดในสิ่งที่เช่ือ เช่ือในสิ่งที่เฮ็ด”คือวลีจากภาพยนตร์ที่สนับสนุนแนวคิดของเรื่อง 

 ตัวละคร (Character) การแสดงออกของตัวละครมีความสําคัญทําหน้าที่เสริมโครงเร่ือง แรงจูงใจของ

ตัวละคร ความเช่ือมโยงของเหตุและผลที่สงผลต่อผู้ชม ในภาพยนตร์สิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ด “คาน” คือช่ือของ

ตัวละครหลักของเรื่อง จากช่ือ “คาน” ซึ่งในมุมมองความเช่ือเรื่องของพยานาค “นาค” มีการต้ังช่ือการสลับ
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อักษร อีกหน่ึงตัวละครคือหลวงพ่อ “โล่ห์” จากความหมายการปกปักรักษาป้องกัน มีการต้ังช่ือตัวละครให้มี

ความหมายตามลักษณะของตัวละคร 

 ฉาก (Setting) องค์ประกอบสําคัญของเร่ือง ภาพยนตร์สิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ดเลือกที่จะนําเสนอ

เรื่องราวบรรยากาศที่มัวไม่สดใสและไม่มีแสงจัดเงาจัด สร้างโทนของเรื่องให้เข้ากับความรู้สึกที่ไม่ชัดเจน ภาพ

ขนาดกว้างที่แสดงถึงความเป็นมาที่ยาวนานของความเช่ือตัดสลับนําเสนอในรูปแบบของภาพข่าว ฉากท้องถิ่น

บ้านเรือน วัด ตลาด แสดงวิถีชีวิตความเป็นจริงของพ้ืนที่ 

 มุมมองในการเล่าเร่ือง (Point of View) มุมมองของการเล่าเรื่องของภาพยนตร์สิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ด

นําเสนอในมุมมองจากภายนอกโดยผู้ชมจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเกิดอะไรข้ึนบ้างซึ่งก่อให้เกิดผลทางอารมณ์

เหมือนการเฝ้าดูเหตุการณ์ 

 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงทุนวัฒนธรรมที่แสดงออกในแต่ละองค์ประกอบภาพยนตร์ สิบห้าคํ่าเดือนสิบเอ็ด 

 

จากตารางวิเคราะห์ภาพยนตร์เรื่อง สิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ด 

 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่แสดงออกจากทุนวัฒนธรรมโดยใช้

องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ โครงเร่ือง (Plot) เน้ือหา (Story) ฉาก (Setting) ตัวละคร 

(Characters) เสียง (Sound) ห่วงที่แสดงออก (Style) ทัศนะของผู้สร้าง (Philosophy) ภาพยนตร์สร้างจาก

ความเช่ือเก่ียวกับพญานาคและปรากฎการลูกไฟที่พุ่งขึ้นจากแม่นํ้าโขงด้วยความสงสัยในปรากฎการณ์ที่ยังคง 

 - โครงเร่ือง 
)Plot( 

- เนื้อเร่ือง 
)Story ( 

- ฉาก 
)setting( 

- ตัวละคร 
)Characters( 

- เสียง 
)sound( 

- ห่วงท่ี
แสดงออก 
)Style( 

- ทัศนะของผู้สร้าง 
)Philosophy( 

- วัฒนธรรม
แบบไม่มี
รูปลักษณ์ 
ไม่สามารถ
จับต้องได้ 

- ประเพณี        

- ศาสนา        

- ภาษา        

- ความเช่ือ        

• วัฒนธรรม
แบบมี
รูปลักษณ์ 
สามารถจับ

- อาหาร         

- ชุดแต่งกาย        

- สิ่งปลูกสรา้ง        
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หาคําตอบไม่ได้ทําให้ผู้ชมเกดิความสนใจ เรื่องเปิดด้วยภาพใต้นํ้าความมืดและลึกมีเด็กหนุ่ม(คาน)กําลังดํานํ้าไป

ถึงกันแม่นํ้าแลว้วางลูกทรงกลมบางอย่างไว้จํานวนหน่ึง แล้วขึ้นมาพิวนํ้า เห็นแม่นํ้าโขงที่กว้างใหญ ่

รูปที่ 3 ฉากเปดิเรื่องภาพยนตร์สิบห้าคํ่าเดือนสิบเอ็ด 

- ประเพณี ภาพยนตร์ได้นําเสนอเหตุการณ์ในช่วงเทศกาลงานประเพณีออกพรรษาที่สืบสานจารีตตาม “ฮีตสิบ

สอง” บริเวณริมฝั่งแม่นํ้าโขงอําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีการแสดงรําบูชาพญานาค ประกวดธิดานาคา 

และการไหลเรือไฟ ภาพยนตร์ได้สะท้อนความเป็นประเพณีของผู้คนในพ้ืนที่ ซึ่งจากการโครงเรื่อง

(Plot)ภาพยนตร์ได้เล่าถึงเทศกาลงานประเพณีออกพรรษาของชาวหนองคายเป็นช่วงเวลา และเหตุการณ์หลัก

ดําเนินเรื่อง(Story) ในส่วนที่เป็นฉาก(Setting)สภาพแวดล้อมของสถานที่บรรยากาศของงานประเพณี 

ภาพยนตร์นําเสนอออกมาได้เป็นธรรมชาติสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ และสร้างบรรยากาศให้

อรรถรสแก่ผู้ชมภาพยนตร์ เสมือนว่าภาพยนตร์ได้นําพาผู้ชมเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ด้วย 

รูปที่ 4 ฉากงานประเพณีออกพรรษา:ภาพยนตร์สิบห้าคํ่าเดือนสิบเอ็ด 

- ศาสนา ถึงแม้ภาพยนตร์นําเสนอช่วงเวลาของเทศกาลออกพรรษาแต่ไม่ได้มุ่งเน้นถึงความสําคัญของหลักพุทธ

ศาสนามากนักเป็นเพียงสิ่งที่โครงเรื่องยึดเพ่ือเสริมเรื่องราวหลัก ซึ่งความเป็นวัฒนธรรมแบบไม่มีรูปลักษณ์ใน

ส่วนของศาสนาถูกถ่ายทอดในส่วนขององค์ประกอบของฉาก (Setting) เช่น พิธีกรรม ใส่บาตร ฟังธรรมเทศนา 

ความผูกพันระหว่างผู้คนกับพุทธศาสนาโดยที่ภาพยนตร์ดําเนินเรื่องด้วยตัวแสดง (Characters) พระสงฆ์ที่มี

บทบาทเป็นตัวแทนมุมมองของความเช่ือและหน้าที่ในการดํารงความศรัทธาต่อศาสนา องค์ประกอบด้านเสียง

(Sound) บทสนทนา หรือเสียงบรรยายท่ีเล่าถึงปฏิวัติเรื่องราวพระพุทธเจ้ากับความเช่ือที่เก่ียวกับพญานาค 

ศาสนาความเช่ือที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมที่คนในพ้ืนจากอดีตถึงปัจจุบัน  
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รูปที่ 5 ฉากศาสนาและความเชื่อ:ภาพยนตร์สิบห้าคํ่าเดือนสิบเอ็ด 

- ภาษา ภาษาเป็นวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้  ภาษามีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตมนุษย์ต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน  เน่ืองจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจําเป็นต้องอยู่ร่วมกัน มนุษย์จึงจําเป็นต้องใช้ภาษาเพื่อเป็นสื่อกลางใน

การสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจต่อกัน ทุกสังคมของมนุษย์จะมีภาษาที่แตกต่างกันตามบริบทของพื้นที่

ความเป็นอยู่ ภาษามีคุณค่าความงามที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตได้เด่นชัด ในส่วนของภาพยนตร์ก็ได้กําหนดให้ตัว

แสดง (Characters) ได้ใช้ภาษาพ้ืนถิ่นในการสนทนา ซึ่งก็นําเสนอออกมาได้ดีโดยเฉพาะวลีในฉากที่หลวงพ่อ

สนทนากับคุณหมอ “เฮ็ดในสิ่งที่เช่ือ เช่ือในสิ่งที่เฮ็ด”จากวลีน้ีได้อธิบายให้ความหมายของแก่นเรื่องที่ผู้สร้าง

ต้องการสื่อสารกับผู้ชม และกลายเป็นประโยคตัวแทนของภาพยนตร์ 

รูปที่ 6 ฉากหลวงพ่อสนทนากบัคุณหมอ:ภาพยนตร์สิบห้าคํ่าเดือนสิบเอ็ด 

- ความเช่ือ มนุษย์เช่ือว่าสามารถควบคุมหรือมีอิทธิพลเหนือวิถีทางของธรรมชาติและวิถีชีวิตของมนุษย์ 

ศาสนาตามทัศนะทางมานุษยวิทยาจึงบ่งบอกนัยถึงการขยายความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ออกไปสู่

ความสัมพันธ์กับสิ่งศักด์ิสิทธ์ิซึ่งมีอํานาจเหนือมนุษย์และธรรมชาติ ดังน้ันศาสนาและความเช่ือทางศาสนาจึง

เป็นสิ่งสากลท่ีเราพบเห็นได้ในทุกสังคมตลอดมาทุกยุคทุกสมัย (ยศ สันตสมบัติ, 2537) จากปรากฎการณ์ลูกไฟ
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ที่พุ่งขึ้นบริเวณแม่นํ้าโขง และความเช่ือในเรื่องพญานาค ผู้สร้างได้นําประเด็นดังกล่าวมาสร้างภาพยนตร์ที่

มุ่งเน้นความเช่ือในบริบทที่แตกต่างกันออกไป เช่น ชาวบ้านเช่ือว่าปรากฎการณ์เกิดจากพญานาค หลวงพ่อ

และพระลูกวัดเช่ือในหน้าที่สร้างความศรัทธาในพุทธศาสนา ป้าอองเช่ือในคําสอนโบราณท่ีถือยึดปฏิบัติต่อกัน

มา คุณหมอเช่ือในปรากฎการณ์ธรรมชาติ และดร.สุรพล เช่ือในหลักการทางวิทยาศาสตร์ เป็นการประกอบ

สร้างจากต่างความเช่ือ 

 

 

 
รูปที่ 7 ฉากแสดงความเช่ือตัวละคร:ภาพยนตร์สิบห้าคํ่าเดือนสิบเอ็ด 

- อาหาร วัฒนธรรมการกินมีความต่างกันแต่ละพ้ืนที่ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสาน นอกจากข้าว

เหนียวส้มตําปลาร้า และอาหารประเภทป้ิงย่างแล้วน้ันความโดดเด่นอีกอย่างคือการรับประทานแมลง       

ต่าง ๆ เช่น มดแดง ต๊ักแตน  ดักแด้ แมงกุดจี้  ฯลฯ ที่สามารถหาได้ทั่วไปในธรรมชาติ  ในการออกแบบงาน

สร้างภาพยนตร์รายละเอียดเป็นส่วนสําคัญการ ฉากสภาพแวดล้อมช่วยเสริมบรรยากาศของภาพยนตร์ ซึ่งฉาก

ของวัฒนธรรมการกินหรืออาหารในภาพยนตร์สิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ดคงใส่ ฉากของอาหารพ้ืนบ้าน เช่น แมลง

ทอด วัฒนธรรมการกินครอบครัวญาติพ่ีน้องน่ังกินอาหารบริเวณพ้ืนบ้านความเป็นกันเองโดยมีกระต๊ิบข้าว

เหนียว และกับข้าวที่เป็นอาหารอีสานประกอบอยู่ในฉากทําให้ภาพยนตร์มีบรรยากาศที่เป็นในเชิงวัฒนธรรม

มากย่ิงขึ้น 

 

 

 

รูปที่ 6 ฉากแสดงอาหารวัฒนธรรมการกิน:ภาพยนตร์สิบห้าคํ่าเดือนสิบเอ็ด 

- ชุดแต่งกาย วัฒนธรรมการแต่งกาย หรือชุดแต่งกายในอดีตใช้ผ้าที่ทําจาก ผ้าไหม ผ้าทอมือต่าง ๆ คนไทยมี

เอกลักษณ์ด้านการแต่งกาย ซึ่งจะมีแตกต่างกันบ้างตามบริบทของพื้นที่น้ัน ในปัจจุบันชุดแต่งกายจะถูก

นํามาใช้เฉพาะช่วงเทศกาลงานประเพณีทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ และจากภาพยนตร์สิบห้าค่ําเดือนสิบเอ็ดการ

ออกแบบงานสร้าง (Production design) ชุดแต่งกายเป็นสิ่งที่เสริมสร้างอารมณ์ความรู้สึกสมจริงกับเรื่องมาก

ต่อผู้ชม ส่วนความชัดเจนของชุดแต่งกายที่เป็นเชิงวัฒนธรรมในฉากของภาพยนตร์คือช่วงเทศกาลประเพณี
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ออกพรรษา โดยมีการแสดงบนเวทีของกลุ่มเด็ก ขบวนแห่ การประกวดธิดาพญานาค และชุดแต่งกายของป้า

อองที่นิยมใส่ผ้าถุงหรือซิ่นแบบไทอีสาน 

 

 

 

รูปที่ 7 ฉากแสดงชุดแตง่กาย:ภาพยนตร์สิบหา้คํ่าเดือนสิบเอด็ 

- สิ่งปลูกสร้าง วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าในฐานะที่เป็นเครื่องแสดงออกถึงรากฐานและความ

เป็นมาของพ้ืนที่น้ัน สําหรับความเป็นภาพยนตร์สิ่งที่จะสะท้อนความเป็นวัฒนธรรมในเชิงสถาปัตยกรรม หรือ

สิ่งของได้ชัดเจนน้ันคงเป็นฉาก (Setting) และอุปกรณ์ประกอบฉาก (Prop) ซึ่งภาพยนตร์สิบห้าค่ําเดือนสิบ

เอ็ดประกอบไปด้วย วัด หมู่บ้าน และตลาด  

 

 

 

รูปที่ 8 ฉากแสดงบรรยาการส่ิงปลูกสร้าง:ภาพยนตร์สิบห้าคํ่าเดือนสิบเอ็ด 
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บทคัดย่อ 

 ชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์มีวัตถุประสงค์การออกแบบและผลิตเพ่ือเข้าประกวดโครงการแม็คสมาร์ท 

ปีท่ี 2 ประจําปี 2559 เพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และเพ่ือส่งเสริมคุณค่าทางด้านการออกแบบ ด้านวัฒนธรรม

และด้านธุรกิจ ผลงานชิ้นนี้จัดอยู่ในกลุ่มแฟชั่นไลฟ์สไตล์ นักออกแบบต้องใช้เศษวัสดุหลักจากบริษัทแม็คยีนส์ จํากัด (มหาชน) 

และมีระยะเวลาในการผลิต 1  เดือน ชุดไทยผ้ายีนส์นี้มีแนวความคิดจากแต่งกายไทยของตัวละครนางแบบดั้งเดิม นํามา

ผสมผสานกับผ้ายีนส์และอุปกรณ์ตกแต่งกางเกงยีนส์ ผู้ออกแบบเลือกนําภาพลักษณ์ท่ีแตกต่างกันของช ุดไทยและผ้ายีนส์มา

สร้างสรรค์ให้เกิดความลงตัวด้วยโทนสีฟ้า สีน้ําเงิน และอุปกรณ์ตกแต่งกางเกงยีนส์ให้กลายเป็นเคร่ืองประดับไทยอย่าง

ประณีต ซ่ึงมีชิ้นส่วนท่ีเล็กท่ีสุดขนาด 5 มิลิเมตร โดยตัดฉลุจากเคร่ืองเลเซอร์ เพ่ือให้ได้ขนาดเล็กและจํานวนมากในเวลาจํากัด 

เคร่ืองแต่งกายประกอบไปด้วยชิ้นส่วนสําคัญของชุดตัวนาง จํานวน 15 ชิ้น ได้แก่ 1. กําไลเท้า 2. เสื้อในนาง 3. ผ้านุ่ง          

4. เข็มขัด  5. สะอ้ิง  6. ผ้าห่มนาง  7. กรองศอ  8. จี้นาง  9. แหวน  10.ปะวะหล่ํา 11.กําไลตะขาบ  12.มงกุฎ  13.จอนหู 

14.ดอกไม้ทัด 15.อุบะ   

  ผลการออกแบบพบว่า ชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โดยเข้ารับรางวัล

เม่ือวันศุกร์ท่ี 10 มีนาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  สําหรับการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ชุดไทยผ้ายีนส์สามารถสร้างมูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์ จํานวน 1,648,921 บาท ท่ีเกิดจากการนําเสนอข่าวของส่ือมวลชน

ท้ังหมด 3 ประเภทสื่อ ดังนี้ 1) สื่อโทรทัศน์ ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 9 ช่อง 11 และช่องเอ็มเอ็มเอส (ท้องถ่ิน)  2) สื่อหนังสือพิมพ์ 

ได้แก่ เดลินิวส์ เอ็มทูเอฟ  3) สื่อออนไลน์ ได้แก่ มติชนออนไลน์ แบงค๊อกบิสนิวส์ เดลินิวส์ออนไลน์ เนชั่นออนไลน์ คมชัดลึก

ออนไลน์ ครอบครัวข่าว พิดโลกนิวส์ แอดนิวพิษณุโลก เอ็มเอ็มเอสพิษณุโลก  

 สําหรับคุณค่าทางด้านการออกแบบ ด้านวัฒนธรรมและด้านธุรกิจ ผู้ออกแบบได้เตรียมแบบสอบถาม เพ่ือให้

คณะกรรมการและทีมงานโครงการแม็คสมาร์ท จํานวน 56 ท่าน ได้แสดงความคิดเห็นท่ีมีต่อชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษ
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ผ้ายีนส์โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็น ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.96) ในรายการประเมินทุกด้าน เม่ือแยกตามรายการประเมิน

ด้านคุณค่าทางวัฒนธรรมพบว่า เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับไทยมีรูปทรงสวยงาม ด้วยวัสดุแม็คยีนส์ และผลงานส่งเสริม

ให้เยาวชนเห็นความสําคัญของเครื่องแต่งกายและเคร่ืองประดับไทย ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยระดับการประเมินสูงสุดเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 

4.98) ตามด้วยผลงานสามารถนําเสนอความสวยงามของเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับไทยได้ (ค่าเฉล่ีย 4.96) ผลงาน

สามารถนําเสนอความประณีตของศิลปะไทยได้ (ค่าเฉลี่ย 4.95) วัสดุของแม็คยีนส์สามารถสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมได้ 

(ค่าเฉลี่ย 4.93) และเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับไทย สามารถเชื่อมโยงกับยุคสมัย (ค่าเฉลี่ย 4.89)   

 ส่วนคุณค่าทางด้านการออกแบบพบว่า ส่งเสริมให้นักออกแบบได้รู้จักหาวิธีการ หรือประยุกต์การใช้เคร่ืองมือ 

เพ่ือให้ได้ผลงานตามแนวคิด มีค่าเฉลี่ยระดับการประเมินสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 4.98) เป็นแนวทางในการพัฒนาการออกแบบโดยใช้

วัสดุท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้นักออกแบบเรียนรู้การประยุกต์ ต่อยอดผลงานออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ และเพ่ือการ

ประยุกต์และเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้ มีระดับการประเมินเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.96) และผลงานสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบ ด้านความเป็นไทย ไทยประยุกต์ (ค่าเฉลี่ย 4.95)  

 สําหรับคุณค่าทางด้านธุรกิจ พบว่า ส่งเสริมให้เศษวัสดุมีมูลค่าและผลิตได้จริง  มีระดับการประเมินสูงสุด (ค่าเฉลี่ย 

4. 98  (ผลงานสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้  )ค่าเฉลี่ย  4. 96   (และนําเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบไทยในลักษณะต่าง   ๆ  ต่อวงการ

ธุรกิจ  (ค่าเฉลี่ย 4. 95 (  

คําสําคัญ: - 

 

ABSTRACT 

 Traditional Thai Costume Design by Recycled Jeans is designed and created in order to join the 

2nd Mc Smart Contest in 2016, to promote Naresuan University and to highlight the value of design, 

culture and business. The work is classified into the category of lifestyle fashion. The designer is assigned 

to use main materials produced by Mc Jeans, Co., Ltd. (PLC) and have one month of production. The 

design of Jeans Thai Costume is inspired by the original costume of leading actresses in Thai classical 

dance, integrated with jeans cloth and accessories for jeans trousers. The designer harmoniously 

combines the distinctive characteristics of Thai costume and jeans cloth by applying the blue and navy 

blue tones with jeans accessories to create refined Thai decorations of which the smallest size is only five 

millimetres. The decorations are perforated by a laser machine in order to get a large amount and a small 

size within a limited period of time. The Jeans Thai Costume has 15 significant dressing pieces as those of 

the female character: (1) anklets, (2) a short-sleeved inner shirt, (3) pa-nung (embroidered outer garment), 

(4) belt, (5) sash, (6) embroidered cloak, (7) collar known as krong-saw or sroy-nuam in Thai classical 
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literature,  (8) pendant known as tab-tap or tab-sruang in Thai classical literature, (9) ring, (10) beads, (11) 

elaborate gold bracelets, (12) headdress, (13) decorative earpiece known as kan-chiak or kan-chiak chorn 

in Thai classical literature, (14) flower, and (15) floral tassel (left side of head).  

 The result of the contest is that the Jeans Thai Costume won the first runner-up prize awarded 

on Friday, 10th March 2017 at Bangkok Art and Culture Centre. In terms of the public relations for 

Naresuan University, the costume can maximize the value of media which costs about 1,648,921 baht 

through three kinds of mass media via news presentations: (1) Television by Channel 3, Channel 9, 

Channel 11 and MSS (local broadcast); (2) Newspaper by Daily News and M2F; and (3) Online Media by 

Mathichon Online, Bangkok Biz News, Dailynews Online, Nation Online, Kom Chad Luek Online, 

Krobkruakao, Phitlok News, Add News Phitsanulok and MMS Phitsanulok. 

 Regarding the value of design, culture and business, the designer prepares a questionnaire for the 

committee and Mc Smart team (56 subjects) to express ideas and opinions towards the Jeans Thai 

Costume. In general, the subjects rate “very good” (mean rating = 4.96) in all topics of evolution. For the 

value of culture, it is found that ‘The Thai costume and its accessories are beautifully created with Mc 

Jeans materials’ and ‘The project encourages youth to see the importance of Thai costumes and 

accessories’ gain the same highest score (mean rating = 4.98), followed by ‘The project presents the 

beauty of Thai costumes and accessories’ (mean rating 4.96), ‘The project presents the fineness of Thai 

arts’ (mean rating = 4.95), ‘The materials of Mc Jeans can create the value of culture’ (mean rating = 

4.93), and ‘Thai accessories can be integrated with every time period’ (mean rating = 4.89), respectively. 

 For the value of design, it is shown that ‘The costume encourages designers to acquire methods 

and apply their equipment to create a project in accordance with a conceptual design’ has the highest 

score (mean rating = 4.98), followed by ‘The costume can be used as an approach to develop designs 

with different kinds of materials,’ ‘The costume encourages designers to learn how to apply and further 

develop their designs to other kinds of products’ and ‘The costume can be used to apply and maximize 

the value of recycled materials’, all of which have the same rated score (mean rating = 4.96) whereas 

‘The project creates an inspiration for Thai and Applied Thainess designs’ gains the mean rating as 4.95. 

 Finally, as regards the value of business, it is found that ‘The costume creates the value of 

residues and they can be reproduced for real’ receives the highest score (mean rating = 4.98), followed 
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by ‘The project can be further developed in terms of business’ (mean rating = 4.96) and ‘The project 

represents the image of several Thai products in business areas’ (mean rating = 4.95). 

Keyword: - 

 

บทนํา 

 การแต่งกายของสตรีไทยมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และสามารถบอกเล่าความเช่ือ 

ขนบธรรมเนียมที่ดีงามได้อย่างครบถ้วน ต้ังแต่การผลิตวัสดุ การตัดเย็บ การตกแต่ง รวมไปถึงการคัดเลือก

เครื่องประดับที่เหมาะสมกับวาระต่าง ๆ ของการใช้งาน ซึ่งมีแบบแผนและบอกต่อกันมาต้ังแต่อดีต ทั้งเคร่ือง

แต่งกายที่สวมใส่ในชีวิตประจําวันและเครื่องแต่งกายเพ่ือการแสดง หรือ นาฏศิลป์   

 นักวิชาการด้านศิลปะมักกล่าวว่า โขน – ละคร คือ นาฏศิลป์ซึ่งเป็นที่รวมของศิลปะหลายแขนง อาทิ 

การดนตรี การขับร้อง การช่างประณีตศิลป์ทุกแขนง เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม การตกแต่ง ฯลฯ เมื่อได้

นํามาประมวลกันแล้ว จึงเป็นรูปแบบนาฏศิลป์ที่งดงามปรากฏสู่สายตาของผู้ชม (มนตรี วัดละเอียด 2550: 

162) เครื่องแต่งกายการแสดงเคยถูกนําไปใช้ในโอกาสพิเศษระดับชาติหลายครั้ง เน่ืองจากเป็นเคร่ืองแต่งกายที่

สามารถเป็นตัวแทนของชาติได้ 

“ในปี พ.ศ. 2512 ท่านผู้หญิงจงกล กิตติขจร ปรึกษากับกองประกวด ว่าจะนําชุดประจําชาติไทย 

รูปแบบใดไปใช้ โดยไม่ให้ซ้ํากับชุดไทยที่เคยนําไปมาก่อน สิ่งหน่ึงที่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบคือ 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในช่วงเวลาน้ัน คือมีภาพนางรําสวมชฎา ซึ่งส่งผลให้ชาวต่างชาติจดจําสตรี

ไทยและการแต่งกายลักษณะน้ัน จึงส่งผลให้ได้รับรางวัลชุดประจําชาติยอดเย่ียมเป็นครั้งแรกของประเทศไทย” 

(ดนัย เรียบสกุล. 2556: 214) 

 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยว่าศิลปะการแสดงโขนจะเสื่อคลายไปจากความ

นิยมของคนไทย ทั้ง ๆ ที่โขนเป็นศิลปะคู่บ้านเมืองไทยมาหลายร้อยปีแล้ว ได้เคยเชิดหน้าชูตาคนไทยในการ

ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมาหลายต่อหลายครั้ง ดังน้ัน จึงทรงพระราชดําริที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้การแสดง

โขนมีความงดงาม ดึงดูดความสนใจยิ่งขึ้น (มนตรี วัดละเอียด 2550: 4)  เครื่องแต่งกายละครตัวนาง ผ้าห่ม

นางผืนใหญ่คลุมมาถึงข้อพับ ปักด้วยแถบแล่งนมสาวและเลื่อมส่วนเชิงผ้าห่มสันนิฐานว่า ปักลวดลายด้วย

วิธีการเดียวกับห้อยหน้าตัวพระ ผ้านุ่งนาง จีบหน้ายาวกรอมเท้า ชักชายพกสั้น ด้านหน้าข้างซ้ายมีผืนผ้าปัก



  
  

  

                                                                                  นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13 : วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

2069 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ลายทํานองเดียวกับชายผ้าแทรกต่อจากจีบ น่าจะเลียนแบบจากภาพจิตรกรรมตัวนางฟ้า เช่นเดียวกับหุ่นวัง

หน้าของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (มนตรี วัดละเอียด 2550: 280)  

 ดังน้ันเราจะเห็นถึงความงดงามความและคุณค่ามากมายของเครื่องแต่งกายละครไทย และอีกมุมหน่ึง

ในสังคมไทย เครื่องแต่งกายมีพัฒนาการมากไปกว่าการเป็นเพียงปัจจัยสี่ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นธุรกิจที่สร้างเม็ด

เงินมหาศาลให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก บริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เป็นหน่ึงองค์กรที่ทําธุรกิจเคร่ืองแต่ง

กายด้วยผ้ายีนส์ ซึ่งพยายามนําเสนอความเป็นองค์กร และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วยกิจกรรมมากมาย แม็ค

สมาร์ท ปีที่ 2 ประจําปี 2559 เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักออกแบบได้แสดงศักยภาพด้านการออกแบบ

เครื่องแต่งกาย รวมทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรได้อีกทางหน่ึงด้วย โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดี

จากประชาชนทั่วประเทศ ด้วยการส่งผลงานกว่า 400 ผลงานในประเภท แฟช่ันไลฟ์สไตล์ การค้นหาผลงาน

ออกแบบที่เหมาะสมจึงมีปัจจัยหลายประการที่คณะกรรมการต้องพิจารณา 

 ชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์ เป็นผลงานที่นําเสนอเครื่องแต่งกายละครตัวนาง  ซึ่งมี

ความสําคัญในการอนุรักษ์โดยแทรกไปกับความทันสมัยของแฟช่ันเคร่ืองแต่งกายและกิจกรรมของสังคม  

 กิจกรรมการประกวดผลงานออกแบบที่เกิดขึ้นจํานวนมากในปัจจุบัน เป็นเวทีการแสดงฝีมือของนัก

ออกแบบที่ได้แสดงศักยภาพของตนเองตามโจทย์และกติกาของการประกวด  สิ่งหน่ึงที่นักออกแบบสามารถ

แทรกไปในผลงานออกแบบคือ ทัศนคติหรือวิธีคิดของตนเอง ชุดไทยผ้ายีนส์ที่ออกแบบและผลิตเป็นอีกหน่ึง

ผลงานของ ดร.ดนัย เรียบสกุล ที่นําโจทย์และกติกาการประกวดผสมผสานกับรสนิยมความชอบส่วนตัวที่

สอดแทรกการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่  รวมท้ังนําความงดงาม ความประณีตแบบไทยให้คน

ไทยได้ภูมิใจและบอกต่อถึงความงดงามน้ีต่อไปในอนาคต 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

การออกแบบและผลิตชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์  มีขั้นตอนจํานวนมาก เน่ืองจาก

รายละเอียดของชุดและผู้ออกแบบต้องการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ผู้ออกแบบสามารถ

จําแนกเป็นทั้งหมด 5 ช่วงของกระบวนการสร้างสรรค์ ดังน้ี 
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ช่วงที่ 1 ค้นหาแรงบันดาลใจและการศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้น 

 ผู้ออกแบบศึกษาเรื่องเคร่ืองแต่งกายจากหนังสือ เพ่ือข้อมูลและภาพที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจใน

การทํางาน รวมถึงใช้วิ ธีการสอบถามและจัดยืมต้นแบบเครื่องแต่งกายละครตัวนางจากภาควิชา

ศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยนเรศวร เพราะนอกจากความถูกต้องของเครื่องแต่งกายแล้ว การศึกษาข้อมูล

และมีต้นแบบจะทําให้การออกแบบและตัดเย็บด้วยเศษวัสดุมีความรวดเร็วมากย่ิงขึ้น  

   

รูปที่ 1 ภาพเครื่องแตง่กายและเครื่องประดับไทยแบบดั้งเดิม ที่ใช้เป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ 

ที่มา: มนตรี วัดละเอียด. (25 50(  

ช่วงที่ 2 สร้างสรรค์แบบร่าง 

ผู้ออกแบบสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายด้วยแนวความคิดจากเครื่องแต่งกายละครตัวนางแบบด้ังเดิม 

นํามาผสมผสานกับผ้ายีนส์และอุปกรณ์ตกแต่งกางเกงยีนส์ เช่น ซิป กระดุมและหมุดขนาดต่าง ๆ ด้ายเย็บ

กางเกง เป็นต้น ผู้ออกแบบเลือกนําภาพลักษณ์ที่แตกต่างกันของชุดไทยที่สื่อถึงความอ่อนช้อย และผ้ายีนส์ที่

สื่อถึงความแข็งแรง นํามาสร้างสรรค์ให้เกิดความลงตัวด้วยรูปทรงของชุดไทย โดยใช้โทนสีนํ้าเงิน สีฟ้า รวมถึง

ใช้เทคนิคการตัดต่อและตกแต่งผ้ายีนส์ด้วยวิธีการต่าง ๆ  



  
  

  

                                                                                  นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13 : วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

2071 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

รูปที่ 2 ภาพแบบร่างชุดไทยดัง้เดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์ทีใ่ช้ในการส่งประกวดรอบแรก 

ที่มา: ดนยั เรยีบสกุล (2560) 

ช่วงที่ 3 นําเสนอผลงานออกแบบ 

การนําเสนอผลงานชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์  ต่อหน้าคณะกรรมการจัดขึ้น ณ 

บริษัทแม็คกรุ๊ป จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ จัดขึ้นเพ่ือนําเสนอผลงานที่สมบูรณ์และหากมีข้อเสนอแนะการ

ปรับแก้จากคณะกรรมการ ผู้ออกแบบอาจนําผลงานไปปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ  ผู้ออกแบบใช้เวลาในการ

นําเสนอประมาณ 30 นาที และใช้วิธีการจัดแสดงผลงานต่อหน้าคณะกรรมการและนําเสนอกระบวนการ

ทํางานผ่านสไลด์ ซึ่งมีการสอบถามจากคณะกรรมการ หลากหลายประเด็น เช่น งบประมาณในการผลิตผลงาน  

การต่อยอดทางธุรกิจ  วิธีการทํางาน เป็นต้น  

   

รูปที่ 3 ภาพบรรยากาศการนําเสนอชุดไทยดัง้เดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์ต่อคณะกรรมการ 

ที่มา: ดนยั เรยีบสกุล (2560) 
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ช่วงที่ 4 ผลิตผลงาน 

ช่วงการผลิตตามแบบร่างเป็นขั้นตอนการทํางานที่ใช้เวลามากท่ีสุด เน่ืองจากเครื่องแต่งกายและ

เครื่องประดับไทยมีรายละเอียดมาก ซึ่งผู้ออกแบบมีความต้ังใจในการถ่ายทอดให้เศษวัสดุต่าง ๆ ถูกตัดต่อและ

ประกอบให้สมบูรณ์แบบ และดูแล้วไม่เหมือนเศษวัสดุหรือผลงานรีไซเคิลทั่วไป ผู้ออกแบบสามารถแยกตอน

การทํางานเป็น 4 ตอนดังน้ี  

1. สร้างแบบลายและกําหนดขนาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาจากโทนมีของผ้ายีนส์ 

และวัสดุต่างๆท่ีได้รับจากโครงการประกวด 

 

รูปที่ 4 ภาพแบบกราฟกิองค์ประกอบต่างๆ ของชุดไทยดัง้เดมิออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์ 

ที่มา: ดนยั เรยีบสกุล (2560) 

2. พิมพ์องค์ประกอบต่าง ๆ ของเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับขนาดจริง เพ่ือสะดวกต่อการ 

พิจารณาขนาดของลาย สัดส่วนและจํานวนช้ิน เพ่ือให้สอดคล้องกับวัสดุและระยะเวลาในการผลิตผลงาน 
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รูปที่ 5 ภาพชุดไทยดัง้เดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์ระยะต่างๆ 

ที่มา: ดนยั เรยีบสกุล (2560) 

3. ประดิษฐ์และประกอบช้ินส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับ เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลา 

ในการเตรียมมากที่สุด เน่ืองจากชุดมีรายละเอียดมาก ผู้ออกแบบได้นิจกรรมน้ีบูรณาการกับรายวิชารายวิชา 

202366 การแต่งกาย (Costume Design) เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้เครื่องแต่งกาย

และเคร่ืองประดับแบบด้ังเดิมของไทย 

   

รูปที่ 6 ภาพบรรยากาศการสอนเครื่องแตง่กายไทยแบบดัง้เดมิ 

ที่มา: ดนยั เรยีบสกุล (2560) 
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รูปที่ 7  ภาพคุณอยุทธการ จันทโชติ ควบคุมการตดัฉลุผ้ายีนส์ด้วยเครื่องเลเซอร ์

ที่มา: ดนยั เรยีบสกุล (2560) 

 

  

รูปที่ 8  ภาพตวัอย่างชิ้นส่วนตา่งๆ ทีใ่ช้ประกอบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ 

ที่มา: ดนยั เรยีบสกุล (2560) 

 

 

รูปที่ 9  ภาพมงกุฎในระยะต่างๆ 

ที่มา: ดนยั เรยีบสกุล (2560) 
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สรรค์ 

ช่วงที่ 5 ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานและถ่ายภาพ 

ผู้ออกแบบเชิญอาจารย์ภูริตา เรืองจิรยศ อาจารย์ภาควิชาศิลปะการแสดง  มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือ

ตรวจเช็คความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะด้านเคร่ืองแต่งกาย เครื่องประดับ เพ่ือให้ความความถูกต้อง 

เหมาะสมตามวัฒนธรรมมากที่สุด  รวมท้ังมีการนัดหมายนางแบบ ช่างแต่งหน้าและช่างภาพ เพ่ือบันทึกภาพ 

สําหรับนําเสนอผลงานคร้ังสุดท้าย และเน่ืองจากชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์  สามารถประยุกต์ใช้

ในวาระต่าง ๆ ได้   

 

  

รูปที่ 10 อาจารย์ภูริตา เรืองจริยศ ตรวจเช็คความถูกต้องของเครื่องแตง่กายและการถ่ายภาพ 

ที่มา: ดนยั เรยีบสกุล (2560) 

 

  

รูปที่ 11 ภาพนิสิตภาควิชาศิลปะการแสดงร่วมถ่ายภาพกับผลงาน 

ที่มา: ดนยั เรยีบสกุล (2560) 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ช่วงที่ 6 จัดแสดงผลงานและประกาศผลรางวัล  

การจัดแสดงผลงานและประกาศผลรางวัล จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10  มีนาคม  2560  ณ หอ

ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

 

รูปที่ 12 ภาพบรรยากาศการจัดแสดงผลงาน 

ที่มา: ดนยั เรยีบสกุล (2560) 

ช่วงที่ 7 ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านชดุไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส ์

การประชาสัมพันธ์เป็นหน่ึงในวัตถุประสงค์และความต้ังใจของผู้ออกแบบ  ซึ่งหลังจากประกาศผล

รางวัล ทีมประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยได้ทําจดหมายเชิญสื่อมวลชนต่าง ๆ  ได้แก่ สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อ

โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ซึ่งบางสื่อได้ทราบข่าวต่อกัน และมีการนัดหมายภายหลัง ด้วยผลงานออกแบบท่ี

น่าสนใจและสามารถสร้างข่าวได้ ทําให้ผลตอบรับจากสื่อมวลชนอยู่ในระดับที่ดีมาก รวมถึงมูลค่าสื่อ

ประชาสัมพันธ์ที่ได้อยู่ในระดับที่สูงมาก   
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2077 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

รูปที่ 13 ภาพบรรยากาศให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน 

ที่มา: ประชาสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยนเรศวร (2560) 

 

   

รูปที่ 14 ภาพบรรยากาศให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชน 

ที่มา: ประชาสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยนเรศวร (2560) 
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2078 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

 การออกแบบคร้ังน้ีได้ชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์  ที่ออกแบบโดย ดร.ดนัย เรียบสกุล   

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีจํานวน 

15 ช้ิน ได้แก่ 1. กําไลเท้า  2. เสื้อในนาง  3. ผ้านุ่ง   4. เข็มขัด  5. สะอ้ิง  6. ผ้าห่มนาง  7. กรองศอ  8. จี้

นาง  9. แหวน  10. ปะวะหล่ํา 11. กําไลตะขาบ  12. มงกุฎ  13. จอนหู 14. ดอกไม้ทัด 15. อุบะ  รวมถึง

ผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่ผลิตจากเศษผ้ายีนส์ และสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ จํานวน 7 ช้ิน ได้แก่ 1. รองเท้าส้นสูง 

1 คู่ 2. รุ้ง (ที่ใส่มงกุฎ) 3. พัด 4. กระเป๋าถือ 5. ต่างหู 6. พวงมาลัย 7. มาลัยตุ้ม โดยผลงานช้ินน้ีได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 โดยเข้ารับเงินรางวัล 20,000 บาท บัตรกํานัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัลเมื่อวัน

ศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

   

รูปที่ 15 ภาพชุดไทยดัง้เดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์ 
ที่มา: ดนยั เรยีบสกุล (2560) 

  

รูปที่ 16 ภาพการรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ที่มา: ดนัย เรียบสกุล (2560) 
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 ด้านการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  ชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์   สามารถสร้าง

มูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์จํานวน 1,648,921 บาท ที่เกิดจากการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชน ซึ่งมีทั้งหมด 3 

ประเภทสื่อ ดังน้ี 1) สื่อโทรทัศน์ ได้แก่ ช่อง 3  ช่อง  9  ช่อง  11  และ ช่องเอ็มเอ็มเอส   )ท้องถิ่น   ( 2) สื่อ

หนังสือพิมพ์ ได้แก่ เดลินิวส์ เอ็มทูเอฟ  3) สื่อออนไลน์ ได้แก่ มิติชนออนไลน์ แบงค๊อกบิสนิวส์ เดลินิวส์

ออนไลน์ เนช่ันออนไลน์ คมชัดลึกออนไลน์ ครอบครัวข่าว พิดโลกนิวส์ แอดนิวพิษณุโลก เอ็มเอ็มเอาพิษณุโลก 

ซึ่งเป็นส่วนทําให้ประชาชนได้รู้จักและแสดงถึงศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร  

    

รูปที่ 17 ภาพบางส่วนของส่ือทีน่ําเสนอชุดไทยผ้ายีนส์ 

ที่มา: ประชาสัมพันธ์ มหาวทิยาลัยนเรศวร (2560) 

สําหรับคุณค่าทางด้านการออกแบบ ด้านวัฒนธรรมและด้านธุรกิจ ผู้ออกแบบได้เตรียมแบบประเมินฯ 

เพ่ือให้คณะกรรมการและทีมงานโครงการแม็คสมาร์ท จํานวน 56  ท่าน ได้แสดงความคิดเห็นที่มีต  ่อชุดไทย

ด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์  โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็น ระดับดีมาก (ค่าเฉล่ีย 4. 96  (ในรายการ

ประเมินทุกด้าน เมื่อแยกตามรายการประเมินด้านคุณค่าทางวัฒนธรรมพบว่า เครื่องแต่งกายและ

เครื่องประดับไทยมีรูปทรงสวยงาม ด้วยวัสดุแม็คยีนส์  และผลงานส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสําคัญของ

เครื่องแต่งกายและเคร่ืองประดับไทย มีค่าเฉล่ียระดับการประเมินสูงสุดเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 4. 98   (ผลงาน

สามารถนําเสนอความสวยงามของเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับไทยได้ (ค่าเฉลี่ย 4. 96   (ผลงานสามารถ

นําเสนอความประณีตของศิลปะไทยได้ )ค่าเฉล่ีย 4. 95 (วัสดุของแม็คยีนส์สามารถสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมได้ 

 )ค่าเฉล่ีย  4. 93  (และเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับไทย สามารถเช่ือมโยงกับยุคสมัย  )ค่าเฉล่ีย  4. 89   (ส่วน

คุณค่าด้านการออกแบบพบว่า ส่งเสริมให้นักออกแบบได้รู้จักหาวิธีการ หรือประยุกต์การใช้เครื่องมือ เพ่ือให้ได้
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ผลงานตามแนวคิด มีค่าเฉล่ียระดับการประเมินสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4. 98  (เป็นแนวทางในการพัฒนาการออกแบบ

โดยใช้วัสดุที่หลากหลาย  ส่งเสริมให้นักออกแบบเรียนรู้การประยุกต์ ต่อยอดผลงานออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์

อ่ืน ๆ และเพ่ือการประยุกต์และเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้ มีระดับการประเมินเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 4. 96  (และผลงาน

สามารถเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ด้านความเป็นไทย ไทยประยุกต์ )ค่าเฉล่ีย 4. 95 (และสําหรับคุณค่า

ด้านธุรกิจ พบว่า ส่งเสริมให้เศษวัสดุมีมูลค่าและผลิตได้จริง มีระดับการประเมินสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4. 98  (ผลงาน

สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้  )ค่าเฉลี่ย  4. 96  (และนําเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบไทยในลักษณะต่าง  ๆ ต่อวงการ

ธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 4. 95 (ผู้ออกแบบได้สรุปแบบประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าด้านการออกแบบและคุณค่ า

ด้านธุรกิจ รวมท้ังข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ได้ดังตารางที่ 1   
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปแบบประเมินคุณค่าทางวฒันธรรม คุณค่าด้านการออกแบบและคุณค่าด้านธุรกจิ 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย  
ระดับ 

ความคิดเห็น 
อันดับ 

คุณค่าทางวัฒนธรรม    
1 . ผลงานสามารถนําเสนอความสวยงามของเครื่องแตง่กายและ

เครื่องประดับไทยได ้ 4.96 
 

ดีมาก 2 
2. เครื่องแตง่กายและเครื่องประดับไทยมีรูปทรงงดงาม ด้วยวัสดุแม็ค
ยีนส์ 4.98 

ดีมาก 
1 

3. เครื่องแตง่กายและเครื่องประดับไทย สามารถเช่ือมโยงกบัยุคสมัย 4.89 ดีมาก 5 
4. วัสดุของแม็คยีนส์ สามารถสร้างคุณค่าทางวฒันธรรมได ้ 4.93 ดีมาก 4 
5. ผลงานส่งเสริมใหเ้ยาวชนเหน็ความสําคัญของเครือ่งแตง่กายและ
เครื่องประดับไทย 

4.98 ดีมาก 1 

6. ผลงานสามารถนําเสนอความประณีตของศิลปะไทยได ้ 4.95 ดีมาก 3 
คะแนนเฉลี่ยคณุค่าทางวัฒนธรรม 4. 95 ดีมาก  
คุณค่าด้านการออกแบบ    

1 .ผลงานสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ ด้านความเป็นไทย 
ไทยประยกุต ์ 4.95 

ดีมาก 
3 

2 .เป็นแนวทางในการพัฒนาการออกแบบโดยใช้วัสดุทีห่ลากหลาย  4.96 ดีมาก 2 
3 .ส่งเสริมให้นกัออกแบบได้รูจ้ักหาวธิี หรอืประยุกตก์ารใช้เครื่องมอื 

เพื่อให้ได้ผลงานตามแนวความคิด 
4.98 ดีมาก 1 

4. ส่งเสริมให้นกัออกแบบเรียนรู้การประยกุต ์ต่อยอดผลงานออกแบบ
ให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

4.96 ดีมาก 2 

5. เพื่อการประยุกต์และเพิ่มมลูค่าวัสดุเหลือใช้ 4.96 ดีมาก 2 
คะแนนเฉลี่ยด้านการออกแบบ 4. 96 ดีมาก  
คุณค่าด้านธุรกจิ    

1 .ผลงานสามารถต่อยอดทางธรุกิจได้  4.96 ดีมาก 2 
2 .ส่งเสริมให้เศษวัสดุมีมูลค่าและผลิตได้จริง  4.98 ดีมาก 1 

3 .นําเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบไทยในลักษณะต่างๆ ต่อวงการธรุกิจ  4.95 ดีมาก 3 
คะแนนเฉลี่ยด้านการต่อยอดทางธุรกิจ 4.96 ดีมาก  

รวม 4.96 ดีมาก  
  

จากตารางที่ 1  พบว่า ผล ประเมินคุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าด้านการออกแบบและคุณค่าด้านธุรกิจ 

จากคณะกรรมการ ผู้จัดการประกวดโครงการแม๊ค สมาท ปีที่ 2 และพนักงานบริษัทแม็คยีนส์ จํากัด )มหาชน (

ให้ผลประมาณเฉล่ียในระดับดีมากทุกรายการ โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังน้ี 
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ข้อเสนอแนะอย่างอ่ืน 

1. เป็นการออกแบบที่ทรงคณุค่าสามารถประยุกต์ Concept และ Technique การออกแบบร่วมสมัยได้อย่าง

ลงตัว มีความประณีต, รายละเอียดและ เรื่องราวครบถ้วน 

2. ประทับใจอย่างมากในฝีมอืคนไทย หัวใจไทยที่สามารถสร้างผลงานได้ประณีตและใสใ่จในรายละเอียด 

3. ขอบคุณดร.ดนัย เรียบสกุล ทีใ่ห้ความสนใจเข้าร่วมโครงการบีสมาร์ท ปีที่ 2 และรงัสรรค์ผลงานอัน

ทรงคุณค่าอาจกล่าวได้ว่า เป็นช้ินเดียวในโลกน้ี และขอเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนารังสรรค์

ผลงานต่อไป 

4. รองเท้าสวยมาก ผลงานโดยรวมประณีตและสวยงาม 

5. สวยและทําให้ยีนส์ดูมีเสน่ห์มากขึ้น 

6. ชฎาสวยงาม ประณีตมาก 

7. ดูโดยรวมแล้วสวยมาก มคีวามเป็นศิลปะมาก 

8. สวยงามด้านวัฒนธรรมไทย เครื่องประดับโดนใจทุกอย่าง 

    
 

       
รูปที่ 17 ภาพการประยกุต์ใช้ชดุไทยผ้ายีนส์ 

ที่มา: ดนัย เรียบสกุล (2560) 
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รูปที่ 18 ภาพผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถต่อยอดทางธุรกิจได ้

ที่มา: ดนยั เรยีบสกุล (2560) 

 

สรุปผล 

 ชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์  ที่ออกแบบโดย ดร.ดนัย เรียบสกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นชุดที่ประกอบด้วยส่วนของ

เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับจํานวน 15 ช้ิน ได้แก่ 1. กําไลเท้า  2. เสื้อในนาง  3. ผ้านุ่ง   4. เข็มขัด  5. 

สะอ้ิง  6. ผ้าห่มนาง  7. กรองศอ  8. จี้นาง  9. แหวน  10. ปะวะหล่ํา 11. กําไลตะขาบ   12. มงกุฎ  13. 

จอนหู 14. ดอกไม้ทัด 15. อุบะ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับจํานวนเคร่ืองแต่งกายตัวละครนางที่ มนตรี วัด

ละเอียด ได้ระบุไว้ในหนังสือ วิวัฒนาการการแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายโขนละครตามแนวพระราชดําริของ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ หน้า 155 ไว้ว่า เครื่องแต่งกายนาง มีจํานวน 18 ช้ิน ได้แก่ 

1. กําไลเท้า  2. เสื้อในนาง  3. ผ้านุ่ง ในวรรณคดี เรียกว่า ภูษา หรือพระภูษา  4. เข็มขัด  5. สะอ้ิง  6. ผ้าห่ม

นาง 7. นวมนาง ในวรรณคดีเรียกว่า กรองศอ หรือสร้อยนวม  8. จี้นาง หรือ ตาบทับ ในวรรณคดีเรียกว่า ทับ

ทรวง  9. พาหุรัด  10. แหวนรอบ  11. ปะวะหล่ํา  12. กําไลตะขาบ  13. กําไลสวม ในวรรณคดีเรียกว่า ทอง

กร  14. ธํามรงค์  15. มงกุฎ  16. จอนหู ในวรรณคดีเรียกว่า กรรเจียก หรือกรรเจียกจร  17. ดอกไม้ทัด 

(ซ้าย)  18. อุบะ หรือพวงดอกไม้ (ซ้าย) โดยไม่จําเป็นต้องมีครบทุกช้ิน  ซึ่งชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้า

ยีนส์น้ีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โดยเข้ารับเงินรางวัล  20,000 บาท บัตรกํานัลมูลค่า 3,000 บาท 

พร้อมโล่ห์รางวัลเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   
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 สําหรับการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์  สามารถสร้าง

มูลค่าสื่อประชาสัมพันธ์จํานวน 1,648,921 บาท ที่เกิดจากการนําเสนอข่าวของสื่อมวลชน ซึ่งมีทั้งหมด 3 

ประเภทสื่อ ดังน้ี 1) สื่อโทรทัศน์ ได้แก่ ช่อง 3  ช่อง  9  ช่อง  11  และ ช่องเอ็มเอ็มเอส   )ท้องถิ่น   ( 2) สื่อ

หนังสือพิมพ์ ได้แก่ เดลินิวส์ เอ็มทูเอฟ  3) สื่อออนไลน์ ได้แก่ มิติชนออนไลน์ แบงค๊อกบิสนิวส์ เดลินิวส์

ออนไลน์ เนช่ันออนไลน์ คมชัดลึกออนไลน์ ครอบครัวข่าว พิดโลกนิวส์ แอดนิวพิษณุโลก เอ็มเอ็มเอาพิษณุโลก 

ซึ่งสอดคล้องการให้ข้อมูลจาก ณัฐชยา แก้วมา นักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวรที่กล่าวไว้ว่า ชุดไทยผ้า

ยีนส์ของ ดร.ดนัย เรียบสกุล ทางงานประชาสัมพันธ์ได้เชิญสื่อมวลชนมาชมผลงานและได้สัมภาษณ์ทุกขั้นตอน 

รวมถึงแนวความคิด ทางสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและได้ตอบรับ โดยได้ลงสื่อทุกช่องทาง รวม

มูลค่ากว่า 1.6 ล้านบาท สร้างมูลค่าทางด้านการประชาสัมพันธ์ รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

นเรศวรด้านวัฒนธรรมเป็นอย่างย่ิง ซึ่งต้องขอบคุณในการสร้างผลงานที่ทรงคุณค่า 

 สําหรับคุณค่าทางด้านการออกแบบ ด้านวัฒนธรรมและด้านธุรกิจ ผู้ออกแบบได้เตรียมแบบสอบถาม 

เพ่ือให้คณะกรรมการและทีมงานโครงการแม็คสมาร์ท จํานวน  56  ท่าน ได้แ สดงความคิดเห็นที่มีต่อชุดไทยผ้า

ยีนส์  โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็น ระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4. 96  (ในรายการประเมินทุกด้าน เมื่อแยกตาม

รายการประเมินด้านคุณค่าทางวัฒนธรรมพบว่า  เคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับไทยมีรูปทรงสวยงาม ด้วย

วัสดุแม็คยีนส์  และผลงานส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสําคัญของเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับไทย มี

ค่าเฉล่ียระดับการประเมินสูงสุดเท่ากัน (ค่าเฉล่ีย 4. 98   (ผลงานสามารถนําเสนอความสวยงามของเคร่ืองแต่ง

กายและเครื่องประดับไทยได้ )ค่าเฉล่ีย 4. 96  (ผลงานสามารถนําเสนอความประณีตของศิลปะไทยได้ )ค่าเฉล่ีย 

4.95) วัสดุของแม็คยีนส์สามารถสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมได้ (ค่าเฉลี่ย 4. 93  (และเครื่องแต่งกายและ

เครื่องประดับไทย สามารถเช่ือมโยงกับยุคสมัย )ค่าเฉล่ีย 4. 89  (ส่วนคุณค่าด้านการออกแบบพบว่า ส่งเสริมให้

นักออกแบบได้รู้จักหาวิธีการ หรือประยุกต์การใช้เครื่องมือ เพ่ือให้ได ้ผลงานตามแนวคิด มีค่าเฉลี่ยระดับการ

ประเมินสูงสุด (ค่าเฉล่ีย 4. 98 (เป็นแนวทางในการพัฒนาการออกแบบโดยใช้วัสดุที่หลากหลาย  ส่งเสริมให้นัก

ออกแบบเรียนรู้การประยุกต์ ต่อยอดผลงานออกแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ และเพ่ือการประยุกต์และเพ่ิม

มูลค่าวัสดุเหลือใช้ มีระดับการประเมินเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4. 96  (และผลงานสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบ ด้านความเป็นไทย ไทยประยุกต์ )ค่าเฉล่ีย 4. 95 (และสําหรับคุณค่าด้านการต่อยอดทางธุรกิจ พบว่า 

ส่งเสริมให้เศษวัสดุมีมูลค่าและผลิตได้จริง มีระดับการประเมินสูงสุด  )ค่าเฉลี่ย  4. 98  (ผลงานสามารถ ต่อยอด
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ทางธุรกิจได้ (ค่าเฉลี่ย 4. 96  (และนําเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบไทยในลักษณะต่าง  ๆ ต่อวงการธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 

4. 95  (ซึ่งมีการสอดคล้องกับการให้ความคิดเห็นจาก  พรชัย เกรียงสี่หมื่น ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร 

บริษัทบริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด ( มหาชน ) ที่กล่าวไว้ว่า คณะกรรมการตัดสินประทับใจผลงานต้ังแต่ครั้งแรกที่

เห็นแบบร่างเน่ืองจากเป็นชุดที่สะดุดตา แสดงออกถึงความเป็นไทย แตกต่างจากแบบร่างที่ส่งเข้ามาประกวด

ประเภทแฟช่ันอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการตัดสินประเมินว่า น่าจะไม่สามารถตัดเย็บได้ง่ายนัก และ

ต่างก็ลุ้นว่า ผ้ายีนส์จะสามารถตัดเย็บเป็นชุดไทยได้สวยงามเพียงใด แต่หากสามารถทําขึ้นมาได้คล้ายคลึงกับ

แบบจริงก็ต้อง “ ยกน้ิว ” ให้เลย ซึ่งต่อมาอีกประมาณ 1 เดือนเศษในวันที่ตัดสิน ชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดย

เศษผ้ายีนส์ ได้ทําให้คณะกรรมการตัดสินประทับใจ กล่าวคือ ชุดไทยผ้ายีนส์ได้รับการรังสรรค์ขึ้นมาได้อย่าง

สวยงาม ประณีต ผสมผสานเร่ืองราวของวัฒนธรรมแห่งความเป็นไทยกับผ้ายีนส์ซึ่งมีความเป็นสากลได้อย่างไม่

น่าเช่ือ ไม่คิดว่า เศษผ้ายีนส์และวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิตของกางเกงยีนส์แม็คน้ันจะสามารถนํามา

ประดิดประดอยได้ขนาดน้ี นอกจากน้ีการนําเสนอผลงาน (Presentation) ต่อคณะกรรมการตัดสินก็สามารถ

ทําได้ราวกับมืออาชีพมาก สะท้อนถึงความต้ังใจของผู้เข้าประกวดผู้สร้างสรรค์ผลงาน การตีโจทย์การบ้าน และ

การเตรียมตัวเป็นอย่างดีและเต็มที่ จนแทบไม่น่าเช่ือสายตาว่า ผู้เข้าประกวดใช้เวลาในการรังสรรค์ผลงาน

ทั้งหมดเพียง 1 เดือน เท่าน้ัน นํามาซึ่งความภูมิใจและกําลังใจให้ผู้บริหารโครงการแม็คสมาร์ทของบริษัท แม็ค

กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เป็นอย่างมาก 

 ชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์ ที่เป็นผลงานสร้างสรรค์ในครั้งน้ีนอกจากจะได้ผลตาม

วัตถุประสงค์ที่วางผลไว้แล้ว ยังเป็นส่วนหน่ึงของการนําเสนอผลงานด้านการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ผ่าน

รูปแบบงานสร้างสรรค์เศษวัสดุ ที่จะเป็นส่วนหน่ึงของแรงบันดาลใจในการใช้วัสดุจากโรงงานผลิตหรือการผลิต

ในครัวเรือนให้มีการเหลือเศษน้อยมากที่สุด ซึ่งจะเป็นส่วนหน่ึงในการเพ่ิมมูลค่าของเหลือใช้และยังจะเป็นการ

เพ่ิมรายได้จากเศษวัสดุต่างๆ เหล่าน้ันอีกด้วย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

ชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์น้ีเป็นชุดไทยละครไทยตัวนางชุดแรกของประเทศไทยท่ีผลิต

ด้วยเศษผ้ายีนส์ เป็นความภาคภูมิใจของผู้ออกแบบและมหาวิทยาลัยนเรศวร เน่ืองด้วยเป็นการแสดงศักยภาพ

ของผู้ออกแบบ อาจารย์ที่ให้คําปรึกษาและนิสิตที่ช่วยงาน ดังน้ันผลงานคร้ังน้ีจะไม่สามารถเกิดขึ้นและประสบ
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ความสําเร็จได้ หากไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก เอกพล รัตนะ ที่ปรึกษาด้านเครื่องแต่งกายและเคร่ืองประดับ

ไทย  อาจารย์ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์ อาจารย์ ดร.สามาพร คล้ายวิเชียร อาจารย์ภูริตา เรืองจิรยศ ผู้ให้

ข้อเสนอแนะและให้คําแนะนําตลอดการผลิตผลงาน  คุณอยุทธการ จันทโชติ และ  คุณคุณากร ศิริปาน 

เจ้าของห้องเส้ือ เมอเรียด แกรนด์ มอนด์ ที่ให้ความช่วยเหลือการตัดฉลุผ้ายีนส์ด้วยเครื่องตัดเลเซอร์         

คุณณัฐฉา กลั่นธูป  คุณภีรดา ศรชัย  คุณชวลิต มากเมือง ทีมงานช่างแต่งหน้า ทําผม นางแบบและช่างภาพ  

นิสิตภาควิชาศิลปะการแสดง และนิสิตภาคศิลปะและการออกแบบ ที่เป็นแรงสําคัญในการปักตกแต่งเคร่ือง

แต่งกาย คุณพรชัย เกรียงสี่หมื่น ผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัทบริษัท แม็คกรุ๊ป จํากัด ( มหาชน ) และ

ผู้ดําเนินโครงการแม็คสมาร์ท ปีที่ 2 ประจําปี 2559 ผู้ให้คําแนะนําและเป็นกําลังใจตลอดการผลิตผล

งาน และที่สําคัญ ทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร และสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้ความสําคัญ

และนําเสนอผลงานชุดไทยด้ังเดิมออกแบบโดยเศษผ้ายีนส์ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษ์ความ

เป็นไทยร่วมกัน 
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ณัฐชยา แก้วมา. สัมภาษณ,์ 7 พฤษภาคม 2560 
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ต้นแบบภาพจิตรกรรมคนเหมือนด้วยเทคนิคดินสอไขสดีําและสีขาวบนผ้าจีวร 

วุฒิพร ธูปเพ็ง¹* 

วุฒิพร ธพู็ง 

Original realism painting with black and white oil pastel color techniques on 

the robe of a Buddhist monk 

WutwuttiporntiThooppeng¹*oo 

¹ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

¹ Faculty of Arts and Architecture.  Rajamangala  University of Technology Lanna. 

* Corresponding author. E-mail address : w_1144@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ   

การสร้างสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรม เร่ืองภาพวาดต้นแบบจิตรกรรมคนเหมือนด้วยเทคนิคดินสอไขสีดําและสีขาวบน

ผ้าจีวร มีเนื้อหาท่ีสําคัญต่อความทรงจําของผู้คนท่ีส่งผลต่อความรู้สึกถึงการให้ความเคารพ รัก และความศรัทธา ในแง่มุมท่ีดี

งามของบุคคลนั้น ๆ ยกตัวอย่าง เช่นพระมหากษัตริย์ รัชกาลท่ี 9 ท่ีพระองค์ทรงงานตลอดพระชนชีพของพระองค์ เพ่ือพัฒนา

ประเทศชาติให้พสกนิกรของพระองค์อยู่ดีกินดีและมีความสุขอย่างท่ัวถึง ก่อให้เกิดประโยชน์สุขสู่มหาชนชาวสยามประเทศ 

โดยแสดงออกมาเป็นผลงานภาพวาดจิตรกรรมคนเหมือน ประกอบสัญลักษณ์ท่ีมีความหมายเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีสัมพันธ์กันในแต่

ละภาพผลงาน สื่อถึงคุณค่าของบุคคลและความดีงาม ผ่านการสร้างสรรค์ข้ึนมาใหม่ตามจินตนาการ ด้วยเทคนิค ดินสอไขสีดํา

และสีขาว วาดภาพบนผ้าจีวร เป็นการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเฉพาะตนข้ึนในรูปแบบใหม่อีกด้วย 

คําสําคัญ: ภาพวาดต้นแบบจิตรกรรมคนเหมือนด้วยเทคนิคดินสอไขสีดําและสีขาวบนผ้าจีวร : เป็นการสร้างสรรค์งานวาดภาพ

คนเหมือนโดยใช้เทคนิคพิเศษด้วยดินสอไขและวัสดุท่ีมีความสําคัญ คือผ้าจีวรพระสงฆ์ท่ีใช้สื่อความหมายถึงความดีและความ

ศรัทธาของผู้คนท่ีนับถือพุทธศาสนา ผลงานสร้างสรรค์จึงเป็นจิตรกรรมภาพคนเหมือนท่ีส่งผลต่อความรู้สึกถึงการให้ความ

เคารพ รัก และความศรัทธาต่อผู้ชมผลงาน 

 

Abstract 

The essence of the original portrait painting series using black and white dermatograph pencil on a monk's 

robe is the memory of the people of their loved, revered one whom they pledge their loyalty to such as 

the king.  King Rama IX of Thailand worked hard his whole life to develop our country. His only aim was 

to make his people's life better, to see Thai people happy. The paintings remind us of the good deeds 
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and kindness which the artist tries to portray in his portrait paintings.  Each painting incorporates the 

relevant symbols to the person's virtues. The portraits were made according to the artist's imagination and 

using his personal unique technique of dermatograph pencil on a monk's robe. 

 

บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสาํคัญของการวิจัยสร้างสรรคศ์ิลปะ 

เน่ืองด้วยการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมภาพคน (Portraiture) น้ันมีการแสดงออกผ่านเทคนิควิธีการ

เขียนได้อย่างหลากหลาย เทคนิคใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งหน่ึงที่สําคัญมากในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกในการ

สร้างสรรค์งานศิลปะ ภาพคนเหมือนจึงเป็นงานศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์กันมาอย่างมากมาย เป็นงานที่มีนัยยะ

ความหมาย ใช้สื่อสารกับผู้ดูได้อย่างสะเทือนอารมณ์ หากย้อนไปถึงศิลปินคนสําคัญระดับโลกในประวัติศาสตร์

ศิลป์แล้ว ศิลปินแต่ละคนจะมีการใช้เทคนิค การเขียนภาพที่มีวิธีการสร้างผลงานด้วยลักษณะพิเศษ หรือ     

อัตลักษณ์ส่วนตนที่แสดงออกถึงศิลปินผู้สร้างรังสรรค์ผลงานศิลปะ ด้วยการใช้วัตถุดิบเฉพาะตนของศิลปินใน

แต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป ทั้งน้ียังสามารถสื่อเรื่องราวความหมายของภาพวาดท่ีแสดงอารมณ์

ความรู้สึกภายในของศิลปินผู้สร้างสรรค์และยังสัมพันธ์ไปถึงแนวความคิดและเน้ือหาของช้ินงานจิตรกรรมช้ิน

น้ัน ๆ อีกด้วย   

 ในปัจจุบันศาสนาพุทธยังเป็นศาสนาหลักของประชากรคนไทยส่วนใหญ่ กระจายตัวไปทั่วประเทศ ซึ่ง

คนในสังคมไทยยังให้ความสําคัญกับความเช่ือทางศาสนา รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา พบว่า

วัดต่าง ๆ ที่คนนิยมไปทําบุญ อันเกิดจากความเล่ือมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงนําข้าวของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 

เครื่องสังฆภัณฑ์รวมถึงภัตตาหารเข้าไปถวายให้กับพระสงฆ์ เพ่ือหวังจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสู่ภายภาคหน้า แต่

หากสิ่งของที่ถวายให้แก่พระสงฆ์ไป ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ สิ่งของน้ันอาจเป็นได้แค่ขยะ เช่น ผ้าอาบ

นํ้าฝน,สบง,จีวรและสังฆาฏิ ที่เป็นเคร่ืองห่มของพระสงฆ์ ผ้าบางผืนมีความบางจนมองด้วยตาเปล่าทะลุผ่าน

ช่องว่างของใยผ้าได้ พระสงฆ์จึงไม่นิยมนําผ้าชนิดบางน้ีมานุ่งห่ม จึงนําไปเก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์ ต่อมามี

แนวคิดที่จะนําผ้าที่ไม่ใช้น้ีมาสร้างความหมายเชิงสัญญาลักษณ์แห่งความเช่ืออันดีงามเก่ียวกับการอนุรักษ์

ต้นไม้ใหญ่ ที่เรียกว่าการบวชต้นไม้หรือการบวชป่า จากเหตุผลข้างต้นเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้วิจัยต้องการศึกษา

ค้นคว้าและปฏิบัติงานทดลองสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการด้านงานจิตรกรรมโดยอาศัยวัตถุดิบผ้าจีวรน้ีและวัสดุใน

งานวาดภาพที่หลากหลาย  ค้นคว้าหาเทคนิคทางจิตรกรรมที่มีความสอดคล้องกับแนวความคิด รวมไปถึง
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อารมณ์ความรู้สึกของผลงานทางศิลปะ ทั้งน้ียังมีเป้าหมายเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตร

ของวิชาเอกจิตรกรรม  เน่ืองด้วยนักศึกษายังขาดการทดลองปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการในการเขียนภาพคน

เหมือนที่แตกต่างออกไป  เพ่ือสามารถนําผลงานทดลองสร้างสรรค์น้ีพัฒนาไปสู่การสร้างสรรค์ในเนื้อหา

เรื่องราวที่มีความสอดคล้องกับแนวความคิด และสามารถสร้างงานจิตรกรรมในลักษณะเฉพาะตนต่อไปได้ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัยสร้างสรรค ์

2.1 เพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลเก่ียวกับการใช้วัตถุดิบและเทคนิคของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมภาพคนเหมือน 

2.2 เพ่ือปฏิบัติทดลองการใช้ดินสอไขในการเขียนภาพคนเหมือนที่หลากหลายออกไป  

2.3 เพ่ือให้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นมี ความรู้สึก และเข้าใจถึงความสอดคล้องกันระหว่าง

เทคนิควิธีการกับแนวความคิด 

3. กรอบแนวคิดการวิจัยสรา้งสรรค ์

กรอบความคิดมีเน้ือหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพจิตรกรรมต้นแบบการวาดรูปคนเหมือนด้วยเทคนิคดินสอไข

และการนําผ้าจีวรพระสงฆ์ที่ไม่ใช้หรือใช้ไม่ได้แล้วมาเป็นวัสดุในการแสดงออกและสื่อความหมายทางศิลปะ

ขึ้นมาใหม่ ที่ส่งผลต่อความคิดและความรู้สึกสู่ผู้คนในสังคม ด้วยลําดับขั้นตอนดังน้ี 

ตารางที่ 1 ลําดับขั้นตอนการวิจัยสร้างสรรค์ 

ที่มา/ความบันดาลใจ ศึกษาภาพบุคคล

สําคัญ/สัญลักษณ์ 

ภาพร่าง/เทคนคิ/

อุปกรณ ์

ผลงานจิตรกรรม วิเคราะห์ทัศนธาตุ 

 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

4.1 สามารถนําผลงานวิจัยสร้างสรรค์น้ีมาใช้สร้างองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ ให้กับรายวิชาที่มีความ

เก่ียวข้องในสาขาทัศนศิลป์ หรือรายวิชาจิตรกรรมได้ 

4.2 สามารถสร้างอัตลักษณ์ในผลงานศิลปะแนวทางเฉพาะตนได้ โดยใช้เทคนิคดินสอไขวาดภาพบน

ผืนผ้าในการแสดงออก 

  4.3 สามารถนําภาพวาดและข้อมูลจากผลงานวิจัยสร้างสรรค์น้ีมาใช้เป็นตัวอย่างเพ่ือสร้างแรงบันดาล

ใจและกระตุ้นให้นักศึกษาศิลปะมีความต้องการอยากเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นนิสัย รักการสร้าง

ผลงานตลอดเวลา จึงจะเกิดการพัฒนาผลงานศิลปะของตนเองได้ 
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4.4 สามารถนําผลงานวิจัยสร้างสรรค์ที่ทําสําเร็จ ออกเผยแพร่สู่สาธารณะชนในระดับสถาบันขึ้นไป 

หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มีการเรียนการสอนทางศิลปะ หรือหอศิลปวัฒนธรรม หอประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์พ้ืน

ถิ่นล้านนาฯได้ 

5. ภาพสมมต ิ(ภาพร่างก่อนสรา้งสรรค์) 

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม “ภาพวาดต้นแบบจิตรกรรมคนเหมือนด้วยเทคนิคดินสอไขสีดําและสี

ขาวบนผ้าจีวร”เป็นการกําหนดเป้าหมายเพ่ือการบันทึกภาพเหมือนบุคคลสําคัญที่ส่งผลต่อความคิดและ

ความรู้สึกของผู้ดูถึงความดีงามของตัวบุคคล ซึ่งอาศัยเทคนิคพิเศษจากการใช้ดินสอไขมาสร้างสรรค์บนผืนผ้า

จีวรที่นํามาเป็นวัสดุสําคัญของงานวิจัยใช้สื่อความหมายถึงความดีงามของภาพเช่นเดียวกัน ผสานการนําภาพ

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เช่ือมโยงความหมายของภาพมาประกอบกัน เพ่ือให้ผู้ดูผลงานตีความตามเน้ือหาในแต่ละ

ภาพผลงานที่กําหนดไว้ 

6. ขอบเขตของงานวิจัย 

6.1 มุ่งศึกษาเฉพาะงานวาดเส้นจิตรกรรมภาพคนเหมือนเป็นหลักมีเป้าหมายทดลองในเร่ืองการใช้

ดินสอไขวาดภาพบนผืนผ้าจีวรในจิตรกรรมภาพคนเท่าน้ัน 

6.2 ศึกษาแนวคิดศิลปกรรมร่วมสมัย งานวิจัยที่เก่ียวข้องด้านข้อมูลและองค์ความรู้มีขอบเขตเฉพาะ

ของศิลปินที่มีช่ือเสียงในประวัติศาสตร์และศิลปินในเอเชียที่ทํางานงานศิลปะแนวภาพคนเหมือนเท่าน้ัน 

6.3 การปฏิบัติทดลองสร้างสรรค์เป็นงานจิตรกรรมของตนเอง โดยมุ่งศึกษาเรื่องการใช้ดินสอไขวาด

ภาพบนผืนผ้าและความหมายเชิงสัญลักษณ์, อารมณ์และความรู้สึก  

แนวคิดและทฤษฎีในการสรา้งสรรค ์

การวิจัยสร้างสรรค์ผลงาน “ต้นแบบภาพจิตรกรรมคนเหมอืนด้วยเทคนิคดินสอไขสีดําและสีขาวบนผ้า

จีวร”ได้มีแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังน้ี 

1. จิตรกรรมแม่แบบ  

จากการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมภาพคน (Portraiture) น้ันมีการแสดงออกผ่านเทคนิควิธีการเขียนได้

อย่างหลากหลาย เทคนิคใหม่ ๆ จึงเป็นสิ่งหน่ึงที่สําคัญมากในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกในการ

สร้างสรรค์งานศิลปะ ภาพคนเหมือนจึงเป็นงานศิลปะที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์นํามาถ่ายทอดเป็นผลงานทัศนศิลป์

ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมากมายฯลฯและปรารถนาที่จะเป็นศิลปินคนแรกที่มีผลงานโดดเด่น มีเอกลักษณ์
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เฉพาะตัว ส่งผลให้เกิดการมีช่ือเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะ หากย้อนไปถึงศิลปินคนสําคัญระดับ

โลก ในประวัติศาสตร์ศิลป์แล้ว ศิลปินแต่ละคนจะมีการใช้เทคนิค การเขียนภาพด้วยลักษณะพิเศษ หรือด้วย

การใช้วัตถุดิบเฉพาะที่ศิลปินแต่ละคนนํามาสร้างสรรค์ผลงานและกําหนดการสื่อความหมายของผลงานให้มี

น่าสนใจที่แตกต่างกันไป ทั้งน้ียังสามารถส่ือถึงเร่ืองราวของภาพวาดที่ตนวาดขึ้นเพ่ือเป็นการแสดงอารมณ์

ความรู้สึกภายในท่ีเช่ือมโยงแนวความคิดและเน้ือหาของผลงานจิตรกรรมอันมีนัยยะความหมาย ใช้สื่อสาร

ให้กับผู้ดูได้อย่างสะเทือนอารมณ์ 

แนวคิดที่นาํมาใช้ในการสรา้งสรรค์                                              

ผู้วิจัยต้องการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตน ด้วยการพัฒนาทดลองการใช้เทคนิคพิเศษการใช้ดินสอไขใน

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมบนพื้นวัสดุผ้าจีวร เพ่ือให้เกิดผลทางด้านเทคนิคใหม่ในงานจิตรกรรม โดยเริ่ม

จากการสร้างภาพต้นแบบคนเหมือน เพราะภาพคนเหมือนสามารถสื่อความหมายได้ในหลายลักษณะ เช่น การ

สื่อสารทางสายตาจากภาพวาดมองออกมายังผู้ดู เพ่ือให้ได้รับรู้ถึงอารมณ์ของใบหน้าคนเหมือนที่อยู่ในภาพได้ 

และการนําภาพคนเหมือนมาสร้างสรรค์ยังคงเป็นสิ่งใกล้ตัวของมนุษย์ทุก ๆ คน อาจจะเป็นคนในครอบครัว 

คนรู้จัก หรือบุคคลสําคัญที่เคารพนับถือในสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงต้องการริเริ่มกระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมจากแนวคิดข้างต้นก่อน จึงจะนําผลงานที่ได้มาปรับพัฒนาต่อไปให้เกิดประโยชน์ต่อ

การเรียนการสอนด้านศิลปะจิตรกรรมในประเทศไทย 

2. เทคนิคสรา้งอัตลักษณเ์ฉพาะตน 

จากความบันดาลใจที่ผู้วิจัยเกิดความคิดใหม่ในงานเขียนภาพคนเหมือนด้วยการทดลองใช้วัสดุ

อุปกรณ์ที่แตกต่างและไม่เหมือนศิลปินท่านอ่ืนที่สร้างสรรค์งานด้านจิตรกรรมในประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยมีความ

เช่ือว่าเทคนิคพิเศษที่นํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะน้ี มีความสําคัญมากถึงการสร้างคุณลักษณ์พิเศษ

อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างดีที่สุด เสมือนเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แทนลายมือ หรือลายเซ็น

ตนเอง จึงนํากระบวนการทางเทคนิคการวาดภาพด้วยดินสอไขมาสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่าทางผลงาน

ด้านจิตรกรรม ที่มีประสิทธิภาพจากกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานด้วยแนวคิด รูปแบบและเนื้อหาของผลงาน

ที่สอดคล้องกัน สามารถที่จะถ่ายทอดผลงานจิตรกรรมให้สื่อความหมายออกมาให้ผู้ดูเกิดความเข้าใจได้มาก

ที่สุด เข้าใจในเน้ือหาสาระสําคัญด้วยสุนทรีย์ภาพและจินตนาการของศิลปิน ผู้วิจัยจึงต้ังเป้าหมายด้วยการ

นําเอาภาพเหมือนของบุคคลสําคัญมาถ่ายทอดเป็นผลงานประเภททัศนศิลป์ด้านจิตรกรรม เพ่ือบอกเล่า
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เรื่องราวความดีงามของบุคคล โดยนําเอาภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับตัวบุคคลที่นํามาใช้สื่อเป็น

ต้นแบบในผลงานจิตรกรรมประกอบกัน เพ่ือสร้างความหมายของภาพให้เกิดความเข้าใจต่อผู้ดูผลงานได้มาก

ย่ิงขึ้น 

3. วัสดุสื่อความหมายดีหรอืไม่ดี 

ในปัจจุบันศาสนาพุทธยังเป็นศาสนาหลักของประชากรคนไทยส่วนใหญ่ กระจายตัวไปทั่วประเทศ 

ซึ่งคนในสังคมไทยยังให้ความสําคัญกับความเช่ือทางศาสนา รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมา 

พบว่าวัดต่าง ๆ ที่คนนิยมไปทําบุญ อันเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงนําข้าวของเคร่ืองใช้

ต่าง ๆ เครื่องสังฆภัณฑ์รวมถึงภัตตาหารเข้าไปถวายให้กับพระสงฆ์ เพ่ือหวังจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสู่ภายภาค

หน้า แต่หากสิ่งของที่ถวายให้แก่พระสงฆ์ไป ไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ สิ่งของน้ันอาจเป็นได้แค่ขยะจนมี

มากมายด่ัง ผ้าอาบนํ้าฝน, สบง, จีวรและสังฆาฏิ ที่เป็นเคร่ืองนุ่งห่มของพระสงฆ์ บางผืนมีความบางที่จนมอง

ด้วยตาเปล่าทะลุผ่านช่องว่างของใยผ้าได้ พระสงฆ์จึงไม่นิยมนําผ้าชนิดน้ีมานุ่งห่ม นําไปเก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์ 

ต่อมามีแนวคิดที่จะนําผ้าที่ไม่ใช้นํามาสร้างความหมายเชิงสัญญาลักษณ์แห่งความเช่ืออันดีงามเก่ียวกับการ

อนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ ที่เรียกว่าการบวชต้นไม้หรือการบวชป่า 

จากเหตุผลข้างต้นน้ี ผู้วิจัยได้นําแง่คิดบางส่วนมาใช้สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาค้นคว้าและ

ปฏิบัติงานทดลองสร้างสรรค์การเขียนภาพคนเหมือน โดยอาศัยวัตถุดิบและวิธีการที่กําหนดไว้ในงานวิจัย

สร้างสรรค์น้ี เพ่ือทําการค้นคว้าหาเทคนิคทางจิตรกรรมที่มีความสอดคล้องกับแนวความคดิ รวมไปถึงการสร้าง

อารมณ์ความรู้สึกของผลงานด้วย ทั้งน้ียังมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมผลของการสร้างสรรค์จิตรกรรมนํามาปรับ

พัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลักสูตรทัศนศิลป์ วิชาเอกจิตรกรรม  เน่ืองด้วยนักศึกษายัง

ขาดการศึกษาทดลองในเรื่องของเทคนิควิธีการในการเขียนภาพคนเหมือนที่มีความหลากหลาย สู่การ

สร้างสรรค์ผ่านเน้ือหาเร่ืองราวที่มีความสอดคล้องกันกับแนวความคิด และสามารถสร้างงานจิตรกรรมใน

ลักษณะเฉพาะตนต่อไปได้ 
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กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีดําเนินการวิจัย 

เน้ือหาของงานวิจัยเป็นลักษณะงานสร้างสรรค์เชิงทดลองและพัฒนาด้านเทคนิคในงานจิตรกรรม 

ประกอบกับการศึกษาหาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัยรวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ช่วยให้เกิดความ

บันดาลใจ นํามาซึ่งการลงมือปฏิบัติงานทดลองเทคนิคการสร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1. วิธีการสร้างสรรค์ 

- หาภาพถ่ายต้นแบบภาพบุคคลสําคัญเพ่ือนํามาเป็นตัวกําหนดเน้ือหาในผลงานแต่ละผลงานขึ้นอยู่กับ

ภาพต้นแบบที่หามาได้ 

- การสร้างแบบร่างภาพต้นแบบความคิดโดยนําภาพคนเหมือนมาจัดวางหาองค์ประกอบภาพและ

แทรกสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีความเช่ือมโยงกับเน้ือหาเข้ามาเป็นส่วนประกอบของภาพที่กําหนดเป้าหมายไว้ใน

แต่ละภาพผลงาน 

- การเตรียมวัสดุ (ผ้าจีวร) เพ่ือใช้เป็นพ้ืนผิวในการสร้างสรรค์ นํามาขึงเป็นเฟรมใช้เขียนงานจิตรกรรม 

- สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดต้นแบบจิตรกรรมคนเหมือนด้วยเทคนิคดินสอไขสีดําและสีขาวบนผ้าจีวร 

พร้อมสร้างรายละเอียดของภาพให้สวยงามสมบูรณ์ 

ภาพประกอบ ภาพถ่ายวัสดุดินสอไขและผ้าจีวรเป็นวัสดุที่มีความสําคัญในการนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรม (ภาพตัวอย่าง) 

 

            

             รูปที่ 1 ดินสอไขสีดําและสีขาว                                         รูปที่ 2 ชุดผ้าไตรจีวร            
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สร้าง 

สรรค์ 

ภาพประกอบ ภาพถ่ายบุคคลสําคัญที่นํามาใช้ในผลงานจิตรกรรม(ภาพต้นแบบ) 

 

รูปที่ 3  อาจารย์เฉลิมชัย โฆษติพิพัฒน์ (จากนิตยสาร) 

 

 

รูปที่ 4  พระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดลุเดชฯลฯ พระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 

(จากหนังสือพิมพ์) 

    

 

รูปที่ 5 พระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ (จากนิตยสาร) 
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ภาพประกอบ ภาพร่างต้นแบบความคิด ด้วยวิธีวาดเส้นเพ่ือกําหนดเน้ือหาของผลงานและหาองค์ประกอบของภาพ 

       

            รูปที่ 6 ภาพร่างต้นแบบที่ 1        รูปที่ 7  ภาพร่างต้นแบบที่ 2       รูปที่ 8  ภาพร่างต้นแบบที่ 3  

ภาพประกอบ การเตรียมเฟรมผ้าจีวร(สําหรับงานเขียน) และการร่างเส้นรางๆก่อนลงรายละเอียดของภาพ 

เป็นไปตามลําดับขั้นตอนที่กําหนดไว้ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดต้นแบบจิตรกรรมคนเหมือนด้วยเทคนิค

ดินสอไขสีดําและสีขาวบนผ้าจีวรและการเก็บรายละเอียดของผลงานจนเสร็จสมบูรณ์ 

 

รูปที่ 9  ขั้นตอนที่ 1 การร่างเส้นรูปทรงโดยรวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชการที่ 9  

ด้วยเทคนิคดินสอไขสีขาวแบบร่างเส้นเบาบางก่อนเบ้ืองต้น 

 

รูปที่ 10  ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรายละเอยีดของภาพด้วยเทคนิคดินสอไขสีขาวก่อน เพื่อความสะอาดในผลงาน  

โดยเน้นการกําหนดรูปสัญลักษณ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของภาพตามลําดบั 
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รูปที่ 10  ขั้นตอนที่ 3 การสร้างค่านํ้าหนักเข้มของภาพด้วยดนิสอไขสีดํา เพือ่ช่วยเน้นรูปทรงต่าง ๆ ภายในภาพให้ดู

ลอยตัว มีระยะใกล้ ไกล เกิดมติิ และช่วยเน้นรายละเอียดของภาพให้ดูสวยงามและโดดเด่นขึ้นมาได ้

 

รูปที่ 11 ขั้นตอนที่ 4 การเก็บรายละเอียดของภาพในส่วนต่าง ๆ ให้ภาพวาดเกิดความสวยงาม สมบูรณ ์

ด้วยหลักการทางศิลปะ อย่างมีเอกภาพและแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนในผลงานสรา้งสรรค์ด้านจิตรกรรม 

  การเก็บรักษาภาพผลงานจิตรกรรมภาพวาดต้นแบบจิตรกรรมคนเหมือนด้วยเทคนิคดินสอไขสีดําและ

สีขาวบนผ้าจีวรเป็นการนําเอาวัสดุที่มีความพิเศษและความสําคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ด้วยเทคนิค

ดินสอไขชนิดเช้ือนํ้ามัน อาจมีข้อจํากัดในการเก็บรักษา เพราะความร้อนของอากาศอาจมีปฏิกิริยาส่งผลให้เกิด

การทําละลายของเทคนิคดินสอไขบนผิวภาพได้ จึงจําเป็นต้องอาศัยการเก็บรักษาภาพที่ถูกวิธี โดยการห่อหุ้ม

ภาพด้วยผ้าดิบชนิดบางเป็นผ้าเส้นใยโปร่งทะลุ นําผ้ามาห่อทับรูปภาพก่อนหนึ่งช้ันเพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้

สะดวกไม่อับช้ืน จากน้ันให้นําแผ่นพลาสติกกันกระแทกมาใช้ห่อหุ้มช้ินงานอีกหน่ึงช้ันเพ่ือป้องกันการกระแทก

จากส่ิงไม่พึงประสงค์ หากจะนําภาพวาดมาโชว์หรือติดต้ังภาพบนผนังห้อง ต้องเป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้

สะดวก มีอุณหภูมิของห้องปกติความร้อนไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส วิธีดังกล่าวน้ีจะช่วยยืดอายุความคงทนของ

ผลงานและความสวยงามของภาพได้  
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2. เทคนิควิธีการสร้างสรรค ์

- การเตรียมผ้าจีวรขึงลงบนโครงไม้เพ่ือทําเฟรม เพ่ือใช้เป็นพ้ืนวัสดุสําหรับการวาดภาพด้วยเทคนิค

ดินสอไข 

- เทคนิคการร่างภาพแบบเส้นราง ๆ เพ่ือใช้กําหนดขอบเขตของรูปทรงและรายละเอียดในส่วน   

ต่าง ๆ ของภาพ เช่น ภาพคนเหมือน วัตถุต่าง ๆ ที่นํามาประกอบหรือสัญลักษณ์ที่นํามาใช้ในภาพ เพ่ือ

เช่ือมโยงความหมาย ผู้วิจัยจะเน้นให้ความสําคัญในขั้นตอนน้ีเป็นพิเศษเพราะมีการปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมและ

ลดทอนส่วนที่ขาดหายในแบบร่างให้ได้ตามเน้ือหาที่กําหนดไว้ในผลงานแต่ละช้ิน 

- การเก็บรายละเอียดของภาพในส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความกลมกลืนของเทคนิค เพ่ือความเป็น

เอกภาพและความสวยงามสมบูรณ์ ด้วยเทคนิคการวาดภาพจากดินสอไขสีดํา-ขาว 

ตารางขั้นตอนการปฏิบัติงานสรา้งสรรค ์

ศึกษาหาความบันดาลใจจากผลงานจิตรกรรมด้านเทคนิคต่าง ๆ

ในการสร้างสรรค์ 

 

ค้นคว้าหาต้นแบบภาพบุคคลสําคัญและศึกษาความหมายของ

สัญลักษณ์ทีใ่ช้ประกอบในเน้ือหาของผลงาน 

 

ศึกษารูปแบบผลงานจิตรกรรมและวิเคราะห์ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 

สร้างภาพร่างต้นแบบตามความคิดและหาองค์ประกอบศิลป์ 

 

ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ภาพวาดต้นแบบจิตรกรรมคนเหมือนด้วย

เทคนิคดินสอไขสีดําและสีขาวบนผ้าจีวร / ภาพผลงานจิตรกรรม 
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การสร้างสรรค์ผลงานภาพวาดต้นแบบจิตรกรรมคนเหมือนด้วยเทคนิคดินสอไขสีดําและสีขาวบนผ้าจีวรเป็น

การทดลองการใช้เทคนิคพิเศษบนพ้ืนผิววัสดุผ้าจีวร เพ่ือสื่อความหมายด้านเน้ือหา ผ่านสัญลักษณ์ในการ

ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับภาพของบุคคลสําคัญที่ส่งผลต่อความคิดและความรู้สึกของผู้ดูผลงาน 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้วข้างต้นซึ่งสามารถนํามาสรุปผลได้ดังน้ี 

1. เพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลเก่ียวกับการใช้วัตถุดิบและเทคนิคของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม

ภาพคนเหมือน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบของผลงานจิตรกรรมภาพคนเหมือนของศิลปินในยุคสมัยต่าง ๆ 

ยกตัวอย่างเช่น ภาพจิตรกรรมของจิตรกร เลโอนาร์โด ดา วินชี สมัยยุคเรอเนซองส์ (Renaissance) แสดง

ความรู้สึกของคนที่เป็นแบบในงานจิตรกรรมผ่านความงดงามในเรือนร่างมนุษย์ และที่สําคัญลักษณะของฝี

แปรงที่เกิดจากการเกลี่ยสีของศิลปินในยุคน้ียังสามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปิน

แต่ละคนได้อย่างสวยงามมีความเหมือนจริงตามหลักกายวิภาค ดังภาพตัวอย่างน้ี 

 

รูปที่ 12 ภาพจติรกรรมของจิตรกร เลโอนาร์โด ดา วินชี สมัยยุคเรอเนซองส์ (Renaissance) 

2. เพ่ือปฏิบัติทดลองการใช้ดินสอไขในการเขียนภาพคนเหมือนที่หลากหลายออกไป ผู้ วิจัย

ต้ังเป้าหมายในการทดลองการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคดินสอไขวาดเขียนลงบนผ้าจีวร เป็นการ

สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคเฉพาะตน แสดงผลที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้เทคนิคดินสอไขกับตัววัสดุ ในการ

แสดงออก  

ชื่อภาพ โมนาลิซา หรือ ลาโจกอนดา หรือ ลาโชกงด์   
พ.ศ.2046-2050 
ชื่อศิลปิน เลโอนาร์โด ดา วินชี  
เทคนิค สีน้ํามันบนผ้าใบ 
ขนาด 53 x 77 เซนติเมตร 
สถานท่ีตั้ง พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2340 
ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี : https://th.wikipedia.org/wiki 
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3. เพ่ือให้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้นมี ความรู้สึก และเข้าใจถึงความสอดคล้องกันระหว่างเทคนิค

วิธีการกับแนวความคิด เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการส่ือความหมายของผู้วิจัยผ่านรูปเหมือนบุคลสําคัญต่อผู้ดู

ผลงานการวิเคราะห์ผลงานการใช้ทัศนธาตุในผลงานช้ินที่ 1 

4. เพ่ือทําความเข้าใจลักษณะเฉพาะตน และอัตลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง  

5. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนในรายวิชาจิตรกรรม หรือวิชาวาดเส้นเพ่ือนักศึกษาได้นํา

ผลงานสร้างสรรค์น้ีมาเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์และสามารถนํามาสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานตนเองได้ 

การวิเคราะหผ์ลงานการใชท้ัศนธาตุในผลงานช้ินที ่1 

    

รูปที่ 13 ภาพประกอบผลงานชิน้ที่ 1 ชื่อภาพ “บุญ-บารมี มหาพุทธศิลป์ถวายแด่องค์ราชันย”์ 

ดินสอไขสีดําและสีขาวบนผ้าจีวร ขนาด 60x80 เซนติเมตร 

ผลงานสร้างสรรค์ช้ินน้ีเป็นงานจิตรกรรมภาพเหมือนศิลปินที่มีช่อเสียงของจังหวัดเชียงราย อาจารย์

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินท่านน้ีมีผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ที่หลากหลาย เช่น งานด้านจิตรกรรม

แบบลวดลายไทย มีการนําภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบด่ังเดิมของประเทศไทยมาปรับพัฒนาให้ตัวละครมีมิติเกิด

ระยะใกล้-ไกล รวมถึงส่วนต่าง ๆ ของภาพ สามารถสร้างอัตลักษณ์รูปแบบผลงานเฉพาะตนได้ และเป็น

แบบอย่างการทํางานศิลปะด้วยความศรัทธาต่อการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเน่ืองและเป็นที่ประจักษ์ใน

ประเทศและต่างประเทศ ยังคงสร้างสรรค์งานด้านสถาปัตยกรรมช้ินเอกที่สร้างช่ือเสียงให้ประเทศไทย คือพระ
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อุโบสถวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ศิลปินสร้างขึ้นเพ่ือถวายงานแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลเดชฯ รัชการที่ 9 แสดงความจงรักภักดีที่มีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ผู้วิจัยจึงนํา

ภาพเหมือนของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนสําคัญในการเช่ือมโยง

เรื่องราวของภาพ เพ่ือให้ผู้ดูผลงานเกิดสุนทรียภาพที่ส่งผลความคิด ความรู้สึกและจินตนาการร่วมระหว่างผลงาน

สร้างสรรค์และผู้ดู 

การวิเคราะหผ์ลงานการใชท้ัศนธาตุในผลงานช้ินที ่2 

    

รูปที่ 14 ภาพประกอบผลงานชิน้ที่ 2 ชื่อภาพ “น้อมส่งพระจติองค์ภูมินทร์เสด็จสู่แดนทิพยพ์มิาน” 

ดินสอไขสีดําและสีขาวบนผ้าจีวร ขนาด 60x80 เซนติเมตร 

ผลงานช้ินน้ีผู้วิจัยได้นําเอาภาพพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพล

อดุลเดชฯ รัชการที่ 9 มาใช้เป็นต้นแบบการสร้างสรรค์ผลงานเพราะผู้วิจัยได้รับข่าวสารการสวรรคตของ

พระมหากษัตริย์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่วนตัวผู้วิจัยรู้สึกโศกเศร้าและสะเทือนใจเป็นอย่างย่ิง จึงต้องการ

สร้างสรรค์ผลงาน อันมีเรื่องราวเน้ือหาการถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ผ่านภาพจิตรกรรมช้ินน้ี ด้วยการ

แสดงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลเดชฯ รัชการที่ 9 ขณะก้ม

พระภักษ์ลงเบ้ืองล่างเสมือนพระองค์ทรงเผ้ามองดูแลประชาชนของพระองค์อยู่โดยตลอด เป็นภาพที่ยังคงติด

อยู่ในความทรงจําของผู้วิจัย และเป็นภาพท่ีผู้วิจัยเห็นว่าเป็นภาพที่เหมาะสมกับการนํามาใช้เพ่ือสื่อสารให้กับผู้

ดูได้รับรู้ถึงความหมายของภาพด้วย มีการนําสัญลักษณ์ที่มีความเก่ียวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเช่ือมโยง
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สื่อความหมายในภาพ ยกตัวอย่าง เช่น พญาครุฑเป็นสัตว์พาหนะขององค์พระนารายทรงยกพระพุทธเจ้าปาง

ประทานพร (แทนวันคล้ายวันพระราชสมภพประสูติ:พระประจําวันจันทร์) ยืนอยู่เหนือศีรษะเป็นสื่อแทนที่

พระองค์ทรงยึดตนปฏิบัติตามหลักธรรมของพระศาสนา พญายักษ์ทรงช้างเผือกในมือถือดอกบัวขาวและพานที่

มีตราอักษรพระนามย่อ ภปร พร้อมมหาพิชัยมงกุฎขององค์กษัตริย์ มาอัญเชิญดวงพระวิญญาณเพ่ือเสด็จกลับ

สู่สรวงสวรรค์อันเป็นดินแดนที่พระองค์เสด็จอวตารมาในโลกมนุษย์ มีรูปกระต่ายขาว:แทนปีนักษัตรปีเกิด การ

แทรกเนื้อหาเรื่องไตรภูมิ คือ 1. ภูมิที่แทนแดนนรกภูมิ 2. ภูมิที่แทนแดนมนุษย์โลก 3. ภูมิที่แทนแดนสวรรค์ 

ด้านบนสุดมุมซ้ายปรากฏเป็นพระพักตร์ของพระพุทธเจ้าสื่อแทนดินแดนนิพานท่ีจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด

อีกต่อไปตามหลักการปฏิบัติและการเข้าใจถึงหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ในผลงานจะเป็นการสื่อถึง

เรื่องราวของการทําดีและผลของการทําดีที่ตอบแทนการกระทําน้ัน 

การวิเคราะหผ์ลงานการใชท้ัศนธาตุในผลงานช้ินที ่3 

    

รูปที่ 15 ภาพประกอบผลงานชิน้ที่ 3 ชื่อภาพ วิศิษฏ์ศิลปิน “ผู้เป็นเลิศทางศิลปะประเสริฐเลิศกว่าศิลปินทั้งปวง” 

ดินสอไขสีดําและสีขาวบนผ้าจีวร ขนาด 60x80 เซนติเมตร 

ผลงานสร้างสรรค์ช้ินน้ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ ความดีงาม ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุฎราช

กุมารีฯทรงงานในศาสตร์ด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลาย นอกจากพระราชกรณีย์กิจที่พระองค์ได้รับมอบหมาย
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จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในแต่ละวันแล้ว พระองค์ยังมีพระอัจฉริยภาพด้านทัศนศิลป์ อาทิเช่น ทรงดนตรีไทย

ประเภทเครื่องสาย ซอด้วง และซออู้พร้อมกับวงดนตรีในพระราชสํานักกรมศิลปากร ด้านวรรณศิลป์พระองค์

ทรงเขียนทั้งวรรณกรรม บทกวี ฯลฯ ผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีจึงมีภาพสัญลักษณ์ปรากฏ เพ่ือเช่ือมโยงเน้ือหาที่

สําคัญของภาพเข้าด้วยกันเป็นการแสดงภาษาภาพไว้อย่างชัดเจน โดยการใช้สัญลักษณ์ช่วยสื่อความหมาย 

ผู้วิจัยยกตัวอย่าง พระปางนาคปรก เป็นพระประจําวันเสาร์ แทนพระประจําวันประสูติของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามกุฎราชกุมารีฯ ม้านิลมังกรส่ือแทนความหมายด้านวรรณกรรม ยักษ์ถือดอกบัว 9 ดอกส่ือ

แทนความเป็นไทยสยามประเทศ ส่วนดอกบัวแทนยุคสมัยแห่งรัชกาลที่ 9 นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเป็นนกป่าที่

พระองค์ทรงค้นพบและทรงต้ังช่ือเรียกให้ ส่วนที่สําคัญอีกส่วนคือภาพพ้ืนหลังเป็นภาพทิพย์พิมานแดนสวรรค์

สื่อแทนผลแห่งการทําดีการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและการรักษาไว้ซึ่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ผลของการทําดีที่

ตอบแทนการกระทําน้ันคือเมื่อสิ้นลมหายใจไปแล้วจะได้ไปสวรรค์ 

 

สรุปผล 

1. สามารถถ่ายทอดแนวคิดของงานวิจัยสร้างสรรค์เรื่องภาพวาดต้นแบบจิตรกรรมคนเหมือนด้วย

เทคนิคดินสอไขสีดําและสีขาวบนผ้าจีวรได้ 

2. สามารถสร้างองค์ความรู้ถึงรูปแบบของงานจิตรกรรมภาพคนเหมือนและการนําสัญลักษณ์มาใช้สื่อ

ความหมายในผลงานได้ 

3. สามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้เทคนิคดินสอไขในการสร้างสรรค์ผลงานและการนําผ้าจีวรที่

พระสงฆ์ไม่สามารถนําไปใช้ได้มาสร้างสรรค์เป็นวัสดุในงานวิจัยและเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ 

4. สามารถสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพวาดต้นแบบจิตรกรรมคนเหมือนด้วยเทคนิคดินสอไขสีดํา

และสีขาวบนผ้าจีวร ด้วยเทคนิคและวัสดุพิเศษในการสร้างความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตนได้ 

5. สามารถนําองค์ความรู้ในงานวิจัยสร้างสรรค์น้ีไปปรับใช้ในสื่อการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานทาง

ทัศนศิลป์ได้ 
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เอกสารอ้างอิง 

จิระพัฒน์ พิตรปรีชา. (2545). “โลกศิลปะศตวรรษที่ 20. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์เมืองโบราณ 

อิทธิพล ตั้งโฉลก. (2550). แนวทางการสอนและสร้างสรรค์จิตรกรรมขั้นสูง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ปริ้นติ้งแอนด์ 

พับลิชชิ่ง จํากดั 

หนังสือ นิตยสารศิลปะที่เกี่ยวขอ้งอื่น ๆ ฯลฯ 

ภาคผนวก 

 

           

 

ภาพประกอบการแสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์งานศิลปะ “แรงบันดาลใจจากในหลวง” นิทรรศการขัว

ศิลปะคร้ังที่ 5 ณ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ถึง 30 มีนาคม 2560 
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นวัตกรรมสรา้งสรรค์บรรจุภัณฑ์มีกลิน่หอม 

รัชฎาพร ใจม่ัน1*  ปลูกเกษม ชูตระกูล2 และพัชราภา  ศักด์ิโสภิณ3 

  

 Scented Package: A Creative Innovation  

Ratchadaporn Jaimun 1*  Ploogkasem Chootragoon 2  and Patcharapa Saksopin 3 

    
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
1 Division of Printing and Packaging Technology, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna  

* Corresponding author. E-mail: ratchadaporn.jaimun@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 นวัตกรรมสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์มีกลิ่นหอมเกิดข้ึนมาภายใต้แนวคิดการออกแบบโดยสร้างความรู้สึก ท่ีใช้กลิ่นหอม

เป็นสื่อกลางทําให้ผู้บริโภคสามารถจินตนาการถึงสินค้าภายในได้มากย่ิงข้ึน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์บรรจุ

ภัณฑ์ท่ีมีกลิ่น โดยการเคลือบไมโครแคปซูลกลิ่นหอมลงไปตรงตําแหน่งท่ีต้องการบนบรรจุภัณฑ์ ไมโครแคปซูลกลิ่นหอมผลิต

ข้ึนด้วยเทคนิคคอมเพล็กซ์โคเอเซอร์เวชัน โดยใช้น้ํามันหอมระเหยกลิ่นส้มเป็นสารแกน ส่วนเจลาตินและกัมอะคาเซียทําหน้าท่ี

เป็นสารห่อหุ้ม ผลจากการศึกษาพบว่า ในการผลิตไมโครแคปซูลจะเกิดคอมเพล็กซ์โคเอเซอร์เวชันอย่างสมบูรณ์ กล่าวคือหยด

น้ํามันถูกห่อหุ้มด้วยเจลาตินและกัมอะคาเซีย ท่ีค่า pH 4.0 จากนั้นนําไมโครแคปซูลท่ีได้มาประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์ชุดสปาท่ี

ออกแบบโครงสร้างเป็นรูปทรงกล่องกลักไม้ขีด เนื่องจากมีความแข็งแรงและสะดวกในการใช้งาน ออกแบบกราฟิกภายใต้

แนวคิด “เพียงแค่ถูแล้วสูดดมก็สัมผัสได้ถึงประสบการณ์ความหอมสดชื่นจากผลส้ม” ผลจากการสํารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์จํานวน 5 คน ผู้ประกอบการจํานวน 5 คน และผู้บริโภคจํานวน 100 

คน พบว่าท้ังสามกลุ่มพึงพอใจด้านการออกแบบโครงสร้างเร่ืองความสะดวกในการใช้งาน ส่วนด้านการออกแบบกราฟิก

ผู้เชี่ยวชาญให้คะแนนเร่ืองการจัดองค์ประกอบศิลป์ และการใช้สีมากท่ีสุด ในขณะที่ผู้ประกอบการให้คะแนนเร่ืองความ

สวยงาม การดึงดูดความสนใจ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมมากท่ีสุด ส่วนผู้บริโภคให้คะแนนเรื่องความสวยงาม การใช้สี และการ

ดึงดูดความสนใจมากท่ีสุด  

คําสําคัญ: นวัตกรรมสร้างสรรค์  บรรจุภัณฑ์มีกลิ่นหอม  คอมเพล็กซ์โคเอเซอร์เวชัน 
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Abstract 

 A Creative innovation in scented package started under the concept of emotional design by using 

scent as a carrier for increasing the consumer imagination on product. The aim of this study was to create 

the scented package by coating the scented microcapsule on desirable position. Microcapsule was produced 

by complex coacervation technique. An orange essential oil was used as core material, while gelatin and 

acacia gum were used as wall system. The result found that the orange essential oil was completely 

entrapped in the complexed structure of gelatin and acacia gum becomimg a complex coacervated 

microcapsule at the optimum pH 4.0. Afterward, microcapsule was applied on the orange spa package. 

Sleeve and slide box was choosen as a structure due to its strength and convenience. Graphic design was 

created under the concept of “scratch and sniff to experience the fresh scent of orange”. A survey on 

satisfaction towards the design of the orange spa package from 5 packaging experts, 5 entrepreneurs, and 

100 consumers revealed that its structure is coveneience in use. For graphic design, packaging experts 

gave a highest score in composition art and color tone, while entrepreneurs gave a highest score in 

aesthetic, attraction and value added as similar to consumer that satisfied on aesthetic, color tone and 

attraction.  

Keywords: Creative innovation, Scented package, Complex coacervation 

 

บทนํา 

 อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันมีการเติบโตและแข่งขันสูง การสร้างความแตกต่าง

ด้วยนวัตกรรมจึงเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือทางการตลาดที่ทรงพลังในการกระตุ้นความสนใจจากผู้บริโภค เช่น การ

สร้างนวัตกรรมด้านวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทดแทนการใช้พลาสติก การใช้เทคนิค Emboss Look สร้าง

พ้ืนผิวบนงานพิมพ์ การลามิเนตกล่องกระดาษบรรจุนํ้าหอมด้วยใยลินินเพ่ือให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความเป็น

ธรรมชาติจากผิวสัมผัส เป็นต้น เช่นเดียวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มีกลิ่นหอมที่สร้างนวัตกรรมข้ึนมาภายใต้

แนวคิดการออกแบบโดยสร้างความรู้สึก ที่เพ่ิมมิติแห่งการสัมผัสถึงกลิ่นของสินค้า ทําให้ผู้บริโภคสามารถ

จินตนาการถึงสินค้าภายในได้มากย่ิงขึ้น การผลิตหมึกพิมพ์มีกลิ่นสามารถทําได้โดยการเติมนํ้าหอมลงไป

โดยตรงในหมึก อย่างไรก็ตามกลิ่นหอมน้ีมักจะระเหยไปอย่างรวดเร็ว จึงทําให้มีอายุการใช้งานสั้น เทคโนโลยี

ไมโครเอนแคปซูเลชันจึงถูกนํามาใช้ในการกักเก็บกลิ่นหอมไว้ภายในไมโครแคปซูลเพ่ือช่วยลดการระเหยของ
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กลิ่น )ลัดดา ศรีสุวรรณ์ , 2552) ซึ่งถ้าไม่มีกลไกไปกระตุ้นให้ผนังของแคปซูลแตกก็จะสามารถเก็บรักษากลิ่นได้

เป็นเวลานาน การใช้งานส่วนใหญ่มักจะพิมพ์หรือเคลือบลงบนวัสดุตรงตําแหน่งที่ต้องการ ใช้ข้อความเชิญชวน 

เช่น “Rub here to experience the scent” หรือ “Scratch and sniff” ให้ผู้บริโภคสามารถสัมผัส

ประสบการณ์ด้านกล่ินของสินค้าภายในได้เพียงสองข้ันตอน คือ การขัดถู Scratch ให้ผนังไมโครแคปซูลแตก

ออก แล้วจึงสูดกลิ่น sniff โดยไม่จําเป็นต้องเปิดบรรจุภัณฑ์   

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตไมโครแคปซูลกลิ่นหอมและนําไมโครแคปซูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับ

บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบขึ้นมาเป็นตัวอย่าง สําหรับการศึกษาน้ีเลือกออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์สปา 

เพ่ือใช้เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลิ่นและต้องการใช้กลิ่นในการนําเสนอเพ่ือเพ่ิมความ

น่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ เน่ืองจากกลิ่นส้มเป็นกลิ่นที่ไวต่อการรับรู้ทางประสาทสัมผัสของมนุษย์ อีกทั้งยัง

สามารถหาซื้อได้ง่ายและราคาไม่แพง ดังน้ันการศึกษานี้จึงเลือกใช้นํ้ามันหอมระเหยกลิ่นส้มเป็นกลิ่นตัวอย่าง

ในการผลิตไมโครแคปซูล โดยใช้เทคนิคคอมเพล็กซ์โคเอเซอร์เวชัน (Complex coacervation) ซึ่งเป็นเทคนิค

หน่ึงของเทคโนโลยีเอนแคปซูเลชันในห่อหุ้มสารด้วยหลักการทางเคมี ทําให้เกิดโคอะเซอร์เวทในระบบที่มี

คอลลอยด์มากกว่าหน่ึงชนิด โคอะเซอร์เวทที่ได้เกิดจากการเปลี่ยนหรือปรับสภาพ pH ของไฮโดรฟิลิคคอล

ลอยด์สองชนิดที่มีประจุต่างกัน เช่น การเติมสารละลายของกัมอะราบิกลงในสารละลายของเจลาติน เมื่อปรับ

ค่า pH จนเจลาตินมีประจุบวก กัมอะราบิกมีประจุลบ จะเกิดการจับกันของประจุห่อหุ้มสารแกน ได้เป็นไมโคร

แคปซูลแยกตัวออกมา (Madene et al., 2006) จากน้ันจึงนําไปผสมกับสารเคลือบชีวภาพที่ผลิตขึ้นจากคาร์

บอกซีเมทิลเซลลูโลส แล้วทําการเคลือบลงไปตรงตําแหน่งที่ต้องการบนบรรจุภัณฑ์ ไมโครแคปซูลกลิ่นหอม

ตลอดจนสารเคลือบที่ใช้ในการศึกษานี้ ผลิตขึ้นจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ การศึกษาที่ได้

นอกจากจะเป็นอีกหน่ึงแนวทางที่ใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมให้บรรจุภัณฑ์มีศักยภาพในการแข่งขันทาง

การตลาด ยังเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค ์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

   1. การผลิตไมโครแคปซูลกลิ่นหอมด้วยเทคนิคคอมเพล็กซ์โคเอเซอร์เวชนั 

 การผลิตไมโครแคปซลูด้วยเทคนิคคอมเพล็กซ์โคเอเซอร์เวชัน ได้ประยุกต์ขั้นตอนการศึกษามาจาก

วิธีการของ Dong et al. (2007) และ Liu et al. (2010) แสดงวิธีการศึกษาได้ ดังน้ี 

    1.1 เตรียมสารละลายเจลาตินความเข้มข้นร้อยละ 1 (% w/v) โดยทําการช่ังผงเจลาติน 5 กรัม 

นํามาละลายในนํ้าปราศจากไอออนปริมาตร 500 มิลลิลิตร ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 30 

นาที 

    1.2 เตรียมสารละลายกัมอะคาเซียความเข้มข้นร้อยละ 1 (% w/v) โดยทําการช่ังผงกัมอะคาเซีย 5 

กรัม นํามาละลายในนํ้าปราศจากไอออนปริมาตร 500 มิลลิลิตร ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 

นาน 30 นาที 

    1.3 ช่ังนํ้ามันหอมระเหยกลิ่นส้มจํานวน 10 กรัม ผสมลงในสารละลายเจลาติน ป่ันผสมด้วยเครื่อง

โฮโมจีไนเซอร์ ความเร็ว 3200 rpm นาน 10 นาที จากน้ันเติมสารละลายกัมอะคาเซีย และกวนต่อด้วยเครื่อง

กวนสารแบบแม่เหล็ก 

    1.4 เพ่ิมอุณหภูมิของส่วนผสมให้เป็น 40 องศาเซลเซียส ก่อนปรับค่าพีเอชของส่วนผสมด้วย

สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1 N เน่ืองจากค่า pH เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการตกตะกอนเป็นเม็ดแคปซูล 

การศึกษานี้จึงทดลองปรับค่า pH ที่ 3 ระดับ ได้แก่ 3.0, 3.5 และ 4.0  

    1.5 เมื่อเร่ิมสังเกตเห็นอนุภาคไมโครแคปซูลเกิดขึ้น ให้กวนต่ออีก 15 นาที แล้วจึงลดอุณหภูมิของ

ส่วนผสมให้เหลือตํ่ากว่า 10 องศาเซลเซียส โดยนําไปแช่ในอ่างนํ้าแข็งและกวนด้วยเครื่องกวนสารแบบ

แม่เหล็กตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้กับผนังของไมโครแคปซูล  

    1.6 รอจนกระทั่งไมโครแคปซูลตกตะกอน แล้วจึงล้างด้วยนํ้ากลั่น 3-5 ครั้ง จากน้ันทําการกรองเอา

เฉพาะไมโครแคปซูล 

    1.7 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูลโดยการส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอน 

เพ่ือดูความสมบูรณ์ของไมโครแคปซูล และการห่อหุ้มของผนังไมโครแคปซูล 
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2. การผลิตสารเคลือบผสมไมโครแคปซูลกลิน่หอม 

    2.1 เตรียมสารละลายคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ความเข้มข้นร้อยละ 1 (% w/v) โดยทํา

การละลาย CMC 1 กรัม ในนํ้ากลั่น 100 มิลลิลิตร จากน้ันนําไปให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

นาน 10 นาที (Sayanjali et al., 2011) 

    2.2 ผสมไมโครแคปซูลที่ได้กับสารสารละลาย CMC ที่อัตราส่วนไมโครแคปซูลต่อสารเคลือบ 1:1 

(% w/w) 

3. การทดสอบทางประสาทสัมผัสถึงประสิทธิภาพในการกักเก็บและปลดปล่อยกลิ่นหอมของไมโครแคปซูล

ที่เคลือบบนสิ่งพิมพ์ 

 การศึกษานี้ใช้วิธีการทดสอบความแตกต่างจากตัวอย่างควบคุม (Difference from control test) วิธี

น้ีมีการเสนอตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวอย่างควบคุม หรือตัวอย่างอ้างอิง ให้กับผู้ทดสอบก่อนเพ่ือใช้

เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ต้องการทดสอบอีก 1 ตัวอย่างหรือมากกว่า วิธีน้ีผู้ทดสอบจะอธิบายความแตกต่าง

ของตัวอย่างเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมออกมาเป็นระดับค่าคะแนนความแตกต่างเทียบกับตัวอย่าง

ควบคุมว่ามีความแตกต่างมากน้อยแค่ไหน (ธงชัย สุวรรณสิชณน์, 2560) ซึ่งการศึกษานี้กําหนดระดับค่า

คะแนนความแตกต่างต้ังแต่ 0 ถึง 4 โดยที่ 0 หมายถึง ไม่มีความแตกต่าง (ได้กลิ่นชัดเจนเหมือนตัวอย่าง

ควบคุม) ไปจนถึง 4 หมายถึงแตกต่างมากที่สุดจากตัวอย่างควบคุม (ไม่ได้กลิ่น) ทําการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 5 กลุ่ม แบ่งตามช่วงอายุ ได้แก่ อายุระหว่าง 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี และ 61 ปีขึ้นไป 

โดยทําการเก็บผลทดสอบกลุ่มละ 20 คน กระจายตามช่วงอายุดังกล่าวมาข้างต้น แสดงขั้นตอนการศึกษาได้ 

ดังน้ี 

    3.1 นํานํ้ามันหอมระเหยกลิ่นส้ม (ตัวอย่างควบคุม) ให้ผู้ทดสอบดม แล้วให้ระบุช่ือกลิ่นที่ได้รับ 

บันทึกผล 

    3.2 ให้ผู้ทดสอบดมกลิ่นช้ินทดสอบตรงตําแหน่งที่เคลือบ แล้วให้ระบุระดับการได้กลิ่นเทียบกับ

ตัวอย่างควบคุมที่ให้ผู้ทดสอบดมในตอนเริ่มต้น บันทึกผล 

    3.3 ให้ผู้ทดสอบถูช้ินทดสอบตรงตําแหน่งที่เคลือบ จากนั้นให้ผู้ทดสอบดมกลิ่นช้ินทดสอบตรง

ตําแหน่งที่ทําการถู แล้วให้ระบุระดับการได้กลิ่นเทียบกับตัวอย่างควบคุมที่ให้ผู้ทดสอบดมในตอนเริ่มต้น 

บันทึกผล 
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4. การออกแบบบรรจุภัณฑ์และเคลือบเฉพาะจุดด้วยไมโครแคปซูลกลิ่นหอม 

 การศึกษานี้จะทําการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุดสปากลิ่นส้ม อันประกอบไปด้วย แชมพู ครีมหมักผม 

โลช่ัน และน้ํามันหอมระเหย แสดงขั้นตอนการออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ได้ ดังน้ี 

    4.1 เขียนแบบภาพร่างตราสินค้า (Sketch design) 

    4.2 ออกแบบตราสินค้าด้วยโปรแกรม Adobe Iillustrator และ Adobe Photoshop ตามแนวคิด

ที่ร่างไว้ 

    4.3 ร่างช้ินงานโดยภาพรวมแบบหยาบ เพ่ือกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ 

    4.4 เขียนแบบภาพร่างโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ (Sketch design) 

    4.5 พัฒนาแบบร่างด้วยโปรแกรม Adobe Iillustrator และสร้างหุ่นจําลอง 

   4.6 ปรับแก้แบบโครงสร้างให้มีขนาดเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  

   4.7 ออกแบบกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Iillustrator และ Adobe Photoshop ตามแนวคิดที่

ร่างไว้ในตอนต้น 

   4.8 จัดทําต้นแบบบรรจุภัณฑ์ (Prototype) 

    4.9 นําไมโครแคปซูลที่ผสมกับสารเคลือบมาเคลือบบนช้ินงานตรงตําแหน่งที่กําหนดไว้ ทิ้งให้แห้งที่

อุณหภูมิห้อง ประมาณ 5 นาที   

5. การสํารวจความพึงพอใจด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 สํารวจความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ต้นแบบจากผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จํานวน 5 

คน ผู้ประกอบการในกลุ่มผลิตภัณฑ์สปาและเครื่องสําอาง จํานวน 5 คน และผู้บริโภค จํานวน 100 คน ใน

จังหวัดเชียงใหม่ ที่ยกขึ้นมาเป็นกรณีตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถามประเภทกรอกด้วยตนเอง (Self-

administratered questionaire) ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างประเภท

ผู้บริโภค วิเคราะห์จากตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีการแข่งขันสูง และมักถูกวางตําแหน่ง

ให้เป็นสินค้าในระดับพรีเมี่ยม สถานที่ในการวางจําหน่ายสินค้าประเภทนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นห้างสรรพสินค้า 

ดังน้ันในการเก็บข้อมูลจึงใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ไปที่ห้างสรรพสินค้าในจังหวัด

เชียงใหม่ จํานวน 4 แห่ง ได้แก่ (1) เซ็นทรัลเฟสติวัล (2) เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซา (3) เซ็นทรัลกาดสวน

แก้ว และ (4) เมญ่า โดยกําหนดโควตา (Quota sampling) ห้างละ 25 คน แล้วจึงใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญ 
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(Accidental-sampling) จากประชากรในสถานท่ีน้ันๆ จนได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างครบตามท่ีต้องการ จากน้ัน

ทําการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ต้นแบบเชิงสถิติวิเคราะห์ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค ์

 1. ลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูล 

 จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อปรับค่า pH ในขั้นตอนการผลิตไมโครแคปซูลให้เท่ากับ 3.0 พบว่าไม่เกิด

ไมโครแคปซูลขึ้น สังเกตได้จากการที่นํ้ามันหอมระเหยกลิ่นส้มหรือสารแกนจะลอยข้ึนด้านบนเหนือผิวหน้า

ส่วนผสม แสดงว่าสารแกนไม่ได้ถูกห่อหุ้มไว้ เมื่อปรับค่า pH เท่ากับ 3.5 จะเริ่มสังเกตเห็นไมโครแคปซูลค่อยๆ 

เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อสังเกตลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูลที่ได้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ (รูปที่ 1) 

พบว่าไมโครแคปซูลที่ได้เป็นเพียงอิมัลชันของนํ้ามันหอมระเหยเท่าน้ัน แสดงว่าที่ค่า pH 3.5 ไม่เกิดคอม

เพล็กซ์โคเอเซอร์เวชันที่มีการยึดจับกันระหว่างประจุบวกของเจลาตินและประจุลบของกัมอะคาเซีย ทําให้ไม่

เกิดการห่อหุ้มรอบหยดน้ํามัน แคปซูลที่เห็นจึงเป็นเพียงอิมัลชันของนํ้ามัน จากน้ันเมื่อทําการปรับค่า pH ขึ้น

เป็น 4.0 พบว่า เกิดคอมเพล็กซ์โคเอเซอร์เวชันขึ้น กล่าวคือหยดนํ้ามันได้ถูกห่อหุ้มอยู่ในโครงสร้างเจลาติน

และกัมอย่างสมบูรณ์ แสดงผลดังรูปที่ 2 จากลักษณะทางกายภาพท่ีเกิดเป็นไมโครแคปซูลได้อย่างสมบูรณ์ 

แสดงว่าที่ค่า pH 4.0 มีความเหมาะมากที่สุดในการผลิตไมโครแคปซูลกลิ่นส้มสําหรับการศึกษานี้ 

 

  

 ก ข 

รูปที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูลซ่ึงเตรยีมที่ pH 3.5 

ก) ภาพถ่ายภายใตก้ล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 40 เท่า 

 ข) ภาพถ่ายภายใตก้ล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 100 เท่า 

 



  
  

  

                                                                                   นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

2111 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

  

 ก ข 

รูปที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของไมโครแคปซูลซ่ึงเตรยีมที่ pH 4.0 

ก) ภาพถ่ายภายใตก้ล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 40 เท่า 

ข) ภาพถ่ายภายใตก้ล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย 100 เท่า 

2. ประสิทธิภาพในการกักเก็บและปลดปล่อยกลิ่นหอมของไมโครแคปซูลที่เคลือบบนสิ่งพิมพ์ 

 จากผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสถึงประสิทธิภาพในการกักเก็บและปลดปล่อยกล่ินหอมของไม

โครแคปซูลที่เคลือบบนช้ินทดสอบ ด้วยวิธีการทดสอบความแตกต่างจากตัวอย่างควบคุม จากผู้ทดสอบทั้งหมด 

100 คน แสดงผลการศึกษาได้ดังตารางที่ 1-3  

 ผลจากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มผู้ทดสอบสามารถระบุกลิ่นตัวอย่างควบคุมได้ถูกต้องว่าเป็นกลิ่น

ส้ม มีเพียงร้อยละ 5 ในกลุ่มผู้ทดสอบช่วงอายุ 20-30 ปี และร้อยละ 10 ในกลุ่มผู้ทดสอบอายุ 61 ปีขึ้นไป ที่ได้

กลิ่นอ่ืนที่ใกล้เคียงกับกลิ่นส้ม เช่น กลิ่นมะนาว เป็นต้น (ตารางที่ 1) เมื่อให้ผู้ทดสอบดมกล่ินช้ินทดสอบก่อน

ทําการถู พบว่าส่วนใหญ่ผู้ทดสอบไม่ได้กลิ่น คิดเป็นร้อยละ 90-100 มีเพียงร้อยละ 5-10 ในกลุ่มช่วงอายุ 20-

50 ปี ซึ่งมีประสาทสัมผัสในการรับรู้กลิ่นค่อนข้างดี ระบุว่าแทบจะไม่ได้กลิ่น หรือได้กลิ่นหอมอ่อนๆ (ตารางที่ 

2) แสดงว่ากลิ่นหอมถูกห่อหุ้มและกักเก็บไว้ภายในไมโครแคปซูลได้เป็นอย่างดี ส่วนสาเหตุที่ผู้ทดสอบบางคน

อาจะได้กลิ่นอ่อนๆ ทั้งที่ยังไม่ได้ถู อาจเกิดจากขั้นตอนการผลิตไมโครแคปซูลที่นํ้ามันหอมระเหยบางส่วนที่

ไม่ได้ถูกห่อหุ้มมาเกาะอยู่บริเวณผิวของไมโครแคปซูลแล้วล้างออกไม่หมด จึงมีกลิ่นตกค้างอยู่ เมื่อทดสอบการ

ได้กลิ่นหลังทําการถู พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ทดสอบได้กลิ่นหอมค่อนข้างชัดเจน คิดเป็นร้อยละ 85-100 มีเพียงร้อย

ละ 5 ในกลุ่มผู้ทดสอบช่วงอายุ 20-30 ปี ช่วงอายุ 51-60 ปี และช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป ที่ได้กลิ่นหอมปานกลาง 

และร้อยละ 5-10 ในกลุ่มผู้ทดสอบช่วงอายุ 20-30 ปี และช่วงอายุ 31-40 ปี ที่ได้กลิ่นหอมชัดเจนเหมือน
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ตัวอย่างควบคุม ทั้งน้ีระดับความเข้มในการได้กลิ่นของผู้ทดสอบแต่ละคนข้ึนอยู่กับแรงในการขัดถูไมโคร

แคปซูลให้แตกออก 

ตารางที่ 1 ร้อยละการได้กล่ินเมื่อทดสอบกับตวัอย่างควบคุม 

กลุ่มผู้ทดสอบ ได้กลิ่นส้ม (ร้อยละ) ได้กลิ่นอื่น (ร้อยละ) 

20-30 ปี 95 5 

31-40 ปี 100 0 

41-50 ปี 100 0 

51-60 ปี 100 0 

61 ปีขึ้นไป 90 10 

 

ตารางที่ 2 ร้อยละของระดับการได้กล่ินก่อนถชูิ้นทดสอบ 

กลุ่มผู้ทดสอบ 

 

ร้อยละ 

ได้กลิ่นชัดเจนเหมือน

ตัวอย่างควบคมุ  

ได้กลิ่น 

ค่อนข้างชัดเจน 

ได้กลิ่นปานกลาง 

 

แทบไม่ได้กลิ่น 

 

ไม่ได้กลิ่นเลย 

 

20-30 ปี 0 0 0 10 90 

31-40 ปี 0 0 0 5 95 

41-50 ปี 0 0 0 5 95 

51-60 ปี 0 0 0 0 100 

61 ปีขึ้นไป 0 0 0 0 100 
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ตารางที่ 3 ร้อยละของระดับการได้กล่ินหลังถูชิ้นทดสอบ 

กลุ่มผู้ทดสอบ 

 

ร้อยละ 

ได้กลิ่นชัดเจนเหมือน

ตัวอย่างควบคมุ 

ได้กลิ่น 

ค่อนข้างชัดเจน 

ได้กลิ่นปานกลาง 

 

แทบไม่ได้กลิ่น 

 

ไม่ได้กลิ่นเลย 

 

20-30 ปี 10 85 5 0 0 

31-40 ปี 5 95 0 0 0 

41-50 ปี 0 100 0 0 0 

51-60 ปี 0 95 5 0 0 

61 ปีขึ้นไป 0 95 5 0 0 

 

3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 บรรจุภัณฑ์ชุดสปากลิ่นส้ม ประกอบด้วย แชมพู ครีมหมักผม โลช่ัน และน้ํามันหอมระเหย แสดง

แนวคิดในการออกแบบได้ ดังน้ี 

 3.1 การออกแบบโครงสร้าง  

   บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย  (Individual package) สําหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เลือกใช้บรรจุภัณฑ์

ที่สามารถทําหน้าที่บรรจุและปกป้องสินค้าได้อย่างเหมาะสม สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด และมีต้นทุนไม่

สูง เพ่ือเป็นต้นแบบสู่การต่อยอดที่สามารถผลิตได้จริง ส่วนกล่องรวมชุดผลิตภัณฑ์เน้นการออกแบบโครงสร้าง

กล่องที่เรียบง่าย สะดวกในการเปิดใช้งาน โดยคํานึงถึงกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน และใช้พ้ืนที่กระดาษได้

อย่างคุ้มค่า รูปทรงกล่องกลักไม้ขีด Sleeve and slide ( จึงถูกนํามาใช้ในการออกแบบโครงสร้าง โดดเด่นด้วย 

วัสดุกันกระแทกที่เน้นการจัดวางผลิตภัณฑ์แต่ละช้ินให้มีความน่าสนใจ และพร้อมสําหรับผลิตภั ณฑ์การจัด

แสดง ณ จุดจําหน่าย แสดงรูปแบบกล่องกลักไม้ขีดและรูปแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ภายในกล่องได้ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 กล่องกลักไม้ขีดและรูปแบบการจัดวางผลิตภัณฑ์ภายในกล่อง 

 3.2 ตราสินค้าและการออกแบบกราฟิก 

   3.2.1 ตราสินค้า  ออกแบบโดยเน้นความเรียบง่าย ใช้สัญลักษณ์ผลส้มแทนอักษรตัว “O” ของช่ือ

ตราสินค้า “Shogun” เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์และสื่อถึงผลิตภัณฑ์ แสดงภาพตราสินค้าได้ดังรูปที่ 4 

  

รูปที่ 4 ตราสินค้า 

   3.2.2 ลวดลาย  โครงสร้างต้นไม้ได้ถูกนํามาใช้ในการออกแบบกราฟิก เพ่ือความสวยงามและสื่อ

ถึงความเป็นธรรมชาติ ใช้ภาพส้มผ่าคร่ึงเป็นตําแหน่งสําหรับเคลือบ เพ่ิมลูกเล่นรอบผลส้มด้วยภาพเวคเตอร์

เกล็ดส้ม ประหน่ึงความหอมสดช่ืนของผลส้มจะประทุออกมาเมื่อถูกขัดถู จึงเป็นการดึงดูดความสนใจให้

ผู้บริโภคอยากมาทดลองสัมผัสประสบการณ์ด้านกลิ่น 

   3.2.3 สี   เลือกใช้สีคู่ประกอบหรือคู่สีที่ตรงข้ามกัน กล่าวคือเลือกใช้สีนํ้าเงินเข้มซึ่งตัดค่าสี แทน

การใช้สีนํ้าเงินสดซึ่งเป็นสีคู่ตรงข้ามกับสีส้มที่ไม่ตัดค่าสี เพ่ือให้ช้ินงานมีความกลมกลืน ไม่ดูขัดแย้งทางสายตา 

สีนํ้าเงินจะให้ความรู้สึกสงบเย็น ช่วยทําให้ผ่อนคลาย (บรรจบ กําจัด, 2549) จึงเหมาะเป็นอย่างมากเมื่อ

นํามาใช้กับผลิตภัณฑ์สปา ในขณะที่สีส้มนอกจากจะสื่อถึงผลิตภัณฑ์แล้ว สีส้มยังเป็นสีที่ช่วยกระตุ้นพลังงาน
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และความสดช่ืน สื่อถึงการมองโลกในแง่ดีไปจนถึงสุขภาพที่ดี เฉกเช่นความฉ่ําสมบูรณ์ของผลส้ม การเลือกใช้สี

โทนร้อนจะช่วยกระตุ้นความสนใจและสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี (ชัยรัตน์ อัศวางกูร, 2548) 

  3.2.4 การจัดวางองค์ประกอบ  กําหนดตําแหน่งเคลือบบนช้ินงานที่ผลส้ม ดังน้ันในการจัดวาง

องค์ประกอบจึงกําหนดตําแหน่งข้อความไว้ตรงกึ่งกลางเพ่ือให้เกิดความสมดุลขององค์ประกอบ ส่วนกล่องด้าน

นอกเน้นที่โลโก้เป็นหลัก จึงจัดตําแหน่งไว้ตรงกลาง และใช้กราฟิกภาพส้มตีกรอบล้อมรอบโลโก้ สร้างความโดด

เด่นและเพ่ิมน่าสนใจให้กับช้ินงาน แสดงแบบภาพร่าง ภาพกราฟิก และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ได้ดังรูปที่ 5-7 

ตามลําดับ  

 

รูปที่ 5 ภาพร่างบรรจุภัณฑ์ชุดสปากล่ินส้ม 

 

รูปที่ 6 ภาพกราฟิกบรรจุภัณฑ์ชุดสปากล่ินส้ม 
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รูปที่ 7 ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุดสปากล่ินส้ม 

4. ผลสํารวจความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

 4.1 ด้านการออกแบบโครงสร้าง 

  ผลจากการสํารวจความพึงพอใจด้านการออกแบบโครงสร้าง พบว่า ผู้เช่ียวชาญให้คะแนนเรื่อง

ความความแข็งแรงและความสะดวกในการใช้งานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92 รองลงมาคือ ความเป็นไปได้ใน

การผลิตได้จริง และความสวยงาม ในขณะที่ผู้ประกอบการให้คะแนนเร่ืองความเป็นไปได้ในการผลิตได้จริงและ

ความสะดวกในการใช้งานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมาคือ ความแข็งแรง และความสวยงาม ส่วน

ผู้บริโภคให้คะแนนเร่ืองความสะดวกในการใช้งานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93 รองลงมาคือ ความแข็งแรง 

ความสวยงาม และความเป็นไปได้ในการผลิตได้จริง แสดงผลได้ดังแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 ความพึงพอใจที่มตี่อการออกแบบโครงสร้าง 

 4.2 ด้านการออกแบบกราฟกิ 

  ผลจากการสํารวจความพึงพอใจด้านการออกแบบกราฟิก ผู้เช่ียวชาญให้คะแนนเรื่องการจัด

องค์ประกอบศิลป์ และการใช้สีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88 ส่วนผู้ประกอบการให้คะแนนเร่ืองความสวยงาม 

การดึงดูดความสนใจ และการสร้างมูลค่าเพ่ิมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92 ในขณะที่ผู้บริโภคที่ให้คะแนนเรื่อง

ความสวยงาม การใช้สี และการดึงดูดความสนใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92 แสดงผลได้ดังแผนภูมิที่ 2 

 

แผนภูมิที่ 2 ความพึงพอใจที่มตี่อการออกแบบกราฟกิ 
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อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การผลิตไมโครแคปซูลกลิ่นส้มที่ผลิตโดยใช้เจลาตินและอะคาเซียกัมเป็น

สารห่อหุ้มและใช้เทคนิคคอมเพล็กซ์โคเอเซอเวชันในการก่อไมโครแคปซูล สามารถเกิดไมโครแคปซูลได้ดีที่สุด

ในสภาวะพีเอช 4.0เน่ืองจากพีเอชนี้ใกล้เคียงกับค่า isoelectric point ของเจลาติน ซึ่งอยู่ที่พีเอชประมาณ 

4.8 (Hitchcock, 1931) สอดคล้องกับรายงานของ Aziz และคณะ (2014) ที่พบว่า ไมโครแคปซูลนํ้ามันคริล 

(krill oil) สามารถเกิดได้ดีที่พีเอชน้ีเช่นกัน นอกจากน้ี ไมโครแคปซูลกลิ่นส้มยังสามารถรวมตัวได้ดีกับสาร

เคลือบที่เตรียมได้จากสารละลาย CMC โดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง จึงลดการสูญเสียกลิ่นส้มก่อนการใช้

งานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการยึดติดของสารเคลือบผสมไมโครแคปซูลบนวัสดุที่มีการเคลือบผิวด้วย

พลาสติกยังไม่ดีเท่าที่ควร การศึกษาหาสารเคลือบที่มีความเหมาะสมจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจศึกษาต่อไปใน

อนาคต เน่ืองจากบรรจุภัณฑ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเคร่ืองสําอางสมุนไพรใน

ระดับสูง (ชลธิชา แก้วสว่าง, 2548) ดังน้ันสามารถเพ่ิมศักยภาพการตัดสินใจซื้อให้สูงขึ้นได้ โดยการสร้างความ

โดดเด่นสะดุดตาให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการออกแบบ ตลอดจนการนํานวัตกรรมมาใช้ในการสร้างความแตกต่าง 

เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความสนใจก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ การนําเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์มีกลิ่นหอมมาใช้กับผลิตภัณฑ์

กลุ่มเครื่องสําอางสมุนไพรและสปา จึงมีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค  

 

สรุปผล 

 การผลิตไมโครแคปซูลนํ้ามันหอมระเหยกลิ่นส้มด้วยเทคนิคคอมเพล็กซ์โคเอเซอร์เวชันจะเกิดขึ้นได้

อย่างสมบูรณ์ที่ค่า pH เท่ากับ 4.0 เมื่อทําการทดสอบทางประสาทสัมผัส พบว่า ไมโครแคปซูลกลิ่นหอมที่

เคลือบบนช้ินทดสอบมีประสิทธิภาพดีในการกักเก็บและปลดปล่อยกลิ่นหอม จากผลการสํารวจความพึงพอใจ

ที่มีต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์ชุดสปากลิ่นส้ม โดยผู้เช่ียวชาญด้านบรรจุภัณฑ์จํานวน 5 คน ผู้ประกอบการ

จํานวน 5 คน และผู้บริโภคจํานวน 100 คน พบว่าทั้งสามกลุ่มพึงพอใจด้านการออกแบบโครงสร้างเร่ืองความ

สะดวกในการใช้งานมากที่สุด ส่วนด้านการออกแบบกราฟิกผู้เช่ียวชาญให้คะแนนเรื่องการจัดองค์ประกอบ

ศิลป์ และการใช้สีมากที่สุด ในขณะที่ผู้ประกอบการให้คะแนนเร่ืองความสวยงาม การดึงดูดความสนใจ และ

การสร้างมูลค่าเพ่ิมมากที่สุด ส่วนผู้บริโภคท่ีให้คะแนนเรื่องความสวยงาม การใช้สี และการดึงดูดความสนใจ

มากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

 โครงการออกแบบสร้างสรรค์นี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือนําเสนอแนวทางการปรับปรุงผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรีให้มีความเหมาะสมและพร้อมรับกับสถานการณ์ด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโลก ซ่ึงผังมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีของเดิมนั้น การใช้งานไม่ตอบสนองต่อการใช้พ้ืนท่ีของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรท้ังทางตรง

และทางอ้อม ดังนั้น การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้มีความย่ังยืนในการเป็นสถาบันการศึกษาท่ีส่งเสริม

การเรียนรู้ และพร้อมรับกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีมหาวิทยาลัยฯ ต้องยึดถือ และพัฒนา

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความย่ังยืน 

 ท้ังนี้แนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความย่ังยืนนั้น โดยหลักการแล้วจะมุ่งเน้นท่ีการพัฒนา

มหาวิทยาลัยควบคู่ไปกับการรักษาส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการปรับปรุงผังท่ีได้นําเสนอในโครงการวิจัยนี้จะมีส่วนช่วยทําให้การใช้

ประโยชน์จากพ้ืนท่ีหรือผัง สามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และย่ังยืนได้มากย่ิงข้ึน 

 ดังนั้น ผังของมหาวิทยาลัยท่ีได้มีการปรับปรุงภายใต้แนวคิดข้างต้นเพ่ือช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา 

และการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากรนี้ จะครอบคลุมท้ังในส่วนของพ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรมของนักศึกษา การปรับปรุง

พ้ืนท่ีสีเขียวเดิมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใหม่ให้กับมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงนอกจาก

วัตถุประสงค์หลักท่ีได้นําเสนอในเบื้องต้นแล้ว โครงการงานสร้างสรรค์นี้ยังได้กําหนดวัตถุประสงค์ย่อยเพ่ือให้สอดรับต่อการ

ปรับปรุงผังในแต่ละพ้ืนท่ีดังนี้ 1) เพ่ือรณรงค์ให้มีการใช้ยานพาหนะ (รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์) ท่ีลดลง เพ่ือสร้างความสงบ 

ร่มร่ืน อันนําไปสู่การสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 2) เพ่ือสํารวจหาแนวทางการพัฒนาผังของมหาวิทยาลัยฯ หรือพ้ืนท่ีภายใน
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ให้สอดคล้องกับกิจกรรมของนักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 3) เพ่ือเป็นแนวทางเสนอแนะการพัฒนาพ้ืนท่ี และการใช้

ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ 

คําสําคัญ: การพัฒนาอย่างย่ังยืน ,ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

Abstract 

 This creative design project aimed at presenting a guideline for improving the Rajamangala 

University of Technology Thanyaburi map to be relevant the economic, social and environment, as 

regarding the world’s situation. The mapping of the old school, the area usage does not respond to the 

student space, instructors, and staffs both direct and indirect sides. Therefore, the development of 

Rajamangala University of Technology Thanyaburi to be sustainable as an educational institution in order 

to promote a learning center and prompts to the ASEAN community is essential to reach a sustainable 

university. The way to develop towards a sustainable university, in principle, is to focus on university 

development, along with environmental protection. The improvement of the layout presented of project 

would make the space or layout usage. Moreover, it could respond to the personnel behavior to be 

effective environmentally friendly and more sustainable. 

 Thus, the campus layout has been improved under the concept above to encourage students 

learning and the working of teachers and staffs. There were covering both the student activity area and 

renovation of existing green spaces to be effective learning. These areas were also created new green 

spaces to the university. Furthermore, the sub - objectives were more identified to accommodate the 

improvement of the map in each area as following: 1) reducing a vehicle usage (cars or motorcycles) 

leading to the creation of academic atmosphere, 2) to explore ways to develop the university map by 

focusing the interior space in accordance with student activities and staffs at the university, 3) to guide the 

development of the area and full utilization of the university. 

Keywords: Sustainability, environmentally friendly 
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บทนํา 

 เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ก่อต้ังมาเป็นเวลาประมาณ 25 ปี แล้ว ผัง

มหาวิทยาลัยฯ เดิมได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนต่าง ๆ เกิดขึ้นมาก รวมทั้งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการรับ

นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้การใช้ผังมหาวิทยาลัยที่วางไว้ต้ังแต่ต้น เริ่มไม่ตอบสนองต่อ สภาพอาคาร และ

จํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นทุกปีในทุกขณะ ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยฯ ต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนย่อมต้องมี

นักศึกษามากขึ้นอย่างแน่นอน รวมทั้งขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบมหาวิทยาลัยที่โดน

ชาวบ้านบุกรุก 

         ทั้งน้ีสาเหตุสําคัญประการหน่ึงเกิดจากการที่ผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขาดการพัฒนา

ปรับปรุงผังให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้ใช้ เช่น นักศึกษา และ

บุคคลากรในมหาวิทยาลัย รวมทั้งขาดพ้ืนที่พักผ่อนหย่อน ขาดพ้ืนที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดความรู้กัน ของ

นักศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากสําหรับมหาวิทยาลัย      

         จากปัญหาด้านพลังงานที่มีราคาแพงข้ึน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีควรสร้างจิตสํานึก

ด้านการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ให้แก่นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการลดการ

ใช้พลังงานจากนํ้ามันและการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 

รูปที่ 1 ภาพถ่ายทางอากาศภายในมหาวทิยาลัยฯ  

ที่มา:ศูนย์ส่ือดิจติอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

รวมท้ังการบุกรุกที่ดินโดยรอบรั้วมหาวิทยาลัยของชาวบ้านที่ดําเนินมาเป็นเวลาหลายปี ทําให้

มหาวิทยาลัยไม่สามารถนําที่ดินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ จากสาเหตุและปัญหาข้างต้น มีหลาย
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มหาวิทยาลัย ใช้แนวทางการแก้ปัญหาด้วยการปรับผังแม่บท และวางแนวทางการพัฒนาให้ตอบสนองกับ

สภาพแวดล้อมปัจจุบันมากขึ้น และหลายแห่งได้ปรับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่พัฒนาอย่างย่ังยืน โดยทําใน

แนวทางดังต่อไปน้ี 

 1) ลดการใช้รถยนต์ 

        2) จัดหาพ้ืนที่จอดรถรวม 

        3) เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ที่มีต้นไม้ใหญ่ใหม้ากขึ้น 

        4) จัดรถรับ-ส่งในมหาวิทยาลัยที่ใช้พลังงานไฟฟ้า 

         5) เพ่ิมการใช้จักรยาน 

 

รูปที่ 2  ภาพถา่ยทางอากาศภายในมหาวทิยาลัยฯ  

ที่มา:ศูนย์ส่ือดิจติอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้ย่ังยืน และเป็นสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมการ

เรียนรู้ จําเป็นต้องพัฒนาในแนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียวแบบจริงจัง ลดการใช้พลังงาน การพัฒนาผัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะช่วยทําให้เกิดพ้ืนที่ส่งเสริม การเรียนรู้, พ้ืนที่ทํากิจกรรมของ

นักศึกษา, ปรับปรุงพ้ืนที่สีเขียวเดิมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว, ลดการใช้พลังงาน และ

ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ของนักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่

มหาวิทยาลัยในอนาคตที่เราจะต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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รูปที่ 3  แสดงการบุกรุกที่ดินของชาวบ้านตลอดแนวรั้วมหาวิทยาลัย 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค/์วิธีการดําเนินการวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาเมืองโดยศึกษาองค์ประกอบจินตภาพของชุมชนเมือง ทั้ง 5 ประการ ตาม

ทฤษฎีของ  เควิน  ลินซ์  ( Kevin Lynch ) 

 วิมลสิทธ์ิ  หรยางกูร (วิมลสิทธ์ิ. 2549 : 157-159) อ้างถึงทฤษฎีเก่ียวกับเมืองที่นําเสนอโดย เควิน  

ลินช์ (Kevin  Lynch) นักทฤษฎีผังเมืองชาวอเมริกัน ที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ใน

การศึกษาของลินช์  พบว่าส่วนประกอบที่สําคัญในระบบมโนทัศน์ของเมืองซึ่งลินช์เรียกรวมกันว่า  “Image”  น้ัน  

มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ เอกลักษณ์ (Identity) โครงสร้าง (Structure) และความหมาย (Meaning)  

เอกลักษณ์น้ันหมายถึงการที่สิ่งต่าง ๆ  ที่ประกอบกันเป็นเมือง  ต่างก็ปรากฏในลักษณะที่มีเอกภาพ   

 โครงสร้างหมายถึงความสัมพันธ์ทางกายภาพของส่ิงต่าง ๆ ที่มีต่อกัน รวมทั้งความสัมพันธ์ทาง

กายภาพระหว่างสิ่งต่าง ๆ กับผู้รับรู้ ความหมายน้ันมีความสําคัญต่อการเกิดความเข้าใจความหมายของสิ่งต่าง ๆ 

อาจเป็นความหมายทางด้านการใช้สอย หรืออาจเป็นความหมายทางอารมณ์  ส่วนประกอบทั้ง 3 น้ีต่างมี

ความสัมพันธ์ต่อกันอย่างใกล้ชิด ลินช์ได้เน้นความสําคัญของการจัดระเบียบในสภาพแวดล้อมกายภาพ  เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจได้ และสามารถทําให้เกิดจินตภาพได้ (Image ability) สิ่งต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดจินตภาพได้ชัดเจน
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ต้องมีคุณสมบัติทางด้านเอกลักษณ์ และโครงสร้างเป็นสําคัญ ๆ การเกิดจินตภาพย่อมหมายความว่ามีการเก็บ

สะสมข่าวสารปรากฏเป็นร่องรอยในความจํา โดยเฉพาะอย่างย่ิง ข่าวสารจากสภาพแวดล้อมกายภาพที่มี

เอกลักษณ์  ลินช์ได้ค้นหาจินตภาพด้วยวิธีการหลัก ได้แก่ การให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองต่าง ๆ ที่ทําการศึกษา

เขียนแผนที่ของเมืองอย่างคร่าว ๆ ในทํานองเดียวกันกับว่ากําลังอธิบายส่วนสําคัญ ๆ ของเมืองแก่คนแปลกหน้า

ที่มาจากเมืองอ่ืน และให้เขียนรายช่ือขององค์ประกอบของเมืองที่ปรากฏอยู่ภายในจิตของผู้ตอบ รวมทั้งให้อธิบาย

รายละเอียดของสิ่งที่รับรู้ในการเดินทางจากบ้านสู่ที่ทํางาน แสดงตําแหน่งที่ต้ัง คําอธิบาย ตลอดจนความรู้สึก

ทางอารมณ์ที่อาจมีต่อรูปลักษณ์เฉพาะของเมือง จากการวิเคราะห์ผลของการศึกษาดังกล่าว  ลินช์ได้เสนอว่า 

ในจินตภาพของเมืองมีองค์ประกอบหลัก 5 ประเภทด้วยกัน คือ 

- เส้นทาง (Paths) เป็นทางที่บุคคลใช้สัญจรไปมา เช่น ถนน ทางรถไฟ ทางรถด่วน ทางเดิน

เท้า แม่นํ้า ลําคลอง ฯลฯ เส้นทางเป็นส่วนที่มีความสําคัญมาก เพราะว่าในขณะที่บุคคลเคลื่อนที่ผ่านเส้นทาง  

เขาจะมีโอกาสได้เห็นส่วนต่าง ๆ ของเมืองตามเส้นทาง และสามารถสร้างความสัมพันธ์กับองค์ประกอบอ่ืน ๆ  

ของเมืองตามทางสัญจร 

  - เส้นขอบ (Edges) เป็นองค์ประกอบที่มีลักษณะเป็นแนวที่กําหนดขอบเขตของบริเวณหรือ

ย่าน อาจปรากฏเป็นแนวก้ันส่วนหน่ึงจากอีกส่วนหน่ึง เช่น กําแพง คูเมือง ส่วนขอบรอบเขตที่ได้มีการพัฒนา  

ฯลฯ อาจปรากฏเป็นแนวตะเข็บที่เช่ือมระหว่างสองส่วนเข้าด้วยกัน เช่น แถบกันชนที่ปลูกต้นไม้ไว้หรือที่

เรียกว่า แถบสีเขียว (Green – belt) หรืออาจเป็นเพียงเส้นแนวเค้าโครง เช่น ชายฝั่งทะเล ริมฝั่งแม่นํ้า       

ลําคลอง 

  - ย่าน (Districts) เป็นบริเวณท่ีมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือมีการประกอบกิจกรรมแบบ

เดียวกัน หรือมีเอกลักษณะของบริเวณอันเกิดจากลักษณะเฉพาะร่วมกันของบริเวณ บางย่านอาจมีเส้นขอบที่

ชัดเจน ขณะที่บางย่านอาจเช่ือมต่อกันกับย่านอ่ืน ๆ จนทําให้มีเส้นขอบที่ไม่ชัดเจน  

   - ชุมทาง (Nodes) มักเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทาง เช่น ที่บริเวณส่ีแยก สามแยกเช่น ชุม

ทางของสถานีขนส่ง  ตลาด ศูนย์การค้า หรือ แหล่งรวมกิจกรรมต่าง ๆ อาจเป็นสถานีที่ซึ่งมีกิจกรรมเกิดขึ้น

อย่างหนาแน่น เช่น บริเวณจัตุรัส หัวมุมถนน ชุมทางจึงเป็นจุดเด่นเฉพาะของเมืองหรือของย่าน มี

ความสัมพันธ์กับเส้นทาง เป็นที่ซึ่งเส้นทางพบกัน 
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  - ภูมิสัญลักษณ์ (Landmarks) เป็นจุดที่ใช้อ้างอิงถึงเช่นเดียวกับชุมทาง ภูมิสัญลักษณ์มักเป็น

สิ่งทางกายภาพที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมข้างเคียง ทําหน้าที่เป็นสัญญาณช้ีแนะสําหรับสภาพแวดล้อมที่มี

ความสําคัญต่อสถานที่น้ัน ๆ อาจเป็นอาคารสูง ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ยอดโบสถ์ที่ปรากฏในระยะไกล อาคาร

สูงที่ปรากฏเด่นชัดบนขอบฟ้า ยอดเขา ภูเขา ฯลฯ บางคร้ังก็อาจเข้าไม่ถึงโดยผู้สังเกต ที่เป็นนักท่องเที่ยว อาจ

เพียงแต่มองเห็นได้เท่าน้ัน และสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงในการบอกทิศทางได้     

 สําหรับหลักการในการพิจารณาองค์ประกอบของจินตภาพ ทั้ง 5 ประเภท กําธร กุลชล (2545 : 211) 

อ้างถึงลินช์ได้แนะนําให้พิจารณาว่า แต่ละองค์ประกอบน้ันมีความชัดเจน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน หรือขัดแย้งกัน

บ้างหรือไม่ เมืองใดที่มีองค์ประกอบทั้ง 5 ประเภท ครบถ้วนชัดเจน เมืองน้ันก็จะอ่านเข้าใจได้ง่าย (legible) 

สามารถวาดจินตภาพออก ในทํานองกลับกัน เมืองใดที่ขาดเอกลักษณ์ ดูสับสน มีโครงสร้างของเมืองที่ดู

คลุมเครือ ก็จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติมองค์ประกอบทีด้อยคุณภาพ หรือขาดตกบกพร่อง ไม่

สมบูรณ์ ให้มีความสมบูรณ์ กลายเป็นเมืองที่มี โครงสร้างชัดเจน (Clarity of Structure) และมี เอกลักษณ์ที่

แจ่มชัด (Vividness of Identity) 

แนวความคิดหลักเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด  

แบ่งเขตการใช้ที่ดิน ให้เขตการศึกษาอยู่ส่วนกลาง ล้อมรอบด้วยสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ การศึกษา

และกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เขตกีฬา  เขตร้านค้าร้านอาหาร  เขตสโมสร ที่พักอาจารย์และนักศึกษา  

 -  กําหนดให้การสัญจรภายในโครงการเป็นการสัญจรเบา (Light Transportation) ได้แก่ ทางเดิน

เท้าและทางจักรยาน มีถนนเส้นหลักเป็นวงแหวนท่ีส่วนกลาง โดยวางโครงข่ายทางสัญจรทั้งหมดให้เข้าถึงได้

ทุกพ้ืนที่ด้วยระบบทางที่สั้น (Radial Concentric  Form) ถนนสําหรับรถยนต์และที่จอดรถจะอยู่รอบนอก

ของกลุ่มกิจกรรม และเช่ือมต่อกันภายในด้วยทางเท้าและทางจักรยาน และเพ่ือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ถนน

สําหรับรถยนต์และจักรยานจัดให้ว่ิงทางเดียว 

 -  จัดให้มีลานกิจกรรมกลางหรือพ้ืนที่ส่วนกลางสําหรับทุก ๆ กลุ่มกิจกรรม เพ่ือเป็นจุดศูนย์กลางทาง

สังคม การพักผ่อน และการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ของชุมชนภายในมหาวิทยาลัย 

 -  กลุ่มอาคารให้ยึดถือตามประโยชน์ใช้สอยและความสัมพันธ์ระหว่างอาคารเป็นหลัก โดยคํานึงถึง

ลําดับในการพัฒนาโครงการ (Phase) ตามแผนพัฒนาทางกายภาพ  
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 -  วางแนวความคิดให้เป็นมหาวิทยาลัยประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงาน

แสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานหมุนเวียนจากขยะที่ใช้แล้วและ เศษก่ิงใบไม้ 

 -  จากแนวคิดเป็นมหาวิทยาลัยเขียวสะอาด (Green and Clean campus) โดยการปลูกต้นไม้ให้ร่ม

เงาในถนนทุกสาย และสร้างพ้ืนที่รองรับนํ้ารวมทั้งบ่อบําบัดนํ้าเสียแบบเปิด เพ่ือใช้ประโยชน์ในงานภูมิ

สถาปัตยกรรม 

 - วางกลุ่มอาคารให้สามารถสัญจรโดยการเดินเท้าไม่เกิน 10 นาที และความสูงของอาคารให้อยู่

ระหว่าง 3-5 ช้ัน เพ่ือไม่ต้องใช้ลิฟท์นอกจากลิฟท์ขนของและผู้พิการ (ตรึงใจ บรูณสมภพและคณะ.2546:41-

42) 

 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบช้ันแรกน้ีเองที่ได้สร้างสรรค์จิตวิญญาณแห่งสถานที่ และ

ปฏิสัมพันธ์น้ีเองที่ต้องทําความเข้าใจ เพ่ือบรรลุความสําเร็จที่จะดําเนินการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกิจกรรมใน

สภาพแวดล้อมของเมืองเล็ก 

 การสร้างสรรค์น้ีมุ่งเน้นไปด้านการประเมินผังมหาวิทยาลัยฯที่สอดคล้องกับการใช้งาน และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบ

แนวทางการปรับปรุงผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้มีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งแนวทางการ

ประเมินได้ดังน้ี 

1)  สิ่งแวดล้อม (setting) 

         2)  ผู้ใช้อาคาร (user) 

         3)  บริบททางกายภาพ (physical context) ของชุมชน หรือสภาพแวดล้อมที่ประเมิน 

         4)  กิจกรรมกระบวนการออกแบบ (design process activity) 

         5) บริบททางสังคม และความเป็นมาของสิ่งแวดล้อมที่ประเมิน (social-environmental context) 

 โดยสํารวจข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ ที่เก่ียวข้องกับการจัดผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี, การเข้าถึง, การจัดวางพ้ืนที่สีเขียว, การกําหนดพ้ืนที่ใช้สอยมหาวิทยาลัยฯ และศึกษารูปแบบ และ

ความสูงอาคารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้วิจัยได้ทําการสํารวจภาพสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพภายในมหาวิทยาลัย 
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 สรุปเป็นแนวทางสร้างเกณฑ์ตามมาตราฐานที่จะใช้ในการประเมินหรือสิ่งที่จะต้องถูกประเมิน ได้แก่ 

การเข้าถึง, ทางสัญจร, ป้ายบอกทาง, ความปลอดภัยในการเข้าใช้อาคาร, ระบบสภาพแวดล้อมโดยรอบอาคาร

, การจัดวางพ้ืนที่สีเขียว 

พื้นทีศ่ึกษา เพื่อนําเสนอผังเดิม และข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับพื้นที่ผู้ใช ้

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเดิม  

มหาวิทยาลัยมีขนาดที่ดิน 720-2-45 ไร่ มีจํานวนประชาการในส่วนของเจ้าหน้าและอาจารย์ประมาณ 

2,000 คนและนักศึกษาประมาณ 8,000 คน การใช้ประโยชน์ที่ดิน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตามการแบ่งเขต

ที่ดิน (Zoning) อย่างชัดเจนเป็นส่วนใหญ่ ตามผังแม่บทเดิมที่เคยกําหนดไว้ มีการวางผังแบบระบบประสาน

ทางพิกัด (Modular System Planning) โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็นบล็อกๆ (Block) ละเท่ากัน ภายในแต่ละ

บล็อกมีการวางผังตําแหน่งอาคารอย่างเป็นระเบียบ โดยโซนการศึกษาจะรวมกลุ่มกันอยู่บริเวณทิศเหนือของ

ผัง โซนที่พักอาศัยบุคลากรอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โซนนันทนาการและส่วนบริหารมหาวิทยาลัยอยู่

บริเวณทิศใต้ โซนหอพักนักศึกษาอยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ โซนกีฬาและโรงอาหารอยู่บริเวณทิศตะวันตก 

ระยะเว้นว่างแต่ละอาคารมีความพอดีสําหรับระบายอากาศยกเว้นอาคารในช่วงหลังเริ่มมีการเว้นระยะห่างมาก

ขึ้น จนเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินในอัตราส่วนพ้ืนที่ปกคลุมอาคาร (Ground Area Ratio) = 11.10 % ซึ่ง

ค่อนข้างสิ้นเปลืองที่ดินมาก ไม่สอดคล้องกับอัตราส่วนความหนาแน่นอาคารต่อที่ดิน(Floor Area Ratio) = 1 

: 0.37 จึงทําให้เกิดที่โล่งว่าง (Open Space) = 88.90 % ที่ไม่เกิดประโยชน์และไม่สามารถพัฒนาได้เต็ม

ศักยภาพที่ดิน ตามรูปที่4 (วิทยา พิมลสิทธ์ิ. 2553 : 368) 
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รูปที่ 4  แสดงผังมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเดิม 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นเหตุผลของการวางผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรีแบ่งปัญหาออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละส่วนในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ขาดการวางแผนการพัฒนาการใช้

ประโยชน์ที่ดินที่เพ่ือทําให้เป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน 

2) ด้านการใช้พ้ืนที่สีเขียวภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ขาดการเช่ือมโยงพ้ืนที่สีเขียวกับพ้ืนที่ต่าง ๆ 

3) ด้านการใช้ที่ว่างในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ขาดการใช้ที่ว่างอย่างสร้างสรรค์ 

4) ด้านการสัญจรของยานพาหนะภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ขาดการจัดการกับยานพาหนะให้มีความ

เรียบร้อย และประหยัดพลังงาน 

5) พฤติกรรมการใช้พ้ืนที่ของนักศึกษา ,บุคลากรและบุคคลท่ัวไปที่ใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่

โดยรอบ ขาดการวางผังที่รองรับพฤติกรรมและกิจกรรมของบุคลากร 

6) ขาดการสร้างจุดอ้างอิงที่สนับสนุนสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
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ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค์/ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น ได้สรุปเป็นผังพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพ่ือให้

สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความย่ังยืนดังน้ี 

- มีการกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 

- มีการกําหนดการเข้าถึงในแต่ละพ้ืนที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางการเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่มีความย่ังยืน 

- มีการกําหนดการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการใช้พ้ืนที่ในอนาคต 

- มีการกําหนดตําแหน่ง Landmark, การตัดถนนเพ่ือให้สอดคล้องกับการรับรู้พ้ืนที่โดยรอบ 

- การกําหนดพ้ืนที่จอดรถรวม และกําหนดเส้นทางสัญจรรถสาธารณะ 

- มีการจัดรถสาธารณะไว้บริการ 

- กําหนดเส้นทางเดินเท้า และทางจักรยานให้ปลอดภัย สะดวกสบาย 

 การวางผังที่เอ้ือต่อพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ของผู้ใช้ในมหาวิทยาลัยจะทําให้เกิดการส่งเสริมเรื่อง

การประหยัดพลังงาน ,ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน  สร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความย่ังยืน การพัฒนาผัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะทําให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่แก่นักศึกษาที่เข้ามาศึกษา 

และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 

การใช้ประโยชน์ที่ดินและพ้ืนที่กิจกรรม  

 แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนวทางสัญจรหลักเดิม โดยใช้พ้ืนที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์

แบบรวมกระจายไปตามจุดต่าง ๆ โดยเป็นจุดจอดรถยนต์รวมและให้เดินเท้า, ใช้จักรยาน หรือรถสาธารณะ

แทนเพ่ือไม่ให้ยานพาหนะเข้าไปในส่วนของโซนการศึกษา ปรับปรุงพ้ืนที่สีเขียวเดิมให้มีขนาดใหญ่ให้น่าสนใจ

มากปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ สร้างจุดอ้างอิงที่น่าสนใจเข้าไปตามจุดตัดของทางสัญจร

และปรับปรุง Landmark เดิมให้สวยงามน่าสนใจมากขึ้น 

 ด้านพ้ืนที่กิจกรรมมีการเพ่ิมพ้ืนที่จุดรวมด้านกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น อาคารท่ีเป็นศูนย์รวมกิจกรรมและ

พ้ืนที่เชิงธุรกิจให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ตลาดชุมชนภายในโดยให้มีความสัมพันธ์กับชุมชนภายนอก หรือชุมชนที่บุก

รุกพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยอยู่ในปัจจุบันให้สามารถเข้ามาทําการค้าในพ้ืนที่ดังกล่าวได้และพ้ืนที่ทําการค้าน้ีไป

เช่ือมโยงกับพ้ืนที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
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 เพ่ิมพ้ืนที่สักการะให้มีลักษณะเด่นสวยงาม โดยสอดแทรกไปกับพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ

ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและเป็นพ้ืนที่พักผ่อนทํากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา ปรับปรุงพ้ืนที่การเรียนรู้ที่

มีเอกลักษณ์ให้สวยงามน่าใจเพ่ือบุคลากรภายในและคนภายนอก พ้ืนที่การเรียนรู้น้ีสามารถเป็นพ้ืนที่พักผ่อน

ภายในมหาวิทยาลัยได้ด้วย เช่นพิพิธภัณฑ์บัว ผังดังกล่าวน้ีกําหนดไว้ตามผังใหม่ตามการใช้ที่ดินที่กําหนดไว้ใน

ผังแม่บททางกายภาพใหม่ ดังแสดงในรูปที่5 

 

รูปที่ 5  แสดงลักษณะผังการใช้ประโยชน์ที่ดินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

ระบบทางสัญจรภายในมหาวิทยาลัย 

พื้นที่จอดรถยนต์รวม อยู่บริเวณทางเข้าวิทยาเขตและส่วนจุดเช่ือมต่อที่สําคัญภายในมหาวิทยาลัย 6 

จุด เน่ืองจากแนวความคิดในการวางผังต้องการ ควบคุมระบบสัญจรไม่ให้มีรถยนต์ว่ิงภายในส่วนสถานศึกษา 

จึงได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์รวมไว้รองรับตามจุดต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่5 

การสัญจรโดยรถยนต์ส่วนบุคคล จากแนวความคิดในการวางผังต้องการ ควบคุมระบบสัญจรไม่ให้มี

รถยนต์ว่ิงภายในส่วนโซนการศึกษา จึงได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์รวมไว้รองรับโดยรอบพ้ืนที่ส่วนจุดรวมกิจกรรม

ภายในมหาวิทยาลัย คือ บริเวณส่วนบ้านพักมหาวิทยาลัย ส่วนพ้ืนที่บริหาร ส่วนพิพิธภัณฑ์บัว ส่วนพ้ืนที่

พาณิชยกรรมการค้าศูนย์อาหารและศูนย์รวมแหล่งบริการครบวงจรและเพ่ือให้สามารถเช่ือมต่อไปยังส่วน
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สถานศึกษาได้สะดวกและเป็นส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน ซึ่งจะสอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความ

ย่ังยืนที่ได้ระบุไว้ในผังแนวความคิด ดังแสดงในรูปที่ 6 

การสัญจรโดยระบบรถรับส่งสาธารณะ ในผังแม่บทได้กําหนดให้โดยรอบมหาวิทยาลัยมีระบบรถ

รับส่งสาธารณะรับส่งโดยรอบโดยจัดให้มีจุดจอดเป็นระยะในส่วนที่สามารถเดินเช่ือมต่อกันได้ และสามารถ

เช่ือมต่อกับจุดจอดรถจักรยานได้ ซึ่งการส่งเสริมการใช้จักรยานจะช่วยทําให้นักศึกษา และบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยฯประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และได้ออกกําลังกายในทางอ้อมได้ด้วย ดังแสดงในรูปที่ 7 

 

รูปที่ 6  แสดงลักษณะการสัญจรโดยรถยนต์ส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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รูปที่ 7  แสดงลักษณะการสัญจรโดยระบบรถรบัส่งสาธารณะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 การสัญจรโดยทางเท้า จากแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความย่ังยืน น้ัน

การเดินทางโดยทางเท้าจะสามารถลดท่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสามารถส่งเสริมในด้านการลดใช้พลังงานได้โดยจะ

ส่งเสริมในส่วนสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสัญจรทางเท้าเช่น ทางเดินมีหลังคาคลุมโดยรอบมหาวิทยาลัย การ

ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเช่นการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา มีจุดพักผ่อนเป็นระยะโดยมี

ระยะทางของจุดพักทุก ๆ 400 เมตรเป็นต้น ดังแสดงในรูปที่ 8  
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รูปที่ 8  แสดงลักษณะการสัญจรโดยทางเท้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

พื้นที่ส่วนการศึกษา เป็นพ้ืนที่สําคัญสุดในการปรับปรุงผังมหาวิทยาลัยน้ี รองรับกิจกรรมหลักของ

มหาวิทยาลัยคือการเรียนการสอน และการบริหารบริการต่าง ๆ ประกอบด้วยอาคารเรียนของสํานักวิชาต่าง ๆ 

และอาคารวิทยบริการกลาง เช่น หอสมุด อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ศูนย์คอมพิวเตอร์ รวมถึงอาคาร

บริหาร โดยในส่วนการศึกษานี้จะเน้นการเข้าถึงและเช่ือมต่อในส่วนต่าง ๆ ให้สะดวก ลดการใช้พลังงาน 

พื้นที่ส่วนศูนย์อาหารและศูนย์รวมแหล่งบริการครบวงจร ติดกับบริเวณประตู 3 ต่อเน่ืองกับพ้ืนที่

ส่วนพาณิชยกรรมและการค้า เป็นพ้ืนที่สําหรับใช้รองรับการเป็นศูนย์อาหารสําหรับมหาวิทยาลัยและบริเวณท่ี

พักนักศึกษาโดยรอบ รองรับการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อยใจของนักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยอีกทั้ง

เป็นพ้ืนที่ one stop service เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยและ

ประชาชนโดยรอบ ดังแสดงในรูปที่ 11 
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รูปที่ 9  แสดงลักษณะผังบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

  

รูปที่ 10  แสดงทัศนียภาพโดยรอบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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 key - plan 

 

 

รูปที่ 11 แสดงทัศนียภาพพื้นที่ส่วนศูนย์อาหารและศูนย์รวมแหล่งบริการครบวงจร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

พื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมและการค้า เป็นพ้ืนที่ใช้รองรับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นจําหน่ายให้แก่ผู้สนใจและ

ผู้เดินทาง โดยวางตําแหน่งให้ไปเช่ือมโยงกับพ้ืนที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย พ้ืนส่วนพาณิชยกรรมและการค้า

น้ีจะเป็นพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยเก้ือหนุนและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นกําหนด

พ้ืนที่ไว้บริเวณด้านทิศตะวันออกประตู 3 ประตู 4 ฝั่งติดถนนคลอง 6 ของมหาวิทยาลัย ดังแสดงในรูปที่ 12 
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รูปที่ 12  แสดงทัศนียภาพพื้นที่ส่วนพาณิชยกรรมและการค้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 

 ปรับปรุงพื้นที่ส่วนลานกิจกรรมและสัญลักษณ์บัว (บัวเหล็ก) ปรับปรุงพ้ืนที่ให้มีจุดเด่นมองเห็นได้

แต่ไกลเป็นแกนนําไปสู่หอประชุมสามารถเป็นพ้ืนที่ที่ใช้จดจําได้เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและเป็นพ้ืนที่

ลานกิจกรรมเพ่ือพักผ่อนนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลธัญบุรี ดัง

แสดงในรูปที่ 13 และ 14 
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 ปรับปรุงพื้นที่ส่วนสักการะพระพุทธรูปและพระรูป ร.5 ให้มีความสวยงามโดยสอดแทรกไปกับพ้ืนที่

สีเขียวเพ่ือเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยและเป็นพ้ืนที่พักผ่อนทํากิจกรรมต่าง ๆ ของ

นักศึกษา ดังแสดงในรูปที่ 15 

 key - plan 

 

 

รูปที่ 13  แสดงทัศนียภาพพื้นที่ส่วนสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงไปสู่ส่วนพาณิชยกรรม 
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รูปที่ 14  แสดงพ้ืนที่ส่วนลานกจิกรรมและสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 

 key - plan 
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รูปที่ 15  แสดงพ้ืนที่ส่วนสักการะพระพทุธรูปและพระรูป ร.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

พื้นที่ส่วนภูมิทัศน์พิพิธภัณฑ์บัวและประติมากรรมภายในลานแสดงบัว กําหนดให้อยู่ในพ้ืนที่เดิมแต่

มีการปรับผังให้เกิดความน่าสนใจและดึงดูดผู้เข้ามาใช้พ้ืนที่เพ่ือสะท้อนแนวความคิดมหาวิทยาลัยที่ย่ังยืน โดย

จัดเป็นสวนบัว สวนธรรมชาติและสวนประติมากรรม เป็นพ้ืนที่ห้ามปลูกสร้างอาคารยกเว้นอาคารพิพิธภัณฑ์

บัวและพ้ืนที่จําหน่ายบัว โดยใช้เป็นพ้ืนที่แสดงพันธ์บัว พ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธ์ิ 

เป็นแหล่งศึกษาด้านธรรมชาติวิทยาและงานประติมากรรม ดังแสดงในรูปที่ 16 และ 17 

 

 key – plan 
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รูปที่ 16  แสดงทัศนียภาพภูมิทศัน์พิพิธภัณฑ์บัวและประติมากรรมภายในลานแสดงบัว  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 

รูปที่17  แสดงพิพิธภัณฑ์บัวและประติมากรรมลานแสดงบัวที่วางแกนนําไปสู่ส่วนโซนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

พื้นทีน่ันทนาการและร้านค้าชุมชน อยู่บริเวณประตู3 ใกล้ทางเข้าบริเวณคลองหกเป็นพ้ืนที่

นันทนาการและร้านค้าสําหรับนักศึกษาคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบ 

โดยมีการนําที่ดินจากการบุกรุกของชุมชนมาจัดทําเป็นร้านค้าให้ชุมชนเข้ามามีส่วนรวมในการนําของมาขาย

หรือเข้ามาใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ ดังแสดงในรูปที่ 18 
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รูปที่ 18 แสดงทัศนียภาพพื้นที่นันทนาการและร้านค้าชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

 

ผลสรุป 

 จากผลสรุปงานออกแบบสร้างสรรค์เป็นการสร้างแนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน ใน 3 ด้านได้แก่ เศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นในการจัดสรรทรัพยากรการคํานึงถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักการ

เบ้ืองต้นในการนําแนวทางไปใช้ในการวางผังพ้ืนที่โครงการโดยสรุปแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนน้ัน

จําเป็นต้องคํานึงถึงแนวทางในการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในหลาย ๆ ด้านควบคู่กันไป จากผังที่ออกแบบ

ปรับปรุงใหม่น้ีมุ่งเน้นการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการเช่ือมโยงกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยฯให้เข้ามา

ใช้ประโยชน์ในด้านการค้าบนพ้ืนที่บางส่วนของมหาวิทยาลัยได้ 

 

เอกสารอ้างอิง 
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการถ่ายภาพสารคด ี

เพื่อส่งเสริมภาพลักษณก์ารท่องเท่ียวทางเลือก 

ณัฐพล นุกูลคาม1*  และ ตติยา เทพพิทักษ์2 

 

Process of Data Analysis for Documentary Photography 

which promotes Alternative Tourism Destination Image 

Nattapon Nukulkam1*  and Tatiya Theppituck2 
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1  Master of Fine Art student, Department of Art and Design, Faculty of Architecture, Naresuan University, Phitsanulok, 65000 
2  Department of Art and Design, Faculty of Architecture, Naresuan University, Phitsanulok, 65000 

* Corresponding author. E-mail: nattapolnukulkham@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 บทความเรื่องแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการถ่ายภาพสารคดีเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางเลือก

เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เร่ือง “การถ่ายภาพสารคดีเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเท่ียวแหล่งพุน้ําร้อนอารยธรรม

ล้านนา” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีแหล่งพุน้ําร้อนอารยธรรมล้านนาเพื่อนํามาสร้างแนวทาง

ในการถ่ายภาพสารคดีส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวได้อย่างสอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวทางเลือกท่ีให้ความสําคัญ

กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว โดยเลือกกรณีศึกษาแหล่งพุน้ําร้อน 3 แหล่งด้วยกัน คือ 1) แหล่งพุน้ําร้อนดอย

สะเก็ด ตําบลป่าเม่ียง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2) แหล่งพุน้ําร้อนโป่งปูเฟือง ตําบลแม่สรวย อําเภอแม่สรวย จังหวัด

เชียงราย และ 3) แหล่งพุน้ําร้อนเมืองแปง ตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

 บทความนี้อธิบายถึงการสร้างภาพลักษณ์สถานท่ี รวมถึงความสําคัญของการถ่ายภาพสารคดีส่งเสริมการท่องเที่ยวท่ี

มีแนวทางปฏิบัติท่ีให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคนในชุมชนและช่างภาพในการ

วิเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์สถานท่ีท่องเที่ยวเพ่ือนํามาสรุปเป็นข้อกําหนดเนื้อหาหรือโจทย์สําหรับการ

ถ่ายภาพซ่ึงถือเป็นกระบวนการท่ีสําคัญก่อนการถ่ายภาพ 

 คําสําคัญ: การท่องเที่ยว  การสร้างแบรนด์สถานท่ีท่องเที่ยว  ภาพลักษณ์สถานท่ี  การถ่ายภาพ  มานุษยวิทยาภาพ 
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Abstract 

 The article on the process of data analysis for documentary photography which promotes 

alternative tourism destination image is a part of a thesis entitled “Employment of Documentary 

Photography to create Tourism Destination Image of Lanna Hot Springs” aims to examine the types of 

tourism of Lanna hot spring areas to create procedures for a photography project that promotes tourism 

images in 3 selected hot spring sites including 1) Doi Saket Hot Spring in Pa Mieng sub district, Doi Saket 

district, Chiang Mai 2) Pong Pu Ferng in Mae Suai sub district, Mae Suai district, Chiang Rai and 3) Muang 

Pang Hot Spring in Muang Pang sub district, Pai district, Mae Hong Son  

 This article describes the process of destination image creation and the importance of 

documentary photography which promotes tourism, that value the concept of alternative tourism which 

prioritizes local community’s involvement and the interchange of experience between locals and the 

photographer, in analyzing the type of tourism and tourism destination image and draw conclusion in a 

form of shooting script for the photography process which is considered an important pre-production 

process. 

Keywords: Tourism, Tourism Destination Branding, Destination Image, Photography, Visual Anthropology 

 

บทนํา 

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กําหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยประจําปี พ.ศ. 2558-2560 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพและความรับผิดชอบต่อ

สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว โดยเปล่ียนจากการท่องเท่ียวแบบมวลชนที่เน้นจํานวน

นักท่องเที่ยว สู่การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษที่มีจุดประสงค์เพ่ือประสบการณ์และการเรียนรู้หลากหลาย

รูปแบบจากการท่องเที่ยว และเน้นเร่ืองธรรมชาติที่สวยงาม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

และเป็นจุดแข็งของภาพลักษณ์การท่องเท่ียวไทย รวมถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับภาพลักษณ์ให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558, 18-21) ซึ่งเป็นแนวทางที่ตรงกับการ

ท่องเที่ยวทางเลือก ที่ เ ป็นการจัดการท่องเที่ยวที่แ ก้ไขผลกระทบจากการท่องเที่ยวแบบมวลชน 

(Leksakundilok, 2004, 109-110; Lertcharoenchoke, 1999, 24) การสร้างและสื่อสารอัตลักษณ์ของ

สถานที่ท่องเท่ียว เช่น การถ่ายภาพ จึงเป็นเรื่องที่ควรศึกษาเพราะทุนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
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สามารถนํามาสร้างมูลค่าได้ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าการถ่ายภาพท่องเท่ียวทั่วไปน้ันมีแนวโน้มที่จะ

ไม่สอดคล้องกับการท่องเท่ียวทางเลือก เช่น ช่างภาพมักใช้ทุนความรู้ทางด้านการถ่ายภาพยึดครองพ้ืนที่

สื่อสารจากคนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีความรู้และทุนวัฒนธรรมท้องถิ่น (ต่อสิต, 2553, 1-2) และการ

ถ่ายภาพมักเกิดจากความต้องการของบุคคลหรือองค์กรภายนอก (Marien, 2012, 18) ซึ่งหากไม่มีการ

ประสานงานร่วมกับชุมชนหรือคนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวอาจทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชน เพราะการถ่ายภาพท่องเที่ยว (Leisure Tourism/Travel Photography) คือการ

บันทึกภาพวัฒนธรรมต่างถิ่น ทั้งผู้คน สถาปัตยกรรม และสถานท่ีสําคัญเพ่ือสะสมหรือเผยแพร่เพ่ือศึกษาและ

สร้างความต้องการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสถานที่ (Marien, 2012, 18, 82) แต่การ

ถ่ายภาพท่องเที่ยวโดยไม่ให้ความสําคัญและมิได้คํานึงถึงการทํางานร่วมกับชุมชนหรือคนในพ้ืนที่อาจก่อให้เกิด

ปัญหา ดังน้ี 

1) การศึกษาด้านการเมืองในการถ่ายภาพท่องเที่ยว (ต่อสิต, 2553, 1-2) พบว่าช่างภาพมีแนวโน้ม

ใช้ทุนความรู้ด้านการถ่ายภาพของตนครอบงําคนกลุ่มอ่ืน คือนักท่องเที่ยวและคนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทํา

ให้คนในพ้ืนที่ซึ่งมีทุนความรู้และทุนวัฒนธรรมขาดช่องทางในการเผยแพร่รสนิยมและทุนทั้งสองออกสู่

สาธารณะ 

2) การถ่ายภาพท่องเที่ยวมักเกิดจากความต้องการขององค์กรภายนอกที่มีผลประโยชน์จากการ

ท่องเที่ยวหรือความต้องการส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ซึ่งหากการทํางานไม่คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของคนใน

พ้ืนที่อาจทําให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นที่ต้องการของชุมชน เน่ืองจากช่างภาพมักบันทึกและ

ถ่ายทอดสิ่งที่เห็นด้วยจุดประสงค์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของตนหรือผู้ว่าจ้าง (Marien, 2012, 18) 

  3)   ปัญหาข้างต้นทั้งสองเกิดจากการไม่ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมในการทํางานของชุมชนหรือ

คนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวทางเลือก 

 การถ่ายภาพสารคดี (Documentary Photography) จึงอาจเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่ช่วยลดปัญหาท่ี

กล่าวไว้ข้างต้นได้ เพราะการถ่ายภาพสารคดีคือการนําเสนอข้อเท็จจริงด้วยหนทางที่ทําให้ข้อเท็จจริงน้ัน

น่าเช่ือถือและชัดเจน โดยสามารถสื่อสารได้ถึงทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกต่อข้อเท็จจริง 

(Marien, 2012, 164) แนวทางปฏิบัติในการถ่ายภาพสารคดีให้ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างช่างภาพและตัวบทซึ่งอาจเป็นเรื่องราวหรือผู้มีส่วนร่วมในเรื่องราว (Light, 2000, 24) และการเข้าหาผู้
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มีส่วนเก่ียวข้องและการศึกษาประเด็นเป็นระยะเวลานาน (Light, 2000, 19) ซึ่งผลสุดท้ายคือการรับรู้และ

การศึกษาประเด็นของช่างภาพและผู้ชมภาพจนกระทั่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Light, 2000, 17)  

 

รูปภาพ 1 Tiksi โดย Evgenia Arbugaeva ซึ่งเป็นตัวอย่างภาพถ่ายสารคดทีีแ่สดงถึงความประทับใจต่อสถานที่ 

(ที่มา: http://blog.leica-camera.com/2013/06/05/evgenia-arbugaeva-leica-oskar-barnack-award-

winner-2013/ สืบค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2560) 

 งานวิจัยน้ีเสนอแนวทางปฏิบัติการถ่ายภาพสารคดีในการถ่ายภาพเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์สถานที่

ท่องเที่ยว เน่ืองจากเป็นแนวทางปฏิบัติที่คาดว่าจะแก้ไขข้อบกพร่องของการถ่ายภาพท่องเที่ยวทั่วไปได้ 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าการถ่ายภาพสารคดีน้ัน  ครอบคลุมทั้งเทคนิคและประเด็นในการถ่ายภาพท่ี

หลากหลาย ผู้วิจัยจึงเลือกแนวทางปฏิบัติในการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาภาพ เน่ืองจาก 1) มีความ

เก่ียวข้องกับการถ่ายภาพสารคดีทั้งในด้านการนําภาพมาใช้และแนวทางปฏิบัติ และ 2) เป็นการศึกษาที่มีความ

เก่ียวข้องกับมนุษย์หรือสังคมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการท่องเที่ยวทางเลือก ซึ่งในบทความน้ีจะนําเสนอถึงผล

การศึกษาถึงรูปแบบการท่องเท่ียวแหล่งพุนํ้าร้อนทั้ง 3 แหล่ง พร้อมแสดงการนําข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์

ด้วยแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการถ่ายภาพสารคดีเพ่ือส่งเสริม

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางเลือกและเป็นการวางแผนสําหรับการถ่ายภาพในพ้ืนที่กรณีศึกษาในอนาคตต่อไป 

  

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค ์

 บทความน้ีเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการถ่ายภาพสารคดีเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยวทางเลือกซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์เรื่อง 

“การถ่ายภาพสารคดีเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวพุนํ้าร้อนอารยธรรมล้านนา” โดยใช้แนวคิดและ

แนวทางปฏิบัติต่างๆ ประกอบด้วย 
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1)  การสร้างแบรนด์สถานที่ท่องเที่ยว (Tourism Destination Branding) 

2)  การวัดภาพลักษณ์สถานที่ (Measurement of Destination Image) เป็นแนวทางปฏิบัติในการ

ค้นหาข้อมูลและวิเคราะห์ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว 

3)  แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบบมานุษยวิทยาภาพ (Data Analysis for Visual Anthropology) 

เป็นแนวทางในการกําหนดเน้ือหาสําหรับขั้นตอนการถ่ายภาพและคัดเลือกภาพท่ีจะสื่อถึงรูปแบบการ

ท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่กําหนด 

 ภาพลักษณ์ (Image) เป็นส่วนเกิดภายหลังการตระหนักถึง (Awareness) ที่ทําให้เกิดเอกลักษณ์ 

(Identification) และความแตกต่าง (Differentiation) ซึ่งเป็นจุดประสงค์ของการสร้างแบรนด์ (Qu, Kim, & 

Im, 2010, 465-467; Schaar, 2013, 3-4) การสร้างแบรนด์สถานที่ หรือ Destination Branding มี

จุดประสงค์เช่นเดียวกับการสร้างแบรนด์สินค้าคือการสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างเพ่ือลดการแข่งขันและ

สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค ซึ่งในที่น้ีคือนักท่องเที่ยว แต่สถานที่ท่องเที่ยวน้ันเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่และมี

ทั้งส่วนประกอบทั้งส่วนที่สามารถจับต้องได้ (Tangible) เช่น สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ชายหาด และส่วนที่ไม่

สามารถจับต้องได้ (Intangible) เช่น วัฒนธรรม ธรรมเนียม ประเพณี การแยกแยะคุณลักษณะหรือเอกลักษณ์

จึงเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างแบรนด์สถานที่เน่ืองจากส่วนประกอบที่ซับซ้อน  แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่

บทความนี้นําเสนอมีจุดประสงค์เพ่ือค้นหารูปแบบการท่องเท่ียวและภาพลักษณ์ที่แตกต่างของแต่ละพ้ืนที่

กรณีศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับการสร้างการตระหนักถึงด้วยภาพถ่าย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนที่

กรณีศึกษาจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของการถ่ายภาพสารคดี รวมถึง

แนวคิดการท่องเที่ยวทางเลือกซึ่งเป็นสาระสําคัญ  

 กระบวนการของแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการถ่ายภาพสารคดีเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยวทางเลือกแบ่งออกเป็น 1) การค้นหารูปแบบการท่องเท่ียวและภาพลักษณ์สถานที่ และ 2) การ

วิเคราะห์และกําหนดเน้ือหาสําหรับการถ่ายภาพเพ่ือสื่อสารรูปแบบการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์สถานที่ 

 การค้นหารูปแบบการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์สถานที่ใช้แนวทางการวัดภาพลักษณ์สถานที่ของ 

เอ็กค์เนอร์ (Echtner) และ ริทช่ี (Ritchie) (1991, 37-48) ซึ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย 

1) ชุดคําถามปลายเปิดสําหรับการสัมภาษณ์คนในพ้ืนที่กรณีศึกษาเพ่ือค้นหาคุณลักษณะและ

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของพ้ืนที่แหล่งพุนํ้าร้อนและชุมชน 
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ตารางที่ 1 ชุดคําถามปลายเปิดสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ข้อมูลที่ต้องการ คําถาม 

1) บริบทและรูปแบบกิจกรรมในพ้ืนที่

แหล่งพุน้ําร้อน 

 แหลง่พนํุา้ร้อนมีสภาพทางกายภาพอยา่งไร 

 ทา่นหรือคนในชมุชนของทา่นมีการใช้ประโยชน์จากแหลง่พนํุา้ร้อนในด้านใดบ้าง 

 แหลง่พนํุา้ร้อนมีความสําคญัตอ่ชมุชนของทา่นมากน้อยเพียงใด 

 แหลง่พนํุา้ร้อนมีการดแูลรักษาและมีแนวทางในการพฒันาอยา่งไร 

 แหลง่พนํุา้ร้อนได้รับความสนใจจากคนภายนอกพืน้ท่ีหรือนกัทอ่งเท่ียวมากน้อย

เพียงใด และมีการเข้ามาทอ่งเท่ียวหรือเย่ียมชมบอ่ยครัง้หรือไม่ 

 คนภายนอกพืน้ท่ีหรือนกัทอ่งเท่ียวใช้ประโยชน์หรือทํากิจกรรมอะไรบ้างในพืน้ท่ีแหลง่พุ

นํา้ร้อน 

2) บริบทชุมชน ประกอบดว้ย ผู้คน 

สถานที่ และความปลอดภัย และการ

ใช้ประโยชน์ในพื้นที ่

 ทา่นเป็นคนพืน้ถ่ินดัง้เดิมหรือไม/่ชาติพนัธุ์อะไร 

 ทา่นประกอบอาชีพอะไร 

 ทา่นมีวิถีชีวิตหรือกิจกรรมประจําวนัอยา่งไร 

 ผลผลติหรือผลิตภณัฑ์ชมุชนของทา่นมีอะไรบ้าง 

 ทา่นคิดวา่ชมุชนของทา่นมีความเป็นมิตรหรือพร้อมในการต้อนรับคนนอกพืน้ท่ีมาก

น้อยเพียงใด 

 สถานท่ีสําคญัของชมุชนของทา่น เช่น สถานท่ีสําคญัทางธรรมชาติ ความเช่ือ ศาสนา 

และประวติัศาสตร์ มีอะไรบ้าง 

 ในชมุชนของทา่นมีสถานท่ีให้บริการหรืออํานวยความสะดวกสําหรับการทอ่งเท่ียว 

เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ท่ีพกั หรือไม ่

3) ลักษณะกจิกรรม ประเพณี 

วัฒนธรรม หรอืงานประจําปใีน

พื้นที่ๆ โดดเด่น 

 ทา่นคิดวา่พืน้ท่ีของทา่นมีวฒันธรรมใดท่ีมีความโดดเดน่ 

 ทา่นคิดวา่พืน้ท่ีของทา่นมีประเพณีใดบ้างท่ีมีความโดดเดน่ 
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 ทา่นคิดวา่พืน้ท่ีของทา่นมีกิจกรรมใดบ้างท่ีมีความโดดเดน่ 

4) ภาพลักษณข์องพื้นที่ในทัศนคตขิอง

คนในชุมชนและส่ิงที่ชุมชนอยาก

นําเสนอในฐานะแหล่งท่องเที่ยว 

 ทา่นคิดวา่ชมุชนของทา่นมีภาพลกัษณ์ท่ีโดดเดน่อยา่งไร 

 หากทา่นคิดถงึชมุชนแหง่นี ้สิง่ใดคือสิง่แรกท่ีทา่นคิดถงึ 

 ในฐานะท่ีทา่นเป็นเจ้าของพืน้ท่ี ทา่นต้องการนําเสนอสิง่ใดท่ีเก่ียวกบัพืน้ท่ีหรือชมุชน

ของทา่นตอ่สาธารณชนภายนอก 

 

2) รูปแบบการเข้ารหัสเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ที่ประกอบด้วยภาพลักษณ์ด้านต่างๆ 

ของสถานที่ มีรายละเอียดดังน้ี 

 

รูปที่ 1 รูปแบบการเข้ารหัสข้อมูลของ เอ็กค์เนอร์ และ ริทชี ่

1) ภาพลักษณ์ด้านหน้าที่ (Functional Characteristics) เก่ียวข้องกับคุณลักษณะที่เป็น

รูปธรรม (Tangible aspects) มักเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้โดยตรง 

2) ภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา (Psychological Characteristics) เก่ียวข้องกับคุณลักษณะที่เป็น

นามธรรม (Intangible aspects) มักเป็นเรื่องความรู้สึกต่างๆ เก่ียวกับสถานที่ 
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3) ภาพลักษณ์ตามรายละเอียด (Attributes) เก่ียวข้องกับภาพลักษณ์ตามคุณลักษณะที่แยก

ย่อยเป็นข้อ ด้านหน้าที่อาจเป็นคุณลักษณะของสถานที่ ราคา สภาพอากาศ ฯลฯ ด้านจิตวิทยาอาจเป็นความ

ปลอดภัย ความเป็นมิตรของคนในพ้ืนที่ เป็นต้น 

4) ภาพลักษณ์รวม (Holistic) เก่ียวข้องกับภาพลักษณ์โดยรวม ด้านหน้าที่เป็นภาพลักษณ์ทาง

กายภาพที่นักท่องเที่ยวนึกถึง เช่น หมู่บ้านในหุบเขา ด้านจิตวิทยาเป็นความรู้สึกโดยรวมท่ีนักท่องเที่ยวรู้สึก 

เช่น เงียบสงบ 

5) ภาพลักษณ์ทั่วไป (Common) เก่ียวข้องกับคุณลักษณะทั่วไป เช่น ระดับราคา ความสะดวก

ในการเดินทาง ภูมิอากาศ ความเป็นมิตร คุณภาพการบริการ ฯลฯ 

6) ภาพลักษณ์ที่เด่น (Unique) ประกอบด้วยคุณลักษณะที่ง่ายต่อการเป็นภาพลักษณ์ที่เด่น เช่น 

อินเดียคือทัชมาฮาล และคุณลักษณะที่เกิดได้ยาก สถานที่มักมีความพิเศษทั้งที่ต้ังและคุณค่าทางจิตวิทยาอ่ืนๆ 

เช่น กรุงปารีสที่มีภาพลักษณ์ด้านความโรแมนติก 

 การวิเคราะห์และกําหนดเน้ือหาสําหรับการถ่ายภาพเพ่ือสื่อสารรูปแบบการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์

สถานที่ท่องเที่ยวใช้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบบมานุษยวิทยาภาพ เน่ืองจากมีความเก่ียวข้องกับการ

ถ่ายภาพสารคดีเชิงสังคม และมานุษยวิทยาภาพน้ันเกิดจากการศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุและการถ่ายภาพข่าว 

(Knowles & Sweetman, 2004, 2) แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบบมานุษยวิทยาภาพ (Grady, 2004, 25-

26) มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1) กําหนดกรอบและความหมายของกรณีศึกษา (Defining a universe of meaning) เช่น 

หากต้องการศึกษาจากนิตยสารควรกําหนดว่าเป็นนิตยสารแนวใด ในการวิเคราะห์ข้อมูลน้ีคือการต้ังต้นด้วย

รูปแบบการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์รวมด้านหน้าที่ๆ เป็นผลจากขั้นตอนการค้นหาและและวิเคราะห์ข้อมูล 

2) คัดเลือกตัวอย่างจากกรณีศึกษา (Sampling that universe) คือการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

เพ่ือเป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งหมด ในที่น้ีเป็นขั้นตอนการกําหนดเน้ือหาที่สําคัญสําหรับการถ่ายภาพที่จะสื่อสาร

ถึงรูปแบบการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์สถานที่ๆ กําหนด ซึ่งได้แนวทางปฏิบัติมาจากกําหนดการถ่ายภาพที่ใช้

โดยหน่วยประชาสัมพันธ์ในโครงการ Farm Security Administration ที่มักเป็นที่กล่าวถึงในวงวิชา

มานุษยวิทยาภาพและการถ่ายภาพสารคดี 
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3) เข้ารหัสข้อมูล (Coding the data) คือการนําข้อมูลที่ได้จากตัวอย่างบันทึกลงตามที่กําหนด 

ในที่น้ีอยู่ในส่วนของการคัดเลือกภาพถ่ายให้สอดคล้องกับเน้ือหาที่กําหนดในขั้นตอนที่สอง ซึ่งปฏิบัติภายหลัง

การถ่ายภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค ์

 ผลการศึกษาจากแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการถ่ายภาพสารคดีเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยวทางเลือกสามารถสรุปได้ 2 ส่วน คือ 1) ผลจากการค้นหาและวิเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวและ

ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว และ 2) กําหนดเน้ือหาสําหรับการถ่ายภาพเพ่ือสื่อสารรูปแบบการท่องเที่ยวและ

ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งผลจากการค้นหาและวิเคราะห์แบบการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์สถานที่

ท่องเที่ยวน้ันได้มาจากการสัมภาษณ์คนในพ้ืนที่จากน้ันนํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวัดภาพลักษณ์สถานที่ของ 

เอ็กค์เนอร์ และ ริทช่ี และกําหนดเนื้อหาสําหรับถ่ายภาพของพุนํ้าร้อนทั้ง 3 แหล่ง สามารถสรุปได้ดังน้ี 

  1) แหล่งพุนํ้าร้อนดอยสะเก็ด 

 

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์สถานที่ทอ่งเที่ยวของพ้ืนทีห่มู่ 6 บ้านโป่งสามคัคี ตําบล

ป่าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่
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ตัวอย่างภาพถ่ายจากพ้ืนที่กรณีศึกษาแหล่งพุนํ้าร้อนดอยสะเด็ด 

  

รูปที่ 3 แหล่งพนุ้ําร้อนดอยสะเก็ด 

 

รูปที่ 4 บริการนวดแผนโบราณที่บรหิารจดัการโดยชุมชน 
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รูปที่ 5 พืชผักสวนครัวซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการเกษตรแบบพอเพียง 

  

รูปที่ 6 การอาบนํ้าที่แหล่งพุน้าํร้อนของคนในชุมชน 

 พ้ืนที่พุนํ้าร้อนดอยสะเก็ด ตําบลป่าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สามารถกําหนดขอบเขต

ได้เล็กลงและชัดเจนจากความต้องการของผู้นําชุมชนและเป็นพ้ืนที่ๆ มีการพัฒนาเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวมาก

ที่สุดในสามที่แต่ยังคงอยู่ในระดับชุมชน บริเวณแหล่งพุนํ้าร้อนมีการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ศาลาที่

พัก ที่จอดรถ จุดต้มไข่และหน่อไม้ และราวรั้วก้ันต่างๆ และมีบริการห้องอาบนํ้า แช่เท้า นวดแผนโบราณ บ่อ
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เล่นนํ้า ร้านขายไข่ อาหาร และกาแฟสด แสดงให้เห็นศักยภาพในการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คน

ในพ้ืนที่มีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับแหล่งพุนํ้าร้อน โดยนอกเหนือจากการต้มหน่อไม้หรือไข่ยังมีการใช้นํ้าพุร้อนในการ

อาบและชําระล้างสิ่งต่างๆ เช่น เสื้อผ้า อุปกรณ์ทําอาหาร แสดงให้เห็นคุณลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรม 

นอกจากน้ีภายในชุมชนยังมีการทําการเกษตรพอเพียงด้วยพืชผักสวนครัวที่ทั้งใช้บริโภคในครัวเรือนและ

รวบรวมส่วนที่เหลือส่งขาย ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่ผู้นําชุมชนต้องการนําเสนอมากที่สุด อีกทั้งเป็นคุณลักษณะที่

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเน่ืองจากเป็นการเพาะปลูกแบบไร้สารพิษ สรุปภาพลักษณ์รวมของชุมชนคือ

ชุมชนเกษตรพ่ึงพาตนเอง สรุปได้ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 กําหนดเนื้อหาการถ่ายภาพสําหรับพื้นที่หมู่ 6 บ้านโป่งสามัคคี ตําบลป่าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม่ 

 รูปแบบการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ภาพลักษณ์รวม

ด้านหน้าที่ 

ทรัพยากรที่เกดิขึ้นตาม

ธรรมชาติ 

ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ชุมชนเกษตรพึง่พา

ตนเอง 

ทรัพยากรทางการ

ท่องเที่ยว 

- แหล่งพุน้ําร้อนดอยสะเก็ด - บริการสปา (นวด, อาบน้ําแร่) 

- วิถีชีวิตกับแหล่งพุน้ํารอ้น (อาบ 

ทําความสะอาด ปรุงอาหาร) 

- วิถีชีวิตการเกษตร พืชผักสวน

ครัว การทําการเกษตรใน

ครัวเรอืน การเล้ียงสัตว ์

 

 

  



  
  

  

                                                                                      นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13 : วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

2) แหล่งพุนํ้ารอ้นโป่งปูเฟือง 

 

รูปที่ 7 ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์สถานทีท่อ่งเที่ยวของพื้นที่ตําบลแม่สรวย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

ตัวอย่างภาพถ่ายจากพ้ืนที่กรณีศึกษาแหล่งพุนํ้าร้อนโป่งปูเฟือง 

 

รูปที่ 8 แหล่งพนุ้ําร้อนโป่งปูเฟอืง 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

  

รูปที่ 9 สวนสมนุไพรและการตม้สมุนไพรโดยกลุ่มผู้สูงอาย ุ

  

รูปที่ 10 เกษตรกรสวนพุทราและชาวอาข่าในชุดพื้นเมือง 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

  

รูปที่ 11 พระธาตุคุ้มเวียงสรวยและพระธาตุจอมแจ้ง 

 พ้ืนที่ พุ นํ้าร้อนโป่งปูเฟือง ตําบลแม่สรวย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นพ้ืนที่ ชุมชน

เกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่มีถนนเส้นหลักตัดผ่าน ชุมชนมีการพัฒนาทัดเทียมเขตเมือง และมีความหลากหลาย

ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แต่เน่ืองจากต้ังอยู่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักหรือแหล่งท่องเท่ียวขนาดใหญ่ 

เช่น ดอยช้าง ดอยวาวี และตัวเมืองเชียงราย เป็นต้น อาจทําให้ความน่าสนใจลดลง พร้อมทั้งยังไม่มีการพัฒนา

เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร บริเวณแหล่งพุนํ้าร้อนโป่งปูเฟืองมีการสร้างอาคารและสิ่งอํานวยความ

สะดวก เช่น ศาลาที่พัก บ่อต้มไข่และหน่อไม้ อาคารสําหรับกิจการ แต่ส่วนใหญ่ไม่มีการใช้งาน อย่างไรก็ตาม

พ้ืนที่ตําบลแม่สรวยมีศักยภาพในการสร้างภาพลักษณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเน่ืองจากมีกิจการในพ้ืนที่ๆ 

แสดงถึงการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เช่น สวนสมุนไพรที่ปลูกในป่าบนภูเขาและบริหารจัดการโดยสมาคมผู้สูงอายุ

ในพ้ืนที่ๆ มีความรู้ในการต้มยาสมุนไพร แหล่งพุนํ้าร้อนแม้มีการใช้ประโยชน์น้อยแต่คนในพ้ืนที่ยังคงใช้ในการ

ต้มหน่อไม้ พ้ืนที่ตําบลแม่สรวยยังมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากวัดสําคัญต่างๆ เช่น 

วัดพระธาตุจอมแจ้ง และวัดแสงแก้วโพธิญาณซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ในพ้ืนที่มีชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุที่

หลากหลาย เช่น อาข่า ลาหู่ แต่ไม่มีการนําทุนวัฒนธรรมมาใช้เพ่ือการท่องเที่ยว และในพ้ืนที่มีการทําสวนที่

นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมได้คือสวนพุทรา จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่าถึงแม้พ้ืนที่จะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวมาก

เท่าพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่ใช้การเดินทางอีกไม่ไกล แต่ยังคงมีสถานที่ๆ สามารถเยี่ยมชมได้ระหว่างการเดินทางไปยังพ้ืนที่
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ท่องเที่ยวที่ใหญ่กว่า ภาพลักษณ์รวมจึงควรเน้นความเป็นจุดพักระหว่างทางเช่ือมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ 

สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 กําหนดเนื้อหาการถ่ายภาพสําหรบัพื้นที่ตําบลแมส่รวย อําเภอแม่สรวย จงัหวัดเชียงราย 

 รูปแบบการท่องเทีย่วเชงิวัฒนธรรมกึ่งนิเวศ ภาพลักษณ์รวม

ด้านหน้าที่ 

ทรัพยากรที่เกดิขึ้นตาม

ธรรมชาติ 

ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 

ชุมชนเชื่อมต่อแหล่ง

ท่องเที่ยว 

ทรัพยากรทางการ

ท่องเที่ยว 

- แหล่งพุน้ําร้อนโป่งปูเฟือง - สวนสมุนไพร 

- แหล่งพุน้ําร้อน 

- วัดต่างๆ 

- ชุมชนกลุ่มชาตพิันธุ ์

- การทําการเกษตรสวนพทุรา 

- จุดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝาก 

 

3) แหล่งพุนํ้ารอ้นเมืองแปง 

 

รูปที่ 12 ผลการวิเคราะห์ภาพลักษณ์สถานทีท่่องเที่ยวของพ้ืนที่ตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ตัวอย่างภาพถ่ายจากพ้ืนที่กรณีศึกษาแหล่งพุนํ้าร้อนเมืองแปง 

 

รูปที่ 13 แหล่งพุน้ําร้อนเมืองแปง 

 

รูปที่ 14 กิจกรรมล่องแกง่และศึกษาธรณีนิเวศแม่น้ําปาย 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

  

รูปที่ 15 อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ทีย่ังมกีารอนุรกัษ์และวถิีชีวิตเกษตรกรรม 

  

รูปที่ 16 พระธาตุชัยมงคลและพระพุทธบาทซ่ึงเป็นสถานที่สําคัญของตําบล 

 พ้ืนที่พุนํ้าร้อนเมืองแปง ตําบลเมืองแปง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพ้ืนที่ชุมชนเกษตรกรรม

ขนาดใหญ่เช่นเดียวกับพ้ืนที่ตําบลแม่สรวย แต่ไม่มีถนนเส้นหลักตัดผ่าน เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมราบลุ่มแม่นํ้าใน

หุบเขาที่ยังมีความเป็นธรรมชาติสูง ชุมชนมีการพัฒนาในระดับชนบทและไม่มีการพัฒนาเพ่ือรองรับการ
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ท่องเที่ยวนอกเหนือจากบริการล่องแก่งแม่นํ้าปายซึ่งจัดโดยส่วนบริหาร แหล่งพุนํ้าร้อนเมืองแปงมีลักษณะเป็น

ลานหินที่มีนํ้าร้อนผุดขึ้น มีส่วนที่เป็นนํ้าตกเล็กน้อย มีการทําถนนเข้าถึงและสร้างทางเดินรอบลาน แต่โดยรวม

ยังเป็นแหล่งพุนํ้าร้อนที่มีความเป็นธรรมชาติสูง นอกจากน้ันจากการลงพ้ืนที่สํารวจยังพบว่าในพ้ืนที่มีแหล่งพุ

นํ้าร้อนอีกแห่งหน่ึงคือพุนํ้าร้อนเหมืองแร่ซึ่งผุดขึ้นริมถนน พุนํ้าร้อนแห่งน้ีมีการสร้างจุดบริการขายอาหาร น่ัง

พัก ห้องนํ้า และต้มไข่ แต่เป็นลักษณะเพิงไม้ สรุปรูปแบบการท่องเที่ยวได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศก่ึงผจญ

ภัยจากศักยภาพการบริการล่องแก่งแม่นํ้าปายที่ระหว่างการล่องแก่งสามารถชมหินและทรายในลักษณะต่างๆ 

รวมถึงพุนํ้าร้อนที่เกิดขึ้นใต้นํ้า รวมถึงพ้ืนที่แหล่งพุนํ้าร้อนที่มีลักษณะลานหินธรรมชาติ สามารถลงเดินสัมผัสได้ 

อีกทั้งพ้ืนที่ยังมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจากวิถีชีวิตเกษตรกรรม สถานที่สําคัญของ

ชุมชนเช่นวัด และกลุ่มชาติพันธ์ุที่หลากหลาย เช่น ม้ง กะเหรี่ยง เป็นต้น ที่มีงานแสดงอัตลักษณ์ของชาติพันธ์ุ

เป็นประจําเพ่ือฟ้ืนฟูและให้คุณค่า สรุปภาพลักษณ์รวมได้ว่าเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีความหลากหลายทางชาติ

พันธ์ุ เน่ืองจากเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นพ้ืนทีเกษตรกรรมชนบทและทางชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุยังคงมีการแสดงออก

ถึงอัตลักษณ์เมื่อมีโอกาส สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 กําหนดการถ่ายภาพสําหรับพื้นที่ตาํบลเมืองแปง อําเภอปาย จงัหวัดแม่ฮ่องสอน 

 รูปแบบการท่องเทีย่วเชงินิเวศกึ่งผจญภัย ภาพลักษณ์รวม

ด้านหน้าที่ 

ทรัพยากรที่เกดิขึ้นตามธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น 

พื้นที่เกษตรกรรม

ขนาดใหญ่ที่มี

ความหลากหลาย

ด้านชาติพันธุ ์

ทรัพยากรทางการ

ท่องเที่ยว 

- แหล่งพุน้ําร้อนเมืองแปง 

- แหล่งพุน้ําร้อนเหมืองแร ่

- แม่น้ําปาย 

- ภูมิประเทศที่เปน็ที่ราบลุ่ม

แม่น้ําในหุบเขา 

- กิจกรรมล่องแกง่แม่น้ําปาย 

- ศึกษาธรณีนิเวศ 

- วิถีชีวิตเกษตรกรรม 

- สถานที่สําคัญ เช่น วัด 

- กลุ่มชาติพันธุ ์
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สรุปผล 

 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการถ่ายภาพสารคดีเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวทางเลือก

โดยใช้กระบวนการวัดภาพลักษณ์สถานที่ของ เอ็กค์เนอร์ และ ริทช่ี ในการค้นหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์และ

เข้ารหัสข้อมูลเพ่ือแยกแยะคุณลักษณะที่เป็นภาพลักษณ์ด้านต่างๆ ของสถานที่ และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ

มานุษยวิทยาภาพเพ่ือกําหนดเน้ือหาสําหรับการถ่ายภาพให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์

สถานที่ สามารถสรุปรูปแบบการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์สถานที่พ้ืนที่กรณีศึกษาได้ดังน้ี 

1) แหล่งพุนํ้าร้อนดอยสะเก็ด มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มีภาพลักษณ์รวมเป็นชุมชน

เกษตรพ่ึงพาตนเอง เน่ืองด้วยความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวบริเวณแหล่งพุนํ้าร้อนซึ่งประกอบด้วย

บริการสปา อาบนํ้าแร่ นวดแผนโบราณ และร้านค้าต่างๆ และคนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทําการเกษตรในครัวเรือนที่

เน้นบริโภคส่วนตัวและรวบรวมส่วนที่เหลือใช้ขาย อีกทั้งการทําการเกษตรในครัวเรือนซึ่งไม่ใช้สารพิษสามารถ

ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

2) แหล่งพุนํ้าร้อนโป่งปูเฟือง มีรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก่ึงนิเวศ มีภาพลักษณ์รวม

เป็นชุมชนเช่ือมต่อแหล่งท่องเที่ยว เน่ืองด้วยวิถีชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติ วิถีชีวิตเกษตรกรรม ชุมชน

กลุ่มชาติพันธ์ุ และวัดสําคัญในบริเวณใกล้เคียง ตําแหน่งที่ต้ังที่อยู่ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ซึ่งทําให้มี

ร้านค้าของฝากท่ีมีสินค้าที่หลากหลายโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงแหล่งพุนํ้าร้อนส่งเสริมภาพลักษณ์เป็นจุด

เช่ือมต่อแหล่งท่องเที่ยวซึ่งอาจพัฒนาต่อยอดให้เป็นจุดพักระหว่างทาง 

3) แหล่งพุน้ําร้อนเมืองแปง มีรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศก่ึงผจญภัย มีภาพลักษณ์รวมเป็น

พ้ืนที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ เน่ืองด้วยสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นที่ลุ่มแม่นํ้าใน

หุบเขาสลับซับซ้อนที่ทําให้การเข้าถึงมีความท้าทายรวมถึงบริการล่องแก่งที่จัดโดยชุมชน อีกทั้งคุณลักษณะ

ทางธรรมชาติด้านต่างๆ รวมถึงแหล่งพุนํ้าร้อนที่ยังมีความเป็นธรรมชาติสูงยังสามารถเป็นทรัพยากรสําหรับ

การศึกษาเชิงธรณีนิเวศ ชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ในพ้ืนที่ยังคงอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มและจะแสดงออกเมื่อ

มีโอกาส และวิถีชีวิตเกษตรกรรมในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของ

พ้ืนที่เป็นคุณลักษณะที่ส่งเสริมภาพลักษณ์รวม 
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 การใช้แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการถ่ายภาพสารคดีเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

ทางเลือกเป็นการปฏิบัติโดยใช้แนวทางการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม หรือ Participatory Design ซึ่งเป็นการ

วิจัยบนพ้ืนฐานความรู้หรือทักษะต่างๆ ของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง (Spinuzzi, 2005, 165-168) ด้วยแนวทาง

ปฏิบัติที่ให้คนในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยแลกเปลี่ยนต่อยอดจากข้อมูลที่

ค้นคว้าจากเอกสารหรือสื่ออ่ืนๆ ที่อาจไม่ได้จัดทําโดยคนในชุมชน เพ่ือทราบถึงข้อมูลและความเห็นของคนใน

พ้ืนที่เพ่ือค้นหาและวิเคราะห์รูปแบบการท่องเท่ียวและภาพลักษณ์สถานที่ รวมถึงกําหนดเนื้อหาสําหรับการ

สื่อสารรูปแบบการท่องเท่ียวและภาพลักษณ์สถานที่ให้สอดคล้องกับที่ชุมชนประสงค์และศักยภาพในการ

รองรับการท่องเที่ยวก่อนเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือพยายามสร้างความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนที่และลดปัญหาเมื่อเกิดการ

ท่องเที่ยว การใช้แนวทางการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาภาพซึ่งต่อยอดมาจากการค้นหาแนวทางการถ่ายภาพเชิง

สารคดีภายหลังการวิเคราะห์ภาพลักษณ์สถานที่เป็นการคัดกรองข้อมูลเพ่ือเลือกคุณลักษณะที่เน้นยํ้าถึง

รูปแบบการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์สถานที่อีกคร้ังหน่ึง รวมถึงเป็นการเตรียมการก่อนปฏิบัติงานถ่ายภาพซึ่ง

เป็นการจัดระเบียบเน้ือหาให้ทราบว่าควรถ่ายสิ่งใด เวลาใด และใช้อุปกรณ์ช้ินใดบ้าง 

 ลําดับต่อไปในงานวิจัยคือการถ่ายภาพซ่ึงปฏิบัติโดยใช้เวลาในพ้ืนที่กรณีศึกษาเป็นระยะเวลานานเพื่อ

ถ่ายภาพตามกําหนดเน้ือหาและเรียนรู้ทําความเข้าใจเก่ียวกับพ้ืนที่กรณีศึกษาและชุมชนเพ่ิมเติม ตัวอย่างเช่น 

การกําหนดขอบเขตด้านพ้ืนที่ตําบลป่าเมี่ยงที่เล็กลงเหลือเพียงหน่ึงหมู่บ้านน้ันเกิดจากการลงพ้ืนที่ถ่ายภาพ

และพูดคุยเพ่ิมเติมกับผู้นําชุมชน รวมถึงสถานที่และรายละเอียดอ่ืนๆ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และ

ประสบการณ์เพ่ิมเติมจากการถ่ายภาพ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการถ่ายภาพสารคดี (Light, 2000, 24) 
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กิตติกรรมประกาศ 

 บทความน้ีได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ตติยา เทพพิทักษ์ อาจารย์รัฐพล ไชยรัตน์ อาจารย์นิพล 

เช้ือเมืองพาน และอาจารย์ท่านอ่ืนๆ ที่ให้คําปรึกษาในโครงการวิจัย ชุมชนตําบลป่าเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนตําบลแม่สรวย อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และชุมชนตําบลเมืองแปง อําเภอปาย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีส่วนร่วม ให้การต้อนรับ และให้ความช่วยเหลือในระหว่างการลงพ้ืนที่สํารวจและ

สัมภาษณ์เพ่ือรวบรวมข้อมูล และในระหว่างการลงพื้นที่ถ่ายภาพ จนกระทั่งการวิจัยสําเร็จลุล่วง 
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แนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและการปรับปรุงภูมิทัศน ์
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บทคัดย่อ 

 กันทรวิชัย เป็นเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดี ตัวเมืองมีลักษณะเป็นรูปไข่มีกําแพงคูน้ําคันดินเมือง 2 ชั้น เป็นพ้ืนท่ี

ชุมชนท่ีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13-16 (1300-1500 ปี) นับว่าเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์การตั้งถ่ินฐาน

และหลักฐานทางโบราณวัตถุ ท่ีสําคัญเมืองหนึ่งในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชีตอนกลางของภาคอีสานปัจจุบันจากกระแสการพัฒนาเมือง

มหาสารคามโดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษา เกิดการขยายตัวของสถาบันการศึกษา เกิดการก่อต้ังมหาวิทยาลัยและพัฒนา

ต่อเนื่องต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ.2539-ปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ้ืนท่ี ม.ใหม่) อยู่ในเขตพ้ืนท่ีของอําเภอกันทรวิชัยซ่ึง

อยู่ห่างจากตัวเมืองโบราณกันทรวิชัยเพียง 8 กิโลเมตร จากปัจจัยความเจริญทางด้านเศรษฐกิจท่ีควบคู่มากับการพัฒนาของ

สถาบันการศึกษา ส่งผลให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมด้ังเดิมของพ้ืนท่ีโดยรอบ

มหาวิทยาลัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองโบราณกันทรวิชัย โดยขาดความเข้าใจในการพัฒนาท่ีควบคู่

กับการอนุรักษ์และความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการต้ังถ่ินฐานเมืองโบราณด้ังเดิม ไม่ว่าจะเป็นโครงการขยาย

ขนาดถนน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเพ่ือรองรับโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์พ้ืนท่ี

ว่างสาธารณะ การทําลายป่าสาธารณะ ตลอดจนการขยายตัวของย่านพาณิชยกรรมในบริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบเมืองโบราณกันทร

วิชัย เป็นต้น จากปัจจัยการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมองเห็นถึง

ความสําคัญในการศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์

เมืองโบราณกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เพ่ือเป็นกรอบในการอนุรักษ์และพัฒนาที่เกิดจากความเข้าใจคุณค่า 

ความสัมพันธ์ องค์ประกอบท่ีสําคัญทางสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีสําคัญในการต้ังถ่ินฐานเมืองโบราณอย่างแท้จริงให้มี
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ความย่ังยืนต่อไป กรอบแนวความคิดหลักท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีท้ังหมด 5 กรอบแนวคิด คือ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการต้ัง

ถ่ินฐานของชุมชนในอิสาน (Isan settlement) 2. แนวคิดการเกิดแหล่งน้ําในประเทศไทย (Landforms of Thailand from 

space) 3. แนวคิดการอนุรักษ์พ้ืนท่ีประวัติศาสตร์(Historical conservation) 4. แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพ้ืนท่ีศักด์ิสิทธ์ิ

(Holy Grounds) และ 5. แนวคิดกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (Urban participation) โดยงานวิจัยนี้มีกระบวนการ

ดําเนินการอยู่ 4 ข้ันตอนหลัก ๆ ดังนี้ 1. ข้ันตอนการศึกษารวบรวมเอกสารข้อมูล แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 2.

ข้ันตอนการสํารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นท่ี (Survey) การสัมภาษณ์ สอบถาม (Focus group) เพ่ือสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วม (participation) และเพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษ์พ้ืนท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ 3. ข้ันตอนการ

วิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) การวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหา โอกาส อุปสรรค (Swot analysis) ของพ้ืนท่ี 4. ข้ันตอนการ

กําหนดกรอบแนวความคิดในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนท่ีเมือง

โบราณกันทรวิชัย (conservation framework and landscape development guideline) โดยผลท่ีได้จากการวิจัยในคร้ัง

นี้คือแนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและแนวทางการปรับปรุงพ้ืนท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์เมืองโบราณ

กันทรวิชัยซ่ึงจากการศึกษาวิจัยพบว่าองค์ประกอบทางพื้นท่ีท่ีมีคุณค่าในการอนุรักษ์และควรแก่การส่งเสริมปรับปรุงภูมิ

สามารถสรุปเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 1. ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สําคัญได้แก่ พ้ืนท่ีนาโดยรอบ พ้ืนท่ี

ป่าชุมชน (ป่าชุมชน ป่าดอนปู่ตา) พ้ืนท่ีแหล่งน้ํา (หนองบัว ทางนํ้าเดิม) พ้ืนท่ีแหล่งเกลือ 2. พ้ืนท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์การ

ต้ังถ่ินฐานเมืองโบราณ ได้แก่ พ้ืนท่ีพุทธสถานโบราณ (วัดพุทธมงคล อุ่มญาคู) พ้ืนท่ีแหล่งค้นพบโบราณวัตถุ (พระพุทธรูป

โบราณ พระพิมพ์ดินเผา แผ่นเงินดุน ใบเสมา) พ้ืนท่ีแหล่งน้ําโบราณ (คูน้ําคันดินโบราณ หนองบัว) 

คําสําคัญ: พ้ืนท่ีประวัติศาสตร์เมืองโบราณกันทรวิชัย 

 

Abstract 

Kantharawichai was a historical city of thawarawadi era. The city was formed in oval shape with 

double city walls and moats. The settlement aged around 1300-1500 BC. It was one of the most 

important historical settlement of the middle Chi river basin in Isan region. A main influential factor to the 

city is a fast growing of Mahasarakham. The university was founded in 2539 BC in 8-kilometer away from 

the city. An economic growth of the city coming along with the university makes a big change to the 

university surrounding concerning physical and environmental aspects, and including the historical area of 

Kantharawichai. This change takes place without an understanding of the concept of city development 

and preservation, and the lack of concerning of the historical settlement existing. This includes the road 

widening project, the changing land use from an agriculture purpose towards a residential use, the 

changing of public landscape, the squatting of public forest, and the extension of a commercial zone 
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around the historical area. According to this fact, the researcher realizes the significant of a study of a 

guideline to preserve and develop the historical city of Kanatharawichai, Maha Sarakham. This guideline is 

a framework of the city preservation and development for a sustainable future. There are five main 

conceptual frameworks including 1) the Isan settlement, 2) the landform of Thailand from space, 3) 

historical conservation, 4) the holly grounds, and 5) urban participation. The research methodology 

includes 1) literature reviews, 2) visual survey, focus group and urban participation, 3) data analysis with 

SWOT, 4) defining a conservation framework and landscape development guideline. The research found 

that the valuable elements for conservation and enhancement are 1) resource and environment including 

paddy fields, community forests (community forest and Don Pu Ta), water area (Nhong Bua marsh and 

existing water channel), and a salt mining site, 2) historical built environment of the settlement including 

Buddhist historical temple (Buddha Monkol temple and Um Ya Ku shrine), historical relics sites (ancient 

Buddha figure, amulet in clay, Dun money, and baixa), and historical moat (a city wall and moat, and 

Nhong Bua marsh).  

Keyword: Kantharawichai historical area 

 

บทนํา 

เมืองมหาสารคามถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญและยาวนานมาหลายร้อยปี เพราะได้พบหลักฐาน

ทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาต้ังแต่สมัยคุปตะตอนปลายและปัลลวะของอินเดียผ่านเมืองพุกาม

มาในรูปแบบของศิลปะสมัยทวารวดี เช่น บริเวณ “เมืองโบราณกันทรวิชัย”และเมืองนครจําปาศรี โดยพบ

หลักฐาน โบราณวัตถุ พระพิมพ์ดินเผา ตลอดทั้งพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากน้ันแล้วยังได้รับอิทธิพลของ

ศาสนาพราหมณ์ผ่านทางชนชาติขอม ในรูปแบบสมัยลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อ่ืน ๆ 

รวมไปจนถึงเทวรูปและเครื่องป้ันดินเผาของขอมอยู่ตามผิวดินทั่ว ๆ ไปในจังหวัดมหาสารคาม 

 กันทรวิชัย ถือเป็นเมืองโบราณยุคสมัยทวารวดีที่สําคัญเมืองหน่ึงในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชีตอนกลาง ตัวเมืองมี

ลักษณะเป็นรูปไข่มีกําแพงคูนํ้าคันดินเมือง 2 ช้ัน เป็นพ้ืนที่ชุมชนที่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-

16 (1300-1500 ปี) นอกจากน้ันยังพบพระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดี ที่มีรูปทรงและศิลปะที่งดงามท่ีสุดของ

ประเทศไทย (พระกรุกันทรวิชัย พิมพ์ใหญ่) ปัจจุบันจากกระแสการพัฒนาเมืองมหาสารคามโดยเฉพาะการ

พัฒนาด้านการศึกษา เกิดการขยายตัวของสถาบันการศึกษา เกิดการก่อต้ังมหาวิทยาลัยและพัฒนาต่อเน่ือง
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ต้ังแต่ช่วงปี พ.ศ.2539-ปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ้ืนที่ม.ใหม่) อยู่ในเขตพื้นที่ของอําเภอกันทร

วิชัยซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองโบราณกันทรวิชัยเพียง 8 กิโลเมตร จากปัจจัยความเจริญทางด้านเศรษฐกิจที่ควบคู่

มากับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ส่งผลให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพและ

สภาพแวดล้อมด้ังเดิมของพ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมชุมชนเมืองโบราณ

กันทรวิชัย โดยขาดความเข้าใจในการพัฒนาที่ควบคู่กับการอนุรักษ์และความเข้าใจในสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของการต้ังถิ่นฐานเมืองโบราณด้ังเดิม ไม่ว่าจะเป็นโครงการขยายขนาดถนน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

พ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือรองรับโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัย การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์พ้ืนที่ว่างสาธารณะ การ

ทําลายป่าสาธารณะ ตลอดจนการขยายตัวของย่านพาณิชยกรรมในบริเวณพ้ืนที่โดยรอบเมืองโบราณกันทร

วิชัย เป็นต้น 

จากปัจจัยการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้วิจัยจึง

มองเห็นถึงความสําคัญในการศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์

พ้ืนที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เมืองโบราณกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เพ่ือเป็นกรอบในการ

อนุรักษ์และพัฒนาท่ีเกิดจากความเข้าใจคุณค่า ความสัมพันธ์ องค์ประกอบที่สําคัญทางสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพที่สําคัญในการต้ังถิ่นฐานเมืองโบราณอย่างแท้จริงให้มีความย่ังยืนต่อไป  

ส่วนหน่ึงจากการศึกษารวบรวมจากเอกสารตําราและงานวิจัยพบว่าการกล่าวถึงพ้ืนที่เมืองโบราณ

กันทรวิชัยน้ันจะถูกพูดถึงเพียงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ผู้คน ตํานานของพ้ืนที่และการให้ความสําคัญกับ

โบราณวัตถุที่ค้นพบเป็นส่วนใหญ่ โดยข้อมูลทางด้านสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพรวมถึงเรื่องภูมินิเวศ

แวดล้อมด้ังเดิมที่คงอยู่ในปัจจุบันของพ้ืนที่เมืองโบราณกันทรวิชัยน้ันยังไม่ถูกกล่าวถึงและทําการศึกษาไว้มาก

นัก ฉะน้ันการศึกษาน้ีจึงเป็นการนําข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ที่ได้มีการศึกษาไว้แล้วมาบูรณาการ

ร่วมกับการสํารวจข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐานด้ังเดิม เพ่ือที่จะเสนอแนะแนวทางการ

อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองโบราณกันทรวิชัย ให้เกิดเป็นแผน

และผังทางกายภาพที่เป็นรูปธรรม การวางผังแนวความคิดและผังแม่บท (Conceptual plan & Master 

plan) และแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์ (landscape development) อันจะเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นที่จะใช้

เป็นกรอบในการวางแผนอนุรักษ์และพัฒนาบ้านเมืองของตนต่อไปในอนาคตอย่างถูกต้อง 
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ในงานวิจัยช้ินน้ีนอกจากผู้ วิจัยจะทําการศึกษาเก่ียวกับพ้ืนที่ เมืองโบราณกันทรวิชัยในเร่ือง

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เก่ียวข้องกับการต้ังถิ่นฐานรวมถึงพ้ืนที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ เพ่ือที่จะหาเสนอ

แนวทางในการอนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่เมืองโบราณกันทรวิชัยแล้วแล้ว ผู้วิจัยยังมีความสนใจเกี่ยวกับ

การเกิดแหล่งนํ้าในพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัย ไม่ว่าจะเป็นคูนํ้าคันดินรูปวงรีสองช้ัน เอกลักษณ์สําคัญของ

รูปแบบการต้ังถิ่นฐานของเมืองโบราณในยุคแบบทวารวดี (1300-1500 ปีมาแล้ว) และหนองบัว (บึงนํ้า

สาธารณะขนาดใหญ่ของชุมชน) ว่าแหล่งนํ้าเหล่าน้ีมีมูลเหตุการเกิดมาจากการกระทําของมนุษย์หรือแรง

กระทําโดยธรรมชาติในเรื่องของการยุบตัวของช้ันเกลือใต้ดินในอีสานในรูปแบบต่าง ๆ โดยอ้างอิงจากเอกสาร

ตําราช่ือ “ธรณีสัณฐานประเทศไทยจากห้วงอวกาศ” (Landforms of Thailand from space) เป็นแนวทาง

ศึกษา เพ่ือที่จะได้ข้อมูลอีกด้านหน่ึง ในการประกอบการศึกษาและวางแผนการอนุรักษ์พ้ืนที่เมืองโบราณ ให้มี

ความสอดคล้องกับภูมินิเวศแวดล้อมด้ังเดิมในการต้ังถิ่นฐานต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยดังน้ี 

1. เ พ่ือศึกษารวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา การต้ังถิ่นฐานในอดีต สํารวจ

สภาพแวดล้อมทางกายภาพปัจจุบัน รวมถึงศึกษามูลเหตุการเกิดแหล่งนํ้าในพ้ืนที่ของเมืองโบราณกันทรวิชัย 

2. เพ่ือหาแนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่

สําคัญทางประวิติศาสตร์เมืองโบราณกันทรวิชัย 

3. เพ่ือให้ชุมชนเกิดการตระหนัก หวงแหน เห็นคุณค่าความสําคัญของเมืองโบราณกันทรวิชัยอย่าง

แท้จริง รวมถึงเป็นข้อมูลให้ผู้นําท้องถิ่นนําไปวางแผนอนุรักษ์และพัฒนาร่วมกันกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยถึงแนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์

พ้ืนที่สําคัญทางประวัติศาสตร์เมืองโบราณกันทรวิชัย ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องหลัก ๆ อยู่ 

4 แนวคิดดังน้ี 1. แนวคิดเก่ียวกับการต้ังถิ่นฐานของชุมชนในอีสาน (Isan settlement) จากการศึกษาถึง

รูปแบบและองค์ประกอบในการต้ังถิ่นฐานของชุมชนในอิสาน พบว่ารูปแบบและองค์ประกอบทางกายภาพใน

การต้ังถิ่นฐานของชุมชนในอิสานน้ัน(แบบรวมกลุ่ม แบบแนวยาวและแบบกระจาย)ยังเป็นการสรุปและอธิบาย

รูปแบบชุมชนและลักษณะทางภูมิศาสตร์และกายภาพหลักๆในภาพรวมอย่างกว้างๆ (นา นํ้า โนน) โดยยังขาด

รายละเอียดย่อยเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ในเชิงภูมินิเวศแวดล้อมด้ังเดิมอยู่ 2. แนวคิดการเกิดแหล่ง

นํ้าในประเทศไทย แนวคิดน้ีได้อ้างอิงจากเอกสารตําราช่ือ “ธรณีสัณฐานประเทศไทยจากห้วงอวกาศ” 



  
  

  

                                                                                   นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

2173 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

(Landforms of Thailand from space) เป็นข้อมูลการสํารวจทางธรณีวิทยาผ่านเทคโนโลยีดาวเทียมนอก

โลก ซึ่งได้ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูปแบบของการเกิดแหล่งนํ้าในอีสานท่ีเป็นการยุบตัวของเกลือใต้ดินใน

ลักษณะ “การยุบตัวแบบวงแหวน”ซึ่งมีความละม้ายคล้ายคลึงกันกับรูปทรงของคูนํ้าคันดินของเมืองโบราณยุค

ทวารวดีในอีสานหลายแห่งด้วยกัน ซึ่งรวมถึงเมืองโบราณกันทรวิชัยแห่งน้ีด้วย โดยปรากฏหลักฐาน

ความสัมพันธ์ของการต้ังถิ่นฐานของเมืองกันทรวิชัยกับแหล่งนํ้าหลักของเมือง (หนองบัว) ซึ่งจากคําบอกเล่า

ของชาวเมืองเล่าว่าหนองน้ําแห่งน้ีมีความเค็มประหน่ึงมีเกลืออยู่ด้านล่างจะกินจะอาบก็ไม่เหมาะ และจากการ

สํารวจสอบถามคนในพ้ืนที่ก็พบว่าเมืองโบราณกันทรวิชัยเคยเป็นแหล่งต้มเกลือที่สําคัญในอดีตซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่

ที่ทําการต้มเกลือน้ันได้ลดบทบาทและมีจํานวนน้อยลงมาก 3. แนวคิดการอนุรักษ์พ้ืนที่ประวัติศาสตร์

(Historical conservation) แนวคิดน้ีจะช่วยในการวางกรอบและวางแผนอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโดยรวมให้มี

ความสอดคล้องกับพ้ืนที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สําคัญของเมืองโบราณ

กันทรวิชัย 4. แนวคิดเก่ียวกับความเป็นพ้ืนที่ศักด์ิสิทธ์ิ (Holy Grounds) แนวคิดน้ีมีความสําคัญในการอธิบาย

พ้ืนที่ทั้งในส่วนที่เป็นพ้ืนที่ทางความเช่ือที่มองไม่เห็นทางกายภาพชัดเจนและอธิบายพื้นที่ที่มีความสําคัญที่คง

อยู่มาต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 5. แนวคิดกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม (participation) แนวคิดน้ีถือ

เป็นแนวคิดหน่ึงที่มีความสําคัญที่สุดที่จะช่วยผลักดันกระบวนและข้อเสนอแนะในงานวิจัยให้เกิดความ

สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชนในเรื่องของการอนุรักษ์และการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่ชุมชนและ

สภาพแวดล้อมเมืองโบราณกันทรวิชัยต่อไป 

ขอบเขตของพ้ืนที่ศึกษาวิจัย(Site location) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงตําแหน่งพื้นที่ศึกษาวิจัย เมืองโบราณกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 
ที่มา : Google map 

เมืองโบราณกันทรวิชัย 

หนองบัว 
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ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานวิจัย 

1. การศึกษารวบรวมเอกสารข้อมูล แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

2. การสํารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของพ้ืนที่ การสัมภาษณ์ สอบถาม เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมและเพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษ์พ้ืนที่สําคัญทางประวัติศาสตร์  

3. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของพ้ืนที่  

4. การกําหนดกรอบแนวความคิดในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและเสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่เมืองโบราณกันทรวิชัย 

จากการศึกษาวิจัยพบว่าเมืองโบราณกันทรวิชัยยังคงมีปัญหาในการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ทาง

กายภาพ ซึ่งปัญหาน้ีจะส่งผลต่อการคงอยู่ซึ่งเอกลักษณ์และองค์ประกอบสําคัญของการต้ังถิ่นฐาน ซึ่ง

การศึกษาวิเคราะห์สามารถสรุปเป็นแนวทางการศึกษาทางกายภาพเพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนอนุรักษ์และ

การปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนเมืองโบราณกันทรวิชัยได้ดังน้ี 1 . การศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการต้ังถิ่น

ฐานของชุมชน 2. การศึกษาองค์ประกอบของทรัพยากรด้ังเดิมของพ้ืนที่กับการต้ังถิ่นฐาน 3 . การศึกษามูลเหตุ

ของการเกิดแหล่งนํ้าในอีสาน 4 .การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ที่มีความสอดคล้องเฉพาะกับพ้ืนที่น้ัน  ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของการตัง้ถิ่นฐานของชุมชนกับภูมนิิเวศล้อมดั้งเดมิในพื้นที่ลุ่มน้ําชีตอนกลาง 

 

 

 

 

 

ที่มา : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา isan settlement คณะสถาปัตย์ฯ มมส. 
       (ประสทิธิ์ สว่างศรี) 
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รูปที่ 3 แสดงรปูทรงของแหล่งน้ําในลักษณะตา่ง ๆ ในพื้นที่อสีานซ่ึงเกิดจากการยุบตัวของโดมเกลือใต้ดิน 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : “ธรณสีัณฐานประเทศไทยจากห้วงอวกาศ”โดย สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   
        กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ภาพการยุบตัวแบบวงแหวนของโดมเกลือใต้ดินทําให้เกิดแหล่ง
นํ้ามากมายในเขตพื้นที่ อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอด็ 

การยุบตัวของโดมเกลอืขนาดใหญ่ เกิดหนองหาน ที่เมอืงสกลนคร 
สอดคล้องกับตํานานพญานาคและธรณีสูบให้มนุษย์รู้จักเคารพ

ธรรมชาติ 

ภาพวงกลมแสดงการยบุตัวของโดม
เกลือใต้ดิน เกิดเป็นแหล่งนํ้ามากมาย
ในพื้นที่ของ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย ์

พื้นที่สีดําแสดงการยุบตัวของโดมเกลือใต้ดิน เกิดเป็น
แหล่งนํ้ามากมายในพื้นที่ของ จ.นครราชสมีา 
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รูปที่ 4 แสดงศาสนสถานที่สําคัญและโบราณวัตถุ )พระพิมพด์ินเผายุคทวารวดี(ในพื้นทีเ่มืองโบราณกันทรวิชัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 แผนที่แสดงระบบความสัมพันธ์ของแหล่งน้ําดั้งเดิมและตําแหน่งสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ์

ในบริเวณพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชยั 

 

 

 

 

ที่มา : อ.ประสิทธิ์ สว่างศร ีที่มา : การสํารวจและศกึษาวิจัย 
พระกรุกันทรวิชัย พิมพ์ใหญ่ 

วัดสุวรรณาวาส 
สิมเก่าวัดสุวรรณาวาส 

วัดพุทธมงคลแหล่งค้นพบพระพิมพ์ดินเผายุคทวารวดี 

สภาพหนองบัวในฤดูแลง้ แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์
ของแหล่งนํ้าในเมืองโบราณกันทรวิชัยได้เป็นอย่างดี หนองบัว 

(สัณนิษฐานว่าเกิด
จากการยุบตัวของ
โดมเกลอืใต้ดิน
ขนาดใหญ่) 

คูนํ้าคันดิน 

คูนํ้าคันดิน 

คูนํ้าคันดิน 
ลําราง 

ลําราง 

ลําราง 

คูนํ้าคันดิน 
หนอง 

ที่นา 

ที่นา 

ที่นา 

ที่นา 

ที่นา 

เมืองโบราณกันทรวิชัย 

สัญลักษณ์ 

สถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ที่มา : การสํารวจและการศึกษาวิจัย 

สภาพคูนํ้าคันดินปัจจุบัน 
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รูปที่ 6 แสดงสภาพอาคารพักอาศัยของชุมชนโดยทั่วไปในเขตพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัย 

 

 

 

 

 

รูปที่ 7 แสดงสภาพป่าชุมชนและพื้นที่นา )พท.รับน้ําหลาก(ในเขตพื้นที่เมืองโบราณกันทรวิชัยและพื้นที่โดยรอบ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 8 แสดงแนวทางการอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของพื้นที่เมอืงโบราณกันทรวิชยัและพื้นที่โดยรอบ 

 

 

 

พื้นที่อนุรักษ์เพื่อการเกษตรและรองรับน้ําหลาก พื้นที่อนุรักษ์เพื่อการเกษตรและรองรับน้ําหลาก 

ที่มา : การสํารวจและการศึกษาวิจัย 

ที่มา : การสํารวจและการศึกษาวิจัย 

พื้นที่อนุรักษ์เพื่อการเกษตรและรองรับน้ําหลาก 

พ้ืนท่ีควบคุมความสูงอาคารและรูปแบบสถาปัตยกรรมในเขตเมืองโบราณกันทรวิชัย 

พ้ืนท่ีอนุรักษ์ป่าชุมชนในเขตเมืองโบราณกันทรวิชัย 

อนุรักษ์แนวฮองนํ้าหนองบวั 

อนุรักษ์และฟื้นฟ ู
สภาพแวดล้อมแหล่งน้ําสาธารณะเมือง 

พ้ืนท่ีนันทนาการ 

ตําแหน่งพ้ืนท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์(แหล่งขุดคุ้นโบราณวัตถุและซากโบราณสถาน) 

อนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์แนวคูเมืองโบราณชั้นนอก 

อนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์แนวคูเมืองโบราณชั้นใน 

อนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์แนวคูเมืองโบราณชั้นนอก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวถนนสายหลักของพ้ืนที่ 

อนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์แนวคูเมืองโบราณชั้นใน 

สัญลักษณ์ 

ที่มา : งานศึกษาวิจัย 

เขตอนุรักษ์และควบคุมพิเศษในการใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตเมืองโบราณกันทรวิชัย 

พื้นที่อนุรักษ์เพื่อการเกษตรและรองรับน้ําหลาก พื้นที่อนุรักษ์เพื่อการเกษตรและรองรับน้ําหลาก 
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รูปที่ 9 แสดงผังแม่บทแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองโบราณกันทรวิชัยและพื้นที่โดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 แสดงตัวอย่างแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคูน้ําคันดินในเขตเมืองโบราณกันทรวิชยั 
ที่มา : งานศึกษาวิจัย 
 

อนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์แนวคูเมืองโบราณชั้นนอก 

ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่โบราณสถานแหล่งขุดค้นโบราณวัตถุสําคัญของเมืองอุ่มญาคู 

ปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่โบราณสถานแหล่งขุดค้นโบราณวัตถุสําคัญของเมือง(ลานโพธิ์วัดพระยืน) 

อนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์แนวคูเมืองโบราณชั้นนอก 

อนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์แนวคูเมืองโบราณชั้นใน 

แนวปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลัก 

อนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์พท.โดยรอบหนองบัว 

ควบคุมกายภาพอาคาร 
ควบคุมกายภาพอาคาร 

ควบคุมกายภาพอาคาร 

ควบคุมกายภาพอาคาร 
ควบคุมกายภาพอาคาร 

พื้นที่อนุรักษ์เพื่อการเกษตรและรองรับน้ําหลาก 

พื้นที่อนุรักษ์เพื่อการเกษตรและรองรับนํ้าหลาก 

พื้นที่อนุรักษ์เพื่อการเกษตรและรองรับน้ําหลาก 

ที่มา : งานศึกษาวิจัย 
 



  
  

  

                                                                                   นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

2179 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 แสดงตัวอย่างแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอุม่ญาคูในเขตเมืองโบราณกันทรวิชัย 

 

สรุปผล 

จากการศึกษาวิจัยพบว่าองค์ประกอบทางพ้ืนที่ที่มีคุณค่าในการอนุรักษ์และควรค่าแก่ส่งเสริมปรับปรุง

ภูมิทัศน์เพ่ือสร้างการรับรู้พ้ืนที่สําคัญและการคงอยู่ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้ังเดิมชองเมืองโบราณ

กันทรวิชัย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังน้ี 

1. ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สําคัญ ได้แก่ พ้ืนที่นาโดยรอบ (พ้ืนที่รับนํ้าหลาก) 

พ้ืนที่ป่าชุมชน (ป่าชุมชน ป่าดอนปู่ตา) แหล่งนํ้าสําคัญพ้ืนที่เก็บกักนํ้า (หนองบัว ลํานํ้า ฮองนํ้า) แหล่งเกลือ  

2. พื้นที่สําคัญทางประวัติศาสตร์การต้ังถ่ินฐานเมืองโบราณ ได้แก่ พ้ืนที่พุทธสถานโบราณ (วัดพุทธ

มงคล อุ่มญาคู) พ้ืนที่แหล่งค้นพบโบราณวัตถุ (พระพุทธรูปโบราณ พระพิมพ์ดินเผา แผ่นเงินดุน ใบเสมา) 

พ้ืนที่แหล่งนํ้าโบราณ (คูนํ้าคันดินโบราณ และหนองบัว) 

โดยสรุปแล้วงานวิจัยแนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพและแนวทางการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์เมืองโบราณกันทรวิชัยช้ินน้ี ยังพบว่ามีข้อจํากัดในการสรุปขอบเขตและตําแหน่งพ้ืนที่สําคัญทาง

ที่มา : งานศึกษาวิจัย 
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ประวัติศาสตร์และพ้ืนที่โบราณสถานที่ชัดเจน ส่วนหนึ่งน้ันเป็นเพราะพ้ืนที่เมืองโบราณกันทรวิชัยแห่งน้ี 

หน่วยงานกรมศิลปากรท่ีรับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ยังไม่ได้ทําการสํารวจขุดค้นพ้ืนที่สําคัญทางประวัติศาสตร์อย่าง

เป็นทางการในหลายพ้ืนที่อันเน่ืองมาจากพ้ืนที่สําคัญทางประวัติศาสตร์หลายพ้ืนที่อยู่ในเขตกรรมสิทธ์ิที่ดินของ

ชาวบ้านและขาดการเปิดเผยและให้ข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งอาจมาจากความรู้สึกไม่มั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยใน

อนาคตหากพ้ืนที่ดินอยู่อาศัยของตนเองถูกประกาศข้ึนทะเบียนเป็นเขตพ้ืนที่โบราณสถาน ดังน้ันรายงานสรุป

การสํารวจขอบเขตจากการขุดค้นพ้ืนที่สําคัญทางประวัติศาสตร์จึงขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ ทําให้การ

กําหนดแนวทางการอนุรักษ์และแนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองโบราณกันทรวิชัยในงานวิจัยครั้งน้ีจึงเป็น

การประมวลข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษารวบรวมข้อมูล เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เก่ียวข้องและการอ่านแผน

ที่ประกอบการลงสํารวจภาคสนาม สัมภาษณ์และสอบถามคนในพื้นที่เป็นหลัก โดยผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า

ข้อมูลของงานวิจัยช้ินน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการต่อยอดศึกษาสําหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของแนวทางการอนุรักษ์

พ้ืนที่ชุมชนเมืองโบราณอ่ืน ๆ รวมถึงเป็นส่วนกระตุ้นให้ท้องถิ่นเห็นความสําคัญและให้นําแผนและผังไปสู่การ

ปฏิบัติและอนุรักษ์อย่างจริงจังในการออกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็น

การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมด้ังเดิมของเมืองโบราณให้คงอยู่สืบไปอย่างย่ังยืน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยช้ินน้ีถือเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับการศึกษาในรายวิชาการออกแบบ

ชุมชนเมือง 1 และความพยายามในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนในรายวิชา “การ

ต้ังถิ่นฐานของชุมชนอีสาน”(isan settlement) ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาประวัติศาสตร์การต้ังถิ่นฐาน กลุ่มชาติ

พันธ์ุและภูมินิเวศแวดล้อมด้ังเดิม เพ่ือต่อยอดสู่กระบวนการออกแบบชุมชนเมือง (Urban design) ที่เป็น

รูปธรรมทางกายภาพ โดยงานวิจัยและบทความน้ีจะเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก

เอกสาร ตํารา รวมถึงข้อมูลจากบทความวิชาการในหนังสือ อนุสรณ์หลวงปู่ขาว เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคล ซึ่ง

เป็นศูนย์กลางมหาเจดีย์แห่งเมืองโบราณกันทรวิชัย ขอบคุณ อาจารย์ธงสิน ธนกัญญา และ ผศ.อมฤต หมวด

ทอง ที่คอยให้คําปรึกษาแนะนําที่ดีในเชิงลึกและได้อนุเคราะห์ข้อมูลเอกสารสําคัญ “ธรณีสัณฐานประเทศไทย

จากห้วงอวกาศ” (Landforms of Thailand from space) ซึ่งทําให้เช่ือมั่นว่า เกลือ นํ้า นา โนน และป่า มี

บทบาทสําคัญในเรื่องของภูมิศาสตร์การต้ังถิ่นฐานด้ังเดิมของชุมชนอีสานมาต้ังแต่โบราณกาลหลายพันปี ซึ่งถือ

เป็นข้อมูลการต่อยอดและเช่ือมต่อข้อมูลไปยังเรื่องราวอื่น ๆ ที่สําคัญในดินแดนอีสานต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
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ขอขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.พลเดช เชาว์รัตน์ คณบดีคณะสถาปัตย์ฯ มมส. ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเขียน

บทความในทุก ๆ ครั้งด้วยดีเสมอมา ขอบพระคุณบิดา มารดา มิตรสหายวิชาการท่ีจริงใจ สุดท้ายขอบูชา

พระคุณผืนดินและผืนนํ้าในแดนดินอีสานที่ก่อให้เกิดทุกสรรพสิ่งชีวิต 
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บทคัดย่อ 

บ้านดินท่ีปลูกสร้างด้วยระบบผนังรับน้ําหนักอิฐดินดิบ  เป็นระบบโครงสร้างท่ีง่ายต่อการเสียหายจากแรงแผ่นดินไหว 

จากสถิติในอดีตท่ีผ่านมาอาคารประเภทนี้ก่อให้เกิดการสูญเสียมากมายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ปัจจุบันพบการปลูกสร้างบ้าน

ดินในประเทศไทยจํานวนมาก  โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีทางภาคเหนือของประเทศ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวตาม

กฎหมายกําหนด งานวิจัยนี้เป็นการประเมินความสามารถในการต้านแรงแผ่นดินไหวของบ้านดิน เพ่ือหาสัดส่วนทาง

สถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกสร้างในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดยดําเนินการเก็บข้อมูลสัดส่วนบ้านดินจากการเก็บข้อมูล

ภาคสนามในพ้ืนท่ีภาคเหนือ และดําเนินการทดสอบความสามารถในการรับแรงแผ่นดินไหวด้วยโต๊ะท่ีปรับเอียงตามทฤษฎีแรง

สถิตเทียบเท่า  ท้ังนี้น้ําหนักของหุ่นจําลองจะถูกแปลงเป็นแรงกระทําด้านข้างเพ่ือประเมินความสามารถในการต้านแรง

แผ่นดินไหวของแต่ละรูปทรง ผลจากศึกษาทําให้ทราบสัดส่วนทางสถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับปลูกสร้างบ้านดินใน

บริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสําหรับประเทศไทย โดยควรมีสัดส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางของผังพ้ืน ต่อ ความสูงของผนัง เป็น   

1 : 0.82  

คําสําคัญ: บ้านดิน, อิฐดินดิบ, ต้านแผ่นดินไหว 

 

ABSTRACT 

Unreinforced adobe or mud-brick structures are weak when subjected to seismic forces. These 

types of buildings used in many locations throughout the world suffer severe damage from seismic forces 

and cause a vast number of deaths, especially in developing countries. Today, there are a lot of adobe 

buildings located in the northern part of Thailand. However, this area is a seismic risk zone according to 

the seismic map of Thailand. This research investigates the seismic experiments undertaken to evaluate 
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the results of the seismic performance of circular, square and rectangular adobe structures failure utilising 

a simple static-tilt-table. Static tilt tests were carried out to evaluate the seismic performance of these 

figures. The adobe house models subjected to a constant acceleration when tilted on a tilt-up table. The 

lateral component of model weight was used as a parameter to quantify the maximum seismic force for 

each model. The results given the suitable proportion for designing adobe buildings of 1 : 0.82  to resist 

earthquakes in the seismic zones of Thailand.  

Keywords: Adobe construction, mud-brick, earthquake resistance. 

 

บทนํา 

แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดิน อันเน่ืองมาจากการ

ปลดปล่อยพลังงานเพ่ือลดความเครียดที่สะสมไว้ในโลกออกมา เพ่ือปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ การ

สั่นสะเทือนดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายมากมาย ทั้งต่ออาคารบ้านเรือน ระบบเศรษฐกิจ ระบบ

สาธารณูปโภค รวมท้ังการสูญเสียชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการพังทลายของอาคาร โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงอาคารที่ ก่อสร้างด้วยระบบโครงสร้างผนังอิฐรับนํ้าหนักที่ไม่มีการเสริมเหล็ก (Unreinforced 

masonry structures) ประเภทของอาคารชนิดน้ีได้แก่ อาคารท่ีก่อสร้างด้วยผนังอิฐดินดิบ ผนังอิฐมอญ ผนัง

อิฐบล็อกประสาน และ ผนังคอนกรีตบล็อก เป็นต้น วัสดุก่อสร้างเหล่าน้ีมีค่าความต้านทานแรงดึง และค่า

ความเหนียวของวัสดุที่ตํ่า ส่งผลให้ผนังของอาคารเกิดการแตกร้าว และพังทลาย เมื่อมีแรงกระทําด้านข้างที่

เกิดจากแผ่นดินไหวเข้ากระทํา จากผลการสํารวจจํานวนผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงศตวรรษ

ที่ 20 พบว่าสาเหตุหลักมาจากการพังทลายของผนังอิฐ สูงถึงร้อยละ 65 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด ผนัง

อิฐดินดิบเป็นระบบผนังรับนํ้าหนักที่ทําให้เกิดการสูญเสียจากแผ่นดินไหวมากที่สุด เมื่อเทียบกับโครงสร้างผนัง

อิฐรับนํ้าหนักประเภทอ่ืนๆ (Smith 1941) เน่ืองด้วยผนังอิฐดินดิบเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น จึงเป็นวัสดุที่

นิยมนํามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศที่กําลังพัฒนา ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึง

เป็นประโยชน์ต่อบ้านดินที่ต้ังอยู่บนพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว เพ่ือลดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

ผู้ที่อยู่อาศัยบนพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว 

บ้านดิน (Adobe construction) มีการปลูกสร้างเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมทั้งเป็นที่พักสําหรับ

นักท่องเท่ียว บ้านดินส่วนใหญ่จะทําการก่อสร้างด้วยโครงสร้างระบบผนังรับนํ้าหนักอิฐดินดิบ (Adobe or 
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Mud-brick construction) โดยส่วนมากจะพบอาคารชนิดน้ีได้ทางบริเวณภาคเหนือและภาคกลางของ

ประเทศ เน่ืองด้วยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีต้ังไม่ไกลจาก Tectonic Active Area และมีรอยเลื่อน 

Semanga Fault ขนาดเล็กมากมาย ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวตลอดระยะเวลา 

1,500 ปีที่ผ่านมา (บุญยฉัตร 2544) โดยจากข้อมูลแผนที่บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย 

พบว่าพ้ืนที่ทางตอนเหนือ ใต้และตะวันตกของประเทศอยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง

ระดับน้อยถึงปานกลาง ระหว่าง V - VIII เมอร์คัลลี ซึ่งเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างที่

อ่อนแอต่อแรงแผ่นดินไหว โดยเฉพาะอย่างย่ิงบ้านอิฐดินดิบ ทั้งน้ีกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกกฎหมาย

ควบคุมอาคารในพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว 22 จังหวัด เพ่ือบังคับให้มีการออกแบบก่อสร้างอาคารให้สามารถ

รับแรงแผ่นดินไหวเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรมกําหนด โดยได้ระบุให้โครงสร้างอาคารจะต้องมีความ

เหนียวอย่างน้อยเทียบเท่าความเหนียวจํากัด (Limited Ductility) ตามที่ได้กําหนดในมาตรฐาน แต่เน่ืองด้วย

ผนังรับนํ้าหนักอิฐดินดิบเป็นโครงสร้างที่มีความเปราะ (Brittle structure) ซึ่งมีพฤติกรรมของโครงสร้าง

แตกต่างจากโครงสร้างที่มีความเหนียว เมื่อถูกกระทําภายใต้แรงจากแผ่นดินไหว (E. Leroy Tolles 2000) จึง

ทําให้ไม่อาจนําข้อกําหนดทางด้านวิศวกรรมดังกล่าวมาใช้กับอาคารประเภทนี้ได้ รวมทั้งการก่อสร้างบ้านดิน

โดยทั่วไป เจ้าของจะเป็นผู้ดําเนินการปลูกสร้างด้วยตนเอง (D.I.Y) ไม่ได้ใช้วิศวกรในการคํานวณโครงสร้าง 

(Non-engineering structures) และไม่ย่ืนขออนุญาตปลูกสร้างจากหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยใน

อาคารโครงสร้างอิฐดินดิบมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากแผ่นดินไหว  

งานวิจัยน้ีมุ่งศึกษาหาสัดส่วนทางสถาปัตยกรรมของบ้านดินที่เหมาะสม สําหรับปลุกสร้างบนพ้ืนที่

เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ด้วยวิธีการทดสอบกับโต๊ะที่ปรับเอียงตามทฤษฏีแรงสถิตเทียบเท่า (Tilt table testing) 

เพ่ือสร้างเกณฑ์ในการออกแบบและก่อสร้างบ้านดินที่เหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

ภัยแผ่นดินไหวในอนาคต 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการดําเนนิการวิจัย 

ในการประเมินความสามารถในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของโครงสร้างน้ัน โดยทั่วไปสามารถ

ดําเนินการทดสอบได้ 2 วิธี คือ วิธีพลศาสตร์ (Dynamic analysis) และวิธีแรงสถิตเทียบเท่า (Static 

analysis) (บุญฉัตร, 2551) สําหรับวิธีทางพลศาสตร์น้ัน เป็นการทดสอบพฤติกรรมทางพลศาสตร์ของ

โครงสร้างที่ เกิดขึ้นจริงในขณะเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นวิธีที่ ได้รับการยอมรับและนิยมใช้ในประเมิน
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ความสามารถในการต้านทานแรงแผ่นดินไหวของโครงสร้าง (Arros, 2003) แต่วิธีการทดสอบน้ีมีค่าใช้จ่ายใน

การดําเนินการที่สูงและขั้นตอนการทดสอบที่ยุ่งยาก ทําให้เกิดเป็นข้อจํากัดสําหรับทํางานวิจัยด้านแผ่นดินไหว 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับประเทศท่ีกําลังพัฒนาซึ่งขาดแคลนทั้งทุนทรัพย์และผู้เชี่ยวชาญ สําหรับวิธีแรงสถิตย์

เทียบเท่า โครงสร้างจะถูกประเมินจากกําลังรับแรงสถิตย์ที่กระทําในแนวนอน (Horizontal forces) แล้วทํา

การเปรียบเทียบกับสถิติแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่น้ันๆ ซึ่งวิธีน้ีมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการทดลองที่ถูกกว่า 

และขั้นตอนทดลองที่ไม่ยุ่งยาก การประเมินความสามารถในการต้านแรงแผ่นดินไหวของโครงสร้างด้วยวิธีแรง

สถิตย์เทียบเท่าน้ี สามารถแบ่งย่อยออกได้ 2 วิธีคือ วิธีคํานวณจากสมการแรงสถิตย์เทียบเท่า (Equivalent-

static-force analysis) และ วิธีการทดสอบด้วยโต๊ะที่ปรับเอียง (Static tilt-table testing)  สําหรับวิธี

คํานวณจากสมการแรงสถิตย์เทียบเท่าน้ัน มีระบุไว้ในมาตรฐานการออกแบบอาคารสําหรับต้านแรง

แผ่นดินไหวของประเทศต่างๆ เช่น กฎกระทรวงฉบับที่ 49 พ.ศ.2540 ของประเทศไทย มาตรฐานออสเตรเลีย 

AS 1170.4 เป็นต้น โดยวิธีน้ีใช้สมมติฐานที่ว่าแรงเฉือนที่ฐานของโครงสร้าง (V) สามารถคํานวณได้จากตัวแปร

ต่างๆ ตามสมการด้านล่างน้ี 

1 1( ) /p h pV k Z C T S W     (Standards Australia, 2007)  (1) 

โดย  

pk  = Probability factor for the annual probability of exceedance  

          = 1 (for an annual probability of exceedance 1/500)  

Z   = Hazard factor (ground acceleration) for specific locations 

1( )hC T = Spectral shape factor dependent on sub soil and period 

   = Ductility factor = 1.25 (สําหรับผนังอิฐดินดิบ) 

pS  = Structural performance factor = 0.77 (สําหรับผนังอิฐดินดิบ) 

      1W  = นํ้าหนักโดยรวมของโครงสร้าง 

ทั้งน้ีการคํานวณด้วยวิธีแทนค่าในสมการดังกล่าว มีข้อจํากัดที่นําไปใช้ได้เฉพาะอาคารที่มีรูปทรง

ปกติและวัสดุก่อสร้างมาตรฐานเท่าน้ัน เน่ืองจากการคํานวณหาค่าความถ่ีธรรมชาติของอาคาร ( 1( )hC T ) 

สําหรับรูปทรงอาคารที่ผิดปกติ หรือใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่มีมาตรฐานควบคุม เช่น อิฐดินดิบ เป็นต้น มีขั้นตอน
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คํานวณหาค่าความถ่ีอาคารที่ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูงส่วนในกรณีของวิธีทดสอบด้วยโต๊ะที่ปรับเอียงน้ัน เป็น

วิธีทดสอบหุ่นจําลองที่ใช้วัสดุจริง เพ่ือหาค่าแรงเฉือนสูงสุด (Maximum tensile strength) ที่ทําให้โครงสร้าง

อาคารเกิดการวิบัติ ซึ่งไม่มีค่าความถี่ของอาคารมาเก่ียวข้องกับการทดลอง จึงสามารถทดสอบได้ทั้งอาคาร

รูปทรงปกติและไม่ปกติ  

สําหรับวิธีทดสอบด้วยโต๊ะที่ปรับเอียงน้ัน โครงสร้างของหุ่นจําลองจะถูกกระทําจากแรงกระทํา

ด้านข้าง (Horizontal force, HF) ที่เกิดจากนํ้าหนักของโครงสร้าง (W1) คูณด้วยมุม sin ของโต๊ะปรับเอียง

ตามสมการ (Jinwuth et al., 2010) ดังน้ี 

 

1sinHF W                       (2) 

ในรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงการแปลงนํ้าหนักของหุ่นจําลอง (W1) ไปเป็นแรงกระทําด้านข้าง (HF) 

เมื่อโต๊ะที่ปรับเอียงถูกยกข้ึนที่มุมองศาเท่ากับ   ซึ่งเทียบได้กับแรงกระทําด้านข้างจากแผ่นดินไหวที่เกิด

ขึ้นกับโครงสร้างในสถานการณ์จริง  

 

V = HF 

รูปที่ 1 แสดงแนวคิดของการทดสอบความสามารถในการต้านแรงแผ่นดินไหวด้วยวธิีโต๊ะที่ปรับเอียง 

ดังน้ันเมื่อหุ่นจําลองถูกยกเอียง จนถึงจุดที่สังเกตเห็นได้ถึงการวิบัติของโครงสร้าง น้ันแสดงให้เห็น

ถึงความสามารถในการรับแรงกระทําด้านข้างสูงสุดของโครงสร้าง ที่เกิดจาก ณ มุมองศานั้น และสามารถนําไป

ประเมินความสามารถในการรับแรงแผ่นดินไหวของหุ่นจําลองได้ 

อย่างไรก็ตามงานวิจัยน้ีดําเนินการทดลองหาสัดส่วนทางสถาปัตยกรรมเฉพาะบ้านดินรูปทรงกลม

เท่าน้ัน เน่ืองจากผู้วิจัยได้ทําการทดลองเปรียบเทียบบ้านดินระหว่างรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปทรงกลม 

(Jinwuth et al., 2010)  พบว่าบ้านดินทรงกลมสามารถรับแรงกระทําด้านข้างได้มากกว่าบ้านดินรูปทรง
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สี่เหลี่ยมจัตุรัส งานวิจัยน้ีจึงเลือกทําการทดลองบ้านดินรูปทรงกลม เพ่ือให้ได้รูปทรงที่สามารถต้านแรง

แผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

1. หุ่นจําลองบ้านอิฐดินดิบทรงกลม 

หุ่นจําลองบ้านอิฐดินดิบทรงกลม มาตราส่วน 1:3 จํานวน 7 หลัง ถูกสร้างจากอิฐดินตากแห้ง

จํานวนประมาณ 400 ก้อนต่อหลัง (จํานวนอิฐแต่ละหลังไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสัดส่วน) โดยขนาดของอิฐย่อส่วน

มาจากขนาดอิฐดินดิบที่นิยมใช้ในเมืองไทย ขนาด 300 x 200 x 100 มิลลิเมตร (Uthai Phat Ra Kun, 2004) 

อิฐแต่ละก้อนมีนํ้าหนักประมาณ 375 กรัม ส่วนผสมของอิฐดินดิบประกอบไปด้วย ดิน 2 ส่วน ทราย 2 ส่วน 

และแกลบข้าว 1 ส่วน จากผลการทดสอบความสามารถในการรับแรงอัดของอิฐดินดิบดังกล่าว พบว่ามีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 667 kPa หลังจากที่อิฐดินดิบทั้งหมดแห้งสนิทจากการตากแดด จึงนํามาก่อเป็นผนังอิฐดินทรงกลม 

สําหรับดินก่อที่ใช้ในการประสานระหว่างอิฐแต่ละก้อน ใช้ส่วนผสมเดียวกับการทําอิฐดินดิบแต่มีความเหลว

กว่า ซึ่งมีความหนาของดินก่อเท่ากับ 10-12 มิลลิเมตร โดยรายละเอียดขนาดของหุ่นจําลองแสดงไว้ตามตาราง

ที่ 1 เมื่อก่อผนังอิฐดินดิบได้ตามความสูงที่ต้องการ หุ่นจําลองจะถูกนํามาตากแดด ทิ้งไว้จนกว่าผนังจะแห้ง

สนิท รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการก่อสร้างหุ่นจําลองอิฐดินดิบรูปทรงกลม 

ตาราง 1 : รายละเอียดขนาดของหุ่นจําลองผนงัอิฐดินดิบทรงกลม 

Model 

set 

Wall 

thickness 

(mm) 

Diameter 

(m) 

Wall 

height 

(m) 

Roof 

height 

(m) 

Roof load 

pressure 

(kN/m2) 

Total 

roof 

load 

(kN) 

Total 

wall load 

(kN) 

1A 31 1.2 0.82 0.94 2 2.25 1.56 

2A 31 1.2 0.82 1.00 3 3.38 1.55 

3A 31 1.2 0.82 1.06 4 4.51 1.55 

2C 31 1.4 0.82 0.94 2 2.25 1.82 

3C 31 1.0 0.82 0.94 2 2.25 1.29 

2D 31 1.2 0.96 1.08 2 2.25 1.82 

3D 31 1.2 0.67 0.79 2 2.25 1.27 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

2188 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

   

(1)               (2) 

   

(3)                     (4) 

รูปที่ 2 แสดงลําดับขั้นตอนการก่อสร้างผนังอฐิดินดิบรูปทรงโค้ง 

หลังจากที่ผนังหุ่นจําลองแห้งสนิท หุ่นจําลองจะถูกติดต้ังหลังคาแผ่นไม้อัด และวางถุงทรายไว้

บริเวณด้านบน เพ่ือเพ่ิมนํ้าหนักของหลังคาให้ได้เท่ากับ 2.25 kN ทั้งน้ีเพ่ือจําลองรูปแบบการรับนํ้าหนักของ

ผนังหุ่นจําลองให้เหมือนกับอาคารต้นแบบที่มีนํ้าหนักหลังคากระทํา รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการติดต้ังหลังคา 

   

รูปที่ 3 แสดงติดตั้งหลังคาและถุงทรายก่อนทําการทดสอบ 
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2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

2.1 โต๊ะที่ปรับเอียง (Tilt table) 

โต๊ะที่ปรับเอียงถูกออกแบบและสร้างขึ้นเพ่ือทดสอบความสามารถในการรับแรงแผ่นดินไหว (รูป

ที่ 4) ตามหลักทฤษฏีแรงสถิตย์เทียบเท่า โดยดําเนินการก่อสร้างที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร พ้ืนโต๊ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกสร้างขึ้นจากเหล็กแผ่น หนา 5 มิลลิเมตร ขนาด 1.5 เมตร x 1.5 เมตร 

โดยมีแผ่นเหล็กลายตารางความหนา 2 มิลลิเมตร วางเช่ือมติดกับพ้ืนโต๊ะด้านบน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ

ยึดเกาะระหว่างแผ่นเหล็กกับอิฐดินดิบสําหรับการสร้างผนังหุ่นจําลอง แม่แรงไฮดรอลิกขนาด 2 ตัน ถูกติดต้ัง

ไว้บริเวณด้านใต้ของโต๊ะเหล็ก สําหรับยกพ้ืนโต๊ะให้เอียงหน่ึงด้าน ดังแสดงไว้ตามรูปที่ 2 แผ่นพลาสติกรัศมีครึ่ง

วงกลมถูกติดต้ังไว้ด้านข้างกับตัวพ้ืนโต๊ะ เพ่ือแสดงมุมองศาของพ้ืนระหว่างการยกทดสอบ โดยโต๊ะที่ปรับเอียง

น้ีสามารถยกเอียงทํามุมได้สูงสุด 55 องศา แผ่นเหล็กแบนความหนา 2 มิลลิเมตร สูง 5 เซนติเมตร ดัดโค้งตาม

รัศมีของหุ่นจําลองและถูกเช่ือมติดต้ังฉากกับตัวพ้ืนโต๊ะ เพ่ือป้องกันการวิบัติจากแรงเฉือนบริเวณฐานของ

หุ่นจําลองในขณะยกเอียง ซึ่งกรณีการวิบัติดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับอาคารประเภทน้ีในเหตุการณ์แผ่นดินไหว

จริง 

 

รูปที่ 4 รายละเอียดขนาดของโต๊ะที่ปรับเอียงที่ออกแบบและสร้างขึ้นสาํหรับการทดลอง 

 

2.2 วิธีการทดลอง 

หลังจากที่หุ่นจาํลองได้รับการติดต้ังหลังคาเป็นที่เรียบร้อย โต๊ะที่ปรับเอียงจะค่อยๆ ถูกยกขึ้นเริ่ม

จากมุม 0 องศา ตามรูปที่ 5(1) จนกระทัง่ปรากฏให้เห็นรอยร้าวบริเวณผนังด้านบนของหุ่นจําลอง ตามรูปที่ 
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5(2) และเมื่อเพ่ิมองศาของโต๊ะที่ปรับเอียงพบว่ามีรอยร้าวเพ่ิมขึ้นที่ผนังด้านตรงข้ามกับรอยแรก สุดท้าย

หุ่นจําลองพังทลายทั้งหมดเมือ่โต๊ะปรับมุมเอียงถูกยกเอียง ตามรูปที่ 5(4) องศาที่หุ่นจําลองเกิดการวิบัติ นํามา

คํานวณแรงเฉือนสูงสุดที่ฐาน หรือแรงกระทําด้านข้างสูงสุด ตามสมการที่ (2)  

    

(1)          (2) 

   

(3)          (4) 

รูปที่ 5 การทดสอบด้วยโต๊ะที่ปรับเอียง  

ผลการวิจัย  

จากผลการทดสอบความสามารถในการรับแรงแผ่นดินไหวของหุ่นจําลองบ้านอิฐดินดิบทรงกลม

ทั้ง 7 หลัง (ตามตารางที่ 2) พบว่าสัดส่วนของหุ่นจําลองแบบ #3D น้ันมีความสามารถรับแรงกระทําด้านข้าง

มากท่ีสุด ทั้งน้ีหากพิจารณาจากสัดส่วนของหุ่นจําลองแบบ #3D น้ันพบว่าเป็นหุ่นจําลองที่ความสูงและ

นํ้าหนักของผนังน้อยที่สุด  
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ตารางที่ 2 : ผลการทดลององศาที่เกิดรอยร้าวแสดงการวิบัตขิองหุ่นจําลอง 

 
CASE 

#1A 

CASE 

#2A 

CASE 

#3A 

CASE 

#2C 

CASE 

#3C 

CASE 

#2D 

CASE 

#3D 

First crack Angle 29 25 21 31 29 28 34 

        

 

ทั้งน้ีจากสัดส่วนของหุ่นจําลองแบบ #3D เมื่อเทียบกับสัดส่วนอาคารขนาดจริง พบว่าความสูงของ

ผนังน้ันจะมีความสูงเพียง 2 เมตรเท่าน้ัน ซึ่งไม่เหมาะสําหรับการอยู่อาศัย เน่ืองจากฝ้าเพดานน้ันเต้ียเกินไป 

ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยภายในอาจเกิดความรู้สึกอึดอัด ดังน้ันผู้วิจัยจึงเลือกใช้สัดส่วนของหุ่นจําลองแบบ #3C ที่มี

ความสามารถในการรับแรงกระทําด้านข้างที่สูงรองมาจากหุ่นจําลองแบบ #3D ซึ่งสัดส่วนของหุ่นจําลองแบบ 

#3C น้ันจะมีความสูงของผนังประมาณ 2.46 เมตรของอาคารสัดส่วนจริง ซึ่งเป็นความสูงในการอยู่อาศัยที่

เหมาะสม 

 

สรุปผล  

จากผลการวิจัยสามารถสรุปสัดส่วนทางสถาปัตยกรรมบ้านดินที่เหมาะสมสําหรับปลูกสร้างบนพ้ืนที่

เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวได้ ว่า บ้านดินรูปทรงกลมที่สามารถรับแรงแผ่นดินไหวได้ดี น้ันควรมีสัดส่วน

เส้นผ่าศูนย์กลางของผังพ้ืน (เมตร) ต่อ ความสูงของผนัง (เมตร) เป็น 1 : 0.82 สําหรับกรณีผนังอิฐหนา 30 

เซนติเมตร เช่น ผังพ้ืนบ้านมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 เมตร ควรมีความสูงของผนังอยู่ที่ 2.46 เมตร เป็นต้น โดย

บ้านดินที่มีนํ้าหนักของอาคารน้อยจะสามารถต้านแรงแผ่นดินไหวได้ดีกว่าบ้านดินที่มีนํ้าหนักของอาคารมาก 

โดยนํ้าหนักของอาคารน้ันนอกจากน้ําหนักที่มาจากผนังดินแล้ว ยังรวมถึงนํ้าหนักของหลังคาและช่องเปิด ซึ่ง

ส่งผลต่อนํ้าหนักโดยรวมของอาคาร ดังน้ันผู้ที่ต้องการก่อสร้างบ้านดินบนพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว จึงควรใช้

ชนิดหลังคาที่มีนํ้าหนักเบา เช่น หลังคาจาก กระเบ้ืองเมทัลชีท เป็นต้น และควรเจาะผนังให้มีช่องเปิดมากที่สุด

เท่าที่จะทําได้ เพ่ือลดน้ําหนักโดยรวมของอาคาร ซึ่งจะส่งผลให้บ้านดินน้ัน สามารถต้านแรงแผ่นดินไหวได้ดี 

 

 

 



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

2192 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่ให้การ

สนับสนุนอุปกรณ์ในการทําวิจัย รวมท้ังนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีส่วนร่วมในการสร้างหุ่นจําลอง

สําหรับงานวิจัยน้ี 

เอกสารอ้างอิง 

สัจจา บุญยฉัตร. (2554). การออกแบบโครงสรา้งเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว. กรงุเทพฯ, บริษัท พี.เอ.ลิฟวิง่ จํากัด. 

Arros, J. K. (2003). Dynamics of structures. Earthquake engineering handbook. W.-F. Chen and C. 

Scawthorn. Florida, CRC Press LLC: 3-1. 

Jinwuth, W., B. Samali, et al. (2010). A Study into the earthquake resistance of circular adobe 

buildings using static tilt tests. Paper presented at the meeting of the 2010 AEES 

Conference. Perth, The Australian Earthquake Engineering Society. 

E. Leroy Tolles, E.E.K., et al. (2000). Seismic Stabilization of Historic Adobe Buildings : Final report of 

the Getty Seismic Adobe Project, The Getty Conservation Institute, Los Angeles. 

Smith, J.W. 1941, Vibration of Structures: applications in civil engineer design, J.W. Arrowsmith Ltd, 

Bristol. 

Standards Australia (2007). AS1170.4: Structure design Actions Part 4 : Earthquake Actions in 

Australia. Sydney, Australia, Standards Australia: 23. 

Uthai Phat Ra Kun, T. (2004) Build house from earth, Fueangfa printing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  

                                                                                  นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

2193 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

กระบวนการในการออกแบบ “บ้านรมิบึง” 
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บทคัดย่อ 

“บ้านริมบึง” เป็นบ้านพักอาศัยท่ีอยู่ในเขตชุมชน ออกแบบโดย กรธิชา อุ่นไพร ต้ังอยู่ท่ี อําเภอบางระกํา จังหวัด

พิษณุโลก พ้ืนท่ีใช้สอย 300 ตารางเมตร เร่ิมก่อสร้างไปแล้วประมาณ ร้อยละ 80  คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 โจทย์ท่ี

ได้รับจากลูกค้าคือต้องการให้บ้านริมบึงนี้เป็นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ประกอบด้วย พ้ืนท่ีพักผ่อนสําหรับครอบครัว และพื้นท่ี

สําหรับการใช้งานตามปกติท่ีบ้านพักอาศัยท่ัวไปพึงมี เนื่องด้วยด้านหน้าของท่ีต้ังโครงการมีมุมมองท่ีดี เพราะติดกับบึงท่ีใช้ใน

การเก็บน้ําของอําเภอบางระกํา มีถนนเข้าถึงโครงการท้ังด้านหน้าและด้านหลัง เจ้าของบ้านจึงอยากให้ตัวบ้านมีมุมมองท่ีดี แต่

เนื่องด้วยท่ีดินมีขนาด 64 ตารางวา เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง 16 เมตร ยาว 16 เมตร รวมกับความต้องการพื้นท่ีใช้สอยแบบ

เต็มประสิทธิภาพของท่ีดินท่ีมี ตัวอาคารจึงข้ึนมาในรูปแบบของกล่องสี่เหลี่ยมท่ีเกือบจัตุรัสแบบเต็มพ้ืนท่ี ก่อนทําการออกแบบ

สถาปัตยกรรมได้ทําการศึกษาถึงกระบวนการในการออกแบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้ใช้สอย การวิเคราะห์ความต้องการขนาด

พ้ืนท่ีใช้สอย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพ้ืนท่ีใช้สอย และการวิเคราะห์ท่ีต้ังโครงการ แล้วสถาปนิกจึงค่อยกําหนด

แนวความคิดในการออกแบบ โดยใส่ความเป็นธรรมชาติเข้าไปใจกลางตัวบ้าน เพ่ือให้อาคารอยู่สบายมากขึ้น เข้ากับสภาพ

อากาศในเขตร้อนชื้น เพ่ิมสุนทรียภาพในการอยู่อาศัย และทําให้ท่ีว่างภายในบ้านมีความน่าสนใจมากข้ึนอีกด้วย ในส่วนของ

ตัวอาคารใช้สีขาวเป็นส่วนใหญ่และใช้สีเทาร่วมด้วยในบางพ้ืนท่ี โดยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัส วางอยู่บนเนินดินท่ีมีความสูง

ประมาณ 1 เมตร เชื่อมต่อไปกับบึงด้านหน้าท่ีต้ังโครงการ เสมือนว่าอาคารเป็นกล่องสําหรับอยู่อาศัยท่ีเปิดรับมุมมองท่ี

สวยงาม เปิดรับแสงธรรมชาติ เกิดการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ เปิดรับความเย็นจากพ้ืนดิน และความเขียวสดชื่นจาก

ต้นไม้ โดยมีชุมชนโดยรอบเป็นฉากหลัง ส่วนพักผ่อนของตัวบ้าน มีท้ังระดับเดียวกับพ้ืนดินท่ียกข้ึนมาและในระดับพ้ืนชั้นสอง 

เนื่องจากต้องการให้มีมุมมองท่ีหลากหลายเม่ือมองไปยังบึงท่ีอยู่เบื้องหน้า กล่องสี่เหลี่ยมท่ีเสียบความเป็นธรรมชาติเข้าไปตรง

กลางอาคารขนานตลอดความยาวของตัวบ้านออกแบบให้ฝ้าเพดานสูงเป็นสองเท่าของอาคารพักอาศัยท่ัวไป และมีช่องเปิด
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แบบเต็มพ้ืนท่ี เพ่ือให้ส่วนนี้ดูสูงโปร่งรับแสง ลม เห็นวิวได้กว้างโดยไม่มีอะไรมาบดบัง และยังเป็นจุดเชื่อมระหว่างส่วนต่าง ๆ

ของตัวบ้านเข้าด้วยกันท้ังในแนวราบและแนวตั้ง ส่วนทึบของอาคารทําหน้าท่ีป้องกันความร้อนและช่องเปิดกระจกใสทําหน้าท่ี

ในการเชื่อมต่อปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพ้ืนท่ีภายในสู่ภายนอก สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่าง

ตรงไปตรงมา หลังคาทรงปั้นหยาและชายคาย่ืนยาวเหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทย ช่วยกันแดดกันฝนได้ในทุกด้านของ

ตัวอาคาร เจ้าของบ้านได้กล่าวกับผู้ออกแบบว่า “ตกหลุมรักบ้านหลังนี้ต้ังแต่เห็นแบบคร้ังแรก มีการแก้ไขแบบน้อยมากส่วน

ใหญ่จะเป็นการพัฒนารายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในบางส่วนเพ่ือให้ตรงกับพฤติกรรมการใช้งานเท่านั้น ชอบการจัดวาง

ตําแหน่งห้องท่ีคํานึงถึงทิศทางแดดลมฝนและมีมุมมองสู่บึงท่ีสวยงาม และเนื่องจากตนเองอยู่อาศัยในตึกแถวมาต้ังแต่เด็กจึงทํา

ให้ชอบโถงเปิดโล่งตรงกลางบ้านมากเป็นพิเศษ ถึงแม้ว่าบ้านจะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็รู้สึกได้ว่าจะต้องอยู่สบาย ใช้สอย

ได้ดี และมีสุนทรียภาพ” 

คําสําคัญ:  บ้านพักอาศัยในเขตชุมชน, สถาปัตยกรรม, อยู่สบายด้วยวิธีธรรมชาติ, บ้านริมบึง 

 

ABSTRACT 

Baan Rim Bueng is a residential building located in the urban area and designed by Miss. 

Kornticha Oonprai. Its site is in Bang Rakam district, Phitsanulok. The total building area is 300 sq.m. The 

construction of this house will be completed in 2017. So far, about 80% of construction work has been 

finished. Required by the clients, this 2-story house comprises living area and other areas. Due to its good 

location facing the reservoir, they also desire to have good viewpoint from the house. However, the 

physical constraints of this site, which is quite small with the area of 64 sq.wa. and has square shape of 16 

m x 16 m, shape the building form into a cube for maximizing the building area. The architectural design 

process includes user analysis, area requirement analysis, functional area relationship analysis, and site 

analysis. Next step is the formulation of the design concept, which is to insert nature into the center of 

the house. With this design concept, not only the comfortable living environment suitable for tropical 

climate is created, but also the aesthetic of living can be enhanced through intriguing interior spaces. 

Most of building elements are white with some gray components. The cube-shape building is sited on the 

1 m-high mound, creating the connection to the reservoir in front of the house. Therefore, Baan Rim 

Bueng becomes a living cube exposing to the beautiful landscape and natural light. It is designed for 

allowing natural ventilation and taking advantage from the cooling effect of the soil below and the 

surrounding greenery with Bang RaKam community as the background of the house. Living areas are both 

on the elevated floor and the second floor. To provide diverse viewpoints, this cube-shape house is 
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inserted by the nature core envisioned as a continuous green strip that runs through the building. With 

double volume and large opening from the ceiling to the floor, the nature core creates the spacious and 

open space, which allows wind to flow throughout the house and a visual connection to the 

surroundings. Building walls without openings can prevent heat entering the house while those with 

openings acts as the interconnecting space between the exterior and interior environment. Hip roof with a 

large overhang is selected to suit hot and humid climate of Thailand. They help to effectively protect the 

house from sunlight and rainfall. The house owners told the architect that “they are in love at the first 

sight with this house design and they don’t need any major changes. Only minor changes in some details 

are required to fit their behaviors. They like the way how each area is oriented with the consideration of 

local climate and existing viewpoints to the reservoir. As they lived in the row house when they were 

young, they like to live in a house with the open court at the center of the house. Although the house 

has not finished yet, they know that this house will be comfortable and give them aesthetic 

experiences”. 

Keyword: Home in the community, Architecture, Passive Design, Baan Rim Bueng 

 

บทนํา 
 

เน่ืองจากบ้านเดิมของเจ้าของบ้านเป็นอาคารพาณิชย์ จึงอยากมีบ้านที่มีบริเวณและพ้ืนที่ในการทํา

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้สัมผัสกับบรรยากาศและธรรมชาติโดยรอบบ้าง จึงซื้อที่ดินเปล่าขนาดพอเหมาะสําหรับ

สร้างบ้านขนาด 64 ตารางวา (กว้าง 16 เมตร ยาว 16 เมตร) สําหรับตนเองและแม่ อยู่ที่อําเภอบางระกํา 

จังหวัดพิษณุโลก โดยมีขนาดพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร ซึ่งถือเป็นบ้านขนาดกะทัดรัดที่ตอบทั้ง

โจทย์เรื่องพ้ืนที่และราคาในการปลูกสร้าง ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ที่ดินแบบเต็มประสิทธิภาพ และอยู่ห่างจากบ้าน

เดิมไม่ไกลนักเพราะยังคงต้องค้าขายอยู่ที่ตึกเดิม โดยด้านหน้าของที่ดินผืนน้ีเป็นทิศตะวันออกติดกับบึงที่เป็นที่

เก็บนํ้าของตัวอําเภอ ซึ่งเป็นมุมมองที่สวยงามและมีชุมชนโดยรอบเป็นฉากหลัง ถนนตัดผ่านทั้งด้านหน้าและ

ด้านหลังของที่ต้ังโครงการซึ่งเป็นทิศตะวันตกและไม่มีมุมมองที่ดีนัก ลักษณะของพ้ืนที่บริเวณที่ต้ังโครงการน้ัน

เป็นเนินดิน (Contour) ที่มีความสูงประมาณ 1 เมตร จากการถมดิน นับว่าที่ต้ังโครงการมีความเหมาะสมมาก

สําหรับก่อสร้างบ้านพักอาศัยสําหรับครอบครัวขนาดเล็กที่ต้ังอยู่ในเขตชุมชน 
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 ผู้ออกแบบจึงมีแนวความคิดในการใช้สอยพ้ืนที่ให้เต็มประสิทธิภาพ โดยเว้นเพียงระยะถอยร่นตาม

กฎหมายเท่าน้ัน และวางตัวอาคารตรงกลางเต็มพ้ืนที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัส แล้วใส่ความเป็น

ธรรมชาติเข้าไปใจกลางตัวบ้าน เพ่ือให้อาคารอยู่สบายมากขึ้น เข้ากับสภาพอากาศในเขตร้อนช้ืน และเพ่ิม

สุนทรียภาพในการอยู่อาศัย และมีความเช่ือมต่อไปยังบึงด้านหน้าที่ต้ังโครงการ 

 ในส่วนของพ้ืนที่ใช้สอย นอกจากความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยพ้ืนฐานที่บ้านพักอาศัยทั่วไปพึงมี ซึ่งได้แก่ 

ห้องรับแขก ห้องน่ังเล่นของครอบครัว ห้องรับประทานอาหาร พ้ืนที่ประกอบอาหาร ห้องนอน 3 ห้อง 4 

ห้องนํ้า ห้องเก็บของแล้ว เจ้าของบ้านยังต้องการพ้ืนที่ก่ึงภายนอกภายใน เป็นพ้ืนที่ในการนั่งเล่น พักผ่อน 

ทํางาน พบปะสังสรรค์ที่มีความหลากหลายของสมาชิกในครอบครัว และได้สัมผัสกับธรรมชาติโดยรอบได้มาก

ขึ้น เน่ืองจากติดกับบึงซึ่งทําให้เกิดบรรยากาศและเป็นมุมมองที่ดี จึงออกแบบให้มีทั้งพ้ืนที่สวน ชาน ระเบียง 

เพ่ือใช้ทํากิจกรรมดังกล่าว 

ขั้นตอนและระเบียบวิธีทีใ่ชใ้นการทาํงาน (Procedure and Methodology) 

 ขั้นตอนในการทํางานเป็นไปตามกระบวนการในการออกแบบ (Design Process) ซึ่งประกอบไปด้วย 

การวิเคราะห์ผู้ใช้สอย การวิเคราะห์ความต้องการพ้ืนที่ใช้สอย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอย การ

วิเคราะห์ที่ต้ังโครงการ กรอบแนวความคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธ์ิของงานสร้างสรรค์ และการ

พัฒนาแบบสถาปัตยกรรม 

การวิเคราะหผ์ู้ใชส้อย (User Analysis)  

ผู้ใช้สอยหลัก ๆ ภายในบ้านหลังน้ีมีเจ้าของบ้านเองซึ่งเป็นสาวโสดชอบเลี้ยงแมว นาน ๆ ครั้งจะ

ทําอาหารเองจึงต้องการแค่ครัวขนาดเล็ก และพ้ืนที่เตรียมอาหารว่างบริเวณห้องทานอาหาร และพ้ืนที่พักผ่อน

กับทํางาน เพราะนอกจากการค้าขายแล้วเจ้าของบ้านยังมีงานอดิเรกคือเป็นนักเขียนจึงต้องการให้มีพ้ืนที่

ทํางานที่มีบรรยากาศสบาย ๆ มีมุมมองที่ดีรู้สึกผ่อนคลายได้แม้ในเวลาทํางาน อาศัยอยู่กับคุณแม่สองคนซึ่งมี

อายุมากแล้วและชอบปลูกต้นไม้ จึงต้องการห้องนอนที่ช้ัน 1 ที่เช่ือมกับพ้ืนที่สวนได้ดี ถึงแม้จะเหลือพ้ืนที่รอบ

บ้านในการจัดสวนไม่มากนักก็ตาม และจะมีเพ่ือนและญาติพ่ีน้องแวะเวียนมาหาบ้างเป็นครั้งคราว  

จากความต้องการเริ่มแรกและรูปแบบการใช้ชีวิตรวมถึงความชอบของเจ้าของบ้านดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

น้ัน พบว่านอกจากองค์ประกอบพ้ืนฐานของบ้านพักอาศัยทั่วไปที่ยังคงต้องออกแบบให้ตอบสนองความ

ต้องการของทุกคนในบ้านแล้ว พ้ืนที่สําหรับน่ังเล่น พักผ่อนของครอบครัว และพ้ืนที่ทํางานอดิเรก คือพ้ืนที่ที่
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ต้องการมากเป็นพิเศษอยากให้มีทั้งภายในและก่ึงภายในภายนอกอาคาร ทั้งช้ัน 1 และ ช้ัน 2 ของตัวบ้าน 

เพ่ือให้มีมุมมองสู่ภายนอกและภายใน ในบรรยากาศท่ีแตกต่างกันออกไป ส่วนเร่ืองรูปร่างหน้าตาของบ้านน้ัน

อยากได้บ้านที่มีรูปทรงเรียบง่าย เน้นรูปทรงเรขาคณิตที่ไม่มีส่วนต่อเติม ในสไตล์โมเดิร์นที่ได้รับการปรับให้เข้า

กับภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน (Modern Tropical House) และอยู่สบายโดยไม่ปรับอากาศในบางพื้นที่ เมื่อทราบ

ถึงความต้องการหลักของเจ้าของบ้านแล้ว ผู้ออกแบบจึงนําข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ในเรื่องความสัมพันธ์ของ

พ้ืนที่ใช้สอยต่อไป  

การวิเคราะหค์วามต้องการพื้นที่ใช้สอย (Area Requirement) 

 จากการสัมภาษณ์เจ้าของบ้านทําให้ทราบถึงความต้องการพ้ืนที่ใช้สอย รวมถึงขนาดและเครื่องเรือนที่

ต้องการในห้องต่าง ๆ ตลอดจนความต้องการพ้ืนที่ที่มีความพิเศษ ดังน้ี  

 โซนบริการ (Service Zone) ได้แก่ ที่จอดรถ ห้องเก็บของ ครัว พ้ืนที่เตรียมอาหาร ห้องนํ้าแขก พ้ืนที่

ซักล้าง และทางสัญจร มีพ้ืนที่ของส่วนน้ีโดยรวมประมาณ 55 ตารางเมตร  

 โซนก่ึงส่วนตัว (Semi-Private Zone) ได้แก่ พ้ืนที่รับแขก พ้ืนที่รับประทานอาหาร โถง เฉลียง และ

ทางสัญจร มีพ้ืนที่ของส่วนน้ีโดยรวมประมาณ 92 ตารางเมตร  

 โซนส่วนตัว (Private Zone) ได้แก่ ห้องนอนใหญ่โดยมีพ้ืนที่แต่งตัวและห้องนํ้าในตัว ห้องนอนแม่ 

โดยมีพ้ืนที่แต่งตัวและห้องนํ้าในตัว ห้องนอนแขก ห้องนํ้า พ้ืนที่ทํางานและพักผ่อนของครอบครัว ระเบียง และ

ทางสัญจร มีพ้ืนที่ของส่วนน้ีโดยรวมประมาณ 145 ตารางเมตร  

การวิเคราะหค์วามสัมพันธข์องพื้นที่ใชส้อย (Functional Relationship) 

ในเรื่องความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ใช้สอยส่วนต่าง ๆ น้ันก็เหมือนกับบ้านพักอาศัยทั่วไป แต่จะเน้นโถงตรง

กลางบ้านเป็นพ้ืนที่ในการแจกจ่ายไปยังพ้ืนที่ใช้สอยต่าง ๆ ภายในบ้าน โดยทางสัญจร (Circulation) ที่เช่ือม

ระหว่างส่วนต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้มีความกระชับเพ่ือประหยัดพ้ืนที่และเข้าถึงได้ง่าย 
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รูปที่ 1 แสดงแผนภูมิการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพ้ืนทีใ่ชส้อยในส่วนต่าง ๆ 

 

การวิเคราะหท์ี่ต้ังโครงการ (Site Analysis)  

 ภูมิประเทศของจังหวัดพิษณุโลก แยกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือด้านตะวันออกและ

ตะวันออกเฉียงเหนือมี ลักษณะเป็นภูเขา ส่วนทางด้านตะวันตกของจังหวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่นํ้าสําคัญที่อยู่ใน

เขตอําเภอเมืองพิษณุโลก ได้แก่ แม่น้ําน่าน ซึ่งไหลผ่านกลางตัวเมืองพิษณุโลก แม่นํ้ายม ไหลผ่านท้องที่อําเภอ

บางระกํา ซึ่งส่งผลให้มีนํ้าท่วมในเขตอําเภอบางระกําอยู่เป็นประจํา ในการออกแบบจึงต้องคํานึงถึงในเรื่องน้ี

อย่างมาก แต่เน่ืองด้วยที่ต้ังโครงการอยู่บริเวณใจกลางตัวอําเภอซึ่งเป็นพ้ืนที่สูง จากการสอบถามเจ้าของบ้าน

และผู้อาศัยข้างเคียงพบว่า บริเวณท่ีต้ังโครงการน้ันนํ้าท่วมไม่ถึง แม้ในปี พ.ศ. 2554 ที่เกิดเหตุการณ์นํ้าท่วม

ครั้งใหญ่ก็ยังปลอดภัยดีไม่มีนํ้าท่วม อีกทั้งเจ้าของบ้านได้ทําการถมดินสูงขึ้นมาประมาณ 1 เมตร จากระดับดิน

เดิม ไว้เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี และยกพ้ืนช้ันล่างขึ้นไป 0.60 เมตร เพ่ือป้องกันนํ้าท่วม ฝุ่นละอองและ

สัตว์ร้ายต่าง ๆ 
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สภาพภูมิอากาศ (Climate) โดยท่ัวไปของอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เป็นแบบเมืองร้อน

เฉพาะฤดู (Tropical Savannah Climate) จากการศึกษาข้อมูลสถิติอากาศในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2514-2543) 

สามารถสรุปสภาพภูมิอากาศบริเวณพ้ืนที่โครงการได้ดังน้ี 

สภาวะอากาศท่ัวไป   

ลักษณะอากาศของจังหวัดพิษณุโลก (Macro Climate) ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจํา

ฤดูกาล 2 ชนิดคือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุม

ประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทําให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดพา

มวลอากาศช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรอินเดียปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ทําให้มีฝนตกทั่วไป แต่สภาวะ

อากาศในระดับที่เล็กลงมา (Micro Climate) ในบริเวณที่ต้ังโครงการน้ันลมที่พัดผ่านที่ต้ังโดยส่วนใหญ่จะพัด

มาจากบึงด้านหน้าซึ่งพัดพาเอาความเย็นและความช้ืนจากผิวนํ้ามาด้วย จึงส่งผลให้อุณหภูมิอากาศลดลง 

(สุนทร  บุญญาธิการ: 2547) เหมาะกับอาคารที่ไม่ปรับอากาศ (ซึ่งบ้านหลังน้ีปรับอากาศเฉพาะห้องนอน

เท่าน้ัน) และพัดออกไปทางด้านหลังบ้านได้เพราะเป็นที่โล่งและติดกับถนนอีกเส้นหน่ึง ทําให้เกิดการระบาย

อากาศในแบบที่ดีที่สุด คือ แบบ Cross Ventilation ส่วนด้านทิศใต้ของตัวบ้านติดกับบ้านพักอาศัย 1 ช้ัน  ซึ่ง

ทําให้ลมยังสามารถพัดผ่านในบริเวณช้ันสองได้ และด้านทิศเหนือติดกับบ้านพักอาศัย 2 ช้ัน   

 ฤดูกาลของจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทย แบ่งออกเป็น 3 ฤดู  

ฤดูร้อน เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยเฉพาะใน 

เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดในรอบปี 

ฤดูฝน เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด ปก

คลุมประเทศไทย อากาศจะเร่ิมชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกต้ังแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เดือนที่มี

ฝนตกมากที่สุดคือเดือนสิงหาคม 

ฤดูหนาว เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

พัดปกคลุมประเทศไทยอากาศโดยทั่วไปจะหนาวเย็นและแห้ง เดือนธันวาคมและมกราคม มีอากาศหนาวที่สุด  

 เน่ืองจากจังหวัดพิษณุโลกต้ังอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง อุณหภูมิเฉลี่ยจึงค่อนข้างสูงตลอดปีโดย

อุณหภูมิ เฉลี่ยทั้งปี 27.8 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอากาศร้อนอบอ้าวมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน 

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย 37.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดของจังหวัด 42.8 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 27 
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เมษายน 2503 ส่วนในฤดูหนาว มีอากาศหนาวเย็น โดยมีอากาศหนาวที่สุดอยู่ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิตํ่าสุด

เฉลี่ย 18.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าที่สุดของจังหวัดวัดได้ 7.5 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2498 

 บริเวณ อําเภอบางระกํา ปริมาณฝนเฉลี่ยประมาณ 1000-1200 มิลลิเมตร สําหรับสถิติปริมาณฝน

มากที่สุดใน 1 วัน วัดได้ 265.7 มิลลิเมตร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2520 

หมายเหตุ  - สถิติภูมิอากาศท่ีเป็นค่าเฉล่ียใช้ข้อมูลคาบ 30 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2524 - 2553 

  - สถิติภูมิอากาศท่ีมีค่าเป็นที่สดุใช้ข้อมูลต้ังแต่ พ.ศ. 2494 - 2556 

  ศูนย์ภูมิอากาศ สํานักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา 

ที่มา : http://climate.tmd.go.th/data/province/เหนอื/ภูมิอากาศพิษณุโลก.pdf   

        เข้าถงึเมือ่วันที่ 17 เมษายน 2560  

 ในส่วนของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Man Made Features) รอบที่ต้ังมีบ้านพักอาศัย 1-2 ช้ัน 

อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ส่งผลกระทบต่อการออกแบบคือต้องคํานึงถึงความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยมาก

เป็นพิเศษ จึงนําในส่วนของห้องนอนใหญ่มาไว้ด้านที่ติดกับอาคารช้ันเดียว ซึ่งนอกจากจะเป็นส่วนตัว ไม่บัง

มุมมองแล้วลมยังพัดผ่านได้อีกด้วย ส่วนด้านที่ติดอาคาร 2 ช้ันน้ันเป็นพ้ืนที่ทํางานกับพักผ่อนของครอบครัว

และห้องนอนแขก ซึ่งต้องการความเป็นส่วนตัวน้อยกว่า ด้านทิศตะวันออกเป็นถนนด้านหน้าโครงการและบึง 

ส่งผลต่อการออกแบบคือ เป็นมุมมองที่ดีจึงวางตําแหน่งของห้องรับแขก พ้ืนที่พักผ่อนและทํางาน ระเบียง 

ห้องนอนใหญ่ ห้องนอนแม่ และโถงเปิดโล่งตรงกลางบ้านไว้ในทิศน้ี ส่วนด้านทิศตะวันตกติดกับถนนและถัดไป

เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอําเภอบางระกํา เป็นอาคาร 1 ช้ัน ซึ่งอยู่ห่างจากตัวบ้านพอสมควร จึงไม่ส่งผลต่อ

การออกแบบและอยู่อาศัยมากนัก 

 

รูปที่ 2 แสดงบริบทโดยรอบทีต่ั้งด้านหน้าเป็นบึงขนาดใหญด่า้นข้างและด้านหลังเป็นชุมชนสําหรับอยู่อาศัยโดยรอบ 

SITE 

N 
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รูปที่ 3 แสดงภาพกราฟิกการวเิคราะห์ที่ตัง้โครงการ 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

เน่ืองด้วยบริบทโดยรอบของที่ต้ังโครงการมีมุมมองที่ดีอยู่เพียงด้านเดียวคือด้านหน้าบ้าน (ทิศ

ตะวันออก) ซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่ ส่วนด้านอ่ืน ๆ ที่เหลือเป็นมุมมองสู่ชุมชนรอบ ๆ ซึ่งไม่สวยงามนัก จึงมี

แนวความคิดหลัก (Conceptual Design) คือออกแบบให้ตัวอาคารค่อนข้างปิดล้อมในทิศที่ไม่สวยงาม

ดังกล่าวแล้วเปิดออกสู่ด้านหน้าบ้านที่สวยงาม รวมถึงเปิดเข้าสู่ใจกลางตัวบ้านเป็นหลัก และเน้นการใช้สอย

พ้ืนที่ให้เต็มประสิทธิภาพ โดยการเว้นเพียงระยะถอยร่นตามกฎหมายแล้ววางตัวอาคารตรงกลางแบบเต็มพ้ืนที่

เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัสแล้วดึงขึ้นทางสูงเป็นสองช้ัน เช่ือมต่อไปยังบึงด้านหน้าที่ต้ังโครงการ และดึง

ธรรมชาติมาเป็นส่วนหน่ึงของบ้าน ทําให้บ้านอยู่สบาย ไม่อึดอัด เข้ากับสภาพอากาศในเขตร้อนช้ืนแบบ

เมืองไทย และเพ่ิมสุนทรียภาพในการอยู่อาศัย เสมือนว่าอาคารเป็นกล่องสําหรับอยู่อาศัยที่เปิดรับมุมมองที่

สวยงาม (Take View) เปิดรับแสงธรรมชาติ (Daylight) เกิดการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ (Natural 

Ventilation) เปิดรับความเย็นจากพ้ืนดินและความเขียวสดช่ืนจากต้นไม้ ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวน้ันจะออกแบบให้

เป็นโถงบันไดที่เปิดโล่งถึงฝ้าเพดานช้ันสองตรงบริเวณใจกลางบ้าน (Double Volume) เพ่ือให้ทําอีกหน่ึง
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หน้าที่คือเช่ือมต่อปฏิสัมพันธ์กันระหว่างพ้ืนที่ภายในสู่ภายนอก เช่ือมต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ ของตัวบ้านเข้า

ด้วยกันทั้งในแนวราบและแนวตั้ง  

นอกจากน้ีในส่วนของพื้นที่ใช้สอยอ่ืน ๆ ที่ไม่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากนักถูกออกแบบให้มี

ลักษณะของผังพ้ืนแบบเปิด (Open plan) มีผนังเท่าที่จําเป็น ทําให้ภายในตัวบ้านมีความโปร่งสบาย และ

ระบายความร้อนสู่ภายนอกได้ดี 

 

 

รูปที่ 4 แสดงแนวความคิดในการออกแบบเป็นภาษาภาพ 

 

ในส่วนของตัวอาคารได้นําหลักการจัดองค์ประกอบมาใช้ในหลายๆส่วน ได้แก่ 

รูปทรง (Form)  

 แนวความคิดเรื่องรูปทรงที่เกิดขึ้นคือ ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและมีความหนักแน่นของก้อน

อาคาร (Massive) ซึ่งจะประกอบด้วยองค์ประกอบที่จําเป็น มีการประสานกันทั้งภายในและภายนอก (Inside 

out Outside in) โดยคํานึงถึงขนาดส่วน (Scale) และสัดส่วน (Proportion) ที่สัมพันธ์กัน การรวมก้อน

อาคารเป็นหน่ึงเดียว (Single Mass) ทําให้สามารถแทรกตัวไปในตามที่ว่างขนาดเล็กภายในชุมชนได้อย่างไม่

ขัดเขิน และมีความสูงไม่มากไปกว่าอาคารบ้านเรือนหลังอ่ืน ๆ ที่รายล้อมอยู่ เมื่อจัดรวมอยู่ในพ้ืนที่เดียวกันจะ

เกิดความรู้สึกว่าองค์ประกอบทั้งหมดไปด้วยกันได้ดี  
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 รวมทั้งทิศทางของการจัดวาง (Placement) องค์ประกอบต่าง ๆ เพ่ือเน้น (Emphasis) ไปยัง

จุดสําคัญ และสร้างความโดดเด่น (Isolation) ด้วยการครองตําแหน่งที่เด่นชัดเพ่ือดึงดูดสายตา ซึ่งนํามาใช้ใน

ส่วนของห้องนอนหลักและพ้ืนที่พักผ่อนของครอบครัวที่อยู่ช้ันสอง โดยการย่ืนตัวอาคารออกมาจากอาคารชั้น

ล่างเพ่ือเพ่ิมมิติความงาม ทําให้รู้สึกเบาลอยและโดดเด่นแตกต่างจากตัวอาคารส่วนอ่ืน ๆ ที่ดูน่ิงสงบแต่ก็ไม่

สร้างความสําคัญจนกระทั่งดูแปลกปลอมไปจากส่วนอ่ืน ๆ จนทําให้ขาดเอกภาพ 

นอกจากนี้ยังนําความซ้ํา (Repetition) มาใช้ในงานโดยใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ ซ้ํา ๆ ในส่วนระเบียง

ของห้องนอนใหญ่ และระเบียงของพ้ืนที่พักผ่อนของครอบครัว เพ่ือเสริมสร้างความต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ภาพสามมิติแสดงรูปทรงอาคารที่เกิดขึ้นจากการนําหลักการจัดองค์ประกอบมาใช้ในการออกแบบ 

บ้านอยูส่บาย 

 จากแนวความคิดเบ้ืองต้นที่ได้กล่าวไปแล้ว รวมกับการสัมภาษณ์เจ้าของบ้าน ทําให้การออกแบบบ้าน

หลังน้ีจะคํานึงถึงเพียงรูปลักษณ์ภายนอก ความสวยงามของที่ว่างภายในและการใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของบ้าน

เท่าน้ันไม่ได้ ยังต้องให้ความสําคัญกับความอยู่สบาย ไม่ร้อนของตัวบ้านอีกด้วย จึงส่งผลให้รูปแบบของตัวบ้าน

มีหน้าตาที่ทันสมัยและเข้ากับภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน (Modern Tropical House) ดังน้ันแนวความคิดในการ  

ทําบ้านให้อยู่สบายจึงเป็นการป้องกันความร้อนจากภายนอกให้เข้าสู่ภายในอาคารให้น้อยที่สุด ระบายความ

ร้อนจากภายในออกไปได้เร็วที่สุด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- หลังคามีความลาดเอียงขึ้นเพ่ือช่วยในการสะท้อนความร้อนและให้ระบายนํ้าฝนได้ดี ซึ่งบ้านหลังน้ีเลือกใช้

หลังคาทรงป้ันหยาที่เหมาะกับเมืองไทยมากที่สุด เพราะสามารถป้องกันแดดและฝนได้ทุกทิศทาง 

- วางทิศทางของตัวบ้าน (Orientation)  ให้สัมผัสกับแสงแดดให้น้อยที่สุดให้ลมพัดผ่านตัวบ้านได้ดี  เน่ืองจาก

รูปร่างของที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจึงส่งผลให้รูปทรงของตัวอาคารเกือบจัตุรัสเช่นกัน การวางผังอาคาร จึง
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ไม่สามารถให้ผนังด้านที่สัมผัสแสงแดดมาก ๆ คือทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นด้านแคบของบ้าน และผนังด้าน

ที่หันขวางรับลมเป็นด้านกว้างให้พ้ืนผิวอาคารสัมผัสแสงแดดน้อยที่สุดได้ จึงออกแบบให้มีผนังสองช้ัน

บางส่วนในทิศตะวันตกซึ่งร้อนที่สุด เพ่ือป้องกันความร้อนแต่ลมและแสงธรรมชาติยังสามารถเข้าสู่ตัวบ้าน

ได้ รวมถึงการวางพ้ืนที่ใช้สอยในส่วนบริการ (Service Zone) ที่ไม่ใช่พ้ืนที่ใช้งานหลักไว้ในทิศน้ีด้วย  

- มีต้นไม้มาช่วยกันแดด และเพ่ิมมุมมองที่ดีพร้อมกับเป็นส่วนหน่ึงของตัวบ้าน  

- ชายคาย่ืนยาว เพ่ือให้เกิดร่มเงา ลดความร้อนจากแสงอาทิตย์และน้ําฝนที่จะโดนผนังและช่องเปิด 

- ยกพ้ืน เพ่ือประโยชน์ในการระบายความร้อนความช้ืน และป้องกันปัญหาน้ําท่วม  

- ช่องว่างใต้หลังคาให้ลมผ่าน จากทฤษฎีการเกิดกระแสลมจากการเคลื่อนไหวของอากาศ (มาลินี ศรีสุวรรณ 

: 2543) การระบายอากาศใต้หลังคาออกทางฝ้าชายคาจึงมีส่วนช่วยได้  

- ผนังระบายอากาศ ออกแบบให้ผนังเปิดรับแสงและลมได้ในบริเวณที่ต้องการให้เป็นช่องมองผ่านออกจากตัว

บ้านและสามารถระบายอากาศได้ มีการใช้เส้นสายแนวต้ังและแนวนอนเพ่ือให้ดูทันสมัยมากขึ้น 

- ติดต้ังแผ่นสะท้อนความร้อนที่ใต้วัสดุมุงหลังคาและฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าเพดาน เพ่ือป้องกันความ

ร้อนที่ส่งผ่านมาทางหลังคา ซึ่งถือว่ามีมากที่สุดเมื่อเทียบกับกรอบอาคารส่วนอ่ืน ๆ 

- ออกแบบผังภายในห้องต่าง ๆ ให้เปิดโล่งมากที่สุด มีผนังเท่าที่จําเป็นโดยที่ผนังภายในส่วนใหญ่สามารถเปิด

ระบายอากาศได้ด้วย เพ่ือให้อากาศหมุนเวียนทั่วทั้งบ้านได้ดี  

การออกแบบภายใน (Interior Space)  

แนวความคิดในการออกแบบภายในในภาพรวมจะใช้สี (Color) เดียวกันเกือบทั้งอาคาร ผู้ออกแบบเลือกใช้สี

ขาวเป็นหลัก เน่ืองจากเป็นสีที่ทําให้ห้องดูกว้างขึ้น รู้สึกผ่อนคลาย สบายตา สามารถปรับแต่งให้เข้ากับ

เฟอร์นิเจอร์ได้ง่าย สะท้อนแสงได้ดีและไม่สะสมความร้อน ซึ่งจะช่วยในเรื่องการประหยัดพลังงานได้ส่วนหน่ึง 

โดยเลือกใช้ผสมผสานเข้ากับผนังผืนใหญ่สีเทา เพ่ือลดความจําเจเพ่ิมความน่าสนใจ และเสริมสร้างความ

ชัดเจนของที่ว่างภายในอาคาร (Define Space) นอกจากน้ียังใช้ร่วมกับไม้ เหล็ก และอะลูมิเนียมสีดํา ให้

ความรู้สึกอบอุ่นแต่สุขุมในคราวเดียวกัน ในส่วนของห้องนํ้าก็ใช้โทนสี ขาว เทา ดํา เช่นเดียวกัน ทําให้เกิด

ความต่อเน่ือง กลมกลืนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ภายในบ้าน 
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รูปที่ 6 แสดงการออกแบบภายในในโทนสีขาวและสีเทาโดยใช้ร่วมกับไม้ เหล็ก และอะลูมิเนียมสีดํา 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

หลังจากวางแนวความคิดในการออกแบบแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือนําข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้วิเคราะห์มาต้ังแต่ต้น

ทั้งหมด มาสังเคราะห์รวมกันเพ่ือทําการออกแบบวางผังอาคาร โดยเร่ิมจากการจัดวางตําแหน่งของแต่ละห้อง

ให้เหมาะสมกับทิศทาง แดด ลม ห้องที่มีการใช้สอยเป็นประจําในช่วงเวลากลางวัน เช่น ห้องรับแขก น่ังเล่น 

รับประทานอาหาร จะวางแนวยาวขนานไปในทิศเหนือ แบบที่เรียกว่าวางเรือนตามตะวัน เพ่ือให้ผนังอาคาร

สัมผัสกับความร้อนให้น้อยที่สุด ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงเวลากลางวัน บวกกับการออกแบบช่อง

เปิดให้มีตําแหน่ง ขนาด และทิศทาง ที่เหมาะสม คือ เลือกใช้ประตูบานเลื่อนแบบเต็มพ้ืนที่ (Cross 

Ventilation) ให้สัมพันธ์กับทิศทางของกระแสลมธรรมชาติที่พัดมาจากบึง ร่วมกับบานเปิดแบบต้ังฉาก เพ่ือให้

ตัวบานเป็นตัวช่วยในการเหน่ียวนําและดักกระแสลมให้เข้ามาภายในบ้านได้มากขึ้น (มาลินี ศรีสุวรรณ: 2543) 

ทําให้พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่สบาย ไม่สะสมความร้อนเพราะมีการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ (Natural 

Ventilation) และสามารถใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ (Day Lighting) ได้อย่างเต็มที่ (แสงทางทิศเหนือ) 

โดยในช่วงเวลากลางวัน ภายในบ้านไม่ต้องเปิดไฟฟ้าแสงสว่างเลย อีกทั้งยังออกแบบให้โถงกลางบ้านเปิดโล่ง

ขึ้นไปถึงฝ้าเพดานช้ันสอง เพ่ือเปิดรับลมและแสงธรรมชาติได้มากขึ้นและกระจายไปยังส่วนต่าง ๆ ของตัวบ้าน

ได้โดยสะดวก อีกทั้งความสูงโปร่งดังกล่าวน้ียังทําให้เห็นวิวบึงได้กว้างขึ้นโดยไม่มีอะไรมาบดบัง เพราะเป็นทิศที่

มีมุมมองที่สวยงาม 
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                  รูปที่ 7 แสดงผังพื้นชั้น 1                                  รูปที่ 8 แสดงผังพื้นชั้น 2  

ส่วนด้านทิศตะวันตกของบ้านจะเป็นห้องนํ้าทั้ง 3 ห้อง พ้ืนที่ซักล้าง ห้องครัว ห้องเก็บของและที่จอด

รถ (Service Zone) เพ่ือช่วยในการป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน เน่ืองจากพ้ืนที่ใช้สอยดังกล่าวไม่ได้ใช้งาน

ตลอดทั้งวัน และยังต้องการแสงแดดเพ่ือช่วยในการฆ่าเช้ือโรคทําให้ห้องนํ้าและเสื้อผ้าแห้งเร็วขึ้นอีกด้วย  

ในส่วนของห้องนอนใหญ่และห้องนอนของแม่ ถูกจัดวางไว้ทางทิศตะวันออกเพ่ือให้รับแสงแดดยาม

เช้า และคลายความร้อนได้หมดในช่วงเย็น ทําให้ช่วงเวลาค่ําที่ต้องใช้งานในส่วนน้ีไม่ร้อน รวมทั้งด้านทิศ

ตะวันออกมีมุมมองเปิดสู่บึงที่มีความสวยงามอีกด้วย ส่วนห้องนอนแขกวางในแนวทิศเหนือและทิศตะวันตก 

เน่ืองจากนาน ๆ ทีจะมีการใช้งาน พ้ืนที่ทํางานและพักผ่อนของครอบครัว ถูกจัดวางไว้ในแนวทิศเหนือและ

ตะวันออก สามารถใช้งานได้เกือบทั้งวันเช่นกัน และยังเปิดมุมมองไปสู่บึงได้โดยไม่มีอะไรมาบดบัง โดยผนังทึบ

ของห้องครัวด้านทิศเหนือที่ประชิดเขตที่ดิน ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง โดยการลงลายมือช่ือ

ในเอกสารอย่างเป็นทางการ และหลังคาเป็น flat slab จึงไม่มีชายคายื่นยาว 

โถงเปิดโล่งตรงกลางบ้านนอกจากจะใช้เป็นพ้ืนที่ในการรบัแสง ลมธรรมชาติและเพ่ิมความสดช่ืนให้ 

ภายในบ้านด้วยต้นไม้แล้ว ยังเป็นจุดเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของตัวบ้านเข้าด้วยกัน ในแนวราบ 

และแนวต้ัง เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองกันในทุกกิจกรรมของบ้าน เน่ืองจากเป็นตําแหน่งของบันไดหลัก 

N 
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รูปที่ 9 แสดงรปูตัดตามยาวบรเิวณกลางบ้าน  

รูปที่ 10 แสดงรูปทรงอาคารทีเ่กิดขึ้น 

 

การพัฒนาแบบสถาปัตยกรรม (Design Development) 

หลังจากได้ตําแหน่งและรูปแบบของตัวอาคารที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการพัฒนาแบบ 

เพ่ือให้ได้สถาปัตยกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการใช้งานและมีสุนทรียภาพในการใช้สอย (Aesthetic) ซึ่ง

ในช่วง ของการพัฒนาแบบนี้จะเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างสถาปนิก วิศวกร และเจ้าของบ้าน เมื่อได้

รูปแบบอาคารขั้นสุดท้าย แล้วก็เริ่มลงรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ทั้งในส่วนของโครงสร้าง
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(Structure) วัสดุที่เลือกใช้ (Material) รายละเอียดการออกแบบในจุดต่าง ๆ (Detail Design) และภูมิ

สถาปัตยกรรม (Landscape)  

โครงสร้าง (Structure)  

 เน่ืองจากรูปทรงอาคารเป็นสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัส และเป็นอาคารก้อนเดียว (Single Mass) ที่มีความ

เรียบง่ายจึงเลือกใช้ระบบเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก เน่ืองจากเป็นระบบที่มีความมั่นคงแข็งแรง ค่า

ก่อสร้างถูกกว่าโครงสร้างเหล็กและดูแลรักษาง่าย และยังให้ความรู้สึกหนักแน่น มั่นคง (Massive) โดยมีการ

ปรึกษากับวิศวกรอย่างสมํ่าเสมอในช่วงของการพัฒนาแบบ ในส่วนของผนังภายนอกท่ีสัมผัสกับแสงแดดและ

ความร้อนโดยตรงเลือกใช้อิฐมวลเบา เพราะเป็นวัสดุที่มีค่าความต้านทานความร้อนมากกว่าผนังก่ออิฐมอญ

ฉาบปูนช้ันเดียวประมาณ 2 เท่า อีกทั้งยังมีนํ้าหนักเบากว่า 2 เท่าทําให้ประหยัดโครงสร้างขึ้น ได้มาตรฐาน มี

ความเท่ียงตรงกว่า และก่อสร้างได้รวดเร็วกว่า (สุนทร บุญญาธิการ: 2547) ส่วนผนังภายในบางส่วนที่ไม่ได้

สัมผัสกับแสงแดดและความร้อนเลือกใช้อิฐมอญเพ่ือประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง สําหรับพ้ืนเลือกใช้

พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปผสมกับพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ ตามความเหมาะสมของลักษณะการใช้งาน  

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 11 แสดงโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขณะก่อสร้าง 

 

วัสดุที่เลือกใช้ (Material) 

 ซึ่งในกรณีน้ีจะกล่าวถึงการเลือกใช้วัสดุกรอบอาคาร (Building Envelope) ให้มีความเหมาะสมเพ่ือ

ช่วยในการลดการใช้ไฟฟ้าลงตามแนวความคิดในการออกแบบที่ได้กล่าวไปข้างต้น โดยเฉพาะวัสดุที่ใช้ภายนอก

เพราะเปรียบเสมือนเปลือกที่ห่อหุ้มอาคารไว้ ถ้าหากมีการเตรียมการป้องกันในขั้นต้นอย่างเหมาะสมและ

เลือกใช้วัสดุที่สามารถป้องกันความร้อนได้ดี ก็จะไม่ทําให้ภาระในการลดความร้อนตกไปอยู่กับระบบทําความ

เย็นของเครื่องปรับอากาศ และภายในอาคารก็จะอยู่ในสภาวะน่าสบายได้ตลอด ถึงแม้จะไม่เปิด
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เครื่องปรับอากาศก็ตาม ผนังด้านทิศตะวันตกส่วนใหญ่จะใช้ผนังทึบตัน (Solid) จะมีช่องเปิด (Void) บ้างก็

เพียงเล็กน้อยเพ่ือช่วยในการระบายอากาศ แต่ในส่วนของช่องเปิดด้านอ่ืน ๆ ที่ทําหน้าที่ในการเช่ือมต่อ

ปฏิสัมพันธ์พ้ืนที่ภายในสู่ภายนอกจะเลือกใช้วัสดุที่สามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารร่วมด้วย เช่น 

กระจก ซึ่งการเลือกใช้กระจกในบ้านหลังน้ี เลือกจากกระจกท่ีนิยมใช้กับบ้านพักอาศัยในปัจจุบัน หาซื้อได้ง่าย

ตามท้องตลาดและราคาไม่แพงมากนัก ได้แก่ กระจกใส กระจกสีเขียวตัดแสงและกระจกสีชา โดยจะพิจารณา

จาก 2 ประเด็นหลัก ๆ คือ เรื่องการป้องกันความร้อนกับการยอมให้แสงผ่าน ถ้ามองเร่ืองการป้องกันความ

ร้อน กระจกสีชา จะสามารถป้องกันได้ดีกว่า กระจกสีเขียว และกระจกใสที่แทบป้องกันความร้อนไม่ได้เลย แต่

ถ้าพิจารณาในเรื่องการยอมให้แสงผ่านก็จะพบว่า กระจกใส ยอมให้แสงผ่านมากกว่า กระจกสีเขียว และ

กระจกสีชา (ที่นอกจากจะยอมให้แสงผ่านน้อยที่สุดแล้ว ยังบดบังทัศนียภาพภายนอกและให้แสงสีที่ผิดเพ้ียน

ไปบางส่วน) จึงสรุปได้ว่า กระจกสีชาน้ันสามารถป้องกันแสงได้ดีที่สุด ทําให้ในตัวบ้านมีปัญหาเร่ืองความร้อน

น้อย แต่ก็ทําให้ตัวบ้านมืดไปด้วยซึ่งอาจทําให้ต้องเปิดไฟในช่วงกลางวันทําให้สิ้นเปลืองพลังงานและเกิดความ

ร้อน  เพราะฉะน้ันหากมองในแง่การประหยัดไฟฟ้าแล้วกระจกใสดูจะเป็นทางเลือกที่ดี แต่ว่าเมืองไทยเป็น

เมืองร้อน หากใช้กระจกใสความร้อนก็จะสามารถเข้ามาภายในอาคารได้เกือบ 100% และยังสะสมไว้ภายใน

อาคารอีกด้วย ดังน้ันกระจกสีเขียวตัดแสงจึงเป็นทางออก ที่ดีที่สุด เพราะมีทั้งความโปร่งแสงดูสวยสบายตา 

และก็ยังป้องกันรังสีความร้อนได้ดีอีกด้วย (พรรณชลัท สุริโยธิน: 2548) และยังเลือกใช้อิฐช่องลมในส่วนที่

ต้องการให้ได้ความรู้สึกก่ึงภายนอกภายใน สามารถระบายความร้อนได้ในพ้ืนที่ที่ไม่ปรับอากาศ ป้องกัน

แสงแดดได้บางส่วน ลมยังพัดผ่านได้ ไม่ปิดก้ันทางการมองเห็นและได้ยินแต่กลับมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า

บานกระจก และยังเป็นการสร้างเสน่ห์ให้แสงเงาที่ทอดผ่านผนังมีรูน้ีเข้ามาภายในพ้ืนที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

 นอกจากน้ียังมีผนังสองช้ันในบางส่วน คือ ในทิศตะวันตกบริเวณโถงเปิดโล่งมีการเจาะช่องเปิดจากพ้ืน

ถึงฝ้าเพดานทําให้ความร้อนสามารถเข้ามาภายในบ้านได้ จึงออกแบบให้มีผนังทึบปิดไว้อีกช้ัน (Double Skin) 

แต่ลมและแสงก็ยังพัดผ่านเข้ามาด้านข้างได้ (Indirect Light) ซึ่งมีความนุ่มนวลกว่าแสงที่เข้ามาตรง ๆ (Direct 

Light) อีกด้วย ในส่วนของทศิตะวันออกนอกจากบานเลื่อนแล้วก็ยังมีบานเฟ้ียมไม้อีกหน่ึงช้ันเพ่ือช่วยในการ

กรองแสงแดดยามเช้าและป้องกันขโมยโดยไม่ต้องติดเหล็กดัด และยังเป็นการสร้างมิติให้กับตัวบ้านอีกด้วย 

นอกจากผนังแล้วยังมีหลังคาซึ่งเป็นส่วนบนสุดของอาคาร ทําหน้าที่ป้องกันแสงแดดให้กับอาคารทั้ง

หลัง จึงเป็นส่วนที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่มีระดับใกล้เคียงแนวนอนจึงมีผลให้มีปริมาณ
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การดูดซับรังสีดวงอาทิตย์สูงกว่าพ้ืนที่ในแนวระนาบต้ังซึ่งก็คือผนังอาคาร หลังคาจึงเป็นส่วนที่มีความร้อนสูง

ที่สุดในองค์ประกอบทั้งหมดของอาคาร ดังน้ันการป้องกันความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคารผ่านทางหลังคาจึงมี

ความสําคัญ และเน่ืองด้วยแนวความคิดในการออกแบบ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นจึงเลือกหลังคารูปทรงป้ันหยา 

โดยติดต้ังแผ่นสะท้อนความร้อน (อะลูมิเนียมฟอยล์) ใต้วัสดุมุงหลังคาเพ่ือช่วยป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัว

บ้านในลําดับแรก และมีการติดต้ังฉนวนใยแก้วกันความร้อนปูเหนือฝ้าเพดานอีกหน่ึงช้ัน เพ่ือช่วยป้องกันความ

ร้อนในส่วนที่ถ่ายเทผ่านหลังคาก่อนจะเข้ามาสู่ตัวบ้านได้อีกทางหน่ึง ซึ่งฉนวนใยแก้วที่เลือกใช้ในบ้านหลังน้ี มี

ขนาดความหนา 3 น้ิว ประกอบด้วยเส้นใยไฟเบอร์เล็ก ๆ ที่มีประสิทธิภาพทนความร้อนสูง ภายในจะมีโพรง

อากาศเล็ก ๆ มากมาย ทําหน้าที่เก็บกักความร้อน จึงสามารถลดปริมาณความร้อนที่ผ่านเข้าสู่ภายในบ้านได้   

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 แสดงวัสดุกรอบอาคารที่เลือกใช้ 

ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape) 

พ้ืนที่รอบ ๆ ตัวอาคารจะออกแบบให้เป็นวัสดุพ้ืนผิวแข็ง (Hard Scape) ให้น้อยที่สุดเท่าที่จําเป็น

เท่าน้ัน เพ่ือช่วยลดการสะสมและการสะท้อนความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน และจะออกแบบพ้ืนที่ส่วนใหญ่ให้เป็นวัสดุ

พ้ืนผิวอ่อน (Soft Scape) ได้แก่ พ้ืนที่สีเขียว สนามหญ้า ต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม พืชคลุมดิน เป็นต้น โดยพ้ืนที่

ดังกล่าวน้ีจะทําหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนให้กับผิวดิน ช่วยในการซึมนํ้าลงสู่ผิวดินได้ดี และยังดูดนํ้าจากใต้

ดินมาระเหยสร้างความชุ่มช้ืนให้แก่ตัวบ้านอีกด้วย นอกจากน้ี สนามหญ้าและต้นไม้ต่าง ๆ ยังช่วยให้ลมที่พัด

ผ่านมีอุณหภูมิอากาศลดลงถึง 3 องศาเซลเซียส ก่อนที่จะพัดเข้าสู่ตัวบ้าน (สุนทร บุญญาธิการ: 2547) 
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สรุปผล 

 จากกระบวนการในการออกแบบทั้งหมดที่วิเคราะห์มาข้างต้นไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ผู้ใช้สอย

(User Analysis) การวิเคราะห์ความต้องการพ้ืนที่ใช้สอย (Area Requirement) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ของพ้ืนที่ใช้สอย (Functional Relationship) การวิเคราะห์ที่ต้ังโครงการ (Site Analysis) และแนวความคิด

ในการออกแบบ (Conceptual Design) แล้วนํามาสังเคราะห์รวมกันจนได้ผลสัมฤทธ์ิของงานสร้างสรรค์เป็น

บ้านพักอาศัย ค.ส.ล 2 ช้ัน ต้ังอยู่ในอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก มีขนาดพ้ืนที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร 

ประกอบด้วย พ้ืนที่รับแขก พ้ืนที่รับประทานอาหารและประกอบอาหาร ห้องเก็บของ ที่จอดรถ ห้องนอนและ

พ้ืนที่แต่งตัว ห้องนํ้า และพ้ืนที่สันทนาการสําหรับการพักผ่อนทั้งภายใน ภายนอกและก่ึงภายในภายนอกบ้านที่

สามารถน่ังทํางานอดิเรกของเจ้าของบ้านได้ด้วย  

 ที่ต้ังโครงการรายล้อมไปด้วยชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านพักอาศัย 1-2 ช้ัน และด้านหน้าติดกับบึงที่มี

ความสวยงาม แต่เน่ืองด้วยขนาดที่ต้ังโครงการมีขนาดค่อนข้างเล็กรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส และเจ้าของบ้านมี

ความต้องการพ้ืนที่ใช้สอยแบบเต็มพ้ืนที่ การจัดวางตัวอาคารจึงเกือบเต็มพ้ืนที่เว้นเพียงระยะถอยร่นตาม

กฎหมาย แล้วขึ้นเป็นตัวอาคารที่มีรูปทรงเกือบจัตุรัส แต่รูปทรงดังกล่าวทําให้การแลกเปลี่ยนความเป็น

ธรรมชาติภายนอกกับพ้ืนที่ว่างภายในอาคารเกิดขึ้นได้ยาก จึงมีแนวความคิดในการนําความเป็นธรรมชาติ 

ได้แก่ แสง กระแสลม พ้ืนดิน ต้นไม้ และมุมมอง เสียบเข้าไปใจกลางตัวบ้านด้วยพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นโถงเปิด

โล่ง เปิดโอกาสให้ความเป็นธรรมชาติดังกล่าวได้พัดผ่านเข้ามาในตัวบ้าน ทําให้บ้านอยู่สบาย เกิดความน่าสนใจ

ของที่ว่างภายในและเพ่ิมสุนทรียภาพในการอยู่อาศัย อีกทั้งยังทําหน้าที่ในการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่

ใช้สอยต่าง ๆ ของบ้านทั้งแนวราบและแนวตั้งอีกด้วย     

 แต่เน่ืองจากตัวอาคารยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จยังเหลือรายละเอียดอีกประมาณ 20% คือ เฟอร์นิเจอร์

ต่าง ๆ และงานระบบในบางส่วน จึงไม่สามารถวิเคราะห์ในเรื่องการเข้าใช้งานได้มากนัก แต่จากการที่เจ้าของ

บ้านเข้าไปท่ีพ้ืนที่ก่อสร้างเกือบทุกวันและอยู่เป็นระยะเวลานานก็พบว่ามีความพอใจทั้งในเร่ืองของขนาดพ้ืนที่ 

ปริมาตรของที่ว่างและความโปร่งโล่งภายใน รูปแบบอาคาร  ความอยู่สบายที่เกิดจากการวางตัวอาคารโดย

คํานึงถึงทิศทางแดดลม การเลือกใช้วัสดุกรอบอาคารที่ช่วยในการป้องกันความร้อน และการออกแบบภูมิ

สถาปัตยกรรมรอบ ๆ ตัวอาคารให้เป็นพ้ืนที่วัสดุพ้ืนผิวอ่อน (Soft Scape) ให้มากที่สุด และที่สําคัญคือ
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สุนทรียภาพได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่สวยงามซึ่งแตกต่างไปจากความเคยชินในชีวิตประจําวันของผู้อยู่

อาศัย ผ่านสถาปัตยกรรมช้ินน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 13 แสดงโถงเปดิโล่งกลางบ้านที่เปิดรับความเป็นธรรมชาติและมีความเช่ือมต่อไปกับบึงและชุมชนด้านหน้า 

 
การนําไปประยุกต์ใช้กับโครงการที่มีลักษณะใกลเ้คยีง 

การออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดีน้ันควรเร่ิมจากการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและความ

ต้องการของผู้ใช้อาคาร เพ่ือตอบสนองความต้องการการใช้งานให้ได้มากที่สุด มีความเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและท่ีต้ังโครงการน้ัน ๆ ไม่ใช่เป็นการออกแบบอาคารแล้วนําไปจัดวางที่ไหนก็ได้หรือใครใช้ก็ได้ 

โดยเฉพาะบ้านซึ่งเป็นประเภทอาคารที่ผู้ใช้สัมผัสและใช้งานนานที่สุดในหน่ึงวัน จึงจําเป็นต้องพิถีพิถันใส่ใจใน

รายละเอียดของการออกแบบมากกว่าอาคารสาธารณะ ในกรณีของบ้านพักอาศัยในเขตชุมชน บ้านริมบึงหลัง

น้ีได้ออกแบบโดยคํานึงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นหลักรวมถึงทิศทางในการวางตัวอาคารต้ังแต่แรก เพ่ือที่จะได้

ไม่ต้องตามแก้ปัญหาเร่ืองความร้อน และอาคารอยู่ไม่สบาย เช่น ทิศที่มีความร้อนควรเลือกใช้ผนังที่ทึบตัน 

(Solid) ให้มากที่สุด เพ่ือช่วยในการหน่วงความร้อน ร่วมกับการใช้ฉนวนกันความร้อน หลีกเลี่ยงการเจาะช่อง

เปิดและการใช้กระจก แต่ในทิศที่ไม่มีความร้อนก็สามารถเปิดช่องเปิดเพ่ือรับลมและแสงธรรมชาติได้เต็มที่ ซึ่ง

การวางทิศทางของบ้านหลังน้ีนอกจากจะคํานึงถึง แสงแดด และกระแสลมแล้ว ยังต้องคํานึงมุมที่ดีอีกด้วย

เพราะที่ต้ังอยู่กับบึงที่มีความสวยงาม เลือกใช้รูปทรงหลังคาท่ีมีความชันเพ่ือช่วยในการสะท้อนความร้อนและ

ระบายนํ้าฝนได้ดีไม่เกิดการรั่วซึม รวมถึงมีชายคาย่ืนยาวเพ่ือกันแดดกันฝน รวมถึงพ้ืนที่รอบบ้านส่วนใหญ่ควร

เป็นวัสดุพ้ืนผิวอ่อนเพ่ือลดการสะสมและสะท้อนความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน ผลงานการออกแบบที่ออกมาจึง
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ตอบสนองต่อผู้ใช้ทั้งในเรื่องประโยชน์ใช้สอย (Function) และสุนทรียภาพ (Aesthetic) ในการใช้งานไป  

พร้อม ๆ กัน 

นอกจากน้ีการออกแบบให้บ้านเป็นอาคารหลังเดียว (Single Mass) ทําให้ประหยัดโครงสร้างและ

งบประมาณในการก่อสร้าง และด้วยรูปทรงและสีของตัวอาคารที่เรียบง่ายทําให้สามารถแทรกตัวอยู่ในชุมชน

ได้อย่างไม่ขัดเขิน รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยที่สามารถควบคุมได้ดีกว่าบ้านพักอาศัยแบบแยกอาคารออกเป็น

หลายก้อน แต่ก็ส่งผลให้เกิดจุดด้อยอยู่บ้าง คือ ตัวอาคารมีความกะทัดรัด (Compact) ถึงแม้ว่าจะออกแบบให้

มีโถงเปิดโล่งตรงกลางบ้านเพ่ือเปิดมุมมองเข้าสู่ภายในและออกสู่ภายนอกแล้วก็ตาม แต่เน่ืองด้วยความจํากัด

ของพ้ืนที่ จึงทําให้การรับรู้และสัมผัสถึงสิ่งดังกล่าวไม่เต็มที่และไม่หลากหลายมากนัก อีกทั้งยังส่งผลให้รูปทรง

อาคารดูไม่แปลกตา ไม่ดึงดูดความสนใจจากผู้คนภายนอกที่มองเข้ามา ซึ่งหากมีการเพ่ิมรูปทรงที่แตกต่างไป

จากรูปทรงเรขาคณิต เพ่ิมสีสันหรือเพ่ิมพ้ืนผิวสัมผัสให้กับตัวอาคารก็อาจทําให้ตัวอาคารมีความน่าสนใจมากขึ้น 

ในเร่ืองของการเลือกใช้วัสดุควรเลือกใช้วัสดุที่มีขายในท้องที่ (Local Material) เพ่ือความสะดวกใน

การจัดซื้อและขนส่ง ซึ่งบ้านหลังน้ีมีวัสดุหลายอย่างที่ไม่มีขายในจังหวัดพิษณุโลกต้องสั่งซื้อและเสียค่าขนส่ง

จากกรุงเทพมหานคร ทําให้เสียเวลาและงบประมาณในการก่อสร้างบานปลาย 
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“โบเก้” วงปรากฏของภาพท่ีอยู่นอกระนาบโฟกัส การสรา้งสรรค์งานศิลปะในภาพถ่าย 

สุรพล  มโนวงศ์1*     

 

“Bokeh” the circle of confusion of the image that was out of the focus, the 

creation of arts in photography. 
Suraphon  Manowong1* 

 
1 หลักสูตรออกแบบส่ือสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
1 Program in Communication Design Faculty of Art and Architecture Rajamangala University of Technology 

*Corresponding author. E-mail  : sura.mano@gmail.com  

 

บทคัดย่อ 

 “โบเก้”  มีรากศัพท์ จากภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “เบลอ” ส่วนในความหมายทางด้านการถ่ายภาพจะเป็นรูปแบบของ

การท่ีภาพของวัตถุท่ีถ่ายไม่ได้อยู่ในระนาบที่ช่างภาพปรับความชัดไว้   หรืออยู่นอกช่วงระยะชัด ดังนั้นโบเก้จึงเป็นภาพของ

ส่วนสว่างของภาพท่ีเป็นฉากหน้าหรือฉากหลังของภาพที่ขาดความคมชัด เช่น จุดสว่าง ๆ เล็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดท่ีลอด

ผ่านช่องเล็ก ๆ ของใบไม้ หรือประกายสะท้อนแสงของแผ่นน้ํา หรือแสงจากดวงไฟท่ีประดับตามสถานท่ีต่าง ๆ หรือฉาก

ด้านหลังท่ีมีความแตกต่างของคอนทราสท่ีมากมาย เป็นจุดเล็ก ๆ เหล่านี้คือสิ่งท่ีเอ้ืออํานวยสําหรับการสร้างให้เกิดโบเก้ 

 สิ่งท่ีทําให้เกิดโบเก้ในภาพถ่ายได้คือการทําให้ส่วนท่ีมีความสว่างของภาพอยู่นอกระยะชัด โดยจะต้องทําให้ภาพถ่าย

มีความชัดต้ืนมากท่ีสุด และปัจจัยหลักท่ีทําให้เกิดช่วงระยะชัดของภาพถ่ายก็คือ การเลือกใช้รูรับแสงในการถ่ายภาพที่กว้าง

มากท่ีสุด ใช้เลนส์ท่ีมีทางยาวโฟกัสมาก ๆ หรือพยายามเข้าใกล้วัตถุท่ีถ่ายมากท่ีสุด เพ่ือให้ได้ภาพท่ีมีความชัดต้ืน โบเก้ท่ีเรา

คุ้นเคยกันส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นวงกลม อาจจะแปลกตาไปบ้างในเลนส์รีเฟรกท่ีโบเก้มีลักษณะเป็นรูปร่างโดนัท นอกจากการ

ถ่ายภาพโบเกโ้ดยใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลแล้ว ปัจจุบันยังสามารถใช้กล้องถ่ายภาพสมาร์ทโฟน ร่วมกับการใช้ซอฟท์แวร์และใช้

อุปกรณ์เสริมในการช่วยถ่ายภาพโบเก้ได้อีกด้วย นอกจากนี้แล้วช่างภาพยังสามารถสร้างเทคนิคโบเก้ลวดลายแปลก ๆ ให้กับ

ภาพถ่ายโดยการใช้หน้ากาก (Mask) สวมไว้หน้าเลนส์ในขณะท่ีทําการถ่ายภาพ และยังสามารถใช้ข้ันตอนของการตกแต่งภาพ

โดยใช้ซอฟท์แวร์ตกแต่งภาพสร้างเทคนิคให้เกิดโบเก้ในภาพได้ด้วย  

ในปัจจุบันงานถ่ายภาพท้ังท่ีเป็นงานศิลปะภาพถ่าย หรืองานถ่ายภาพโฆษณา ได้มีการนําเอาเทคนิค “โบเก้” มา

ช่วยในการสร้างสรรค์ความงาม ความโดดเด่นให้แก่ภาพถ่ายได้มากกว่าการถ่ายภาพปกติท่ัวไป ตรงท่ีบริเวณฉากหลังหรือฉาก
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หน้าของภาพท่ีมีโบเก้ปรากฏนั้นจะเป็นเหมือนภาพท่ีมีวงแสงนุ่มนวล มีประกายระยิบระยับปรากฏอยู่ ซ่ึงโบเก้จะช่วยดึงดูด

ความสนใจ ช่วยเสริมจุดเด่นของภาพและสร้างคุณค่าให้กับภาพถ่ายของเราได้อย่างมากมาย   

คําสําคัญ: โบเก้, วงปรากฏ, ระนาบโฟกัส  

 

ABSTRACT 

“Bokeh” has the origin of name in Japanese language meaning “Blur” and in 

photography dictionary, it means the occurrence when the image is out of focus or out of 

depth of field so Bokeh is a picture of foreground or background that lacks sharpness such 

as: small light circles from the sunlight that went through small holes between leaves, water 

reflections, light from the cities or the background that has a large difference of contrast. 

Theses circles are the tool to create Bokeh. 
The cause of Bokeh is in photographs, the light that was out of focus point and the 

image is needed to has the shallowest focus depth and the main factor of creating the 

depth of field in the photograph is to either choose the largest aperture setting, using 

telephoto lenses or getting near the object as close as possible to get the best resolution 

photograph. The most familiar Bokehs are mostly circular, it might appeared to be a little 

strange in the reflect lens that the Bokeh is in donut-like shape. Other than using digital 

camera to create Bokehs, it is possible to create this effect by using smartphone camera 

together with software and gadgets too in the present. Moreover, the photographer could 

create strange Bokeh patterns by using masks in front of the lens when photographing and 

could edit the photo in photo editing software as well.  
Nowadays, photography in both photographic art and advertisements have used the 

Bokeh technique to help in enhancing the beauties and distinguishment out of norms as the 

background or foreground of photos that have Bokeh effect will appeared to have soft lights 

particles or sparkle which will draw the attention to the photo and could even greatly 

enhance the remarkability and value of the photos. 
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บทนํา 

 ในการถ่ายภาพตามปกติโดยทั่วไปแล้ว วัตถุที่ถูกเลือกปรับโฟกัสเพ่ือให้มีความคมชัดเพ่ือถ่ายภาพ 

วัตถุน้ันจะอยู่ในระนาบโฟกัส (Focus Plane) ซึ่งระนาบโฟกัสน้ีจะเป็นแนวที่อยู่ขนานกับระนาบของเลนส์ 

และระนาบภาพ (ระนาบที่ภาพปรากฏและบันทึกลงบนวัสดุไวแสงที่ใช้ในการบันทึกภาพ คือ ฟิล์ม หรือ 

อิมเมจเซ็นเซอร์) วัตถุที่อยู่ในระนาบนี้จะมีความคมชัด จึงเรียกว่า “ระนาบแห่งความชัด” (Plane of 

Sharpness) ส่วนวัตถุที่ปรากฏอยู่นอกระนาบแห่งความคมชัดน้ี ซึ่งอยู่ด้านหลังของระนาบ (Background) 

หรืออยู่ที่ด้านหน้าของระนาบ (Foreground) จะขาดความคมชัด แต่ระนาบความชัดน้ีจะมีช่วงความลึก โดย

ช่างภาพจะสามารถเลือกปรับได้ว่าต้องการให้ช่วงความชัดที่เกิดขึ้นมีมากหรือน้อย ในภาษาทางการถ่ายภาพ

เรียกว่า “ช่วงความชัดลึก” (Depth of Field)   

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเรื่องช่วงระยะชัด จะต้องทําความเข้าใจกับความหมายของคําว่า Circle of 

confusion  “วงปรากฎ” 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงการเกิดขนาดของ“วงปรากฏ”ที่ต่างกัน (The Editor of TIME-LIFE Books, 1981, p.65) 

จาก Drawing 1 และ 2 ซึ่งเปรียบเทียบเมื่อแสงตกกระทบวัตถุ P1, P2และ P3 และหักเหผ่านเลนส์ที่มี

ขนาดหน้ากล้องหรือ f/stop ต่างกัน จุด P1,P2 และ P3 อยู่ที่ระยะต่างกันจะมาปรากฏบนระนาบภาพ (xy) 

ในขนาดที่ต่างกัน ถ้าแสงหักเหผ่านเลนส์ที่ใช้ f/stop ขนาดใหญ่ (Drawing ที่ 1) P2 และ P3 ซึ่งไม่อยู่ที่

ระนาบโฟกัสก็จะมีขนาดปรากฏที่ระนาบภาพมีขนาดใหญ่ ผลก็คือทําให้ตามองเห็นว่าไม่คมชัดแต่เมื่อลดขนาด 

f/Stop ให้เล็กลง (Drawing 2) ขนาดวงปรากฏของ P2 และ P3 บนระนาบภาพก็จะมีขนาดที่เล็กลงหาก
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ขนาดของวงปรากฏเล็กกว่าความสามารถของดวงตาที่จะสังเกตุเห็นความแตกต่างระหว่าง  P2 และ P3 

(Drawing 2) ก็จะดู (เสมือน) คมชัดผลก็คือจะเกิดภาพคมชัดบนระนาบภาพและกําหนดให้ Z คือขนาดของ 

วงปรากฏ (Diameter of circle of confusion) (The Editor of TIME-LIFE Books, 1981, p.65) 

โบเก้ (Bokeh) มีรากศัพท์ จากภาษาญี่ปุ่น แปลว่า “เบลอ” ส่วนในความหมายทางด้านการถ่ายภาพจะ

เป็นรูปแบบของการท่ีภาพของวัตถุที่ถ่ายไม่ได้อยู่ในระนาบที่ช่างภาพปรับความชัดไว้ (Out of Focus) หรืออยู่

นอกระยะชัด (Depth of Field) ดังน้ันโบเก้จึงเป็นภาพของส่วนสว่างของภาพที่เป็นฉากหน้าหรือฉากหลังของ

ภาพที่ขาดความคมชัด เช่น จุดสว่าง ๆ เล็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดที่ลอดผ่านช่องเล็ก ๆ ของใบไม้ หรือ

ประกายสะท้อนแสงของแผ่นนํ้า หรือแสงจากดวงไฟที่ประดับตามสถานที่ต่าง ๆ หรือด้านหลังที่มีความ

แตกต่างของคอนทราสที่มากมายเป็นจุดเล็ก ๆ เหล่าน้ีคือสิ่งที่เอ้ือสําหรับการสร้างภาพให้เกิดโบเก้ 

  

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค/์วิธีการดําเนินการวิจัย  

การสร้างสรรค์ที่ทําให้เกิดโบเก้ในขั้นตอนของการถ่ายภาพได้ในลําดับแรก คือการทําให้ภาพของวัตถุ

ส่วนที่สว่างอยู่นอกระยะชัด (Depth of Field) โดยจะต้องทําให้เกิดความชัดต้ืนมากที่สุด ซึ่งการควบคุมให้

เกิดช่วงความชัดลึกน้อย ๆ (ชัดต้ืน) หรือเกิดช่วงความชัดลึกมาก ๆ (ชัดลึก) จะเกิดขึ้นได้จากปัจจัยดังน้ี 

ตารางที่ 1 ปัจจัยที่ทําให้เกิดช่วงความชัดลึก 

ปัจจัย ชัดต้ืน ชัดลึก 

ขนาดของรูรับแสง (f/stop) รูรับแสงกว้าง รูรับสงแคบ 

ทางยาวโฟกัสของเลนส์ (Focal Length) เลนส์ถ่ายใกล เลนส์มุมกว้าง 

ระยะจากกล้องถึงวัตถุ ใกล ้ ไกล 
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รูปที่ 1 แสดงภาพโบเก้ที่ได้จากการควบคุมช่วงระยะชัดให้ภาพชัดต้ืน (ภาพโดย : สุรพล  มโนวงศ์)  

 

 นอกจากปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดโบเก้ขึ้นในภาพถ่ายภาพถ่ายก็คือ การเลือกใช้รูรับแสงในการถ่ายภาพที่

กว้างมากท่ีสุด ใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสสูง (Tele-Photo Lens) หรือพยายามเข้าใกล้วัตถุที่ถ่ายมากที่สุด 

เพ่ือให้ได้ภาพที่มีความชัดต้ืน โบเก้ที่เราคุ้นเคยกันส่วนใหญ่ ก็จะเห็นเป็นวงกลม อาจจะแปลกตาไปบ้างใน

เลนส์ถ่ายไกลชนิดพิเศษที่เรียกว่าเลนส์รีเฟรกซ์ (Reflex Lens) หรือเลนส์กระจก ซึ่งเลนส์ประเภทน้ีจะถ่ายได้

ภาพโบเก้มีลักษณะเป็นรูปร่างโดนัท  

 

รูปที่ 2 แสดงภาพโบเก้ที่ได้จากการใช้เลนส์รีเฟลกซ ์ 

ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=reflect+lens&client=firefox-

b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwid9In_yrzUAhVBNY8KHVajCEwQsAQILw

&biw=1280&bih=691#tbm=isch&q=reflex+lens&imgrc=eX46IQFtWuoZ2M: 
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นอกจากการถ่ายภาพโบเก้โดยใช้กล้องถ่ายภาพดิจิทัลแล้ว ปัจจุบันยังสามารถใช้กล้องถ่ายภาพสมาร์ท

โฟน ร่วมกับการใช้ซอฟท์แวร์และใช้อุปกรณ์เสริมในการช่วยถ่ายภาพโบเก้ได้อีกด้วย  

 

รูปที่ 3 แสดงภาพโบเก้ที่ได้จากการใช้สมาร์ทโฟนร่วมกับแอพพลิเคช่ันถ่ายภาพ 

(ที่มา : http://photo.maahalai.com/2016/05/bokeh-by-camera-phone/) 

 

นอกจากน้ีแล้วช่างภาพยังสามารถสร้างเทคนิคโบเก้ลวดลายแปลก ๆ ให้กับภาพถ่ายโดยการ

ใช้หน้ากาก (Mask) สวมไว้หน้าเลนส์ในขณะที่ทําการถ่ายภาพ  

 

รูปที่ 4 แสดงภาพโบเก้ที่ได้จากการใช้หน้ากาก (Mask) ใส่หน้าเลนส ์(ภาพโดย : สุรพล  มโนวงศ์) 

ช่างภาพยังสามารถนําเอาภาพถ่ายมาสร้างสรรค์โบเก้ได้ในขั้นตอนของการตกแต่งภาพโดยใช้

ซอฟท์แวร์ตกแต่งภาพเพ่ือสร้างเทคนิคให้เกิดโบเก้ในภาพได้ด้วย 
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รูปที่ 5 แสดงภาพโบเก้ที่ได้จากการใช้ฟิลเตอร์ในซอฟท์แวร์ตกแต่งภาพ 

(ที่มา : http://mameaw14.exteen.com/20130427/photoshop) 

 
ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค ์

ได้กําหนดแนวคิดในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายบุคคลในสตูดิโอ ให้มีโบเก้ทั้งบริเวณฉากด้านหน้า 

(Foreground) และบริเวณฉากหลัง (Background) ของตัวแบบโดยใช้หลอดไฟกระพริบ (Blinking Light) 

และทําการจัดวางผังและวัสดุอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ โดยใช้รูรับสงที่กว้างที่สุด ใช้ระยะห่างจากกล้องถึงตัว

แบบให้น้อยที่สุด และทดลองใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสต่าง ๆ เพ่ือจํากัดช่วงระยะชัดลึกให้น้อยที่สุด ให้ได้โบเก้

ขนาดที่มีความสวยงาม และทดลองใช้หน้ากาก (Mask) ลวดลายต่าง ๆ สวมด้านหน้าเลนส์เพ่ือสร้างสรรค์

เทคนิคให้เกิดโบเก้ลวดลายแปลก ๆ กับภาพถ่าย 

 

แผนภาพที่ 2 แสดงแผนผังการจัดวาง ในการทดลองสร้างสรรค์ภาพถ่ายโบเก้ (ภาพโดย : สุรพล  มโนวงศ์) 
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รูปที่ 6 แสดงภาพโบเก้ที่ได้จากการถ่ายโดยใช้เลนส์ทางยาวโฟกัสต่าง ๆ (ภาพโดย : สรุพล  มโนวงศ์) 

ผลจากการทดลองสร้างสรรค์ภาพถ่ายบุคคล พบว่าเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสมากกว่าจะสามารถสร้าง

ภาพที่มีขนาดของโบเก้ให้มีขนาดใหญ่กว่าเลนส์ที่มทีางยาวโฟกัสน้อยกว่า ในระยะห่างที่เท่ากัน 

 

รูปที่ 7 แสดงภาพโบเก้ที่ได้จากการใช้หน้ากากลวดลายต่าง ๆ สวมไว้หน้าเลนส์ (ภาพโดย : สุรพล  มโนวงศ์) 
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รูปที่ 8 แสดงภาพโบเก้ที่ได้จากการใช้ซอฟท์แวร์ตกแต่งภาพ (ภาพโดย : สุรพล  มโนวงศ์) 

 

รูปที่ 9 ภาพโบเก้ที่ไดจ้ากการถา่ยภาพใกล้ (Macro Photography) (ภาพโดย : สุรพล  มโนวงศ์) 
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สรุปผล  

 ในปัจจุบันงานถ่ายภาพทั้งที่เป็นงานศิลปะภาพถ่าย หรืองานถ่ายภาพโฆษณา ช่างภาพสามารถนําเอา

เทคนิค “โบเก้” มาใช้เพ่ือช่วยในการสร้างสรรค์ความงาม ความโดดเด่นให้แก่ภาพถ่ายหรือสินค้าได้มากกว่า

การถ่ายภาพตามปกติทั่วไป จุดเด่นที่กล่าวถึงคือตรงบริเวณท่ีเป็นฉากหลังหรือฉากหน้าของภาพที่มีโบเก้

ปรากฏอยู่น้ันจะเป็นเหมือนภาพที่มีวงแสงนุ่มนวลขนาดต่าง ๆ มีประกายระยิบระยับปรากฏอยู่ ซึ่งโบเก้จะ

ช่วยดึงดูดความสนใจ ช่วยเสริมจุดเด่นของภาพและสร้างความแตกต่างและเพ่ิมคุณค่าให้กับภาพถ่ายของเราได้

อย่างมากมาย เพ่ือทําให้ผลงานศิลปะภาพถ่าย หรือผลงานภาพถ่ายโฆษณาช้ินน้ันประสบผลสําเร็จในการ

สื่อสารกับผู้ชมหรือผู้บริโภค 

 

รูปที่ 10 ภาพถ่ายโฆษณาสินค้าที่ใช้เทคนิคการถ่ายภาพโบเก้ มาสร้างสรรค์ผลงาน 

(ที่มา : http://www.widerays.net/cgi/) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

เอ้ือเฟ้ือสถานที่ สตูดิโอถ่ายภาพและอุปกรณ์ในการถ่ายภาพ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร มทร.ล้านนา และขอบคุณนักศึกษาที่สละเวลามาเป็นแบบในการสร้างสรรต์ผลงาน

ภาพถ่าย 
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เพลงในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง 

 จังหวัดพิษณุโลก 

วัลลภ งามโคกกลาง1*  และ ณัฏฐนิช นักปี่2 

 

Song in “Sen Ruan”ritual of Tai Song Dam,Wangpikulsubdistrict, 

Wang Tong district, Phitsanulok province 

WANLOP NGAMKKOKLANG1*  and NATTANIT NAKPEE2 

 
1 2ภาควิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  
1 2 Department of Musicology and Dance Humanities Naresuan University Phitsanulok Province 

  *Corresponding author. E-mail : yellowsky.e@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเร่ืองนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะเฉพาะของเพลงร้องและบทบาทหน้าท่ีของเพลงร้องในพิธีกรรม ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการ

เก็บข้อมูลจากการสังเกตและสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดมานุษยวิทยาการดนตรี จากนั้นนําเสนอในรูปแบบเชิง

พรรณนาวิเคราะห์ 

 ผลการวิจัยพบว่า พิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา มี 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนก่อนพิธีกรรม และขั้นตอน

พิธีกรรม เพลงร้องในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํามีท้ังหมด 15 เพลง ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนเกร่ินข้ึน

เพลง ส่วนดําเนินบทเพลง และส่วนจบเพลง ช่วงเสียงท่ีพบในแต่ละบทเพลงมีลักษณะเป็น คู่ 8 เพอร์เฟค คู่ 9 ไมเนอร์ คู่ 9 

เมเจอร์ คู่ 7 เมเจอร์ และคู่ 4 เพอร์เฟค ใช้บันไดเสียงหลักอยู่ 2 บันไดเสียงคือ เนเจอรัลไมเนอร์และ เพนทาโทนิกไมเนอร์

กระสวนจังหวะของทํานอง มีลักษณะเป็นโน้ตตัวดําและโน้ตตัวเขบ็ตหนึ่งชั้น การเคล่ือนท่ีของทํานองเป็นการเคลื่อนท่ีแบบ

ข้ามข้ัน โดยเนื้อหาของคําร้องส่วนใหญ่ของเพลงกล่าวถึง ผี และสิ่งศักด์ิสิทธ์คล้ายบทสวด และการชี้แนะแนวทางการดําเนิน

ชีวิต ด้านบทบาทหน้าท่ีของเพลงร้องในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา พบว่า มีบทบาทหน้าท่ีในการประกอบพิธี

กรรมการเสนเรือน สืบสานศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี สะท้อนถึงสภาพสังคม ความเชื่อ วิถีชีวิตของชาวไทยทรง

ดํา และดํารงรักษาเผ่าพันธ์ุให้คงอยู่ต่อไป 

คําสําคัญ: เพลงพิธีกรรม, เสนเรือน, คติความเชื่อ 
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Abstract 

 This research aims to study 1) Sen Huan ritual of Tai Song Dam in Wang Phi Kul sub-district, Wang 

Thong district, Phitsanulok Province 2) Musical characteristic of songs 3) roles and functions of songs in the 

ritual. Collecting data by the qualitative research methodology via interviewing and observation, the data 

are analyzed by means of Ethnomusicology and then presented in descriptive format. 

The finding reveals that there are 2 steps in the Sen Huan ritual: the pre-ritual and the ritual. 

Then, they use 15 songs in the Sen Huan ritual that each song comprises of 3 parts: introduction, content 

and ending. They possess the Range of Perfect 8th, Minor 9th, Major 9th, Major 7th and Perfect 4th by using 

natural minor scale and pentatonic minor scale, the melodic contour uses disjunction motion moving up 

and down like a wave. holiness and way of life.Lastly, the functional analysis of the vocal music 

manifested its roles and functions: as the music in the ritual, as the continuance of Tai Song Dam local 

culture and tradition, as the reflection of Tai Song Dam society, belief, and way of life, and finally as the 

preservation of their race. 

Keyword: Ritual, Sen Huan,Folklore 

 

บทนํา 

 ดนตรีเกิดจากมนุษย์ได้ยินเสียงของธรรมชาติ แล้วนําเสียงที่ได้ยินมาเรียบเรียงและแสดงออกโดยการ

เปล่งเสียง หรือการผิวปากจนกลายมาเป็นทํานองที่คุ้นหู มนุษย์สามารถเรียงร้อยทํานองโดยอาศัยภาษา

ท้องถิ่นมารวมกัน และนําเรื่องราวการดํารงชีวิตในประจําวันมาถ่ายทอด จนกลายมาเป็นบทเพลง ในที่สุด

มนุษย์สามารถคิดค้นผลิตเครื่องดนตรีขึ้นเองโดยผลิตจากวัสดุที่มีตามธรรมชาติ เช่นไม้ไผ่ หนังสัตว์และสิ่งของ

ที่หาได้ จนพัฒนาเป็นเคร่ืองดนตรีหลากหลายชนิดขึ้น จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างของ

ประเทศไทย เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านทรัพยากรและธรรมชาติ เป็นพ้ืนที่ที่มีแม่นํ้าไหลผ่านและยัง

มีเทือกเขา ป่าไม้ และลําธารจํานวนมาก แบ่งออกเป็น 9  อําเภอ ได้แก่ เมืองพิษณุโลก นครไทย ชาติตระการ 

บางระกํา บางกระทุ่ม พรหมพิราม วัดโบสถ์ เนินมะปราง และวังทอง 

 อําเภอวังทองเป็นอีกอําเภอหนึ่งที่มีกลุ่มชาติพันธ์ุอาศัยอยู่ เช่น ไทยยวน ไทยทรงดํา เป็นต้น 

โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธ์ุไทยทรงดําน้ัน ได้อพยพมาอาศัยกันเป็นจํานวนมาก โดยกระจัดกระจายอยู่ในตําบลวัง

พิกุล อําเภอวังทอง ชาวไทยทรงดํายังคงยึดถือประเพณีที่ได้รับถ่ายทอดจากบรรพบุรุษไว้ พิธีกรรมการเสน
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เรือน ซึ่งพิธีกรรมน้ีถือว่าเป็นพิธีกรรมที่สําคัญมากของชาวไทยทรงดํา ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ มี

ความเช่ือถือผีและวิญญาณ จึงทําให้ทุกบ้านนับถือ ผี แต่ละปีก็จะมีพิธีกรรมการเซ่นผี หรือเรียกอีกอย่างว่าการ

เสนเรือน การเสนเรือนถือว่าเป็นการรวมญาติของชาวไทยทรงดํา ให้พร้อมหน้าพร้อมตากันเพ่ือจะได้ส่ง

เครื่องเซ่นให้กับผีบรรพบุรุษ ดังน้ันชาวไทยทรงดํากลุ่มน้ีจึงมีความเชื่อที่สะท้อนให้เห็นประเพณีที่มีมาอย่าง

ยาวนาน และมีความเหนียวแน่นทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าที่จะรักษาไว้ 

 ไทยทรงดํามีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งในแต่ละรอบปีจะมีพิธีกรรมประจําเดือน ที่ชาวไทย

ทรงดํายึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น การปาดตงข้าวใหม่ การขึ้นบ้านใหม่ การแต่งงาน การไหว้ศาล

ประจําหมู่บ้าน พิธีกรรมเก่ียวกับผีมด พิธีกรรมเรียกขวัญ พิธีกรรมการเสนเรือน ซึ่งพิธีกรรมต่าง  ๆ ใน

วัฒนธรรมของชาวไทยทรงดํา จะถูกสอดแทรกด้วยบทเพลง เพ่ือสื่อถึงสิ่งที่ชาวไทยทรงดําเคารพบูชา เพลงร้อง

ของกลุ่มไทยทรงดําแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1  (เพลงร้องที่ใช้ประกอบงานร่ืนเริงสนุกสนาน เช่น อ้ิงก๊อน

ฟ้อนแคน เป็นเพลงร้องจีบกันระหว่างหนุ่มสาวในหมู่บ้าน 2  (เพลงร้องที่ใช้ประกอบในพิธีกร รม ซึ่งได้แก่ เพลง

ร้องเพ่ือรักษาคนป่วย เพลงร้องเพ่ือใช้ในพิธีกรรมเซ่นดวงวิญญาณและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิต่าง ๆ พิธีกรรมการเสนตัว

และพิธีกรรมการเสนเรือน พิธีกรรมการเสนเรือนคือพิธีกรรมการเลี้ยงผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ชาวไทยทรง

ดําให้ความสําคัญกับประเพณีพิธีกรรมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพิธีกรรมการเสนเรือน ถือว่าเป็นประเพณีที่

สําคัญที่สุด โดยยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ เพลงร้องที่ใช้ประกอบพิธีกรรมเสนเรือนของชาวไทย

ทรงดํา มีผู้ประกอบพิธีที่เรียกว่า หมอเสนจะเป็นผู้เรียกดวงวิญญาณ ของผี ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เสียชีวิตไปแล้ว 

ตามรายช่ือ ให้มารับเครื่องเซ่น ซึ่งในขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมน้ัน มีเพลงที่ใช้เป็นสื่อกลางของพิธีกรรม 

ส่วนเคร่ืองเซ่นต่าง ๆ ประกอบไปด้วย เน้ือหมู ไก่ต้ม อาหารพ้ืนบ้านของชาวไทยทรงดํา ผลไม้ตามฤดูกาล 

พร้อมกับเหล้าที่เจ้าของบ้านเตรียมไว้ให้  

 จากความเป็นมาและความสําคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเพลงร้องใน

พิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เน่ืองจากชาวไทยทรง

ดํากลุ่มน้ีมีการประกอบพิธีกรรมแบบด้ังเดิม ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางด้านสังคมไป ผู้วิจัยมีความ

คาดหวังว่าผลที่จะได้รับจากการศึกษาเพลงร้องในพิธีกรรมเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา จะนําไปเป็นแนวทาง

ศึกษาเพลงร้องของกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืนๆ และยังสามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาวไทยทรงดําให้ดํารง

อยู่ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
  ศึกษาพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ลักษณะเฉพาะของเพลงร้องและบทบาทหน้าที่ของเพลงร้องในพิธีกรรม 

ขอบเขตของการวิจัย 

   ผู้วิจัยศึกษาคติความเช่ือ ความหมายของแต่ละเพลง และลักษณะทางดนตรีของเพลง ที่ใช้

ในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 1) การวางแผนงานเบ้ืองต้น ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้องต่าง ๆ สํารวจข้อมูลเบ้ืองต้น 

และเลือกพ้ืนที่ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เป็นพ้ืนที่ศึกษา 

 2) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีการสังเกตและ

สัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ข้อมูลด้านดนตรีคือ นายสมพงษ์ เอียดสอย และนายเบรอลิน หน่ออุ่น ซึ่ง

เป็นผู้ประกอบพิธี 

 3) การจัดกระทําข้อมูล ผู้วิจัยนําข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 4) การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากการเรียบเรียงไปตรวจสอบกับบุคคลข้อมูลอีกครั้ง 

 5) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้แนวคิดด้านดนตรีวิเคราะห์ (Music Analysis) ของ

ประทีป นักป่ี และทฤษฎีหน้าที่นิยมของมาลีนอสกี (Malinowski) 

6) การสรุปผลและนําเสนอข้อมูล ผู้วิจัยสรุปผลตามประเด็นที่ได้กําหนดไว้และนําเสนอข้อมูล 

ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
ผลการวิจัย 

 พิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มี 2 ขั้นตอน 

คือ ขั้นตอนก่อนพิธีกรรม และ ขั้นตอนพิธีกรรม ดังน้ี ขั้นตอนก่อนพิธีกรรมประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือการ

นัดหมายวันทําพิธีขอแรงคนให้มาช่วยงานในพิธีกรรมการจัดเตรียมสถานที่ การฆ่าหมูและยกหมูขึ้นบ้าน การ

ยกครู หรือ พิธีวานหมอ ขั้นตอนพิธีกรรม ประกอบไปด้วย 21 ขั้นตอน คือ รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (กิน

งายหมอ) สอนลูกหลาน และปัดเป่าสิ่งช่ัวร้าย (ไต๊เวนเจ็บเวนฮ้าย) เซ่นหมูครั้งที่1 (เหือหมูปางแปง) เซ่นผี
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เร่ร่อน (สามสิบหล่ํา) เซ่นพญาแถน (เส้นโกนหลํ่า) เซ่นหมูครั้งที่ 2 (เส้นกําโกก) เลี้ยงหมูไว้เซ่นผี (ข่าวหมูดิบ) 

ให้พรเจ้าภาพ (กําบ่โกน) เซ่นข้าว 7 ห่อ (เส้นสองตับ) เซ่นข้าวบนหิ้ง (เสียห้ิงข้าว) เซ่นเหล้าครั้งที่ 1 (เส้นเหล้า

หลวง)  ขอบคุณและให้พร (ส่องเสน) ทําอาหารเย็น (แก้มแฮ) กินข้าวเย็น (หลาแรงกลางเฮือน) เซ่นเหล้าครั้งที่ 

2 (เส้นเหล้าลางแกง) เซ่นหล้าบอกกล่าวเพ่ือเก็บของในห้องผีเรือน (เส้นเหล้ากู้) เซ่นเหล้าครั้งสุดท้าย (ขับเหล้า

ฟายเฮือน) เซ่นไก่ (แปลงไต๊) เซ่นผีบ้านที่เป็นผีผู้หญิง (แปงมด) ส่งผีกลับสวรรค์ (ส่งหล่ํา) การยกครูของหมอ

เสนหลังพิธีการเสนเรือนเสร็จ 

 ลักษณะเฉพาะเพลงในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลกครั้งน้ีได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ลักษณะทางดนตรี 2.บทบาทหน้าที่ของเพลงในพิธีกรรมการเสนเรือน 

พบเพลงจํานวนทั้งหมด 15 เพลง ผู้วิจัยได้นําเพลงจากหมอเสนจํานวน 2 ท่าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จักกัน

อย่างกว้างขวาง ในตําบลวังพิกุล และ ตําบลใกล้เคียง ได้แก่ นายสมพงษ์ เอียดสอย และ นายเบรอลิน หน่อ

อุ่น เพลงที่นํามาวิเคราะห์ในครั้งน้ี มีทั้งหมด 6 เพลงโดยเลือกจากทั้งหมด 15 เพลง ผู้วิจัยได้แยกหมวดหมู่ของ

เพลงออก 3 หมวดหมู่ (โดยใช้ผู้เช่ียวชาญ คือ หมอเสนเป็นผู้แยกหมวดหมู่ของประเภทของเพลง) ซึ่งมีเน้ือหา

และรูปแบบเพลงดังน้ี 1) เพลงที่เก่ียวกับให้พรเจ้าบ้าน ปัดเป่าสิ่งช่ัวร้ายและบูชาเทวดา ซึ่งได้แก่เพลงสอน

ลูกหลาน และปัดเป่าสิ่งช่ัวร้าย (ไต๊เวนเจ็บเวนฮ้าย) และเพลงส่งผีกลับสวรรค์ (ส่งหล่ํา) 2) เพลงที่เก่ียวกับการ

เซ่นเหล้าแก่ดวงวิญญาณ ซึ่งได้แก่ เพลงเซ่นเหล้าครั้งที่ 1 (เซ่นเหล้าหลวง) เพลงเซ่นหล้าบอกกล่าวเพ่ือเก็บ

ของในห้องผีเรือน (เซ่นเหล้ากู่) 3) บทเพลงที่เก่ียวกับการเซ่นอาหาร แก่ดวงวิญญาณ ซึ่งได้แก่เพลงเซ่นหมูครั้ง

ที่ 1 (เหือหมูปางแปง) และเพลงเซ่นผีเร่ร่อน (สามสิบหล่ํา) 

1.เพลงสอนลูกหลาน และปัดเป่าสิ่งช่ัวร้าย (ไต๊เวนเจ็บเวนฮ้าย) ความหมาย เป็นการบอกราศี

ประจําตัวว่าในบ้านหลังน้ีมีราศีประจําตัวเป็นราศีอะไรเพ่ือให้ผีที่อยู่ในราศีเดียวกับเจ้าบ้านได้ลงมารับ

เครื่องเซ่น และเจ้าบ้านขอพรจากส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ ขอให้บ้านหลังที่ลูกหลานอาศัยอยู่มีความแข็งแรง เมื่ออาศัยอยู่

แล้วสิ่งช่ัวร้ายไม่สามารถเข้ามาทําอันตรายลูกหลานให้เจ็บป่วยได้ ขอให้บ้านที่อาศัยอยู่น้ีให้ลูกหลานนอนหลับ

สบาย เมื่อถึงเวลาทําไรทํานาก็ขอให้ผี ปู่ ย่า ตา ยาย ช่วยดลบันดาลให้ได้ผลผลิตที่ดี เลี้ยงสัตว์ก็ขอให้สัตว์ที่

เลี้ยงอุดมสมบูรณ์ ขายได้ราคาที่ดี  



  
  

  

                                                                                     นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

2231 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

รูปที่ 1 โน้ตเพลงสอนลูกหลานและปัดเป่าส่ิงชั่วร้าย (ไต๊เวนเจ็บเวนฮ้าย), โดย วัลลภ งามโคกกลาง 

 

 2. เพลงส่งผีกลับสวรรค์ (ส่งหล่ํา) ความหมายเป็นการสอนผี เมื่อเวลากลับไปหาพญาแถนหรือเทวดา

แล้ว เห็นทรัพย์สมบัติของพญาแถน หรือ เทวดา อย่าได้ไปจับไปหยิบไปขโมยมาเป็นของตนเอง หากไปหยิบไป

จับไปขโมยมา เมื่อพญาแถนรู้หรือจับได้จะโดนจับขัง เมื่อถึงเวลามีพิธีกรรมการเสนเรือนปีต่อไป ลูกหลานจะ

ไม่สามารถเรียกมากินของเซ่นได้  

 

รูปที่ 2 โน้ตเพลงส่งผีกลับสวรรค์ (ส่งหลํ่า), โดย วัลลภ งามโคกกลาง 

 

 3. เพลงเซ่นเหล้าครั้งที่ 1 (เซ่นเหล้าหลวง) ความหมาย เป็นการเซ่นเหล้าครั้งแรกหลังจากการเซ่น

อาหาร ความหมายของบทเพลงเป็นการเล่าถึงที่มาของเหล้า ต้ังแต่นําข้าวเปลือกมาตําคัดเอาข้าวที่เม็ดสวย ๆ
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นําข้าวมาน่ึงแล้วเอามาหมักกับแป้งเหล้า นํามาต้มกว่าจะเป็นเหล้าต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน นําไปผสมกับ

แกลบ บอกกล่าวกับผีไว้ว่าเหล้าที่นํามานี้เป็นเหล้าที่ลูกหลานต้ังใจทําเพ่ือเซ่นกับผีบรรพบุรุษ 

 

รูปที่ 3 โน้ตเพลงเซ่นเหล้าครัง้ที่ 1 (เซ่นเหลา้หลวง), โดย วัลลภ งามโคกกลาง 

 

 4. เพลงเซ่นเหล้าบอกกล่าวเพ่ือเก็บของในห้องผีเรือน (เซ่นเหล้ากู้) ความหมาย เป็นการบอกกล่าวผี 

ต่อจากน้ีจะเป็นการสิ้นสุดการเซ่นอาหารให้ผี เจ้าบ้านจะเก็บของที่อยู่ในปานเผือนออกและเก็บเสื่อที่น่ัง เก็บ

ของทั้งหมดที่อยู่ในปานเผือน จะเหลือแค่เหล้าที่จะให้กินเป็นครั้งสุดท้าย ขอให้ผีมารับเหล้าเซ่น ปีหน้าฟ้าใหม่

ค่อยมาหาพบกันใหม่ 

 

 

รูปที่ 4 โน้ตเพลงเซ่นเหล้าบอกกล่าวเพื่อเก็บของในห้องผีเรอืน (เซ่นเหล้ากู)้, โดย วัลลภ งามโคกกลาง 

 

 5.เพลงเซ่นหมูครั้งที่ 1 (เหือหมูปางแปง) ความหมาย ผีบรรพบุรุษ เรียกช่ือ พ่อ ขึ้นก่อน ให้มากิน เน้ือ

หมู มากินข้าว ข้าวที่นํามาให้กินเป็นข้าวหอมอย่างดี มีทั้งหน่อไม้ดองต้ม ยําเครื่องในหมู มีตับหมู ไส้หมู หัวใจ

หมู มาวางที่กลางปานเผือน ขอให้ผี มารับเคร่ืองเซ่น 
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รูปที่ 5 โน้ตเพลงเซ่นหมูครัง้ที1่ (เหือหมูปางแปง), โดย วัลลภ งามโคกกลาง 

 

 6. เพลงเซ่นผีเร่ร่อน (สามสิบหล่ํา) ความหมาย เรียกผีที่เร่ร่อน ผีที่ตายไม่ดีมากินเคร่ืองเซ่น ซึ่งผีที่ตาย

ไม่ดี ก็ได้แก่ ผีที่ตายโหง โดนรถชนตาย ป่วยตายโดยโรคร้าย ตายต้ังแต่เกิด ตายก่อนอายุ 40 เป็นต้น ผีที่กล่าว

มาคือผีของบ้านหลังที่ทําพิธีเสนเรือน (ซึ่งชาวไทยทรงดําเรียกว่าผีเร่ร่อน)  

 

รูปที่ 6 โน้ตเพลงเซ่นผีเรร่่อน (สามสิบหลํ่า), โดย วัลลภ งามโคกกลาง 

 

 การศึกษาบทบาทหน้าที่ของเพลงในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา ตําบลวังพิกุล อําเภอวัง

ทอง จังหวัดพิษณุโลก พบบทบาทหน้าที่โดยตรงในพิธีกรรม และบทบาทหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสังคมและ

วัฒนธรรมของชุมชนของชาวไทยทรงดําดังน้ีเป็นสัญญาณที่สื่อถึงการเล้ียงผีบรรพบุรุษที่มีเช้ือสายนามสกุล

เดียวกัน เป็นสัญญาณในการบอกลําดับขั้นตอนของพิธีกรรมเป็นสื่อเพ่ือการถ่ายทอดความเช่ือมโยงระหว่าง

มนุษย์กับภูตผี และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งเป็นความเช่ือด้ังเดิมของกลุ่มชาวทรงดําที่นับถือกันมาเป็นเคร่ืองมือที่สร้าง

ให้พิธีกรรมมีความศักด์ิสิทธ์ิ มีความขลังมากขึ้นด้วยเน้ือหา ลักษณะการขับร้อง ท่วงทํานอง และจังหวะ ทําให้

ผู้เข้าร่วมพิธีมีความมุ่งมั่น โดยบทเพลงนั้นเปรียบเสมือนบทสวดที่ส่งผลไปถึงจิตใจของผู้ฟังทําให้เกิดความ

ศรัทธา และความเช่ือที่มีต่อพิธีกรรมการเสนเรือน เป็นเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ  

 เพลงในพิธีกรรมการเสนเรือน เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยทรงดําแท้ โดยตัวบทเพลงน้ัน

ทรงคุณค่าทั้งวัฒนธรรมทางดนตรี ซึ่งสืบทอดกันมาด้วยวิธีการบอกเล่าแบบปากต่อปาก หรือ มุขปาฐะ โดยไม่

มีการจดบันทึกไว้แต่อย่างใด เน่ืองจากภาษาไทยทรงดําไม่มีตัวอักษรใช้แบบชัดเจนและชาวไทยทรงดําส่วน

ใหญ่ไม่รู้หนังสือ จึงต้องอาศัยการสืบทอดแบบบทเพลงต่าง ๆ แบบท่องจําเพ่ือรักษาองค์ความรู้เหล่าน้ีเอาไว้

ต่อไป 
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 เพลงในขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธีกรรมการเสนเรือน นับว่ายังมีส่วนสําคัญในการรักษารูปแบบของ

พิธีกรรมให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิมของชาวไทยทรงดํา เพ่ือยังคงความเป็น อัตลักษณ์ของ

ชาติพันธ์ุไว้ทั้งปัจจุบันและในอนาคต เพลงในพิธีกรรมการเสนเรือนมีเน้ือหาที่สื่อให้เห็นถึงการรักษา

ขนบประเพณีให้คงอยู่และยังคงปฎิบัติตามความเช่ือ รักษาความเป็นเอกลักณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุชาวไทยทรงดํา

ไว้อย่างเข้มแข็ง และยังคงมีหมอเสนเป็นผู้ทําพิธี เพ่ือสืบทอดแนวทางปฎิบัติเพ่ือให้คงอยู่ต่อไป 

 

สรุปผล 

 จากการศึกษาพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

พบว่ามี 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนพิธีกรรม และ ขั้นตอนพิธีกรรม ในพิธีกรรมมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างจาก

อดีต ทั้งระยะเวลาและเครื่องเซ่นต่าง ๆ พิธีกรรมปรับให้มีความเร็วขึ้น ตัดขั้นตอนที่หยุดพักตามเวลาจริง ๆ

ของวัน และขยับเวลาในการเสนเรือน ในขั้นตอนตอนกลางคืนให้เร็วขึ้น แต่ไม่ได้ตัดทอนขั้นตอนในพิธีออกแต่

อย่างใดเพียงแค่ปรับระยะเวลาให้เร็วขึ้น และการใช้หมูเป็นเคร่ืองเซ่น ซึ่งสมัยก่อนต้องเลี้ยงเองแต่ปัจจุบันใช้

วิธีซื้อมาจากตลาด เพ่ือเป็นการประหยัดเวลาและความสะดวกรวดเร็วในการเสนเรือน เพราะการเลี้ยงหมูเป็น

เรื่องที่ยากในปัจจุบันชาวไทยทรงดําส่วนใหญ่ทํางานนอกบ้านไม่มีเวลามาเลี้ยงหมู การที่ซื้อหมูมาใช้ใน

พิธีกรรมมิได้หมายความว่าขั้นตอนการเซ่นหมู่จะหายไป แต่เป็นการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคและสมัย การ

เซ่นเหล้าแก่ผี ซึ่งในพิธีจริง ๆ หมอเสนและเจ้าภาพต้องด่ืมเหล้าเป็นจํานวนหลายรอบ แต่ด้วยมีการปรับการ

ด่ืมเป็นการเอาแก้วเหล้าแตะที่ริมผีปากให้ดูเหมือนการด่ืม เพ่ือไม่ให้เกิดอาการมึนเมาจนไม่สามารถทําพิธีต่อได้ 

อย่างไรก็ตามชาวไทยทรงดํา ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและขั้น

ปฏิบัติในพิธีกรรมการเสนเรือนให้คล้ายเดิมมากที่สุด และยังคงมีแนวคิด ความเช่ือและทําเนียบปฏิบัติขั้นตอน

ในพิธีกรรมไว้อย่างครบถ้วน เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมของกลุ่มชาวไทยทรงดําให้คงอยู่สืบไปน้ันเอง  

ลักษณะทางดนตรีของเพลงในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา การวิเคราะห์ตามแนวคิด

ดนตรีวิเคราะห์ของ ประทีป นักป่ี (2551) และ ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2544) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 

ส่วนเกริ่นขึ้นเพลง ส่วนดําเนินเรื่องราว และส่วนจบเพลง ผู้วิจัยได้นําเพลงมาวิเคราะห์ทั้งหมด 6 บทเพลงซึ่ง

แต่ละเพลงมีความสําคัญในการร้องประกอบพิธีกรรม โดยสรุปรายละเอียด ดังน้ี 1) เพลงสอนลูกหลาน และ

ปัดเป่าสิ่งช่ัวร้าย (ไต๊เวนเจ็บเวนฮ้าย) เป็นเพลงขอพรใช้อ้อนวอนต่อ ผีบรรบุรุษและ มีจังหวะปานกลาง มี
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ทั้งหมด 136 ห้อง กลุ่มเสียงที่ใช้คือ C (โด) D (เร) Eb (มีแฟล็ท) G (ซอล) Ab (ลาแฟล็ท) ซึ่งอยู่ในคีย์ C 

minor Scale กระสวนจังหวะมีการใช้โน้ตเขบ็ตหน่ึงช้ันในการเดินทํานองหลักตลอดทั้งเพลง การเคลื่อนที่ของ

ทํานองพบว่ามีการเคล่ือนที่ของอยู่ 3 ลักษณะ คือ การเคลื่อนที่แบบซ้ําเสียง การเคลื่อนที่แบบตามขั้น และ

การเคล่ือนที่แบบข้ามขั้น 2) เพลงเพลงเพลงส่งผีกลับสวรรค์ (ส่งหล่ํา) เป็นเพลงใช้เซ่นเหล้าก่อนที่จะส่ง

วิญญาณกลับสวรรค์ และเป็นการสอนถึงข้อห้ามต่าง ๆ มีทั้งหมด 97 ห้อง กลุ่มเสียงที่ใช้คือ ได้แก่ F#        

(ฟาชาร์ป) G# ( ซอลชาร์ป) A( ลา) C# ( โดชาร์ป) D(เร)) ซึ่งอยู่ในคีย์ (F# Pentatonic minor Scale) การ

เคลื่อนที่ของทํานองอยู่ 3 ลักษณะ คือ การเคลื่อนที่แบบซ้ําเสียง การเคลื่อนที่แบบตามข้ัน และการเคลื่อนที่

แบบข้ามขั้น 3) เพลงเซ่นเหล้าครั้งที่ 1 (เซ่นเหล้าหลวง) เป็นเพลงใช้เซ่นเหล้าครั้งแรกหลังจากการเซ่นอาหาร 

ความหมายของบทเพลงเป็นการเล่าถึงที่มาของเหล้ามีทั้งหมด 95 ห้อง กลุ่มเสียงที่ใช้คือ G (ซอล) A (ลา )Bb 

(ทีแฟล็ท) D (เร) Eb (มีแฟล็ท) ซึ่งอยู่ในคีย์ G Pentatonic minor Scale มีการเคลื่อนที่ของทํานองอยู่ 3 

ลักษณะ คือ การเคลื่อนที่แบบซ้ําเสียง การเคลื่อนที่แบบตามขั้น และการเคลื่อนที่แบบข้ามขั้น 4) บทเพลงเซ่น

หล้าบอกกล่าวเพ่ือเก็บของในห้องผีเรือน (เส้นเหล้ากู้) เป็นเพลงใช้เซ่นหล้าครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเก็บของในปาน

เผือน มีจังหวะค่อนข้างเร็ว ห้องเพลงทั้งหมด 62 กลุ่มเสียงที่ใช้คือ A (ลา) B (ที) C (โด) D (เร) E ( มี) F (ฟา) 

G (ซอล) ซึ่งอยู่ในคีย์  (A Natural minor) ส่วนกระสวนจังหวะของทํานองพบว่ามีการใช้โน้ตตัวดําในการเดิน

ทํานอง พบว่ามีการเคลื่อนที่ของทํานองอยู่ 3 ลักษณะ คือ การเคลื่อนที่แบบซ้ําเสียง การเคลื่อนที่แบบตามขั้น 

และการเคลื่อนที่แบบข้ามขั้น 5) เพลงเซ่นหมูครั้งที่1 (เหือหมูปางแปง) เป็นเพลงใช้เซ่นหมูหรือกินข้าวคร้ังแรก 

เพลงเหือหมูปางแปงมีจังหวะปานกลาง มีห้องเพลงทั้งหมด 27 กลุ่มเสียงที่ใช้คือ E (มี) F# (ฟาชาร์ป) G (ซอล) 

A (ลา) B (ที) C (โด) D (เร) ซึ่งอยู่ในคีย์ (E Natural minor) ส่วนกระสวนจังหวะพบว่ามีการใช้โน้ตตัวเขบ็ต

หน่ึงช้ันในการเดินทํานองหลักตลอดทั้งเพลง พบว่ามีการเคล่ือนที่ของทํานองอยู่ 3 ลักษณะ คือ การเคลื่อนที่

แบบซ้ําเสียง การเคล่ือนที่แบบตามข้ัน และการเคลื่อนที่แบบข้ามขั้น 6) บทเพลงเซ่นผีเร่ร่อน (สามสิบหล่ํา) 

เพลงมีใช้เซ่นของกินให้กับผีที่ตายไม่ดีได้แก่ ผีที่ตายโหง หรือ โดนรถชนตาย มีทั้งหมด 43 ห้อง กลุ่มเสียงที่ใช้

คือ G (ซอล) A (ลา) Bb (ทีแฟล็ท) D (เร) Eb (มีแฟล็ท) ซึ่งอยู่ในคีย์ (G Pentatonic minor Scale) ส่วน

กระสวนจังหวะพบว่ามีการใช้โน้ตเขบ็ตหน่ึงช้ันในการเดินทํานองหลักตลอดทั้งเพลง พบว่ามีการเคล่ือนที่ของ

ทํานองอยู่ 3 ลักษณะ คือ การเคลื่อนที่แบบซ้ําเสียง การเคลื่อนที่แบบตามขั้น และการเคลื่อนที่แบบข้ามขั้น  
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 บทบาทและหน้าที่ของเพลงในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรง พบว่าเป็นเพลงร้องประกอบ

พิธีกรรมโดยตรง และยังเป็นการเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยทรงดํา ผู้วิจัยสรุปเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 

บทบาทหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรม เป็นสัญญาณที่สื่อให้ทราบเรื่องการเลี้ยงผีเรือน เป็นสัญญาณในการ

บอกลําดับขั้นตอนของพิธีกรรม เป็นสื่อเช่ือมโยงระหว่างมนุษย์กับภูตผีและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ เป็นเคร่ืองมือที่สร้างให้

พิธีกรรมเกิดความศักด์ิสิทธ์ิ และเป็นการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติบทบาทหน้าที่ในการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี เพลงในพิธีกรรมการเสนเรือน เกิดจากภูมิปัญญาชาวไทยทรงดําที่

ถ่ายทอดสืบต่อกันมาแบบมุขปาฐะ โดยอาศัยการสืบทอดผ่านบทเพลงเพ่ือรักษาองความรู้ และเป็นการรักษา

รูปแบบของพิธีกรรมให้คงอยู่แบบด้ังเดิมไว้ด้วยบทบาทหน้าที่วิถีชีวิตทางด้านสังคมและความเช่ือ เพลงในพิธี

กรรมการเสนเรือนมีเน้ือหาที่สื่อถึงสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ มีความเช่ือเรื่องวิญญาณ สิ่งศักด์ิสิทธ์ิและโชคลาง 

รวมถึงวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดําที่ผูกพันกับถิ่นกําเนิดมาต้ังแต่อดีตบทบาทหน้าที่ในการดํารงรักษาเผ่าพันธ์ุให้

คงอยู่เพลงในพิธีกรรมการเสนเรือนมีเน้ือหาท่ีสื่อถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ความรัก ความเอาใจใส่ของ

ญาติพ่ีน้องที่ร่วมจัดเตรียมในแต่ละขั้นตอนของพิธีกรรมการเสนเรือน และสื่อให้เห็นถึงความสําคัญระหว่าง

นามสกุลเดียวกัน 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่อง เพลงในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา ในครั้งน้ี  ผู้วิจัยพบว่าองค์ความรู้ที่

ได้จากการวิจัยมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีรวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง สะท้อนให้เห็น

ภูมิปัญญาทางด้านดนตรี แนวคิด ความเช่ือ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยทรงดํา ผู้วิจัยจึงแบ่ง

การอภิปรายผลเป็นประเด็น ต่าง ๆ ดังน้ีพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา 

 พิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา เป็นการแสดงถึงสิ่งที่ชาวไทยทรงดําเคารพบูชาและความ

กตัญญูต่อบรรพบุรุษ แสดงให้เห็นการดํารงรักษา อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุด้านสังคมและวัฒนธรรมด้ังเดิมได้

เป็นอย่างดี การประกอบพิธีกรรมการเสนเรือนตามแบบแผนที่มีมาต้ังแต่โบราณอย่างเคร่งครัดแม้จะมีการย้าย

ถิ่นฐาน แต่ชาวไทยทรงดําก็ยังคงยึดแนวทางปฏิบัติแบบด้ังเดิมไว้มากที่สุด โดยเฉพาะชาวไทยทรงดําปัจจุบัน

สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมเมืองได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ชาวไทยทรงดําส่วนใหญ่จะแต่งกายตามสมัยนิยม แต่

ยังคงแต่กายประจําเผ่าของตนเมื่อมีพิธีกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีหน้าที่นิยมของ บรอนิสลอ มาลินอ

สกี  (Bronislaw Malinowski) อ้างใน ยศ สันติสมบัติ (2556, หน้า 36-37) เป็นความพยายาม ผสมผสาน
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แนวคิดต่าง ๆ ว่ามนุษย์มีความต้องการพ้ืนฐานซึ่งจะต้องได้รับการตอบสนองจากสังคม คือเครื่องนุ่งห่มพิธี

กรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดําเป็นพิธีกรรมหน่ึงที่มีรูปแบบขั้นตอน ที่แสดงถึงความรักความกตัญญูและ

ความสามัคคี มีความเคารพผู้อาวุโส ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีถูกแฝงอยู่ในขั้นตอนของพิธีกรรมการเสนเรือน  

 ลักษณะเฉพาะดนตรีพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา  จากการศึกษาเพลงร้องในพิธีกรรมการ

เสนเรือนของชาวไทยทรงดําทั้งหมด 15 เพลงน้ัน แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกันระหว่างดนตรีและพิธีกรรม 

ลักษณะทางดนตรีของเพลงร้องในพิธีกรรมการเสนเรือน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดดนตรีวิเคราะห์ของ ประทีป 

นักป่ี (2551) มีลักษณะเป็นเพลงพ้ืนบ้าน มีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนและเป็นเพลงรูปแบบเดียวกันทุกเพลง 

โดยมีช่วงต้นเพลงมีการเกริ่นขึ้นเพลง ด้วยการร้องลากเสียงให้ยาวประมาณ 3-4 ห้องเพลง ซึ่งผู้วิจัยสรุปว่า

น่าจะเป็นการต้ังระดับเสียงของคนร้อง การเกริ่นน้ันเป็นการสื่อสารหรือแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในงานทราบว่ากําลังจะ

เริ่มการประกอบพิธีกรรม ส่วนดําเนินทํานองน้ันเป็นการร้องเพลงต้ังแต่ต้นจนจบเพลงโดยไม่มีการซ้ําท่อนเพลง 

ส่วนจบเพลงเป็นการร้องเอ้ือนเพ่ือแสดงถึงการจบของบทเพลงเพ่ือจะเข้าพิธีกรรมในขั้นตอนอ่ืน ส่วนลักษณะ

ทางด้านดนตรีของเพลงน้ันมีดําเนินเร่ืองราวเป็นหลัก มีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตกของ 

ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2544) ได้แก่มีพิสัยที่พบในการวิเคราะห์เพลง ได้แก่ คู่ 8 เพอร์เฟค คู่ 9 ไมเนอร์ คู่ 9 

เมเจอร์ คู่ 7 เมเจอร์ และคู่ 4 เพอร์เฟค ใช้บันไดเสียงหลักอยู่ 2 บันไดเสียงคือ Natural minor และ 

pentatonic minor ในการสร้างทํานอง ส่วนใหญ่กระสวนจังหวะของทํานอง มีลักษณะเป็นโน้ตตัวดําและโน้ต

ตัวเขบ็ตหน่ึงช้ัน เป็นตัวดําเนินทํานองให้ต่อเน่ืองกัน การเคลื่อนที่ของทํานองโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นการ

เคลื่อนที่แบบข้ามขั้น กระโดดขึ้นลงไปมา ทําให้ทํานองไม่ราบเรียบ และมีลักษณะรูปร่างลายเส้นของทํานอง

เพลงเป็นรูปคลื่น ดังน้ันย่ิงปรากฏได้ชัดว่าเพลงที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดําใน

พ้ืนที่น้ีมคีวามเป็นเอกลักษณ์ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ข้างต้น 

 บทบาทหน้าที่ของเพลงร้องในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดําการศึกษาบทบาทหน้าที่ของ

เพลงร้องในพิธีกรรมการเสนเรือนของชาวไทยทรงดํา พบบทบาทหน้าที่โดยตรงในพิธีกรรม และบทบาทหน้าที่

อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนของชาวไทยทรงดํา มีบทบาทหน้าที่โดยตรงต่อพิธีกรรมใน

ด้านต่าง ๆ ได้แก่เป็นสัญญาณที่สื่อถึงการเลี้ยงผีบรรพบุรุษที่มีเช้ือสายนามสกุลเดียวกัน เมื่อได้ยินเพลงร้องใน

พิธีกรรมการเสนเรือน ชาวบ้านที่มาร่วมงานจะทราบได้ว่ากําลังเร่ิมพิธีกรรมการเสนเรือนขึ้นเป็นสัญญาณใน

การบอกลําดับขั้นตอนของพิธีกรรม โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในงานจะสามารถทราบได้ว่าประกอบพิธีกรรมน้ันกําลัง
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ดําเนินถึงขั้นตอนไหนแล้วโดยบทเพลงจะเป็นเหมือนสื่อให้รู้ถึงขั้นตอนในพิธี เป็นสื่อเพ่ือการถ่ายทอดความ

เช่ือมโยงระหว่างมนุษย์กับภูตผี และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ซึ่งเป็นความเช่ือด้ังเดิมของกลุ่มชาวทรงดําที่นับถือกันมา

ตลอด เพลงร้องเป็นเสมือนสื่อคําพูดเจรจากับผี เพ่ือขอให้ภูตผีและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ปกป้องคุ้มครองลูกหลานและ

คนในครอบครัวให้ปลอดภัย เป็นเคร่ืองมือที่สร้างให้พิธีกรรมมีความศักด์ิสิทธ์ิ มีความขลังมากขึ้นด้วยเน้ือหา 

ลักษณะการขับร้อง ท่วงทํานอง และจังหวะ ทําให้ผู้เข้าร่วมพิธีมีความมุ่งมั่น โดยบทเพลงนั้นเปรียบเสมือนบท

สวดที่ส่งผลไปถึงจิตใจของผู้ฟังทําให้เกิดความศรัทธา และความเช่ือที่มีต่อพิธีกรรมการเสนเรือน เป็นเคร่ืองมือ

ในการเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ เพลงในขั้นตอนเหล่าน้ีจึงช่วยทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในหมู่

เครือญาติขึ้นแต่ละเพลงน้ันแสดงถึงตัวตนและลักษณะเฉพาะของชาวไทยทรงดําแต่ด้ังเดิม สอดคล้องกับ

ทฤษฎีการแพร่กระจายวัฒนธรรมของ สมิท (G.Elliot Smith) อ้างใน ยศ สันติสมบัติ (2556, หน้า 25) เป็นการ

สืบทอดกันมายาวนานจากบรรพบุรุษส่งต่อรุ่นสู่รุ่น และแพร่กระจายไปตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่ชาวไทยทรงดํา

อพยพไป จึงเป็นเสมือนสิ่งที่คอยยํ้าเตือนใจคนรุ่นหลังให้มีการดํารงรักษาอัตลักษณ์แห่งชาติพันธ์ุ เพ่ือไม่ให้เช้ือ

สายและวัฒนธรรมของตนเลือนหายไป โดยเฉพาะในสภาวะการขยายตัวของสังคมเมืองในปัจจุบัน ด้วย

องค์ประกอบสําคัญที่ขาดมิได้ในพิธีกรรมการเสนเรือน คือเพลงร้อง ซึ่งเป็นแหล่งสั่งสมข้อมูลทางวัฒนธรรมอัน

ทรงคุณค่าของกลุ่มชาวไทยทรงดําในหลาย ๆ ด้านรวมกันเข้าไว้ อีกทั้งเพลงร้องในพิธีกรรมการเสนเรือนเป็น

เหมือนเครื่องมือสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนและญาติพ่ีน้อง การวิจัยเรื่องเพลงร้องในพิธีกรรมการเสน

เรือนของชาวไทยทรงดําในครั้งน้ี อาจช่วยส่งเสริมเป็นแรงผลักดันให้ชาวไทยทรงดํารุ่นใหม่ได้เห็นถึงคุณค่าและ

ความสําคัญของวัฒธรรมด้านดนตรี ที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ และยังคงไว้ในรูปแบบ ขั้นตอน เพ่ืออนุรักษ์ไว้และ

ดํารงอยู่สืบไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และหมอเสนตําบลวังพิกุล อําเภอวัง

ทองจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงเจ้าของบ้านที่ทําพิธีการเสนเรือน ที่ให้ความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการให้ข้อมูล

ของการวิจัยเสมอมา 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ประทีป นักป่ี สําหรับคําสอน แนวคิดต่าง ๆ ทําให้เกิดแรงบันดาล

ใจในการวิจัยครั้งน้ี และที่ขาดมิได้คือ ดร.ณัฏฐนิช นักป่ี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.กมลธรรม เก้ือ



  
  

  

                                                                                     นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

2239 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

บุตร ซึ่งให้ความเสียสละแก้ไขข้อบกพร่อง คําแนะนํา ตักเตือน เสนอแนะ องค์ความรู้ด้านการวิจัย ด้านดนตรี

ชาติพันธ์ุ ทําให้วิทยานิพนธ์มีเน้ือหาครบถ้วนสมบูรณ์ และขอบคุณเพ่ือน พ่ี น้องร่วมงานคณาจารย์สาขาวิชา

ดนตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามทุกท่านที่คอยเป็นกําลังใจและขอขอบพระคุณอย่างย่ิง พ่อ แม่ ภรรยา 

และลูก ซึ่งคอยห่วงใยและเป็นพลังให้ผู้วิจัย 
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มนุษย์และสญัลักษณ์แห่งความเสื่อมสลาย  
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Human and Symbol of Decay 
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¹ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

¹ Department of Visual Arts Faculty of Arts and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna 

* Corresponding author. E-mail : k.wichaikul.art@gmail.com                

 

บทคัดย่อ   

 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเร่ือง มนุษย์และสัญลักษณ์แห่งความเสื่อมสลาย มีแรงบันดาลใจจากหลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาเร่ือง หลักไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดยผลงานจิตรกรรมชุดนี้มีรูปทรงท่ีสําคัญคือ รูปลักษณ์ของ

ผู้หญิงท่ีมีความสวยงามอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของรูปทรงวัตถุสิ่งของท่ีแทนค่าความหมายเชิงสัญลักษณ์ ซ่ึงมีเนื้อหาส่ือถึง 

ความงามของร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งท่ีน่าหลงใหลน่ายึดถือ แต่ความจริงเป็นของชั่วคราว มีความเปล่ียนแปลงและเสื่อมสลาย

เหมือนกับสิ่งอ่ืน ๆ ในโลก จากแนวความคิดนี้ได้สื่อผ่านภาษาภาพ เทคนิคจิตรกรรมสีน้ํามันบนผ้าใบ ซ่ึงมีกระบวนการศึกษา

ถึงลักษณะความงามของผู้หญิง รูปร่าง รูปทรง บุคลิกภาพภายนอกและอารมณ์ภายใน มีการศึกษารูปทรงของวัตถุท่ีสามารถ

แทนค่าสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายประกอบท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาภายในภาพ โดยอาศัยรูปแบบศิลปะแนวเหมือนจริง 

ผสมผสานบรรยากาศของสีสภาพแวดล้อมแบบอุดมคติ ท้ังนี้จิตรกรรมชุดนี้มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ดูได้ตระหนักถึงความจริงของ

ชีวิตมนุษย์ 

คําสําคัญ: ไตรลักษณ์: สามัญลักษณะ 3 ประการ เป็นกฎธรรมดาของสรรพสิ่งท้ังปวง, อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา: ความไม่เท่ียง 

ความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตน, สีบรรยากาศตามอุดมคติ: โครงสีโดยรวมของภาพหรือสีบรรยากาศของภาพ ท่ีผู้วาด

สร้างสรรค์ข้ึนใหม่เกินกว่าความจริงตามตาเห็น     

 

ABSTRACT  

The creation of painting series "Human and Symbol of Decay" was inspired by the teaching of 

Buddhist principle of the three marks of existence (trilaksana) of all things, namely impermanence 

(annica), frustration or suffering (dukkha) and non self (anatta). The protagonist of the series is the sensual 
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feminine form which is placed amidst other material forms. They symbolize the desirable nature of 

human body that cause attachments but it is in fact only temporary, always changing and will bound to 

decay like all things else in the world. The artist intended to relay this principle through the visual 

language of oil painting on canvas. The working process involve the study on the beauty of women; 

shape, form, projected personalities and inner emotions. The material forms were chosen to represent 

symbolically the appropriate message for the content of the painting. The overall style is realistic with 

ideal atmospheric colour scheme. This series of painting is intended for the viewers to realize the truth 

about human life.   

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของการวิจัยสร้างสรรคศ์ลิปะ 

 ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันงานจิตรกรรมได้ทําหน้าที่อย่างหน่ึงคือ การสื่อสารผ่านภาษาภาพ และภายใน

ภาพนั้นมีสัญลักษณ์ของรูปทรงที่แสดงถึงเน้ือหา หรือความหมายต่อผู้ดูให้เข้าใจได้ การสร้างสรรค์ผลงาน

จิตรกรรมชุด มนุษย์และสัญลักษณ์แห่งความเสื่อมสลาย มีแรงบันดาลใจจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

เรื่องหลักไตรลักษณ์ โดยสร้างสรรค์งานจิตรกรรมผ่านรูปทรงของมนุษย์และสัญลักษณ์เพ่ือตอบสนอง

แนวความคิด เป็นการประกอบกันเข้าหรืออยู่รวมกันของหลายรูปทรงภายในหน่ึงภาพน้ันทําให้เกิดความหมาย

กว้างขวางออกไปกว่ารูปลักษณ์ของตัวมันเอง ผลงานชุดน้ีอาศัยรูปทรงผู้หญิงเป็นหลักซึ่งแทนค่าความเป็น

ธรรมชาติของมนุษย์อยู่ท่ามกลางรูปทรงของวัตถุต่าง ๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงและเสื่อม

สลาย โดยมีการหาข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ เช่น ดอกบัวและใบบัวที่เหี่ยวเฉา ซากสิ่งมีชีวิต เป็นต้น 

ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีได้นํามาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีเน้ือหาเรื่อง หลักพระไตรลักษณ์ คือ 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา โดยสามสิ่งน้ีเป็นสามัญลักษณะหรือเป็นธรรมชาติของความจริงของทุกสิ่ง นอกจากน้ัน

ผลงานชุดน้ีมุ่งเน้นเพ่ือเป็นการให้แง่คิดหรือสติเตือนใจจากเปรียบเทียบระหว่างสังขารของมนุษย์ กับความไม่

เที่ยงแท้ของสิ่งต่าง ๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันภายในผลงานจิตรกรรม หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือต้องการ

แสดงออกผ่านรูปธรรม ไปสู่นามธรรมอันเป็นเน้ือหาเก่ียวกับหลักธรรม โดยอาศัยเทคนิคจิตรกรรมรูปแบบ

เหมือนจริง ผสมผสานกับบรรยากาศของสีและสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามอุดมคติ ทั้งน้ีเพ่ือศึกษา

ทางเทคนิคและข้ันตอนการวาดภาพที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอีกด้วย 
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วัตถุประสงค์การวิจัยสร้างสรรค ์

1. เพ่ือถ่ายทอดแนวความคิดเรื่องมนุษย์และสัญลักษณ์แห่งความเสื่อมสลาย อันเก่ียวกับหลักธรรม

ทางพุทธศาสนาเรื่อง ไตรลักษณ์ สื่อผ่านผลงานศิลปะได้ 

2. เพ่ือศึกษาการใช้สัญลักษณ์ในงานจิตรกรรม การแทนค่าระหว่างความหมายของรูปกายของมนุษย์

กับวัตถุเชิงสัญลักษณ์ และการเกิดความหมายใหม่จากการประกอบกัน 

  3. เพ่ือแสดงออกผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริงที่มีรูปแบบเฉพาะตนได้  

กรอบแนวคิดการสรา้งสรรค ์

ผลงานจิตรกรรมมีกรอบแนวคิดเก่ียวกับ การใช้รูปทรงผู้หญิงสื่อถึงความงามของรูปกาย หรือกาย

สังขารของมนุษย์และรูปวัตถสุัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสลาย เพ่ือสื่อถึงหลักธรรมทางพุทธ

ศาสนาเรื่องไตรลักษณ์ โดยแสดงความสัมพันธ์ของการศึกษาได้ดังน้ี 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของการศึกษา 

ท่ีมา/ความบันดาลใจ ศึกษามนุษย์/วัตถุแทน

ค่าสัญลักษณ ์

ภาพร่าง/องค์ประกอบ ผลงานจิตรกรรม วิเคราะห์ทัศนธาตุ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ชมหรือประชาชนได้ตระหนักถึงหลักธรรมเรื่องกฎไตรลักษณ์ผ่านผลงานศิลปะ มนุษย์และ

สัญลักษณ์แห่งความเสื่อมสลาย เพ่ือสื่อถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนาผ่านผลงานศิลปะ 

2. ได้ผลงานจิตรกรรมที่เกิดจากการนํารูปทรงของมนุษย์และวัตถุธาตุอ่ืน ๆ ที่สามารถประกอบกันเข้า

อย่างลงตัว 

3. ได้เทคนิคทางจิตรกรรมสีนํ้ามันบนผ้าใบ ที่ใช้รูปทรงและสีบรรยากาศในภาพตามจินตนาการและ

แทนค่าความรู้สึกได้ 

4. ได้แสดงออกผลงานจิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริงที่มรีูปแบบเฉพาะตน 

สมมติฐานการวิจัยสร้างสรรค ์

 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเรื่อง “มนุษย์และสัญลักษณ์แห่งความเสื่อมสลาย” มีความคาดหวัง

ว่าสามารถสื่อให้ผู้ดูตระหนักถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเร่ืองไตรลักษณ์ผ่านงานจิตรกรรมได้  โดยการใช้

สัญลักษณ์ระหว่างรูปทรงมนุษย์และรูปทรงของวัตถุแวดล้อมเป็นองค์ประกอบสําคัญในการสื่อแสดงออกถึง
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ความหมายของรูปกายมนุษย์ภายใต้สภาพแวดล้อมของสิ่งต่าง ๆ มีความเส่ือมสลายไม่เที่ยงแท้ ซึ่งอาศัย

เทคนิคจิตรกรรมรูปแบบเหมือนจริงผสมผสานกับบรรยากาศของสีแบบอุดมคติส่วนตนซึ่งมีโครงสีโดยรวมของ

ภาพหรือสีบรรยากาศของภาพ ที่ผู้วาดสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เกินกว่าความจริงตามตาเห็นเป็นการแสดงออกถึง

อารมณ์ภายในจิตใจและสื่อความหมายเชิงนามธรรมตามแนวคิดในข้างต้น     

ขอบเขตของการวิจัย 

1. มุ่งศึกษาการสร้างสรรค์เฉพาะเทคนิคจิตรกรรมสีนํ้ามันและ สีอะครลิกิบนผ้าใบ ลักษณะงานเป็น 2 

มิติเท่าน้ัน 

2. กําหนดเน้ือหาที่เก่ียวข้องกับมนุษย์เป็นหลักโดยมุ่งเน้นสัญลักษณ์เพ่ือสื่อความหมายเก่ียวกับ

ความสําคัญของคติธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องไตรลักษณ์ 

3. กําหนดรูปแบบในการสร้างสรรค์แบบเหมือนจริงโดยใช้สีบรรยากาศตามอุดมคติให้ความรู้สึกเชิง

นามธรรม 

แนวคิดทฤษฎีในการสรา้งสรรค ์

การวิจัยสร้างสรรค์ผลงาน “มนุษย์-สัญลักษณ์แห่งความเสื่อมสลาย” ได้มีแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังน้ี 

1.หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

จากความบันดาลใจเบ้ืองต้นผู้วิจัยสนใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่อง ไตรลักษณ ์ ซึ่งหมายถึง

สามัญลกัษณะ 3 ประการ เป็นกฎธรรมดาของสรรพสิ่งทั้งปวง 

ไตรลักษณ์น้ีในอรรถกถาบางทีเรียกว่า “สามัญลักษณะ” ใน ฐานะเป็นลักษณะร่วม ที่มีแก่สิ่งทั้งหลาย

เป็นสามัญเสมอเหมือนกัน คือ ทุกอย่างที่เป็นสังขตะ เป็นสังขาร ล้วนไม่เที่ยง คงทนอยู่มิได้เสมอ เหมือนกัน

ทั้งหมด ทุกอย่างที่เป็นธรรม ไม่ว่าสังขตะคือสังขาร หรือ อสังขตะคือวิสังขาร ก็ล้วนมิใช่ตน ไม่เป็นอัตตาเสมอ

กันทั้งสิ้น เพ่ือความเข้าใจง่าย ๆ จะแสดงความหมายของไตรลักษณ์ (The Three Characteristics of 

Existence) โดยย่อดังน้ี 

1. อนิจจตา (Impermanence) ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ความไม่ย่ังยืน ภาวะที่เกิดขึ้นแล้ว 

เสื่อม และสลายไป  

2. ทุกขตา (Stress and Conflict) ความเป็นทุกข์ภาวะที่ถูกบีบคั้น ด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัว 

ภาวะที่กดดัน ฝืนและขัดแย้ง อยู่ในตัว เพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างน้ัน เปลี่ยนแปลงไป จะทําให้
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คงอยู่ในสภาพน้ันไม่ได้ภาวะที่ไม่ สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ในตัว ไม่ให้ความสมอยาก แท้จริง หรือความพึง

พอใจเต็มที่แก่ผู้อยากด้วยตัณหา และ ก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้เข้าไปอยากเข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปาทาน  

3. อนัตตตา (Soullessness หรือ Non-Self) ความเป็นอนัตตา ความไม่ใช่ตัวตน ความไม่มีตัวตน

จริงแท้ที่จะเป็นเจ้าของ ครอบครองสั่งบังคับให้เป็นไปอย่างไร ๆ ได้ 

 สิ่งทั้งหลายทั่วไป มีอยู่เป็นไปในรูปของกระแส ที่ประกอบด้วย ปัจจัยต่าง ๆ อันสัมพันธ์เน่ืองอาศัยกัน 

เกิดดับสืบต่อกันไปอยู่ตลอดเวลา ไม่ขาดสาย จึงเป็นภาวะท่ีไม่เที่ยง เมื่อแต่ละสิ่งแต่ละส่วนที่สัมพันธ์กัน เกิด

ดับ ไม่คงที่ และเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่อาศัย (พระพรหมคุณาภรณ์ ป. อ. ปยุตฺโต,2555:4) 

1.1 แนวคิดที่นําไปใช้ในการสรา้งสรรค ์

จากหลักธรรมดังกล่าว ผู้วิจัยได้นําองค์ความรู้น้ีมาแปรค่าเป็นสัญลักษณ์ในผลงานจิตรกรรม โดยใช้

รูปทรงของมนุษย์ผู้หญิงและวัตถุเชิงสัญลักษณ์ เพ่ือสื่อถึง อนิจจตา (Impermanence) ความไม่เที่ยง ความไม่

คงที่ ความไม่ย่ังยืน ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไป โดยแทนค่าผ่านรูปทรงของผู้หญิงที่มีความงามอยู่ภายใต้

สภาพแวดล้อมของ รูปทรงของวัตถุที่เสื่อมสลายลงไป เช่น ดอกบัวและใบบัวเหี่ยว หัวกะโหลกกวาง  เชิงเทียน

ที่ดับลง เป็นต้น  

2. ภาษาแห่งทัศนศิลป ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีเป้าหมายคือการสื่อสารอย่างใดอย่างหน่ึงโดยจําเป็นต้องใช้สื่อผ่าน “ภาษา

เฉพาะ” แห่งทัศนศิลป์หรือ “ภาษาแห่งภาพ”ภาษาแห่งการเห็นเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานที่ดีที่สุดของการสื่อสาร

ระหว่างมนุษย์โดยการเห็น มนุษย์รับรู้เก่ียวกับโลกได้ อย่างเฉียบพลันทันที และยังเป็นการได้รับประสบการณ์

ปฐมภูมิจากธรรมชาติ ความรู้ความเข้าใจและความคิดก่อกําเนิดและชัดเจน ย่ิงขึ้น ๆ ตามประสบการณ์ที่สั่งสม

มากขึ้น การสื่อสารด้วยภาษาภาพน้ีมีลักษณะซับซ้อน มีหลายลักษณะและหลายระดับ ต้ังแต่การ สื่อสารอย่าง

ง่ายที่สุดจนถึงสลับซับซ้อนที่สุดตามทฤษฎีสัญวิทยา (Semiotic) อย่างไรก็ตามภาษาภาพน้ีก็เช่นเดียวกับภาษา

อื่น ๆ ที่มีทั้งคุณลักษณะเฉพาะและมีข้อจํากัดในตัวเอง คุณลักษณะประการแรกคือ เป็นภาษาท่ีสื่อสาร

ความหมายได้อย่างลึกซึ้งในแบบท่ีไม่อาจใช้ภาษาอ่ืนมาสื่อแทนกันได้ ดังคํากล่าวที่รู้จักกันดีว่า “ภาพหน่ึงภาพ

สื่อความหมายได้มากกว่าพันคํา”(อิทธิพล ต้ังโฉลก,2550:36) 
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2.1 แนวคิดที่นําไปใช้ในการสรา้งสรรค ์

จากทฤษฎีแนวคิดเร่ืองภาษาภาพ ได้มีการนําหลักการมาใช้กับการวิจัยสร้างสรรค์โดยมุ่งศึกษา 

อิริยาบถของมนุษย์ ภาษากายและความงามของเพศหญิง ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมทางกายกับความรู้สึก

ทางจิตใจ และนําไปสู่การจัดภาพในผลงานจิตรกรรมชุดน้ี เช่น การใช้รูปทรงผู้หญิงที่มีท่าทางกําลังสื่ออารมณ์ 

ครุ่นคิดผ่านแววตา เป็นต้น นอกจากน้ีมีการใช้ภาษาภาพเชิงสัญลักษณ์ แทนค่ารูปทรงของวัตถุที่สัมพันธ์กับ

มนุษย์โดยสามารถบอกความหมายเชิงสัญลักษณ์แห่งความเสื่อมสลายได้ เช่น ดอกบัวและใบบัวเห่ียว หัว

กะโหลกกวาง  เชิงเทียนที่ดับลง และรวมถึงสีบรรยากาศในภาพ เป็นต้น 

3. จิตรกรรมแบบเหมือนจริง 

งานจิตรกรรมแบบเหมือนจริงคือการลอกเลียนรูปทรง สีสันความงามจากธรรมชาติตามความเป็น

จริง ต้ังแต่ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาหรือยุค Renaissance Art จะเห็นได้ชัดเก่ียวกับการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่

เหมือนจริง ซึ่งส่งต่ออิทธิพลมาอีกหลายยุคจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะผลงานแนวภาพคนเหมือนน้ันยังเป็นที่นิยม

ของศิลปินแต่มีเน้ือหาที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยหรือบริบทสังคมน้ัน ๆ 

3.1 แนวคิดที่นําไปใช้ในการสรา้งสรรค ์

ผลงานจิตรกรรมชุด มนุษย์-สัญลักษณ์แห่งความเสื่อมสลาย มีการนําทฤษฎีแนวคิดในการวาดภาพที่

ยังคงความเหมือนจริง คือ ศึกษาหลักการแบบภาพคนเหมือนที่มีสัดส่วนที่ถูกต้องตามหลักกายวิภาค 

(Anatomy) การศึกษาใช้สีสันของเน้ือคนยังคงเรียนรู้จากต้นแบบ รูปทรง ของวัตถุสิ่งของภายในภาพ ยังใช้

สัดส่วนที่เหมือนจริงเช่นกัน แต่สีของบรรยากาศโดยรวมจะมีการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่เพ่ิมเติมโดย กําหนด

เป้าหมายเชิงอารมณ์ที่สอดคล้องกับท่าทางบุคลิกของแบบ เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาแนวความคิดที่วางไว้ใน

ก่อนหน้าน้ี อย่างไรก็ตามภาพรวมของผลงานชุดน้ียังอยู่ในขอบเขตตามหลักจิตรกรรมแนวเหมือนจริง 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีดําเนินการวิจัย 

เน่ืองจากวิจัยน้ีเป็นลักษณะของงานสร้างสรรค์ นอกเหนือจากการศึกษาหาข้อมูลและความบันดาล

ใจจากองค์ความรู้ต่าง ๆ แล้ว  ยังต้องปฏิบัติทดลองเทคนิคในการสร้างสรรค์ โดยผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
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ตารางที่ 2 ขั้นตอนปฏิบัติการสร้างสรรค์ 

1. ศึกษาแรงบันดาลใจหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง 

3. ศึกษารูปแบบจติรกรรม รวบรวมข้อมูลโดยศึกษารูปทรงมนุษย์และเนื้อหาวัตถุเชิงสัญลักษณ ์ 

4. ภาพร่างหาองค์ประกอบศิลป ์

5. ปฏิบัติการสร้างสรรค์งานจติรกรรม / ภาพผลงานจิตรกรรม 

 

1. วิธีการสร้างสรรค ์

– การทําสเก็ต (Sketch) ภาพร่างต้นแบบโดยวิธีการวาดเส้น หาโครงสร้างทางรูปทรงและ

องค์ประกอบภายในภาพ 

– การทําสเก็ต (Sketch) ภาพร่างต้นแบบสี โดยหาโครงสีภายในภาพให้สอดคล้องกับเน้ือหาท่ี

วางเป้าหมายไว้ 

– ร่างภาพรูปทรงตามแบบสเก็ตลงบนผ้าใบ ใช้โครงสีบรรยากาศของภาพโดยสีนํ้ามันตามสเก็ต 

– สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสีนํ้ามันแบบเหมือนจริง (Realistic) และเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ให้

สมบูรณ์ 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานน้ันหลังจากรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องหมดแล้วจึงเริ่มต้นทําสเก็ตภาพร่าง

ต้นแบบด้วยการวาดเส้นปากกาออกมาเป็นภาพขาว-ดํา เพ่ือหาองค์ประกอบภายในภาพก่อน หลังจากน้ันจึงใช้

สีนํ้าเพ่ิมเติมเพ่ือหาโครงสีบรรยากาศของภาพ และกําหนดโทนสีของภาพแบบคร่าว ๆ ซึ่งบรรยากาศสีดังกล่าว

สามารถเพ่ิมเติม ดัดแปลงในงานจริงด้วยสีนํ้ามันอีกคร้ังหน่ึง ขั้นตอนน้ีมีภาพประกอบในการสร้างสรรค์ ดังน้ี 
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รูปที่ 1 การสเกต็ (Sketch) ภาพร่างต้นแบบโดยวิธีการ วาดเส้น-สีน้ํา ชิ้นที่ 1 

 

         

รูปที่ 2 การสเกต็ (Sketch) ภาพร่างต้นแบบโดยวิธีการ วาดเส้น-สีน้ํา ชิ้นที่ 2 

 

      

รูปที่ 3 การสเกต็ (Sketch) ภาพร่างต้นแบบโดยวิธีการ วาดเส้น-สีน้ํา ชิ้นที่ 3 
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2. เทคนิควิธีการสร้างสรรค ์

          

รูปที่ 4 ขั้นตอนการวาดภาพ มนุษย-์สัญลักษณ์แห่งความเส่ือมสลาย ชิ้นที่ 1 

 

      

รูปที่ 5 ขั้นตอนการวาดภาพ มนุษย-์สัญลักษณ์แห่งความเส่ือมสลาย ชิ้นที่ 2 

 

            

ภาพประกอบที ่6 ขั้นตอนการวาดภาพ มนุษย-์สัญลักษณ์แหง่ความเส่ือมสลาย ชิ้นที ่3 
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ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

งานสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด มนุษย์และสัญลักษณ์แห่งความเสื่อมสลายน้ี ปรากฏผลจากการใช้

สัญลักษณ์จากวัตถุธาตุต่าง ๆ เช่น ดอกบัว ใบบัวที่เห่ียวเฉา กะโหลกกวาง เป็นการเปรียบเทียบระหว่างรูปทรง

ผู้หญิงและรูปทรงของวัตถุแวดล้อมซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในแสดงออก สื่อถึงความหมายของรูปกายมนุษย์

และสาระความจริงของวัตถุธาตุ ซึ่งสัญลักษณ์ที่ปรากฏในผลงานจิตรกรรมชุดน้ีสามารถส่ือนัยยะความหมาย

เรื่อง ไตรลักษณ์ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ เป็นการเปรียบเปรยระหว่าง

ความงามของรูปกายของหญิงสาวกับวัตถุเชิงสัญลักษณ์ที่มีความหมายให้คิดถึงความเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิด

ความรู้สึกต่อผู้ดูได้ครุ่นคิดต้ังคําถามถึงความหมายภายในภาพได้ กล่าวคือ รูปกายมนุษย์สื่อผ่านรูปทรงของ

หญิงสาวมีความงามท่ีน่าหลงใหลน่ายึดถือ ซึ่งรูปทรงของวัตถุแวดล้อม ดอกบัว ใบบัว เชิงเทียนและหัวกะโหลก

กวาง เปรียบเสมือนข้อคิดแบบปริศนาธรรม ให้พิจารณาเปรียบเทียบกับร่างกายของหญิงสาวถึงแม้จะมีความ

งามแต่มีความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง ตามหลัก อนิจจัง ดังกล่าว นอกจากน้ันในผลงานจิตรกรรมแต่ละช้ินมี

ความแตกต่างกันในรายละเอียดซึ่งสามารถอธิบายผลผ่านผลจากการใช้ทัศนธาตุ ดังน้ี 

ผลการใช้ทศันธาตุผลงานช้ินที่ 1 

 

รูปที่ 7 มนุษย-์สัญลักษณ์แหง่ความเส่ือมสลาย สัญลักษณ์ หมายเลข 2 

                                          สีน้ํามันบนผ้าใบ,90x120 ซม.2559 
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สัญลักษณ ์

 

ผลการใช้ทศันธาตุผลงานช้ินที่ 2 

        

             รูปที่ 8 มนุษย์-สัญลักษณ์แหง่ความเส่ือมสลาย หมายเลข 3               สัญลักษณ ์

           สีน้ํามันบนผ้าใบ,90x120 ซม.2559 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

  

                                                                                   นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม 

 

 

2271 

กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ผลการใช้ทศันธาตุผลงานช้ินที่ 3 

 

รูปที่ 9 มนุษย-์สัญลักษณ์แหง่ความเส่ือมสลาย หมายเลข 4 

    สีน้ํามันบนผ้าใบ,90x120 ซม.2559 

 

สัญลักษณ ์

ผลการใช้ทศันธาตุและสญัลกัษณ์ 

ผลงานช้ินที่ 1 ใช้โทนสีเป็นสีแดงซึ่งให้ความรู้สึกเร่าร้อน สื่อถึงธรรมชาติของชีวิตประกอบไปด้วยทุกข์ ทั้ง

ภายนอกและภายใน หัวกะโหลกกวางและดอกบัวเหี่ยวสื่อถึง ความตายและความเสื่อมของกายสังขาร 

ผลงานช้ินที่ 2 ใช้โทนสีเย็นให้ความรู้สึกสงบ ชุดสีขาว สื่อถึงชีวิตที่สงบบริสุทธ์ิคือการเข้าถึงสาระของความจริง

สูงสุดหรือธรรมะ เชิงเทียนที่กําลังดับและมีควันลอย อีกทั้งกลีบบัวร่วงโรยบนโต๊ะน้ันสามารถสื่อถึงความเป็น

อนิจจังของสิ่งทั้งหลาย 

ผลงานช้ินที่ 3 ใช้โทนสีกลางคืนเพ่ือกล่าวถึงวันเวลาที่มีความล่วงไปเป็นธรรมดา กลีบดอกและใบบัวร่วงโรยบน

ผืนดิน เพ่ือสื่อถึงความไม่จีรังย่ังยืนของสรรพสิ่งทั้งหลาย 
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สรุปผล  

1. สามารถถ่ายทอดแนวความคิดเรื่อง มนุษย์และสัญลักษณ์แห่งความเสื่อมสลาย อันเก่ียวกับ

หลักธรรมทางพุทธศาสนาเรื่อง ไตรลักษณ์ สื่อผ่านผลงานศิลปะได้ 

2. สามารถใช้สัญลักษณ์แทนค่าหลักธรรมเร่ืองไตรลักษณ์ และสื่อความหมายเกี่ยวกับสาระของ

ความจริงแท้ ของรูปกายมนุษย์กับวัตถุธาตุต่าง ๆ โดยการประกอบกันอย่างลงตัวได้ 

  3. สามารถสร้างสรรค์จิตรกรรมในรูปแบบเหมือนจริง โดยใช้สีบรรยากาศและสถานทีต่ามอุดมคติที่

สื่ออารมณ์ความรู้สึกภายในจติใจ มากกว่าการมุ่งเน้นความเหมือนจริงทั่วไป ซึ่งสามารถสร้างอัตลักษณ์ในงาน

สร้างสรรค์เฉพาะตนได้ 
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ภาคผนวก 

 

 

          

นิทรรศการ ภาพสะท้อนแห่งชีวิต...เวลาและความแตกต่าง โดย อ.ไกรสร วิชัยกุล,อ.วุฒิพร ธูปเพ็ง,อ.เปศล 

อัศวปรมิตชัยและศิลปินรับเชิญ ผศ.ศรีใจ กันทะวัง ,คุณอัคร์ชนก ชิระกุล พิธีเปิด วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 

2559 ณ ห้องแสดงนิทรรศการ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่  
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วาดเส้นสร้างสรรค์ – พลังความเคลื่อนไหวจากรูปทรงสัตว์หิมพานต ์

ชัยวัฒน์ คําฝั้น 1* 

 

Creative Drawing – Dynamic movement of Auspicious Animal Form 

 Chaiwat Kamfun 1* 

 
1 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
1 Department of Visual Arts Faculty of Arts and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna 

* Corresponding author. E-mail: 2523tue@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

                  บทความทางวิชาการฉบับนี้ เป็นบทความที่จัดทําข้ึนเพ่ือประโยชน์ในการให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะท่ีเกี่ยวกับรูปทรงและความเคล่ือนไหวในชื่อเร่ือง“วาดเส้นสร้างสรรค์ - พลังความเคลื่อนไหวจาก

รูปทรงสัตว์หิมพานต์” โดยมีท่ีมาและเนื้อหาเกี่ยวกับความงามจากงานศิลปกรรมไทย โดยใช้รูปทรงของสัตว์หิมพานต์มาเป็น

แรงบันดาลใจ  และนํามาผสมผสานเข้ากับจินตนาการส่วนตน ถ่ายทอดออกมาด้วยทัศนธาตุทางศิลปะให้เกิดความรู้สึกถึง

ความเคลื่อนไหวภายในภาพ ท่ีมีพลังและมีความสง่างาม กระตุ้นเร้าก่อให้เกิดความรู้สึกปีติ อาจหาญและความรู้สึกอ่ิมเอิบ

งดงามขึ้นภายในจิตใจ ด้วยวิธีการวาดเส้นปากกาบนกระดาษ โดยเน้นการใช้น้ําหนัก ขาว เทา ดํา อย่างชัดเจน การใช้จังหวะ

ของพ้ืนท่ีว่าง และเส้นท่ีทําให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามให้เกิดความลงตัวข้ึนของรูปทรงภายในภาพในลักษณะรูปแบบท่ีมีความ

เป็นเฉพาะตน ซ่ึงแฝงถึงความมีอัตลักษณ์ของความเป็นไทยร่วมสมัย เพ่ือให้เกิดการศึกษาพัฒนาศิลปะไทยต่อไป  

  

ABSTRACT 

  “Drawing – Dynamic movement of Auspicious Animal Form” in this researching is a 

creation of drawing by means of forms and movement of the animals in Thai Arts, especially Auspicious 

Animal together with personal feeling and inspiration that represent the powerful dynamic moving shape 

to express the emotionally of grandeur, courageous and gratified by technique of visual elements which 

have rhythm level of white, grey and black color, line and space for the core to be appropriateness 

combined all forms with typical gestures of my imagination. That showing an identity creating the unique 

Thai contemporary style for acknowledgement of Thai Arts in order to create a new identity and to 
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communicate with contemporary public and adapted these influences while developing their own 

identities. 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของการสรา้งสรรค ์

การสร้างสรรค์ผลงานในคร้ังน้ี เป็นการนําเสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ แบบงาน

สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะเชิงวิชาการ ทางด้านสาขาทัศนศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้านการวาดเส้น 

โดยมีที่มาและเน้ือหาเก่ียวกับความงามจากงานศิลปกรรมไทย โดยเฉพาะการท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรง

สัตว์หิมพานต์ ซึ่งสัตว์หิมพานต์เหล่าน้ี คือสัตว์ที่มิได้มีตัวตนอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง เป็นสัตว์ที่มีที่อาศัยอยู่

ในป่าหิมพานต์ ซึ่งปรากฏอยู่ในเร่ืองไตรภูมิ เช่น พญานาค (Naga), คชสารหรือช้าง (Elephant), หงส์ 

(Hongsa) ที่มีความงดงามท้ังจากครูช่างในอดีตที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะไทยลงบนซุ้มประตูวิหารลายคําในวัด

ต่างๆ ดังเช่นจะเห็นได้จากสันหลังคาโบสถ์,หอไตร,ช่อฟ้า,หัวเสาต่างๆ  อีกทั้งยังพบเห็นได้จากจิตรกรรมฝาผนัง 

บนตู้พระธรรม หรือลายประดับมุกบนบานประตูพระวิหาร ลวดลายบนหน้าบันพระอุโบสถ และประติมากรรม

ปูนป้ันในวัดที่ยังปรากฏให้เห็นต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากคนไทยมีวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่

มีความผูกพันกับวัด ความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา ผนวกกับความเช่ือต่างๆ ที่ยังทําให้เกิดการสร้างสรรค์

สิ่งซึ่งเป็นตัวแทนการเคารพบูชา ความเล่ือมใสในความดีงามจนถ่ายทอดออกมาเป็นสิ่งตกแต่งประดับประดา

ต่างๆ น้ี ยังผลให้เกิดความประทับใจต่อผู้พบเห็น และนํามาซึ่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ในยุคปัจจุบัน

และสามารถพัฒนาให้ย่ังยืนสืบต่อไปในอนาคต แรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆ เหล่าน้ี ผนวกกับความประทับใจที่

พบเห็นได้จากธรรมชาติ เช่น การเคลื่อนไหวของนํ้า การเคล่ือนไหวของลมทําให้เกิดการรวมกลุ่มกันของก้อน

เมฆ  ซึ่งเมื่อมากระทบต่อจิตใจทําให้เกิดความรู้สึก และต้องการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพ่ือถ่ายทอดออกมาให้

ผู้อ่ืนสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ และก่อให้เกิดสุนทรียภาพขึ้นภายในจิตใจ ให้เกิดความสุข ความยินดี ความ

กระตือรือร้น ความงดงาม เกิดพลัง หรืออาจเกิดแรงบันดาลใจใหม่ให้กับผู้ที่ได้รับถึงสัมผัสน้ีเช่นกัน โดยอาจ

ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนที่อาจจะรับรู้ได้แตกต่างกัน แต่ก็สามารถทําให้เกิดการจรรโลงสังคมให้

ดีขึ้นได้ จากจุดเล็กๆที่เราสามารถรับรู้และนํามาสร้างสรรค์โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางศิลปะ โดยการ

ค้นคว้าหาข้อมูลและนํามาคลี่คลายหรือพัฒนาให้เกิดการสร้างเป็นรูปทรงหรือรูปแบบใหม่ ในส่วนของการ

ประยุกต์รูปทรงของสัตว์ตามธรรมชาติ หรือสัตว์ในจินตนาการของผู้สร้างสรรค์เอง โดยอาจมีการนํารูปทรง
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ต่างๆจากฝีมือครูช่างในแต่ละสมัยมาร่วมด้วย  เพ่ือสื่อให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของรูปทรงต่างๆภายในภาพที่

มีพลัง มีความสง่างาม ซึ่งทําให้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวโดยใช้การประกอบกันของทัศนธาตุทางศิลปะเช่นเส้น 

นํ้าหนัก และที่ว่าง โดยการวาดเส้นด้วยปากกาลงบนกระดาษ เพ่ือนําเสนอเป็นผลงานวาดเส้นร่วมสมัยไทย

และถ่ายทอดกระบวนในการสร้างสรรค์อย่างเป็นขั้นตอน และสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์งาน

ให้กว้างขวางขึ้น (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ชลูด น่ิมเสมอ ได้ถ่ายทอดไว้ว่า “เพราะการวาดเส้นเป็นวิธีการ

สําคัญในการสะสมความรู้ ความเข้าใจ และความรู้สึกทางสุนทรียภาพ... เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการแปล

ความหมายหรือแทนค่าสิ่งทั้งหลาย ต้ังแต่ความหมายของรูปทรง ความหมายทางความรู้สึก หรืออารมณ์ที่ตอบ

โต้กับรูปทรง... นอกจากน้ันวาดเส้นยังเป็นวิธีการที่แสดงออกได้อย่างสนุกฉับพลัน และตรงจากใจโดยเกือบจะ

ปราศจากการควบคุมทั้งทางเทคนิคและความคิด จนทําให้หลายสิ่งที่ถูกกักขังไว้ในจิตใต้สํานึกหลุดออกเป็น

อิสระ ปรากฏให้สามารถรับรู้ได้ในผลงาน”) 

วัตถุประสงค์การสร้างสรรค ์

  ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปทรงและความเคลื่อนไหว เรื่อง “วาดเส้นสร้างสรรค์ - พลังความ

เคลื่อนไหวจากรูปทรงสัตว์หิมพานต์” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่มีแรงบันดาลใจมาจากงานศิลปกรรมของ

ไทย เก่ียวกับรูปทรงและเน้ือหาความเช่ือในเร่ืองของสัตว์หิมพานต์ เช่น พญานาค (Naga), คชสารหรือช้าง 

(Elephant), หงส์ (Hongsa)  และจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เช่น การเคล่ือนไหวของนํ้า การ

เคลื่อนไหวของลมและเมฆ โดยนํามาสร้างสรรค์ให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวที่มีพลังภายในภาพ 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 

-  เพ่ือนําเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ งานวาดเส้น ที่มีความมุ่งเน้นในด้านความคิดสร้างสรรค์ และ

การแสดงออกเชิงศิลปะที่มีแนวทางเฉพาะตน  

-  เพ่ือแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกภายในที่มีความเคลื่อนไหว ไม่หยุดน่ิง อันเป็นสภาวะของชีวิต

มนุษย์  ทั้งร่างกายและความรู้สึกทางจิตใจ อันก่อให้เกิดความหวัง  และกําลังใจในการดําเนินชีวิตที่ดีงาม 

-  เพ่ือให้เห็นถึงความสําคัญของการพัฒนางานศิลปะไทย ที่เป็นแบบอย่างให้เกิดการศึกษาพัฒนา

ค้นคว้าและสร้างสรรค์ผลงานสืบต่อไปในอนาคต 
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กรอบแนวคดิและกระบวนการสร้างสรรค ์

ขอบเขตการสร้างสรรค ์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในครั้งน้ี ได้ให้ความสําคัญกับพลังความเคลื่อนไหวภายในภาพ

โดยใช้รูปทรงสัตว์หิมพานต์  ผสมผสานกับการวาดลายเส้นที่เกิดจากจินตนาการ ที่มีลักษณะของความงามของ

จังหวะลีลาการเคลื่อนไหวอย่างสง่างาม ผ่านกระบวนการทักษะการสร้างสรรค์ทางศิลปะ โดยมีขอบเขตในการ

สร้างสรรค์ดังน้ี 

   -  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานโดยการวาดเส้น ปากกาบนกระดาษ จํานวน 2 ช้ิน โดยใช้

พ้ืนฐานทางทัศนธาตุทางศิลปะในเร่ืองของเส้น จังหวะ นํ้าหนัก และร่องรอยของทัศนธาตุที่เน้นการสร้างสรรค์

เพ่ิมเติมในส่วนของกระบวนการทักษะ จินตนาการและเทคนิคที่มีลักษณะเฉพาะตน 

   -  เป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของการเคลื่อนไหวโดยผ่านรูปทรงของสัตว์หิมพานต์

เช่น พญานาค (Naga), คชสารหรือช้าง (Elephant), หงส์ (Hongsa) ผนวกกับประสบการณ์ที่ได้รับรู้และ

สัมผัสจากธรรมชาติ ความรู้สึกภายในจิตใจ ที่แสดงออกถึงความเคลื่อนไหวอย่างมีพลัง และแสดงจังหวะลีลาที่

งดงาม สง่างาม 

   -   เป็นการกําหนดให้เห็นทิศทางในการแสดงออกถึงพลังของรูปทรงสัตว์หิมพานต์  โดย

แสดงให้เห็นความชัดเจนของน้ําหนักอ่อน แก่ ที่ทําให้เกิดจังหวะ ลีลาท่วงท่า ของรูปทรง และเส้นที่ทําให้เกิด

ความรู้สึกเลื่อนไหล  
 

วิธีดําเนนิการสร้างสรรค ์

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ มีดังน้ี 

- ศึกษาข้อมูลที่เป็นแรงบันดาลใจและกําหนดความมุ่งหมาย 

-    ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล จากคติความเช่ือในพุทธศาสนาทั้งทางด้านจิตรกรรมและประติมากรรมไทย

ประเพณี ลักษณะของรูปทรงสัตว์หิมพานต์ และการเคลื่อนไหวจากธรรมชาติ 

- วิเคราะห์ข้อมูล สร้างภาพงานทดลองสร้างสรรค์ 
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- สร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปทรงและความเคลือ่นไหว เรื่อง“วาดเส้นสร้างสรรค์ – พลังความ

เคลื่อนไหวจากรูปทรงสัตว์หิมพานต์”โดยการใช้เรื่องของเส้นและนํ้าหนักภายในภาพ โดยการตัดทอนและการ

ผสมผสานประกอบกันของเส้นและรูปทรง 

- วิเคราะห์และสรุปผล 

วิธีการศึกษาข้อมูล 

-  ศึกษารูปทรงของ สัตว์หิมพานต์ที่จะนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ เช่น พญานาค (Naga), คชสารหรอื

ช้าง (Elephant), หงส์ (Hongsa) 

- ศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ เช่น การเคล่ือนไหวของนํ้า การเคลื่อนไหวของลมและ

เมฆ 

- ทดลองสร้างภาพลายเส้น และแสดงน้ําหนัก โดยการทดลองในลักษณะตัดทอน และเพ่ิมเติมให้เกิด

ความลงตัวของภาพ ก่อนการสร้างสรรค์เป็นผลงานจริง 

- ศึกษาโดยการบันทึกเป็นข้อเขียน  ทั้งแนวความคิด และการวิเคราะห์รูปทรง ในแต่ละช่วงลงบนสมุด

จดบันทึก เพ่ือพัฒนาผลงานในแต่ละขั้นตอน 

- ศึกษาและแก้ไขปัญหา ในแต่ละช่วง ขณะที่ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจริง ซึ่งจะสามารถทําให้เห็น

ภาพที่สมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 

- วิเคราะห์ข้อมูลและผลงานทั้งหมด สรุปเป็นเน้ือหาทางเอกสาร เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและ

พัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 
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ที่มาของข้อมูล 

 

รูปที่ 1 แสดงภาพประติมากรรมสัตว์หิมพานต ์พญานาคปากนกแก้ว วดับวกครก จ.เชียงใหม่ 

(ถ่ายภาพ : ชัยวัฒน์  คําฝ้ัน) 

 

รูปที่ 2 แสดงภาพปรากฏการทางธรรมชาติ การเคล่ือนตัวของปลาบนผิวน้ํา 

(ถ่ายภาพ : ชัยวัฒน์  คําฝ้ัน) 

 

รูปที่ 3 แสดงภาพปรากฏการทางธรรมชาติ การเคล่ือนตัวของเมฆ 

(ถ่ายภาพ : ชัยวัฒน์  คําฝ้ัน) 
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รูปที่ 4 การบันทึกข้อมูลการศึกษารูปทรงปูนปั้นมกรคายนาค วัดพระสิงห ์อ.เมือง จ.เชียงใหม่    

(วาดเส้นปากกา บนกระดาษ) 

    

 

รูปที่ 5 การบันทึกข้อมูลการศึกษารูปทรงปูนปั้นพญานาคปากนกแกว้ วัดบวกครกหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

(วาดเส้นปากกา บนกระดาษ) 
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รูปที่ 10   แสดงช่วงระยะขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานชิน้ที่ 1 

 

รูปที่ 11  แสดงช่วงระยะขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 2 
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ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค ์

              เป็นการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้น-ปากกาบนกระดาษ (Drawing- Pen on Paper) ในหัวข้อเรื่อง “วาด

เส้นสร้างสรรค์ - พลังความเคลื่อนไหวจากรูปทรงสัตว์หิมพานต์” จํานวน 2 ชิ้น ที่เป็นการแสดงออกในในลักษณะ

ภาพที่ลายเส้นซึ่งแสดงความเคล่ือนไหวที่มีกําลัง โดยสามารถนําไปใช้อธิบายและวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อ

พัฒนาการสร้างสรรค์อื่นต่อไปในอนาคตได้ 

 

รูปที่ 12 ผลงานช้ินที่ 1 มกรคายนาค , 35 x 50 cm. , วาดเส้น-ปากกาบนกระดาษ (Drawing- Pen on paper.)   

      

รูปที่ 13 ภาพรายละเอียดของผลงานชิ้นที่ 1 
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รูปที่ 14 ภาพรายละเอียดของผลงานชิ้นที่ 1 

 

รูปที่ 15  ผลงานชิ้นที่ 2  พลังความเคล่ือนไหวจากรูปทรงสัตว์หิมพานต,์ 35 x 50 cm. 

 วาดเส้น-ปากกาบนกระดาษ (Drawing- Pen on paper.) 

  

รูปที่ 16   ภาพรายละเอียดของผลงานชิ้นที่ 2 
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รูปที่ 17   ภาพรายละเอียดภาพผลงานช้ินที่ 2 

การวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์  

 

รูปที่ 18 ผลงานชิ้นที่ 1 ภาพแสดงทิศทางการเคล่ือนไหวของโครงสร้างหลักภายในภาพ (Main Direction) 

 

รูปที่ 19  ผลงานช้ินที่ 1 แสดงจังหวะของที่ว่าง (Space)  

ที่มีรูปร่างภายในเรียกว่า ทีว่่างบวก ส่วนทีว่่างที่อยูร่อบๆเรียกว่า ที่ว่างลบ  
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รูปที่ 20 ผลงานชิ้นที่ 2  ภาพแสดงทิศทางการเคล่ือนไหวของโครงสร้างหลักภายในภาพ (Main Direction) 

 

รูปที่ 21 ผลงานช้ินที2่  แสดงจังหวะของที่ว่าง (Space) 

ที่มีรูปร่างภายในเรียกว่า ทีว่่างบวก ส่วนทีว่่างที่อยูร่อบๆเรียกว่า ที่ว่างลบ  

 

สรุปผล 

            การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเร่ือง “วาดเส้นสร้างสรรค์ - พลังความเคลื่อนไหวจากรูปทรง

สัตว์หิมพานต์” สรุปผลการสร้างสรรค์ได้ดังน้ี 

- สามารถนําเสนอกระบวนการสร้างสรรค์งานวาดเส้น ที่มีความมุ่งเน้นในด้านความคิด

สร้างสรรค์ และการแสดงออกที่มีแนวทางเฉพาะตน เป็นผลงานศิลปะที่มีลายเส้นและเทคนิคที่มี

ลักษณะเฉพาะตน โดยมีรากฐานจากงานศิลปกรรมไทย (การเลือกแบบ การเลือกเทคนิค วิธีการ จะต้อง

สอดคล้องกับธรรมชาติ หรือความจําเป็นภายในตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ของผู้วาด การฝึกฝนเพ่ือ

การศึกษา การทดลองค้นคว้า การวิเคราะห์ การสังเคราะห์เก่ียวกับโครงสร้างของรูปทรงและทัศนธาตุ รวมไป
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ถึงการทดลองทางเทคนิค จะเป็นวิธีฝึกฝนที่ได้ผลที่สุด เป็นการเตรียมพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์สําหรับการเจริญเติบโต

ของงานสร้างสรรค์ต่อไป) 

-  สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกภายในที่มีความเคลื่อนไหว ไมห่ยุดน่ิง อันเป็นสภาวะของ

ชีวิตมนุษย์ในปัจจุบัน  ทั้งร่างกายและความรู้สึกทางจิตใจ อันก่อให้เกิดพลัง  และกําลังใจในการดําเนินชีวิตที่ดี 

เมื่อคนในสังคมได้รับสุนทรียรสแห่งจิตใจอันดีงาม 

-   สามารถเป็นแบบอย่างให้เกิดการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน สืบต่อไปได้ใน

อนาคต เป็นการให้เห็นถึงความสําคัญของงานวาดเส้นที่สามารถแสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก สามารถ

ถ่ายทอดจินตนาการออกมาโดยการศึกษาและทดลองสร้างสรรค์จนเกิดผลงานที่สมบูรณ์ โดยสามารถวิเคราะห์

ผลงานสร้างสรรค์และเห็นแนวทางการพัฒนาในช้ินต่อไปหรือชุดต่อไปในอนาคตได้ เป็นการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในวงกว้างต่อไป 

 

อภิปรายผล 

  สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กําหนด และบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามท่ีต้ังไว้ และได้เรียนรู้เทคนิควิธีการวาดเส้นจากปากกาลงบนกระดาษ ที่เพ่ิมมากย่ิงขึ้นจาก

ผลงานในแต่ละช้ิน และหลังจากปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานแล้วสามารถนําเอาประสบการณ์ที่ได้เพ่ิมเติม

ขึ้นมาในแต่ละคร้ัง มาปรับใช้ในการสอนศิลปะให้แก่นักศึกษาในการทําการสอนต่อไปได้  

 

ข้อเสนอแนะ 

-  ต้องมีการส่งเสริมและให้ความสําคัญเก่ียวกับงานศิลปะมากขึ้นอย่างครบวงจรต้ังแต่ระบบ

การศึกษา ไปจนถึงภาคสังคมไม่ว่าจะเป็นการเร่ิมต้นที่ครอบครัว หรือภาครัฐ รวมไปจนถึงภาคเอกชน องค์กร

ต่างๆ เพ่ือสามารถนํามาพัฒนาคนในสังคมได้ 

- การสนับสนุนงบประมาณในการทํางานสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิด

ศักยภาพในการทํางานอย่างเต็มที่ 
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กิตติกรรมประกาศ 

            ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึงพระคุณผู้ให้กําเนิด ตลอดจนครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา

ความรู้ ทั้งในทางธรรม ทางโลก และทางศิลปะ รวมท้ังธรรมชาติ และทุกสรรพสิ่งที่ให้ความรู้และประสบการณ์

ในการศึกษาจนก่อเกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแก่ข้าพเจ้า รวมไปถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ได้

ให้คําแนะนํา และความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง 

         ผลสําเร็จของการสร้างสรรค์ผลงาน “วาดเส้นสร้างสรรค์ - พลังความเคลื่อนไหว จากรูปทรงสัตว์หิม

พานต์” ในแนวทางการสร้างสรรค์แบบเฉพาะตนในคร้ังน้ี ขอให้ความดีงามและประโยชน์ทั้งหลายในทุกๆด้าน 

ได้เกิดแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง ผู้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ และผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ทางด้านศิลปะสืบต่อไป 
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รูปที่ 22  ห้องแสดงนิทรรศการ โครงการแสดงผลงานผู้สอนศิลปะ “กลุ่มเจ็ดยอด”  

ณ.หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 

รูปที่ 23  การบรรยายผลงาน ในโครงการแสดงผลงานผู้สอนศิลปะ “กลุ่มเจ็ดยอด” 

 

รูปที่ 24   หนังสือสูจิบัตรในการจัดนทิรรศการผลงานผู้สอนศิลปะ “กลุ่มเจ็ดยอด” 
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วิเคราะห์ความต้องการพลังงานของเครื่องอํานวยความสะดวก 

ภายในห้องพักโรงแรมขนาดเล็ก 

ไชยพิพัฒน์ ปกป้อง1*  

 

 Analysis of energy demand of appliances in a guest room of SMEs hotel 

Chaipipat Pokpong1*     

 

1 ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1 Department of Industrial design, Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 

* Corresponding author. E-mail  : chaipipat@gmail.com   

 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ค้นหาความต้องการทางพลังงานของเครื่องอํานวยความสะดวกแก่ผู้พักแรมภายในห้องพักของโรงแรมขนาด

เล็กจากโรงแรม จํานวน 20 โรงแรม ในพ้ืนท่ีครอบคลุม 4 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี และ

กระบี่ โดยทําการสํารวจชนิดและจํานวนของเครื่องใช้ท่ีผู้ประกอบการโรงแรมจัดเตรียมไว้เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มา

พัก อีกท้ังยังมีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานของเคร่ืองอํานวยความสะดวกจากการวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการ

สัมภาษณ์ผู้พักอาศัยเพ่ือทราบความถี่และระยะเวลาในการใช้เคร่ืองใช้ภายในห้องพักอาศัย จากการศึกษาพบว่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

ท่ีอยู่ในกลุ่มต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูงภายในห้องพักมักเป็นเครื่องใช้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากไฟฟ้าเป็นพลังงานทาง

อุณหภูมิซ่ึงทําให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดลง ในขณะที่ยังมีแหล่งพลังงานทางเลือกอ่ืนนอกจาการพ่ึงพาพลังงานจาก

ระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว อีกท้ังยังสามารถผลิตพลังงานทางอุณหภูมิโดยตรงเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับผู้พักแรมได้ 

และยังเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการสูญเสียพลงังานได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องท่ีนักออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกรใน

ทีมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ควรตระหนักถึงความสําคัญจากการเลือกใช้แหล่งพลังงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

อย่างแท้จริง และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยไม่จําเป็น เพ่ือลดการสูญเสียพลังงานออกนอกระบบท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลงรูป

พลังงานจากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานอุณหภูมิ งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก Switch Asia ของสหภาพยุโรป 

ภายใต้โครงการ Zero Carbon Resorts (ZCR) 

คําสําคัญ: ความต้องการ, พลังงาน, เคร่ืองอํานวยความสะดวก, โรงแรมขนาดเล็ก, การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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Abstract 

         This research explores actual energy demand of appliances in a guest room of 20 SMEs hotels. 

Area of the study coves 4 provinces as following Bangkok Prachuap khiri khan Kanchanaburi and Krabi. 

The Appliances were sorted by energy demand category. Energy consumptions were estimated by 

appliances specification and guest interviewing were used to clarify number of use and how long of use. 

The study revealed that high consumption electric appliances are mostly relevant to thermal energy 

services. This leads to high electric energy bills and inefficient energy consumption. However, using 

alternative energy resources can deliver direct thermal energy without energy conversion from electricity 

to thermal delivery. This study is a part of Zero Carbon Resort (ZCR) project and funded by European 

Union under Switch Asia program. 

Keywords: Energy, Energy demand, Appliances, SMEs hotels, Energy efficiency 

 

บทนํา 

  ธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูง และเป็นหน่ึงในรายได้หลักของประเทศ จาก

จํานวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้นทําให้มีความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติสูงตามไปด้วย ไฟฟ้า

เป็นพลังงานรูปแบบหน่ึงที่ปัจจุบันมีบทบาทมากสําหรับธุรกิจท่องเที่ยว ในขณะที่การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

มีความซับซ้อนและมีอุปสรรคในการก่อสร้างมากข้ึน ทั้งทางด้านงบประมาณการก่อสร้างที่มีมูลค่าสูง ความ

คุ้มค่าในการลงทุนที่ใช้ระยะเวลานาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการยอมรับจากประชาชนที่อาศัยอยู่

บริเวณรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้า อีกทั้งการขยายตัวของการใช้ไฟฟ้าในภาคขนส่ง ในอนาคตจะย่ิงทําให้ปัญหาการใช้

พลังงานทวีความรุนแรงและสง่ผลกระทบต่อความต้องการการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้น 

 ปัจจุบันสภาวะโลกร้อนมีความรุนแรงมากข้ึน เน่ืองจากการปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มากขึ้น

อย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลาหลายปี การใช้พลังงานจากซากดึกดําบรรพ์เป็นแหล่งเช้ือเพลิงซึ่งส่งผลกระทบจาก

สภาวะโลกร้อนทําให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงมากขึ้นทางด้านสิ่งแวดล้อมอันมีผลกระทบกับธุรกิจการ

ท่องเที่ยวโดยตรง (Wimmer, Kang, 2009) ดังน้ันการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจึงมีความจําเป็นที่

จะต้องพ่ึงพาตนเองมากขึ้น โดยการลดการใช้พลังงานท่ีผลิตจากซากดึกดําบรรพ์เช่น ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ 

ถ่านหิน และหันมาเพ่ิมการใช้พลังงานทางเลือกให้เกิดประโยชน์ที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแหล่ง

พลังงานหลักในปัจจุบัน  
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ดังน้ันจึงเป็นเรื่องจําเป็นในการมองหาทางเลือกในการใช้พลังงานเพ่ือรับมือกับปัญหาการขาดแคลน

พลังงานไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้น้ี โดยการแจ้งเตือนให้ผู้ที่เก่ียวข้องตระหนักถึงสาเหตุของ

ปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาที่สามารถลดผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยว สําหรับการวิเคราะห์การใช้

แบบย้อนกลับ (มณฑลี ศาสนนันท์, 2546) จะเร่ิมต้นจากความต้องการทางพลังงานจากผู้ใช้แล้วนําไปสู่การ

ค้นหาแหล่งการผลิตพลังงานทางเลือกน้ันนับเป็นเร่ืองที่นักออกแบบและวิศวกรในทีมออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ยังคงมองข้ามปัญหานี้ โดยนักออกแบบและวิศวกรพัฒนาผลิตภัณฑ์มักจะยึดติดกับการใช้ไฟฟ้าเป็น

ศูนย์กลางการจ่ายพลังงานให้กับเครื่องอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เน่ืองจากพลังงานไฟฟ้าจากสายส่งสามารถ

แปรรูปพลังงานได้หลากหลายตามความต้องการ มีราคาถูก ผู้ใช้งานและผู้ออกแบบมีความคุ้นเคยในการใช้มา

เป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามการแปรรูปพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานทางอุณหภูมิ เป็นการใช้

พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีการสูญเสียพลังงานจากการเปลี่ยนรูปพลังงานออกนอกระบบการ

ทํางาน ดังน้ันการเลือกชนิดของพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมและสามารถผลิตรูปแบบพลังงานที่ตรงต่อความ

ต้องการของเคร่ืองอํานวยความสะดวกที่ตอบสนองความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ โดยมุ่งเน้นการใช้งานท่ีตรงต่อ

ความต้องการและมีประสิทธิภาพ (Karl T. Ulrich, Steven D. Eppinger, 2000) ย่อมสามารถสร้างความพึง

พอใจให้กับผู้เข้าพักในโรงแรม ย่ิงไปกว่าน้ันยังสามารถเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดแนวทางการออกแบบ

และพัฒนาเคร่ืองอํานวยความสะดวกภายในห้องพักของโรงแรมขนาดเล็กต่อนักออกแบบผลิตภัณฑ์และวิศวกร

ในทีมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือสร้างช่องทางใหม่ในการให้ทางเลือกแก่ผู้ประกอบการโรงแรม 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยแบบสํารวจจากตัวอย่าง (Sample survey research) ที่สามารถแบ่งขั้นตอนในการ

ทํางานออกเป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปน้ี  

1 การสํารวจการใช้งานเคร่ืองอํานวยความสะดวกท่ีใช้ภายในห้องพักโรงแรมขนาดเล็กและพลังงานที่

ต้องการเพ่ือระบุชนิด โดยใช้วิธีการ ลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกต จดบันทึก และการสัมภาษณ์พนักงานการโรงแรมท่ี

เก่ียวข้อง 
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2 การประมาณการความต้องการทางพลังงาน โดยเก็บข้อมูลจากฉลากหรือคู่มือผลิตภัณฑ์ (Union, 

2010) และจํานวนและระยะเวลาการใช้งานของผลิตภัณฑ์จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าพักแรม รวมทั้งวิเคราะห์หา

แหล่งพลังงานทางเลือกอ่ืนนอกจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง 

3 การนําเสนอแนวคิดในการออกแบบพัฒนาเคร่ืองอํานวยความสะดวกภายในห้องพักโรงแรมขนาด

เล็กเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

 

 

รูปที่ 1 แผนผังแสดงขั้นตอนการค้นหาความตอ้งการทางพลังงานของเครือ่งใช้ภายในห้องพกัโรงแรมขนาดเล็ก 
 
1. การเก็บข้อมูลเครื่องใช้และเคร่ืองอํานวยความสะดวกในห้องพัก โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการลงพื้นที่

สํารวจในโรงแรมขนาดเล็กทีอ่ยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย 4 จังหวัดในประเทศไทยซึ่งประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 3 แห่ง ประจวบคีรีขันธ์ 5 แห่ง กาญจนบุรี 6 แห่ง และกระบ่ี 6 แห่ง  

 
ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลจํานวนโรงแรมและจํานวนห้องในพื้นที่ในการเก็บขอ้มูล 

จังหวัด  จํานวนโรงแรม จํานวนห้องที่
สํารวจ(รวม) 

จํานวนผู้มาพักแรม
ที่ถูกสัมภาษณ ์

กรงุเทพมหานคร  3 6 6 
ประจวบคีรขีันธ ์  5 15 6 
กาญจนบรุ ี  6 12 7 
กระบี ่  6 12 6 
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

โดยทําการสํารวจโรงแรมที่มีจํานวนห้องพักจํานวนไม่เกิน 30 ห้อง ซึ่งมีขั้นตอนการสํารวจสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 ส่วนย่อย ดังต่อไปน้ีคือ  

1.1 การสํารวจชนิดและจํานวนเครื่องใช้และเคร่ืองอํานวยความสะดวกภายในห้องพักของโรงแรม

ขนาดเล็ก ผู้วิจัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าทําการตรวจสอบชนิดเครื่องใช้ขณะที่ห้องพักและเคร่ืองใช้ต่าง ๆ

ได้ถูกจัดเตรียมพร้อมใช้งานก่อนที่ผู้มาใช้บริการของโรงแรมจะเข้ามาพัก เพ่ือระบุและจําแนกชนิดเครื่อง

อํานวยความสะดวก พลังงานที่ใช้และแหล่งพลังงานที่ใช้ด้วยวิธีการจดบันทึกจากข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์

จากฉลากหรือคู่มือการใช้งาน 

1.2. การสํารวจความถี่ ระยะเวลาในการใช้งานเครื่องใช้และเครื่องอํานวยความสะดวกของผู้มาใช้

บริการพักแรมด้วยวิธีการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์หลังจากผู้มาใช้บริการแจ้งออกจากท่ีพักของโรงแรม

เรียบร้อยแล้ว จํานวน 25 คน โดยสัมภาษณ์แบ่งตามเขตจังหวัดดังน้ี โรงแรมในเขต กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 6 คน จังหวัดประจวบคีรีขันท์จํานวน 6 คน จังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 7 คน และจังหวัดกระบ่ี

จํานวน 6 คน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหาชนิดพลังงานทดแทนที่มีความเป็นไปได้ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประเมินปริมาณการใช้พลังงาน รวมถึงค้นหาแหล่งพลังงานท่ีมีศักยภาพในการนํามาทดแทนแหล่งผลิตพลังงาน

เดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการสูญเสียพลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากการหลีกเลี่ยงการ

แปรรูปพลังงาน ข้อมูลที่ได้รับมาจะถูกนํามาแยกใส่ตารางเพ่ือระบุรายละเอียด เช่นชนิดเคร่ืองใช้ พลังงานที่ใช้ 

แหล่งพลังงานท่ีใช้ ปริมาณที่ใช้ และจํานวนคร้ังที่ใช้ ดังตัวอย่างในตาราง 

 

ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างการบันทึกข้อมูล 

ชนิดเคร่ืองใช ้ จํานวน 

(ชิ้น) 

รูปแบบ

พลังงานที่

ต้องการ 

แหลง่

พลังงาน 

จํานวนคร้ังที่ใช้/1

วัน 

ระยะเวลาที่ใช้

(เฉลี่ย) 

(ชั่วโมง) 

เครื่องใช้ 1 1 ความร้อน สายส่งไฟฟ้า 2 2.75, 1.50 

เครื่องใช้ 2 5 ไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า 1 0.50 
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กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ตัวอย่าง ข้อมูลในตารางหมายถึง เครื่องใช้ที่ 1 มีจํานวน 1 ช้ิน มีความต้องการทางพลังงานความร้อน โดยใช้

แหล่งพลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง ถูกใช้งานจํานวนสองคร้ังระหว่างการเข้าพัก โดยคร้ังแรก ถูกใช้งานเป็นเวลา 2 

ช่ัวโมง 45 นาที และถูกใช้ในครั้งที่ 2 เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

เครื่องใช้ที่สอง มีจํานวน 5 ช้ิน มีความต้องการพลังงานไฟฟ้า จากแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง ถูกใช้งงาน

จํานวน 1 ครั้ง เป็นเวลา 30 นาที 

3. การสร้างแนวคิดทางการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองใช้ภายในห้องพักของโรงแรมขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน โดยใช้พลังงานที่เหมาะสมกับความต้องการและแหล่งผลิตพลังงานทางเลือก

เพ่ือให้สามารถใช้พลังงานท่ีพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยพบว่าเคร่ืองใช้ภายในห้องพักของโรงแรมขนาดเล็กสามารถจัดกลุ่มตามชนิดความต้องการ

ทางพลังงานที่แท้จริงได้ 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยตรงและกลุ่มที่มีความต้องการทาง

พลังงานอุณหภูมิ ซึ่งความต้องการมีทั้งความร้อนและความเย็น โดยเคร่ืองใช้เกือบทั้งหมดใช้พลังงานไฟฟ้าจาก

สายส่งไฟฟ้าเป็นหลัก โดยมีบางสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเริ่มมีการนําพลังงานทางเลือกเข้ามา

ใช้บ้างแล้ว 

 

 

รูปที่ 2 แสดงผลิตภัณฑ์ในห้องพักโรงแรมขนาดเล็กที่มีความตอ้งการทางพลังงานที่แตกต่างกนั 
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กลุ่ม

ผลงาน

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

1. ชนิดของเคร่ืองใช้ภายในห้องพักแยกตามรูปแบบพลังงานที่ใช้ 

 1.1 ผลจากการสํารวจเครื่องใช้ภายในห้องพักโรงแรมขนาดเล็กพบว่ากลุ่มแรกคือกลุ่มเครื่องใช้ที่ใช้ไฟฟ้าที่

ทางสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กได้จัดเตรียมไว้บริการผู้เข้ามาพักแรม ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบ

ไฟส่องสว่าง โทรทัศน์ พัดลม โดยการสํารวจยังพบเครื่องใช้กลุ่มน้ีไม่ได้ถูกจัดเตรียมจากผู้ให้บริการ แต่เป็น

เครื่องใช้ส่วนตัวที่ผู้มาใช้บริการนําติดตัวมาด้วยตนเอง เช่น สายชาร์จโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา แท่น

ชาร์ตแบตเตอรี่สําหรับกล้องถ่ายรูปดิจิตอล เป็นต้น จํานวนเครื่องใช้เกือบทั้งหมดจะถูกจัดเตรียมไว้ในห้องพัก

ละหน่ึงช้ินยกเว้นระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่มีจํานวนที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของการออกแบบห้อง  

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างห้องพักแรมในพื้นที่เป้าหมาย 

1.2 กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เก่ียวข้องกับพลังงานทางอุณหภูมิ ประกอบไปด้วย เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่อง

เป่าผม เครื่องทํานํ้าอุ่น กาต้มนํ้าร้อน เตารีด เครื่องใช้ที่ถูกใช้งานที่บ่อยและยาวนานคือเคร่ืองปรับอากาศ และ

เครื่องทํานํ้าอุ่น เป็นตัวแปรสําคัญต่อความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการ ส่วนเคร่ืองใช้ที่ใช้พลังงานมากที่สุด

คือ เครื่องทํานํ้าอุ่นสําหรับอาบนํ้า เครื่องใช้กลุ่มน้ีมีอัตราการใช้ไฟสูงเน่ืองจากต้องเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้า

เป็นพลังงานทางอุณหภูมิความร้อน 

2. การใช้พลังงานของเคร่ืองใช้ภายในห้องพักโรงแรมขนาดเล็ก 

2.1 การใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ที่กลุ่มที่ 1 ดังตารางต่อไปน้ี 
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ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

ตารางที่ 3 แสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าของเครือ่งใช้ภายในหอ้งพกัแรม (กลุ่มความต้องการไฟฟา้ ที่โรงแรมจัดเตรียม) 

ลําดับ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ (กลุ่มความต้องการไฟฟ้า ที่โรงแรม

จัดเตรียม) 

จํานวนวัตต์ 

(เฉลี่ย) 

ระยะเวลา

ที่ใช้งาน 

(เฉลี่ย)

ชั่วโมง 

หน่วยต่อ

วัน 

Kwh 

1 โทรทัศน์ 95 3.50 0.33 

2 พัดลม 75 14 1.05 

3 หลอดไฟส่องสวา่ง 40-100 7.50 0.07 

4 เครื่องขยายสัญญาณอินเทอรเ์น็ต (Wifi) 12 24 0.28 

 
อัตราการใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองใช้ภายในห้องพักแรม (กลุ่มความต้องการไฟฟ้า ที่โรงแรมจัดเตรียม) 

ลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มที่ใช้ในปริมาณไม่มากนัก โดยมีการใช้ไฟฟ้าในช่วง 0.07 – 

1.05 kwh ต่อห้องต่อ 1 วันเท่าน้ันซึ่งสามารถใช้ พลังงานแสงอาทิตย์ Photovoltaic ในการนําเป็นพลังงาน

ทดแทนได้หากมีแสงแดดในตอนกลางวันเพียงพอ ส่วนในตอนกลางคืนสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอร่ี 

หรืออาจปรับเปลี่ยนกลับมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งตามเดิม 

 

ตารางที่ 4 แสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าของเครือ่งใช้ภายในหอ้งพกัแรม (กลุ่มความต้องการไฟฟา้ ที่ผู้พักแรมนํามาด้วย 

              ตนเอง) 

ลําดับ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ (กลุ่มความต้องการไฟฟ้า ที่ผู้พักแรม

นํามาเอง) 

จํานวนวัตต์ ระยะเวลา

ที่ใช้งาน 

(เฉลี่ย) 

ชั่วโมง 

หน่วยต่อ

วัน 

Kwh 

1 ที่ชาร์จโทรศัพทม์ือถือ 6-15 12 0.18 

2 ที่ชาร์จแบตเตอร์รี่สําหรับกล้องดิจิตอล 35-50 4.50 0.22 

3 คอมพิวเตอร์พกพา 65-75 12 0.90 
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 อัตราการใช้ไฟของฟ้าของเคร่ืองใช้ภายในห้องพักแรม (กลุ่มความต้องการไฟฟ้าที่ผู้พักแรมนํามาด้วย

ตนเอง) พบว่ามีลักษณะอัตราการใช้ไฟฟ้าที่ตํ่าที่สุดในจํานวนสามกลุ่มที่ศึกษา โดยมีช่วงอยู่ที่ 0.18 – 0.99 

Kwh ต่อห้องต่อ  1 วัน กลุ่มน้ีมีความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทนคล้ายกับกลุ่มแรก คือการใช้ พลังงาน

แสงอาทิตย์ Photovoltaic ในการนําเป็นพลังงานทดแทนได้หากมีแสงแดดในตอนกลางวันเพียงพอ ส่วนใน

ตอนกลางคืนสามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ หรืออาจปรับเปลี่ยนกลับมาใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่ง

ตามเดิม 

 

ตารางที ่5 แสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าของเครือ่งใช้ภายในหอ้งพกัแรม (กลุ่มความต้องการเกี่ยวข้องกับอณุหภูมิที่โรงแรม 

              จัดเตรียม) 

ลําดับ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ (กลุ่มความต้องการเกีย่วขอ้งกับ

อุณหภูมิที่โรงแรมจัดเตรียม) 

จํานวนวัตต์ ระยะเวลา

ที่ใช้งาน 

(เฉลี่ย) 

ชั่วโมง 

หน่วยต่อ

วัน 

Kwh 

1 เครื่องทํานํ้าอุ่น 4,500 0.50 2.25 

2 เครื่องปรับอากาศ 3,300 13 42.90 

3 กาต้มน้ํารอ้น 1,500 0.25 0.375 

4 เตารีด 430-1,600 - - 

5 ตู้เย็น 2-12 คิว 45-194 24 4.65 

6 เครื่องเป่าผม 1,300 0.25 0.32 

 

อัตราการใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองใช้ภายในห้องพักแรม (กลุ่มความต้องการเก่ียวข้องกับอุณหภูมิที่โรงแรม

จัดเตรียม) พบว่ากลุ่มที่เก่ียวข้องกับอุณหภูมิน้ีมีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงมากที่สุด เน่ืองจากต้องมีการแปรรูป

พลังงาน จากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานทางอุณหภูมิที่ทําให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานลดลง ดังแผนภาพ 
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รูปที่ 4 แสดงการสูญเสียพลังงานออกนอกระบบระหว่างการใช้ไฟฟ้าแบบเดมิและการใช้ไฟฟ้าแบบใหม่ 

 

ดังน้ันการค้นหาแหล่งพลังงานที่สามารถส่งผ่านอุณหภูมิจากแหล่งผลิตพลังงานสู่เครื่องอํานวยความ

สะดวกภายในห้องพักได้โดยตรงโดยไม่ต้องแปรรูปพลังงานจะทําให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่า พลังงานทางเลือกในกลุ่มน้ีจึงสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Thermal ) หรือพลังงานจาก

ก๊าซชีวภาพเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นการทําให้ลดอัตราการ

สูญเสียพลังงานจากการแปรรูปพลังงานไปได้ อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณขยะสดที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ได้ 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 เน่ืองจากลักษณะทางกายภาพและนโยบายของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กมีความหลากหลายทํา

ให้เกิดช่องว่างในการให้บริการเคร่ืองอํานวยความสะดวกท่ีค่อนข้างหลากหลายในด้านประสิทธิภาพของ

เครื่องใช้และการบํารุงรักษาให้เคร่ืองอํานวยความสะดวกอยู่ในสภาพที่ดี อีกทั้งการเก็บข้อมูลโดยการ

สัมภาษณ์ผู้มาใช้บริการหลังจากที่ทําการแจ้งการย้ายออกโดยไม่ได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการที่ผู้ให้

ข้อมูลต้องจดจําจํานวนคร้ังและระยะเวลาการใช้งานเคร่ืองใช้ ทําให้ผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถจดจําข้อมูลที่แน่ชัดได้ 

จึงอาจทําให้การเก็บข้อมูลยังมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปบ้าง อย่างไรก็ตามผลท่ีได้สามารถ

ช้ีให้เห็นถึงความแตกต่างจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าตามกลุ่มเครื่องใช้ที่แบ่งกลุ่มไว้อย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์

ของการวิจัย 
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สรุปผลการศึกษา 

  งานวิจัยครั้งน้ีช้ีให้เห็นว่าแนวทางในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องอํานวยความสะดวกภายใน

ห้องพักของโรงแรมขนาดเล็ก ควรคํานึงถึงการลดอัตราการเปลี่ยนรูปพลังงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้

พลังงานและการพ่ึงตนเองของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก โดยพิจารณาถึงความต้องการทางพลังงานอย่างแท้จริง

และการเลือกใช้แนวคิดทางการออกแบบที่เหมาะสม ซึ่งไม่สามารถใช้แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

แบบเดิมที่ยึดติดกับแหล่งพลังงานไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้อีกต่อไป อย่างไรก็ตามการออกแบบพัฒนารูปแบบ

ใหม่น้ีควรจะมีวิธีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบแบบแผนในการทํางานร่วมกัน ทั้งทางด้านการตอบสนองความ

ต้องการทางพลังงานที่แท้จริง และการพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานทางเลือกอ่ืน ๆ นอกจากการพ่ึงพาไฟฟ้าจาก

สายส่งเพียงอย่างเดียว 
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 ขอขอบคุณ ดร. โรเบิร์ต วิมเมอร์  (Dr. Robert Wimmer) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(Center for Appropriate Technology - GrAT) มหาวิทยาลัยเวียนนาเทคโนโลยี (Vienna University Of 
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ศิลปะสร้างสรรค์ลวดลายบนพื้นผิวเครื่องปั้นดินเผา  
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The Art of Creating Patterns on Pottery Surface 

Wimol Thongdornkling1* , Phainphin Kowuttiphong2  and Prattana Sirisan3 
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บทคัดย่อ 

 การทดลองสร้างงานศิลปะในหัวข้อ “ศิลปะสร้างสรรค์ลวดลายบนพ้ืนผิวเคร่ืองป้ันดินเผา” โดยการใช้

กลวิธีการพิมพ์ลวดลายโดยก้อนดินเผาน้ันโดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมาของการทดลองในครั้งน้ี 1. เพ่ือสร้าง

เครื่องมือพิมพ์ลวดลายใหม่ๆ 2. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาด้วยรูปแบบเฉพาะตนจากแบบพิมพ์

ลายที่สร้างขึ้น 3. เผยแพร่กลวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผา สามารถสรุปผลการทดลอง

สร้างสรรค์งานได้ดังน้ี ผู้เขียนได้ทดลองสร้างเครื่องมือพิมพ์ลวดลายจากก้อนดินเผาขึ้น โดยการสร้างลวดลาย

บนตัวเพ่ือเป็นอุปกรณ์เพ่ือใช้สร้างลวดลาย โดยทําการเผาเผาก้อนดินเผาที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 

จํานวน 90 แบบและนํามาสร้างสรรค์ศิลปะงานดินเผาโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้กลวิธีการข้ึนรูป

อิสระแบบแผ่นโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานเร่ิมจากการรีดดินให้เป็นแผ่นจากน้ันเมื่อดินได้ความหนาตามที่เรา

กําหนดแล้วหลังจากน้ันผึ่งดินให้หมาดและเมื่อดินหมาดแล้วจึงนําก้อนดินเผาที่สร้างขึ้นเป็นเคร่ืองมือพิมพ์ลาย

เพ่ือพิมพ์ลงบนผิวดินโดยได้ลวดลายที่แตกต่างกันออกไปตามองศาและมุมที่แตกต่างกันออกไปและผึ่งให้ดิน

แห้งหมาดอยู่ตัวและนํามาประกอบกันเป็นช้ินงานสําเร็จ ก้อนดินเผาสามารถสร้างลวดลายได้ทุกแบบ ถ่ายทอด

องค์ความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเซรามิกส์ช้ันปีที่ 2 โดยการนําไปบูรณาการในรายวิชา เครื่องมือเคร่ืองจักร

และอุปกรณ์เซรามิกส์ 1 และรายวิขาการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ สรุปผลการถ่ายทอดผลคือนักศึกษา

สามารถสร้างเครื่องมือเองได้และสามารถสร้างช้ินงานจากเคร่ืองมือที่สร้างขึ้นได้และนักศึกษาสามารถนําไปต่อ

ยอดเพ่ือประยุกต์ใช้กับรายวิชาอ่ืนได้ 

คําสําคัญ:  ศิลปะสร้างสรรค์,ลวดลายบนพ้ืนผิว,เครื่องป้ันดินเผา 
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ABSTRACT 

 The Experiment to create art on topic. "The art of creating patterns on Pottery 

Surface" by using the technique of printing the pattern by the clay tablets, with the 

determination of the focus of this experiment 1. To create a new typewriter 2. Creations of 

art pottery with its unique form of printed pattern created and 3. Publish Pottery Artistic 

Technique. The results of the creative experiments can be summarized as follows. The 

researcher tried to create a tool to print the pattern of clay pieces by creating a pattern on 

the body to be used as a tool to create the pattern by burning the terracotta pottery at 750 

degrees Celsius 90 Pototypes and the art of earthenware by creating art by using sheet-

independent sheet-forming technique by creating a piece of work, starting from pressing the 

clay into a sheet. Then after the clay is drenched, and when the clay is drenched, then the 

clay printed on the surface of the terracotta pattern is printed on the surface by different 

patterns degrees angles and desiccate the clay and put together as a piece of work. A piece 

of terracotta can create all patterns. Deliver knowledge to students in the 2nd year of 

Ceramics by integrating into the curriculum.Tools machinery and equipment, ceramics 1, and 

the decoration ceramics products. Conclusion The result is that students can create their 

own tools and create workpieces from the tools they create and students can apply to 

apply to other courses. 

Keywords : The Art of Creating ,Patterns on Surface,Pottery 

 

บทนํา 

 เซรามิกส์เป็นศิลปะแขนงหน่ึงที่เกิดขึ้นและอยู่คู่กับมนุษย์มาต้ังแต่สมัยโบราณและสืบทอดมาจนถึง

ปัจจุบัน  ศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่เป็นดินเผาน้ีไม่ว่าจะสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยหรือเพ่ือความสะดวก

ในการดํารงชีพด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์  จนถึงความเช่ือถือ ศาสนาและประเพณีก็ตามส่ิงเหล่าน้ีเป็น

ปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้มนุษย์ได้ใช้ความคิด การสังเกตและรวบรวมเอาประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์
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ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะในรูปของดินเผาอย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่จนทุกวันน้ี ในประเทศไทยมีหลักฐาน

ปรากฏให้เช่ือได้ว่ามีการประดิษฐ์ศิลปะในรูปของดินเผามานานกว่า 10,000 ปี จากการขุดค้นพบและ

การศึกษาเศษดินเผาของนักโบราณคดี  สรุปว่าเราสามารถพบเศษดินเผาในทุกรูปแบบได้ทั่วไปทุกหนทุกแห่งที่

จัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ต้ังแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน  แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มี

ความเป็นอยู่ใกล้ชิดกับเครื่องป้ันดินเผาตลอดมา ในระยะแรก  มนุษย์เราจะเลือกสรรหาที่อยู่อาศัยใกล้ดิน นํ้า

และมีแสงแดด มนุษย์จึงมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับสามสิ่งเหล่าน้ีอยู่ทุกวันจนกระทั่งตายไป ประสบการณ์ที่

มนุษย์เห็นอยู่เสมอ ก็คือเห็นดินที่เปียกตามริมแหล่งนํ้า เป็นรูปรอยเท้าเวลาเหยียบยํ่าเดินไปได้เห็นนํ้าไหลเซาะ

ดินพัง ได้เห็นดินซึ่งมีความเหนียวไม่เหมือนกันได้เห็นดินอ่อนตัวเมื่อเปียกนํ้าเวลาฝนตก ได้เห็นดินที่เปียกน้ัน

แห้งเมื่อถูกแดด เห็นอยู่นานวันหมุนเวียนกันซ้ําแล้วซ้ําอีกจนมนุษย์สะสมประสบการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีและชักนํา

ให้มนุษย์เกิดความคิดเอาดินมาปั้นเป็นรูปต่างๆ ตามจินตนาการของตนเองแล้วตากให้แห้งใช้เป็นอุปกรณ์ใช้

สอย ( ยังไม่มีการเผา ) บางกลุ่มชนพบว่ามีการเอายางไม้หรือนํ้ามันจากสัตว์ทาบนภาชนะน้ันเพ่ือให้สามารถใส่

นํ้าเก็บไว้ได้ทั้งยังทําให้ภาชนะเหล่าน้ันมีความทนทานในการใช้งานดีอีกด้วย ยุคต่อมาความก้าวหน้าในการใช้

ไฟเกิดขึ้นหรืออาจเน่ืองมาจากเห็นภาชนะที่เอาไว้ใกล้ไฟแข็งแกร่งเวลาถูกฝนก็ไม่อ่อนตัวละลายไป  จากจุดน้ี

เองคงเป็นสื่อนําให้มนุษย์รู้จักเอาภาชนะดินน้ันไปเผาไฟให้แข็งแกร่ง แทนการตากแดด ในยุคแรกๆ การทํา

เครื่องป้ันดินเผาน้ีได้เกิดขึ้นตามที่ต่าง ๆ ในโลกหลายแห่งนอกจากที่พบในประเทศไทย  และทุกแห่งได้มีการ

พัฒนาขึ้นตามขั้นตอนเร่ือยมาจนเป็นงานหัตถกรรม ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของวัฒนธรรมของ

ชาติน้ันได้ ในยุคหินเก่ามนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ําและเพิงผา  หาเล้ียงชีพด้วยการเก็บของป่าและล่าสัตว์  ยังไม่รู้จัก

ใช้เครื่องป้ันดินเผา จนเข้าสู่ช่วงยุคหินกลางมนุษย์ได้มีการพัฒนาจนเริ่มรู้จักใช้ไฟและทําเคร่ืองป้ันดินเผาเป็น

ครั้งแรกระยะเวลาก้าวมาจนเข้าสู่ยุคหินใหม่มนุษย์ยุคน้ีมีความสามารถทําเคร่ืองป้ันดินเผาได้ดี มีผิวเรียบขัดมัน

เน้ือบางรูปทรงสวยงามแม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาถึงยุคโลหะซึ่งมนุษย์จะรู้จักใช้โลหะมาหล่อหลอมทําเป็น

เครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็ตาม แต่มนุษย์เหล่าน้ันก็ยังคงทําและใช้เครื่องปันดินเผาในชีวิตประจําวันสืบต่อกันมา

และยังพบเห็นจนถึงปัจจุบัน หลังจากน้ันมาก็ได้แก่เครื่องสังคโลกซึ่งเช่ือว่ามีจุดเริ่มต้นอยู่ที่เมืองสวรรคโลก  

จังหวัดสุโขทัย  และเมืองชะเลียง ในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุโขทัย ได้มีการทําต้ังแต่ก่อนสมัย

ราชวงศ์พระร่วง สันนิษฐานว่าจีนคงเข้ามาทําเครื่องป้ันดินเผาก่อนและถ่ายทอดวิธีการให้กับคนไทยต่อมาโดย

สังเกตจากลวดลายสีสันจะเป็นแบบศิลปะจีนตอนปลายราชวงศ์ซ้อง โดยจีนเองได้อพยพหนีการรุกานจากศัตรู
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มาต้ังเมืองหลวงที่แม่นํ้าแยงซีเกียงและเลยมาทางใต้เข้าสู่ประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม ประเทศเขมร ส่วน

อีกทางหน่ึงที่เข้ามาในประไทยคือใน พ.ศ.1837 สมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชได้ให้ช่างป้ันดินเผาชาวจีนเข้า

มาเป็นจํานวนมากท่ีสุโขทัยและแพร่กระจายขึ้นไปถึงเชียงรายโด่งดังมากคือเคร่ืองป้ันดินเผาที่เวียงกาหลงหรือ

ที่เรียกกันว่า เตาเวียงกาหลง เครื่องป้ันดินเผาแบบสังคโลกของไทยมีลักษณะเป็นการเคลือบชนิดเคลือบทึบ

ไม่ใช่เคลือบใสแบบเซลาดอน ทําให้ฟิลิปปินส์  ญี่ ปุ่น เอาไปศึกษาและเลียนแบบสังคโลกของไทย              

(จีรพันธ์ สมประสงค์,เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผา , หน้า 2 – 11) 

 เครื่องป้ันดินเผาได้เกิดขึ้น เน่ืองจากความจําเป็น และความต้องการของมนุษย์ ในสมัยแรกๆ เข้าใจ:ว่า 

คงทําภาชนะใส่อาหาร นํ้า และสิ่งก่อสร้าง เน้ือผลิตภัณฑ์หยาบ มีความแข็งแกร่งพอสมควร มีทั้งเคลือบและไม่

เคลือบ ในแถบเอเชียได้ค้นพบหลักฐานพอยืนยันได้ว่า มนุษย์ในแถบนี้มีความก้าวหน้า ได้รู้จักการทํา

เครื่องป้ันดินเผามาก่อน โดยเฉพาะประเทศจีนปรากฎว่ามีขีดความสามารถในการทําเครื่องป้ันดินเผาได้ดี

พอสมควร และได้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการทําเคลือบ ได้หลายสีและได้ค้นพบการทําเคลือบสีแดงขึ้น 

(Red Copper Glazed ) เป็นคร้ังแรงและแห่งเดียวในโลก โดยเฉพาะในสมัยซ้องน้ีเอง ผลิตภัณฑ์ที่จัดได้ว่าช้ัน

เย่ียมของโลก เรียกว่า  การทําผลิตภัณฑ์ชนิดปอร์สเลน(Porcelain) และในโอการน้ีจีนได้ประสบความสําเร็จ

ในการทําเคลือบสีต่างๆ เช่น สีแดง สีนํ้าเงิน และสีเขียวอุตสาหกรรมเครื่องป้ันดินเผานอกจากเป็นภาชนะ

เครื่องใช้แล้ว ยังเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมอีกอย่างหน่ึงด้วยดังน้ันการทํา

เครื่องป้ันดินเผาจึงได้เปลี่ยนไปทั้งในด้านเทคนิคและคุณภาพ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1894 ได้เปิดสอนขึ้นใน

มหาวิทยาลัยต่างๆเช่น โอไฮโอ (Ohio State University ) และ (New York State College) ปัจจุบัน         

มีมหาวิทยาลัยเปิดสอนทางสาขาวิชาน้ีไม่น้อยกว่า 18 แห่ง เรียกว่า Ceramic Science หรือ Ceramic 

Engineering ในระดับปริญญา ปัจจุบันสหรัฐได้กลายเป็นประเทศผู้นําประเทศหน่ึง  ในด้าน Ceramic 

Technology สําหรับประเทศไทย การทําเครื่องป้ันดินเผาของไทยเราได้ทํากันมานายหลายร้อยปี และที่มี

ช่ือเสียงรู้จักกันไปทั่วโลก ได้แก่ เครื่องสังคโลก ได้เริ่มทําที่เมือง    ชะเลียง ซึ่งต้ังอยู่ในบริเวณวัดพระศรีรัตนม

หาธาตุ เมืองสวรรคโลก (ทวี พรหมพฤกษ์,2523 หน้า 9-13) 

 เครื่องป้ันดินเผามีความผูกพันกับการดํารงชีวิตของมนุษย์มาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะ

มนุษย์ได้ใช้เป็นเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจําวันบรรจุอาหารและสิ่งของ ฉะน้ันจึงได้มีการประดิษฐ์คิดค้นและ

ปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆอยู่ตลอดเวลา จากการสํารวจแหล่งโบราณ คดีในประเทศไทย พบว่านับต้ังแต่ราว
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พุทธศตวรรษที่ 15-16 เป็นต้นมา ในพ้ืนที่ของราชอาณาจักรไทยได้ปรากฏแหล่งเตาเผาต้ังกระจัดกระจาย อยู่

มากมายหลายแห่ง รวมทั้งได้มีการค้นพบเครื่องป้ันดินเผาเป็นจํานวน มากมายหลายชนิดทั้งที่ผลิตจากแหล่ง

เตาเผาในราชอาณาจักรไทยและ ที่ผลิตจากแหล่งเตาในต่างประเทศซึ่งได้ถูกนํามาเพ่ือใช้สอยและจําหน่าย

ให้กับกลุ่มชนบางกลุ่ม เครื่องป้ันดินเผาเหล่าน้ีถูกผลิตและตกแต่งด้วยเทคนิคและลวดลายที่แตกต่างกันออกไป

ตามความสามารถของช่างใน แต่ละท้องถิ่นหรือตามสภาพท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของแต่ละชุมชน ซึ่ง บางแห่งอาจ

มีแหล่งดินที่อุดมสมบูรณ์เอ้ืออํานวยต่อการผลิตเครื่องป้ัน ดินเผา นอกจากน้ี จากการท่ีชุมชนบางแห่งมีพ้ืนที่

ติดต่อกันหรือมีการ ทําการค้าร่วมกัน จึงทําให้อิทธิพลต่างๆ สามารถส่งผ่านไปยังอีกชุมชน หน่ึงได้อย่าง

ง่ายดายก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะและเทคโนโลยี ซึ่งกันและกันต่อมาจึงมีพัฒนาการของตนเอง ที่

แตกต่างออกไปชุมชนบางแห่งก็อาจมีพัฒนาการทางการผลิตที่เป็นของตนเองโดยมิได้รับอิทธิพลจากภายนอก 

ซึ่งในระยะแรกจะผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในกลุ่มชนของตนเองก่อนต่อมาจึงสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่

ย่ิงใหญ่และมีการส่งไปจําหน่ายเป็นสินค้าออกให้แก่ชุมชนใกล้เคียง (มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวัง

เดิมกองบัญชาการกองทัพเรือ Copyright @ 2013 http://www.wangdermpalace.org ) 

      การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลเก่ียวกับ

พืชพันธ์ุไม้  ดอกไม้  และนําไปสู่การออกแบบปฏิบัติงานเซรามิกส์ในการดําเนินงานได้เริ่มจากการศึกษาข้อมูล

เก่ียวกับพืช  พันธ์ุไม้  ดอกไม้และลักษณะโดดเด่นที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานทางศิลปะแขนง

ต่างๆ ของช่างและศิลปินมาทุกยุคสมัยรูปร่างรูปทรง  สีสัน  ความสวยงาม  หอมหวาน  ความสดช่ืน  เบิกบาน  

ร่าเริงจากมวลหมู่ดอกไม้และการสื่อความหมายต่าง ๆ โดยนํามาสู่การออกแบบสร้างผลงานเซรามิกส์จํานวน 4 

ชุด คือชุดกระเบื้องดอกไม้ชุดดารดาษของดอกไม้  ชุดดอกไม้บานและชุดกลีบดอกไม้โดยทําการขึ้นรูปจากดิน

พอร์สเลนและดินสโตนแวร์ด้วยวิธีการหล่อสลิปการอัดดินจากพิมพ์และปั้นเพ่ิมเติมทําการตกแต่งภายหลังการ

เผาดิบ มีการเคลือบใส เคลือบสีและเผาเคลือบในอุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส 

      ลักษณะที่โดดเด่นของผลงาน “บันทึกแห่งดอกไม้” คือ การตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบและสีบนเคลือบ

โดยใช้วิธีการแบบแต้มแต่งด้วยจุดอันเป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการทางจิตรกรรมกับงานเซรามิกส์และ

ประกอบการจัดวางร่วมกับวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ือจะสื่อความหมายถึงความสวยงามจากรูปร่าง  รูปทรง  สีสันและ

ความหลากหลายดารดาษของมวลดอกไม้นานาชนิด (ภรดี พันธุภากร,การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด 

“บันทึกแห่งดอกไม้” ,คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2558)  
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 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมของกระบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและเกิดคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์

เครื่องป้ันดินเผา รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่สนใจ ผู้วิจัย จึงมีแนวทางที่จะสร้างงานศิลปะโดยใช้

กลวิธีการพิมพ์ลวดลายบนพ้ืนผิวจากการสร้างเครื่องมือพิมพ์ลายด้วยตัวเองและทําการทดลองกับเน้ือดินใน

ท้องถิ่นโดยการนําเน้ือดินที่ผู้วิจัยได้พัฒนาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาก่อน ผู้วิจัยมีความต้ังใจที่จะสร้างสรรค์

งานศิลปะดังกล่าวด้วยการพัฒนาเคร่ืองมือขึ้นมาเองเพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตงานศิลปะใน

ครั้งน้ี ซึ่งการพัฒนาเครื่องมือในครั้งน้ีเป็นการทดลอง เพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและเหมาะสมสําหรับการ

ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผาแบบง่ายๆ จากเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเองมีประสิทธิภาพและตรงกับความ

ต้องการในการใช้งานและเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะอย่างหรือมีเป้าหมายที่แน่นอนน่ันเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์

โดยตรงแก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจและผู้ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในท้องถิ่นอีกด้วย 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค ์

 การสร้างสรรค์งานศิลปะจากการขึ้นรูปโดยวิธีง่ายๆโดยไม่ต้องพ่ึงพาเคร่ืองมือเครื่องจักรที่มีความ

ซับซ้อนสามารถสร้างสรรค์ได้โดยมีการตกแต่งพ้ืนผิวจากตัวแบบพิมพ์ลายดินเผาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ของช้ินงานน้ันๆ เพ่ือให้รูปแบบและกระบวนการทํางานศิลปะสร้างสรรค์ใหม่ๆ ขึ้นเพ่ือให้เป็นแรงบันดาลใจ

ให้กับผู้ที่พบเห็นและนักเรียนนักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป  

 

 

รูปที่ 1 เครื่องมือต้นแบบการกดทับพิมพ์ลายดนิเผาและการขึน้รูปอิสระแบบแผ่นโดยใช้กลวธิีการกดทับพิมพ์ลาย 
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 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเริ่มจากแนวคิด concept การสร้างเครื่องมือพิมพ์ลายดินเผาและการ

ออกแบบช้ินงาน การสร้างเครื่องมือพิมพ์ลายดินเผา 1.ศึกษาข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบลวดลายสําหรับการ

สร้างเครื่องมือพิมพ์ลาย 2.เตรียมวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการข้ึนรูปเครื่องมือ 3.เตรียมขึ้นรูปทรงต่างๆ สําหรับใช้ใน

การสร้าสรรค์เครื่องมือพิมพ์ลายที่ออกแบบไว้ข้างต้น 4.เมื่อดินเริ่มมาดได้ที่แล้วจึงเริ่มสร้างลวดลายบนผิวดิน

ตามแบบ 5.เมื่อเสร็จแล้วผึ่งไว้ให้แห้งที่อุณหภูมิห้องจนแห้งสนิท 6.เมื่อแห้งสนิทแล้วนําไปเผาที่อุณหภูมิ 950 

องศาเซลเซียสจํานวน 12 ช่ัวโมงการเตรียมดินเพ่ือสร้างสรรค์ช้ินงาน จากน้ันเริ่มกระบวนการสร้างสรรค์

ช้ินงานโดยการขึ้นรูปช้ินงานเริ่มจาก การรีดดินให้เป็นแผ่นตามความหนาที่เราต้องการและเมื่อได้ความหนา

ตามที่เราต้องการแล้วจากน้ันใช้ตัวป๊ัมลายจากดินเผาที่เตรียมไว้สร้างสรรค์ลวดลายตามที่ออกแบบไว้แล้ว

ปล่อยให้ดินแห้งหมาดอยู่ตัวตัวประมาณ 1 ช่ัวโมง เมื่อดินอยู่ตัวแล้วจึงเริ่มประกอบช้ินงานเข้าด้วยกันทีละด้าน

จนเสร็จสมบูรณ์จากน้ันจึงเริ่มทําส่วนประกอบของช้ินงานด้านบนเริ่มจากการรีดดินให้เป็นแผ่นตามความหนา

ที่เราต้องการและเมื่อได้ความหนาตามที่เราต้องการแล้ว จากน้ันใช้ตัวป๊ัมลายจากดินเผาที่เตรียมไว้สร้างสรรค์

ลวดลายตามที่ออกแบบไว้แล้วหลังจากน้ันม้วนแผ่นดินที่ตกแต่งแล้วให้ได้ขนาดตามต้องการแล้วจึงนําไป

ประกอบกับตัวช้ินงานก่อนหน้าน้ีเพ่ือให้ช้ินงานสมบูรณ์ตามท่ีออกแบบไว้และทําส่วนประกอบช้ินงานอ่ืนๆ ที่

ประกอบกับตัวช้ินงานแล้วค่อยๆ ปล่อยช้ินงานให้แห้งตามอุณหภูมิห้องใช้เวลาประมาณ 1 เดือน เพ่ือให้แห้ง

สนิทและเมื่อช้ินงานแห้งสนิทแล้วจึงนํามาเผา Biscuit ที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส เป็นการเตรียมช้ินงาน

เพ่ือทําการตกแต่งด้วยวิธีการเคลือบต่อไป ทําการเคลือบด้วยนํ้าเคลือบชนิดขาวทึบและเผาที่อุณหภูมิ 1,200 

องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 2 รีดดินให้เป็นแผ่นให้ไดค้วามหนาที่ต้องการและกลวิธกีารกดทับพิมพล์วดลายลงไปบนดิน 

 

 
 

รูปที่ 3 การประกอบชิ้นงานและชิ้นงานสําเรจ็ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค ์

 จากการสร้างสรรค์งานศิลปะเซรามิกส์โดยวิธีการขึ้นรูปแบบแผ่นโดยใช้กลวิธีการกดทับพิมพ์ลายจาก

ก้อนดินเผา พบว่าเป็นการรวบยอดความคิดจากการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์จากกระบวนการขึ้นรูปอิสระแบบแผ่น

และตกแต่งโดยกลวิธีการกดทับพิมพ์ สามารถสร้างสรรค์ช้ินงานต่างๆ ได้โดยไม่จํากัดความคิดสร้างสรรค์ และ

เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับบุคคลที่เก่ียวข้องทางด้านเซรามิกส์ นักศึกษา ประชาชนรวมทั้งผู้ที่สนใจกลวิธีการะ

บวนการขึ้นรูปแบบง่ายๆ โดยใช้กระบวนการทางเซรามิกส์โดยกลวิธีการกดทับพิมพ์ลวดลายและจาก

กระบวนการข้ึนช้ินงานเริ่มจากการเตรียมดินให้เป็นแผ่นโดยการใช้อุปกรณ์การรีดดินให้ได้ขนาดตามต้องการ

และหลังจากน้ันกระบวนการต่อมาคือรอให้ดินเริ่มแห้งหมาดอยู่ตัวเมื่อดินเริ่มแห้งหมาดอยู่ตัวดีแล้วจึงเร่ิม

กระบวนการกลวิธีการกดทับพิมพ์ลวดลายจากน้ันทําการควบคุมความช้ืนและเริ่มกระบวนการประกอบช้ินงาน

และทิ้งไว้ให้แห้งอย่างช้าๆ เมื่อแห้งสนิทแล้วจึงนําไปสู่กระบวนการต่อไปคือการเผาบิสกิตที่อุณหภูมิ 750 

องศาเซลเซียสและทําการเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส สามารถสร้างสรรค์ช้ินงานใหม่ ๆ ได้ตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ได้ 



 นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

2308 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

สรุปผล 

 จากการทดลองสร้างสรรค์งานศิลปะโดยการใช้กลวิธีการพิมพ์ลวดลายโดยก้อนดินเผาน้ันโดยมีการ

กําหนดจุดมุ่งหมายของการทดลองในคร้ังน้ี 1. เพ่ือสร้างเครื่องมือพิมพ์ลวดลายใหม่ๆ 2. สร้างสรรค์งานศิลปะ

จากดินเผาใหม่ๆ ในการสร้างช้ินงานและ 3. เผยแพร่กลวิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผา สามารถ

สรุปผลการทดลองสร้างสรรค์งานได้ดังน้ี ผู้วิจัยได้ทดลองสร้างเคร่ืองมือพิมพ์ลวดลายจากก้อนดินเผาขึ้นโดย

การสร้างลวดลายบนตัวเพ่ือเป็นอุปกรณ์เพ่ือใช้สร้างลวดลายโดยทําการเผาเผาก้อนดินเผาที่อุณหภูมิ 750 

องศาเซลเซียส จํานวน 90 แบบและนํามาสร้างสรรค์ศิลปะงานดินเผาโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้กลวิธี

การข้ึนรูปอิสระแบบแผ่นโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานเร่ิมจากการรีดดินให้เป็นแผ่นจากน้ันเมื่อดินได้ความหนา

ตามที่เรากําหนดแล้วหลังจากน้ันผึ่งดินให้หมาดและเมื่อดินหมาดแล้วจึงนําก้อนดินเผาที่สร้างขึ้นเป็นตัวพิมพ์

ลานมาพิมพ์ลงบนผิวดินและผึ่งให้ดินเซ็ทตัวและนํามาประกอบกันเป็นช้ินงานสําเร็จ ก้อนดินเผาสามารถสร้าง

ลวดลายได้ทุกแบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเซรามิกส์ช้ันปีที่ 2 โดยการนําไปบูรณาการใน

รายวิชา เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์เซรามิกส์ 1 และรายวิขาการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ สรุปผลการ

ถ่ายทอดผลคือนักศึกษาสามารถสร้างเครื่องมือเองได้และสามารถสร้างช้ินงานจากเคร่ืองมือที่สร้างขึ้นได้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของสาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้ที่ได้เห็นความสําคัญของการเขียนบทความทางวิชาการใน

ครั้งน้ีและจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือและสถานที่ที่ใช้ในการทดลอง 

ขอขอบพระคุณเพ่ือนร่วมงานที่เป็นกําลังใจเป็นอย่างดีมาตลอดให้คําแนะนําในด้านต่างๆ เก่ียวกับการทําให้ผล

การบทความมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณครอบครัวของผู้เขียนและทุกท่านที่ผู้เขียนไม่สามารถ

กล่าวนามได้ทั้งหมดที่อยู่เบ้ืองหลังในความสําเร็จที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและให้กําลังใจตลอดจนทําให้

การทําให้บทความนี้สําเร็จด้วยดี ความดีทั้งหมดของบทความฉบับน้ี ผู้เขียนขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ ครู 

อาจารย์ อันเป็นที่รักและเคารพอย่างสูงสุด ผู้มีพระคุณทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องที่ให้การสนับสนุนแก่

ผู้เขียนด้วยดีตลอดมา ขอน้อมคารวะแด่ผู้เขียนตําราวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและใช้อ้างอิงทุกท่าน 
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เอกสารอ้างอิง 

จีรพันธ์   สมประสงค์,เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผา , หน้า 2 – 11 

ทวี พรหมพฤกษ์,เครื่องเคลือบดินเผาเบ้ืองต้น,2523, หน้า 9-13 

ภรดี พันธุภากร,การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้”,คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยบูรพา,2558 

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมกองบัญชาการกองทัพเรือ Copyright @ 2013 

 http://www.wangdermpalace.org 
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สื่อลายผ้าบนศิลปะเครื่องปั้นดินเผา 

ปรารถนา ศิริสานต์1*, เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์2, พิภพ สุนทรสมัย3 และ วิมล ทองดอนกลิ้ง4 

 

Cloth Media on Pottery Arts 

Prattana Sirisan1*, Phainphin Kowuttiphong2, Pipob Sontornsami3 and Wimol Thongdornkling4 

 
1 156 หมู่ 5 ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
1 156 Moo 5, Plai Chumphon, Muang District, Phitsanulok 

* Corresponding author. E-mail : Wimol.1100tdk@gmail.com 

 

บทคัดย่อ 

 การทดลองสร้างงานศิลปะในหัวข้อ “สื่อลายผ้าบนศิลปะเคร่ืองปั้นดินเผา” โดยการใช้เทคนิคการพิมพ์ลวดลายโดย

ใช้ลวดลายของผ้านั้นโดยมีการกําหนดจุดมุ่งหมายของการทดลองในคร้ังนี้ 1. เพ่ือทดลองเครื่องมือพิมพ์ลวดลายใหม่ ๆ        

2. สร้างสรรค์งานศิลปะจากดินเผาใหม่ ๆ ในการสร้างชิ้นงานและ 3. เผยแพร่เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะเคร่ืองปั้นดินเผา 

สามารถสรุปผลการทดลองสร้างสรรค์งานได้ดังนี้ ผู้ทดลองได้ทดลองสร้างเคร่ืองมือพิมพ์ลวดลายจากลวดลายผ้านํามา

สร้างสรรค์ศิลปะงานดินเผาโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้เทคนิคการข้ึนรูปอิสระแบบแผ่น โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานเริ่ม

จากการรีดดินให้เป็นแผ่นจากนั้นเม่ือดินได้ความหนาตามท่ีเรากําหนดแล้ว หลังจากนั้นผึ่งดินให้หมาดและเม่ือดินหมาดแล้วจึง

นาํผ้าท่ีมีลวดลายต่าง ๆ  มาพิมพ์ลงบนผิวดินโดยได้ลวดลายท่ีแตกต่างกันออกไปตามลวดลายของผ้าท่ีแตกต่างกันออกไปและ

ผึ่งให้ดินเซ็ทตัวและนํามาประกอบกันเป็นชิ้นงานสําเร็จ ลวดลายของผ้าสามารถสร้างลวดลายได้ทุกแบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเซรามิกส์ ชั้นปีท่ี 2 โดยการนําไปบูรณาการในรายวิชา เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เซรามิกส์ 1 

รายวิชาการประดิษฐ์เซรามิกส์และรายวิขาการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ สรุปผลการถ่ายทอดผลคือนักศึกษาสามารถสร้าง

เคร่ืองมือเองได้และสามารถสร้างชิ้นงานจากเครื่องมือท่ีสร้างข้ึนได้และนักศึกษาสามารถนําไปต่อยอดเพ่ือประยุกต์ใช้กับ

รายวิชาอ่ืน ๆ รวมท้ังบริการวิชาการได้ 

คําสําคัญ:  สื่อลายผ้า,ศิลปะเคร่ืองปั้นดินเผา 

 

ABSTRACT 

 The Experiment to create art on topic. " Cloth Media on Pottery Arts" by using the technique of 

printing patterns using the pattern of the cloth, with the determination of the focus of this experiment 2. 
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Create artwork from new earthenware. To create a piece of work and 3. Publish pottery art-crafting 

techniques. The results of the creative experiments can be summarized as follows. The experimenters 

created a patterned patterned embroidery tool to create clay art by creating artwork using discrete sheet-

forming techniques by creating workpieces. From the clay to the plate, then when the clay has the 

thickness as we determined, then the clay is drenched, and when the clay is dirt, then the fabric is 

patterned on the surface by a broken pattern. Different out of different fabric patterns and desiccated to 

clay set and put together as a piece of work. Patterns of fabric can create all patterns. Knowledge transfer 

for 2nd year ceramic students By integrating into the course.Machinery Equipment and Ceramics Tools, 

Invention of Ceramics and Ceramic Products. Conclusion The result is that Students can Create their own 

Tools and Create Workpieces from the Tools they Create and Students can Apply to other Courses 

Including Academic Services. 

Keywords: Cloth Media, Pottery Arts 

 

บทนํา 

 เครื่องป้ันดินเผาได้เกิดขึ้น เน่ืองจากความจําเป็น และความต้องการของมนุษย์ ในสมัยแรก ๆ ทํา

ภาชนะใส่อาหาร นํ้า และสิ่งก่อสร้าง เน้ือผลิตภัณฑ์หยาบ มีความแข็งแกร่งพอสมควร มีทั้งเคลือบและไม่

เคลือบ ในแถบเอเชียได้ค้นพบหลักฐานพอยืนยันได้ว่า มนุษย์ในแถบนี้มีความก้าวหน้า ได้รู้จักการทํา

เครื่องป้ันดินเผามาก่อน โดยเฉพาะประเทศจีนปรากฏว่ามีขีดความสามารถในการทําเครื่องป้ันดินเผาได้ดี

พอสมควร และได้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านการทําเคลือบ ได้หลายสีและได้ค้นพบการทําเคลือบสีแดงขึ้น 

(Red Copper Glazed) เป็นครั้งแรกและแห่งเดียวในโลก โดยเฉพาะในสมัยซ้องน้ีเอง ผลิตภัณฑ์ที่จัดได้ว่าช้ัน

เย่ียมของโลก เรียกว่า การทําผลิตภัณฑ์ชนิดปอร์สเลน (Porcelain) และในโอกาสน้ีจีนได้ประสบความสําเร็จ

ในการทําเคลือบสีต่าง ๆ เช่น สีแดง สีนํ้าเงิน และสีเขียวอุตสาหกรรมเครื่องป้ันดินเผานอกจากเป็นภาชนะ

เครื่องใช้แล้ว ยังเป็นเคร่ืองแสดงถึงความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรมอีกอย่างหน่ึงด้วยดังน้ันการทํา

เครื่องป้ันดินเผาจึงได้เปลี่ยนไปทั้งในด้านเทคนิคและคุณภาพ ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1894 ได้เปิดสอนขึ้นใน

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น โอไฮโอ (Ohio State University) และ (New York State College) ปัจจุบัน         

มีมหาวิทยาลัยเปิดสอนทางสาขาวิชาน้ีไม่น้อยกว่า 18 แห่ง เรียกว่า Ceramic Science หรือ Ceramic 

Engineering ในระดับปริญญา ปัจจุบันสหรัฐได้กลายเป็นประเทศผู้นําประเทศหน่ึงในด้าน Ceramic 



 นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

2312 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

Technology สําหรับประเทศไทย การทําเครื่องป้ันดินเผาของไทยเราได้ทํากันมานายหลายร้อยปี และที่มี

ช่ือเสียงรู้จักกันไปท่ัวโลก ได้แก่ เครื่องสังคโลก ได้เริ่มทําที่เมืองชะเลียง ซึ่งต้ังอยู่ในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหา

ธาตุ เมืองสวรรคโลก (ทวี พรหมพฤกษ์,2523 หน้า 9-13)  

 ในประเทศไทยมีหลักฐานปรากฏให้เช่ือได้ว่ามีการประดิษฐ์ศิลปะในรูปของดินเผามานานกว่า    

10,000 ปี จากการขุดค้นพบและการศึกษาเศษดินเผาของนักโบราณคดี สรุปว่าเราสามารถพบเศษดินเผาใน

ทุกรูปแบบได้ทั่วไปทุกหนทุกแห่งที่จัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ต้ังแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนถึง

สมัยปัจจุบันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีความเป็นอยู่ใกล้ชิดกับเครื่องป้ันดินเผาตลอดมา ในระยะแรกมนุษย์เราจะ

เลือกสรรหาที่อยู่อาศัยใกล้ดิน นํ้าและมีแสงแดด มนุษย์จึงมีประสบการณ์เก่ียวข้องกับสามสิ่งเหล่าน้ีอยู่ทุกวัน

จนกระทั่งตายไป ประสบการณ์ที่มนุษย์เห็นอยู่เสมอ ก็คือเห็นดินที่เปียกตามริมแหล่งนํ้า เป็นรูปรอยเท้าเวลา

เหยียบยํ่าเดินไปได้เห็นนํ้าไหลเซาะดินพัง ได้เห็นดินซึ่งมีความเหนียวไม่เหมือนกันได้เห็นดินอ่อนตัวเมื่อเปียก

นํ้าเวลาฝนตก ได้เห็นดินที่เปียกน้ันแห้งเมื่อถูกแดด เห็นอยู่นานวันหมุนเวียนกันซ้ําแล้วซ้ําอีกจนมนุษย์สะสม

ประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่าน้ีและชักนําให้มนุษย์เกิดความคิดเอาดินมาปั้นเป็นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการของ

ตนเองแล้วตากให้แห้งใช้เป็นอุปกรณ์ใช้สอย (ยังไม่มีการเผา) บางกลุ่มชนพบว่ามีการเอายางไม้หรือนํ้ามันจาก

สัตว์ทาบนภาชนะน้ันเพ่ือให้สามารถใส่นํ้าเก็บไว้ได้ทั้งยังทําให้ภาชนะเหล่าน้ันมีความทนทานในการใช้งานดีอีก

ด้วย ยุคต่อมาความก้าวหน้าในการใช้ไฟเกิดขึ้นหรืออาจเนื่องมาจากเห็นภาชนะที่เอาไว้ใกล้ไฟแข็งแกร่งเวลา

ถูกฝนก็ไม่อ่อนตัวละลายไป จากจุดน้ีเองคงเป็นสื่อนําให้มนุษย์รู้จักเอาภาชนะดินน้ันไปเผาไฟให้แข็งแกร่ง 

แทนการตากแดด ในยุคแรก ๆ การทําเคร่ืองป้ันดินเผาน้ีได้เกิดขึ้นตามที่ต่าง ๆ ในโลกหลายแห่งนอกจากที่พบ

ในประเทศไทยและทุกแห่งได้มีการพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนเร่ือยมาจนเป็นงานหัตถกรรม ที่สามารถแสดงให้เห็น

ถึงวิวัฒนาการของวัฒนธรรมของชาติน้ันได้ ในยุคหินเก่ามนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ําและเพิงผาหาเลี้ยงชีพด้วยการ

เก็บของป่าและล่าสัตว์  ยังไม่รู้จักใช้เครื่องป้ันดินเผา จนเข้าสู่ช่วงยุคหินกลางมนุษย์ได้มีการพัฒนาจนเร่ิมรู้จัก

ใช้ไฟและทําเครื่องป้ันดินเผาเป็นคร้ังแรกระยะเวลาก้าวมาจนเข้าสู่ยุคหินใหม่มนุษย์ยุคน้ีมีความสามารถทํา

เครื่องป้ันดินเผาได้ดี มีผิวเรียบขัดมันเน้ือบางรูปทรงสวยงามแม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาถึงยุคโลหะซึ่งมนุษย์จะ

รู้จักใช้โลหะมาหล่อหลอมทําเป็นเคร่ืองมือเครื่องใช้แล้วก็ตาม แต่มนุษย์เหล่าน้ันก็ยังคงทําและใช้เครื่องปันดิน

เผาในชีวิตประจําวันสืบต่อกันมาและยังพบเห็นจนถึงปัจจุบัน หลังจากน้ันมาก็ได้แก่เครื่องสังคโลกซึ่งเช่ือว่ามี

จุดเริ่มต้นอยู่ที่เมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยและเมืองชะเลียง ในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด
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สุโขทัย  ได้มีการทําต้ังแต่ก่อนสมัยราชวงศ์พระร่วง สันนิษฐานว่าจีนคงเข้ามาทําเคร่ืองป้ันดินเผาก่อนและ

ถ่ายทอดวิธีการให้กับคนไทยต่อมาโดยสังเกตจากลวดลายสีสันจะเป็นแบบศิลปะจีนตอนปลายราชวงศ์ซ้อง 

โดยจีนเองได้อพยพหนีการรุกรานจากศัตรูมาต้ังเมืองหลวงที่แม่นํ้าแยงซีเกียงและเลยมาทางใต้เข้าสู่ประเทศ

ไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศเขมร ส่วนอีกทางหน่ึงที่เข้ามาในประไทยคือใน พ.ศ.1837 สมัยพ่อขุน

รามคําแหงมหาราช  ได้ให้ช่างป้ันดินเผาชาวจีนเข้ามาเป็นจํานวนมากท่ีสุโขทัยและแพร่กระจายขึ้นไปถึง

เชียงรายโด่งดังมากคือเครื่องป้ันดินเผาที่เวียงกาหลงหรือที่เรียกกันว่า เตาเวียงกาหลง เครื่องป้ันดินเผา

แบบสังคโลกของไทยมีลักษณะเป็นการเคลือบชนิดเคลือบทึบไม่ใช่เคลือบใสแบบเซลาดอน ทําให้ฟิลิปปินส์  

ญี่ปุ่น เอาไปศึกษาและเลียนแบบสังคโลกของไทย (จีรพันธ์ สมประสงค์,เทคนิคการสร้างสรรค์ศิลปะ

เครื่องป้ันดินเผา, 2535, หน้า 2 - 11) 

 เครื่องป้ันดินเผามีความผูกพันกับการดํารงชีวิตของมนุษย์มาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพราะ

มนุษย์ได้ใช้เป็นเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจําวันบรรจุอาหารและสิ่งของ ฉะน้ันจึงได้มีการประดิษฐ์คิดค้นและ

ปรับปรุงเทคโนโลยีต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา จากการสํารวจแหล่งโบราณ คดีในประเทศไทย พบว่านับต้ังแต่ราว

พุทธศตวรรษที่ 15-16 เป็นต้นมา ในพ้ืนที่ของราชอาณาจักรไทยได้ปรากฏแหล่งเตาเผาต้ังกระจัดกระจาย อยู่

มากมายหลายแห่ง รวมทั้งได้มีการค้นพบเครื่องป้ันดินเผาเป็นจํานวน มากมายหลายชนิดทั้งที่ผลิตจากแหล่ง

เตาเผาในราชอาณาจักรไทยและ ที่ผลิตจากแหล่งเตาในต่างประเทศซึ่งได้ถูกนํามาเพ่ือใช้สอยและจําหน่าย

ให้กับกลุ่มชนบางกลุ่ม เครื่องป้ันดินเผาเหล่าน้ีถูกผลิตและตกแต่งด้วยเทคนิคและลวดลายที่แตกต่างกันออกไป

ตามความสามารถของช่างใน แต่ละท้องถิ่นหรือตามสภาพท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของแต่ละชุมชน ซึ่ง บางแห่งอาจ

มีแหล่งดินที่อุดมสมบูรณ์เอ้ืออํานวยต่อการผลิตเครื่องป้ัน ดินเผา นอกจากน้ี จากการท่ีชุมชนบางแห่งมีพ้ืนที่

ติดต่อกันหรือมีการ ทําการค้าร่วมกัน จึงทําให้อิทธิพลต่าง ๆ สามารถส่งผ่านไปยังอีกชุมชน หน่ึงได้อย่าง

ง่ายดายก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะและเทคโนโลยี ซึ่งกันและกันต่อมาจึงมีพัฒนาการของตนเองที่แตกต่าง

ออกไปชุมชนบางแห่งก็อาจมีพัฒนาการทางการผลิตที่เป็นของตนเองโดยมิได้รับอิทธิพลจากภายนอก ซึ่งใน

ระยะแรกจะผลิตขึ้นเพ่ือใช้ในกลุ่มชนของตนเองก่อนต่อมาจึงสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่

ย่ิงใหญ่และมีการส่งไปจําหน่ายเป็นสินค้าออกให้แก่ชุมชนใกล้เคียง (มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวัง

เดิมกองบัญชาการกองทัพเรือ Copyright @ 2013 http://www.wangdermpalace.org) 
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 เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อกิจกรรมของกระบวนการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาและเกิดคุณค่าต่อผลิตภัณฑ์

เครื่องป้ันดินเผา รวมท้ังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ที่สนใจ ผู้เขียนจึงมีแนวทางที่จะสร้างงานศิลปะโดยใช้

เทคนิคการพิมพ์ลวดลายบนพ้ืนผิวจากการสร้างเครื่องมือพิมพ์ลายด้วยตัวเองและทําการทดลองกับเน้ือดินใน

ท้องถิ่นโดยการนําเน้ือดินที่ผู้เขียนได้พัฒนาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาก่อน ผู้เขียนมีความต้ังใจที่จะสร้างสรรค์

งานศิลปะดังกล่าวด้วยการพัฒนาเคร่ืองมือขึ้นมาเองเพ่ือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตงานศิลปะใน

ครั้งน้ี ซึ่งการพัฒนาเคร่ืองมือในครั้งน้ีเป็นการทดลอง เพ่ือให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและเหมาะสมสําหรับการ

ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องป้ันดินเผาแบบง่ายๆ จากเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเองมีประสิทธิภาพและตรงกับความ

ต้องการในการใช้งานและเพ่ือความมุ่งหมายเฉพาะอย่างหรือมีเป้าหมายที่แน่นอนน่ันเอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์

โดยตรงแก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ผู้ที่สนใจและผู้ผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในท้องถิ่นอีกด้วย 

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค/์วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การสร้างงานศิลปะจากการขึ้นรูปโดยวิธีง่าย ๆ โดยไม่ต้องพ่ึงพาเคร่ืองมือเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน

สามารถสร้างสรรค์ได้โดยมีการตกแต่งพ้ืนผิวจากตัวป๊ัมลายดินเผาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของช้ินงาน 

นั้น ๆ เพ่ือให้เกิดงานศิลปะสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ขึ้นเพ่ือให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่พบเห็นและนักเรียน

นักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไป  

 

รูปที่ 1 การพิมพ์ลวดลายผ้าดนิและต้นแบบสําหรับการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 

 กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเริ่มจากคิด concept งาน ออกแบบช้ินงาน การเตรียมดินเพ่ือ

สร้างสรรค์ช้ินงาน จากน้ันเริ่มกระบวนการสร้างสรรค์ช้ินงานโดยการขึ้นรูปช้ินงานเร่ิมจาก การรีดดินให้เป็น

แผ่นตามความหนาที่เราต้องการและเม่ือได้ความหนาตามที่เราต้องการแล้วจากน้ันใช้ตัวป๊ัมลายจากดินเผาที่

เตรียมไว้สร้างสรรค์ลวดลายตามท่ีออกแบบไว้แล้วปล่อยให้ดินหมาด เมื่อดินหมาดแล้วจึงเริ่มประกอบช้ินงาน

เข้าด้วยกันทีละด้านจนเสร็จสมบูรณ์จากน้ันจึงเร่ิมทําส่วนประกอบของช้ินงานด้านบนเริ่มจากการรีดดินให้เป็น
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แผ่นตามความหนาที่เราต้องการ และเมื่อได้ความหนาตามท่ีเราต้องการแล้ว จากน้ันใช้ตัวป๊ัมลายจากดินเผาที่

เตรียมไว้สร้างสรรค์ลวดลายตามที่ออกแบบไว้แล้ว หลังจากน้ันม้วนแผ่นดินที่ตกแต่งแล้วให้ได้ขนาดตาม

ต้องการ แล้วจึงนําไปประกอบกับตัวช้ินงานก่อนหน้าน้ีเพ่ือให้ช้ินงานสมบูรณ์ตามที่ออกแบบไว้และทํา

ส่วนประกอบช้ินงานอ่ืน ๆ ที่ประกอบกับตัวช้ินงานแล้วค่อยๆ ปล่อยช้ินงานให้แห้งตามอุณหภูมิห้องใช้เวลา

ประมาณ 1 เดือน เพ่ือให้แห้งสนิทและเมื่อช้ินงานแห้งสนิทแล้วจึงนํามาเผาดิบที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 

เป็นการเตรียมช้ินงานเพ่ือทําการตกแต่งด้วยวิธีการเคลือบต่อไป ทําการเคลือบด้วยนํ้าเคลือบชนิดขาวทึบและ

เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 

  

รูปที่ 2 รีดดินให้เป็นแผ่นให้ไดค้วามหนาที่ต้องการและการพมิพ์ลวดลายผ้าลงไปบนดิน 

                                     

  

รูปที่ 3 การประกอบช้ินงาน 
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รูปที่ 4 ชิ้นงานสําเร็จ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค/์ผลการวิจัย 

 จากการสร้างสรรค์งานศิลปะเซรามิกส์โดยวิธีการขึ้นรูปแบบแผ่นโดยใช้เทคนิคการพิมพ์ลวดลาย   

จากก้อนดินเผา พบว่าเป็นการรวบยอดความคิดจากการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากกระบวนการขึ้นรูปอิสระแบบ

แผ่นและตกแต่งโดยวิธีการพิมพ์ลาย สามารถสร้างสรรค์ช้ินงานต่าง ๆ ได้โดยไม่จํากัดความคิดสร้างสรรค์ และ

เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับบุคคลท่ีเก่ียวข้องทางด้านเซรามิกส์ นักศึกษา ประชาชนรวมทั้งผู้ที่สนใจเทคนิค

กระบวนการข้ึนรูปแบบง่ายๆ โดยใช้กระบวนการทางเซรามิกส์โดยเทคนิคการพิมพ์ลวดลาย และจาก

กระบวนการขึ้นช้ินงานเร่ิมจากการเตรียมดินให้เป็นแผ่น โดยการใช้อุปกรณ์การรีดดินให้ได้ขนาดตามต้องการ

และหลังจากน้ันกระบวนการต่อมาคือรอให้ดินเริ่มหมาดอยู่ตัวเมื่อดินเริ่มเซ็นตัวดีแล้วจึงเร่ิมกระบวนการพิมพ์

ลวดลายจากน้ันทําการควบคุมความช้ืนและเริ่มกระบวนการประกอบช้ินงานและท้ิงไว้ให้แห้งอย่างช้า ๆ เมื่อ

แห้งสนิทแล้วจึงนําไปสู่กระบวนการต่อไปคือการเผาดิบที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียสและทําการเผาเคลือบ 

สามารถสร้างสรรค์ช้ินงานใหม่ ๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ การออกแบบเซรามิกส์

สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลเก่ียวกับพืชพันธ์ุไม้  ดอกไม้  และนําไปสู่

การออกแบบปฏิบัติงานเซรามิกส์ในการดําเนินงานได้เริ่มจากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับพืช พันธ์ุไม้ ดอกไม้และ

ลักษณะโดดเด่นที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานทางศิลปะแขนงต่าง ๆ ของช่างและศิลปินมาทุกยุค

สมัยรูปร่างรูปทรง สีสัน ความสวยงาม หอมหวาน ความสดช่ืน เบิกบาน ร่าเริงจากมวลหมู่ดอกไม้และการสื่อ

ความหมายต่าง ๆ โดยนํามาสู่การออกแบบสร้างผลงานเซรามิกส์จํานวน 4 ชุด คือชุดกระเบ้ืองดอกไม้ชุด

ดารดาษของดอกไม้  ชุดดอกไม้บานและชุดกลีบดอกไม้โดยทําการขึ้นรูปจากดินพอร์สเลนและดินสโตนแวร์

ด้วยวิธีการหล่อนํ้าดินการอัดดินจากพิมพ์และปั้นเพ่ิมเติมทําการตกแต่งภายหลังการเผาดิบ มีการเคลือบใส 
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เคลือบสีและเผาเคลือบในอุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส ลักษณะที่โดดเด่นของผลงาน “บันทึกแห่งดอกไม้”                

คือ การตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบและสีบนเคลือบโดยใช้วิธีการแบบแต้มแต่งด้วยจุดอันเป็นการผสมผสานระหว่าง

วิธีการทางจิตรกรรมกับงานเซรามิกส์และประกอบการจัดวางร่วมกับวัสดุอ่ืน ๆ เพ่ือจะส่ือความหมายถึงความ

สวยงามจากรูปร่าง รูปทรง สีสันและความหลากหลายดารดาษของมวลดอกไม้นานาชนิด (ภรดี พันธุภากร,

การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้”,คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา,2558) 

 

สรุปผล 

 จากการทดลองสร้างงานศิลปะโดยการใช้เทคนิคการพิมพ์ลวดลายโดยก้อนดินเผาน้ันโดยมีการ

กําหนดจุดมุ่งหมายของการทดลองในคร้ังน้ี 1. เพ่ือทดลองเครื่องมือพิมพ์ลวดลายใหม่ ๆ 2. สร้างสรรค์งาน

ศิลปะจากดินเผาใหม่ ๆ ในการสร้างช้ินงานและ 3. เผยแพร่เทคนิคการสร้างสรรค์งานศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผา 

สามารถสรุปผลการทดลองสร้างสรรค์งานได้ดังน้ี ผู้เขียนได้ทดลองเครื่องมือพิมพ์ลวดลายจากลวดลายจากผ้า

ขึ้นโดยการนํามาสร้างสรรค์ศิลปะงานดินเผาโดยการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้เทคนิคการขึ้นรูปอิสระแบบ

แผ่นโดยการสร้างสรรค์ช้ินงานเร่ิมจากการรีดดินให้เป็นแผ่นจากน้ันเมื่อดินได้ความหนาตามที่เรากําหนดแล้ว

หลังจากน้ันผึ่งดินให้หมาดและเมื่อดินหมาดแล้วจึงนําลายผ้าที่สร้างขึ้นเป็นตัวพิมพ์ลายมาพิมพ์ลงบนผิวดิน

และผึ่งให้ดินหมาดอยู่ตัวและนํามาประกอบกันเป็นช้ินงานสําเร็จ ลายผ้าที่นํามาทําการทดลองสามารถสร้าง

ลวดลายได้ทุกแบบ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเซรามิกส์ ช้ันปีที่ 2 โดยการนําไปบูรณาการ

ในรายวิชา เครื่องมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เซรามิกส์ 1 รายวิชาการประดิษฐ์เซรามิกส์และรายวิชาการตกแต่ง

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ สรุปผลการถ่ายทอดผลคือนักศึกษาสามารถสร้างเครื่องมือเองได้และสามารถสร้างช้ินงาน

จากเคร่ืองมือที่สร้างขึ้นได้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาของสาขาวิชาเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ได้ที่ได้เห็นความสําคัญของการเขียนบทความทางวิชาการใน

ครั้งน้ี และจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือและสถานที่ที่ใช้ในการทดลอง 

ขอขอบพระคุณเพ่ือนร่วมงานที่เป็นกําลังใจเป็นอย่างดีมาตลอดให้คําแนะนําในด้านต่าง ๆ เก่ียวกับการทําให้
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บทความมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณครอบครัวของผู้เขียนและทุกท่านที่ผู้เขียนไม่สามารถกล่าว

นามได้ทั้งหมดที่อยู่เบ้ืองหลังในความสําเร็จที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและให้กําลังใจ ตลอดจนทําให้

บทความนี้สําเร็จด้วยดี ความดีทั้งหมดของบทความฉบับน้ี ผู้เขียนขอมอบแด่คุณพ่อ คุณแม่ ครู อาจารย์ อัน

เป็นที่รักและเคารพอย่างสูงสุด ผู้มีพระคุณทุกท่าน ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องที่ให้การสนับสนุนแก่ผู้เขียนด้วยดี

ตลอดมา ขอน้อมคารวะแด่ผู้เขียนตําราวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้าและใช้อ้างอิงทุกท่าน 
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การสร้างสรรค์จิตรกรรม “อยู่กับความรัก” 
ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์1* 

 
Creative Painting “Live with love” 

Tavichon Chomtaveevirut 1* 
 

1 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
1 Department of Visual Arts The Faculty of Fine Arts and Architecture RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA 
* Corresponding author. E-mail : noobiz@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 
ผลงาน อยู่กับความรัก ชิ้นนี้ผู้เขียนสร้างสรรค์ข้ึนมาเพ่ือต้องการสะท้อนมุมมองในการดําเนินชีวิตของผู้เขียน ด้วย

ความรักท่ีอยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นความรักจากบุคลลในครอบครัว ความรักในสิ่งท่ีชอบทํา หรือแม้แต่ธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตท่ี

อยู่รอบตัวเรา ซ่ึงผู้เขียนเชื่อว่า ความรัก เป็นสิ่งสําคัญท่ีจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ ให้เป็นผู้ท่ีอ่อนโยน ให้อภัยซ่ึงกัน

และกัน สามารถเสียสละ แบ่งปันโดยไม่หวังผลตอบแทน จนบางคร้ังความรักสามารถเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความศรัทธาอันแรง

กล้า ให้มนุษย์ได้ทุ่มเทท้ังแรงกาย แรงใจ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานต่างๆในส่ิงท่ีตนเองรัก ให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อมวลมนุษยชน ท่ี

สําคัญความรักยังสามารถทําให้เราได้ค้นพบตัวตนท่ีแท้จริงของเรา  

การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้แสดงออกถึงจินตนาการในช่วงเวลาแห่งความรัก ถ่ายทอดด้วยกลวิธีสีอะคริลิค 

บนผ้าใบ จํานวน 1 ชิ้น เป็นภาพท่ีแสดงถึงจินตนาการของผู้เขียนในช่วงเวลาแห่งความรักความทรงจํา ของสมาชิกใน

ครอบครัวท่ีได้ใช้เวลาทํากิจกรรมร่วมกัน แสดงออกด้วยสีสันวรรณะอุ่น ท่ีบ่งบอกถึงความรักอันอบอุ่น และบรรยากาศริมทุ่ง

นาในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย ซ่ึงปกติคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยออกมาทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงนี้ เนื่องจากสภาพ

อากาศท่ีร้อนอบอ้าว แต่ด้วยความรักของการท่ีได้อยู่ร่วมกับคนท่ีเรารัก และได้ทํากิจกรรมในสิ่งท่ีเรารักแล้ว สามารถทําให้เรา

มองข้ามสิ่งท่ีคนส่วนมากคิดว่าเป็นอุปสรรค ในการออกมาทํากิจกรรมกลางแจ้ง และเพ่ือต้องการสื่อถึงความรักของผู้เขียนใน

การทํางานศิลปะ รวมถึงแรงบันดาลใจท่ีมาจากความรักในครอบครัวของผู้เขียน ซ่ึงความรักท้ังสองอย่างท่ีกล่าวมานี้ เป็น

เหตุผลเดียวท่ีทําให้ผู้เขียนได้รู้จักคําว่าชีวิตท่ีมีคุณค่า และมองเห็นว่าโลกใบนี้ยังมีความรัก ความสวยงามอยู่เสมอ  แต่ยังคงมี

ผู้คนอีกมากมายท่ีกําลังต้องการความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว และคนรอบข้าง เพราะเขาเหล่านั้นยังคงต้องการกําลังใจ 

คําปรึกษา และความช่วยเหลือในบางโอกาส ซ่ึงผู้เขียนหวังว่าผลงานสร้างสรรค์ชิ้นนี้จะสามารถช่วยกระตุ้นเตือนความรัก 

ความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัวได้มากข้ึน แต่อย่างน้อยท่ีสุดการท่ีเรารักตนเอง ก็สามารถท่ีจะทําให้ชีวิตของเราสวยงาม และมี

คุณค่าได้เช่นกัน 

คําสําคัญ : ความรัก, ครอบครัว, กําลังใจ, ชีวิตท่ีมีคุณค่า, แรงบันดาลใจ 
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ABSTRACT 

Live with love, this work was created to reflect my perspective on my lifestyle with love around 

me. Such as Love from my family, Love what I like to do or even from the nature and creatures around 

me. I believe that the love is important to instruct human mind to be gentle, forgiveness to each other 

and can be sacrifice, share without return. Sometimes love can be transformed into a powerful force of 

faith. It’s let people to dedicate themselves when they do their own works and let them manifest to 

humankind. Most importantly, love can also make us discover our true colours.  

I created this work as a painting with acrylic on canvas. It is a picture to expresses my imagination 

with a moment of love in memory. It shows my family members were spending time to do activities 

together. Expressed in warm colors to indicate a warm love and the atmosphere of rice field in the 

summer of Thailand.  Usually, most people quite not go out to do outdoor activities in this period 

because of the hot weather but with the love of being with the one we love also have activities in what 

we love. It make us overlook what people think is a barrier to do outdoor activities. And to present my 

love for doing artworks including an inspiration that comes from my family's love. And these love are the 

only reason that make me to know the value of life and see the world always has love and beauty. But 

there still have so many people who need love and warm from family and people around them because 

they sometimes remain need an encouragement, counsel and assistance. Finally, I hope that the artwork 

can help stimulate and remind the family’s love and good relationships more and more. At least when 

we love ourselves. It is able to make our lives beautiful and valuable as well. 

Keywords: love, family, encouragement, our lives valuable, inspiration 

 

บทนํา 

ความรัก เป็นความรู้สึกสภาพ และเจตคติต่างๆซ่ึงมีต้ังแต่ความชอบระหว่างบุคคลไปถึงความพึง

พอใจ อาจหมายถึงอารมณ์การดึงดูด และความผูกพันส่วนบุคคลอย่างแรงกล้าในบริบททางปรัชญา ความรัก

เป็นคุณธรรมแสดงออกซึ่งความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ และความเสน่หาทั้งหมดของมนุษย์ ส่วนการนิยาม

ความหมายของคําว่า “ความรัก” อาจมีผู้ที่สามารถให้ความหมายแตกต่างกันออกไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์ และความรู้สึกของการท่ีได้เป็นผู้รัก และเป็นผู้ที่ถูกมอบความรักเป็นที่ต้ัง แต่ความหมายของคํา

ว่า ความรัก ในผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม “อยู่กับความรัก” ช้ินน้ี หมายถึง ความรักของคนในครอบครัวที่
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ผูกพันทางสายเลือด เป็นความรักที่บริสุทธ์ิจากพ่อ และแม่ที่มีต่อลูก ในการเอาใจใส่ อบรมเลี้ยงดู เพ่ือให้ลูกได้

เติบโตเป็นคนดี ซึ่งการให้ความรักในลักษณะน้ีสามารถส่งต่อพฤติกรรมการให้ความรัก การเอาใจใส่สู่รุ่นลูก รุ่น

หลาน นอกจากน้ีความหมายของคําว่ารัก ยังสามารถหมายถึงความรักที่มีต่อวัตถุอ่ืนๆ สัตว์เลี้ยง และกิจกรรม

ต่างๆได้เช่นเดียวกัน  

แต่ในปัจจุบันผู้เขียนยังคงสังเกตเห็นเยาวชนไทย ที่ประสบปัญหาในเร่ืองของความไม่เข้าใจในตนเอง 

หรือการที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคม เน่ืองจากปัจจุบันผู้เขียนมีอาชีพเป็นอาจารย์สอนศิลปะ ใน

ระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังเคยสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา จึงมักจะพบเจอปัญหา

ระหว่างนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่ต่างคนก็ต่างไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ปกครองบาง

ท่านต้องการเพียงแค่อยากเห็นใบปริญญาของลูก โดยไม่เข้าใจถึงความต้องการท่ีแท้จริงของลูก หรือนักศึกษา

บางคนเข้ามาเรียนในสถาบันการศึกษา โดยท่ีไม่รู้ถึงความต้องการของตนเอง ว่าอยากเรียนอะไร  จนบางครั้ง

เป็นเหตุให้ต้องออกจากสถาบันการศึกษา ซึ่งผู้เขียนคิดว่าน่ันคือความบกพร่องในการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันใน

ครอบครัว ที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุ และลักษณะของครอบครัวดังต่อไปน้ีครอบครัวที่ผูกพันแน่นแฟ้นจนเกินไป 

เป็นภาวะที่เกิดจากสมาชิกในครอบครัวทําในสิ่งที่แตกต่างไปจากท่ีเคยทํากันมา ก็จะส่งผลให้เกิด

ความเครียดเกิดขึ้นมาในครอบครัวโดยทันที ซึ่งความเครียดน้ีอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ และการ

ปฏิบัติหน้าที่ในด้านอ่ืน ๆ ของครอบครัว เช่น ลูกทําในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ชอบ หรือไม่เห็นด้วย ลูกจะตัดสินใจทํา

ตามแต่ใจตนเอง หรือไม่ยอมทําตามสิ่งที่พ่อแม่ต้องการ ผลจากความผูกพันที่มากเกินไปจะทําให้สมาชิกใน

ครอบครัวน้ันไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เช่น เมื่อแม่ผูกพันแน่นแฟ้นกับลูกมากเกินไปจะทําให้พ่อน้ันเกิดความ

เหินห่างไปโดยอัตโนมัติ และลูกก็จะคอยพ่ึงแม่ตลอดเวลาโดยไม่รู้จักโต 
 

ครอบครัวที่เหินห่างทางอารมณ์ 
 

ครอบครัวที่มีความผูกพันระหว่างกันน้อย ถึงแม้ว่าสมาชิกในครอบครัวจะมีอิสระมาก ก็จะเป็นความ

อิสระที่ไม่สมบูรณ์ เพราะขาดความรู้สึกเป็นส่วนตัว และความรู้สึกที่สามารถพ่ึงพิงกันในยามที่จําเป็น 

นอกจากน้ีการต่างคนต่างอยู่ยังทําให้ไม่สามารถทําภารกิจที่สําคัญให้ประสบความสําเร็จได้ เช่น ครอบครัวที่

พ่อแม่ไม่มีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด ย่อมไม่สามารถร่วมมือกันปกครองลูกได้ 

ครอบครัวที่มีความผูกพันระดับปานกลาง  
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ซึ่งเป็นความผูกพันทางอารมณ์ที่เหมาะที่สุด เพราะสมาชิกในครอบครัวมีความเป็นอิสระ แต่ยังคง

ความผูกพันกับครอบครัวเดิมอยู่ ทั้งน้ีการท่ีจะทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่นได้น้ันจะต้องสร้างสมดุลระหว่าง

ความเป็นอิสระและความผูกพันกับสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม 

ดังน้ันสถาบันครอบครัว ถือว่าเป็นสถาบันพ้ืนฐาน หรือจุดเริ่มต้นในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่ดีใน

สังคม เพราะครอบครัวเป็นการรวมตัวของบุคคลที่มีความรัก ความผูกพันกัน มีปฏิสัมพันธ์กันช่วยเหลือเก้ือกูล

กัน ครอบครัวเป็นสถาบันสังคมที่เล็กที่สุด แต่เป็นสถาบันที่มีความสําคัญที่สุด เพราะเป็นหน่วยสังคมแรกเป็น

แหล่งผลิตคนเข้าสู่สังคม ที่หล่อหลอมชีวิตของคนในครอบครัว ทั้งการเล้ียงดูอบรมสั่งสอน ด้านพฤติกรรม การ

กระทํา ความคิด ความรู้สึก สังคมจะดีมากน้อยเพียงใดน้ัน ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ของคนในครอบครัวเป็นหลัก  
 

กรอบแนวคิดและกระบวนการการสร้างสรรค ์

  ผู้เขียนเติบโตมาในครอบครัวศิลปิน เน่ืองจากคุณพ่อและคุณแม่เป็นคุณครูสอนศิลปะ ทําให้ผู้เขียนได้

ซึมซับบรรยากาศของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากท่านทั้งสองต้ังแต่เล็กจนโต เกิดเป็นความรัก และช่ืนชอบ

ในผลงานศิลปะ จนกระทั่งผู้เขียนได้ตัดสินใจด้วยตนเอง ที่จะเลือกเส้นทางการศึกษาในด้านศิลปะต้ังแต่ระดับ

อาชีวะศึกษา จนถึงระดับปริญญาโท โดยมีคุณพ่อ และคุณแม่คอยสนับสนุน เป็นที่ปรึกษา และเป็นกําลังใจมา

โดยตลอด ในยามที่ประสบปัญหาต่างๆ ท่านทั้งสองก็จะคอยแนะนํา แต่ไม่บังคับ เพ่ือให้ลูกได้ใช้สติปัญญาใน

การคิดไตร่ตรอง ที่จะแก้ปัญหาด้วยเหตุผล จนกระทั่งวันหน่ึงผู้เขียนต้องสูญเสียคุณแม่ ทําให้ทุกคนใน

ครอบครัว เกิดความอาลัยในการจากไปของคุณแม่อันเป็นที่รักของทุกคน ดังน้ันผู้เขียนจึงอยากสร้างสรรค์

ผลงานจิตรกรรมช้ินน้ีเพ่ือระลึกถึงภาพบรรยากาศแห่งความรัก ความทรงจําในครั้งที่มีคุณแม่ของผู้เขียนได้อยู่

ร่วมกับทุกคนในครอบครัว รวมทั้งสมาชิกใหม่ของครอบครัว  

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค ์

- เพ่ือศึกษาการดําเนินชีวิตของตัวผู้เขียนที่เติบโตขึ้นมาในบรรยากาศของความรัก และครอบครัว

ใหญ่มาสร้างสรรค์เป็นผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิคบนผ้าใบในรูปแบบศิลปะแสดงสัญลักษณ์ (Representation 

Art)  

- เพ่ือค้นคว้าผลงานศิลปินที่มีแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีแนวคิด แรงบันดาลใจ หรือ

เทคนิควิธีการที่คล้ายคลึงกับผลงานผู้เขียน 
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- เพ่ือศึกษาค้นคว้าการจัดองค์ประกอบและทัศนธาตุด้านผลงานจิตรกรรมที่มีความสัมพันธ์กับ

แนวความคิด  

ขอบเขตการสร้างสรรค ์

 การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอยู่กับความรัก ช้ินน้ีเป็นผลงานที่ถ่ายทอดบรรยากาศของความรัก 

ความทรงจําในครอบครัวของผู้เขียน รวมถึงความรักในการทํากิจกรรมของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว โดย

สามารถแบ่งออกเป็นขอบเขตได้ดังน้ี 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ต้องการถ่ายทอดบรรยากาศของความรัก ความทรงจําในครอบครัวของผู้เขียน รวมถึงความรักในการ

ทํากิจกรรมของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว โดยได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียน ที่สามารถ

จดจําความรู้สึกช่วงเวลาแห่งความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เขียนได้เป็นอย่างดี 

ขอบเขตด้านรปูแบบ 

 ผลงานประเภททัศนศิลป์ รูปแบบจิตรกรรม เทคนิคสีอะคริลิค บนผ้าใบ ขนาด 150 x 200 

เซนติเมตร จํานวน 1 ช้ิน 

ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ 

- สร้างองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับความหมายของคําว่า อยู่กับความรัก อันมีแรงบันดาลใจมาจากความ

รักในครอบครัว และความรักในสิ่งที่ทํา 

- นําเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา 

และพัฒนาผลงานด้านศิลปกรรม 

- ผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนมมุมอง ความรัก ความประทับใจในสถาบันครอบครัว กระตุ้นเตือนให้

สังคมได้ตระหนักถึงการเอาใจใสซ่ึ่งกันและกันในครอบครัว 

- เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ศิลปะ ใหแ้ก่วงการศิลปกรรมทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 

วิธีดําเนนิการสร้างสรรค ์

 ในการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ อยู่กับความรัก สามารถจําแนกเป็นขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ได้ดังน้ี 
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- กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

- ศึกษาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง และข้อมูลจากประสบการณ์ตรง 

- สร้างภาพร่างต้นแบบ ที่สอดคล้องกับแนวความคิด 

- ลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานจริง 

- วิเคราะห์ และสรุปผล 

กระบวนการสร้างสรรค ์

 ผลงานจิตรกรรม เป็นรูปแบบผลงานที่สามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้อย่างอิสระและฉับพลัน สามารถนํา

สัญลักษณ์ทางทัศนธาตุต่างๆมาแสดงออกแทนความหมาย และอารมณ์ ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการวาด หรือ

ขีดเขียนต่างๆมากมาย ด้วยเหตุน้ีงานจิตรกรรมจึงเป็นผลงานที่มีผู้นิยมสร้างสรรค์มากที่สุด และเป็นรูปแบบ

ผลงานที่ผู้คนรู้จักมากที่สุดเช่นกัน 

ในเบ้ืองต้นผู้เขียนได้แรงบันดาลใจเรื่องราวเน้ือหาการสร้างสรรค์ผลงาน ในลักษณะของครอบครัวที่

ออกไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกัน เน่ืองจากครอบครัวของผู้เขียนมักจะมีกิจกรรมแบบนี้อยู่เสมอ จึงคิดที่จะใช้รูปของ

สมาชิกในครอบครัวเป็นสัญลักษณ์ในการบอกเล่าเรื่องราวของแนวความคิดเพราะการใช้รูปทรงของคนที่

แสดงออกโดยสีหน้า แววตา ท่าทาง อากัปกิริยาต่างๆ ที่สามารถบ่งบอกถึงความหมาย และรายละเอียดให้แก่

ผู้ชมได้ชัดเจนที่สุด  
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รูปที่ 1 ข้อมูลความบันดาลใจความรัก ความผูกพันในครอบครัวผู้เขยีน 

 ผู้เขียนได้ค้นคว้าผลงานของศิลปินไทย และต่างประเทศมีที่ลักษณะของการจัดองค์ประกอบ เทคนิค

วิธีการ ที่มีความสัมพันธ์กับแนวความคิดที่คล้ายคลึงกับของผู้เขียน ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการศึกษาด้านความงามของ

เอกภาพทางการแสดงออกที่สมบูรณ ์

 ผลงานจิตรกรรมของรศ.วิชิต ชมทวีวิรุตม์ เป็นผลงานจิตรกรรม กลวิธีสีอะคริลิค ที่ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจากครอบครัวของศิลปินเอง โดยองค์ประกอบของภาพจะเป็นภาพจินตนาการท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวทางภาคเหนือ ด้วยสีสันที่ดูแล้วอบอุ่น มีการใช้โทนสีวรรณะอุ่นใน

จุดเด่น และใช้สีวรรณะเย็นในส่วนของพ้ืนหลัง หรือบรรยากาศ เพ่ือให้จุดเด่นเกิดมิติที่ชัดเจน ผสมผสาน

วิธีการระบายสีด้วยทีแปรง แบบการแต้ม และการจุดทําให้ภาพดูแล้วรู้สึกเคล่ือนไหว มีชีวิตชีวา รวมถึงการ

เครื่องแต่งกายของบุคคลในภาพ ประกอบกับการนําข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่แสดงถึง

ขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตแบบชาวล้านนาในอดีต ที่กําลังทํากิจกรรมร่วมกันตามประเพณีความเช่ือของชาว

พุทธแบบล้านนา เช่น การไปทําบุญที่วัด การจุดผางประทีป(ประทีป) การนําโคมไฟไปถวายที่วัดในประเพณีย่ี

เป็ง หรือประเพณีลอยกระทงของภาคกลาง ซึ่งปัจจุบันประเพณีอันดีงามเหล่าน้ีได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

คงเหลือไว้แต่ความทรงจําเมื่อครั้งอดีต 
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รูปที่ 2 ผลงานของรศ.วิชติ ชมทวีวริุตม์, “บูชาโกมคืนยี่เป็ง”, สีอะคริลิค บนผ้าใบ, 40 x 50 ซ.ม., 2542 

   

รูปที่ 3 ผลงานของรศ.วิชติ ชมทวีวริุตม์,ตานโกมคืนยี่เป็งสีอะคริลิค บนผ้าใบ, 40 x 60 ซ.ม., 2542 
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รูปที่ 4 ผลงานของ รศ.วิชติ ชมทวีวริุตม์, ไปกิน๋ ไปตานสีอะคริลิค บนผ้าใบ, 60 x 40 ซ.ม., 2542 

 

รูปที่ 6 ผลงานของรศ.วิชติ ชมทวีวริุตม์, “บูชาโกมคืนยี่เป็ง”, สีอะคริลิค บนผ้าใบ, 55 x 70 ซ.ม., 2547 
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ผลงานจิตรกรรมของคุณพรชัย ใจมา ศิลปินรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจําปี พ.ศ.2548 

ศิลปินที่มีชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ตามประสาวิถีชีวิตชาวบ้านในท้องถิ่นบ้านเกิด อันเป็นแหล่งข้อมูล

ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานทุกๆช้ิน ผลงานของคุณพรชัยใจมามีลักษณะของการได้รับ

อิทธิพลจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของล้านนา ซึ่งสังเกตได้จากการวาดคน การใช้สี การตัดเส้น กลวิธีสีฝุ่นใน

บางผลงาน รวมถึงวิธีการระบายสีในภาพที่มีการใช้ฝีแปรง ในลักษณะทีพู่กัน ส่วนเนื้อหาที่แสดงออกส่วนใหญ่

จะเป็นจินตนาการท่ีมาจากสิ่งแวดล้อม และประสบการณ์ของศิลปินกับวิถีชีวิตของชาวพุทธทางภาคเหนือ ซึ่ง

สังเกตจากการแต่งกายของผู้คนในผลงานที่บอกเล่าเรื่องราวของครอบครัวทางภาคเหนือ การทํากิจกรรมที่มี

ความผูกพันกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว สอดคล้องกับบริบทของพื้นหลังที่มีบรรยากาศแห่งท้องทุ่ง หรือ

สภาพแวดล้อมทางภาคเหนือ เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อบอุ่น และเป่ียมไปด้วยความสุข สะท้อนให้เห็นการ

เปรียบเทียบการดําเนินชีวิตของครอบครัวในสมัยก่อน และปัจจุบันที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของแนวคิดการ

สร้างครอบครัว ซึ่งคนในสมัยก่อนมักจะมีลูกหลายคน เพ่ือที่จะได้ช่วยทํางานบ้านต่างๆ แต่ในสมัยน้ีคนส่วน

ใหญ่มักจะนิยมมีลูกน้อย เน่ืองจากสภาวะทางด้านต่างๆของสังคมได้เปลี่ยนไป  

 

รูปที่ 7 ผลงานของคุณพรชัย ใจมา, “แม่ค้า”, สีฝุ่นและสีอะคริลิค, 50 x 70 ซ.ม., พ.ศ.2550 
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รูปที่ 8 ผลงานของคุณพรชัย ใจมา, “แม่ลูกสาม”, สีฝุ่นและสีอะคริลิค, 30 x 40 ซ.ม., พ.ศ.2552  

 

รูปที่ 9 ผลงานของคุณพรชัย ใจมา, “แม่ลูกเจด็”, สีฝุ่นและสีอะคริลิค, 30 x 40 ซ.ม., พ.ศ.2552 

ผลงานของแมรี สตีเวนสัน เคแซต (Mary Stevenson Cassatt) ศิลปินหญิงที่มีช่ือเสียงในลัทธิอิม

เพรสช่ันนิสม์ ชาวเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีความโดดเด่นทั้งผลงานด้านจิตรกรรม วาดเส้น และ

ภาพพิมพ์ ซึ่งผลงานของแมร่ี จะได้รับแรงบันดาลใจจากการเฝ้าสังเกตอากัปกิริยาของผู้คนที่อยู่รอบๆตัว และ

อิทธิพลความเช่ือจากศาสนาคริสต์ แรงบันดาลใจน้ีเป็นอิทธิพลการรับสุนทรียภาพของศิลปินลัทธิอิมเพรสชัน

นิสม์ในช่วงเวลาน้ัน ซึ่งนอกจากศิลปินจะคอยเฝ้าสังเกตแสง สี บรรยากาศจากธรรมชาติแล้ว การเฝ้าสังเกต

อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ก็ถือว่าเป็นอีกหน่ึงแรงบันดาลใจ ที่ทําให้ศิลปินในลัทธิน้ีได้สร้างสรรค์ผลงาน 

แมรี่ยังได้รับอิทธิพลการสร้างสรรค์งานจากศิลปินในลัทธิเดียวกัน คือ เอดการ์ เดอกาส์ (Edgar Degas) ศิลปิน

ที่มักเฝ้าสังเกตท่าทาง พฤติกรรมต่างๆของผู้คนที่อยู่รอบข้างเช่นกัน รวมถึงการรับอิทธิพลการเสก็ชภาพโดยใช้

กลวิธีสีพาสเทล บนกระดาษ และผลงานจิตรกรรมสีนํ้ามันที่แสดงลายเส้น และฝีแปรงที่ดูแล้วรู้สึกเคล่ือนไหว 

สนุกสนานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึงการใช้โทนสีที่สื่อความหมายถึงความรัก ความอบอุ่นสอดคล้องกับ
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บรรยากาศ และเน้ือหาของภาพได้อย่างลงตัว นอกจากน้ีผลงานภาพพิมพ์ของแมรี่ยังมีความโดดเด่นด้วยการ

นําเสนอรูปแบบผลงานที่มีลักษณะการใช้นํ้าหนักภาพแบบแบนๆ สอดประสานกับการใช้เส้นที่มีเสน่ห์ ดูแล้ว

สบายตา จากการวิเคราะห์ผลงานของแมร่ี ผู้เขียนรู้สึกว่าอารมณ์ของผลงานทุกช้ินของแมรี่ ไม่ว่าจะสร้างสรรค์

ด้วยกลวิธีใดก็ตาม สิ่งที่สัมผัสได้ในผลงานทุกช้ิน เห็นจะเป็นมุมมอง และอารมณ์การถ่ายทอดของความเป็น

ศิลปินสตรีเพศ ที่มีความนุ่มนวล อ่อนโยน แต่แฝงไว้ด้วยการแสดงออกที่เด็ดเด่ียว และกล้าหาญ ซึ่งไม่ต่างจาก

ศิลปินชายที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกัน 

 

รูปที่ 10 Mary Stevenson Cassatt, “Nurse Reading to a Little Girl”, Pastel on wove paper,  

60 x 73 cm., 1895 
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รูปที่ 11 Mary Stevenson Cassatt, “Mother and Child (The Oval Mirror)”, Oil on canvas, 

81.6 x 65.7 cm, 1899 

 

รูปที่ 12 Mary Stevenson Cassatt, “Mother and Child”, Oil on canvas, 1905 
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รูปที่ 13 Mary Stevenson Cassatt, “Maternal Caress”, Drypoint, aquatint and softground 

etching, printed in color from three plates, 43.8 x 30.3 cm., 1890–91 

จากการศึกษาหาข้อมูลผลงานของศิลปินแล้ว ผู้เขียนจึงเริ่มลงมือสร้างภาพร่างต้นแบบในกระดาษด้วย

ดินสอดํา เป็นลายเส้นแบบง่ายจํานวน 1 ช้ิน เพ่ือต้องการหาองค์ประกอบที่มีความลงตัว และความสอดคล้อง

กับแนวความคิด จึงใช้รูปทรงของคนในครอบครัวในอิริยาบทที่กําลังทํากิจกรรมร่วมกัน โดยในภาพร่างต้นแบบ

จะมีรูปของสมาชิกในครอบครัวผู้เขียนทั้งหมด 8 คน ประกอบด้วยคุณพ่อ คุณแม่ พ่ีสาว พ่ีเขย หลานชาย คุณ

แม่ของภรรยา ภรรยา และตัวผู้เขียน ซึ่งแต่ละคนกําลังทํากิจกรรมในสิ่งที่ตนเองรัก หรือกําลังดูแลผู้ที่ตนรัก 

เช่น คุณพ่อ และผู้เขียนกําลังวาดรูป คุณแม่ และคุณแม่ของภรรยากําลังช่วยกันเตรียมอาหาร ภรรยาของ

ข้าพเจ้าและพ่ีเขยก็คอยบริการดูแลความสะดวกสบายของทุกคน ส่วนพ่ีสาวของข้าพเจ้าก็กําลังสาละวนอยู่กับ

การดูแลลูกชายในวัยที่กําลังอยากรู้ อยากเห็น  โดยจินตนาการถึงสถานที่แบบกลางแจ้ง ในบรรยากาศชายทุ่ง

ท้องถิ่นภาคเหนือ เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสวยงามของธรรมชาติ และวิถีชีวิตของคน

ในยุคปัจจุบัน  
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รูปที่ 14 ภาพรา่งต้นแบบ การสร้างสรรค์จิตรกรรม “อยู่กับความรัก” 

หลังจากที่ได้ภาพร่างต้นแบบที่เป็นลายเส้นมาแล้ว จึงลงมือร่างภาพผลงานจริงลงบนผ้าใบขนาด 150 

x 200 เซนติเมตร ด้วยดินสอสีแดง เพ่ือเวลาระบายสีผงดินสอจะไม่ทําให้ภาพขุ่นมัวเหมือนดินสอดํา ใน

ขั้นตอนการร่างภาพผู้เขียนได้มีการเปลี่ยนแปลงกิริยาท่าทางของคน รวมถึงตัดทอนรูปทรงบางอย่างออก และ

เพ่ิมเติมรายละเอียดบางอย่างลงไป เช่น เปลี่ยนอิริยาบถของพ่ีสาวกับลูกชายให้มีการสัมผัสมือกัน เพ่ือเพ่ิม

ความรู้สึกที่สัมพันธ์เกิดเป็นเส้น และรูปทรงที่ความต่อเน่ือง จัดระยะของรูปทรงให้เกิดจังหวะที่เหมาะสม 

เพ่ิมเติมภาพสิ่งของเคร่ืองใช้ต่างๆ ที่คิดว่ามีความเช่ือมโยงกับเน้ือหาในภาพ รวมถึงรายละเอียดของเคร่ืองแต่ง

กายที่แสดงถึงรสนิยมของแต่ละคน หรือแม้แต่การเพ่ิมรูปเจ้าสามหมอก สุนัขพันธ์ุชิวาวาผสมกับปอมเมอเร

เนียน สุนัขตัวโปรดของข้าพเจ้า และเจ้าซูชิ สุนัขพันธ์ุผสมตัวโปรดของคุณแม่ภรรยา เพ่ือให้ภาพมีความ

สมบูรณ์ และสอดคล้องกับแนวความคิดมากย่ิงขึ้น 

เมื่อขั้นตอนการร่างภาพเสร็จสมบูรณ์ จึงเริ่มลงมือระบายสี ผู้เขียนได้วางโครงสีของภาพไว้โดยใช้สี

วรรณะอุ่น เน่ืองจากต้องการให้ภาพแสดงความรู้สึกของความรัก ความอบอุ่น รวมถึงสีสันของบรรยากาศในฤดู

ร้อน ช่วงเดือนเมษายน โดยใช้เทคนิคสีอะคริลิค เน่ืองจากมีคุณสมบัติบางใส และกันนํ้า โดยเริ่มจากการลงสี

โดยรวมทั้งภาพ ผู้เขียนมักใช้การลงสีแบบบางซ้อนบาง เพ่ือให้ค่าสีเกิดการทับซ้อน เกิดเป็นสีของบรรยากาศที่

มีความกลมกลืน ด้วยการระบายแบบแต้มเป็นทีพู่กัน วิธีการน้ีเกิดจากการศึกษาผลงานของศิลปิน เพ่ือให้ภาพ

เกิดความรู้สึกที่เคลื่อนไหวไม่แข็งกระด้าง จากน้ันจึงค่อยๆเพ่ิมนํ้าหนักของสีในส่วนที่ต้องการเพ่ือให้รูปทรงเกิด
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ความชัดเจน มีระยะใกล้ ไกล เก็บรายละเอียดของผลงานด้วยการใช้สีนํ้าตาลเข้มตัดเส้น คล้ายกับวิธีการของ

งานจิตรกรรมไทย เพ่ือช่วยทําให้ผลงานดูมีความอ่อนช้อย และงดงามมากย่ิงขึ้น  

 

รูปที่ 15 ทวิชนม์ ชมทวีวริุตม์, จิตรกรมสร้างสรรค์“อยู่กับความรัก”, สีอะคริลิค บนผ้าใบ, 150 x 200 ซม., 2016 
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รูปที่ 16 ภาพขยายรายละเอียด จิตรกรมสร้างสรรค์ “อยูก่ับความรัก” 

 

 

รูปที่ 17 ภาพขยายรายละเอียด จิตรกรมสร้างสรรค์ “อยูก่ับความรัก”  



นเรศวรวจัิย ครัง้ที ่13: วจัิยและนวัตกรรม ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิและสงัคม  

 

 

2336 

  
  

  

กลุ่ม

ผลงาน 

วิจัยทาง

ศิลปะ

และ

ผลงาน

สร้าง 

สรรค์ 

 

รูปที่ 18 ภาพขยายรายละเอียด จิตรกรมสร้างสรรค์ “อยูก่ับความรัก”  

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสรา้งสรรค ์

 จากการดําเนินงานวิจัยสร้างสรรค์จิตรกรรม “อยู่กับความรัก” ทําให้ผู้เขียนได้ทราบถึงขั้นตอนการ

สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมอย่างมีระบบ โดยเริ่มต้ังแต่การค้นหาแรงบันดาลใจจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว ศึกษาจาก

ผลงานของศิลปินทั้งไทย และต่างประเทศที่มีแนวทางการทํางานคล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวความคิด 

กลวิธี หรือวิธีการต่างๆ ต้ังแต่การจัดองค์ประกอบของภาพ การใช้กลวิธีสีอะคริลิค การใช้ฝีแปรง สิ่งต่างๆ

เหล่าน้ีได้ช่วยทําให้ผู้เขียนสามารถที่จะทําให้ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ช้ินนี้มีความสอดคล้องกันอย่างลงตัว 

สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองการดําเนินชีวิตด้วยแรงผลักดันของความรัก ไม่ว่าจะเป็นความรักในสิ่งที่ทํา ซึ่งเมื่อเรา

ทราบว่าเรารักอะไร ชอบสิ่งไหน เราก็สามารถมุ่งประเด็นไปที่จุดน้ันได้อย่างเต็มที่ โดยไม่กลัวที่จะเหน่ือย หรือ

จะเผชิญกับปัญหาใดๆ เคยมีคนพูดว่าคนที่เจออาชีพที่ตนรัก ก็ถือว่าโชคดี น่ันเพราะทุกๆวันในการทํางาน คือ

การได้อยู่กับความรัก และเมื่อเราได้ทําในสิ่งที่เรารัก ความสุขก็จะตามมา ซึ่งบางคนกว่าจะเจอกับสิ่งที่ตนเอง

รักอาจใช้เวลาในการค้นหาค่อนข้างนาน แต่ก็มีอีกหลายคนที่เบ้ืองหลังความสําเร็จในชีวิต เกิดขึ้นมาจากความ
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รักของครอบครัว ซึ่งในกรณีน้ีสมาชิกในครอบครัวต้องมีการเอาใจใส่ดูแล คอยให้กําลัง และสนับสนุน เข้าใจซึ่ง

กันและกัน  

 ผู้เขียนจึงหวังว่างานวิจัยสร้างสรรค์ช้ินน้ีคงให้แง่คิด และเพ่ิมวิสัยทัศน์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ของคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นผู้นําครอบครัว หรือสมาชิกในครอบครัวให้ดีขึ้น เพราะข้าพเจ้าเช่ือว่าพลังของ

ความรักอันย่ิงใหญ่น้ัน สามารถเอาชนะทุกสิ่งบนโลกใบน้ีได้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผลงานวิจัยการสร้างสรรค์ อยู่กับความรัก ช้ินน้ี สําเร็จลงได้เน่ืองจากพลังแห่งความรักที่ย่ิงใหญ่อัน

บริสุทธ์ิจากคุณพ่อ และคุณแม่ ที่ได้มอบชีวิตอันมีค่า ให้คําปรึกษา สนับสนุนผู้เขียนในทุกๆด้าน ขอขอบคุณ

ความรักจากเครือญาติ พ่ีสาว หลานชาย และคุณแม่ภรรยาที่คอยเป็นกําลังใจ ดูแลด้วยดีมาตลอด 

ขอบพระคุณครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบความรัก และประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้ต้ังแต่เล็กจนโต 

ขอขอบคุณภรรยาสุดที่รัก ที่อยู่เคียงข้างคอยเป็นกําลังใจ ช่วยเหลือกันด้วยดีกันมาตลอด ขอขอบคุณธรรมชาติ

อันสวยงามบนโลกใบนี้ ที่ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆให้ผู้เขียนได้เรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ขอขอบคุณความรัก 

ความหวังดีจากเพ่ือนฝูง และลูกศิษย์ทุกท่านที่เป็นแรงผลักดันให้ผู้เขียนได้เห็นมุมมองที่แปลกใหม่บนโลกใบนี้  

 สุดท้ายน้ีขอให้ความรัก ความหวังดีจากผลงานวิจัยสร้างสรรค์จิตรกรรม “อยู่กับความรัก” ช้ินน้ี ได้

เป็นแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตของทุกท่าน ส่งต่อไปยังครอบครัว และคนรัก เพ่ือช่วยกันสร้างโลกใบนี้ให้มีแต่

ความรัก และความสุข 
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ออกแบบหนงัสือภาพความเป็นจริงเสริม เรื่อง ม้าในป่าหิมพานต ์

สิริกานต์ มีธัญญากร1* และ ชนาพร รันสันเทียะ2    

 

Augmented Reality (AR) Book The Mysterious Horse Of The Himmapan 

 Sirikan Meethunyakorn1* and Chanaphorn Runsanthia2  

 
1 สาขาวิชาออกแบบส่ือสาร  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

¹ Department of Communication Design. Faculty of Arts and Architecture. Rajamangala  University of Technology Lanna. 

* Corresponding author. E-mail  : nokkamin_nt@hotmail.com   

 

บทคัดย่อ   

การวิจัยโครงการออกแบบหนังสือภาพความเป็นจริงเสริม เร่ือง ม้าในป่าหิมพานต์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแหล่ง

ความรู้เกี่ยวกับ สัตว์ประเภทม้าในป่าหิมพานต์ โดยได้ทําการออกแบบหนังสือภาพ 1 เล่ม ขนาด 20x20 cm จํานวน 18 หน้า 

ผู้วิจัยได้ดําเนินการศึกษาดังน้ี ศึกษาข้อมูลป่าหิมพานต์ ข้อมูลสัตว์หิมพานต์ประเภทม้า ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เทคนิค

ทฤษฎีเกี่ยวกับ การออกแบบหนังสือและ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมแต่ง (AR: Augmented Reality) เม่ือได้ศึกษาข้อมูล

ครบถ้วน จึงวางแนวคิดในการออกแบบและได้ดําเนินการ จัดทําแบบร่าง ด้วยมือ แล้วจึงจัดทําแบบร่างท่ีสมบูรณ์ด้วย

คอมพิวเตอร์  

คําสําคัญ: สัตว์หิมพานต์, ออคเมนเต็ดเรียลลิต้ี, โมเดลสามมิติ 

 

ABSTRACT  

The objective of the research project on designing augmented reality pictures books about 

Himmapan forest horses was to create a source of knowledge about Himmapan forest horses. The target 

audience was children. 1 augmented reality book Size 20x20 cm 18 count page was designed. The 

researcher conducted the study as follows: conducting studies on Himmapan forest horse information, 

the target audience information, technical theories on book design and augmented reality (AR). When the 

study was completed, the design was stated with drafting the design from the idea by hand. The draft 

was then completed with the computer.   

Keywords: Himmapan forest horses, augmented reality, Model3D 
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บทนํา  

สัตว์หิมพานต์เป็นภาพไทยที่สําคัญอีกชนิดหน่ึงที่เกิดความคิดและจินตนาการของช่างไทยเองมีการ

ผสมผสานสัตว์ชนิดต่าง ๆ สร้างเป็นสัตว์ชนิดใหม่ที่สวยงามแนวคิดเก่ียวกับสัตว์หิมพานต์น้ันเช่ือกันว่าอียิปต์

เป็นประเทศแรกที่มีการคิดสร้างสัตว์ประเภทน้ี ด้วยชาวอียิปต์โบราณเช่ือว่าเทพเจ้ามักจะเข้ามาสิงสถิต อยู่กับ

สัตว์ต่าง ๆ ส่วนประเทศไทยเช่ือได้ว่าน่าจะมีมาก่อนสมัยสุโขทัยซึ่งจากเอกสารต่าง ๆ เช่น ไตรภูมิพระร่วง 

นิทานพ้ืนบ้านเก่า ๆ ก็มีเรื่องราวของสัตว์ที่มีรูปร่างผิดแปลกไปจากสัตว์พ้ืนโลก ทั่วไปอยู่ในเร่ืองราวนั้นด้วย 

เราสามารถจําแนกสัตว์หิมพานต์ได้ 4 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ จตุบาท หมายถึง สัตว์ที่มี 4 ขา ทวิบาท หมายถึง 

สัตว์ที่มี 2 ขา ชลบาท หมายถึง สัตว์ทางนํ้า สัตว์จําพวกผสม หมายถึง สัตว์ที่เกิดจากการผสมกันของสัตว์ต่าง

ชนิดกันและจําแนกประเภทย่อยตามความคล้ายคลึง ทางสรีระภาพของสัตว์ได้ 15 ประเภท ได้แก่ สัตว์

ประเภทกิเลน สัตว์ประเภทกวาง สัตว์ประเภทสิงห์ สัตว์ประเภทม้า สัตว์ประเภทช้าง สัตว์ประเภทนก สัตว์

ประเภทลิง สัตว์ประเภทแรด สัตว์ประเภทวัวควาย สัตว์ประเภท สุนัข สัตว์ประเภทปลา สัตว์ประเภทจระเข้ 

สัตว์ประเภทปู สัตว์ประเภทนาค สัตว์ประเภทมนุษย์ 

จากการที่แยกประเภทท่ีกล่าวมาทั้งหมด จะกล่าวถึงสัตว์หิมพานต์ประเภทม้า ม้าเป็นสัตว์ที่อยู่คู่ 

มนุษย์มาต้ังแต่โบราณกาล ม้ามีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มากมายไม่ว่า จะเป็นเพ่ือการทํางานหรือแม้กระ ทั่งการ

สงคราม น่ันกระมังที่ทําให้มีการวาดรูปม้า หรือมีเรื่องเล่าของม้าในเกือบทุกอารยธรรม สัตว์ประเภทม้าใน

ตํานานหิมพานต์ มี 11 ชนิด ซึ่งทั้ง 11 ชนิด ปรากฏอยู่ในงานศิลปะไทย ทั้งจิตกรรม ประติมากรรม งานเขียน 

หรือแม้กระทั่งบทประพันธ์ จนทําให้ม้ากลายเป็นตัวละครสัตว์ที่มีความสําคัญ ต่องานศิลปะไทย ไม่ว่าจะเป็น

รูปวาดตามฝา ผนังหรือรูปป้ันหน้าประตูวัดที่ตามความเช่ือว่าเป็นยามเฝ้า ประตู ตามนิทาน พ้ืนบ้าน ชาดก 

วรรณคดีไทยต่าง ๆ (จุฑามาศ สีคง,2557) 

Augmented Reality (AR) เป็นเทคนิคเพ่ิมความเสมือนจริงโดยการผสานโลกแห่งความเป็น จริง 

(Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดยผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) เช่น สมาร์ทโฟนหรือ 

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์ทําให้เกิดภาพสามมิติ ที่มีมุมมอง 360 องศา การนํา AR Code 

ซึ่งมีลักษณะหน้าตาคล้าย ๆ QR Code โดยเป็นกล่องสี่เหลี่ยม มีลายสีขาว ๆ อยู่ข้างในเพ่ือเป็นการส่ง

สัญญาณและข้อมูลให้กับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่าน เช่น แอพพลิเคชันมือถือ หรือแว่นพิเศษ โดย  AR 

Code น้ันจะถูกเตรียมแปะไว้ตามงานแสดงสินค้าหรือแปะไว้บนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แล้วให้ผู้บริโภคหรือผู้เล่น
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โหลดแอพพลิเคชันในมือถือ หรือใส่แว่นพิเศษ เพ่ือนําไปส่องกับ AR Code เหล่าน้ัน เพ่ือพบสิ่งประดิษฐ์สาม

มิติ การ์ตูน หรือ แอนนิเมชันว่ิงไปว่ิงมาในพ้ืนที่บริเวณ AR Code  น้ัน ๆ เปรียบเสมือนเรากําลังส่องเลนส์ไปสู่

โลกพิศวงอีกโลกหน่ึง หรืออาจนํามาใช้ประโยชน์ในการจําลองการออกแบบ ยกตัวอย่างเช่น การนํา AR Code 

สําหรับแสดงเฟอร์นิเจอร์ขนาดเสมือนจริงไปวางไว้ที่ต่าง ๆ ในบ้าน แล้วนําโทรศัพท์มือถือส่องเพ่ือดูว่า

เฟอร์นิเจอร์ช้ินน้ัน ๆ เหมาะสมกับบ้านตัวเองหรือไม่ (Lertad Supadhiloke,2015) 

ดังน้ันจากข้อมูลที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดนําข้อมูลเรื่องม้าในป่าหิมพานต์นํามาผสมเข้ากับ

เทคโนโลยี AR โดยแสดงผ่านหนังสือภาพ ใช้ AR ประเภท Marker เป็นหนังสือภาพความเป็นจริงเสริมหรือ 

Augmented Reality (AR) book เพ่ือสร้างแหล่งข้อมูล แบบใหม่โดยผสมผสานเทคโนโลยีเข้าไปทําให้เกิด

ความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการนําเอาเทคโนโลยีมาประกอบด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพ่ือ

ดึงดูดความสนใจ และสร้างความประทับใจ ให้กับผู้พบเห็น ใช้เป็นส่วนหน่ึงของสิ่งตีพิมพ์ประเภทหนังสือ แผ่น

พับ วารสาร ใช้เป็นส่วนหน่ึงของเกมส์คอมพิวเตอร์ ใช้เป็นส่วนหน่ึงของการสาธิตสภาพและรูปแบบ การศึกษา

ค่อนข้างมากและ เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) Book ก็เป็นอีกทางเลือกหน่ึง เป็นการทําหนังสือที่มี

การดึงเอาภาพ 3 มิติ ขึ้นมาแสดง เรียกความสนใจได้เป็นอย่างดี  

 

กรอบแนวคิดและกระบวนการสรา้งสรรค์/วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการดําเนินงาน  

 - ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับป่าหิมพานต์ 

 - ศึกษาภาพมา้ในป่าหิมพานต์จากงานจิตรกรรม 

 

 

 

รูปที่ 1 ม้าในปา่หิมพานต์จากงานจิตรกรรม 
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 - ศึกษาข้อมลู AR และหนังสอืภาพความเป็นจริงเสริม AR Book 

 - รวบรวมข้อมลูต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ 

 - วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือดําเนินการออกแบบ และวางแนวความคิด 

 - จัดทําแบบร่างด้วยโปรแกรม illustrator เพ่ือเป็นแนวทางในการป้ัน 

 

รูปที่ 2 การร่างแบบโมเดลม้าด้วยโปรแกรม Illustrator 

 - ออกแบบร่างหนังสือภาพ จัดวางเลเอาท์ด้วยโปรแกรม Photoshop  

 

รูปที่ 3 การร่างแบบหนังสือด้วยโปรแกรม Photoshop 
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  - เริ่มป้ันโมเดลม้าเป็นสามมิติด้วยโปรแกรม Zbrush ก่อนนําไปวางบนตัว Marker   

สําหรับทํา AR 

 

รูปที่ 4 การป้ันโมเดลม้าด้วยโปรแกรม Zbrush 

- สร้างฐานข้อมูล Database เพ่ือเก็บและสร้าง Marker ที่เว็บไซต์ Vuforia 

 

รูปที่ 5 การกําหนดรูป Marker สาหรับทํา AR ด้วยโปรแกรม Unity + Vuforia 

 - นําโมเดลม้าเป็นสามมิติ ด้วยโปรแกรม Zbrush วางบนตัว Marker ด้วยโปรแกรม   

Unity3D 

 

รูปที่ 6 การนําโมเดลสําหรับทํา AR ใส่บน Marker 
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 - Export แอพพลิเคช่ัน และทดลองฉายโมเดล 

 

รูปที่ 7 ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นและการจําลองการฉายโมเดลบนหนังสือภาพ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงานสร้างสรรค์/ผลการวิจัย  

  ได้ออกแบบหนังสือภาพความเป็นจริงเสริม เรื่องม้าในป่าหิมพานต์ จํานวน 1 เล่ม ขนาด 20x20  cm 

จํานวน 18 หน้า โดยมีกระบวนการจากการออกแบบหนังสือ ออกแบบคาแร็คเตอร์ และนําไปสู่การสร้างสรรค์

ผลงาน 

 

รูปที่ 8 จําลองการฉายโมเดลบนหนังสือภาพ 
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สรุปผล  

จากการศึกษาวิจัยผลการดําเนินการสร้างสรรค์ผลงาน หนังสือภาพความเป็นจริงเสริม เรื่อง ม้าใน

ป่าหิมพานต์ เป็นสื่อที่สร้างแหล่งความรู้ ซึ่งสื่อประกอบการเรียนรู้ในปัจจุบันน้ันมีสื่อหลากหลายชนิด โดยสื่อ

แต่ละชนิดน้ันก็ จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่องต้นทุนการผลิต ต้นทุนในการนําไปใช้ความยากง่าย

ในการใช้งานและประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ซึ่งเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์สื่อสารในปัจจุบันเจริญรุดหน้าไปมาก

ทําให้อุปกรณ์สื่อสารพกพาต่าง ๆ มีราคาถูกลงและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตซึ่ง

ปัจจัยดังกล่าวทําให้สื่อที่ได้รับความ นิยมอย่างสูงในปัจจุบันคือกลุ่มสื่อดิจิทัลที่เป็นมัลติมีเดียที่ใช้งานกับ

อุปกรณ์สื่อสารพกพา ได้แก่ Augmented Reality, Augmented Book, Interactive eBook เป็นต้น  

โดยผู้วิจัยได้สร้างสรรค์ผลงานเก่ียวกับสัตว์ประเภทม้าในป่าหิมพานต์ โดยการใช้งานผ่านเทคโนโลยี 

AR ต้องใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนที่มีกล้องถ่ายภาพ เทคโนโลยี AR เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานโลกเสมือนกับ

โลกแห่งความ เป็นจริงรวมไว้ด้วยกัน หลักในการออกแบบด้วยเทคโนโลยีน้ีควรออกแบบให้ผู้ใช้งานได้ใช้

ประโยชน์ทั้งสื่อ สิ่งพิมพ์ ที่เป็น Marker และแอปพลิเคชันที่ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การสร้างภาพซ้อนสามมิติ

เคลื่อนไหวด้วยเทคโนโลยี AR บนหนังสือนิทานสําหรับเด็ก ผู้ใช้งานสามารถท่ีจะอ่านหนังสือควบคู่ไปกับการใช้

งานแอปพลิเคชัน ด้วยเทคโนโลยี AR  จึงทําให้ภาพ สามารถเคลื่อนไหวได้ และมองเห็นเป็นสามมิติ เกิดความ

น่าสนใจมากย่ิงขึ้น และในแอพพลิเคชัน ยังสามารถเพ่ิมเติมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เข้าไปได้นอกเหนือจากที่มีใน

หนังสือ เด็ก ๆ ยังคงอ่านหนังสือเป็นหลัก แต่ เทคโนโลยี AR เป็นส่วนเสริมเพ่ือดึงดูดและเติมเต็มองค์ความรู้

ให้สมบูรณ์ย่ิง ๆ ขึ้น   

 

กิตติกรรมประกาศ  

โครงการหนังสือภาพความเป็นจริงเสริม เรื่อง ม้าในป่าหิมพานต์ได้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเน่ืองมา 

จากการได้รับข้อคิดเห็นคําปรึกษา รวมทั้งแหล่งข้อมูลและแหล่งความรู้จากหลายสถานที่ตลอดจนถึงขั้นตอน

ในการปฏิบัติงาน คณะผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง อาจารย์ที่ปรึกษา บิดา มารดา เพ่ือน

นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ ที่น้ี ที่ได้ให้กําลังใจและมีส่วนช่วยเหลือ

ให้โครงงานฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ท้ายที่สุด คณะผู้จัดทําโครงงานหวังว่าโครงงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์

กับผู้สนใจไม่มากก็น้อย  
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๑๕. รองศาสตราจารย์ สมชาย   กฤตพลวิวัฒน ์  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี   สุจิปุล ิ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริตา   ธนสุกาญจน ์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีนา   น้อยทัพ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑนา  วีระวัฒนากร  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  ปิยะธ ารงชัย  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา   กล่ าเทศ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาภัทร  เจริญไทย  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์   แตะกระโทก  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์   พงษ์เจริญ  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี   มุขแจ้ง   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญานนั  รัตนวิบูลยส์ม  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา   พัดเกตุ   มหาวิทยาลยันเรศวร  
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิชยา   เยี่ยมวัฒนา  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรยา   ภูอภิชาติด ารง  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  ศรีสุภรกรกุล  มหาวิทยาลยันเรศวร  
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๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน ์  สิทธิวงศ ์  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรพร   รักษ์งาร   มหาวิทยาลยันเรศวร  
๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นินนาท   ราชประดษิฐ ์  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา   การุญบุญญานันท ์ มหาวิทยาลยันเรศวร  
๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรูญ   สารินทร ์  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทรา   กิจธีระวุฒิวงษ ์  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ   ดาบเพชร  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๓๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร   สุขเสริญ   มหาวิทยาลยันเรศวร  
๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีรัศมิ์   พรหมรัตน์  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๔๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย   มณีวรรณ ์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๔๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสรวง   ยุทธนา   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๔๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา   อินจ่าย   มหาวิทยาลยันเรศวร  
๔๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวีวรรณ  พิไลยเกียรติ  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๔๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติยา   บงกชเพชร  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๔๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรายุทธ  วัยวุฒ ิ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๔๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินภา   กิจเกื้อกูล  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๔๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์   เผือกสม   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๔๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร   อินเจริญ   มหาวิทยาลยันเรศวร  
๔๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุปถัมภ์   นาครักษ ์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๕๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  หลินเจริญ  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๕๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคพร   วัฒนด ารงค์  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๕๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธชิัย   ชูส าโรง   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๕๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดพล   เทพสิทธา  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๕๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริวรรณ   กิจโชต ิ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๕๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรารัชต์   มหามนตรี  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๕๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ฤทธิ์   มณีจิระปราการ  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๕๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนันตชัย   สุวรรณาคม  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๕๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรกาญจน์   ปานสุวรรณ  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๕๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จักรกฤษณ์   สถาปนศิริ  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๖๐. ดร.นันทวัน     เหลี่ยมปรีชา  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๖๑. ดร.เกษวดี     พุทธภูมิพิทักษ ์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๖๒. ดร.ศุภสิทธิ์     ต๊ะนา   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๖๓. ดร.จุฑามณี     สามัคคีนชิย ์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๖๔. ดร.ปิยนันท์     บุญพยัคฆ ์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๖๕. ดร.นัฐพร     โอภาสานนท ์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๖๖. ดร.นัฐพล     มหาวิค   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๖๗. ดร.ชาตรี     ปรีดาอนันทสุข  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๖๘. ดร.สุพัฒน์     พลซา   มหาวิทยาลยันเรศวร  
๖๙. ดร.กรรณิการ์    สาตรปรุง  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๗๐. ดร.สมาพร     คล้ายวิเชียร  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๗๑. นางพชิญานนท์    กรึมสูงเนิน  มหาวิทยาลยันเรศวร  
๗๒. นางวาสนา     น้อยนาช   ส านักงานมาตรฐานการวิจัยในคน 
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๗๓. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรโรจน์   ต.เทียนประเสริฐ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
๗๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์  ผิวนิล   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  
๗๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิณณา  กรรณสูต   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  
๗๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นชุนารถ   รัตนสุวงศ์ชยั  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
๗๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลุีมาศ   บุญไทย อิวาย  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๗๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ   วิโรจนกูฏ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
๗๙. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์   อุริยะพงศ์สวรรค์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๘๐. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์   ภูตะลุน   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๘๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา   นันทบุตร  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
๘๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี   บัญชรหัตถกิจ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๘๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมเรศ   เชื้อสาวถี   มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
๘๔. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษราวัลณ์  นิลวรางกูร   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๘๕. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา   ตรีโลเกศ   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๘๖. รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.ไพรัตน์  ศรแผลง   มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
๘๗. รองศาสตราจารย์ ทพญ. ดร.ปทัมา  ชัยเลิศวณิชกุล  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๘๘. รองศาสตราจารย์ ไชยณรงค์   นาวานุเคราะห์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๘๙. รองศาสตราจารย์ เบญจา   มุกตพันธุ ์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
๙๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย   สุนทรภาส  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๙๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก่อพงษ์   พลโยราช  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
๙๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา   สังข์ทองวิเศษ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๙๓. ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชยั   ตันฑุลาน ิ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
๙๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พิสทุธิ์   เพียรมนกุล  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
๙๕. รองศาสตราจารย์ ภกญ. ดร.โสภิต ธรรมอารี  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
๙๖. รองศาสตราจารย์ ภกญ. ดร.วราภรณ์  สุวกูล   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
๙๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา   ขาวเธียร   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
๙๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก. ดร.ชาญกิจ  พุฒิเลอพงศ์   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
๙๙. ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ   เกียรติศิริโรจน์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
๑๐๐. รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ   จักร์มุณี   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
๑๐๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรกฤตธ์  ลีลารุ่งระยบั   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
๑๐๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณ  จันทร์ประสิทธิ ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
๑๐๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิน่แก้ว  เหลืองอร่ามศรี  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
๑๐๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา   ข าสุวรรณ ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
๑๐๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  วรรณวิไลรัตน ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
๑๐๖. ผูช้่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ล าปาง  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
๑๐๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น   เที่ยงบูรณธรรม  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
๑๐๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอดขวัญ  นามสงวน  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
๑๐๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา  เจติยานุกรกุล เสาวภาคย ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
๑๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรชัย  ค าวงษ ์   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
๑๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสฐิ  วุฒิดิษฐโชต ิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๑๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สร้อยดาว  วินิจนนัทรัตน ์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๑๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์   ชยาวนิช   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
๑๑๔. ดร.จันทนา    กุญชรรัตน์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
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๑๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์   สุโกศล   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
๑๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรียา   ยิ้มรัตนบวร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
๑๑๗. ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ   เทพชัยศร ี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  
๑๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรรณี   จุฑามณีพงษ ์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
๑๑๙. ดร.ละเอียด    ศิลาน้อย   มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 
๑๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี   รอดจากภัย  มหาวิทยาลยับูรพา  
๑๒๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อนามยั   เทศกะทึก  มหาวิทยาลยับูรพา 
๑๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์  พลีรักษ์   มหาวิทยาลยับูรพา 
๑๒๓. ดร.รจฤดี     โชติกาวนิทร ์  มหาวิทยาลยับูรพา 
๑๒๔. ดร.กฤษนัยน์   เจริญจิตร  มหาวิทยาลยับูรพา 
๑๒๕. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต ์  มหาวิทยาลยัพะเยา  
๑๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรา   พงษ์นิล   มหาวิทยาลยัพะเยา  
๑๒๗. ดร.อ านาจ     อ่อนสอาด  มหาวิทยาลยัพะเยา 
๑๒๘. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา   อยู่สุข   มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๒๙. รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา  พรสิริพงษ ์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๓๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์  อินทร   มหาวิทยาลยัมหิดล  
๑๓๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรี   อัตถทิพพหลคุณ  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๓๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์   กัลยะจิตร  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๓๓. รองศาสตราจารย์ ทพ. ดร.สมศักดิ์  จิตร์มงคลสุข  มหาวิทยาลยัมหิดล  
๑๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู   เหมือนจันทร์เชย  มหาวิทยาลยัมหิดล  
๑๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีนันท์กานต์  รุจิภักดิ์   มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน  นิรมิตรไชยนนท์  มหาวิทยาลยัมหิดล  
๑๓๗. ดร.ขนบพร    วงศ์กาฬสนิธุ ์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๓๘. ดร.ชิตชยางค์    ยมาภัย   มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๓๙. ดร.มยุรี     ถาวรพัฒน ์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๔๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
๑๔๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม   มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
๑๔๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ปัทมสนธิ ์  มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม  
๑๔๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  วิริยะสุมน   มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
๑๔๔. อาจารย์ไชยรัตน์    ศิรินคร   มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม 
๑๔๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสดิ ์  มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๑๔๖. รองศาสตราจารย์ นพ.ภาวนิ   พัวพรพงษ ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
๑๔๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยกร  นิตยพัฒน ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
๑๔๘. ดร.พนิดาพร    จงราเชนทร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๔๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลบุล  ศิวบวรวัฒนา  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
๑๕๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิบดนิทร์  แสงสว่าง   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
๑๕๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทสพล  เขตเจนการ  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
๑๕๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล   สุขบท   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
๑๕๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ ์ ฟ้ารุ่งสาง   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
๑๕๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐ   ตัณศิลา    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
๑๕๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัตถ   พรหมมี   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
๑๕๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา   แก้วประดับ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
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๑๕๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสริฐชัย  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
๑๕๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชยั  ฉิมฉว ี   มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  
๑๕๙. ศาสตราจารย์ ดร. อิสระชัย   งามหร ู   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๑๖๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์  อินทโกสุม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๑๖๑. รองศาสตราจารย์ สุทัศน์   เยี่ยมวัฒนา  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๖๒. รองศาสตราจารย์ ประทปี   นักปี ่   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๖๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  จินต์วุฒ ิ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๖๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  รองวิริยะพานชิ  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๖๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงษ์  เพิ่มพิทักษ์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๖๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา  เจริญกิจ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๖๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน ์ แก้วอุไร   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๖๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริมาส  เฮงรัศมี   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๖๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฎฐิกา  นวพันธุ ์   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๗๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสวรรณ  กรกชมาศ  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๗๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ   จันมา   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๗๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชาติ   เกษประสิทธิ ์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๗๓. ดร.รัฐพล     ไชยรัตน ์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๗๔. ดร.ตติยา     เทพพิทักษ์  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๗๕. ดร.ทิฆัมพร    เอ่ียมเรไร  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๗๖. ดร.ดนัย     เรียบสกุล  มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๗๗. ดร.เจนยุทธ    ศรีหิรัญ   มหาวิทยาลยันเรศวร 
๑๗๘. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต   จุลาศัย    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
๑๗๙. ศาสตราจารย ์สุชาติ   เถาทอง   มหาวิทยาลยับูรพา  
๑๘๐. ศาสตราจารย์ พงศ์เดช   ไชยคุตร   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
๑๘๑. ศาสตราจารย์ เดชา    วราชุน   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
๑๘๒. รองศาสตราจารย์ ปรีชา   ปั้นกล่ า   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
๑๘๓. รองศาสตราจารย์ อวิรุทธ์   ศรีสุธาพรรณ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
๑๘๔. รองศาสตราจารย์ ดร.รักศานต์  วิวัฒนส์ินอุดม   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร 
๑๘๕. รองศาสตราจารย์ ปกรณ์ภัทร  จันทรไข่สร   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
๑๘๖. รองศาสตราจารย์ วสิุทธ์   ภิญโญวาณชิกะ   มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์  
๑๘๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกรณ์  ดิษฐพันธุ์   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
๑๘๘. รองศาสตราจารย์ ธิติ   เฮงรัศมี    มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๑๘๙. รองศาสตราจารย์ อลิตา   จั่นฝังเพ็ชร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๑๙๐. รองศาสตราจารย์ ณรงคช์ัย   ปิฏกรัชต์   มหาวิทยาลยัมหิดล 
๑๙๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศร ี   มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
๑๙๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย   ศิริกายะ    มหาวิทยาลยัสยาม 
๑๙๓. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์   ทองเลิศ   มหาวิทยาลยัรังสิต 
๑๙๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองเดช  คูภานุมาต  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
๑๙๕. รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ   วิสุทธิแพทย์   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๙๖. รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ  ปิติมณียากุล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๑๙๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  ทั่งมั่งม ี   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
๑๙๘. รองศาสตราจารย์ บรรจงศักดิ์  พิมพ์ทอง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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๑๙๙. รองศาสตราจารย์ สุกรี   เกษรเกศรา   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
๒๐๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎา  โปราณานนท ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
๒๐๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาดา  ชวาลกลุ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๒๐๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  พัฒนะ   มหาวิทยาลยัราชภัฏพบิูลสงคราม   
๒๐๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพรณ์  ปีเตอร ์   Southwestern Oklahoma State University, USA 
๒๐๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพนัธุ์  ครุฑะเสน   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
๒๐๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์นิรันดร   ทองอรุณ   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
๒๐๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ธนารักษ์   จันทรประสิทธิ ์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๒๐๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  อารีรุ่งเรือง  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
๒๐๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐสุภา   เจริญยิ่งวัฒนา  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
๒๐๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  พลประเสริฐ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   
๒๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบศิริ  แซ่ลี้   มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
๒๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิจจงั   พันธะพจน์   มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
๒๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์  เบญจดล   มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
๒๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธิศักดิ์   ภูธรารักษ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
๒๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเรือง  สมประจบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
๒๑๕. ดร.ศุลีพร     ค าชมพ ู   มหาวิทยาลยัพะเยา 
๒๑๖. ดร.อินทิรา    พรหมพันธุ์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
๒๑๗. ดร.อังกาบ     บุญสูง   มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ ์
๒๑๘. ดร.ปิยวรรณ    ปิ่นแก้ว   มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
๒๑๙. ดร.รัฐพล     พรหมมาศ  สื่อสารมวลชน  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
๒๒๐. ดร.นพรัตน์    กุมภะ   มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม 
๒๒๑. ดร.พิทย์พันธ์    สิทธิรักษ์   มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 
๒๒๒. ดร.ขาม     จาตุรงคกุล  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
๒๒๓. ดร.นิพล     เชื้อเมืองพาน  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม    
๒๒๔. ดร.ไพกานท์    รักษาสุทธิพนัธุ ์  มหาวิทยาลยัรังสิต 
๒๒๕. ดร.ปิยเดช     อัครโพธิวงศ์  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
๒๒๖. ดร.ปิยพร     ศรีสุขสวัสดิ ์  มหาวิทยาลยัราชภัฏนครศรีธรรมราช 
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“นเรศวรวิจัย” คร้ังที่ ๑๓  

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
สั่ง ณ วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

     
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกุล) 

รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 




