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ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ก 
 

สาสน์จากรองธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

 

 งานประขุมวิชาการ มอบ .วิจัย เป็นงานประชุมวิชาการประจ าปีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดมา 
อย่างต่อเนื่องทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ ส าหรับ 
ให้นักวิชาการหลากหลายสาขา และหลากหลายสถาบันมาร่วมกันน าเสนอผลงานวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
ทางวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ ใช้ โดยตรง รวมถึงการต่อยอดผลงาน ทั้งในระดับวิชาการและ 
การใช้ประโยชน์  

การจัดงานประขุมวิชาการ มอบ.วิจัย ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 ในระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561  
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และจัดภายใต้ชื่อแนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต” ซึ่งเน้นน าเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยตรง กิจกรรมในงาน
ประกอบด้วย การประชุมเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ ทั้งภาคโปสเตอร์ และการน าเสนอด้วยวาจา  
การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม การเสวนาทางวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การมอบรางวัลนักวิจัย
ดีเด่น และการบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรพิเศษ คือคุณกรณ์  จาติกวณิช  
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ในนามผู้จัดการประชุม ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกส่วน ผู้น าเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจน
คณะท างานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนให้การจัดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 นี ้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างไรก็ตาม หากมีข้อผิดพลาด หรือบกพร่องประการใด คณะผู้จัดงานขอน้อมรับ และจะ
น ามาปรับปรุงพัฒนาการท างานในปีต่อ ๆ ไป และหวังว่าจะได้รับกียรติจากท่านเข้าร่วมงานในปีต่อ ๆ ไป 

 

      รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
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ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ค 
 

ก าหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 12 
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

(Research and Innovation for Quality of Life Improvement) 
 วันที่ 12-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

----------------------------- 
 
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด 

กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ชวลติ ถิ่นวงศ์พิทักษ์  
                     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพนัธกิจสังคม มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี

เปิดงาน โดย รองศาสตราจารยน์งนิตย์ ธีระวัฒนสุข  อธิการบด ีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
พิธีมอบรางวัลผลงานวจิัยดีเด่น  
 

09.30 - 10.30 น. บรรยายเร่ือง “มุมมองการประยุกต์เทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
พื้นที”่ โดย คุณกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
 
10.45 - 12.00 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยาย  

• สาขาวิศวกรรมศาสตร์    ณ ห้อง Ballroom AB 
• การวิจัยเชิงพื้นที่         ณ ห้อง U2 
• สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้อง U3 
• สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ณ ห้อง U8 
  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
13.00 - 16.30 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  

• สาขาวิศวกรรมศาสตร์    ณ ห้อง Ballroom AB 
• การวิจัยเชิงพื้นที่         ณ ห้อง U2 
• สาขาวิศวกรรมศาสตร ์   ณ ห้อง U3 
• สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ณ ห้อง U8 
  

น าเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ภาคโปสเตอร์  และเสวนาการวิจัยเชิงพื้นที่ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 
น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ และประเมินการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์    
ประกวดนวัตกรรม  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 
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วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.30 น. พิธีมอบรางวลั การน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น และรางวัลนวัตกรรม 
 

09.30 - 10.30 น. บรรยายเร่ือง “ทิศทางการวิจัยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0” 
       โดย ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
 
10.45 - 12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

• สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ณ ห้อง Ballroom AB 
• สาขาวิศวกรรมศาสตร ์   ณ ห้อง U2 
• สาขาเกษตรศาสตร ์   ณ ห้อง U3 
• สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ณ ห้อง U8 
 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 
13.00 - 16.30 น. น าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย 

• สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   ณ ห้อง Ballroom AB 
• สาขาวิศวกรรมศาสตร์    ณ ห้อง U2 
• สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ ห้อง U3 
• สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ณ ห้อง U8 

                            น าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ ลานกิจกรรม 
 

16.30 น. ปิดการประชุม 
 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
             มอบรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายระดบัดีและเกียรติบัตรน าเสนอ ณ ห้องที่น าเสนอ 
             ช่วงบา่ยบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชมุ 
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การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิศวกรรมศาสตร์” 

วันพฤหัสบดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง Ballroom AB 

 
เวลา 10.45- 12.00 น.    ประธาน : ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
1.  การจัดการระบบไฟฟ้าภายในบ้านแบบอัจฉริยะ  
  ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ นครราช  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

2.  การตรวจสอบมะขามหวานขึ้นราในฝักด้วยแสงที่กระเจิง  
  รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จติเหมาะ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

3.  การตัดสินใจเพื่อหาประสิทธิภาพของกระบวนการขึ้นรูปดว้ยการพิมพ์แบบ 3 มิติด้วยเครื่อง FDM โดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล   

  นายกิตติ วิเศษลา    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
เวลา 13.00- 14.30 น.    ประธาน : ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

4.  การปรับปรุงความแม่นย าของการระบุต าแหน่งภายในอาคารด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและ              
ตัวกรองคาลมาน  

  นายต้องยศ แช่มช้อย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

5.  การวิเคราะห์และควบคุมวงจรปรับปรุงค่าตัวประกอบก าลังแบบแรงดันสามระดบั  
  ดร.ประชา ค าภักด ี    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

6.  การทดลองหาค่าความเร่งของหมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ที่ใช้ฟองน้ ายางพาราเพ่ือเป็นวัสดุเสริม 
เพื่อรับแรงกระแทก  

  นายคุณานนต์ ศักดิ์ก าปัง  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 

 

7.  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างและสมบัติทางกลของอลูมิเนียมผสมที่ผ่านการกระตุ้น 
ด้วยการหลอมละลายและความเครียด  

  นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

8.  การประยุกต์ใชต้ัวกรองคาลมันกับเทคนิคลายนิ้วมือเพื่อการน าทางภายในอาคาร  
  นายปิยะเลิศ โนนแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
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การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “การวิจัยเชิงพื้นที่” 

วันพฤหัสบดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง U2 
 

เวลา 10.45 - 12.00 น.   ประธาน : ผศ.(พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว  มูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี  
 
 

1.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนให้คนพิการได้เข้าถึงสทิธิประโยชน์บริการพื้นฐานของรัฐ
ตามกฎหมาย    

 นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต ์  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 
 

2. การสร้างเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในเส้นทางการท่องเที่ยวตามริมน้ าโขง  
ของจังหวัดอุบลราชธาน ี

  ผศ.ดร.ปริวรรต สมนึก  คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
 

3. รูปแบบการจัดการธุรกจิออนไลน์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 รศ.ดร. รุ่งรัศมี บญุดาว   คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

4. รูปแบบการตลาดข้าวอินทรีย์กลุ่มเครือข่ายตลาดนัดสีเขียวกินสบายใจ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ดร. สายเพชร อักโข    คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
เวลา 13.00 - 16.30 น.   ประธาน : ดร.จันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
5. ปัญหาจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านยางพารา จังหวัดอุบลราชธานี 
 นางสาวรจนา ค าดีเกิด  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 

6. การศึกษาความเป็นไปได้การตั้งโรงงานน้ ายางข้นเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพาราของกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี  
   ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ 
 นายดุสติ จักรศลิป ์    คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

7. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการได้รับสัมผัสกลิน่ของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบโรงงานผลิตยางแท่ง  
   ในจังหวัดอุบลราชธาน ี
 นางนิตยา ชาค ารณุ   วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

8. แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพ ส าหรับพนักงานผู้สัมผัสยาง ในพื้นที่ 
   สหกรณ์ภูจองนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี
 นางสาวจีราพร ทิพย์พลิา   วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

9. นโยบายสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมส าหรับผูสู้งอายุ กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
 นายอนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

10. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ในโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดอุบลราชธานี 
 นายสุรสม กฤษณะจูฑะ  คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ช 
 

เวทีเสวนาการวิจัยเชิงพื้นที่ 

วันพฤหัสบดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1  

 
10.30 – 11.30 น. เสวนาในมุมมองผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

โดย รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พทิักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพนัธกิจสังคม 
ผู้ด าเนนิรายการ นายนพภา พนัธุ์เพ็ง  

11.30 – 12.00 น. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น (LIVE โดย ทีวีชุมชนอุบลราชธานี) 
12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 13.30 น. เสวนากลุ่มวิจัยเกี่ยวกับ “ข้าว”  

โดย ดร.อุทัย อันพิมพ์ และ ดร.นรา หัตถสิน  
      คณะบริหารศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ด าเนนิรายการ นายนพภา พนัธุ์เพ็ง 

13.30 – 14.00 น. เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น (LIVE โดย ทีวีชุมชนอุบลราชธานี) 
14.00 – 14.30 น. เสวนากลุ่มวิจัยเกี่ยวกับ “ยางพารา”  

โดย ผศ.ดร.กิตติยา วงษ์ขนั  ผศ.ชัยวุฒิ วัดจงั  ดร.ศันศนีย์ ศรีจนัทร์  
      และ ดร.ศิริวัฒน์ ระดาบุตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ผู้ด าเนนิรายการ นายนพภา พนัธุ์เพ็ง  

14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง  
และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น (LIVE โดย ทีวีชุมชนอุบลราชธานี) 

15.00 – 15.30 น. เสวนากลุ่มวิจัยเกี่ยวกับ “ผู้สูงอาย”ุ  
โดย ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์ และนางสาวจิราภรณ์ หลาบค า 

                                     วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ด าเนนิรายการ นายนพภา พนัธุ์เพ็ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12-13 กรกฎาคม 2561 |  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ซ 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

วันพฤหัสบดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง U3 

 
เวลา 10.45- 12.00 น.           ประธาน : ผศ.ดร.ปรดีา  ปราการกมานันท์      
                                                  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
1.  ระบบแนะน าข้อสอบเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนในรายบุคคล  
  ผศ.ชยาพร แก่นสาร ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

2.  การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาส าหรับโรคซึมเศร้าในเด็ก  
  ดร.สภุาวดี หริัญพงศ์สิน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

3.  แอปพลิเคชันนิทานพื้นบ้านเสียงสองภาษา ส าหรับนักเรยีนพิการทางสายตา : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ ์
  นางสาวจีรพรรณ พรหมประเสริฐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์
 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิศวกรรมศาสตร”์ 

วันพฤหัสบดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง U3 

 
เวลา 13.00- 14.30 น.    ประธาน : รศ.ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส  

             คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

1.   ความเป็นไปได้ในการน าเศษวัสดุที่เหลือทิ้งจากการก่อสร้างมาผลิตคอนกรีต  
  ดร.ณัฐวุฒิ อินทบุตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ
 

2.  ผลของขนาดเม็ดตะกอนประปาแห้งต่อค่าสัมประสทิธิ์การซึมผ่านได้  
   ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

3.  เครื่องล้างท าความสะอาดสาหร่าย (Algae Cleaning Machine)  
  ดร.สิทธิบรูณ์ ศริิพรอัครชัย   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  

4.  พฤติกรรมของคานแบบ Castellated Beams ภายใต้แรงกระท าแบบจดุ  
  รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

5.  ผลของโลหะหนักที่มีต่อการย่อยสลายไดโคฟอลด้วยแลคเคส  
  นางสาวอภิญญา อ่อนสาร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ฌ 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 

วันพฤหัสบดีที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง U8 
 

เวลา 10. 30 - 12.00 น.   ประธาน : ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1.  การศึกษาทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยโครงงานฐานวิจัย    

 นายธัญกร อรญัโสต ิ  โรงเรียนกูจ่านวิทยาคม 
 

2.  การสร้างชุดการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องปลาดกุโดยการท าโครงงานฐานวิจัย  
  นางจิตติมา วัฒราช   โรงเรียนโคกสวา่งคุ้มวิทยานุสรณ ์
 

3.  ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครูของโรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปญัญา  
โรงเรียนสมเด็จพระญาณสงัวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560  

  นายเดชมณี เนาวโรจน ์  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
 

4.  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสเสริมด้วยชุดกิจกรรมฟิสิกส์ ต่อมโนมติการเคลื่อนที่ 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

  นายสันติ อินแสงแวง  โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 

5.  การศึกษาเชิงส ารวจรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑป์ลาดุกป๊อปและน้ าพริกปลาดุกทีส่่งผล 
ต่อความต้องการซื้อ  

 นายศุภชัย จันทร์งาม  โรงเรียนโคกสวา่งคุ้มวิทยานุสรณ ์

 

เวลา 13.00 - 14.30 น.   ประธาน : รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

6.  การรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสนามบิน จังหวัด
ขอนแก่น   

  นางสาวณรดิา รตันอัมพา  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 

7.  ระบบประเมินพัฒนาการของนักเรียนชั้นปฐมวัย กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ไทร    จังหวัด
มุกดาหาร  

  นายชุมพร หลินหะตระกูล   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

8.  บทบาทในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และสัดส่วนในการรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ของส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

  นางสาวดุจฤทัย ชัยอิทธิพร  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

9.  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านดอนเงิน ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
  รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิร ิ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 
 
 
 



12-13 กรกฎาคม 2561 |  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ญ 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้อง Ballroom AB 

 
เวลา 10.45- 12.00 น.    ประธาน : ดร.กติกา  สระมณอีินทร์  
        คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1.  การพัฒนาของว่างโปรตีนสูงโดยใชซู้คราโลสเป็นสารใหค้วามหวานแทนน้ าตาลส าหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
ที่มีปัญหาทางช่องปาก  

  นายอลงกต สิงห์โต    คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลยับูรพา 
 

2.  การศึกษาสถานการณ์และความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ต าบลเป้าหมายรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

  ผศ.ดร.สรุีย์ ธรรมิกบวร  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 

3.  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคแมวข่วนของเจ้าของแมวในอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี  
  นางสาวเบญจมาศ วงศ์สาล ี   คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
เวลา 13.00-14.30 น.    ประธาน : ดร.กติกา  สระมณอีินทร์  

     คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

4.  ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมความปลอดภัยของคนงานคัดแยกขยะ  
  นางสาวนิภาพร ค าหลอม    วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5.  ผลของการประยุกตใ์ช้รูปแบบการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

  นายอารี บุตรสอน   วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6.  การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของพนักงานสวนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  นางลักษณีย์ บุญขาว   วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

7.  ความรู้ ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  นางสาวจินตนา ศิรบิูรณ์พิพัฒนา   วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ฎ 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี” 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   ณ ห้อง U2 

 
เวลา 10.45- 12.00 น.    ประธาน : ผศ.ดร.ถนัดกจิ ชารีรัตน์ 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.  อิทธิพลของชนิดและปริมาณสารตัวเติมต่อการอ่อนตัวของความเค้นและพลังงานสูญหาย 

ของยางธรรมชาติวัลคาไนซ์  
 นายวัชรินทร์ สายน้ าใส  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
 

2.  ลักษณะเฉพาะของวัสดุชีวภาพที่เตรียมจากวัสดุผสมพอลิแลกติกแอซิด/ไฮดรอกซีอะพาไทต์  
 ดร.นวลละออง สระแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
 

3.  ปัจจัยที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์โดยสารอินทรีย์ในน้ าทิ้งของระบบเยื่อกรองแบบนาโน  
  นางสาวจันจิรา ดวงบุตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
เวลา 13.00- 14.30 น.    ประธาน : ผศ.ดร.ถนัดกจิ ชารีรัตน์ 

             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4.  การพัฒนาเกม “ผจญภัยในดาวมฤตยู”   
 ดร.ปิยะนันท์ พนากานต ์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

5.  การตัดสินใจเลือกสถานทีต่ัง้นิคมอุตสาหกรรมภายใต้หลายปัจจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 
แบบล้อมกรอบข้อมูล  

 นายนิรุทธิ์ วัฒนะแสง   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

6.  การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการอัคคีภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบล้อมกรอบข้อมูล  

 นายวัฒนา จันทะโคตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

7.  การจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน   
 ดร.บดินทร์ แก้วบ้านดอน  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี
 

8.  ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างของราชการส่วนท้องถิ่นไทยในเขตภาคเหนือ 
 นายบุญรักษ์ แวนบอเซอร ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาเกษตรศาสตร์” 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561      ณ ห้อง U3 

 
เวลา 10.45-12.00 น.   ประธาน : ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ  

    คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

1.  ผลของน้ ามันมะพรา้วต่อระบบสบืพันธุ์ของปลานิลเพศเมีย  
  Mr.Ricardo Manuel Pico Jorge คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

2.  ผลของแบคทีเรียบริเวณรากพืชต้านทานโลหะหนักต่อการส่งเสริมความยาวรากของข้าวฟ่างหวานใน
สภาวะที่มีโลหะหนัก  

  นางสาวสิระพร ขันถม  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล 
 

3.  การศึกษาสภาพการผลิต และศึกษาผลตกค้างของสารเคมีในผลผลิต และในเลือดของเกษตรกรผู้ผลติ
กะหล่ าปลใีนเมืองปากซอง แขวงจ าปาสัก, สปป.ลาว  

  ผศ.ดร.สภุาวดี แก้วระหัน  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

 
การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561      ณ ห้อง U3 
 
เวลา 13.00-14.00 น.    ประธาน : ศ.ดร.พงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ  

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

1.  การคัดเลือกสารสกัดหยาบจากดองดึง (Gloriosa superba L.) ชะมวง (Garcinia cowa Roxb.)และ
กันเกรา (Fagraea fragrans Roxb.) เพื่อยับยั้งการเจริญของแบคเรียแกรมลบและแกรมบวก นางสาว    
      นางสาวกันทิมา ทับทิมหิน    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

 

2.  ความสามารถในการย่อยเซลลูโลสของแบคทีเรียทนร้อน  
  ดร.สังวาลย์ แก่นโส   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

3.  อิทธิพลของความกระด้างในน้ าที่มีผลต่อการลดลงของฟลักซ์และการก าจัดด้วยกระบวนการนาโนฟิลเตรชัน
 นางสาวศุจีนันท์ สันติกลุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 
 
 
 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ฐ 
 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 

วันศุกร์ที่  13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561   ณ ห้อง U8 

 
เวลา 10.45-12.00 น.   ประธาน : ผศ.ดร.อุดม  ทิพราช 

  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.  ทัศนคติต่อน้ าดื่มบรรจุขวดและพฤติกรรมการบริโภคน้ าดืม่บรรจุขวดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
  นายพิศิษฐ์ ช านาญนา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

2.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจ าลองดีเอ็นเอส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6: กิจกรรม
การลงมือปฏิบัติบนฐานการสบืเสาะทางวิทยาศาสตร์  

  นางสาวศิรินันท์ สสีัน  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

3.  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องต่อมใต้สมองส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5: กิจกรรม 
การเรียนรู้แบบเกมบนฐานการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์   

 นางสาวยามลีะห์ ด าเตะ๊  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
 

4.  แนวทางการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ  

  นายวศิน โกมุท   คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
เวลา 13.00- 14.30 น.    ประธาน : ผศ.ดร.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 

    คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

5.  ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  นายปริวัฒน์ จันทร์ทรง  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

6.  การธ ารงอัตลักษณ์ความเป็นชาติและการต่อรองทางสังคมผ่านศาสนาของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ 
ในจังหวัดอุบลราชธาน ี 

  ดร.ณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์   คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

7.  ค าลงท้ายในภาษาถิ่นใต้ : กรณีศึกษาอ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
  นางสาวนิดาริน จลุวรรณ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

8.  บทบาทของวัดในจังหวัดราชบุรีในฐานะสื่อชุมชนเพ่ือการแบ่งปันภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ผศ.ดร.วนิดา ตรีสวสัดิ ์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

9.  ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงด า ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง  
จ.สุพรรณบุร ี  

  นางสาวพัชนี แสนไชย  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
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การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ : การวิจัยเชิงพ้ืนที่  ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 

การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ : ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 

การประกวดนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  : ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 

  



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ฒ 
 

สารบัญ 
 

             หน้า 
 
การตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ผา่น เฟซบุ๊ก ไลฟ์       1 
   นายจิระพงษ์ วรรณสุทธ์ิ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี     

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องพันธะเคมีในรายวชิาเคมี 1 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั   
นครราชสีมา 

  13 

   ดร.วิลาสินี สถิตเดชกุญชร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา     

การศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวทิยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นแบบจ าลอง เรื่อง การระเหย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

18 

   นางสาวณัฐนรี คณะเมือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชา ปฏบิัติการเคมี 1 เรื่อง สมดุลเคมี อาศัยการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชัน้ปทีี่ 1 หลักสตูร 
ครุศาสตรบัณฑิต 

28 

   ดร.จตุพล จันทร์ทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
   

การส ารวจความสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

36 

   นางสาวนรมน กิติวุฒิชูศิลป ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

การเรียนรู้เคมีผ่านการใช้ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลาย เร่ืองแบบจ าลองอะตอมของ
รัทเทอร์ฟอร์ด 

44 

   นางสาวธนัชชา ธวัชชัยด ารง 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  

การใช้การอุปมาร่วมกับตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมโนมติของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เร่ือง ผลของความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล 

56 

   นางสาวชมพูนุช วรภัทราทร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

  
 

การใช้แบบสะท้อนตนเอง (Self-Reflection) เพื่อพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5  

64 

   นายพิชัย ปัญญาสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

  
 

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดบัขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเปน็ศูนย์กลางที่มีต่อ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้าง
ของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

74 

   นางสาวชลธิชา พลชัย โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง เครือข่ายบา้นแก้งหนองสังข์ 
 

  
 

ปัจจัยท านายความตัง้ใจในการบริจาคโลหิตของนักศึกษามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 88 
   นางสาวสุภาพร ช่างค า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
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ความสามารถในการปฏิบตัิกิจวตัรประจ าวนัของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านวังดารา ต าบลวังทอง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 
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ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานของเกษตรกรไร่อ้อย ในหมู่บ้านแห่งหนึง่ อ าเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวล าภ ู

470 

   ผศ.สมเจตน์ ทองด า วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

 

  
 
 



12-13 กรกฎาคม 2561 |  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ท 
 

สารบัญ 
 
      หน้า 
ผลของการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล 

484 

   นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาช ู คณะพยาบาลศาสตร์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

  
 

การสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับป้องกันการล้มในผูสู้งวัย 492 
   นายเตชภณ ทองเติม คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
 

วิจัยถอดบทเรียนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี การรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก กรณีศึกษาอ าเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี

503 

   นางสาวจารุวรรณ ชุปวา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลบัอุบลราชธาน ี
 

  
 

การพัฒนาเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุภาพที่ผสมสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทอง 509 
   นายน าพล แปนเมือง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

 

  
 

ผลของน้ าหมักสมนุไพรต่อการยบัยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum 517 
   ดร.ภาวิณี ศลิาเกษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย ์

 

  
 

ฤทธิ์ความเป็นพษิของสารสกัดหยาบเอทานอลจากแก่นขี้เหล็กเลือดต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เพาะเลี้ยงชนิด K562 

524 

   ดร.สุรยิัน สุขต ิ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ ์
 

  
 

ความชุกและแบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดของผูป้่วยที่เข้ารับการบ าบัดยาเสพติด  
แผนกผู้ป่วยนอก  กรณีศึกษาโรงพยาบาลธญัญารักษ์อุดรธาน ี

532 

   นางสาวกรรณิกา นามหย่อง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

  
 

การศึกษาระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีนกับการเกิดโรคจิตเวช   543 
   นายกิจวัฒ นาถวิล คณะแพทย์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

  
 

การศึกษาสัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการโรงพยาบาลธัญญารกัษ์
อุดรธาน ี

550 

   นางสาววรรณพร ประจันตะเสน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

  
 

การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี 
ในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอดุรธานี 

559 

   นางสาวเพชรี วิชากุล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  

ธ 
 

สารบัญ 
 

             หน้า 
  
คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านราษฎร์ส าราญ ต าบลท่าลาด อ าเภอ 
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

569 

   นายสิทธิชัย ใจขาน วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  

 

ความรู้และความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุมการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวงั (พาราควอต 
ไกลโฟเสต คลอร์ไพรีฟอส) ของชาวไร่แตงโม ต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

581 

   นางสาวศิรินันท์ บุญทศ วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  

 

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจราจรและการได้รบัความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตผิู้ประสบภัย 
จากรถ พ.ศ. 2535 ของผู้ป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลบ้านผอื จังหวัดอุดรธานี 

589 

   นางสาววรรษมล โศกส ี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 

ความสามารถในการย่อยเซลลูโลสของแบคทีเรียทนร้อน              598 
    นางสาวสังวาล แก่นโส     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 
ภาคผนวก 
  

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง  แต่งตั้งกองบรรณาธิการการประชุมวชิาการระดับชาติ มอบ.วิจัย  
    คร้ังที่ 12 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 
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การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน เฟซบุ๊ก ไลฟ์ 
 
 
 

Purchasing Decision On Online Products Through Facebook Live 
จิระพงษ์ วรรณสุทธ์ิ1 และ ปวณีา ค าพุกกะ2*   

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบรหิารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่มีประสบการณ์ซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ จ านวน 415 คน 
เครื่องมือที่ใช้วิจัยได้แก่ แบบสอบถามโดยมีความเชื่อมั่นที่ 0.92 - 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ 
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สมการถดถอย
เชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ได้ร้อยละ 71  
 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจซื้อ, สินค้าออนไลน์, เฟซบุ๊ก ไลฟ์, การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี  
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the influence of technological innovations 

adoption on purchasing decision making in online products through Facebook Live. The samples 
were 415 peoples. Who had experience of purchasing products through Facebook Live. The 
research instrument was the questionnaire with a reliability of 0.92 -  0 . 9 4 . The statistics used in 
data analysis consisted of Frequency, Mean, Standard Deviation and Simple Linear Regression 
Analysis. 

The research results show that the adoption of technological innovations significantly affect 
the purchasing decision on online products through Facebook Live at the statistical level of 0.01. 
This can illustrate alternation of the purchasing decision on online products through Facebook Live 
by 71 percent. 
 

Keywords :  Purchasing Decision, Online Products, Facebook Live, Adoption of  
         Technological Innovations 
 
บทน า 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และโทรคมนาคมได้พัฒนาไปจนถึงยุคแห่งการหลอมรวม
เทคโนโลยี (Convergence Technology) ท าให้เกิดสื่อใหม่ (New Media) เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
และได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของผู้คนในสังคมเป็นผลให้จ านวนผู้ใช้ สื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งผู้ใช้ยังมีเสรีภาพในการก าหนดเนื้อหาและรูปแบบการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ผ่านช่องที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น (ส านักงาน กสทช, 2558) 



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์
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จากการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559  พบว่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคน
ไทยในทุกช่วงเวลาสูงขึ้นมากกว่าปี 2558 ซึ่งกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ได้แก่ การใช้บริการโซเชียล
เน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) อินสตาแกรม (Instagram) และไลน์ (Line) คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ 82.7 
ของการใช้งานทั้งหมด (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) ในด้านการค้าขายออนไลน์ก็ได้รับความ
นิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน เนื่องจากผู้บริโภคมีความมั่นใจและมีทัศนคติที่ดีในการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น 
ท าให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการซื้อขาย
ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) บริการตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ (E-Marketplace) 
หรือแอปพลิเคชัน (Application) (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560)  

เฟซบุ๊ก (Facebook) เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีผู้ใช้งานกว่า 1,930,000,000 บัญชีทั่วโลก เฉพาะในประเทศ
ไทยมีจ านวนบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กมากถึง 47,000,000 บัญชี และมีแนวโน้นเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ เฟซบุ๊กจึงเป็นสื่อออนไลน์
ที่มีอิทธิพลมากในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันเฟซบุ๊กยังได้มีการพัฒนาฟังก์ชัน (Function) การใช้งานใหม่ๆ อยู่ตลอด 
เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายและการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของผู้บริโภค Thailandzocialawards, 
2018) 

เฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) เป็นฟังก์ชัน (Function) ใหม่ของเฟซบุ๊กที่ผู้ใช้งานสามารถท าการ
ถ่ายทอดสดเรื่องราวต่างๆ ผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยผู้ที่เป็นเพื่อนของผู้ใช้งาน หรือผู้ที่ติดตามเพจของเฟซบุ๊กจะสามารถ
ร่วมชมการถ่ายทอดสดนี้ไปพร้อมกันได้ ในเชิงธุรกิจ เฟซบุ๊ก ไลฟ์ ถือเป็นคุณสมบัติส าคัญของเฟซบุ๊ก ที่ช่วยให้แฟน
เพจของตราสินค้า ธุรกิจต่างๆ และผู้มีชื่อเสียง ได้แชร์เนื้อหาในรูปแบบการถ่ายทอดสดได้ อย่างง่ายดาย สิ่งนี้เป็น
เครื่องมือส าคัญตัวใหม่ที่จะท าให้การส่งเสริมการตลาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จุดเด่นของการถ่ายทอดสด (Live) ที่
แตกต่างจากการโพสต์วีดิทัศน์ทั่วไปคือ สามารถอ่านทุกข้อความของผู้ชมและตอบค าถามกลับได้ทันที การให้ความ
สนใจผู้ชม เรียกชื่อ ตอบค าถามจะเป็นการท าให้ผู้ชมรู้สึกเป็นคนพิเศษ ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า และยังเป็น
การสื่อสารแบบสองทาง ส่งเสริมให้คนอยากติดตามการถ่ายทอดสด (Live) ต่อไป (Readyplanet, 2018) 

เป็นที่น่าสังเกตุถึงพฤติกรรมการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีของผู้บริโภคในปัจจุบัน จากการที่ผู้ใช้งาน เฟ
ซบุ๊ก (Facebook) ประยุกต์ฟังก์ชั่นการถ่ายทอดสด (Live) มาน าเสนอสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ โดยผู้ขายสินค้าได้ตั้ง
กลุ่มถ่ายทอดสด (Live) การขายสินค้าเกิดการรวมตัวกันระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ ท าให้เกิดช่องทาง ทางการตลาด
ช่องทางใหม่ และจากการค้นคว้างานวิจัยของ (ปุลณัช เดชมานนท์, 2556; พิริณฎา หลวงเทพ, 2557; กัญญาภัค 
พันธุมจินดา , 2557 ; นภัสวันต์  ชมภูนุช , 2559 ; Ellisavet Keisidou et al., 2011 ; Mohammad Hossein 
Moshref Javadi et al., 2012 ; Man Kit Changa et al., 2004 ; Enrique Bigne´Alcaniz et al., 2008 ; Moez 
Limayem et al., 2008) ค้นพบว่าการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี (Adoption of Technological Innovation) 
มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าออนไลน์  

จากข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้งานเฟสบุ๊ก (Facebook) รวมถึงฟังก์ชั่น เฟสบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook 
Live) ข้างต้น อีกทั้งการใช้ชีวิตประจ าวันที่เร่งรีบ ปัญหาสภาพการจราจร และสภาพอากาศ ส่งผลให้ปัจจุบัน
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่การซื้อสินค้าออนไลน์มากข้ึน ท าให้เกิดโอกาสทางธุรกิจออนไลน์ แต่ในปัจจุบันมผีู้
ประกอบธุรกิจออนไลน์ทั้งที่ประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษา ปัจจัย
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ เพื่อให้ผู้
ประกอบธุรกิจการค้าได้รับรู้พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค และสามารถน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการเพิ่มช่องทางการน าเสนอสินค้าแก่ผู้บริโภคผ่านทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ต่อไป  

 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อศึกษาการยอมรบันวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live)  
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ทบทวนวรรณกรรม 
ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายของเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) ไดว้่า เฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) 

หมายถึง การถา่ยทอดสด (Live) ผ่านแอปพลิเคชัน แบบเรียลไทม์ (Real Time) โดยผู้ที่เป็นเพื่อนของผู้ใช้งานสามารถ
ร่วมชมการถ่ายทอดสดนี้ไปพร้อมๆกันได้  

การประยุ กต์ ใช้ เฟซบุ๊ ก  ไลฟ์  ( Facebook Live)  เพื่ อการตลาดช่ วย ใ ห้แฟน เพจ  (Fan Page)  
ของตราสินค้าธุรกิจต่าง ๆ และผู้ที่มีชื่อเสียง แชร์เนื้อหาในรูปแบบการถ่ายทอดสดได้ง่าย ซึ่งถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญ
ที่จะท าให้เกิดการส่งเสริมการตลาดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ  

กระบวนการในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เป็นล าดับขั้นตอนในการ ตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค โดยผ่านกระบวนการ 5 ขั้นตอน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545; อ้างใน สุนิสา นพคุณางกูล, 2552) 
กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกระหว่างทางเลือก ที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ การตัดสินใจต้องมีการ
ก าหนดปัญหาก่อนจึงจะตัดสินใจ และเมื่อตัดสินใจแล้วจึงจะน าไปปฏิบัติ  กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
(Consumer Buying Process) ถูกสนับสนุนโดยสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงอ านวยความสะดวกจาก
อินเทอร์เน็ต โดยมีความพร้อมแทรกอยู่ในทุกๆ ขั้นตอน (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2556: 182 – 183) ประกอบด้วย 5 
ขั้นตอน ดังนี้  

(1) การระบุความต้องการ (Need Recognition) เป็นกระบวนการเริ่มต้นโดยที่ผู้บริโภคยอมรับปัญหาของ
ตนเอง และตระหนักถึงความต้องการต่อตัวสินค้า  

(2) การค้นหาข้อมูล ( Information Search) เมื่อผู้บริโภครับรู้ปัญหาแล้ว จะพยายามหาข้อมูล เพื่อ
แก้ปัญหาของตนเองจากแหล่งต่างๆ  

(3) การประเมิน การต่อรอง และคัดเลือก (Evaluation, Negotiation and Selection) ผู้บริโภคน าข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับมาประกอบการตัดสินใจในการประเมินทางเลือกไว้ ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับตัวผู้บริโภ คเองและ
สถานการณ์รอบข้าง หรือทั้ง 2 อย่างประกอบกัน  

(4) การซื้อ การช าระเงิน และการจัดส่ง (Purchase, Payment and Delivery) ผู้บริโภคจะท าการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าตามที่ต้องการและได้ประเมินทางเลือกไว้ การซื้อจะโยงไปสู่การช าระเงินและการจัดส่งต่อไป โดยมี
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า การช าระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต การเก็บเงิน
ปลายทาง หรือช่องทางการช าระเงินอ่ืนๆ มีระบบการจัดส่งสินค้าและการติดตามสินค้า  

(5) การบริการหลังการซื้อและการประเมิน (After – Purchase Service and Evaluation) หลังจากการ
ใช้สินค้าแล้วผู้บริโภคจะท าการประเมินว่าสินค้าดังกล่าว สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับตนเองได้มากน้อยเพียงใด 
ถ้าผู้บริโภคเกิดความพอใจ เมื่อมีความต้องการอีก ผู้บริโภคจะท าการซื้อสินค้านั้นทันที  และในทางตรงกันข้ามถ้า
สินค้านั้นไม่สามารถแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการให้ผู้บริโภคได้ ผู้บริโภคย่อมเกิดความไม่พอใจและส่งผลให้ไม่
ซื้อสินค้านั้นในครั้งต่อไปได้ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model:TAM) เป็นทฤษฎีที่คิดค้น
โดย Davis, Bagozzi & Warshaw (1989 อ้างใน ภัทราวดี วงศ์สุเมธ, 2556) ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดของ (The 
Theory of Reasoned Action: TRA) โดยจะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการยอมรับหรือการ
ตัดสินใจใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของ
ผู้ใช้ ได้แก่ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ 
(Perceived Usefulness) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี  (Behavioral 
Intention) มีทั้งสิ้น 3 ปัจจัย ได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) การรับรู้ประโยชน์ที่
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เกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness) และทัศนคติ (Attitude) ซึ่งในท้ายที่สุดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยีจะส่งอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้ และใช้งานจริงของเทคโนโลยี 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ จึงน ามาสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยคือ การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีมีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมี
นัยส าคัญทางสถิติทั้งหมด ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลสรุปตัวแปรจากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ล าดับ ผู้วิจัย (ปี) 
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1 ปุลณัช เดชมานนท์ (2556)       
2 พิริณฎา หลวงเทพ (2557)       
3 ภัทรา รอดด ารง (2559)       
4 กัญญาภัค พันธุมจินดา (2557)       
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5 นภัสวันต์ ชมภูนุช (2559)       
6 Ellisavet Keisidou et al. (2011)       

7 Mohammad Hossein Moshref 
Javadi et al. (20012) 

      

8 Man Kit Changa et al. (2004)       

9 Enrique Bigne´Alcaniz et al. (2008)       
10 Moez Limayem et al. (2008)       
 รวม 3 3 6 7 9 5 

หมายเหตุ  หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติ  
จากตารางที่ 1 เป็นการสรุปตัวแปรจากงานวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ

สินค้าออนไลน์ จ านวน 10 เรื่อง โดยมีตัวแปรที่มีนัยส าคัญ คือ การรับรู้ การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี และส่วน
ประสมทางการตลาด จากตารางข้างต้นท าให้เห็นว่า ตัวแปรการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี ส่งผลการตัดสินใจซื้อ
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สินค้าออนไลน์มากที่สุดจากตัวแปรทั้งหมด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา ตัวแปรการยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยี และจากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยเลือกใช้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology 
Acceptance Model: TAM) ของ Davis, Bagozzi and Warshaw (1989; อ้างอิงจาก ภัทราวดี วงศ์สุเมธ, 2556) 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทของงานวิจัยในครั้งนี้ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้วิจัยพัฒนากรอบแนวความคิดการวิจัย โดยมีตัวแปรอิสระคือ การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี ส่วนตัว
แปรตามคือ การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีประสบการณ์การซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ 
(Facebook Live)  

1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่มีประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ 
(Facebook Live) จ านวน 400 คน ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จริงจ านวน 415 คน และได้อนุโลมใช้จ านวน
บัญชีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กในประเทศไทยทัง้หมดในการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอยา่ง
ทั่วไป (ปวีณา ค าพุกกะ, 2556) มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% แสดงสูตรดังนี้ 

สูตร  𝑛 =
N

1+n𝑒2
 

 
เมื่อ  N = จ านวนบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ในประเทศไทยทั้งหมด      

N = ขนาดตัวอย่าง 
e = ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ ในที่นี้เท่ากับ 0.05 

จ านวนบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊ก ในประเทศไทยทั้งหมด 38,000,000 คน (Thoth Zocial Co.,Ltd., 2560) 
 

𝑛 =
N

1+n𝑒2
 =

38000000

1+38000000(0.05)2
 = 399.99 

 
n   =  400 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคดิ
การวิจัยที่ก าหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้                                                                                                                                                            

ตัวแปรอิสระ (Independent) Variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี 
(Adoption of Technological Innovation) 

การตัดสินใจซื้อ 

สินค้าออนไลน์ 

ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) 

แทน

ค่า 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี  

  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live)  
  2.2 การทดสอบเครื่องมือ มีการน าแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปหาความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและภาษาที่ใช้ ด้วยวิธีค านวณหาดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ ( Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ก่อนน าไปทดลองใช้ทดลอง (Tryout) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหา
คุณภาพรายข้อ (Item Total Correlation) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในแต่ละส่วน โดยการค านวณค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคจะต้องมากกว่า 0.70 จึงจะถือว่า
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553)  
 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค จากการ Try Out และจากการเก็บจริง 

 
ตัวแปร 

 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

 
ค่า IOC 

ค่าความเชื่อมั่น 
 

Try Out 30 ชุด 
 

เก็บจริง 415 ชุด 
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี 8 1.00 0.71 0.92 
การตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน ์ 9 0.93 0.88 0.94 

รวม 17 0.96 0.79 0.93 
 
  จากตารางที่ 2 แสดงค่าความเชื่อมั่นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจากการ Try Out จ านวน 
30 ชุด และการเก็บข้อมูลจริงจ านวน 415 คน ซึ่งการ Try Out และการเก็บจริง พบว่า การยอมรับนวัตกรรม
เทคโนโลยี ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ 0.71 และ 0.92 ตามล าดับ และตัวแปรการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุก๊ ไลฟ์ (Facebook Live) ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคจาก เท่ากับ 0.88 และ 0.94 
ตามล าดับ ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคมีค่ามากกว่า 0.70 ถือว่าใช้ได้ 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 การวิ เคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี่  
(Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยายลักษณะส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

3.2 การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analysis) ได้แก่ วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis :SRA) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่ามีความสัมพันธ์มากน้อย
เพียงใด ตัวแปรอิสระมีผลต่อตัวแปรตามหรือไม่โดยบอกเป็นทิศทางและขนาดของความส าคัญ ซึ่งก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พ ร ร ณ น า  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  จ า น ว น ร้ อ ย ล ะ  ค่ า เ ฉ ลี่ ย  แ ล ะ ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น 
ในการอธิบายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.18 และเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 24.82 มีอายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 31 ปี ประชากรส่วนใหญ่คือกลุ่มเจเนอเรชันวาย (Y) และประชากรกลุ่ม
เจเนอเรชันแซด (Z) รวมกันคิดเป็นร้อยละ 67.7 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.52 
รองลงมาคือระดับต่ ากว่าปริญญาตรีคิดเป็น  ร้อยละ 27.71 และระดับสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 12.77 อาชีพ
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ที่มากที่สุดคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจรวมกัน คิดเป็นร้อยละ 36.39 รองลงมาคือ อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนคิดเป็นร้อยละ 35.66 นักเรียน/นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 35.66 และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือ
อาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 13.01 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001–30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
32.77 รองลงมาคือช่วง 30,001–40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.69 มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
21.89 ช่วง ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.28 และช่วง 10,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.94 ช่วง 
40,000 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.33 ผู้ตอบแบบสอบถาม เคยซื้อสินค้าผ่าน เฟซบุ๊ก Facebook และเฟซบุ๊ก ไลฟ์ 
(Facebook Live) โดย ซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ครั้งแรกปี 2559–2560 จ านวนครั้งในการซื้อมากสุด 5-8 ครั้ง/
เดือน คิดเป็นร้อยละ 44.34 รองลงมาคือ 1-4 ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 38.07 และมากกว่า 9 ครั้งขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 17.59 สินค้าที่นิยมซื้อสูงสุดคือเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายคิดเป็นร้อยละ 25.99 รองลงมาคือกระเป๋า คิดเป็นร้อย
ละ 15.41 อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไอทีคิดเป็นร้อยละ 12.36 งบประมาณต่อเดือนในการซื้อสินค้ามากที่สุดคือ 501–
1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.10 รองลงมาคือ 1,001–2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.37 ใช้จ่ายไม่เกิน 500 บาท คิด
เป็นร้อยละ 20.24 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  จ านวนและร้อยละของลักษณะส่วนบุคคล 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
รวม 

 
103 
312 
415 

 
24.82 
75.18 

100.00 
อายุ 
      Gen Y และGen Z  (อายนุ้อยว่า35 ปี) 
      Gen B และGen X (อายุ 35ปีขึ้นไป) 
รวม 

Mean = 30.84 
281 
134 
415 

SD = 8.759 
67.71 
32.29 
100 

ระดับการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตร ี
   ปริญญาตร ี
   สูงกว่าปริญญาตร ี
รวม 

 
115 
247 
53 
415 

 
27.71 
59.52 
12.77 

100.00 
อาชีพ 
   ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ 
   พนักงานบริษัทเอกชน 
   ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   นักเรียน/นักศึกษา 
   รวม 

 
54 
148 
151 
62 
415 

 
13.01 
35.66 
36.39 
14.94 

100.00 

เคยซื้อสินค้าผ่าน เฟซบุ๊ก  415 100.00 

เคยซื้อสินค้าผ่าน เฟซบุ๊ก ไลฟ์  415 100.00 

ซื้อสินค้าผา่น เฟซบุ๊ก ไลฟ์ ครั้งแรก 
    2559 
    2560 

 
168 
247 

 
40.48 
59.52 
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ลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
รวม 415 100.00 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   ไม่เกิน 10,000 บาท 
   10,001 – 20,000 บาท 
   20,001 – 30,000 บาท 
   30,001 – 40,000 บาท 
   40,001 – ขึ้นไป 
   รวม 

 
80 
62 
136 
90 
47 
415 

 
19.28 
14.94 
32.77 
21.69 
11.33 

100.00 
 

 
1.2 การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.62 – 4.83 โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ในปัจจุบนั
นั้นเป็นเรื่องง่าย (x̄ = 4.83) รองลงมาคือ การซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ จะช่วยให้ซื้อสินค้าได้ถูกต้องตามความ
ต้องการ (x̄ = 4.76) ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี 

การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 

1.การซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ ์(Facebook Live) 
จะช่วยให้ท่านซื้อสินคา้ได้ถูกต้องตามความต้องการ 

4.76 0.539 มากที่สุด 

2. การซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) จะท าให้ทา่น
สอบถามหรือทราบข้อมูลของสินค้าได้อยา่งละเอียดและถูกต้อง
อย่างทันท ี

4.69 0.604 มากที่สุด 

3. การซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live)       จะท าให้
ท่านได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 

4.72 0.556 มากที่สุด 

4. การซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live)            ใน
ปัจจุบนันัน้เป็นเร่ืองง่าย 

4.83 0.418 มากที่สุด 

5. การซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live)            มี
ขั้นตอนที่ไม่ยุง่ยาก 

4.78 0.497 มากที่สุด 

6. การซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live)          เมือ่
เปรียบเทียบดา้นราคาแล้ว มีราคาถูกกว่าการซื้อทาง      เฟซบุก๊
ปกติหรือเว็บไซต์ทั่วๆ ไป 

4.62 0.692 มากที่สุด 

7. การซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) ท าให้ท่าน
ได้รับสนิค้าหรือบริการที่ตรงตามความต้องการของท่านมากกว่า
ช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ 

4.70 0.578 มากที่สุด 
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การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

ระดับ 

8. การซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) ท าให้ท่านมี
ทางเลือกเก่ียวกับผู้ขายสนิค้าทีม่ีความน่าเชื่อถือมากกว่าผู้ขาย
สินค้าทางเฟซบุ๊กปกต ิ

4.68 0.605 มากที่สุด 

รวม 4.7220 0.452 มากที่สุด 
 
1.3 การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊ก ไลฟ์ 

 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ของกลุ่มตัวอย่างโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.69 – 4.76 โดยข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เทคโนโลยีและการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบันของท่านมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (x̄ = 4.76)  รองลงมาคือ การ
ให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน และการบรรยายคุณสมบัติของสินค้าอย่างชัดเจน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ ความง่ายในการเลือกซื้อสินค้า ความหลากหลายของผู้ขาย และความ
สะดวกในการช าระเงิน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ และความน่าเชื่อถือของผู้ขายส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (x̄ = 4.75) ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานการตัดสนิใจซื้อสินค้าผา่นเฟซบุ๊ก ไลฟ์  

การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ ์
ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 
ระดับ 

1. เทคโนโลยีและการด าเนนิชีวติในปัจจบุันของท่านมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลนผ์่านเฟซบุ๊ก ไลฟ ์(Facebook Live) 

4.76 0.556 มากที่สุด 

2. ค าแนะน า ค าบอกเล่า ค าชีช้วนของคนที่เคยซื้อสินค้าผ่าน            เฟ
ซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) สง่ผลต่อการตัดสนิใจซื้อสินคา้ของท่าน 4.69 0.588 มากที่สุด 

3.การแสดงความคิดเห็นของลูกค้าเก่าขณะท าการไลฟ์ (Live)             มี
ผลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้าของท่าน 

4.74 0.561 มากที่สุด 

4. ท่านมักจะค้นหา เปรียบเทียบราคาสนิค้าของแต่ละผู้ขาย และ
เปรียบเทียบราคาขายที่ต่ ากว่าที่คาดไว้ ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) 

4.71 0.587 มากที่สุด 

5. การให้ข้อมูลสินค้าตัวใหม่ แบบใหม่ เทรนใหม่ และการแจ้งเวลาการ
ถ่ายทอดสดที่เหมาะสมกับชีวติประจ าวนัของแต่ละทา่น ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) 

4.73 0.543 มากที่สุด 

6. การให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน และการบรรยาย
คุณสมบัติของสินคา้อย่างชัดเจนส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้าออนไลน์ผา่น
เฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) 

4.75 0.549 มากที่สุด 

7. ความง่ายในการเลือกซื้อสินคา้ ความหลากหลายของผู้ขาย         และ  
ความสะดวกในการช าระเงิน มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้าผ่าน     เฟซบุ๊ก 
ไลฟ์ (Facebook Live) 

4.75 0.515 มากที่สุด 



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

 

 10 

การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ ์
ค่าเฉลี่ย 

( x ) 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD) 
ระดับ 

8. การมีช่องทางติดต่อสื่อสารกับผู้ขายได้โดยตรง เช่นการเขียนความเพื่อ
สอบถามข้อมูลสินคา้และวธิีการช าระเงินต่างๆในขณะไลฟ์ (Live)  ได้ทนัที
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้าออนไลนผ์่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์      (Facebook 
Live) 

4.73 0.567 มากที่สุด 

9. ความน่าเชื่อถือของผู้ขายเช่นการแสดงหลักฐานการส่งสนิค้าถึงลูกค้า รูป
โปรไฟล์กับหน้าผู้ขายขณะไลฟ์เป็นคนเดียวกนั หรือการเขียนความคิดเห็น
เมื่อลูกค้าได้รับสินคา้แล้ว ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ผ่านเฟ
ซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) 

4.75 0.522 มากที่สุด 

รวม 
 

4.73 
 

0.462 มากที่สุด 

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
 
ตารางที่ 6  การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายของการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
      ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์  

การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี b SE b Beta t - Test p - value 
ค่าคงที ่ 0.68 0.13  5.26 0.00 
การตัดสินใจซื้อสินคา้ออนไลน์ผา่นเฟซบุ๊ก ไลฟ์  0.86 0.03 0.84 31.51** 0.00 
R = .840, R2 = 0.71, Adjust R2 = 0.71, SEE = 0.71, F = 992.71, Sig. of F = 0.00 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก 

ไลฟ์ โดยมีค่า F เท่ากับ F = 992.71 มีค่า Sig of F เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า การยอมรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยี มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยที่
การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสามารถอธิบายการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ได้ร้อยละ 71 ส่วนค่า
สัมประสิทธิ์วิเคราะห์ความถดถอย (Regression Analysis) ของการยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยี มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ มีค่าเท่ากับ 0.84 โดยมีค่า p – value เท่ากับ 0.00 แสดงว่าการยอมรับ
นวัตกรรมเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ถูกต้องตามความต้องการ เช่น ผู้ขายได้แจ้ง
คุณภาพสินค้าที่ตรงกับความต้องการ ท าให้ทราบข้อมูลของสินค้าได้อย่างละเอียดและถูกต้องอย่างทันทีทันใด หรือ
ผู้ขายได้บอกถึงมาตรฐานของสินค้า เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (สมอ.) หรือ อย. โดยผู้ซื้อสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าได้ทันทีผ่านช่องแสดงความคิดเห็น (Comment) ขณะท าการถ่ายทอดสด (Live) ได้ ท าให้
การซื้อสินค้าเป็นเรื่องง่าย ทั้งนี้ในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งจะมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพียงแคผู่้ซื้อแจ้งยืนยัน (Confirm = 
CF) แจ้งที่อยู่ และโอนเงิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบด้านราคาแล้ว จะถูกกว่าการซื้อทางเฟซบุ๊กปกติหรือเว็บไซด์ทั่วไป 
เพราะผู้ซื้อสามารถต่อรองราคาได้ทันที และผู้ขายได้บอกถึงราคาที่เหมาะสมกับปริมาณ ขนาดของสินค้า เช่น การ
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ขายสินค้าราคาตามไซส์ที่แตกต่างกัน อีกทั้งผู้ซื้อได้รับสินค้าที่ตรงตามความต้องการมากกว่าช่องทางออนไลน์อ่ืนๆ 
เนื่องจากผู้ขายได้แสดงหรือโชว์ให้เห็นรูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ของสินค้าได้อย่างชัดเจน โดยการวัดขนาด ชั่ง
น้ าหนักและลองสินค้าให้ดู ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ท าให้ผู้ซื้อสินค้าเกิดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับผู้ขายมากกว่าผู้ขาย
สินค้าทางเฟซบุ๊กปกติ โดยดูจากจ านวนผู้ติดตาม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนภัสวันต์ ชมภูนุช (2559) ที่พบว่า 
การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mohammad Hossein Moshref Javadi et al. (2012) และ 
Enrique Bigne´Alcaniz et al. (2008) ที่พบว่าความสนใจในนวัตกรรมของแต่ละบุคคลส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าออนไลน์ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Man Kit Changa et al. (2004) ที่พบว่าการสร้าง
นวัตกรรมที่เฉพาะเจาะจงแบบมีขอบเขตส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
เช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้และการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้ประกอบธุรกิจการค้าแบบออฟไลน์ (Offline) ที่สนใจที่จะเพิ่มช่องทางการค้าแบบออนไลน์ (Online) 
สามารถศึกษาพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของผู้บริโภคจากงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการเพิ่มช่องทางการน าเสนอสินค้า ให้แก่ผู้บริโภคในแบบออนไลน์ (Online) ผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) 
และผู้ประกอบธุรกิจการค้าแบบออนไลน์ (Online) ในช่องทางอ่ืนๆ จะได้รับรู้พฤติกรรมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีของ
ผู้บริโภคจากงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มช่องทางแบบถ่ายทอดสดในการน าเสนอสินค้า
ให้แก่ผู้บริโภคผ่านเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พันธะเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน โดยใช้แบบเรียนเสริมทักษะ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ านวน 20 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบสุ่มเลอืก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบเรียนเสริมทักษะและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะเคมี 
วิธีการทดลองท าโดยแบ่งนักศึกษาเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 10  คน เรียนด้วยวิธีปกติ (กลุ่มที่ 1) และเรียนด้วยวิธีปกติ
ควบคู่กับแบบเรียนเสริมทักษะ (กลุ่มที่ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
มาตรฐานที  

 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พันธะเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบปกติควบคู่กับแบบเรียนเสริมทักษะ คะแนนก่อนเรียนของกลุ่มที่ 1 และ 2 มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.50 และ 7.20 คะแนน ตามล าดับ คะแนนหลังเรียนของกลุ่ม 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ย 5.50 และ 8.20 
ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่าหลังเรียนของกลุ่มที่ 2 สูงกว่าหลังเรียนของ
กลุ่มที่ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 ค าส าคัญ  : วิจัยในชั้นเรียน  บทเรียนเสริมทักษะ  พันธะเคมี  

 
Abstract 

This classroom action research aimed to compare the academic achievement in Chemistry 
1 on the topic of Chemical Bonding for the first year Home Economics Program students between 
the conventional lesson (Group1) and conventional with supporting skill lesson (Group 2) in both 
pre- and post-test scores. The results of t-test from the two groups were also compared.  

   The research found that the achievement of Chemical Bonding of First Year Students in 
Public Health With regular teaching and learning in combination with skill lesson. The pre-test 
scores for groups 1 and 2 were 7.50 and 7.20, respectively. The post-test scores for groups 1 and 2 
were 5.50 and 8.20, respectively. And when compared between achievement. After the study, the 
second group was significantly higher than that of the first group at the .05 level, which was in line 
with the assumptions. 
 
Keywords  :  classroom research, skills lesson, chemical bonding 
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บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  
คิดอย่างมีเหตุผล หลักการ และเป็นระเบียบแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน ท าให้
สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล น าไปสู่ความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างมีความสุข ยิ่งในยุคศตวรรษที่ 21 ที่ต้องใช้หลายส่วนมาเชื่อมโยงกันเพื่อให้ทันโลก ทันเหตุการณ์ ดังนั้น
กระบวนการคิดอย่างนักวิทยาศาสตร์จึงมีส่วนส าคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก  
 จากการเล็งเห็นของรัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุว่า การจัดการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเสริม ถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม  
ตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) โดยครูหรือผู้สอนควรทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ เป็นผู้
กระตุ้น และสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , 
2543) นอกจากนี้ แบบเรียนหรือวิธีการสอนยังเป็นสิ่งส าคัญต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพราะแบบเรียนท าหน้าที่
ถ่ ายทอดความรู้  ความเข้ า ใจ  ใ ห้แก่ผู้ เ รี ยนโดยตรง  กระตุ้ น ใ ห้ เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการคิด 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) แบบเรียนที่อธิบายง่าย อ่านได้เข้าใจ และสามารถน ามาอ่านทบทวนได้ตลอด สามารถ
ท าให้นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการเก็บข้อมูลในห้องเรียน วิชา เคมี 1 ในภาคการเรียนที่ 
1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 พบว่า ผลการทดสอบของนักศึกษาในรายวิชาเคมี 1 อยู่ในเกณฑ์ต่ าและยังเป็นปัญหา
อยู่ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่เขียนการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันในการเกิดพันธะไม่ได้ ส่งผลให้นักศึกษาไม่เข้าใจในเนื้อเร่ือง
ต่อ ๆ ไปไม่ว่าจะเป็นหัวข้อพันธะเคมี โครงสร้างอะตอม การเกิดปฏิกิริยา เป็นต้น โดยพันธะเคมีเป็นเนื้อหาที่มีความ
เป็นนามธรรม เนื่องจากเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารทั้งในระดับอะตอมหรือโมเลกุล ซึ่งไม่สามารถมองเห็นจึงท าให้
ยากต่อการท าความเข้าใจ และนอกจากนี้การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนวิชาเคมี พบว่าเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างการเรียนแบบบรรยายตามทฤษฎีกับการเรียนที่ใช้สื่อการสอน หรือให้นักศึกษาทบทวนบทเรียน
หลังการเรียนแบบบรรยาย  นักศึกษาสามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จากสภาพปัญหาดังกล่ าวข้างต้น 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน (ประภาพรรณ เส็งวงศ์ , 2550 และหญิงใหญ่ ไอกีร่า, 2553) 
เกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560 โดยใช้แบบเรียนเสริมทักษะ เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า การสอนโดยใช้แบบเรียนเสริมทักษะนักศึกษาสามารถ 
ค่อย ๆ อ่านและท าความเข้าใจในบทเรียนมากได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ของนักศึกษา และเป็นการปรับพฤติกรรมการเรียนที่เหมาะสมของนักศึกษาต่อไป ซึ่งในอนาคตผู้วิจัยต้ องการ
ปรับปรุงและพัฒนาเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ต่อไป   
 
วิธีการวิจัย 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
    กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มเลือก 
จากนั้นแยกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน กลุ่มแรกเรียนโดยวิธีปกติ กลุ่มที่สอง เรียนโดยวิธีปกติควบคู่ไปกับบทเรียน
เสริมทักษะ  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านวิชาการ รวมทั้งสมรรถภาพ

ของสมองด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้า การอบรม การสั่งสอน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ 
    แบบเรียนเสริมทักษะ เป็นสรุปเนื้อหาพร้อมยกตัวอย่างอย่างง่าย และมีแบบฝึกหัดให้หัดท าเพิ่มเติม 

ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาการเรียน การสอน เป็นส่วนส าคัญในการท าให้นักศึกษาเกิดความช านาญ 
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และความคล่องแคล่วในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสามารถท าให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการเรียนการสอนมากข้ึน (เกรียงไกร เพชรเสถียร, 2553) 

    เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบเรียนเสริมทักษะ 
(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2536) 

3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามาตรฐานที (t-test) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
    การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    ผู้วิจัยได้ด าเนินการเสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบเรียนเสริมทักษะ ตามล าดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 
    4.1 ศึกษาค าอธิบายรายวิชาเคมี 1 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวแนวการสอน โครงสร้าง 

เวลาเรียน การวัดผลและประเมินผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
     

           4.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อวางโครงสร้างและก าหนดพฤติกรรมที่ต้องการวัด
ของแบบทดสอบ  

             4.3 สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้ครอบคลุมเนื้อหาตาม
พฤติกรรม จ านวน 10 ข้อ  

             4.4 น าแบบทดสอบทดสอบก่อนเรียนกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัย
ราชภฏันครราชสีมา กลุ่มทดลอง 2 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน รวม 20 คน เพื่อท าการศึกษาวิจัย 

             4.5 สอนแบบปกติ  
             4.6 แจกบทเรียนเสริมทักษะให้นักศึกษากลุ่มที่สอง เพื่อน ากลับไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง 

           4.7 ทดสอบหลังเรียน กับนักศึกษากลุ่มเดิมทั้ง 20 คน 
           5. วิเคราะห์ข้อมูล 
                5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบเรียนเสริมทักษะ 
                5.2 ชี้แจงให้นักศึกษาได้รับทราบเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด เนื้อหาที่เรียน และ
วัน เวลาที่เรียน และประเมินผล ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 ชั่วโมง 
                5.3 ทดสอบก่อนเรียน 
                5.4 ด าเนินการสอนแบบปกติ กับนักศึกษาทั้งชั้นเรียนและกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มเลือก ท้ายชั่วโมงแจก
แบบเรียนเสริมทักษะให้นักศึกษากลุ่มที่ 2 เพื่อให้น าไปศึกษาด้วยตนเอง 
                5.5 ทดสอบหลังเรียน 
                5.6 เก็บรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

   
ผลการวิจัย 
     การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี 1 เร่ือง พันธะเคมี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จ านวน 20 
คน ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พันธะเคมี ก่อนและหลังการเรียนปกติและศึกษาเพิ่มเติมด้วย
แบบเรียนเสริมทักษะ โดยเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน ในคร้ังนี้มีผลการวิเคราะห์แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติก่อนเรียนและหลังเรียน และ 
กลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติร่วมกับบทเรียนเสริมทักษะ 

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบค่ามาตรฐานที (t – test) หลังเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติกับกลุ่มที่เรียน
ปกติร่วมกับแบบเรียนเสริมทักษะ 
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ตอนที่  1 ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติก่อนเรียนและหลังเรียน และ 
กลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติร่วมกับบทเรียนเสริมทักษะ  
            ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มทีเ่รียนด้วยวิธีปกติก่อนเรียนและหลังเรียน และ กลุ่ม
ที่เรียนด้วยวิธีปกติร่วมกับบทเรียนเสริมทักษะ แสดงดังตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติก่อนเรียนและหลังเรียน และ  
     กลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติร่วมกับบทเรียนเสริมทักษะ 

กลุ่มที่เรียนแบบ 
ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบน (S.D.) t - test Sig. 

ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อน - หลังเรียน 
ปกติ* ( 10คน) 7.5 5.5 0 1.50 3.43075 .012 
เรียนร่วมแบบเรียน** ( 10คน) 7.2 8.2 1.89 3.19 -1.46400 .177 
หมายเหตุ   *คือกลุ่มที่ 1   **คือกลุ่มที่ 2 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติและเรียนร่วมกับบทเรียนเสริมทักษะมีความรู้
พื้นฐานไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยกลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบก่อนเรียน 7.5 กลุ่มที่ 2 คือ 7.2 ส่วนค่า
เบี่ยงเบนกลุ่ม 1 และ 2 คือ 0 และ 1.89 ตามล าดับ ดังนั้นจึงสามารถน านักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบวิธีการ
สอนระหว่างการสอนด้วยวิธีปกติกับการเรียนร่วมกับแบบเรียนเสริม  

 เมื่อทดสอบหลังเรียนจะเห็นว่าทั้ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยค่าเฉลี่ยกลุ่ม 1 และ 2 คือ 5.5 
และ 8.2 ตามล าดับ ส่วนค่าเบี่ยงเบนกลุ่ม 1 และ 2 คือ 1.50 และ 3.19 ตามล าดับ โดยกลุ่ม 1 มีค่า t – test ก่อน
เรียนและหลังเรียน คือ 3.43075 (Sig. > .05) มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ .05 ส่วนกลุ่มที่ 2 มีค่า t 
– test ก่อนเรียนและหลังเรียน คือ -1.464 (Sig. ≤ .05) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ จะเห็นว่าการสอนทั้งวิธีปกติและ
เรียนร่วมกับแบบเรียนเสริมทักษะนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่าง
กัน ดังนั้นท าการเปรียบเทียบค่า t – test ของนักศึกษา 2 กลุ่ม ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่ามาตรฐานที (t – test) หลังเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติกับกลุ่มที่เรียนปกติ 
   ร่วมกับแบบเรียนเสริมทักษะ 
 ผลการเปรียบเทียบค่ามาตรฐานที (t – test) หลังเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติกับกลุ่มที่เรียนปกติ
ร่วมกับแบบเรียนเสริมทักษะ แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่ามาตรฐานที (t – test) หลงัเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกตกิับกลุ่มที่เรียนปกติ 
    ร่วมกับแบบเรียนเสริมทักษะ 

กลุ่ม t – test Sig. (2-tailed) 
ก่อนเรียน 

(กลุ่ม 1 และ 2) 
.340 .738 

หลังเรียน 
(กลุ่ม 1 และ 2) 

-2.299 .034 

   
 จากตารางที่ 2 พบว่า ค่า t – test ก่อนเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติกับนักศึกษาที่เรียนร่วมด้วย
แบบเรียนเสริมทักษะ ค่า t – test คือ .340 (Sig. > .05) จะเห็นว่ามีพื้นฐานความรู้ไม่แตกต่างทางสถิติส าหรับ



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 

 17 

นักศึกษา 2 กลุ่ม ส่วนค่า t – test หลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติกับนักศึกษาที่ เรียนร่วมด้วยแบบเรียน
เสริมทักษะ คือ -2.299 (Sig. ≤ .05) จะเห็นว่ามีพื้นฐานความรู้แตกต่างทางสถิติส าหรับนักศึกษา 2 กลุ่ม  
 ดังนั้นสรุปได้ว่า การเรียนเสริมหรือการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้แบบเรียนเสริมทักษะควบคู่กับการสอนด้วยวิธี
ปกติได้ผลดีกว่าสอนแบบวิธีปกติเพียงอย่างเดียว 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
     ผลการวิจัยในครั้งนี้ปรากฎว่า การใช้แบบเรียนเสริมทักษะ เรื่อง พันธะเคมี ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรพรหม อุตตวัฒนากุล (2547) พบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เร่ือง การประยุกต์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสรุปได้ว่าแบบเรียนเสริม
ทักษะที่ใช้ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมี 1 เรื่องพันธะเคมี แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักศึกษาต้องมีความ
สนใจที่จะฝึกฝน และเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของ Dewey (1963: 48) ที่ว่า การเรียนรู้
เกิดขึ้นได้จากการกระท า  
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การศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร ์
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เนน้แบบจ าลอง เรื่อง การระเหย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

A study of Grade 10 students’ Ability in Creating Scientific Model  
in Evaporation by Using Model-Centered Instruction Sequence 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง การระเหย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจ าลอง กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ที่ศึกษาในปีการศึกษาที่ 2/2560 จ านวน 28 คน ระเบียบวิธี
วิจัยเป็นแบบผสมผสาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ แบบวัดความสามารถในการส ร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ และ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การระเหย  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ 
จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งแสดงผลเป็นร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถใน
การสร้างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาดของนักเรียนก่อนเรียนอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 82) หลังเรียนอยู่ในระดับ
ดี (ร้อยละ 64 ) 2) ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติของนักเรียนก่อนเรียนอยู่ใน
ระดับพอใช้ (ร้อยละ 86) หลังเรียนอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 46) 3) ความสอดคล้องระหว่างภาพวาดและข้อความมโน
มติของนักเรียนก่อนเรียนอยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 92) หลังเรียนอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 49)นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 องค์ประกอบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้นักเรียนได้เก็บข้อมูลที่ได้จากการทดลองซึ่งแสดง
ปรากฏการณ์ในระดับมหภาค และข้อมูลที่เป็นภาพ 2 มิติ ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ซึ่งแสดงปรากฏการณ์ในระดับ
จุลภาค รวมถึงข้อมูลที่เป็นข้อความมโนมติมาใช้ในพิจารณาเพื่อประเมินและปรับปรุงแบบจ าลอง ส่งผลให้นักเรียนมี
การพัฒนาระดับความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงสรุปว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
แบบจ าลองสามารถส่งเสริมความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ 

ค าส าคัญ  :  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจ าลอง  การสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  การระเหย 

Abstract 

The purpose of this research was to study grade 10 students’ abilities in creating scientific 
models of evaporation using Model-centered Instruction Sequence (MCIS). Participants were 28 
grade 10 students who studied at public high school in Khon Kaen province, in the second semester 
of academic year 2017. Instruments are the scientific model creating ability test and lesson plans 
of evaporation. Data was collected from examination, which was before and after the instruction. 
Data were analyzed by static as a percentage. A creation of scientific models consists of two aspects 
which are a pictorial and conceptual model. Results were as follow: 1) Pictorial models, in pretest 
students’ ability was at fair level (82%) and in posttest was at good level (64%). 2) Conceptual 
models, in pretest students’ ability was at fair level (86%) and in posttest was at good level (46%). 
and 3) The relation between pictorial and conceptual models, in pretest students’ ability was at 
fair level (92%) and in posttest was at good level (49%). Because the MCIS could promote student 
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to collect data from laboratory which was a macroscopic, data from pictures (2D) and videos (3D) 
which were a microscopic and data form texts. Students’ mean score in the pre-test was higher 
than post-test scores at a significance level of 0.05. Therefore, MCIS encourages student’s abilities 
in creating scientific models. 

Keywords  :  Model-Centered Instruction Sequence, Scientific Modeling, Evaporation 

บทน า 
 การระเหยเป็นการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สที่ อุณหภูมิต่ ากว่าจุดเดือดของของเหลว  
เกิดจากการเคลื่อนชนกันพร้อมกับถ่ายเทพลังงานจลน์ระหว่างโมเลกุลของของเหลว จนกระทั่งโมเลกุลที่อยู่บริเวณ
พื้นผิวมีพลังงานจลน์มากพอจะเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลได้ และระเหยขึ้นเป็นแก๊ส โดยหัวข้อเร่ือง การ
ระเหย จัดอยู่ในสาระการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ธรรมชาติของเนื้อหาเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับสถานะ
ของสาร สมบัติ และการเปลี่ยนแปลง ผู้เรียนต้องอาศัยความเข้าใจในระดับจุลภาค จะต้องใช้จินตนาการเกี่ยวกับสิ่ง
ที่เป็นนามธรรม เช่น พฤติกรรมของอะตอม โมเลกุล และไอออนของสาร เป็นต้น โดยจากงานวิจัยก่อนหน้า พบว่า 
ผู้เรียนเข้าใจว่าการระเหยและการเดือดเกิดกับโมเลกุลบริเวณผิวหน้าเหมือนกัน  (วราภรณ์ แย้มจินดา, 2547) หรือ
เข้าใจว่าฟองแก๊สที่เกิดขึ้นขณะที่น้ าเดือดเป็นฟองอากาศหรือฟองแก๊สออกซิเจนและแก๊สไฮโดรเจน (Osborne and 
Cosgrove, 1983) หรือเข้าใจว่าความดันไอของของเหลวขึ้นอยู่กับปริมาณของของเหลว (Canpolat et al., 2006) 
ซึ่งผู้เรียนไม่สามารถใช้ประสาทสัมผัสรับรู้เกี่ยวกับสมบัติและกระบวนการที่เกิดขึ้นในระดับจุลภาคได้โดยตรง 
(Michalchik et al., 2008) และในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์บางครั้งครูไม่สามารถน าปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติบางอย่างมาแสดงให้ผู้เรียนเห็นได้ ด้วยเหตุนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจของผู้เรียน ดังนั้นการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งเสริมผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่มีความเป็นนามธรรมสูงได้ (Harrison, 2000) 

 แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ คือ ตัวแทนที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นนามธรรม และมี
ความซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น (Bamberger and Davis, 2013) การสร้างแบบจ าลองในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เน้นให้ผู้เรียนมีการคิดและการปฏิบัติอย่างนักวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การส ารวจตรวจสอบ การสร้างความเข้าใจและ
การสื่อสารความรู้ความเข้าใจ (Harrison and Treagust, 2000) สิ่งเหล่านี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้จาก
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ได้พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมมาสร้างเป็นแนวคิดของตนเอง  ถือเป็น
กระบวนการการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน การสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์นี้ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การสร้าง การประเมินคุณค่า การปรับปรุง และการน า
แบบจ าลองไปใช้ (โกเมศ, 2555) สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจ าลอง (MCIS; Model-centered 
Instruction Sequence) ซึ่งเป็นวิธีการส่งเสริมกระบวนการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ (Schwarz and 
Gwekwerere, 2007) กระบวนการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ 
มีการสร้างแบบจ าลองที่แสดงการตั้งสมมติฐานรวมถึงสะท้อนความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน และเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ซึ่งการได้มาของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Baek et al., 2010)  
 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจ าลอง เรื่อง การระเหย จะช่วยส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนได้เพราะมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ในเรื่องที่เป็นนามธรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างแบบจ าลองที่แสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ดังกล่าว 
ซึ่งสะท้อนถึงความเข้าใจของผู้เรียน และท าให้ผู้เรียนเข้าใจการได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในส่วนของครูก็
สามารถตรวจสอบความเข้าใจเบื้องต้น รวมถึงความเข้าใจของผู้เรียนในปรากฏการณ์ที่ศึกษาผ่านแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ที่ผู้เรียนสร้างขึ้น ซึ่งผลจากการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิชาเคมีเพื่อสนับสนุนการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

 

 20 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การระเหย ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจ าลอง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณโดยการทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการวิเคราะห์เนื้อหาและตีความจาก
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่นักเรียนสร้าง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูล คือ แบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การระเหย และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจ าลอง เรื่อง การระเหย จ านวน 1 
แผน ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 
 กลุ่มที่ศึกษา 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 28 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นการเลือก
กลุ่มที่ศึกษาแบบเจาะจง โดยที่นักเรียนทุกคนในชั้นเรียนยินดีเข้าร่วมการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนใช้แบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งให้นักเรียนสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์แสดงการระเหยของโบรมีน โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจ าลอง เรื่อง การระเหย มีขั้นตอนดังนี้   
1) การมุ่งปรากฏการณ์และตั้งค าถาม ใช้วีดิทัศน์ เรื่อง การระเหย ซึ่งแสดงถึงปริมาณน้ าที่ลดลงเมื่อตั้งแก้วน้ าเปิด
ฝาทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นระยะเวลา 1 วัน 2) การสร้างแบบจ าลองเบื้องต้น นักเรียนแต่ละคนสร้างแบบจ าลอง
เบื้องต้นเก่ียวกับการระเหยของน้ าในระดับโมเลกุล    3) การส ารวจตรวจสอบเชิงประจักษ์ นักเรียนแต่ละกลุ่ม
ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการทดลองเรื่อง การระเหย ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบการระเหยของน้ าและเอทานอล 4) การ
ประเมินและปรับปรุงแบบจ าลองเบื้องต้น นักเรียนน าข้อมูลจากปฏิบัติการทดลองมาพิจารณาเพื่อประเมินและ
ปรับปรุงแบบจ าลองเบื้องต้น 5) การแนะน าแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์และสถานการณ์จ าลอง ครูน าเสนอวีดิ
ทัศน์ที่แสดงการระเหยของน้ าที่บรรจุในภาชนะเปิดในระดับโมเลกุลที่เป็นสามมติ และภาพแสดงการะเหยของน้ าใน
ระดับโมเลกุล 6) การประเมินและปรับปรุงแบบจ าลอง นักเรียนน าข้อมูลที่ได้จากข้อ 5) มาพิจารณาเพื่อประเมิน
และปรับปรุงแบบจ าลอง 7) การประเมินแบบจ าลองโดยเพื่อน นักเรียนจับคู่กันภายในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนและให้
คะแนน รวมถึงสะท้อนผลแบบจ าลองซึ่งกันและกัน 8) การลงมติแบบจ าลองที่สร้าง ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
ถึงลักษณะเด่นในแบบจ าลองของแต่ละกลุ่มที่นักเรียนน าเสนอ และลงมติเลือก 1 แบบจ าลอง 9) การใช้แบบจ าลอง
เพื่อท านายหรืออธิบาย นักเรียนใช้แบบจ าลองเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการระเหยของน้ า นั่นคือ  
การระเหยของแอซิติก จะเห็นว่าในระหว่างการจัดการเรียนรู้ เป็นการศึกษาและสร้างแบบจ าลองที่แสดงการระเหย
ของน้ าและแอซิติกในส่วนการรวบรวมข้อมูลที่ใช้แบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ มี
จุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระดับความสามารถก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ จึงเลือกใช้โบรมีน แทนการใช้น้ าและ
แอซิติก 
 ข้อมูลความสามารถในสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน จะถูกน ามาวิเคราะห์เบื้องต้น
โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของ Jackson (2001) 
ดังตารางที่ 1 แยกพิจารณาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ตามองค์ประกอ บ ได้แก่ 
แบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาด แบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ และความสัมพันธ์ระหว่างแบบจ าลองที่
แสดงด้วยภาพวาดและข้อความมโนมติโดยแต่ละองค์ประกอบจะมีระดับคะแนน 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง 
พอใช้ และปรับปรุง โดยให้คะแนนเป็น 4 3 2 1 และ 0 ตามล าดับ รวมเป็น 12 คะแนน 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การระเหย 
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ระดับ

คุณภาพ 

ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การระเหย 
 

แบบจ าลองที่แสดงด้วย
ภาพวาด 

 
แบบจ าลองที่แสดงด้วย

ข้อความมโนมติ 

ความสอดคล้องระหว่าง
แบบจ าลองที่แสดงด้วย

ภาพวาดและข้อความมโนมติ 
ดีมาก 

 
วาดภาพแสดงแบบจ าลอง 
ที่ ถูกต้อง และครบถ้วนทั้ ง  
3 องค์ประกอบ ได้แก่ โมเลกุล
ของสารที่มีการเปลี่ยนสถานะ
จากของเหลวกลายเป็นแก๊ส 
การระเหยที่เกิดบริเวณพื้นผิว 
แ ล ะ ก า ร ช น กั น ร ะ ห ว่ า ง
โมเลกุลของสาร 

เขียนค าอธิบายแบบจ าลองที่
ถูกต้อง และครบถ้วนทั้ง 3 
องค์ประกอบ ได้ แก่  การ
เปลี่ยนสถานะของสารจาก
ของเหลวกลายเป็นแก๊ส การ
ระเหยที่ เกิดบริ เวณพื้ นผิ ว 
และการชนกันระหว่างโมเลกลุ
ของสารจนเกิดการถ่าย เท
พลังงานเกิดขึ้น 

เขียนค าอธิบายได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับภาพวาดที่แสดง
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้อย่าง
ครบถ้วนทั้ ง  3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ การเปลี่ยนสถานะจาก
ของเหลวกลายเป็นแก๊ส การ
ระเหยที่เกิดบริเวณพื้นผิว และ
การชนกันจนเกิดการถ่ายเท
พลังงานระหว่างโมเลกุลสาร 

ด ี วาดภาพแสดงแบบจ าลอง 
ที่ ถู ก ต้ อ ง  แต่ ไ ม่ ค รบถ้ วน  
(2 องค์ประกอบ) 

เขียนค าอธิบายแบบจ าลอง 
ที่ ถู ก ต้ อ ง  แต่ ไ ม่ ค รบถ้ วน  
(2 องค์ประกอบ) 

เขียนค าอธิบายได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับภาพวาดที่แสดง
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้อย่าง
น้อย 2 องค์ประกอบ  

ปาน
กลาง 

วาดภาพแสดงแบบจ าลอง 
ที่ ถู ก ต้ อ ง  แต่ ไ ม่ ค รบถ้ วน  
(1 องค์ประกอบ) 

เขียนค าอธิบายแบบจ าลอง 
ที่ ถู ก ต้ อ ง  แต่ ไ ม่ ค รบถ้ วน  
(1 องค์ประกอบ) 

เขียนค าอธิบายได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับภาพวาดที่แสดง
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้อย่าง
น้อย 1 องค์ประกอบ  

พอใช้ วาดภาพแสดงแบบจ าลองที่ไม่
ถูกต้อง 

เขียนค าอธิบายแบบจ าลองที่
ไม่ถูกต้อง 

เขียนค าอธิบายไม่ถูกต้องและ
ส อด ค ล้ อ ง กั บ ภ า พ ว า ดทุ ก
องค์ประกอบ  

ปรับปรุง ไม่สามารถวาดภาพได้ ไม่สามารถเขียนค าอธิบายได้ ไม่สามารถเขียนค าอธิบายที่
สอดคล้องกับภาพวาดได้ 

 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การระเหย 
โดยแสดงการระเหยของโบรมีน และแบ่งระดับความสามารถออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และ
ปรับปรุง ตามล าดับ จากนั้นจึงวิเคราะห์สถิติพื้นฐาน และน าเสนอข้อมูลตามองค์ประกอบของความสามารถทั้ง 3 
องค์ประกอบ ดังกราฟที่ 1 
กราฟที่ 1 แสดงความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์แสดงการระเหยของโบรมีน 
    ก่อนและหลังเรียน 
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 จากกราฟที่ 1 แสดงระดับความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ในองค์ประกอบ  ดังนี้  
1) แบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาดก่อนเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 82 อยู่ในระดับพอใช้ และหลังเรียน จ านวน
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 70 อยู่ในระดับดีและดีมาก 2)  แบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ นักเรียนส่วนใหญ่
ร้อยละ 86 อยู่ในระดับพอใช้และหลังเรียน จ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีและดีมาก และ  
3) ความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาดและข้อความมโนมติก่อนเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 
92 อยู่ในระดับพอใช้ และหลังเรียน จ านวนนักเรียนร้อยละ 60 อยู่ในระดับดีและดีมาก ส าหรับรายละเอียด
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์แต่ละองค์ประกอบ ผู้วิจัยจะยกตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาด ก่อนเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 82 อยู่ใน
ระดับพอใช้ ซึ่งในองค์ประกอบความสามารถนี้ต้องการให้นักเรียนวาดภาพแสดงแบบจ าลองที่ถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วนตามสาระส าคัญของปรากฏการณ์ที่ศึกษา (ระดับดีมาก) แต่นักเรียนส่วนใหญ่ท าได้ไม่ถูกต้อง (ระดับพอใช้) 
แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาด เร่ือง การระเหยของโบรมีน ก่อนเรียนระดับพอใช ้

 จากภาพที่ 1 จะเห็นว่านักเรียนได้สร้างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาดที่แสดงการเปลี่ยนสถานะของโบรมีน
จากของเหลวกลายเป็นแก๊ส โดยโมเลกุลที่อยู่ใต้ผิวหน้าของของเหลวมีสถานะเป็นของเหลว และโมเลกุลที่อยู่เหนือ
ผิวหน้ามีสถานะเป็นแก๊ส แต่นักเรียนวาดภาพอะตอมของโบรมีนแทนที่จะวาดโมเลกุลของโบรมีนในสถานะแก๊ส จึง
ไม่ถูกต้อง นอกจากนั้นนักเรียนไม่ได้วาดภาพแสดงการระเหยที่เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณผิวหน้าของของเหลว และไม่ได้
วาดภาพแสดงการชนกันระหว่างโมเลกุลของโบรมีน ดังนั้นคะแนนความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
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แบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาด แบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ ความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองที่
แสดงด้วยภาพวาดและข้อความมโนมติ

ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์แสดงการระเหยของโบรมีนก่อนและหลังเรียน

ก่อนเรียน หลังเรียน
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วิทยาศาสตร์ เรื่อง การระเหย ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนในตารางที่ 1 ด้านแบบจ าลองที่แสดงด้วย
ภาพวาดจึงอยู่ในระดับพอใช้ (2 คะแนน) คือ วาดภาพแสดงแบบจ าลองไม่ถูกต้อง 

 ส าหรับการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงด้วยภาพวาด เร่ือง การระเหย หลังเรียนของนักเรียนส่วน
ใหญ่   ร้อยละ 64 อยู่ในระดับดี แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาด เร่ือง การระเหยของโบรมีน หลังเรียนระดับด ี

 จากภาพที่ 2 จะเห็นว่านักเรียนได้สร้างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาดที่แสดงการเปลี่ยนสถานะของโบรมีน
จากของเหลวกลายเป็นแก๊ส และวาดภาพแสดงการชนกันของโมเลกุลของเหลวโบรมีน แต่นักเรียนไม่ได้วาดภาพ
แสดงการระเหยที่เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณผิวหน้าเท่านั้น ดังนั้นคะแนนความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง การระเหย ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนในบทที่ 3 ตารางที่ 7 ด้านแบบจ าลองที่แสดงดว้ย
ภาพวาดจึงอยู่ในระดับดี (3 คะแนน) คือ วาดภาพแสดงแบบจ าลองที่ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน (2 องค์ประกอบ) 

 2. ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ ก่อนเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 86 
อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งในองค์ประกอบความสามารถนี้ต้องการให้นักเรียนเขียนค าอธิบายแสดงแบบจ าลองที่ถูกต้อง 
ชัดเจน และครบถ้วนตามสาระส าคัญของปรากฏการณ์ที่ศึกษา (ระดับดีมาก) แต่นักเรียนส่วนใหญ่เขียนอธิบายแสดง
แบบจ าลองได้ไม่ถูกต้อง (ระดับพอใช้) แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 3  

 

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมต ิเร่ือง การระเหยของโบรมีน ก่อนเรียนระดับพอใช ้

 จ า ก ภ า พ ที่  3 นั ก เ รี ย น ไ ด้ ส ร้ า ง แ บ บจ า ล อ ง ที่ แ ส ด ง ด้ ว ยข้ อ ค ว า ม ม โ นม ติ โ ด ย มี ใ จ ค ว ามว่ า  
“ด้านล่างก็จะต่อกัน พอลอยไปด้านบนมีความกดอากาศต ่าจึงแยกออกจากกัน” และนักเรียนได้เขียนอธิบาย
ความหมายของแรงดึงผิว ว่า “แรงโน้มถ่วงของโลก พอลอยไปบนอากาศก็กลายเป็นแก๊ส” จะเห็นว่านักเรียนไม่ได้
เขียนค าอธิบายเกี่ยวกับการระเหยที่เกิดบริเวณพื้นผิว และการชนกันระหว่างโมเลกุลของโบรมีนจนเกิดการถ่ายเท
พลังงานเกิดขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนยังเขียนค าอธิบายความหมายของการระเหยได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นคะแนน
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนใน  ตารางที่ 1 ด้าน
แบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติจึงอยู่ในระดับพอใช้ (2 คะแนน) คือ เขียนอธิบายแสดงแบบจ าลองเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาไม่ถูกต้อง 
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 ส าหรับการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ เรื่อง ความตึงผิว หลังเรียนของ
นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 46 อยู่ในระดับดี ตัวอย่างการสร้างแบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ เรื่อง การ
ระเหย หลังเรียนของนักเรียน แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 4 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมต ิเร่ือง การระเหยของโบรมีน หลังเรียนระดับด ี

 จ า ก ภ า พ ที่  4 นั ก เ รี ย น ไ ด้ ส ร้ า ง แ บ บจ า ล อ ง ที่ แ ส ด ง ด้ ว ยข้ อ ค ว า ม ม โ นม ติ โ ด ย มี ใ จ ค ว ามว่ า  
“เมื อตั้งน้่าทิ้งไว้โมเลกุลของน้่าจะเกิดการชนกันและถ่ายเทพลังงานจลน์เพิ มขึ้น” และนักเรียนได้เขียนอธิบาย
ความหมายของการระเหย ว่า “การเปลี ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊ส” จะเห็นว่านักเรียนเขียนค าอธิบาย
เกี่ยวกับการชนกันระหว่างโมเลกุลของโบรมีนจนเกิดการถ่ายเทพลังงานจลน์เกิดขึ้น และความหมายของการระเหย
ได้ถูกต้อง แต่ไม่ได้เขียนอธิบายถึงการระเหยที่เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณผิวหน้าของของเหลว ดังนั้นคะแนนความสามารถ
ในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การให้คะแนนในตารางที่ 1 ด้านแบบจ าลองที่แสดง
ด้วยข้อความมโนมติจึงอยู่ในระดับดี (3 คะแนน) คือ เขียนอธิบายแสดงแบบจ าลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้
ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน (2 องค์ประกอบ) 
 3. ความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาดและข้อความมโนมติ ก่อนเรียนนักเรียนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 92 อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งในองค์ประกอบความสามารถนี้ต้องการให้นักเรียนเขียนค าอธิบายได้สอดคล้อง
กับภาพวาดที่แสดงปรากฏการณ์ที่ศึกษาได้อย่างครบถ้วนตามสาระส าคัญของปรากฏการณ์ที่ศึกษา  (ระดับดีมาก) 
แต่นักเรียนส่วนใหญ่เขียนค าอธิบายไม่สอดคล้องกับภาพวาดในทุกองค์ประกอบ (ระดับพอใช้) แสดงตัวอย่างดังภาพ
ที่ 5 

 
ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาด เร่ือง การระเหยของโบรมีน ด้านความสอดคล้อง 

                     ระหว่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาดและขอ้ความมโนมติก่อนเรียนในระดบัพอใช้ 

 ในส่วนแบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ ซึ่งเป็นค าอธิบายประกอบกับภาพที่ 5 มีใจความ ว่า “โบรมีน
ลอยตัวเป็นแก๊ส” และนักเรียนได้เขียนอธิบายความหมายของการระเหย ว่า “แรงโน้มถ่วงที ดึงแก๊สนั้น ๆ” 
 เมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาดและข้อความมโนมติในแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่าในองค์ประกอบที่ 1 นักเรียนวาดภาพและเขียนอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะจากของ
โบรมีนจากเหลวกลายเป็นแก๊สไม่ถูกต้อง ในส่วนองค์ประกอบที่ 2 นักเรียนวาดภาพและเขียนอธิบายเกี่ยวกับการ
ระเหยที่เกิดเฉพาะบริเวณพื้นผิวไม่ถูกต้อง และในองค์ประกอบที่ 3 นักเรียนวาดภาพและเขียนอธิบายเกี่ยวกับการ
ชนกันจนเกิดการถ่ายเทพลังงานจลน์ระหว่างโมเลกุลไม่ถูกต้อง  ดังนั้นคะแนนความสามารถที่สอดคล้องกับเกณฑ์
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การให้คะแนนในตารางที่ 1 ด้านความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาดและข้อความมโนมติจึงอยู่
ในระดับพอใช้ (1 คะแนน) คือ เขียนค าอธิบายไม่ถูกต้องและสอดคล้องกับภาพวาดทุกองค์ประกอบ 
 ส าหรับความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาดและข้อความมโนมติหลังเรียน นักเรียนส่วน
ใหญ่ร้อยละ 49 อยู่ในระดับดี แสดงตัวอย่างดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาด เร่ือง การระเหยของโบรมีน ด้านความสอดคล้อง 

                     ระหว่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาดและขอ้ความมโนมติหลังเรียนในระดบัดี 

 ในส่วนแบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ ซึ่งเป็นค าอธิบายประกอบกับภาพที่ 6 มีใจความ ว่า “เมื อตั้งน้่า
ทิ้งไว้โมเลกุลของน้่าจะเกิดการชนกันและถ่ายเทพลังงานจลน์เพิ มขึ้น” และนักเรียนได้เขียนอธิบายความหมาย
ของการระเหย ว่า “การเปลี ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊ส ซึ งเกิดกับโมเลกุลที อยู่ผิวหน้าของของเหลว” 
 เมื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาดและข้อความมโนมติในแต่ละ
องค์ประกอบ พบว่าในองค์ประกอบที่ 1 นักเรียนวาดภาพและเขียนอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะจากของ
โบรมีนจากเหลวกลายเป็นแก๊สได้ถูกต้อง ในส่วนองค์ประกอบที่ 2 นักเรียนไม่ได้วาดภาพระบุ แต่มีเขียนอธิบาย
เกี่ยวกับการระเหยที่เกิดเฉพาะบริเวณพื้นผิว และในองค์ประกอบที่ 3 นักเรียนวาดภาพและเขียนอธิบายเกี่ยวกับ
การชนกันจนเกิดการถ่ายเทพลังงานจลน์ระหว่างโมเลกุลได้ถูกต้อง  ดังนั้นคะแนนความสามารถที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์การให้คะแนนในตารางที่ 1 ด้านความสอดคล้องระหว่างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาดและข้อความมโนมติ
จึงอยู่ในระดับดี (3 คะแนน) คือ เขียนค าอธิบายได้ถูกต้องและสอดคล้องกับภาพวาดได้อย่างน้อย 2 องค์ประกอบ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  เรื่อง การระเหยของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยจะน าเสนอการอภิปรายผลในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาด พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาระดับความสามารถ
สูงขึ้นจากก่อนเรียนไปหลังเรียน เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจ าลอง โดยในขั้นที่ 3 การส ารวจตรวจสอบ
เชิงประจักษ์ นักเรียนได้มีโอกาสวางแผนออกแบบการทดลองจากสารเคมีและอุปกรณ์ที่ครูจัดเตรียมให้ และท าการ
ทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้ปริมาณน้ าที่ลดลง ในขั้นที่ 1 (การมุ่งปรากฏการณ์และตั้ง
ค าถาม) เป็นการเก็บข้อมูลหลักฐานที่สามารถมองเห็นได้ในระดับมหภาคและในขั้นที่ 5 การแนะน าความคิดทาง
วิทยาศาสตร์และสถานการณ์จ าลอง นักเรียนได้รวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาใช้พิจารณาในการประเมินให้คะแนนและ
ปรับปรุงแบบจ าลองตนเอง ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่เป็นภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหว เป็นตัวแทนแสดง
ปรากฏการณ์หลากหลายรูปแบบที่สามารถมองเห็นในระดับจุลภาค คือ แสดงปรากฏการณ์ในระดับโมเลกุล 
เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีความเป็นนามธรรมสูง จึงมีความส าคัญส าหรับนักเรียนในการน ามาปรับปรุงและแก้ไข
แบบจ าลองของตนเอง (Lee et al., 2015) นอกจากนั้นนักเรียนได้มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสร้างแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย การสร้าง การประเมิน การปรับปรุง และการน าแบบจ าลองไปใช้ ตามล าดับ 
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กระบวนการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพ  (Gilbert, 
2013) 
 ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาระดับ
ความสามารถสูงขึ้นจากก่อนเรียนไปหลังเรียน เนื่องจากในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจ าลองในขั้นที่ 5 การแนะน า
ความคิดทางวิทยาศาสตร์และสถานการณ์จ าลอง นอกจากนักเรียนจะได้รับข้อมูลแนวความคิดเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่
ศึกษาในรูปแบบของภาพและภาพเคลื่อนไหวแล้ว ยังมีข้อมูลในรูปแบบของข้อความซึ่งเป็นค าอธิบายปรากฏการณ์ให้
นักเรียนได้น าไปพิจารณาเพื่อแก้ไขแบบจ าลองของตนเอง แต่จากตัวอย่างข้อความมโนมติซึ่งเป็นค าอธิบายประกอบ
กับภาพที่ 6 จะเห็นว่านักเรียนเขียนค าอธิบายได้แตกต่างจากข้อมูลที่ครูน าเสนอ เนื่องจากข้อมูลที่ครูน าเสนอ คือ กา
ระเหยของน้ า ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่นัก เรียนได้รับ ดังนั้น นักเรียนจึงน าข้อมูลนั้นมาปรับเพื่อสอดคล้องกับ
ปรากฏการณ์ที่น าเสนอ คือการระเหยของโบรมีน ก่อให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ไปยังปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
(Bamberger and Davis, 2013) จากขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถ
ในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงด้วยข้อความมโนมติ (Jong et al., 2015)  
 ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ด้านความสอดคล้องของแบบจ าลองที่แสดงด้วย
ภาพวาดและข้อความมโนมติ พบว่า หากนักเรียนมีความสามารถในการสร้างแบบจ าลองที่แสดงด้วยภาพวาด หรือ
แบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโนมติอยู่ในระดับสูงก็จะส่งผลให้ความสามารถในด้านนี้สูงด้วย เนื่องจากเป็นการ
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแบบจ าลองสองประเภท (Gilbert, 2004)  
 จากการศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง การระเหย โดยการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจ าลองสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจ าลองส่งเสริมความสามารถในการ
สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัชิน้นี้มีวัตถปุระสงค์เพือ่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชา 

ปฏิบัติการเคมี 1 เร่ือง สมดุลเคมี โดยใช้เทคนิคสมองเป็นฐานร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษในกรณีศึกษาของนักศึกษา
ชั้นปทีี่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต ภาคเรียนที่ 1/2560 จ านวน 3 หลักสูตร คือ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ และ
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากผลงานวิจัยพบว่าแบบทดสอบนัน้มีข้อควรปรับปรุงแก้ไขจ านวน 4 ข้อจากทั้งหมด 10 
ข้อเมือใช้คะแนนหลังเรียนมาประเมิน โดยทุกหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยสูงขึน้เมื่อเรียนและคะแนนเฉลี่ยของทั้งสาม
หลักสูตรนี้มีคว่ามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p<.05) ซึ่งจ าเป็นต้องทดสอบเป็นรายคู่ต่อไปโดยพบว่ามีเพียงคู่ของ
สาขาเคมี – วทิยาศาสตร์ทั่วไปเท่านั้นที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของค่าคะแนนเฉลี่ยเมื่อทดสอบก่อนเรียน 
(p >.05)  สุดท้ายนีน้ักศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมากที่สดุในหัวข้อของอาจารย์ผู้สอน 

ค าส าคัญ  : สมดลุเคมี  การสอนภาษาอังกฤษ  การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษาชั้น 
      ปี 1 

Abstract 

This research aims to investigate the learning and the satisfaction achievement of laboratory 
Chemistry 1 on the topic of Chemical equilibrium using brain – base learning (BBL) coupled with 
English for freshmen in Bacherlor of Education including Chemistry, Physics and general science 
fields. It was found that there were 4 tests of 10 tests which have to be improved considering by 
the evaluation score of post-test.  All majors improved their score after learning process, especially 
for Physics field which compared with the other fields. Nevertheless, the scores for all three majors 
were significantly different (p <.05). Only Chemistry and general science field were insignificantly 
different for pre-test (p >.05). Finally, students have the highest level of satisfaction in the topic of 
the instructor suggesting the good quality of teaching preparation. 

Keywords:  Chemical Equilibrium, English Teaching, Brain-Base Learning, Learning Achievement,  
         First Year Student   
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บทน า 
 วิชาเคมีเป็นวิชาพื้นฐานของหลากหลายหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์แต่ผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาของรายวิชาส าหรับนักศึกษาบางส่วนยังไม่ดีพอ เนื่องจากนักศึกษาเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าใจในเนื้อหาจึง
ท าให้เกิดความท้อแท้ในการเรียนและส่งอาจจะผลกระทบทางลบอย่างมากมายในการศึกษาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องใน
ระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นแนวการแก้ไขปัญหานี้คือควรมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่แตกต่างกัน
เพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ได้มากที่สุด การจัดการเรียนการสอนนั้นมีมากมายหลายเทคนิคที่น ามาใช้
สอนในปัจจุบัน แต่ที่เราสนใจคือแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับธรรมชาติการท างานของสมอง คือการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน หรือ Brain–Based Learning (BBL) ถือว่าเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยน าองค์ความรู้ของสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ท าให้การเรียนรู้เกิดเพื่อสร้าง
ศักยภาพสูงสุด โดยจะเพิ่มโอกาสการรับรู้ การเรียนรู้ต้องมีชีวิตชีวา และมีกิจกรรมท้าทายก่อให้เกิดความตื่นตัวใน
การรับรู้ นอกจากนั้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้นส าคัญมากเช่นกันส าหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนมีคุณภาพและทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน การเรียนวิทยาศาสตร์และการเรียนภาษาอังกฤษจึงถือว่าเป็นหัวข้อ
หนึ่งในสาระหลัก (Core subjects) และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็ถือว่าเป็นทักษะในการเรียนรู้ในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อีกปัญหาหนึ่งของนักศึกษาคนไทยชั้นปีที่ 1 ที่น่าสนใจ คือ ไม่กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสาร
ระหว่างการเรียนการสอนหรือในชีวิตประจ าวัน อันเนื่องมากจากหลายสาเหตุ เช่น พื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ
ที่แตกต่างกันของนักศึกษา การถูกล้อเลียนระหว่างการสื่อสาร หรือการประหม่าในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
เป็นต้น ดังนั้นการสอดแทรกการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาอ่ืนๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จึงเป็นการเตรียมความพร้อม
ทางด้านภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งให้ได้ การใช้เทคนิคอ่ืน ๆ ร่วมกับการสอนแบบ BBL ได้ค้นพบไว้ในการทบทวน
วรรณกรรม เช่น การใช้เทคนิคเกมร่วมกับ BBL (ปวีณาและคณะ, 2558) ได้ค้นพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขของ
วิชาชีววิทยาใหนหัวข้อเรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตนั้นสูงกว่าส าหรับหลังเรียนและผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 75 และการ
ใช้เทคนิค KWDLร่วมกับ BBL (อังสนา ศรีสวนแตง, 2556) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหาระคนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โดยพบว่ามีผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงขึ้นและมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนใน
ระดับมาก 

โดยการเรียนเรื่องสมดุลเคมีเป็นหัวข้อหนึ่งในรายวิชา เคมี 1 (รหัสวิชา 402101) และและรายวชิา
ปฏิบัติการเคมี 1 (รหัสวชิา 402102) ซึ่งเป็นวิชาบังคบัของทุกหลักสูตรของวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยราชภฏันครราชสีมา โดยในการเรียนการสอนบางครั้งหัวข้อที่ได้เรียนในชั่วโมงของรายวิชา
ปฏิบัติการก็มักจะเกิดขึ้นก่อนชัว่โมงของรายวิชาบรรยายเพราะระบบการจัดการเรียนการสอน การใช้ห้องเรียนและ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่แทรกขึ้นมาระหว่างภาคการศึกษาโดยสิ่งเหล่านีท้ าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ยากในเนื้อหาเร่ือง
สมดุลเคมี  ในงานวิจัยชิ้นนี้จะแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของรายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 เร่ืองสมดุลเคมี ส าหรับ
นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตซึ่งเปน็หลักสูตรร่วมผลิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแก้ปัญหาทีก่ล่าวมาข้างต้นร่วมกับการเรียนการสอนแบบ BBL และพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเร่ืองสมดุลเคมีโดยมีการใช้เทคโนโลยีมาร่วมเก็บข้อมูลระหว่างการทดสอบ 

วัตถุประสงค ์
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชา ปฏิบตัิการเคมี 1 เร่ือง สมดุลเคมี โดยใช้การสอนแบบ 

BBL ร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิตภาคเรียนที่ 1/2560 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑติที่ลงทะเบยีนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี สาขาวชิาฟสิิกส์ และสาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป จ านวน 17, 21 และ 25 คน ตามล าดับ รวมทั้งหมด 63 คนที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 1/2560 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ของเร่ือง สมดุลเคมี โดยใช้ BBL ร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษ 
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของเร่ือง สมดุลเคมี  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัย 
3.1 เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี ซึ่งเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 
3.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน 

4. ขั้นตอนด าเนนิการ 
4.1 ผู้วิจัยจัดท าเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี และแจกให้กับนักศึกษา 1 สัปดาห์ก่อน

เรียน 
4.2 แนะน าขั้นตอนการท ากิจกรรมการเรียนรู้และบทบาทของนักเรียนโดยใช้ BBL ร่วมกับการใช้

ภาษาอังกฤษ โดยขัน้ตอนของ BBL มี 5 ขั้นตอน 
1) ขั้นเตรียมการ คือ การท าโดยวิธีผ่อนคลายในการใช้ภาษาอังกฤษ  

2) ขั้นการรับรู้หรือเรียนรู้ คือ การเตรียมสมองเพื่อรับข้อมูลใหม่  

3) ขั้นขยายรายละเอียดเพิ่มเติม คือ มีการเร่ิมต้นด้วยการทบทวนความรู้ทางเคมีเบื้องต้น 
4) ขั้นสร้างความทรงจ าร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษ คือ มีการยกตัวอย่างปฎิกิริยาพร้อม
กับการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  

5) ขั้นประยุกต์ใช้ คือ อภิปรายและสรุปผลการทดลองหน้าชั้นเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

4.3 ด าเนินการท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
4.4 ด าเนินการสอนโดยใช้ BBL ร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
4.5 ด าเนินการท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน 
4.6 ด าเนินการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
5.1 วิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบโดยใช้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนส าหรับการอิงเกณฑ์ (70% ถือ

ว่าสอบผา่น) 
5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทัง้ 3 กลุม่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

โดยก าหนดระดบันัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษา BBL ร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษมีขั้นตอน 5 ขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นเตรียมการ คือ การท าโดย
วิธีผ่อนคลายในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น การสนทนาแบบสั้น ๆ ส าหรับการทักทายสอบถามสารทุกข์สุขดิบใน
ภาพรวม และ การให้แนะน าชื่อตัวเอง อายุและโรงเรียนที่จบการศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจ
ว่าสามารถสื่อสารและโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างไม่เขินอายและคลอ่งแคล่ว 2) ขั้นการรับรู้หรือเรียนรู้ คือ การ
เตรียมสมองเพื่อรับข้อมูลใหม่ เช่น การเรียนรู้กลุ่มของค าศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันโดยจะให้คาดเดาความหมาย
จากภาพที่ก าหนดให้ (ได้แก่ กลุ่มค ากริยา เช่น เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น ลดลง คงที่ เลือกชอบมากกว่า เหมือนกัน 
ตรงกันข้ามกัน) 3) ขั้นขยายรายละเอียดเพิ่มเติม คือ มีการเริ่มต้นด้วยการทบทวนการอ่านสมการเคมี การเขียน
ค่าคงที่ของสมการเคมี และอธิบายหลักการเลอชาเตอลิเย 4) ขั้นสร้างความทรงจ าร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษ คือ มี
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การยกตัวอย่างปฎิกิริยาและปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลของปฏิกิริยานั้น เช่น ปัจจัยของความเข้มข้นที่มีผลต่อสมดุลของ
ซิลเวอร์ตคลอไรด์ ปัจจัยของอุณหภูมิที่มีผลต่อสมดุลของแอมโมเนีย และสุดท้าย 5) ขั้นประยุกต์ใช้ คือ น าความรู้ที่
เรียนไปใช้ในการทดลองจริง ก่อนที่จะออกมาสรุปเป็นประโยคสั้น ๆ เป็นภาษาอังกฤษหน้าชั้นเรียน จะเห็นได้ว่าการ
ใช้เทคนิคการสอนแบบ BBL ร่วมกับการใช้ภาษาอังกฤษก็สามารถท าได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนได้ 
โดยผู้วิจัยคาดว่ากระบวนการเรียนรู้แบบ BBL เป็นปัจจัยหลักในการท าให้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นส่งผลท าให้นักเรียนมี
กระบวนการเรียนรู้ที่ดีและเข้าใจเนื้อหาผ่านการสอนให้จ าค าศัพท์และน าไปใช้ได้จริง โดยเปรียบเทียบกับคนที่รู้ศัพท์
แต่ไม่สามารถรู้กระบวนการ BBL ก็จะน่าเข้าใจยาก 

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 63 คน ซึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้แล้วจึงน าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนมา
วิเคราะห์ลักษณะของแบบทดสอบแสดงดังตารางที่ 1 โดยมีข้อปรับปรุงหรือต้องตัดทิ้ง จ านวน 4 ข้อ คือ ข้อที่ 1, 4, 
7 และ 8 และข้อที่ใช้ได้จ านวน 6 ข้อ ซึ่งก าหนดให้เกณฑ์การสอบผ่านที่ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม นอกจากนั้น
การศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดคือ 7.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.31 และมีคนผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 เพียง
แค่จ านวน 39 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.90 ของจ านวนคนทั้งหมด) 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบโดยภาพรวมเมื่อใช้คะแนนหลังเรียน 

ข้อที่  
จ านวน

คะแนนถูก 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าฉลี่ย 
ค่าอ านาจการ

จ าแนก แปลผลคุณภาพ
ของข้อสอบ 

ค่า การแปลผล ค่า แปลผล 
1 54 0.35 0.86 ข้อสอบง่าย 0.31 ใช้ได ้ ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
2 39 0.49 0.62 ข้อสอบใช้ได ้ 0.66 ใช้ได ้ ใช้ได ้
3 45 0.46 0.71 ข้อสอบใช้ได ้ 0.35 ใช้ได ้ ใช้ได ้
4 51 0.4 0.81 ข้อสอบง่าย 0.23 ใช้ได ้ ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
5 47 0.44 0.75 ข้อสอบใช้ได ้ 0.53 ใช้ได ้ ใช้ได ้
6 39 0.49 0.62 ข้อสอบใช้ได ้ 0.46 ใช้ได ้ ใช้ได ้
7 53 0.37 0.84 ข้อสอบง่าย 0.28 ใช้ได ้ ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
8 51 0.4 0.81 ข้อสอบง่าย 0.37 ใช้ได ้ ปรับปรุงหรือตัดทิ้ง 
9 44 0.46 0.70 ข้อสอบใช้ได ้ 0.59 ใช้ได ้ ใช้ได ้
10 38 0.49 0.60 ข้อสอบใช้ได ้ 0.37 ใช้ได ้ ใช้ได ้

 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอ่นเรียนและหลังเรียนของแต่ละหมู่เรียนแสดงดังตารางที ่ 2 จะพบว่า
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 8 คะแนน (สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานอยู่ระหวา่ง 1.1 ถึง 1.6) และค่าเฉลี่ย
หลังเรียนมีค่าอยู่ระหว่าง 3 ถึง 10 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 1.1 ถึง 2.2) นอกจากนั้นยังสงัเกตได้
ว่าทั้งสามหมู่เรียนนัน้มีค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) สูงกว่าก่อนเรียนโดยเฉพาะอย่างยิง่นักศึกษาชั้นปทีี่ 1 สาขาฟิสิกส ์
ซึ่งมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ 9.2 จากและค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยรวมเพิ่มจาก 3.4 เป็น 7.3  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของสาขาเคมี ฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทั่วไป 

 สาขาของนักศึกษา 
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

Mininum Maxinum 

ก่อน
เรียน 

เคมี 17 2.1 1.1 0.3 0 4 
ฟิสิกส์ 21 5.0 1.6 0.3 1 8 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 25 2.9 1.5 0.3 0 6 

รวม 63 3.4 1.9 0.2 0 8 

หลัง
เรียน 

เคมี 17 5.4 1.7 0.4 3 9 
ฟิสิกส์ 21 9.2 1.1 0.2 7 10 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 25 7.0 2.2 0.4 3 10 

รวม 63 7.3 2.3 0.3 3 10 
 

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแต่ละหมู่
เรียนโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) แสดงดังตารางที ่ 3 ซึ่งก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 พบว่าทั้งสามหลักสูตรมีคา่คะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมนียัส าคัญ (p < .05) 
ส าหรับแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจึงจะต้องท าการทดสอบเปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ ต่อไป 

เมื่อท าการทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่แสดงดังตารางที่ 4 ณ ระดับ สถิติ .05 พบว่ามีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญของค่าคะแนนเฉลี่ยของคู่ คือ เคมี – ฟิสิกส์ และ ฟิสิกส์ – วิทยาศาสตร์ทั่วไปส าหรับการทดสอบก่อนเรียน 
และพบวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนัยส าคัญของค่าคะแนนเฉลี่ยของทุกคู่ส าหรับส าหรับการทดสอบหลังเรียน 

จากตารางที่ 5 พบวา่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุในหัวข้อของอาจารย์ผู้สอนและมีความพึง
พอใจในระดับมากในหัวข้อการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนและการวัดประเมินผล โดยผู้เรียนสามารถเรียนได้เปน็
ล าดับขัน้ตอนพร้อมๆ กับการฝกึทักษะภาษาอังกฤษมในดา้นการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งจะส่งผลท าให้เกิดการรู้จัก
ค าศัพท์ใหม่ๆ การทบทวนหรือเพิ่มพูนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและความสามารถในการแสดงออกการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารกับเพื่อนในกลุ่มปฏิบัติการและการสื่อสารหน้าชั้นเรียน 
 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของสาขาเคมี ฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์ทั่วไปโดย 
     ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

 แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ก่อนเรียน 
ระหว่างกลุ่ม 91.72 2 45.86 21.95 .000 
ภายในกลุ่ม 125.36 60 2.09 -  -  

รวม 217.08 62 -   - -  

หลังเรียน 
ระหว่างกลุ่ม 141.72 2 70.86 22.62 .000 
ภายในกลุ่ม 187.93 60 3.13  - -  

รวม 329.65 62  - 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบรายคู่ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของสาขาเคมี ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ 
    ทั่วไปโดยใช้วิธทีดสอบของ Fisher's Least Significant Difference (LSD) 
 คู่เปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย LSD p 

ก่อนเรียน 
เคมี - ฟิสิกส์ 2.93* 0.94 0.000 
ฟิสิกส์ - วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 2.17* 0.86 0.000 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคม ี 0.76 0.91 0.067 

หลังเรียน 
เคมี - ฟิสิกส์ 3.83* 1.15 0.000 
ฟิสิกส์ - วิทยาศาสตร์ทัว่ไป 2.24* 1.05 0.000 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป-เคม ี 1.59* 1.11 0.013 

 
ตารางที่ 5 แบบประเมนิความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนเร่ือง สมดุลเคมี 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 
1. การจัดการเรียนการสอน 

สภาพห้องเรียนและอุปกรณ์มีความเหมาะสม 4.30 0.94 มาก 
รายงานบนัทึกผลการทดลองเข้าใจง่าย 4.32 0.88 มาก 
สื่อการสอนเข้าใจง่าย 4.38 0.83 มาก 
การจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.35 0.88 มาก 
จ านวน 1 คาบที่สอนเปน็ภาษาอังกฤษเพียงพอส าหรับรายวิชานี้ 4.02 1.00 มาก 
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยในการสอน 4.37 0.80 มาก 
นักเรียนมีความสุขในการเรียนวชิานี้ 4.62 0.77 มากที่สุด 

2. อาจารย์ผู้สอน 
ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในรายวิชานี้ 4.79 0.60 มากที่สุด 
ผู้สอนมีการวางแผนและการเตรียมการสอน 4.76 0.62 มากที่สุด 
ผู้สอนมีความสามารถในการอธิบายและถ่ายทอดความรู้ 4.71 0.66 มากที่สุด 
ผู้สอนให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา 4.72 0.63 มากที่สุด 
ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนสนุกและนา่สนใจ 4.62 0.81 มากที่สุด 

3. ผู้เรียน 
ผู้เรียนท ากิจกรรมเป็นล าดับขัน้ตอน 4.29 0.97 มาก 
ผู้เรียนได้พฒันาค าศัพท์ ภาษาอังกฤษ 4.20 0.83 มาก 
ผู้เรียนได้พฒันาไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ 3.96 0.91 มาก 
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ 4.13 0.94 มาก 
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฟัง ภาษาอังกฤษ 4.43 0.78 มาก 
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน ภาษาอังกฤษ 4.20 0.89 มาก 
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษ 4.22 0.85 มาก 
ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน 4.09 0.94 มาก 

4. การวัดประเมินผล 
การวัดประเมินผลเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และคลอบคลุมเนื้อหาที่

เรียน 4.48 0.74 มาก 
มีการชี้แจงการประเมินผลคะแนนของรายวชิาอย่างชัดเจน 4.39 0.88 มาก 
การวัดประเมินผลมีประสิทธิภาพและยุติธรรม 4.52 0.74 มากที่สุด 



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

 

 34 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 
การวัดประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนท าให้เข้าใจเนื้อหามากข้ึน 4.47 0.82 มาก 
ความยากของข้อสอบ  3.96 1.09 มาก 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ลักษณะของข้อสอบด้วยสถิติท าให้เห็นว่าแบบทดสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์นั้นมีอยู่ 4 ข้อที่
ควรจะปรับปรุงแก้ไข นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยที่สาขาฟิสิกส์มี
พัฒนาการดีที่สุดเพราะได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีกสองสาขา นอกจากนั้นดารวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เห็นได้ชัดเจนว่าพบว่าทัง้สามหลักสูตรมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่แตกต่างกันอยา่ง
มีนัยส าคัญ (p < .05) ส าหรับแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยเมื่อเทียบเป็นรายคู่พบเพียงแค่ค่าคะแนน
เฉลี่ยของคู่ของสาขาเคมี – วิทยาศาสตร์ทั่วไปที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญของค่าคะแนนเฉลี่ยส าหรับการ
ทดสอบก่อนเรียน นอกนั้นพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญหากจับเป็นรายคู่ที่เหลืออยู่  สุดท้ายจากการศึกษา
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดในหัวข้อของอาจารย์ผู้สอนและมีความพึงพอใจในระดับมากใน
หัวข้ออ่ืน ๆ โดยพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างจะดีขึ้นแม้ว่าจะเรียนด้วยภาษาอังกฤษ หากอาจารย์ผู้สอนมีการ
เตรียมตัวและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมจะท าให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจะต้องมีความมั่นใจและรอบรู้ส าหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21. ส าหรับ
ข้อเสนอแนะที่น่าจะสนใจคือ สามารถน าไปประยุกต์ในการเรียนการสอนวิชาบรรยายซึ่งมีจ านวนเวลาเรียนมากกว่า
และสามารถศึกษาถึงพฤติกรรมและผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาได้อีกรูปแบบหนึ่ง 
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บทคัดย่อ 
 การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นสมรรถนะทางด้านหนึ่งของการรู้วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ในงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ในการส ารวจความสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ โดยมีกลุ่ม 
เป้าหมายเป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ใน
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 61 คน โดยมีเครื่องมือเป็นแบบสอบถามประกอบไปด้วยค าถาม 3 ตอน คือ การระบุชนิด
ข้อความ การระบุข้อกล่าวอ้างและการระบุองค์ประกอบของค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวได้
ผ่านการหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปใช้ภายหลังการท าแบบทดสอบผู้วิจัยตรวจและวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติ
พรรณนา และสหสัมพันธ์อย่างง่าย จากแบบทดสอบพบว่านักเรียนบางส่วนสามารถระบุชนิดของข้อความ และข้อ
กล่าวอ้างได้ (�̅�=5.28, SD=1.62 และ �̅�=5.43, SD=1.61 ตามล าดับ) แต่พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (�̅�=2.66, 
SD=1.36) ไม่สามารถระบุองค์ประกอบในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์เมื่อให้ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้
ในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถในการระบุชนิดของ
ข้อความ ระบุข้อกล่าวอ้าง และการระบุองค์ประกอบการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ (r=0.104 , p= 0.424, 
r=0.205 , p= 0.113 ตามล าดับ) กล่าวคือ ความสามารถในการระบุชนิดของข้อมูลและการระบุข้อกล่าวอ้างไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการระบุองค์ประกอบของการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมสมรรถนะในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์โดยเน้นให้ผู้เรียนทราบองค์ประกอบของ
การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์แบบแยกส่วนอาจจะไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างสมรรถนะในการสร้าง
ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์   
 
ค าส าคัญ : การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์  การรู้วิทยาศาสตร์  นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์  นักเรียน 
     วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
Abstract 

Scientific explanation is an essential competency of Science Literacy. This research aimed 
to evaluate ability on scientific explanation of high school science students. The Data was collected 
from 61 grades 11 students of science-oriented classroom of Khon kaen province. The research 
instrument was modified from a well-constructed survey of scientific explanation. It was constituted 
as 3 parts; identifying types of data, claim and components of scientific explanation, respectively. 
The survey was verified by experts before using to collect data. Collected data were analyzed using 
descriptive statistics. Correlation coefficient of those three components was analyzed using 
Pearson’s correlation. The result showed that students could differentiate the types of data and 
claim identification (�̅�=5.28, SD=1.62 and �̅�=5.43, SD=1.61, respectively). However, it was found 
that most students (�̅�=2.66, SD=1.36) possessed low ability to identify components of scientific 
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explanation. It was also found that the ability to differentiate types of data and claim identification 
was not related to the ability to identify the component of scientific explanation (r=0.104, p= 0.424, 
r=0.205, p= 0.113, respectively) . It was suggested that teaching and learning activities supporting 
scientific explanation by separating its components might not be enough to help students be able 
to create scientific explanation.     
 

Keywords: Scientific Explanation, Science Literacy, Science-Oriented Classroom, High School  
        Science  Student  

บทน า 
 การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ
และสมรรถนะในการประกอบสัมมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) คุณภาพด้านการศึกษาที่ผ่านมาปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยมากและต่ ากว่าหลายประเทศในแถบอาเซียน จะเห็นได้จากการจัดสอบ
วัดการเรียนรู้ร่วมกับนานาชาติ (Programme for International student Assessment : PISA) โดยเป็นการจัด
สอบที่มุ่งเน้นการประเมินความสามารถของนักเรียนเพื่อใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหาในชีวิตหรือ
สถานการณ์จริง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560) ซึ่งพบว่าผลการประเมินในปี 2558 
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนไทยอายุ 15 ปี ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (OECD) เมื่อวิเคราะห์ความสามารถของนักเรียน
ตามกรอบโครงสร้างการวัดและประเมินของการสอบ PISA ด้านการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โดยให้ความส าคัญเป็น
พิเศษกับสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ (Scientific competencies) และนิยามการประเมินสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์
ว่าเป็นการประเมินความสามารถของนักเรียนในการท าสิ่งต่อไปนี้ ได้แก่ การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ 
(Explain Phenomena Scientifically) การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
(Evaluate and Design Scientific Enquiry) การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิง
วิทยาศาสตร์ (Interpret Data and Evidence Scientifically) ระดับความสามารถของนักเรียนจากที่กล่าวมา
ข้างต้นพบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนความรู้วิทยาศาสตร์ที่ดีแต่สมรรถนะการรู้วิทยาศาสตร์ต่ า สะท้อนให้เห็นว่า
ปัจจุบันการเรียนรู้ให้ความส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์มากกว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงและมีเป้าหมายเพื่อการ
แข่งขันในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น ส่วนสมรรถนะด้านการอธิบายปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ใน
ระดับต่ า แสดงให้เห็นถึงการแสดงด้านทักษะการดึงความรู้เนื้อหาที่เหมาะสมในสถานการณ์ การตีความและให้
ค าอธิบายต่อปรากฏการณ์ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอ สมรรถนะด้านนี้เป็นสิ่งจ าเป็นในการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียน 
อีกทั้งการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ยังเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการ
เลือกรับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง (พุทธิธรและคณะ, 2560)    

การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ หรือการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็นอีกทักษะหนึ่งที่
เป็นเป้าหมายทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Berland and Reiser, 2009) เนื่องจากนักเรียนจ าเป็นต้องมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้หลักฐานในการสนับสนุนข้อกล่าวอ้างข้องตนเอง การประเมินผล รวมถึงการอภิปราย
ร่วมกัน (Morgan et al., 2013) จากผลการสอบประเมินผลต่าง ๆ ข้างต้น แสดงให้เห็นว่านักเรียนยังต้องการการ
พัฒนาในด้านทักษะการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่ โดยองค์ประกอบของค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ 
ข้อกล่าวอ้างหรือข้อสรุป (Claim) หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence) และการให้เหตุผล (Reasoning) (McNeil and 
Krajcik, 2008) ทั้ง 3 องค์ประกอบนี้เป็นสิ่งจ าเป็นที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการอธิบายผลการทดลองหรือการค้นพบ
ต่าง ๆ นอกจากนั้นการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่สร้างให้ผู้เรียนเป็นผู้มีเหตุมีผลในการใช้ชีวิต การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารพร้อมให้เหตุผลต่อสิ่งที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้  การเรียนการสอนที่
เน้นให้ผู้เรียนได้ออกความคิดเห็นและได้อภิปรายผลการเรียนรู้อย่างมีเหตุผล รวมถึงการเชื่อมโยงความรู้เดิมในการ
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อธิบายต่าง ๆ (McNeil and Krajcik, 2008) จะส่งเสริมให้นักเรียนสามารถให้ค าอธิบายปรากฏการณ์รอบตัวของ
ตนเองได้เป็นอย่างดี รวมถึงการเรียนแบบสืบสอบ ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ข้อมูลและมโน
ทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างรูปแบบหรือค าอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือปรากฏการณ์ที่ตน
สนใจศึกษา (สันติชัย, 2557) ระบุว่านักเรียนควรสร้างค าอธิบายจากหลักฐานที่มีและสามารถเชื่อมโยงค าอธิบายไปสู่
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสื่อความหมายพร้อมให้เหตุผลประกอบค าอธิบายได้ ดังนั้นครูผู้สอนจึงจะต้องจัด
สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์
นั้นเอง ด้วยความส าคัญของทักษะการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่กล่าวมาจะพบว่ามีผู้วิจั ยในประเทศไทย
พยายามที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาแบบประเมินทักษะของผู้เรียน ซึ่งการประเมิน
ความสามารถของผู้เรียนคือหนึ่งขั้นตอนที่ส่งเสริมความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนรู้รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (พิมพ์พันธ์ และ พเยาว์, 2558) 
Woodward (1993) อ้างโดย Trout (2015) กล่าวว่าการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ควรมีการระบุองค์ประกอบให้
ชัดเจนว่าแต่ละองค์ประกอบมีหน้าที่อย่างไรเพื่อสร้างความเข้าใจถึงการสร้างค าอธิบาย ดังนั้นความความสามารถใน
การระบุข้อกล่าวอ้าง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของค าอธิบายปรากฎการณ์ (Frey et al., 2015) และองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ (หลักฐานและการให้เหตุผล) จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนากระบวนการทักษะการอธิบาย และการระบุชนิด
ข้อมูล รวมถึงหลักฐานที่ใช้สนับสนุนข้อกล่าวอ้างและเชื่อมโยงข้อกล่าวอ้างและหลักฐานด้วยการให้เหตุผล การ
อธิบายที่สมบูรณ์นั้นนักเรียนจ าเป็นต้องทราบถึงกฎ การให้เหตุผล ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการ
อธิบาย (สุรีรัตน์, 2553)   
 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นถึงปัญหาการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนและมีความ
สนใจที่จะวัดประเมินความสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และการใช้ชีวิตประจ าวันของนักเรียน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560) เพื่อ
ทราบระดับความสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แห่งหนึ่งใน
จังหวัดขอนแก่น เพื่อน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและสามารถส่งเสริมความสามารถของ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วิธีการวิจัย 
(1) รูปแบบการวิจัย 
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใช้แบบวัดความสามารถทางการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 

(2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 61 คน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์จาก

โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น เป็นนักเรียนชาย 21 คน นักเรียนหญิง 40 คน ซึ่งนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน
ยินดีตอบแบบส ารวจ 

(3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจความสามารถของนักเรียนในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย แบบทดสอบความสามารถในการอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาและดัดแปลงมาจาก Frey et al. (2015) โดยผู้วิจัยน าค าถามในแบบทดสอบ ในแบบทดสอบ
การระบุชนิดของข้อความ ประกอบด้วย ข้อกล่าวอ้าง ข้อเท็จจริง ข้อมูล และความคิดเห็น มาถอดความเป็น
ภาษาไทย และได้เพิ่มเติมค าถามเพื่อวัดความสามารถในการระบุองค์ประกอบของค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ข้อกล่าวอ้าง หลักฐานและการให้เหตุผล แบบทดสอบที่ใช้ในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 
1 วัดความสามารถในการระบุชนิดข้อความ ตอนที่ 2 วัดความสามารถในการระบุข้อกล่าวอ้าง และตอนที่ 3 วัด
ความสามารถในการระบุองค์ประกอบของค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบ
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เลือกตอบ โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบแบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ (Google form) (นักเรียนหรือผู้ที่สนใจท า
แบบทดสอบสามารถเข้าท าแบบทดสอบผ่าน https://goo.gl/forms/lgXEXJoxLwi92Ldg1) 

(4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปโดยไม่มีการระบุชื่อผู้ท าแบบทดสอบ (Anonymmous) โดยให้

นักเรียนท าแบบทดสอบทั้ง 3 ตอน ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระยะเวลาใน
การท าแบบทดสอบ 30 นาที เมื่อนักเรียนท าแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยข้อมูลจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อรอการวิเคราะห์
และประเมินผลต่อไป 

(5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน โดยน าผลการท าแบบประเมินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 5 มาวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้น ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้ง 3 ตอน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน า
คะแนนมาหาค่าสหสัมพันธ์ (correlative coefficient) โดยใช้ Pearson Correlation ผ่านโปรแกรมทางสถิติ SPSS 
statistic 19 เพื่อหาความสัมพันธ์ของความสามารถในการระบุชนิดของข้อความหรือข้อกล่าวอ้าง สามารถสนับสนนุ
ความสามารถทางการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่   

ผลการวิจัย  
ผู้วิจัยไดน้ าเสนอผลการวิจยัตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ความสามารถในการระบุชนิดของข้อความ ข้อกล่าวอ้าง และการระบุองค์ประกอบการสร้างค าอธิบายทาง
วิทยาศาสตร ์

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลค าตอบของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการสร้างค าอธบิาย
ทางวิทยาศาสตร์จากแบบส ารวจทั้ง 3 ตอน คือ ความสามารถในการระบุชนิดของข้อความ ข้อกล่าวอ้าง และการ
สร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณณา ซึ่งได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1   

ตารางที่ 1 ความสามารถในการระบุชนิดข้อความ ข้อกล่าวอ้าง การระบุองค์ประกอบการสร้างค าอธิบ ายทาง 
     วิทยาศาสตร์ 

จ านวน
นักเรียน 

การระบชุนิดของข้อความ การระบุข้อกล่าวอ้าง 
การระบุองค์ประกอบการสร้าง

ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
�̅� SD �̅� SD �̅� SD 

61  5.28 1.63 5.43 1.61 2.66 1.36 

  จากตารางที่ 1 แสดงคะแนนจากแบบทดสอบการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน พบว่าจาก
แบบทดสอบทั้งหมด 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยดังนี้ ตอนที่ 1 คือ 5.28 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ทดสอบการระบุชนิดของข้อความ ชนิดข้อความที่นักเรียนระบุถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ การ
ระบุข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ล าดับต่อมา คือ ข้อมูล และข้อกล่าวอ้าง คิดเป็นร้อยละของจ านวนนักเรียนที่
สามารถระบุชนิดข้อความได้ถูกต้องจากนักเรียนทั้งหมดคิดเป็น 76.23, 41.80 และ 32.38 ตามล าดับ ตอนที่ 2 
นักเรียนสามารถระบุได้ว่าข้อความเป็นข้อกล่าวอ้างได้หรือไม่ คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนคือ 5.43 คะแนน และตอนที่ 
3 นักเรียนสามารถระบุองค์ประกอบของการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อกล่าวอ้าง หลักฐาน 
และการให้เหตุผล ได้ 2.66 คะแนน จากคะแนนการท าแบบทดสอบพบว่า นักเรียนสามารถระบุข้อกล่าวอ้างและ
ข้อความในระดับปานกลาง สามารถแยกประเภทของข้อเท็จจริง ความคิดเห็นและข้อมูลได้ แต่นักเรียนไม่สามารถ
ระบุองค์ประกอบของค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้ เนื่องจากคะแนนเฉลี่ยตอนที่ 3 อยู่ในระดับควรปรับปรุงคิด
คะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละ 26.6 ดังตัวอย่างค าตอบของนักเรียนในตารางที่ 2 แสดงค าตอบของนักเรียนในแต่ละตอน 
ซึ่งประกอบด้วยค าถามที่นักเรียนได้คะแนนมากและน้อยที่สุด 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนในการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างค าอธิบายทาง  
      วิทยาศาสตร์ 
ข้อสอบตอนที่ ตัวอย่างค าถาม ค าตอบของนักเรียน 

ตอนที่ 1 การระบุ
ชนิดของข้อความ 

การระบุข้อเท็จจริง: พืช คือ ผู้ผลิตของห่วงโซ่
อาหาร (ค าตอบคือ ข้อเท็จจริง) 

นักเรียนบางส่วนตอบว่า ข้อมูลและข้อกล่าว
อ้าง 

การระบุความคิดเห็น: คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่า
ห้ามร้องเพลงตอนรับประทานอาหาร (ค าตอบ
คือ ความคิดเห็น) 

นักเรียนส่วนใหญ่ระบุ ได้ว่ า เป็นข้อความ
ประเภทแสดงความคิดเห็น มีนักเรียนบางส่วน
ตอบว่าเป็นข้อกล่าวอ้าง 

การระบุข้อมูล: ความเร็วของรถไฟฟ้าของไทย 
เฉลี่ยอยู่ที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง (ค าตอบคือ 
ข้อมูล) 

นักเรียนส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นข้อมูล บางส่วน
ระบุว่าเป็นข้อเท็จจริงและข้อกล่าวอ้าง 

การระบุข้อกล่าวอ้าง:  
1. อาการนอนหลับไม่เพียงพอเป็นสาเหตุให้
เกิดโรคอ้วน (ค าตอบคือ ข้อกล่าวอ้าง) 
2. การคายน้ าสามารถเกิดขึ้นได้ดีในพื้นที่ที่
อากาศถ่ายเทได้ดี (ค าตอบคือ ข้อกล่าวอ้าง) 

 
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็น 
 
นักเรียนส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นข้อเท็จจริง 

ตอนที่ 2 การระบุ
ข้อกล่าวอ้าง 

1. เด็กที่นอนหลับเต็มที่ จะช่วยกระตุ้นโกรท
ฮอร์โมนและเจริญเติบโตเร็วกว่าเด็กที่นอนไม่
พอ (ค าตอบคือ ข้อกล่าวอ้าง) 
2. ฮอร์โมนพืชทีช่่วยเร่งการสุกของผลไม้คือ 
เอธิลีน (ค าตอบคือ ไม่ใช่ข้อกล่าวอ้าง) 

นักเรียนส่วนใหญ่สามารถระบุได้ว่าเป็นข้อ
กล่าวอ้าง  

นักเรียนส่วนใหญ่ตอบว่าเป็นข้อกล่าวอ้าง ซึ่ง
เป็นค าตอบที่ไม่ถูกต้อง 

ตอนที่ 3 การระบุ
องค์ประกอบการ
สร้างค าอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ 

1. แสงเป็นตัวกระตุ้นการงอกของพืช (ข้อกล่าว
อ้าง) เนื่องจากผลการทดลองเมื่อเมล็ดได้รับ
แสงจะงอก ดังนั้นหากน าพืชไปปลูกในที่ที่มี
แสงจะเกิดการงอก (หลักฐาน) 
2. การให้แสงคือการเร่งการเจริญเติบโต (ข้อ
กล่าวอ้าง) เนื่องจากการให้แสงจะช่วยกระตุ้น
การท างานของเอนไซม์ในเมล็ดพืช (การให้
เหตุผล) และจากการทดลองเมล็ดที่ได้รับแสง 
1 ชั่วโมงก็สามารถงอกได้ (หลักฐาน) 

นักเรียนที่ระบุองค์ประกอบถูกต้องมีเพียง 1 
คนเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ระบุว่าข้อความดังกล่าว
เป็นข้อความประเภทหลักฐานมากที่สุด  
นักเรียนที่ระบุองค์ประกอบได้ครบถ้วน เพียง 
3 คน นักเรียนส่วนใหญ่ระบุว่าข้อความเป็น
การให้เหตุผล 

2. ความสัมพันธ์ของความสามารถในการระบุชนิดของข้อความ ข้อกล่าวอ้าง และองค์ประกอบของสร้าง
ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์  

ผู้วิจัยได้หาความสัมพันธ์ของความสามารถในการระบุชนิดของข้อความ ข้อกล่าวอ้าง และการระบุ
องค์ประกอบของสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนนักเรียนจากแบบทดสอบทั้ง 
3 ตอน ซึ่งแสดงได้ในตารางที่ 3   
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของความสามารถในการระบุชนิดของข้อความ ข้อกล่าวอ้าง และองค์ประกอบของ  
     การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์  

 

ซึ่งผลจากตารางที่ 3 พบวา่ความสามารถในการระบุชนิดของข้อความ ข้อกล่าวอ้าง และองค์ประกอบของการสร้าง
ค าอธิบายทางวทิยาศาสตร์ไม่มคีวามสัมพันธ์กัน  (r=0.104 , p= 0.424, r=0.205 , p= 0.113) 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลการประเมินความสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนจากการท า

แบบทดสอบวัดความสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยการระบุชนิดของข้อความ 
การระบุข้อกล่าวอ้างและการระบุองค์ประกอบของค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้สรุปและอภิปรายผล 
ดังต่อไปนี้ 

การท าแบบประเมินการระบุชนิดของข้อความซึ่งประกอบไปด้วยข้อกล่าวอ้าง ข้อเท็จจริง ข้อมูลและความ
คิดเห็นซึ่งประเภทของข้อความต่าง ๆ นี้ เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบของค าอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อกล่าวอ้าง หลักฐานและการให้เหตุผล ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนเฉลี่ย
ตอนที่ 1 คือ 5.28 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 52.28 แสดงให้เห็นว่านักเรียนบางส่วนสามารถแยกแยะชนดิของข้อมลูได้ 
ชนิดของข้อความที่นักเรียนที่ระบุได้คือ ข้อเท็จจริง ข้อมูลและความคิดเห็น ตามล าดับ แต่การระบุชนิดข้อกล่าวอ้าง
เป็นชนิดข้อความที่นักเรียนระบุได้น้อยที่สุด ซึ่งข้อกล่าวอ้าง คือ หนึ่งในองค์ประกอบของค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นองค์ประกอบที่สร้างได้ง่ายทีสุ่ด สามารถระบุข้อสรุปจากค าอธิบายของผู้อ่ืนได้ อีกทั้งเป็นส่วนที่นักเรียนสร้างจาก
ค าถามและเป็นส่วนตั้งต้นในการอธิบายความสัมพันธ์ของสาเหตุของกระบวนการที่เกิดข้ึน (สันติชัย, 2553) และเพื่อ
ศึกษาความเข้าใจของนักเรียนต่อองค์ประกอบของค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงมีจุดประสงค์เพื่อพิจารณา
ความสามารถในการระบุข้อกล่าวอ้างในแบบทดสอบตอนที่ 2 นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 5.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
54.3 ชี้ให้เห็นว่าการระบุข้อกล่าวอ้างของนักเรียนอยู่ในระดับ       ปานกลาง กล่าวคือ นักเรียนบางส่วนเข้าใจถึง
ลักษณะของข้อกล่าวอ้าง ที่กล่าวถึงสถานการณ์จากการสังเกต การสรุปผลหรือกล่าวถึงสมมติฐานของการทดลอง 
(Frey et al., 2015) และข้อกล่าวอ้างจะแตกต่างจากข้อความที่อยู่ในลักษณะความคิดเห็นหรือข้อเท็จจริง กฎหรือ
ความคิดเห็น ส่วนนักเรียนบางส่วนที่ไม่สามารถระบุข้อกล่าวอ้างได้นั้นมีผลต่อการให้เหตุผลของนักเรียนด้วย 
เช่นเดียวกับจงกลด (2554) ที่พบว่านักเรียนที่ไม่เขียนข้อกล่าวอ้างหรือเขียนหลักฐาน จะไม่สามารถสร้างค าอธิบาย
ที่สมบูรณ์ได้ เมื่อผู้วิจัยพิจารณาความเข้าใจองค์ประกอบของค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ในตอนที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย
การระบุข้อกล่าวอ้าง หลักฐานและการให้เหตุผลจากข้อความที่ผู้วิจัยก าหนดให้พร้อมให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปรากฎว่า 
นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.66 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ ากว่าร้อยละ 50 สะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจ
ในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่ า นักเรียนไม่สามารถระบุได้ว่าข้อความที่ให้มานั้น ประกอบด้วย
องค์ประกอบของค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ใดบ้าง ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของลือชา และคณะ 
(2558) ซึ่งได้ทดสอบและพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงข้อสรุปและสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์โดยกิจกรรม
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เน้นการสนับสนุนให้นักเรียนลงข้อสรุปจากหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ข้อมูลรูปแบบตาราง แผนภูมิหรือ
ภาพประกอบ จากนั้นนักเรียนน าข้อสรุปที่ได้จากกิจกรรมไปสร้างเป็นค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบค าถาม 
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52) มีการลงข้อสรุปที่มีการใช้ความเห็นส่วนตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความรู้
และความเข้าใจทฤษฎีหรือเนื้อหาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพุทธิธรและคณะ (2560) ที่ได้ส ารวจความสามารถใน
การอธิบายทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนตามกรอบการประเมินของ PISA 2015 สมรรถนะในทักษะกระบวนการนี้
ของนักเรียนอยู่ในระดับ 2 ถือว่านักเรียนสามารถใช้เนื้อหา ความรู้ในการอธิบายข้อมูลที่มีอยู่ในชีวิตประจ าวันได้ใน
ระดับต่ าและน าข้อมูลและบริบทที่หลากหลายมาเขียนสรุปได้น้อย อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ความสามารถระบุชนิดของข้อความ ข้อกล่าวอ้าง และองค์ประกอบของการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ พบว่า
ไม่มีความสัมพันธ์กัน (r=0.104 , p= 0.424, r=0.205 , p= 0.113) กล่าวคือการส่งเสริมให้นักเรียนทราบถึง
องค์ประกอบของค าอธิบายเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการพัฒนาทักษะการสร้างค าอธิบาย
ทางวิทยาศาสตร์ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ McNeill (2008) ที่พบว่าผู้สอนที่เน้นการอธิบายองค์ประกอบของ
ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวิธีการที่ง่ายและไม่ซับซ้อน แต่ไม่สามารถพัฒนาตรรกะในการสร้างค าอธิบายที่
เพียงพออีกทั้งไม่สามารถใช้การสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับเนื้อหาอ่ืน ๆ ได้  
 จากการส ารวจความสามารถในการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการ
เรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาทักษะการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าใจถึงบริบท
การใช้ค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนเข้าใจถึงกระบวนการสร้าง
ค าอธิบายหรือการลงข้อสรุปว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้น (จงกลด, 2557) และควรเน้นการเรียนการ
สอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกความคิดเห็น อภิปรายผลการเรียนรู้อย่างมีเหตุผล รวมถึงการเชื่อมโยงความรู้ 
หลักฐานและข้อกล่าวอ้างในการอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ (McNeil and Krajcik, 2008) ควรมีรูปแบบกิจกรรมที่
ให้นักเรียนได้ฝึกในการสร้างและสรุปการทดลองต่าง ๆ เผชิญหน้ากับสถานการณ์ มีส่วนร่วมในการในการสร้างและ
ทดสอบการทดลอง (ภคพรและอลิศรา , 2558) การพัฒนาการสร้างค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์จึงไม่เพียงแค่
สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรู้ว่าข้อความหรือบริบทแบบใดถือเป็นองค์ประกอบของค าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เท่านั้น 
แต่ครูผู้สอนควรสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ผ่านการเรียนรู้แบบสืบเสาะและได้น าองค์ความรู้ที่
ได้มาอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมซึ่งสะท้อนให้เห็นการเป็นผู้รู้วิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง 
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บทคัดย่อ 
ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลายมีส่วนส าคัญในการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี โดยมีส่วนในการ

ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสสารระดับจุลภาคของผู้เรียนให้มีมากยิ่งขึ้น การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจมโนติเรื่องแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดโดยใช้รูปแบบตัวแทน
ความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มที่ศึกษาคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของ
โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น จ านวน 25 คน ช่วงเวลาในการวิจัยคือภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดความเข้าใจมโนมติระหว่างเรียนเรื่องแบบจ าลองอะตอม
ของรัทเทอร์ฟอร์ด ประกอบไปด้วยค าถามปลายเปิดจ านวน 3 ข้อ ที่ครอบคลุม 3 ประเด็นส าคัญคือ ลักษณะการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟา ข้อค้นพบจากการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด และการเสนอแบบจ าลองอะตอมของ
รัทเทอร์ฟอร์ด  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการอ่านอย่างละเอียดโดยจ าแนกตามระดับความเข้าใจมโนมติ 
พบว่านักเรียนส่วนมากมีระดับความเข้าใจมโนมติบางส่วนทั้ง 3 ประเด็นที่ท าการศึกษา ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า  
การใช้ตัวแทนความคิดที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้นั้นควรค านึงถึงความรู้เดิมและความแตกต่างของนักเรียน
ในรายบุคคลด้วย 

 
ค าส าคัญ : ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้  ตัวแทนความคิดทีห่ลากหลาย  แบบจ าลองอะตอม  รัทเทอร์ฟอร์ด 

 

Abstract 
 Multiple visual representations play a significant role in learning chemistry, which can 
enhance students’ conceptual understanding of microscopic scientific concepts. The purpose of 
this research was to investigate students’ conceptual understanding of Rutherford’s atomic model 
by using multiple visual representations. The participants were 25 grade 10 students who studied 
in a secondary school located in Khon Kaen province. Data collection were conducted in the 
second semester of the 2017 academic year. An instrument used to gather data was an open-end 
test including three items and covering three issues of Rutherford’s Atomic model- the movement 
of alpha particle through an atom, a conclusion of Rutherford's scattering experiment, and 
proposing Rutherford’s Atomic model. The data were analyzed by categorizing the level of 
conceptual understanding. The findings indicated that a majority of students had partial 
understanding for all three issues. The results suggest that student’s learning from multiple visual 
representations should concern their prior knowledge and individual differences. 
Keywords : Visual Representations, Multiple Representation, Atomic Model, Rutherford 
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บทน า 
  ธรรมชาติของเนื้อหาวิชาเคมีเป็นศาสตร์ที่อธิบายถึงธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสสารโดยสื่อ
ออกมาเป็นตัวแทนความคิดในรูปแบบต่าง ๆ โดยการอธิบายธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสสารนั้นมีความ
สอดคล้องกับระดับตัวแทนความคิดที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ1) ระดับมหภาค (Macroscopic Level) เป็นการ
อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่สังเกตได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงสี การเกิดแก๊ส ค่า pH ของสารละลาย 
และการตกตะกอนจากปฏิกิริยาเคมี 2) ระดับจุลภาค (Sub-microscopic Level) เป็นการอธิบายในระดับอนุภาคที่
สสารประกอบไปด้วย อะตอม โมเลกุล และไอออน และ 3) ระดับสัญลักษณ์ (Symbolic Level) เป็นการใช้
สัญลักษณ์ สูตร สมการ การวาดโครงสร้างโมเลกุล แผนผัง โมเดล และ สถานการณ์จ าลองทางเคมี ไปใช้เป็น
สัญลักษณ์แทนสสารต่าง ๆ (Chandrasegaran, Treagust and Mocerino, 2007) จะเห็นได้ว่าการอธิบาย
ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสสารนั้นค่อนข้างยากส าหรับนักเรียนโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ระดับจุลภาคซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าจึงจ าเป็นต้องมีตัวแทนความคิดที่
ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง โดยการใช้ตัวแทนความคิดที่หลากหลาย 
(Multiple representations, MRs) สามารถช่วยในการท าความเข้าใจและอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ดกีวา่
การใช้ตัวแทนความคิดเพียงชนิดเดียว ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยก่อนหน้าซึ่งพบว่า การใช้ตัวแทนความคิดที่
หลากหลายมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้แก่นักเรียนในด้านการสร้างองค์ความรู้ (Kulyuga and Snigh, 
2015; Rau, 2016) เนื่องจากตัวแทนความคิดที่หลากหลายสามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนาความเข้าใจมโนมติและ
ช่วยสร้างความสนใจในการเรียนของนักเรียนให้มีมากยิ่งขึ้น (Ainsworth, 1999) และมีการกล่าวอ้างว่านักเรียน
สามารถเรียนรู้ในเชิงลึกจากการอธิบายโดยใช้ตัวแทนความคิดที่เป็นทั้งรูปภาพและค าพูดมากกว่าการใช้ค าพูดเพียง
อย่างเดียว (Mayer, 2003) จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวแทนความคิดที่หลากหลายเป็นวิธีการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่ครูผู้สอน
สามารถน ามาใช้พัฒนาความเข้าใจมโนมติในวิชาเคมีได้ 
 ในส่วนของทฤษฎีที่ใช้อธิบายตัวแทนความคิดที่หลากหลายคือทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่หลากหลาย 
(Multimedia Learning Theory) โดยที่ตัวแทนความคิดหมายถึงตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตัวแทนความคิดสามารถ
จ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ตัวแทนความคิดภายใน ( internal representation) หมายถึง ตัวแทน
ความคิดที่เป็นนามธรรมอยู่ภายในจิตใจหรือความคิด ไม่สามารถจับต้องได้ต้องอาศัยการจินตนาการ  ตัวแทน
ความคิดชนิดนี้เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยในการสร้างแบบจ าลองทางความคิด (mental model) ที่ส่งผลต่อการสร้างองค์
ความรู้ที่มีความจ าเพาะ 2) ตัวแทนความคิดภายนอก (external representation) หมายถึงตัวแทนความคิดที่เป็น
รูปธรรมสามารถจับต้องได้ หรืออาจเป็นตัวแทนความคิดเชิงสัญลักษณ์ (symbolic representation) เช่น ตัวอักษร
ที่เขียนหรือค าพูดที่ใช้ในการบรรยาย นอกจากนี้ตัวแทนความคิดภายนอกยังหมายถึงตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ 
(visual representation) ได้แก่ แผนผัง (diagram) สถานการณ์จ าลอง (simulation) แอนิเมชัน (animation) และ
แบบจ าลองเชิงกายภาพ (physical model) (Rau, 2016)  

ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้สื่อที่หลากหลายกล่าวไว้ว่า ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้สามารถช่วยให้ผู้เรียน
เกิดในการเรียนรู้ได้ เนื่องจากสามารถช่วยอธิบายมโนมติที่เป็นนามธรรมให้นักเรียนสามารถเข้าถึงหรือเข้าใจได้ง่าย
มากยิ่งขึ้น และตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ยังเป็นส่วนเติมเต็มในการสร้างความเข้าใจในระดับที่ลึกมากขึ้น เพราะ
นักเรียนสามารถบูรณาการข้อมูลที่ได้รับเข้ากับแบบจ าลองทางความคิดของตนเองอย่างสอดคล้องกันในแต่ละเนือ้หา 
(Rau, 2016) ดังนั้นหากครูน าตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลาย (Multiple visual representation) มา
ใช้ในชั้นเรียนเคมีก็จะช่วยลดความยุ่งยากในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ 

ส าหรับเนื้อหาเคมีอยู่ในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสารตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ได้ก าหนดให้เนื้อหาเร่ืองโครงสร้างอะตอมเป็นเนื้อหาพื้นฐานที่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนต้อง
เรียนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนเนื้อหาเร่ืองอื่น ๆ ในรายวิชาเคมีพื้นฐานและเพิ่มเติม (สสวท., 2551) โดยก าหนดให้
เป็นเนื้อหาแรกที่นักเรียนต้องเรียน ซึ่งธรรมชาติของเนื้อหาเรื่องโครงสร้างอะตอมเป็นการอธิบายและหา
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ความสัมพันธ์ของอนุภาคมูลฐานภายในอะตอม ได้แก่ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่กล่าวใน
ระดับจุลภาค (Sub-microscopic Level) โดยที่นักเรียนไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงท าให้เกิดความ
ยุ่งยากในการสร้างความเข้าใจมโนมติที่ถูกต้อง จากงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมพบว่า นักเรียน
จ านวนไม่น้อยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม เช่น นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงกระบวนการ
สร้างแบบจ าลองอะตอมของนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่าน นักเรียนเลือกที่ะจะกล่าวถึงลักษณะของอะตอมโดยใช้
แบบจ าลองอะตอมที่ง่ายมากกว่าจะเลือกใช้แบบจ าลองอะตอมที่ถูกต้องในการอธิบาย (ภรทิพย์ ชาตรี และพจนารถ, 
2558) และนักเรียนหลายคนมีความสับสนระหว่างนิวเคลียสของเซลล์ในวิชาชวีวิทยากับนิวเคลียสของอะตอมในวชิา
เคมี นอกจากนี้ยังพบว่าการอธิบายขนาดอะตอมนั้นยังไม่มีความชัดเจน เช่น การอธิบายว่ามีขนาดเล็กมาก แต่ใหญ่
พอที่จะสังเกตด้วยกล้องจุลทรรศน์เหมือนกับโมเลกุล โดยเปรียบเทียบขนาดของอะตอมเท่ากับปลายเข็ม หัวเข็ม
หมุด หรือ จุด เป็นต้น (Papageoriou, Markos and Zarkadis, 2016) และจากการศึกษางานวิจัยเรื่องแบบจ าลอง
อะตอมพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีแบบจ าลองทางความคิดที่ถูกต้องบางส่วนและคลาดเคลื่อนบางส่วนโดยเฉพาะ
ประเด็นรูปร่างอะตอมและระดับพลังงานอิเล็กตรอน และแบบจ าลองทางความคิดของนักเรียนส่วนใหญ่จะแสดงเปน็
แบบจ าลองความคิดในระดับมหภาคและไม่เชื่อมโยงกับระดับจุลภาค (ภรทิพย์ ชาตรี และพจนารถ , 2557) 
แบบจ าลองทางความคิดเหล่านี้แสดงให้ทราบว่า นักเรียนยังขาดความเข้าใจมโนติที่ถูกต้อง 

นอกจากนี้ผลงานวิจัยการส ารวจมุมมองของครูผู้สอนวิชาเคมีระดับชั้นมัธยมศึกษาเก่ียวกับความยากในการ
สอนเรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุของครูไทยและครูเคนยาพบว่า ครูผู้สอนมากกว่าครึ่งของกลุ่มที่
ท าการศึกษาเห็นว่าเนื้อหาเรื่องโครงสร้างอะตอมเป็นเนื้อหาที่ยาก เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่เป็นนามธรรม และผู้เรียน
ต้องใช้จินตนาการค่อนข้างมากเพื่อสร้างความเข้าใจในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า และครูส่วนมากไม่ทราบว่าจะ
สร้างวัสดุการสอน (Learning materials) เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างไร การเรียนเรื่องโครงสร้างอะตอม
ส่วนมากจึงเป็นการอ่านและท่องจ า ซึ่งส่งผลให้นักเรียนรับรู้และจดจ าในระยะสั้นเท่านั้น (พรรณวิไล, อินเยียกา และ
ทอมสัน, 2551) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูประจ าการที่มีประสบการณ์การสอนเรื่องโครงสร้างอะตอมใน
โรงเรียนของผู้วิจัยพบว่า นักเรียนส่วนหนึ่งไม่สามารถเชื่อมโยงผลการทดลองของนักวิทยาศาสตร์กับแบบจ าลองแต่
ละแบบได้ อีกทั้งการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาใช้ครูใช้เพียงตัวแทนความคิดที่เป็นรูปภาพและข้อความตามหนังสือเรียน
เท่านั้น จึงท าให้นักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาเท่าที่ควร 
  จากความส าคัญของเนื้อหาเรื่องโครงสร้างอะตอมและจากปัญหาในด้านต่าง ๆ ข้างต้น ผู้วิจัยซึ่งท าหน้าที่
เป็นครูผู้สอนจึงเห็นว่าการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างอะตอมควรมีการใช้รูปแบบตัวแทน
ความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจ สามารถอธิบายเนื้อหาที่เป็นนามธรรม และพัฒนา
ความเข้าใจมโนมติเรื่องโครงสร้างอะตอมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างอะตอมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์แก่
นักเรียนและผู้สอนต่อไป 
 ขอบเขตการวิจัย 

1.กลุ่มที่ศึกษา 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ จ านวน 25 คน ของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น โดยนักเรียนที่เรียนนี้ในหลักสูตรนี้ที่สามารถเลือก
ลงวิชาเรียนได้ด้วยตนเองตามความสนใจท าให้ผู้เรียนมีความหลากหลายเนื่องจากนักเรียนมาจากคนละห้องและมี
ความถนัดแตกต่างกัน นักเรียนในชั้นเรียนมีทั้งกลุ่มที่มีความรู้เดิมน้อย (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีอยู่
ระหว่าง 2.0-2.5 คิดเป็น 24% ของจ านวนนักเรียน) กลุ่มที่มีความรู้เดิมปานกลาง (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
เคมีอยู่ระหว่าง 3.0-3.5 คิดเป็น 20% ของจ านวนนักเรียน) และกลุ่มที่มีความรู้เดิมสูง (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาเคมี เท่ากับ 4.0 คิดเป็น 56% ของจ านวนนักเรียน) และในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 นักเรียน
กลุ่มนี้เคยศึกษาเนื้อหาเรื่องโครงสร้างอะตอมจากการเรียนเคมีพื้นฐานการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนเคยเรียนเน้นการ
บรรยายและใช้เพียงตัวแทนความคิดที่ปรากฏในหนังสือเรียนเป็นหลักเท่านั้น  
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2. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา  
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาคือ เนื้อหาเรื่องแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด ซึ่งเป็นเนื้อหาตามหนังสือ

เรียนวิชาเคมีเพิ่มเติม เล่ม 1 (สสวท., 2551) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด แบ่งออกเป็น 3 ประเด็นที่ส าคัญคือ 1) ลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาค
แอลฟา 2) ข้อค้นพบจากการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด และ 3) การเสนอแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 

 
3.วิธีด าเนินการศึกษา 

3.1. รูปแบบการศึกษา 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเน้นการตีความและการสร้างความหมายจากค าตอบ
ของนักเรียน ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจ
มโนมติเรื่องแบบอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้โดยใช้ตัวแทนความคิดแบบ
สังเกตได้ที่หลากหลาย  

3.2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวแทน
ความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลายเร่ืองแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด จ านวน 2 คาบ (100 นาที) 
   3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดมโนมติเรื่องแบบจ าลอง
อะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด จ านวน 3 ข้อ ที่รวบรวมจากนักเรียนทุกคนในระหว่างจัดการเรียนรู้ 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้โดยใช้ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลายรู้เร่ือง
แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด โดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอน บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน 

ขั้นที่ 1 
ขั้นน า 

1. ทบทวนความรู้เรื่องแบบจ าลองอะตอมก่อน
หน้าคือแบบจ าลองอะตอมของดอลตันและทอม
สัน โดยใช้ตัวโมเดลเชิงกายภาพ (physical 
model) ให้นักเรียนเปรียบเทียบกัน 
2. อธิบายวัตถุประสงค์การเรียนรู้และแนะน า
เก่ียวกับการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด 

1. ร่วมกันตอบค าถามและอภิปรายความ
แตกต่างของแบบจ าลองอะตอมในแต่ละ
แบบ 

2. ตั้งค าถามหรือคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด  

ขั้นที่ 2 
ขั้นสอน 

ประเด็นที่ 1 ลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาค
แอลฟา 
1. แนะน าและอธิบายลักษณะหรือองค์ประกอบ
ของตัวแทนความคิดซึ่งเปน็สถานการณ์จ าลอง 
(simulation) ซึง่แสดงให้เห็นถึงลักษณะการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟา 
2. สนับสนุนให้นักเรียนอภิปรายแนวคิดภายใน
กลุ่มและในชัน้เรียน 
ประเด็นที่ 2 ข้อค้นพบของรัทเทอร์ฟอร์ด 
1. แนะน าองค์ประกอบและวิธีการทดลองของ
รัทเทอร์ฟอร์ด  โดยใช้ตัวแทนความคิดที่เป็น

 
 
1. สังเกตและร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มถึง
สิ่งที่ เกิดขึ้นจากตัวแทนความคิด เพื่อหา
ข้อสรุป เกี่ ยวลักษณะการเคลื่ อนที่ ของ
อนุภาคแอลฟา   
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิดของ
ตันเองเพื่อหาข้อสรุปกับนักเรียนในชั้นเรียน  
3. บันทึกข้อสรุปเป็นของตนเองลงในใบงาน
ซึ่งเป็นผลงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ระดับความเข้าใจมโนมติของนักเรียนโดยอ่านค าตอบของนักเรียนอย่างละเอียดจากแบบวัด

ความเข้าใจมโนมติเรื่องแบบจ าลองของรัทเทอร์ฟอร์ด เพื่อวิเคราะห์ค าตอบเป็นรายข้อแล้วจัดกลุ่มมโนมติของ
นักเรียนแล้วหาค่าร้อยละในแต่ละข้อ ตามเกณฑ์ค าตอบที่ได้จ าแนกตามระดับความเข้าใจมโนมติ 5 ระดับ (Adadan, 
2014) คือ  
   5.1 ความเข้าใจมโนมติเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Understanding; SU) หมายถึง ค าตอบของ
นักเรียนประกอบด้วยองค์ประกอบที่ถูกต้องทั้งหมดของมโนมตินั้น ๆ  
   5.2 ความเข้าใจมโนมติบางส่วน (Partial Understanding; PU) หมายถึง ค าตอบของนักเรียน
ประกอบด้วยความเข้ามโนมติที่ถูกต้อง แต่ขาดองค์ประกอบที่ส าคัญบางส่วน  
  5.3 ความเข้าใจมโนมติบางส่วนร่วมกับมโนมติที่คลาดเคลื่อน (Partial Understanding with 
Alternative Conceptions; PU/AC) หมายถึง ค าตอบของนักเรียนประกอบด้วยความเข้าใจมโนมติที่ถู กต้อง
บางส่วน และบางส่วนแสดงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน    
        5.4 ความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน (Alternative Conceptions; ACs) หมายถึง ค าตอบของ
นักเรียนประกอบด้วยความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนทั้งหมด ซึ่งขาดทุกองค์ประกอบที่ส าคัญของมโนมตินั้น  
   5.5 ความไม่เข้าใจ (No Understanding; NU) หมายถึง ค าตอบของนักเรียนไม่ตรงกับค าถาม
หรือนักเรียนไม่ตอบค าถาม  
 รายละเอียดการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ในแต่ละมโนมติแสดงในตารางที่ 2 
 
  

รูปภาพ และวดิีทัศน์เพื่อแสดงการทดลองของ
รัทเทอร์ฟอร์ด ให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้น 
2. สนับสนุนให้นักเรียนอภิปรายแนวคิดภายใน
กลุ่มและในชั้นเรียน 

1. สังเกตและร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มถึง
สิ่งที่ เกิดขึ้นจากตัวแทนความคิด เพื่อหา
ข้อสรุปเก่ียวข้อค้นพบของรัทเทอร์ฟอร์ด 
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิดของ
ตันเองเพื่อหาข้อสรุปกับนักเรียนในชั้นเรียน  
3. บันทึกข้อสรุปเป็นของตนเองลงในใบงาน
ซึ่งเป็นผลงานระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นที่ 3 
ขั้นสรุป 

ประเด็นที่ 3 ข้อค้นพบของรัทเทอร์ฟอร์ด 
1. แนะน าและให้นักเรียนร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปและเสนอเป็นแบบจ าลอง
อะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 
 

 
1. ร่วมกันอถิปรายและน าข้อมูลจากประเด็น
ที่ 1 และ 2 มาสรุปและเสนอเป็นแบบจ าลอง
อะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 
2. น าเสนอข้อจ ากัดของแบบจ าลองอะตอม
ของ 
รัทเทอร์ฟอร์ด 
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การวิเคราะห์ระดับมโนมติเรื่องแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 
  ระดับความเข้าใจมโนมติ  

 SU PU PU/AC ACs NU 
ประเด็นที่ 1 
ลักษณะการ
เคลื่อนที่ของ 
อนุภาค
แอลฟา  

วาดภาพ
ถูกต้องและ
อธิบายการ
เคลื่อนที่และ
การเบี่ยงเบน
ได้เป็น 3 
ลักษณะ 

วาดภาพหรือ
อธิบายการ
เคลื่อนที่และ
การเบี่ยงเบน
ได้ถูกต้อง 

วาดภาพหรืออธิบาย
การเคลื่อนที่และการ
เบี่ยงเบนได้ถูกต้อง
บางส่วน และมีความ
เข้าใจคลาดเคลื่อน
บางส่วน 

วาดภาพและ
อธิบายการ
เคลื่อนที่และ
การเบี่ยงเบนได้
คลาดเคลื่อน
ทั้งหมด 

ตอบไม่ตรง
ค าถาม หรือไม่
ตอบค าถาม 

ประเด็นที่ 2 
ข้อค้นพบจาก
การทดลอง
ของ
รัทเทอร์ฟอร์ด 

วาดภาพแสดง
ทิศทางการ
เคลื่อนที่และ
ปริมาณได้
ถูกต้องทั้งหมด  
และสรุปผล
การทดลองได้
ถูกต้อง 

วาดภาพแสดง
ทิศทางการ
เคลื่อนที่และ
ปริมาณหรือ
สรุปผลการ
ทดลองได้
ถูกต้อง  

วาดภาพแสดงทิศ
ทางการเคลื่อนที่และ
ปริมาณ และสรุปผล
การทดลองได้ถูกต้อง
บางส่วนและ
คลาดเคลื่อนบางสว่น 
 

วาดภาพแสดง
ทิศทางการ
เคลื่อนที่และ
ปริมาณ และ
สรุปผลการ
ทดลองได้
คลาดเคลื่อน
ทั้งหมด 

ตอบไม่ตรง
ค าถาม หรือไม่
ตอบค าถาม 

ประเด็นที่ 3 
การเสนอ
แบบจ าลอง
อะตอมของ
รัทเทอร์ฟอร์ด 

วาดภาพและ
อธิบาย
แบบจ าลอง
อะตอมได้
ถูกต้อง 

วาดภาพหรือ
อธิบาย
แบบจ าลอง
อะตอมได้
ถูกต้อง 

วาดภาพและอธิบาย
แบบจ าลองอะตอมได้
ถูกต้องบางส่วนและมี
ความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนบางสว่น 

วาดภาพและ
อธิบาย
แบบจ าลอง
อะตอมได้ได้
คลาดเคลื่อน
ทั้งหมด 
 

ตอบไม่ตรง
ค าถาม หรือไม่
ตอบค าถาม 

 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ความเข้าใจมโนมติเรื่องแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดของนักเรียน โดยแบ่งระดับ
ความเข้าใจมโนมติออกเป็น 5 ระดับ ตามเกณฑ์ตารางที่ 2 พบว่าผลการวิเคราะห์ที่แสดงเป็นข้อมูลร้อยละของ
จ านวนนักเรียนเป็นดังนี้  
 
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับความเข้าใจมโนมติเรื่องแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 

 ร้อยละตามระดับความเข้าใจมโนมติ  
 SU PU PU/AC ACs NU 
ประเด็นที่ 1 
ลักษณะการเคลื่อนที่
ของอนุภาคแอลฟา 

 
 

12 

 
 

76 

 
 

12 

 
 
0 

 
 
0 

ประเด็นที่ 2 
ข้อค้นพบจากการ
ทดลองของ
รัทเทอร์ฟอร์ด 

 
 
8 

 
 

60 

 
 

32 

 
 
0 

 
 
0 
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 ร้อยละตามระดับความเข้าใจมโนมติ  
 SU PU PU/AC ACs NU 
ประเด็นที่ 3 
การเสนอแบบจ าลอง
อะตอมของ
รัทเทอร์ฟอร์ด 

 
 
12 

 
 
48 

 
 
28 

 
 
4 

 
 
8 

หมายเหตุ ตัวหนาแทนร้อยละสูงสุด 
 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจมโนมติเรื่องแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดอยู่

ในระดับความเข้าใจมโนมติบางส่วน (Partial Understanding; PU) ทั้ง 3 ประเด็น โดยในแต่ละประเด็นมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเด็นที่ 1 การเคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟา  
ค าถามที่ใช้วัดมโนมติคือ จากการทดลอง เมื่อยิงอนุภาคแอลฟาไปยังอะตอมของธาตุ จงวาดเส้นแสดงการ

เคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟาที่สังเกตได้พร้อมทั้งเขียนอธิบายสิ่งที่สังเกตได้ 
 เมื่อวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนพบว่า ร้อยละ 12 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมีความเข้าใจมโนมติใน
ระดับความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) แต่ นักเรียนส่วนมากร้อยละ 76 มีความเข้าใจมโนมติบางส่วน (PU) ส่วน 
นักเรียนร้อยละ 12 มีความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน (ACs) ตัวอย่างค าตอบของนักเรียนในแต่ละระดับเป็นดังนี้ 
 ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างของความเข้าใจมโนมติเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) ซึ่งนักเรียนสามารถวาดภาพการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟาได้ทุกต้อง และอธิบายการเคลื่อนที่ได้ 3 รูปแบบ คือ เมื่อยิงอนุภาคแอลฟาไปยังอะตอม
ของธาตุอนุภาคแอลฟาบางส่วนจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงผ่านไป บางส่วนเบี่ยงเบน และบางส่วนสะท้อนกลับ  

 
  ภาพที่ 1 ตัวอย่างความเข้าใจมโนมติระดับความเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ของนร.15 
ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างของความเข้าใจมโนมติบางส่วน (PU) ซึ่งนักเรียนอธิบายการเคลื่อนที่ได้ 3 รูปแบบได้ แต่วาด
ภาพลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟาได้ไม่ถูกต้อง โดยไม่ใส่หัวลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่และภาพที่วาด
ไม่สอดคล้องกับค าอธิบายว่ามีการเคลื่อนที่ใน 3 ลักษณะ 

 
  ภาพที่ 2 ตัวอย่างความเข้าใจมโนมติระดับถูกต้องบางส่วนของนร.7 
ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างของความเข้าใจมโนมติระดับคลาดเคลื่อนบางส่วน (PU/AC) ซึ่งนักเรียนวาดภาพแสดงการ
เคลื่อนของอนุภาคแอลฟาได้ถูกต้องทั้ง 3 ลักษณะ แต่อธิบายคลาดเคลื่อนดังข้อความที่ขีดเส้นใต้คือ “ถ้าอนุภาคไป
โดนอะตอมจะมีการหักเหจากเส้นทางเดิม” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างอะตอมกับนิวเคลียส  

    
  ภาพที่ 3 ตัวอย่างความเข้าใจมโนมติระดับคลาดเคลื่อนของนร.19 
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ประเด็นที่ 2 ข้อค้นพบจากการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด 
ค าถามที่ใช้วัดมโนมติ คือ จากการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผ่น
ทองค าบางดังรูป นักเรียนคิดว่าปริมาณล าอนุภาคที่จะสังเกตเห็นได้
บริเวณ A B C จะเป็นแบบใดโดยวาดเส้นตรงแสดงทศิทางและปริมาณล า
อนุภาคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งสรุปผลการทดลองที่เกิดขึ้น 
 เมื่อวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนพบว่า ร้อยละ 8 ของจ านวน
นักเรียนทั้งหมดมีความเข้าใจมโนมติเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) แต่นักเรียนส่วนมากร้อยละ 16 มีความเข้าใจมโนมติ
บางส่วน (PU) และนักเรียนร้อยละ 32 มีความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน (ACs) ส าหรับตัวอย่างค าตอบของ
นักเรียนในแต่ละระดับเป็นดังนี้ 
 ภาพที่ 4  แสดงตัวอย่างของความเข้าใจมโนมติเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) ซึ่งนักเรียนสามารถวาดภาพที่บง่บอก
ถึงปริมาณล าอนุภาคในบริเวณ A B C ได้ถูกต้องและสอดคล้องกับค าอธิบายและข้อค้นพบที่ได้ ซึ่งจากค าตอบของ
นักเรียนได้ใช้อธิบายข้อค้นพบในบริเวณ B ว่า “อนุภาคแอลฟาเคลื่อนที่ไปเฉียดกับบางสิ่งในแผ่นทองค า” ซึ่งจาก
การวิเคราะห์การตอบค าถามของนักเรียนระหว่างเรียนร่วมด้วยท าให้ทราบว่าบางสิ่งในแผ่นทองค าหมายถึง
นิวเคลียสนั่นเอง  
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างความเข้าใจมโนมติเชิงวิทยาศาสตร์ของนร.19 
 

ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างของความเข้าใจมโนมติระดับถูกต้องบางส่วน (PU) ซึ่งนักเรียนสามารถอธิบาย
ลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟาในบริเวณ A B C และสามารถสรุปข้อข้นพบได้ถูกต้อง แต่ขาดการอธิบาย
ปริมาณล าอนุภาคในบริเวณ A B และ C 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างความเข้าใจมโนมติบางส่วนของนร.6 
ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างของความเข้าใจมโนมติบางส่วนร่วมกับมโนมติที่คลาดเคลื่อน (PU/AC) จากค าตอบ

ของนักเรียนพบว่านักเรียนสามารถอธิบายทิศทางและปริมาณการเคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟาในบริเวณ A B และ C 
ได้ แต่การสรุปข้อค้นพบจากการทดลองมีความคลาดเคลื่อนดังข้อความ “รังสีแอลฟาจะมีช่องว่างระหว่างอะตอม” 
และ “รังสีแอลฟาเกิดการเบียด”  
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ภาพที่ 6 ตัวอย่างความเข้าใจมโนมติบางส่วนร่วมกับมโนมติที่คลาดเคลื่อนของนร.8 
 
ประเด็นที่ 3 การเสนอแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 
ค าถามที่ใช้วัดมโนมติคือ จงเสนอแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด โดยวาดภาพและเขียนอธิบาย

ประกอบ 
       เมื่อวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนพบว่า ประเด็นนี้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทุกระดับ นั่นคือ  นักเรียนมี
ความเข้าใจมโนมติเชิงวิทยาศาสตร์ (SU)  ความเข้าใจมโนมติบางส่วน (PU) ความเข้าใจมโนมติบางส่วนร่วมกับมโน
มติที่คลาดเคลื่อน (PU/AC)  ความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน (ACs) และความไม่เข้าใจ (NU) คิดเป็นร้อยละ 12, 
48, 28, 4, และ 8 ตามล าดับ รายละเอียดและตัวอย่างค าตอบของนักเรียนในแต่ละระดับเป็นดังนี้ 
 ภาพที่ 7  แสดงตัวอย่างของความเข้าใจมโนมติเชิงวิทยาศาสตร์ (SU) นักเรียนสามารถวาดภาพและอธิบาย
องค์ประกอบของอะตอมจากการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดได้ถูกต้อง  โดยภาพและค าตอบมีความสอดคล้องกัน 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างความเข้าใจมโนมติเชิงวิทยาศาสตร์ ของนร.16 
 ภาพที่ 8  แสดงตัวอย่างของความเข้าใจมโนมติบางส่วน (PU) นักเรียนวาดภาพได้ถูกต้อง แต่การอธิบาย
ขาดองค์ประกอบที่เป็นประจุบวกหรือโปรตอน 

 
ภาพที่ 8 ตัวอย่างความเข้าใจมโนมติบางส่วนของนร.13 

ภาพที่ 9  แสดงตัวอย่างของความเข้าใจมโนมติบางสว่นร่วมกับมโนมติทีค่ลาดเคลื่อน (PU/AC) จากค าตอบ
ของนักเรียน นักเรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของอะตอมได้ถูกต้อง แต่อธิบายลักษณะของอะตอมคลาดเคลื่อน 
กล่าวคือ นักเรีนนอธิบายว่าแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดมีลักษณะกลมตัน ซึ่งขัดแย้งกับการทดลองที่ยิง
อนุภาคแอลฟาแล้วทะลุผ่านช่องว่างในอะตอม และภาพวาดของนักเรียนไม่สามารถอธิบายได้ว่าอะตอมเป็นกลาง
ทางไฟฟ้าเนื่องจากจ านวนโปรตรอนและอิเล็กตรอนไม่เท่ากัน 

 
ภาพที่ 9 ตัวอย่างความเข้าใจมโนมติบางส่วนร่วมกับมโนมติที่คลาดเคลื่อนของนร.25 

ภาพที่ 10  แสดงตัวอย่างของความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน (ACs)   นักเรียนอธิบายแบบจ าลองอะตอม
ได้คลาดเคลื่อนทั้งหมดทั้งค าอธิบายและภาพวาด ซึ่งนักเรียนอธิบายลักษณะของอะตอมว่า “มีนิวเคลียสอยู่ตรงกลาง 
ประจุบวก (p+) กับประจุลบ (e-) วิ่งวนอยู่รอบ ๆ โดยนิวเคลียสที่อยู่ตรงกลางจะเป็นนิวตรอน” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
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นักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องต าแหน่งของประจุบวกและลบภายในอะตอม และเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่า
นิวเคลียสเป็นโปรตรอน 

 
ภาพที่ 10 ตัวอย่างความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนของนร.11 

ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างของความไม่เข้าใจ (NU) นักเรียนอธิบายลักษณะของอะตอมว่า “ประจุบวก ชน
เบียด ประจุลบมีอนุภาคเล็กกว่าถูกดึงดูด” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตอบไม่ตรงค าถามนั่นหมายถึงความไม่เข้าใจของ
นักเรียน 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างความไม่เข้าใจของนร.9 

 
 จากการวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนในประเด็นที่ 3 การเสนอแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 
พบว่ามีนักเรียนบางส่วนที่มีความเข้าในมโนมติที่คลาดเคลื่อนและความไม่เข้าใจ ซึ่งไม่พบในประเด็นที่ 1 และ
ประเด็นที่ 2 จึงวิเคราะห์ค าตอบชองนักเรียนเพิ่มเติมโดยจ าแนกตามกลุ่มความรู้เดิมของนักเรียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ระดับจากผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเคมี โดยกลุ่มที่มีความรู้เดิมสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี 
เท่ากับ 4.0 คิดเป็น 56% ของจ านวนนักเรียน  กลุ่มที่มีความรู้เดิมปานกลางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิาเคมีอยู่
ระหว่าง 3.0-3.5 คิดเป็น 20% ของจ านวนนักเรียน และกลุ่มที่มีความรู้เดิมน้อยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
เคมีอยู่ระหว่าง 2.0-2.5 คิดเป็น 24% ของจ านวนนักเรียน พบว่านักเรียนกลุ่มที่ความรู้เดิมสูงมีแนวโน้มที่จะมีความ
เข้าใจมโนติในระดับที่สูงกว่ากลุ่มที่มีความรู้เดิมปานกลางและกลุ่มทีม่ีความรู้เดิมน้อย นอกจากนี้ยังไม่พบความเข้าใจ
มโนมติในระดับคลาดเคลื่อนและความไม่เข้าใจอีกด้วย โดยผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 แสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับความเข้าใจมโนมติเรื่องแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด โดย 
     จ าแนกตามระดับความรู้เดิมของนักเรียน 

 ร้อยละตามระดับความเข้าใจมโนมติ  
 SU PU PU/AC ACs NU 
กลุ่มที่ 1 
นักเรียนที่มีความรู้เดิมสูง 

8 32 16 0 0 

กลุ่มที่ 2 
นักเรียนที่มีความรู้เดิมปานกลาง 0 8 4 0 8 

กลุ่มที่ 3 
นักเรียนที่มีความรู้เดิมน้อย 4 8 8 4 0 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลาย ได้แก่ 
แบบจ าลองเชิงกายภาพ รูปภาพ สถานกาณ์จ าลอง ซึ่งมีทั้งตัวแทนความคิดแบบคงที่ (static representation) และ
แบบพลวัตร (dynamic representation) สามารถช่วยส่งเสริมความความเข้าใจมโนมติของนักเรียนเรื่อง
แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด ซึ่งท าให้นักเรียนส่วนมากมีความเข้าใจมโนมติบางส่วน ( Partial 
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Understanding; PU) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Adadan (2013) ที่ศึกษาผลของการใช้ตัวแทนความคิดที่
หลากหลายเพื่อสิ่งเสริมความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์เร่ืองอนุภาคของสสาร โดยใช้การสอนด้วยตัวแทนความคิดที่
หลากหลายเปรียบเทียบกับการสอนแบบบรรยาย พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยตัวแทนความคิดที่หลากหลายมีความ
เข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี และตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลายสามารถช่วยส่งเสริมความ
เข้าใจของนักเรียนได้อย่างมีนัยส าคัญ แม้ครูผู้สอนไม่ได้แนะน ามากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ตัวแทนความคิด
แบบสังเกตได้ (Savinainen, Makynen, Nieminen and Viiri, 2015)  การใช้ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่
หลากหลายในการจัดการเรียนรู้สามารถช่วยสร้างความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนให้กับนักเรียนได้เปน็
อย่างดี เมื่อเทียบกับการจัดการเรียนรู้ในแบบดั้งเดิมที่ใช้เพียงแค่การสอนแบบบรรยายและใช้หนังสือเรียนประกอบ
เท่านั้น โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลายก็มีความเหมาะสมกับบทเรียนเพราะ
สามารถช่วยนักเรียนที่มีระดับความสามารถในการเรียนรู้น้อยเกิดการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกับนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้ปานกลางและสูง (Sunyono, Yuanita and Ibrahim, 2015)  

แม้ว่าตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลายจะสามารถส่งเสริมความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ได้  
ดังผลการวิจัยในประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 พบว่า นักเรียนส่วนมากมีความเข้าใจมโนมติบางส่วน (PU) และไม่
พบนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อน (ACs) และความไม่เข้าใจ (NU) ทั้งนี้เนื่องมาจากในประเด็นที่ 1 
และ 2 นักเรียนสามารถสังเกตลักษณะการเคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟาและการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ดได้จาก
ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลายโดยตรงแล้วน ามาวิเคราะห์หาข้อสรุปเป็นความเข้าใจมโนมติของตนเอง  
แต่อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนครูยังต้องค านึงถึงความถนัดและความรู้เดิมของผู้เรียนด้วยดังผลวิจัยในประเดน็ที่ 
3 การเสนอแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด นักเรียนจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากตัวแทนความคิดจากการศึกษา
ประเด็นที่ 1 และประเด็นที่ 2 มาสู่เนื้อหาการเสนอแบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด  นักเรียนจะต้องใช้
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ในแต่ละแบบและใช้ความสามารถในการ
เชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละประเด็นที่ศึกษาด้วย ซึ่งพบว่าความสามารถในการเชื่อมโยงตัวแทนความคิดในแต่ละแบบมา
สู่เนื้อหามีความสอดคล้องกับความรู้เดิมของผู้ เรียน โดยนักเรียนกลุ่มที่มีความรู้เดิมสูงสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
ตัวแทนความคิดมาสู่เนื้อหาหรือมโนมติทางวิทยาศาสตร์ได้ดีกว่ากลุ่มนักเรียนที่มีความรู้เดิมปานกลางและกลุ่มที่มี
ความรู้เดิมค่อนข้างน้อย และนักเรียนกลุ่มที่มีความรู้เดิมสูงส่วนมากจะมีความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับที่สูงกว่าอีก
ด้วยดังข้อมูลที่แสดงในตารางที่ 4  และจากการพิจารณาค าตอบของนักเรียนกลุ่มที่มีความเข้าใจมโนมติที่
คลาดเคลื่อน พบว่านักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงตัวแทนความคิดแบบต่าง ๆ มาสู่เนื้อหาและข้อสรุปได้ เนื่องจาก
นักเรียนตอบค าถามที่ไม่สอดคล้องกับตัวแทนความคิดที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ เช่น นักเรียนตอบค าถามโดยการจ า
ภาพแบบจ าลองอะตอมของทอมสันที่เป็นแบบจ าลองอะตอมก่อนหน้ามาเสนอเป็นแบบจ าลองอะตอมของ
รัทเทอร์ฟอร์ด หรือ การที่นักเรียนอธิบายว่าอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดมีลักษณะเป็นอะตอมเป็นทรงกลมตัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับข้อมูลที่จากการสังเกตตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ที่หลากหลายในการศึกษาประเด็นที่ 1 และ
ประเด็นที่ 2  และการตอบค าถามของนักเรียนมีความสอดคล้องกับความถนัดรายบุคคล เช่น นักเรียนบางคนมี
ความสามารถในการวาดภาพน้อยแต่สามารถเขียนอธิบายค าตอบได้ถูกต้อง นอกจากนี้การใช้การใช้ตัวแทนความคิด
ที่หลากหลายเกินไปอาจท าให้นักเรียนที่มีความสามารถน้อยเชื่อมโยงตัวแทนความคิดในแต่ละแบบแล้วเกิดความ
สับสนได้มากยิ่งขึ้น เช่น นักเรียนที่มีความไม่เข้าใจโดยเกิดจากการตอบไม่ตรงค าถาม ซึ่งอาจมาจากการใช้ตัวแทน
ความคิดแบบสังเกตได้หลากหลายรูปแบบมากเกินไปท าให้นักเรียนเกิดความสับสน โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่มี
ความรู้เดิมในระดับปานกลางไปจนถึงระดับความรู้เดิมน้อย ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้โดยให้ตัวแทนความคิดแบบ
สังเกตได้ที่หลากหลายควรค านึงถึงความสามารถในการเชื่อมโยงตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้มาสู่มโนมติทาง
วิทยาศาสตร์และความรู้เดิมของผู้เรียนด้วย โดยอาจให้ผู้เรียนได้เป็นผู้ค้นหาหรือออกแบบตัวแทนความคิดด้วย
ตนเองมากขึ้น และผู้สอนอาจจะแนะน าเกี่ยวกับลักษณะ องค์ประกอบ การท างานของตัวแทนความคิดแต่ละแบบ
มากข้ึน เพื่อให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง ผลของความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล  
ของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปมาร่วมกับตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ กลุ่มที่ศึกษาเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 39 คน ก าลังศึกษาที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้ชิ้นงาน เรื่อง ผลของความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล จากนั้นวิเคราะห์ค าตอบของนักเรียนเป็น
รายบุคคลตามระดับความเข้าใจมโนมติ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติในระดับมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์บางส่วนเกี่ยวกับการรบกวนสมดุลโดยการเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นโดยเติม Fe(NO3)3  
ร้อยละ 76.92 2) นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติในระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วนเกี่ยวกับการ
รบกวนสมดุลโดยลดความเข้มข้นของสารด้วยการท าให้ตกตะกอนโดยเติม AgNO3 ร้อยละ 69.23 ผลการวิจัยคร้ังนี้
แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบอุปมาร่วมกับตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้สามารถท าให้นักเรียนมีความเข้าใจ
มโนมติเร่ืองผลของความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล 
 
ค าส าคัญ: การอุปมา  ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้  สมดุลเคมี 

Abstract 
  The purpose of this research was to investigate student’s conceptual understanding of the 
effect of concentration on equilibrium learned using analogy and visual representation. Participants 
were 39 grade 11 students who studied at a school in Khon Kaen province. Data were collected 
by using worksheets about the effect of concentration on equilibrium and analyzed student answer 
individually according to the level of understanding. The findings of this research show that 1) a 
great majority of the students had partial understanding regarding to equilibrium disturbance due 
to increasing concentration of substance by adding Fe(NO3)3 76.92 %. 2) most students had partial 
understanding involved with equilibrium disturbance due to decreasing concentration of substance 
by adding AgNO3 69.23 %. The results show that analogy and visual representation encourage 
conceptual understanding about the effect of concentration on equilibrium. 
 
Keywords : Analogy, Visual Representation, Chemical Equilibrium 
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บทน า  
 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดเนื้อหาวิชาเคมีไว้ในสาระที่ 3 สารและ
สมบัติ   ของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ส าหรับมโนมติในวิชาเคมี ส่วนใหญ่เป็นมโนมติที่อยู่ในระดับที่ไม่สามารถมองเห็นได้และเป็นนามธรรม เช่น สมดุล
เคมี โดยเนื้อหาของสมดุลเคมี จะกล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสาร 
ณ ภาวะสมดุล ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล หลักของเลอชาเตอลิเอ และสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
(สสวท., 2554) นักเรียนจะต้องท าความเข้าใจในมโนมติที่อยู่ในระดับไม่สามารถมองเห็นได้  โดยเฉพาะเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และการเปลี่ยนแปลงที่ภาวะสมดุล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกิดทั้งปฏิกิริยาไป
ข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับ จึงจะสามารถท าให้นักเรียนอธิบายในประเด็นต่างๆ ได้ สมดุลเคมีจึงเป็นหนึ่งมโนมติ
ที่ส าคัญต่อการเรียนการสอนวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากเป็นมโนมติพื้นฐานส าคัญในการศึกษา
มโนมติอ่ืนๆ เช่น ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี กรดเบส การละลาย และปริมาณสารสัมพันธ์  (Aydeniz and Dogan, 2016) 
การที่นักเรียนไม่เข้าใจมโนมติเรื่องสมดุลเคมีอาจส่งผลให้นักเรียนประสบปัญหาการเรียนเนื้อหาวิชาเคมีที่เกี่ยวข้อง
เหล่านี้ (Rudd et al., 2007) ยิ่งไปกว่านั้นหากความไม่เข้าใจในมโนมตินั้นเกิดจากการที่นักเรียนมีมโนมติที่
คลาดเคลื่อนก็จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียนได้ 
  จากการศึกษางานวิจัยในอดีตพบว่า นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีมโนมติที่คลาดเคลื่อนใน
ทุกมโนมติย่อยของเรื่องสมดุลเคมี ได้แก่ การด าเนินเข้าสู่ภาวะสมดุล ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี ค่าคงที่สมดุล 
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลและหลักของเลอชาเตอริเอ (Demirciog˘lu et al., 2013; Ollino, et al., 2018) และ
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม มโนมติที่พบความคลาดเคลื่อนมากที่สุด คือ มโนมติเรื่อง
การด าเนินเข้าสู่ภาวะสมดุล เนื่องจากเป็นมโนมติที่ค่อนข้างยากและเป็นนามธรรม (เยาวเรศและคณะ, 2550; 
Aydeniz and Dogan, 2016) รวมทั้งนักเรียนไม่สามารถจินตนาการถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับอะตอม โมเลกุล 
หรือไอออนได้ ซึ่งท าให้นักเรียนไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงในระดับอนุภาคและน าไปสู่ปัญหาในการเรียนวิชาเคมี   
(พัชร,ี 2558; Ollino et al., 2018)      
 เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น การอุปมา (Analogy) เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์น ามาใช้ในการเรียน
การสอนวิชาเคมี เนื่องจากการอุปมาช่วยอธิบายมโนมติทางวิทยาศาสตร์และอธิบายมโนมติที่เป็นนามธรรม (Orgill 
and Bodner, 2006; Pekmez, 2010) การอุปมา คือ การเปรียบเทียบความคล้ายคลึงระหว่างมโนมติสองมโนมติที่
แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย 1) มโนมติเป้าหมายหรือมโนมติที่นักเรียนไม่คุ้นเคย (Target) 2) มโนมติที่ใช้ในการ
อุปมาหรือมโนมติที่นักเรียนคุ้นเคย (Analog) ดังนั้นการอุปมาจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจมโนมติที่เป็นนามธรรมได้ง่าย
ขึ้นเนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบมโนมติทางวิทยาศาสตร์กับมโนมติที่นักเรียนคุ้นเคย การอุปมาจึงเป็นยุทธศาสตร์
การสอนที่สามารถน ามาใช้กับมโนมติเร่ืองสมดุลเคมี เนื่องจากสมดุลเคมีเป็นมโนมติที่เป็นนามธรรม ดังนั้นการอุปมา
จึงส่งเสริมความเข้าใจมโนมติ  (Nur Akın and Uzuntiryaki-Kondakc, 2018) และช่วยให้นักเรียนเกิดการ
ปรับเปลี่ยนมโนมติได้ (Pekmez, 2010) โดยการอุปมาช่วยท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมโนมติทั้งในเรื่องปฏิกิริยา
ที่ผันกลับได้และสมดุลไดนามิก (Raviolo and Garritz, 2008)  
 นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยจะน าการอุปมาเข้ามาใช้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมโนมติที่เป็นนามธรรมเรื่องสมดุลเคมี
เพื่อเปรียบเทียบระหว่างมโนมติที่น ามาใช้ในการอุปมากับมโนมติเป้าหมายซึ่งเป็นมโนมติทางวิทยาศาสตร์แล้ว การ
ใช้ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ (Visual representations) ก็เป็นอีกส่วนส าคัญในการน าเสนอเนื้อหาที่อยู่ในระดับ
จุลภาค ช่วยในการน าเสนอสิ่งที่มองไม่เห็น (Papageorgiou et al., 2017) ส าหรับการใช้ตัวแทนความคิดแบบ
สังเกตได้ เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์ แผนภูมิ แบบจ าลอง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น (ชาตรี, 2551; Cook, 2006) ในการเรียนการสอนวิชาเคมี การใช้ตัวแทนความคิดแบบ
สังเกตได้จะใช้ในการน าเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อนและส่งเสริมความเข้าใจมโนมติหรือช่วยปรับเปลี่ยนมโนมติที่
คลาดเคลื่อน (Kozma, 2003; Adadan et al, 2009) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้การอุปมาและใช้ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจมโนมติเรื่องสมดุลเคมี  
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วิธีการวิจัย 
     (1) รูปแบบการวิจัย 
   งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง ผลของ
ความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปมาร่วมกับตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ เก็บรวม
รวมข้อมูลจากชิ้นงาน เรื่อง ผลของความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามระดับความ
เข้าใจมโนมติ 
  (2) กลุ่มที่ศึกษา 
   กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 จ านวน 39 คน เป็นนักเรียนชาย
จ านวน 12 คน นักเรียนหญิงจ านวน 27 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดขอนแก่น                 และนักเรียนมีผลการเรียนวิชาเคมีอยู่ในระดับปานกลาง 

(3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ชิ้นงาน (worksheet) ซึ่งมีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด 

โดยให้นักเรียนท านายการเปลี่ยนแปลงของสมดุล เมื่อเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นของระบบที่อยู่ใน
ภาวะสมดุล Fe3+(aq) + SCN-(aq)    Fe(SCN)2+(aq) ดังนี้ 1) ให้นักเรียนท านายการเปลี่ยนแปลงของสมดุล
เมื่อรบกวนสมดุลโดยการเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น โดยเติม Fe(NO3)3 2) ให้นักเรียนท านายการเปลี่ยนแปลง
ของสมดุลเมื่อลดความเข้มข้นของสารตั้งต้นด้วยการท าให้ตกตะกอนโดยเติม AgNO3  
  (4) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้การอุปมาร่วมกับตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้  ซึ่งใช้เวลา                 
2 คาบ (100 นาที) มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
   1) ครูตั้งค าถามว่า ถ้าเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารที่อยู่ในภาวะสมดุล จะท าให้ระบบสมดุล
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร 
   2) ครูน าอภิปรายเกี่ยวกับผลของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นที่มีผลต่อสมดุลเคมี โดยใช้การ
อุปมา                  แบบพลวัตร (Dynamic analogy) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ใกล้ตัว คือ ตู้ปลา ดังนี้  
    ปลาในตู้ปลาที่มีช่องให้ปลาว่ายผ่านสองฝั่งของตู้ปลา ปลาทั้งสองฝั่งจะมีอัตราการว่าย
กลับไปมาระหว่างสองฝั่งเท่ากัน เมื่อเพิ่มปลาในฝั่งซ้ายตู้ปลา (สารตั้งต้น) จะท าให้จ านวนปลาในฝั่งซ้ายเพิ่มมากข้ึน 
(มีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น) ปลาในฝั่งซ้ายจะว่ายไปยังฝั่งขวา เพื่อลดจ านวนปลาที่อยู่ในฝั่งซ้าย ซึ่งเปรียบได้กับการ
ลดความเข้มข้นของสารตั้งต้น โดยการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้สารผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น  

 
ภาพที่ 1 การอุปมาเมื่อเพิ่มจ านวนปลาในฝั่งซา้ยตูป้ลา (เพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น) 

 
เมื่อลดจ านวนปลาในฝั่งซ้ายตู้ปลา (ลดความเข้มข้นของสารตั้งต้น) ปลาในฝั่งขวาตู้ปลา (ผลิตภัณฑ์) ก็จะว่ายกลับมา
ในฝั่งซ้ายเพื่อเพิ่มจ านวนปลาที่อยู่ในฝั่งซ้าย ซึ่งเปรียบได้กับการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของสาร
ตั้งต้น  
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ภาพที่ 2 การอุปมาเมื่อลดจ านวนปลาในฝั่งซ้ายตู้ปลา (ลดความเข้มข้นของสารตั้งต้น) 

 
   3) ให้นักเรียนอุปมาความคล้ายคลึงและความแตกต่างของผลของการเพิ่มหรือลดจ านวนปลาในตู้
ปลากับผลของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารที่มีต่อภาวะสมดุล 
   4) ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อสรุปผลของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะ
สมดุล จากนั้นครูน าเสนอรูปภาพที่แสดงการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลเมื่อเพิ่มและลดความเข้มข้นของสารใน
ระบบสมดุล N2O4(g)  2NO2(g) เพื่อให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโมเลกุล   

5) นักเรียนท าชิ้นงาน โดยให้นักเรียนแต่ละคนท านายทิศทางของปฏิกิริยาเมื่อเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นของสารในระบบ Fe3+(aq) + SCN-(aq)    Fe(SCN)2+(aq) โดยการเติม Fe(NO3)3 และ AgNO3 ลงไป
พร้อมทั้งบอกเหตุผลตามความเข้าใจของนักเรียน 
  (5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยน าข้อมูลชิ้นงาน เรื่อง ผลของความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล มาวิเคราะห์โดยพิจารณา
ค าตอบที่นักเรียนเขียนลงในชิ้นงานอย่างละเอียด ซึ่งนักเรียนต้องท านายการเปลี่ยนแปลงของสมดุลเมื่อเปลี่ยนแปลง
ความเข้มข้นของสารตั้งต้น จากนั้นจัดหมวดหมู่ค าตอบตามระดับของมโนมติ  เกณฑ์ที่น ามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
ปรับปรุงจากแนวคิดของ Adadan (2014) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มโนมติทางวิทยาศาสตร์ (Scientific 
understanding; SU) มโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วน (Partial understanding; PU) มโนมติทางวิทยาศาสตร์
บางส่วนและมโนมติที่คลาดเคลื่อน (Partial understanding with alternative conception; PU/AC) มโนมติที่
คลาดเคลื่อน (Alternative conception; ACs) และไม่เข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (No understanding; NU) 
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 การจัดระดับความเข้าใจมโนมติในเร่ือง การรบกวนสมดุลเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งตน้ โดยเติม  
     Fe(NO3)3 

มโนมติทางวิทยาศาสตร ์ ระดับความเข้าใจมโนมต ิ ตัวอย่างค าตอบของนักเรียน 
เมื่อเติม Fe(NO3)3 ลงไป
ในระบบ จะแตกตัวให้ 
Fe3+ และ NO3

- จึงท าให้
ความเข้มข้นของ Fe3+ 
เพิ่มข้ึน ระบบจึงลดความ
เข้มข้นของสารตั้งต้นโดย
การ เกิ ด  ปฏิ กิ ริ ย า ไป
ข้างหน้า 

1. มโนมติทางวิทยาศาสตร์  
ค าตอบของนักเรียนสอดคล้องกับมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 

Fe3+ เพิ่มขึ้น ระบบจะท าให้ลดลงโดยใช้ 
Fe3+ ท าปฏิกิริยากับ SCN- มากขึ้น Fe3+ 
และ SCN- จะถูกใช้และเกิด Fe(SCN)2+      
มากข้ึน (นร.31) 

2. มโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วน 
ค าตอบของนักเรียนสอดคล้องกับมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์แต่ไม่ครบถ้วน 

ความเข้มข้นของ Fe3+ เพิ่มมากขึ้น ท าให้
เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า (นร.21) 

3. มโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วน
และมโนมติที่คลาดเคลื่อน  

การเติม Fe(NO3)3 จะท าให้สารแตกตัว
เป็น Fe3+ และ NO3

- เปรียบเสมือนการ
เติม Fe3+ ที่สารตั้งต้น (นร.16) 
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มโนมติทางวิทยาศาสตร ์ ระดับความเข้าใจมโนมต ิ ตัวอย่างค าตอบของนักเรียน 
ค า ต อบ ข อ ง นั ก เ รี ย น บ า ง ค า ตอบ
สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์
และมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนบางส่วน 
4. มโนมติที่คลาดเคลื่อน  
ค าตอบของนักเรียนประกอบด้วยมโนมติ
ที่คลาดเคลื่อน 

ท าปฏิกิริยากับ Fe3+ ท าให้มีความเข้มข้น                
มากข้ึน (นร.23) 

5. ไม่เข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์                               
ไม่ตอบค าถามหรือค าตอบของนักเรียน
ไม่เก่ียวข้องกับค าถาม 

ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 
ผลการวิจัย  

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากชิ้นงาน เร่ือง ผลของความเข้มข้นทีม่ีผลต่อภาวะสมดุล แลว้จัดกลุ่มตามระดับ
ความเข้าใจมโนมติ ทัง้ 5 ระดับและน าเสนอข้อมูลเป็นร้อยละ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับความเข้าใจมโนมติ 

การรบกวนสมดุล ร้อยละตามระดับความเข้าใจมโนมต ิ

NU ACs PU/AC PU SU 

1. เพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น 

   1.1 เพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น โดยเติม 
Fe(NO3)3 

0.00 10.26 10.26 
76.92 2.56 

2. ลดความเข้มข้นของสารตั้งต้น 

   2.1 ลดความเข้มข้นของสารตั้งต้นด้วยการท าให้
ตกตะกอน โดยเติม AgNO3 

0.00 10.26 20.51 69.23 0.00 

  จากตารางที่ 2 พบว่า 
   1) เพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น โดยเติม Fe(NO3)3  

  ค าถามต้องการให้นักเรียนท านายและอธิบายผลการรบกวนสมดุลเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสาร โดยการ
เติม Fe(NO3)3 ลงไปในระบบที่อยู่ในภาวะสมดุล จากผลการวิจัยพบว่าไม่มีนักเรียนคนใดมีความเข้าใจมโนมติอยู่ใน
ระดับไม่เข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนร้อยละ 10.26 มีมโนมติที่คลาดเคลื่อน เช่น Fe(NO3)3 ท าปฏิกิริยา
กับ Fe3+ ท าให้มีความเข้มข้นมากขึ้น (นร. 23) สารท าปฏิกิริยากันแล้วท าให้ความเข้มข้นเพิ่มขึ้น (นร.25) พบว่า
นักเรียนทั้งสองมีความเข้าใจว่าสารที่เติมลงไปจะไปท าปฏิกิริยากับสารตั้งต้น แล้วท าให้ความเข้มข้นของสารตั้งต้น
เพิ่มขึ้น จากค าอธิบายของนักเรียนแสดงว่านักเรียนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการรบกวนสมดุลโดยเพิ่มความเข้มข้นของสาร
ตั้งต้น นักเรียนร้อยละ 10.26 มีความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วนและมโนมติที่
คลาดเคลื่อน เช่น การเติม Fe(NO3)3 จะท าให้สารแตกตัวเป็น Fe3+ และ NO3

- เปรียบเสมือนการเติม Fe3+ ที่สารตั้ง
ต้น (นร.16) จากค าตอบของนักเรียนพบว่านักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าเมื่อเติม Fe(NO3)3 ลงไปในระบบสารจะแตก
ตัวให้ Fe3+ และ NO3

- จะเห็นได้ว่านักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าสารตั้งต้นและผลิตภัณฑแ์ยกส่วนกัน แสดง
ให้เห็นว่านักเรียนไม่เข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของระบบที่อยู่ในภาวะสมดุลและปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ อย่างไรก็ตามพบว่า
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นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.92 มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วน เช่น ความเข้มข้นของสารตั้งต้นมากกว่า
ผลิตภัณฑ์ (นร.9) ความเข้มข้นของ Fe3+ เพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า (นร.21) จากค าตอบของ
นักเรียนชี้ให้เห็นได้ว่า นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่าการเติม Fe(NO3)3 จะท าให้ความเข้มข้นของ Fe3+ เพิ่มข้ึน จึงท า
ให้เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าแต่นักเรียนยังขาดการน าหลักของเลอชาเตอลิเอมาใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น
เมื่อการเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้น และจากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนร้อยละ  2.56 มีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 
โดยที่นักเรียนอธิบายว่า Fe3+ เพิ่มขึ้น ระบบจะท าให้ลดลงโดยใช้ Fe3+ ท าปฏิกิริยากับ SCN- มากขึ้น Fe3+ และ 
SCN- จะถูกใช้และเกิด Fe(SCN)2+มากข้ึน (นร.31)    
  2) ลดความเข้มข้นของสารตั้งต้นด้วยการท าให้ตกตะกอน โดยเติม AgNO3 

  ค าถามต้องการให้นักเรียนท านายพร้อมอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อรบกวนสมดุลโดยการลด
ความเข้มข้นของสารโดยเติม AgNO3 ลงไปในระบบที่อยู่ในสมดุล จากผลการวิจัยพบว่า ไม่มีนักเรียนคนใดมีความ
เข้าใจ มโนมติอยู่ในระดับไม่เข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ แต่นักเรียนร้อยละ  10.26 มีความเข้าใจมโนมติ
คลาดเคลื่อน เช่น สารที่เติมลงไปท าปฏิกิริยากับ Fe3+ ท าให้ความเข้มข้นลดลง เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ (นร.3) ความ
เข้มข้นของ SCN- เพิ่มขึ้น เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ (นร.40) จากค าตอบของนักเรียนทั้งสองจะเห็นได้ว่านักเรียนไม่มี
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี จึงท าให้ไม่สามารถอธิบายได้ว่าสารที่เติมลงไปจะส่งผลอย่างไรต่อระบบ
ที่อยู่ในภาวะสมดุล นักเรียนร้อยละ 20.51 มีความเข้าใจมโนมติในระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์บางสว่นและมโนมติ
ที่คลาดเคลื่อน เช่น Ag ไปจับ SCN- เกิดเป็นตะกอน (นร.1) Ag ไปท าปฏิกิริยากับ SCN- ไปเกิดตะกอน ท าให้ความ
เข้มข้นลดลง เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ (นร.23)  จากค าตอบของนักเรียนทั้งสองพบว่า นักเรียนสามารถบอกได้ว่า เมื่อ
ความเข้มข้นของสารตั้งต้นลดลงจะท าให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ แต่นักเรียนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าสารที่ไป
ท าปฏิกิริยากับ SCN คือ ธาตุ Ag แสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนสัญลักษณ์ของไอออน 
ขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.23 มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วน เช่น เมื่อเติม AgNO3 สารแตก
ตัวเป็น Ag+, NO3

- ท าให้ Ag+ ท าปฏิกิริยากับ SCN- เป็น AgSCN ท าให้สารตั้งต้นลดลง เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ (นร.
16) โดยที่นักเรียนสามารถอธิบายได้ว่า เมื่อเติม AgNO3 ลงไปในระบบที่อยู่ในสมดุล Ag+ จะท าปฏิกิริยากับ SCN- 
เกิดตะกอน AgSCN ท าให้ความเข้มข้นของ SCN-  ลดลง แต่นักเรียนยังไม่สามารถอธิบายตามหลักของเลอชาเตอลิเอ
ได้ว่า เม่ือความเข้มข้นของสารตั้งต้นลดลงระบบจะเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นโดยการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า ที่
สมดุลใหม่ความเข้มข้นของสารตั้งต้นจะเพิ่มขึ้น ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์จะลดลง และจากผลการวิจัยพบว่าไม่มี
นักเรียนคนใดที่มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง ผลของความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรบกวนสมดุลใน 2 ลักษณะ คือ การเพิ่มความเข้มข้นของสารและการลดความเข้มข้นของสาร 
พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับมโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วน โดยที่ค าตอบของนักเรียน
สอดคล้องกับมโนมติทางวิทยาศาสตร์แต่ยังไม่ครบถ้วน เนื่องจากนักเรียนยังไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้ต ามหลัก
ของเลอชาเตอลิเอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเยาวเรศและคณะ (2550) ชัยยนต์ (2554) และ Ollino et al. 
(2018) ที่พบว่านักเรียนขาดแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักของเลอชาเตอลิเอท าให้ไม่สามารถอธิบายทิศทางการ
ปรับตัวของปฏิกิริยาเคมีที่อยู่ในภาวะสมดุลได้และไม่สามารถเชื่อมโยงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับมโนมติ
เร่ืองสมดุลเคมี อีกทั้งนักเรียนใช้การท่องจ าในการแก้โจทย์ปัญหา โดยไม่ท าความเข้าใจความรู้เชิงทฤษฎีในเร่ืองหลัก
ของเลอชาเตอลิเอ (ชาตรีและคณะ, 2549) นอกจากนี้ยังมีนักเรียนบางส่วนมีความเข้าใจมโนมติที่คลาดเคลื่อนใน
การรบกวนสมดุลทั้งสองแบบ เช่น สารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์แยกส่วนกัน ซึ่งเกิดจากนักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยง  
ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของสิ่งที่ใช้อุปมากับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ได้  อีกทั้งนักเรียนเขียนสัญลักษณ์
ของไอออนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนไม่มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการเขียนสัญลักษณ์ของไอออน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของชาตรีและคณะ (2549) และ Aydeniz and Dogan (2016) ที่พบว่า นักเรียนขาดแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับระบบ ภาวะสมดุล ความดัน ความเข้มข้นและปริมาตร จึงท าให้นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงแนวคิดเพื่อใช้
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อธิบายการรบกวนภาวะสมดุลโดยใช้หลักของเลอชาเตอลิเอ  
  จากการศึกษาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง ผลของความเข้มข้นที่มีผลต่อภาวะสมดุล โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบอุปมาร่วมกับตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ สามารถสรุปได้ว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์บางส่วน ทั้งการรบกวนสมดุลโดยเพิ่มความเข้มข้นและลด
ความเข้มข้นของสาร และจากผลการวิจัยพบว่านักเรียนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน แม้ว่าผู้วิจัยจะน าการอุปมาใช้
ร่วมกับตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ แต่
พบว่านักเรียนบางส่วนยังไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ใช้อุปมากับมโนมติทางวิทยาศาสตร์ได้ ในการวิจัยครั้ง
ต่อไปควรปรับใช้มัลติมีเดีย (Multimedia) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่ภาวะสมดุลได้
ชัดเจนมากขึ้น (Nur Akın and Uzuntiryaki-Kondakc, 2018) อีกทั้งครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความ
เข้าใจมโนมติให้ผ่านการใช้ตัวแทนความคิดแบบสังเกตได้ประเภทอ่ืนๆ เช่น รูปภาพ แบบจ าลอง ป ระกอบการ
อธิบายโดยใช้ข้อความเพื่อตรวจสอบความเข้าใจมโนมติของนักเรียน  
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บทคัดย่อ 

เนื้อหาในวิชาเคมีในระดับที่สูงขึ้นอาศัยความรู้ความเข้าใจในวิชาเคมีหลายๆ ส่วนเพื่อสร้างความเข้าใจที่
ลึกซึ้งขึ้น เกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมาย การตระหนักรู้ตนเองซึ่งเป็นความสามารถในระดับการรู้คิด 
(metacognition) จึงมีความส าคัญในการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในระดับสูง ดังนั้นในงานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์ในพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์โดยใช้แบบสะท้อนตนเอง (self-reflection)  ซึ่งเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการตระหนักรู้ถึงความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ือง ไฟฟ้าเคมี ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (model-based learning: MBL)  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักเรียน 28 คน ของนักเรียนจากโรงเรียนแห่งหนึ่งใน
จังหวัดขอนแก่น รูปแบบงานวิจัยเป็นการวิจัยแบบขั้นก่อนการทดลอง (pre-experimental design) ที่มีการ
ทดสอบก่อนและหลังเรียน เพียงกลุ่มเดียว (one group pretest-posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีแบบจ าลองเป็นฐาน แบบวัดความเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าเคมี และแบบสะท้อนตนเองถึงความเข้าใจในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือดังกล่าวได้
ผ่านการหาคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มีการน าไปวิเคราะห์ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ร่วมกับจัดกลุ่มการสะท้อนตนเอง โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (descriptive statistics)  
 หลังการจัดการเรียนรู้พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าเคมี อยู่ใน
ระดับความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ในทุกมโนมติมากที่สุดในเรื่องแผนภาพเซลล์กัลวานิกร้อยละ 
85.71 นักเรียนที่มีรูปแบบการสะท้อนตนเองในระดับที่มีการสะท้อนตนเองได้ (reflection) สามารถเปลี่ยนระดับ
ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์จากระดับต่ าไปเป็นระดับปานกลางและระดับสูงร้อยละ ร้อยละ 35.71 และ 10.71 
ตามล าดับ ส่วนกลุ่มนักเรียนที่มีการสะท้อนตนเองได้อย่างดียิ่ง (critical reflection) สามารถสะท้อนตนเองทั้งด้าน
เนื้อหาและปัญหาในการเรียน พร้อมระบุแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถเปลี่ยนระดับความเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์จากระดับต่ า ไปเป็นระดับปานกลางและระดับสูงร้อยละ ร้อยละ 17.86 และ 28.57 ตามล าดับ ผลจาก
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้การสะท้อนผลตนเองในขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองเพื่อความเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าเคมีสามารถพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้  
 
ค าส าคัญ  : ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ การสะท้อนตนเอง การจัดการเรียนรู้ที่มีแบบจ าลองเป็นฐาน              
       ไฟฟ้าเคมี วิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 

 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 

 65 

Abstract 
In higher level of chemistry, it’s important to integrate chemistry concepts for better 

understanding in order to make a meaningful learning. The research aimed to enhance students’ 
conceptual understanding of electrochemistry by using self-reflection, as a metacognition tool, and 
model-based learning (MBL). The target group was 28 eleventh-grade students who are studying in 
the first semester of the 2017 academic year of KhonKaen province. Pre-experimental Design with 
One-group pretest posttest design was implemented to collect and analyzed data. The research 
tools were consisted of MBL lesson plan of electrochemistry, conceptual understanding test and 
self-reflection form. Students’ conceptual understanding and their level of self-reflection were 
grouped. Descriptive statistic was used to explain the findings.  

The results indicated that after teaching and learning most of students (85.71%) improved 
their conceptual understanding to complete understanding in every concepts, especially in 
diagraming of Galvanic cell. Low conceptual understanding students with self-reflection as 
reflection level improved their conceptual understanding to medium and high conceptual 
understanding levels as 10.71% and 35.71%, respectively. For those who contained low conceptual 
understanding students with self-reflection as critical reflection level improved their conceptual 
understanding to medium and high conceptual understanding levels as 17.86% and 28.57%, 
respectively. The results suggest that using self-reflection can improve students' conceptual 
understanding. 

 
Keywords: Conceptual Understanding, Self-Reflection, Model-Based Learning (MBL),  
       Electrochemistry, High School Chemistry 
 
บทน า 
 วิชาเคมีเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารและการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจ าวัน และมีเนื้อหาส่วนใหญ่ 
ที่เป็นนามธรรม (Coll and Treagust, 2008) ท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งและง่ายต่อการ
เกิดมโนมติที่คลาดเคลื่อน เนื้อหาเร่ืองไฟฟ้าเคมีเป็นเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวัน เช่นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่
ต้องใช้ถ่าน หรือการป้องกันโลหะจากการเกิดสนิม การท าโลหะให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี เป็นต้น หากผู้เรียน  
มีความเข้าใจเนื้อหาไฟฟ้าเคมีอย่างลึกซึ้งจะท าให้สามารถน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้อธิบายปรากฏก ารณ์ที่เห็น 
ในชีวิตประจ าวันเหล่านั้น และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  
 เนื่องจากเนื้อหาไฟฟ้าเคมีเป็นเนื้อที่ยากและเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับที่ตามองเห็น 

)Macroscopic level (  ระดับโมเลกุล (sub-microscopic level) และระดับสัญลักษณ์ )Symbolic level (  
เชื่อมโยงกัน  )Taber, 2013(  มีการใช้ค าศัพท์เฉพาะ )Technical terms (  ที่ท าให้สับสน เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
ท าให้นักเรียนมีแนวโน้มสูงที่จะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได ้จากงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง แต่ยังพบว่านักเรียนก็ยังมีความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อนหลงเหลืออยู่ ซึ่งจากงานวิจัยของ (Osman and Tien Lee,2014)  รายงานว่า นักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมีค่อนข้างสูง และไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่
เกิดขึ้นในระดับโมเลกุลได้  
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน (Model-based Learning) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยให้
นักเรียนน าเสนอแบบจ าลอง เป็นตัวแทนของวัตถุ แนวคิด กระบวนการ ที่เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งจะท าให้นักเรียนมองเห็นภาพในเนื้อหาที่เป็นนามธรรมได้ดีขึ้น (Windschitl et al., 2008) และการสะท้อน
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ตนเอง เป็นรูปแบบแนวใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Jean Piaget เป็นผู้น าแนวคิดของการสะท้อน
ตนเองมาใช้เป็นคนแรก  ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ ที่เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการท ากิจกรรมและสร้าง
แนวคิดใหม่ๆ บนพื้นฐานความรู้เดิมของแต่ละบุคคลมาพัฒนาแนวคิดการประเมินตนเอง โดยหลักการแล้วการ
สะท้อนตนเองเป็นกระบวนการที่มุ่งให้บุคคลเกิดการทบทวน ไตร่ตรองการปฏิบัติงาน )revise) สะท้อนความคิด 
)reflection) และน าไปสู่การพัฒนา )improvement) ในภาระหน้าที่ของตน การสะท้อนตนเองจะช่วยให้ผู้เรียน
เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้กับความรู้เดิมของตนเองได้ง่ายขึ้น (Hand, et al., 1999) หรือแม้กระทั่งผู้เรียนสามารถร้าง
ความเข้าใจกับบทเรียนได้หลังจากการสะท้อนตนเอง (Keys, 2000) เมื่อน าการสะท้อนตนเองมาใช้ร่วมกับการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะจะช่วยเพิ่มความสามารถในการตั้งค าถามของนักเรียน การสื่อสารระหว่างครูและนักเรียน 
และช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้มากยิ่งขึ้น (Hand & Prain, 2002; Hand, et al., 1999; Towndrow, et al., 
2008) ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าการสะท้อนตนเองว่าจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าเคมี
ได้ดีขึ้นหรือไม่ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์โดยการเชื่อมโยงปรากฏการณ์ในทางเคมี
ทั้ง 3 ระดับ เพื่ออธิบายปรากฏการทางไฟฟ้าเคมีที่เกิดขึ้นโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน
และใช้แบบสะท้อนตนเองเพื่อเป็นเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง    
   
วิธีการวิจัย 

(1) รูปแบบงานวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิแบบขั้นก่อนการทดลอง (Pre-experimental research) ใช้

แบบมีการทดสอบก่อนและหลังเรียนเพียงกลุ่มเดียว  ) One-group pretest – posttest design) โดยออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ให้มีการวัดผลก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ดังรูปแบบที่แสดงดังนี้  

O1       X       O2 
เมื่อ       O1  คือการวัดความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนวิชาเคมีเร่ือง ไฟฟ้าเคมี (Pre-test)              

 X    คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับการสะท้อนความเข้าใจในชั้นเรียน 
 O2  คือการวัดความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนวิชาเคมีเร่ือง ไฟฟ้าเคมี )Post-test) 

 (2) กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 33 คน ประกอบด้วย

นักเรียนชาย 13 คน และนักเรียนหญิง 20 คน ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดขอนแก่น 

(3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มี
แบบจ าลองเป็นฐาน จ านวน 2 แผนได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เร่ือง เซลล์กัลวานิก และแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง                 
เซลล์อิเล็กโทรไลต์ ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 4 คาบ  
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) แบบวัดความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตริ เรื่อง ไฟฟ้า
เคมี เป็นแบบปรนัยประกอบการอธิบายเหตุผลเพิ่มเติม )2- tiers multiple choices) จ านวน 7 ข้อ คลอบคลุม 7 
มโนมติหลัก ได้แก่ ได้แก่ 1) ปฏิกิริยาของเซลล์กัลวานิก 2) แผนภาพเซลล์กัลป์วานิก  3) การถ่ายโอนอิเล็กตรอนใน
เซลล์กัลวานิก 4) สะพานเกลือ 5) ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ 6) การแยกสารด้วยกระแสไฟฟ้า และ 7) การชุบโลหะด้วย
ไฟฟ้า ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 1) ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ 
(IOC) 2) ความเป็นปรนัย 3) ความยาก และ 4) อ านาจจ าแนก และ 2) แบบสะท้อนตนเอง ใช้ภายหลังการจัดการ
เรียนรู้ในแต่ละคาบ ซึ่งผ่านการทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มคล้ายกลุ่มตัวอย่างและมีการสัมภาษณ์ถึงผลของแบบ
ประเมินตนเองเรียบร้อยแล้ว จากการสัมภาษณ์นักเรียนพบว่าการประเมินตนเองสามารถช่วยให้นักเรียนมีเป้าหมาย
ในการเรียนมากข้ึน และทราบถึงข้อบกพร่องของตนเองและแนวทางการปรับปรุงตนเองได้เป็นอย่างดี 
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(4) การเก็บรวบรวมข้อมูล   
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ที่มีแบบจ าลอง

เป็นฐานร่วมกับการสะท้อนความเข้าใจในชั้นเรียน ตามขั้นตอนดังนี้  
1) ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบวัดความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า

เคม ีทดสอบกับนักเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน 
2) ด าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่มีแบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับการสะท้อน

ความเข้าใจในชั้นเรียน เรื่อง ไฟฟ้าเคมี จ านวนทั้งสิ้น 2 แผนการเรียนรู้ (4 คาบเรียน) จากนั้นนักเรียนสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์และท าแบบสะท้อนตนเองภายหลังการจัดการเรียนรู้ในแต่ละแผน          

3) ด าเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบวัดมโนมติ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี  ทดสอบกับนักเรียนหลัง
การจัดการเรียนรู้ที่มีแบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับการประเมินความเข้าใจในชั้นเรียน 

 
(5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

  1) ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ไฟฟ้าเคมี 
   น าค าตอบมาจัดกลุ่มความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนตามแนวคิดของ 
Mungsing (1992) ดังนี้ 1) ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่สมบูรณ์ (Complete understanding; 
CU) คือ นักเรียนตอบถูก และมีการให้เหตุผลหรือแสดงวิธีการได้มาซึ่งค าตอบนั้นอย่างถูกต้องสมบูรณ์ทุก
องค์ประกอบที่ส าคัญในมโนมตินั้นๆ 2) ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (Partial 
understanding; PU) คือ นักเรียนตอบถูก และมีการให้เหตุผลหรือแสดงวิธีการได้มาซึ่งได้ถูกต้อง แต่ ขาด
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3) ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่คลาดเคลื่อนบางส่วน (Partial 
understanding with specific alternative) คือ นักเรียนตอบถูก แต่เหตุผลหรือค าอธิบายบางส่วนแสดงถึงความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือ เลือกค าตอบถูกแต่ไม่มีค าอธิบาย  4) ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่
คลาดเคลื่อน (Alternative understanding; AC) คือ นักเรียนตอบผิดและให้เหตุผลที่แสดงความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนทั้งหมด 5) ความไม่เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ (No understanding; NU) คือ นักเรียนไม่ตอบ
ค าถาม ตอบไม่ตรงค าถาม หรือให้ค าอธิบายไม่ตรงกับค าถาม จากนั้นน าความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาตร์ของนักเรียน
มาแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ต่ า คือ นักเรียนมีความไม่เข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ 
หรือมีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาตร์ที่คลาดเคลื่อน มากกว่า 4 มโนมติ 2) ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ปานกลาง 
คือ นักเรียนมีความไม่เข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ หรือมีความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาตร์ที่คลาดเคลื่อน 2 -4 มโนมติ 
และ 3) ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์สูง คือ นักเรียนมีความไม่เข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ หรือมีความเข้าใจ
แนวคิดวิทยาศาตร์ที่คลาดเคลื่อน เพียง 1 มโนมติ 
  2) ระดับการสะท้อนตนเองและระดับความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ 

น าแบบสะท้อนตนเองของนักเรียนมาจัดกลุ่ม เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  1) ไม่มีการสะท้อน
ตนเอง (no reflection)   2) การสะท้อนตนเองได้ (reflection) คือ ระดับที่นักเรียนมีการสะท้อนตนเองในด้านองค์
ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ 3) มีการสะท้อนตนเองได้อย่างดียิ่ง (critical reflection) คือ ระดับที่นักเรียนมี
การสะท้อนตนเองในด้านองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ และระบุถึงปัญหาในการเรียนรู้ แนวทางการแก้ไข 
รวมไปถึงความคาดหวังในการเรียนรู้ของตนเอง จากนั้นน าระดับของแบบสะท้อนตนเองมาจับคู่กับระดับคะแนน
ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองไฟฟ้าเคมี ก่อนการจัดการเรียนรู้ ดังแสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 แสดงแนวทางความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และระดับการสะท้อนตนเอง 

 
จากภาพที่ 1 เมื่อจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และระดบั

การสะท้อนตนเองได้ความสัมพนัธ์ดังแสดงในตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงรูปแบบความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับระดับการสะท้อนตนเองที่เป็นไปได้ 
1) นักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์สูงที่
มีการสะท้อนตนเองได้อย่างดียิ่ง (HCR) 

2) นักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์สูงที่
มีการสะท้อนตนเองได้ (HR) 

3) นักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์สูงที่
ไม่มีการสะท้อนตนเอง (HNR) 

4) นักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ปาน
กลางที่มีการสะท้อนตนเองได้อย่างดียิ่ง (MCR) 

5) นักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ปาน
กลางที่มีการสะท้อนตนเองได้ (MR) 

6) นักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ปาน
กลางที่ไม่มีการสะท้อนตนเอง (MNR) 

7) นักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ต่ าที่
มีการสะท้อนตนเองได้อย่างดียิ่ง (LCR) 

8) นักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ต่ าที่
มีการสะท้อนตนเองได้ (LR) 

9) นักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ต่ าที่
ไม่มีการสะท้อนตนเอง (LNR) 

 

 
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าคะแนนความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ของ

นักเรียนแต่ละคนมาเปรียบเทียบว่ามีการเปลี่ยนแปลงระความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และระดับการสะท้อน
ตนเองเปลี่ยนไปอย่างไร และจัดกลุ่มนักเรียนตามกลุ่ม และน าเสนอผลเป็นร้อยละ 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ตอน ดังนี้ีี    
1) ผลการวิเคราะห์คะแนนความเข้าใจเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี   

ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าเคมี ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  แสดงได้ดัง
ตารางที่ 2 

  



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 

 69 

ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้  
     แบบจ าลองเป็นฐาน 

มโนมติหลัก 

จ านวนร้อยละของนักเรียน 
CU PU PS AC NU 

ก่อ
นเ

รีย
น 

หล
ังเร

ียน
 

ก่อ
นเ

รีย
น 

หล
ังเร

ียน
 

ก่อ
นเ

รีย
น 

หล
ังเร

ียน
 

ก่อ
นเ

รีย
น 

หล
ังเร

ียน
 

ก่อ
นเ

รีย
น 

หล
ังเร

ียน
 

1. ปฏิกิริยาของเซลล์ 
กัลวานิก 

0.00 60.71 17.86 7.14 10.71 10.71 10.71 14.29 60.71 7.14 

2. แผนภาพเซลล ์
กัลวานิก 

3.57 85.71 28.57 3.57 0.00 0.00 7.14 0.00 60.71 10.71 

3. การถ่ายโอน
อิเล็กตรอนใน                
เซลล์กัลวานิก 

0.00 57.14 46.43 39.29 7.14 0.00 7.14 3.57 39.29 3.57 

4. สะพานเกลือ 0.00 35.71 3.57 17.86 0.00 14.29 7.14 14.29 89.29 17.86 
5. ศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ 3.57 75.00 3.57 0.00 0.00 7.14 10.71 14.29 82.14 3.57 
6. การแยกสารด้วย
กระแสไฟฟ้า 

0.00 46.43 0.00 0.00 0.00 3.57 0.00 21.57 100.00 28.57 

7. การชุบโลหะด้วย
ไฟฟ้า 

0.00 35.71 3.75 28.57 0.00 14.29 3.75 3.57 92.86 17.86 

จากตารางที่ 2 แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน พบว่าก่อนการจัดการเรียนรู้นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าเคมี และมีนักเรียนบางส่วนที่มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งมโนมติที่นักเรียนมีความเข้าที่
คลาดเคลื่อนมากที่สุดคือปฏิกิริยาของเซลล์กัลวานิก (10.71%) และศักย์ไฟฟ้าเคมี (10.71%) ภายหลังการจัดการ
เรียนรู้ เรื่องไฟฟ้าเคมี โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีแบบจ าลองเป็นฐานนักเรียนส่วนใหญ่พัฒนาความเข้าใจ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ในทุกมโนมติและมากที่สุดเรื่องในมโน
มติเรื่องแผนภาพเซลล์กัลวานิก (85.71%) และมโนมติที่มีการเปลี่ยนที่มีระดับความเข้าใจที่สมบูรณ์หลังการจัดการ
เรียนรู้น้อยที่สุดคือเรื่องสะพานเกลือ (35.71%) ตัวอย่างแนวค าตอบที่แสดงถึงความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนแสดงได้ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์เร่ืองแผนภาพเซลล์กัลวานิกภายหลัง              

การจัดการเรียนรู้ 
 

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์เรื่องแผนภาพเซลล์กัลวานิกภายหลัง
การจัดการเรียนรู้ นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพเซลล์กัลวานิกได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และสามารถระบุได้ว่า
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ครึ่งทางด้านซ้ายมือของสะพานเกลือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ด้ายขวามือของสะพานเกลือเกิดปฏิกิริยารีดักชัน 
พร้อมทั้งเขียนปฏิกิริยารวมได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม มีนักเรียนที่มีคามเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก่อนการจัดการ
เรียนรู้ แต่ได้พัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทศาสตร์ที่ถูกต้องภายหลังการจัดการเรียนรู้ ดังแสดงในภาพที่ 3 

        

 
             (ก.)                                                                    (ข.) 

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องสะพานเกลือ 
(ก.) ก่อนการจัดการเรียนรู้ 
(ข.) หลังการจัดการเรียนรู้ 

 
จากภาพที่ 3 (ก.) แสดงตัวอย่างความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนเรื่องสะพาน

เกลือก่อนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า สะพานเกลือมีหน้าที่ปรับสมดุลของอิเล็กตรอน
ของแต่ละครึ่งเซลล์ให้มีจ านวนเท่ากันเพื่อให้มีพลังงานไฟฟ้าเกิดในระบบอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนักเรียนที่มีความเข้าใจทึ่
คลาดเคลื่อนเรื่องสะพานเกลือมักจะคิดว่าสะพานเกลือนั้นเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายใน
เซลล์ไฟฟ้าเคมี หลังการจัดการเรียนรู้ นักเรียนสามารถบอกถึงหน้าที่ของสะพานเกลือได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งบอก
ได้ว่าครึ่งเซลล์ออกซิเดชันเมื่อเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีไปช่วงเวลาหนึ่งจะเกิดไอออนบวกของโลหะมากขึ้น และครึ่ง
เซลล์รีดักชันเมื่อเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีไปช่วงเวลาหนึ่งจะเกิดไอออนลบในสารละลายมีมากกว่าไอออนบวก จึงต้องมี
สะพานเกลือเพื่อท าหน้าที่ดุลให้ประจุของทั้งสองครึ่งเซลล์เพื่อให้ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีด าเนินต่อไปได้ 

 
2) การสะท้อนตนเองที่มีต่อการเปลี่ยนระดับคะแนนความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่อง ไฟฟ้า

เคมี 
ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มนักเรียนตามระดับคะแนนความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าเคมีกับ

แบบสะท้อนตนเองได้ 4 กลุ่ม แสดงจ านวนดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 รูปแบบความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนกับแบบสะท้อนตนเอง 

กลุ่ม 
จ านวนนักเรียน  
(คน) )ร้อย

ละ( 
1) นักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ต่ าที่มีการสะท้อนตนเองได้อยา่งดียิ่ง 
(LCR)  

13  46.43 

2) นักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ปานกลางทีม่ีการสะท้อนตนเองได้ (MR)  1  3.57 
3) นักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ปานกลางทีม่ีการสะท้อนตนเองได้ (LR)  11  39.29  
4) นักเรียนที่มีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ต่ าที่ไม่มีการสะท้อนตนเอง (LNR)  3  10.71  
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เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนไปภายหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับการสะท้อนตนเอง พบว่านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนความ
เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์แสดงดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 รูปแบบจ านวนนักเรียนที่มีการเปลี่ยนระดับความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่ม 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์                                 
ภายหลังการจัดการเรียนรู้  

ความเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์สูง 

ความเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์ปานกลาง 

ความเข้าใจแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ต่ า 

(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 
LCR 13 46.43 8 28.57 5 17.86 0 0.00 
LR 11 39.29 3 10.71 10 35.71 0 0.00 
LNR 3 10.71 0 0.00 0 0.00 3 10.71 
MR 1 3.57 1 3.57 0 0.00 0 0.00 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า จากนักเรียนทีมีระดับความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ในระดับ
ต่ า ทั้งหมด 27 คนมีนักเรียน 11 (39.29 %) คนที่มีการสะท้อนตนเอง พบว่านักเรียนที่มีการสะท้อนตนเองได้
สามารถเปลี่ยนระดับความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากต่ าไปปานกลาง 10 คน (35.71 %) และระดับสูง 3 คน 
(10.71 %) นักเรียน 13 คน (46.43 %) ที่มีการสะต้อนตนเองได้อย่างดียิ่ง สามารถเปลี่ยนระดับความเข้าใจแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์จากระดับต่ า ไปเป็นระดับปานกลาง 5 คน (17.86 %) และระดับสูง 8 คน (28.57 %) นักเรียน 3 
คน (10.71 %) ที่ไม่มีการสะท้อนตนเอง ไม่สามารถพัฒนาความเข้าใจโนมติให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้ แสดงให้เห็นว่า
การสะท้อนตนเองสามารถสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้และสามารถพัฒนาตนเองให้มีความเข้าใจแนวคิด
ทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นได้  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1) ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ไฟฟ้าเคมี โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ที่มีแบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับแบบสะท้อนตนเอง 

จากผลการวิเคราะห์คะแนนความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 เร่ือง ไฟฟ้าเคมี โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่มีแบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับการสะท้อนตนเอง พบว่า การจัดการเรียนรู้
โดยมีแบบจ าลองเป็นฐานร่วมกับการสะท้อนตนเอง สามารถพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ โดย
นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองไฟฟ้าเคมี ที่น้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปวี
นา และไพโรจน์ (2557) ที่พบว่าประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่เรียนเนื้อหาไม่ครอบคลุมหรือไม่ครบถ้วน แต่ภายหลัง
การจัดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีระดับระดับความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองไฟฟ้า ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฏฐ์นภันต์ กตัญรัตน์ (2558) พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนเรื่อง
ไฟฟ้าเคมีส่วนมากอยู่ในระดับไม่เข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เนื่องจากนักเรียนไม่ตอบค าถามและนักเรียน
บางส่วนไม่ได้อธิบายเหตุผลในการตอบค าถามมีนักเรียนบางส่วนที่อธิบายเหตุผลในการตอบค าถามแต่อธิบาย
คลาดเคลื่อนไป แต่หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในระดับที่
สูงขึ้นทุกแนวคิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบจ าลองเป็นฐานช่วยให้นักเรียนสร้างความแบบจ าลองเพื่อ
อธิบายปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้น แล้วพยายามอธิบายเหตุการณ์เหล่านั้นโดยการใช้สัญลักษณ์มาช่วยอธิบาย
ปรากฏการณ์ในระดับโมเลกุล ภายหลังการสร้างแบบจ าลองผู้เรียนจะได้ใช้และประเมินแบบจ าลองของตนเองใน
การตอบค าถามหรือแก้ไขปัญหาในสถาณการณ์อ่ืนๆ ซึ่งในขั้นผู้เรียนจะได้ทราบว่าแบบจ าลองของตนเองนั้นถูกต้อง
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และสมบูรณ์แบบแล้วหรือไม่ เป็นการให้ผู้เรียนได้สืบเสาะอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแบบจ าลองของตนเองให้สมบูรณ์
มากข้ึน   

 
2) ผลของแบบสะท้อนตนเองที่มีผลต่อการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าเคมี 

  จากการวิเคราะห์แบบสะท้อนตนเอง พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีการสะท้อนตนเองได้ 
และสะท้อนตนเองได้อย่างดียิ่ง ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนมีความตระหนักในตนเอง และสามารถระบุ ถึงปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหานั้นด้วยตนเองได้ เป็นผลให้นักเรียนกลุ่มที่มีการสะท้อนตนเองในสองระดับนี้สามารถพัฒนา
ระดับคะแนนความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากต่ าไปเป็นปานกลางและสูงได้ สอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่
พบว่า การสะท้อนตนเองสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ดีขึ้น และช่วยส่งเสริมการตระหนักรู้ได้ (Chirema & 
Dympna, 2003 และ Al-Rawahi, 2015) เนื่องจากการสะท้อนตนเองสามารถท าให้ผู้เรียนทราบถึงปัญหาในการ
เรียนของตนเอง เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ทันที นอกจากการสะท้อนตนเองจะสามารถใช้เพื่อสนับสนุนให้
ผู้เรียนมีความตระหนักรู้แล้ว บังสามารถใช้เพื่อเป็นแบบประเมินความเข้าใจของผู้เรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้ได้
อีกด้วย และในระหว่างที่นักเรียนมีการสะท้อนตนเอง ครูสามารถสอบถาม และแนะน าแนวทางในการเรียนรู้ในครั้ง
ถัดไปเพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมายในการเรียนรู้มากขึ้น การเรียนรู้นอกจากจะเกิดขึ้นในระหว่างการท ากิจกรรมการ
เรียนรู้แล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นในระหว่างการท าแบบสะท้อนตนเองได้ เพราะในระหว่างการสะท้อนตนเองนั้น 
นักเรียนและครูจะได้สื่อสารกัน นักเรียนมีโอกาสที่จะซักถามข้อสงสัยในบทเรียน เพื่อที่จะน าข้อมูลที่ได้ไปสะท้อน
ตนเองว่าตนเองสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใด แบบประเมินตนเองหากมีการใช้ทุกคร้ัง จะ
ท าให้ผู้เรียนตระหนักถึงความรู้ ความสามารถของตนเอง  นอกจากนี้ครูผู้สอนยังสามารถใช้แบบสะท้อนตนเองเพื่อ
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินนักเรียนทั้งด้านองค์ความรู้ และด้านพฤติกรรมอันพึงประสงค์ได้อีกด้วย  
 จากผลวิจับพบว่าการจัดการเรียนรู้ที่มีแบบจ าลองเป็นฐานสามารถพัฒนาความเข้าใจแนวคิดทาง
วิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ และมีประสิทธิภาพมากขี้นเมื่อจัดการเรียนรู้
ร่วมกับการสะท้อนตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้และสะท้อนตนเองทุกครั้งภายหลังการจัดการเรียนรู้ ท าให้นักเรียน
ทราบถึงปัญหาและเนื้อหาที่ตนเองยังไม่มีความเข้าใจและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ทันที  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลางที่มีต่อ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช และ 2) ศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่
จัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่
เข้าขั้นการทดลอง (Pre-experimental Research) รูปแบบกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง 
(One group pretest posttest Design) กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง จ านวน 20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง จ านวน 4 แผน ใช้เวลาใน
การสอน 8 ชั่วโมง และ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบด้านการอธิบาย การระบุสิ่งที่เป็นนามธรรม และการระบุค าส าคัญ จ านวน 4 ข้อ และแบบวัดเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 20 ข้อ โดยใช้สถิติในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติ Wilcoxon signed-rank test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนอยู่ในระดับต่ าและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง นักเรียนส่วนใหญ่มี
พัฒนาการความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับปานกลางและระดับสูง และผลการ
วิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอันดับความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลัง
เรียนของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอันดับความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2. นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่ เน้น
แบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลางช่วย
พัฒนาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้อยู่ในระดับ
ที่สูงขึ้นได้ 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง  ความสามารถใน

การสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์  เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
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Abstract 
 The  objectives  of  the  research  are  1)  studying  the  students  performance  of  making  
Scientific  modeling  of  plant  structure  2)  studying  the  grade  4  students  reflected  attitudes  
to  model-centered  instruction  sequence.  The  research  is  Per-experimental  research  in  one  
group  pertest  posttest  design.  The  populations  are  20  grade  4  students  who  were  studying  
in  second  semester,  academic  year  2017  in  Bannathungmung  School  by  purposive  sampling  
strategy. 
 The  research  instruments  are  2  types.  There  are  1)  instruments  for  experiment  
consist  of  4  lesson  plan  by  using  model-centered  instruction  sequence  for  learning  in  8  
hours  2)  instruments  for  collecting  data  consist  of  making  scientific  performance  test  in  3  
parts.  The  test  compost  of  explanation,  definition  of  abstract,  and  key  word.  The  another  
instrument  is  20  works  of  reflected  attitude test. The  research  statistics  are  percentage,  
average,  standard  deviation,  and  Wilcoxon  signed-rank  test. 
 The  result  are 
 1. Before  giving  the  research  instrument,  most  of  the  students  performance  of  
making  scientific  modeling  are  low.  Most  of  the  students  performance  of  making  scientific  
modeling  are  in  mediam  level  to  high  level  after  learning  through  model-centered  instruction  
sequence.  The  significant  of  different  average  score  between  pretest  and  posttest  is  0.05 
 2. The  student  reflected  attitude  of  science  is  high  level 
 The  research  shows  learning  through  using  model-centered  instruction  sequence  can  
improve  the  student  performance  of  making  scientific  model.  The  students  reflected  attitude  
of  science  is  higher. 
 
Keywords :  Model-Centered  Instruction  Sequence,  Performance  of  Making  Scientific  Model,  

  Scientific Attitudes 
บทน า 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้สูงขึ้น  อีกทั้ง
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้า ทุกคนจึงจ าเป็นต้องได้รับพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องจาก
ความรู้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติของโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้
วิทยาศาสตร์จะได้รับการกระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้น ท้าทาย ร่วมกันคิด ลงมือปฏิบัติจริง ท าให้สามารถอธิบาย 
ท านาย คาดการณ์ได้อย่างมีเหตุผล (ส านักงานและมาตรฐานการศึกษา ,  2551) การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใน
ปัจจุบันได้เปลี่ยนจากกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความรู้ ความจ าเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะได้
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติหรือการแก้ปัญหาด้วยตนเองมีการสะท้อนผลการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่จนก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย (Panhome, 2008)  
 จากการรายงานผลการทดสอบ (Local Assessment System; LAS) การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 
ได้คะแนนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากับ 37.1 ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยในเขตพื้นที่การศึกษา (ฝ่ายวิชาการ
โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง, 2560) จากการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มองว่าวิชา
วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก เนื้อหาค่อนข้างซับซ้อนและหลากหลาย แม้ครูจะยกตัวอย่างให้ฟังแต่นักเรียนก็ไม่
สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ เช่น เรื่องใบพืช ซึ่งนักเรียนเคยผ่านการเรียนรู้มาแล้วในภาคการเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560  แต่นักเรียนก็ยังเกิดความสงสัยและน าใบไม้มาให้ครูพร้อมตั้งค าถามว่ า “ในใบไม้มีอะไร”   
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จากประสบการณ์การสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เป็นนามธรรมต้องใช้จินตนาการใน
การคิดเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนโดยเฉพาะ เรื่อง โครงสร้างของพืช  
เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรมค่อนข้างสูง ซับซ้อนและหลากหลาย เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้และไม่สามารถ
มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส่งผลให้ผู้เรียนมีแนวคิดมโนมติที่คลาดเคลื่อนหรือขาดความเข้าใจในมโนมติ วัดได้จาก การ
ท าแบบทดสอบ การตอบค าถาม และจากการทดลอง ถึงแม้ว่า การสอนของครูจะเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและ
สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองแต่ครูก็ยังเป็นผู้สรุปหรือบอกความรู้ข้ันตอนสุดท้ายของการเรียนการสอนท าให้นักเรียน
ไม่ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจึงยากที่จะเข้าใจในรูปธรรม (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียน  
บ้านนาทุ่งมั่ง, 2560) 
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ให้นักเรียนได้สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์นั้น เป็นแนวทาง
ส าคัญของการศึกษาวิทยาศาสตร์ร่วมสมัยของผู้เรียน 3 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างแบบจ าลองเป็นส่วนส าคัญที่
ก่อให้เกิดการสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 2) แบบจ าลองท าให้แนวคิดของผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ในการเกิดมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ และ 3) การสร้างแบบจ าลองช่วยให้นักเรียนสร้างความเข้าใจในเนือ้หา สาระ วิธีการ การให้เหตุผล 
และการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Schwarzet al., 2009) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่
เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง (Model-centered Instruction Sequence) ตั้งอยู่บนพื้นฐานกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructvism) ทฤษฎีการสร้างแบบจ าลอง (Model-
Theory) และ การเรียนรู้ที่มีแบบจ าลองเป็นฐาน(Model-Based  Learning) มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ  คือ  
1) เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การส ารวจตรวจสอบ ปรึกษาหารือ ประเมิน
โดยเพื่อน โต้แย้งเพื่อลงมติในการสร้างแบบจ าลองและให้เหตุผลด้วยแบบจ าลอง 2) เพื่อให้นักเรียนสร้างแบบจ าลอง
ที่แสดงการตั้งสมมติฐานการให้เหตุผล และความเข้าใจรวมทั้งปรับปรุงแบบจ าลองเพื่อสะท้อนความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น 
และ 3) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ซึ่งการได้มาของความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะสะท้อนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนใน
ขณะที่สร้างแบบจ าลอง ซึ่งประกอบด้วย 9 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการมุ่งปรากฏการณ์และตั้งค าถามส าคัญ           
2) ขั้นการสร้างแบบจ าลองเบื้องต้น 3) ขั้นการส ารวจตรวจสอบเชิงประจักษ์  4) ขั้นการประเมินและปรับปรุง
แบบจ าลองเบื้องต้น 5) ขั้นการแนะน าความคิดทางวิทยาศาสตร์และสถานการณ์จ าลอง 6) ขั้นการประเมินและ
ปรับปรุงแบบจ าลอง  7) ขั้นการประเมินโดยเพื่อน 8) ขั้นการลงมติแบบจ าลองที่สร้าง และ 9) ขั้นการใช้แบบจ าลอง
เพื่อท านายหรืออธิบาย (Baek et al., 2010) 

จากการศึกษางานวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบจ าลองท าให้บทเรียนน่าสนใจและช่วยให้
นักเรียนเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น แบบจ าลองสามารถน ามาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่ช่วยแสดง 
สาธิตการสอนสิ่งใหม่ๆ ให้กับผู้เรียน การค้นหาและการสังเกตแบบจ าลองเป็นการเริ่มต้นน าไปสู่การเรียนด้วยวิธี
สืบเสาะแบบจ าลอง จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับ  ฐิติมา  กันชัยภูมิ  (2560)  กล่าวว่า  การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง ช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน รวมทั้งช่วยพัฒนาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์นอกจากนี้
กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาแนวคิดเรื่องสมดุลเคมี ให้มีแนวคิดวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น และมีเจตคติ
ต่อการเรียนวิชาเคมีอยู่ในระดับปานกลางทุกๆ ด้าน (ชัยยันต์ ศรีเชียงหา, 2554) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจท าการศึกษา  ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลอง
เป็นศูนย์กลางที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
โครงสร้างของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  และน าผลการวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพท าให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช  ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลอง
เป็นศูนย์กลาง 
 2. เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับ
ขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง 
วิธีการวิจัย 
 ขอบเขตในการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียน
บ้านนาทุ่งมั่ง จังหวัดนครพนม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1 จ านวน 20 คน ได้มาจาก
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre-experimental Research) รูปแบบกลุ่มเดียว
ที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One group pretest posttest Design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543)   
     
     
 
 O1  คือ การวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อน
เรียน 
 X   คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง 

O2  คือ การวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลัง
เรียน 

           
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างของพืช ด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง จ านวน 4 แผน เวลาเรียน 8 ชั่วโมง ซึ่งเป็น
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิดของ Baek et al (2010) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ข้อสอบเป็นแบบอัตนัยจ านวน 4 ข้อ และ 2) แบบวัดเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ จ านวน20 ข้อ ซึ่งได้ดัดแปลงมาจาก ศรารัตน์ มุลอามาตย์ (2554) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยน าแบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช จ านวน 4 ข้อเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ไปทดสอบกับนักเรียนก่อนด าเนินการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง 
 2. ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เรื่อง โครงสร้างของพืช โดยใช้ล าดับขั้น
การเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง จ านวน 4 แผน เวลา 8 ชั่วโมง โดยทุกเรื่องที่จัดการเรียนรู้จะมี
การให้นักเรียนสร้างแบบจ าลองเพื่อถือเป็นตัวแทนความคิดของนักเรียน และเพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองของนักเรียน 
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลหลังการจัดการเรียนรู้ โดยน าแบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช จ านวน 4 ข้อ ไปทดสอบกับนักเรียนหลังจากด าเนินการจัดการเรียนรู้ตาม

O1  X  O2 
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แผนการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้วโดยเป็นแบบวัดชุดเดียวกับแบบก่อนเรียนใช้เวลาในการทดสอบ 2 ชั่วโมง 
จากนั้นน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 4. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง จ านวน 20 ข้อ เป็นเวลา 30 นาที จากนั้น
น าไปวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าไปเทียบกับเกณฑ์ เพื่อแปลความหมาย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน

ด้วยสถิติเชิงบรรยาย จากนั้นจึงวิเคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน คือ ร้อยละ แล้วน าเสนอข้อมูลดังกล่าวในแต่ละมโนมติ
ย่อยภายใต้เรื่อง โครงสร้างของพืช ตามองค์ประกอบของความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ การอธิบาย การระบุสิ่งที่เป็นนามธรรม และการระบุค าส าคัญ จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วย
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับมาจากแนวคิดของ 
Bamberger and Davis (2013) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ความสามารถระดับต่ า ปานกลาง สูง (ระดับ 1, 
2, และ 3) 

2. ผู้วิจัยได้ก าหนดคะแนนความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 ระดับ ออกเป็น
ความสามารถระดับ 1 ให้ 0 คะแนน ความสามารถระดับ 2 ให้ 1 คะแนน และความสามารถระดับ 3 ให้ 2 คะแนน 
เพื่อแปลงข้อมูลมาตรการวัดระดับอันดับ (Ordinal scale) ให้เป็นข้อมูลมาตรการวัดระดับอันตรภาค ( Interval 
scale) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีกลุ่มเดียวที่มีการทดสอบก่อนและหลังเรียน และได้ข้อมูลไม่
เป็นอิสระต่อกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้สถิติแบบนันพาราเมตริก (Non-parametric) ด้วยการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 
Wilcoxon Signed-rank test  ในการหาคะแนนเฉลี่ยอันดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนต่ าสุด คะแนนสูงสุด 
เพื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉลี่ยอันดับความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนและ
หลังเรียนเร่ือง โครงสร้างของพืช 

3. ผู้วิจัยวิเคราะห์เจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยการน าคะแนนจากแบบวัดไปวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากนั้นน าผลที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ บุญชู ศรีสะอาด (2553) เพื่อแปลความหมาย 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 
 1.1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนทั้ง 4 มโนมติ
ย่อยได้แก่ โครงสร้างของพืช(ล าต้น) โครงสร้างของพืช(ใบ) โครงสร้างของพืช(ดอก) และโครงสร้างของพืช(เมล็ด) 
พบว่า ก่อนเรียนในองค์ประกอบด้านการอธิบาย ด้านการระบุสิ่งที่เป็นนามธรรม และด้านการระบุค าส าคัญอยู่ใน
ระดับต่ า เนื่องจาก เนื้อหาในเรื่องนี้มีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และไม่สามารถมองเห็น
ได้ด้วยตาเปล่า นักเรียนจึงไม่สามารถตีความออกมาในรูปแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ได้ หลังการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการความสามารถในการ
สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงขึ้นทุกองค์ประกอบ แสดงให้เห็นว่า ผลจากการที่นักเรียนได้รับการ
ฝึกฝนการสร้างแบบจ าลองทาวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลอง
เป็นศูนย์กลางท าให้นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงขึ้น  
ดังภาพ 1,2,3 และ4 
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ภาพที่ 1 จ านวนนักเรียนเป็นรอ้ยละ ตามระดบัความสามารถในแต่ละองค์ประกอบของการสร้าง

แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เร่ือง โครงสร้างของพืช (ล าตน้) 
 

 
 

ภาพที่ 2 จ านวนนักเรียนเป็นรอ้ยละ ตามระดบัความสามารถในแต่ละองค์ประกอบของการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เร่ือง โครงสร้างของพืช (ใบ) 
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องค์ประกอบของความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์
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ภาพที่ 3 จ านวนนักเรียนเป็นรอ้ยละ ตามระดบัความสามารถในแต่ละองค์ประกอบของการสร้าง

แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เร่ือง โครงสร้างของพืช (ดอก) 
 

 

ภาพที่ 4 จ านวนนักเรียนเป็นรอ้ยละ ตามระดบัความสามารถในแต่ละองค์ประกอบของการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียน เร่ือง โครงสร้างของพืช (เมล็ด) 

 
1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอันดับความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ทั้งก่อนและ

หลังเรียนของนักเรียนทุกองค์ประกอบ ได้แก่ การอธิบาย การระบุสิ่งที่เป็นนามธรรม การระบุค าส าคัญ พบว่า  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอันดับความสามารถใน
องค์ประกอบ ด้านการอธิบาย การระบุสิ่งที่เป็นนามธรรม และการระบุค าส าคัญหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่า 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลางช่วยสนับสนุนความสามารถใน
การสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยอันดับความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนและ
หลังเรียนจ าแนกตามองค์ประกอบของความสามารถในการสร้างแบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ 

 
องค์ประกอบ จ านวน

นักเรียน 
(คน) 

การวัด Mean 
rank 

S.D. Z P 

การอธิบาย 20 ก่อนเรียน 0.00 0.00 -3.990* 0.00 
หลังเรียน 5.65 0.54 

การระบุสิ่งที่เป็น
นามธรรม 

20 ก่อนเรียน 0.00 0.00 -3890* 0.00 
หลังเรียน 6.40 1.48 

การระบุค าส าคัญ 20 ก่อนเรียน 0.00 0.00 -3.938* 0.00 
หลังเรียน 6.80 1.67 

รวมทุกองค์ประกอบ 20 ก่อนเรียน 0.00 0.00 -3.942* 0.00 
หลังเรียน 18.65 2.18 

หมายเหตุ * P < .05 
 

1.3 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนทั้ง 4 มโนมติย่อย 
พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ในทุกมโนมติมีความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ
ต่ าเมื่อหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลางในมโนติเรื่อง 
โครงสร้างของพืช(ล าต้น,ดอก) (ร้อยละ60,60) นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการความสามารถในการสร้างแบบจ าลอง
อยู่ในระดับปานกลางและในเรื่อง โครงสร้างของพืช (ใบ , เมล็ด) (ร้อยละ 55,75) นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองอยู่ในระดับสูง แสดง ให้เห็นว่า ผลจากการที่นักเรียนได้รับการฝึกฝนการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง
ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสูงขึ้น ดังภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 5 สรุปจ านวนนักเรียนเป็นร้อยละ ตามระดบัความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์
ก่อนและหลังเรียน เร่ือง โครงสร้างของพืช  
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1.4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยอันดับความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ทั้งก่อนและ
หลังเรียนทั้ง 4 มโนมติ ได้แก่ โครงสร้างของพืช(ล าต้น) โครงสร้างของพืช(ใบ) โครงสร้างของพืช(ดอก) โครงสร้างของ
พืช(เมล็ด) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอันดับ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแสดงว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลางช่วยสนับสนุนความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบคะแนนเฉลี่ยอันดับความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลัง

เรียน และภาพรวมของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบ
จ าองเป็นศูนย์กลาง เรื่อง โครงสร้างของพืช 

มโนมติย่อย จ านวน
นักเรียน
(คน) 

การวัด Mean 
rank 

S.D. Min Max Z P 

โครงสร้างของพืช 
(ล าตน้) 

20 ก่อนเรียน 0.00 0.00 0 0 -3.958* 0.00 
หลังเรียน 4.00 1.414 2 6 

โครงสร้างของพืช 
(ใบ) 

20 ก่อนเรียน 0.00 0.00 0 0 -3948* 0.00 
หลังเรียน 4.40 1.273 2 6 

โครงสร้างของพืช 
(ดอก) 

20 ก่อนเรียน 0.00 0.00 0 0 -4.127* 0.00 
หลังเรียน 5.20 1.342 1 6 

โครงสร้างของพืช 
(เมล็ด) 

20 ก่อนเรียน 0.00 0.00 0 0 -3.992* 0.00 
หลังเรียน 5.05 1.234 1 6 

รวมทุกมโนมติ
ย่อย 

20 ก่อนเรียน 0.00 0.00 0 0 -3.942* 0.00 
หลังเรียน 18.65 2.18 12 21 

หมายเหตุ * P < .05 
 

2. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
ผลการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการ
สอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง จ าแนกออกเป็น 4 ด้าน พบว่า ด้านความเพียรพยายามและความรับผิดชอบ 
ด้านความซื่อสัตย์ ด้านการร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็น และด้านมีเหตุผล อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81 แปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยได้ว่า นักเรียนมีเจต
คติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง     
 

ด้านการประเมิน เจตคติทางวิทยาศาสตร ์ แปลผล 
�̅� S.D. 

ด้านความเพียรพยายามและรับผิดชอบ 4.22 0.15 มาก 
ด้านความซื่อสัตย์ 4.25 0.24 มาก 
ด้านการร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็น 4.28 0.10 มาก 
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ด้านการประเมิน เจตคติทางวิทยาศาสตร ์ แปลผล 
�̅� S.D. 

ด้านความมีเหตุผล 4.34 0.21 มาก 
เฉลี่ย 4.28 0.81 มาก 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1.1 การอภิปรายผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้าง
ของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่
เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง 

จากการศึกษาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลอง
เป็นศูนย์กลาง นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่ า เนื่องจาก
เนื้อหาในเรื่องนี้มีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
เนื้อหาค่อนข้างซับซ้อนและหลากหลาย นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในสถานการณ์การทดลองที่ก าหนดให้ เนื่องจาก 
เร่ือง โครงสร้างของพืช มีลักษณะเป็นนามธรรมจึงไม่สามารถตีความออกมาในรูปแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ได้ ท า
ให้มโนมติอยู่ในระดับต่ า เกิดความสับสนในการจัดล าดับของเหตุการณ์ ส่งผลให้นักเรียนไม่สามารถสร้างองค์ความรู้
ได้อย่างมีความหมาย (Constructivist) ถึงอย่างไรก็ตาม หลังจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการ
เรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง พบว่า นักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์สูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากนักเรียนเข้าใจความรู้ในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นแนวทางใน
การสร้างสมมติฐาน คุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลางซึ่ง
จ าแนกออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการอธิบาย เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างค าอธิบายและปรับปรงุ
ค าอธิบายถึง 2 คร้ัง ได้แก่ ขั้นที่ 4 ขั้นการประเมินและปรับปรุงแบบจ าลองเบื้องต้นและขั้นที่ 6 ขั้นการประเมินและ
ปรับปรุงแบบจ าลอง รวมทั้งให้นักเรียนได้สร้างค าเพื่ออธิบายปรากฏการณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกับ
ปรากฏการณ์ในขั้นที่ 9  ขั้นการใช้แบบจ าลองเพื่ออธิบายหรือท านาย จึงท าให้แบบจ าลองที่แสดงด้วยข้อความมโน
มติของนักเรียนถูกต้องมากข้ึนและสามารถอธิบายถึงกระบวนการที่ซับซ้อนได้สอดคล้องกับ Schwarz et al. (2009) 
ที่กล่าวว่า แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการอธิบายและพัฒนาความเข้าใจของนักเรียน ด้าน
การระบุสิ่งที่เป็นนามธรรม เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สร้างแบบจ าลองถึง 4 ครั้ง แบบจ าลองในขั้นที่ 2 ขั้น
การสร้างแบบจ าลองเบื้องต้น ขั้นที่ 4 ขั้นประเมินและปรับปรุงแบบจ าลองเบื้อต้น ขั้นที่ 6 ขั้นการประเมิน
แบบจ าลอง และขั้นที่ 8 ขั้นการลงมติแบบจ าลองที่สร้าง แม้เนื้อหาจะมีความเป็นนามธรรมที่ซับซ้อนแต่เมื่อนักเรียน
ได้ค้นคว้าทดลองศึกษาและปรับปรุงข้อมูล รวมทั้งสะท้อนเนื้อหาที่เป็นนามธรรมให้ออกมาในรูปธรรมโดยผ่านการ
วาดภาพแบบจ าลอง จากการวาดภาพแบบจ าลองทั้งหมด 4 ครั้ง ท าให้นักเรียนเข้าใจและมองเห็นปรากฏการณ์ที่
ศึกษาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับ Bamberger and Davis (2013) ที่กล่าวว่า แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ที่
นักเรียนสร้างขึ้นจะสะท้อนความเข้าใจของตนเองที่มีต่อปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อสื่อสารความคิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวไปยังผู้อ่ืนและสอดคล้องกับ Kose (2008) ที่กล่าวว่า การวาดภาพท าให้ครู
สามารถค้นพบความคิดของนักเรียนในเนื้อหาที่เป็นนามธรรมได้ และด้านการระบุค าส าคัญ เป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ลงมือส ารวจตรวจสอบทดลอง สังเกต ศึกษาค้นคว้าในสถานการณ์การเรียนรู้ในขั้นที่ 3 ขั้น การส ารวจ
ตรวจสอบเชิงประจักษ์ ท าให้นักเรียนสามารถน าข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้ไปปรับปรุงและระบุค าส าคญัได้
ถูกต้อง จากงานวิจัยแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ท าให้นักเรียนฝึกเชื่อมโยงทางความคิดพัฒนาผู้เรียนจนช านาญซึ่ง
สอดคล้องกับ สุกัญญา กัญกาญจนะ (2559) ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้น
แบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง ช่วยพัฒนาระดับความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้เนื่องจากว่า ในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้สร้างแบบจ าลองเพื่อสะท้อนทางความคิดของ
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นักเรียนและใช้แบบจ าลองนั้นมาอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่นักเรียนเข้าใจและสอดคล้องกับ สุวัตร นานันท์ (2558) 
ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่ เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง ช่วยพัฒนา
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับดี เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะที่เน้นแบบจ าลองเป็นฐาน ท าให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความคิดของตนออกมาในรูปแบบจ าลองผ่านการ
ท ากิจกรรมการสร้างแบบจ าลองเพื่อแสดงสิ่งที่ตนเองเข้าใจ มีการใช้แบบจ าลองสร้างค าอธิบาย การปรับปรุง
แบบจ าลองเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ค้นพบ และปรับปรุงแบบจ าลองให้สะท้อนความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น การที่นักเรียนน า
ข้อมูลจากการส ารวจตรวจสอบหรือจากการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขจะช่วยให้นักเรียนมีความรู้ มากยิ่งขึ้น แสดงให้
เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างของพืชได้อย่างดีเยี่ยม 

 
1.2 การอภิปรายผลการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง 
จากการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง พบว่า ด้านความเพียรพยายามและความรับผิดชอบ 
นักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน
ท าให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกขั้นตอน โดยใช้กระบวนการท างานกลุ่มท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน 
สืบค้นข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ตั้งใจท างานอย่างจริงจังเป็นระบบ เอาใจใส่ไม่ย่อท้อและไม่ท้อถอยเมื่อ
การทดลองมีอุปสรรคหรือล้มเหลว มีความแน่วแน่ที่จะแสวงหาความรู้และยอมรับผลการกระท าของตนเองทั้งที่เป็น
ผลดีและผลเสีย ด้านความซื่อสัตย์ นักเรียนมีเจตคติอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ นักเรียนบันทึกผลการทดลองอย่างไรก็
น าเสนอความจริงอย่างนั้นแม้จะเป็นผลที่แตกต่างจากผู้อื่น มองเห็นคุณค่าของการน าเสนอตามความจริงโดยไม่แอบ
อ้างผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  หากนักเรียนได้ข้อมูลที่ผิดพลาดนักเรียนจะคิดแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนโดยมี
ครูคอยกระตุ้นค าถาม มีการค้นคว้า แสวงหาความจริงร่วมกันท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในมโนมติที่ตรงกันกระตุ้น
ความอยากรู้อยากเห็นจนค้นพบความจริง ด้านการร่วมแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็น อยู่ในระดับ
มาก กล่าวคือ  นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ละบุคคลในกลุ่มยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจและตั้งใจ ไม่เอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดการปฏิบัติเมื่อมีข้อมูลน่าเชื่อถือมากกว่าท าให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการค้นหาความจริง
ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เห็นคุณค่าในการท างานร่วมกัน และด้านความมีเหตุผลอยู่ในระดับมาก กล่าวคือ 
นักเรียนมีความเชื่อในความส าคัญของเหตุยอมรับในค าอธิบาย เมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลมาสนับสนุนอย่างพียงพอ
เพื่อหาความสัมพันธ์ของเหตุที่ถูกต้องมีการเสาะแสวงหาข้อมูลจากการสังเกตหรือทดลองก่อนจะสรุปเรื่องราวต่างๆ
และบันทึกอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งการใช้แบบจ าลองในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้น
แบบจ าลองเป็นศูนย์กลางสามารถพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนโดยเฉพาะใน
เนื้อหาที่เป็นนามธรรม รวมทั้งฝึกให้นักเรียนมีความคิดอย่างเป็นระบบและเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนใน
การเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งสอดคล้องกับ ภพ เลาหไพบูรณ์ (2542), ศิริภรณ์ เม่นมั่น (2543), อาภาพร สิงหราช 
(2545) และ ทวิทชัย สุดชาฎา (2545) พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียน
การสอนหากว่านักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ต่อการเรียนการสอนจะท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ ความอยากรู้
อยากเห็นและเอาใจใส่ในการเรียนเป็นอย่างดี รู้สึกว่าวิชาที่เรียนเป็นวิชาที่สนุก มีคุณค่าและสามารถน าไปใ ช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็น
ศูนย์กลาง เรื่องโครงสร้างของพืช ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ฝึกหัดให้นักเรียนเป็นเยี่ยง
นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นก้าวแรกของการเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยที่ดีในอนาคต 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลางที่มีต่อ

ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับ
ขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการความสามารถในการสร้าง
แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับที่สูงขึ้นทุกมโนมติย่อย ได้แก่ เรื่องโครงสร้างของพืช(ล าต้น) และเรื่อง
โครงสร้างของพืช(ดอก)  นักเรียนส่วนใหญ่พัฒนาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์จากระดับ
ต่ าเป็นระดับปานกลาง เรื่องโครงสร้างของพืช(ใบ) และเรื่องโครงสร้างของพืช(เมล็ด) นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์จากระดับต่ าเป็นระดับสูง  

2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 4 มโนมติย่อย หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอันดับความสามารถในการ
สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ ทั้ง 3 องค์ประกอบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลางช่วย
พัฒนาความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เรื่อง โครงสร้างของพืช ให้อยู่ในระดับที่
สูงขึ้นได้  

3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ พบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้น
แบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลางที่มีต่อ
ความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับวิจัยดังนี้ 

1.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1) การน าเข้าสู่บทเรียนควรสร้างสถานการณ์ที่กระตุ้นความสนใจนักเรียนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิด

ความกระตือรือร้นในการท าปฏิบัติการทดลอง จากงานวิจัยบางสถานการณ์อาจจะไม่สร้างความสนใจ ให้กับนักเรียน 
ดังนั้นควรสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ชิดกับชีวิตประจ าวันของนักเรียนเพื่อที่จะสามารถดึงความสนใจกับนักเรียนได้มาก
ขึ้น    

2) การน าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลางไปปรับใช้
จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหากับแบบจ าลองแต่ละประเภทที่จะใช้ เนื่องจากเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่
แตกต่างกันอาจจะมีความเหมาะสมกับแบบจ าลองแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน  

3) ในขั้นการประเมินโดยเพื่อนเป็นการน าเสนอแบบจ าลองของตนกับเพื่อนภายในกลุ่มมีการประเมิน
แบบจ าลองและให้ผลสะท้อนกลับซึ่งกันและกัน ครูควรแนะน าประเด็นที่จะต้องประเมินในบางประเด็นเพื่อให้
นักเรียนประเมินได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และท าให้ครูสามารถทราบได้ว่านักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหานั้นหรือไม่ 
โดยสังเกตได้จากเหตุผลที่นักเรียนให้ในการประเมิน 

1.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) จากผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง
เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เน้นปฏิบัติการทดลอง หรือเนื้อหาวิชาที่มีความซับซ้อน
เป็นนามธรรมและยากต่อการท าความเข้าใจ ซึ่งต้องอาศัยการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นตัวแทนใน
การสื่อสารความรู้ความเข้าใจ  ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาความสามารถในการ
สร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็น
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ศูนย์กลางกับมโนมติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติการทดลองและต้องอาศัยแบบจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อนเป็นตัวแทนช่วยในการสื่อสารความเข้าใจ เพื่อให้ทราบว่าความสามารถในการสร้างแบบจ าลอง
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในมโนมติอื่นๆ นั้นเป็นอย่างไร 

2) ผู้วิจัยควรเพิ่มการศึกษารายกรณี โดยการสัมภาษณ์นักเรียนในมโนมติที่ตอบค าถามไม่ชัดเจน เพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึก เนื่องจากในงานวิจัยนี้ไม่มีการสัมภาษณ์นักเรียนเพิ่มเติม จึงท า ให้เกิดความยุ่งยากในการวิเคราะห์
รูปแบบความเข้าใจมโนมติและแบบจ าลองของนักเรียน การมีบทสัมภาษณ์จะมีข้อมูล ช่วยสนับสนุนให้ผู้วิจัย
วิเคราะห์รูปแบบความเข้าใจมโนมติและแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ง่ายขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านนาทุง่มั่ง ที่สนบัสนุนทุกวิจยัในคร้ังนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
โกเมศ นาแจ้ง . (2554). ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ MCIS ที่มีต่อความสามารถในการสร้าง

แบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ และมโนทัศน์เรื่อง กฎการเคลื่อนที่และแบบของการเคลื่อนที่ ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ชัยยันต์ ศรีเชียงหา. (2554). การพัฒนาแนวคิดเรื่องสมดุลเคมีและเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
  ปีที่ 5 ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบจ าลองเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ฐิติมา กันชัยภูมิ. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็นศูนย์กลาง

ที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี และเจตคติต่อวิชาเคมี 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ทวิทชัย สุดชาฎา. (2545). การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.  วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและ
ประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.    

บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: สุวีริยสาสน์ 
ภพ เลาหไพบูลย์. (2542). แนวการสอนวิทยาศาสตร์. กรุงเทพ: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช. 
ศรารัตน์ มุลอามาตย์. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้. 
ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ศิริภรณ์  เม่นมั่น.  (2543). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม.วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2551). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โรง
พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด. 

สุกัญญา  กัญกาญจนะ. (2559). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ล าดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจ าลองเป็น
ศูนย์กลางต่อความสามารถในการสร้างแบบจ าลองทางวิทยาศาสตร์ และความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ปริญญาศกึษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 

 87 

อาภาพร  สิงหราช. (2545).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ประกอบการใช้ห้องเรียนจ าลอง
ธรรมชาติกับการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิซึม. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาการ
มัธยมศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.       

Bamberger, Y.M. & Davis, E.A. (2013). “Middle-School Science Students’ Scientific Modelling  
   Performances Across Content Areas and Within a Learning Progression”. International  
   Journal of Science Education, 35(2), 213-238.  
Baek, H., Schwarz, C., Chen, J. Hokayem, H. & Zhan, I. (2010). Eagaging Elementary Students in  

Scientific Modeling. Paper present at national association for Research in Science Teching. 
Köse, S. (2008). “Diagnosing student Misconception: Using Drawings as a Research Method”.  
   World Applied Science Journal, 3(2), 283-293 
Panhome, P. (2008). The Effects of Inquiry Learning Method Supplemented With V-Diagram to 

Leaening Achievement and Scientific Process Skill of Prathom suksa 6 Student. 
Unpublished Master Thesis in Curriculum and Instruction. Udon Thani: Udon Thani Rajabhat 
University. (in Thai) 

Schwarz, C.V. et al. (2009). Developing a Learning Progression for Scientific Modelling: Making  
  Science Modeling Accessible and Meaningful for Learners. Journal of Research in  
  Science,46, 632-654. 
 

 

 
 
 

 
 

  



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

 

 88 

ปัจจัยท านายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Factors Predicting Intentions to Donate Blood among Students of 
Ubon Ratchathani University 

สุภาพร ช่างค า1 และ สุวรรณา ภัทรเบญจพล2* 

1นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

*E-mail: suwanna.p@ubu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวาง (a cross-sectional descriptive study) เพื่อศึกษาปัจจัยท านาย
ความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  
)Theory of planned behavior(  เพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมการบริจาคโลหิตของกลุ่มประชากรนักศึกษา  
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 240 คน  เก็บข้อมูลในชั้นเรียน 
ด้วยแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  ในช่วงภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่างและองค์ประกอบของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ )multiple linear regression analysis (เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความตั้งใจ
ในการบริจาคโลหิต กับ 1) ทัศนคติ  2) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 3) การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  
4) เพศ  5) ความรู้ 6) ประสบการณ์ในการบริจาคโลหิต  และ 7) กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 
0.05    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง  และประมาณคร่ึงหนึ่งไม่เคยบริจาคโลหิต ผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับ
การบริจาคโลหิตของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 5.4 ± 2.4 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) และมีคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทั้งสามองค์ประกอบในระดับสูง ดังนี้ 
ทัศนคติ (6.2 ± 0.8)  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (6.4 ± 0.7) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
(5.9 ± 1.5) และมีระดับความตั้งใจในการบริจาคโลหิตอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 4.8 ± 2.0 (คะแนนเต็ม 7 
คะแนน) ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุพบว่าองค์ประกอบของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนทั้งสามองค์ประกอบ  
เป็นปัจจัยที่มีอ านาจในการท านายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ )การวัดทางอ้อม: model 
adjusted R2= 0.246   (และเมื่อพิจารณาปัจจัยอ่ืนร่วมด้วย พบว่า การมีประสบการณ์บริจาคโลหิตช่วยเพิ่มอ านาจ
ในการท านายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (การวัดทางอ้อม: model adjusted  
R2= 0.385)  โดยในภาพรวมการมีประสบการณ์บริจาคโลหิตเป็นปัจจัยที่มีอ านาจในการท านายมากที่สุด   
 
ค าส าคัญ : การบริจาคโลหิต  ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
Abstract 

  A cross-sectional descriptive study was conducted to apply the theory of planned behavior 
(TPB) to predict intentions to donate blood among students of Ubon Ratchathani University  ) UBU). 
The finding will be used to promote blood donation among undergraduate students. The study’s 
sample was 240 undergraduate students at UBU.  Data were collected in classes during the second 
semester of 2017 academic year by a developed questionnaire according to TPB. Descriptive 
statistics were used to report participants’ characteristics and TPB constructs. Multiple linear 
regression were used to investigate the association between intention to donate blood and 1) 
attitude towards behavior, 2) subjective norms concerning behavior, 3) perceived behavioral 
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control, 4) gender,  5) knowledge, 6) blood donation experiences and 7) field of study with the 
significant level of 0.05.   
 Most samples were female.  About one half has no blood donation experience.  The 
sample had average knowledge related to blood donation score as 5.4  ±2.4 (range 0 to 10 points). 
The participants had high score of all three TPB constructs including, attitude toward behavior  ) 6.2 
± 0.8( , subjective norms ) 6.4 ± 0.7(  and perceived behavioral control  ) 5.9 ± 1.5( .  However, the 
sample had a medium score of intention as 4.8 ± 2.0  ) range 1 to 7 points(. The multiple regression 
results showed that all three TPB constructs were significant factors to predict the intention to 
donate blood ) Indirect measurement: model R2= 0.246). Analyzing other additional factors 
indicated that only donation experience was a significant factor to predict Intention ) Indirect 
measurement: model R2= 0.385). Overall, donation experience was the most significant predictors.   
  

Keywords: Blood Donation, Theory of Planned Behavior, University Students, Ubon Ratchathani  
       University. 
 
บทน า 
 โลหิตเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของร่างกายที่ไม่สามารถสังเคราะห์อย่างอ่ืนเพื่อมาทดแทนได้ เมื่อร่างกายมี
การสูญเสียโลหิตจ านวนมากจึงจ าเป็นต้องรับโลหิตจากผู้อื่นมาทดแทนให้ทันท่วงที ในสถานการณ์ที่โลหิตไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือการเสียชีวิตจากการขาดโลหิต เช่น การเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ภาวะตกเลือดจากการคลอดบุตร การผ่าตัดใหญ่ และโรคโลหิตจางบางชนดิ เป็นต้น    จังหวัดอุบลราชธานี
มีจ านวนประชากรในปี พ.ศ. 255 7 จ านวน 1,844, 669 คน  โดยมีกลุ่มที่อายุในเกณฑ์สามารถบริจาคโลหิต 
1,220,398 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 66.2 ของประชากรทั้งหมด  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560)   จากรายงานการ
เบิกจ่ายโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ปี พ.ศ .2559 จังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณการใช้
โลหิตจ านวน 62,037 ยูนิตต่อปี (ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย , 2559) หรือคิดเป็นร้อยละ 5.1  
เมื่อเทียบกับประชากรที่มีอายุในเกณฑ์สามารถบริจาคโลหิตได้ จึงประเมินได้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีการใช้โลหิต
มากกว่าร้อยละ 3 ของประชากรที่มีอายุในเกณฑ์การบริจาคโลหิต  ซึ่งแสดงถึงภาวะความต้องการโลหิตที่สูง    
เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีจึงต้องจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเพิ่มปริมาณผู้บริจาคโลหิต โดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
เป็นกลุ่มที่มีการบริจาคโลหิตน้อยเพียงร้อยละ 5.5 ของจ านวนผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด (ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 
สภากาชาดไทย, 2559)  และจากข้อมูลการบริจาคโลหิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวนผู้บริจาคโลหิตในปี 
2560 จ านวน 2,652 ยูนิต (สุภัตรา อุปลาบัติ, 2560)  จากสถานการณ์ที่เป็นอยู่หนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนโลหิต  คือการรณรงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้บริจาครายใหม่ และกระตุ้นให้ผู้บริจาครายเดิมให้บริจาค
โลหิตซ้ าอีก เป็นประจ าทุก 3 เดือน กลุ่มประชากรนักศึกษาจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริจาคโลหิต เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีสภาวะสุขภาพดี มีปัจจัยเสี่ยงน้อยท าให้ได้โลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย  วัยนักศึกษายังเป็นช่วงวัยที่เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อ่ืน และมีความ
เสียสละ รวมถึงมีช่วงระยะเวลาในการบริจาคโลหิตได้อีกยาวนานและต่อเนื่อง  
  จากการศึกษาที่ผ่านมาพบความสัมพันธ์ระหว่าง  เพศ  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต  
ประสบการณ์การบริจาคโลหิต กับการบริจาคโลหิต   โดยรายงานบางส่วนพบว่าเพศชายมีแนวโน้มที่จะบริจาคโลหิต
มากกว่าเพศหญิง (นฤมล บุญสนอง และ ยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ, 2552; อุสา สุทธิสาคร และคณะ, 2557; สายทอง  
วงศ์ค า, 2558; อุสา สุทธิสาคร, 2558)   ในขณะที่การศึกษาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง รายงานว่าผู้ไม่เคย
บริจาคโลหิตมีความกังวลเกี่ยวกับความเจ็บปวดและผลเสียต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังการบริจาคโลหิตมากกว่า
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กลุ่มผู้ที่เคยบริจาค (Shaz  et al., 2009) เป็นต้น  รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต พบว่ากลุ่ม
คนที่บริจาคโลหิตมีความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตในระดับปานกลางถึงระดับสูง   (นฤมล บุญสนอง และ ยุพา  
เอ้ือวิจิตรอรุณ, 2552; อนงค์ศรี สิมศิริ และคณะ, 2555;  กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์ และคณะ, 2558; สายทอง วงศ์ค า, 
2558)  โดยผู้ที่บริจาคโลหิตมีความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตสูงกว่าผู้ที่ไม่บริจาคโลหิต (กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์ และ
คณะ, 2558)  นอกจากนี้การศึกษาในกลุ่มผู้ให้บริการทางการแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ 
เภสัชกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตและมีทัศนคติต่อการบริจาคโลหิตสูง แต่กลับมีการ
บริจาคโลหิตเพียงร้อยละ 21.2 (Abera et al., 2017)  รวมถึงมีรายงานว่าประสบการณ์การบริจาคโลหิต เป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อความตั้งใจในการบริจาคโลหิต (อนงค์ศรี สิมศิริ และคณะ, 2555)  เป็นต้น  
 อย่างไรก็ดีในการศึกษาปัจจัยในการบริจาคโลหิตที่ผ่านมาในประเทศไทยยังไม่พบการศึกษาที่มีการประยุกต์ใช้
ทฤษฎีพฤติกรรมสุขภาพในการประเมินความตั้งใจในการบริจาคโลหิต การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน )Theory of planned behavior หรือ TPB) ซึ่งเป็นทฤษฎีทางพฤติกรรมสุขภาพที่ได้รับความ
นิยมในการท านายความตั้งใจ (intention)  และการแสดงพฤติกรรม (behavior) ของบุคคล ร่วมกับปัจจัย เพศ 
ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ประสบการณ์การบริจาคโลหิต และกลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา   เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อ านาจในการท านายความตั้งใจในการบริจาคโลหิต อันจะน าไปสู่การส่งเสริมการบริจาคโลหิตของกลุ่มประชากร
นักศึกษาต่อไป  
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวาง (a cross-sectional descriptive study) เพื่อศึกษาปัจจัยท านาย
ความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน  
ร่วมกับปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีรายงานความสัมพันธ์ต่อการบริจาคโลหิต  
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รูปที่ 1 องค์ประกอบทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและปัจจัยที่ศึกษาในการท านายความตัง้ใจในการบริจาคโลหิต 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้จ านวนขนาดตัวอย่างตามหลักการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ  คือ N ≥ 50 + 8m โดย m คือตัว
แปรอิสระที่ศึกษา จ านวน 7 ตัวแปร จ านวนตัวอย่าง N ≥ 106 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และสาขาวิชาอ่ืน รวมเป็น 240 ราย (Tabachnick and Fidell, 2007) 
 
 
  

ปัจจัยอื่นๆ 

การวัดองค์ประกอบทางอ้อม 

Behavioral Beliefs 
ความเชื่อต่อพฤติกรรม 

 
 

Evaluation of behavioral outcome

การประเมินค่าพฤติกรรม 

1)   Attitude toward  behavior 

        ทัศนคติต่อพฤติกรรม 

 Normative beliefs 

ความเชื่อของกลุ่มอ้างอิง 
 

 Motivation to comply 

แรงจูงใจท่ีจะคล้อยตาม 
 

Control belief 
ความเชื่อในการควบคุม 

 

Perceived power 
ความสามารถในการควบคุม 

 

 
2) Subjective norm 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

3) Perceived behavioral control  

การรับรูค้วามสามารถ 
ในการควบคุมพฤติกรรม 

 

การวัดองค์ประกอบทางตรง 

Intention 

ความตั้งใจ 
Behavior 

พฤติกรรม 

7) Field of study 

     สาขาวิชา 

- วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
-สาขาอ่ืน 

6) Experience 

ประสบการณ ์

-เคยบรจิาค 
-ไม่เคย 
 

 

5) Knowledge 

ความรู ้
 
 
 

 
 

4) Gender 
เพศ 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและการสนทนากลุ่ม (focus group)
ระหว่างผู้วิจัยและนักศึกษาจ านวน 25 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต 
ในประเด็นต่างๆ ทั้งในด้านประสบการณ์และพฤติกรรมการบริจาคโลหิต และข้อมูลค าถามที่เกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบต่างๆ ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน   
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (validity) และภาษาที่ใช้โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และตรวจสอบค่าความเที่ยง (reliability) กับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาโดยวิเคราะห์ค่าความ
สอดคล้องภายใน ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถาม
โดยรวม เท่ากับ 0.87 และได้ค่าความเที่ยงขององค์ประกอบความตั้งใจ ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม เท่ากับ 0.96, 0.72, 0.83, และ 0.63 ตามล าดับ 
  แบบสอบถามประกอบด้วย  3 ส่วน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 คุณลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบทั้งหมด 14 ข้อ  
  ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ประกอบด้วยค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบทั้งหมด 10 ข้อ ให้
เลือกตอบว่า ใช่, ไม่ใช่ หรือ ไม่ทราบ ถ้าหากตอบถูกจะได้ 1 คะแนนในข้อนั้นๆ แต่ถ้าตอบผิด หรือไม่ทราบจะได้ 0 
คะแนน โดยรายงานผลค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม ซึ่งมีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 10 
คะแนน  
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการบริจาคโลหิต ประกอบด้วยข้อค าถาม เพื่อประเมินตามองค์ประกอบของทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ความตั้งใจต่อการบริจาคโลหิต  จ านวน 3 ข้อ  2) ทัศนคติต่อการ
บริจาคโลหิต จ านวน 12 ข้อ 3) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงต่อการบริจาคโลหิต จ านวน 10 ข้อ และ 4) การรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการบริจาคโลหิต จ านวน 12 ข้อ โดยรูปแบบตัวเลือกเป็นระดับความคิดเห็น 
7 ระดับ ซึ่งมีการก าหนดข้อความไว้ที่ด้านซ้ายและขวาของตัวเลขระดับความคิดเห็น  ส่วนการคิดคะแนน
องค์ประกอบแบ่งเป็นการวัดทางตรงและทางอ้อม โดยการวัดทางตรงใช้ค่าเฉลี่ยจากทุกข้อค าถามของแต่ละ
องค์ประกอบ จึงมีช่วงคะแนนอยู่ระหว่าง 1 ถึง 7 คะแนน  ส่วนการวัดทางอ้อมใช้ผลรวมของผลคูณของค าถามของ
องค์ประกอบย่อยที่สอดคล้องกัน เช่น 2.1 *2.2 ในตารางที่ 1  เป็นต้น  ดังนั้นช่วงคะแนนของการวัดทางอ้อมจึงมีคา่
เป็นไปได้ทั้งในช่วงลบและบวก และค่าคะแนนขึ้นอยู่กับจ านวนข้อค าถามของแต่ละองค์ประกอบ (Francis et al., 
2004) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1 นอกจากนี้มีการปรับคะแนนของข้อค าถามเชิงลบให้เป็นทางบวกทั้งหมด 
(positive meaning) ก่อนประมวลผล ดังนั้นโดยสรุป ค่าคะแนนสูง คือมีค่าขององค์ประกอบนั้นสูง   

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในชั้นเรียนในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ในรายวิชา มนุษย์กับการใช้เหตุผล ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดให้นักศึกษา
ทุกคณะ ทุกชั้นปีเลือกเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร จ านวน 173 ราย และเก็บข้อมูลเพิ่มเพื่อให้ครบ 240 ราย 
โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) โดยผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและรายละเอียด
ของแบบสอบถาม และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยสมัครใจ การวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติ
จากคณะกรรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รหัส UBU-REC-19-2561 เมื่อวันที่ 23 
เมษายน 2561 
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างค าถามจ าแนกตามองค์ประกอบตามทฤษฎพีฤติกรรมตามแผนและวิธีการวดั 
______________________________________________________________________________ 

องค์ประกอบตามทฤษฎี รูปแบบการวัด ตัวอย่างค าถามและรูปแบบการตอบ 
______________________________________________________________________________ 

1. ความตั้งใจ ทางตรง ท่าน ตัง้ใจ จะบริจาคโลหิต ใน 3 เดือนข้างหน้า 
  ไม่เห็นด้วย 1   2 3   4 5 6 7  เห็นด้วย 

2. ทัศนคติ ทางตรง ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการบริจาคโลหิต 
  ไม่มีประโยชน์   1   2 3   4 5 6 7  มีประโยชน ์

 2.1 ความเชื่อต่อพฤติกรรม ทางอ้อม ฉันเชื่อว่าการบริจาคโลหิตเปน็การท าบญุ 
  ไม่เห็นด้วย 1   2 3   4 5 6 7  เห็นด้วย 
 2.2 การประเมินค่าของพฤติกรรม ทางอ้อม ฉันเป็นคนชอบท าบุญ 
  ไม่เห็นด้วย        -3  -2  -1  0   1   2   3 
 เห็นด้วย 
 
3. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ทางตรง ครอบครัวของฉันเห็นด้วยกับการบริจาคโลหิต 
  ไม่เห็นด้วย 1   2 3   4 5 6 7  เห็นด้วย 

 3.1 ความเชื่อของกลุ่มอ้างอิง ทางอ้อม เพื่อนของฉันคิดว่าฉันควรบริจาคโลหิต 
   ไม่เห็นด้วย 1   2 3   4 5 6 7  เห็นด้วย 
 3.2 แรงจูงใจในการคล้อยตาม ทางอ้อม ฉันจะบริจาคโลหิตตามที่เพื่อนตอ้งการ 
  ไม่เห็นด้วย        -3  -2  -1  0   1   2   3 
 เห็นด้วย 
  
4. การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ทางตรง ฉันตัดสินใจบริจาคโลหิตได้ด้วยตนเอง 
   ไม่เห็นด้วย 1   2 3   4 5 6 7  เห็นด้วย 

 4.1 ความเชื่อในการควบคุมตนเอง ทางอ้อม ฉันเชื่อว่าฉันจะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงได้ 
   ไม่เห็นด้วย 1   2 3   4 5 6 7  เห็นด้วย 
 4.2 ความสามารถในการควบคมุตนเอง ทางอ้อม การที่ฉันสุขภาพแข็งแรงท าให้สามารถบริจาคโลหติได้ง่าย 
   ไม่เห็นด้วย       -3  -2   -1  0   1   2   3  เห็นด้วย 
 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายคุณลักษณะประชากรและปัจจัยที่ศึกษา และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple linear regression analysis)  เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติ การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  เพศ ความรู้ ประสบการณ์ในการบริจาคโลหิต และ
สาขาวิชาที่ศึกษา ต่อความตั้งใจในการบริจาคโลหิต ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
 ตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากที่สุด (ร้อยละ 82.5) มีอายุเฉลี่ย 20.5 ± 1.5 ปี  และน้ าหนักเฉลี่ย 56.6 ± 11.7 
กิโลกรัม กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการบริจาคโลหิต โดยส่วนใหญ่ไม่มี
โรคประจ าตัวและไม่สูบบุหรี่ (ร้อยละ 90.0 และ 97.9 ตามล าดับ)  ในขณะที่ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างไม่
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ดื่มแอลกอฮอล์และไม่เคยเจาะหูหรือสักตามร่างกาย (ร้อยละ 54.2 และ 52.9 ตามล าดับ) นอกจากนี้ส่วนใหญ่ไม่เคย
มีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 81.3) และมีการพักผ่อนที่เหมาะสม (ร้อยละ 98.8) รวมทั้งประมาณสองในสามของกลุ่ม
ตัวอย่างมีการออกก าลังกายที่เหมาะสม (ร้อยละ 65.4) เมื่อพิจารณาคุณลักษณะทางด้านพฤติกรรมจ าแนกตาม
สาขาวิชา พบว่ากลุ่มตัวอย่างสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกว่า โดยรายงานว่า 
ไม่สบบุหรี่  ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ในจ านวนที่มากกว่าสาขาวิชาอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสาขาวชิา 
______________________________________________________________________________ 
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาอื่น  รวม  
          (n=131)       (n= 109)  (n=240) 
_____________________________________________________________________________ 
อายุ (ปี) ** (mean ± SD) 20.9 ±   1.6       20.1 ± 1.3 20.5  ±   1.5 

น้ าหนัก (กิโลกรัม) (mean ± SD) 56.2 ± 11.9       57.0 ± 11.6 56.6  ± 11.7 

     จ านวน      ร้อยละ           จ านวน   ร้อยละ     จ านวน   ร้อยละ 
เพศ* 
 หญิง 114  87.0  84  77.1    198 82.5   
 ชาย  17  13.0  25  22.9  42 17.5  

สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 
 ไม่มีโรคประจ าตัว 117  89.3             99 90.8  216  90.0  
 ไม่สูบบุหรี*่ 131 100.0 104 95.4             235   97.9  
 ไม่ดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์*  85  64.9             45  41.3  130  54.2  
 ไม่เจาะหูหรือสักตามร่างกาย  70  53.4             57 52.3  127  52.9  
 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์* 119  90.8  76  69.7  195  81.3  
 มีการพักผ่อนเพียงพอ 129  98.5           108 99.1  237      98.8 
 มีการออกก าลังกาย  80  61.1             77     70.6   157      65.4 
______________________________________________________________________________ 
* Chi-square, p < 0.05 
** Independent t-test, p < 0.05 
 
 ในส่วนของประวัติการบริจาคโลหิต พบว่าตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งไม่เคยบริจาคโลหิต (ร้อยละ 52.1) 
ในขณะที่กลุ่มที่เคยบริจาคโลหิตและยังคงบริจาคอยู่ คิดเป็น ร้อยละ 44.6 โดยเป็นผู้บริจาคโลหิตเป็นประจ า จ านวน 
20 ราย  ซึ่งมีจ านวนคร้ังของการบริจาคโลหิตเฉลี่ย 5.3 ± 3.1 คร้ัง  โดยผู้บริจาคมากที่สุด 16 คร้ัง และ น้อยที่สุด 2 
คร้ัง นอกจากนี้มีกลุ่มตัวอย่างบางส่วน ร้อยละ 3.3 ซึ่งเคยบริจาคโลหิตแต่ไม่ประสงค์บริจาคโลหิตอีก การศึกษาครั้ง
นี้พบว่า การมีประสบการณ์ในการบริจาคโลหิต ในคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอ่ืน มีความแตกต่ าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และเมื่อสอบถามถึงเหตุผลสนับสนุนในการบริจาคโลหิตของกลุ่มตัวอย่างที่บริจาค
โลหิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีความรู้สึกดีที่ได้ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน (ร้อยละ 95.2)  บางส่วนเห็นว่าการ
บริจาคโลหิตมีผลดีต่อสุขภาพของตนเอง (ร้อยละ 58.1)  ในขณะที่ประมาณหนึ่งในสามบริจาคโลหิตเพราะได้รับการ
ตรวจสุขภาพเป็นประจ า  หรือมีความสะดวกในการบริจาคโลหิต  ตลอดจนเชื่อถือและไว้วางใจในหน่วยรับบริจาค
โลหิต (ร้อยละ 32.4, 32.3 และ 30.5 ตามล าดับ)  เป็นต้น  ในขณะที่เหตุผลส าคัญในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เคยบริจาค
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โลหิต ในล าดับแรกๆ  คือ  ไม่สามารถบริจาคโลหิตได้ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ สูง ถึงร้อยละ 56.8 บางส่วนมีความกลัวใน
การบริจาคโลหิต เช่น กลัวเข็มหรือกลัวเลือด (ร้อยละ 34.7)  และความไม่สะดวกของ เวลา และสถานที่รับบริจาค
โลหิต คิดเป็นร้อยละ 31.4  และบางส่วนมีความวิตกกังวลเรื่องสุขภาพหลังบริจาคโลหิต (ร้อยละ 16.9) และมีเพียง 
8 คน ที่เคยบริจาคโลหิตแต่ไม่ประสงค์จะบริจาคโลหิตอีก เนื่องจากได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีในการบริจาคโลหิต 
(ร้อยละ 62.5) เช่น มีภาวะหน้ามืด เป็นลม บริเวณที่เจาะเลือดเขียวช้ า โดนเจาะเลือดหลายครั้ง เจ้าหน้าที่ไม่สุภาพ 
เป็นต้น และบางส่วนมีปัญหาสุขภาพ (ร้อยละ 25.0)  

 ในส่วนการรับข้อมูลข่าวสารการบริจาคโลหิต ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตสูงถึง ร้อยละ 61.3 
และประมาณครึ่งหนึ่งรับข้อมูลข่าวสารจากบุคคล เช่นเพื่อนหรืออาจารย์ (ร้อยละ 47.9)   ในขณะที่บางส่วนได้รับ
ข้อมูลผ่านทางประกาศการออกหน่วยเคลื่อนที่ (ร้อยละ 28.7)   ผลการประเมินระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบทดสอบ พบว่าคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตเฉลี่ย เท่ากับ  5.4 ± 2.4 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 
คะแนน) โดยตัวอย่างจากคณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริจาค
โลหิต สูงกกว่าสาขาอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3   
 
ตารางที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต 
______________________________________________________________________________       
      ข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต  วิทยาศาสตร์สุขภาพ    สาขาอื่น  รวม  
          (n=131)          (n= 109)  (n=240) 

จ านวน      ร้อยละ จ านวน   ร้อยละ         จ านวน   ร้อยละ   
______________________________________________________________________________ 

ประวัติการบริจาคโลหิต* 
 เคยบริจาคโลหิต 50 54.6  57  45.4  107  44.6 
 ไม่เคยบริจาค 74 61.8  51  47.7  125  52.1 
 เคยแต่ไม่กลับไปบริจาคอีก 7 5.3  1  0.9  8  3.3 

การรับข้อมูลข่าวสารเรื่องการบริจาคโลหิต 
 อินเทอร์เน็ต 76 58.0  71 65.1  147  61.3  
 บุคคล (เช่น เพื่อน หรือ อาจารย์)   70 53.4 45 41.3  115  47.9  
 ประกาศการออกหน่วยเคลื่อนที่* 47 35.9 22 20.2  69  28.7  
 วิทยุ/โทรทัศน ์ 14 10.7 8 7.3  22  9.2  
 อ่ืนๆ   5 3.8 54.6  10  4.2 
  

ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ** (mean ± SD) 5.7 ± 2.1          4.9 ± 2.5            5.4 ± 2.4   
_____________________________________________________________________________ 
 
*Chi-square, p < 0.05 
** Independent t-test, p < 0.05 
 
 เป็นที่น่าสังเกตว่าคะแนนความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าประมาณหนึ่งในสามของกลุ่มตัวอย่าง 
หรือร้อยละ 32.1 มีค่าคะแนนน้อยกว่า 5 คะแนน  เมื่อพิจารณาความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริจาคโลหิตของกลุ่ม
ตัวอย่างจ าแนกตามรายข้อค าถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 81.3 มีความเข้าใจถูกต้องในเรื่องช่วงระยะห่างของ
เวลาการบริจาคโลหิต  และร้อยละ 76.3 ของกลุ่มตัวอย่าง ทราบเรื่องการดูแลตนเองหลังบริจาคโลหิต เช่น ควรดื่ม
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น้ ามากๆ หลังการบริจาคโลหิต เพื่อทดแทนปริมาณของเหลวในร่างกาย    และประมาณสองในสามมีความรู้ในเรื่อง
ข้อจ ากัดในการบริจาคโลหิตโดยงดบริจาคโลหิต เมื่อร่างกายมีน้ าหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ (ร้อยละ 
67.5) กลุ่มตัวอย่างประมาณครึ่งหนึ่งทราบเรื่องการเตรียมตัวก่อนการบริจาคโลหิต เช่น การงดรับประทานอาหารที่
มีไขมันสูง (ร้อยละ 53.8)   ความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารส าคัญในเลือดที่เหมาะสมต่อการบริจาค (ร้อยละ 50.8) 
ข้อจ ากัดของเพศหญิงในการบริจาคโลหิต คือต้องไม่อยู่ในระหว่างการให้นมบุตร (ร้อยละ 51.7)  และในส่วนของ 
ข้อค าถามที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจไม่ถูกต้อง เช่น  ประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าการ
รับประทานยาธาตุเหล็กมีผลท าให้อ้วน (ตอบถูกเพียงร้อยละ 46.3)  ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตไม่รับประทานยา
ธาตุเหล็กที่ได้รับหลังการบริจาคโลหิต  และมีผลต่อการสร้างเม็ดเลือดแดง และท าให้เกิดภาวะซีดได้   นอกจากนี้
ค าถามที่เกี่ยวข้องกับข้อจ ากัดการบริจาคโลหิตชั่วคราว เช่น การถอนฟัน อุดฟัน ไม่เกิน 3 วันจะไม่สามารถบริจาค
โลหิตได้ นั้น กลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 30.8 ตอบค าถามได้ถูกต้อง  ทั้งนี้เพราะการถอนฟัน อุดฟันมีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อในกระแสเลือด จึงควรงดบริจาคโลหิตชั่วคราว  เป็นต้น  ข้อค าถามที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจ
น้อยที่สุดเพียง ร้อยละ 20.8 พบว่าเป็นเรื่องอายุของผู้บริจาคโลหิตที่บริจาคเป็นประจ า ที่สามารถบริจาคโลหิตได้
จนถึงอายุ 70 ปี รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตถูกต้องจ าแนกตามรายข้อ  
______________________________________________________________________________ 
                       ข้อค าถาม (n= 240) ตอบถูก ร้อยละ 
______________________________________________________________________________ 
1. ในการบริจาคโลหิตแต่ละคร้ังควรห่างกันอย่างน้อย 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน 195 81.3 
2. หลังบริจาคโลหิตควรดื่มน้ ามากๆเพื่อเพิ่มปริมาณของเหลวในร่างกาย 183 76.3 
3.  หากท่านมีอาการน้ าหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา 162 67.5  
 ควรงดบริจาคโลหิต 
4.  ผู้ที่มีน้ าหนัก 45-50 กิโลกรัม สามารถบริจาคโลหิตได้ 350 มิลลิลิตรต่อคร้ัง 134 55.8 
5.  ควรงดรับประทานอาหารที่มไีขมันสูงก่อนบริจาคโลหิต 129 53.8 
6.  ความเข้มข้นของเลือดในผู้บริจาคโลหิต เพศหญิงมีค่ามากกว่า 12.5 กรัมต่อเดซิลิตร 122 50.8 
7.  ข้อจ ากัดส าหรับสตรีในการบริจาคโลหิตคือไม่อยู่ในระหว่างการให้นมบุตร 124 51.7 
8.  การรับประทานยาธาตุเหล็กมีผลท าให้อ้วน 111 46.3 
9.  ผู้ที่ถอนฟัน อุดฟัน มาไม่เกิน 3 วัน สามารถบริจาคโลหิตได้ 74 30.8 
10. ผู้ที่บริจาคโลหิตเปน็ประจ าสามารถบริจาคโลหิตได้จนถึงอายุ 70 ป ี 50 20.8 
 

 ในการประเมินความตั้งใจ (intention) ในการบริจาคโลหิต ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความตั้งใจในการบริจาคโลหิตในระดับปานกลาง  โดยค่าเฉลี่ยคะแนนความตั้งใจ เท่ากับ  4.8 ± 2.0 (ช่วง
คะแนน 1 ถึง 7 คะแนน)  โดยค่าคะแนนมากแสดงถึงความตั้งใจสูงที่จะบริจาคโลหิต การศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างจากสาขาวิชาอ่ืนหรือกลุ่มคณะที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์สุขภาพ มีคะแนนเฉลี่ยของความตั้งใจมากกว่ากลุ่มคณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   ส่วนการประเมินองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามทฤษฎี แบ่งออกเป็นสอง
ส่วน คือ 1) การประเมินจากการวัดทางตรง  และ 2) การประเมินจากการวัดทางอ้อม  ผลการศึกษาเป็นดังนี้ ในการ
วัดองค์ประกอบทางตรง กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อการบริจาคโลหิต การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้ 
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย 6.2 ± 0.8, 6.4 ± 0.7 และ 5.9 ± 1.5 
ตามล าดับ (ช่วงคะแนน 1 ถึง 7 คะแนน) ในขณะที่การวัดองค์ประกอบทางอ้อม ค่าคะแนนสอดคล้องกันกับการวัด
ทางตรง โดยค่าคะแนนในการวัดองค์ประกอบทางอ้อมเป็นค่าบวกทั้งสามองค์ประกอบ คือ มีค่าคะแนนในระดับสูง
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ในองค์ประกอบของทัศนคติต่อการบริจาคโลหิต และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ส่วนการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิง มีคะแนนในระดับปานกลาง รายละเอียดแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5   คะแนนองค์ประกอบตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนต่อการบริจาคโลหิต 
______________________________________________________________________________ 
คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาขาอื่น  รวม  
          (n=131)       (n= 109)  (n=240) 
_____________________________________________________________________________ 
การวัดทางตรง 
ความตั้งใจในการบริจาคโลหิต* 4.5 ± 2.0 5.1 ± 1.9 4.8 ± 2.0 
ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิต 6.2 ± 0.8 6.1 ± 0.9 6.2 ± 0.8 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 6.4 ± 0.7 6.4 ± 0.7 6.4 ± 0.7 
การรับรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม     5.9 ± 1.5 5.8 ± 1.4 5.9 ± 1.5 
การวัดทางอ้อม 
ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิต 56.0 ± 16.9 55.2 ± 24.0 55.6 ± 20.4 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 8.5 ± 29.4 11.0 ± 37.8 9.4 ± 33.3 
การรับรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม    37.5 ± 26.3 39.4 ± 30.1 38.3 ± 28.1 
 
* Independent t-test, p < 0.05 
 
  ผลการวิเคราะห์โดยสมการถดถอยพหุ จากองค์ประกอบตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนโดยการวัดทางตรง 
ร่วมกับปัจจัยอ่ืนๆ  พบว่าการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ประสบการณ์การบริจาคโลหิต ทัศนคติต่อ
การบริจาคโลหิต ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต และสาขาวิชาที่เรียน เป็นปัจจัยที่มีอ านาจในการท านายความ
ตั้งใจในการบริจาคโลหิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตามล าดับ ดูรายละเอียดที่ Model 1 และ 2 ดังแสดงในตารางที่ 
6   
  ในขณะที่การวิเคราะห์โดยสมการถดถอยพหุจากการวัดองค์ประกอบทางอ้อม  พบว่า องค์ประกอบหลักทั้ง
สามองค์ประกอบตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลในการท านายความตั้งใจในการบริจาคโลหิต
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดูรายละเอียดที่ Model 3  ดังแสดงในตารางที่ 6    ผลการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอย
พหุที่มีอ านาจในการท านายความแปรปรวนของความตั้งใจในการบริจาคโลหิตได้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.5  
(Model 4: adjusted R2 = 0.385  p ≤0.001) ประกอบด้วย  องค์ประกอบของทฤษฎีพฤติกรรรมตามแผนทั้งสาม
องค์ประกอบจากการวัดทางอ้อม ร่วมกับประสบการณ์การบริจาคโลหิต  โดยเมื่อพิจารณาค่า Standardized 
Coefficients หรือค่า β พบว่า ประสบการณ์การบริจาคโลหิต มีความสามารถในการท านายมากที่สดุ (β = 0.384) 
ส่วนองค์ประกอบของ TPB มีอ านาจในการท านายใกล้เคียงกันทั้งสามองค์ประกอบ คือ ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิต 
(β= 0.211) การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (β= 0.225) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (β= 
0.209) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอยเชิงพหุ  (multiple linear regression analysis) 
______________________________________________________________________________ 
ปัจจัยท านาย  p-value 
______________________________________________________________________________ 
การวัดทางตรง 
 Model 1   องค์ประกอบตามทฤษฎี (enter method) 
          การวัดทางตรง    R2 = 0.265      adjusted R2 = 0.256     p ≤0.001 
 การรับรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  0.431 ≤0.001 
 ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิต   0.226 ≤0.001 
 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง   0.045 0.438 
 Model 2    ปัจจัยที่ศึกษาทั้งหมด (stepwise method)       
          การวัดทางตรง    R2 = 0.392   adjusted R2 = 0.379   p ≤0.001 
 การรับรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  0.339   ≤0.001 
 ประสบการณ์การบริจาคโลหิต   0.252 ≤0.001 
 ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิต   0.206 ≤0.001 
 ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต   0.168 0.002  
 สาขาวชิาที่เรียน   0.155 0.004  
การวัดทางอ้อม  
 Model 3 องค์ประกอบตามทฤษฎี (enter method)    
 การวัดทางอ้อม       R2 = 0.255   adjusted R2 = 0.246   p ≤0.001 
 การรับรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม  0.268 ≤0.001 
 ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิต   0.260 ≤0.001 
 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง   0.212 ≤0.001 
 Model 4  ปัจจัยที่ศึกษาทั้งหมด (stepwise method)      
 การวัดทางอ้อม       R2 = 0.395   adjusted R2 = 0.385   p ≤0.001  
 ประสบการณ์การบริจาคโลหิต           0.384 ≤0.001 
 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง   0.225 ≤0.001 
 ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิต   0.211 ≤0.001 
 การรับรูค้วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม   0.209 ≤0.001 
 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ในภาพรวมมีสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการบริจาคโลหิต  
โดยกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 8.3 ที่รายงานพฤติกรรมการบริจาคโลหิตเป็นประจ า ในขณะที่ประมาณร้อยละ 90 
ของกลุ่มตัวอย่างมีการบริจาคโลหิตเป็นครั้งคราวหรือไม่เคยบริจาคโลหิตมาก่อน ซึ่งนับเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในการหาแนวทางส่งเสริมกลุ่มนักศึกษาให้บริจาคโลหิตมากขึ้น ตลอดจนมีการ
บริจาคซ้ าในกลุ่มผู้เคยบริจาคโลหิต 
 การศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่ศึกษาร่วมกันท านายความแปรปรวนของความตั้งใจในการบริจาคโลหิตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ ร้อยละ 38.5 โดยมีปัจจัยด้านประสบการณ์การบริจาคโลหิตมีอ านาจในการ
ท านายมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อนงค์ศรี สิมศิริและคณะ (2555) ที่รายงานว่าการเป็นผู้บริจาค
โลหิตมาก่อน เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลในการท านายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตมากที่สุด ทั้งนี้การมีประสบการณ์
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การบริจาคโลหิตครั้งแรก จะเป็นการเอาชนะความกลัวและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้มีความกล้าที่จะตัดสินใจในการ
บริจาคโลหิตในครั้งต่อๆไปได้ง่ายขึ้น  เนื่องจากการมีประสบการณ์ในการบริจาคโลหิตเป็นปัจจัยที่มีอ านาจในการ
ท านายสูงสุด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับบริจาคโลหิตต้องให้ความส าคัญในการประชาสัมพันธ์ 
การรับบริจาค  การให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องกระบวนการรับบริจาค  การแนะน าการดูแลสุขภาพและข้อควร
ปฏิบัติเมื่อบริจาคโลหิต  เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตมั่นใจในการบริจาคโลหิตและไม่เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ต่อผู้บริจาค
โลหิต 
 นอกจากนี้ทัศนคติต่อการบริจาคโลหิต มีความสามารถในการท านายความตั้งใจที่จะบริจาคโลหิตได้  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคโลหิต สอดคล้องกับการศึกษาที่
รายงานว่าผู้บริจาคโลหิตที่มีทัศนคติที่ดีมีความถี่ในการบริจาคโลหิตที่ เพิ่มขึ้น (อุสา สุทธิสาคร และคณะ, 2557 
ในบางงานวิจัยพบว่ากลุ่มคนที่ไม่บริจาคโลหิตมีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคโลหิต แต่มีความกลัวหรือความเครียดต่อ
การบริจาคโลหิต (นฤมล บุญสนอง และยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ, 2552) และพบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีทัศนคติเชิงลบต่อ
การบริจาคโลหิต และเหตุผลส าคัญในกลุ่มตัวอย่างที่บริจาคโลหิตสอดคล้องกับรายงานที่ผ่านมา คือเหตุผลที่ 
คนส่วนใหญ่ตัดสินใจในการบริจาคโลหิตคือ การมีมนุษยธรรมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มีความสุขที่ได้ช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน เป็นต้น (นฤมล บุญสนอง และยุพา เอ้ือวิจิตรอรุณ, 2552;  กฤตกรณ์ ประทุมวงษ์ และคณะ, 2558; สายทอง 
วงศ์ค า, 2558) 
 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่าในการวัดทางอ้อม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงเป็นองค์ประกอบตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนที่มีความสามารถในการท านายความตั้งใจได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับงานวิจัยที่
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการบริจาคโลหิตของเพศชาย มาจากการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Hupfer et al., 2005) 
แสดงว่าการสนับสนุนทางสังคม เช่น ครอบครัว เพื่อน อาจารย์ อาจมีผลต่อการบริจาคโลหิตของกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นวัยรุ่น มักจะคล้อยตามบุคคลอ่ืน 
ได้ง่าย และมีความอยากเป็นผู้น าของกลุ่ม 
 องค์ประกอบสุดท้ายที่มีความสามารถในการท านายความตั้งใจในการบริจาคโลหิต คือการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม สอดคล้องกับ งานวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการ
บริจาคโลหิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์เหนือพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นตัว
แปรที่ร่วมท านายความตั้งใจในการบริจาคโลหิตร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ได้มากที่สุด (Giles 
et al., 2004) และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองมีอิทธิพลต่อการบริจาคโลหิตซ้ า ในเพศหญิงด้วย 
(France et al., 2008) 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต เพศ และสาขาวิชาที่เรียน ไม่สามารถท านายความตั้งใจ
ในการบริจาคโลหิตได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงานการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งอาจเป็นผลจาก
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ส่วนใหญ่เป็นหญิง  และมีเพียงส่วนน้อยที่เป็นผู้บริจาคโลหิตเป็นประจ า 
ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ดีหน่วยงานรับ
บริจาคโลหิตควรมีการส่งเสริมการให้ความรู้แก่นักศึกษาก่อนการบริจาคโลหิต ในเรื่องการเตรียมตัวก่อนการบริจาค
โลหิต เรื่องข้อจ ากัดของการบริจาคโลหิต และการดูแลร่างกายหลังการบริจาคโลหิต ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น 
social media หรือระบบของสถานศึกษา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มนักศึกษาได้รวดเร็วและทั่วถึง เพื่อกระตุ้นให้มีผู้บริจาค
รายใหม่ และได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการบริจาคโลหิต อันจะส่งผลให้เกิดการบริจาคอย่างต่อเนื่องได้มากข้ึน    
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บทคัดย่อ 

การกลายพันธุ์ของยาฟลูออโรควิโนโลนในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB เป็นปัญหาหลักของยาฟลูออโร 
ควิโนโลนที่ยับยั้งโรควัณโรค ดังนั้น สารยับยั้งตัวใหม่ที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ GyrB จึงได้รับความสนใจที่จะยับยั้งโรค
วัณโรค  สารอนุพันธ์ 4-Aminoquinolone ได้รับการพัฒนาเป็นสารยับยั้งเอนไซม์ GyrB ตัวใหม่ ส าหรับต้านโรค 
วัณโรค โดยใช้ระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งและการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุลเพื่อท าให้เข้าใจ  
ถึงอันตรกิริยาที่ส าคัญระหว่างเอนไซม์ GyrB กับสารอนุพันธ์ 4-Aminoquinolone จากผลการศึกษาพบว่าเกิด
อันตรกิริยาที่ส าคัญ คือ พันธะไฮโดรเจนของลิแกนด์กับกรดอะมิโน Glu41 Asn122 Val118 Val121 His82 
Ser119 Asp72 และ Val42 จากผลการศึกษานี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางโครงสร้างที่ส าคัญส าหรับการออกแบบ
สารยับยั้งเอนไซม์ GyrB เพื่อเป็นสารต้านโรควัณโรคชนิดใหม่ที่มีศักยภาพสูงขึ้น 
 
ค าส าคัญ  : สารอนุพันธ์ 4-Aminoquinolone  การค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง  การจ าลองแบบทางพลวัตเชิง 
       โมเลกุล   
 

Abstract 
Mutations of fluoroquinolone drug binding site of DNA gyrase are the majority problems of 

fluoroquinolone drug resistant. Therefore, new inhibitors that they can inhibit GyrB have been 
interested to overcome this drug resistant problem. 4-Aminoquinolone derivatives were developed 
as new GyrB inhibitors for anti-tuberculosis agents. To get better understanding of crucial interaction 
for improve the GyrB activity of these inhibitors, molecular docking calculations and molecular 
dynamic simulations were applied. The obtained results revealed that hydrogen bond interactions 
of ligand with Glu41, Asn122, Val118, Val121, His82, Ser119, Asp72 and Val42 residue were obtained. 
The integrated results obtained from this work provides the key structural features for rational 
design new and more potent GyrB inhibitors as anti-tuberculosis agents. 

 
Keywords  :  4-Aminoquinolone Derivatives, Molecular Docking Calculations, Molecular Dynamic  
           Simulations 
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บทน า 
ในปัจจุบันโรควัณโรค (Tuberculosis) เป็นสาเหตุการตายสาเหตุหนึ่งของโลก เนื่องจากเป็นโรคติดเชื้อ 

เมื่อปี 2557 และ 2558 องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงระดับ
โลก โดยมีอัตราของวัณโรครายใหม่สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 1.3 เท่า มีผู้เสียชีวิตถึง 12,000 ราย จากจ านวนผู้ป่วยวัณโรค
รายใหม่ที่คาดประมาณ 120,000 รายต่อปี [ธิติมา (2560)] การรักษาวัณโรคนั้นสามารถรักษาให้หายได้โดยการ
รักษาจะมุ่งเน้นไปที่การใช้ยา โดยยาที่นิยมใช้ในการรักษาวัณโรค ได้แก่ ไอโซไนอาซิด ( Isoniazid) ไรแฟมพิซิน 
(Rifampicin) อี แทมบู ทอล  ( Ethambutol)  ไ พ ร า ซิ น า ไมด์  ( Pyrazinamide) และฟลู ออ โ รควิ โ น โลน 
(Fluoroquinolone) ผู้ป่วยที่มีการดื้อยาจึงจ าเป็นต้องมีการป้องการและควบคุมจ านวนของผู้ป่วยให้มีการลดลง 
จากปัญหาการดื้อยาแบบหลายขนานของวัณโรคท าให้ต้องใช้ยาที่ทีความเป็นพิษสูงและไม่มีรูปแบบมาตรฐานในการ
รักษา ปัญหาการกลายพันธุ์ของเอนไซม์เป้าหมายในการยับยั้งของตัวยาฟลูออโรควิโนโลน จึงท าให้ไม่สามารถใช้ยา
ในการรักษาวัณโรคได้อีกต่อไป [S. Thee et al. (2015)] ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการศึกษาวิจัยเพื่อ
ค้นหาและพัฒนายาตัวใหม่ที่มีการออกฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งวัณโรคโดยเฉพาะที่ดื้อต่อยาฟลูออโร 
ควิโนโลน  
 เอนไซม์ DNA gyrase ของแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis เป็นเอนไซม์ที่มีความส าคัญต่อ
การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากเอนไซม์นี้เป็นเอนไซม์ที่มีความส าคัญของเชื้อแบคทีเรีย ท าหน้าที่ในการ
คลายเกลียว   ดีเอนเอในขั้นตอนของการจ าลองดีเอ็นเอ ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ DNA gyrase subunit A หรือ 
GyrA และ DNA gyrase subunit B หรือ GyrB [R. Changkwanyeun et al. (2015)] ในกลุ่มฟลูออโรควิโนโลนซึ่ง
เป็นยาต้านวัณโรคที่ใช้ในการรักษาวัณโรคที่เกิดการดื้อยาโดยที่ยาในกลุ่มของฟลูออโรควิโนโลนจะเข้าไปขัดขวาง
กระบวนการคลายเกลียวดีเอ็นเอของแบคทีเรียที่บริเวณการจับของ GyrA แต่อย่างไรก็ตามปัญหาหลักของตัวยาใน
กลุ่มของฟลูออโรควิโนโลน  คือ การกลายพันธุ์ของเอนไซม์ DNA gyrase ทั้งบริเวณการจับของ GyrA และ GyrB 
โดยที่ GyrB มีการกลายพันธุ์น้อยกว่า GyrA   การกลายพันธุ์ส่งต่อประสิทธิภาพในการรักษาวัณโรคดื้อยาในกลุม่ของ
ฟลูออโรควิโนโลน ดังนั้น เอนไซม์ DNA gyrase โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณการจับของ ATP ที่เรียกว่า ATPase 
domain ของเอนไซม์ GyrB ซึ่งให้ ATP และพลังงานในการคลายเกลียว DNA และถูกใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนา
สารยับยั้งแบคทีเรียที่ดื้อยาฟลูออโรควิโนโลน ในแบคทีเรียหลายชนิดจึงเป็นเอนไซม์เป้าหมายที่น่าสนใจและมีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนายารักษาวัณโรคที่เกิดการดื้อยาฟลูออโรควิโนโลน  
 สารอนุพันธ์ 4-Aminoquinolone ได้ถูกพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาการดื้อยาของฟลูออโรควิโนโลน 
เนื่องจากการกลายพันธุ์ของเอนไซม์ GyrB โดยสารอนุพันธุ์ 4-Aminoquinolone สามารถยับยั้งเอนไซม์ GyrB ได้ 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาสมบตัิทางโครงสร้างของสารอนุพันธ์ 4-Aminoquinolone โดยระเบียบ
วิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง (Molecular docking) และการจ าลองแบบทางพลวัตรเชิงโมเลกุล (Molecular 
dynamic simulation) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบสารยับยั้งตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น  
ระเบียบวิธีการค านวณ  โมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งเป็นการศึกษาการวางตัวของลิแกนด์ในโพรงการจับของเอนไซม์ และ
ศึกษาอันตรกิริยาที่ส าคัญระหว่าง    ลิแกนด์และโปรตีน ในส่วนของการจ าลองแบบทางพลวัตรเชิงโมเลกุลเป็น
การศึกษาการวางของลิแกนด์ในโพรงการจับของเอนไซม์ที่มีน้ า ซึ่งจ าลองเสมือนในระบบร่างกายมนุษย์ จึงมีความ
น่าเชื่อถือกว่าในระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกก้ิง 

 
วิธีการวิจัย 
 รวบรวมข้อมูลทางโครงสร้างและค่ากัมมันตภาพในการยับยั้ ง เอนไซม์  GyrB ของสารอนุพันธุ์                          
4-Aminoquinolone ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB ระดับสูง ปานกลาง และต่ า ซึ่งพิจารณาค่า 
กัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB และโครงสร้างที่แตกต่างกันโดยยึดโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง
เอนไซม์ GyrB ระดับสูง และต่ าเป็นหลักในพิจารณา เพื่อน ามาเปรียบเทียบกันได้ จ านวน 4 โครงสร้าง ซึ่งแสดง 
ดังตารางที่ 1 [B. Medapi et al. (2015)] สร้างโครงสร้างทั้งหมดด้วยโปรแกรม Gaussview 5.0.8 และปรับ
โครงสร้างให้เสถียรที่สุดโดยใช้วีธี M062X/6-31G* ใช้โปรแกรม Gaussian 09 ทดสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรม 
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Autodock 4.02 ศึกษารูปแบบการจับตัวของสารอนุพันธุ์ 4-Aminoquinolone ภายในโพรงการจับเอนไซม์ GyrB  
ด้วยระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งและศึกษาโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาของระบบที่สนใจใช้
โปรแกรม Amber16 
 
ตารางที่ 1 โครงสร้างและค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB (IC50) ของสารอนุพันธุ์ 4-Aminoquinolone 
 
 
 
 
 
 
 

สารประกอบที ่ R R1 X Y IC50
* (μM) 

1 CF3 NHNH2 NH O 47.25 
2 CF3 OH O O 27.83 
3 OCH3 OC2H5 O O 14.92 
4 OCH3 OH O NC2H5 0.86 

* IC50 : 50% Inhibitory Concentration คือ ค่าความเข้มข้นที่สารนัน้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งที่ 50% 
หน่วยเป็นไมโครโมลาร์ (μM) 

 
ผลการวิจัย 

1) ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรม Autodock 4.02 
 ผลจากการศึกษาระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งโดยใช้โปรแกรม Autodock 4.2 เพื่อศึกษา
อันตรกิริยาที่ส าคัญระหว่างโครงสร้างผลึกทางเอ็กซเรย์กับโครงสร้างที่ได้จากการค านวณของสารยับยั้งเชื้อวัณโรค  
ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB ของเชื้อวัณโรคชนิดเดิม พบว่าโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB ของเชื้อวัณโรคให้ค่า 
Root-Mean-Square Deviation (RMSD) เท่ากับ 1 อังสตรอม ซึ่งค่า RMSD หมายถึงค่าระยะห่างเฉลี่ยระหว่าง
อะตอมของโปรตีนที่ซ้อนทับกัน ค่า RMSD น้อยถือว่าลิแกนด์ผลึกทางเอ็กซเรย์กับลิแกนด์ที่ผ่านวิธีการค านวณ 
โมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งมีการวางตัวซ้อนทับกัน ดังแสดงในรูปที่ 1 แสดงว่าลิแกนด์ที่ผ่านวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ 
ด๊อกกิ้งสามารถเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญและยับยั้งเชื้อวัณโรคได้เช่นเดียวกับลิแกนด์ผลึกทางเอ็กซเรย์ 

 
รูปที่ 1 ลิแกนด์ผลึกทางเอ็กซเรย์ )สีเขียว (รค านวณและโครงสร้างที่ได้จากกา )สีชมพู (ของสารยับยั้งเชื้อวัณโรคใน

โพรงการจับของเอนไซม์            GyrB 
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2) การวิเคราะห์อันตรกิริยาของสารอนุพันธ์ 4-Aminoquinolone ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB 
ของเชื้อวัณโรค 

สารประกอบที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB ระดับสูง 
สารอนุพันธ์  4-Aminoquinolone ที่ มีประสิทธิภาพในการยับยั้ งสู งสุ ด คือ  สารประกอบที่  4  

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 0.86 μM พบว่าเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญ คือ พันธะ
ไฮโดรเจนของอะตอมไฮโดรเจนของ N-ethyl group กับอะตอมออกซิเจนของกรดอะมิโน Glu41 มีระยะห่าง 
2.301 อังสตรอม เกิดพันธะไฮโดรเจนของอะตอมออกซิเจนของหมู่ไฮดรอกซิลกับอะตอมไฮโดรเจนของกรดอะมิโน 
Asn122 มีระยะห่าง 1.807 อังสตรอม เกิดพันธะไฮโดรเจนของอะตอมไฮโดรของ piperazine กับอะตอมออกซิเจน
ของกรดอะมิโน Asn45 และ Val118 มีระยะห่าง 2.287 และ 1.845 อังสตรอม ตามล าดับ และเกิดพันธะไฮโดรเจน
ของอะตอมไนโตรเจนและอะตอมออกซิเจนของกรดอะมิโน Val122 และ Val121 มีระยะห่าง 2.415 และ 2.509 
อังสตรอม ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 อันตรกิริยาของสารประกอบที่ 4 ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB 

 
สารประกอบที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB ระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาสารประกอบที่ 3 มีโครงสร้างที่มีความเหมือนกันกับสารประกอบที่ 4  มีประสิทธิภาพในการ

ยับยั้ง   เอนไซม์ GyrB ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 14.92 μM แตกต่างกันที่ต าแหน่ง R1 และ Y ซึ่งต าแหน่ง R1 คือ หมู่ 
เอทอกซี พบว่าเกิดอันตรกิริยาชนิดอิเล็กโทรสเตติกกับกรดอะมิโน Asp72 และเกิดอันตรกิริยาชนิดไฮโดรโฟบิกกับ 
กรดอะมิโน Val70 ที่ต าแหน่งของ Y คือ อะตอมออกซิเจน พบว่าเกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน Met93  
มีระยะห่าง 2.467 อังสตรอม นอกจากนี้ยังเกิดพันธะไฮโดรเจนที่ต าแหน่ง X คือ อะตอมออกซิเจน R คือ เมทอกซี 
และสายโซ่บิวทิวกับกรดอะมิโน His82 Asn122 และ Val118 มีระยะห่าง 1.990, 2.204 และ 2.150 อังสตรอม 
ตามล าดับ ซึ่งสารประกอบที่ 3 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB ต่ ากว่าสารประกอบที่ 4 เนื่องจากหมู่
แทนที่ของทั้งสองสารประกอบท าให้การวางตัวของลิแกนด์ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB ต่างกัน และ
สารประกอบที่ 4 เกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญจ านวนมากกว่าสารประกอบที่ 3 ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 อันตรกิริยาของสารประกอบที่ 3 ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB 

 
สารประกอบที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB ระดับต่ า 
เมื่อพิจารณาสารประกอบที่ 2 มีโครงสร้างที่มีความเหมือนกันกับสารประกอบที่ 3  มีประสิทธิภาพในการ

ยับยั้ง   เอนไซม์ GyrB ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 27.83 μM แตกต่างกันที่ต าแหน่ง R และ R1 ซึ่งต าแหน่ง R คือ หมู่ 
ไตรฟลูออโรเมททิล  พบว่าเกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน Pro78 และ Asn122 มีระยะห่าง 2.176 และ 2.196 
อังสตรอม ตามล าดับ ที่ต าแหน่งของ R1 คือ หมู่ไฮดรอกซิล พบว่าไม่เกิดอันตรกิริยาใด และยังเกิดพันธะไฮโดรเจน 
ที่ต าแหน่ง Y คือ อะตอมออกซิเจน สายโซ่บิวทิล และหมู่ควิโนโลนกับกรดอะมิโน Val120, Glu41 และ Ile77  
มีระยะห่าง 2.008, 2.432 และ 2.179 อังสตรอม ตามล าดับ สารประกอบที่ 2 ต าแหน่ง X คือ อะตอมออกซิเจน 
ไม่เกิดพันธะไฮโดรเจนเหมือนกับสารประกอบที่ 3 ซึ่งพันธะไฮโดรเจนเป็นอันตรกิริยาที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพการ
ยับยั้งเอนไซม์ GyrB ดังนั้น สารประกอบที่ 2 จึงมีประสิทธิภาพการยับยั้งเอนไซม์ GyrB ได้น้อยกว่าสารประกอบที่ 3 
ดังแสดงในรูปที่ 4 

 

 
รูปที่ 4 อันตรกิริยาของสารประกอบที่ 2 ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB 

 
เมื่อพิจารณาสารประกอบที่ 1 มีโครงสร้างที่มีความเหมือนกันกับสารประกอบที่ 2  มีประสิทธิภาพในการ

ยับยั้ง   เอนไซม์ GyrB ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 47.25 μM แตกต่างกันที่ต าแหน่ง R1 และ X ซึ่งต าแหน่ง R1  
คือ NHNH2 พบว่าไม่เกิด อันตรกิริยาใด ต าแหน่งของ X คือ หมู่เอมีน พบว่าเกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน 
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His82 มีระยะห่าง 2.239 อังสตรอม และยังเกิดพันธะไฮโดรเจนที่ต าแหน่ง Y, R สายโซ่บิวทิวและหมู่ควิโนโลนกับ
กรดอะมิโน Ser119, Asn122, Val118 และ Val42 มีระยะห่าง 1.970, 1.691, 2.477 และ 2.158 อังสตรอม 
ตามล าดับ ในต าแหน่ง R1 คือ NHNH2 ของสารประกอบที่ 1 ไม่เกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญ แต่มีหมู่แทนที่ต าแหน่ง R1 
และ X ต่างกันส่งผลให้การวางตัวในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB และเกิดอันตรกิริยาต าแหน่งอื่น แต่อันตรกิริยา
เหล่านี้มีระยะห่างระหว่างลิแกนด์กับกรดอะมิโนที่มากเมื่อเทียบกับสารประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพการยับยังเอนไซม์
ของสารประกอบที่ 1 มีระดับต่ า ดังแสดงในรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 อันตรกิริยาของสารประกอบที่ 1 ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB 

 
3) ผลการศึกษาสารอนุพันธ์ 4-Aminoquinolone ด้วยระเบียบวิธีการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุล 
การศึกษาโครงสร้างที่เปลี่ยนไปตามเวลาที่สนใจที่ท าให้โครงสร้างเสถียร ดังแสดงรูปที่ 6 คือ สารประกอบ

ที่ 4   มีประสิทธิภาพการยับยั้งอยู่ในกลุ่มสูง พบว่าเมื่อรันไป 25 ns สารประกอบที่ 4 ได้ค่า RMSD ของเอนไซม์ 
GyrB เพิ่มขึ้น   แสดงว่าถึงว่าสารประกอบยังไม่มีความเสถียร และน าสารประกอบที่ 25 ns มารันเพิ่มเพื่อหา
โครงสร้างของสารประกอบที่มีความเสถียร  

 
รูปที่ 6 ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างตามระยะเวลาที่สนใจ 

 
สารประกอบที่ 4 ได้น าไปศึกษาโครงสร้างที่เปลี่ยนไปตามเวลาที่สนใจที่ท าให้โครงสร้างเสถียร ที่ 25 ns 

จากผลการศึกษายังไม่ได้โครงสร้างที่เสถียร และน ามาวิเคราะห์อันตรกิริยาที่ส าคัญ พบว่าเกิดพันธะไฮโดรเจนกับ
อะตอมออกซิเจนกับไฮโดรเจนของกรดอะมิโน Tyr143 และ Val49 มีระยะห่าง 1.952 และ 2.459 อังสตรอม 
ตามล าดับ 
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รูปที่ 7 อันตรกิริยาของสารประกอบที่ 4 ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB ด้วยระเบียบวิธีการจ าลองพลวตั 
         เชิงโมเลกุล 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาการวางตัวด้วยระเบียบวิธีโมเลกุลาร์ด๊อกกิ้ งและศึกษาอันตรกิริยาของสารอนุพันธ์                      
4-Aminoquinolone ในโพรงการจับของเอนไซม์ GyrB สามารถสรุปได้ว่าสารประกอบที่ 4 มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งสูง ซึ่งมีหมู่แทนที่ R1 คือ ไฮดรอกซิลและหมู่แทนที่ Y คือ อะตอมออกซิเจนเกิดพันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นอันตร
กิริยาที่ส าคัญกับกรดอะมิโน เมื่อเปรียบเทียบกับสารประกอบที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพการยับยั้งระดับต่ า ก็มีอันตร
กิริยาที่ส าคัญเช่นเดียวกันเพียงแต่มีจ านวนอันตรกิริยาที่ส าคัญน้อยกว่า และอาจเกิดจากการวางตัวของสารประกอบ
หรือหมู่แทนที่ที่ส่งผลให้สารประกอบที่ 4 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสูง และได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างที่เวลาสนใจโดยวิธีการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุลของสารประกอบที่ 4  รันที่ 25 ns และวิเคราะห์
อันตรกิริยาที่ส าคัญเกิดพันธะไฮโดรเจน ซึ่งจากผลการศึกษาท าให้สามารถปรับปรุงโครงสร้างของสารประกอบเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ GyrB และน าไปสู่การพัฒนายารักษาโรควัณโรคได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส าหรับการสนับสนุนโปรแกรมและเครื่องมือใน
การค านวณ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส. (HSRI. 60.083( , ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี  
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The study of Adsorption Efficiency of Brilliant Green Dye Solution onto 
Nanogeopolymer: Equilibrium Adsorption Kinetics and Thermodynamics 
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บทคัดย่อ 
จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุดูดซับชนิดใหม่ที่ท าจากอะลูมิโนซิลิเกต ในงานวิจัยได้ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ

สีย้อมบริลเลียน กรีน ในสารละลายบนวัสดุจีโอพอลิเมอร์ โดยศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมซึ่งประกอบไปด้วย
ปริมาณของจีโอพอลิเมอร์และเวลาที่ใช้ในการดูดซับ นอกจากนี้ยังได้ท าการศึกษานี้ไอโซเทอร์มการดูดซับและ
จลนพลศาสตร์ของตัวดูดซับอีกด้วย ผลจากการศึกษาพบว่าปริมาณตัวดูดซับที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อม  
บริลเลียน กรีน คือ 10 กรัมต่อลิตร เวลาที่ เหมาะสมคือ 30 น าที โดยมีค่าประสิทธิภาพในการดูดซับถึง  
97 เปอร์เซ็นต์ที่ความเข้มข้นของสีย้อมมาตรฐาน 300 มิลลิกรัมต่อลิตร จากการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ พบว่า
การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน สอดคล้องกับแลงเมียร์  ไอโซเทอร์ม จลนพลศาสตร์การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 
สอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน และการศึกษาอุณหพลศาสตร์ การดูดซับสารละลายสีย้อมบริลเลียน กรีน 
ด้วยจีโอพอลิเมอร์ พบว่าการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี (ΔH°) และเอนโทรปี (ΔS°) ของการดูดซับด้วยจีโอพอลิเมอร์ 
มีค่าเป็นบวก แสดงว่ากระบวนการดูดซับนี้เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน โมเลกุลของตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับที่บริเวณ
รอยต่อของพื้นผิวตัวดูดซับกับตัวถูกดูดซับมีความไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระกิบส์ 
(ΔG°) ของการดูดซับสารละลายสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอพอลิเมอร์มีค่าเป็นลบแสดงว่าปฏิกิริยาการดูดซับ
สามารถเกิดขึ้นเอง ผลที่ได้เป็นข้อมูลส าคัญในการประยุกต์วัสดุดูดซับดังกล่าว เพื่อน าไปเป็นตัวดูดซับที่มี
ประสิทธิภาพสูงในการบ าบัดสีย้อมที่ปนเปื้อนในน้ าทิ้งอุตสาหกรรม 

 
ค าส าคัญ : จีโอพอลิเมอร์  อลูมิโนซิลิเกต  สีย้อมบริลเลียน กรีน  การดูดซับ 
 

Abstract 
  Geopolymer is a new adsorption material made from alumino-silicates material. In this 
study, geopolymer was used to remove brilliant green (BG) dye from aqueous solution. Adsorption 
efficientcy of geopolymer was investigated. Optimum parameters for BG dye adsorption including 
dosage and  adsorption time  were determined.  Moreover, adsorption isotherm and kinetic 
properties were studied. The results showed that when the initail dye concentration of 300 mg/L 
was used. The optimum dosage of adsorbent is 10 g/L and the optimum adsorption time is 30 
minute at which 97 % of the dye was  adsorped. The adsorption isotherms of dye onto geopolymer 
corresponded well to the Langmuir adsorption isotherm. The adsorption kinetic of dye onto 
geopolymer is described by pseudo-second-order model. Thermodynamic properties of the 
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adsorption process were calculated from the adsorption data. the calculated ΔG° value is negative 
which indicates that the dye adsorption was spontaneous. The values of ΔH° and ΔS° are positive 
which indicated that the adsorption process is endothermic and the adsorption process increases 
the degree of disorder, respectively. Based on the results, geopolymer could be use as highly 
effective adsorbents for removal of industrial dye in wastewater. 
 
Keywords: Geopolymer, Alumino-Silicate, Brilliant Green Dye, Adsorption 
 
บทน า 

กระบวนการดูดซับ (Adsorption process) เป็นการบ าบัดของเสียที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆ ใน
หลายอุตสาหกรรม เป็นกระบวนการบ าบัดของเสียที่ง่าย ราคาถูกและมีประสิทธิภาพในการบ าบัดที่สูงเมื่อเทียบกับ
หลายๆวิธีการบ าบัดของเสีย โดยโมเลกุลที่ถูกดูดซับเรียกว่าสารถูกดูดซับ (Adsorbate) ส่วนสารที่ท าหน้าที่ดูดซับ
เรียกว่าสารดูดซับ (Adsorbent) โดยที่กระบวนการดูดซับนี้ได้น าเอามาใช้ในการก าจัดของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เช่น โลหะหนัก สารอินทรีย์ระเหยง่าย ตัวท าละลายและสีย้อม เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพสูงและมีข้อดีคือ ไม่ต้องมีการเติมสารเคมีลงไปในน้ าเสีย ใช้เงินลงทุนน้อย ใช้เวลาในการบ าบัดไม่นาน 
[E. Forgacs et al., 2004; G. Crini, 2006; V.K. Gupta, 2009; G. Mezohegyi et al., 2012; M.T. Yagub et al., 
2014]ตัวดูดซับที่นิยมน ามาใช้ในการดูดซับของเสียต่างๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ เนื่องจาก  
มีพื้นที่ผิวปริมาณมากท าให้มีประสิทธิภาพสูงในการบ าบัดของเสียในน้ าเสีย [G. Mezohegyi et al., 2012]  
แต่อย่างไรก็ตามถ่านกัมมันต์ไม่เหมาะสมนักส าหรับน้ าเสียที่มีความเข้มข้นสูง เนื่องจากถ่านกัมมันต์มีต้นทุนในการ
ผลิต จึงท าให้มีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นจึงมีการน าเอาวัสดุดูดซับธรรมชาติเป็นตัวดูดซับที่ใช้ในการบ าบัด [G. Crini, 
2006; V.K. Gupta, 2009] จึงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องราคาในการก าจัดของเสีย เช่น   ดินขาว ซีโอไลต์ธรรมชาติ
และวัสดุเหลือทิ้งอ่ืนๆ ก่อนหน้านี้ผู้วิจัยได้ท าการทดลองเกี่ยวกับการบ าบัดสีย้อมอุตสาหกรรมจากน้ าทิ้งโดยใช้ดิน
ขาวธรรมชาติจากแหล่งต่างๆในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวดูดซับที่มีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับถ่านกัมมันต์ และหาได้
ง่ายในประเทศไทย จากการศึกษาผลเบื้องต้นของทีมงานวิจัยพบว่าดินขาวธรรมชาตินั้นสามารถดูดซับสีย้อมได้ดี  
บางสีย้อมเท่านั้น  

จีโอโพลีเมอร์เป็นวัสดุชนิดใหม่จ าพวกอะลูมิโนซิลิเกต (aluminosilicate) ที่มีการเกิดปฏิกิริยาคล้ายกับ 
การเกิดโพลีเมอร์ โดยจีโอโพลีเมอร์จัดเป็นสารโพลีเมอร์อนินทรีย์ (Inorganic Polymer) แต่มีลักษณะและสมบัติ
คล้ายกับเซรามิกส์ นอกจากนี้ยังมีสมบัติเป็นวัสดุเชื่อมประสานเช่นเดียวกับซีเมนต์ท าให้สามารถใช้แทนปูนซี เมนต์
ปอร์ตแลนด์ได้    [[X. Xu et al., 2000; P. Duxson et al., 2007; Z. Yunsheng et al., 2010; Z.H. Zhang et 
al.,2016]จีโอโพลีเมอร์เกิดจากการท าปฏิกิริยาระหว่างซิลิก้า (Silica, SiO2) และอลูมิน่า (Alumina, Al2O3) ให้เป็น
โมเลกุลลูกโซ่ในลักษณะของโพลีเมอร์ (Polymer) โดยวัสดุที่มีซิลิก้าและอลูมิน่าเป็นองค์ประกอบจะถูกกระตุ้นด้วย
สารละลายอัลคาไล หลังจากนั้นโซเดียมซิลิเกตจะเข้าไปเป็นตัวท าให้รวมตัวกันในลักษณะของโครงสร้างแบบ
สามเหลี่ยมแบบสามมิติ เกิดพันธะ Si-O-Al ลักษณะการเกิดโมเลกุลลูกโซ่ของจีโอโพลีเมอร์มีสูตรโมเลกุลดังสมการ  

 
Mn[-(SiO2)z – Al – O]n . wH2O 

โดย   M = ธาตุอัลคาไล  
         - = พันธะ (Bond)  
       z = จ านวนโมเลกุลของ Si – O2 เท่ากับ 1, 2 หรือ 3  
      n = ปริมาณโมเลกุลของการท าโมเลกุลลูกโซ่ (Degree of Polymerization)  
     w = จ านวนโมเลกุลของน้ า 
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ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของดินขาวให้สามารถที่จะดูดซับสีย้อมชนิดต่างๆ  ได้ดียิ่งขึ้น   
ในงานวิจัยนี้จึงจะท าการปรับปรุงและพัฒนาดินขาวให้เป็นวัสดุจีโอพอลิเมอร์ และน าอนุภาคจีโอพอลิเมอร์จาก  
ดินขาวที่สังเคราะห์ขึ้นได้  มาศึกษาการประยุกต์ใช้งานเป็นวัสดุดูดซับในการก าจัดสีย้อมที่ปนเปื้อนในสารละลาย 
โดยจะท าการศึกษากับสีย้อม บริลเลียน กรีน และหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของตัวดูดซับ ได้แก่ ปริมาณและเวลา 
ที่เหมาะสมในการดูดซับ รวมทั้งจะท าการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ จลนพลศาสตร์การดูดซับ อุณหพลศาสตร์  
การดูดซับสีย้อมด้วยวัสดุดูดซับ เพื่อจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัดสีย้อมที่ปนเปื้อนในสารละลายตามแหล่งน้ า
ธรรมชาติ และน้ าทิ้งในอุตสาหกรรมต่อไป  
 
วิธีการวิจัย 

1. การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์ 
การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์เริ่มจากชั่งดินขาวระนองที่ผ่านการเผาที่ 600 องศาเซลเซียส นาน 2 

ชั่วโมง มา 100.00 กรัม ผสมกับสารละลาย 8.00 M NaOH : Na2SiO3  67.00 มิลลิลิตร กวนดินให้เป็นสีเดียวกัน 
จากนั้นใช้เครื่องตีดินผสมดินให้เป็นเนื้อเดียวกัน น าจีโอพอลิเมอร์ที่ผสมแล้วเทใส่แม่พิมพ์ครึ่งวงกลมขนาดเล็ก  
วางแม่พิมพ์ครึ่งวงกลมขนาดเล็กบนเครื่องสั่นเพื่อไล่ฟองอากาศออก เสร็จแล้วคลุมแม่พิมพ์ครึ่งวงกลมขนาดเล็ก 
ด้วย Wrapping Film บ่มไว้ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นแกะ Wrapping Film และแกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ 
ครึ่งวงกลมขนาดเล็ก และบ่มต่ออีก 7 วัน จะได้จีโอพอลิเมอร์ จากนั้นน าเอาจีโอพอลีเมอร์ที่ได้มาท าการบด  
ให้ละเอียดเพื่อใช้ในการดูดซับต่อไป 

 
2. เตรียมสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน และหาช่วงความเป็นเส้นตรง 

2.1 เตรียมสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีนที่มีความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร  
2.2  การหาความยาวคลื่นที่มีการดูดกลืนแสงสูงสุดและการหาช่วงความเป็นเส้นตรงของสารละลาย  

สีย้อมบริลเลียน กรีน 
2.2.1 สแกนหาความยาวคลื่นที่สีย้อมบริลเลียน กรีน สามารถดูดกลืนแสงได้สูงสุด ในช่วงความยาว

คลื่น 400-800 นาโนเมตร โดยใช้เทคนิค UV-Visible spectroscopy  
2.2.2 เตรียมสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 1.50, 3.00, 6.00, 15.00, 30.00, 45.00, 60.00, 

75.00, 150.00 และ 300.00 มิลลิกรัมต่อลิตร  
2.2.3 น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงแล้วน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์หาช่วงความเป็นเส้นตรงของสีย้อม 

 
 3. การเตรียมกราฟมาตรฐานของสีย้อมบริลเลียน กรีน  

3.1 เตรียมสารละลายมาตรฐานสีย้อมความเข้มข้น 1.50, 3.00, 6.00, 15.00 และ 30.00 มิลลิกรัมต่อลิตร  
3.2 น าสารละลายมาตรฐานสีย้อมที่เตรียมได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624.8 นาโนเมตร 

จากนั้นบันทึกค่าการดูดกลืนแสงที่ได้  
3.3 หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้กับความเข้มข้นด้วยวิธี Linear Regression 

 
4. การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับธรรมชาติในการดูดซับสารละลายมาตรฐานสีย้อม 

บริลเลียน กรีน  
4 .1 หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน ก่อนการดูดซับด้วย  

จีโอพอลิเมอร ์
4.1.1 ท าการเจือจาง 100 เท่า ของสารละลายมาตรฐานสีย้อมความเข้มข้น  300  มิลลิกรัมต่อลิตร  
4.2.2 น าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624.8 นาโนเมตร และค านวณหา 

ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อม  
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4.2 หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน หลังการดูดซับด้วย  
จีโอพอลิเมอร ์

4.2.1 ชั่งจีโอพอลิเมอร์ มา 0.50 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีนที่มีความ
เข้มข้น 300  มิลลิกรัมต่อลิตร 25 มิลลิลิตร 

4.2.2 ท าการกวนสาร 30 วินาที โดยใช้เวลาในการดูดซับ 30 นาที  
4.3.3 เมื่อครบเวลา 30 นาที น าสารใส่หลอดทดลองแล้วเอาเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง แยกเอาสารละลาย

ออกจากหลอดทดลองแล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624.8 นาโนเมตรและค านวณหาความเข้มข้น
ของสารละลายมาตรฐานสีย้อม  

4.3.4 ท าการทดลองซ้ า 3 คร้ัง  
 

5. การศึกษาพารามิเตอร์ที่ เหมาะสมในการใช้จีโอพอลิเมอร์ในการดูดซับสารละลายสีย้อม  
บริลเลียน กรีน  

5.1 การศึกษาปริมาณของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 
5.1.1 หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน ก่อนการดูดซับด้วย 

จีโอพอลิเมอร ์
1)  ท าการเจือจาง 100 เท่า ของสารละลายมาตรฐานสีย้อมความเข้มข้น  300  มิลลิกรัมต่อลิตร 
2) น าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624.8 นาโนเมตรและ

ค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมก่อนการดูดซับ  
5.1.2 หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีนหลังการดูดซับด้วย 

จีโอพอลิเมอร ์  
1) ชั่งจีโอพอลิเมอร์มา 0.05, 0.1, 0.25, 0.5 และ 1.0 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐาน 

สีย้อมบริลเลียน กรีน ที่มีความเข้มข้น 300  มิลลิกรัมต่อลิตร  25 มิลลิลิตร  
2) ท าการกวนสาร 30 วินาที โดยใช้เวลาในการดูดซับ 30 นาที 
3) เมื่อครบเวลา 30 นาที น าสารใส่หลอดทดลองหลอดใหม่แล้วเอาเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง

แยกเอาสารละลายออกจากหลอดทดลองแล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624.8 นาโนเมตรและ
ค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อม 

4) ท าการทดลองซ้ า 3 คร้ัง 
5.2 ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 

5.2.1 หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน ก่อนการดูดซับด้วย  
จีโอพอลิเมอร ์

1)  ท าการเจือจาง 100 เท่า ของสารละลายมาตรฐานสีย้อมความเข้มข้น  300  มิลลิกรัมต่อลิตร 
2) น าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น  624.8 นาโนเมตรและ

ค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อม  
5.2.2 หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีนหลั งการดูดซับด้วย 

จีโอพอลิเมอร ์
1) ชั่งจีโอพอลิเมอร์มา 0.25 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมความเข้มข้น  300 

มิลลิกรัมต่อลิตร 25 มิลลิลิตร โดยศึกษาเวลาที่ 15, 30, 60 นาที 
2) ท าการกวนสาร 30 วินาที โดยใช้เวลาในการดูดซับ 30 นาที 
3) เมื่อครบเวลา น าสารใส่หลอดทดลองหลอดใหม่แล้วเอาเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง แยกเอา

สารละลายออกจากหลอดทดลองแล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624.8 นาโนเมตรและค านวณหา
ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อม  

4) ท าการทดลองซ้ า 3 คร้ัง 



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์
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5.3 ศึกษาอุณหภูมิของสีย้อมบริลเลียน กรีน ที่มีผลต่อการดูดซับด้วยจีโอพอลิเมอร์ 
5.3.1 หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน ก่อนการดูดซับด้วย 

จีโอพอลิเมอร ์
1) ท าการเจือจาง 100 เท่า ของสารละลายมาตรฐานสีย้อมความเข้มข้น  300  มิลลิกรัมต่อลิตร 
2) น าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น  624.8 นาโนเมตรและ

ค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อม  
5.3.2 หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริล เลียน กรีนหลังการดูดซับด้วย 

จีโอพอลิเมอร ์
1) ชั่งจีโอพอลิเมอร์มา 0.25 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมความเข้มข้น   300  

มิลลิกรัมต่อลิตร 25 มิลลิลิตร  
2) ท าการกวนสาร 30 วินาที ก่อนตั้งการดูดซับทิ้งไว้เป็นเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิห้อง  20, 30, 

40 และ 50 องศาเซลเซียส 
3) เมื่อครบเวลา น าสารใส่หลอดทดลองหลอดใหม่แล้วเอาเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง  แยกเอา

สารละลายออกจากหลอดทดลองแล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624.8 นาโนเมตรและค านวณหา
ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อม  

4) ท าการทดลองซ้ า 3 คร้ัง 
 

6. ศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับสารละลายสีย้อม  
6.1 การศึกษาฟรอยด์ลิชไอโซเทอร์ม ( Freundlich isotherm ) 

6.1.1 น าค่าที่ได้จากการศึกษาความเข้มข้นของสีย้อมบริลเลียน กรีน ที่มีผลต่อการดูดซับ
ด้วยจีโอพอลิเมอร์มาแทนค่าในตัวแปรของสมการไอโซเทอร์มการดูดซับตามสมการของ Freundlich  isotherm      

log(Xm/m) = (1/n)logCe+ logKF 
โดยที่ Xm  คือจ านวนโมลของตัวถูกละลายทีถูกดูดซับบน m กรัมของตัวดูดซับ 
        m   คือปริมาณของตัวดูดซับ 
        Ce   คือความเข้มข้นของสารละลายที่สภาวะสมดุล (mg/L) 
        KF   คือค่าคงที่การดูดซับ แบบฟรอยลิช (ค่าความจุในการดูดซับ) 
        1/n คือค่าความแข็งแรงของพันธะในการดูดซับ 

 
6.1.2 น าค่าที่ได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน X คือ logCe แกน Y คือ log(Xm/m)  
6.1.3 จากสมการเส้นตรงที่ได้ ค านวณหาค่าคงที่ของ Freundlich isotherm คือ KF และ 

1/n  
6.1.4 เปรียบเทียบค่าคงที่ที่ค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่  

6.2 การศึกษาแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม ( Langmuir isotherm ) 
6.2.1 น าค่าที่ได้จากการศึกษาความเข้มข้นของสีย้อมบริลเลียน กรีนที่มีผลต่อการดูดซับ

ด้วยจีโอพอลิเมอร์มาแทนค่าในตัวแปรของสมการไอโซเทอร์มการดูดซับตามสมการของ Langmuir isotherm        
Ce/(Xm/m) = (1/KLNm) + (Ce/Nm) 

โดยที่ Ce    คือความเข้มข้นของสารละลายที่สภาวะสมดุล (mg/L) 
       X/m  คือปริมาณของตัวดูดซับ 
       Nm    คือปริมาณของตัวดูดซับ ณ สภาวะสมดุล 
       KL     คือค่าคงที่การดูดซับ แบบแลงเมียร์ (ค่าความจุในการดูดซับ) 

 
6.2.2 น าค่าที่ได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน X คือ Ce แกน Y คือ (Xm/m)  
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6.2.3 จากสมการเส้นตรงที่ได้ ค านวณหาค่าคงที่ของ Langmuir isotherm คือ KL และ 
Nm  

6.2.4 เปรียบเทียบค่าคงที่ ที่ค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
 

7. ศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับสารละลายสีย้อม  
7.1 ศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับแบบ Pseudo-first order  

7.1.1 น าค่าที่ได้จากการศึกษาเวลาที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีนโดยใช้จีโอพอ
ลิเมอร์เป็นวัสดุดูดซับมาแทนค่าในตัวแปรของสมการจลนพลศาสตร์การดูดซับตามสมการ  

ln(qe-qt) = lnqe – k1t] 
เมื่อ qt  คือความสามารถในการดูดซับที่เวลาใดๆ (มิลลิกรัมต่อกรัม( 

               qe คือความสามารถในการดูดซับที่เวลาสมดุล (มิลลิกรัมต่อกรัม( 
               k1  คือค่าคงที่อัตราเร็วของปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง (ต่อนาที) 
               t   คือเวลาที่ใช้ในการดูดซับ )นาที(  
 

7.1.2 น าค่าที่ได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน X คือ t แกน Y คือ ln(qe–qt)  
7.1.3 จากสมการเส้นตรงที่ได้ ค านวณหาค่าคงที่ของ Pseudo-first order คือ k1  
7.1.4 เปรียบเทียบค่าคงที่ได้ ค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

7.2 ศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับแบบ Pseudo-second order  
7.2.1 น าค่าที่ได้จากการศึกษาเวลาที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อมย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้  

จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุดูดซับมาแทนค่าในตัวแปรของสมการจลนพลศาสตร์การดูดซับตามสมการมาแทนค่าในตัว
แปรของสมการจลนพลศาสตร์การดูดซับตามสมการ  

(t/qt) = (1/k2qe) + (t/qe) 
เมื่อ qt  คือความสามารถในการดูดซับที่เวลาใดๆ (มิลลิกรัมต่อกรัม( 

               qe คือความสามารถในการดูดซับที่เวลาสมดุล (มิลลิกรัมต่อกรัม( 
               k2 คือค่าคงที่อัตราเร็วของปฏิกิริยาอันดับที่หนึ่ง (ต่อนาที) 
               t   คือเวลาที่ใช้ในการดูดซับ )นาที(  

 
7.2.2 น าค่าที่ได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน X คือ t แกน Y คือ t/qt  
7.2.3 จากสมการเส้นตรงที่ได้ ค านวณหาค่าคงที่ของ Pseudo-second order คือ k2  
7.2.4 เปรียบเทียบค่าคงที่ได้ ค านวณได้กับผลการทดลองว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 

 
8. ศึกษาอุณหพลศาตร์การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอพอลิเมอร์ 

1. น าค่าที่ ได้จากการศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วย 
จีโอพอลิเมอร์มาแทนค่าในตัวแปรของสมการอุณหพลศาสตร์การดูดซับตามสมการ Van’t Hoff  

ln Kc = -(∆H°/RT) + -(∆S°/R) 
เมื่อ ∆H° คือการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี (Enthalpy) 

      ∆S° คือการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี (Entropy) 
          R    คือค่าคงที่ของแก๊สมีค่าเท่ากับ 8.314 จูลต่อโมลเคลวิน 
 

2. น าค่าทีไ่ด้ไปสร้างกราฟโดยทีแ่กน X คือ 1/T และแกน Y คือ ln Kc 
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3. จากสมการเส้นตรง ได้ความชันคือ (-H°/R) จุดตัดแกน Y คือ (∆S°/R) และ Kc คือ ค่าคงที่
สมดุล  ซึ่งหาได้จากสมการ Kc = (cads/ce) เมื่อหาค่า Kc แล้วจากนั้นค านวณหา ∆G° ที่มีผลต่อการดูดซับ ซึ่งหาได้
จากสมการ ∆G° = -RT lnKc 
 
ผลการวิจัย  
1. การศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับธรรมชาติในการดูดซับสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน         
  จากการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมบริลเลียนกรีน ด้วยจีโอพอลิเมอร์ที่มีระยะเวลาการบ่ม 7 วัน ที่
บดละเอียด ปริมาณ 0.50 และ 1.00 กรัม และจีโอพอลิเมอร์ที่เป็นเม็ด (ไม่บดละเอียด) 1 เม็ด พบว่ามีประสิทธิภาพ
การดูดซับของจีโอพอลิเมอร์ที่บดละเอียด 0.50 กรัม เป็น 99 % ที่ความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังแสดงใน 
รูปที่ 1 ซึ่งเป็นปริมาณของตัวดูดซับที่น้อย และค่า Absorbance ของสีย้อมบริลเลียน กรีน ก่อนและหลังการดูดซับ 
ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งค่า Absorbance แปรผกผันกับค่า Intensity ถ้า Absorbance มาก สารละลายมีความ
เข้มข้นมากดังกฎของเบียร์-แลมเบิร์ต แต่ Intensity มีค่าต่ า 
 

 
รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างลกัษณะจีโอพอลิเมอร์ที่ใช้ดูดซับกับประสิทธิภาพการดูดซบั (%) 

 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการดดูซับของจีโอพอลิเมอร์บดละเอียดปริมาณ 0.50, 1.00 กรัม และที ่
              เป็นเม็ด (ไมบ่ดละเอียด) ที่มีระยะเวลาการบ่ม 7 วนั 
 

ปริมาณของ 
จีโอพอลิเมอร ์

(กรัม) 

ความเข้มข้นของสีย้อมบริลเลียน กรีน 
(mg/L) 

ประสิทธิภาพ 
การดูดซับ (%) 

ก่อนดูดซับ หลังดูดซบั 
0.5079 347.7550 0.4304 99.88 ± 0.13 
1.0096 347.7550 0.1112 99.97 ± 0.007 

1 เม็ด (2.0299) 347.7550 34.9301 90.14 ± 0.26 
 
 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมด้วยจีโอพอลิเมอร์ให้เปอร์เซ็นการดูดซับสูงมาก เป็นค่าประสิทธิภาพ
การดูดซับที่ยอมรับได้ ดังนั้นทั้ง   จีโอพอลิเมอร์ที่บดละเอียดและจีโอพอลิเมอร์ที่ไม่บดละเอียดให้เปอร์เซ็นต์  
การดูดซับสูง สามารถน าทั้งสองแบบไปศึกษาต่อได้ แต่ในงานวิจัยนี้ต้องการ จีโอพอลิเมอร์ที่มีพื้นที่ผิวมาก ๆ จึงน า 
จีโอพอลิเมอร์ที่บดละเอียดไปศึกษาต่อ 
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2. การศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการใช้จีโอพอลิเมอร์ในการดูดซับสารละลายสีย้อมบริลเลียน กรีน 
2.1 การศึกษาปริมาณของวัสดุจีโอพอลิเมอร์ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 

ผลการศึกษาปริมาณของจีโอพอลิเมอร์ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ซึ่งใช้ตัวดูดซับ 4, 8, 
10, 20 และ 40 กรัมต่อลิตร โดยแสดงประสิทธิภาพการดูดซับดังรูปที่ 2 ช่วงของค่าเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพ 
การดูดซับแตกต่างกัน 2 ช่วง โดยช่วงแรกจากการศึกษาพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณของตัวดูดซับเพิ่มมากขึ้นจาก 4 กรัม
ต่อลิตรเป็น 8 กรัมต่อลิตรและ 10 กรัมต่อลิตร เปอร์เซ็นต์ในการดูดซับสีย้อมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นการ
เพิ่มปริมาณพื้นที่ผิวในการดูดซับสีย้อมเพิ่มขึ้น ช่วงที่สองเพิ่มปริมาณของตัวดูดซับจาก 10 กรัมต่อลิตรเป็น 20 กรัม
ต่อลิตรและ 40 กรัมต่อลิตร พบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับมีการเปลี่ยนแปลงน้อยเนื่องจากพื้นที่ผิวของตัวดูดซับ 
มีสูงมากเกินพอส าหรับการดูดซับสีย้อมที่ความเข้มข้นเริ่มต้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร จากผลที่ได้จึงสามารถสรุป
ปริมาณที่เหมาะสมของจีโอพอลิเมอร์ในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีนได้เหมาะสมที่สุดคือ 10 กรัมต่อลิตร โดยมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับเป็น 99.10 %  

 

 
รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของจีโอพอลิเมอร์ที่ใช้ต่อการดูดซับสีย้อมบริลเลยีน กรีน 
 

2.2 ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดดูซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 
 ผลการศึกษาพบว่าเมื่อใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุดูดซับ โดยศึกษาที่เวลา 15, 30 และ 60 นาที จากผล
การศึกษาพบว่าผลการดูดซับประสิทธิภาพในการดูดซับเพิ่มขึ้นตามเวลาที่ใช้ในการดูดซับเพิ่มขึ้น การดูดซับ 
สีย้อมเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วที่เวลาในการดูดซับตั้งแต่เริ่มต้นถึงช่วง 15 นาที และในการดูดซับมีอัตรา  
การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากระบบเริ่มเข้าสู่สมดุลของการดูดซับ ในโดยที่ประสิทธิภาพในการ 
ดูดซับของเวลาที่ใช้ในการดูดซับที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยจีโอพอลิเมอร์  
10 กรัมต่อลิตร คือ 30 นาที มีประสิทธิภาพในการดูดซับเท่ากับ 96.98 % ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ของเวลาในการดูดซบัต่อการดูดซับสยี้อมบริลเลียน กรีน  
โดยใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุดดูซับ 

 
3. ผลการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับสารละลายสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุดูดซับ 
 จากการศึกษาฟรอยลิชไอโซเทอร์มและแลงเมียร์ไอโซเทอร์มของการดูดซับย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้  
จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุดูดซับ พบว่าเมื่อเปรียบเทียบค่า Correlation Coefficient (R2) ของฟรอยลิชไอโซเทอร์ม
และแลงเมียร์ไอโซเทอร์มของการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน จะเห็นได้ว่าค่า R2 ของแลงเมียร์ไอโซเทอร์มมีค่า  
R2 สูงและเข้าใกล้ 1 มากกว่าฟรอยลิชไอโซเทอร์ม ดังแสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 4 นอกจากนี้ยังสามารถน าค่าคงที่
ของแลงเมียร์มาอธิบายเพื่อยืนยันผล โดยค่า RL ของจีโอพอลิเมอร์มีค่าเท่ากับ 0.3571 ซึ่ง 0<RL<1 เป็นการดูดซับที่
เหมาะสม (Favorable Adsorption) จึงสรุปได้ว่าการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีนสอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม 
เป็นกระบวนการดูดซับแบบ  ชั้นเดียว (Monolayer Adsorption) 
 
ตารางที่ 1 ค่าคงที่ฟรอยด์ลิชและแลงเมียร์ไอโซเทอร์มของการดูดซับสีย้อมบริลเลยีน กรีน โดยใช้จีโอพอลิเมอรเ์ป็น 
    วัสดุดูดซับ 
 

ไอโซเทอร์มการดุดซบัแบบฟรอยลิช 
สมการเส้นตรง R2 1/n KF - 

Y=0.3104X + 2.897 0.8909 0.3104 788.8601  
ไอโซเทอร์มการดุดซบัแบบแลงเมียร์ 

สมการเส้นตรง R2 Nm KL RL 
Y=0.0005X + 0.0014 0.9909 2000 0.3571 0.0051 
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รูปที่ 4 แสดงผลของการศึกษา(ก) ฟรอยลิชไอโซเทอร์ม และ (ข) แลงเมียร์ไอโซเทอร์มของการดูดซับสีย้อม 

      บริลเลียน กรีน โดยใช้จโีอพอลิเมอร์เป็นวัสดุดูดซับ 
 

4. ผลการศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับของสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุดูดซับ 
จากการศึกษาปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนและปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนของการดูดซับสีย้อมบริลเลียน 

กรีน โดยใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุดูดซับที่เวลาใดๆ พบว่าค่า Correlation Coefficient (R2 (เท่ากับ 0.03 และ 
1.00ตามล าดับ ซึ่งค่า R2 ของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนมากกว่าปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน แสดงว่าการดูดซับสี
ย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุดูดซับดูดซับสอดคล้องกับปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน ซึ่งค่าความจุ
การดูดซับที่สูงที่สุดของจีโอพอลิเมอร์ในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน เท่ากับ 29.90 มิลลิกรัมต่อวัสดุดูซับ 1 กรัม  

 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปฏิกิริยาอันดับหนึง่เสมือนและอันดับสองเสมือนของการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้          
           จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุดดูซับ 
 

ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน 
สมการเส้นตรง R2 qe(exp) 

(mg/g) 
qe(cal) 
(mg/g) 

k1 

Y=0.0017X-2.2288 0.03 29.90 3.23 0.002 
ปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน 

สมการเส้นตรง R2 qe(exp) 
(mg/g) 

qe(cal) 
(mg/g) 

k1 

y = 0.0337X - 0.0103 R² = 1.00 29.90 29.67 0.01 
 
5. ผลการศึกษาอุณหพลศาสตร์การดูดซับของสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุดูดซับ 

จากการศึกษาอุณหพลศาสตร์ของการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุดูดซับ
ตามสมการ lnKc = - (∆Ho/RT) + (∆So/R)  เพื่อหาค่าคงที่ทางอุณหพลศาสตร์นั่นคือการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีของ
การดูดซับ (∆Ho) การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของการดูดซับ (∆So) และการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระของกิบส์ 
(∆Go) จากผลการทดลองดังตารางที่ 3 พบว่าการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปีของการดูดซับ (∆Ho) มีค่าเป็นบวกแสดงว่า
การดูดซับนี้เป็นกระบวนการดูดความร้อน (Endothermic process) การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของการดูดซับ 
(∆So) มีค่าเป็นบวกแสดงให้เห็นว่ากระบวนการดูดซับมีผลท าให้โมเลกุลของตัวดูดซับและตัวถูกดูดซับที่บริเวณ
รอยต่อของพื้นผิวตัวดูดซับกับตัวถูกดูดซับมีความไม่เป็นระเบียบเพิ่มสูงขึ้นและการเปลี่ ยนแปลงพลังงานอิสระของ
กิบส์ (∆Go) เป็นลบ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการดูดซับนี้เกิดเองได้ (Spontaneous process)  
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ตารางที่ 3 ค่าคงที่ทางอุณหพลศาสตร์ของสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้จโีอพอลิเมอร์เป็นวัสดดุูดซับ 
 

 T (K) lnKc G° 
(kJ/mol) 

H° 
(kJ/mol) 

S° 
(J/mol K) 

293 2.4129 -5.8779  
100.4830 

 
364.0202 302 4.2188 -10.6276 

313 4.8912 -12.7283 
323 6.4425 -17.3008 

 
จากการทดลองใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นตัวดูดซับมีประสิทธิภาพในการดูดซับมาก สามารถเป็นตัวตัวดูดซับ

แทนถ่านกัมมันต์ซึ่งเป็นตัวดูดซับที่มีราคาแพง ไม่เหมาะกับสารละลายที่มีความเข้มสูง 
 

สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาการดูดซับสารละลายสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุวัสดุดูดซับ 
พบว่ามีประสิทธิภาพในการดูดซับถึง 99 % เมื่อใช้ปริมาณตัวดูดซับ 20 กรัมต่อลิตร เวลาที่ใช้ในการดูดซับ 60 นาที 
โดยใช้ความเข้มข้นเริ่มต้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร  จากนั้นศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมย้อม  
บริลเลียน กรีน โดยใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุวัสดุดูดซับ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณวัสดุดูดซับที่เหมาะสมในการ  
ดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน คือ 10 กรัมต่อลิตร เวลาที่เหมาะสมต่อการดูดซับคือ 30 นาที  ผลการศึกษาไอโซเทอร์ม
การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุวัสดุดูดซับสอดคล้องกับ แลงเมียร์ไอโซเทอร์ม  
ผลการศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุวัสดุดูดซับ สอดคล้องกับ
ปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน การศึกษาอุณหพลศาสตร์การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้จีโอพอลิเมอร์เป็นวัสดุ
วัสดุดูดซับ พบว่าการดูดซับนี้เป็นกระบวนการดูดความร้อนและกระบวนการดูดซับนี้เกิดเองได้   ซึ่งผลที่ได้สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการบ าบัดสีย้อมที่ปนเปื้อนในสารละลายตามแหล่งน้ าธรรมชาติ แม่น้ า ล าคลอง น้ าทิ้งในชุมชน
และในอุตสาหกรรมต่อไป 
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Effect of Water Hyacinth Fiber on Mechanical Properties of Rubber Floor 
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บทคัดย่อ 

  ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวา เพื่อใช้เป็นสารเสริมแรงในยางธรรมชาติ  
การแยกเส้นใยท าได้โดยการปั่นด้วยเครื่องปั่นเอนกประสงค์ ศึกษาผลของเส้นใยที่ผ่านการฟอกขาวต่อสมบัติเชิงกล
ของแผ่นยางปูพื้นโดยเตรียมยางคอมปาวด์ด้วยเคร่ืองผสมแบบปดิ ผลการวิจัยพบว่าความแข็งของยางคอมโพสิตมีคา่
สูงขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณของเส้นใย นอกจากนี้สมบัติเชิงกลของยางคอมโพสิต เช่น มอดูลัส ความทนทานต่อแรงดึง 
ระยะยืด ณ จุดขาด มีค่าสูงกว่ายางกัม ดังนั้นเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวามีศักยภาพที่จะน ามาใช้เป็นสารเสริมแรง
ในยางธรรมชาติ 

 
 ค าส าคัญ  : แผ่นยางปูพื้น  ผักตบชวา  ยางธรรมชาติ 

 
Abstract 

  In this work, we studied the preparation of water hyacinth fiber for using as a reinforcing 
additive in natural rubber. Fresh plants were extracted by juice blender.  The effect of water 
hyacinth fiber (bleached fiber) on mechanical properties of rubber floor was investigated. Rubber 
compound was prepared by internal mixer ( barbender). The results showed that hardness of the 
composites was increased when increasing the amount of fiber. The mechanical properties 
(modulus, tensile strength, and elongation at break) of rubber composites were better than gum 
rubber. Then, water hyacinth fiber has the potential to be used as a reinforcing filler in rubber 
composites. 

 
Keywords : Rubber Floor, Water Hyacinth, Natural Rubber 
 
บทน า 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทย 
เป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก สามารถน ารายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายแสนล้านบาท  
โดยในปี 2555 สามารถส่งออกยางได้ทั้งหมดประมาณ 2.7 ล้านตัน แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ราคายางที่เกษตรกร
เคยขายได้ราคาสูงสุดถึงกิโลกรัมละ 183.64 บาทในปี 2554 กลับมีราคาผันผวนและลดลงเป็นอย่างมาก โดยตั้งแต่
ช่วงต้นปี 2555 ถึงปลายปีเกษตรกรขายได้กิโลกรัมละไม่ถึง 100 บาท และยังมีราคาลดลงเรื่อยๆ ไม่ถึงกิโลกรัมละ 
80 บาทในปี 2556 น ามาซึ่งความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้
ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกร(สวีณา พลพืชน์, http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/356454) 

ต้นผักตบชวา เป็นพืชที่สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงในแหล่งน้ าทั่วไป  
ซึ่งมีมากจนเกิดการขัดขวางการสัญจรทางน้ า รวมทั้งมีปริมาณมากจนท าให้เกิดความยากล าบากในการใช้ชีวิต
ตามปกติของชาวบ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ า ผักตบชวาที่มีปริมาณมากมายตามแม่น้ าล าคลองธรรมชาติเหล่านี้มีลักษณะ
ของเส้นใยที่เหมาะสมในการที่จะท าเป็นสารเติมในผลิตภัณฑ์ยาง  จากงานวิจัยพืชที่มีเส้นใยทางการเกษตร  
(Fiber crops) วัสดุประเภทนี้มีโครงสร้างที่เป็นสารประกอบอินทรีย์  เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน  

mailto:g3936619@hotmail.com
http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/356454
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อยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะเซลลูโลสมีปริมาณสูง ถึงร้อยละ 60-80 ของสารประกอบทั้งหมด ซึ่งเหมาะสมในการ
น ามาใช้ท าเส้นใยเสริมแรงหรือสารตัวเติมในผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเชิงกลให้แก่ผลิตภัณฑ์ยางพาราได้  
ดังนั้นผลิตภัณฑ์ยางที่มีเส้นใยธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ จึงเป็นทางเลือกใหม่ซึ่งมีข้อดีทั้งด้านราคาและคุณภาพ 
การใช้วัสดุพืชที่มีเส้นใยวัชพืชธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ จะช่วยส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์ยางมีราคาต้นทุนถูกลง 
สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ เนื่องจากเส้นใยจากผักตบชวาธรรมชาติมีอยู่มากมายตามล าคลองของประเทศไทย  

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะยางพารามีแนวโน้มสูงขึน้ 
และต่างประเทศมีการผลิตยางพาราออกสู่ตลาดมากขึ้นด้วยในแต่ละปี ส่งผลให้ราคาของน้ ายางพารามีแนวโน้ม
ลดลงเป็นเงาตามตัว จึงเกิดแนวคิดที่จะน าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาร่วมกับยางพารามาผลิตเป็นแผ่ นปูพื้น 
เพื่อเพิ่มมูลค่า (สมพงษ์และคณะ, 2559) รายงานว่าความเป็นไปได้ในการน าพืชที่ก่อปัญหาให้แก่แม่น้ าล าคลอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวาที่ก่อปัญหาให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สัญจรทางน้ ามาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบในการผลิต  
แผ่นปูพื้นโดยการผสมกับน้ ายางพาราธรรมชาติที่มีค่าการยืดหยุ่นที่ดี เป็นการช่วยลดปัญหาของแม่น้ าล าคลองได้ 
ทางหนึ่งจึงน ามาสู่งานวิจัยที่มุ่งเน้นการเสนอแนวทางการปรับปรุงสารตัวเติมจากเส้นใยผักตบชวา เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของเส้นใยผักตบชวาให้มีคุณสมบัติที่แข็งแรงมากขึ้น (S. J. Tan และ A. G. Supri, 2016) รายงานว่าการปรับปรุง
พื้นผิวเส้นใยผักตบชวาด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ต่อสมบัติของคอมโพสิต พบว่า  คอมโพสิตที่ผสมเส้นใยที่ผ่านการ
ปรับปรุงด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้ค่าความทนทานต่อแรงดึง มอดูลัสและ อุณหภูมิหลอมเหลว สูงกว่าคอมโพสิต 
ที่ผสมเส้นใยที่ไม่ผ่านการปรับปรุง และพบว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์สามารถก าจัด เฮมิเซลลูโลส และ ลิกนินในเส้นใย
ผักตบชวาได้ (H. Kargarzadeh et al., 2015) รายงานว่าการปรับสภาพพื้นผิวของเส้นใยเซลลูโลสที่ได้จาก 
ต้นปอแก้ว โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในการก าจัดลิกนินออกจากเส้นใย ท าการย่อยเส้นใยปอแก้วให้มีขนาดเล็กลง
ด้วยกรดซัลฟิวริก เตรียมให้อยู่ในรูปของ Nanocrystals เมื่อน าไปทดสอบสมบัติเชิงกลและความเข้ากันทางสัณฐาน
วิทยาพบว่า เส้นใยที่มีการปรับปรุงพื้นผิวมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีกว่าเส้นใยที่ไม่ได้ปรับปรุงพื้นผิวและเส้นใยที่ปรับปรุง
พื้นผิวมีการกระจายตัวได้ดีในเมทริกซ์พอลิเมอร์ เมื่อท าการแปรปริมาณของเส้นใยที่ 2, 4, และ 6 phr พบว่า มีค่า
มอดูลัสและความทนทานต่อแรงกระแทกดีขึ้น   นอกจากนี้ (M. Abdelmouleh et al., 2004) รายงานว่า 
การปรับปรุงพื้นผิวซิลิกาด้วยไซเลนเลน 69 โดยละลายไซเลนในเอทานอลและกวนเป็นเวลา 30 นาที โดยคงที่
ปริมาณซิลิกาที่ 20 phr พบว่า การปรับปรุงพื้นผิวซิลิกาท าให้สมบัติเชิงกลดีขึ้น ก ามะถันในโมเลกุลของไซเลน 
ยึดเกาะกับโมเลกุลของยางเป็นผลท าให้เพิ่มความหนาแน่นในการเชื่อมโยงของยางวัลคาไนซ์ ซึ่งยืนยันด้วยการ
เพิ่มข้ึนของ 200 % มอดูลัส และ ความทนทานต่อแรงดึง ตามปริมาณความเข้มข้นของไซเลน 

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเส้นใยผักตบชวาสามารถน ามาเตรียมเป็นสารเสริมแรงในพอลิเมอร์ได้และ
การปรับปรุงพื้นผิวเส้นใยผักตบชวาโดยการก าจัดลิกนินด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และการย่อยเส้นใยให้มีขนาดเล็กลง
ด้วยกรดซัลฟิวริกท าให้สมบัติเชิงกลของคอมโพสิตดีขึ้นและไซเลน 69 ช่วยในการเชื่อมโยงของยางวัลคาไนซ์  
การปรับปรุงเส้นใยก่อนเติมลงไปในคอมโพสิตจึงเป็นทางเลือกส าคัญ ในการน ามาท าเป็นสารตัวเติมในยางธรรมชาติ 
ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงศึกษาผลของการปรับปรุงเส้นผักตบชวาก่อนเติมลงไปในยางธรรมชาติเพื่อเตรียมเป็นแผ่นยาง  
ปูพื้น โดยมีการศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของคอมโพสิตเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และประสิทธิภาพ
ของเส้นใยผักตบชวาที่จะใช้เป็นสารตัวเติมในการเตรียมแผ่นยางปูพื้น ยางแผ่นปูพื้นเริ่มเป็นที่นิยมน ามาใช้ทดแทน
วัสดุแข็ง เช่น คอนกรีต กระเบื้อง เนื่องจากมีราคาถูก ติดตั้งและขนย้ายได้สะดวก สามารถน าไปใช้งานเพื่อป้องกัน
การลื่น รับแรงกระแทก ลดการเสียดสี เช่น ยางแผ่นปูพื้นเพื่องานปศุสัตว์ ยางแผ่นปูพื้นในอาคารโรงงาน ยางแผ่น  
ปูพื้นออกก าลังกาย เป็นต้น งานวิจัยนี้ยังเป็นข้อมูลพื้นฐานในการน ายางพาราไปผลิตเป็นบล๊อกยางปูพื้นกันกระแทก
ด้วย 
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วิธีการวิจัย 
การแยกเส้นใยเซลลูโลส 

น าผักตบชวามาล้างท าความสะอาด ตัดให้มีขนาดประมาณ 1 นิ้ว ปริมาณ 50 กรัม เติมน้ า 500 มิลลิลิตร 
น ามาปั่นให้ละเอียดจนมองเห็นเส้นใยที่แตกออกจากกัน น าไปล้างน้ าเพื่อก าจัดคลอโรฟิลล์ อบที่อุณหภูมิ 60  
องศาเซลเซียส จนแห้ง  
การก าจัดลิกนิน 

ชั่งเส้นใยเซลลูโลส 5 กรัม เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมล /ลิตร  300 มิลลิลิตร ต้มที่อุณหภูมิ  
80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นน าเส้นใยเซลลูโลสมาล้างจน pH เป็นกลาง น าไปอบที่อุณหภูมิ  
60 องศาเซลเซียส จนแห้ง  
การฟอกเส้นใย 
 ชั่งเส้นใยเซลลโูลสที่ผา่นการก าจัดลิกนิน 5 กรัม เติมสารละลายไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น 1.5% ปริมาตร 
100 มิลลิลิตร กวนและแช่เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นน าเสน้ใยเซลลูโลสมาลา้งจน pH เป็นกลาง น าไปอบที่อุณหภูม ิ
60 องศาเซลเซียส จนแห้ง 
การเตรียมยางคอมปาวด์ 

ในการศึกษาผลของปริมาณสารตัวเติมต่อสมบัติของยางวัลคาไนซ์ การเตรียมยางคอมปาวด์ท าได้โดยการ
น ายางแผ่นดิบ มาบดผสมเข้ากับสารเคมีต่างๆ ด้วยเคร่ืองบดผสมยางแบบปิด (Barbender) ดังตารางที่ 1  

 
 ตารางที่ 1 สูตรยางคอมปาวดแ์ปรปริมาณสารตัวเติม 
 

Ingredients Amounts )phr( 

Rubber )NR( 100 
Stearic acid 2 
Zinc oxide 5 

Fillers )water hyacinth fiber( 0, 2, 4, 6 
Wing stay L 2 

CBS 0.5 
Sulphur 2.5 

 
น ายางคอมปาวด์ที่ ได้ไปทดสอบหาค่า Scorch time (t5), Cure time (tc) ด้วยเครื่อง Moving die 

rheometer ที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส 
 

การทดสอบสมบัติเชิงกลของยางวัลคาไนซ์ 
น ายางคอมปาวด์มาตัดให้มีรูปร่างและน้ าหนักที่เหมาะสมกับแม่พิมพ์แบบต่างๆ ใส่ยางลงในแม่พิมพ์  

แล้วน าไปวัลคาไนซ์ด้วยเครื่อง Compression molding ที่อุณหภูมิ 160 องศาเซลเซียส ซึ่งระยะเวลาในการ
น าไปวัลคาไนซ์ขึ้นอยู่กับยางแต่ละสูตรที่หาได้จากเครื่อง Moving die rheometer หลังจากนั้นน ายางที่ผ่านการ 
วัลคาไนซ์ไปตัดชิ้นทดสอบ น าชิ้นทดสอบไปศึกษาสมบัติเชิงกลด้วยเครื่อง Universal testing machine ดึงด้วย
ความเร็ว 500 มิลลิเมตรต่อนาที วัดค่า มอดูลัสระยะยืดที่ 300% ความทนทานต่อแรงดึง ค่าระยะยืด ณ จุดขาด  
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ผลการวิจัย 
เส้นใยผักตบชวา 

เส้นใยผักตบชวามีลักษณะเป็นสีน้ าตาล ดังรูปที่  1 (a) เมื่อน าเส้นใยมาท าการก าจัดลิกนินและฟอกขาว 
พบว่าเส้นใยมีลักษณะยุ่ย ขนาดเล็กลงและมีสีขาวมากข้ึน ดังรูปที่ 1 (b) 

  
 

  
 
 
 
                                           
     a                                                 b 

รูปที่ 1  ลักษณะทางกายภาพ (a) เส้นใยผักตบชวา (b) เส้นใยผักตบชวาที่ผา่นการก าจัดลิกนนิและฟอกขาว 
 

สมบัติเชิงกลของคอมโพสิต 
ความแข็ง 
 ความแข็ง คือ ความต้านทานต่อแรงกด การขัดสี การกลึงของวัสดุ การวัดความแข็งของยาง คือ  
ใช้แรงกดเข็ม หรือโลหะกลมไปลงบนผิวยางและค่อยวัดรอยยุบตัวนั้น แต่เนื่องจากว่ายางเป็นวัสดุยืดหยุ่น ดังนั้น 
การวัดรอยยุบตัวจะต้องกระท าขณะที่ยังคงแรงกดนั้นไว้ ค่าความแข็งของยางกัม (ยางที่ไม่มีการเติมเส้นใย)  เท่ากับ 
36.8 Shore A เมื่อท าการเติมเส้นใยผักตบชวาที่ผ่านการฟอกขาวโดยแปรปริมาณเส้นใยผักตบชวา  2, 4 และ 6 
phr พบว่าเมื่อเติมปริมาณเส้นใยผักตบชวาท าให้มีค่าความแข็งเพิ่มขึ้น 13.0-24.2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับยางกัม 
และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใย ดังนั้นค่าความแข็งที่เพิ่มขึ้น มีผลมาจากการเติมสารตัวเติม  
ลงในยางคอมโพสิต ดังรูปที่ 2 เนื่องจากยางธรรมชาติเป็นวัสดุอ่อนนุ่ม การเติมสารตัวเติมเส้นใยผักตบชวา  
เป็นการลด Total elastomeric content ส่งผลให้ความแข็งของยางผสมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ (ผกามาศและกิตติพงษ์, 2559) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการน าขุยมะพร้าวมาใช้เพื่อเสริมความทนทาน 
ต่อแรงดึงของผลิตภัณฑ์แผ่นยางธรรมชาติแล้วพบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณขุยมะพร้าวมากขึ้น ความแข็งของคอมโพสิต  
มีค่ามากข้ึน ยางแผ่นปูพื้นที่เตรียมได้มีค่าความแข็งสูงสุดที่ปริมาณเส้นใย 6 phr คือ 45.7 ซึ่งมีค่าความแข็งใกล้เคียง
กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้นที่ก าหนดค่าความแข็งเท่ากับ 46-55 Shore A (M. Karina et al., 
2007) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ค่าความแข็งของยางคอมโพสิตที่เติมเส้นใยผักตบชวาทีผ่่านการฟอกขาวที่ปริมาณตา่งๆ 
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ค่ามอดูลัสที่ระยะยืด 300% 
  ค่ามอดูลัส คือ ความเค้นที่ต้องใช้ในการยืดยางให้ได้ค่าการยืดตัวตามที่ก าหนดไว้ มอดูลัสที่ระยะยืด 300% 
ของคอมโพสิตที่เติมปริมาณเส้นใยที่ 0, 2, 4 และ 6 phr มีค่าเท่ากับ 1.37, 1.86, 2.14 และ 1.88 MPa ตามล าดับ 
จะเห็นว่าเมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยมากขึ้น ค่ามอดูลัสที่ระยืด 300% มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยมีค่าสูงสุดที่ปริมาณเส้นใย  
4 phr โดยมีค่าสูงกว่ายางกัมถึง 56.2 % ซึ่งบอกถึงความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างของคอมโพสิต เนื่องจาก 
การกระจายตัวของเส้นใยในยางเนื้อหลัก ท าให้เกิดความเหนียวและความยืดหยุ่นคืนตัวได้ สามารถทนทาน  
ต่อแรงดึงได้มากขึ้น (S. J. Tan และ A. G. Supri, 2016) เพื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยที่ 6 phr มีค่าลดลง อาจเป็นผล
เนื่องมาจากเมื่อเติมเส้นใยในปริมาณที่มากเกินไป จึงท าให้เส้นใยเกิดการยึดเกาะกัน  ส่งผลให้ค่ามอดูลัสที่ระยะยืด 
300% มีแนวโน้มลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ค่ามอดูลัสที่ระยะยืด 300% ของยางคอมโพสิตที่เติมเส้นใยผักตบชวาที่ผา่นการฟอกขาวที่ปริมาณต่าง ๆ 
 

ความทนทานต่อแรงดึง 
ความทนทานต่อแรงดึง คือ ค่าแรงดึงสูงสุดต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หรือค่าความเค้นสูงสุดที่ใช้ในการดึงชิ้น

ทดสอบมาตรฐานจนขาดที่อัตราการดึงคงที่ ซึ่งมีหน่วยเป็น MPa หรือ N/mm2 ความทนทานต่อแรงดึงของ 
คอมโพสิตที่เติมเส้นใยผักตบชวาที่ผ่านการฟอกขาวปริมาณ 0, 2, 4 และ 6 phr มีค่าเท่ากับ 6.96, 16.92, 12.70 
และ  9.43 MPa ตามล าดับ ดังรูปที่ 4 จะเห็นว่ายางที่เติมเส้นใยมีค่าความทนทานต่อแรงดึงมากกว่ายางกัม 
โดยเฉพาะเมื่อเติมเส้นใยในปริมาณ 2 phr ความทนทานต่อแรงดึงมีค่าเพิ่มถึง 143.10 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจาก 
การที่ผิวเส้นใยผักตบชวาผ่านการปรับปรุงพื้นผิวท าให้สามารถยึดเหนี่ยวกับยางได้ดีมากขึ้น แต่เมื่อเพิ่มปริมาณ  
เส้นใยเพิ่มมากขึ้น ความทนทานต่อแรงดึงของคอมโพสิตมีแนวโน้มลดลง อาจเนื่องมาจากเมื่อปริมาณเส้นใย 
เพิ่มมากขึ้น  เกิดการกระจายตัวไม่ดี จึงอาจท าให้เส้นใยมีการจับตัวกัน ท าให้เกิดจุดบกพร่องในชิ้นงานท าให้แรงตา้น
การดึงลดต่ าลงเมื่อปริมาณเส้นใยเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (T. Lu et al., 2013) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงเส้นใยจากต้นไผ่ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์และใช้ไซเลนเป็นสารตัวประสานก่อนน าไปประยุกต์ใช้ 
ในคอมโพสิต พบว่า เมื่อผสมเส้นใยความทนทานต่อแรงดึงของคอมโพสิตมีค่าเพิ่มขึ้นและเมื่อเติมปริมาณเส้นใย  
ในปริมาณที่มากขึ้นค่าความทนทานต่อแรงดึงมีค่าลดลง ยางแผ่นปูพื้นที่เตรียมได้มีค่าความทนทานต่อแรงดึง 
อยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้นที่ก าหนดค่าความทนทานต่อแรงดึงไม่น้อยกว่า 4 MPa 
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/222/4.PDF) 
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รูปที่ 4 ค่าความทนทานต่อแรงดึงของยางคอมโพสิตที่เติมเส้นใยผักตบชวาทีผ่่านการฟอกขาวที่ปริมาณตา่งๆ 
 
ระยะยืด ณ จุดขาด 
  ระยะยืด ณ จุดขาด คือระดับการยืดตัว ณ จุดขาดของชิ้นทดสอบ มีค่าอยู่ในช่วง 100% ถึงมากกว่า 
1000% ขึ้นอยู่กับชนิดชนิดของยางและสูตรการผสมสารเคมี ระยะยืด ณ จุดขาดของคอมโพสิตที่เติมปริมาณเส้นใย 
0, 2, 4 และ 6 phr มีค่าเท่ากับ 643, 778, 719 และ 688 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จะเห็นว่าระยะยืด ณ จุดขาดมีค่า
เพิ่มมากขึ้นเมื่อเพิ่มเส้นใยที่ 2 phr แต่ระยะยืด ณ จุดขาดมีแนวโน้มลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของเส้นใย อย่างไรก็ตาม
ยางคอมโพสิตที่เติมเส้นใยผักตบชวาที่ผ่านการฟอกขาวมีค่าระยะยืด ณ จุดขาด มากกว่ายางกัม ดังรูปที่  5 เมื่อ 
เพิ่มปริมาณเส้นใยผักตบชวาลงคอมโพสิตในปริมาณที่สูงขึ้นท าให้ค่าระยะยืด ณ จุดขาดลดลง อาจเป็นผล
เนื่องมาจากเส้นใยผักตบชวามีสมบัติแบบ Hydrophilic ส่วนยางธรรมชาติเป็นสารที่ไม่มีขั้ว ท าให้พันธะระหว่าง
ผิวสัมผัสของเส้นใยกับยางเนื้อหลักมีน้อย ส่งผลให้วัสดุคอมโพสิตยืดตัวได้น้อยจึงแตกหักได้ (M. Karina et al., 
2007) ยางแผ่นปูพื้นที่เตรียมได้มีค่าระยะยืด ณ จุดขาด อยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้นที่
ก าหนดค่ า ระยะยื ด  ณ จุ ดขาด  ไม่น้ อยกว่ า  150 เปอร์ เซ็ นต์  ) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม  ,
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/222/4.PDF( 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ค่าระยะยืด ณ จดุขาดของยางคอมโพสิตที่เติมเสน้ใยผักตบชวาที่ผา่นการฟอกขาวที่ปรมิาณต่างๆ 
 

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

0 2 4 6

Elo
ng

at
ion

 at
 b

re
ak

 (%
)

Fiber contents (phr)

0

5

10

15

20

0 2 4 6

Te
ns

ile
  s

tre
ng

th
  (

MP
a)

Fiber contents (phr)



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

 
 

126 

การกระเด้งกระดอน 
 การกระเด้งกระดอนของยางคอมโพสิตที่เติมปริมาณเส้นใย 0, 2, 4 และ 6 phr มีค่าเท่ากับ 85.88, 
83.38, 81.59 และ 83.78 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ จะเห็นว่าเมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยมากขึ้น ค่าการกระเด้งกระดอน  
จะมีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ดังรูปที่ 6 ทั้งนี้เนื่องมาจากความแข็งของแผ่นยางปูพื้นมีความแข็งใกล้เคียงกัน  
นั่นคือปริมาณเส้นใยไม่ค่อยมีผลต่อการกระเด้งกระดอนของยางคอมโพสิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ค่าการกระเด้งกระดอนของยางคอมโพสิตที่เติมเส้นใยผกัตบชวาที่ผา่นการฟอกขาวทีป่ริมาณต่างๆ 

การทนต่อการขัดถู 
 การทนต่อการขัดถู คือ ความสามารถของพื้นผิววัสดุในการต้านทานการสึกหรอ อันเนื่องมาจาก  
การสัมผัสเสียดสีกันที่สามารถวิเคราะห์จากปริมาตรของตัวอย่างที่หายไป โดยยางที่มีปริมาณของตัวอย่างสูญเสีย 
ไปมากหลังจากขัดถูจะมีค่าปริมาตรสูญเสีย (Abrasion loss) มาก แสดงว่ายางชนิดนั้นมีการทนต่อขัดถูต่ า  
ค่าปริมาตรสูญเสียของยางคอมโพสิตที่เติมปริมาณเส้นใย 0, 2, 4 และ 6 phr  มีค่า เท่ากับ 68, 77, 75 และ 77 
ลูกบาศก์มิลลิลิตร ตามล าดับ ดังรูปที่ 7 จะเห็นว่าเมื่อเติมเส้นใยลงในคอมโพสิต ค่าปริมาตรสูญเสียเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับยางกัม เมื่อเพิ่มปริมาณเส้นใยมากขึ้น ค่าปริมาตรสูญเสียมีค่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ
ปริมาณเส้นใยไม่มีผลต่อการทนต่อการขัดถูของยางคอมโพสิต ยางแผ่นปูพื้นที่เตรียมได้มีค่าปริมาตรสูญเสียอยู่ใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้นที่ก าหนดค่าปริมาตรสูญเสีย ไม่เกิน 500  ลูกบาศก์มิลลิลิตร  
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ,http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/222/4.PDF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ค่าปริมาตรสูญเสยีของยางคอมโพสิตที่เติมเส้นใยผักตบชวาที่ผา่นการฟอกขาวทีป่ริมาณต่าง ๆ 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 สมบัติเชิงกลของยางคอมโพสิตที่เติมเส้นใยผักตบชวาที่ผ่านการฟอกขาวดีกว่ายางกัม นอกจากนี้ 
ค่ามอดูลัสที่ระยะยืด 300% ความทนทานต่อแรงดึงมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อปริมาณเส้นใยที่ผ่านการฟอกขาวมากขึ้น 
อาจเนื่องมาจากการฟอกขาวท าให้อนุภาคของเส้นใยเล็กลง ท าให้การกระจายตัวดีขึ้น เส้นใยสามารถดูดซับสายโซ่
โมเลกุลของยางมากขึ้นที่พื้นผิวของเส้นใย เป็นการเพิ่มจุดเชื่อมโยงทางกายภาพ (Physical crosslinking points) 
ระหว่างเส้นใยและยาง ส่งผลให้การเลื่อนผ่านของสายโซ่โมเลกุลของยางที่พื้นผิวของเส้นใยท าได้ยากมากในขณะดึง 
ส่งผลให้ค่าความแข็งมอดูลัสที่ระยะยืด 300% ความทนทานต่อแรงดึงมีค่าสูงขึ้น เมื่อปริมาณเส้นใยเพิ่มขึ้น  
(B. Zhong et al., 2007) ยางแผ่นปูพื้นที่เตรียมได้มีค่าความแข็งใกล้เคียงกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
แผ่นยางปูพื้น  ความทนทานต่อแรงดึ ง  ระยะยืด ณ จุดขาด  การทนทานต่อการขัดถูอยู่ ในมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้น อย่างไรก็ตามต้องมีการทดสอบการยุบตัวเนื่องจากแรงอัด การเร่งการเสื่อม
อายุ และพัฒนาสูตรให้มีค่าความแข็งเพิ่มมากข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส าหรับการสนับสนุนในด้านเครื่องมือและวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี 
(PERCH-CIC)  
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] ผกามาศ ชูสิทธิ์ และกิตติพงษ์ สุวีโร. (2559). Use coconut flakes as reinforced fiber of natural 

rubber plate products. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, กรุงเทพมหานคร. 
[2]  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แผ่นยางปูพื้น มอก. 2377-2559. (2559). ประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม. สืบค้นเมื่อ7 มิถุนายน, 2561, จาก  
   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/222/4.PDF 
[3] สมพงษ์ พิริยายนต์, กิตติศักดิ์ บัวศรี และประยูร สุรินทร์. (2559). การศึกษาและพัฒนาการผลิตแผ่นปูพื้น

ลานกิจกรรมจากการผสมน้้ายางและเส้นใยอัดจากผักตบชวาผสมด้วยเศษอนุภาคจากยางใน
รถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว. รายงานการวิจัย,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, กรุงเทพมหานคร. 

[4]  สวีณา พลพืชน์. (2556). วิกฤตยางพารา. สืบค้นเมื่อ11 พฤษภาคม, 2561, จาก  
   http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/356454 
[5] B. Zhong, Z. Jia, D. Hu, Y. Luo, D. Jia. (2015). Reinforcement and reinforcing mechanism of 

styrene–butadiene rubber by antioxidant-modified silica. Composites: Part A, 78 (2015), 
303–310. 

[6] H. Kargarzadeh, R.M. Sheltami, I. Ahmad, I. Abdullah, A. Dufresne )  .2 0 1 5. (  Cellulose 
nanocrystal reinforced liquid natural rubber toughened unsaturated polyester. Effects of 
filler content and surface treatment on its morphological, thermal, mechanical, and 
viscoelastic properties. Polymer, 71 )2015( ,  51-59.  

[7] M. Abdelmouleh, S. Boufi, M. Belgacem, A. Duarte, A.B. Salah, A. Gandini.  ( 2 0 0 4 ) . 
Modification of cellulosic fibres with functionalised silanes: development of surface 
properties. International Journal of Adhesion and Adhesives, 24(1), 43-54. 

[8] M. Karina, H. Onggo, A. Syampurwadi. (2007). Physical and Mechanical Properties of Natural 
Fibers Filled Polypropylene. The Journal of biological sciences, (72),  393-396.  

http://dl.parliament.go.th/handle/lirt/356454


ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

 
 

128 

[9] S. Tan, A. Supri.  ( 2 0 1 6 ) .  Properties of low-density polyethylene/natural  rubber/water  
hyacinth fiber composites: the effect of alkaline treatment. Polymer Bulletin, 7 3 ( 2 ) ,  
539-557. 

[10] T. Lu, M. Jiang, Z. Jiang, D. Hui, Z. Wang, Z. Zhou. (2013). Effect of surface modification of 
bamboo cellulose fibers on mechanical properties of cellulose/epoxy composites. 
Composites Part B: Engineering, 51(2013), 28-34. 

  



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

129 

การศึกษารูปแบบการจับและอันตรกิริยาที่ส าคัญของสารอนุพันธ์ Pyrrolyl Benzohydrazide 
โดยใช้ระเบียบวิธีการค านวณโมเลกุลาร์ด๊อกกิ้งและการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล 

Elucidating of Binding Modes and Crucial Interactions of Pyrrolyl Benzohydrazide 
using Molecular Docking Calculations and Molecular Dynamic Simulations Approaches 
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บทคัดย่อ 

 M. tuberculosis เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุหลักในการเกิดวัณโรคซึ่งมี Enoyl ACP reductase (ENR) 
หรือ InhA เป็นเอนไซม์ส าคัญในการสังเคราะห์กรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบหลักของแบคทีเรีย ดังนั้นเอนไซม์ InhA 
จึงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อยับยั้งวัณโรค ปัจจุบันมียาไอโซไนอะซิด เป็นยายับยั้ง M. tuberculosis แต่พบว่า
เมื่อใช้ยาไอโซ -ไนอะซิดต่อเนื่องจะเกิดการดื้อยาซึ่งสาเหตุ เกิดจากการกลายพันธุ์ของ KatG งานวิจัยนี้ 
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของตัวยับยั้งเอนไซม์ InhA โดยมีอนุพันธ์ของ Pyrrolyl benzohydrazide 
เป็นพื้นฐานและใช้วิธีโมเลกุลาร์ด๊อกกิ๊งเพื่อศึกษาอันตรกิริยาระหว่างสารกลุ่มยับยั้งกับ InhA เป้าหมาย ซึ่งพบว่า 
สารยับยั้งเกิดอันตรกิริยากับกรดอะมิโนใน InhA ได้แก่ พันธะไฮโดรเจนที่ Pro156 Tyr158 Ala198 Val203 และ
โคแฟกเตอร์ NAD+ และพันธะไพซึ่งเป็นอันตรกิริยาที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างสารกลุ่มยับยั้งและโมเลกุล 
InhA ได้และใช้วิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุลเพื่อศึกษาโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่ท าให้
โครงสร้างเสถียรที่สุด ซึ่งจากการวิเคราะห์ร่วมกันสามารถน ามาออกแบบโครงสร้างใหม่เพื่อยับยั้งเอนไซม์ InhA  
ได้อย่างสมเหตุสมผล 
 
ค าส าคัญ  : วัณโรค  โมเลกุลาร์ด๊อกก๊ิง  วิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกลุ  

 
Abstract 

  M. tuberculosis is a cause of tuberculosis. The Enoyl ACP reductase (ENR) or InhA. InhA is 
an important enzyme for synthesis fatty acid of a bacteria cell. Nowadays, isoniazid (INH) is a drug 
target for treatment of active tuberculosis infections, but mutation of KatG to resistance INH. In this 
study, molecular docking calculations and molecular dynamic simulations were applied to 
elucidate the binding modes and crucial interactions between pyrrolyl benzohydrazide derivatives 
in InhA binding pocket. The obtained results provided that hydrogen bond interaction between 
ligand and Pro156, Tyr158, Ala198, Val203 and NAD+ cofactor. Moreover, pi-pi interaction was 
improved the binding affinity of inhibitors in InhA binding site. The integrated results obtained from 
this study aided by the rational design of new and more potent InhA inhibitors. 
  
Keywords  :  Tuberculosis, Molecular Docking Calculations, Molecular Dynamics Simulations   
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บทน า 
 วัณโรค (tuberculosis) ถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันดับสองของโลก โดยในประเทศไทยมีผู้ป่วยวัณโรค  
มากที่สุด  1 ใน 14 ประเทศของโลกและมีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ค่าเฉลี่ยสูงกว่าโลกถึง 1.3 เท่า 
และคาดว่าผู้ป่วยรายใหม่ที่มีประมาณ 120,000 รายต่อปีจะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 12,000 (konkao,  
http:// www. konkao.net/read.php?id=26124) ซึ่งการเสียชีวิตที่มาจากหลายปัจจัยทั้งด้านการเข้าไม่ถึงการ
บริการรักษาและการรักษาที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอเนื่องจากเกิดการดื้อยา 

วัณโรคมีสาเหตุหลักจาก Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สามารถ
เจริญได้ดีในระบบทางเดินหายใจจึงมักพบวัณโรคในปอด [He X et al. (2007)] รายงานว่า M. tuberculosis  
เป็นแบคทีเรียที่มีผนังเซลล์หนาที่ประกอบไปด้วยกรดไมโคลิก (mycolic acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันที่ใช้เอนไซม์ Enoyl 
ACP reductase (ENR) หรือ InhA ในการสังเคราะห์กรดไขมันเหล่านี้  ปัจจุบันในการรักษาวัณโรคใช้ยา 
ไอโซไนอะซิด  (isoniazid, INH) ที่ท างานร่วมกับ KatG เพื่อยับยั้งการสังเคราะห์กรดไขมัน [Gaurava S. et al. 
(2017)] รายงานว่าเมื่อใช้ยาไอโซไนอะซิดต่อเนื่องจะท าให้เกิดการดื้อยาในผู้ป่วยโดยมีสาเหตุจากการกลายพันธุ์ 
ของยีนที่ใช้สังเคราะห์เอนไซม์ InhA และการกลายพันธุ์ของ KatG ส่งผลให้การเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาและ 
อะมิโนของเอนไซม์ลดลง ดังนั้นเมื่อทราบถึงสาเหตุของการดื้อยาจึงท าให้สามารถน ามาออกแบบและพัฒนา 
สารยับยั้ง InhA ได้  

[Shrinivas D. J. et al. (2017)] รายงานว่ายาไอโซไนอะซิดเป็นกลุ่มยาที่มีอนุพันธ์ของ Pyrrolyl benzo-
hydrazide เป็นพื้นฐาน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงน าโครงสร้างกลุ่มอนุพันธ์ของ Pyrrolyl benzohydrazide  
มาศึกษาคุณสมบัติเพื่อออกแบบและพัฒนาส าหรับเป็นโมเลกุลสารยับยั้ง InhA โดยคุณสมบัติที่ศึกษา ได้แก่ 
การศึกษาอันตรกิริยาด้วยวิธีโมเลกุลาร์ด๊อกกิ๊ง (molecular docking calculations) และศึกษาการจ าลองแบบ 
ทางพลวัตเชิงโมเลกุล (molecular dynamics simulation) เพื่อศึกษาโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาที่ท า
ให้โครงสร้างเสถียรที่สุด  ซึ่งจากผลการศึกษาคาดว่าจะน าไปสู่การออกแบบสารตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพและยับยั้ง
การดื้อยาได้ 
 
วิธีการวิจัย 

1. น าโครงสรา้งของอนุพันธ ์pyrrolyl benzohydrazide จ านวน 53 โครงสร้างจากการทบทวนวรรณกรรม
และเลือกโครงสร้างทีไ่ด้ค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งทีด่ีและเหมาะสมที่แสดงดังตารางที่ 1 

2. ศึกษาแบบจ าลองเชิงโมเลกุลโครงสร้าง 3 มิติ โดยใช้ GaussView 5.0.8 program  
3. ท าการปรับเสถียรโครงสร้าง 3 มิติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างสารโดยใช้ Gaussian program 

และเข้าสู่การท าโมเลกุลาร์ด็อกก๊ิงโดยใช้โปรแกรม Autodock 4.2 (PDB code: 2X23) 
4. วิเคราะห์อันตรกิริยาของโครงสร้างจากตารางที่ 1 และเลือกโครงสร้างทีไ่ด้เปอร์เซ็นต์การยับยั้งทีสู่ง 

กลางและต่ ามาพิจารณาความแตกต่างของอันตรกิริยาเพื่อน าไปออกแบบโมเลกุลตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
5. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เสถียรที่สุดที่เวลาต่างๆ ด้วยโปรแกรม AMBER12 โดยที่โครงสร้าง         

ของเอนไซม์เป้าหมายที่จับกับสารยับยั้งจากระเบียบวิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุลนี้ได้ท าการศึกษาระบบ
ที่ศึกษาเป็นแบบ canonical โดยที่ตลอดเวลาการศึกษาทั้งหมดได้ก าหนดให้ปริมาตรของระบบคงที่และอุณหภูมิ
คงที่ที่ 300 เคลวิน เป็นตัวควบคุม โดยใช้ ff03 ส าหรับพารามิเตอร์ที่อธิบายโปรตีน ใช้ RESP จากการค านวณโดยวธิี 
M062X/6-31G* โมเลกุลของน้ าชนิด TIP3P ได้ถูกเติมเข้าไปในทุกระบบที่ใช้ในการศึกษาวิธีการจ าลองแบบทาง
พลวัตเชิงโมเลกุลในการก าหนด สนามแรงของลิแกนด์และได้มีการก าหนด non-bonded cutoff ให้มีค่าเท่ากับ  
10 Å และใช้ SHAKE method ช่วยในการ constrain อะตอมทั้งหมด ส าหรับ time step ที่ใช้มีค่าเท่ากับ 2 fs  
ค่าพลังงานในการจับของสารยับยั้งที่จับกับเอนไซม์เป้าหมาย ค านวณโดยระเบียบวิธี MM-PBSA 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=He%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17723305
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ตารางที่ 1 โครงสร้างของอนุพันธ์ pyrrolyl benzohydrazide  

Comp. โครงสร้าง 
% 

Inhibition 
at 50 µM 

1 
 

63 

2 
 

32 

3 
 

50 

4 
 

42 
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11 
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12 

7 
 

18 
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25 
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21 
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10 

11 
 

10 

12 
 

21 

13 
 

37 

14 
 

15 

15 
 

19 

16 
 

34 

17 
 

27 

18 
 

51 

19 
 

57 

20 
 

72 

Comp. โครงสร้าง 
% 

Inhibition 
at 50 µM 
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22 
 

27 
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75 
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76 
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ผลการวิจัย 
1. การศึกษาโดยใช้วิธโีมเลกุลาร์ด๊อกกิ๊ง 

การศึกษาแบบจ าลองเชิงโมเลกุลโดยใช้วิธีโมเลกุลาร์ด๊อกกิ๊งเพื่อท านายลักษณะการวางตัวและการเกิด
อันตรกิริยาของสารยับยั้งกับโมเลกุล InhA  

การเกิดอันตรกิริยาที่กรดอะมิโนต่างๆ โดยอันตรกิริยาที่เกิดได้แก่ พันธะไฮโดรเจนและพันธะโคเวเลนต์  
ซึ่งพันธะไฮโดรเจนเกิดจากสารยับยั้งกับโมเลกุลเป้าหมาย Gly96 Phe97 Met98 Met103 Pro156 Tyr158 
Met161 Ala198 Met199 Val203 Leu218 และโคแฟกเตอร์ NAD+ แสดงดังรูปที่ 1 และการเกิดพันธะโคเวเลนต์
ระหว่างสารยับยั้งกับโมเลกุลเป้าหมายต่าง ๆ ได้แก่ กรดอะมิโน Tyr158 Lys165 Leu218 และ โคแฟกเตอร์  
NAD+ แสดงดังรูปที่ 2  

การเกิดพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bond) พันธะไฮโดรเจนเป็นอันตรกิริยาที่ดึงดูดกันระหว่างอะตอม
ไฮโดรเจนกับอะตอมอ่ืน ๆ ที่มีอิเล็กโทรเนกาติวิตี  (electronegativity) สูงกว่า ซึ่งการพิจารณาการเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนของสารยับยั้งกับกรดอะมิโนของโมเลกุล InhA จากระยะห่างและมุมของพันธะทั้งสอง โดยโครงสร้างที่ 24 
1 และ 5 คือโครงสร้างที่มีค่าการยับยั้งสูง กลางและต่ าตามล าดับโดยโครงสร้างที่ 5 มีค่าการยับยั้งคือ 63 เปอร์เซ็นต์
และพบพันธะไฮโดรเจน 6 พันธะ ระหว่างโครงสร้างที่ 1 และโมเลกุลเป้าหมายดังนี้ อะตอมออกซิเจนของกรด 
อะมิโน Gly96 เกิดพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมไฮโดรเจนโครงสร้างที่ 1 ระยะห่าง 2.478 Å (เส้นสีเขียว) กรดอะมิโน 
Val203 เกิด 3 พันธะไฮโดรเจนระยะห่าง 1.893, 2.491 และ 2.110 Å กับอะตอมออกซิเจนต าแหน่งที่ต่างกัน 
ของโครงสร้างที่ 1 (เส้นสีน้ าเงิน) อะตอมไฮโดรเจนของกรดอะมิโน Leu218 เกิดพันธะไฮโดรเจนกับอะตอม
ออกซิเจนในโครงสร้างที่ 1 ระยะห่าง 1.893 Å (เส้นสีด า) และโคแฟกเตอร์ NAD+ เกิดพันธะไฮโดรเจนจากโครงสรา้ง
ที่ 1 ของอะตอมออกซิเจนและอะตอมไฮโดรเจน ระยะห่าง 2.101 Å (เส้นสีม่วง) แสดงดังรูปที่ 1a การเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนของโครงสร้างที่ 5 ที่มีค่าการยับยั้ง 11 เปอร์เซ็นต์โดยการเกิดอันตรกิริยาแสดงดังรูปที่ 2 พบพันธะ
ไฮโดรเจน 5 พันธะ ดังนี้ กรดอะมิโน Ala198 เกิด 2 พันธะไฮโดรเจนกับโครงสร้างที่ 5 จากอะตอมไฮโดรเจนของ
กรดอะมิโน Ala198 และอะตอมโบรมีนกับอะตอมออกซิเจนของโครงสร้างที่ 5 มีระยะห่าง 2.105 Å และ 2.475 Å 
ตามล าดับ (เส้นสีเขียว) เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างอะตอมไฮโดรเจนของกรดอะมิโน Met199 และอะตอม
ออกซิเจนของโครงสร้างที่ 5 ระยะห่าง 2.361 Å (เส้นสีน้ าเงิน) และอะตอมออกซิเจนทั้ง 2 อะตอมของโคแฟกเตอร์ 
NAD+ เกิดพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมไฮโดรเจนและอะตอมโบรมีนของโครงสร้างที่ 5 ระยะห่างคือ 2.138 Å  
และ 2.353 Å ตามล าดับ (เส้นสีด า) และโครงสร้างที่ 24 คือโครงสร้างที่มีค่าการยับยั้งในกลุ่มสูง คือ 76 เปอร์เซ็นต์ 
และพบพันธะไฮโดรเจนทั้งหมด 10 พันธะ แสดงดังรูปที่ 1c โครงสร้างที่ 24 เกิดพันธะไฮโดรเจนกับกรดอะมิโน 
Phe97 ระหว่างอะตอมไฮโดรเจนและอะตอมคลอรีนระยะห่าง 1.743 Å (เส้นสีเขียว) อะตอมไฮโดรเจนของกรด 
อะมิโน Met98 เกิดพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมคลอรีนของโครงสร้างที่ 24 ระยะห่าง 2.058 Å (เส้นสีน้ าเงิน)  
กรดอะมิโน Met103 ที่อะตอมไฮโดรเจนเกิดพันธะไฮโดรเจนกับโครงสร้างที่ 24 ของอะตอมคลอรีนระยะห่าง 2.096 
Å (เส้ นสี ด า ) อะตอมออกซิ เจนของกรดอะมิ โน  Pro156 เกิ ดพันธะ ไฮโดร เจนกับอะตอมไฮโดรเจน 
ของโครงสร้างที่ 24 ระยะห่าง 2.383 Å (เส้นสีม่วง) การเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างอะตอมไฮโดรเจนของกรด 
อะมิโน Tyr158 และอะตอมออกซิเจนของโครงสร้างที่ 24 ระยะห่าง 1.225 Å (เส้นสีส้ม) อะตอมไฮโดรเจนของ
กรดอะมิโน Met161 เกิดพันธะไฮโดรเจนระยะห่าง 2.339 Å กับอะตอมคลอรีนของโครงสร้างที่ 24 (เส้นสีชมพู) 
อะตอมไฮโดรเจนของกรดอะมิโน Ala198 เกิดพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมคลอรีนของโครงสร้างที่ 24 ระยะห่าง 
2.150 Å (เส้นสีเหลือง) และโคแฟกเตอร์ NAD+ เกิด 3 พันธะไฮโดรเจนจากอะตอมไฮโดรเจนกับอะตอมออกซิเจน
และอะตอมคลอรีน 2 อะตอมที่ต าแหน่งต่างกัน ระยะห่าง 1.595 2.332 และ 2.276 Å ตามล าดับ (เส้นสีแดง) 
 การวางตัวของสารยับยั้งและโมเลกุล InhA ที่ท าให้เกิดพันธะโคเวนเลนต์ ได้แก่ อันตรกิริยาระหว่าง              
แคทไอออน-พันธะไพ อันตรกิริยาระหว่างพันธะซิกมา-พันธะไพและอันตรกิริยาระหว่างพันธะไพ-พันธะไพ ซึ่งมีเพียง
โครงสร้างที่ 1 และ 24 ที่เกิดพันธะโคเวเลนต์กับกรดอะมิโนและโคแฟกเตอร์ NAD+ ของโมเลกุล InhA แสดง 
ดังรูปที่ 2 โดยโครงสร้างที่ 1 พบอันตรกิริยาจากไอออนบวกของอะตอมไนโตรเจนที่กรดอะมิโน Lys165 กับพันธะ
ไพของวงไพรอล (pyrrole) ในโครงสร้างที่ 1 (เส้นสีเขียว) เกิดพันธะซิกมาของอะตอมไฮโดรเจนในกรดอะมิโน 
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Leu218 และพันธะไพของวงเบนซีน (benzene ring) ของโครงสร้างที่ 1 (เส้นสีน้ าเงิน) และเกิดพันธะไพ-พันธะไพ 
ระหว่างวงเบนซีนของโคแฟกเตอร์ NAD+ และโครงสร้างที่ 1 (เส้นสีด า) แสดงดังรูป 2a และโครงสร้างที่ 24  
เกิดพันธะไพ-พันธะไพจากวงเบนซีนของกรดอะมิโน Tyr158 และโครงสร้างที่ 24 ดังรูปที่ 2b 

 

 

 
รูปที่ 1 การเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างกรดอะมิโนของโมเลกุล InhA และโคแฟกเตอร์ NAD+ กับ  

(a) โครงสร้าง 1 (b) โครงสรา้ง 5 และ (c) โครงสร้าง 24 
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รูปที่ 2 การเกิดพันธะโคเวเลนต์ระหวา่งกรดอะมิโนของโมเลกุล InhA และโคแฟกเตอร์ NAD+ กับ  

  (a) โครงสร้าง 1 และ (b) โครงสร้าง 24 
 
2. การศึกษาวิธีการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล 

ศึกษาโครงสร้างที่เปลี่ยนไปตามเวลาที่สนใจที่ท าให้โครงสร้างเสถียรจากรูปที่ 3 คือโครงสร้าง 24 ที่มีค่า
การยับยั้งอยู่ในกลุ่มสูงและพบว่าเมื่อรันไป 25 นาโนวินาที โครงสร้างได้ค่า RMSD ใกล้เคียงกันนั้นแสดงถึงว่า
โครงสร้างมีความเสถียรและน าโครงสร้างที่ 25 นาโนวินาที มาวิเคราะห์อันตรกิริยาซึ่งคาดว่าเป็นงานที่จะท าต่อไป 

 
รูปที่ 3   ผลการศึกษาการเปลีย่นแปลงของโครงสร้างตามระยะเวลาทีส่นใจ 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการวางตัวโดยวิธีโมเลกุลาร์ด๊อกกิ๊งของสารยับยั้งและโมเลกุลเป้าหมายโดยพิจารณา  
จากโครงสร้างทั้งหมดและน ามาแสดงการวางตัวและอันตรกิริยาของสารยับยั้งตามค่าการยับยั้งเป็นกลุ่มได้แก่  
ค่าการยับยั้งสูง กลางและต่ า ซึ่งพบว่าโครงสร้างที่ 24 ที่ได้ค่าการยับยั้งสูงเกิดอันตรกิริยาทั้งพันธะไฮโดรเจน  
10 พันธะและพันธะไพ-พันธะไพ  1 พันธะ โครงสร้างที่ 1 พบพันธะไฮโดรเจน 6 พันธะและพันธะโคเวเลนต์  
3 พันธะ ซึ่งโครงสร้างที่ 1 ค่าการยับยั้งอยู่ในกลุ่มกลางและโครงสร้างที่ 5 มีค่าการยับยั้งอยู่ในกลุ่มต่ าและพบเพียง
พันธะไฮโดรเจน 5 พันธะเท่านั้น ซึ่งทั้งนี้คาดว่าโครงสร้างที่ 24 มีหมู่แทนที่เมทิล (CH3) เกาะที่วงไพรอลท าให้เกิด
อันตรกิริยาสูงและนอกจากนี้มีอะตอมโบรมีนเกาะที่วงเบนซีน อีกด้วยแต่ในโครงสร้างที่ 5 มีอะตอมโบรมีน
เช่นเดียวกันแต่มีอันตรกิริยาน้อยซึ่งทั้งนี้อาจเกิดจากการวางตัวของโครงสร้างหรือการไม่มีหมู่แทนที่ของเมทิล  
ทั้งนี้ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างที่เวลาสนใจโดยวิธีการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล  ซึ่งพบว่าโครงสร้าง
ที่ 24 เสถียรที่ 25 นาโนวินาที ทั้งนี้จะน าโครงสร้างมาที่ 25 นาโนวินาที มาศึกษาอันตรกิริยาและน าโครงสร้างอ่ืนๆ 
มาศึกษาด้วยวิธีการนี้ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (RSA5980057) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี 
(PERCH-CIC) ส าหรับเงินทุนสนับสนุนทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติส าหรับการสนับสนุน
โปรแกรมและเครื่องมือในการค านวณ  
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] Gaurava S. et al. (2017). Molecular investigation of active binding site of isoniazid (INH) and  
  insight into resistance mechanism of S315T-MtKatG in Mycobacterium tuberculosis.  
  Tuberculosis, 2017(105), 18-27. 
[2] http:// www. konkao.net/read.php?id=26124 (สืบค้นเมื่อ 28/4/2561) 
[3] Shrinivas D. J. et al. (2017). Chemical synthesis and in silico molecular modeling of novel  
  pyrrolyl benzohydrazide derivatives: Their biological evaluation against enoyl ACP  
   reductase (InhA) and Mycobacterium tuberculosis. Bioorganic Chemistry, 2017(75),  
  181-200. 
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1472979216304887#!


ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

 
 

136 

การเตรียมเส้นใยเซลลูโลสจากผักตบชวา 

Preparation of Cellulose Fiber from Water Hyacinth 
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บทคัดย่อ 

 ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสจากก้านผักตบชวาและใบผักตบชวา เพื่อใช้เป็นสารเสริมแรง
ในยางธรรมชาติ การแยกเส้นใยท าได้โดยการปั่นด้วยเครื่องปั่นเอนกประสงค์ เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของเส้นใย  
จากก้านผักตบชวาและใบผักตบชวา เท่ากับ 5.37 และ 6.91% ตามล าดับ สภาวะที่เหมาะสมในการก าจัดลิกนิน คือ 
ใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมลาร์ แล้วต้มที่ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ได้เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของ 
เส้นใยก้านผักตบชวาและใบผักตบชวาเท่ากับ 71.32 และ 60.35% ตามล าดับ หลังจากนั้นน าเส้นใยที่ผ่านการก าจัด
ลิกนินไปเตรียมเป็นนาโนเซลลูโลสโดยการใช้วิธีไฮโดรไลซิสด้วยกรดร่วมด้วยโฮโมจีไนเซชันแรงเฉือนสูง  
ได้เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักนาโนเซลลูโลสที่ได้จากก้านผักตบชวาและใบผักตบชวา เท่ากับ 49.60 และ 46.91 % 
ตามล าดับ หลังจากนั้นเตรียมแผ่นฟิล์มยางคอมโพสิตโดยแปรอัตราส่วนของน้ ายางต่อสารแขวนลอยของเส้นใย  คือ 
10:1, 9:1, 7:3 และ 5:5 พบว่าแผ่นฟิล์มยางคอมโพสิตมีค่าโมดูลัส ค่าความทนทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น แต่ค่าการยืด 
ณ จุดขาดลดลง เมื่อเพิ่มปริมาณนาโนเซลลูโลสเพิ่มข้ึน 
 
ค าส าคัญ  : ผักตบชวา  เสน้ใยเซลลูโลส  ยางคอมโพสิต 

 
Abstract 

   
In this work, we studied the preparation of cellulose fiber from trunk and leaves of water 

hyacinth for using as an additive in natural rubber. Fresh plants were extracted by juice blender. 
The percent yields of fiber from trunk and leaves of water hyacinth are 5.37 and 6.91%, 
respectively. Next, the suitable condition for lignin removal was investigated.  The results showed 
that the suitable condition for lignin removal from trunk and leaves of water hyacinth is using 1M 
NaOH at 60C for 1 hr with the percent yield of 71.32 and 60.35%, respectively. The nanocellulose 
fibers from trunk and leaves of water hyacinth with lignin removal were prepared by acid hydrolysis 
and high shear homogenization with the percent yield of 49.60 and 46.91 %, respectively. After 
that, the rubber composite sheets were prepared by solution casting technique. The ratios of 
natural rubber latex : fiber suspension are 10:0, 9:1, 3:7 and 5:5. Mechanical properties were 
determined. The results showed that modulus and tensile strength trended to be increased 
excepted elongation at break when increasing the amount of nanocellulose fiber. Moreover, the 
mechanical properties of rubber with nanocellulose were improved better than that of cellulose. 
  
Keywords  :  Water Hyacinth, Cellulose Fiber, Rubber Composite  
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บทน า 
 ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติอันดับต้นๆ ของโลกโดยที่ 90  ส่งออกในรูปยางเปอร์เซนต์

ดิบ อีก 10 เปอร์เซนต์ ใช้ภายในประเทศ  เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางส าเร็จรูป อย่างไรก็ตาม  ประเทศไทยต้อง
น าเข้าผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปจากต่างประเทศในแต่ละปีเป็นจ านวนมากๆ ทั้งที่เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออก  
ยางธรรมชาติอันดับต้นๆ ของโลก และผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปที่น าเข้านั้นล้วนแต่ผลิตจากวัตถุดิบที่ประเทศไทย 
เป็นผู้ส่งออก ดังนั้น การพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติแปรรูปขั้นสูง เพื่อรองรับผลผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต  
จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามากขึ้นกว่าในปัจจุบันและสามารถขยายไปสู่การท าธุรกิจยางครบวง จร 
ในอนาคต จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ควรให้ความสนใจ [1] 

ผักตบชวาเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ผักตบชวาเป็นวัชพืชที่ก่อให้เกิดปัญหา
มากมาย เช่น ท าให้กีดขวางการเดินทางของน้ า อัตราการไหลของน้ าจึงลดลง และกีดขวางการระบายน้ า  
ของประตูน้ า อีกทั้งยังท าให้ระบบนิเวศเสียหายซึ่งผักตบชวาสามารถดูดซึมธาตุอาหารที่เป็นตัวการท าให้น้ าเสีย  
แต่เมื่อมีปริมาณมากเกินไปจะส่งผลกระทบกับสิง่มีชีวิตใต้น้ า กล่าวคือ สัตว์ใต้น้ าจะขาดออกซิเจนและตายลง รวมถึง
การบดบังแสงแดดที่เป็นส่วนหนึ่งของการสังเคราะห์แสงของพืชใต้น้ าจะท า ให้พืชเหล่านั้นเน่าและตายไป ดังนั้น 
จึงเกิดน้ าเน่าเสียอย่างง่ายดายรวมทั้งท าลายระบบนิเวศ [2-3] 

นักวิจัยหลายกลุ่มได้น าเอาเส้นใยธรรมชาติมาใช้เป็นสารตัวเติม เช่น ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ และ คณะ 
ศึกษาการเตรียมพอลิเมอร์คอมโพสิตจากยางและปอแก้ว เพื่อเพิ่มความทนทานต่อแรงกระแทก [4] ทศพร ศรีวรกุล 
และ คณะ ศึกษาการเตรียมเส้นใยเซลลูโลสจากเส้นใยมะพร้าวด้วยกระบวนการเคมีเพื่อใช้เป็นสารเสริมแรง  [5] 
รัตนา ตันฑเทอดธรรม และ คณะ ศึกษาการเตรียมและสมบัติของวัสดุคอมโพสิตของยางธรรมชาติกับเส้นใย 
กาบมะพร้าวและปาล์มน ้ามัน พบว่า การผสมเส้นใยทั้งสองชนิดกับยางธรรมชาติ ส่งผลให้ค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 
300% และความแข็งเพิ่มขึ้นตามปริมาณเส้นใย ในขณะที่ความทนทานต่อแรงดึงและความทนทานการฉีกขาด 
มีค่าลดลง โดยพบว่าการผสมเส้นใยปาล์มน้ ามัน ท าให้ค่าโมดูลัสและความแข็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่าเส้นใย 
กาบมะพร้าว [6] 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาการปรับปรุงพื้นที่ผิวของเส้นใยเซลลูโลสจากธรรมชาติ คือ ก้านและ  
ใบผักตบชวาเพื่อลดวัชพืชซึ่งมีปริมาณมากและน าไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ โดยศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสม
ในการก าจัดลิกนินและเตรียมเส้นใยเซลลูโลสให้อยู่ ในระดับนา โน (Nanocellulose)  โดยวิธี ไฮโดรไลซิส 
ด้วยกรดร่วมด้วยการโฮโมจีไนเซชันแรงเฉือนสูง [7] เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวให้กับเส้นใยเซลลูโลส น าไปศึกษาเอกลักษณ์
ทางเคมีเพื่อเป็นทางเลือกในการน าวัสดุจากธรรมชาติมาเป็นเส้นใยเสริมแรงในยางธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 
วิธีการวิจัย 
การแยกเส้นใยเซลลูโลส 

น าผักตบชวามาล้างท าความสะอาด ตัดให้มีขนาดประมาณ 1 นิ้ว ปริมาณ 50 กรัม เติมน้ า 500 มิลลิลิตร 
น ามาปั่นให้ละเอียดจนมองเห็นเส้นใยที่แตกออกจากกัน น าไปล้างน้ าเพื่อก าจัดคลอโรฟิลล์ อบที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส จนแห้ง ชั่งน้ าหนัก เพื่อหาเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของเส้นใย 
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการก าจัดลิกนิน 

ชั่งเส้นใยเซลลูโลส 5 กรัม เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมล /ลิตร  500 มิลลิลิตร ต้มที่อุณหภูมิ
ต่างๆ (ได้แก่ 40, 60 และ 80 องศาเซลเซียส) เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการก าจัดลิกนิน เป็นเวลา 1  ชั่วโมง 
จากนั้นน าเส้นใยเซลลูโลสมาล้างจนมี pH เป็นกลาง น าไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จนแห้ง ชั่งน้ าหนัก  
เพื่อหาเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของเส้นใยที่ผ่านการก าจัดลิกนิน 
การเตรียมนาโนเซลลูโลส  
 น าเส้นใยเซลลูโลส 10 กรัมมาแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 20 % โดยน้ าหนักในเอทานอล  
37 % โดยปริมาตร  นาน 19 ชั่วโมง กรองด้วยตะแกรงขนาด 180 เมช และล้างด้วยน้ ากลั่น 1000 มิลลิลิตร  
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แล้วอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส น าตัวอย่างที่อบแห้งแล้วมา 6 กรัม เติมกรดไฮโดรคลอริก 1 โมล/ลิตรใส่ลงใน
เครื่องอัลตราโซนิคนาน 2 มอุณหภูมิที่ชั่วโมง โดยควบคุ 40-43 องศาเซลเซียส จากนั้นกรองด้วยตะแกรงขนาด  
180 เมช และล้างเส้นใยจน pH เป็นกลาง แช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 2% ปริมาตร 300 มิลลิลิตร น าไป
ปั่นด้วยเครื่องโฮโมจีไนเซชันแรงเฉือนสูง (High shear homogenizer) ที่ความเร็ว 9,000 รอบ/นาที  จากนั้นน าไป
ปรับ pH ให้เป็นกลาง และกรองด้วยตะแกรงที่มีขนาดเล็กกว่า  180 เมช ท าให้แห้งด้วยวิธีฟรีซดาย  (Freeze 
drying  (ดัดแปลงจากงานวิจัยของ ศิริธร และ จุฬารัตน, 2012 [7] 
การกระจายตัวในน้ าของเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส 
 ชั่งเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส 1 กรัม ของตัวอย่างแห้งหลังจากนั้นเติมน้ า 100 มิลลิลิตร น าไป 
Sonicate 15 นาที และกวนอย่างแรง 30 นาที พักทิ้งไว้แล้วสังเกตผลความสามารถในการกระจายตัวในน้ า 
ที่ 5 นาที  
การเตรียมแผ่นฟิล์มยางคอมโพสิต 
 ชั่งเซลลูโลสหรือนาโนเซลลูโลส 1 กรัม เติมน้ า 100 มิลลิลิตร น าไป Sonicate และกวนอย่างแรง  
30 นาที พักทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง แล้วน าไปผสมกับน้ ายางข้น 30% ในอัตราส่วนต่างๆ แล้วกวน 15 นาที เทลงบนถาด
กระจก น าไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  
การทดสอบสมบัติเชิงกล 
 น าแผ่นฟิล์มยางคอมโพสิตมาตัดชิ้นทดสอบเป็นรูปดัมเบลล์ (Die C) มีความกว้างอย่างน้อย 6 มิลลิเมตร 
ความหนาไม่เกิน 2 มิลลิเมตร น าชิ้นทดสอบมาทดสอบด้วยเครื่อง Tensometer ตามมาตรฐาน ASTM D412 ใช้ 
Load cell ขนาด 500 N ดึงชิ้นทดสอบด้วยความเร็ว 50  มิลลิเมตรต่อนาที วัดค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 100% และ 
300% ค่าทนทานต่อแรงดึง และ ค่าการยืด ณ จุดขาด 
 
ผลการวิจัย 
เส้นใยเซลลูโลส 

เส้นใยเซลลูโลสจากก้านผักตบชวามีสีเหลืองอ่อน ส่วนเสน้ใยใบผักตบชวามีสนี้ าตาลอมเขียวคล้ า (ดังรูปที่ 
1) เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของเสน้ใยจากก้านผักตบชวาและใบผกัตบชวา มีคา่เท่ากับ 5.37 และ 6.91% ตามล าดับ 
 

        
                         (a)              (b)     

รูปที่ 1 เส้นใยเซลลูโลสที่แยกโดยวิธีปั่นด้วยเคร่ืองปั่นเอนกประสงค์ (a) กา้นผักตบชวา และ (b) ใบผักตบชวา 
 
สภาวะที่เหมาะสมในการก าจัดลิกนิน 

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการก าจัดลิกนิน ศึกษาโดยการแปรอุณหภูมิ  40 ,60 และ 80 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 1 มง พบว่าที่อุณหภูมิชั่วโ 40 องศาเซลเซียส เส้นใยมีสีน้ าตาล ไม่คล้ า แต่เส้นใยยังมีขนาดใหญ่ ยุ่ย
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับเส้นใยเซลลูโลสเริ่มต้น ดังรูปที่ 2 (a) เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 60 องศาเซลเซียส เส้นใยมีน้ าตาล 
มีสีคล้ ามากขึ้นเล็กน้อย และลักษณะเส้นใยจะยุ่ยและเล็กลงอย่างชัดเจน ดังรูปที่ 2 (b) เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้น 
เป็น 80 องศาเซลเซียส สีของเส้นใยจะมีสีน้ าตาลมีสีคล้ ามากขึ้น และได้เส้นใยที่ยุ่ยและเล็กลงคล้ายกับที่อุณหภูมิสูง 
60 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 2 (c) 
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(a)    (b)     )c(        

รูปที่ 2  เส้นใยจากก้านผักตบชวาที่ก าจัดลิกนินด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิต่างๆ  (a) 40  (b) 60  และ  
  (c) 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  
 

เมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของเส้นใย พบว่าที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีเปอร์เซ็นต์โดย
น้ าหนักมากที่สุด เท่ากับ 76.37 เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 60 องศาเซลเซียส มีค่าเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักเท่ากับ 71.72  
และเมื่อใช้สภาวะที่อุณหภูมิเป็น 80 องศาเซลเซียส ค่าเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักเท่ากับ 52.80 ดังตารางที่ 1 ดังนั้น 
เมื่อใช้อุณหภูมิสูงขึ้น ค่าเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของเส้นใยมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน อาจเนื่องมาจากการต้ม 
ที่อุณหภูมิสูงท าให้สามารถก าจัดลิกนินและเฮมิเซลลูโลสออกไปจากเส้นใยมากขึ้น ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก
ของเส้นใยมีค่าลดลง ดังนั้นสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการก าจัดลิกนินในเส้นใยเซลลูโลสจากก้านผักตบชวา  
คือ 1 ชั่วโมง 60 องศาเซลเซียส เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของเส้นใยสูงพอสมควรและเป็นอุณหภูมิที่เร่ิมเห็น
เส้นใยยุ่ยและเล็กลง จึงเลือกสภาวะนี้เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการก าจัดลิกนิน   
 
ตารางที่ 1 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของเส้นใยจากก้านผักตบชวาที่ก าจัดลิกนินดว้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิ 
     ต่างๆ  
 

อุณหภูม ิ
)องศาเซลเซียส(  

เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 

 40  76.37 
 60 71.32 
80  52.80 

 
เมื่อเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักของเส้นใยระหว่างก้านผักตบชวาและใบผักตบชวาโดยใช้สภาวะ

เดียวกัน คือ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมงในการก าจัดลิกนิน พบว่าเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนัก 
ของเส้นใยจากก้านผักตบชวา และใบผักตบชวา มีค่าเท่ากับ 71.32 และ 60.35 ตามล าดับ ก้านผักตบชวาให้เส้นใย 
ที่ผ่านการก าจัดลิกนินสูงกว่าใบผักตบชวา 

 
เส้นใยนาโนเซลลูโลส 

นาโนเซลลูโลสทีไ่ด้จากเส้นใยเซลลูโลสที่ไม่ผา่นและผา่นการก าจัดลกินิน มีลักษณะขนาดเล็ก ฟูและน้ าหนกั
เบาเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงเซลลูโลสของก้านผักตบชวาที่ผ่านการก าจัดลิกนินมีสีจางกว่าเซลลูโลสของ  
ก้านผักตบชวาที่ไม่ผ่านการก าจัดลิกนิน ดังรูปที่ 3 
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      (a)          (b) 

รูปที่ 3 นาโนเซลลโูลสที่ได้จากก้านผักตบชวา (a) ไม่ได้ก าจัดลกินิน และ (b) ก าจัดลิกนนิ 
  

รูปที่ 4 แสดงนาโนเซลลูโลสที่ได้จากใบผักตบชวาที่ไม่ผ่านและผ่านการก าจัดลิกนิน  พบว่านาโนเซลลูโลส 
ที่ได้มีขนาดเล็ก ฟูและน้ าหนักเบาเหมือนกัน แต่นาโนเซลลูโลสที่ก าจัดลิกนินจะมีสีจางกว่านาโนเซลลูโลสที่ไม่ได้
ก าจัดลิกนิน   
 

     
         (a)           (b) 

รูปที่ 4 นาโนเซลลโูลสที่ได้จากใบผักตบชวา (a) ไมไ่ด้ก าจัดลิกนนิ และ (b) ก าจัดลิกนนิ 
 

 เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักนาโนเซลลูโลสที่ได้จากก้านผักตบชวาที่ไม่ผ่านและผ่านการก าจัดลิกนิน เท่ากับ 
51.70 และ 49.60 ตามล าดับ  เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักนาโนเซลลูโลสที่ได้จากใบผักตบชวาที่ไม่ผ่านและผ่านการ
ก าจัดลิกนิน เท่ากับ 51.11 และ 46.91 ตามล าดับ นาโนเซลลูโลสที่เตรียมจากเส้นใยที่ไม่ผ่านการก าจัดลิกนิน มีค่า
เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักนาโนเซลลูโลสสูงกว่าเส้นใยที่ผา่นการก าจัดลิกนิน อาจเนื่องจากการก าจัดลิกนินเป็นการท าให้
เส้นใยมีความเป็นขรุขระ เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ง่ายกว่าเส้นใยที่ไม่ผ่านการก าจัดลิกนิน ท าให้ได้นาโนเซลลูโลส  
ที่มีขนาดเล็กกว่า อาจสูญหายขณะกรอง ท าให้ได้เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักนาโนเซลลูโลสต่ ากว่า การที่นาโนเซลลูโลส  
ที่ เตรียมจากใบผักตบชวามีเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักต่ ากว่าการเตรียมจากก้านผักตบชวาอาจเนื่องมาจาก 
ที่ก้านผักตบชวามีปริมาณองค์ประกอบที่แตกต่างจากส่วนใบ เช่น แอลฟาเซลลูโลส โฮโลเซลลูโลส ลิกนิน และสาร
แทรกต่างๆ เป็นต้น [8] ส่งผลให้ได้เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักนาโนเซลลูโลสที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการน าเส้นใย 
ที่ผ่านการก าจัดลิกนินมาเตรียมเป็นนาโนเซลลูโลส ก้านผักตบชวาจะให้เปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักสูงกว่าใบผักตบชวา 
 
การกระจายตัวในน้ าของเส้นใยจากก้านผักตบชวา 

เซลลูโลสจากก้านผักตบชวาที่ผ่านการก าจัดลิกนินแยกชั้นกับน้ าอย่างชัดเจน เซลลูโลสจะตกลงด้านล่าง
อย่างรวดเร็ว ดังรูปที่ 5 (a) ส่วนนาโนเซลลูโลสจากก้านผักตบชวาที่ไม่ผ่านและผ่านการก าจัดลิกนินมีการกระจายตวั
ในน้ าได้เป็นอย่างดี ดังรูปที่ 5 (b) และ (c) แต่สีของนาโนเซลลูโลสที่ผ่านการก าจัดลิกนินอ่อนกว่าสีของนาโน
เซลลูโลสที่ไม่ผ่านการก าจัดลิกนิน ซึ่งความสามารถในการกระจายตัวในน้ าบ่งบอกถึงอนุภาคของนาโนเซลลูโลส 
มีขนาดเล็กกว่าเซลลูโลส 
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      (a)          (b)           (c)   

รูปที่ 5  ความสามารถในการกระจายตัวในน้ าเมื่อวางทิ้งไว้ 5 นาทีของ : (a) เซลลูโลสก้านผักตบชวาที่ผา่นการก าจดั 
  ลิกนิน, (b) นาโนเซลลูโลสก้านผักตบชวาที่ไม่ผ่านการก าจัดลิกนิน และ (c) นาโนเซลลูโลสก้านผักตบชวาที่ 
  ผ่านการก าจัดลิกนิน 
 
การกระจายตัวในน้ าของเส้นใยจากใบผักตบชวา 
 เซลลูโลสจากใบผักตบชวาที่ผ่านการก าจัดลิกนินแยกชั้นกับน้ าอย่างชัดเจน เซลลูโลสจะตกลงด้านล่างอย่าง
รวดเร็ว ดังรูปที่ 6 (a) ส่วนนาโนเซลลูโลสจากใบผักตบชวาที่ไม่ผ่านและผ่านการก าจัดลิกนินมีการกระจายตัวในน้ า
ได้เป็นอย่างดี ดังรูปที่ 6 (b) และ (c) แต่สีของนาโนเซลลูโลสที่ผ่านการก าจัดลิกนินอ่อนกว่าสีของนาโนเซลลูโลส 
ที่ไม่ผ่านการก าจัดลิกนินเล็กน้อย ซึ่งความสามารถในการกระจายตัวในน้ าบ่งบอกถึงอนุภาคของนาโนเซลลูโลส  
มีขนาดเล็กกว่าเซลลูโลส 
 

     
           (a)           (b)            (c)   
รูปที่  6 ความสามารถในการกระจายตัวในน้ าของ : (a) เซลลู โลสใบผักตบชวาที่ผ่านการก าจัดลิกนิน ,  
  (b) นาโนเซลลูโลสใบผักตบชวาที่ไม่ผ่านการก าจัดลิกนิน และ (c) นาโนเซลลูโลสใบผักตบชวาที่ผ่านการ 
  ก าจัดลิกนิน 

 
แผ่นฟิล์มยางคอมโพสิต 

การเตรียมแผ่นฟิล์มโดยใช้เซลลูโลสเป็นสารเสริมแรงโดยจะศึกษาผลของอัตราส่วนของเซลลูโลส  
ต่อน้ ายางข้น โดยใช้เซลลูโลสจากก้านผักตบชวาที่ผ่านการก าจัดลิกนิน 1%  ) 1 กรัมของน้ าหนักแห้งกระจายตัวในน้ า 
100 มิลลิลิตร  (ต่อน้ ายางข้น 30% ฟิล์มที่เตรียมมีน้ าหนักรวม 300 กรัม อัตราส่วนระหว่างน้ ายางข้น:เซลลูโลส  
คือ10:0 เป็นตัวควบคุม, 9:1, 7:3 และ 5:5 ฟิล์มของยางที่ไม่เติมเซลลูโลส มีสีเหลือง ใส และมีความสม่ าเสมอ 
ตลอดทั้งแผ่น และสามารถมองเห็นภาพข้างหลังได้ชัดเจน เมื่อเติมเซลลูโลสลงในยางธรรมชาติ จะเห็นว่าเซลลูโลส
รวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มไม่กระจายตัวในยางธรรมชาติ ดังรูปที่ 7 
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(a)                (b) 

   
                 (c)     (d) 
รูปที่ 7 แผ่นฟิล์มคอมโพสิตของยาง -เซลลูโลสจากก้านผักตบชวาที่ผ่านก าจัดลิกนินโดยใช้อัตราส่วนน้ ายางข้น  
  ต่อเซลลูโลส: (a) 10:0, (b) 9:1, (c) 7:3 และ (d) 5:5 

 
ส าหรับแผ่นฟิล์มคอมโพสิตของยาง -นาโนเซลลูโลสจากก้านผักตบชวาที่ผ่านการก าจัดลิกนิน  มีลักษณะที่

แตกต่างจากฟิล์มโดยใช้เซลลูโลสเป็นสารเสริมแรง กล่าวคือ ฟิล์มของน้ ายางที่ไม่เติมนาโนเซลลูโลส จะมีความใส 
และมีความสม่ าเสมอตลอดทั้งแผ่น และสามารถมองเห็นภาพข้างหลังได้ชัดเจน เมื่ออัตราส่วนเป็น 9:1 พบว่านาโน
เซลลูโลสกระจายตัวในยางธรรมชาติได้ดี ฟิล์มใสเห็นภาพข้างหลังชัดเจน ดังรูปที่ 8  (b) เมื่ออัตราส่วนเป็น 7:3 
ความสามารถในการกระจายตัวของนาโนเซลลูโลสในยางลดลง ฟิล์มขุ่นขึ้นเห็นภาพข้างหลังไม่ชัดเจน ดังรูปที่ 8 (c) 
และเมื่ออัตราส่วนเป็น 5:5 พบว่านาโนเซลลูโลสกระจายตัวได้ไม่ดี นาโนเซลลูโลสที่มากขึ้นท าให้ฟิล์มขุ่นขึ้น เห็น
ภาพข้างหลังไม่ชัดเจน ดังรูปที่ 8 (d)  

    
(a)      (b) 

    
(c)            (d) 

รูปที่ 8  แผ่นฟิล์มคอมโพสิตของยาง -นตราส่วบชวาที่ผ่านการก าจัดลิกนินโดยใช้อันาโนเซลลูโลสจากก้านผักต  
  น้ ายางข้นต่อนาโนเซลลูโลส: (a) 10:0, (b) 9:1, (c) 7:3, (d) 5:5 
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สมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มคอมโพสิต 
ก้านผักตบชวา 

จากการศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้เซลลูโลสเป็นสารเสริมแรง พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณ
เซลลูโลสค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 100% และค่าความทนทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ค่าการยืด ณ จุดขาดลดลง 
และที่อัตราส่วน 7:3 และ 5:5 ฟิล์มขาดที่ระยะยืดน้อยกว่า 300% ท าให้ไม่สามารถวัดค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 300% 
ได้ 

แผ่นฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้นาโนเซลลูโลสที่ผ่านก าจัดลิกนินเป็นสารเสริมแรง พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณนาโน
เซลลูโลส ค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 100% ค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 300% และค่าความทนทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น แต่ค่า 
การยืด ณ จุดขาดลดลง ดังตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าแผ่นฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้นาโนเซลลูโลสมีสมบัติเชิงกลดีกว่า
แผ่นฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้เซลลูโลส 

ตารางที่ 2 สมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มคอมโพสิตของยางและเส้นใยก้านผักตบชวา 

ชนิด 
อัตรา 
ส่วน 

โมดูลัสที่
ระยะยืด 
100% 
(MPa) 

โมดูลัสที่
ระยะยืด 
300% 
(MPa) 

ความ
ทนทานต่อ

แรงดึง
(MPa) 

การยืด ณ 
จุดขาด (%) 

ยางธรรมชาต ิ - 0.18±0.01 0.19±0.01 0.23±0.01 1066±40 
ยางธรรมชาติ: เซลลูโลสที่

ผ่านการก าจัดลิกนนิ 
9: 1 0.19±0.01 0.18±0.02 0.17±0.02 603±129 
7: 3 0.24±0.03 - 0.18±0.05 214±54 
5: 5 0.23±0.01 - 0.13±0.03 199±29 

ยางธรรมชาติ: นาโน
เซลลูโลสที่ผา่นการก าจดั

ลิกนิน 

9: 1 0.19±0.01 0.20±0.01 0.27±0.02 1060±66 
7: 3 0.39±0.02 0.48±0.04 0.50±0.05 552±48 
5: 5 0.41±0.07 0.41±0.06 0.35±0.06 397±79 

 
ใบผักตบชวา  
 จากการศึกษาสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้เซลลูโลสเป็นสารเสริมแรง พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณ
เซลลูโลสค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 100% ค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 300% และค่าความทนทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย  
แต่ค่าการยืด ณ จุดขาดลดลง  

แผ่นฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้นาโนเซลลูโลสที่ผ่านก าจัดลิกนินเป็นสารเสริมแรง  พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณนาโน
เซลลูโลส ค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 100% ค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 300% และค่าความทนทานต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น แต่ค่า 
การยืด ณ จุดขาดลดลง ดังตารางที่ 3 
 แผ่นฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้นาโนเซลลูโลสมีสมบัติเชิงกลดีกว่าแผ่นฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้เซลลูโลส 
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ตารางที่ 3 สมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มคอมโพสิตของยางและเส้นใยใบผักตบชวา 
 

ชนิด อัตราส่วน 
โมดูลัสที่ระยะ
ยืด 100% 

(MPa) 

โมดูลัสที่
ระยะยืด 
300% 
(MPa) 

ความทนทาน
ต่อแรงดึง
(MPa) 

การยืด ณ 
จุดขาด 
(%) 

น้ ายางข้น - 0.18±0.01 0.19±0.01 0.23±0.01 1066±40 

น้ ายางข้น : เซลลโูลสที่ผ่าน
การก าจัดลิกนนิ 

9: 1 0.19±0.02 0.22±0.01 0.29±0.05 945±67 
7: 3 0.27±0.02 0.29±0.02 0.26±0.02 542±62 
5: 5 0.25±0.01 0.28±0.01 0.29±0.01 514±56 

น้ ายางข้น : นาโนเซลลูโลสที่
ผ่านการก าจัดลิกนนิ 

9: 1 0.23±0.01 0.25±0.00 0.41±0.05 1199±105 
7: 3 0.30±0.03 0.35±0.04 0.44±0.02 798±124 
5: 5 0.50±0.08 0.47±0.06 0.48±0.04 435±69 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การเตรียมนาโนเซลลูโลสโดยการไฮโดรไลซิสด้วยกรดและร่วมด้วยการโฮโมจีไนเซชันแรงเฉือนสูงพบว่า 
นาโนเซลลูโลสที่ไม่ได้ก าจัดลิกนินจะมีเปอร์เซ็นต์โดยน้ าหนักมากกว่านาโนเซลลูโลสที่ก าจัดลิกนิน แต่นาโนเซลลูโลส
ที่ก าจัดลิกนินมีสีที่อ่อนกว่า เมื่อน านาโนเซลลูโลสจากก้านผักตบชวา และใบผักตบชวา ไป ใช้เป็นสารเสริมแรง 
ในแผ่นฟิล์มยางคอมโพสิตพบว่า ค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 100% ค่าโมดูลัสที่ระยะยืด 300% และความทนทาน 
ต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น แต่การยืด ณ จุดขาด ลดลง เมื่อเทียบกับแผ่นฟิล์มยางคอมโพสิตที่ไม่เติมนาโนเซลลูโลส  อย่างไร 
ก็ตามค่าการยืด ณ จุดขาดมีแนวโน้มลดลงเมื่อเติมนาโนเซลลูโลส  จากการศึกษาพบว่าเส้นใยนาโนเซลลูโลส 
มีศักยภาพในการเสริมแรงสูงกว่าเส้นใยเซลลูโลส เนื่องจากมีเส้นใยมีขนาดเล็กกว่า การกระจายตัวในแผ่นฟิล์ม  
ยางคอมโพสิตดีกว่า นอกจากนี้ควรจะมีการปรับปรุงพื้นผิวของเส้นใยเพื่อให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยางและเส้นใย
นาโนเซลลูโลสเพิ่มข้ึน เพื่อให้สมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มยางคอมโพสิตดีขึ้น   
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การค้นหาสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline ในการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyraseB ของเชื้อ  
Mycobacterium tuberculosis โดยการศึกษาด้วยระเบียบวิธีโมเลคูลาร์ด็อกกิ๊ง  

และการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล 

Discovery of 4-Aminoquinoline Derivatives as Novel Mycobacterium tuberculosis DNA 
gyraseB Inhibitors: Molecular Docking Calculations and Molecular Dynamic Simulations  
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บทคัดย่อ 
 4-aminoquinoline เป็นสารอนุพันธ์ในกลุ่ม fluoroquinolone ซึ่งเป็นสารยับยั้งเอนไซม์ DNA gyraseB 
ของเชื้อ M. tuberculosis เป็นสาเหตุในการก่อโรควัณโรค ระเบียบวิธีโมเลคูลาร์ด็อกกิ๊ง ได้ถูกประยุกต์ใช้ 
ในการศึกษาอันตรกิริยาที่มีความส าคัญ จากการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรม Autodock 4.2 จากผลการ
เปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างที่ได้จากการค านวณของสารยับยั้งเชื้อวัณโรคในโพรงการจับของเอนไซม์ DNA 
gyraseB พบว่าในโพรงการจับของเอนไซม์ DNA gyraseB ของเชื้อวัณโรคให้ค่า RMSD เท่ากับ 1 อังสตรอม ค่าที่ได้
ท าให้สามารถยืนยันได้ว่าระเบียบวิธีโมเลคูลาร์ด็อกกิ๊ง ที่ใช้มีความน่าเชื่อถือ ในการท านายต าแหน่งการจัดวางตัว
จากการศึกษาอันตรกิริยาของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline พบว่าอันตรกิริยาที่มีความส าคัญในการจับกับ
เอนไซม์ DNA gyraseB คือ อันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจน Asp72 และ Val118 และอันตรกิริยาชนิดไพ-แคท
ไอออนกับอะตอมของกรดอะมิโน Arg433 เป็นอันตรกิริยาที่มีความส าคัญต่อการยับยั้งการท างานของเอนไซม์  
DNA gyraseB นอกจากนี้ ศึกษาสมบัติพลวัติเชิงโมเลกุล ด้วยระเบียบวิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล  
อันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจน Glu41 Gly76 และ Met93 และอันตรกิริยาชนิดไพ-แคทไอออนกับอะตอมของ
กรดอะมิโน Arg75 และArg433 ท าให้เข้าใจถึงอันตรกิริยาที่มีความส าคัญในการจับกับเอนไซม์ DNA gyraseB  
มากขึ้น  ซึ่ งจากผลการศึกษาอันตรกิริยาที่มีความส าคัญต่อกัมมันตภาพในการยับยั้ งของสารอนุพันธ์   
4-aminoquinoline ในการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyraseB  น าไปสู่การออกแบบโครงสร้างของสารยับยั้งชนิดใหม่ 
ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสูงต่อไป 
 
ค าส าคัญ  : 4-aminoquinoline  เอนไซม์ DNA gyraseB  เชื้อ Mycobacterium tuberculosis ระเบียบวิธ ี
        โมเลคูลาร์ด็อกก๊ิง  การจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล 

 
Abstract 

 4-aminoquinoline derivatives is fluoroquinolone line drug, that use as M. tuberculosis DNA 
gyraseB inhibitor, that is the causative agent of tuberculosis. Molecular docking calculations have 
been applied to elucidate the crucial interactions. The validation of the Autodock 4.2 program was 
determined by comparison of the docked ligand and ligand x-ray of the DNA gyraseB inhibitor. 
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RMSD value with 1 angstrom, which making it possible to confirm that the molecular docking 
calculations used are reliable. The crucial interactions of 4-aminoquinoline derivatives in DNA 
gyraseB binding pocket were found hydrogen bonding interactions with Asn72 and Val118 residues 
and pi-cation interaction with Arg433 residue. In addition, molecular dynamic simulations was 
performed in order to inhibit the enzyme activity of DNA gyraseB. Molecular dynamic simulations 
make it possible to understand the crucial interaction with the gyraseB DNA. The crucial interactions 
of 4-aminoquinoline derivatives in DNA gyraseB binding pocket were found hydrogen bonding 
interactions with Glu41, Gly76 and Met93 residues and pi-cation interaction with ARG75 and ARG433 
residues. Therefore, the obtained results aid to better understanding of structural basis  
4 - aminoquinoline derivatives for rational design with more potent DNA gyraseB inhibitors as 
potential anti-tuberculosis agents. 
 
Keywords  :  4-aminoquinoline, DNA gyraseB, M. Tuberculosis, Molecular Docking Calculations,  
           Molecular Dynamic Simulations  
 
บทน า 
 วัณโรค (Tuberculosis) เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่ส าคัญ  เกิดจากเชื้อแบคที เรีย Mycobacterium 
Tuberculosis ยังคงเป็น 1 ใน 10 สาเหตุหลักของการตายของประชากรทั่วโลก จากการรายงานขององค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ในปี 2016 พบว่าอัตราของผู้ป่วยด้วยโรควัณโรค 10.4 ล้านคน 
และตายด้วยโรควัณโรค 1.7 ล้านคน (WHO, http://www.who.int/tb/en/) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งชี้ให้เห็น
ว่าถึงแม้จะมีการพัฒนาการรักษาโรควัณโรค แต่วัณโรคยังคงเป็นโรคติดเชื้อในมนุษย์ที่ เป็นสาเหตุหลักของการตาย
ของประชากรโลกทั้งยังมีการแพร่ระบาดของโรควัณโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างรวดเร็ว ตลอดจนมีปัญหา  
วัณโรคดื้อยาหลายขนานและดื้อยารุนแรงเพิ่มมากขึ้น ท าให้ตัวยาที่มีอยู่ไม่สามารถใช้ในการรักษาวิธีมาตรฐานได้อีก 
ส่งผลให้ผู้ป่วยวัณโรคไม่ตอบสนองต่อยาหลักหลายรายการที่ใช้รักษาอยู่ ซึ่งเป็นปัญหาหลักทางด้านสุขภาพที่ส าคัญ
มากในประเทศก าลังพัฒนา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาและพัฒนายาตัวใหม่ที่ใช้  
ในการรักษาโรควัณโรคจึงจ าเป็นที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง เอมไซม์ DNA gyrase ของเชื้อ M.tuberculosis เป็น 
เอมไซม์ที่ส าคัญต่อการเจริญเติมโตของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งท าหน้าที่จ าลองดีเอ็นเอและเป็นเอมไซม์เป้าหมายของ 
ยากลุ่ม fluoroquinolone ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาวัณโรคที่เกิดการดื้อยาหลายขนาน ดังนั้นเอมไซม์  DNA gyrase  
จึงเป็นเป้าหมายที่ส าคัญต่อการพัฒนายารักษาวัณโรคที่เกิดการดื้อยาให้มีประสิทธิภาพ การวิจัยและพัฒนายา 
ในปัจจุบันอาศัยการศึกษาทางเคมีคอมพิวเตอร์ (Computational chemistry) ด้วยระเบียบวิธีการจ าลองแบบ 
(Molecular Modeling) และการออกแบบโมเลกุลด้วยการค านวณ (Computer-Aided Molecular Design, 
CAMD) โดยใช้การจ าลองโมเลกุลในสามมิติในการอธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาในระดับโมเลกุล รวมทั้งมีส่วนช่วย
ท านายผลการทดลองบางระบบที่ไม่สามารถศึกษาได้ในทางปฏิบัติ ท าให้สามารถเข้าใจมากข้ึนในการเกิดอันตรกิริยา
ระหว่างตัวยาและโมเลกุลเป้าหมาย ในระดับโมเลกุลของยาต้านโรควัณโรค การเพื่อออกแบบสารออกฤทธิ์ตัวใหม่ 
ที่ มี ศั กยภาพสู งขึ้ น  ดั งนั้ นผู้ วิ จั ยมีความสนใจที่ จะศึกษาสารอนุพันธ์  4-aminoquinilone ของยากลุ่ ม 
fluoroquinolone  ในการยับยั้งเอมไซม์ DNA gyraseB โดยจะท าการศึกษาทางด้าน Structure-based drug 
design ด้วยระเบียบวิธีโมเลคูลาร์ด็อกกิ๊ง เพื่อศึกษาการวางตัวของโครงสร้างและการเกิดอันตรกิริยาส าคัญในการ
ยับยั้งเอมไซม์ DNA gyraseB ร่วมกับการศึกษาด้วยระเบียบวิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล นอกจากนี้  
ท าให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญทางด้านโครงสร้างและอันตรกิริยาที่ส าคัญระหว่างในการยับยั้งเอมไซม์ DNA gyraseB ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญในการออกแบบและพัฒนาสารยับยั้งตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง 
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วิธีการวิจัย  
 1. รวบรวมข้อมูลทางโครงสร้างและค่ากัมมันตภาพในการยบัยั้งของเอนไซม์ DNA gyrase ของสารอนุพันธ์ 
4- aminoquinilone จ านวน 48 โครงสร้าง จากการสืบคน้เอกสารบนฐานข้อมูลตา่งๆ (Cabral, J.H.M. และคณะ, 
1997: Medapi, B. และคณะ, 2015: Shailja, S. และคณะ, 2015) แสดงดังตารางที่ 1 
 2. สร้างโครงสร้างแล้วปรบัโครงสร้างให้เสถียรด้วยการค านวณทางเคมีควอนตัม M062X/6-31G* โดยใช้
โปรแกรม Gaussius 09 
 3. ทดสอบความน่าเชื่อถือรูปแบบการวางตัวของสารอนุพันธ์  6-(3, 4-dimethylphenyl)-3-[[4[3 
(4methylpiperazin-1yl)propoxy]phenyl]amino]pyrazine-2-carboxamide (PDB code:4B6C) (Pravin, S.S. 
และคณะ, 2013) โดยท าการค านวณด้วยระเบียบวิธีโมเลคูลาร์ด็อกก๊ิง ในโปรแกรม Autodock 4.2 
ของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline ในโพรงการจับของเอนไซม์ DNA gyrase และวิเคราะห์ผลที่ได้จากการ
ค านวณ 
 4. ศึกษาการวางตัวของโครงสรา้งและการเกิดอันตรกิริยาส าคญัภายในโพรงการจับเอนไซม์ DNA gyraseB 
ด้วยระเบียบวิธโีมเลคูลาร์ด็อกก๊ิง ในโปรแกรม Autodock 4.2  
 5. ศึกษาด้วยระเบียบวิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล และสรุปอันตรกิริยาที่มีความส าคัญของสาร
อนุพันธ์ 4-aminoquinoline  

 
รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างทั่วไปของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline 

 
ตารางที่ 1 โครงสร้างและค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyraseB ของสารอนุพันธ ์4-aminoquinilone 

Compound R1 R MTB (IC50)(µM) 
1 H Phenyl 9.79 
2 H 4-Fluoro phenyl 19.74 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

H 
H 
H 
H 

OCH3 
OCH3 
OCH3 
OCH3 
OCH3 
OCH3 

F 
F 
F 

4-Chloro phenyl 
4-Nitro phenyl 

p-Tolyl 
4-Methoxy phenyl 

Phenyl 
4-Fluoro phenyl 
4-Chloro phenyl 
4-Nitro phenyl 

p-Tolyl 
4-Methoxy phenyl 

Phenyl 
4-Fluoro phenyl 
4-Chloro phenyl 

8.20 
10.63 
14.82 
18.54 
9.32 
14.80 
14.33 
5.33 
8.63 
5.86 
9.84 
0.78 
29.63 
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Compound R1 R MTB (IC50)(µM) 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

F 
F 
F 

CF3 

CF3 
CF3 
CF3 
CF3 
CF3 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

OCH3 
OCH3 
OCH3 
OCH3 
OCH3 
OCH3 

F 
F 
F 
F 
F 
F 

CF3 

CF3 
CF3 
CF3 
CF3 
CF3 

4-Nitro phenyl 
p-Tolyl 

4-Methoxy phenyl 
Phenyl 

4-Fluoro phenyl 
4-Chloro phenyl 
4-Nitro phenyl 

p-Tolyl 
4-Methoxy phenyl 

Phenyl 
4-Fluoro phenyl 
4-Chloro phenyl 
4-Nitro phenyl 

p-Tolyl 
4-Methoxy phenyl 

Phenyl 
4-Fluoro phenyl 
4-Chloro phenyl 
4-Nitro phenyl 

p-Tolyl 
4-Methoxy phenyl 

Phenyl 
4-Fluoro phenyl 
4-Chloro phenyl 
4-Nitro phenyl 

p-Tolyl 
4-Methoxy phenyl 

Phenyl 
4-Fluoro phenyl 
4-Chloro phenyl 
4-Nitro phenyl 

p-Tolyl 
4-Methoxy phenyl 

2.14 
8.83 
7.62 
8.30 
11.80 
17.30 
22.30 
9.02 
19.80 
9.40 
16.72 
8.12 
1.21 
2.66 
13.51 
0.91 
2.31 
0.62 
0.88 
7.94 
6.17 
39.44 
23.54 
21.50 
25.50 
25.41 
17.84 
29.40 
22.84 
4.12 
7.54 
5.10 
34.50 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรม Autodock 4.02 จากการเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้าง 
ที่ได้จากการค านวณของสารยับยั้งเชื้อวัณโรคในโพรงการจับของเอนไซม์ DNA gyraseB ของเชื้อวัณโรคชนิดดั้งเดิม 
พบว่า ในโพรงการจับของเอนไซม์ DNA gyraseB ของเชื้อวัณโรคให้ค่า RMSD เท่ากับ 1 อังสตรอม ค่าที่ได้ท าให้
สามารถยืนยันได้ว่าระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกก้ิงที่ใช้มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง ส าหรับการท านาย
การซ้อนทับต าแหน่งการจัดวางตัวของสารอนุพันธ์ 6 -(3,4-dimethylphenyl)-3-[[4[3(4methylpiperazin-
1yl)propoxy] phenyl]amino]pyrazine-2carboxamide ในโพรงการจับ เอนไซม์  DNA gyraseB ระหว่ า ง
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โครงสร้างผลึกทางเอ็กซเรย์ (Shirude PS. และคณะ, 2013) กับโครงสร้างที่ได้จากการค านวณของสารยับยั้งเชื้อ
วัณโรค พบว่าทั้งสองโครงสร้างมีต าแหน่งการวางตัวใกล้เคียงกันท าให้มีความน่าเชื่อถือ ดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 ลิแกนด์ผลึกทางเอ็กซเรย์ (สีเขียว) และโครงสร้างที่ได้จากการค านวณ (สีน้ าเงิน)  

ของสารยับยั้งโพรงการจับของเอนไซม์ DNA gyraseB 
 

 
รูปที่ 3 เปรียบเทียบผลของหมู่แทนที่ที่ต าแหน่ง X (a) โมเลกุลหมายเลข 07 หมู่แทนที่ต าแหนง่ X เป็น oxygen  

(b) โมเลกุลหมายเลข 31 มีหมู่แทนที่ต าแหนง่ X เป็น sulfur 
 

 โมเลกลุหมายเลข 07 ซึ่งมีหมู่แทนที่ที่ต าแหน่ง X เป็น oxygen เปรียบเทียบกับโมเลกุลหมายเลข 31 มีหมู่
แทนที่ที่ต าแหน่ง X เป็น sulfur แสดงในรูปที่ 3 โดยโมเลกุลหมายเลข 07 ซึ่งมีค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ 
DNA gyrase เท่ากับ 9.32 µM พบอันตรกิริยาที่ส าคัญชนิดพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมของกรดอะมิโน Val118 
พบว่าอันตรกิริยาชนิดอิเล็กโตรสเตติกกับกรดอะมิโน Gly76, Val92, Ser119 และ Thr162 พบอันตรกิริยาชนิดไพ- 
แคทไอออน ที่ต าแหน่งวงอโรมาติกของ aminoquinoline กับอะตอมของกรดอะมิโน Arg433 และอันตรกิริยาชนิด
ไพ-ซิกมาที่ต าแหน่ง phenyl กับกรดอะมิโน Met93 ในโพรงการจับ DNA gyraseB แสดงในรูปที่ 4 โมเลกุล
หมายเลข 31 ซึ่งมีค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyrase เท่ากับ 0.91 µM พบอันตรกิริยาที่ส าคัญชนิด
พันธะไฮโดรเจนกับอะตอมของกรดอะมิโน Val42 และAsp72 พบว่าอันตรกิริยาชนิดอิเล็กโตรสเตติกกับกรดอะมิโน 
Asn45, Ile77, His82, Val118, Ser119 และ Thr162 พบอันตรกิริยาชนิดไพ-แคทไอออน ที่ต าแหน่งวงอโรมาติก
ของ aminoquinoline กับอะตอมของกรดอะมิโน Arg433 ในโพรงการจับ  DNA gyraseB แสดงในรูปที่  5  
จากผลการค านวณจากระเบียบวิธีโมเลคูลาร์ด็อกกิ๊ง พบว่าโมเลกุลหมายเลข 31 พบอันตรกิริยาที่ส าคัญในโพรงการ
จับ DNA gyraseB มากกว่าโมเลกุลหมายเลข 07 แสดงให้เห็นได้ว่าโมเลกุลหมายเลข 31 ที่ต าแหน่ง X มีหมู่แทนที่
เป็น sulfur เป็นหมู่ให้อิเล็กตรอนมากกว่า oxygen ส่งผลท าให้พบอันตรกิริยาที่ส าคัญในโพรงการจับ DNA gyraseB 
ที่มากกว่า ในท านองเดียวกันโมเลกุลหมายเลข 31 ผลจากการทดลองทดสอบค่าการออกฤทธิ์กัมมันตภาพ 
ทางชีวภาพในการยับยั้งเอนไซม์ DNA gyraseB ที่ดีกว่าโมเลกุลหมายเลข 07 
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รูปที่ 4 ลักษณะการจับของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline โมเลกุลหมายเลข 07 กับเอนไซม์ DNA gyraseB  

จากระเบียบวิธโีมเลคูลาร์ด็อกก๊ิง 

 
รูปที่ 5 ลักษณะการจับของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline โมเลกุลหมายเลข 31 กับเอนไซม์ DNA gyraseB  

จากระเบียบวิธโีมเลคูลาร์ด็อกก๊ิง 
 

 
รูปที่ 6 เปรียบเทียบผลของหมู่แทนที่ที่ต าแหน่ง R และ R1 (a) โมเลกุลหมายเลข 33 หมู่แทนที่ต าแหน่ง R และ R1 
เป็น 4-Chloro phenyl และmethoxy (b) โมเลกุลหมายเลข 35 มีหมู่แทนที่ต าแหน่ง R และ R1 เป็น p-Tolyl 

และmethoxy (c) โมเลกุลหมายเลข 39 มีหมู่แทนที่ต าแหน่ง R และ R1 เป็น 4-Chloro phenyl  
และfluorine ตามล าดบั 
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 การเปรียบเทียบผลของหมู่แทนที่ที่ต าแหน่ง R และ R1 โมเลกุลหมายเลข 33 หมู่แทนที่ต าแหน่ง R และ R1 
เป็น 4-Chloro phenyl และmethoxy โมเลกลุหมายเลข 35 มีหมู่แทนที่ต าแหน่ง R และ R1 เป็น p-Tolyl และ
methoxy โมเลกุลหมายเลข 39 มีหมู่แทนที่ต าแหน่ง R และ R1 เป็น 4-Chloro phenyl และfluorine ตามล าดบั 
แสดงดังรูปที ่6 โมเลกุลหมายเลข 33 ซึ่งมีหมู่แทนที่ที่ต าแหนง่ R เป็น 4-Chloro phenyl เปรียบเทียบกบัโมเลกุล
หมายเลข 31 มีหมู่แทนที่ที่ต าแหน่ง R เป็น p-Tolyl โดยโมเลกุลหมายเลข 33 ซึ่งมีค่ากมัมันตภาพในการยับยั้ง
เอนไซม์ DNA gyrase เท่ากับ 0.62 µM พบอันตรกิริยาที่ส าคัญชนิดพนัธะไฮโดรเจนกับอะตอมของกรดอะมิโน 
ASP72 และ VAL118 พบว่าอันตรกิริยาชนดิอิเล็กโตรสเตติกกับกรดอะมิโน Val42, His82, Ser119, Leu128 และ
Ile164 พบอันตรกิริยาชนิดไพ-แคทไอออน ที่ต าแหน่งวงอโรมาติกของ aminoquinoline กับอะตอมของกรดอะมิโน 
Arg433 ในโพรงการจับ DNA gyraseB แสดงในรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 ลักษณะการจับของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline โมเลกุลหมายเลข 33 กับเอนไซม์ DNA gyraseB  

จากระเบียบวิธโีมเลคูลาร์ด็อกก๊ิง 
 

 โมเลกุลหมายเลข 35 ซึ่งมีค่ากัมมันตภาพในการยับยัง้เอนไซม์ DNA gyrase เท่ากับ 7.94 µM  
พบอันตรกิริยาที่ส าคัญชนิดพนัธะไฮโดรเจนอะตอมของกรดอะมิโน Val42 และAsn72 พบวา่อันตรกิริยาชนิดอิเล็ก
โตรสเตติกกับอะตอมของกรดอะมิโน Ile77, His82, Val118 และSer119 พบอันตรกิริยาชนดิไพ-แคทไอออน  
ที่ต าแหน่งวงอโรมาติกของ aminoquinoline กับอะตอมของกรดอะมิโน Arg433 พบอันตรกิริยาชนดิไพ-ซิกมา  
ที่ต าแหน่ง phenyl กับกรดอะมิโน Tyr143 ในโพรงการจับ DNA gyraseB แสดงดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 ลักษณะการจับของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline โมเลกุลหมายเลข 35 กับเอนไซม์ DNA gyraseB  

จากระเบียบวิธี Molecular docking calculations 
 

 โมเลกุลหมายเลข 39 ซึ่งมีคา่กัมมันตภาพในการยับยัง้เอนไซม์ DNA gyrase เท่ากบั 21.50 µM  
พบอันตรกิริยาที่ส าคัญชนิดพนัธะไฮโดรเจนกับอะตอมของกรดอะมิโน Asp72 พบวา่อันตรกิริยาชนิดชนิดอิเล็กโตรส
เตติกกับกรดอะมิโน His82, Val118, Ser119, Tyr143 และThr162 พบอันตรกิริยาชนิดไพ-แคทไอออน ที่ต าแหน่ง
วงอโรมาติกของ aminoquinoline กับอะตอมของกรดอะมิโน Arg433 พบอันตรกิริยาชนดิไพ-ซิกมา ที่ต าแหน่ง 
phenyl กับกรดอะมิโน Tyr143 ในโพรงการจับ DNA gyraseB แสดงในรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 ลักษณะการจับของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline โมเลกุลหมายเลข 39 กับเอนไซม์ DNA gyraseB  

จากระเบียบวิธโีมเลคูลาร์ด็อกก๊ิง 
 
 จากการศึกษาสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline ด้วยระเบียบวิธีโมเลคูลาร์ด็อกก๊ิง แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
โมเลกุลของสารยับยัง้ในแต่ละระบบจะมีความสามารถในการจบัที่แตกต่างกนั และพบอันตรกิริยาที่ส าคัญในการจับ
กับเอนไซม์ DNA gyraseB แตกต่างกัน โดยโมเลกุลหมายเลข 33 พบอันตรกิริยาที่ส าคัญในการจับกับเอนไซม์ DNA 
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gyraseB ที่แข็งแรง ซึ่งสอดคล้องผลจากการทดลองทดสอบค่าการออกฤทธิ์กัมมันตรภาพทางชวีภาพในการยับยั้ง
เอนไซม์ DNA gyrase ที่ดี เท่ากับ 0.62 µM จึงน าโมเลกุลหมายเลข 33 มาศึกษาสมบัติพลศาสตร์เชิงโมเลกลุ 

 
รูปที่ 10 กราฟ RMSD ของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline โมเลกุลหมายเลข 33 ในโพรงการจับ 

ของเอนไซม์ DNA gyraseB จากระเบียบวิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล 
 
จากการค านวณด้วยระเบียบวิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล โมเลกุลหมายเลข 33 ในโพรงการจับ

ของเอนไซม์ DNA gyraseB กราฟ RMSD แสดงดังรูปที่ 10 โมเลกุลหมายเลข 33 เริ่มมีความเสถียรที่เวลา 35 ns 
แต่เลือกเวลาที่เสถียร 5 ns สุดท้ายในการวิเคราะห์อันตรกิริยาที่ส าคัญ ดังนั้นจึงท าการเลือกวิเคราะห์อันตรกิริยาที่
ส าคัญที่เวลา 45 ns 

โมเลกุลหมายเลข 33 ในโพรงการจับของเอนไซม์ DNA gyraseB จากด้วยระเบียบวิธีการจ าลองแบบทาง
พลวัตเชิงโมเลกุล แสดงดังรูปที่ 11 พบอันตรกิริยาที่ส าคัญชนิดพันธะไฮโดรเจนกับอะตอมของกรดอะมิโน Glu41, 
Gly76 และ Met93 พบว่าอันตรกิริยาชนิดอิเล็กโตรสเตติกกับกรดอะมิโน Asn45, และIle77 พบอันตรกิริยาชนิด 
ไพ-แคทไอออน ที่ต าแหน่งวงอโรมาติกของ aminoquinoline กับอะตอมของกรดอะมิโน Arg75 และArg433  
ในโพรงการจับ DNA gyraseB ผลจากระเบียบวิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล จะมีความเสมือนจริงมากกวา่
ระเบียบวิธีโมเลคูลาร์ด็อกกิ๊ง เนื่องจากการค านวณว่าระบบให้การค านวณที่เสมือนจริงมากว่าจึงมีความน่าเชื่ อถือ 
มากกว่าการผลการค านวณด้วยระเบียบวิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุลของโมเลกุลหมายเลข  33 พบ 
อันตรกิริยาที่ส าคัญมากกว่ามากว่าระเบียบวิธีโมเลคูลาร์ด็อกก๊ิง 

 
รูปที่ 11 ลักษณะการจับของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline โมเลกุลหมายเลข 33 กับเอนไซม์ DNA gyraseB 

จากระเบียบวิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกลุ 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

155 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรม Autodock 4.02 จากผลการเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้าง 

ที่ได้จากการค านวณของสารยับยั้งเชื้อวัณโรคในโพรงการจับของเอนไซม์ DNA gyraseB ของเชื้อวัณโรคชนิดดั้งเดิม 
พบว่าในโพรงการจับของเอนไซม์ DNA gyraseB ของเชื้อวัณโรคให้ค่า RMSD เท่ากับ 1 อังสตรอม ค่าที่ได้ท าให้
สามารถยืนยันได้ว่าระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกก้ิงที่ใช้มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง ส าหรับการท านาย
การซ้อนทับต าแหน่งการจัดวางตัวของสารอนุพันธ์  6-(3,4-dimethylphenyl)-3-[[4[3(4methylpiperazin-
1yl)propoxy] phenyl]amino]pyrazine-2carboxamide ในโพรงการจับ เอนไซม์  DNA gyraseB ระหว่ า ง
โครงสร้างผลึกทางเอ็กซเรย์ (Shirude PS. และคณะ, 2013) กับโครงสร้างที่ได้จากการค านวณของสารยับยั้ง 
เชื้อวัณโรค พบว่า ทั้งสองโครงสร้างมีต าแหน่งการวางตัวใกล้เคียงกันท าให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ส าหรับ 
การจับของสารยับยั้งเอนไซม์ DNA gyraseB ของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinoline พบอันตรกิริยาที่ส าคัญชนิด
พันธะไฮโดรเจน อันตรกิริยาอิเล็กโตรสเตติก อันตรกิริยาที่ชนิดไพ-แคทไออน และไพ-ซิกมา  โมเลกุลหมายเลข 33 
ถูกน าศึกษาการค านวณระเบียบวิธีการจ าลองแบบทางพลวัตเชิงโมเลกุล เลือกวิเคราะห์อันตรกิริยาที่ส าคัญที่เวลา 
45 ns พบสามารถพบอันตรกิริยาที่ส าคัญชนิดพันธะไฮโดรเจนที่มากกว่าระเบียบวิธีโมเลคูลาร์ด็อกกิ๊ง ผลการศึกษา
ที่ได้ทั้งหมดนี้สามารถให้ข้อมูลทางโครงสร้างที่เป็นประโยชน์ในระดับโมเลกุล ซึ่งเป็นแนวทางน าไปสู่การออกแบบ
สารต้านวัณโรคที่มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงในการยับยั้งเอนไซม์  DNA gyraseB ซึ่งเป็นข้อมูล
พื้นฐานที่ส าคัญในการค้นหาและพัฒนาตัวยาใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์  DNA 
gyraseB 
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การลดการปล่อยก๊าซมีเทนในดินนาโดยใช้ถ่านชีวภาพ 

The Reduction of Methane Emission in Paddy Soil using Biochar 
 

ชลธิดา จ านงค์นิจ1 และ ทัศนีย์  เจียรพสุอนันต์1* 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษาผลของการใช้ถ่านชีวภาพในการลดการปล่อยก๊าซมีเทนในดินนา โดยการ

เปรียบเทียบตัวอย่างดินที่ใส่ถ่านชีวภาพกับดินที่ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ และท าการบ่มดินในสภาพที่มีอากาศและในสภาพ
ที่ไร้อากาศเป็นระยะเวลา 60 วัน ท าการวิเคราะห์ความเป็นกรดด่าง (pH), ศักย์ไฟฟ้ารีดอกซ์ (Eh) และความเข้มข้น
ของก๊าซมีเทนในชุดทดลอง 4 ชุด ประกอบด้วย ดินในสภาพมีอากาศ (S), ดิน+ถ่านชีวภาพในสภาพมีอากาศ (SB), 
ดิน+น้ ากลั่นในสภาพไร้อากาศ (SW) และดิน+ถ่านชีวภาพ+น้ ากลั่นในสภาพไร้อากาศ (SBW)  ผลการศึกษาพบว่า 
ในชุดทดลอง S และ SB ซึ่งเป็นการบ่มดินในสภาพที่มีอากาศ มีค่า pH อยู่ในช่วง 4.50 - 4.73 และ 4.57 - 4.83  
ค่า Eh มีค่าอยู่ในช่วง 109 - 217 mV และ 107.33 - 217.33 mV ส่วนความเข้มข้นของก๊าซมีเทน มีค่าอยู่ในช่วง 
2.59 - 558.93 ppm และ 2.51 - 316.35 ppm ตามล าดับ ส่วนในชุดทดลอง SW และ SBW ซึ่งเป็นการบ่มดินใน
สภาพที่ไร้อากาศ มีค่า pH อยู่ในช่วง 5.07 - 6.30 และ 5.27 - 6.33  ค่า Eh อยู่ในช่วง -77 - 180.33 mV และ  
-69 - 181.33 mV  ความเข้มข้นของก๊าซมีเทนมีค่าอยู่ในช่วง 1.51 - 3,819.90 ppm และ 1.58 - 3,692.55 ppm 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณารูปแบบการปล่อยก๊าซมีเทนจากดินนาในชุดทดลองที่มีการใช้ถ่านชีวภาพนั้นมีปริมาณความ
เข้มข้นของก๊าซมีเทนที่น้อยกว่าชุดทดลองที่ไม่มีการใช้ถ่านชีวภาพ และผลของถ่านชีวภาพสามารถลดก๊าซมีเทนได้
อย่างชัดเจนในชุดทดลองที่มีการบ่มดินในสภาพที่มีอากาศ เนื่องจากถ่านชีวภาพมีคุณสมบัติที่มีรูพรุนสูง และเพิ่ม
ความพรุนของดินได้มากขึ้น ส่งผลให้ออกซิเจนที่อยู่ในอากาศผ่านลงในดินมากขึ้น จึงท าให้เกิดการออกซิเดชัน  
ก๊าซมีเทนได้มากข้ึนปริมาณก๊าซมีเทนที่ปล่อยจากดินนาจึงน้อยลง 

 
ค าส าคัญ : ถ่านชีวภาพ  ดินนา  ก๊าซมีเทน  

 
Abstract 

   This study investigated the effect of using biochar to reduce methane emissions. Soil 
samples with biochar and without biochar were compared and these soil samples were kept in 
aerobic and anaerobic conditions for 60 days. The analysis of pH, Redox (Eh), and methane 
concentration were performed on the paddy soil in 4 conditions: 1) the aerobic condition (S), 2) 
the aerobic condition with soil and biochar (SB), 3) the anaerobic condition with soil and distilled 
water (SW), and 4) the anaerobic condition with soil, biochar, and distilled water (SWB). The results 
of the study showed that in the conditions S and SB had pH values in the range of 4.50 to 4.73 
and 4.57 to 4.83 respectively. The Eh values ranged from 109-217 mV and 107.33 - 217.33 mV and 
the methane concentrations ranged from 2.59 - 558.93 ppm and 2.51 - 316.35 ppm, respectively. 
The results of the conditions SW and SBW showed that pH values ranged from 5.07 to 6.30 and 
from 5.27 to 6.33, respectively. The Eh values were found to be in the range of -77 to 180.33 mV 
and -69 to 181.33 mV, respectively and the methane concentrations were in the range of 1.51 - 
3,819.90 ppm and 1.58 - 3,692.55 ppm respectively. It can be concluded that in the experiments 
with the presence of biochar had lower levels of methane. Biochar clearly reduced methane 
concentrations in the paddy soil due to its high porous property. High porous property increased 
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the porosity of soil, allowing oxygen to pass through the soil and promoting the oxidation of 
methane in the soil. 
 
Keywords: Biochar, Paddy Soil, Methane 
 
บทน า 

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) เกิดขึ้นจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมที่มนุษย์เป็นผู้กระท าในปริมาณสูง ท าให้สภาวะอากาศเกิดความแปรปรวน ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง และท าให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของมนุษย์แบ่งตามคู่มือการท าบัญชีก๊าซเรือน
กระจก ได้ 4 ภาคส่วน ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตรกรรม ป่า
ไม้ และการใช้พื้นที่ และภาคสุดท้ายคือของเสีย โดยประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดจากภาค
พลังงาน นอกจากนี้ภาคการเกษตรเป็นส่วนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นล าดับถัดมา โดยก๊าซเรือนกระจกหลัก
ที่ถูกปล่อยออกจากภาคเกษตรกรรม คือ ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) (องค์การบริหารการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก, 2560) 

นาข้าวเป็นพื้นที่การเกษตรหลักของประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือเป็นแหล่ง
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกที่ส าคัญในภาคเกษตรกรรมอันได้แก่ ก๊าซมีเทนจากการท่วมขังของน้ าในนาข้าว ก๊าซมีเทนเกิด
จากกระบวนการทางชีวภาพโดยมีจุลินทรีย์กลุ่มสร้างมีเทน (Methanogens) ท าการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาพ
ไร้ออกซิเจน ซึ่งก๊าซมีเทนจะปล่อยออกสู่บรรยากาศโดยผ่านทางต้นข้าวเป็นหลัก ส่วนก๊าซไนตรัสออกไซด์เกิดขึ้น
จากกลุ่มจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินและการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวเป็นการเพิ่มแอมโมเนียในดินเกิดกระบวนการไนตริ
ฟิเคชั่น (Nitrification) และกระบวนการดีไนตริฟิเคชั่น (Denitrification) ที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์
จากนาข้าว (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่8, 2558) ซึ่งในปัจจุบันได้มีการศึกษาการน าวัสดุปรับปรุงดินต่างๆมาใช้
ในการเกษตรมากขึ้น เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและปรับปรุงดินให้ดีขึ้น เช่น ถ่านชีวภาพ (Biochar) เป็น
วัสดุปรับปรุงดินที่ท ามาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูดซับธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อพืช
สามารถกักเก็บคาร์บอนลงในดินได้และยังช่วยให้ดินระบายอากาศได้ดี เพราะมีรูพรุนสูง ซึ่งรูพรุนในถ่านชีวภาพที่
ผสมกับดินเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ซึ่งสามารถดึงหรือปรับธาตุอาหารให้พืชน าไปใช้ได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วย
ปรับสมบัติทางกายภาพและดูดซับปุ๋ยไว้ได้ดีขึ้น อีกทั้งถ่านชีวภาพมีความคงตัวสูงย่อยสลายได้ช้าจึงช่วยกักเก็บ
คาร์บอนไว้ในดินได้ยาวนาน (พินิจภณ, 2557) จากการศึกษาของจาวภาและคณะ (2560) ได้ศึกษาผลของถ่าน
ชีวภาพต่อคุณสมบัติของดินและการเจริญเติบโตของข้าวนาหว่านน้ าตม ซึ่งท าการทดสอบในสภาพกระถาง พบว่า
การใช้ถ่านชีวภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินให้ดีขึ้นคือท าให้ดินมี pH สูงขึ้น มีแคลเซียม 
ที่แลกเปลี่ยน ได้ และฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น และมีผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวในระยะแรกที่อายุ 30 
และ 45 วัน หลังหว่านข้าว ตลอดจนมีการศึกษาความสามารถในการลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่อหน่วยผลผลิต
ข้าว จากการใช้ถ่านชีวภาพยูคาลิปตัสและฟางข้าวในการปลูกข้าวนาสวน และท าให้มีการกักเก็บคาร์บอนในดิน
เพิ่มข้ึน (พัชรี และคณะ, 2558)  

ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการน าถ่านชีวภาพมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพดินแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่
แพร่หลายมากนัก แม้จะมีงานวิจัยยืนยันว่าการใช้ถ่านชีวภาพปรับปรุงดินส่งผลในทางบวกต่อคุณภาพของดินและ
สามารถกักเก็บคาร์บอนลงในดินที่ท าการเกษตร อย่างไรก็ตามนาข้าวจัดเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญ
โดยเฉพาะก๊าซมีเทน และองค์ความรู้จากการใช้ถ่านชีวภาพในดินนาที่มีสภาพน้ าขังเพื่อลดก๊าซมีเทนยังมีน้อย 
การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงประโยชน์ของถ่านชีวภาพในแง่ของการเป็นตัวช่วยลดก๊าซมีเทนจากนาข้าว 
โดยน าถ่านชีวภาพจากไม้เนื้อแข็งมาทดลองกับดินนาในห้องปฏิบัติการ เพื่อศึกษาอิทธิพลของถ่านชีวภาพต่อการลด
การปล่อยก๊าซมีเทนจากดินนา ซึ่งจะเป็นแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากการปลูกข้าวได้ต่อไป   
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ท าการศึกษาอิทธิพลของถ่านชีวภาพต่อการปล่อยก๊าซมีแทนในดินนา

ภายใต้สภาพการบ่มดินในห้องปฏิบัติการ โดยเก็บตัวอย่างดินจากนาข้าวของเกษตรกร บ้านศรีไค อ าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นดินนาที่มีการท านาแบบอาศัยน้ าฝน มีลักษณะการปล่อยน้ าท่วมขังในนาข้าวตลอด
ฤดูกาลเพาะปลูก จากการรายงานภาพรวมของดินนาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนมากเป็นดินร่วน
ปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ า มีอินทรียวัตถุในดินต่ ากว่าร้อยละ 1 มีปริมาณฟอสฟอรัสต่ ากว่า 10 มิลลิกรัมต่อดิน 
1 กิโลกรัม มีปริมาณโพแทสเซียมต่ ากว่า 30 มิลลิกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม ดินมีความเป็นกรดจัด (pH 4.5 – 5.4) 
ดังนั้นการปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นจึงต้องมีการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน (กรมการข้าว, 2561)  

การออกแบบชุดการทดลอง 
1. ชุดควบคุมแบบมีอากาศใช้ดินเท่านั้น (S) โดยใช้ตัวอย่างดินแห้ง 50 กรัม 
2. ชุดทดลองแบบมีอากาศใช้ดินและถ่านชีวภาพ (SB) โดยใช้ตัวอย่างดินแห้ง 50 กรัม ผสมกับถ่านชีวภาพ 

0.12 กรัม 
3. ชุดทดลองแบบไร้อากาศใช้ดินและน้ ากลั่น (SW) โดยใช้ตัวอย่างดินแห้ง 50 กรัม เติมน้ ากลั่น 50 

มิลลิลิตร  
4. ชุดทดลองแบบไร้อากาศใช้ดินผสมกับถ่านชีวภาพและน้ ากลั่น (SBW) โดยใช้ตัวอย่างดินแห้ง 50 กรัม 

ผสมกับถ่านชีวภาพ 0.12 กรัม แล้วเติมน้ ากลั่น 50 มิลลิลิตร 

การด าเนินงานเพื่อศึกษาผลของถ่านชีวภาพต่อการปล่อยก๊าซมีเทนในดินนามีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2560) ได้แสดงขั้นตอนการเก็บตัวอย่างดินไว้ดังนี้  เก็บ
ตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร สุ่มเก็บ 3 จุดให้ครอบคลุมทั้งแปลง ใช้จอบหรือพลั่วขุดหลุมเป็นรูป V ให้
ลึกในแนวดิ่งประมาณ 30 เซนติเมตร จากนั้นแซะเอาดินด้านหนึ่งเป็นแผ่นหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากปาก
หลุมถึงก้นหลุม ดินที่ได้นี้เป็นดินจาก 1 จุด ท าเช่นเดียวกันนี้จนครบ น าดินจากทุกจุดใส่รวมกันในภาชนะที่เตรียมไว้ 
น าตัวอย่างดินมาตากให้แห้งในห้องปฏิบัติการ  

ขั้นตอนการศึกษาทดลอง 
1. บดดินและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร 
2. เตรียมชุดการทดลอง 4 ชุด ตามการออกแบบชุดทดลอง และท า 3 ซ้ า ในทุกชุดการทดลอง ในขวด 100 

มิลลิลิตร ซึ่งรวมจ านวนขวดตัวอย่างทั้งหมด 120 ตัวอย่าง 
3. ตัวอย่างที่ทดลองแบบไร้อากาศจะถูกไล่อากาศในขวดให้เป็นสภาวะไร้ออกซิเจน ด้วยไนโตรเจน (N2) 

และปิดด้วยจุกยางและครอบฝาอะลูมิเนียม 
4. ชุดทดลองที่มีอากาศให้ปิดขวดด้วยพาราฟิล์ม 
5. บ่มตัวอย่างทั้งหมดที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 60 วัน 
6. เก็บตัวอย่างอากาศออกจากช่องว่างส่วนบนของขวดบ่มตามระยะเวลาที่ก าหนดใส่ในขวดสุญญากาศ 

ขนาด 5 มิลลิลิตร และวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และวัดค่าศักย์ไฟฟ้ารีดอกซ์ (Eh) ของดิน ในวันที่ 1, 5, 10, 
15, 20, 25, 30, 40, 50, และ 60 วันหลังการบ่ม  
    7. วิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซมีเทนโดยใช้เครื่อง Gas chromatography (Agilent Technologies, 
Inc, USA) สภาวะเครื่อง GC equipped with FID 300 Co คอลัมน์ HaySep Q packed ใช้ก๊าซไนโตรเจน และ 
ฮีเลียม เป็นแก๊สพา มีอัตราการไหล 20 มิลลิลิตรต่อนาที 
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ผลการวิจัยและอภิปราย 
 ในการบ่มดินในห้องปฏิบัติการมีอุณหภูมิห้องตั้งแต่วันที่  1-60 อยู่ในช่วง 25-28 oC ผลจากการวัดค่า pH 
ของดินทั้ง 4 ชุดทดลอง พบว่าในวันเร่ิมต้นคือ วันที่ 1 - 60 ของชุดทดลอง S และ SB ซึ่งเป็นการบ่มดินในสภาพที่มี
อากาศ มีค่า pH อยู่ในช่วง 4.50-4.73 และ 4.57-4.83 ส่วนชุดทดลอง SW และ SBW เป็นการบ่มดินในสภาพที่ไร้
อากาศมีค่า pH อยู่ในช่วง 5.07-6.3 และ 5.27-6.33 ดังแสดงในภาพที่ 1 แสดงผลค่าเฉลี่ย pH ของดินทั้ง 4 ชุด
ทดลอง โดยใน SW และ SBW มีค่า pH ที่สูงขึ้นในวันที่ 5 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.27 และ 6.3 ตามล าดับ หลังจากนั้นค่า 
pH จะเพิ่มขึ้นช้าๆ เมื่อค่า pH เข้าใกล้ 6.5 ในวันที่ 10 และคงที่ตลอดการทดลองไปจนถึงวันที่ 60 เป็นผล
เนื่องมาจากการขังน้ าในดิน ท าให้เกิดปฏิกิริยารีดักชันของสารต่างๆในดินที่ส าคัญ เช่น NO3

-, MnO2 และ Fe(OH)3 
ในระยะแรกๆ จะมีการใช้ H+ ร่วมในปฏิกิริยาในปริมาณที่สูง ซึ่งในการรับอิเล็กตรอนโดยสารต่างๆ จะต้องใช้ H+ 
บางส่วนจากสารละลายดินในการท าปฏิกิริยาจึงท าให้ H+ จากสารละลายถูกใช้ไปเป็นจ านวนมาก ท าให้ค่า pH ของ
ดินมีการเพิ่มขึ้นในช่วงระยะแรก และรักษาระดับค่อนข้างคงที่ เนื่องจากอิทธิพลของการรีดักชันเหล็กเกิดขึ้นแล้ว 
(ไพบูลย์, 2546) 

ส่วนในชุดทดลอง S และSB มีค่า pH คงที่ตลอดการทดลองตั้งแต่วันที่ 1 ถึง วันที่ 60 เนื่องจากดินอยู่ใน
สภาพที่มีออกซิเจน ซึ่งการออกซิเดชันของอินทรียวัตถุจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจ าเป็นต้องมีตัวรับอิเล็กตรอนที่เกิด
จากปฏิกิริยาในสภาพที่มีการถ่ายเทอากาศที่ดี จุลินทรีย์ดินจะใช้ออกซิเจนซึ่งมีศักย์ไฟฟ้ารีดักชันที่สูงของสารละลาย
ดินมาเป็นตัวรับอิเล็กตรอน ดังนั้นจึงท าให้มีอิทธิพลน้อยมากต่อการเปลี่ยนแปลง pH ของสารละลายดิน 

 เมื่อเปรียบเทียบผลของถ่านชีวภาพต่อค่าความเป็นกรดด่างของดิน  พบว่าค่า pH ในชุดทดลองที่ใส่ถ่าน
ชีวภาพ (SB และ SBW) มีแนวโน้มสูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับชุดทดลองที่ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ (S และ SW) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของจาวภาและคณะ (2560) และ Zhang et al. (2010) ที่พบว่าค่า pH ของดินนามีค่า
สูงขึ้นหลังจากการใส่ถ่านชีวภาพ 
  

 
ภาพที่ 1 ค่า pH ของดินในแต่ละวันหลังการบ่มดิน 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าศักย์ไฟฟ้ารีดอกซ์ของทั้ง 4 ชุดทดลอง ตั้งแต่วันที่ 1-60 ของการบ่มดินในสภาพที่มี

อากาศ คือ ชุดทดลอง S และ SB มีค่าศักย์ไฟฟ้าอยู่ในช่วง 109-217mV และ 104.33-217.33 mV ส่วนการบ่มดิน
ในสภาพไร้อากาศ คือ ชุดลอง SW และ SBW มีค่าศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ ในช่วง -77.66 - 180.33 mV และ  
-69 -181.33 mV ดังข้อมูลในภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 ค่า Eh (Redox potential) ในแต่ละวันหลงัการบ่มดนิ 

  จากภาพที่ 2 พบว่าค่า Eh ใน SW และ SBW มีค่าที่ต่ ากว่า S และ SB ซึ่งใน SW และ SBW มีค่า Eh ลดลง
ในวันที่ 5 จนมีค่าติดลบและหลังจากนั้นค่าค่อนข้างคงที่ตลอดการทดลองจนถึงวันที่ 60 เป็นผลเนื่องจากการที่ดิน
ขาดออกซิเจนจากการท่วมขังของน้ า ซึ่งจะเกิดการรีดักชันของสารประกอบต่างๆ ท าให้ค่า Eh ลดลงอย่างรวดเร็ว
ภายใน 0-4 วันแรกของการขังน้ า ออกซิเจนที่มีอยู่ถูกใช้ไปจนหมด จุลินทรีย์ ในดินจึงหันมาใช้สารประกอบในดิน 
เช่น NO3

- และ MnO2 แทน ซึ่งมีศักย์ไฟฟ้ารีดักชันรองลงมาจากออกซิเจน มาเป็นตัวรับอิเล็กตรอน เมื่อจุลินทรีย์ใช้ 
NO3

- และ MnO2 หมดไป หลังจากนั้นจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากจุลินทรีย์ในดินใช้
สารประกอบในดินที่มีศักย์ไฟฟ้าที่ต่ ามากๆ ซึ่งมีค่า pH เข้าใกล้ 7 เช่น SO4

2- และ CO2 มาเป็นตัวรับอิเล็กตรอนจึง
ท าให้ค่า Eh ของดินมีค่าที่ต่ ามาก ส่วนในชุดทดลอง S และ SB มีค่า Eh ที่สูงกว่า SW และ SBW เนื่องจากเป็นการ
บ่มดินในสภาพที่มีอากาศ ไม่มีการท่วมขังของน้ า ท าให้มีออกซิเจนเพียงพอส าหรับกิจกรรมของจุลินทรีย์  ซึ่งการ
รีดักชันสารประกอบต่างๆจะไม่เกิดขึ้นในสภาพที่มีออกซิเจน จึงท าให้ค่า Eh ของดินมีค่าเป็นบวก (ไพบูลย์, 2546) 
อย่างไรก็ตามค่า Eh ของดินในชุดทดลอง S และ SB มีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ ในวันที่ 30 จนถึงวันที่ 60  
 ผลการวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซมีเทน ของทั้ง 4 ชุดทดลอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 60 การทดลอง
การเปรียบเทียบการใส่ถ่านชีวภาพและไม่ใส่ถ่านชีวภาพในดิน ในการบ่มดินในสภาพที่มีอากาศในชุดลอง S  
มีปริมาณความเข้มข้นก๊าซมีเทน 2.59 - 558.93 ppm และในชุดทดลอง SB มีปริมาณความเข้มข้นก๊าซมีเทน 2.51 
- 114.85 ppm ส่วนในวันที่ 1 - 20 ของการทดลองบ่มดินในสภาพที่ไร้อากาศ ของ SW มีปริมาณความเข้มข้นก๊าซ
มีเทน 1.51 - 3,819.90 ppm และใน SBW มีปริมาณความเข้มข้นก๊าซมีเทนเท่ากับ 1.58 - 3,692.55 ppm และ
หลังจากนั้นคือ ในวันที่ 25 - 60 ไม่พบก๊าซมีเทนเกิดขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ความเข้มข้นของก๊าซมีเทนจากดินนาทดลอง 

  การบ่มดินในสภาพที่ไร้อากาศเปรียบเทียบระหว่างการใส่ถ่านชีวภาพ (SW) กับไม่ใส่ถ่านชีวภาพในดิน 
(SBW) พบว่ารูปแบบของปริมาณการเกิดก๊าซมีเทนของทั้ง 2 ชุดการทดลองมีความแตกต่างกันไม่มากนัก ซึ่งจะเร่ิมมี
ปริมาณก๊าซมีเทนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ วันที่ 5 และมีความเข้มข้นสูงสุดในวันที่ 20 เนื่องจากในช่วงแรกยังคงมีออกซิเจน
อยู่ท าให้จุลินทรีย์กลุ่มใช้ออกซิเจนท างาน แต่หลังจากออกซิเจนที่มีอยู่ถูกใช้ไปจนหมดและการขังน้ าที่นานขึ้น จึงท า
ให้เกิดการย่อยสลายอินทรียวัตถุโดยจุลินทรีย์ในดินกลุ่มที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งจะท าให้เกิดก๊าซมีเทนขึ้น แต่หลังจาก
นั้นไม่พบก๊าซมีเทนเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 ถึงวันที่ 60 อาจเนื่องมาจากสารประกอบในดินที่จุลินทรีย์จะใช้เป็นตัวรับ
อิเล็กตรอนและสารอินทรีย์ในดินเร่ิมหมดไป  

ส่วนชุดทดลองในสภาพที่มีอากาศเปรียบเทียบระหว่างการใส่ถ่านชีวภาพ (S) และไม่ใส่ถ่านชีวภาพ (SB) 
ในช่วงแรก คือ วันที่ 1 - 15 พบปริมาณก๊าซมีเทนไม่มากนักเนื่องจากเป็นสภาพการบ่มดินที่มีอากาศ ซึ่งมีออกซิเจน
เพียงพอต่อการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์ในดิน แต่หลังจากนั้นเริ่มมีปริมาณก๊าซมีเทนสูงขึ้นในวันที่ 20 
เนื่องจากการบ่มดินที่ผ่านไปในระยะหนึ่งแล้วออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้มีปริมาณไม่มากเหมือนช่วงแรกของการบ่มดิน 
และเกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาพที่ไร้อากาศในดินชั้นล่างที่มีออกซิเจนน้อย จึงท าให้เกิดก๊าซมีเทนสะสมขึ้น
จากการย่อยสลายสารอินทรีย์ของจุลินทรีย์กลุ่มไม่ใช้ออกซิเจน  

นอกจากนี้ยังพบว่าถ่านชีวภาพมีผลต่อความเข้มข้นของมีเทนที่เกิดขึ้น โดยความเข้มข้นของมีเทนที่
วิเคราะห์ได้ในชุด SB มีค่าต่ ากว่า S เท่ากับ 1,073 ppm และความความเข้มข้นของมีเทนที่วิเคราะห์ได้ในชุด SBW 
มีค่าต่ ากว่า SW เท่ากับ 359 ppm ดังแสดงในตารางที่ 1 ซึง่อาจเกิดจากการดูดซับก๊าซมีเทนไว้ที่ผิวของถ่านชีวภาพ 
และการมีช่องว่างในดินเพิ่มข้ึนในสภาพที่ไม่มีน้ าขังท าให้เกิดการออกซิเดชั่นมีเทนเพิ่มข้ึน (Jeffery et al., 2016) 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเข้มข้นของก๊าซมีเทน 
 

วัน 
Treatment  (ppm) 

S SB 
Diff. 

(S-SB) 
SW SBW 

Diff. 
(SW-SBW) 

1 2.59±0.05 2.51±0.18 0.08 1.51±0.08 1.58±0.21 -0.07 
5 2.76±0.09 2.65±0.03 0.11 192.10±58.77 180.11±27.82 11.99 
10 3.96±1.72 2.75±0.13 1.21 465.49±55.14 425.71±29.30 39.78 
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วัน 
Treatment  (ppm) 

S SB 
Diff. 

(S-SB) 
SW SBW 

Diff. 
(SW-SBW) 

15 24.37±20.17 6.10±1.29 18.27 2,546.79±254.99 
2,366.76±42.5

2 
180.03 

20 142.63±158.81 21.65±4.90 120.98 3,819.90 3,692.55 127.35 
25 219.16±119.77 50.99±23.6 168.17 ND ND ND 
30 392.64±491.22 239.87±146.37 152.77 ND ND ND 
40 359.49±400.22 58.72±15.24 300.77 ND ND ND 

50 189.56±96.05 316.35±161.42 
-

126.79 
ND ND ND 

60 558.93±275.65 114.85±46.71 438.08 ND ND ND 
หมายเหตุ  
  ND คือ ไม่พบปริมาณก๊าซมีเทน  , D iff . คือ ความแตกต่างของความเข้มข้นมีเทนจากชุดทดลองที่ใส่ถ่านชีวภาพและ
ไม่ใส่ถ่านชีวภาพ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การใช้ถ่านชีวภาพสามารถลดการเกิดก๊าซมีเทนได้เมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดลองที่ไม่มีการใช้ถ่านชีวภาพ 
โดยในชุดทดลองที่มีการบ่มดินในสภาพที่มีอากาศสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 56 (SB เปรียบเทียบกับ S) เนื่องจาก
สภาพการบ่มดินที่มีออกซิเจนไม่มีการท่วมขังของน้ าจึงท าให้ออกซิเจนผ่านลงในดินได้ และด้วยคุณสมบัติของถ่าน
ชีวภาพที่มีรูพรุนสูงและเพิ่มความพรุนให้แก่ดิน ส่งผลให้อากาศผ่านลงไปในดินได้มากขึ้น และท าให้เกิดการ
ออกซิเดชันมีเทนได้มากข้ึนเช่นกัน ส่วนการบ่มดินในสภาพไรอ้ากาศสามารถลดก๊าซมีเทนลงได้เพียงร้อยละ 5 (SBW 
เปรียบเทียบกับ SW)  อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เป็นเพียงขั้นการทดลองในห้องปฏิบัติการที่แสดงถึงผลของถ่าน
ชีวภาพที่สามารถลดปริมาณความเข้มข้นของมีเทนในดินได้ ซึ่งยังต้องน าไปทดสอบเพื่อลดอัตราการปล่อยก๊าซมีเทน
จากแปลงเกษตรกรต่อไป 
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การใช้สีจากธรรมชาติทาไม้อัด 

Utilization of Natural Color on Plywood  
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บทคัดย่อ 
  ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมสีจากพืชธรรมชาติ การสกัดผงสีท าโดยการปั่นในตัวกลางที่เป็นน้ า พืชที่ใช้  
ในงานวิจัยนี้ได้แก่ เฟื่องฟ้า ดาดตะกั่ว มะยม กระถิน ชาดัด ขมิ้น ศึกษาผลของจ านวนชั้นของการทา ชนิดของสาร
ช่วยติดสี ชนิดของสารเคลือบผิว (กาวลาเท็กซ์ , กาวน้ าชนิดใส , น้ ายางข้นกราฟต์ด้วย MMA และ น้ ายาง 
พรีวัลคาไนซ์) ต่อความคงทนต่อแสงแดด ความคงทนต่อความร้อน ความคงทนต่อน้ า พบว่าพืชแต่ละชนิดให้ผงสี  
ที่มีเฉดสีที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ดอกเฟื่องฟ้าให้ผงสีน้ าตาลอมแดง ใบดาดตะกั่วให้ผงสีน้ าตาล กิ่งมะยมให้ผงสี
น้ าตาล ใบกระถินให้ผงสีเขียวอ่อน ใบชาดัดให้ผงสีเขียว และขมิ้นให้ผงสีเหลือง เปอร์เซ็นต์ผลผลิตของดอกเฟื่องฟ้า 
ใบดาดตะกั่ว กิ่งมะยม ใบกระถิน ใบชาดัด และขมิ้น เท่ากับ 6.08 , 6.78,  3.79,  9.12 , 5.27 และ 12.81% 
ตามล าดับ  เมื่อจ านวนชั้นของการทาเพิ่มมากขึ้น สีก็จะเข้มมากข้ึน สารช่วยติดสีจะท าให้ได้เฉดสีที่เปลี่ยนไป ไม้อัด 
ที่เคลือบผิวด้วยน้ ายางพรีวัลคาไนซ์มีความคงทนต่อแสงแดด ความคงทนต่อความร้อน ความคงทนต่อน้ าดีที่สุด 
  
ค าส าคัญ  : สีธรรมชาติ  น้ ายางพรีวัลคาไนซ์ ไม้อัด 

 
Abstract 

   In this research, we studied the preparation of natural color from plants. Fresh plants were 
extracted by juice blender with water as media. Plants are Bougainvillea hybrid, Hemigraphis 
alternata (Burm.f.) T. Anderson., Phyllanthus acidus (L.) Skeels, Leucaenaleucocepphala, Carmona 
retusa (Vahl) Masam, and Curcuma longa Linn. The effects of numbers of color coating, types of 
mordant, types of coating substances (latex glue, glue, natural rubber latex grafted with methyl 
methacrylate (MMA), prevulcanized latex) on sunlight, heat, and water resistance were investigated. 
The results showed that each plant gave different color shade. The color powders of 
Bougainvillea hybrid, Hemigraphis alternata (Burm.f.) T. Anderson., Phyllanthus acidus (L.) Skeels, 
Leucaena leucocepphala, Carmona retusa (Vahl) Masam, and Curcuma longa Linn. are reddish 
brown, brown, brown, light green, green, and yellow, respectively. The percent yields of 
Bougainvillea hybrid, Hemigraphis alternata (Burm.f.) T. Anderson., Phyllanthus acidus (L.) Skeels, 
Leucaena leucocepphala, Carmona retusa (Vahl) Masam, and Curcuma longa Linn. are 6.08 , 6.78,  
3.79,  9.12 , 5.27, and 12.81% , respectively. The higher number of coating gave darker color. Each 
mordant gave different color shade. Plywood was coated with prevulcanized latex had the most 
resistance to sunlight, heat, and water.  

 
Keywords  :  Natural Color, Prevulcanized Latex, Plywood 
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บทน า 
ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่างๆล้วนแล้วแต่มีสีสันสวยงามเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สีสันเหล่านี้

ส่วนมากได้มาจากสีสังเคราะห์ที่ได้มาจากการสังเคราะห์ทางเคมี ซึ่งสีสังเคราะห์เหล่านี้นิยมใช้กันอย่างมากและ
กว้างขวางไม่ว่าจะเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ใช้ในการผสมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมโรงงาน 
เช่น ใช้ในการทาสีบ้าน ทาสีไม้อัด เป็นต้น  

สีสังเคราะห์ หมายถึง สีที่เป็นสารอินทรีย์ที่ได้จากการสังเคราะห์ [1]  ที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (Food 
additive) ในกลุ่มสีผสมอาหาร (Food color) ซึ่งมีลักษณะถูกต้องตามข้อก าหนดและปลอดภัยต่อการบริโภค  
สีสังเคราะห์มีราคาถูกกว่าสีธรรมชาติ ให้สีสดและสม ่าเสมอและให้สีในช่วงที่กว้างกว่าสีธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีขาย
ทั้งในรูปแม่สี และสีผสมในรูปผง สารละลาย และสารละลายแขวนลอย ซึ่งสะดวกต่อการเลือกใช้กับอาหาร  
ชนิดต่างๆ ดังนั้น ผู้ใช้จึงนิยมใช้สีสังเคราะห์มากกว่าสีธรรมชาติ ถึงแม้ว่าสีธรรมชาติจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากกว่า
สีสังเคราะห์ เมื่อใช้สีสังเคราะห์ในปริมาณที่มากอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ท าให้เกิดสมาธิสั้นในเด็ก เกิดอาการ
อาหารย่อยยาก ท้องอืด ท้องเฟ้อ และสีสังเคราะห์ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางกายภาพ  

สีที่มาจากธรรมชาติ คือ สีที่ได้จากการสกัดจากพืชที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ เช่น ขมิ้น ดอกอัญชัน ฝาง 
เปลือกประดู่ แก่นขนุน ย่านาง ขมิ้น มังคุด และใบหูกวาง โดยสีธรรมชาติเหล่านี้มีข้อดีคือ มีความปลอดภัย  
ต่อผู้บริโภค ราคาถูก มีความหลากหลายของสีและพืชและยังสามารถละลายเข้ากับน้ าได้ง่ายอีกด้วย ข้ อเสียของ 
สีธรรมชาติคือ มีสีที่ไม่สม่ าเสมอ ควบคุมความสม่ าเสมอของสีได้ยาก ไม่ทนต่อการละลายน้ า  Natta Laohakunjit 
[2] ได้ศึกษาผงสีธรรมชาติจากพืชไทย 6 ชนิดที่สกัดด้วยน้ าเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ย้อมสีผม ผงสีจากพืชไทย  
6 ชนิดถูกน ามาสกัดที่อุณหภูมิต่างๆเพื่อท าเป็นผลิตภัณฑ์สีย้อมผมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้พืชคือ ฝาง ขมิ้น 
ย่านาง สมอพิเภก ดอกเดซี่ และกะเหรี่ยงเทียม โดยสารสกัดจากต้นฝางให้ผลผลิตร้อยละที่มากกว่าสมอพิเภก  
ดอกเดซี่ ย่านาง กระเหรี่ยงเทียม และขมิ้น สีของสารสกัดจากทั้ง 6 ชนิดมีตั้งแต่สีเหลือง สีน้ าตาล และสีเขียว  
ความยาวคลื่นในการดูดซับของสีเหล่านี้อยู่ในช่วง 400 ถึง 666 นาโนเมตร ผ่องศรี รอดโพธิ์ทอง [3] ได้รวบรวมพืช
พื้นเมืองในประเทศไทยที่ให้สีด าในการย้อมผ้า สีธรรมชาติส าหรับเส้นใยฝ้าย และไหมโดยศึกษาวิธีการย้อมสี  
ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถย้อมผ้าสีด าที่มีความคงทนของสี ต่อแสง และการซัก พืชพื้นเมืองที่รวบรวมได้ตามภาค
ต่าง ๆ ในประเทศไทย คือ กระจาย กระบก ก้างปลาเครือ คนทา โคลงเคลงขี้นก เงาะโรงเรียน ตันหยง ตับเต่าต้น 
ตะโกไทย น้อยโหน่ง ประสัก ฝาง ฝรั่ง มะกาเครือ มะเกิ้ม มะเกลือ มะขามป้อม มะพลับ มะยมป่า มังคุด แมแหมะ 
รกฟ้า สมอทะเล สมอพิเภก สมอไทย เสม็ด สีพับ หมาก และหูกวาง โดยใช้ส่วนที่เป็นผล ดอก ใบ เนื้อไม้ และ
เปลือก ล าต้นมาสกัดสีย้อม หลักการย้อมสีที่ใช้ในการย้อมผ้าสีด า คือ การย้อมแบบสีมอร์แดนท์และการย้อม  
แบบรีดิวส์หรือแบบสีแว็ต การสกัดสีใช้วิธีการต้มแล้วน าน้ าสีมาย้อมผ้าแบบย้อมร้อน แล้วย้อมทับด้วยสารช่วยติด 
คือ น าโคลนหรือเฟอรัส ซัลเฟต สีของผ้าจะมีความคงทนต่อแสง และการซักระดับดีมาก พืชที่นิยมใช้ย้อมผ้าสีด า
มากที่สุด คือ มะเกลือ ส่วนพืชพื้นเมืองอ่ืน จะใช้เป็นวัตถุดิบในการย้อมตามความสามารถในการหาวัตถุดิบได้ง่าย  
ในพื้นที่ 

งานวิจัยนี้จึงได้เตรียมผงสีจากธรรมชาติโดยใช้พืชที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่หาได้ง่าย คือ ดอกเฟื่องฟ้า  
ใบดาดตะกั่ว กิ่งมะยม ใบกระถิน ใบชาดัด และขมิ้น ท าเป็นผงสี ศึกษาผลของจ านวนชั้นของการทา ชนิดของสาร
เคลือบผิว (กาวลาเท็กซ์, กาวน้ าชนิดใส, น้ ายางข้นกราฟต์ด้วย MMA และ น้ ายางพรีวัลคาไนซ์) ชนิดของสารช่วยตดิ
สี (น้ าปูนแดง, สารส้ม, เกลือ และ คอปเปอร์ ซัลเฟต) ต่อความเข้มของสี ความคงทนต่อแสงแดด ความคงทนต่อ
ความร้อน ความคงทนต่อน้ า  โดยการทดสอบความทนทานต่อแสงแดด ความทนทานต่อความความร้อน ความ
ทนทานต่อน้ า และวัดค่าความเข้มของสีด้วยเคร่ือง Color meter 

 
วิธีการวิจัย 
การสกัดผงสี 

ล้างท าความสะอาดพืช ชั่งน้ าหนักพืช 50 กรัม เติมน้ ากลั่น 120 มิลลิลิตร ปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น 
จากนั้นน าไปต้มให้ความร้อนด้วยเครื่อง Hot plate จนเดือด และทิ้งไว้ให้เย็น น ามากรองเอาแต่น้ าด้วยผ้าขาวบาง 
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จากนั้นน าไปต้มให้ความร้อนด้วยเครื่อง Hot plate ด้วยอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส โดยต้มให้น้ าระเหยออกให้
มากที่สุด น าน้ าสีที่ได้ไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 ชั่วโมง จากนั้นน าผงสีที่อบมาบดให้ละเอียด

ด้วยโกร่งบดสาร ชั่งน้ าหนักผงสีเพื่อหาร้อยละผลผลิต 
การทาสีบนไม้อัด 

ตัดไม้อัดขนาด 5× 5 เซนติเมตร ผสมสีและน้ าในอัตราส่วน 1:5 จากนั้นทาสีลงบนไม้อัดโดยแปรจ านวนชั้น
เป็น 1, 3, 5 และ 7 ชั้น น าไปวัดความเข้มของสีด้วยเคร่ือง Color meter 
การทาสารเคลือบผิวบนไม้อัด 

ผสมสีและน้ าในอัตราส่วน 1:5 จากนั้นทาสีลงบนไม้อัด 3 น ทาทับสีด้วยสารเคลือบผิวโดยแปรชนิดชั้  
สารเคลือบผิว 4 ชนิด ได้แก่ กาวลาเท็กซ์ กาวน้ าชนิดใส น้ ายางกราฟต์  MMA และน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ ลงบนไม้อัด 
น าไปวัดความเข้มของสีด้วยเครื่อง Color meter และทดสอบความทนทานต่อแสงแดด ความทนทานต่อความร้อน 
และ ความทนทานต่อน้ า 
การทาสารช่วยติด 

ทาสารช่วยติดโดยแปรชนิดสารช่วยติด 4 ชนิด ได้แก่ ปูนแดง สารส้ม เกลือ และ คอปเปอร์ ซัลเฟต ลงบน
ไม้อัด ทาทับด้วยสีลงบนไม้อัด 3 ชั้น หลังจากนั้นทาสารเคลือบผิวน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ลงบนไม้อัด น าไปวัดความเข้ม
ของสีด้วยเครื่อง Color meter และทดสอบความทนทานต่อแสงแดด ความทนทานต่อความร้อน และ ความ
ทนทานต่อน้ า 
 
ผลการวิจัย 
การสกัดผงสี 
 ร้อยละผลผลิต 

สกัดผงสีจากพืชธรรมชาติ ได้แก่ ดอกเฟื่องฟ้า ใบดาดตะกั่ว กิ่งมะยม ใบกระถิน ใบชาดัดและขมิ้น ด้วยน้ า 
โดยการปั่นพืชกับน้ าในอัตราส่วน 1:2.4 ด้วยเครื่องปั่นเอนกประสงค์ ต้มเพื่อระเหยน้ าออกให้ได้มากที่สุดและกรอง 
หลังจากนั้นน าไปอบให้แห้ง ชั่งน้ าหนัก พบว่าผงสีจากดอกเฟื่องฟ้า ใบดาดตะกั่ว กิ่งมะยม ใบกระถิน ใบชาดัดและ
ขมิ้น มีร้อยละผลผลิตเท่ากับ 6.08, 6.78, 3.79, 9.12, 5.27 และ 12.81% ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าพืชแต่ละชนิดให้
ร้อยละผลผลิตที่แตกต่างกัน  โดยขมิ้นจะให้ร้อยละผลผลิตที่มากที่สุด ส่วนกิ่งมะยมให้ร้อยละผลผลิตน้อยที่สุด  
ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ร้อยละผลผลิตของสีจากพืชชนิดต่างๆ 
 

พืช ผลผลิตร้อยละ (%) 
ดอกเฟื่องฟ้า 6.08 
ใบดาดตะกั่ว 6.78 

กิ่งมะยม 3.79 
ใบกระถิน 9.12 
ใบชาดัด 5.27 

ขมิ้น 12.81 
 

สีที่ได้จากการสกัด 
 พืชแต่ละชนิดให้สีที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ดอกเฟื่องฟ้าให้ผงสีน้ าตาลอมแดง ใบดาดตะกั่วให้ผงสีน้ าตาล  
กิ่งมะยมให้ผงสีน้ าตาล ใบกระถินให้ผงสีเขียวอ่อน ใบชาดัดให้ผงสีเขียว และขมิ้นให้ผงสีเหลือง ดังรูปที่ 4.1 

งปั่นมีสนอกจากนี้ยังพบว่าสีจากพืชหลั  ีที่สดใสมากกว่าผงสีที่ได้หลังผ่านการต้ม 
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                   a                                     b                                      c 

              
                    d                                     e                                    f 

รูปที่ 1 ผงสีจากธรรมชาติจาก (a) ดอกเฟื่องฟ้า, (b) ใบดาดตะกั่ว, (c) กิ่งมะยม,  
(d) ใบกระถิน, (e) ใบชาดัด และ (f) ขมิ้น 

 
สีที่ทาบนไม้อัด 

 เมื่อน าผงสีมาละลายในน้ าด้วยอัตราส่วน 1 : 5 ผงสีสามารถละลายน้ าได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นน ามาทาไม้อัด
ด้วยจ านวนชั้นที่ต่างกัน คือ 1, 3, 5 และ 7 ชั้น จากนั้นวัดความเข้มของสีด้วยเคร่ือง Color meter ค่าสี )L* a* และ 
b*) ที่เป็นค่าที่นิยมใช้ในการประเมินลักษณะปรากฏของตัวอย่างที่ท าการศึกษา โดยค่า L* ที่เข้าใกล้ 100 หมายถึง 
ตัวอย่างมีความสว่างมากจนเป็นสีขาวหรือสีจาง แต่ถ้าค่า L* เข้าใกล้ 0 หมายถึง ตัวอย่างมีความสว่างน้อยลง 
จนเป็นสีคล้ า ส่วนค่า a* ที่เป็นบวก แสดงว่าตัวอย่างเป็นสีแดง แต่ค่า a* ที่เป็นลบ แสดงว่าตัวอย่างเป็นสีเขียว และ
ในค่า b* ที่เป็นบวกแสดงว่าตัวอย่างเป็นสีเหลือง แต่ถ้าค่า b* เป็นลบแสดงว่าตัวอย่างเป็นสีน้ าเงิน [4] 
 ผงสีจากดอกเฟื่องฟ้ามีสีชมพู เมื่อน ามาทาบนไม้อัด พบว่าไม้อัดจะมีสีชมพูอ่อน เม่ือเพิ่มจ านวนการทาสี

เพิ่มข้ึน สีของไม้อัดจะเข้มขึ้น ดังรูปที่ 2  
 

 
รูปที่ 2 ไม้อัดที่ทาผงสีจากดอกเฟื่องฟ้า (a) 1, (b) 3, (c) 5 และ (d) 7 ชั้น 

 
 จากค่า L* a* b* ของไม้อัดที่ทาด้วยสีจากดอกเฟื่องฟ้า จะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มจ านวนชั้นของการทา ค่า L* 
จะมีค่าลดลง เนื่องจากเมื่อจ านวนชั้นของการทาสีมากขึ้น สีของไม้อัดจะมีความสว่างลดลงและมีสีที่เข้มขึ้น  
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เมื่อจ านวนชั้นของการทามากขึ้น ค่า a* จะมากขึ้นเนื่องจากมีสีแดงที่เข้มขึ้น จึงท าให้มีค่า a* เพิ่มขึ้น ส่วนค่า b*  
มีแนวโน้มลดลง นั่นคือไม้อัดมีสีแดงเข้มมากขึ้น ส่วนสีเหลืองจางลง ดังในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ความเข้มสีจากดอกเฟื่องฟ้าที่ทาไม้อัดโดยแปรตามจ านวนชัน้ 
 

จ านวนชั้น L* a* b* 

1 66.77 14.77 24.78 

3 65.86 15.00 23.81 

5 56.77 16.10 22.34 
7 49.49 16.93 18.93 

  
  ผลของสารเคลือบผิวที่ทาลงบนไม้อัด 
 เมื่อทาสีลงบนไม้อัดแล้วพบว่าเมื่อน าไม้อัดไปแช่น้ าสีที่ทาบนของไม้อัด ละลายออกจนหมด จึงได้มีการทา
สารเคลือบผิวเพื่อให้สีของไม้อัดมีความทนทานต่อแสงแดด ความทนทานต่อความร้อน ความทนทานต่อน้ าและ
ความชื้น โดยสารเคลือบผิวที่เลือกใช้คือ กาวลาเท็กซ์ กาวน้ าชนิดใส น้ ายางกราฟต์  MMA และน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ 
ท าได้โดยทาสีลงบนไม้อัด จากนั้นทาทับด้วยสารเคลือบผิวและดูสมบัติทางกายภาพของไม้อัดคือ ความทน  
ต่อแสงแดดโดยการตากแดดเป็นเวลา 24 รอบที่อุณหภูมิชั่วโมง ความทนต่อความร้อนโดยกา 60 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 24 ชั่วโมงและความทนต่อน้ าโดยการแช่น้ า 30 นาที  
เคลือบผิวด้วยกาวลาเท็กซ์ 

  ไม้อัดที่ทาสีจากดอกเฟื่องฟ้า 3 ชั้นแล้วเคลือบผิวด้วยกาวลาเทก็ซ์ เมื่อน าไม้อัดไปตากแดด 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าสีของไม้อัดจางลงเพียงเล็กน้อย  ดังรปูที่ 3 

 
รูปที่ 3 ไม้อัดที่ทาด้วยสีจากดอกเฟื่องฟ้าแล้วเคลือบผิวด้วยกาวลาเท็กซ์เมื่อน าไม้อัดไปตากแดดที่เวลาตา่งๆ 

 
  ไม้อัดที่ทาสีจากดอกเฟื่องฟ้า 3 ชั้นและเคลือบผิวด้วยกาว ลาเท็กซ์เมื่อน าไปทดสอบการทนต่อ
ความร้อนโดยการน าไม้อัดไปอบที่อุณหภูมิ 60 เป็นเวลาองศาเซลเซียส  24 ชั่วโมง พบว่าสี ที่ทาบนไม้อัดจางลง 
เพียงเล็กน้อย ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 ไม้อัดที่ทาด้วยสีจากดอกเฟื่องฟ้าแล้วเคลือบผิวด้วยกาวลาเท็กซ์เมื่อน าไม้อัดไปอบที่อณุหภูมิ  

60 องศาเซลเซียสที่เวลาต่างๆ  
 

  ไม้อัดที่ทาสีจากดอกเฟื่องฟ้าและเคลือบผิวด้วยกาวลาเท็กซ์ เมื่อน าไปทดสอบความทนทานต่อน้ า
โดยการน าไม้อัดไปแช่น้ าเป็นเวลา 30 นาที  สีที่ทาบนไม้อัดละลายออกจากไม้อัดจนหมด ท าให้สีของไม้อัดจางลง
อย่างมาก ดังรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 ไม้อัดที่ทาสีจากดอกเฟื่องฟ้าและเคลือบผวิด้วยกาวลาเท็กซ์ (a) ก่อนแช่น้ า (b) หลังแชน่้ า 30 นาที  

 
 ไม้อัดที่ทาสีจากดอกเฟื่องฟ้าและเคลือบผิวด้วยกาวลาเท็กซ์ เมื่อน าไปทดสอบความทนทานต่อน้ าโดยการ
น าไม้อัดไปแช่น้ าเป็นเวลา 30 นาที  ท าให้สีของดอกเฟื่องฟ้าที่ทาบนไม้อัดละลายในน้ าจนหมด ลักษณะของน้ าก่อน
และหลังจากแช่ไม้อัด ดังรูปที่ 6 
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รูปที่ 6 ลักษณะของน้ า (a) ก่อนแช่  (b  (หลังแช่ไม้อัดทีท่าด้วยดอกเฟื่องฟ้าแล้วเคลือบผิวด้วยกาวลาเท็กซ์  

 
  ส าหรับไม้อัดที่ทาด้วยดอกเฟื่องฟ้าแล้วเคลือบด้วยกาวน้ าชนิดใส และน้ ายางกราฟต์  MMA  
ก็ให้ผลที่คล้ายกับการเคลือบด้วยกาวลาเท็กซ์ คือ มีความทนทานต่อแสงแดด ความทนทานต่อความร้อน แต่ไม่มี
ความทนทานต่อน้ า ยกเว้นไม้อัดที่ทาสีจากดอกเฟื่องฟ้าแล้วเคลือบผิวด้วยน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ ซึ่งเมื่อน าไปทดสอบ
การทนต่อน้ าโดยการน าไม้อัดไปแช่น้ าเป็นเวลา 30 นาที พบว่าสีของไม้อัดละลายออกเพียงเล็กน้อย ดังรูปที่ 7  
แสดงว่าน้ ายางพรีวัลคาไนซ์เป็นสารเคลือบผิวที่ดีที่สุด 

 
รูปที่ 7 ไม้อัดที่ทาสีจากดอกเฟื่องฟ้าและเคลือบผิวด้วยน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ (a) ก่อนแช่น้ า (b) หลังจากแช่น้ า  
  30 นาที  
  

สารช่วยติดสี 
 สารช่วยติดท าหน้าที่ในการช่วยให้สีธรรมชาติมีความคงติดทนมากขึ้น และท าให้สีมีความชัดมากขึ้น  ไม้อัด

ทาสารช่วยติดชนิดต่างๆ คือ น้ าปูนแดง สารส้ม เกลือ และคอปเปอร์ ซัลเฟต จากนั้นทาสีจากดอกเฟื่องฟ้าเคลือบผวิ
ด้วยน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ น าไปวัดความเข้มของสีด้วยเคร่ือง Color meter พบว่าเมื่อทาด้วยสารช่วยติดสีจะส่งผลให้
ไม้อัดที่ทาด้วยดอกเฟื่องฟ้าจะต่างกันออกไป โดยเกลือและสารส้มจะท าให้สีของไม้ อัดเข้มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กชกร สกุลบริสุทธิ์ และ คณะ [5] ซึ่งพบว่าชนิดของสารช่วยติดมีผลต่อค่าสีและความคงทนของสีต่อ
การซักและต่อแสงในการย้อมไหมด้วยขมิ้นชัน ดังนั้นสารช่วยติดเหล่านี้จะช่วยให้สีของไม้อัดมีความคงทนมากขึ้น
และเปลี่ยนเฉดสีให้หลากหลายมากข้ึน ดังรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 ไม้อัดที่ทาด้วยสีจากดอกเฟื่องฟ้าและทาสารชว่ยติด (a) ไม่ทาสารช่วยติด, (b) เกลือ, (c) สารส้ม,  

(d) ปูนขาว และ (e) คอปเปอร์ ซัลเฟต 
 

 จากค่า L* a* b* ของไม้อัดที่ทาด้วยสีจากดอกเฟื่องฟ้าแล้วทาด้วยสารช่วยตดิชนดิต่างๆ จะเห็นค่า L* ของ
ไม้อัดที่ทาสารช่วยติด คือ เกลือ มีค่าน้อยที่สุด เนื่องจากเมื่อทาด้วยเกลือจะท าให้ไม้อัดมีสีที่เข้มที่สุด ดังตารางที่ 3 
ส่วนสารช่วยติดชนิดอ่ืนๆ ท าให้สีของไม้อัดมีความสว่างลดลงเพียงเล็กน้อย ไม้อัดที่ทาด้วยสารช่วยติดเกลือ สารส้ม
และปูนแดงท าให้ค่า a* เพิ่มข้ึน )มีสีแดงเข้มขึ้น (แต่คอปเปอร์  ซัลเฟต ท าให้ค่า a* ลดลง )มีสีแดงจางลง (เมื่อเทียบ
กับไม้อัดที่ไม่ได้ทาสารช่วยติด การทาสารช่วยติดเกลือไม่ค่อยมีผลต่อค่า b* แต่สารส้มและปูนแดงท าให้ค่า b* 
เพิ่มข้ึน )มีเหลืองเข้มขึ้น (แต่คอปเปอร์ ซัลเฟต ท าให้ค่า b* ลดลง )องลดลงมีสีเหลื(  
 
ตารางที่ 3 สีดอกเฟื่องฟ้าทาลงบนไม้อัดทีไ่ม่ทาสารช่วยติดและทาสารช่วยติดชนิดต่างๆ 
 

สารช่วยติด L* a* b* 

ไม่ทาสารช่วยติด 57.51 8.77 31.87 

เกลือ 39.54 10.59 32.53 

สารส้ม 54.65 12.20 39.53 

ปูนแดง 53.60 11.82 36.08 

คอปเปอร์ ซัลเฟต 51.50 5.92 20.56 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การสกัดผงสีจากพืชด้วยน้ าให้ผงสีที่มีเฉดสีต่างๆ ได้แก่ ดอกเฟื่องฟ้าให้ผงสีน้ าตาลอมแดง ใบดาดตะกั่ว 
ให้ผงสีน้ าตาล กิ่งมะยมให้ผงสีน้ าตาล ใบกระถินให้ผงสีเขียวอ่อน ใบชาดัดให้ผงสีเขียว และขมิ้นให้ผงสีเหลือง  
นอกจากนี้ร้อยละผลผลิตของพืชแต่ละชนิดก็แตกต่างกันไป เมื่อน าไปทาบนไม้อัดแล้วเคลือบผิวด้วยกาวลาเท็กซ์ 
กาวน้ าชนิดใส และ น้ ายาง กราฟต์ MMA  พบว่าสีเหล่านี้มีความทนทานต่อแสงแดด ความทนทานต่อความร้อน  
แต่ไม่มีความทนทานต่อน้ า ยกเว้นไม้อัดที่เคลือบผิวด้วยน้ ายางพรีวัลคาไนซ์ที่มีความทนทานต่อน้ า นอกจากนี้การทา
ด้วยสารช่วยติดชนิดต่างๆจะท าให้ได้เฉดสีใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจมีลักษณะคล้ายกับการที่สารช่วยติดท าให้สีของผ้า
เปลี่ยนเฉดสี เช่น เกลือท าหน้าที่ช่วยเปิดเส้นใยผ้า ท าให้เส้นใยขยายตัวและบานออกเพื่อให้สีสามารถซึมเข้าสู่เส้นใย
ผ้าได้ดีขึ้น เนื่องจากในกระบวนย้อมผ้าจะเกิดการดึงดูดระหว่างประจุบวกและลบของสีย้อมกับเกลือ และ เกลือกับ
ผ้า [6] ดังนั้นการสกัดผงสีจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นในการน าไปทาสี หรือ เคลือบผิวผลิตภัณฑ์ต่างๆ  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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การใช้ดินตะกอนน้ าประปาและซีโอไลต์สังเคราะห์เพื่อเป็นตัวดูดซับประสิทธิภาพสูง                               
ในการบ าบัดสีย้อมบริลเลียน กรีน 

The Equilibrium Adsorption of Brilliant Green Dye Solution Using Water Supply Sludge 
and Synthetic Zeolite as Highly Potential Adsorbent 
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บทคัดย่อ 
ในงานวิจัยนี้ เป็นการสังเคราะห์ตัวดูดซับประสิทธิภาพสูงจากดินตะกอนน้ าประปาและซีโอไลต์  

เพื่อประยุกต์ใช้ในการบ าบัดสีย้อมบริลเลียน กรีน ในน้ า ผลจากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการดูดซับของซีโอไลต์
สังเคราะห์มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงกว่าดินตะกอนน้ าประปา ผลของพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของซีโอไลต์
สังเคราะห์ชุดที่ 1 เป็นตัวดูดซับที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
ของการดูดซับคือ 0.1 กรัมของตัวดูดซับ ต่อสารละลายสีย้อม 25 มิลลิลิตร เวลาในการดูดซับ 60 นาที  ไอโซเทอร์ม
การดูดซับสอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอร์ ปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนสอดคล้องกับผลการทดลองโดยมีค่า  
r2 เท่ากับ 0.9994 ซึ่งงานวิจัยนี้ได้น าเสนอซีโอไลต์สังเคราะห์เป็นวัสดุดูดซับที่เหมาะสมส าหรับการดูดซับสีย้อม  
บริลเลียน กรีน ในน้ า  

 
ค าส าคัญ  : ซีโอไลต์  สีย้อมบรลิเลียน กรีน  ดนิตะกอนจากน้ าประปา 

 
Abstract 

This research, water supply sludge (WSS) was used to synthesize the zeolite. This synthetic 
zeolites were applied to remove brilliant green dye from aqueous solution. The obtained results 
implied that synthetic zeolite were higher adsorption efficiancy than the WSS. The optimal 
parameters of synthetic zeolite 1, the most suitable adsorbent on dye adsorption process was 
further investigated. The results showed that the optimal parameters of adsorption were 0.1 g of 
adsorbent dosage per 25ml of dyesolution with 60 minutes of adsorption times. The adsorption 
isotherm was corresponded well to Langmeir adsorption isotherm. The pseudo second order kinetic 
model were well fitted with experimental data with r2 of 0.9994. Therefore, we present the 
potential of using synthetic zeolite as a suitable adsorbent for the removal of brilliant green dye 
from aqueous solution. 
 
Keywords: Zeolite, Brilliant Green Dye, Water Sludge  
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บทน า 
 วัสดุดูดซับที่ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียนั้นมีหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้คือ ถ่านกัมมันต์ เนื่องจากมีพื้นที่ผิวปริมาณ
มาก เป็นผลให้มีประสิทธิภาพสูงในดูดซับสีย้อมในน้ าเสีย แต่ในทางปฏิบัติพบว่าการใช้ถ่านกัมมันต์อาจไม่เหมาะสม
ส าหรับน้ าเสียที่มีความเข้มข้นสูง เนื่องจากถ่านกัมมันต์มีราคาแพง ดังนั้นจึงมีการประยุกต์ใช้วัสดุดูดซับ  
ทางธรรมชาติมาใช้ในการบ าบัดน้ าเสียที่เกิดจากสีย้อม เนื่องจากมีราคาถูก มีประสิทธิภาพในการดูดซับที่ สูง และ 
พบได้ง่ายในประเทศไทย ซึ่งตัวดูดซับที่ได้จากธรรมชาตินั้นมีหลายชนิดเช่น ฝุ่นไม้ เถ้าชานอ้อย เปลือกผลไม้  
เถ้าแกลบ ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร นอกจากนี้ ดินขาวยังเป็นวัสดุดูดซับที่ได้จากธรรมชาติและซีโอไลต์  
ที่เป็นตัวดูดซับที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติในรูปของแร่ธาตุ หรืออาจเกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมี 
ซึ่งเป็นตัวดูดซับที่ให้ประสิทธิภาพในการดูดซับที่สูงเช่นกัน [ศิรินุช ลอยหา, 2556] 
 ซีโอไลต์คือ สารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต (Crystalline Alumminosilicates) หน่วยย่อยของซีโอไลต์
ประกอบด้วยอะตอมของซิลิคอนหรืออะลูมิเนียมหนึ่งอะตอมและอะตอมของออกซิเจนสี่อะตอม (SiO4 หรือ AlO4) 
สร้างพันธะเป็นรูปทรงสี่หน้า (Tetrahedron) โครงสร้างทรงสี่หน้านี้จะเชื่อมต่อกันที่มุมก่อให้เกิดเป็นโครงสร้างใหญ่
และเกิดเป็นช่องว่างระหว่างโมเลกุลท าให้ซีโอไลต์มีลักษณะเป็นผลึกที่แข็ง มีรูพรุนหรือช่องว่างหรือโพรงที่ต่อเชื่อม
กันอย่างเป็นระเบียบในรูปของสามมิติ  [http://www.vcharkarn.com/vblog/38694.]  
 จากประโยชน์ของซีโอไลต์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสังเคราะห์ซีโอไลต์ในธรรมชาติ  
ที่ได้จากดินตะกอนน้ าประปามาใช้เป็นวัสดุดูดซับสีย้อมที่ปนเปื้อนในน้ าทิ้งอุตสาหกรรม ในแหล่งชุมชน และแม่น้ า 
ล าคลอง โดยท าการเปรียบเทียบดินตะกอนที่ได้รับการปรับปรุงและไม่ได้รับการปรับปรุง จากข้อมูลการศึกษา  
จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูดซับธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงขึ้น เพื่อลดค่ าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
ในกระบวนการดูดซับอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  
วิธีการวิจัย 
1.การเตรียมตัวอย่าง 

น าดินตะกอนน้ าประปาที่ได้มาท าการบดในโกรงและร่อนดินตะกอนน้ าประปาที่บดได้ด้วยตะแกรงร่อน
ขนาด 60 ไมครอน (sieve NO.60) เพื่อให้ได้ตะกอนที่มีขนาดเล็ก จากนั้นล้างดินตะกอนน้ าประปาด้วยน้ ากลั่น 
ให้สะอาดและทิ้งไว้ให้ดินตะกอนน้ าประปาตกตะกอน จากนั้นค่อยๆ เทน้ าที่ท าการล้างออกอย่างระมัดระวังโดยที่
ไม่ให้ดินตะกอนน้ าประปาออกมาพร้อมกับน้ า เมื่อได้ดินตะกอนน้ าประปาที่สะอาดแล้วน าไปท าให้แห้งด้วยการอบ  
ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้ดินตะกอนน้ าประปาที่ต้องการ 
 
2. การสังเคราะห์ Zeolite  

ชั่งน้ าหนักของดินตะกอนน้ าประปาที่ผ่านการอบ 10.00 กรัม และชั่งน้ าหนักโซเดียมไฮดรอกไซด์ 12.00 
กรัมลงในบีกเกอร์ จ านวน 4 ชุดการทดลอง จากนั้นน าดินตะกอนน้ าประปาทั้ง 4 ชุดการทดลอง ม าบดให้เป็น 
เนื้อเดียวกันกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ควรท าในตู้ดูดควัน เพราะโซเดียมไฮดรอกไซด์มีความว่องไวต่อความชื้น  
จึงท าให้เป็นสารระเหยซึ่งมีอันตรายต่อร่างกาย) แล้วดินตะกอนน้ าประปาที่บดเข้ากันกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ไปเผา  
ที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่ วโมง ท าให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วเติมน้ ากลั่นลงในดินตะกอน
น้ าประปาที่ได้จากการเผาทั้ง 4 ชุดการทดลอง ในอัตราส่วน 0.5 กรัมต่อ 2 มิลลิลิตร แล้วน าเข้าเครื่อง Shaking 
Incubator เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง แล้วน าชุดการทดลองที่ 1 2 3 และ 4 มาแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ 
80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 6 9 และ 10 ชั่วโมง ตามล าดับ  เมื่อครบก าหนดตามเวลาจะน าดินตะกอนน้ าประปา
ที่ได้มาล้างด้วยน้ ากลั่นจนได้ pH เท่ากับ 7 และอบให้แห้ง [Mallapur, V. P., 2013] 
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3. เตรียมสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน และหาช่วงความเป็นเส้นตรง 
เตรียมสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีนที่มีความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร น าไปสแกนหาความยาว

คลื่นที่สีย้อมบริลเลียน กรีน สามารถดูดกลืนแสงได้สูงสุด ในช่วงความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร โดยใช้เทคนิค 
UV-Visible spectroscopy  
 
4. การเตรียมกราฟมาตรฐานของสีย้อมบริลเลียน กรีน  

ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมความเข้มข้น 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 และ 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสง 
ที่ความยาวคลื่น 624.8 นาโนเมตร จากนั้นบันทึกค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ และหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลนื
แสงที่วัดได้กับความเข้มข้นด้วยวิธี Linear Regression 

 
5. ศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับธรรมชาติในการดูดซับสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน  

  5.1 หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน ก่อนการดูดซับด้วยดินตะกอนน้ าประปา               
และซีโอไลต์ 

    ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมความเข้มข้น  300  มิลลิกรัมต่อลิตรมา 1.0 มิลลิลิตรแล้ วปรับปริมาตรด้วย 
น้ ากรองจนครบ 100 มิลลิลิตร น าสารละลายที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624.8 นาโนเมตรและ
ค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อม  

  5.2 หาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน หลังการดูดซับด้วยดินตะกอนน้ าประปา                   
และซีโอไลต์  

ชั่งซีโอไลต์และดินตะกอนน้ าประปา มา 0.20 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีนที่มีความ
เข้มข้น  300  มิลลิกรัมต่อลิตรมา  25 มิลลิลิตร ท าการกวนสาร 30 วินาที โดยใช้เวลาในการดูดซับ 60 นาที เมื่อครบ
เวลาน าเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624.8 นาโนเมตรและค านวณหาความ
เข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อม  
 
6. ศึกษาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการใช้ซีโอไลต์ในการดูดซับสารละลายสีย้อมบริลเลียน กรีน  

  6.1 การศึกษาปริมาณของวัสดุซีโอไลต์ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 
ชั่งน้ าหนักของซีโอไลต์สังเคราะห์ มา 0.20 , 0.25, 0.30, 0.35 และ 0.40 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐาน 

สีย้อม Methylene Blue ที่มีความเข้มข้น 300.00 มิลลิกรัมต่อลิตร มา 25.00 มิลลิลิตรท าการกวนสาร 30 วินาที 
โดยใช้เวลาในการดูดซับ 60 นาที เมื่อครบเวลาน าเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
665 นาโนเมตรและค านวณหาความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานสีย้อม 

  6.2 การศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 
ชั่งซีโอไลต์มา 0.5กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตรมา 25 มิลลิลิตร 

โดยศึกษาเวลาที่ 15, 30, 60, 120, 180 และ 360 นาที ท าการกวนสาร 30 วินาที โดยใช้เวลาในการดูดซับ 30 นาที 
เมื่อครบเวลา น าสารใส่หลอดทดลองแล้วเอาเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง แยกเอาสารละลายออกจากหลอดทดลอง 
แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624.8 นาโนเมตรและค านวณหาความเข้มข้นของสารละลาย
มาตรฐานสีย้อม  

  6.3 ศึกษาอุณหภูมิของสีย้อมบริลเลียน กรีน ที่มีผลต่อการดูดซับด้วยซีโอไลต์  
ชั่งซีโอไลต์มา 0.5 กรัม ปิเปตสารละลายมาตรฐานสีย้อมความเข้มข้น  500  มิลลิกรัมต่อลิตรมา 25 มิลลิลิตร 

ท าการกวนสาร 30 วินาทีทุกๆ 30 นาที โดยตั้งวัสดุดูดซับทิ้งไว้เป็นเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิห้อง 15, 45, 60 และ 
75 องศาเซลเซียสเมื่อครบเวลา น าสารใส่หลอดทดลองแล้วเอาเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยง แยกเอาสารละลายออกจาก
หลอดทดลองแล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624.8 นาโน-เมตรและค านวณหาความเข้มข้น 
ของสารละลายมาตรฐานสีย้อม  
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7. ไอโซเทอร์มการดูดซับสารละลายสีย้อม  
  7.1 การศึกษาฟรอยด์ลิชไอโซเทอร์ม ( Freundlich isotherm )  

น าค่าที่ได้จากการศึกษาความเข้มข้นของสีย้อมบริลเลียน กรีน ที่มีผลต่อการดูดซับด้วยซีโอไลต์  มาแทนค่า
ในตัวแปรของสมการไอโซเทอร์มการดูดซับตามสมการของ Freundlich  isotherm น าค่าที่ได้ไปสร้างกราฟโดยให้
แกน X คือ logCe แกน Y คือ log(Xm/m) ค านวณหาค่าคงที่ของ Freundlich isotherm คือ KF และ 1/n      

  7.2 การศึกษาแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม ( Langmuir isotherm )  
น าค่าที่ได้จากการศึกษาความเข้มข้นของสีย้อมบริลเลียน กรีน ที่มีผลต่อการดูดซับด้วยบริลเลียน กรีน  

มาแทนค่าในตัวแปรของสมการไอโซเทอร์มการดูดซับตามสมการของ Langmuir isotherm น าค่าที่ได้ไปสร้างกราฟ
โดยให้แกน X คือ Ce  แกน Y คือ (Xm/m) ค านวณหาค่าคงที่ของ Langmuir isotherm คือ KL และ Nm  
 
8. จลนพลศาสตร์การดูดซับสารละลายสีย้อม  

  8.1 ศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับแบบ Pseudo-first order  
น าค่าที่ได้จากการศึกษาเวลาที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้ซีโอไลต์เป็นวัสดุดูดซับมา  

แทนค่าในตัวแปรของสมการจลนพลศาสตร์การดูดซับตามสมการ น าค่าที่ได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน X คือ t  
แกน Y คือ ln(qe–qt) ค านวณหาค่าคงที่ของ Pseudo-first order คือ k1      

  8.2 ศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับแบบ Pseudo-second order  
น าค่าที่ได้จากการศึกษาเวลาที่มีผลต่อการดูดซับสีย้อมย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้ซีโอไลต์เป็นวัสดุดูดซับ 

มาแทนค่าในตัวแปรของสมการจลนพลศาสตร์การดูดซับตามสมการมาแทนค่าในตัวแปรของสมการจลนพลศาสตร์
การดูดซับตามสมการ น าค่าที่ได้ไปสร้างกราฟโดยให้แกน X คือ t แกน Y คือ t/qt ค านวณหาค่าคงที่ของ Pseudo-
second order คือ k2  
  
ผลการวิจัย  

1. ประสิทธิภาพการดูดซับสารละลายมาตรฐานสีย้อมบริลเลียน กรีน 
 จากการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ด้วยดินตะกอนน้ าประปา ซีโอไลต์ชุดที่ 1  
ซีโอไลต์ชุดที่ 2  ซีโอไลต์ชุดที่ 3 ซีโอไลต์ชุดที่ 4 ในสารละลายสีย้อมความเข้มข้นเริ่มต้น  300  มิลลิกรัมต่อลิตร 
เวลาในการดูดซับ 60 นาที พบว่ามีประสิทธิภาพการดูดซับเป็น 70.26 % , 95.42 % , 95.22 % , 97.27 % 
และ 94.75 % ตามล าดับ ดังแสดงดังรูปที่ 1 จากผลการศึกษาที่ได้จากการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าซีโอไลต์ 
ที่สังเคราะห์จากดินตะกอนน้ าประปามีประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมมากกว่าดินตะกอนน้ าประปาโดยมีค่า
ประสิทธิภาพในการดูดซับมากกว่า 90 % เมื่อพิจารณาซีโอไลต์สังเคราะห์จากการศึกษานี้พบว่า ซีโอไลต์ชุดที่ 1 
มีความเหมาะสมมากที่สุดส าหรับการน าไปใช้ในการศึกษาขั้นตอนต่อไป เนื่องจากมีประสิทธิภาพให้ดูดซับสูง
และมีขั้นตอนการสังเคราะห์ที่สั้น เม่ือเปรียบเทียบซีโอไลต์สังเคราะห์ชุดการทดลองที่ 2 3 และ 4 

 
รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีนด้วยดินตะกอนน้ าประปาและ 

    ซีโอไลต ์
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2. พารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการใช้ซีโอไลต์ชุดที่1 ในการดูดซับสารละลายสีย้อมบริลเลียน กรีน 
 2.1 ปริมาณของวัสดุซีโอไลตช์ดุที่ 1 ที่เหมาะสมในการดดูซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 
  ผลการศึกษาปริมาณของซีโอไลต์ชุดที่ 1 ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน โดยศึกษาปริมาณของ 
ซีโอไลต์สังเคราะห์ที่แตกต่างกันคือ 0.05 0.1 และ 0.15 กรัมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ความเข้มข้นเริ่มต้น 
300 มิลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร พบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมของตัวดูดซับซีโอไลต์ที่สังเคราะห์
เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันกับปริมาณที่ใช้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวในการดู ดซับ โดยปริมาณ 
ที่เหมาะสมของซีโอไลต์ชุดที่ 1 ในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน คือ 0.10 กรัมต่อ 25 มิลลิลิตร คิดเป็น 4 กรัม 
ต่อลิตร โดยมีประสิทธิภาพในการดูดซับเป็น 83.07% ดังแสดงในรูปที่ 2  

 

 
รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของซีโอไลตท์ี่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 

 
 2.2 เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 
  เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมของซีโอไลต์สังเคราะห์ชุดที่ 1 โดยใช้เวลาในการดูดซับสีย้อม  
ความเข้มข้น 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตรคือ 15 30 60 120 180 และ 360 นาที ผลการศึกษา
พบว่าเมื่อใช้เวลาในการดูดซับเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการดูดซับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 60 นาทีแรกของการ  
ดูดซับ เนื่องจากการดูดซับยังไม่เข้าสู่สมดุลของการดูดซับและหลังจาก 60 นาที พบว่า ประสิทธิภาพในการดูดซับ  
มีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากกระบวนการในการดูดซับสีย้อมของโดยใช้ซีโอไลต์สังเคราะห์ในชุดที่ 1 อยู่ใน
สมดุลของการดูดซับ ดังนั้นแล้วเวลาที่ใช้ในการดูดซับที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน  
ด้วยซีโอไลต์ชุดที่ 1 โดยใช้ซีโอไลต์ 0.1 กรัม คือ 60 นาที ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด โดยมีประสิทธิภาพในการ 
ดูดซับเท่ากับ 97.56% ดังแสดงในรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์เวลาที่เหมาะสมต่อการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้ซีโอไลตช์ดุที่ 1 เป็นวัสดุดดูซับ 
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2. ไอโซเทอร์มการดูดซบัสารละลายสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้ซีโอไลต์เป็นวัสดุดดูซับ 
  จากการศึกษาแลงเมียร์ไอโซเทอร์มและฟรอยลิชไอโซเทอร์มของการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้  
ซีโอไลต์ชุดที่ 1 เป็นวัสดุดูดซับ โดยใช้ปริมาณของตัวดูดซับคือ 0.1 กรัมต่อสารละลายสีย้อม 25 มิลลิลิตร  
เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาที่ได้ ดังแสดงในตารางที่ 1 และรูปที่ 4 โดยพิจารณาเทียบค่า Correlation Coefficient 
(R2) ของแลงเมียร์และฟรอยลิชไอโซเทอร์มของการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน พบว่าค่า R2 ของแลงเมียร ์
ไอโซเทอร์ม (0.0.9786) มีค่า R2 สูงกว่าฟรอยลิชไอโซเทอร์ม (0.8195) และเข้าใกล้ 1 มากกว่าฟรอยลิชไอโซเทอร์ม 
โดยแสดงค่าพารามิเตอร์ของไอโซเทอร์มการดูดซับดังดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่อพิจาราณาค่า RL ของซีโอไลต์มีค่า
เท่ากับ 4.56x10-4 ซึ่ง 0<Rl <1 เป็นการดูดซับที่เหมาะสม (Favorable Adsorption) จึงสรุปได้ว่าการดูดซับสีย้อม 
บริลเลียน กรีน โดยใช้ซีโอไลต์ธรรมชาติสังเคราะห์ในชุดที่ 1 สอดคล้องกับแลงเมียร์ไอโซเทอร์ม เป็นกระบวนการ 
ดูดซับแบบชั้นเดียว (Monolayer Adsorption) คือพื้นที่ผิวในการดูดซับสีย้อมของวัสดุดูดซับที่สังเคราะห์ขึ้น 
เป็นพื้นที่ผิวที่มีความจ าเพาะ 
 
ตารางที่ 1 ค่าคงที่ฟรอยด์ลิชและแลงเมียร์ไอโซเทอร์มของการดูดซับสีย้อมบริลเลยีน กรีน โดยใช้ซีโอไลตช์ุดที่ 1 

เป็นวัสดุดูดซบั 
ฟลอยลิชไอโซเทอร์ม 

สมการเส้นตรง R2 1/n KF - 
y = 0.2506x + 2.9564 R² = 0.8195 0.2506 2.9564 - 

แลงเมียร์ไอโซเทอร์ม 
สมการเส้นตรง R2 KL RL Nm 

y = 0.0001x + 0.0019 R² = 0.9786 0.0526 0.0237 10000 
 

  
รูปที่  4 แสดงผลการศึกษา (a) แลงเมียร์ไอโซเทอร์มและ (b) ฟรอยลิชไอโซเทอร์มของการดูดซับสีย้อม 
        บริลเลียน กรีน โดยใช้ซีโอไลต์ชุดที่ 1 เป็นวัสดุดูดซับ 
 
 3. จลนพลศาสตร์การดูดซับของสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้ซีโอไลต์ชุดที่ 1 เป็นวัสดุดูดซับ 
  ในการดูดซับนี้ได้ท าการศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับเพื่อใช้ในการอธิบายกลไกในการดูดซับ  
โดยพิจารณาแบบจ าลองของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนและปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนในการดูดซับสีย้อมบรินเลียน 
กรีน โดยใช้ซีโอไลต์ชุดที่ 1 เป็นวัสดุดูดซับที่เวลาใดๆ แสดงผลดังตารางที่ 2 และรูปที่ 5 พบว่าค่า Correlation 
Coefficient (R2 (ของแบบจ าลองปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนและปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนเท่ากับ 0.9866 และ 
0.9994 ตามล าดับ ซึ่งค่า R2 ของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือนมากว่าปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน แสดงว่าการดูดซับ 
สีบรินเลียน กรีน โดยใช้ซีโอไลต์ชุดที่ 1 เป็นวัสดุดูดซับดูดซับนั้น บริเวณของการดูดซับจะต้องมีพื้นที่ผิวที่จ าเพาะ 
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ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือนและอันดับสองเสมือนของการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้ 
      ซีโอไลต์ชุดที่ 1 เป็นวัสดุดูดซับ 
 

ปฎิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน  
สมการเส้นตรง R2 qe)exp( 

(mg/g) 
qe)cal( 
(mg/g) 

k1 

y = -0.0648x + 4.1307 0.9866 79.40888 15.4321 4.1307 
ปฎิกิริยาอันดับสองเสมือน 

สมการเส้นตรง R2 qe)exp( 
(mg/g) 

qe)cal( 
(mg/g) 

k2 

y = 0.0122x + 0.0593 R² = 0.9994   79.40888 81.9672 2.51x10-3 

 

  
รูปที่ 5 แสดงผลของการศึกษา )ก(  จลนพลศาสตร์การดูดซับของสีย้อมบริลเลียน กรีน แบบปฏกิิริยาอันดับหนึ่ง

เสมือนและ )ข(  จลนพลศาสตรก์ารดูดซับของสีย้อมบริลเลียน กรีน แบบปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาการดูดซับสารละลายสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้ดินตะกอนน้ าประปาและซีโอไลต์ชุดที่  
1-4 เป็นวัสดุดูดซับปริมาณตัวดูดซับ 0.2 กรัม เวลาที่ใช้ในการดูดซับ 60 นาทีและความเข้มข้นเริ่มต้น 300 มิลลิกรัม
ต่อลิตร พบว่ามีประสิทธิภาพสูง มากกว่า 90  % เปรียบเทียบกับดินตะกอนน้ าประปา โดยซีโอไลต์ชุดที่ 1  
มีความเหมาะสมมากที่สุดในการท าหน้าที่เป็นวัสดุดูดซับเนื่องจากใช้เวลาในการสังเคราะห์น้อย ดังนั้น  ซีโอไลต์ 
ชุดที่ 1 จึงเลือกมาท าการศึกษาหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้ซีโอไลต์ชุดที่ 1 
เป็นวัสดุดูดซับ ผลการศึกษาพบว่าปริมาณวัสดุดูดซับที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน คือ  0.10 กรัม 
เวลาที่เหมาะสมต่อการดูดซับคือ 60 นาที ผลการศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีนโดยใช้ซีโอไลต์  
ชุดที่ 1 เป็นวัสดุดูดซับสอดคล้องกับ แลงเมียร์ไอโซเทอร์มและจลนพลศาสตร์การดูดซับสอดคล้องับปฏิกิริยา  
อันดับสองเสมือน 
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ผลของวิธีฆ่าเชื้อต่อการเจริญและผลผลิตของเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) 

Effects of Disinfection Methods on Growth and Production of Cordyceps militaris 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้ได้เปรียบเทียบการเจริญ การปนเปื้อน และผลผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยวิธีการฆ่าเชื้อในอาหาร
เลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองที่แตกต่างกัน 3 วิธี คือ การใช้หม้อหุงข้าว การใช้หม้อนึ่งธรรมดา และการใช้หม้อนึ่งความดันไอ
แบบอัตโนมัติ ซึ่งแต่ละวิธีใช้ข้าวกล้องหอมมะลิเป็นแหล่งอาหารหลัก เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองวิธีการละ 50 ขวด 
น าไปบ่มในตู้ควบคุมอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้น 80 เปอร์เซ็นต์ ในที่มืดเป็นเวลา 3 สัปดาห์ จากนั้นให้แสง
ที่ความเข้มแสง 500 ลักซ์ ความชื้น 80 เปอร์เซ็นต์ วันละ 12 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ต่อมาให้แสงที่ความเข้ม
แสง 1, 000 ลักซ์ วันละ 12 ชั่วโมง ความชื้น 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 7 สัปดาห์ สังเกตการเจริญและการปนเปื้อน
ทุก ๆ  สัปดาห์ พบว่าลักษณะการเจริญของเห็ดถั่งเช่าสีทองในแต่ละวิธีการฆ่าเชื้อมีลักษณะการเจริญที่ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนการปนเปื้อนในเห็ดถั่งเช่าสีทองพบว่า  วิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งธรรมดาเกิดการปนเปื้อนของเชื้อรา
จ านวน 15 ขวด แต่อีกสองวิธีไม่พบการปนเปื้อน ส าหรับผลผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองแบบแห้งวิธีการฆ่าเชื้อที่ให้ผลผลิต
มากที่สุดคือ วิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอแบบอัตโนมัติ 1.69 กรัม/ขวด รองลงมาคือ วิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้
หม้อนึ่งธรรมดา 1.26 กรัม/ขวด และวิธีการ ฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อหุงข้าว 0.95 กรัม/ขวด ตามล าดับ จะให้ผลผลิต 
ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0 .05  
 
ค าส าคัญ  :  เห็ดถั่งเช่าสีทอง  วิธีการฆ่าเชื้อ 

 
Abstract 

  This study compared growth, contamination and yield of Cordyceps militaris by using  
3 different methods of culture medium sterilization including a rice cooker, a conventional steamer 
and an autoclave. In each method, 50 bottles of brown jasmine rice, used as the main source of 
Cordyceps militaris growth, were incubated in 80% humidity and  20 degree Celsius temperature-
controlled cabinet in the dark for 3 weeks. Then they were exposed to light at intensity of 500 lux 
and 80% humidity for 12 hours a day for 1 week, and after that the light at intensity of 1,000 lux 
and 90% humidity for another 12 hours a day for 7 weeks. It was found that growth of Cordyceps 
militaris between 3 treatment methods showed no difference in growth characteristics. While 15 
bottles of brown jasmine rice using a conventional steamer presented some fungal contaminations, 
there were no contaminations found in the other two methods. The most effective yield of dry 
Cordyceps militaris by using an autoclave, a rice cooker, and a conventional steamer appeared to 
be 1.69 g/bottle, 1.26 g/bottle, and 0.95 g/bottle, respectively with no significant statistical 
difference at 0.05. 
 
Keywords  :  Cordyceps militaris,  Disinfection 
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บทน า 
 เห็ดถั่งเช่าสีทองมีการเพาะเลี้ยงเป็นการค้ามาหลายสิบปีในประเทศจีนและอเมริกา แต่ละบริษัทผลิต
ออกมาจ าหน่ายเดือนละหลายตัน เห็ดถั่งเช่าสีทองสามารถเพาะได้โดยใช้ตัวหนอนดักแด้ หรืออาหารสังเคราะห์   
ท าให้เห็ดถั่งเช่า สีทองมีขายอยู่ในท้องตลาดโดยทั่วไป และพบว่าเห็ดถั่งเช่าสีทองมีฤทธิ์ทางยาเทียบเท่าเห็ดถั่งเช่า
ทิเบต (Das et al, 2010) แต่การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองยังท าได้ง่ายกว่า ปัจจุบันสามารถพัฒนาน าเอาเมล็ด
ธัญพืชมาผลิตแทนตัวแมลงได้อีกด้วย ท าให้เกิดการขยายตัวของเห็ดถั่งเช่าสีทองในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
(ธัญญา,  2559 ) การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองส่วนใหญ่เป็นการเพาะเลี้ยงในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  
ขนาดกลาง หรือขนาดย่อม ไม่พบการเพาะเลี้ยงในระดับครัวเรือน ทั้ง ๆ ที่เห็ดถั่งเช่าสีทองมีสรรพคุณทางยา  
ที่หลากหลายและมีราคาที่ค่อนข้างแพง หากเกิดการเพาะเลี้ยงและใช้ประโยชน์กันในระดับครัวเรือนก็จะเป็นการ
ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากร และเป็นการยกระดับรายได้ของประชากร  
ให้เพิ่มขึ้นจากเดิม สาเหตุที่ท าให้ไม่พบการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองในระดับครัวเรือนเกิดจากขั้นตอนในการ
เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองมีหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอนต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด แม้ในปัจจุบันจะมีการพัฒนา
วิธีการเพาะเลี้ยงที่ใช้วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หาได้ง่ายมาใช้ในการเพาะเลี้ยงแต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จที่จะส่งเสริม  
ให้เกิดการเพาะเลี้ยงในระดับครัวเรือน สาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ความไม่มั่นใจในการฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนในการ
เพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง  
  การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองจะปนเปื้อนมากับส่วนประกอบต่าง ๆ  
ในการเตรียมอาหาร เช่น เมล็ดธัญพืช น้ าตาล มันฝรั่ง เป็นต้น นอกจากนั้นอาจปนเปื้อนมาจากภาชนะที่ใช้ในการ
บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อส าหรับการเพาะเลี้ยง การปนเปื้อนส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะราเขียว เมื่อเกิดการ
ปนเปื้อนของเชื้อราจะท าให้การเจริญของเห็ดถั่งเช่าสีทองลดลง เชื้อราที่ปนเปื้อนจะ ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อได้อย่าง
รวดเร็วจนกระทั่งปกคลุมเห็ดถั่งเช่าสีทอง ท าให้เห็ดถั่งเช่าสีทองหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด กระบวนการ
ฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนก่อนการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองจึงมีความส าคัญ การฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนในกระบวนการเตรียม
อาหารส าหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองตามปกติจะใช้ความร้อน โดยเฉพาะความร้อนชื้นเป็นการใช้ความร้อน
ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในขณะที่มีความชื้นหรือน้ าอยู่ด้วย เช่น การต้ม การนึ่ง การพาสเจอไรส์ การนึ่งโดยใช้ความดันไอน้ า 
เป็นต้น (นงลักษณ์และปรีชา, 2550) กระบวนการฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
มีหลายวิธีหากต้องการส่งเสริมให้น าไปใช้ส าหรับการเพาะเลี้ยงในระดับครัวเรือนต้องค านึงถึงการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ และต้นทุนที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งวิธีการฆ่าเชื้อด้วยการใช้หม้อนึ่งความดันไอแบบอัตโนมัติจะมี
ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อดีที่สุดแต่ก็ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาสูง วิธีการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการนึ่งใช้อุปกรณ์และ
เครื่องมือที่มีราคาถูกลงมา ส่วนวิธีการต้มใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ถูกที่สุด การใช้วิธีการฆ่าเชื้อที่แตกต่างกัน  
จะส่งผลต่อการปนเปื้อนในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทองและผลผลิตของเห็ดถั่งเช่าสีทองแตกต่างกัน
มากน้อยเท่าใดก็ยังไม่มีการรายงานอย่างชัดเจน ท าให้ขาดข้อมูลที่ส าคัญในการเลือกวิธีการ   ฆ่าเชื้อ ซึ่งอาจเป็น
สาเหตุส าคัญที่ไม่มีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองในระดับครัวเรือนในปัจจุบัน 
 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จะเปรียบเทียบการเจริญ การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และผลผลิตของเห็ดถั่งเช่า  
สีทอง ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีกระบวนการฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนที่แตกต่างกัน 
เพื่อให้ทราบถึง    การเจริญ การปนเปื้อนที่เกิดขึ้น และปริมาณผลผลิตของเห็ดถั่งเช่าสีทอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการเลือกวิธีในการฆ่าเชื้อที่มีความเหมาะสมในการเพาะเลี้ยงในระดับครัวเรือน 
 
วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมเชื้อ Cordyceps militaris BCC 18247 
    เชื้ อ  Cordyceps militaris BCC 18247 เลี้ ย งบนอาหาร Potato dextrose agar และอาหาร Potato 
dextrose broth (วางบนเครื่องเขย่าตั้งความเร็ว 100 รอบต่อนาที) บ่มที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ในที่มืดเป็น
เวลา 15 วัน  (ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 เชื้อ Cordyceps militaris BCC 18247 เลี้ยงบนอาหาร Potato dextrose agar (ก.)  
       และอาหาร Potato dextrose broth (ข.) 
 
2. การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ Cordyceps militaris BCC 18247 
    2.1 การเตรียมอาหารหลัก ใช้เมล็ดข้าวกล้องหอมมะลิน้ าหนกั 1,500 กรัม 
    2.2 การเตรียมอาหารเสริม ใช้กลูโคส 7. 5 กรัม ซูโครส 22.5 กรัม เปบโตน 7.5 กรัม ยีสต์สกัด 7. 5 กรัม ดีเกลือ 
0.7 5 กรัม วิตามิน บี 1 (100 มิลลิกรัม) 3 เม็ด เติมลงในน้ าต้มมันฝรั่ง 1,500 มิลลิลิตร  
 
3. การฆ่าเชื้อที่ปนเปื้อนในอาหารส าหรับเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
    3.1 การฆ่าเชื้อด้วยหม้อหุงข้าว น าข้าวกล้องหอมมะลิปริมาณ 500 กรัม ใส่ลงในหม้อหุงข้าวไฟฟ้า เติมน้ ามันฝรั่ง
ที่ผสมไว้ในข้อ 2.2 ใส่ลงไป 500 มิลลิลิตร หุงข้าวให้สุก เมื่อข้าวสุกใช้ช้อนที่ผ่านการฆ่าเชื้อตักแบ่งข้าวใส่ขวดที่ผ่าน
การต้มในน้ าเดือดเป็นเวลา 30 นาที จ านวน 50 ขวด โดยการตักแบ่งข้าวกระท าในตู้ปลอดเชื้อ 
    3.2 การฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งธรรมดา ตักข้าวกล้องหอมมะลิใส่ขวด ขวดละ 10 กรัม จ านวน 50 ขวด เติมน้ ามัน
ฝรั่งที่ผสมไว้ในข้อ 2.2 ใส่ลงไปในขวด ปริมาตร 10 มิลลิลิตร นึ่งในหม้อนึ่งธรรมดาที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
    3.3 การฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอแบบอัตโนมัติใช้เป็นชุดควบคุม ตักข้าวกล้องหอมมะลิใส่ขวด ขวดละ 10 
กรัม จ านวน 50 ขวด เติมน้ ามันฝรั่งที่ผสมไว้ในข้อ 2.2 ใส่ลงไปในขวด ปริมาตร 10 มิลลิลิตร นึ่งในหม้อนึ่งความดัน
ไอแบบอัตโนมัติ ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดันไอที่ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที 
 
4. การเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
    4.1 น าขวดอาหารเลี้ยงเชื้อเข้าตู้ถ่ายเชื้อ จ านวน 50 ขวดของแต่ละวิธีการฆ่าเชื้อ หยอดเชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทองที่
เลี้ยงในอาหาร Potato dextrose broth ลงในขวดอาหารเลี้ยงเชื้อขวดละ 2 มิลลิลิตร (ธัญญา, 2559) 
    4.2 จากนั้นบ่มที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ความชื้น 80 เปอร์เซ็นต์ ในที่มืดเป็นเวลา 3 สัปดาห์ และสังเกตว่า
เส้นใยเห็ดเดินลงอาหาร 
    4.3 ให้แสงสว่างที่ความเข้มแสงเท่ากับ 500 ลักซ์ วันละ 12 ชั่วโมง และปรับลดอุณหภูมิให้เหลือ 18 องศา
เซลเซียส ความชื้น 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
    4.4 จากนั้นปรับเพิ่มอุณหภูมิให้เป็น 22 องศาเซลเซียส เพิ่มความเข้มแสงเท่ากับ 1,000 ลักซ์ วันละ 12 ชั่วโมง 
ความชื้น 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 
 
5. การเก็บเก่ียวผลผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
    เก็บดอกเห็ดถั่งเช่าโดยใช้มีดสแตนเลสปลายแหลม ตัดแบ่งอาหารเลี้ยงเชื้อเป็น 4 ส่วน แล้วเฉือนเอาเฉพาะ 
ดอกเห็ดถั่งเช่าสีทอง ชั่งน้ าหนักสดของเห็ดถั่งเช่าสีทองในแต่ละขวดของทุก ๆ ชุดการทดลอง จากนั้นไปอบที่
อุณหภูมิ 60  องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง ชั่งน้ าหนักแห้งของเห็ดถั่งเช่าสีทองที่ผ่านการอบของแต่ละขวด ในทุก ๆ 
ชุดการทดลอง น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของเห็ดถั่งเช่าสีทองน ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว 
(Analysis of variances : One-Way ANOVA) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Post Hoc test) ด้วยวิธี Duncan’s 
multiple rang test 
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ผลการวิจัย 
1. การเจริญของเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
    การเจริญของเห็ดถั่งเช่าสีทองในช่วงของการบ่มเชื้อระยะแรกในที่มืด เส้นใยสีขาวของเห็ดถั่งเช่าสีทองจะปกคลุม
เต็มผิวหน้าและเดินลงอาหาร  ) ภาพที่ 2) ส่วนการเจริญในระยะที่สองและระยะที่สาม ลักษณะการเจริญของ 
เห็ดถั่งเช่าสีทองของแต่ละวิธีการฆ่าเชื้อไม่แตกต่างกัน โดยจะมีการเจริญที่ใกล้เคียงกันมาก ในช่วงสัปดาห์ที่ 1–3 
พบว่าชุดทดลองที่ท าการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งธรรมดาจะมีการเจริญที่ช้ากว่าอีก 2 วิธี แต่เมื่อถึงสัปดาห์ที่ 4  
เป็นต้นไปจนสัปดาห์ที่ 8 ลักษณะ  การเจริญของเห็ดถั่งเช่าสีทองมีความคล้ายกัน (ภาพที่ 3) 
 

  
                                         ก.                                                     ข. 

ภาพที่ 2 ลักษณะการเจริญของเห็ดถั่งเช่าสีทองระยะแรกในที่มดื เร่ิมต้นการเพาะเลี้ยง (ก.)  
         และการเพาะเลี้ยงในที่มืดเป็นระยะเวลา 3 สปัดาห์ (ข.) 

 
    วิธีการฆ่า
เชื้อ สัปดาห์ที ่

หม้อหุงข้าว หม้อนึ่งธรรมดา หม้อนึ่งความดันไอแบบ
อัตโนมัต ิ

 
เร่ิมต้น 

   
 

สัปดาห์ที่ 2 
   

 
สัปดาห์ที่ 4 

   
 

สัปดาห์ที่ 6 

   
 

สัปดาห์ที่ 8 
    

ภาพที่ 3 ลักษณะการเจริญของเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
 
2. การปนเปื้อนของเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
    การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองพบการปนเปื้อนของเชื้อราเกิดขึ้นในระหว่างการเพาะเลี้ยง  การปนเปื้อนของ 
เชื้อราเกิดขึ้นเฉพาะวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งธรรมดาเท่านั้นจ านวน  15 ขวด คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีการ
ฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อหุงข้าวและหม้อนึ่งความดันไอแบบอัตโนมัติไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อรา  เชื้อราที่ปนเปื้อน 
จะเจริญได้อย่างรวดเร็วสร้างสปอร์สีเขียวและสีเทา ท าให้เชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทองเจริญได้อย่างไม่เต็มที่ (ภาพที่ 4) 
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                                                        ก                             .ข. 

ภาพที่ 4 ลักษณะการปนเปื้อนของเห็ดถั่งเช่าสีทอง ราสร้างสปอร์สีเขียว (ก.) และราสร้างสปอร์สีเทา (ข.) 
 
3. ผลผลิตของเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
    การเก็บผลผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองที่ใช้วิธีการฆ่าเชื้อที่แตกต่างกัน 3 วิธี สามารถเก็บผลผลิตครบ 50 ขวดต่อวิธีการ
ฆ่าเชื้อ ยกเว้นวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งธรรมดาเก็บผลผลิตได้เพียง 25 ขวด เนื่องจากเกิดการปนเปื้อนของเชื้อรา
จ านวน 15 ขวด และอีก 10 ขวด เส้นใยไม่พัฒนาเป็นเห็ดถั่งเช่าสีทอง หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น ามาชั่ง
น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง (ภาพที่ 5) วิธีการฆ่าเชื้อทั้ง 3 วิธี ให้ผลผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองแบบสดที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยวิธีการฆ่าเชื้อที่ให้ผลผลิตมากที่สุดคือวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอ
แบบอัตโนมัติเท่ากับ 10.47 กรัม/ขวด รองลงมาคือวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งธรรมดา 7.38 กรัม/ขวด และวิธีการ
ฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อหุงข้าว 3.04 กรัม/ขวด ตามล าดับ ส าหรับผลผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองแบบแห้งวิธีการฆ่าเชื้อ 
ที่ให้ผลผลิตมากที่สุดคือวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอแบบอัตโนมัติเท่ากับ 1.69 กรัม/ขวด ส่วนวิธีการ 
ฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งธรรมดา 1.26 กรัม/ขวด และวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อหุงข้าว 0.95 กรัม/ขวด วิธีการฆ่าเชื้อ 
โดยใช้หม้อนึ่งธรรมดาและวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อหุงข้าวจะให้ผลผลิตที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 (ตารางที่ 1) 

  
                                              ก.                                               ข. 

ภาพที่ 5 ผลผลิตของเห็ดถั่งเช่าสีทอง เห็ดถั่งเช่าสีทองแบบสด (ก.) เห็ดถั่งเช่าสีทองแบบแห้ง (ข.) 
 
ตารางที่ 1 น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
 

น้ าหนัก วิธีที่ จ านวน
ขวด 

น้ าหนักเฉลี่ย/ขวด  น้ าหนักรวม
ทั้งหมด 

น้ าหนักเฉลี่ย 

   (g) (g) (g ± SD) 
 1 50 3.04 152.00 3.04 ± 1.79c 

สด 2 25 7.38 184.50 7.38 ± 3.66b 

 3 50 10.47 523.50 10.47± 4.70a 

 1 50 0.95 47.50 0.95 ± 0.34b 

แห้ง 2 25 1.26 31.50 1.26 ± 0.78b 

 3 50 1.69 84.50 1.69 ± 0.85a 

หมายเหตุ   
      ข้อมูลที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยอักษรที่แตกต่างกัน ( a b c ) 
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                 แสดงถึงน้ าหนักเฉลี่ยต่อขวดที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05  
        วิธีที่ 1 คือวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อหุงข้าว 
        วิธีที่ 2 คือวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งธรรมดา 
        วิธีที่ 3 คือวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอแบบอัตโนมัติ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
      อภิปรายผลการวิจัย 
      ลักษณะการเจริญของเห็ดถั่งเช่าสีทองไม่แตกต่างกันทั้ง 3 วิธีการฆ่าเชื้อ น่าจะเกิดจากการใช้แหล่งอาหาร
หลักเพียงชนิดเดียวคือข้าวกล้องหอมมะลิ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธัญญา (2559) พบว่าการเจริญของเห็ด  
ถั่งเช่าสีทองจะขึ้นอยู่กับแหล่งอาหารหลักที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง การใช้แหล่งอาหารหลักที่แตกต่างกันจะท าให้
ลักษณะการเจริญของเห็ดถั่งเช่าสีทองแตกต่างกันไป แหล่งอาหารหลักที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงได้แก่  เมล็ดธัญพืชและ
แมลง  ถ้ามีแหล่งอาหารเพียงพอเห็ดถั่งเช่าสีทองจะเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้อง  
กับการศึกษาของ สมฤทัย (http://bioff.forest.ku.ac.th/PDF_FILE/APIRL_ 2016/31. pdf) ที่ได้เปรียบเทียบ
ผลผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) จากวิธีการฆ่าเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อที่แตกต่างกัน และพบว่า
ผลผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองที่ใช้หม้อนึ่งความดันไอแบบอัตโนมัติในการฆ่าเชื้ อจะให้ผลผลิตสูงที่สุด รองลงมาคือการ 
ฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งธรรมดา ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้พบว่าผลผลิตของเห็ดถั่งเช่าสีทองที่ใช้หม้อนึ่งความดันไอ  
แบบอัตโนมัติในการฆ่าเชื้อจะให้ผลผลิตสูงที่สุด รองลงมาคือการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งธรรมดาเช่นกัน 
      การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองในครั้งนี้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อรา พบปนเปื้อนในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผ่าน
การฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งธรรมดา จากการศึกษาของธัญญา (2559) พบว่าปัญหาหลักในการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่า 
คือการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์อ่ืน โดยเฉพาะจุลินทรีย์ในกลุ่มของเชื้ อรา จากการศึกษาในครั้งนี้สาเหตุที่พบ 
การปนเปื้อนเฉพาะในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งธรรมดา อาจเกิดจากความร้อนที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
ทั้งในส่วนของอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยง  เห็ดถั่งเช่าและขวดที่ใช้เป็นภาชนะในการเพาะเลี้ยงใช้ความร้อนที่ไม่มากพอ 
ในการก าจัดเชื้อได้ทั้งหมด ซึ่งใช้อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 ชั่วโมง เป็นระดับความร้อนที่ไม่สามารถ
ฆ่าเชื้อได้ทั้งหมดในระดับสเตอร์ไรด์ ยืนยันจาก นงลักษณ์และปรีชา 2550 ( ) ที่กล่าวถึงการต้มเป็นการก าจัดเซลล์
ปกติ วัตถุหรือสารซึ่งได้รับการปนเปื้อนไม่อาจถูกท าให้ปราศจากเชื้อได้โดยการต้มกับน้ าที่เดือด เซลล์ของจุลินทรีย์
อาจตายได้ในเวลาไม่กี่นาทีหลังจากสัมผัสน้ าเดือด แต่สปอร์ของจุลินทรีย์บางชนิดอาจทนอยู่ในสภาวะดังกล่าว  
ได้นานหลายชั่วโมง การแช่เครื่องมือในน้ าเดือดด้วยระยะเวลาอันสั้นก็เป็นการลดปริมาณของเชื้อได้แต่ไม่ถือเป็นการ
ท าให้ไร้เชื้อในระดับสเตอร์ไรด์ 
     ลักษณะของเห็ดถั่งเช่าสีทองจากการเพาะเลี้ยงไม่เจริญเป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์มีลักษณะเป็นตุ่มดอกเล็ก ๆ 
เท่านั้น เกิดจากการให้ปริมาณความเข้มแสงที่ไม่เพียงพอต่อการเจริญของเห็ดถั่งเช่าสีทอง เนื่องจากการให้แสง
ระยะแรกเพื่อกระตุ้นการสร้างตุ่มดอกเห็ดถั่งเช่าสีทองให้ปริมาณความเข้มแสง 500 ลักซ์ และระยะที่สองให้แสง
เพื่อให้เกิดการสร้างดอกเห็ดที่สมบูรณ์ในปริมาณความเข้มแสง 1 , 000 ลักซ์ (ธัญญา, 2559) จากปริมาณความเข้ม
แสงที่ใช้จึงส่งผลให้เห็ดถั่งเช่าสีทองได้รับปริมาณความเข้มแสงไม่ เพียงพอต่อการเจริญเติบโต การเจริญเติบโต 
ที่เกิดขึ้นอย่างไม่เต็มที่  ส่งผลให้ได้ดอกเห็ดถั่งเช่าที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งปริมาณของความเข้มแสงที่ดีที่สุดในระยะการบ่ม
ระยะที่สองจะให้ปริมาณความเข้มแสงที่ 2, 000 ลักซ์ (จารุวรรณและคณะ, 2558) เห็ดถั่งเช่าสีทองเป็นเห็ดที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูงและมีราคาแพง การเพาะเลี้ยงส่วนใหญ่จะเป็นระดับอุตสาหกรรมไม่มีการเพาะเลี้ยงในระดับ
ครัวเรือนทั้งที่วัสดุส าหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองสามารถหาได้ง่ายและมีราคาถูก สาเหตุเกิดจากไม่มีวิธีการ
เพาะเลี้ยงที่เหมาะสมส าหรับการเพาะเลี้ยงในระดับครัวเรือน ซึ่งหากมีการศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
ในระดับครัวเรือนที่ให้ผลผลิตที่คุ้มต่อการลงทุน ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนสุขภาพของผู้คนในสังคมและยกระดับ
รายได้ให้เพิ่มข้ึนได้ 
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      สรุปผลการวิจัย 
       การเปรียบเทียบการเจริญ การปนเปื้อนและผลผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยวิธีการฆ่าเชื้อในอาหารเลี้ยงเห็ด 
ถั่งเช่าสีทองที่แตกต่างกันนั้น พบว่าลักษณะการเจริญของเห็ดถั่งเช่าสีทองในอาหารที่ใช้วิธีการฆ่าเชื้อแตกต่างกัน  
3 วิธี มีลักษณะของการเจริญที่ไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนการปนเปื้อนนั้นวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งธรรมดามีการ
ปนเปื้อนมากที่สุด คือ ปนเปื้อนจ านวน 15 ขวด คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนวิธีการฆ่าเชื้ออีก 2 วิธี  ไม่พบ 
การปนเปื้อน วิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอแบบอัตโนมัตินั้นให้ผลผลิตเห็ดถั่งเช่าสีทองมากที่สุด ทั้งน้ าหนัก
สดเฉลี่ยต่อขวดอยู่ที่ 10.47 กรัม/ขวด และน้ าหนักแห้งเฉลี่ยต่อขวดอยู่ที่ 1.69 กรัม/ขวด รองลงมาคือวิธีการฆ่าเชื้อ
โดยใช้หม้อนึ่งธรรมดามีน้ าหนักสดเฉลี่ย 7.38 กรัม/ขวด และน้ าหนักแห้งเฉลี่ย 1.26 กรัม/ขวด และวิธีการฆ่าเชื้อ
โดยใช้หม้อหุงข้าวมีน้ าหนักสดเฉลี่ย 3.04 กรัม/ขวด และน้ าหนักแห้งเฉลี่ย 0.95 กรัม/ขวด ตามล าดับ ผลผลิต
น้ าหนักสดของเห็ดถั่งเช่าสีทองทั้ง 3 วิธีการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0 .05 ส่วนผลผลิตน้ าหนัก
แห้งของเห็ดถั่งเช่าสีทองโดยวิธีการฆ่าเชื้อที่ใช้หม้อนึ่งความดันไอแบบอัตโนมัติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0 .05 กับผลผลิตจากวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อหุงข้าวและวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งธรรมดา 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลากหลายของอาร์โทรพอดในสวนยางพารา อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บตัวอย่าง 

อาร์โทรพอดที่อาศัยอยู่ตามผิวดิน วางแนวส ารวจยาว 100 เมตร สุ่มเก็บตัวอย่าง 10 จุด คัดแยกอาร์โทรพอดด้วย 
กรวยคัดแยก (Tullgren funnel) พบอาร์โทรพอดทั้งหมด 3 ชั้น 11 อันดับ 17 วงศ์ รวมทั้งหมด 268 ตัว โดย 
อาร์โทรพอด ชั้น Insecta พบจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.49 รองลงมาคือ อาร์โทรพอดชั้น Archnida และ 
Diplopoda คิดเป็นร้อยละ 20.15 และ 3.36 ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตามอันดับ พบว่าแมลงในกลุ่มมดอันดับ 
Hymenoptera วงศ์ Formicidae พบจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.07 พื้นที่ต าบลเนินเพิ่มมีค่าดัชนี 
ความหลากหลาย Shannon-Wiener Diversity Index (H') ของอาร์โทรพอดในดินเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.20 และพื้นที่
ต าบลยางโกลนมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 0.11 ซึ่งสัมพันธ์กับค่าอินทรียวัตถุในดินพื้นที่ต าบลยางโกลน ที่มีค่าต่ าที่สุด คือ 
0.33  
 
ค าส าคัญ  : ดัชนีความหลากหลาย  อาร์โทรพอด  ยางพารา  พิษณุโลก   

 
Abstract 

Study of diversity of arthropod in  pararubber plantation of Nakorn-Thai, Phitsanulok using 
Tullgren funnel to collected. Ten sampling units of arthropod were randomly collected along the 
transect 100 meters long. The result showed that there were 11 orders and 17 families of soil 
arthropod total 268 individuals. Insecta was the most discovered (14.69%) followed by Archnida 
( 2 0 . 1 5 %)  and Diplopoda ( 3 . 3 6 %)  respectively. When classified by order and family, order 
Hymenoptera family Formicidae were the most abundant (35.07%) . The Shannon diversity (H’) of 
arthropod showed highest value of 0.20 in Noen-phoem sub-district and Yang-glone sub-district 
showed lowest value of 0.11 which is related to the organic matter of the lowest value was 0.33. 
 
Keywords  : Diversity Index, Arthropod, Para rubber, Phitsanulok   
 
บทน า 

ยางพารา  ) Hevea brasiliensis, Mull (เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน  
อีกทั้งเป็นพืชที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการปลูกพืชชนิดอ่ืน และมีอายุให้ผลผลิตประมาณ 20-25 ปี สม่ าเสมอตลอดปี 
จึงมีการขยายตัวของพื้นที่การปลูกยางพาราไปยังเขตพื้นที่ปลูกใหม่ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
มากข้ึน แม้ว่ามีข้อจ ากัดในการปลูกยางพารามากกว่าพื้นที่ปลูกเดิม ในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณน้ าฝน
และการกระจายตัวของฝน และความสูงจากระดับน้ าทะเล ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของยางพาราก็ตาม จากข้อมูล
ของสถาบันวิจัยยาง ในปี พ .ศ .2551 พิษณุโลกมีพื้นที่ปลูกยางไม่น้อยกว่า 150,000 ที่มีพื้นที่ปลูกไร่ โดยเป็นจังหวัด
ยางพารามากที่สุดในเขตภาคเหนือ และมีแนวโน้มการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งการเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารานั้น
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เป็นสาเหตุหนึ่งของการลดลงพื้นที่ป่าและความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยความอุดมสมบูรณ
ทางธรรมชาตินั้น สามารถดูไดจากความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะหากพื้นที่ใดมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
กลาวคือสามารถพบชนิดและพันธ ุของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด การรักษาสมดุลทางธรรมชาติและความสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติก็มีมาก พื้นที่สวนยางที่ท าการปลูกติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ท าให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเสื่อมโทรม 
ของดินและสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรท าให้โครงสร้างของดิน
ถูกท าลาย การใช้สารก าจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี เป็นปริมาณมาก ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารพิษในดิน จึงเป็นสาเหตุ
ที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการด ารงชีวิตและท าลายแหล่ งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในดิน 
)Roberson et al., 1994 (โดยเฉพาะอาร์โทรพอดที่จ านวนมากอยู่ในดิน เนื่องจากมีโครงสร้างร่างกายแข็งแรง  
โครงร่างภายนอกเป็นแผ่นแข็ง รยางค์เคลื่อนไหวได้ดีและท าหน้าที่ได้หลายอย่าง ระบบประสาทเจริญดี มีอวัยวะ  
รับความรู้สึกหลายชนิด กินอาหารได้ทุกประเภท ระยะตัวอ่อนสามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
ท าให้มีอัตราการอยู่รอดสูง (บพิธ และนันทพร, 2540) ดังนั้นจึงมีแนวคิดศึกษาความหลากหลายของอาร์โทรพอด 
ในสวนยางพาราขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดการสวนยางโดยชีววิธี ซึ่ งต้องมีความเกี่ยวข้องกับ 
ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงประชากรของสัตว์ในไฟลัมนี้เป็นอย่างมาก 
 
วิธีการวิจัย 
 ด าเนินการส ารวจ รวบรวม และเก็บตัวอย่างอาร์โทรพอด ในพื้นที่สวนยางปลูกใหม่ อ าเภอนครไทย  
เขตจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 10 แปลง (คัดเลือกแปลงของเกษตรกรจ านวน 1 รายต่อ 1 ต าบล) ก าหนดพื้นที่
การศึกษาขนาดแปลง 1 ไร่ ที่ระดับความสูงใกล้เคียงกัน 
 เก็บตัวอย่างอาร์โทรพอดที่อาศัยอยู่ตามผิวดิน วางแนวส ารวจยาว 100 เมตร (transect) เป็นวิธีการส ารวจ
ตามมาตรฐาน (Jones, 2003) สุ่มเก็บตัวอย่าง 10 จุด ท าการร่อนเศษซากใบไม้หน้าดิน ใช้ Quadrate ขนาด  
1 ตารางเมตร วางในพื้นที่อย่างสุ่ม แล้วท าการร่อนหน้าดินเป็นจ านวน 10 ตัวอย่าง ดินและเศษใบไม้ที่ได้จะเก็บ  
ใส่ถุงผ้าเพื่อน าไปคัดแยกอาร์โทรพอด ด้วย Tullgren funnel ตัวอย่างอาร์โทรพอดเก็บรักษาในแอลกอฮอล์ 80% 
 ท าการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ Shannon-Winner (Shannon-Winner’s Index, 
H) ค่าดัชนีการกระจายตัวของ Shannon-Winner (Shannon-Winner’s Evenness Index, EH) และค่าอินทรียวัตถุ
ในดิน 
 
ผลการวิจัย 
1. ความหลากหลายของอาร์โทรพอดในดินในสวนยางพารา 

จากการส ารวจความหลากหลายของอาร์โทรพอดในดินในสวนยางพาราทั้งหมด 10 ต าบล ในอ าเภอ 
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 พบความหลากหลายของ 
อาร์โทรพอดและการกระจายของอาร์โทรพอดในดินในสวนยางพาราทั้ง 10 ต าบล  ทั้งหมด 3 ชั้น 11 อันดับ  
17 วงศ์ รวมทั้งหมด 268 ตัว โดยอาร์โทรพอด ชั้น Insecta พบจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.49 รองลงมาคือ 
อาร์โทรพอดชั้น Archnida และ Diplopoda คิดเป็นร้อยละ 20.15 และ 3.36 ตามล าดับ (ภาพที่ 2 และตารางที่ 1) 
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ภาพที่ 2 สัดส่วนอาร์โทรพอดทีพ่บทั้งหมดในพืน้ที่ศึกษา 
 
เมื่อจ าแนกตามอันดับ พบว่าแมลงในกลุ่มมดอันดับ Hymenoptera วงศ์ Formicidae พบจ านวนมาก

ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.07 โดยพบจ านวนมากที่สุดในพื้นที่ต าบลหนองกระท้าว รองลงมาคือแมลงในกลุ่มปลวก 
ใน อันดับ  Isoptera วงศ์  Termitidae คิด เป็นร้ อยละ 19.03 ตามด้ วยกลุ่ มแมงมุม ใน อันดับ  Araneaer  
วงศ์  Theridiidae คิด เป็นร้อยละ 7.46 และ 5.22 ตามล าดับ กลุ่ มแมลงกระชอนในอันดับ Orthoptera  
วงศ์ Gryllotalpidae คิดเป็นร้อยละ 5.97 ด้วงในอันดับ Coleoptera วงศ์ Scarabaeidae คิดเป็นร้อยละ 3.73  
ใ น ส่ ว น ข อ ง ก ลุ่ ม แ ม ง มุ ม ใ น อั น ดั บ  Araneaer ว ง ศ์  Oxyopidae แ ล ะ กิ้ ง กื อ ใ น อั น ดั บ  Polydesmida  
วงศ์ Paradoxosomatidae พบจ านวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 3.36 รวมถึงพบแมลงกลุ่มห่ิงห้อย วงศ์ Lampyridae 
จ านวนเท่ากับกลุ่มแมลงหางหนีบ วงศ์ Chelisochidae คิดเป็นร้อยละ 2.99 ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ พบจ านวนลดลง
ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

จากผลการส ารวจความหลากหลายดังกล่าว พบว่าสวนยางพาราในต าบลยางโกลนมีจ านวนอาร์โทรพอด 
มากที่สุด คือ 42 ตัว คิดเป็นร้อยละ 16.79 ของจ านวนอาร์โทรพอดที่พบทั้งหมด และพบน้อยที่สุดในพื้นที่สวน
ยางพาราต าบลบ้านแยง คิดเป็นร้อยละ 5.97 (ตารางที่ 1) 
2. ดัชนีความหลากหลาย (Shannon diversity; H’) ของอาร์โทรพอดในดิน 
 การค านวณค่าดัชนีความหลากหลายของอาร์โทรพอดในดินของสวนยางพาราทั้ง 10 ต าบล อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener Diversity Index (H') จากการพิจารณา
ค่าดัชนีความหลากหลาย พบมีค่าเฉลี่ยตามพื้นที่ส ารวจเท่ากับ 0.16±0.01 และมีค่าดัชนีความหลากหลายตามพื้นที่
ส ารวจอยู่ในช่วง 0.11 – 0.20 โดยพื้นที่ต าบลเนินเพิ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.20 รองลงมาคือพื้นที่ต าบลน้ ากุ่ม  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.19 และมีค่าเฉลี่ยต่าสุด คือ 0.11 ในพื้นที่ต าบลยางโกลน เมื่อพิจารณาตามอันดับของ 
อาร์โทรพอดที่ส ารวจ พบมีค่าเฉลี่ยในช่วง 0.06 – 0.34 ที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.01 โดยมีค่าดัชน ี
ความหลากหลายเฉลี่ยของมดสูงที่สุด รองลงมาคือ แมงมุม และปลวก เท่ากับ 0.34, 0.29, 0.18 ตามล าดับ (ตาราง
ที่ 2) 
3. ปริมาณอินทรียวัตถุของดิน (Soil Organic Matter (% OM)) 
 ผลการศึกษาค่าอินทรียวัตถุของดินในพื้นที่ต าบลของอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ดินในพื้นที่
ต าบลบ้านแยง มีค่าอินทรียวัตถุสูงสุด คือ 2.47 (ปานกลาง) รองลงมาคือ ดินในพื้นที่ต าบลหนองกระท้าว มีค่า
อินทรียวัตถุสูงสุด คือ 1.76 (ปานกลาง) ส่วนดินในพื้นที่ต าบลยางโกลน มีค่าอินทรียวัตถุต่ าสุด คือ 0.33 (ต่ ามาก) 
(ภาพที่ 3) 
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ภาพที่ 3 ปริมาณอินทรียวัตถุของดิน (Soil Organic Matter (% OM)) 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 บริเวณผิวดินภายในสวนยางพารา มีความหลากหลายของอาร์โทรพอดทั้งหมด 3 ชั้น 11 อันดับ  
17 วงศ์ รวมทั้งหมด 268 ตัว เนื่องจากมีเศษซากพืชรวมถึงกิ่งไม้บริเวณนั้นเป็นจ านวนมากรวมถึงปริมาณของใบ
ยางพาราที่ผลัดใบจ านวนมากทับถมกันบริเวณผิวดินและดินชั้นบน ท าให้มีแหล่งที่อยู่อาศัยและอาหารมากที่สุด  
โดยพบอาร์โทรพอดกลุ่มแมลงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.49 และพบแมลงในกลุ่มมดอันดับ Hymenoptera  
วงศ์ Formicidae จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.07 เนื่องจากมดส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในดินตามเศษซากพืชและ
ซากสัตว์ กินอาหารได้หลากหลาย มีบทบาทเป็นตัวห้ า (ล าไย และคณะ, 2551) รองลงมาคือ กลุ่มแมงมุม และกิ้งกือ 
อาศัยอยู่ในดินภายในสวนยางพาราเป็นจ านวนมากเช่นกัน และในพื้นที่ต าบลเนินเพิ่มมีค่าดัชนีความหลากหลาย 
Shannon-Wiener Diversity Index (H') ของอาร์โทรพอดในดินเฉลี่ยสูงสุด คือ 0.20 และพื้นที่ต าบลยางโกลน 
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 0.11 โดยมีค่าดัชนีความหลากหลายเฉลี่ยของมดสูงที่สดุ รองลงมาคือ แมงมุม และปลวก เท่ากับ 
0.34, 0.29, 0.18 ตามล าดับ โดยแมลงกลุ่มนี้ช่วยในขบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน (จารุณี และคณะ, 2548) 
ส่งผลต่อปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และจรียา และไพรัช (2536) ได้ศึกษาอาร์โทรพอดในดินกลุ่มเด่นที่มีความ
หลากหลาย เช่น มด ปลวก และแมลงหางดีด มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตราการย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน  
โดยพบปริมาณอินทรียวัตถุของดินในพื้นที่ต าบลบ้านแยง มีค่าอินทรียวัตถุสูงสุด คือ 2.47 (ปานกลาง) รองลงมาคือ 
ดินในพื้นที่ต าบลหนองกระท้าว มีค่าอินทรียวัตถุสูงสุด คือ 1.76 (ปานกลาง) ส่วนดินในพื้นที่ต าบลยางโกลน มีค่า
อินทรี ยวั ตถุต่ าสุ ด  คื อ  0.33 (ต่ ามาก )  ซึ่ ง สอดคล้ องกับ Stevenson และคณะ (2002 )  รายงานว่ า 
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อความหนาแน่นของประชากรอาร์โทรพอด  
ในดิน และคุณภาพดิน  
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ตารางที่ 1 อันดับ วงศ์และจ านวนอาร์โทรพอดในดนิที่พบในพืน้ที่ศึกษา 
 

 
ต าบล นครชุม นาบวั น  ากุ่ม เนิ่นเพ่ิม บ่อโพธิ์ บ้านพร้าว บ้านแยง ยางโกลน หนองกระท้าว ห้วยเฮี ย รวม (ตัว) 

ร้อย
ละ 

ชั น อันดับ วงศ ์             
Archnida Araneaer Lycosidae 4 3 1 2 1 1 0 1 0 1 14 5.22 

  Oxyopidae 2 1 0 1 2 0 1 0 1 1 9 3.36 
  Salticidae 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5 1.87 
  Theridiidae 1 7 1 2 0 0 3 1 5 0 20 7.46 
 Scorpiones Scorpionidae 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 6 2.24 

Insecta Blattodea Blaberidae 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 7 2.61 
 Coleoptera Lampyridae 1 3 0 1 0 0 1 1 0 3 10 3.73 

  Scarabaeidae 0 0 0 1 0 2 0 0 5 0 8 2.99 
 Dermaptera Chelisochidae  1 1 0 2 0 1 2 0 0 1 8 2.99 
 Hymenoptera Formicidae 14 6 2 3 5 12 4 10 25 13 94 35.07 
 Hemiptera Reduviidae 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 5 1.87 
 Isoptera Termitidae 1 1 2 2 1 15 0 28 0 1 51 19.03 
 Mantodea Mantidae 1 0 1 1 0 2 0 1 0 0 6 2.24 
 Orthoptera Gryllotalpidae 1 2 2 0 1 1 0 1 2 6 16 5.97 
Diplopoda Polydesmida Paradoxosomatidae 0 1 2 0 2 0 2 0 1 1 9 3.36 

  ผลรวม (ตัว) 30 27 12 17 13 37 16 45 41 30 268 100 
  ร้อยละ 11.19 10.07 4.48 6.34 4.85 13.81 5.97 16.79 15.30 11.19 100.00  
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 ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยดัชนีความหลากหลายของอาร์โทรพอดในดนิ (Diversity index)  
 

อันดับ ค่าความหลากหลาย (Shannon diversity; H’) ของอาร์โทรพอดในดิน ค่าเฉลี่ย  
นครชุม นาบัว น  ากุ่ม เนิ่นเพ่ิม บ่อโพธิ์ บ้านพร้าว บ้านแยง ยางโกลน หนอง 

กระท้าว 
ห้วยเฮี ย 

 

Araneaer 0.35 0.37 0.30 0.36 0.35 0.16 0.35 0.18 0.28 0.23 0.29 ± 0.03 
Blattodea 0.18 0.19 0.21 0.00 0.22 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 ± 0.03 
Coleoptera 0.11 0.24 0.00 0.29 0.00 0.16 0.17 0.08 0.26 0.23 0.15 ± 0.04 
Dermaptera 0.11 0.12 0.00 0.29 0.00 0.10 0.26 0.00 0.00 0.11 0.10 ± 0.04 
Hemiptera 0.36 0.33 0.30 0.34 0.36 0.37 0.36 0.33 0.30 0.35 0.34 ± 0.01 
Isoptera 0.11 0.12 0.30 0.29 0.22 0.37 0.00 0.30 0.00 0.11 0.18 ± 0.05 
Mantodea 0.11 0.00 0.21 0.20 0.00 0.16 0.00 0.08 0.00 0.00 0.08 ± 0.03 
Orthoptera 0.11 0.19 0.30 0.00 0.22 0.10 0.00 0.08 0.15 0.32 0.15 ± 0.04 
Polydesmida 0.00 0.12 0.30 0.00 0.31 0.00 0.26 0.00 0.09 0.11 0.12 ± 0.04 
Scorpiones 0.11 0.00 0.00 0.20 0.00 0.10 0.00 0.08 0.15 0.00 0.06 ± 0.03 
ค่าเฉลี่ย 0.16±0.04 0.17±0.04 0.19±0.04 0.20±0.05 0.17±0.05 0.16±0.04 0.14±0.05 0.11±0.04 0.12±0.04 0.15±0.04 0.16 ± 0.01 
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ผลของ NAA และ BA ต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้ 
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บทคัดย่อ 
 กล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะ (Rhynchostylis coelestis) เป็นกล้วยไม้ที่มีความสวยงาม ดอกเป็นช่อตั้งตรง  
ช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอกมีดอกเบียดกันแน่น กลิ่นหอม จึงได้รับความนิยมปลูกเลี้ยงอย่างแพร่หลาย และปัจจุบัน
เอ้ืองเขาแกะในป่าธรรมชาติมีจ านวนลดลง ดังนั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคร้ังนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารควบคุม
การเจริญเติบโต NAA (naphthalene acetic acid) และ BA (benzyl adenine) ในความเข้มข้นต่างๆ ที่มีต่อการ
เจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะ ผลของการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มปริมาณ
กล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะได้ โดยน าต้นอ่อนของกล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะอายุ 6 เดือน ความสูงประมาณ 0.1 เซนติเมตร  
มาเลี้ยงบนอาหารสูตร ½MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่เติม NAA ความเข้มข้น 0 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ร่วมกับ BA ความเข้มข้น 0 1 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 18 สัปดาห์ พบว่า ความสูง 
ของต้น จ านวนใบต่อขวด และความยาวราก มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(p<0.05) โดยอาหารสูตรที่เติม NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว (BN5) ส่งเสริมให้ความสูงของต้นเฉลี่ย
สูงสุด 0.36 เซนติเมตร อาหารสูตรที่เติม BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว (BN3) ส่งผลให้มีจ านวนใบต่อขวด
เฉลี่ยสูงสุดคือ 16.80 ใบต่อขวด และอาหารสูตรที่เติม BA 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว (BN4) มีผลท าให้
ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.20 เซนติเมตร ส่วนผลของจ านวนต้นต่อขวด ความยาวใบ และจ านวนรากต่อขวด  
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ  : เอ้ืองเขาแกะ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช NAA BA 

 
Abstract 

 Rhynchostylis coelestis Rchb.f. is a gorgeous orchid. Inflorescence is long cylindrical shape, 
dense of florets, and has an attractive fragrant. Thus, it is the most desired as an ornamental orchid. 
Moreover, R. coelestis in natural forest is decreased. Therefore, this research aimed to study the 
effect of different concentrations of NAA (naphthalene acetic acid) combined with BA (benzyl 
adenine) on growth of R. coelestis seedlings. The results of this research would be used for 
propagation of this orchid. Six months old seedlings of R. coelestis about 0 .1 cm in height were 
cultured on ½MS (Murashige and Skoog, 1962 ( supplemented with combined concentrations of 
NAA (0, 0.5, and 1 mg/l) and BA (0, 1, 2, and 4 mg/l) for 18 weeks. It was found that the height of 
shoot, number of leaves per bottle and root length were statistically different at 95% confidence 
intervals (p<0.05). The ½MS supplemented with 0.5 mg/l NAA only (BN5) induced the highest 
average of plant height (0.36 cm). The medium added with 2 mg/l BA only (BN3)  gave the highest 
number of leaves per bottle (16.80 leaves). The highest average of root length ( 3.20 cm)  was 
observed on ½MS enriched with 4 mg/l BA only. On the other hand, number of shoot per bottle, 
leaf length and number of roots per bottle were insignificantly different among the means.  
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บทน า 
 ปัจจุบันกล้วยไม้ป่าหลายชนิด ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้เลี้ยงกล้วยไม้ เนื่องจากกล้วยไม้ป่า
ส่วนใหญ่มีความสวยงาม สีสันแปลกตา และบางชนิดมีกลิ่นหอม ท าให้มีการเก็บกล้วยไม้จากป่าเป็นจ านวนมาก  
เพื่อจ าหน่าย เป็นผลให้จ านวนกล้วยไม้ป่าในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การตัดไม้ท าลายป่า ยังเป็น 
อีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้อัตราเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของกล้วยไม้ป่าเพิ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มว่าอาจสูญพันธุ์ได้ในระยะ
อันใกล้นี้ (วิชญานันต์, 2551) ทั้งนี้สภาพอากาศที่แปรปรวนยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการงอกและการพัฒนา
ของกล้วยไม้ในธรรมชาติ ซึ่งโดยทั่วไปการขยายพันธุ์ของกล้วยไม้ตามธรรมชาตินั้น จะนิยมใช้การเพาะเมล็ด  
งปัจจัยต่างๆ นี้ยังคงเป็นตัวจ ากัดปริมาณการแพร่กระจายพันธุ์ของกล้วยไม้ (ชัยชาญและคณะ , 2554)  
การขยายพันธุ์โดยวิธีธรรมชาติเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทดแทนจ านวนกล้วยไม้ที่ถูกท าลายไปได้ ดังนั้นการใช้
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถขยายพันธุ์พืชได้ปริมาณมากและรวดเร็วเพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาดและเป็นการลดการน ากล้วยไม้ออกจากป่าโดยตรงซึ่งจะส่งผลถึงระบบนิเวศของป่า เทคนิคนี้  
ได้น ามาใช้ในการขยายพันธุ์กล้วยไม้หลายชนิดด้วยเช่นกัน (อรัญญาและวาริณี, 2559) 
 กล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะ (Rhynchostylis coelestis Rchb.f.) หรือเอ้ืองขี้หมา หรือเขาควาย มีลักษณะล าต้น
ขึ้นตรง ใบเรียงสลับขวาเป็นแผง รากค่อนข้างยาวและใหญ่ ใบขนาด 15-20×1.6-2 เซนติเมตร แผ่นใบหนาและ
เหนียวคล้ายหนัง ช่อดอกตั้ง ยาวใกล้เคียงกับความยาวของใบ ดอกในช่อแน่น ขนาดดอก 1.5-2 เซนติเมตร ดอก 
มีกลิ่นหอมและบานทนเป็นสัปดาห์ สีของกลีบปากบางพันธุ์มีสีม่วงคราม บางพันธุ์มีสีม่วงอมชมพู ไม่ชอบวัสดุปลูก  
ที่ชื้นแฉะ พบตามป่าดิบแล้งเกือบทุกภาคของประเทศไทย ยกเว้นภาคใต้ (อบฉันท์, 2543) การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ 
แต่ละชนิดด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สามารถเพาะเลี้ยงให้เจริญได้แตกต่างกันในอาหารสังเคราะห์สูตรต่างๆ 
ในสภาพปลอดเชื้อ (ประศาสตร์, 2538) ซึ่งมีส่วนประกอบของอาหารที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม และมีการใช้
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (plant growth regulators) หรือฮอร์โมนพืชร่วมด้วย (บุษราภรณ์ ,  2548) 
ฮอร์โมนพืชกลุ่มที่นิยมใช้ได้แก่ ออกซินและไซโตไคนิน เพื่อกระตุ้นให้ชิ้นส่วนของพืชเกิดการแบ่งเซลล์เพิ่มจ านวน 
เจริญพัฒนาเป็นส่วนต่างๆ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้วย ออกซินที่นิยมน ามาใช้ในกล้วยไม้ ได้แก่ NAA 
(naphthalene acetic acid) 2,4-D (2,4 dichlorophenoxy acetic acid) แ ล ะ  IAA (indole-3-acetic acid)  
ส่วนในกลุ่มไซโตไคนิน ได้แก่ BA (6-benzyladenine), kinetin (6-furfuryl aminopurine) และ TDZ (1-phenyl-
3-(1,2,3-thadiazul-5-yl) -urea) เป็นต้น การตอบสนองต่อความเข้มข้นของออกซินและไซโตไคนินจะขึ้นอยู่กับ
ชนิดและชิ้นส่วนของพืช (Bunnag, 1998) สุมิตราและอิศร์ (2557) ได้ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการชักน า 
ให้เกิดรากของต้นกล้วยไม้ช้างการ์ตูน (R. gigantea (Lindl.) Ridl. ‘Cartoon’) โดยน าต้นอ่อนในสภาพปลอดเชื้อ
มาเลี้ยงบนอาหารวุ้นสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่เติมอาหารที่เติม NAA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 
IBA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร หรืออาหารสูตรที่เติม NAA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ IBA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลชักน า 
ให้เกิดรากของต้นอ่อนช้างการ์ตูนมากที่สุด วิชญานันต์ (2551) ได้ศึกษาอิทธิพลของ NAA BA น้ าตาลซูโครส และ
อาหารเสริมต่อการเจริญของโปรโตคอร์มเอ้ืองสายสามสี (Dendrobium crystallinum Rchb. f.) บนอาหารสูตร 
MS ที่เติมน้ าตาลซูโครส 20 กรัมต่อลิตร ร่วมกับ BA 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว มีผลชักน าให้โปรโตคอร์ม 
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดีที่สดุ Bodhipadma et al. (2012) ได้ศึกษาการชักน าให้เกิดและเพิ่มจ านวนโปรโตคอร์ม
ไลค์บอดี (Protocorm-like Bodies: PLBs) ของเอ้ืองเขาแกะ พบว่าเมล็ดแห้งของเอ้ืองเขาแกะสามารถเจริญไปเป็น 
PLBs ได้มากที่สุด เมื่อเพาะเลี้ยงบนอาหารดัดแปลงสูตร VW ที่เติมน้ ามะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อย้าย PLBs 
ลงบนอาหารดัดแปลงสูตร MS ที่มี NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลท าให้พืชสามารถเจริญได้ดีที่สุด ดังนั้น การศึกษา
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต และ BA ในความเข้มข้นต่างๆ ที่มีต่อการ
เจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะ ทั้งนี้ผลของการศึกษาครั้งนี้อาจใช้เป็นแนวทางในการขยายพันธุ์  
เพื่อการอนุรักษ์กล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะต่อไปในอนาคต 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

197 

วิธีการวิจัย 
    1. พืชที่ใช้ทดลอง 
 ต้นอ่อนกล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะ (Rhynchostylis coelestis) อายุประมาณ 6 เดือน ที่มีลักษณะสมบูรณ์  
ได้จากการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อบนอาหารสังเคราะห์สูตร ½MS (Murashige and Skoog, 1962)  
จากห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

     2. วิธีการวิจัย 
 น าต้นอ่อนกล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะ อายุประมาณ 6 เดือนขนาดสูงประมาณ 0.1 เซนติเมตร มาเพาะเลี้ยง  
บนอาหารดัดแปลงสูตร ½MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ความเข้มข้น 0 0.5 และ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ร่วมกับ BA ความเข้มข้น 0 1 2 และ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ทุกสูตรเติมผงถ่าน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ผงวุ้น 8 กรัม 
ต่อลิตร และปรับระดับ pH 5.6-5.8 น าอาหารไปฆ่าเชื้อโดยเครื่องนึ่งความดันไอ อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส  
ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นวางต้นอ่อนกล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะจ านวน 3 ต้นต่อขวด  
บนอาหารแต่ละสูตรอาหาร สูตรอาหารละ 10 ซ้ า (ขวด) น าไปวางในชั้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ที่อุณหภูมิประมาณ 
25±2 องศาเซลเซียส ให้แสง 3,000 ลักซ์ 16 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 18 สัปดาห์  
 บันทึกผลการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะ ได้แก่  จ านวนต้นต่อขวด ความสูงของต้น 
ต่อขวด (เซนติเมตร) จ านวนใบต่อขวด ความยาวของใบ (เซนติเมตร) จ านวนรากต่อขวด และความยาวราก 
(เซนติเมตร) วิเคราะห์ผลทางสถิติเพื่อหาความแตกต่างของข้อมูล วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (completely 
randomized design, CRD) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ ด้วย One-Way-ANOVA เปรียบเทียบข้อมูลด้วย
วิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 
ผลการวิจัย 

 การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนกล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะ อายุประมาณ 6 เดือนขนาดสูงประมาณ 0.1 เซนติเมตร  
บนอาหารดัดแปลงสูตร ½MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA ร่วมกับ BA ที่มีความเข้มข้นต่างกัน พบว่า
ความสูงของต้น จ านวนใบต่อขวด และความยาวราก มีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชือ่มั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
(p<0.05) โดยอาหารสูตรที่เติม NAA 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว (BN5) ส่งเสริมให้ความสูงของต้นเฉลี่ย
สูงสุด 0.36 เซนติเมตร แต่ทั้งนี้พบว่าอาหารสูตรนี้ให้ค่าเฉลี่ยความสูงของต้นไม่ต่างจากอาหารสูตร BN2 BN4 BN6 
BN7 BN8 BN10 BN11 และ BN12 อาหารสูตรที่เติม BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว (BN3) ส่งผลให้ 
มีจ านวนใบต่อขวดเฉลี่ยสูงสุดคือ 16.80 ใบต่อขวด แต่ไม่แตกต่างกับอาหารสูตร BN1 BN4 BN5 BN6 BN7 BN10 
BN11 และ BN12 อาหารสูตรที่เติม BA 4 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว (BN4) มีผลท าให้ความยาวรากเฉลี่ย
สูงสุด 3.20 เซนติเมตร ซึ่งให้ผลไม่ต่างจากอาหารสูตร BN2 BN6 BN7 BN8 BN9 BN10 และ BN12 และในส่วนผล
ของจ านวนต้นต่อขวด ความยาวใบ และจ านวนรากต่อขวด ทุกสูตรอาหารไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1 
และภาพที่ 1) 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช กลุ่มออกซิน ได้แก่ IAA NAA และ 2,4-D เป็นสารกลุ่มที่ส่งเสริม 
ให้เซลล์มีการยืดตัว กระตุ้นการแบ่งเซลล์และการแตกของราก (ภาคภูม,ิ 2550) และกลุ่มไซโตไคนิน ได้แก่ BA และ 
kinetin ซึ่งมีผลต่อการควบคุมการแบ่งเซลล์ การเจริญเติบโตของใบ การแตกแขนงและเร่งการแตกตาข้าง (พีรเดช , 
2537) ในการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้แต่ละชนิดด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จะต้องใช้ความเข้มข้นของออกซินและ
ไซโตไคนินที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดและชิ้นส่วนของพืช (Bunnag, 1998) ซึ่งในการผลงานวิจัยของ Ahmad  
et al. (2011) ได้ทดลองในการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย Dendrobium nobile var Emma Wite ที่เพาะเลี้ยง
บนอาหารสูตร MS ที่เสริมด้วย BA พบว่า ที่ระดับความเข้มข้น 2 mg/l สามารถชักน าให้เกิดจ านวนต้นมากที่สุด 
เฉลี่ย 4.33 ต้น ในการทดลองของ สุจรรยา และคณะ (2548) รายงานว่า BA 5 ไมโครโมลาร์ ให้ผลดีต่อการกระตุ้น
ให้เกิดยอดใหม่และมีการเกิดยอดมากที่สุดในกล้วยไม้แวนด้าเข็มขาว และในผลการวิจัยของ ภาณุกรณ์และอรัญญา 
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(2560) ได้ศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต BA และ NAA และอาหารเสริม ต่อการเจริญเติบโตของต้น
อ่อนกล้วยไม้เอ้ืองช้างน้าว พบว่าอาหารสูตร ½MS ที่เติมอาหารเสริม และ BA 4 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA 0.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลให้มีความสูงต้นสูงที่สุด 1.63 เซนติเมตร มีจ านวนรากสูงสุด คือ 9.25 รากต่อขวด และ 
มีความยาวรากสูงสุด 2.10 เซนติเมตร จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืชต่างชนิดกันจะตอบสนอง
ต่อสารควบคุมการเจริญเติบโตออกซินและไซโตไคนินที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองในครั้งนี้พบว่า
การเพาะเลี้ยงต้นอ่อนกล้วยไม้เ อ้ืองเขาแกะบนอาหารสูตรที่เติมไซโตไคนินเพียงอย่างเดียว ก็สามารถกระตุ้น 
การเพิ่มจ านวนต้นจ านวนใบ จ านวนรากและความยาวรากได้ดีโดยไม่ต้องเติมออกซินแม้ว่าการการเปลี่ยนแปลง  
ทางสรีรวิทยาของพืชนั้น  ต้องใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตออกซินและไซโตไคนินในอัตราส่วนที่เหมาะสม  
แต่จากผลการทดลองในครั้งนี้พบว่าการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนกล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะบนอาหารสูตรที่เติม  NAA  
0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งเสริมให้ความสูงของต้นเฉลี่ยสูงสุด 0.36 เซนติเมตร อาหารสูตรที่เติม BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ส่งผลให้มีจ านวนใบต่อขวดเฉลี่ยสูงสุดคือ 16.80 ใบต่อขวด และอาหารสูตรที่เติม BA 4 มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลท าให้
ความยาวรากเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.20 เซนติเมตร  
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ตารางที่ 1 อิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโต NAA (naphthalene acetic acid) และ BA (benzyl adenine) ที่ความเข้มข้นระดับต่างๆ ในสูตรอาหาร ½MS ต่อการเจริญเติบโต
ของต้นอ่อนกล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะ เมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 18 สัปดาห์ 

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรภาษาอังกฤษแสดงถึงความแตกต่างทางสถิติอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบตา่เฉลี่ยด้วยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 
 *  = มีความแตกต่างกันอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) 
ns = ไม่มึความแตกต่างทางสถิติ    

Treatments BA : NAA (mg/l) จ านวนต้น/ขวด ความสูงของต้น 
(เซนติเมตร) 

จ านวนใบ/ขวด ความยาวใบ 
(เซนติเมตร) 

จ านวนราก/ขวด ความยาวราก 
(เซนติเมตร) 

BN1 0 : 0 3.00±0.00 0.22±0.04bc 14.60±2.55abc 1.64±0.55 12.10±1.79 1.99±0.94c 
BN2 1 : 0 3.00±0.00  0.27±0.11abc 13.40±1.96c 1.65±0.79 11.80±2.86 2.55±1.06abc 
BN3 2 : 0 3.40±0.97  0.24±0.05bc 16.80±4.47a 1.65±0.47 13.20±3.61 2.18±0.74bc 
BN4 4 : 0 3.00±0.00  0.30±0.09abc 14.60±1.78abc 2.00±0.57 13.90±3.03 3.20±0.98a 
BN5 0 : 0.5 3.00±0.00  0.36±0.13a 15.00±1.41abc 1.77±0.69 12.10±1.43 2.25±0.57bc 
BN6 1 : 0.5 3.10±0.32  0.26±0.07abc 16.40±2.99ab 1.99±0.52 13.40±2.37 2.82±0.99ab 
BN7 2 : 0.5 3.30±0.67  0.30±0.05abc 15.60±2.76abc 2.03±0.53 12.80±1.99 2.77±0.73abc 
BN8 4 : 0.5 3.00±0.00  0.30±0.09abc 13.70±2.67bc 2.11±0.65 12.80±1.55 2.58±0.40abc 
BN9 0 : 1 3.00±0.00  0.20±0.11c 13.60±1.71bc 1.67±0.67 12.00±2.26 2.61±0.90abc 
BN10 1 : 1 3.10±0.32  0.31±0.09ab 15.60±3.5abc 1.77±0.53 12.40±3.20 2.79±0.61abc 
BN11 2 : 1 3.30±0.67  0.31±0.12ab 14.00±3.06abc 1.83±0.55 12.70±2.11 2.15±0.37bc 
BN12 4 : 1 3.10±0.32  0.35±0.16a 16.10±2.42abc 1.82±0.42 12.60±2.55 2.67±0.72abc 

F-test ns * * ns ns * 
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Effect of Fruit Development Stage on Fruit and Seed Quality  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาพัฒนาสีของผล สามารถบ่งชี้ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา (physical maturity) ของผลผลิตและ

คุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์ได้ จึงด าเนินการปลูกและทดสอบ ณ แปลงทดลองส านักงานไร่ฝึก
ทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท าการทดลองโดยวางแผนการทดลอง
แบบ CRD (Completely Randomize Design) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี (ระยะสีผล) จ านวน 5 ซ้ า  ผลการทดลอง
พบว่าระยะการพัฒนาสีของผลสีเหลืองอ่อน 50% (40DDA)  ระยะผลสีเหลืองเข้ม 100% (50DDA) ระยะผลสีม่วง
เข้ม (35DAA) และระยะผลสีน้ าตาล (65DAA) ให้น้ าหนักผลสูงที่สุด ส่วนน้ าหนักเนื้อพบว่า ผลสีเหลืองเข้ม 100%  
ให้น้ าหนักเนื้อผลมากกว่าผลสีม่วงอ่อนและสีน้ าตาล เมื่อน าเมล็ดมาเพาะทดสอบพบว่าระยะผลสีเหลือง100%  
ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกและความสูงต้นที่สูง เช่นเดียวกับ ในถาดเพาะสภาพโรงเรือน  โดยระยะสีเหลืองเข้ม 100%  
ให้เปอร์เซ็นต์ความงอกมากกว่า 90% และ ให้ความสูงต้นกล้าเท่ากับ 2.80 เซนติเมตร  
 

ค าส าคัญ : มะเขือเปราะ  การพัฒนาของผล  คุณภาพเมลด็พนัธุ ์
 

 
Abstract 

 The study of fruit color development could be point out the physical maturity of fruit and 
seed quality in brittle eggplants. The experiment was carried out in CRD (Completely Randomize 
Design) contains 5 fruit color stage development in laboratory and field condition and 5 replications 
at Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University. It was found that fruit color with 50%, 
yellowish (40DAA), 100% dark yellowish (50DAA), the dark purple (35DAA), and the brown color 
(65DAA) gave the highest fruit weight. Fruit color of 100% yellowish treatment has higher fruit pulp 
weight than the dark purple and brown one. When the seed was tested in laboratory and field 
condition, it was found that 100% yellowish fruit color (T4) gave the best result in germination rate 
and seedling height in both techniques. 
 
Keywords : Eggplant, fruit development, seed quality 
 
บทน า 

มะเขือเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Solanaceae สกุล Solanum มีอยู่มากกว่า 1,500 ชนิด (บรภาค, 2536) มะเขือ
เปราะมีแหล่งก าเนิดอยู่ในประเทศอินเดียและการกระจายพันธุ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ไม้ล้มลุกอายุ
หลายปี สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย พุ่มตั้งตรง ทุกส่วนมีขนนุ่มสีเทา บางพันธุ์มีหนาม ต้นแก่มักมีเนื้อไม้ 
ใบเดี่ยว เรียง สลับ ใบรูปไข่ถึงรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ดอกเดี่ยว หรือเป็นช่อกระจุก มี 2-5 ดอก ดอกสีม่วง ผลมีเนื้อ 
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หลายเมล็ด รูปไข่ รูปขอบขนาน รูปไข่กลับ รูปกึ่งทรงกลม ถึงรูปทรงกลม เกลี้ยง มีขนาดใหญ่ ห้อยลง สีขาว เขียว 
เหลือง ม่วงด า หรือปนกันหลายสี เมล็ดขนาดเล็ก สีน้ าตาลอ่อนจ านวนมาก (อภิชัย , 2551) มะเขือเปราะที่ปลูกใน
บ้านเราส่วนมากจะเป็นมะเขือเปราะพื้นเมืองที่ปลูกต่อๆกันมา มะเขือสามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดที่มีความชื้น
สูงพอสมควร ไม่แฉะเกินไปหรือแห้งเกินไป pH ประมาณ 5.5-6.8 ต้องการแสงแดดเต็มที่ มะเขือเปราะจัดเป็นผักพืช
บ้านที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปัญหาที่ส าคัญของเมล็ดมะเขือเปราะ คือการงอกของเมล็ดของแต่
ละพันธุ์ไม่สม่ าเสมอต่อเนื่อง เพราะบางช่วงโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนการงอกของเมล็ดงอกน้อย (อภิชัย , 2551)  
จึงต้องการศึกษาว่ามะเขือเปราะพันธุ์ใดที่มีการงอกได้ดีกว่ากัน ซึ่งการงอกของมะเขือเปราะโดยทั่วไปจะมีเปอร์เซ็นต์
อัตราความงอกที่ 70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้การงอกที่ดีขึ้นอยู่ความเหมาะสมและสภาพแวดล้อมการปรับตัวของชนิดพันธุ์
นั้นๆ จากความต้องการในการผลิตผลมะเขือเปราะเชิงการค้าที่เพิ่มขึ้น การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์จึงมี 
ความส าคัญและช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตโดยเฉพาะการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง เช่น เมล็ดที่มีความตรงต่อ
สายพันธุ์ มีความงอกและความแข็งแรงสูง (ทิพย์สุคนธ์ , 2557) การศึกษาของในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึง
เมล็ดงอก เป็นต้น สภาพแวดล้อมที่แปรปรวนจึงมีอิทธิพลต่อการงอกของเมล็ดจนถึงเป็นต้นมะเขือเปราะ ซึ่งเป็น
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ความมีชีวิตหรือการงอกของเมล็ดมะเขือเปราะลดลงและการงอกที่ดีของเมล็ดพันธุ์จะต้องมีการ
สุกแก่ทางสรีระวิทยาเพราะเป็นเมล็ดที่สะสมน้ าหนักแห้งสูงจะมีความงอกและความแข็งแรงสูงสุด ดังนั้นจึง ศึกษา
ความมีชีวิตและการงอกของมะเขือเปราะโดย เพื่อทราบระยะการงอกที่สม่ าเสมอที่ดีของมะเขือเปราะแต่ละสายพันธุ์ 

การเสื่อมของเมล็ดพันธุ์พบในเมล็ดพืชที่เก็บผลที่มีลักษณะไม่ดีไว้ท าพันธุ์ซึ่งเกษตรกรบางรายเก็บเมล็ดไว้ใช้
เองส่งผลให้ได้คุณภาพที่ไม่ดี เมล็ดพันธุ์มีคุณภาพสูงสุดระหว่างการพัฒนาที่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาที่เมล็ดสะสม
น้ าหนักแห้งสูงสุด ซึ่งการพัฒนาของสีผลระหว่างการพัฒนาจึงใช้เป็นตัวชี้วัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ได้  เช่น 
พริกขี้หนูสวน (มาน์ศรี,  2533) แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาสียังขึ้นอยู่กับชนิดละพันธุ์  (Smith et al., 1987) แต่เป็น
วิธีที่ง่ายและแม่นย าในการบอกระยะการสุกแก่ทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นการศึกษาการพัฒนาของสีผลที่มีต่อ
คุณภาพเมล็ดพันธุ์เป็นการศึกษาเพื่อการใช้สีผลส าหรับการเก็บเกี่ยวในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะให้มีคุณภาพ 
เนื่องจากการพัฒนาของเมล็ดท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และการเปลี่ยนแปลงที่เห็น
ได้ชัดคือ ขนาด น้ าหนัก ความชื้น สีของเมล็ด ความมีชีวิต ความงอก ความแข็งแรง ตลอดจนองค์ประกอบทางเคมี
ของเมล็ด (จวงจันทร์, 2523) เช่น ถ้าหากเมล็ดมีอายุน้อยเกินไปการพัฒนาของเมล็ดยังไม่สมบูรณ์จึงส่งผลให้ผลผลติที่
ได้คุณภาพไม่ดีด้วย ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงการพัฒนาการของสีผลมะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์
เพื่อต้องการทราบระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมส าหรับการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะและใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 
  ปลูกมะเขือเปราะสายพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์ ณ แปลงทดลองส านักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่วงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 – พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท าการทดลอง
โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomize Design) ประกอบด้วย 5 กรรมวิธี โดยมีระยะการ
พัฒนาสีของผล ประกอบด้วย 5 ระยะการพัฒนาของสีผล โดยแต่ละระยะจะระบุจ านวนวันหลังจากดอกบาน  
(Day After Anthesis: DAA) ได้แก่  T1: ระยะผลม่วงอ่อน (Light purple) (30DAA),  T2: ระยะผลสีม่วงเข้ม  
(Dark purple) (35DAA), T3: ระยะผลสีเหลือง 50% (50% yellowish) (45DAA), T4: ระยะผลสีเหลือง 100% 
(100% yellowish) (50DAA), และ T5: ระยะผลสีน้ าตาล (Brown) (65DAA) ซึ่งแต่ละกรรมวิธีมีจ านวน 5 ซ้ า   
เร่ิมจากการเพาะเมล็ดในถาดเพาะขนาด 104 หลุม หลังจากต้นกล้าอายุได้ 3 สัปดาห์ย้ายต้นกล้าปลูกในกระถางขนาด 
17 นิ้ว โดยวัสดุปลูกประกอบด้วยแกลบเผา แกลบดิบ ปุ๋ยคอก และดิน ในอัตราส่วน 1:1:1:1 ดูแลต้นในกระถาง
จนกระทั่งเมื่อต้นอายุได้ 60 วัน เริ่มมีดอกบานจึงติดป้ายสุ่มดอก เริ่มทยอยเก็บข้อมูลการบานของดอกจนกระทั่ง 
ติดผลตามระยะของแต่ละกรรมวิธี ดูแลต้นก าจัดโรคแมลง น าผลมาวัดและเก็บข้อมูลจนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง
บันทึกข้อมูลการออกดอกและพัฒนาการของเมล็ด  เก็บเกี่ยวผลตามระยะการพัฒนาของผล โดยน าผลในแต่ละระยะ 
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มาศึกษาการพัฒนาการของผลและเมล็ดดังนี้ 1) น้ าหนักสดผล 2) ขนาดความกว้างยาวของผล 3) น้ าหนักเมล็ด  
4) น้ าหนักเมล็ด 100 เมล็ด 5) เปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดแต่ละอายุการพัฒนาของผลโดยน ามาเพาะทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการและในถาดเพาะสภาพโรงเรือนแต่ละกรรมวิธีแบ่งเป็นจ านวน 3 ซ้ า ซ้ าละ 100 เมล็ด เก็บที่
อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส ประเมินความงอกโดยนับต้นกล้าปกติที่งอกอายุ 5 วันหลังเพาะเมล็ด (first count) 
และนับเมื่ออายุ 21 วันหลังเพาะเมล็ดเป็นวันสิ้นสุดการงอก (final count) น าไปค านวณหาเปอร์เซ็นต์การงอก 
ของเมล็ด 
 
ผลการวิจัย 
 มะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์เมื่ออายุได้ 80 วันหลังจากเพาะเมล็ดจะเริ่มแทงตาดอกออกมาและดอก 
เริ่มมีการพัฒนาบานที่ 80 วันหลังเพาะเมล็ด หลังจากนั้นจะมีการติดผลการพัฒนาของสีผลตามระยะเวลาต่าง ๆ กัน 
เมื่อน าระยะการพัฒนาของสีผลแต่ละระยะมาศึกษา น้ าหนักสด น้ าหนักเนื้อ น้ าหนักเมล็ดรวมและน้ าหนักแห้ง 100 
เมล็ดของมะเขือเปราะพันธุ์สีม่วง พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยน้ าหนักผลสดของมะเขือ
เปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์ที่การพัฒนาของผล ระยะผลสีเหลืองอ่อน 50% ระยะผลสีเหลืองเข้ม 100% ระยะผลสีม่วงเข้ม
และระยะผลสีน้ าตาล ให้น้ าหนักผลไม่แตกต่างกัน เท่ากับ 159.47 153.42 132.86 และ 131.82 กรัมต่อผล และ
พบว่าระยะผลสีม่วงอ่อนให้น้ าหนักน้อยที่สุด 76.56 กรัมต่อผล  ส่วนน้ าหนักส่วนเนื้อผลพบว่าทุกระยะการพัฒนาของ
สีผลมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยระยะผลสีเหลือง 50%  ระยะผลสีเหลืองเข้ม 100% และระยะผล 
สีม่วงเข้มให้น้ าหนักไม่แตกต่างกันเท่ากับ 143.09 130.33 และ 108.22 กรัม/ผล ตามล าดับ รองลงมาคือระยะผล 
สีน้ าตาลโดยให้น้ าหนักเนื้อเท่ากับ 77.22 กรัม/ผล และระยะผลม่วงอ่อนให้ค่าน้ าหนักเนื้อผลน้อยที่สุดเท่ากับ 63.19 
กรัม/ผล ส่วนด้านน้ าหนักเมล็ดรวมและน้ าหนักเมล็ด 100 เมล็ด พบว่าในแต่ละระยะการพัฒนาของสีผลไม่มีความ
แตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 การพัฒนาสีของผลต่อน้ าหนักสดผล น้ าหนักเนื้อ น้ าหนักเมล็ด และน้ าหนักแห้ง 100 เมล็ด  
     ของมะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรรีัมย์ 

ระยะการพัฒนาสขีองผล 
วันหลังดอก
บาน (DAA) 

น้ าหนักสดผล 
(g) 

น้ าหนักเนื้อ 
(g/ผล) 

น้ าหนักเมลด็
รวม (g/ผล) 

น้ าหนักเมลด็ 
100 เมล็ด (g) 

T1: ระยะผลสมี่วงอ่อน 30 76.56b 63.19d 13.94 0.22 
T2 : ระยะผลสมี่วงเข้ม 35 132.86a 108.22ab 13.82 0.25 
T3 : ระยะผลสเีหลือง 50%  45 159.47a 143.09ab 13.07 0.31 
T4 : ระยะผลสเีหลือง 100% 50 153.42a 130.33a 12.07 0.30 
T5 : ระยะผลสีน้ าตาล 65 131.82a 77.22bc 9.74 0.36 
F-test  * ** ns ns 
% C.V.  18.15 17.42 20.46 15.58 

ns : ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% 
* : มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
** : มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกันแตกต่างทางสถติิที่ทดสอบโดยวิธี DMRT 
 

ระยะการพัฒนาของสีผลต่อขนาดความกว้างผล ความยาวผล ความแน่นเนื้อ และความหนาเปลือกของ
มะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์ พบว่าความกว้างผลมีความแตกต่างกันทางสถิติโดย ด้านความกว้างผลของผลมะเขือ
ระยะผลสีเหลือง 50%, ระยะผลสีเหลือง 100% และระยะผลสีม่วงเข้มให้ความกว้างผลเท่ากับ 7.23 7.17และ 6.98 
เซนติเมตร ตามล าดับ และระยะผลสีน้ าตาลและระยะผลสีม่วงอ่อนให้ความกว้างรองลงมาเท่ากับ 6.00 และ 5.37 
เซนติเมตร ตามล าดับ (ตารางที่ 2) ความยาวผลพบว่าเฉพาะระยะที่พัฒนาผลสีม่วงอ่อนมีความยาวผลสั้นที่สุด 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 205 

เมื่อเปรียบเทียบกับระยะพัฒนาอ่ืนๆ (ตารางที่ 2) ด้านความแน่นเนื้อและความหนาเปลือกพบว่าทุกระยะการพัฒนา 
สีของผลไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 ระยะการพัฒนาสีของผลต่อความกว้างผล ความยาวผล ความแน่นเนื้อ และความหนาเปลือกของ 
     มะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์ 

ระยะการพัฒนาสีของผล 
ความกว้างผล 

(cm) 
ความยาวผล 

(cm) 
ความแน่นเนื อ 

(N) 
ความหนาเปลือก 

(cm) 
T1: ระยะผลสมี่วงอ่อน 5.37c 5.47b 0.92c 0.70b 
T2 : ระยะผลสมี่วงเข้ม 6.98ab 7.08a 2.47ab 0.83a 
T3 : ระยะผลสเีหลือง 50%  7.23a 7.60a 2.45ab 0.77ab 
T4 : ระยะผลสเีหลือง 100% 7.17a 7.50a 2.97a 0.83a 
T5 : ระยะผลสีน้ าตาล 6.00bc 7.07a 1.29bc 0.73ab 
F-test * * ns ns 
% C.V. 9.03 7.21 37.38 7.83 

ns : ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% 
* : มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
** : มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันท่ีมีอักษรต่างกันแตกต่างทางสถติิที่ทดสอบโดยวิธี DMRT 
 

การพัฒนาสีของผลต่อความสูงต้นในห้องปฏิบัติการหลังเพาะเมล็ดที่ 2 สัปดาห์ของมะเขือเปราะพันธุ์ม่วง
บุรีรัมย์พบว่าทุกระยะการพัฒนาของสีผลมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยทุกระยะของการพัฒนา
ของสีผลให้ความสูงต้นเมื่อเพาะในห้องปฏิบัติการมากกว่าในระยะผลสีม่วงเข้ม (ตารางที่ 3)  
 
ตารางที่ 3 ระยะการพัฒนาสีของผลต่อความสูงต้นในห้องปฏิบัติการและในสภาพโรงเรือนหลังเพาะ 2 สัปดาห์ของ 
     มะเขือเปราะพันธุ์สีม่วงบุรีรัมย์ 

ระยะการพัฒนาสีของผล 
ความสูงต้นเพาะในห้องปฏิบัติการ 

(cm) 

ความสูงต้นเพาะในสภาพ
โรงเรือน 
(cm) 

T1: ระยะผลสมี่วงอ่อน 2.02a 0.00c 
T2 : ระยะผลสมี่วงเข้ม 0.32b 0.00c 
T3 : ระยะผลสเีหลือง 50%  2.19a 0.00c 
T4 : ระยะผลสเีหลือง 100% 2.27a 2.80b 
T5 : ระยะผลสีน้ าตาล 1.98a 3.62a 
F-test ** ** 
% C.V. 27.42 18.44 

ns : ไม่มคีวามแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% 
* : มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
** : มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งท่ีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% 
ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่มีอักษรต่างกันแตกต่างทางสถติิที่ทดสอบโดยวิธี DMRT 
 

การพัฒนาสีของผลต่อความสูงในสภาพถาดเพาะในโรงเรือนหลังเพาะเมล็ดที่ 2 สัปดาห์ของมะเขือเปราะ
พันธุ์ม่วงบุรีรัมย์พบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง เฉพาะระยะการพัฒนาผลสีเหลือง 100% และ
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ผลสีน้ าตาลเท่านั้นที่ท าให้พืชเพิ่มความสูงได้ในสภาพโรงเรือน โดยระยะผลสีน้ าตาลให้ความสูงต้นมากกว่า  (ตารางที่ 
3) 

จากข้อมูลความสูงต้นจึงสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์การงอก โดยพบว่าระยะการพัฒนาผลสีเหลืองเท่านั้นที่ท า
ให้พืชมีการงอกมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ทั้งในห้องปฏิบัติการและสภาพโรงเรือน เมื่อพืชพัฒนาเข้าสู่ระยะผลสีน้ าตาล
พบว่าเปอร์เซ็นต์การงอกกลับลดลงเหลือเพียง 45 และ 35 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ (ภาพที่ 1 และ 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ภาพที่ 1 แสดงเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดในห้องปฏิบัติการหลังเพาะ 14 วัน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 2 การพัฒนาของสีผลระยะผลเหลือง 100% (A) เมล็ดภายในผล (B) เพาะเมลด็ใน 
           ห้องปฏิบัติการ (C) ตน้กล้าอายุ 2 สปัดาห์หลังเพาะในห้องปฏิบัติการ (D) และ 
            ต้นกล้าอายุ 1  เดือนหลังเพาะในสภาพโรงเรือน (E) 

 
 

  

A 

B 

C 
E 

B 

C D 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
1. ลักษณะทางกายภาพของผลและเมล็ดพันธุ ์

มะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์ระยะการพัฒนาของสีผลสีม่วงอ่อนมี น้ าหนักสดผล น้ าหนักเนื้อ น้อยกว่าระยะ
อ่ืนๆ คือมีน้ าหนักผล 76.56 กรัม และน้ าหนักเนื้อ 63.19 กรัม/ผล ตามล าดับ น้ าหนักผลของมะเขือเปราะพันธุ์ม่วง
บุรีรัมย์ในระยะผลสีม่วงอ่อนมีน้ าหนักผลที่น้อยที่สุดอาจเป็นเพราะว่าในระยะนี้ผลมะเขือก าลังพัฒนาจึงท าให้น้ าหนัก
ผลยังไม่เต็มที่ นอกจากนี้พบว่า ระยะผลสีม่วงเข้ม สีเหลือง 50 และ 100% มีน้ าหนักเนื้อสูง เพราะว่าระยะนี้มีการ
พัฒนาของผลอยู่เต็มที่จึงท าให้มีน้ าหนักเนื้อที่สูงสุด จากการศึกษาในพริก (ชุลีพร, 2554) พบว่าการพัฒนาสีผลของ
พริกขี้หนูพันธุ์บุตรสีกับการพัฒนาสีผล โดยสีแดงเป็นระยะที่เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาที่มีน้ าหนักแห้งสูงสุดที่อายุ 49 
วันหลังดอกบาน จะเห็นได้ว่าการพัฒนาของมะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์ด้านน้ าหนักสดผลและน้ าหนักเนื้ อมีความ
แตกต่างกันเป็นจากการพัฒนาของผลแต่ละระยะจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด เมื่อผลและเมล็ดมีการพัฒนาของ
สรีระสูงสุดจะส่งผลให้น้ าหนักผลไม่เท่ากัน แต่จะเห็นได้ในระยะผลอ่อนจะพัฒนาได้ช้าให้น้ าหนักสดผลน้อย  
(จวงจันทร์, 2529)      

มะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์ในผลบริบูรณ์ (maturity) ระยะผลสีเหลือง 50% และ ผลสีเหลือง 100% ให้
ความกว้างผลสูงที่สุดเนื่องจากเป็นระยะนี้มีการเจริญเติบโตของเนื้อ ขณะที่ความยาวผลของมะเขือม่วงในระยะผลสี
ม่วงอ่อนมีความยาวผลน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะว่าในระยะนี้ยังมีการเจริญเติบโตของผลยังไม่เต็มที่ เท่าที่ควร  
(สุเทวี และคณะ,  2537) ศึกษาการพัฒนาสีผลพริกพบว่าระยะผลสีเข้ม ให้เมล็ดที่มีการพัฒนาความกว้างเกือบ
สมบูรณ์แล้วจึงให้แสดงการพัฒนาของเมล็ดได้ และยังมีการเพิ่มความหนาของเมล็ดจากการสะสมอาหารในผลที่ระยะ
สีแดงอ่อนและสีแดง แสดงถึงการพัฒนาที่แสดงการสุกแก่ของเมล็ด การพัฒนาของเมล็ดพริกจากเมล็ดที่สุกแก่ 
ให้ผลแห้งที่ระยะการสุกแก่ แต่ผลพริกเมล็ดมีความหนาของเมล็ดสูงสุดที่ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา (พงษ์ศักดิ์, 2553) 

 
2. คุณภาพด้านการงอกของเมล็ดพันธุ์และการเจริญเติบโตของต้นกล้า 

ความสูงของต้นของมะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์ที่ 2 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ดในห้องปฏิบัติการพบว่าที่ระยะ
ผลสีม่วงอ่อน สีม่วงเข้ม และสีเหลือง 50% มีการงอกเกิดขึ้นต่ า ระหว่าง 3 -16 เปอร์เซ็นต์ อาจเป็นเพราะว่าในระยะ
การพัฒนาของสีผลดังกล่าวเมล็ดยังไม่เกิดความบริบูรณ์ (maturity) เมื่อเก็บเมล็ดมาทดสอบท าให้ในระยะนี ้
มีเปอร์เซ็นต์การงอกที่ต่ า แต่จากการทดสอบพบว่าที่ระยะผลสีเหลือง 100% (50DAA) ของมะเขือเปราะม่วงบุรีรัมย์  
มีการงอกได้สูง 98 เปอร์เซ็นต์เพราะเมล็ดมีการสะสมอาหารได้อย่างสมบูรณ์ จากการศึกษาของชุลีพร, (2554)  
ท าการศึกษาการสุกแก่หลังการเก็บเกี่ยว ผลพริกขี้หนูพันธุ์บุตรสี พบว่าความยาวนานของการสุกแก่ของผลหลังการ
เก็บเกี่ยวที่นานขึ้น โดยเฉพาะการสุกแก่ของผลหลังการเก็บเกี่ยว และผลสีแดงให้เมล็ดพันธุ์มีความงอกมาตรฐาน  
สูงกว่าเมล็ดพันธุ์ในผลสีอ่ืนๆ ในทุกอายุการสุกแก่ของผลหลังการเก็บเกี่ยว จากรายงานของวัลลภ (2540) กล่าวว่า
เมล็ดพันธุ์จะมีการเสื่อมคุณภาพน้อยที่สุดที่ระยะการสุกแก่ทางสรีรวิทยาจึงควรเก็บให้เหมาะสมและการทราบ  
การพัฒนาการสุกแก่ทางสรีรวิทยาช่วยก าหนดระยะการเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ์ได้ 

การศึกษาความสูงของต้นในสภาพโรงเรือนมะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์พบว่า เฉพาะระยะผลสีเหลือง 
100% (50DDA) มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูง 95 เปอร์เซ็นต์ และระยะผลสีน้ าตาล (65DAA) อาจเป็นเพราะระยะ 
ผลสีเหลือง 100% (50DAA) มีการสะสมอาหารภายในเมล็ดที่เพียงพอและเหมาะสมจึงท าให้เมล็ดงอกได้ดี แต่ด้าน
ความสูงต้นในสภาพโรงเรือนอาจจะน้อยกว่าเพราะว่า สภาพแวดล้อมและวัสดุเพาะอาจมีส่วนที่ช่วยให้ต้นมะเขือนั้น
เจริญเติบโตได้ดี การเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ที่เร็วขึ้นช่วยป้องกันการเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมากจากสภาพแวดล้อม  
ที่ไม่เหมาะสมได้ (Wijandi and Copeland, 1974) จากการศึกษา (ฝนทิพย์, 2558) ท าการศึกษาการพัฒนาสีผล 
ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเปราะคางกบพันธุ์ก้านยาวพบว่าเมล็ดที่ได้จากอายุผลหลังวันดอกบานน้อยจะไม่สามารถ
งอกได้ โดยเมล็ดจะเร่ิมงอกเมื่อระยะผลเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและพบว่าความงอกจะลดลงเมื่อผลเข้าสู่ระยะผลสีน้ าตาล 
นอกจากนี้ได้ท าการทดสอบเพาะในดินพบว่าเมล็ดที่เก็บเก่ียวทุกระยะสผีลมีความงอกในดินต่ ากว่าความงอกมาตรฐาน 
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อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าการศึกษาระยะการพัฒนาสีของผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์สามารถก าหนดระยะที่
เมล็ดสุกแก่ทางสรีรวิทยาที่ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์ได้โดยจะต้องเลือกเก็บเกี่ยวที่ระยะผลสีเหลือง 100 เปอร์เซ็นต์ (50DAA) 
เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ 
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บทคัดย่อ 

 การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของกากมันส าปะหลังที่มีต่อคุณสมบัติของดิน การเจริญเติบโต
และผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 และต้นทุนและผลตอบแทนในการใช้กากมันส าปะหลังในการปลูกข้าวของ
เกษตรกรวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก จ านวน 3 ซ้ า  5 ทรีตเมนต์ ประกอบด้วย  1) ไม่ใช้ปุ๋ย 
(Control(  2) ใช้ปุ๋ยเคมี (สูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่ และ 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร่)  3)  ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกาก
มันส าปะหลัง (สูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่,  46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร่ และกากมันส าปะหลัง 200 กก./ไร่)  
4)  ใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราร่วมกับกากมันส าปะหลัง (สูตร 16-16-8 อัตรา 12.5 กก./ไร่,  46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร่ และ
กากมันส าปะหลัง 200 กก./ไร่) และ 5)  ใช้กากมันส าปะหลัง (กากมันส าปะหลัง 200 กก./ไร่) ผลการศึกษาพบว่า  
1) pH ของดินในทุกทรีตเมนต์หลังการเก็บเกี่ยวข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีค่าความเป็นกรดของดินลดลง ปริมาณ
อินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด และปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในแต่ละทรีตเมนต์
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 2) ความสูงต้น จ านวนรวงต่อกอ และน้ าหนัก 1,000 เมล็ดของข้าวขาวดอกมะลิ 105
ในแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ขณะที่จ านวนต้นต่อกอที่ระยะแตกกอมีความแตกต่างทางสถิติอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่ง โดยทรีตเมนต์ที่ 3 การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกากมันส าปะหลัง (สูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่,  46-0-0 
อัตรา 10 กก./ไร่ และกากมันส าปะหลัง 200 กก./ไร่)  มีจ านวนต้นต่อกอเฉลี่ยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.43 ต้นต่อกอ  
3) ทรีตเมนต์ที่ 5 การใช้กากมันส าปะหลัง (กากมันส าปะหลัง 200 กก./ไร่) ได้ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 เฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 178 กก./ไร่ และมีรายได้สูงสุด 2,821.3 บาท/ไร่ เมื่อเปรียบเทียบกับทรีตเมนต์อื่นๆ  
 
ค าส าคัญ  : กากมันส าปะหลัง  ข้าวขาวดอกมะลิ 105  การเจริญเติบโต  ผลผลิต 
 

Abstract 
The purpose of this experiment  was to investigate the effect of  cassava pulp on soil 

properties,  growth and yield of Khao Dawk Mali 105 rice  and to study the cost and return of cassava 
pulp in rice cultivation. A randomized complete  block  design  with   3 replications and 5 treatments  
was used  . The treatments consisted  of 1(  control )no fertilizer application( , 2(  applying chemical 
fertilizer (formula 16-16-8 and 46-0-0 at the rates of 25 and 10 kg / rai, respectively), 3(  applying 
chemical fertilizer with cassava pulp (formula 16-16-8 , 46-0-0 at the rates of 25 and 10 kg / rai and 
cassava pulp at the rates of 200 kg / rai, respectively), 4( applying semi-chemical fertilizers with 
cassava pulp (formula 16-16-8 , 46-0-0 at the rates of 12.5 and 5 kg / rai and cassava at the rates 
200 kg / rai, respectively) and 5(  applying cassava at the rates of 2 0 0  kg / rai. The results showed 
that: 1( Soil pH of all treatments after harvesting Khao Dawk Mali 105 rice were decreased. Organic 
matter, total nitrogen, total phosphate and total potassium were not significantly different (P>0.05) 
for all treatments, 2(  Plant height, number of tiller per hill and 1,000 grain weight of Khao Dawk Mali 
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105 rice were not significantly different (P>0.05) for all treatments. Whereas, number of seedling per 
hill at  tillering stage were high significantly different (P<0.05). Treatment 3 which applying chemical 
fertilizer with cassava residue (formula 16-16-8 , 46-0-0 at the rates of 25, 10 kg / rai and cassava at 
the rates of 200 kg / rai, respectively) had the highest average seedling per hill )8 . 4 3  seedling/hill (
and 3( Treatment 5 which applying cassava  pulp at the rates of 200 kg / rai had the highest average 
yield of Khao Dawk Mali 105 rice)  1 7 8  kg / rai(   and gave the highest income  2 , 4 2 8  baht per rai, 
when compared with the other treatments. 
 
Keywords:  Cassava Pulp, Khao Dawk Mali 105 Rice, Growth, Yield 
 
บทน า 

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญของประเทศไทย โดยในปี 2558 มีการส่งออกข้าวปริมาณ 9.8 ล้านตัน 
มีมูลค่า 1.56 ล้านบาท โดยมีประเทศผู้น าเข้าข้าวไทย ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ เบนิน ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ เป็นต้น  [5] 
การเพาะปลูกข้าว ในปี 2557 ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวประมาณ 60.8 ล้านไร่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดประมาณ 37 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของพื้นที่การเพาะปลูกข้าวทั้งหมด รองลงมาคือ 
ภาคเหนือมี 13.7 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 23 ของพื้นที่การเพาะปลูกข้าวทั้งหมด  ภาคกลางมี 9.2 ล้านไร่ หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 15  ของพื้นที่การเพาะปลูกข้าวทั้งหมด และภาคใต้มี 0.8 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของพื้นที ่
การเพาะปลูกข้าวทั้งหมด [7]  และที่ส าคัญประเทศไทยถือเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่ง  
โดยมีแหล่งเพาะปลูกส าคัญอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขตทุ่งกุลาร้องไห้) และมีพื้นที่เพาะปลูกครอบคลุมกว่า 
19 ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยมีแหล่งผลิตส าคัญ คือ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา อุบลราชธานี 
ร้อยเอ็ด รองลงมาคือภาคเหนือ ส าหรับการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณเพิ่มข้ึนจากเดิม 64 เปอร์เซ็นต์ โดยข้าวหอม
มะลิคุณภาพดีส่งไปยังประเทศจีน สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง เป็นต้น ส่วนปลายข้าวหอมมะลิมีการส่งออกไปยังประเทศ
เซเนกัล ไอวอร่ีโคสต์ เป็นต้น[6] ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลผลิตข้าวต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบจากทุกภาค จ านวน 
358 กิโลกรัมต่อไร่[7]   โดยทั่วไปสภาพพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เนื่องจากดิน  
มีลักษณะเป็นดินทราย ใต้ดินมีเกลือหิน ท าให้ดินเค็มและแห้ง ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตจึงมีความจ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี 
หากเกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะท าให้ผลผลิตสูงขึ้น จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านต้นทุนปัจจัยการผลิต 
ที่สูงขึ้น อีกทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีที่เพิ่มมากขึ้นมีผลกระทบต่อคุณภาพดินในระยะยาว เพราะการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกัน  
เป็นเวลานานๆ จะมีผลกระทบต่อคุณสมบัติของดิน ดังนั้นการจัดการปุ๋ยให้เหมาะสมในการผลิตข้าวจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยจากธรรมชาติหรือปุ๋ยเคมี หากใช้ในอัตราที่เหมาะสมในแต่ละพืช แต่ละสภาพพื้นที่ จะช่วยรักษาระบบ
นิเวศในดินได้เป็นอย่างมาก 

ปัจจุบันเกษตรกรมักจะมีการน าอินทรียวัตถุหรือปุ๋ยจากธรรมชาติมาใส่ในแปลงนาเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว เช่น 
ปุ๋ยหมักฟางข้าว กากสะเดา เป็นต้น [3]  กากมันส าปะหลัง เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้จาก
โรงงานผลิตแป้งมันส าปะหลัง ซึ่งมีกระบวนการผลิตเริ่มตั้งแต่การน าหัวมันส าปะหลังสดก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
แป้งมันส าปะหลังจะต้องถูกน าไปท าความสะอาดหลายขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การตัดเหง้าที่ติดมากับหัวมันออกให้มากที่สุด 
ซึ่งจะมีผลท าให้เศษดินทรายที่ติดอยู่หลุดออกไปด้วย จากนั้นน ามาร่อนด้วยถังหมุนหรือเครื่องเขย่าเพื่อให้ดินทราย
รวมทั้งผิวเปลือกนอกของหัวมัน เศษรากและสิ่งเจือปนอ่ืนๆ ถูกแยกออกไป ซึ่งส่วนทั้งหมดที่แยกออกมาได้นี้  
รวมเรียกว่า เปลือกดิน ปัจจุบันมีลานมันที่ผลิตมันเส้นสะอาดหลายแห่งที่มีขั้นตอนแยกดินทรายและเปลือกนอกนี้
เช่นกัน ดังนั้นปริมาณเปลือกดินนี้นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่การน าไปใช้ประโยชน์ยังไม่แพร่หลายนัก เนื่องจาก
คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้คุณค่าและการน าไปประยุกต์ใช้ เช่นเดียวกับเกษตรกรในบ้านท่า ช้าง ต าบลท่าช้าง อ าเภอ 
สว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ได้น ากากมันส าปะหลังที่ผ่านกระบวนการหมักมาใส่ในนาข้าวร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมี 
ซึ่งถ้าใส่กากมันส าปะหลังในปริมาณน้อยเกินไปจะท าให้ผลผลิตของข้าวต่ า แต่ถ้าใส่กากมันส าปะหลังในแปลงนา  
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ในปริมาณมากเกินไปจะท าให้ต้นข้าวตาย ดังนั้นการจัดการการใส่กากมันส าปะหลังในแปลงนาจะมีผลต่อคุณสมบัติ
ของดิน หากมีการใช้กากมันส าปะหลังในอัตราที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่จะช่วยรักษาระบบนิเวศในดินได้เป็นอย่างมาก 
จึงควรมีการศึกษาอัตราและวิธีการใส่กากมันส าปลังในแปลงนาเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและลดต้นทุนในการผลิตให้แก่
เกษตรกร ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลของกากมันส าปะหลังที่มีต่อคุณสมบัติของ
ดิน 2) ศึกษาผลของกากมันส าปะหลังที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ 3) ศึกษาต้นทุน
และผลตอบแทนในการใช้กากมันส าปะหลังในการปลูกข้าวของเกษตรกร 

 
วิธีการศึกษา 
การเตรียมแปลง การปลูก และการปฏิบัตดิูแลรักษา 
          ด าเนินการทดลองในแปลงเกษตรกรบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 1 ต าบลหนองไฮ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
ระยะเวลาท าการทดลอง เดือนเมษายน 2558 – กุมภาพันธ์ 2559 โดยการเตรียมแปลงกล้า มีการไถดะ ไถแปร คราด 
และท าเทือก โดยปล่อยน้ าระดับลึกประมาณ 5 เซนติเมตร ท าการเพาะต้นกล้าข้าวพันธุ์ดอกมะลิ 105 เมื่อต้นกล้า
อายุได้ 30 วัน จึงถอนกล้าไปปักด าในแปลงทดลองย่อย ขนาด 6 × 8 เมตร ท าคันนาขนาด 1 × 1 เมตร กั้นโดยปักด า
จับละ 5 ต้น ระยะปักด า 20 × 20 เซนติเมตร โดยต้นกล้าที่อยู่บริเวณขอบจะเว้นระยะห่างจากคันนา 50 เซนติเมตร 
สูบน้ าเข้าแปลงนาทุก 2 สัปดาห์ และก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้ง โดยขังน้ าที่ระดับความลึกประมาณ  5- 10 เซนติเมตร 
การใส่ปุ๋ยในแต่ละทรีตเมนต์มีดังนี้  ทรีตเมนต์ที่ 2  ใส่ครั้งที่ 1 ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 อัตรา 25  กิโลกรัมต่อไร่ ระยะ
หลังปักด า 7 วัน และครั้งที่ 2 ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะก าเนิดช่อดอก   ในทรีตเมนต์ที่ 3 
ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกากมันส าปะหลัง  ครั้งที่ 1 ใช้กากมันส าปะหลัง อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะเตรียมดิน  ครั้งที่ 2  
ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-8 อัตรา 25  กิโลกรัมต่อไร่ ระยะหลังปักด า 7 วันและครั้งที่ 3  ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 อัตรา  
10 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะก าเนิดช่อดอก ในทรีตเมนต์ที่ 4 ใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราร่วมกับกากมันส าปะหลัง โดยใส่ครั้งที่ 1 
ใช้กากมันส าปะหลัง อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะเตรียมดิน ครั้งที่ 2  ปุ๋ยเคมี สูตร 16-16-8 อัตรา 12.5  กิโลกรัม
ต่อไร่ ระยะหลังปักด า 7 วัน และครั้งที่ 3  ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0 อัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ ระยะก าเนิดช่อดอก ส าหรับ 
ทรีตเมนต์ที่ 5 ใช้กากมันส าปะหลัง อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่  ระยะเตรียมดิน  การก าจัดวัชพืช ใช้วิธีการถอนด้วยมือ
ก่อนใส่ปุ๋ยทุกครั้ง  เก็บเก่ียวเมื่อข้าวอายุ 119 วัน หลังจากปักด า 
แผนการทดลอง 
          วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized Complete Block  Design : RCBD) 
จ านวน 3 ซ้ า ประกอบด้วย 5 ทรีตเมนต์ ได้แก่ 1) ไม่ใช้ปุ๋ย (Control)   2)ใช้ปุ๋ยเคมี (สูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./
ไร่ และ 46-0-0 อัตรา 10 กก./ไร่) 3) ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกากมันส าปะหลัง (สูตร 16-16-8 อัตรา 25 กก./ไร่,  46-0-0 
อัตรา 10 กก./ไร ่และกากมันส าปะหลัง 200 กก./ไร)่ 4) ใช้ปุ๋ยเคมีคร่ึงอัตราร่วมกับกากมันส าปะหลัง (สูตร 16-16-8 
อัตรา 12.5 กก./ไร่,  46-0-0 อัตรา 5 กก./ไร่ และกากมันส าปะหลัง 200 กก./ไร่) และ 5) ใช้กากมันส าปะหลัง  
(กากมันส าปะหลัง 200 กก./ไร่)  
การเก็บตัวอย่างข้อมูล 

ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถานีศรีสะเกษ ได้แก่ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด และ
ปริมาณน้ าฝน การเก็บข้อมูลดิน แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมดิน ระยะแตกกอ ระยะก าเนิดช่อดอกและ
ระยะหลังเก็บเกี่ยว ที่ระดับความลึก 0 – 15 เซนติเมตรจากผิวดิน และส่งไปวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางเคมีของดิน 
ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เพื่อวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางเคมีของดิน ได้แก่ ค่าความเป็นกรด – ด่าง อินทรียวัตถุ 
(OM) โดยวิธี Walkey-Black, 1947 และไนโตรเจนทั้งหมด ฟอสฟอรัสทั้งหมด โพแทสเซียมทั้งหมด เก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตของข้าว ได้แก่ ความสูงต้นข้าว  จ านวนรวงต่อกอ  น้ าหนัก 1,000 เมล็ด  และจ านวนต้นต่อกอ ส่วนการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตจะเก็บเกี่ยวในพื้นที่ขนาด  2 × 5 เมตร น าไปนวดฝัดท าความสะอาด คัดแยกเมล็ดลีบ เมล็ดดี  
ชั่งน้ าหนักข้าวเปลือกและปรับเป็นน้ าหนักที่ระดับความชื้นมาตรฐาน 15 เปอร์เซ็นต์ เพื่อวัดหาองค์ประกอบผลผลิต
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ข้าว ได้แก่ ความสูงต้นข้าว  จ านวนรวงต่อกอ  น้ าหนัก 1,000 เมล็ด  จ านวนต้นต่อกอ และจ านวนผลผลิตต่อไร่ และ
ข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
  การวิเคราะห์ทางสถิติ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติใช้ Analysis of Variance (ANOVA) 
โดย F-test แสดงความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan multiple range test (DMRT) ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม IRRISTAT รวมทั้ง
วิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทน 
 
ผลการศึกษา 
1.  สภาพภูมิอากาศในช่วงการทดลอง 
               จากข้อมูลสภาพภูมิอากาศในปี 2558 พบว่ามีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปี 13.3 มิลลิเมตร ฤดูฝนอยู่ในช่วง
เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม (ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 150-400 มิลลิเมตรต่อเดือน) [8] โดยในช่วงการทดลอง พบว่าระยะ
ปักด า ช่วงเดือนสิงหาคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 29.2 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 11.8 มิลลิเมตร ระยะแตก
กอ ช่วงเดือนกันยายนมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 28.9 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 16 มิลลิเมตร ระยะก าเนิดช่อ
ดอก ช่วงเดือนตุลาคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 27.8 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 6.5 มิลลิเมตร และระยะออก
ดอก 80 เปอร์เซ็นต์ ช่วงเดือนพฤศจิกายนมีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 28.4 องศาเซลเซียส และมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 7.7 
มิลลิเมตร [2]  ดังแผนภูมิที่ 1 

 
แผนภูมิที่  1ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ปี 2558 ในจังหวัดศรีสะเกษ (กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีศรีสะเกษ, 2561) 

 
  2.  สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน 
        2.1  สมบัติทางกายภาพของดินในแปลงทดลอง พบว่า ดินมีลักษณะเป็นดินทราย โดยมีองค์ประกอบของ 
ดินทราย 93.5 เปอร์เซ็นต์ ดินร่วน 5 เปอร์เซ็นต์ และดินเหนียว 1.5 เปอร์เซ็นต์   
          2.2  สมบัติทางเคมีของดิน 
 2.2.1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่า ผลวิเคราะห์หลังการทดลองของทุกมีทรีตเมนต์ มีค่าความเป็น
กรดของดินลดลง โดยการใช้ปุ๋ยเคมีคร่ึงอัตราร่วมกับกากมันส าปะหลัง มีผลท าให้ค่าความเป็นกรดของดินต่ าสุดเทา่กบั 
5.37 รองลงมาคือ การไม่ใช้ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยเคมี และการใช้กากมันส าปะหลัง มีค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 5.36 5.31 
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และ 5.28 ตามล าดับ ส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกากมันส าปะหลัง มีผลท าให้ค่าความเป็นกรดของดินสูงสุดเท่ากับ 
5.20 (ตารางที่ 1) 
 2.2.2 ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter : OM ) พบว่า ปริมาณอินทรียวัตถุในดินก่อนปลูก 
ในแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ระหว่าง 0.25-0.37 เปอร์เซ็นต์ 
หลังจากการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ได้ท านอกจากนี้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินหลังปลูกในแต่ละทรีตเมนต์ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ให้ค่าปริมาณอินทรียวัตถุในดินอยู่ระหว่าง 0.32-0.37 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) 
 2.2.3  ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (Tatal N ) พบว่า ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินก่อนปลูก 
ในแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยให้ค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ระหว่าง 0.012-
0.019 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินหลังปลูกข้าวในแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างกัน 
ทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินอยู่ระหว่าง 0.016-0.018 เปอร์เซ็นต์  (ตารางที่ 1) 
 2.2.4  ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมด (  Tatal P2O5 ) พบว่า ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดในดินก่อนปลูก 
ในแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) โดยให้ค่าปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดอยู่ระหว่าง 3.72-5.28 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดในดินหลังปลูกข้าวในแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
(P<0.05) ปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดในดินอยู่ระหว่าง 2.51-3.78 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 1) 
 2.2.5 ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด ) Tatal K2O ) พบว่า ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในดินก่อนปลูก
ข้าวในแต่ละทรีตเมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดอยู่ระหว่าง 7.68-15.82 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หลังจากการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 พบว่า ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในดินในแต่ละทรีต
เมนต์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดในดินอยู่ระหว่าง 7.25-8.47 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม (ตารางที่ 1) 

 ตารางที่ 1 สมบัติทางเคมีของดินในแปลงปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 

คุณสมบัติ ก่อนปลูก 
หลังปลูก 

Tr.1 Tr.2 Tr.3 Tr.4 Tr.5 
pH 5.14 5.36 5.31 5.20 5.37 5.28 
OM (%) 0.31 0.35 0.32 0.36 0.33 0.37 
Total N (%) 0.015 0.017 0.016 0.018 0.017 0.018 
Total P2O5 (mg/kg) 4.58 3.78 3.53 2.75 3.37 2.51 
Total K2O (mg/kg) 12.02 7.68 8.47 7.42 7.42 7.25 

หมายเหตุ ทรีตเมนต์ จ านวน 5 ทรีตเมนต์ ดังนี้ Tr.1: ไม่ใช้ปุ๋ย (Control ,(Tr.2: ใช้ปุ๋ยเคมี, Tr.3:ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกาก
มันส าปะหลัง, Tr.4: ใช้ปุ๋ยเคมีคร่ึงอัตราร่วมกับกากมันส าปะหลัง และTr.5: ใช้กากมันส าปะหลัง 

3.  การเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 
            3.1  ความสูงของต้นข้าวที่ระยะเก็บเกี่ยว พบว่า ผลของกากมันส าปะหลังที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105  แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ทั้ง 5 ทรีตเมนต์ ให้ความสูงของต้นข้าวอยู่ระหว่าง 
99.7-107.2 เซนติเมตร ทรีตเมนต์ที่ 4 การใช้ปุ๋ยเคมีคร่ึงอัตราร่วมกับกากมันส าปะหลังมีผลท าให้ความสูงของต้นข้าว
เฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ทรีตเมนต์ที่ 2  ทรีตเมนต์ที่ 1 และทรีตเมนต์ที่ 5 ใช้กากมันส าปะหลัง โดยมีความสูงเฉลี่ย 
103.8, 103.7 และ 99.8 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนทรีตเมนต์ที่ 3 มีความสูงของต้นข้าวเฉลี่ยมีค่าต่ าสุด (ตารางที่ 2) 
            3.2  จ านวนต้นต่อกอ พบว่า มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างจ านวนต้นต่อกอในแต่ละทรีตเม้นต์ โดย 
ทรีตเมนต์ที่ 3 ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกากมันส าปะหลัง ให้จ านวนต้นต่อกอเฉลี่ยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 8.43 ต้นต่อกอ รองลงมา
คือ ทรีตเมนต์ที่ 4 และทรีตเมนต์ที่ 2 ให้จ านวนต้นต่อกอเฉลี่ยเท่ากับ 6.43 และ 5.90 ต้นต่อกอ ตามล าดับ          
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ส่วนทรีตเมนต์ที่ 5 และทรีตเมนต์ที่ 1 มีจ านวนต้นต่อกอเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 3.53 และ 2.60 ต้นต่อกอ ตามล าดับ  
(ตารางที่ 2) 
            3.3 จ านวนรวงต่อกอ พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างจ านวนรวงต่อกอในแต่ละทรีตเม้นท์ 
จ านวนรวงต่อกออยู่ระหว่าง 3.13-4.56 รวงต่อกอ ทรีตเมนต์ที่ 4 ใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราร่วมกับกากมันส าปะหลัง 
ให้จ านวนรวงต่อกอเฉลี่ยมีค่าสูงสุด รองลงมาคือ ทรีตเมนต์ที่ 1 ทรีตเมนต์ที่ 2 และทรีตเมนต์ที่ 5 มีจ านวนรวงต่อกอ
เฉลี่ยเท่ากับ 3.92, 3.84 และ 3.16 รวงต่อกอ ตามล าดับ ส่วนทรีตเมนต์ที่ 3 ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกากมันส าปะหลัง 
มีจ านวนรวงต่อกอเฉลี่ยมีค่าต่ าสุด (ตารางที่ 2) 
            3.4  น  าหนัก 1,000 เมล็ด พบว่า ทั้ง 5 ทรีตเมนต์ มีน้ าหนัก 1,000 เมล็ด อยู่ระหว่าง 27.51-28.46 กรัม 
ทรีตเมนต์ที่ 3 ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกากมันส าปะหลัง มีผลท าให้น้ าหนัก 1,000 เมล็ด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ  
ทรีตเมนต์ที่ 5 ทรีตเมนต์ที่ 4  และทรีตเมนต์ที่ 2  มีน้ าหนัก 1,000 เมล็ดเฉลี่ยเท่ากับ 28.35, 28.05 และ 27.84 กรัม 
ตามล าดับ ส่วนทรีตเมนต์ที่ 1 ไม่ใช้ปุ๋ย (Control) มีค่าเฉลี่ยน้ าหนัก 1,000 เมล็ด ต่ าสุด (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 องค์ประกอบของผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ105 
ทรีตเมนต ์ ความสูง 

(ซม.) 
จ านวนต้นต่อ

กอ (ต้น) 
จ านวนรวงต่อ

กอ (รวง) 
น  าหนัก 1,000 
เมล็ด (กรัม) 

1 ไม่ใช้ปุ๋ย (Control( 103.7 2.60c 3.92 27.51 
2 ใช้ปุ๋ยเคมี 103.8 5.90b 3.84 27.84 
3 ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกากมันส าปะหลัง 99.7 8.43a 3.13 28.46 
4 ใช้ปุ๋ยเคมีคร่ึงอัตราร่วมกับกากมัน
ส าปะหลัง 

107.2 6.43b 4.56 28.05 

5 ใช้กากมันส าปะหลัง 99.8 3.53c 3.16 28.35 
F-test ns ** ns ns 

CV (%) 4.8 15.5 21.9 2.3 
ns หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวตั้งไม่แตกต่างกันทางสถิติ 
** หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวตั้ง แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง  P≤0.01  
 
3.5  ผลผลิตข้าว พบว่า ทั้ง 5 ทรีตเมนต์ ให้ผลผลิตข้าว 114 - 178 กิโลกรัมต่อไร่ ทรีตเมนต์ที่ 5 ใช้กากมันส าปะหลงั 
มีผลผลิตข้าวเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ทรีตเมนต์ที่ 4 ทรีตเมนต์ที่ 2  และทรีตเมนต์ที่ 3  ให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 160, 
138 และ 137 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนทรีตเมนต์ที่ 1 ไม่ใช้ปุ๋ย (Control)  มีค่าเฉลี่ยผลผลิตข้าวต่ า (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 ผลผลติข้าวขาวดอกมะลิ 105   
ทรีตเมนต ์ ผลผลิต (กก./ไร่) 

1 ไม่ใช้ปุ๋ย (Control) 114c 
2 ใช้ปุ๋ยเคมี 138bc 
3 ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกากมันส าปะหลัง 137bc 
4 ใช้ปุ๋ยเคมีคร่ึงอัตราร่วมกับกากมันส าปะหลัง 160ab 
5 ใช้กากมันส าปะหลัง 178a 

F-test * 
CV (%) 5.8 

* หมายถึง ค่าเฉลี่ยในแนวตั้ง แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.05) 
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 4.   ต้นทุน ผลตอบแทนการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 
              การเปรียบเทียบต้นทุน ก าไรเฉลี่ยจากการทดลองอิทธิพลของกากมันส าปะหลังที่มีต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีดังนี้ 
 4.1 ต้นทุนเฉลี่ยของการผลิตข้าว พบว่า ทรีตเมนต์ที่ 3 ให้ผลผลิต 137 กิโลกรัมต่อไร่ ใช้ต้นทุนการ
ผลิตมากที่สุด คือ 5,953.72 บาทต่อไร่ รองลงมาคือ ทรีตเมนต์ที่ 4, 2 และ 5 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,792.76  
5,732.40 และ 5,249.52 บาทต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนทรีตเมนต์ที่ 1 ไม่ใช้ปุ๋ย (Control) ใช้ต้นทุนการผลิตต่ าสุด คือ 
5,028.20 บาทต่อไร่ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ต้นทุน (บาทต่อไร่) ของการใช้กากมันส าปะหลัง และปุ๋ยเคมี ในการผลติข้าวขาวดอกมะลิ 105 

รายการ 
ทรีตเมนต ์

1 2 3 4 5 
1 . ต้นทุนคงที ่ 300 300 300 300 300 
    - ค่าใช้ที่ดิน 300 300 300 300 300 
2 . ต้นทุนผนัแปร 4728.2 5432.4 5653.72 5492.76 4949.52 

    2.1 ค่าเสียโอกาสเงินลงทุน 28.2 32.4 33.72 32.76 29.52 
    2.2 ค่าแรงงาน      

      2.2.1 ค่าเตรียมแปลงตกกล้าและตกกล้า 500 500 500 500 500 
      2.2.2 ค่าเตรียมแปลงปักด า 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

      
      2.2.3 ค่าถอนกล้า 300 300 300 300 300 

      2.2.4 ค่าปักด า 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
      2.2.5 ค่าก าจัดวัชพืช 300 300 300 300 300 
      2.2.6 ค่าใส่ปุ๋ย - 400 600 600 200 
      2.2.7 ค่าสูบน้ าเข้าแปลงนา           

               - ค่าน้ ามนั 200 200 200 200 200 
      2.2.8 ค่าเก็บเก่ียว 450 450 450 450 450 

    2.3 ค่าวัสดุ           
      2.3.1 ค่าเมล็ดพันธุ์ 250 250 250 250 250 
      2.3.2 ค่าปุ๋ยเคมี - 300 300 150 - 
      2.3.3 ค่ากากมันส าปะหลงั(ตันละ100 

บาท) - - 20 10 20 
3 . ต้นทุนรวม (บาท/ไร่) 5028.20 5732.40 5953.72 5792.76 5249.52 

หมายเหตุ ทรีตเมนต์ จ านวน 5 ทรีตเมนต์ ดังนี้ Tr.1: ไม่ใช้ปุ๋ย (Control ,(Tr.2: ใช้ปุ๋ยเคมี, Tr.3:ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกาก
มันส าปะหลัง, Tr.4: ใช้ปุ๋ยเคมีคร่ึงอัตราร่วมกับกากมันส าปะหลัง และTr.5: ใช้กากมันส าปะหลัง 

    
4.2 ก าไรจากการผลิตข้าว พบว่า ทรีตเมนต์ที่ 5 ใช้กากมันส าปะหลังอย่างเดียว เกษตรกรขาดทุนน้อยที่สุด

คือ 2,428.2 บาทต่อไร่ ซึ่งได้ผลผลิตมากที่สุดคือ 178 กิโลกรัมต่อไร่ (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ต้นทนุและผลตอบแทน ของการใช้กากมันส าปะหลงั และปุ๋ยเคมี ในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 

รายการ 
ทรีตเมนต ์

1 2 3 4 5 
1. ต้นทุน (บาท/ไร่) 5028.2 5732.4 5953.72 5792.76 5249.52 
2 ผลผลิต (กิโลกรัม/ไร่) 114 138 137 160 178 
3 ราคาคุ้มทุน (บาท/กิโลกรัม) 44.11 41.54 43.46 36.2 29.49 
4 ราคาขาย 15.85 บาท/กิโลกรัม 15.85 15.85 15.85 15.85 15.85 
   4.1 รายได้ (บาท/ไร่) 1806.9 2187.3 2171.5 2536 2821.3 
   4.2 ก าไร/ขาดทุน (บาท/ไร่) -3221.3 -3545.1 -3782.2 -3256.8 -2428.2 
   4.3 ก าไร/ขาดทุน (บาท/กิโลกรัม) -28.26 -25.69 -27.61 -20.35 -13.64 
   4.4 ผลผลิตคุ้มทุน (กิโลกรัม/ไร่) 317.24 361.67 375.63 365.47 331.20 
5. จุดคุ้มทุน 0.36 0.39 0.37 0.44 0.54 

หมายเหตุ ทรีตเมนต์ จ านวน 5 ทรีตเมนต์ ดังนี้ Tr.1: ไม่ใช้ปุ๋ย (Control ,(Tr.2: ใช้ปุ๋ยเคมี, Tr.3:ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับ
กากมันส าปะหลัง, Tr.4: ใช้ปุ๋ยเคมีคร่ึงอัตราร่วมกับกากมันส าปะหลัง และTr.5: ใช้กากมันส าปะหลัง 
 
วิจารณ์ผล 
  สมบัติของดิน 
  ในทรีตเมนต์ที่มีกากมันส าปะหลังเมื่อทดสอบก่อน-หลังแล้ว พบว่า pH ในดิน มีค่าความเป็นกรดลดลง  
แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่างทรีตเมนต์ พบว่าpH ในดินที่มีกากมันส าปะหลังมีค่าความเป็นกรดสูงกว่าทรีตเมนต์ที่ 
ไม่ได้ใส่กากมันส าปะหลัง (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับ [1] ดินบนมีค่า pH ต่ ากว่า 5.5 ดินกรดจัดน้อย เหมาะสม 
ในการท านา ความเป็นกรดของดินเป็นอุปสรรคบ้างเล็กน้อย เป็นดินเหนียว หน้าดินลึก การระบายน้ าเลว ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง ข้าวมีการตอบสนองต่อปุ๋ยน้อย ดังนั้นการใช้กากมันส าปะหลังมีผลต่อค่า pH ในดิน หากน ามาใช้ 
ในการเพาะปลูกควรปรับค่า pH ให้เหมาะสมในแต่ละพืชนั้นๆ ในส่วนของปริมาณอินทรียวัตถุ พบว่า การใช้กากมัน
ส าปะหลังอย่างเดียวมีผลช่วยให้ค่าปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้น  (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับ [9] ผลการ
วิเคราะห์คุณสมบัติของกากมันส าปะหลัง พบว่า มีค่าปริมาณอินทรียวัตถุอยู่ที่ 30.45 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นการใช้กาก
มันส าปะหลังมีผลต่อค่าปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เป็นแหล่งของธาตุไนโตรเจน แต่ก็ให้ธาตุอ่ืนๆ โดยจะปล่อยธาตุ
อาหารจากการสลายตัวอย่างช้าๆ และช่วยบ ารุงดินทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ [4] ส่วนปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด
ในดิน พบว่า กากมันส าปะหลังมีส่วนท าให้ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดินเพิ่มสูงขึ้น  (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับ 
[9] ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของกากมันส าปะหลัง พบว่าค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ที่ 1.32 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น
กากมันส าปะหลังจึงส่งผลให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดี แต่ในทางตรงข้ามปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดและโพแทสเซียมทั้งหมด
ในดินลดลง แสดงว่ากากมันส าปะหลังยังมีปริมาณฟอสเฟตและโพแทสเซียมไม่เพียงพอ ดังนั้นควรมีการเพิ่มปุ๋ย
ฟอสฟอรัสและปุ๋ยโพแทสเซียมในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ [10] พบว่า การใช้น้ าทิ้งที่ผ่าน
การบ าบัดจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันส าปะหลัง จะท าให้ดินมีปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเพิ่มขึ้น
เป็นอย่างมาก แต่ก็ท าให้ดินมีความเป็นด่างและมีความเค็มเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของข้าวได้ ดังนั้นควรท าการเจือจางในอันตราส่วนที่เหมาะสม 
 
องค์ประกอบและผลผลิตของขา้ว 
 จากองค์ประกอบของข้าว พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับกากมันส าปะหลังมีจ านวนต้นต่อกอเฉลี่ยมีค่าสูงสุด 
แต่ในทางตรงกันข้ามการใช้กากมันส าปะหลังอย่างเดียวและไม่ใช้ปุ๋ย (control) มีจ านวนต้นต่อกอเฉลี่ยมีค่าต่ าสุด
(ตารางที่ 2)  แสดงว่าธาตุอาหารที่มีในกากมันส าปะหลังไม่เพียงพอต่อการแตกกอของต้นข้าว ดังนั้นจึงควรใช้
ร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มการแตกกอของต้นข้าว ส่วนจ านวนรวงต่อกอ พบว่า การใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราร่วมกับกากมัน
ส าปะหลัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับทรีตเมนต์อ่ืน แต่การใช้กากมันส าปะหลังอย่างเดียวและการใช้ปุ๋ยเคมี
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อัตราร่วมกับกากมันส าปะหลัง มีจ านวนรวงต่อกอเฉลี่ยมีค่าต่ าสุด ซึ่งสอดคล้องกับความสูงของต้น พบว่า การใช้
ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราร่วมกับกากมันส าปะหลังมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับทรีตเมนต์อ่ืน แต่การใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา
ร่วมกับกากมันส าปะหลังและการใช้กากมันส าปะหลังอย่างเดียว มีความสูงของต้นเฉลี่ยมีค่าต่ าสุด ส่วนน้ าหนัก 
1,000 เมล็ด พบว่า ทรีตเมนต์ที่มีกากมันส าปะหลังทุกทรีตเมนต์ มีน้ าหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ยสูง เมื่อเปรียบเทียบ
กับทรีตเมนต์อ่ืน แสดงว่ากากมันส าปะหลังมีผลต่อการเพิ่มน้ าหนักเมล็ด จึงท าให้ผลผลิตข้าวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
178 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมาคือ การใช้ปุ๋ยเคมีครึ่งอัตราร่วมกับกากมันส าปะหลัง การใช้ปุ๋ยเคมี   และการใช้ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับกากมันส าปะหลัง  ให้ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 160, 138 และ 137 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ ส่วนไม่ใช้ปุ๋ย 
(Control) มีค่าเฉลี่ยผลผลิตข้าวต่ า คือ 114 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสอดคล้องกับ [5]  ศึกษาการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยชีวภาพ 
ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีกับข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดหางดง พบว่าการปลูกโสนแอฟริกันและถั่วพุ่มร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานาน ได้ผลผลิตข้าวมากกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี (ประมาณ 10 %)  และแหนแดงแห้ง (ประมาณ 
9-19 %)  แต่ไม่แตกต่างจากการใช้แหนแดงและปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี และยังท าให้อินทรียวัตถุ และธาตุอาหาร
หลักของดินเพิ่มข้ึน 

 
สรุปผล 
 การใช้กากมันส าปะหลัง มีผลผลิตข้าวเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 178 กิโลกรัมต่อไร่ ในราคาข้าวกิโลกรัมละ 15.85 
บาท พบว่า การใช้กากมันส าปะหลังอย่างเดียว ขาดทุนน้อยที่สุดคือ 2,428.2 บาทต่อไร่ และช่วยเพิ่มคุณสมบัติ 
ทางเคมีและกายภาพในดิน ได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจน และช่วยลดความเป็นกรดของดิน จาก  
ผลการทดลองพิจารณาได้ว่า ในดินมีสมบัติทางกายภาพเป็นดินทรายจัด และ  สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ที่ท าการ
ทดลองประสบปัญหาภัยแล้ง จึงส่งผลกระทบต่อการทดลอง จึงมีข้อเสนอแนะให้ท าการวิจัยซ้ าในพื้นที่อ่ืนๆ  และ 
ในฤดูปลูกต่างๆ กัน เพื่อเป็นการยืนยันผลการวิจัย 

 
ค าขอบคุณ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และขอขอบคุณ ดร.จรรยา สิงห์ค า อาจารย์ที่ปรึกษา และ  
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จิตตลดากร อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และขอขอบคุณอาจารย์วราพร วงศ์บุญ ศูนย์วิจัย
ข้าวอุบลราชธานี นายพินิจ กัลยาศิลปิน ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชปราจีนบุ รี และนายศักดิ์เศวต เศวตเวช 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี ที่ให้ยืมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และช่วยให้ค าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ 
คร้ังนี้ 
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การประเมินมลูค่าผลผลิตการประมง ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื อไม้ และการจัดการร่วมของแหล่งน  า:
กรณีศึกษาแหล่งน  าและป่าชุมชนหนองผือ  แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 

 
Evaluation of Fishery Products, Non-timber Forest Products (NTFPs) and  

Co-management; A Case Study in Nong Peu Swamp and Community Forest, 
Savannakhet, Lao PDR.  

 
สุขสาคร แพงสีแก้ว1 ปราณีต งามเสน่ห์1* และทวนทอง จุฑาเกตุ1 
1 สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

* ผู้นิพนธ์ประสานงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail: addyphangse@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) การประเมินมูลค่า และปริมาณของผลผลิตทางการประมง และ
ผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้  2) ประเมินสถานภาพของการจัดประมงแบบการจัดการร่วม  ในแหล่งน้ าพื้นที่ชุ่มน้ า
หนองผือ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวม
กลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษาได้แก่ชาวบ้าน ในชุมชนรอบบริเวณหนองผือ  4 หมู่บ้านจ านวน 400 ครัวเรือน    
ผลการศึกษาพบว่ามูลค่าของผลผลิตประมงเท่ากับ 625,100 บาทต่อปี เฉลี่ยเท่ากับ 6,251  บาท/ครัวเรือน/ปี   
ซึ่งได้จากปริมาณสัตว์น้ าที่ส ารวจ คิดเป็นน้ าหนักรวม 6,429 กิโลกรัมต่อปี  ส่วนมูลค่าโดยรวมผลิตภัณฑ์จากป่า 
ที่ไม่ใช่เนื้อไม้ คิดเป็นเงิน  2,078,713 บาท/ปี  ซึ่งประเมินจากปริมาณรวมของผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้   
6  กลุ่มรวมกับพืชป่าที่เป็นอาหารสัตว์ของครัวเรือนตัวอย่างทุกหมู่บ้านคิดเป็นน้ าหนักรวม  31,639 กก./ปี   
รวมมูลค่าทรัพยากรทั้ง 2 ประเภท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ต่ ากว่าปีละ  2,703,813 บาท ผลการประเมิน
สถานภาพหรือโอกาสของการจัดการร่วมทรัพยากรประมงระหว่างชุมชนกับภาครัฐ ที่ ผ่านมาพบว่าค่าเฉลี่ย 
ของเงื่อนไขที่ชี้ความส าเร็จ 11 เงื่อนไข เท่ากับ 3.00   มีสัดส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของภาคประชาชน 
ผู้ใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าร้อยละ 38.50   แสดงว่าแนวทางการจัดการร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง ในพื้นที่ 
ยังต้องมีการปรับปรุงกิจกรรมมีส่วนร่วมให้สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับได้ บนพื้นฐานบริบทของชุมชน  
 
ค าส าคัญ : ผลผลิตการประมง  ผลผลติจากปา่ทีไ่ม่ใช่เนื้อไม้  และการจัดการร่วมแหล่งน้ า  สปป.ลาว 
 

Abstarct 
 The objectives of the study were: 1) to estimate the direct use value and yields of fishery 
and non-timber forest products (NTFPs) 2) to evaluate the prospect of co-management approach 
in managing fishery resources of Nong Peu Swamp and community forest in Savannakhet, Lao PDR, 
Questionnaires were used to collect data by interviewing the respondents who were selected from 
400 households of 4 villages, residing around the studied area. The sample size was determined 
by Yamane, 1973)  sampling method. The results showed that total value of fishery products for 
400 households was equal to 625,100 baht/year, or in average of 6,251 baht/household/year, 
calculated from 6,429 kg/year of the surveyed fish yields. Whereas the total value of 6 groups 
NTFPs and fodder for the sampling households was 2,078,713  baht/year or in average of 20,787.13  
baht/household/year, calculated from  31,639 kg/year of 6 groups NTFPs yields. The sum of fishery 
and NTFPs products provided by Nong Peu Swamp and community forest for the selected 
households was 31,639 6,429 kg/year with the value of 2,703,813 baht/year.  Analysis of the 
prospect of co-management approach implemented in the study site, the results found that the 
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average score of the 11 key-conditions for successful co-management is 3.00, while the overall of 
community’s participation in the co-management is 38.50 %.  This indicates that the prospect for 
fishery resource co-management application in this case is at medium level therefore, co-
management approach could be adapted to be acceptable on the basic of local contexts and 
conditions.  
 
Keywords: Fishery Products, Non-timber forest products, Co-management, Lao PDR. 
  
 
บทน า 
 พื้นที่ชุ่มน้ าและป่าที่อยู่ล้อมรอบ เป็นระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์สูงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก  
ทั้งท าหน้าที่ป้องกันน้ าท่วม เป็นแหล่งธาตุอาหารและมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย แต่ ในปัจจุบันการใช้
ประโยชน์ จากทรัพยากรของพื้นที่ชุ่มน้ าและป่าในสปป.ลาว เป็นไปอย่างไม่เหมาะสมและมากเกินก าลังผลิต  ท าให้
ทรัพยากรป่าไม้เสื่อมโทรมและลดลงอย่างต่อเนื่อง   (กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้,2548) 
 การขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัย สะหวันนะเขต เพื่อรองรับความต้องการในการศึกษาที่ เพิ่มขึ้น  
ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้สร้างและขยาย สถานที่การศึกษาเพิ่มขึ้นใหม่คือ วิทยาเขตคือหนองผือ  ป่าสงวน 
หนองผือเป็นหนองน้ าสาธารณะและป่าไม้ มีเนื้อที่ทั้งหมด 3,125 ไร่ ที่อยู่ล้อมรอบมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งที่มี
ความส าคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่ ได้ เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการประมง แหล่งน้ า และผลผลิตจากป่า 
เพื่อการด ารงชีวิตมาช้านาน ได้กลายเป็นพื้นที่รองรับชุมชนใหม่ที่เป็นสังคมมหาวิทยาลัยในขณะเดียวกัน    จึงมี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่พื้นที่แห่งนี้ต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และเกิด
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างยั่งยืน 

 เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่ของพื้นที่หนองผือและป่าที่อยู่รายรอบ จึงจ าเป็นต้องได้รับ  
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการ  ได้มีแนวคิดของการบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณะแบบใหม่
ที่เรียกว่าการจัดการร่วม  ) Co-management) ที่ได้รับการคาดหวังว่าน่าจะเหมาะสมที่ในการน ามาใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรหนองผือในครั้งนี้   หลักการของการจัดการร่วมได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้แทนแนวทางการจัดการประมง 
จากระดับบนลงล่าง (Top down) แบบเดิม ที่ผ่านมา ซึ่งค่อนข้างจะล้มเหลว  แนวคิดนี้ได้ถูกน ามาใช้ใน สปป.ลาว
เมื่อปี 1993 และประสบความส าเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ าและป่าไม้ในแขวงจ าปาสัก  โดยมีชุมชนถึง  63  
หมู่บ้านเข้าร่วมในการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ปลาในแม่น้ าโขงและวิธีการหาปลาจากแหล่งน้ าธรรมชาติ และการอนุรักษ์
ป่าไม้ (Baird,1999(  

 หลักการของจัดการร่วมจะเน้นการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง รัฐบาลและผู้ใช้ทรัพยากร ด้วยการสร้างฉันทามติ
และการจัดสรรบทบาท และความรับผิดชอบในการบริหารให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไป  โดยมุ่งให้เกิด
กิจกรรมที่สร้างเสริมเศรษฐกิจ ความยุติธรรมในสังคมและความสมดุลของสภาพสิ่งแวดล้อม  และลดความขัดแย้ง  
ภายใต้เงื่อนไขของการอยู่ดีกินดีของชาวชุมชนและการพัฒนาการอย่างยั่งยืนของชุมชน  (Pomeroy and  Rivera-
Guieb (2006) 
 ที่ผ่านมามีงานวิจัยจ านวนหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ และการพึ่งพิงป่าของชุมชนท้องถิ่นต่างๆ 
รวมทั้งศึกษาถึงความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยส่วนใหญ่พบในกรณีของประเทศไทย เช่นในงานศึกษาของ
อานนท์ (2551); Yongyut and Pathompong (2007;  เจนจิราและสันติ  ) 2557)   และต่อมาได้มีการศึกษา 
ในประเด็นเหล่านี้ของ สปป.ลาว เช่นการศึกษาของค ามน และคณะ(2553); บุญทวี และคณะ)2554); ดาวเวียง และ
คณะ (2554); ค าผ่าน และคณะ (2555)  อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีการศึกษาที่ประเมินมูลค่าทรัพยากรประมง 
ในแหล่งน้ าสาธารณะ และสถานภาพของการจัดการทรัพยากร แบบการจัดการร่วมในพื้นที่ศึกษามาก่อนทั้ง ๆ ที่
แนวคิดนี้ได้ถูกน ามาใช้มาแล้วเกือบ 3 ทศวรรษ  การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าของทรัพยากร
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ประมงของแหล่งน้ าหนองผือและผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่ไม่ใช่เนื้อไม้ที่อยู่รายรอบ เพื่อจะได้เป็นข้อมูลพื้นฐานและ
ประเมินสถานภาพการจัดการร่วมของทรัพยากรสัตว์น้ าของแหล่งน้ าหนองผือในปัจจุบัน  
 
วิธีการวิจัย 
สถานที่ศึกษา และการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือตัวแทนครัวเรือนจาก 4 หมู่บ้านที่ใช้ประโยชน์
ทรัพยากร ประกอบไปด้วย บ้าน ดงหมากยาง ดงนาค า หนองผือ และ บ้านบึงวะ ตั้งอยู่ล้อมรอบมหาวิทยาลัย
สะหวันนะเขต จ านวน 4 00 ครัวเรือน  ดังภาพที่ 1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นตัวแทนของครัวเรือนในหมู่บ้าน
ของประชากรในแต่ละบ้าน ค านวณโดยใช้สูตรของ Yamane (Taro Yamane, 1973) ที่ค่าความคลาดเคลื่อน 
ร้อยละ 0.0 5  

 
รูปที่ 1. สถานที่ตั้งของพื้นที่ศึกษา:แขวงสะหวันนะเขต (A) และหมู่บ้านโดยรอบบริเวณหนองผึอ (B)  
 สาธารณรัฐประชาชนลาว 
ที่มา : https://en.wikipedia.org/wiki/Savannakhet Province  
 
วิธีการศึกษาเก็บข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวมรวมข้อมูล ซึ่งด าเนินการในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 - มกราคม พ.ศ. 2560  แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือชุดที 1 การประเมินมูลค่า
ผลผลิตจากการประมง และผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ซึ่งประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับข้อมูลของการจับปลา 
ปริมาณสัตว์น้ าและการใช้ประโยชน์ และผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใชเ่นื้อไม้ ประเภทต่างๆ การตลาดของผลผลิตที่ศึกษา  
ส่วนแบบสัมภาษณ์ ชุดที่ 2  เป็นค าถามเก่ียวกับสภาพบทบาทของภาครัฐ และประชาชนที่ปรากฏอยู่และปฏิบัติจริง
ในพื้นที่ และความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนร่วมกับการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรหนองผือทุกฝ่าย โดยใช้
กรอบเงื่อนไข ของการร่วมบริหารจัดการทรัพยากร 11 ประการตามแนวทางของ ICLARM (1998); Ostrom 
)1992 (และ Pinkerton)1989 
 
การประเมินมูลค่าผลผลิต 
การประเมินมูลค่าผลผลิตประมง 
 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมงของชาวบ้านที่อยู่รายรอบแหล่งน้ าหนองผือ  ที่เป็นที่รู้จักกันดีในชุมชน 
ได้แก่ ปลาสด ปลาร้า ปลาส้ม กุ้งฝอย และหอยน้ าจืด ฯลฯ    การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการประเมินตามราคาตลาด  

https://en.wikipedia.org/wiki/Savannakhet


ผลงานนน าเสนอแบบโปสเตอร์ 
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จากข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ การประเมินมูลค่าการใช้ประโยชน์ทางตรงของผลผลิตประมง  ใช้สมการของ 
Barbier et al. (1997) คือ 

  ………………………………………………….. (1) 
  เมื่อ i  = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  

NBd  = มูลค่าสุทธิจากผลผลิตประมง (บาท/ครัวเรือน/ปี) 
Bd = มูลค่าทั้งหมดของผลผลิตประมง (บาท/ครัวเรือน/ปี)  
Cd = ต้นทุนของการท าการประมง) บาท/ครัวเรือน/ปี) ประกอบด้วยค่าเสื่อมราคาของ 
    เครื่องมือประมงและเรือน้ ามันเชื้อเพลิง และคา่บ ารุงรักษา อุปกรณ์ และเครื่องมือ 

                  ประมง   
 

 การประเมินมูลค่าของผลิตภณัฑ์จากป่าไม้ที่ไมใ่ช้เนื อไม้ )NTFPs( 
 ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่ไม่ใช่เนื้อไม้ จากป่าล้อมรอบหนองผือ ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 
เห็ดที่กินได้ หน่อไม้ ฟืน พืชที่เป็นอาหารสัตว์ แมลงกินได้ ไข่มดแดง และพืชสมุนไพร   ซึ่งถือว่าการเก็บผลผลิตป่า
เหล่านี้ มาใช้ประโยชน์ ท าลายระบบนิเวศน้อยมาก หากเทียบกับการตัดโค่นต้นไม้ การศึกษาในครั้งนี้จะประเมิน
มูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่ไม่ใช้เนื้อไม้ ตามวิธีการของ  Yongyut and Pathompong  (2007)  โดยใช้
สมการ 
 
  𝑵𝑻𝑭𝑷′𝑺             = ∑ (𝑸𝒊 ∗ 𝑷𝒊 − 𝑪𝒊)𝒏

𝒊=𝟏 ……………………………… (2)  
   
  NTFP   =มูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์จากป่าไมท้ี่ไม่ใช้เนื้อไม้ (บาท) 
  Qi   =ปริมาณของผลิตภัณฑ์จากปา่ไม้ที่ไม่ใช้เนื้อไม้  
  Pi   =ราคาผลิตภัณฑจ์ากปา่ไมท้ี่ไมใ่ช้เนื้อไม้ (บาท/หน่วย(  
  Ci   =ค่าใช้จ่ายส าหรับการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ทีไ่ม่ใช้เนื้อไม้ (บาท) 
  I   =ประเภทของผลผลิต 
  n   =จ านวนทั้งหมดของผลผลิต 

  
การประเมินมูลค่าของพืชป่าทีเ่ป็นอาหารสัตว์ 

เนื่องจากพืชป่าที่เป็นอาหารสัตว์เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถ ชั่งน้ าหนัก วัดปริมาณได้โดยตรง การประเมิน
มูลค่าจึงท าได้โดยการค านวณโดยทางอ้อม  ซึ่งคิดจากมูลค่าสุทธิของสัตว์เลี้ยงในครัวเรือนที่เติบโตจากการกินพืช
อาหารสัตว์เหล่านั้น ค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของสัตว์   มูลค่านี้จะลบด้วย อัตราดอกเบี้ย 3% และ ค่าอาหารเสริม
อ่ืนๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันหรือรักษาโรค ในรอบปีที่ผ่านมา จะนับเป็นมูลค่าเพิ่มที่เป็นผลจากการ
ใช้ประโยชน์จาก พืชอาหารสัตว์ดังกล่าว การค านวณมูลค่าปัจจุบันของพืชอาหารสัตว์  ใช้สมการดังต่อไปนี้ 
(Yongyut and Pathompong, 2007)   

 
  𝑷𝑽      = 𝑭𝑽/(𝟏 + 𝒊)𝑵…………………………………….………………….… (3) 
  PV  = มูลค่าปัจจบุันของ (บาท (ณ วนัสุดท้ายของระยะเวลาประเมิน 'n'     
  FV  = จ านวนเงินเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาประเมิน 'n'  ) บาท) 

         N      =    จ านวนของรอบระยะเวลาที่ประเมิน (ปี) 
  i = อัตราดอกเบี้ย 
 หลังจากที่ได้รบัมูลค่าปัจจบุัน (PV) แล้วจะสามารถค านวณ หารายได้ได้ตลอดช่วงเวลาประเมิน n  
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ด้วยอัตราดอกเบี้ย เดียวกันด้วยการแทนค่า(PV) ในสมการต่อไปนี ้

   𝐏𝐕 = ∑ (
𝐀

𝟏+𝐢
) 𝐍

𝐧

𝐢=𝟏
 ……………………………………………..……..(4) 

   PV = มูลค่าปัจจุบันของเงินงวดระยะเวลาประเมิน n (บาท) 
     N =  จ านวนของรอบระยะเวลาประเมิน (ปี) 
           A  = จ านวนเงินรายได้ตลอดช่วงเวลาประเมิน n  

ดังนั้น มลูค่าพชือาหารสัตว์จะเท่ากับมูลคา่ของมูลค่าปัจจุบนัประเมิน n  ลบด้วยค่าใช้จา่ยในการฉีดวัคซีน
ป้องกันหรือรักษาโรค และอาหารเสริมอื่นๆ  

 มูลค่าสุทธิของการเลี ยงต่อเลี ยง 1 ชนิด   = A ( -Ci  +Cf) ……………………..……………..(5) 
   
  A =  รายได้หรือมูลค่าของสัตวเ์ลี้ยง1 ชนิด ในช่วงเวลาของการเลี้ยงที่ประเมิน  ) บาท) 
  Ci  =ต้นทนุของการป้องกันรักษาโรคและดูแลสัตว์ (บาท) 
  Cf  =ต้นทุนของอาหารสมทบอ่ืน ๆ )บาท) 
 

 การประเมินสถานภาพของการจัดการร่วมทรัพยากรประมงของพื นที่ชุ่มน  าหนองผือ  
 เงื่อนไขที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการจัดการร่วมนั้น เป็นเงื่อนไขปัจจัยเฉพาะที่ด ารงอยู่ในระบบหรือ
ชุมชนนั้นๆ )Pomeroy et al. 2001) การศึกษานี้ใช้วิธีการประเมินศักยภาพของการจัดการร่วม ตามวิธีการของ 
ICLARM (1998( โดยพิจารณาจากเงื่อนไขปัจจัยรวม 11 ประการ  ) รายละเอียดในตารางที่ 5)  ที่ถูกประเมินผลวัด
โดยใช้ Likert scale 5 ล าดับจากน้อยไปมาก ตั้งแต่ 1-5 ในระดับของความพอใจในผลส าเร็จในการจัดการร่วมคือ  

)1 ( ระดับน้อยมาก  )2  ( ระดับน้อย  )3 ( ระดับปานกลาง สูง  )4(  และสูงมาก  ) 5)  ตามล าดับ อาศัยการสังเกต 
สัมภาษณ์ เสวนากลุ่ม และขอค าปรึกษาแนะน า  จากบุคคลส าคัญในพื้นที่และในสาขาที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ทั้งนี้
เกณฑ์การตัดสินความพอใจหรือผลสัมฤทธิ์ของการจัดการร่วมนั้น ใช้วิธีการเปรียบเทียบสภาพที่ปรากฏจริงในพื้นที่
กับบทบาทของชุมชนหรือผู้ใช้ทรัพยากรฝ่ายหนึ่ง กับหน่วยงานรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง ที่ก าหนดประเภทตามระดับสัดส่วน
ทั้ง 2 ภาคส่วน เป็น 5 ประเภท โดย (Pomeroy and  Rivera-Guieb (2006( ดังแสดงในภาพที่ 2  
 

 
 ภาพที่ 2  ระบบการจัดการร่วม (Co-management) แสดงระดับสัดสว่นการมบีทบาทของภาครัฐ 
  และกลุ่ม ผู้ใช้ทรัพยากรประมงของชุมชน  
              ที่มา:  Adrianto and Hartoto.(2017)  
 
 แนวคิดของการจัดการร่วมทางการประมงอธิบาย ในภาพที่ 2  ด้านซ้ายสุดเป็นการจัดการประมงที่เป็น
บทบาทของรัฐเป็นส่วนใหญ่ และด้านขวามือสุด  เป็นการจัดการประมงที่กลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรมีบทบาทส าคัญ  โดยมี
เส้นทแยง แสดงสัดส่วนของบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการร่วม  ระหว่างรัฐและชุมชนที่แตกต่างกัน 
ตามหน้าที่และฉันทามติ (Pomeroy and  Rivera-Guieb,2006)  ชุมชนหรือผู้ใช้ทรัพยากรประมงจะมีบทบาท และ
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ส่วนร่วมในการจัดการประมงในระยะแรกเพียงเล็กน้อย  เริ่มจากในฐานะของการรับค าชี้แนะ และการปรึกษา  
จากฝ่ายรัฐ แล้วจึงให้การร่วมมือ และเพิ่ม บทบาทมากขึ้น ในฐานะเป็นผู้แนะน า แล้วการแจ้งให้รัฐบาลทราบ
ตามล าดับ ในขณะเดียวกันบทบาทของรัฐในการจัดการประมงก็จะค่อยๆลดลงตามล าดับเป็นสัดส่วนในทิศทาง
ตรงกันข้ามชดเชยกันและกัน เมื่อการจัดการประมงร่วมกันได้พัฒนาไปถึงจุดสุดท้าย การจัดการร่วมก็จะเป็นไป 
อย่างสมดุล ณ จุดนี้บทบาทของรัฐในการจัดการประมงจะลดลงเหลือเพียงเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการให้แก่ชุมชน
เท่านั้น ชุมชนจะท าหน้าที่ใน การจัดการประมงอย่างสมบูรณ์ 
 ดังนั้น ภายใต้หลักการดังกล่าว  สาเหตุของปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง 2 ประการคือ 
ทรัพยากรประมงไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ชัดเจน และการท าการจับสัตว์น้ าโดยเสรี จะถูกแก้ไข เมื่อต้นตอของปัญหา 
ได้ถูกขจัดไปแล้ว ทรัพยากรประมงก็จะสามารถฟื้นฟูให้กลับมาสู่สภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังที่เคยเป็นมาในอดีตได้
(กังวาลย์, 2541) 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
มูลค่าผลผลิตประมง 
 มูลค่ารวมของผลผลิตจากการประมงจาก 4 หมู่บ้านแสดงไว้ในตารางที่ 1 ผลประโยชน์สุทธิของ 
การประมง ได้แก่ปลาสดปลาร้า ปลาส้มและสัตว์น้ าอ่ืนๆ มูลค่าของการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ประมง ค านวณ  
ตามการวิธีประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ Barbier et al.,(1997)  ตามสมการที่ 1 ได้มูลค่าการประมงรวมของ 
ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่หนองผือ เท่ากับ 625,100 บาทต่อปี มูลค่าการประมงรายหมู่บ้านสูงสุดคือหมู่บ้าน 
ดงหมากยาง 230,790 บาทต่อปี รองลงมาคือหมู่บ้านดงนาค า 182,920 บาทต่อปี หมู่บ้านหนองผือ 106,890 บาท
ต่อปี และต่ าสุดคือหมู่บ้านบึงวะ104,500 บาทต่อปี ตามล าดับ ทั้งนี้มูลค่าดังกล่าวมาจากผลผลติสัตว์น้ าที่ได้จากการ
จับเกี่ยวจากบึงหนองผือ ซึ่งคิดเป็นน้ าหนักรวม 6,429 กิโลกรัมต่อปี เมื่อพิจารณาปริมาณผลผลิตสัตว์น้ าที่จับได้ 
เป็นรายหมู่บ้านพบว่า ปริมาณที่จับได้สูงสุดคือ หมู่บ้านดงหมากยาง 2,348 กก.ต่อปี รองลงมาคือหมู่บ้านดงนาค า 
1,857 กก.ต่อปี หมู่บ้านหนองผือ 1,132 กก.ต่อปี และต่ าสุดคือหมู่บ้านบึงวะ1,092 กก.ต่อปี ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าของผลผลิตที่ได้รบัจากการท าประมงของชาวบ้านในพืน้ที่ศึกษา 
 

 
 มูลค่ารวมของการประมงจาก 4 หมู่บ้านเป็นจ านวนเงิน 625,100 บาทต่อปีนี้ เป็นการประเมินมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ประมง จากการใช้ประโยชน์ของคนในท้องถิ่นหรือการจับสัตว์น้ าระดับครัวเรือน  ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์สัตว์
น้ าเชิงพาณิชย์ที่น าเข้าจากภายนอกชุมชน 
 

จากผลการส ารวจพบว่าประชากรส่วนใหญ่ในพื้น 4 หมู่บ้าน มีครอบครัวที่การท าประมง เป็นอาชีพส ารอง
ถึงร้อยละ 90   รายได้รวมสูงสุดจากการประมงของครอบครัว ในบางหมู่บ้านมีมากถึง 70,890 บาทต่อปี ชาวบ้าน
จะใช้เวลาส่วนใหญ่ท าการจับปลาตามฤดูกาล คือช่วงฤดูฝน สัตว์น้ าที่จับได้มีหลากหลายชนิด ที่เป็นที่นิยมของตลาด
มี 9 ชนิดประกอบไปด้วย ปลานิล ปลาตะเพียน ปลากด ปลาซิว ปลาสลิด ปลาไหลนา ปลาหลด กุ้งฝอย และหอย
ต่างๆ   
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1         100 1,857 18.57 182,920 1,829.20 

2           100 2,348 23.48 230,790 2,307.90 

3       100 1,092 10.92 104,500 1,045.00 

4         100 1,132 11.32 106,890 1,068.90 

     400 6,429 64.29 625,100 6,251.00 
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มูลค่าของผลิตภัณฑ์จากป่าไมท้ี่ไม่ใช่เนื อไม ้   
 มูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ที่ได้จากพื้นที่ศึกษาบริเวณป่ารอบๆหนองผือ ในของแต่ละ
กลุ่มซึ่งได้แก่ มูลค่ารวมของเห็ดที่กินได้  หน่อไม้  ฟืน  พืชที่เป็นอาหารสัตว์ แมลงกินได้ ไข่มดแดง  และพืชสมุนไพร 
ได้สรุปและแสดงไว้ในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ปริมาณของผลิตภัณฑ์จากปา่ไม้ทีไ่ม่ใช่เนื้อ 6 ประเภท (ยกเว้นพืชป่าที่เป็นอาหารสตัว์*) 

 
  
 ตามตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาปริมาณผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ เป็นรายหมู่บ้านพบว่า หมู่บ้านที่ 
เก็บเกี่ยวของป่าเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดคือ หมู่บ้านหนองผือ 9,606 กก.ต่อปี รองลงมาคือหมู่บ้านดงนาค า 
9,138 กก.ต่อปี หมู่บ้านบึงวะ  6,887 กก.ต่อปี และต่ าสุดคือหมู่บ้านดงหมากยาง 5,828 กก.ต่อปี ตามล าดับ  
 รวมปริมาณของผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้  ยกเว้นพืชป่าที่เป็นอาหารสัตว์ จากครัวเรือนตัวอย่าง 
ทุกหมู่บ้านเท่ากับ 31,639 กก./ปี  และคิดเป็นมูลค่าโดยรวมพืชป่าที่เป็นอาหารสัตว์เป็นเงิน  2,078,713 บาท/ปี  
ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณสูงสุดคือ พืชสมุนไพร แมลงที่กินได้ เห็ดที่กินได้ หน่อไม้ ไข่มดแดงและไม้ฟืน ซึ่งคิดเป็นน้ าหนัก
รวมเท่ากับ 8,968, 8,624, 6.016, 5,851, 1,734 และ 384 กก/.ปี  ตามล าดับ (ตารางที่3)  
  
ตารางที่ 3 มูลค่าของผลิตภัณฑจ์ากป่าไม้ทีไ่ม่ใช่เนื้อไม้ ในพืน้ทีศ่ึกษาป่าบริเวณรอบๆ หนองผือ 

 
  
  เมื่อประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุดและรองลงไปตามล าดับ คือเห็ดที่
กินได้แมลงที่กินได้ พืชสมุนไพร พืชอาหารสัตว์ ไม้ฟืน ไข่มดแดง และหน่อไม้ ซึงคิดจ านวนเป็นเงิน 466,800, 
446,580, 343,525, 297,000, 220,588, 173,400 และ 130,820บาท/ปี ตามล าดับ  (ตารางที่4)  
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ตารางที่ 4 มูลค่าของผลิตภัณฑป์ระมงและผลิตภัณฑ์จากป่าทีไ่ม่ใช่เนื้อไม้ของ 4 หมู่บ้านในพืน้ที่ศึกษา 

 
 
 มูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์ประมงและผลิตภัณฑจ์ากป่าไม้ที่ไม่ใช่เนื อไม้  
 ตามตารางที่ 4 มูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ซึ่งเก็บเกี่ยวจากป่ารอบๆ หนองผือ 
ตลอดปีของ 400  ครัวเรือนมีมูลค่า 2,078,713 บาทต่อปี และมูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์ประมงท าการจับจากบึง
หนองผือ มีมูลค่าเป็นเงิน 625,100 บาทต่อปี มูลค่ารวมของผลิตภัณฑ์ประมงและผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้มี
มูลค่าประมาณ 2,703,813 บาทต่อปี  
 
ผลการประเมินสถานการณ์ของการจัดการร่วมทรัพยากรประมงในพื นที่ชุ่มน  าหนองผือ  
 ผลการประเมินเงื่อนไขปัจจัยที่เป็นตัวชี้วัดความสถานภาพและโอกาสของการจัดการร่วมทรัพยากร
ประมง ของแหล่งน้ าหนองผือ จ านวน  11 เงื่อนไข ตามหลักการที่กล่าวมาแล้ว  พบว่าผลรวมคะแนนทุกเงื่อนไข
เท่ากับ 33 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 5 โดยได้คะแนนเฉลี่ยตาม Likert scale อยู่ที่ระดับ 3.00  ซึ่งหมายความว่า
สถานภาพหรือผลสัมฤทธิ์ของการจัดการร่วมระหว่างชุมชนผู้ใช้ทรัพยากรประมงกับภาครัฐ ที่ผ่านมาอยู่ในระดับ  
ปานกลาง ลักษณะเด่นที่สุดที่ปรากฏหรือด ารงอยู่ในบริบทของชุมชนรอบๆแหล่งน้ าหนองผือ คือเงื่อนไขที่ 3 ที่พบว่า
ชุมชนมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในแง่ของเครือญาติเชื้อชาติศาสนาอุดมการณ์ท้องถิ่น มีประเพณีและความเชื่อ   
ความเข้าใจที่ตรงกันในการแก้ปัญหาและผลลัพธ์ ได้รับค่าคะแนนเท่ากับ 5.00  แสดงถึงความเป็นเอกภาพของ
ชุมชนที่มีศักยภาพสูง ในการที่จะผลักดันโครงการหรือนโยบายสาธารณะที่เป็นประชามติ  ให้บรรลุเป้าหมายได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และยังตระหนักดีถึงความจ าเป็นในการเฝ้าระวังทรัพยากร   
  เงื่อนไขที่ได้รับค่าคะแนนในระดับต่ าที่สุดเท่ากับ 2.00 คือ ความคุ้มค่าของการลงทุน ในที่นี้หมายถึงผลดี
ที่พึงจะได้จากแนวทางการจัดการร่วมนี้   พบว่า ความคาดหวังของผู้ใช้ทรัพยากรประมงต่อผลประโยชน์ที่ได้ 
จากการมีส่วนร่วมและการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการร่วมจะคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่นั้น ยังไม่มีความชัดเจน 
เช่นเดียวกับ การกระจายอ านาจและการมอบอ านาจจากภาครัฐสู่กลุ่มผู้ใช้ทรัพยากรของชุมชน  ก็เป็นอีกเงื่อนไขที่
ได้รับค่าคะแนน 2.00 ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ถึงแม้รัฐบาลจะได้ก าหนดกรอบและนโยบายหรือกฎหมายแล้วอย่าง
เป็นทางการ แต่การกระจายอ านาจการบริหารของหน้าที่  ให้กับท้องถิ่น ยังไม่สามารถสร้างความเข้าใจ 
กับชุมชนได้อย่างชัดเจนทั้งบทบาทและการตรวจติดตามผล  
 เงื่อนไขปัจจัยอ่ืนๆที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการจัดการร่วมที่เหลืออีก 8 เงื่อนไขได้แก่ การก าหนดขอบเขต  และ
ก าหนดความเป็นสมาชิกหรือสมาชิกภาพ สภาพปัจจุบันขององค์กรในพื้นที่ การมีส่วนร่วมโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
การบังคับใช้กฎระเบียบของการจัดการ สิทธิตามกฎหมายในการจัดระเบียบ ความร่วมมือและภาวะ ความเป็นผู้น า
ในระดับชุมชน พบว่าปรากฏการณ์ที่เกิดในพื้นที่ของเงื่อนไขปัจจัยเหล่านี้ถูกประเมินผล ได้ค่าคะแนนเท่ากับ 3.00 
ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง ชี้ให้เห็นว่าแนวทางการจัดการร่วม มีโอกาสที่พัฒนาให้ดีขึ้นและประสบความส าเร็จ 
น าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้ แต่ยังมีความจ าเป็น ที่ต้องกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจ และเติมเต็มภารกิจ
การมีส่วนร่วมของตัวเองให้สมบูรณ์  บนพื้นฐานบริบทของชุมชน  โดยปรับปรุงกฎระเบียบให้สมาชิกกลุ่มได้เห็น 

 

                          

         

(         ) 

         

      

(   /  ) 

                

                  

(   /  ) 

                

                  

(   /  ) 

                     

               

(   /         /  ) 

1 
        100 182,920 577,378 760,298 7,602.98 

2           100 230,790 457,533 688,323 6,883.23 

3       100 104,500 590,365 694,865 6,948.65 

4         100 106,890 453,437 560,327 5,603.27 

           400 625,100 2,078,713 2,703,813 6,759.53 
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ถึงผลประโยชน์ และความคุ้มค่า ที่ได้จากการมีส่วนร่วม รวมทั้งให้มีการกระจายอ านาจและถ่ายโอนอ านาจอย่างเปน็
ทางการและเหมาะสม บนพื้นฐานของการมีส่วนรวมอย่างเป็นฉันทามติ ตามหลักของการจัดการร่วม  
(Co-management)  และใช้ประโยชน์จากความเป็นเอกภาพของชุมชนที่มีศักยภาพสูง เพื่อผลักดันโครงการหรือ
นโยบายให้บรรลุเป้าหมาย เพราะว่าชุมชนรอบๆแหล่งน้ าหนองผือ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ และยังตระหนัก
ดีถึงความจ าเป็นในการเฝ้าระวังทรัพยากรสาธารณะ   
 
ตารางที่ 5 เงื่อนไขปัจจัยที่ใช้ประเมินศักยภาพของการจัดการร่วมของทรัพยากรประมง ของแหล่งน้ าหนองผือ

   หมายเหตุ: มูลค่ารวม ใน400 ครัวเรือนของ 4 หมู่บ้าน 
ค่าคะแนนของ Likert ) :1(  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  (2) ไม่เห็นด้วย (3)  เป็นกลาง (4) เห็นด้วยและ (5) เห็นด้วยมาก 
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินศักยภาพของการจัดการร่วมของทรัพยากรประมง ของแหล่งน้ าหนองผือ ตามเงื่อนไข 
              ปัจจัยที่ใชป้ระเมินของ Pomeroy & Berkes  )1997(  
การมีส่วนร่วมในการการจัดการผลผลิตป่าไม้และการ

ประมง 
ผลการประเมิน 

ตาม Likert scale 
ระดับของการ 

มีส่วนร่วม 

ขอบเขตก าหนดไว้อย่างชดัเจน 3.00 ปานกลาง 

สมาชิกจะก าหนดไว้อย่างชัดเจน 3.00 ปานกลาง 

ความเป็นเอกภาพของกลุ่ม 5.00 ดีมาก 

สภาพปัจจุบนัขององค์กรที่มีอยู่ในพื้นที่ 3.00 ปานกลาง 

ความคุ้มค่าของการลงทนุ 2.00 ปานกลาง 

การมีส่วนร่วมโดยผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ 3.00 ปานกลาง 

การบังคับใช้กฎระเบียบของการจัดการ 3.00 ปานกลาง 

สิทธิตามกฎหมายในการจัดระเบียบ 3.00 ปานกลาง 

ความร่วมมือและภาวะความเปน็ผู้น าในระดบัชุมชน 3.00 ปานกลาง 

การกระจายอ านาจและการมอบอ านาจ 2.00 น้อย 

การประสานงานระหวา่งรัฐบาลและชุมชน 3.00 ปานกลาง 

คะแนนรวม 33.00  

คะแนนเฉลี่ย 3.00 ปานกลาง 

หมายเหตุ: ขนาด Likert :1, 2, 3, 4 และ 5 
(1)ไม่ดีมากๆ ; (2) ไม่ดี (3) เปน็กลาง (4) ที่ดีและ (5) ดีมาก 
 
 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าภาพรวมของการจัดการทรัพยากรประมงแหล่งน้ าหนองผือ จะมีศักยภาพอยู่ใน
ระดับปานกลางดังผลการประเมินในตารางที่ 6  แต่การประเมินผลการปฏิบัติจริงในพื้นที่ของผู้เกี่ยวข้องทั้ง 2  
ภาคส่วน ที่ด าเนินไปตามบทบาทและหน้าที่ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  ก็เป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เห็นว่า 
แต่ละฝ่ายมีส่วนที่ต้องปรับปรุง หรือแก้ไขอย่างไร  จึงจะบรรลุผลประโยชน์และความยั่งยืน   การศึกษาครั้งนี้  
ได้ประเมินสัดส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ที่หรือแสดงบทบาทของตัวเอง  ทั้งของรัฐและประชาชนผู้ใช้ทรัพยากร
ประมง โดยเทียบเคียงกับแนวคิดหลักของการจัดการร่วมด้านการประมง 5 ประการ ของ Pomeroy and  Rivera-
Guieb, (2006) และสรุปผลรายละเอียดในตารางที่ 7 และภาพที่ 3 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนผู้จับสัตว์น้ าในแหล่งน้ าหนองผือ ในตารางที่  7 และภาพที่ 3 (A) พบว่า
ประชาชนในชุมชนศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมง โดยเฉลี่ยจาก 5 บทบาท ได้สัดส่วนร้อยละ 38.50 
ต่ ากว่าเกณฑ์ ของ Pomeroy and  Rivera-Guieb, (2006) ที่ควรจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 50 ตามภาพที่3 (B)  
ประชาชนแสดงบทบาทในการด าเนินการและแจ้งให้รัฐทราบร้อยละ 62.50 และในฐานะเป็นผู้หรือข้อมูลเสนอแนะ
ต่อรัฐร้อยละ59.60 การให้ความร่วมมือและรับผิดชอบร้อยละ 44.93 ค าปรึกษากับรัฐ 25.50 ส่วนบทบาทที่ให้ข้อ
ชี้แนะเก่ียวกับกฎหมายระเบียบและนโยบายที่ต้องปฏิบัติตามนั้น  ประชาชนผู้จับสัตว์น้ าในพื้นที่มีส่วนร่วมน้อยมาก 
 ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดการสัตว์น้ าในแหล่งน้ าหนองผือ คือผู้ใช้ทรัพยากร ในชุมชนมีเวลา
เข้าร่วมกิจกรรมน้อย เช่น การประชุม อบรมความรู้เกี่ยวกับการท าการประมงที่ถูกกฎหมาย ส่วนข้อเสนอแนะจาก
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ชุมชนได้แก่ ควรส่งเสริมให้มีการน าพันธุ์ปลามาปล่อยเสริม เพราะมูลค่าของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ า  
คิดเป็น 30%ของมูลค่า ทรัพยากรทั้งหมด   กฎระเบียบต่างๆ ควรจะมีความยืดหยุ่น สามารถแก้ไขได้ตามการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและ สภาพแวดล้อม รัฐบาลท้องถิ่นสนับสนุนกระบวนการจัดการร่ วมและสนับสนุนและ
ส่งเสริมอย่างเต็มที่  
 
ตารางที่ 7 ผลการประเมินบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าหนองผือ 
              ของรัฐกับชุมชนผู้ใช้ทรัพยากร 

 
(1) ระดับน้อยมาก (2)  ระดับน้อย  (3) ระดับปานกลาง  (4) สูง  และ (5) สูงมาก  

 

 
        ภาพที่ 3  เปรียบเทียบสดัส่วนของบทบาทการมีส่วนร่วมในการการจัดการทรัพยากรประมง ของ  
 แหล่งน้ าหนองผือ (A)  กับเกณฑ์ตามหลักการของ Pomeroy and  Rivera Guieb,(2006) (B)  
 
สรุปและวิจารณ์ 
 พื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ าหนองผือ เป็นทรัพยากรสาธารณะที่เอ้ือประโยชน์ ต่ อวิถีชีวิตของชุมชน  
อย่างเห็นได้ชัด โดยให้ผลผลิตสัตว์น้ า เป็นปริมาณ อย่างน้อย 6,429 กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่าเป็นจ านวนเงิน 
ไม่ต่ ากว่า  625,100 บาทต่อปี  ผลผลิตป่าไม้ที่ไม่ใช่เนื้อไม้ 31,639 กก./ปี  คิดเป็นมูลค่า เป็นเงิน ไม่ต่ ากว่า 
2,078,713 บาท/ปี  รวมมูลค่าทรัพยากรทั้ง 2 ประเภท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ต่ ากว่าปีละ  2,703,813 บาท  
 ข้อมูลที่พบจากงานวิจัยศึกษาครั้งนี้ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เท่านั้นไม่ใช่มูลค่าและ
ปริมาณทั้งหมด แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่า คุณค่าของป่าและแหล่งน้ าแห่งนี้มีประโยชน์และ สมควรที่จะได้รับการรักษา
ไว้อย่างยิ่ง   ผลการศึกษานี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนจัดการทรัพยากรเหล่านี้ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน รวมทั้งขจัดความขัดแย้งได้   
 แหล่งน้ าหนองผือเป็นแหล่งน้ าสาธารณะขนาดเล็กที่มีการใช้ประโยชน์โดยเสรีของชุมชน  สถานภาพของ
การจัดการร่วมทรัพยากรประมงนั้น  แม้ว่าจะพบว่ายังอยู่ในระดับปานกลาง  แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่บรรลุผลส าเร็จ 
ถ้าการด าเนินงานสอดคล้องกับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นสังคมและสภาพแวดล้อม  การจัดการร่วมของ
ทรัพยากรน้ าเป็นวิธีการที่คุ้มค่า เพราะมีค่าใช้จ่ายต่ าเมื่อเทียบกับการจัดการวิธีอ่ืน  เนื่องภารกิจส่วนใหญ่นั้น 

 

                        

                             

                                

        

       

            

         

1.                (Instructive) 3 0 

2.                (Consultative)  3 1 

3.           (Cooperative) 3 2 

4.                (Advisory)  2 3 

5.                     (Informative) 1 2 
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ชาวบ้านท าด้วยตัวเอง  ทั้งยังสามารถเพิ่มผลผลิตปลา เพิ่มอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการในครัวเรือน สร้างความ
สามัคคีในชุมชนและลดความยากจนพื้นที่ในชนบท  อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่ภาครัฐสนับสนุนคือ การหาทางเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตการประมงของชุมชน ให้มากขึ้นเช่นการปรับปรุงทางการตลาด  จึงจะสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม  
ที่ดีขึ้น  
 นอกจากโครงการจัดการร่วมของทรัพยากรน้ าที่เมืองโขงแขวงจ าปาสัก  ที่ได้รับการยอมรับว่า 
เป็นตัวอย่างของโครงการที่ประสบความส าเร็จและมีความเหมาะสม (Chomchanta et al., 2000(  ) แล้ว ยังมี
ตัวอย่างที่ดี อ่ืนๆ เช่นการจัดการร่วมในชุมชนประมงน้ าจืดในแม่น้ าน่าน  ทางภาคเหนือของประเทศไทย 
(Hogan, 1997 ( และการบริหารจัดการร่วมทรัพยากรประมงของจังหวัด Stung Treng และจังหวัด Kratie   ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา ที่แก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย และประสบความส าเร็จโดยใช้
เวลาไม่ถึง 2 ปี )Baird,2000   ( ฉะนั้นการประเมินมูลค่า ของผลผลิตจากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ผลผลิตการประมง และ
การประเมินสถานภาพของการจัดการแบบจัดการร่วมทรัพยากรประมงในแหล่งน้ าบริเวณพื้นที่หนองผือ  จึง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล และสามารถน าใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับ 
การจัดการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อื่นๆต่อไป 
 
ค านิยม 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Thailand International 
Cooperation Agency: TICA)  กระทรวงการต่างประเทศ ที่ให้ ทุนสนับสนุนผู้วิจัยตลอดช่วงระยะการศึกษา 2 ปี 
(2559-2560) ขอขอบคุณคณาจารย์ สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 
มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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การประเมินสายพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ทนร้อนในสภาพโรงเรือน 

Evaluation of a Heat Tolerance Cherry Tomato (Lycopersicon esculentum var. 
cerasiforme) lines in Greenhouse 

 
 บุญส่ง เอกพงษ์ *1 

1 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสายพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ในสภาพโรงเรือน จ านวน 13 สายพันธุ์ 
ได้แก่ CHTUB01 CHTUB02 CHTUB03 CHTUB04 CHTUB05 CHTUB06 CHTUB07 CHTUB08 CHTUB09 
CHUB10 CHUB11 CHUB 12 และCHT 154 ) control) ณ ส านักงานไร่ฝึก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2560 โดยการวางแผนการทดลองแบบ 
Completely Randomized Design (CRD) ประกอบด้วย 31  กรรมวิธี   กรรมวิธีละ 3 ซ้ า โดยปลูกมะเขือเทศ 
ในกระถางขนาด 12 นิ้ว ให้น้ าผ่านระบบน้ าหยด ผลการทดลองพบว่า พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงที่สุดคือพันธุ์ CHT 154  
ให้ผลผลิตเท่ากับ 645.80 กรัม/ต้น รองลงมาคือ สายพันธุ์ CHTUB03, CHTUB 11 และ CHTUB 12 ให้ผลผลิต 
อยู่ระหว่าง 159.10– 158.30 กรัม/ต้น ในด้านของคุณภาพ พบว่ามะเขือเทศเชอรี่ UBU ทั้ง 12 สายพันธุ์  
ให้คุณภาพความแน่นเนื้อเทียบเท่ากับพันธุ์เปรียบเทียบ แต่ให้ความหวานที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม มะเขือเทศเชอรี่
สายพันธุ์ CHTUB03 CHTUB 11 และ CHTUB 12 ซึ่งแม้จะไม่ได้ให้ผลผลิตสูงสุด แต่พันธุ์ดังกล่าวมีคุณภาพในเรื่อง
ความหวานที่ดีกว่าพันธุ์ CHT154 ดังนั้น มะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ CHTUB03, CHTUB 11 และ CHTUB 12  
จึงเหมาะสมน าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ให้มีผลผลิตสูงและมีคุณภาพที่ดีต่อไป  
 
ค าส าคัญ: มะเขือเทศ ปรับปรุงพันธุ์ องศาบริกซ์  
 

Abstract 
The aim of this research was conducted to evaluate 13 heat-tolerant cherry tomato lines in 

greenhouse during August-November 2017 at Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, 
Ubon Ratchathani province. Thirteen lines cherry tomato of CHTUB01 CHTUB02 CHTUB03 CHTUB04 
CHTUB05 CHTUB06 CHTUB07 CHTUB08 CHTUB09 CHUB10 CHUB11 CHUB 12 and CHT 154 ) control) 
were grown in Completely Randomized Design with 3 replications. Plants were planted in 12 inch 
pot and irrigated with drip irrigation method. The highest yield was found in the line CHT154 with 
645.80 gram per plant. The second highest yield one was CHTUB03 CHTUB 11 and CHTUB12. Yield 
per plant was average between 159.10-158.30 gram. In quality tests, all of 12 UBU cherry tomato 
lines gave good quality in firmness as control but gave higher brix. Three cherry tomatoes of 
CHTUB03, CHTUB 11 and CHTUB12, however, did not gave high yield as control but these varieties 
gave higher brix than CHT154. Therefore, these three cherry tomatoes should be further used as 
parent in breeding program for higher yield and higher quality.  
 
Keywords  : Tomato, Breeding , Brix 
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บทน า 
 มะเขือเทศ (Lycopersicum esculentum L.) เป็นพืชผักที่ความส าคัญอันดับสองของโลกรองจากมันฝรั่ง 
ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง และมีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง สารอาหารที่ส าคัญได้แก่ 
วิตามินเอ  วิตา มินซี   ไลโคพีน  และ แคโรทีนอยด์  ( Kalia and Palanisamy, 2014) จากการรายงาน 
ของ FAOSTAT ปี ค.ศ. 2014 พบว่าทั่วโลกมีผลผลิตมะเขือเทศมากว่า 131 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 47,461 
ล้านเหรียรสหรัฐ แหล่งผลิตมะเขือเทศที่ส าคัญ 10 อันดับแรกได้แก่ ประเทศจีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ตุรกี อียิปต์ 
อิตาลี อิหร่าน บราซิล สเปญ และ แม็กซิโก ตามล าดับ ส าหรับประเทศไทย พบว่ามีพื้นที่ปลูกมะเขือเทศทั้งประเทศ 
33,680 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 113,131 ตัน ให้ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 3.35 ตันต่อไร่ในปี 2559 (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2559) จึงนับว่ามะเขือเทศเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมพืชหนึ่งของประเทศ
ไทยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ มะเขือเทศส่งโรงงานอุตสาหกรรม และมะเขือเทศรับประทานผลสด ส าหรับพื้นที่ปลูก
มะเขือเทศเพื่อบริโภคผลสดคาดว่า มีเพียงประมาณ  8,000 - 9,000 ไร่ อย่างไรก็ดีการบริโภคมะเขือเทศไม่จ ากัดอยู่
เพียงลักษณะผลเล็ก สีชมพู เท่านั้น  คนไทยยังน ามะเขือเทศผลใหญ่สีแดง ที่ปลูกส่งโรงงานอุตสาหกรรมมาบริโภค
ด้วย นอกจากนี้หลังจากที่มีการน ามะเขือเทศผลเล็กจิ๋ว หรือ มะเขือเทศเชอรี่ ซึ่งมีน้ าหนักผลน้อยกว่า 10 กรัม  
มาวางจ าหน่ายในท้องตลาด ปรากฏว่า ผู้บริโภคให้ความสนใจมะเขือเทศเชอรี่ค่อนข้างมาก เพราะเป็นมะเขือเทศที่มี
รสหวาน เมล็ดน้อย สามารถน าไปบริโภคโดยตรงแทนผลไม้ได้ (ส านักบริการคอมพิวเตอร์, 2549) 

ในปัจจุบัน มะเขือเทศเชอรี่ เป็นหนึ่งในมะเขือเทศรับประทานผลสด ที่เป็นที่นิยมในการบริโภคของ  
ผู้รักสุขภาพ มีคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งยังสามารถน าผลไปท ามะเขือเทศอบแห้ง และ
มะเขือเทศแช่อ่ิมได้อีกด้วย ซึ่งมะเขือเทศเชอรี่เมื่อผลสุกจะมีสีแดงมีเนื้อแน่นรสชาติหวานอมเปรี้ยว มีวิตามินซี และ
มีอัลฟ่าโทโคฟีรอลมากกว่าผักชนิดอ่ืน นอกจากประโยชน์ด้านสารอาหารแล้วยังมีสารประกอบทุติยภูมิที่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย คือ มีสารไลโคฟีน เบต้าแคโรทีน วิตามินซี และวิตามินอีสูง เป็นต้น ในการบริโภคมะเขือเทศผลสดพบว่า
การบริโภคมะเขือเทศเชอรี่ผลสดมีปริมาณสารไลโคปีนสูงที่สุด เมื่อเทียบกับมะเขือเทศชนิดอ่ืนๆ ด้วยความส าคัญ
ดังที่กล่าวมาความต้องการบริโภคมะเขือเทศผลสดจึงมีมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นความต้องการบริโภคมะเขือเทศผลสด  
จึงมีอยู่ตลอดทั้งปี การจะปลูกมะเขือเทศเชอรี่ให้ประสบผลส าเร็จได้นั้นต้องมีองค์ความรู้หลายประการที่ส าคัญได้แก่ 
ต้องมีความรอบรู้สภาพแวดล้อมการปลูก เช่นอุณหภูมิ แสง ความชื้น ที่เหมาะสม มีสภาพดินปลูกที่ดี การจัดการ  
ให้น้ าที่ถูกต้อง และที่ส าคัญที่สุดคือต้องมีสายพันธุ์ที่สามารถปลกูและติดผลได้ตลอดทั้งปีในสภาพแวดล้อมภูมิอากาศ
ของประเทศไทย )บุญส่ง, 255 5(  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อนร่วมกับศูนย์วิจัย และพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย (AVRDC) ไต้หวัน น าพันธุ์
มะเขือเทศผลเล็กจิ๋วหรือมะเขือเทศเชอรี่ เข้ามาปลูกทดสอบหลายพันธุ์ พันธุ์ที่ได้สนใจจากเกษตรกรคือ CH 154 
เนื่องจากเป็นพันธุ์ติดผลได้ง่ายแม้ว่าจะปลูกในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงมากกว่า 32 องศาเซลเซียส  มีการ
เจริญเติบโตแบบกึ่งเลื้อย รูปร่างผล ยาวรี เนื้อแน่น มีเมล็ดน้อย ในฤดูหนาวสามารถติดผลได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
ท าให้มีผลมากกว่า 300 ผลต่อต้น ผลผลิตประมาณ 4 - 5 ตัน ต่อไร่   )ส านักบริการคอมพิวเตอร์, 2549(  อย่างไร 
ก็ตาม มะเขือเทศเชอรี่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดนั้น นอกจากเนื้อแน่นแล้ว ความหวานนับเป็นอีกปัจจัยส าคัญ  
ที่ผู้บริโภคใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจสั่งซื้อ มะเขือเทศพันธุ์ CHT 154 แม้เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับความสนใจจาก
เกษตรกรเป็นจ านวนมาก แต่ในแง่ของผู้บริโภคต้องการมะเขือเทศที่มีความกรอบและหวาน มาตรฐานมะเขือเทศ
เชอรี่ของประเทศญี่ปุ่นจะต้องมีความหวานอยู่ที่ 8-9 องศาบริกซ์ ในขณะมะเขือเทศพันธุ์ CHT 154 มีความหวาน 
อยู่ที่ 6-7 องศาบริกซ์ เท่านั้นในฤดูหนาว 

จากเหตุผลดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึ่งได้เล็งเห็นความส าคัญ จึ่งได้คัดเลือก
และพัฒนามะเขือเทศเชอรีให้มีรสหวานตามความต้องการของตลาด โดยในฤดูหนาวมีความหวานอยู่ที่ระดับ 8 -10 
องศาบริกซ์ อย่างไรก็ตาม ความต้องการบริโภคมะเขือเทศเชอรี่ที่มีคุณภาพนั้นมีตลอดทั้งปี ดังนั้น เพื่อใ ห้ได้พันธุ ์
ที่เหมาะสมที่สามารถติดผลได้นอกฤดูปลูกมะเขือเทศ จึ่งได้น ามะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ UBU ที่ผ่านการปรับปรุง
พันธุ์ และพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี 2556 จนได้มะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ UBU รุ่นที่ 6 จ านวน 12 สายพันธุ์น ามา
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ทดสอบและประเมินสายพันธุ์ในช่วงฤดูฝนในสภาพโรงเรือนที่มีอุณหภูมิสูงมากว่า 32 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้ 
สายพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ที่ให้ทั้งความหวานสูง และสามารถติดผลในสภาพแวดล้อมการปลูกนอกฤดูได้ 

 
 

วิธีการวิจัย 
ท าการปลูกมะเขือเทศเชอรี่จ านวน 13 สายพันธุ์ ได้แก่ CHTUB01 CHTUB02 CHTUB03 CHTUB04 

CHTUB05 CHTUB06 CHTUB07 CHTUB08 CHTUB09 CHUB10 CHUB11 CHUB 12 และCHT 154 ) พันธุ์
เปรียบเทียบซึ่งเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน (ณ ส านักงานไร่ฝึก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2560 โดยการวางแผนการทดลองแบบ Completely 
randomized design (CRD) ประกอบด้วย  13 กรรมวิธี 3 ซ้ า ท าการเพาะกล้ามะเขือเทศโดยพีทมอสที่บรรจุในถาด
เพาะกล้ามีอายุ 22 วัน น าไปปลูกลงในกระถางในสภาพโรงเรือน กระถางขนาด 12 นิ้ว ใช้ระยะปลูก 50 x  50 
เซนติเมตร ปลูกลงในกระถางด้วยวัสดุปลูก ดิน   : ปุ๋ยคอก  :แกลบด า อัตราส่วน 1:1:1 ให้ปุ๋ยเคมีสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 
โดยให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 อัตรา 500 กรัม ผสมกับปุ๋ยไฮโดรโปรนิค สูตร A 4 ลิตร และ สูตร B 4 ลิตร ผสม 
ให้เข้ากันแล้วน ามาเจือจาง อัตรา 300 มิลลิลิตร ต่อน้ า 10 ลิตร โดยรดที่บริเวณโคนต้นจ านวน 100 มิลลิลิตรต่อ
กระถาง การให้น้ าผ่านระบบน้ าหยด  

การบันทึกผลการทดลอง ได้แก่ ลักษณะการเจริญเติบโต จ านวนวันดอกแรกบาน จ านวนดอกต่อช่อ 
จ านวนผลต่อช่อ จ านวนผลต่อต้น น้ าหนักต่อผล  น้ าหนักต่อต้น ความกว้างผล ความยาวผล ความสูงของต้น  
ด้านคุณภาพ ได้แก่ความหวาน ความแน่นเนื้อ และค่าpH โดยมีรายละเอียดการเก็บข้อมูลมีดังนี้ 
 1 . จ านวนวนัดอกแรกบาน ท าการเก็บข้อมูลนับตั้งแต่วนัย้ายปลกูถึงวันที่มีดอกบานจ านวน 50 % ของ
จ านวนต้นทั้งหมด 

2 . จ านวนดอก/ช่อ ท าการเก็บข้อมูลตั้งแต่ช่อดอกที่ 2-6 ในแต่ละต้นที่เร่ิมมีการติดดอก 
3 . จ านวนผลต่อช่อ เก็บข้อมูลจ านวนผลทั้งหมดในแต่ละช่อ 
4 . จ านวนผลต่อต้น เก็บข้อมูลจ านวนผลทั้งหมดในแต่ละต้น 
5 . น้ าหนักต่อผล เก็บข้อมูลน้ าหนักผลโดยใช้เครื่องชั่งดจิิตอล ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

            6 . น้ าหนักต่อต้น ท าการเก็บข้อมูลจากจ านวนผลในแต่ละคร้ังที่มีการเก็บผลผลิตเพือ่ชั่งน้ าหนัก 
 7 . ความกว้างผล เก็บข้อมูลความกว้างผลโดยวัดจากเคร่ือง Vernier Caliper 
 8 . ความยาวผล เก็บข้อมูลความกว้างผลโดยวัดจากเคร่ือง Vernier Caliper 
 9 . ความสูงของต้น ท าการเก็บข้อมูล โดยการวัดจากโคนตน้จนถึงช่อดอกสุดท้ายของต้น ท าการเก็บซ้ าละ  
4 ต้น 
  10.  ความหวาน โดยการเก็บผลมะเขือเทศมาคั้นเอาเฉพาะน้ า น าไปวัดด้วยเครื่องวัดความหวาน (Brix 
Refractometer) 

11. ความแน่นเนื้อ น าผลมะเขือเทศมาวัดความแน่นเนื้อ ด้วยเคร่ือง Fruits Hardness Tester 
12. ค่า pH โดยการน าน้ ามะเขือเทศจากการปั่นด้วยโมลีเน็กไปวัดค่า pH ด้วยเคร่ือง pH meter 
13. น าข้อมูลที่บันทึกได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance ; ANOVA) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวธิี Duncan ’Multiple range Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%  
 
ผลการวิจัย 
การเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิต 

1. วันดอกแรกบาน 
 จากการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ในสภาพโรงเรือนในฤดูฝน จ านวน 13 สายพันธุ์  ได้แก่ CHTUB01, 
CHTUB02, CHTUB03, CHTUB04, CHTUB05, CHTUB06, CHTUB07, CHTUB08, CHTUB09, CHTUB10, 
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CHTUB11 CHTUB12 และพันธุ์ CHT154 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบ พบว่าจ านวนวันดอกแรกบานมีความแตกต่าง 
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง โดยมีจ านวนวันดอกแรกบานอยู่ระหว่าง 19.5-25.8 วัน (หลังย้ายปลูก) โดยพันธุ์ 
CHTUB03, CHTUB06, CHTUB07, CHTUB08, CHTUB10, และCHTUB12 เป็นพันธุ์ที่มีวันดอกแรกบานเร็วที่สุด 
โดยมีจ านวนวันดอกแรกบานอยู่ระหว่าง 19.5-20.9 วัน (หลังย้ายปลูก)  ซึ่งไม่แตกต่างจากพันธุ์เปรียบเทียบ  
CHT 154 CHTUB01 CHTUB05 CHTUB09 มีจ านวนวันดอกแรกบานอยู่ที่ 22 วัน (ตารางที่ 1)  

2. จ านวนดอกต่อช่อ 
 จากการทดสอบพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ ทั้ง 13 พันธุ์ พบว่า มีจ านวนดอกต่อช่อไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่มี
แนวโน้มว่าพันธุ์ที่ให้จ านวนดอกต่อช่อสูงสดุคือ พันธุ์การค้า CHT154 มีจ านวนดอกต่อช่ออยู่ที่ 21 ดอก รองลงมาคือ 
CHTUB02, CHTUB04, CHTUB05, CHTUB06, CHTUB07, CHTUB08, CHTUB09, CHTUB10, แ ล ะ CHTUB11 
พันธุ์เหล่านี้มีจ านวนดอกต่อช่ออยู่ระหว่าง 13 – 17 ดอก และพันธุ์ CHTUB01, CHTUB03 และCHTUB12  
มีแนวโน้มให้จ านวนดอกต่อช่อน้อยสุด โดยมีจ านวนดอกต่อช่อเท่ากับ 11.89 ,  13.70 และ 13.41 ดอก/ช่อ 
ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

3. จ านวนผลต่อช่อ 
 จากการทดสอบพันธุ์มะเขือ เทศเชอรี่  ทั้ ง 13 พันธุ์  พบว่า จ านวนผลต่อช่อมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ โดยพันธุ์ที่มีจ านวนผลต่อช่อมากที่สุดคือ พันธุ์  CHT 154 มีจ านวนผลต่อช่อเท่ากับ 
12.71 ผล/ช่อ และพันธุ์ที่มีจ านวนผลต่อช่อรองลงมาคือ CHTUB12 มี 7.13 ผล/ช่อ และCHTUB11 มี 5.80 ผล/ชอ่ 

ตามล าดับ พันธุ์ที่มีจ านวนผลต่อช่อน้อยที่สุดได้แก่ CHTUB01, CHTUB02, CHTUB03, CHTUB04, CHTUB05, 
CHTUB07, CHTUB08, CHTUB09 และCHTUB10 พันธุ์เหล่านี้มีจ านวนผลต่อช่ออยู่ระหว่าง 1.91 – 2.88 ผล/ช่อ 
(ตารางที่ 1) 

4. จ านวนผลต่อต้น 
 จากการทดสอบพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ ทั้ง 13 พันธุ์ พบว่าพันธุ์ที่มีจ านวนผลต่อต้นสูงสุดคือ พันธุ์ CHT154 
จ านวน 86.58 ผล/ต้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุ์ต่างๆ โดย CHTUB06 
ให้จ านวนผลต่อต้นรองลงมา มีจ านวนผลต่อต้นเท่ากับ 45.33 ผล/ต้น ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติจากพันธุ์ CHTUB01, 
CHTUB03, CHTUB05, CHTUB07, CHTUB10, CHTUB11 และCHTUB12 ตามล าดับ  ทั้ งนี้ พันธุ์  CHTUB02, 
CHTUB04, CHTUB08 และ CHTUB09 ให้ผลต่อต้นต่ าสุดที่มีจ านวนผล 3.06, 13.00, 2.33, และ6.50 ผล/ต้น 
ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

5. น้ าหนักต่อผล 
จากการทดสอบพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ทั้ง 13 สายพันธุ์ พบว่า น้ าหนักต่อผลทั้ง 13 สายพันธุ์ไม่มีความ

แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีน้ าหนักต่อผลอยู่ระหว่าง 8.14 – 14.68 กรัม/ผล  (ตารางที่ 1) 
6. น้ าหนักต่อต้น 

จากการทดลองพบว่า น้ าหนัก/ต้น ของมะเขือเทศเชอรีทั้ง 13 สายพันธุ์/พันธุ์ มีความแตกต่ างทางสถิติ 
โดยมะเขือเทศเชอรี่พันธุ์ CHT 154 มีน้ าหนักต่อต้นสูงสุดมีค่าเท่ากับ 645.8 กรัม/ต้น รองลงมาได้แก่พันธุ์มะเขือเทศ
เชอรรี่  CHTUB03, CHTUB11, และCHTUB12 ที่ มีน้ าหนักต่อต้นอยู่ ระหว่าง  155.3 – 159.1 กรัม/ต้น  
ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติจากพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ CHTUB01, CHTUB02, CHTUB04, CHTUB05, CHTUB07, 
CHTUB08, CHTUB09 และCHTUB10 ให้น้ าหนักผลต่อต้นต่ าสุด (ตารางที่ 1) 

7. ความกว้างผล 
จากการวัดความกว้างของผล พบว่า มะเขือเทศเชอรี่ทั้ง 13 สายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีความ

กว้างผลอยู่ระหว่าง 2.01 – 3.45  (ตารางที่ 1) 
8. ความยาวผล  

 จากการวัดความยาวผลของมะเขือเทศเชอรี่ทั้ง 13 สายพันธุ์ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติโดยพันธุ์ที่มีความยาวผลสูงสุดคือ CHTUB12 และพันธุ์การค้า CHT154 ซึ่งทั้งสองพันธุ์มีความยาวผล
เท่ากับ 3.16 และ 3.10 เซนติเมตร ตามล าดับ แต่ไม่แตกต่างกับสายพันธุ์CHTUB01, CHTUB03, CHTUB04, 
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CHTUB05,CHTUB06, CHTUB07, CHTUB08, CHTUB10 และCHTUB11มีความยาวอยู่ระหว่าง 2.63  – 3.03 
เซนติเมตรตามล าดับ โดยพันธุ์ CHTUB09 มีความยาวผลน้อยที่สุด ซึ่งมีความยาวผลเท่ากับ 2.35  เซนติเมตร 
(ตารางที่ 1)   

9. ความสูงของต้น 
จากการทดลองพบว่า พันธุ์ที่มีความสูงของต้นสูงสุดคือพันธุ์ CHTUB08, CHTUB03, และCHTUB11 มี

ส่วนสูงยาวถึง 326.17, 312.22 และ301.86 เซนติเมตร/ต้น ตามล าดับ และพันธุ์ CHTUB04, CHTUB06 และ 
CHT154 ที่มีความสูงของต้นน้อยที่สุดมีเท่ากับ 204.61, 208.53, และ 221.50 เซนติเมตร/ต้น ตามล าดับ (ตารางที่ 
1) 

 
ตารางที่ 1 ลักษณะการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่ 13 สายพันธุ์  

พันธุ์ วันดอก
แรกบาน 

จ านวน
ดอก
ต่อช่อ 

จ านวน
ผลต่อ
ช่อ 

จ านวน
ผลต่อ
ต้น 

น  าหนัก
ต่อผล 

น  าหนัก
ต่อต้น 

ความ
กว้าง
ผล 

(ซม.) 

ความ
ยาวผล 
 (ซม.) 

ความสูง
ของต้น 
(ซม.) 

CHTUB01 22.25bc 11.89 2.39d 15.70bc 12.14 56.70c 2.23 2.64abc 265.42ab 
CHTUB02 24.08ab 14.47 2.88d 3.06c 11.99 11.70c 2.33 2.49bc 268.28ab 
CHTUB03 20.97c 13.70 2.24d 27.16bc 14.68 159.10bc 3.45 2.94ab 312.22a 
CHTUB04 25.83a 17.56 2.54d 13.00c 13.19 83.90c 2.47 2.97ab 204.61b 
CHTUB05 21.83bc 14.35 2.17d 15.17bc 13.04 58.90c 2.21 2.64abc 261.75ab 
CHTUB06 19.52c 16.14 3.76cd 45.33b 8.14 350.00c 2.15 2.91abc 221.50b 
CHTUB07 19.69c 14.21 2.75d 17.33bc 9.55 45.00c 2.05 2.63abc 257.42ab 
CHTUB08 20.88c 4.271  2.00d 2.33c 10.87 10.00c 2.30 2.78abc 326.17a 
CHTUB09 22.11bc 13.80 2.41d 6.50c 8.24 46.70c 2.15 2.35c 263.61ab 
CHTUB10 20.41c 15.03 1.91d 15.22bc 13.78 86.60c 2.36 3.03ab 278.25ab 
CHTUB11 21.91ab 15.99 5.80bc 23.17bc 11.13 155.3bc 2.09 2.82abc 301.86a 
CHTUB12 20.83c 13.41 7.13b 26.17bc 10.24 158.30bc 2.01 3.16a 257.25ab 
CHT154 22.16bc 21.25 12.71a 86.58a 10.55 645.80a 2.06 3.10a 208.53b 
F-test ** ns ** ** ns ** ns * * 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ    *มีความแตกต่างทางสถิติที่ p ≤  0.05 **     มีความแตกต่างทางสถิติที่ p ≤0.01 
 
ด้านคุณภาพของผลผลิต 

1. ความแน่นเนื้อ 
จากการวัดความแน่นเนื้อด้วยเครื่อง Fruits Hardness Tester ของมะเขือเทศเชอรี่ทั้ง 13 สายพันธุ์ พบว่า

มีความแน่นเนื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยพันธุ์ที่มีความแน่นเนื้อสูงสุดคือ CHTUB07 มีความแน่น
เนื้อสูงถึง 0.66 นิวตัน/ตารางเซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ CHTUB01, CHTUB02, CHTUB03, 
CHTUB05, CHTUB08, CHTUB9และCHTUB10 มีความแน่นเนื้ออยู่ ระหว่าง 0.58  – 0.62 นิวตัน/ตาราง
เซนติเมตร รองลงมาคือ CHTUB11, CHTUB04, CHT154, และCHTUB12 มีความแน่นเนื้อเท่ากับ 0.57, 0.55, 
0.55 และ0.54  นิวตัน/ตารางเซนติเมตร ตามล าดับ โดยพันธุ์ CHTUB06 มีความแน่นเนื้อน้อยที่สุด ซึ่งมีความแน่น
เนื้อเท่ากับ 0.49 นิวตัน/ตารางเซนติเมตร  ) ตารางที่ 2( 

2. ความหวาน (Brix) 
จากการวัดความหวานโดยเครื่อง Hand refractometer ของมะเขือเทศเชอรี่ทั้ง 13 สายพันธุ์ พบว่า  

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยพันธุ์ที่มีความหวานมากที่สุดคือ CHTUB08, CHTUB11, 
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CHTUB09, CHTUB04, CHTUB05 และCHTUB12 มีค่าความหวานอยู่ ในช่วง  6.30 – 7.23 องศาบริกซ์  แต่ 
ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ CHTUB03, CHTUB10, CHTUB02, CHTUB07และCHTUB01 มีค่าความหวาน
เท่ากับ 6.12, 5.97,5.90, 5.76 และ 5.53 องศาบริกซ์ ตามล าดับ รองลงมาคือพันธุ์ CHTUB06 มีความหวาน 4.13 
องศาบริกซ์ และพันธุ์ที่มีความหวานน้อยสุดคือ CHT154 ซึ่งมีความหวานเท่ากับ 3.92 องศาบริกซ์ (ตารางที่ 2( 

3. ค่า pH ของน้ าคั้น 
 จากการวัดค่า  pH ของน้ าคั้นมะเขือเทศเชอรี่ โดยเครื่อง pH meter พบว่า มีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยพันธุ์ที่มี pH สูงสุดคือ CHTUB08 มี pH สูงถึง 4.50 แต่ไม่แตกต่างกับพันธุ์ CHTUB07, 
CHTUB02, CHTUB10, CHTUB04, CHTUB03, CHTUB12, CHT154, CHTUB05, CHTUB11 แ ล ะ CHTUB06  
พันธุ์เหล่านี้มีค่าpH อยู่ในช่วง 4.34 – 4.48 รองลงมาคือ CHTUB01 มี pH เท่ากับ 4.32  และพันธุ์ที่มีค่า pH  
น้อยสุดคือ CHTUB09 ซึ่งมี pH เท่ากับ 4.22 ตามล าดับ (ตารางที่ 2( 
  
ตารางที่ 2 ลักษณะคุณภาพของมะเขือเทศเชอรี่ 13 สายพันธุ์  

พันธุ ์ ความแน่นเนื อ ความหวาน (Brix) pH 
CHTUB01 0.60abc 5.33abc 4.32bc 
CHTUB02 0.62ab 5.90abc 4.47ab 
CHTUB03 0.60abc 6.12ab 4.38abc 
CHTUB04 0.55bcd 6.50a 4.46ab 
CHTUB05 0.58abc 6.46a 4.36abc 
CHTUB06 0.49d 4.13bc 4.34abc 
CHTUB07 0.66a 5.76abc 4.48ab 
CHTUB08 0.59abc 7.23a 4.50a 
CHTUB09 0.59abc 6.74a 4.22c 
CHTUB10 0.59abc 5.97abc 4.47ab 
CHTUB11 0.57bc 7.10a 4.36abc 
CHTUB12 0.54cd 6.3a 4.36abc 
CHT154 0.55bcd 3.92c 4.36abc 
F-test * * * 

ns ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ    *มีความแตกต่างทางสถิติที่ p ≤  0.05 **     มีความแตกต่างทางสถิติที่ p ≤0.01 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการทดสอบพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่จ านวน 13 สายพันธุ์ ที่ปลูกในสภาพโรงเรือน โดยเริ่มย้ายปลูก 
ในต้นเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งฝนและความชื้นสูงเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดโรคทางใบและทางระบบราก
อย่างรุนแรง ดังนั้นการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ในโรงเรือนจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการปลูกพืชช่วงฤดูฝน  อีกทั้ง 
ยังสามารถป้องกันไม่ให้เกิดความชื้นภายในโรงเรือนไม่ให้สูงจนเกินไป และยังช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืชเข้ามาท าลาย
ผลผลิตได้ แต่ข้อเสียในการปลูกพืชในโรงเรือนคือมีอุณหภูมิที่สูงกว่านอกโรงเรือน  (ภาพที่ 1 ( จากการบันทึกอุณหภูมิ 
พบว่ากลางวันมีอุณหภูมิเฉลี่ยในโรงเรือนอยู่ในช่วง 31 – 44 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิกลางคืนอยู่ในช่วง  
24 – 25 องศาเซลเซียส และมีค่าเฉลี่ยประมาณ 40 องศาเซลเซียส และสูงกว่าอุณหภูมินอกโรงเรือน 5-10 องศา
เซลเซียส ซึ่งการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ในอุณหภูมิที่แตกต่างกันจะให้ผลผลิตและคุณภาพที่แตกต่างกันตามไปด้วย 
โดยผลผลิตจะลดลงเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อการติดดอกและการพัฒนาของผลเป็นอย่างมาก  
หากอุณหภูมิสูงกว่า 32.2 องศาเซลเซียส ละอองเกสรจะเป็นหมันไม่สามารถงอกท่อละอองเกสรลงไปผสมไข่ในรังได้ 
(สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง, 2559( ) 
 



ผลงานนน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

 
 

238 

 
ภาพที่ 1 อุณหภูมิภายในและภายนอกโรงเรือนที่ท าการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ในช่วงเดือนกันยายน – ตลุาคม  
  ปี 2560 ณ ส านักงานไรฝ่ึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 

Heat Berry and Uddin (1988) ได้รายงานว่า อุณหภูมิสูงจะชักน าให้ดอกร่วง เปอร์เซ็นต์การติดผลน้อย 
และการพัฒนาของผลไม่สมบูรณ์ และพบว่าพันธุ์ทนร้อนและพันธุ์ไม่ทนร้อนมีอัตราการติดผลที่แตกต่างกัน 70 และ 
30 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่งผลให้ผลผลิตต่างกันตั้งแต่    11- 410 กรัมต่อต้น และได้แนะน าว่าลักษณะที่ใช้คัดเลือก
ระดับการทนร้อนของพันธุ์มะเขือเทศ ได้แก่ ลักษณะความสมบูรณ์ของดอก การบานของดอก การติดผล ผลผลิต 
คุณภาพผลผลิต และคุณภาพของเมล็ด (%การงอก) ซึ่งสอดคล้องกับ Hanna and Hernandez (1982) ได้คัดเลือก
พันธุ์มะเขือเทศทนร้อนโดยพิจารณาการจากการบานของดอกและการติดผลเป็นหลัก เพราะกระบวนการทั้งสองนี้
จะมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเป็นอันดับแรก และมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาของผลและ
การให้ผลผลิต จากลักษณะที่กล่าวมาจึงส่งผลให้พันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ทั้ง 13 สายพันธุ์ มีลักษณะการเจริญเติบโต 
ที่แตกต่างกัน ทั้งในส่วนจ านวนผลต่อช่อ จ านวนผลต่อต้น น้ าหนักต่อต้น ความยาวผล และความสูงของต้น  ) ตาราง
ที่1)  ซึ่งสอดคล้องกับ อรรถพล และคณะ (2555) ได้ท าการปลูกมะเขือเทศในโรงเรือนที่มุงด้วยหลังคาใส และ 
ตาข่ายไนล่อนสีขาว พบว่า ในโรงเรือนจะมีอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกว่าภายนอกโรงเรือน 4 – 6 องศาเซลเซียส 
และมีแสงสว่างน้อยกว่า ส่งให้ต้นมะเขือเทศมีปล้องยืดยาวกว่าเดิม และมะเขือเทศบางพันธุ์ไม่สามารถสร้างช่อดอก
ได้ หรือมีจ านวนดอกต่อช่อมากแต่เปอร์เซ็นต์การติดผลน้อย ในขณะที่บางพันธุ์ก็ยังมีการสร้างช่อดอก และติดผล 
ได้ดี ทั้งนี้การทดลองนี้พบว่ามะเขือเทศเชอรี่พันธุ์ CHT-154 ให้ผลผลิตมากที่สุด ( 645.80 กรัมต่อต้น) รองลงมา
ได้แกพ่ันธุ์ CHTUB03, CHTUB11, และCHTUB12 ที่มีน้ าหนักต่อต้นอยู่ระหว่าง  155.3 – 159.1 กรัม/ต้น ส่วนพันธุ์
อ่ืนๆ ติดผลได้น้อยมาก 

ด้านคุณภาพของมะเขือเทศเชอรี่ทั้ง 13 สายพันธุ์ นั้นพบว่า ปริมาณความแน่นเนื้อมีความแตกต่างกัน 
ทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ โดยมีความแน่นเนื้ออยู่ระหว่าง 0.49 – 0.66กก./ตารางเซนติเมตร ความแน่นเนื้อของ
มะเขือเทศเชอรี่ควรสูงมากกว่า 0.5 กก./ตารางเซนติเมตร )บุญส่ง, 255 4 ( ดังนั้นหากมองในด้านการตลาด 
ในการเลือกพันธุ์ควรเลือกพันธุ์มะเขือเทศที่มีความแน่นเนื้อสูงเพราะมีผลท าให้ผิวของผลมะเขือเทศนั้นมี  
ความเหนียวสามารถเก็บไว้ได้นานและไม่เสียหายระหว่างการขนส่ง อีกทั้งยังมีผลต่อรสชาติของมะเขือเทศเชอรี่
เพราะหากมีความแน่นเนื้อมากจะท าให้ผลของมะเขือเทศมีความกรอบอร่อยน่ารับประทานเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภค  
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ในส่วนของความหวานของกลุ่มมะเขือเทศเชอรี่ต้องการความหวานมากกว่า 8 องศาบริกซ์ )อรรถพล และ
คณะ, 2555  ( จากการทดลอง พบว่า มะเขือเทศเชอรี่ทั้ง 13 สายพันธุ์ มีความหวานอยู่ในช่วง 3.92 – 7.23 องศา 
บริกซ์ ซึ่งต่ ากว่ามาตรฐานทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปลูกมะเขือเทศในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง อย่างไรก็ตามพันธุ์ที่มีความ
หวานสูงสุดคือ CHTUB08, CHTUB11, CHTUB09, CHTUB04, CHTUB05, และCHTUB12 มีความหวานเท่ากับ 
7.23 7.10 6.74 6.50 6.46 และ6.30 องศาบริกซ์ ตามล าดับ และสูงกว่าพันธุ์เปรียบเทียบ CHT154 ที่มีความหวาน
เท่ากับ 3.92 องศาบริกซ์ ดังนั้น หากน ามะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ UBU ไปปลูกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
จะสามารถให้ความหวานได้มากขึ้น ความหวานของมะเขือเทศเชอรี่นั้นถือเป็นลักษณะคุณภาพที่ส าคัญ 
เป็นอย่างมาก ในด้านการตลาดผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการมะเขือเทศเชอรี่ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย รสชาติ
กลมกล่อม เนื้อกรอบ เมื่อรับประทานแล้วรสชาติคล้ายกับทานผลไม้ หากมะเขือเทศเชอรี่มีความหวานสูงก็จะท าให้
สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น  

จากผลการทดลองจึงสรุปได้ว่ามะเขือเทศเชอรี่สา ยพันธุ์  CHT154 เป็นพันธุ์ที่ทนร้อนสามารถ 
น ามาเพาะปลูกนอกฤดูได้เนื่องจากสามารถเจริญเติบโตได้ดีในอุณหภูมิที่มากกว่า 32 องศาเซลเซียส และให้ผลผลิต
มากที่สุดเมื่อเทียบกับมะเขือเทศเชอรี่พันธุ์ อ่ืนๆ แต่มีลักษณะทางคุณภาพด้านความหวานค่อนข้างต่ า ส่วน 
มะเขือเทศเชอรี่สายพันธุ์ CHTUB03, CHTUB11 และCHTUB12 ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจ เนื่องจากให้ผลผลิต
รองลงมาจาก CHT154 และมีลักษณะทางคุณภาพที่ดี น่าจะน าไปใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศ 
เชอร่ีให้มีผลผลิตสูงและมีลักษณะคุณภาพดีต่อไป 
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การใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรครากปมในพริกลูกผสม 

Use of Bionematicides for Controlling Root Knot Disease on  F1 Hybrid chili 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพชีวภัณฑ์ 4 ชนิด ได้แก่ ชีวภัณฑ์เชื้อ Bacillus 

SKN2-2, ชีวภัณฑ์ เชื้อ Bacillus UBN11-2,  ชีวภัณฑ์ เชื้อ BacillusSKT29-5  และ  ชีวภัณฑ์ เชื้อ Pochonia 
chlamydosporia YT008 ต่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมที่ท าลายพริกหนุ่มลูกผสมในสภาพแปลงเกษตรกร
เปรียบเทียบกับการควบคุมตามวิธีการเกษตรกรคือใช้สารเคมี  วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete 
Block Design (RCBD) มี 4 กรรมวิธีๆละ 4 แปลงย่อย  ดังนี้  1) ใช้ชีวภัณฑ์    Bacillus SKN2-2 + Bacillus 
UBN11-2 + Bacillus SKT 29-5  ( 1x  1012cfu/กรัม ) ในลักษณะผสม 3 ชีวภัณฑ์  (  ใช้ชี วภัณฑ์ เชื้ อรา   
P. chlamydosporia YT008 5 )x 106cfu/กรัม)     (3ชีวภัณฑ์  Bacillus SKN2-2 + Bacillus UBN11-2 + 
Bacillus SKT29-5  +P. chlamydosporia YT008  ในลักษณะผสม 4 ชีวภัณฑ์  และ 4( ใช้สารเคมีคาร์โบฟูราน   
โดยกรรมวิธีใส่ชีวภัณฑ์ ให้ผสมเข้ากับดินปลูกแล้วจึงย้ายต้นกล้าพริกลงปลูก และใส่อีก 7 ครั้งหลังย้ายปลูก 
2,3,4,5,6,7 และ 8 สัปดาห์  กรรมวิธีใช้สารเคมี ใส่ 2 ครั้ง คือ รองก้นหลุมและฝังรอบทรงพุ่มหลังย้ายปลูก  
2 สัปดาห์   ประเมินผลการควบคุมประชากรไส้เดือนฝอยรากปม หลังย้ายปลูก 60 วัน โดยตรวจนับจ านวนกลุ่มไข่/

ราก  1 กรัม  จ านวนไข่ /ราก 1 กรัม และจ านวนตัวในดิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร   ผลการศึกษาพบว่า ทุกกรรมวิธี
ที่ใช้ชีวภัณฑ์   ลดประชากรไส้เดือนฝอยรากปม (จ านวนกลุ่มไข่ จ านวนไข่ และจ านวนตัวในรากและดิน) ได้ดีกว่า 
และแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สารเคมี  เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ   4 ชีวภัณฑ์ พบว่ากรรมวิธีใช้ ชีวภัณฑ์
ผสม 3 ชีวภัณฑ์  และใช้ชีวภัณฑ ์ผสม 4 ชีวภัณฑ์ ลดประชากรไส้เดือนฝอยรากปมได้ดีที่สุดและไม่แตกต่างกัน 
ทางสถิติ  คือ 55 และ 50.3% ตามล าดับเมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมสารเคมี  
 
ค าส าคัญ :พริก  ไส้เดือนฝอยรากปม ชีวภัณฑ์ก าจัดไส้เดือนฝอยรากปม  

 

Abstract 
This study aims to evaluate effectiveness of four bionematicides: Bacillus SKN2-2, Bacillus 

UBN11-2, BacillusSKT29-5 and Pochonia chlamydosporia YT008 compared with treatment of 
farmer (chemical control),  for suppressing the root-knot nematode which infected F1 hybrid hot 
pepper, Capsicum annum L , in infested the planting sites’ soil. The experiment consisted of 4 
treatments using bionematicides and a chemical as follows: 1) three bionematicides control 
(Bacillus SKN2-2 + Bacillus UBN11-2 + Bacillus SKT 29-5; 1 x  1012cfu/g( 2). bionematicide control 
(P. chlamydosporia YT008 ; at a concentration of 5 x 1 0 6cfu/g),   3) four bionematicides control 
(Bacillus SKN2-2 + Bacillus UBN11-2 + Bacillus SKT 29-5+ P. chlamydosporia YT008)  and  
4 ).   chemical control (carbofuran). The Randomized Complete Block Design (RCBD) was deployed 
to the experiment with four replications. Bionematicide powder of each strain was mixed with 
infested soil during transplanting. The bionematicide was put into the soil again in the 2 nd, 3rd , 
4th, 5th , 6th, 7th, and  8 th week after transplanting. Carbofuran was applied twice put in the bed 
of transplanting soil, and 2 weeks after transplanting.  Sixty days after transplanting, the number of 
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egg masses, eggs ,and juveniles per  1gram of root plants and 250 cm--3 of the soil were examined. 
The results showed that all of bionematicides treatment  significantly reduced root-knot population 
and its density (number of eggs masses, eggs, and juveniles in roots and the soil) of the chili plants 
over the chemical controls. The result found that using bionematicides statistically worked more 
efficiently than the chemical treatment. The three bionematicides and the four bionematicides 
were most efficient on controlling root knot disease, not having significant differences statically in 
decreasing nematode population densities, being 55 and 50.3% respectively. 
 
Keywords: Chili, Root Knot Disease, Bionematicides 
 
บทน า 
  พริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญที่ใช้บริโภคทั้งภายในประเทศและเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศ  แหล่งปลูก
พริกที่ส าคัญอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็น 68% ของทั้งประเทศ (นิพัฒน์ และคณะ,2556) จังหวัดที่ปลูก
มากได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ (กมล, 2550) ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกพริกขี้หนู 
ผลใหญ่ เฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ปลูกประมาณ 14,257 ไร่ ได้ผลผลิตรวม 27,574 ตัน คิดเป็นมูลค่า  
480 ล้านบาท/ปี  (ส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี, 2550) แต่การผลิตพริกในประเทศมีขอจ ากัดหลายประการ   
เชน ผลผลิตต่ า ผลผลิตไม่มีคุณภาพ และปัญหาเร่ืองมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างในผลผลิต  เนื่องจากมีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก  ศัตรูที่ส าคัญของพริกมีทั้งโรคและแมลง
ศัตรูพืช  โรครากปม (root knot disease) เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปม (root-knot nematode; Meloidogyne 
spp.)  เป็นโรคที่ส าคัญโรคหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับพริกในแหล่งปลูกหลายพื้นที่  โดยเฉพาะสภาพพื้นที่ 
ที่เป็นดินร่วนปนทราย ซึ่งเหมาะต่อการแพร่กระจายของไส้เดือนฝอยรากปม พริกที่ถูกท าลาย ระบบรากมีลักษณะ
บวมพอง เป็นปุ่มปม ไม่เป็นระเบียบ กุดสั้น ท่อล าเลียงน้ าและอาหารอุดตัน ล าต้นแคระแกร็น ผลผลิตลดลง หรือ 
ต้นตายในที่สุด  การป้องกันก าจัดโรครากปมท าได้ค่อนข้างยาก การหลีกเลี่ยงการปลูกพืชในพื้นที่ ที่มีการระบาด 
ของโรค หรือปลูกพืชหมุนเวียนที่ไม่เป็นพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค  มักมีข้อจ ากัดเรื่องพื้นที่ปลูก  รวมทั้ง 
ไส้เดือนฝอยอยู่รอดในดินได้และแพร่กระจายไปกับน้ าได้เป็นอย่างดีท าให้ควบคุมไม่ได้ผล  การควบคุมด้วยสารเคมี 
เช่น dazomet (Basamid), fenamiphos (Nemacur) และ oxamyl (Vydate)  (Gowen et al., 2005) แม้จะมี
ประสิทธิภาพแต่ท าให้เกิดการปนเปื้อนและพิษตกค้างของสารเคมีในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม การควบคุมโดยชีววิธี
โดยการใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (microbial antagonists) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ ได้รับความสนใจมา 
อย่างต่อเนื่อง  เชื้อรา Pochonia   chlamydosporia  YT008  เป็นเชื้อราปฏิปักษ์ต่อไส้เดือนฝอยรากปม )ยุวดี 
และคณะ, 2554) และพัฒนาเป็นชีวภัณฑ์แบบเม็ดที่สามารถควบคุมประชากรไส้เดือนฝอยรากปมที่ท าลายพริกพันธุ์
หัวเรือในแปลงเกษตรกรได้ ระหว่าง 33 -50%  เช่นเดี่ยวกับเชื้อแบคทีเรีย  Bacillus SKN2-2,  Bacillus  
UBN11-2, และ Bacillus SKT29-5 ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อไส้เดือนฝอยรากปม  เมื่อน าไปพัฒนาเป็นผงชีวภัณฑ์ และ
ทดสอบในแปลงพริกที่มีปัญหาการระบาดของโรครากปม พบว่าชีวภัณฑ์ลดประชากรไข่ไส้เดือนฝอยรากปมที่ท าลาย
พริกพันธุ์หัวเรือในแปลงได้ 35,  34.3  และ 38.7% ตามล าดับ ส่วนสารเคมีคาร์โบฟูราน ที่ลดจ านวนไส้เดือนฝอย 
รากปม ได้  43% เมื่อเทียบกับแปลงที่ไม่มีการควบคุม (ยุวดี และคณะ, 2559)   ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพชีวภัณฑ์เชื้อรา  P.   chlamydosporia  YT008  รวมทั้งชีวภัณฑ์ 
เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์  Bacillus SKN2-2,  Bacillus UBN11-2, และ Bacillus SKT29-5 ต่อการควบคุมประชากร
ไส้เดือนฝอยรากปมที่ท าลายพริกหนุ่มขาว (Capsicum annuum L. ) ลูกผสมพันธุ์ ในระดับแปลงเกษตรกร  
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วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมแปลงทดสอบ คัดเลือกพื้นที่ บ้านทุ่งใหญ่ ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  แหล่งปลูก
พริกที่ส าคัญและประสบปัญหาการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม  ทดสอบกับพริกพันธุ์หนุ่มขาว ลูกผสม 
“สะบันงา” ในช่วงเดือนตุลาคม 2559- มกราคม  2560  สุ่มเก็บตัวอย่างดินจากแปลงทดสอบก่อนเริ่มทดลอง  
เพื่อนับปริมาณไส้เดือนฝอยรากปม  เริ่มต้นที่มีอยู่ในแปลง โดยวิ ธี combination of sieving and Baerman 
funnel   ตามวิธีการของ Barker (1985)  จากนั้นเตรียมดิน ไถพลิกดิน 3 คร้ัง ก าจัดวัชพืช หว่านปูนโดโลไมท์ อัตรา 
200 กิโลกรัม/ไร่  ปุ๋ยคอก อัตรา 1 ตัน/ไร่   ไถดินทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ ก่อนขึ้นเป็นแปลงย่อย ขนาด 2 x  20 เมตร 

จ านวน 4 แปลงย่อยต่อกรรมวิธี  
2  .พันธุ์พริกทดสอบ ได้แก่  พริกหนุ่มขาวลูกผสม    “ สะบันงา”  เตรียมต้นกล้าพริกโดยเพาะเมล็ดในถาดเพาะกล้า
ที่บรรจุพีทมอสที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว ให้ต้นกล้ามีอายุ 1 เดือน ก่อนย้ายปลูก พริกลงในแปลงทดสอบที่เตรียมไว้ 
3   .ชีวภัณฑ์ที่ใช้ทดสอบ   ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย Bacillus SKN2-2  ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย  Bacillus UBN11-2 
และ ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย Bacillus SKT29-5  เตรียมในรูปผงเชื้อที่มีความเข้มข้น 1 x  1012cfu/กรัม ส่วน 
ชีวภัณฑ์เชื้อรา P. chlamydosporia YT008  เตรียมในรูปผงเชื้อที่มีความเข้มข้น  5x  6 10cfu/กรัม 

 4 . การวางแผนการทดลอง 
วางแผนการทดสอบแบบ RCBD มี 4 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ า(แปลงย่อย) ดังนี ้
กรรมวิธีที่ 1  ใช้ผงชีวภัณฑ์    Bacillus SKN2-2+Bacillus UBN11-2+ Bacillus SKT29-5  ในลักษณะผสม 3  

ชีวภัณฑ์  อัตราชวีภัณฑ์ละ 1.7 กรัม/ต้น/คร้ัง 
กรรมวิธีที่ 2  ใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราปฏิปักษ์  P. chlamydosporia YT008 อัตรา 5 กรัม/ต้น/คร้ัง 
กรรมวิธีที่ 3  ใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ ์ Bacillus SKN2-2+BacillusUBN11-2+BacillusSKT29-5  + 

P. chlamydosporia YT008  ในลักษณะผสม 4 ชีวภัณฑ์  อัตราชีวภัณฑล์ะ 1.3 กรัม/ต้น/คร้ัง 
กรรมวิธีที่ 4  ใช้สารเคมีคาร์โบฟูราน อัตรา 3 กรัม/ต้น/ครั้ง 
5 .  การปลูก การดูแลรักษาและการควบคุมโรครากปม 

น าต้นกล้าพริกอายุ 30  วัน ปลูกลงในแปลงย่อยขนาด 2x 20 เมตร  ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร จ านวน 
4 แถว/แปลงย่อย กรรมวิธีใส่ชีวภัณฑ์เชื้อปฏิปักษ์ P. chlamydosporia YT008,  Bacillus SKN2-2,  Bacillus 
UBN11-2, และ Bacillus SKT29-5  เพื่อควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม  ใส่รองก้นหลุมและหว่านรอบทรงพุ่ม 
หลังย้ายปลูก 2 ,3, 4, 5, 6, 7 และ 8 สัปดาห์   ในอัตรา 5 กรัม/ต้น/ครั้ง ส่วนกรรมวิธีควบคุมด้วยสารเคมี  
ใช้สารเคมีคาร์โบฟูราน  2 ครั้ง คือ รองก้นหลุมและฝังรอบทรงพุ่มหลังย้ายปลูก 14 วัน ในอัตรา 3 กรัมต่อหลุม/
ครั้ง  ถ้าใส่ชีวภัณฑ์ในลักษณะผสม 4 ชีวภัณฑ์ ใช้อัตราชีวภัณฑ์ละ 1.3 กรัม รวมอัตรา 5 กรัม/ต้น ถ้าใช้ชีวภัณฑ ์
ในลักษณะเชื้อผสม 3 ชีวภัณฑ์ ใช้อัตราชีวภัณฑ์ละ 1.7 กรัม รวมอัตรา 5 กรัม/ต้น   ใส่ปุ๋ยหลังย้ายปลูก 10 วัน  
ทุกกรรมวิธีใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 500 กิโลกรัม/ไร่  จากนั้น 1 สัปดาห์ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ 
และเมื่อพริกเริ่มออกดอก ใส่ปุ๋ยมูลไก่ อัตรา 500 กิโลกรัม/ไร่   และปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ 
จากนั้นใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่  เดือนละ 1 ครั้ง  จ านวน 4 ครั้ง 
6  .การประเมินผลการควบคุมโรค 

ก. จ านวนกลุ่มไข่ (egg mass (ในราก  
เมื่อต้นพริกอายุ 60 วันหลังยา้ยปลูก เก็บส่วนราก ล้างดินออกจากรากเบาๆ ผึ่งให้แห้งหมาด ตดัรากยาว 2 

เซนติเมตร สุ่มมา 1 กรัม แช่ด้วยสารละลาย phloxin B ให้ท่วมราก ทิ้งไวน้าน 2 นาที ตรวจนบัจ านวนกลุ่มไข่ภายใต้
กล้องจุลทรรศน์  

ข. จ านวนไข่ (eggs( ในราก 
    สุ่มรากพริกอายุ 60 วันหลังย้ายปลูก  จ านวน  03 ตัวอย่าง/กรรมวิธี ตัดเป็นท่อนขนาด 2-3 เซนติเมตร  

สุ่มจ านวน 10 กรัม แช่ด้วยสารละลาย 1.5% NaOCl ให้ท่วมราก นาน 4 นาที แล้วเทสารผ่านตะแกรงขนาด 35  
และ 500 ช่องต่อตารางนิ้ว ตามล าดับ ล้างไข่ที่ติดค้างบนตะแกรง รวบรวมไข่ใส่ลงในภาชนะ ให้ได้ปริมาตร  
30 มิลลิลิตร เติมสีย้อม acid fuchsin    ผสมลงไป น าไปตรวจนับปริมาณไข่  / ราก 1 กรัม น าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ 
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ค่าความแปรปรวน (ANOVA) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย โดย 
Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ค. จ านวนตัวในดิน 
 น าดินจากแปลงทดสอบเมื่อพริกอายุ 60 วันหลังย้ายปลูก  ตรวจนับไส้เดือนฝอยด้วยวิธี Sieving 

and gravity ร่วมกับเทคนิค centrifugal flotation ตรวจนับจ านวนตัวไส้เดือนฝอยรากปมในดิน 250 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ภายใต้กล้องจุลทรรศน์  น าข้อมูลวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (ANOVA) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
และเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากการน าชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 4 ชนิด ได้แก่ ชีวภัณฑ์ P. chlamydosporia YT008  ชีวภัณฑ์ 
Bacillus SKN2-2 ชีวภัณฑ์  Bacillus UBN11-2 และชีวภัณฑ์ Bacillus SKT29-5   ทดสอบการควบคุมไส้เดือน
ฝอยรากปมที่ท าลายพริกหนุ่มขาวลูกผสม  “ สะบันงา”  ในแปลงพริกของเกษตรกรในพื้นที่บ้านทุ่งใหญ่ ต าบลขี้เหล็ก 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และประเมินผลการควบคุมหลังการย้ายปลูกพริกลงแปลงเป็นเวลา 60 วัน    
โดยการตรวจนับจ านวนกลุ่มไข่ จ านวนวนไข่ในราก 1 กรัมและจ านวนตัวไส้เดือนฝอยรากปมที่พบในดินปริมาตร 
250 ลบ.ซม. พบว่าทุกกรรมวิธีที่ควบคุมด้วยชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ )T1-T3) สามารถลดจ านวนกลุ่มไข่ไส้เดือน
ฝอยรากปมได้แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมด้วยสารเคมีคาร์โบฟูราน (T4)  โดยกรรมวิธีใช้ชีวภัณฑ์  Bacillus 
SKN2-2+ UBN11-2 +SKT29-5 ในลักษณะผสม 3 ชีวภัณฑ์ )T1) กรรมวิธีใส่ชีวภัณฑ์  P .  chlamydosporia 
YT 008 (T2)  และ กรรมวิธีใส่ชีวภัณฑ์ Bacillus SKN2-2+UBN11-2 +SKT29-5 + P.  chlamydosporia YT 008 
ในลักษณะ 4 ชีวภัณฑ์ (T3)  ลดจ านวนกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยรากปมได้ 66.2, 31.8 และ 52.7% ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับสารเคมี )ตารางที่ 1)  
 เมื่อตรวจนับจ านวนไข่ไส้เดือนฝอยรากปม/รากพริก 1 กรัม พบว่า กรรมวิธีใส่ชีวภัณฑ์  Bacillus SKN2-
2+UBN11-2 + SKT29-5 ในลักษณะผสม 3 ชีวภัณฑ์ )T1) และกรรมวิธีใส่ชีวภัณฑ์ Bacillus SKN2-2+UBN11-2 
+SKT29-5 + P. chlamydosporia YT008 ในลักษณะผสม 4 ชีวภัณฑ์ (T3)  ลดจ านวนกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยรากปม
ได้  47.7 และ 52.8% ตามล าดับเมื่อเทียบกับสารเคมี และมีความแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมด้วยสารเคมี 
(T4) )ตารางที่ 1)  
 การตรวจนับจ านวนตัวไส้เดือนฝอยรากปมในดินปริมาตร 250 ลบ.ซม พบว่าทุกกรรมวิธีที่ควบคุมด้วย 
ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (T1-T3)  ลดจ านวนตัวไส้เดือนฝอยรากปมในดินได้แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม
ด้วยสารเคมี (T4)  โดยกรรมวิธีใส่ชีวภัณฑ์  Bacillus SKN2-2+ UBN11-2 +SKT29-5 ในลักษณะผสม 3 ชีวภัณฑ์ 
)T1)  กรรมวิธี ใส่ชีวภัณฑ์  P .  chlamydosporia YT 008 (T2)  และ กรรมวิธี ใส่ชีวภัณฑ์ Bacillus SKN2-
2+UBN11-2 +SKT29-5 + P. chlamydosporia YT008 ในลักษณะผสม 4 ชีวภัณฑ์ (T3)  ลดจ านวนตัวไส้เดือน
ฝอยรากปมในดินปริมาตร 250 ลบ.ซม ได้ 51.2, 42.3 และ 45.5% ตามล าดับเมื่อเทียบกับสารเคมี  ) ตารางที่ 1)  
 
  



ผลงานนน าเสนอแบบโปสเตอร์ 
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ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการควบคุมประชากรไส้เดือนฝอยรากปม  ที่ท าลายพริกพันธุ์
หนุ่มขาวลูกผสม ในสภาพแปลงเกษตรกร ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560 

 

กรรม 
วิธ ี

จ านวนกลุ่มไข่/ราก  
1 กรัม 

 จ านวนไข่/ราก 1 กรัม  ตัว/ดิน250 ลบ.ซม. 
 ลดลงเฉลี่ย(%) 

กลุ่มไข ่ ลดลง (%)  จ านวนไข ่ ลดลง (%)  ตัวในดิน ลดลง (%)   
T1 15.9 a  66.2  931.8 a 47.7  105.4 a 51.2  55.0 a 

T2 32.1 ab 31.8  1,243 ab 30.3  124.6 a 42.3  34.8 b 

T3 22.3 a 52.7  841.8 a 52.8  117.6 a 45.5  50.3 ab 

T4 47.1 b 0  1,782.2 b 0  215.8 b 0  0.0 c 

F-test *     *     *     * 

%CV 63.3     54.3     59.5     55.7 
หมายเหตุ  ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรก ากับไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05)    
T1 = ใส่ชีวภัณฑ์  Bacillus SKN2-2+ UBN11-2 +SKT29-5 ในลักษณะเชื้อผสม 3 เชื้อ 
T2 = ใส่ชีวภัณฑ์  Pochonia  chlamydosporia 
T3 = ใส่ชีวภัณฑ์ Bacillus SKN2-2+ UBN11-2 +SKT29-5  + Pochonia  chlamydosporia ในลักษณะผสม 4 

เชื้อ 
T4 =  ควบคุมโรคด้วยสารเคมีคาร์โบฟูราน 
 

ค่าเฉลี่ยของการควบคุมประชากรไส้เดือนฝอยรากปม (กลุ่มไข่ จ านวนไข่ และจ านวนตัวในดิน) จากแปลง
ทดสอบ พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ควบคุมด้วยชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ (T1-T3)  สามารถลดประชากรไส้เดือนฝอย 
รากปมได้ดีกว่าและแตกต่างทางสถิติกับการใช้สารเคมีคาร์โบฟูราน (T4)  โดยชีวภัณฑ์ Bacillus SKN2-2+  
UBN11-2 +SKT29-5 ในลักษณะผสม 3 ชีวภัณฑ์ (T1) และชีวภัณฑ์แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus ร่วมกับชีวภัณฑ์  
P. chlamydosporia YT008 ในลักษณะผสม 4 ชีวภัณฑ์ (T3)  ลดประชากรไส้เดือนฝอยรากปมได้ดีที่สุดและ 
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  คือ 55 และ 50.3% ตามล าดับเมื่อเทียบกับสารเคมี คาร์โบฟูราน(T4) รองลงมาได้แก่  
ชีวภัณฑ์   P. chlamydosporia YT008 (T2)  ลดได้เฉลี่ยเพียง 34.8% (ตารางที่ 1;ภาพที่ 1 )   

ผลการทดสอบนี้ชีวภัณฑ์ Bacillus ลักษณะเชื้อผสม 3 ชีวภัณฑ์ ให้ผลการลดจ านวนไส้เดือนฝอยรากปม 
ได้ดีกว่าใช้ชีวภัณฑ์ P.chlamydosporia YT008   อาจเนื่องจากในกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์เชื้อ Bacillus  
ใช้ส่วนทั้งที่เป็นน้ าเลี้ยงเชื้อและตัวเซลล์เป็นส่วนประกอบในการผลิตชีวภัณฑ์  ซึ่ง แบคทีเรียสกุล  Bacillus  
มีรายงานว่าสามารถสร้างเอนโดสปอร์ (endospore) อยู่ในเซลล์  ) vegetative cell)  ที่ทนทานต่อสภาพอุณหภูมิ 
ความเป็นกรด-ด่าง สารเคมีและรังสีต่างๆ ได้ดี  ) Brian and Gardener, 2004(  และท าให้เซลล์รอดชีวิตได้ดี 
ในระหว่างกระบวนการผลิตเป็นชีวภัณฑ์ นอกจากนี้งานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าน้ าเลี้ยงเชื้อ ( culture 
filtrate) ของเชื้อ Bacillus spp. มีสารทุติยภูมิ  (secondary metabolite (ที่ส่ งผลกระทบกับไส้ เดือนฝอย 
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น หยุดการเคลื่อนที่ของตัวอ่อนวัยที่ 2 หรือท าให้ ตัวอ่อนวัยที่ 2 ตายแล้ว ชะลอการฟักไข่  
ย่อยสลายไข่ รบกวนการเคลื่อนที่เข้าหารากพืชอาศัย รวมทั้งชักน าให้เกิดความต้านทานขึ้นกับระบบรากของพืช 
(Harvey, 1985; Stirling, 1991( เช่น สาร avermectins (Stretton et al., 1987),  valinomycin (Mishra et al., 
1987) แ ล ะ  2,4-diacetylphloroglucinol (Cronin et  al., 1997),  แ ล ะ  volatile metabolites such เ ช่ น  
กรดอินทรีย์ชนิดต่างๆ hydrogen sulfide และ ammonia (Stirling,  1991 (  การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
ไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูก อาจพิจารณาน าชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ
ไส้เดือนฝอยรากปมแบบผสมผสาน เช่น น าไปใช้ร่วมกับวิธีการปลูกพืช ได้แก่ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยคอก  ไถพรวนดิน  
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ใช้แสงแดดฆ่าเชื้อ การให้น้ า การไขน้ าท่วมแปลง การใช้ร่วมกับการใช้พันธุ์ต้านทาน การใช้พืชกับดัก การปลูกพืช
หมุนเวียน การใช้ร่วมกับสารเคมี รวมทั้งการใช้ร่วมกับจุลินทรีย์ปฏิปักษ์อ่ืนๆ เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปผลการวิจัย 

การทดสอบประสิทธิภาพชีวภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 4 ชีวภัณฑ์ ได้แก่ ชีวภัณฑ์เชื้อ Bacillus SKN2-2, 
ชีวภัณฑ์เชื้อ Bacillus UBN11-2,  ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย BacillusSKT29-5  )ความเข้มข้น  1 x  1012cfu/กรัม (
และ  ชีวภัณฑ์เชื้อรา P. chlamydosporia YT008  )ความเข้มข้น 5x 106cfu/กรัม) ต่อการควบคุมประชากร
ไส้เดือนฝอยรากปมที่ท าลายพริกหนุ่มลูกผสม  “ สะบันงา” ในสภาพแปลงเกษตรกรที่มีการระบาดของโรครากปม 
ในพื้นที่บ้านทุ่งใหญ่ ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ช่วงเดือนตุลาคม 2559  - มกราคม 2560  
พบว่า กรรมวิธีใช้ชีวภัณฑ์ รองก้นหลุมก่อนย้ายปลูก และใส่อีก 7 ครั้งหลังย้ายปลูก 2,3,4,5,6,7 และ 8 สัปดาห์  
ในอัตรา 5 กรัม/ต้น/ครั้ง สามารถลดประชากรไส้เดือนฝอยรากปม  ) จ านวนกลุ่มไข่ จ านวนไข่ และจ านวนตัวในดิน) 
ที่ท าลายพริกหนุ่ม ได้ดีกว่าและแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีใช้สารเคมีคาร์โบฟูราน โดย ชีวภัณฑ์ Bacillus SKN2-2 
+ Bacillus UBN11-2 + Bacillus SKT29-5 ในลักษณะ ผสม 3 ชีวภัณฑ์  และ ชีวภัณฑ์ Bacillus SKN2-2 + 
Bacillus UBN11-2 + Bacillus SKT29-5 + P. chlamydosporia YT008 ใ น ลั ก ษ ณะ  ผ ส ม  4  ชี ว ภั ณ ฑ์    
ลดประชากรไส้เดือนฝอยรากปมได้ดีที่สุดและไม่แตกต่างกันทางสถิติ  คือ 55 และ 50.3% ตามล าดับเมื่อ
เปรียบเทียบกับการควบคุมสารเคมีคาร์โบฟูราน ที่ใช้ในอัตรา 3 กรัม/ต้น/ครั้ง  จ านวน  2 ครั้ง คือ รองก้นหลุมและ
ฝังรอบทรงพุ่มหลังย้ายปลูก 2 สัปดาห์   
 
 
 

ก ข 

ค ง 

ภาพที่  1 การเกิดปมที่ระบบรากพริกหนุ่มขาวลูกผสม “สะบันงา”ที่ควบคุมด้วย ชีวภัณฑ์ Bacillus ผสม 3 ชีวภัณฑ์ 
ก   (ชีวภัณฑ์เชื้อรา P. chlamydosporia YT008  )ข   ( ชีวภัณฑ์ Bacillus + Pochonia  chlamydosporia 
ในลักษณะผสม 4 ชีวภัณฑ์  
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การศึกษาเบื องต้นความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา  
ในบริเวณพื นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน  าร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

Preliminary Study on fish Diversity  
of Rongko conservation forest Ubon Ratchathani University 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาในบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนกันยายน 2560 ถึง เดือนเมษายน 2561 โดยใช้ข่ายขนาดตา 20 30 และ 
40 มิลลิเมตร ตามล าดับ ก าหนดพื้นที่ส ารวจและสุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5 จุด ในแต่ละจุดส ารวจวางข่ายจุดละ 3 ซ้ า 
วางเรียงต่อกันเป็นแนวตรงแบบสุ่ม ใช้พื้นที่ส ารวจเป็นระยะทาง 100 เมตรในแต่ละจุดส ารวจ จากการส ารวจพบ
ปลาทั้งหมด 24 ชนิด จาก 13 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ปลาตะเพียน Cyprinidae วงศ์ปลากด Bagridae วงศ์ปลากระทิง 
Mastacembelidae วงศ์ปลากราย Notopteridae วงศ์ปลาเนื้ออ่อน Siluridae วงศ์ปลากระทุงเหว Belonidae 
วงศ์ปลาบู่ทราย Eleotridae วงศ์ปลากัด ปลากระดี่  Belontiidae วงศ์ปลาดุก Clariidae วงศ์ปลาหมอ 
Anabantidae วงศ์ปลาแป้นแก้ว chandidae  วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ Nandidae วงศ์ปลาช่อน Channidae  
จากการศึกษาพบวงศ์ปลาตะเพียนมากที่สุด 10 ชนิด รองลงมาคือ วงศ์ปลากด และวงศ์ปลากระทิง วงศ์ละ 2 ชนิด 
ค่าดัชนีความหลากหลาย Shannon-Wiener Diversity Index รวมทั้งพื้นที่มีค่าเท่ากับ 2 .39  
 
ค าส าคัญ : ชนิดปลา  ความหลากหลาย  พื้นที่ปา่อนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ 

 
Abstract 

 The objective of this study was to study species diversity of fish at Rongko conservation 
forest,  Ubon Ratchathani University during September 2017 –  April 2018 . Observations were 
conducted by a net with mesh size , 20, 30 and 40 mm, respectively. Five Sampling sites in study 
area were randomly selected . At each sampling site, net were randomly installed along 100 m 
lines with 3 replicates . A total of 24  species from 13 families consist of Cyprinidae, Bagridae, 
Mastacembelidae, Notopteridae, Siluridae, Belonidae, Eleotridae, Belontiidae, Clariidae, 
Anabantidae, Chandidae,  Nandidae and Channidae were found in the area. The most diverse family 
in this study was Cyprinidae )10 species ( followed by Bagridae )2 species ( and Mastacembelidae  
)2 Species ( . Shannon-Wiener’s index of fish species was  2.39.  
 
Keywords: Fish Species, Diversity, Rongko Conservation Forest 
 
บทน า 
          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตั้งอยู่ ณ บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๐ ถนนวารินเดชอุดม ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ 
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี บนเนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ ๕,๒๒๘ ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานี
ประมาณ 15 กิโลเมตร พื้นที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและบางส่วนเป็นที่สาธารณะประโยชน์ สภาพป่ามีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง จึงมีไม้ที่ให้คุณค่าทางเศรษฐกิจ ใช้เป็นอาหารและเป็นพืชสมุนไพร รวมถึงสั ตว์ป่า 
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นานาชนิดอีกด้วย (กองแผนงาน, 2557 (อีกทั้งยังมีแหล่งน้ าที่ส าคัญอีกหลายแห่งที่มีระบบนิเวศที่หลากหลาย โดย
ทางด้านทิศตะวันออกของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ ซึ่งมีแหล่งต้นน้ าที่ส าคัญและ 
มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในมหาวิทยาลัยฯ )วิโรจน์ เกสรบัว และแก้ว อุดมศิริชาคร ,
2556( จากการศึกษาของรัชพล การฟุ้ง  )2560 ( ซึ่งได้ความหลากหลายของแมลงน้ าซึ่งเป็นแหล่งอาหารส าคัญ 
ของปลาและสัตว์น้ าชนิดอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่า อ่างเก็บน้ าร่องก่อและแหล่งน้ าโดยรอบพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อมีค่าดัชนีความหลากหลาย(Shannon-Wiener Diversity Index (ของแมลงน้ าเท่ากับ 2.59  
ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย)mean±SD) ของอุณหภูมิน้ า (water temperature: WT(ºC)) ค่าความเป็น 
กรด-ด่าง (pH) ค่าการน าไฟฟ้าของน้ า (electrical conductivity: EC (μS/cm)) ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลาย
น้ า (total dissolved solids: TDS (mg/L)) และ ค่าไนเตรท )Nitrate (mg-N/l ((เท่ากับ 31.55± 1.85 7.2 ± 0.6 
22.73± 12.5 11.47 ± 1.15 และ 12.5±5.10 ตามล าดับ และพบว่าค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ า  
(dissolved oxygen: DO (mg/L)) มีค่า 5.06± 1.62 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า  ) 3 
มิลลิกรัม/ลิตร) )กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ และคณะ 2559)  
 ปัจจุบันพบว่า พื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อและแหล่งน้ าโดยรอบ มีการเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่า 
โดยชาวบ้านจากชุมชนโดยรอบในหลายๆ ทาง เช่น การล่าสัตว์ การหาของป่า  รวมไปถึงการท าประมงพื้นบ้าน 
ซึ่งมีการจับปลาตลอดทั้งปีไม่เว้นแม้กระทั่งในช่วงฤดูวางไข่  ) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชาวบ้าน) ซึ่งอาจส่งผลต่อความ
หลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาท าให้ทราบถึงชนดิและการกระจายพนัธุ์  
ของปลาในแหล่งน้ าธรรมชาติ ส่งผลให้สามารถวางแผนในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรพันธุ์ปลาได้ ได้   
)ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร และอภินันท์ สุวรรณรักษ์, 2556( ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ต้องศึกษาความหลากชนิดของ
พันธุ์ปลาในแหล่งน้ าบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลด้านชนิดพันธุ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการจัดการทรัพยากรพันธุ์ปลา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและเป็นการอนุรักษ์ปลาน้ าจืดและทรัพยากร
สัตว์น้ าในแหล่งน้ าบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ  
 
วิธีการวิจัย 
1. พื นที่ศึกษา 
 ศึกษาและเก็บตัวอย่างในบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในจุดที่ชาวบ้าน
นิยมจับปลาซึ่งข้อมูลนี้ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์ชาวบ้านที่มาหาปลา และในการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งจุดส ารวจ
ตามลักษณะและความแตกต่างทางระบบนิเวศโดยแบ่งจุดส ารวจออกเป็น 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 จุดที่ 2 และจุดที่ 3  
จะอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ าร่องก่อ โดยจุดที่ 1 จะบริเวณทางน้ าเข้า จุดที่  2 จุดกลางน้ า จุดที่ 3 เป็นบริเวณทางน้ าออก 
โดยจุดที่ 1 และ 3 จะเป็นตัวแทนของขอบอ่างเก็บน้ า ในขณะที่จุดที่ 2 จะมีความลึกมากกว่าจุดที่ 1 และ 3 จุดที่ 4 
บริเวณคลองน้ าที่เชื่อมต่อหนองกะทาเป็นจุดทางน้ าไหลออกสู่ชุมชนซึ่งจะเป็นบริเวณที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้
ใหญ่ และ จุดที่  5 บริเวณคลองโดยรอบอ่างเก็บน้ าซึ่งเป็นบริเวณที่มีพืชน้ าปกคลุมหนาแน่น  ) ภาพที่ 1) 
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ภาพที่ 1 จุดส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างปลา  ) ก) จุดที่ 1 บริเวณทางน้ าเข้า (ข) จุดที่2 จุดกลางน้ า (ค) จุดที่ 3 

บริเวณทาง  น้ าออก (ง) จุดที่ 4 บริเวณคลองหนองกะทา (จ) จุดที่  5 บริเวณแหล่งน้ าที่เชื่อมต่อหนองกะ
ทา 

 
2 . การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 8 เดือน ระหว่ างเดือนกันยายน พ.ศ.2560 ถึง เดือน
เมษายน พ.ศ.2561 โดยเก็บตัวอย่างจุดละ 1 ครั้งต่อเดือน ส ารวจชนิดและปริมาณพันธุ์ปลา โดยการสุ่มตัวอย่าง  
ด้วยข่ายขนาดช่องตาแตกต่างกัน 3 ขนาด คือ ขนาดช่องตา 20 มิลลิเมตร 30 มิลลิเมตร และ 40 มิลลิเมตร โดยข่าย
แต่ละขนาดจะมีขนาดความยาวผืนละ 15 เมตร และความลึก 1 เมตร  
 ในแต่ละจุดส ารวจจะน าข่ายแต่ละขนาดมาวางเป็นแนวตรงแบบสุ่มเป็นระยะทาง 100 เมตร เก็บตัวอย่าง
ปลาแต่ละจุดส ารวจๆ ละ 3 ซ้ า วางข่ายในช่วงเย็นและเก็บรวบรวมในตอนเช้า จากนั้นน าปลามาจ าแนกชนิดพันธุ์ 
ส่วนปลาที่ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้ทันทีจะเก็บรักษาในสารละลายฟอร์มาลินความเข้มข้นร้อยละ 10 แล้วจึงน าไป
จ าแนกชนิดต่อในห้องปฏิบัติการ การจ าแนกชนิดตัวอย่างจะจ าแนกตามหลักอนุกรมวิธานโดยใช้คู่มือการจ าแนก
และเอกสารของ Rainboth (1996) ,เชาวลิต วิทยานนท์ และคณะ (2540) ชวลิต วิทยานนท์  ) 2544) และ พยอม 
รอตมงคลดี และคณะ  ) 2555) 
3 . การวิเคราะห์ข้อมูล 

 3.1 ค่าดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index (การค านวณค่าดัชนีความหลากหลายเพื่อประกอบการ
พิจารณาความหลากหลายของกลุ่มประชากรปลา โดยใช้ Shannon-Wiener Diversity Index 
 3.2 ความชุกชุมทางชนิด  ) Species Richness หรือ Richness Index) ใช้วิธีของ Margalef’s index  เป็น
ค่าที่บ่งชี้ความหลากหลายของพันธุ์ปลาแต่ละจุดส ารวจ 
 3.3 ค่าดัชนีความเท่าเทียม (Evenness Index (ใช้วิธีของ Pielou’s evenness index  ใช้บ่งชี้การ
กระจายตัวของชนิด และปริมาณพันธุ์ปลาที่จุดส ารวจต่างๆกัน เมื่อค านวณแล้วได้ค่ าสูง แสดงว่าที่จุดส ารวจนั้นๆ
ประกอบด้วยพันธุ์ปลาชนิดต่างๆที่มีปริมาณใกล้เคียงกัน 
 3.4 ร้อยละของโอกาสการพบชนิดปลา (Frequency of occurrence) ใช้บอกความถี่ในการพบของปลา
แต่ละชนิดในแต่ละสถานีที่ศึกษา โดยใช้สูตร 
 
 
 

ก ข ค 

ง จ 
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ผลการวิจัย 
1. ชนิดพันธุ์ปลาที่พบ 

               จากการส ารวจความหลากหลายของชนิดปลาในบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระหว่างเดือนกันยายน  2560 – เดือนเมษายน  2561 พบจ านวนชนิดปลาทั้งหมด 24 ชนิด จาก 13 
วงศ์ )ตารางที่  1 ( ได้แก่ วงศ์ปลาตะเพียน Cyprinidae วงศ์ปลากด Bagridae วงศ์ปลากระทิง Mastacembelidae 
วงศ์ปลากราย Notopteridae วงศ์ปลาเนื้ออ่อน Siluridae วงศ์ปลากระทุงเหว Belonidae วงศ์ปลาบู่ทราย 
Eleotridae วงศ์ปลากัด ปลากระดี่ Belontiidae วงศ์ปลาดุก Clariidae วงศ์ปลาหมอ Anabantidae วงศ์ปลา 
แป้นแก้ว chandidae  วงศ์ปลาหมอช้างเหยียบ Nandidae วงศ์ปลาช่อน Channidae โดยวงศ์ที่พบจ านวนชนิด
มากที่สุด คือ วงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบจ านวนทั้งหมด 10 ชนิด รองลงมาคือวงศ์ วงศ์ปลากด Bagridae 
และ วงศ์ปลากระทิง Mastacembelidae พบจ านวนทั้งหมด 2 ชนิด 
           ร้อยละของโอกาสการพบชนิดปลา (Frequency of occurrence) พบว่า ปลาตะเพียนขาวมีค่าความถี่ 
การพบจ านวนชนิดสูงสุดคือ79.41 ในขณะที่ ปลาช่อน ปลากระดี่หม้อ ปลาหลดลาย ปลากาด า มีค่าความถี่การพบ
จ านวนชนิดต่ าสุด คือ 2.94  
  

F (%)   =   จ านวนครั้งท่ีพบปลาชนิดนั้นในการสุ่มตัวอย่าง  X  100 

 จ านวนครั้งในการสุม่ตัวอย่าง 
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ตารางที่ 1 แสดงชนิดปลาตามวงศ์และความถี่ของการพบจากการส ารวจระหว่างเดือนกันยายน 2560-เดือนเมษายน 2561 
  

วงศ ์ 
(family) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
(Scientific name) 

ชื่อไทย ช่วงเวลาและจ านวนตัวอย่างท่ีพบ ความถี่ของ
การพบ (%) ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

Cyprinidae Barbodes  gonionotus (Bleeker, 1850)  ปลาตะเพียนขาว 97 83 35 9 19 14 5 4 79.41  
Hampala dispar Smith, 1934 ปลากระสูบจดุ 7 5 7 7 2 6 2 1 55.8  
Osteochilus hasseltii  (Valenciennes, 1842) ปลาสร้อยนกเขา 3 22 19 8 16 10 18 7 52.94  
Puntius orphoides (Valenciennes, 1842) ปลาแก้มช้ า 11 11 13 65 21 3 8 12 67.65  
Cyclocheilichthys repasson (Bleeker, 1853) ปลาไส้ตันตาขาว 12 22 4 5 8 8 8 2 58.82  
Anematichthys apogon 
(Valenciennes, 1842)  

ปลาไส้ตันตาแดง 4 3 6 0 9 0 0 2 26.47 

 
Henicorhynchus ornatipinnis   
(Roberts, 1997) 

ปลาสร้อยขาวปีกแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 2.94 

 
Henicorhynchus siamensis(de 
Beaufort,1927) 

ปลาสร้อยขาว 0 0 7 1 9 12 1 0 32.35 

 
Barbodes altus (Günther, 1868) ปลาตะเพียนทอง 0 0 0 0 0 5 0 0 5.88  
Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1850) ปลากาด า 0 1 0 0 0 0 0 0 2.94 

Bagridae  Hemibagrus filamentus  
(Fang and Chaux, 1949) 

ปลากดเหลือง 1 2 0 0 0 0 0 0 8.82 

 
Mystus mysticetus Roberts, 1992 ปลาแขยงข้างลาย 9 4 6 16 6 1 9 1 17.65 

Mastacembelidae Macrognathus siamensis  (Günther, 1861) ปลาหลดจุด 2 0 1 0 1 5 1 1 20.59  
Macrognathus circumcinctus (Hora, 1924) ปลาหลดลาย 1 0 0 0 0 0 0 0 2.94 
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ตารางที่ 1 แสดงชนิดปลาตามวงศ์และความถี่ของการพบจากการส ารวจระหว่างเดือนกันยายน 2560-เดือนเมษายน 2561  ) ต่อ) 
  

วงศ ์ 
(family) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 
(Scientific name) 

ชื่อไทย ช่วงเวลาและจ านวนตัวอย่างที่พบ ความถี่ของ
การพบ 
(%) 

ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

Notopteridae Notopterus notopterus (pallas, 1796) ปลาสลาด 0 0 9 0 1 2 0 0 11.76 
Siluridae Ompok bimaculatus (Bloch, 1794) ปลาชะโอน/เซือม 0 1 2 0 0 0 0 0 11.76 
Belonidae Xenentodon cancila (Hamiton, 1822) กระทุงเหว 0 0 1 0 1 3 3 0 14.71 
Eleotridae Oxyeleotris marmorata (Bleeker,1852) ปลาบู่ทราย 0 1 0 4 1 1 2 0 11.76 
Belontiidae Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770) ปลากระดี่หม้อ 0 0 0 0 1 0 0 2 2.94 
Clariidae Clarias batrachus  ) Günther, 1864( ปลาดุกดา้น 3 1 1 1 0 0 0 0 14.71 
Anabantidae Anabas testudineus (Bloch, 1792) ปลาหมอ 0 0 5 2 13 11 0 7 41.18 
chandidae Parambassis siamensis (Fowler, 1937) ปลาแป้นแก้ว 0 4 16 21 16 11 6 1 32.35 
Nandidae Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851) ปลาหมอชา้งเหยียบ 13 15 10 4 9 0 2 0 52.94 
Channide Channa striata (Bloch, 1793) ปลาช่อน 0 0 0 0 0 0 0 1 2.94 

 รวมทั้งสิ้น 24 ชนิด 13 วงศ ์ รวมจ านวนตัวที่พบ 163 175 142 143 133 92 65 42  
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2. ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยา 
 จากการศึกษาค่าดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Wiener Diversity Index ) ดัชนีความมากชนิด 
)Richness index) ดัชนีความเท่าเทียม   ) Evenness index) ระหว่างเดือนกันยายน 2560-เดือนเมษายน 2561 
ของทั้งพื้นที่ มีค่าเท่ากับ 2.39 3.35 และ 0.79 ตามล าดับ  
 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาในแต่ละจุดส ารวจพบว่า ในจุดส ารวจที่  5 มีค่าดัชนีความหลากหลาย
สูงสุด คือ 1.92±0.34 และจุดส ารวจที่2 มีค่าต่ าสุด คือ 1.10±0.35 ดัชนีความมากชนิด (Richness index) ในจุด
ส ารวจที่  5 มีค่าสูงสุด คือ 2.43± 0.41 และจุดที่  2 มีค่าต่ าสุด คือ 1.39± 0.46 ดัชนีความเท่าเทียม (Evenness 
index) ในจุดส ารวจที่ 2 มีค่าสูงสุด คือ 0.88± 0.18 และ จุดส ารวจที่  1 มีค่าต่ าสุดคือ 0.79± 0.17 ) ตารางที่  2(  
 เมื่อพิจารณาชนิดและจ านวนปลาที่จับได้ในแต่ละเดือนพบว่า เดือนตุลาคมมีจ านวนปลาที่จับได้สูงสุด 
173 ตัว รองลงมาคือเดือนกันยายน 163 ตัว ในขณะที่เดือนพฤศจิกายนและเดือนมกราคมจะพบจ านวนชนิดปลา
มากที่สุด คือ 16 ชนิด (ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่  2  แสดงค่าเฉลี่ยดชันคีวามหลากหลาย (Diversity index) ดัชนีความมากชนดิ (Richness index)                               
 ดัชนีความเท่าเทียม (Evenness index) ในแตล่ะจุดส ารวจ 

  
ตารางที่  3 ชนิดและจ านวนปลาที่จับได้ระหว่างเดือนกันยายน 2560-เดือนเมษายน 2561 

เดือน  
 

จ านวนชนิด 
 

จ านวนปลาที่จบัได้)ตัว) รวม 
)ตัว) จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 3 จุดที่ 4 จุดที่ 5 

กันยายน 12 58 21 56 11 17 163 
ตุลาคม 14 41 9 78 7 38 173 
พฤศจิกายน 16 17 8 43 0 74 142 
ธันวาคม 12 11 7 17 0 108 143 
มกราคม 16 36 7 9 0 81 133 
กุมภาพันธ ์ 14 9 9 19 0 55 92 
มีนาคม 12 18 2 4 0 41 65 
เมษายน 13 13 0 8 0 21 42 

 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย              
 จากการศึกษาความหลากชนิดของปลาในบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหว่างเดือนกันยายน  2560 - เดือนเมษายน  2561 ทั้งหมด 5 จุดส ารวจ พบปลาทั้งสิ้น  24 ชนิด จาก 13 วงศ์ โดย
วงศ์ที่พบจ านวนชนิดมากที่สุด คือ วงศ์ปลาตะเพียน ร้อยละของโอกาสการพบชนิดปลา พบว่าปลาตะเพียนขาว  

จุดส ารวจ 
 

จ านวนชนิดที่พบ 
 

ค่าดัชนีทางนิเวศวิทยา 
ดัชนีความหลากหลาย 
(Diversity index) 

ดัชนคีวามมากชนิด 
(Richness index) 

ดัชนีความเท่าเทียม 
(Evenness index) 

จุดที่ 1 14 1.48±0.34 1.90±0.45 0.79±0.17 
จุดที่ 2 9 1.10±0.35 1.39±0.46 0.88±0.18 
จุดที่ 3 18 1.44±0.47 1.91±0.57 0.81±0.20 
จุดที่ 4 7 1.19±0.05 1.61±0.09 0.81±0.12 
จุดที่ 5 19 1.92±0.34 2.43±0.41 0.83±0.09 
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มีค่าความถี่การพบจ านวนชนิดสูงสุด การที่พบปลาในวงศ์นี้มากที่สุดอาจมีสาเหตุเนื่องจาก เป็นกลุ่มปลาน้ าจืดที่มี
ความหลากชนิดและความชุกชุมสูงในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง  ) Rainboth, 1991; 
พยอม รอตมงคลดี และคณะ ,2555)  เมื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับการศึกษาของ ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม และคณะ 
(2554) ซึ่งศึกษาความหลากชนิดของปลาในนาข้าวในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม สาวิกา กัลปพฤกษ์และคณะ 
(2557) ศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาบริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร และ สิทธิ กุหลาบทอง และคณะ 
(2560) ศึกษาความหลากหลายของพรรณปลาเศรษฐกิจ และการท าประมงในพื้นที่หนองกอมเกาะ จังหวัด
หนองคาย ซึ่งการศึกษาทั้ง 3 งานวิจัย ศึกษาในแหล่งน้ านิ่งที่มีลักษณะทางนิเวศวิทยาใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณา
ความหลากชนิดของพรรณปลาพบว่ามีความใกล้เคียงกันและพบปลาในวงศ์ปลาตะเพียนมากที่สุดเช่นเดียวกัน  
แต่การศึกษาในครั้งนี้พบจ านวนชนิดปลานอ้ยกว่าการศึกษาของทั้งสามงานวิจัย โดยปลาในนาข้าวในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม พบปลาทั้งสิ้น 33 ชนิด และ ปลาบริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร พบทั้งสิ้น 44 ชนิด ทั้งนี ้
อาจเนื่องจากความแตกต่างของสภาพและขนาดของพื้นที่ในการส ารวจ อีกปัจจัยหนึ่งอาจมีสาเหตุจากการใช้
เครื่องมือจับ งานวิจัยข้างต้นใช้เครื่องมือจับที่หลากหลายกว่าและใช้ข่ายที่มีขนาดช่องตาที่เล็กกว่า อีกทั้งการศึกษา
ครั้งนี้มีข้อจ ากัดในระยะเวลาท าการวิจัยท าให้ไม่สามารถท าการส ารวจได้ในระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 
2560 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูฝน เป็นช่วงที่อาจจะพบปลามากข้ึนทั้งชนิดและจ านวน  

ปลาช่อน ปลากระดี่หม้อ ปลาหลดลาย ปลากาด า มีค่าความถี่การพบจ านวนชนิดต่ าสุด การที่พบชนิดพันธุ์
ปลาที่มากหรือน้อยแตกต่างกัน อาจมีสาเหตุมาจากปลาบางชนิดมีแหล่งอาศัยที่จ าเพาะของแหล่งน้ าแตกต่างกัน 
การพบจ านวนชนิดปลานั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการอยู่อาศัยหรือการแพร่กระจายของพันธุ์ปลาแต่ละชนิด หรือ
อีกปัจจัยหนึ่งอาจมีสาเหตุจากการใช้ขนาดของข่ายหรือการใช้เคร่ืองมือในการสุ่มตัวอย่างที่ไม่เหมาะสม  
 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลายทั้ง 5 จุด ทุกจุดมีค่าความหลากหลายมากกว่า  1ซึ่ง Tudorance  
et al. ( (1975กล่าวว่าหากค่าดัชนีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมีค่าอยู่ระหว่าง 1-3 แสดงว่าแหล่งน้ านั้น ยังคงมี
ความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า แต่หากต่ ากว่า 1 แสดงว่าแหล่งน้ านั้นมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมส าหรับ
การอาศัยของสิ่งมีชีวิต นั่นแสดงให้เห็นว่าแหล่งน้ าบริเวณในบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อมีความเหมาะสม 
ต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า และจากการเปรียบเทียบค่าดัชนีความหลากหลายในแต่ละจุดส ารวจพบว่า ในจุดส ารวจ
ที่  5 มีค่าดัชนีความหลากหลายสูงที่สุดคือ 1.92± 0.34 อาจเนื่องมาจากจุดส ารวจที่ 5 มีพรรณไม้น้ าขึ้นปกคลุม 
เป็นจ านวนมากท าให้มีอาหารธรรมชาติ เช่น สาหร่าย เทา ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของปลากินพืช จึงท าให้เป็นบริเวณ 
ที่มีความเหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของปลาหลายๆชนิด 
 เมื่อพิจารณาชนิดและจ านวนปลาที่จับได้ในแต่ละเดือนพบว่าเดือนตุลาคมมีจ านวนปลาที่จับได้สูงสุด 
รองลงมาคือเดือนกันยายน ซึ่งสอดคล้องกับการรายงานของ พิเชษฐ แก้วเขียว และคณะ )2556) ซึ่งรายงานว่าใน 
ฤดูฝนจ านวนปลาที่จับได้มากกว่าในฤดูแล้ง และในฤดูฝนยังเป็นช่วงวางไข่ของปลาหลายๆชนดิดังนั้นอาจส่งผลท าให้
เพิ่มปริมาณปลาบางชนิดที่จับได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรเก็บตัวอย่างพรรณปลาในพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้นและควรมีการใช้เครื่องมือประมงที่
ครอบคลุมกว่านี้ อีกทั้งควรเก็บตัวอย่างให้ครอบคลุมตลอดทั้งปี 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สนับสนุนทุนในการท าวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ 
ศาสตราจารย์ ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ  สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้
ค าปรึกษาในด้านการวางแผนการเก็บตัวอย่างและขอขอบคุณผู้ร่วมส ารวจ นายบุญเลิศ เซียนบุญมา นายนิรันดร์ 
วารินทร์ และผู้ร่วมส ารวจทุกท่านที่ช่วยเหลือในด้านต่างๆท าให้การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

255 

เอกสารอ้างอิง 
กัญญาณัฐ สนุทรประสิทธิ์. 2555. การใช้แมลงน้าเปน็ตัวบ่งชีคณุภาพในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. Journal of 

Community Development Research, 5(1). 
กองแผนงาน. 2537. ประวัติสร้างสานมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี. เอกสารเนื่องในวันสถาปนา มหาวิทยาลยัอุบลธานี  
             ครบรอบ 4 ปี. 72 หน้า. 
ชวลิต วิทยานนท์, จรัลธาดา กรรณสูต และ จารุจินต์ นภีตะภัฏ. 2540. ความหลากชนิดของปลาน  าจืด            
            ในประเทศไทย. ส านกังานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอ้ม, กรุงเทพฯ. 
ชวลิต วิทยานนท์. 2544. ปลาน  าจืดไทย .พิมพ์ครั้งที่2. นานมบีุ๊คส์, กรุงเทพฯ. 
ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม, วาที พุทธกัง และ พูลทรัพย์ ศิริสานต์. 2554. การส ารวจพรรณปลาในนาข้าว ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัด นครพนม. แก่นเกษตร 39 : 241-250. 
พยอม รอตมงคลดี, เมธาวี รอตมงคลดี, งามตา โอกาสดี และ จ านงค รอตมงคลดี .2555. ความหลากหลายของ

ชนิดปลาน  าจืด และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในแม่น  าโขงตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย .รายงานการวิจัย. มหาวิทยาลยัราชภัฏบุรีรัมย์.  

พิเชษฐ แก้วเขียว, สมคิด แก้วทิพย์ และ บัญญัติ มนเทียรอาสน์. 2556. ความหลากหลายทางชวีภาพ   
            ของปลาในล าห้วยแมส่าว โครงการสถานีพฒันาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดริ บ้านสันตสิุข   
            ต าบลขนุควร อ าเภอปง จังหวัดพระเยา. วิจัยเทคโนโลยีการประมง 7(2): 70-81. 

รัชพล การฟุ้ง. 2560. ความหลากหลายของแมลงน้ าในมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี. โครงงานวิจัย .ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

วิโรจน์ เกษรบัว และ แก้ว อุดมศิริชาคร. 2556. คู่มือศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์       
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี .โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี. 

ศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร และ อภินันท์ สุวรรณรักษ์. 2556. ความหลากหลายของชนดิปลาในแมน่้ าอิง.     
            แก่นเกษตร 41(1) : 166-122. 

สาวิกา กัลปพฤกษ์, สิทธิ กุหลาบทอง และ ญาณนนัท์ สุนทรกจิ. 2557. ความหลากหลายชนดิพันธุ์ของปลา
เศรษฐกิจในหนองหาร จังหวัดสกลนคร. Veridian E-Journal Science and Technology 
Silpakorn University 1(3): 68-76. 

สิทธิ กุหลาบทอง, ญาณนันท์ สนุทรกิจ, นิภาพร จุฬารมย์, ฉัตรชัย ปรีชา และราชิต เพ็งสีแสง. 2560. การส ารวจ
เบื้องต้นของความหลากหลายของพรรณปลาเศรษฐกิจ และการท าประมงในพื้นที่หนองกอมเกาะ จังหวัด
หนองคาย. ประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดบัชาติ มอบ.วิจัย ครั งที่ 11: 165-174. 

Rainboth, W.J. 1996. Fish of Cambodian Mekong. Department of biology and      
        Microbiology. Unjversity of Wisconsin Oshkosh Wisconsin, United states. 

Tudorance, C., Green, R.H. and Huebner, J. 1975. Structure, Dynamics and Production of                              
           The Benthic Fauna in Lake Monitoba. Hydrobiologia 64)1): 59-95 
  



ผลงานนน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

 
 

256 

คาริโอไทป์พื นฐานของปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) เขียดตะปาดเหนือ (Polypedates 
mutus) และปาดแคระป่า (Philautus parvulus) ที่พบในประเทศไทย  

Standard Karyotypes of 3 species of Rhacophorid Frogs (Anura: Rhacophoridae)  
in Thailand  

 
พิทักษ์ สีดา*1และถาวร สุภาพรม2  

*1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี 
2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี 

*Email)Corresponding author): phithaksha@gmail.com 
 

  บทคัดย่อ 
         จากการศึกษาคาริโอไทป์ปาด 3 ชนิด (tree frog) คือปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) เขียดตะปาด
เหนือ (Polypedates mutus) และปาดแคระป่า (Philautus parvulus) จากแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ เพื่อศึกษา
ไมโตตริกโครโมโซมมีจากเซลล์ไขกระดูกโดยใช้วิธี in vivo colchicine treatment จากนั้นย้อมสีแบบธรรมดา  
ผลการศึกษาพบว่าปาด 3 ชนิด มีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์(diploid=2n) เท่ากับ 26 แท่ง คาริโอไทป์พื้นฐานของ
ปาดบ้านประกอบด้วยโครโมโซมรูปร่างเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 3 คู่ ซับเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 2 คู่ 
เมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 6 คู่ และซับเมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 2 คู่ เขียดตะปาดเหนือประกอบด้วย
โครโมโซมรูปร่างเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 3 คู่ ซับเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 2 คู่ เมตาเซนตริกขนาด
เล็กจ านวน 5 คู่ และซับเมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 3 คู่ และปาดแคระป่าประกอบด้วยโครโมโซมรูปร่าง 
เมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 4 คู่ ซับเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 1 คู่ เมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 5 คู่  
ซับเมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 2 คู่และซับเทโลเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 1 คู่ จากการศึกษาในครั้งนี้เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาเซลล์อนุกรมวิธาน การอนุรักษ์เผ่าพันธุ์และความสัมพันธ์ในเชิงวิวัฒนาการของสัตว์กลุ่มนี้
ต่อไปในอนาคต 
 
ค าส าคัญ  : ปาดบา้น  ปาดแคระป่า  เขียดตะปาดเหนือ  โครโมโซมพื้นฐาน  คารโิอไทป ์
 

Abstract 
  The mitotic chromosome of 3 rhacophorid frogs species collected from the natural 

population in Thailand. The cytogenetic studies of four-lined tree frog (Polypedates leucomystax), 
Northren tree frog (Polypedates mutus) and Dwarf Bush frog (Philautus parvulus). The mitotic 
chromosomes were prepared directly from bone marrow after in vivo colchicine treatment and 
analyzed following conventional techniques. The mitotic karyotype showed that the number of 
diploid chromosomes of rhacophorid frogs was 26 in the all species. The standard karyotypes of P. 
leucomystax showed of 3 pairs large metacentric chromosome, large submetacentric chromosome 
2 pairs, small metacentric chromosome 6 pairs and small submetacentric chromosome 2 pairs, P. 
mutus showed of 3 pairs large metacentric chromosome, large submetacentric chromosome 2 
pairs, small metacentric chromosome 5 pairs and small submetacentric chromosome 3 pairs, but 
in P. parvulus showed of 4 pairs large metacentric chromosome, large submetacentric chromosome 
1 pairs, small metacentric chromosome 5 pairs, small submetacentric chromosome 2 pairs and 1 
pairs subtelocentric chromosome. These results will be useful for future studies of chromosome 
conservation, chromosome evolution and basic genetics informulation in the rhacophorid frogs. 
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Karyotype and chromosome morphologies of 3 rhacophorid frogs species at chromosomal level 
were found to be highly conserved. 
 
Keywords:  Karyotype, Diploid Chromosomes, Rhacophorid Frogs 
 
บทน า 
       ปาด หรือ เขียดตะปาด (tree frog) เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงศ์กบเขียด (anuran) ความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มนี้ เกิดมาจากการแพร่กระจายของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ปัจจุบันสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า
อาศัยอยู่ในโลกรวมกว่า 6,800 สายพันธุ์ ซึ่งจ าแนกให้อยู่ใน 3 อันดับ(Order) ได้แก่ กบ เขียดและคางคก (Anuran), 
ซาลาแมนเดอร์ (Caudata) และเขียดงู (Gymnophiona  : Apoda) ส่วนใหญ่พฤติกรรมของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก
ทั้ง 3 กลุ่มนี้มีการแสดงออกของพฤติกรรมในการสืบพันธุ์ที่แตกต่างและมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันมากกว่า 6,000 
ชนิด (Whittaker et al.,2013 (แต่ความหลากหลายของประชากรสัตว์เหล่านี้ยังคลุมเครืออยู่ เนื่องจากการมีรูปร่าง
ทางสรีระวิทยาของสัตว์มีความใกล้เคียงกันมาก แต่อย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในระดับ DNA 
ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นการขยายเผ่าพันธุ์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ าซ้อนกันของสายวิวัฒนาการของสัตว์
เหล่านี้ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการมีลักษณะทางพันธุกรรมในเชิงอนุรักษ์นิยม (conservative ( 
        ในปัจจุบันการศึกษาปาดใน Subfamily Rhacophorus )Kuhl and Van Hasselt, 1822 (มีประมาณ 80 
ชนิดที่พบในทวีปเอเชีย (Frost, 2010 (และก าลังประสบปัญหาหลักคือ เราไม่สามารถทราบได้ว่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด จากการศึกษาเพื่อที่จะอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์กลุ่มนี้มากกว่า 10 ปี นั้น
ศึกษาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในสายพันธุ์ Rhacophorus  สามารถศึกษาได้เพียง 1 ใน 4 ส่วนเท่านั้นและ 
ยังไม่ทราบอีกมากมาย จากการส ารวจทางสัตววิทยา (Zoology) โดยใช้ลักษณะทางโครงสร้างร่างกายและลักษณะ
อ่ืนๆอีกหลายประการ ซึ่งในปัจจุบันสามารถจ าแนกประเภทของกบเขียด(Anuran (โดยใช้ลักษณะและโครงสร้าง
หลายประการ ในปัจจุบันได้จ าแนกประเภทของอันดับกบเขียดเป็น 27 วงศ์(Family( 419 สกุล(Genus (และ
ประมาณ 5,556 ชนิด(species (และยังคงค้นพบกบเขียดชนิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ยกตัวอย่างระหว่างปี 
ค.ศ. 1985-1992 พบกบชนิดใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 60 ชนิดต่อปี (Duellman, 1993 (การค้นพบสายพันธุ์ใหม่ 
จากการส ารวจทางสัตววิทยาที่เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก   ) Dehling and Grafe, 2008; 
Matsui and Panha, 2006; Orlov et al., 2010 (นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับคาริโอไทป์ของปาดใน Subfamily 
Rhacophorinae เพียง 16 ชนิดเท่านั้น ซึ่งปาดใน Subfamily นี้มีมากถึง 374 ชนิด ก็ตาม 
             ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในศึกษาข้อมูลทางเซลล์พันธุศาสตร์ของปาดในประเทศ
ไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางจ านวนโครโมโซมและคาริโอไทป์ของปาดบ้าน (Polypedates leucomystax 
:Gravenhorst,1829) เขียดตะปาดเหนือ (Polypedates mutus :Smith.1940) และปาดแคระป่า (Philautus 
parvulus :Biju,2010) ซึ่งปัจจุบันข้อมูลทางเชลล์พันธุศาสตร์ปาดมีน้อยมาก และเพื่อใช้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์สายพันธุ์ของสัตว์เหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป นอกจากนี้การศึกษายังเพิ่มองค์ความรู้ 
ขั้นพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ กบ เขียด และอ่ืนๆ ในอนาคตต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

  ส ารวจและเก็บตัวอย่างโดยวิธีการมองหาตามพื้นดินและบนต้นไม้ (visual encounter survey (ปาดบ้าน  
(Polypedates leucomystax) เขียดตะปาดเหนือ (Polypedates mutus) น ามาจากร่องก่อ ต าบลโพธิ์ใหญ่ 
อ าเภอวารินช าราบ จ . อุบลราชธานี และปาดแคระป่า (Philautus parvulus) น ามาจากห้วยตะขบ ต าบล 
เสาธงชัย อ าเภอกันทรลักษ์ จ .ศรีษะเกษ น าตัวอย่างปาด ชนิดละ 3-5 ตัว (ภาพที่ 1)  ที่จับมาจากแหล่งที่อยู่ 
ตามธรรมชาติของประเทศไทย มาเตรียมโครโมโซมโดยตรงจากเชลล์ไขกระดูก (bone marrow cells (ซึ่งดัดแปลง
มาจากวิธีการของ Schmid, 1978; Schmid et al.,1983 มีขั้นตอนดังนี้ 



ผลงานนน าเสนอแบบโปสเตอร์ 
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1.1 ฉีด colchicine ความเข้มข้น 0.2 mg/ml.  ประมาณ 0.1 ml/100 กรัมของน้ าหนักตัว เข้าที่บริเวณช่อง
ท้องของสัตว์ตัวอย่าง จากนั้นพักไว้ประมาณ  12 ชั่วโมง 

1.2 ท าให้สัตว์สลบด้วยอีเทอร์ (ether) จากนั้นเลาะเอาเนื้อออกจากกระดูกแขนขาให้หมดแล้วตัดส่วนปลาย
ของกระดูกแขนขาทั้ง 2 ด้าน  ด้วยกรรไกรผ่าตัด จากนั้นใช้กระบอกฉีดยาที่มีเข็มติดอยู่ดันไขกระดูก
ออกมา แล้วใส่ใน Tissue Grinder  เพื่อที่จะบดไขกระดูกให้เซลล์แยกเป็นเซลล์เดี่ยวๆ 

1.3 เติมสารละลาย 0.4%w/v kcl ลงไปใน Tissue Grinder ทีละน้อยแล้วค่อยๆ บดไขกระดูกแลว้เทของเหลว 
(suspension) ที่ได้ ลงในหลอดปั่นเหวี่ยง (centrifuge tube) จากนั้นเติมสารละลาย 0.4%w/v kcl ลงไป
จนครบปริมาตร 12 ml. บ่มที่อุณหภูมิ 37  ๐C เป็นเวลา 15 นาท ี

1.4 น าไปปัน่เหวี่ยงที่ความเร็ว 2,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาท ีดูดส่วนใส (supernatant) ทิ้งไปให้เหลือ
ปริมาตร 1-2 ml.  

1.5 Re-suspension  ด้วยสารละลาย cold fixative (methanol: glacial acetic acid; 3:1) โดยใช้ pasture 
pipette พร้อมๆ กับเขย่าหลอดทดลองด้วย vortex mixer จากนั้นเติม fresh cold fixative จนครบ
ปริมาตร 10 ml. ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 2,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที  

1.6 ดูดส่วนใส (supernatant) ทิ้งไปแล้วเปลี่ยน fresh cold fixative ใหม่ ท าตามวิธีในข้อที่ 1.5  3-4 คร้ัง 
เพือ่ที่ก าจัดเศษเซลล์  

1.7 ในครั้งสุดท้ายให้ดูดสว่นใส (supernatant) ออกให้หมดจากนั้นเติม fresh cold fixative ลงไปปริมาตร 
0.5-1 ml. เพื่อที่จะผสมกับตะกอนของเซลล์ จากนั้นน าไปเตรียมโครโมโซมบนแผน่สไลด์ หรือเก็บตะกอน
ไว้ในช่องแช่แข็ง (freezer) โดยปิดปากหลอดทดลองให้แน่นหรือด้วยการพันแผ่นพาราฟลิ์มหลายๆ ชัน้  

1.8 ในการเตรียมสไลดผ์สม cell suspension ให้เข้ากัน แล้วใช้ pasture pipette ดดูและหยด cell 
suspension ลงบนแผน่สไลด์ทีเ่ย็น ( cold slide) สูงจากแผน่สไลดป์ระมาณ 1-2 ฟุต 2-3 หยด แล้วน า
แผ่นสไลด์วางลงบน hot plate หรืออ่างน้ าร้อน(water bath) 

1.9 น าแผน่สไลด์ทีไ่ด้ไปแช่ในสารละลาย 0.25% trypsin เป็นเวลา 10 วินาที เพื่อที่จะเหนี่ยวน าให้เกิดแถบ
โครโมโซม และเพื่อที่จะย่อยเยื่อหุ้มเซลล์ 

1.10 ล้างแผ่นสไลด์ด้วย phosphate buffer 2-3 คร้ัง จากนัน้ย้อมแถบโครโมโซมด้วย 15 %Giemsa เป็นเวลา  
      15 นาที แล้วลา้งด้วยน้ ากลั่น จากนั้นปล่อยให้สไลด์แห้งทีอุ่ณหภูมิห้อง 

2. การวัดขนาดโครโมโซม การจัดเรียงคาริโอไทป์และการวิเคราะห์โครโมโซม 
น าแผ่นสไลด์ที่ผ่านการย้อมแถบโครโมโซมไปศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์จ านวน 10 เซลล์ เพื่อนับจ านวน 

โครโมโซม และคัดเลือกเชลล์ในระยะเมตาเฟสที่มีความเหมาะสม กระจายตัวดี จากนั้นท าการบันทึกภาพ แล้วน า
ภาพที่ได้มาอัดขยาย เพื่อจัดเรียงคาริโอไทป์และดูลักษณะการติดสีบนแถบโครโมโซม  แล้วปริ้นลงบนกระดาษ  
A4 จากนั้นวัดด้วยไม้บรรทัดหาความยาวของแขนสั้นและแขนยาวของโครโมโซมตามวิธีของ Green and Sessions, 
1991 เพื่อศึกษาค่าเปอร์เซ็นต์โครโมโซมสัมพัทธ์  (%RL) และค่าอัตราส่วนของโครโมโซมแต่ละแท่ง (arm ratio or 
centromeric ratio;CR)  
  m=metacentric chromosome;1.00-1.67, sm= submetacentric chromosome;1.68-3.00,  
st= subtelocentric chromosome;3.01-7.00, ac= telocentric chromosome;7.00- 
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รูปภาพที่ 1ภาพสัณฐานวิทยาของปาด 3 ชนิด 

A) ปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) B) ปาดแคระปา่ (Philautus parvulus) C) เขียดตะปาดเหนือ 
(Polypedates mutus) 

ผลการวิจัย 
        ผลการศึกษาคาริโอไทป์ของปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) เขียดตะปาดเหนือ (Polypedates 
mutus) และปาดแคระป่า (Philautus parvulus) ทั้ง 3 ชนิด มีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์ (diploid=2n) เท่ากับ 
26 แท่ง 13 คู่ ปาดบ้านประกอบด้วยโครโมโซมรูปร่างเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 3 คู่ ซับเมตาเซนตริก 
ขนาดใหญ่จ านวน 2 คู่ เมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 6 คู่ และซับเมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 2 คู่ เขียดตะปาด
เหนือ มีโครโมโซมรูปร่างเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 3 คู่ ซับเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 2 คู่ เมตาเซนตริก 
ขนาดเล็กจ านวน 5 คู่ และซับเมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 3 คู่ และปาดแคระป่าประกอบด้วยโครโมโซมรูปร่าง 
เมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 4 คู่ ซับเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 1 คู่ เมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 5 คู่  
ซับเมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 2 คู่และซับเทโลเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 1 คู่ ซึ่งเขียดตะปาดเหนือและ 
ปาดแคระป่าเป็นการรายงานผลการศึกษาคาริโอไทป์คร้ังแรก ดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 2 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์โครโมโซมสัมพทัธ์ (%RL) ค่าอัตราส่วนของโครโมโซมแต่ละแท่ง  
              (arm ratio or centromeric ratio; CR) และขนาดของโครโมโซมของปาด 3 ชนดิ 

   ชื่อ 
 
ล าดับ 

ปาดบ้าน  
(Polypedates 
leucomystax) 

ปาดแคระป่า 
(Philautus parvulus) 

เขียดตะปาดเหนือ 
(Polypedates mutus) 

 
RL% CR size Type RL% CR size Type RL% CR size Type 

1 14.27 1.20 L m 15.36 1.16 L m 13.38 1.21 L m 
2 12.39 1.83 L sm 12.18 1.64 L m 12.53 1.85 L sm 
3 11.53 1.83 L sm 11.74 1.74 L sm 11.36 1.83 L sm 
4 11.96 1.43 L m 10.59 1.52 L m 10.15 1.43 L m 
5 10.72 1.41 L m 9.05 1.41 L m 10.15 1.41 L m 
6 7.35 1.31 S m 7.20 1.28 S m 7.90 1.32 s m 
7 5.68 1.41 S m 6.85 1.35 S m 7.10 1.42 s m 
8 5.89 1.16 S m 5.77 2.26 S sm 5.41 1.20 s m 
9 5.04 1.88 S sm 5.12 1.44 S m 4.94 1.90 s sm 
10 4.40 1.18 S m 5.08 1.28 S m 4.82 1.20 s m 
11 4.23 1.25 S m 4.08 2.20 S sm 4.49 1.30 s m 
12 3.76 1.62 S m 3.81 1.71 S m 3.99 1.62 s sm 
13 3.16 2.12 S sm 3.11 3.81 S st 3.47 2.12 s sm 

หมายเหตุ: size=ขนาด, L=large (ขนาดใหญ่; %RL>9.00), S=small(ขนาดเล็ก; %RL<9.00), type=รูปร่างของโครโมโซม 
 

A B C 



ผลงานนน าเสนอแบบโปสเตอร์ 

 
 

260 

 

 
รูปภาพที่ 2 คาริโอไทป์ของปาด 3 ชนิด (species) แสดงให้เห็นถึงขนาดและลักษณะรูปร่างทีก่ าลังขยาย 1,000X   
a) คาริโอไทป์ปาดบา้น (Polypedates leucomystax) b) คาริโอไทป์ปาดแคระปา่ (Philautus parvulus)  
c) คาริโอไทป์เขียดตะปาดเหนือ (Polypedates mutus) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
       จากผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่าลักษณะของโครโมโซมพื้นฐานของของปาด 3 ชนิด (species) คือ ปาดบ้าน 
(Polypedates leucomystax) เขียดตะปาดเหนือ (Polypedates mutus) และปาดแคระป่ า  (Philautus 
parvulus) แสดงให้เห็นถึงขนาดและลักษณะรูปร่างคาริโอไทป์ ซึ่งปาดทั้ง 3 ชนิด ต่างมีจ านวนโครโมโซมดิพลอยด์ 
(diploid=2n) เท่ากับ 26 แท่ง 13 คู่ ซึ่งมีผลรวมของแท่งโครโมโซมเท่ากันกับการศึกษาของ Schmid, M., 1978 
และของถาวรและคณะ แต่ขนาดและลักษณะรูปร่างคาริโอไทป์แตกต่างกันดังนี้ปาดบ้านประกอบด้วยโครโมโซม
รูปร่างเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 3 คู่ คือโครโมโซมคู่ที่ 1,4 และ 5 ซับเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 2 คู่  
คือโครโมโซมคู่ที่ 2 และ 3  เมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 6 คู่ คือโครโมโซมคู่ที่6,7,8,10,11และ12 และซับ 
เมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 2 คู่ คือโครโมโซมคู่ที่ 9 และ 13  (ตารางที่1 และรูปที่ 2) นอกจากนี้ผลการศึกษา
และรายงานผลคาริโอไทป์ครั้งแรก 2 ชนิดคือ เขียดตะปาดเหนือ (Polypedates mutus) ประกอบด้วยโครโมโซม
รูปร่างเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 3 คู่ คือโครโมโซมคู่ที่ 1,4 และ 5 ซับเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 2 คู่ คือ
โครโมโซมคู่ที่ 2 และ 3  เมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 5 คู่ คือโครโมโซมคู่ที่  6,7,8,10  และ  11 และซับเมตา 
เซนตริกขนาดเล็กจ านวน 3 คู ่คือโครโมโซมคู่ที่ 9,12 และ 13  (ตารางที่ 1 และรูปที่ 2) และโครโมโซมปาดแคระปา่
(Philautus parvulus) ประกอบด้วยโครโมโซมรูปร่างเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 4 คู่ คือโครโมโซมคู่ที่ 1,2,4
และ 5 ซับเมตาเซนตริกขนาดใหญ่จ านวน 1 คู่ คือโครโมโซมคู่ที่ 3 เมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 5 คู่คือโครโมโซม
คู่ที่ 6,7,9,10 และ 12 ซับเมตาเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 2 คู่และซับเทโลเซนตริกขนาดเล็กจ านวน 1 คู่ คือ
โครโมโซมคู่ที่ 13 (ตารางที่ 1 และรูปที่ 2) จากข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ข้างต้นนี้เมื่อน าผลของขนาดและ
ลักษณะรูปร่างคาริโอไทป์ของปาดทั้ง 3 ชนิด ซึ่งอยู่ในวงศ์ (family) เดียวกัน แต่ต่างสกุลกัน (genus) มีผลรวมของ
โครโมโซมรูปร่างเมตาเซนตริกเท่ากับ 9 เหมือนกันได้แก่ปาดบ้านและปาดแคระป่า แต่มีผลรวมของโครโมโซมรูปร่าง
ซับเมตาเซนตริกที่แตกต่างกัน คือ ปาดบ้านมีโครโมโซมรูปร่างซับเมตาเซนตริกเท่ากับ 4 ส่วนปาดแคระป่า 
มีโครโมโซมรูปร่างซับเมตาเซนตริกเท่ากับ 3 และมีโครโมโซมขนาดซับเทโลเซนตริกอีก 1 คู่ ส่วนเขียดตะปาดเหนือ 
มีผลรวมของโครโมโซมรูปร่างเมตาเซนตริกเท่ากับ 8 และโครโมโซมรูปร่างซับเมตาเซนตริกเท่ากับ 5 ซึ่งอาจจะ 
เกิดมาจากการเกิดกระบวนการโครโมโซมฟิวชัน (chromosome fusion process) เกิดมาจากการรวมกันของ
ชิ้นส่วนโครโมโซมคู่หนึ่งคู่ใดก็ได้ (Walter V.B.,1972) และก่อให้เกิดวิวัฒนาการของสัตว์กลุ่มนี้แยกออกไป ท าให้ 
เกิดสัตว์ชนิดใหม่ๆ (Max K.,1990) ส่วนศึกษาค่าเปอร์เซ็นต์โครโมโซมสัมพัทธ์ (%RL) และค่าอัตราส่วน 
ของโครโมโซมแต่ละแท่ง (arm ratio or centromeric ratio; CR) คือปาดบ้านอยู่ ในช่วง 14.27-3.16 และ 
1.16-2.12 ตามล าดับ เขียดตะปาดเหนืออยู่ในช่วง 13.38-3.47และ 1.21-2.12 ตามล าดับและปาดแคระป่า 
อยู่ในช่วง 15.36-3.11 และ 1.16-3.81 ตามล าดับ จากการศึกษาในครั้งนี้ปาดทั้ง 3 ชนิด ต่างมีลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาของรูปร่างของคาริโอไทป์แตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของสัตว์นั้นๆ และการศึกษาในครั้งต่อไปควรที่จะ 
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มีการย้อมแถบโครโมโซมแบบอ่ืนๆ เช่น Q-banding, Fluorescence banding, NOR banding ฯลฯ นอกจากนี้
ปาดในประเทศไทยมีถึง 35 ชนิด แต่มีข้อมูลเกี่ยวกับคาริโอไทป์เพียงไม่กี่ชนิดซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับความ
หลากหลายของชนิดที่ค้นพบ จึงควรที่จะมีการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบทุกสายพันธุ์ เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้ใช้ใน
การปรับปรุงพันธุ์ในการเป็นสัตว์เศรษฐกิจในอนาคตต่อไป 
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การศึกษาอิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซล ร่วมกับสาร1- แนฟทิลแอซีทิก เอซิด ต่อการเจริญเติบโต
และการพัฒนาของรากของต้นศุภโชค 

Effect of Paclobutrazol with 1 - Naphthyl Acetic Acid  on Plant Growth and Root 
Development of Pachira aquatica 
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บทคัดย่อ 
การใช้สารแพคโคลบิวทราโซล(PBZ(ร่วมกับการใช้สาร NAA ในการผลิตต้นศุภโชคเป็นไม้ประดับกระถาง 

เพื่อการค้า โดยการรดสาร PBZ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับสาร NAA ความเข้มข้น 0, 0, 1000, 1500, 2000 
มิลลิลิตรต่อลิตร ตามล าดับ พบว่า การราดสาร PBZ 500 มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับการใช้สาร NAA 1000 มิลลิลิตร
ต่อลิตร ส่งผลให้ต้นศุภโชคมีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด คือ 0.61 เซนติเมตร ความกว้างใบ 3.65 เซนติเมตร และ
จ านวนใบและจ านวนยอดต่อกระถางสูงสุด (22.25 และ 5.25 ตามล าดับ) การราดสาร PBZ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร
ร่วมกับ NAA 2000 มิลลิลิตรต่อลิตร ส่งผลให้น้ าหนักรากสดและน้ าหนักรากแห้งสูงสุด ทั้งนี้การใช้สาร PBZ 500 
มิลลิกรัมต่อลิตรร่วมกับการใช้สาร NAA ทุกทรีตเม้นต์ไม่มีผลแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 
เปอร์เซนต์  
 
ค าส าคัญ : ต้นศุภโชค  แพคโคลบิวทราโซล  ไม้กระถาง 
 

Abstract 
  Effect of Paclobutrazol ( PBZ)  with NAA for production of Pachira aquatic pot plant.  The 
PBZ 500 mg/L with NAA levels0,0,1000,1500, 2000 ml/L.The result found that PBZ 500 mg/L with 
NAA levels 1000 ml/ L shown highest number diameter of shoots 0. 61 cm, leaf width 3. 65 cm, 
quantity of leaves and shoots were highest number )22.5 and 5.25 . (The PBZ 500 mg/L with NAA 
levels 2000 ml/L shown the fresh root weight and dry root weight were highest number. However 
, the result between treatment shown that non-significant for all 
 
Keywords :Pachira aquatica, Paclobutrazol, Pot Plant 
 
 
บทน า  

ต้นศุภโชค (Pachira aquatica (เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมายาวนาน มีถิ่นก า เนิด 
ในแถบทวีปอเมริกาใต้ โดยมีมากในทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโก ทางตอนเหนือของประเทศบราซิล หมู่เกาะ
ฮาวาย และทางตอนใต้ของรัฐฟอร์ริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้นศุภโชคสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง 
เช่น การใช้เมล็ดและยอดเป็นอาหาร เนื้อไม้ใช้ท าส้นรองเท้า เป็นต้น ส าหรับประเทศไทย พบว่า มีการปลูกต้น 
ศุภโชคและน าต้นศุภโชคมาใช้ประโยชน์นับมาเป็น 10 ปีแล้ว โดยเน้นใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น การน า เมล็ด
ต้นศุภโชคมาคั่วเพื่อแปรรูปผลผลิตแล้วจ าหน่ายคล้ายกับเมล็ดถั่ว การเพาะต้นกล้าศุภโชคและน าล าต้นศุภโชค 
มาถักเปีย หรือการตัดแต่งล าต้น ต้นศุภโชคให้มีลักษณะคล้ายบอนไซ เพื่อใช้ประโยชน์เป็นไม้ประดับกระถาง  
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ภายในบ้าน (กรมวิชาการเกษตร, 2557 ( นอกจากนี้ยังมีการตั้งชื่อให้กับต้นศุภโชคที่เป็นศิริมงคลตามความเชื่อ  
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อต้นศุภโชค เช่น Lucky trees Money trees เป็นต้น  

ปัญหาส าคัญในการผลิตต้นศุภโชคเพื่อเป็นไม้ประดับกระถาง คือ การควบคุมความสูงของทรงพุ่ม และยอด
ให้มีขนาดสม่ าเสมอ เนื่องจากโดยทั่วไปต้นศุภโชคเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ตาข้างที่แตกออกมานั้น 
จะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีความยาวไม่สม่ าเสมอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของตาข้างของต้นศุภโชคที่ส่งผล
ให้ต้นศุภโชคมียอดที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐานและไม่สามารถจ าหน่ายเป็นไม้กระถางได้ นอกจากนี้ระบบรากของต้น 
ศุภโชคก็มีส่วนส าคัญในการช่วยส่งเสริมให้ล าต้น ยอด และใบแข็งแรง โดยหลังจากการตัดแต่งต้นอย่างหนัก  
จะพบว่า  รากตายในกระถางเป็นจ านวนมาก ท าให้ต้นศุภโชคชะงักการเจริญเติบโต และพบว่าต้นศุภโชคที่มีขนาด
เล็กจะมีสีของใบกลายเป็นสีเหลือง อาจเกิดจากรากไม่สามารถดูดอาหารได้เพียงพอ ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับ 
สารควบคุมการเจริญเติบโต และฮอร์โมนที่ช่วยในการกระตุ้นให้ต้นศุภโชคเกิดรากได้รวดเร็ว จึงมีบทบาทช่วยให้
ขนาดของทรงพุ่มกระชับ ลดการยืดข้อปล้อง ท าให้พืชมีระบบรากที่แข็งแรง เพื่อให้สามารถผลิตต้นศุภโชคที่ได้ 
ขนาดตรงตามความต้องการของตลาด ทนทานต่อการขนส่งและเป็นมาตรฐานในการผลิตเพื่อการค้าต่อไป  

 
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อหาอัตราของสารแพคโคลบิวทราโซลร่วมกับ NAA ที่เหมาะสมในการผลิตต้นศุภโชคเป็นไม้ประดับ
กระถาง  
  2. เพื่อศึกษาผลของการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลร่วมกับ NAA ที่มีต่อการผลิตต้นศุภโชคเป็นไม้ประดับ
กระถาง  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

An-Na Wu (n.d.) ได้ท าการทดลองให้สารแพคโคลบิวทราโซล 0 –800 ppm ร่วมกับสาร NAA 0 ppm 
และ 100 ppmกับต้น White Michelia ที่ปลูกในกระถางโดยการสเปรย์ พบว่า การให้สารทั้ง 2 ชนิดร่วมกันท าให้ 
ความสูงต้น ความยาวกิ่ง ลดลง แต่จะท าให้ขนาดกิ่งแขนงใหญ่ขึ้น จ านวนกิ่งแขนงมากขึ้น ต่อมา Wiesman and 
Riov (1994) ได้ศึกษาผลของสารแพคโคลบิวทราโซล ร่วมกับการให้สาร IBA กับต้นถั่วเขียวพบว่า มีผลท าให้เกิดการ
กระตุ้นการสร้างรากในระยะแรก ของต้นที่แต่งใบออก และต้นที่ใบสมบูรณ์ แต่จะท า ให้จ านวนรากลดลงในกิ่งที่
ได้รับการแต่งใบออก ต่อมา Henrique et al. (2006) ทดลองให้สารแพคโคลบิวทราโซล 100 มิลลิกรัม ต่อลิตร 
ร่วมกับการให้สาร IBA และสารNAA ในอัตราต่างๆ พบว่าการให้สารแพคโคลบิวทราโซล 100 มิลลิกรัม ต่อลิตร 
ร่วมกับการให้สารNAA 2000 ถึง 4000 มิลลิกรัม ต่อลิตร มีผลท าให้ต้น Pinus caribaea มีเปอร์เซนต์การเกิดราก
มากกว่าการไม่ใช้สารเลย แต่เมื่อให้ ความเข้มข้นของ สารNAA 6000 มิลลิกรัม ต่อลิตร พบว่าท าให้ เปอร์เซ็นต์ 
การเกิดรากต่ ากว่าการไม่ใช้สารเลย หลังจากนั้น Udensi et al. (2013) ได้ทดลองใช้สารIAA สารNAA และสาร 
แพคโคลบิวทราโซล ร่วมกับการปลูกต้น Pigeon Pea Landraces โดยแช่เมล็ดลงในสารอัตราต่างๆเป็นเวลา 48  
ชั่;โมงก่อนน าถั่วปลูกลงในแปลง พบว่า การใช้สาร NAA และสารแพคโคลบิวทราโซล ร่วมกันอัตรา 100 และ 150 
มิลลิกรัม ต่อลิตรท าให้ความสูงต้น ข้อปล้อง ลดลง แต่พบว่าจ านวนกิ่งและคุณภาพผลผลิต เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
และ Triharyanto et al. (2014) รายงานการทดลองเกี่ยวกับการใช้สารแพคโคลบิวทราโซล อัตรา 1.5  ppm 
ร่วมกับ การใช้ IAA IBA NAA อัตรา 0.5 ppm ในการเพาะเลื้ยงเนื้อเยื่อต้นกระเทียม ในสภาพปลอดเชื้อ พบว่า  
การใช้สารแพคโคลบิวทราโซล ร่วมกับสาร NAA จะท าให้ราก และยอด มีความยาวมากกว่า การเจริญเติบโต 
ความแข็งแรงของเนื้อเยื่อ ดีกว่าการใช้ สารแพคโคลบิวทราโซลร่วมกับสาร IAA และ IBA  

มาตรฐานการผลิตต้นศุภโชคเพื่อการส่งออกของบริษัทฮอร์ติคิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
บริษัทฮอร์ติคิว (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับการส่งออกไม้ประดับไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก 
โดยมีฐานการผลิตอยู่ที่เลขที่ 331 หมู่ที่ 1 ต าบลหนองน้ าแดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หนึ่งในสินค้าของ
บริษัทคือต้นศุภโชค ที่ได้ท าการผลิตเพื่อจ าหน่ายไปยังประเทศในแถบยุโรป โดยได้มีมาตรฐานการผลิตดังนี้  
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ตารางที่ 1: มาตรฐานการผลิตต้นศุภโชคเพื่อการส่งออกของบริษัทฮอร์ติคิว (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

ขนาดกระถาง 
(cm.) 

จ านวนต้น
ต่อกระถาง 

(ต้น) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ล าต้น (cm.) 

ความสูงต้น 
(cm.) 

จ านวนยอด
ต่อกระถาง 

(cm.) 

สีใบ 

14 3 3.0-4.0  40-50  4 สีเขียว 
 
วิธีการวิจัย 
1. ต้นศุภโชค 
2. กระถางพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร 
3. วัสดุปลูก คือ พีทมอส 2 ส่วน ผสมมะพร้าวสับ 1 ส่วน  (2:1) 
4. กรรไกรตัดกิ่ง 
5. ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 
6. ยาป้องกันก าจัดเชื้อราโรคพืช ชื่อการค้า ดาโคนิล ชื่อสามัญ คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil 75% WP). 
7. เครื่องชั่งละเอียด ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ยี่ห้อ OHAUS รุ่น Adventurer 
8. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์  
9. สมุดบันทึก 
10. ปากกา  
11. กระดาษเทียบสี R.H.S Colour Chart ยี่ห้อ Royal Horticultural Society Fifth Edition  
12. สารแพคโคบิวทราโซล ในรูปแบบผง ความเข้มข้น 10 % WP ชื่อการค้าคือ ทะวาย 
13. สาร NAA )1-naphthylacetic acid  (5.4 % W/V LC ในรูปแบบน้ า ชื่อทางการค้าคือ BigA 

 
วิธีการทดลอง  

  คัดเลือกต้นศุภโชคอายุ 2 ปี จากในแปลงปลูก จ านวน 60 ต้น โดยที่ต้นศุภโชคมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
4.5 ถึง 5.0 เซนติเมตร รากแก้วมีลักษณะตรงและรากแก้วมีขนาดประมาณ 3.0 เซนติเมตร ล้างท าความสะอาดราก
และล าต้นเพื่อให้ดินเก่า และวัสดุปลูกเดิมออกไปให้หมด ตัดรากฝอยออก วัดขนาดรากแก้วให้อยู่ในระดับเดียวกัน 
และตัดรากแก้วให้ปลายรากมีขนาดสม่ าเสมอกันพักเตรียมไว้ ในร่ม 4 ชั่วโมงเพื่อให้แผลแห้งหมาด โดยไม่มีการจุ่ม
หรือทาน้ ายา ย้ายปลูกลงกระถางเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เซนติเมตร  
  เมื่อต้นศุภโชคมีอายุ 12 สัปดาห์หลังจากย้ายปลูก จึงเริ่มท าการทดลอง โดยวัดความสูง 55 เซนติเมตร 
จากก้นกระถาง (ต้นศุภโชคสูง 50 เซนติเมตร) และตัดปลายยอดต้นศุภโชคออกเป็นแนวตรง พักไว้ให้แผลรอยตัด
แห้ง 3 วัน ท าการสุ่มทรีตเมนต์ ให้กับพืชทดลองแบบการจับฉลาก (CRD) ผสมสารNAA ตามอัตราที่ค านวณไว้ 
จากนั้นราดสาร NAA ลงในกระถาง ตามทรีตเมนต์ที่ก าหนดไว้แล้ว ในปริมาณ 200 มิลลิลิตร ต่อ 1 หน่วยทดลอง 
หลังจากนั้น 1 สัปดาห์ ผสมสารแพคโคลบิวทราโซล ตามอัตราที่ค านวณไว้ ราดสารแพคโคลบิวทราโซล ตาม 
ทรีตเมนต์ที่ก าหนด ในปริมาณ 200 มิลลิลิตร ต่อ 1หน่วยทดลอง หลังจากราดสารทั้ง 2 ชนิดแล้ว ดูแลรดน้ า
ตามปกติ เก็บผลการทดลอง ในสัปดาห์ที่ 10 หลังจากตัดยอดต้นศุภโชค เก็บข้อมูล ความสูงต้น เส้นผ่านศูนย์กลาง
ยอด จ านวนยอด จ านวนใบ สีใบ ขนาดใบ น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งราก น าผลมาวิเคราะห์ความแปรปรวน
(ANOVA) แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทรีตเมนต์ ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
(DNMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
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โดยทรีตเมนต์ในการทดลองทั้งหมด 5 ทรีตเม้นต์ ทรีตเม้นต์ละ 4 ซ้ า ดังนี้  
ทรีตเมนต์ที่ 1 ไม่ราดสาร (Control) 
ทรีตเมนต์ที่ 2 ราดสารแพคโคลบิวทราโซล 500 มิลลิกรัมต่อลิตร  
ทรีตเมนต์ที่ 3 ราดสารแพคโคลบิวทราโซล 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ราดสาร NAA 1000 มิลลิลิตรต่อลิตร  
ทรีตเมนต์ที่ 4 ราดสารแพคโคลบิวทราโซล 500 มิลลิกรัมต่อลิตร และ ราดสาร NAA 1500 มิลลิลิตรต่อลิตร  
ทรีตเมนต์ที่ 5 ราดสารแพคโคลบิวทราโซล 500 มิลลิกรัมต่อลิตรและ ราดสาร NAA 2000 มิลลิลิตรต่อลิตร 

3. ผลการวิจัย  

ตารางที่ 2 : ความสูงของต้นศุภโชค และเส้นผ่านศูนย์กลางยอด 
อัตราการใช้สาร ความสูง 

(cm.) 
เส้นผ่านศูนย์กลาง

ยอด (cm.) 
ไม่ราดสาร 67.20 0.66 
แพคโคลบิวทราโซล 500 มก./ลิตร 60.30 0.58 
แพคโคลบิวทราโซล 500 มก./ลิตร ร่วมกับ สารNAA 1000 มล./ลิตร 60.50 0.61 
แพคโคลบิวทราโซล 500 มก./ลิตร ร่วมกับ สารNAA 1500 มล./ลิตร 60.00 0.52 
แพคโคลบิวทราโซล 500 มก./ลิตร ร่วมกับ สารNAA 2000 มล./ลิตร 61.80 0.57 
การทดสอบทางสถิติ (F-test( ns ns 
Coefficient of variation (C.V.) 5.978 15.211 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี Duncan’s New 
Multiple Test (DNMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ตารางที่ 3 : จ านวนยอด จ านวนใบ ขนาดใบ 

อัตราการใช้สาร จ านวน
ยอด 

(ยอด) 

จ านวนใบ 
(ใบ) 

ขนาดใบ 
(cm.) 

   ความ
กว้างใบ 

ความ
ยาวใบ 

ไม่ราดสาร 3.75 16.25 4.47 13.98 

แพคโคลบิวทราโซล 500 มก./ลิตร 4.50 18.00 4.09 12.57 

แพคโคลบิวทราโซล  500 มก./ลิตร ร่วมกับ สารNAA 
1000 มล./ลิตร 

5.25 22.25 3.65 12.50 

แพคโคลบิวทราโซล  500 มก./ลิตร ร่วมกับ สารNAA 
1500 มล./ลิตร 

3.75 14.00 3.96 13.21 

แพคโคลบิวทราโซล  500 มก./ลิตร ร่วมกับ สารNAA 
2000 มล./ลิตร 

4.50 19.00 1.68 13.89 

การทดสอบทางสถิติ (F-test( ns ns ns ns 
Coefficient of variation (C.V.) 38.583 37.043 17.403 17.375 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี Duncan’s New 
Multiple Test (DNMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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ตารางที่ 4  สีใบ 

อัตราการใช้สาร สีใบ 
ไม่ราดสาร NN137C 
แพคโคลบิวทราโซล 500 มก./ลิตร NN137A 
แพคโคลบิวทราโซล 500 มก./ลิตร ร่วมกับ สารNAA 1000 มล./ลิตร NN137A 
แพคโคลบิวทราโซล 500 มก./ลิตร ร่วมกับ สารNAA 1500 มล./ลิตร NN137B 
แพคโคลบิวทราโซล 500 มก./ลิตร ร่วมกับ สารNAA 2000 มล./ลิตร NN137A 

ค่าอักษร A ,B ,C แสดงความเข้มของสี โดยค่า A ให้ค่าความเข้มสีสูงที่สุด ต่อมาคืออักษร B และอักษร C ตามล าดบั 

ตารางที่5  :น้ าหนักราก 
อัตราการใช้สาร น  าหนักสดราก 

(g.) 
น  าหนักแห้งราก 

(g.) 
ไม่ราดสาร 4.50 0.69 
แพคโคลบิวทราโซล 500 มก./ลิตร 6.84 0.74 
แพคโคลบิวทราโซล 500 มก./ลิตร ร่วมกับ สารNAA 1000 มล./ลิตร 9.40 0.80 
แพคโคลบิวทราโซล 500 มก./ลิตร ร่วมกับ สารNAA 1500 มล./ลิตร 8.72 0.85 
แพคโคลบิวทราโซล 500 มก./ลิตร ร่วมกับ สารNAA 2000 มล./ลิตร 9.43 0.95 
การทดสอบทางสถิติ (F-test( ns ns 
Coefficient of variation (C.V.) 12.282 45.696 

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกัน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี Duncan’s New 
Multiple Test (DNMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

การอภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ผลของความสูงของต้นศุภโชค หลังการราดสาร พบว่ามีค่าเฉลี่ยความสูงไม่แตกต่างกันระหว่างการราดสาร 

และไม่ราดสาร ต่างกับงานวิจัยของ Qiansheng et al.  )2009 ( ได้ทดลองการให้สารแพคโคลบิวทราโซลร่วมกับ 
การให้แสงในต้นศุภโชค พบว่า การให้สารแพคโคลบิวทราโซล อัตรา 50 และ 150 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณ  
15 มิลลิลิตรต่อต้น  มีผลท าให้การยืดข้อปล้องและขนาดใบลดลงแต่การให้ปริมาณแสงมากหรือน้อยไม่มีผลต่อการ
ยืดข้อปล้องของต้นศุภโชค ส่วนการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลร่วมกับสารNAA ในทุกอัตรา ให้ผลการทดลอง 
ที่ใกล้เคียงกัน อาจจะเนื่องมาจาก การทดลองนี้ได้ทดลองการให้สารแพคโคลบิวทราโซลในระดับเดียวคือ 
500 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารNAA ไม่มีผลท าให้ความสูงของยอดต้นศุภโชคหลังตัดแต่งกิ่ง เปลี่ยนไป ต่างจาก 
ผลการทดลองของ An-Na Wu )n.d (.ที่พบว่า การให้สารNAA อัตรา 100 ppm จะท าให้ข้อปล้องของต้นจ าปี 
เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากเป็นพืชต่างชนิดกันโดยต้นจ าปีจัดเป็นพืชในวงศ์ Magnoliaceae )นพพล เกตุประสาท,  2560 (
ส่วนต้นศุภโชคจัดอยู่ในวงศ์ Bombaceae  

ผลของเส้นผ่านศูนย์กลางยอดใหม่เฉลี่ย ก็พบว่าการให้สารในทุกระดับ มีค่าการวิเคราะห์ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ แต่การไม่ให้สารมีแนวโน้ม ท าให้เส้นผ่านศูนย์กลางมีค่ามากกว่าการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลเล็กน้อย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Benjawan and Chanaboon )2007 ( ในการทดลองกับต้นกระเจี๊ยบเขียว พบว่า 
การให้สารแพคโคลบิวทราโซลมีผลต่อความสูงต้น น้ าหนักฝัก อายุการเก็บเกี่ยว ขนาดใบแต่ไม่มีผลต่อขนาดของ 
เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น และ จ านวนยอดเฉลี่ย 

จ านวนใบเฉลี่ยต่อกระถางพบว่าไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ แต่มีแนวโน้มว่า ระหว่างการให้สาร 
แพคโคลบิวทาโซล ร่วมกันกับสารNAA ในทุกระดับ มีจ านวนใบมากขึ้นเมื่อ เทียบกับการไม่ให้สารเลย สอดคล้อง 
กับผลการทดลองของ Triharyanto and Purnomo )2014 ( ได้ทดลองให้สารแพคโคลบิวทราโซล ร่วมกับการ 
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ให้สารออกซิน ชนิดต่างๆ ร่วมกัน กับต้นกระเทียมหลายสายพันธุ์ พบว่าการใช้สารแพคโคลบิวทราโซลร่วมกับการใช้
สารNAA จะท าให้ จ านวนยอด จ านวนราก เพิ่มมากที่สุด อาจจะมาจากสารออกซินมีบทบาทเร่งการเกิดรากได้ 
(สัมฤทธิ์,  2529 ( เมื่อรากสมบูรณ์ จึงท าให้เกิดการแตกยอดได้มากข้ึน ต่างกับการทดลองของ อัญชลี (2557) ในการ
ทดลองการขยายพันธุ์ปทุมมาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พบว่าการให้สารแพคโคลบิวทราโซลมากขึ้นมีผลท า ให้
จ านวนยอดใหม่ จ านวนใบเฉลี่ย และความกว้างใบเฉลี่ยลดลง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะพืชต่างชนิดกันจึงท าให้มีผล 
การทดลองที่แตกต่างกัน 

เมื่อท าการวิเคราะห์ผลของสีใบ พบว่าการใช้สารและไม่ใช้สารในทุกทรีตเมนต์ให้ค่าสีต่างกันเพียงเล็กน้อย 
และทุก ทรีตเมนต์ จัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศริญญาและสมปอง  )2551 ( พบว่าการใช้สาร 
แพคโคลบิวทราโซลมีผลท าให้ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ คลอโรฟิลล์บี และคลอโรฟิลล์รวมเพิ่มมากขึ้น การใช้สาร 
แพคโคลบิวทราโซลยังมีผลต่อน้ าหนักรากต่อกระถาง โดยพบว่า ทรีตเมนต์ที่ได้รับสารแพคโคลบิวทราโซล 500 
ร่วมกับสาร NAA 2000 มิลลิกรัม ให้ค่าน้ าหนักรากต่อกระถางสูงสุด โดยมีค่าน้ าหนักสด และน้ าหนักแห้ง สูงที่สุด 
ซึ่งค่านิยมของผู้บริโภค นิยมเลือกต้นศุภโชค จากขนาดล าต้นที่ใหญ่ ทรงพุ่มแน่น หากต้นศุภโชคมีล าต้นที่แข็งแรง
สมบูรณ์ ทรงพุ่มกระชับ และจ านวนใบมาก ก็จะเป็นที่ต้องการของตลาด 

สรุปผลการวิจัย 
เมื่อน าผลของการวิเคราะห์ข้อมูล มาเปรียบเทียบแล้วพบว่า การให้สารแพคโคลบิวทราโซล 500 มิลลิกรัม

ต่อลิตร ร่วมกับสาร NAA 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร จะท าให้ เส้นผ่านศูนย์กลางยอดสูง จ านวนยอดเฉลี่ยต่อกระถาง
และจ านวนใบสูงสุด อีกทั้งยังมีน้ าหนักรากต่อกระถางสูง รองลงมาคือ การให้สารแพคโคลบิวทราโซล 500 มิลลิกรัม
ต่อลิตร การให้สารแพคโคลบิวทราโซล 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับสาร NAA 1500 มิลลิกรัมต่อลิตร การให้สาร
แพคโคลบิวทราโซล 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับสาร NAA 2000 มิลลิกรัมต่อลิตร และการไม่ราดสารเลย ให้ค่า 
ผลการทดลองน้อยที่สุด ตามล าดับ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ เป็นการออกแบบกังหันด้วยวิธีจ าลองเชิงตัวเลข (CFD) ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะการไหลของ
คลองส่งน้ าของจังหวัดเพชรบุรี โดยใช้โปรแกรม Gambit และ Fluent เป็นเครื่องมือในการออกแบบ ขั้นตอนที่หนึ่ง
คือการทดสอบเพื่อหาเงื่อนไงในการจ าลอง เริ่มจากจ าลองรูปทรงใบพัด 4 แบบ เพื่อเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์แรง
ต้าน (CD) ซึ่งรูปทรงถ้วยคือรูปทรงที่มีสัมประสิทธิ์แรงต้านสงูสุด (CD  1.35 ) ต่อมา ได้มีการตรวจสอบจ านวนเมทช์
เพื่อหาจ านวนที่เหมาะสมคือประมาณ 500,000 เซลล์ สุดท้าย แบบจ าลองความปั่นปว่นของการไหลถูกเปรียบเทยีบ
เพื่อยืนยันกับการทดลองจริง โดยแบบจ าลอง k-epsilon ให้ค่าที่แม่นย ามากที่สุด ขั้นตอนที่สอง คือการตรวจสอบ
พารามิเตอร์ที่มีผลกับแรงต้านของกังหัน ซึ่งคือ จ านวนใบพัดที่ 8 และ 18 ใบพัด (ข้างละ 4 และ 9 ใบพัด) ความเร็ว
ของกระแสน้ าคือ 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 เมตรต่อวินาที และความลึกของใบพัดที่จุ่มลงน้ าคือ 0.36, 0.46, 
0.56, 0.66 และ 0.76 เมตร  จากผลแสดงให้เห็นว่า พารามิเตอร์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดกับสภาวะการไหลของ
คลองส่งน้ าของจังหวัดเพชรบุรีคือ กังหันที่จ านวนใบพัด 8 ใบพัด ความเร็วประมาณ 1.5 เมตรต่อวินาที และที่ความ
ลึก 0.46 เมตร 

 
ค้าส้าคัญ  : กังหันน้ า  วิธีจ าลองเชิงตัวเลข  สัมประสิทธิ์แรงตา้น  เครื่องสูบน้ าก าลังน้ า 

 
Abstract 

 This research is the design of water turbine by computational fluid dynamics (CFD) for 
appropriate on the canal in Phetchaburi province zone. The Gambit and Fluent software are 
apparatus for design. The first process is the testing to fine condition for simulation. Starting from, 
the four turbine shapes are simulated to compare the drag coefficient (CD) which the cup shape 
have maximum drag coefficient (CD  1.35). Next, the mesh numbers are investigated to fine the 
appropriate mesh as about 500,000 cells. Finally, the flow turbulent models are validated with the 
real testing, which the k-epsilon model is most accurately model. The second process, investigation 
of the parameters has effect on turbine drag force. Which are the blade amount 8 and 18 blade 
(each side as 4 and 9 blade), the flow velocities as 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 and 3.0 m/s and the turbine 
depth in water as 0.36, 0.46, 0.56, 0.66 and 0.76 m. The results show that, the most appropriate 
parameters with condition of canal in Phetchaburi province are the blade amount of 8 blades, the 
flow velocities of 1.5 m/s and the turbine depth in water of 0.46 m.   
 
Keywords  :  Water Tubine, Computational Fluid Dynamics, Drag Force, Hydro Power Pump 
 
1. บทน้า 
 จังหวัดเพชรบุรีถือเป็นจังหวัดหนึ่งของประทศไทยที่สามารถผลิตสินค้าการเกษตรรองรับการบริโภคของ
ประชาชนในประเทศอีกทั้งยังส่งออกผลผลิตทางการเกษตรสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก  เนื่องจาก  
เป็นพื้นที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรน้ า ทั้งน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติและน้ าชลประทาน ดังแสดงใน 
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Fig 1 ซึ่งการผันน้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค อุตสาหกรรม จ าเป็นอาศัยพลังงานกลจาก
เครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานจากน้ ามัน ไฟฟ้า หรือแรงงานคน  เป็นต้น  
 

 
 

Fig 1 The canal map of Phetchaburi province 
 
 ดังนั้นจึงการพยายามคิดค้น ประดิษฐ์ เครื่องสูบน้ าพลังงานน้ ามาใช้ โดยอาศัยการเปลี่ยนพลังงานจาก
ธรรมชาติจากการไหลของกระแสน้ าเป็นพลังงานกล โดยส่งถ่ายก าลังของน้ าไปกังหันแล้วส่งต่อไปยังกลไกของเครื่อง
สูบน้ า มาใช้ประโยชน์ โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้า น้ ามัน หรือแรงงาน เพื่อสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย  
เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ดังแสดงใน Fig 2 ซึ่งคือเครื่องสูบน้ าพลังงานน้ าต้นแบบ  
ที่ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นก่อนหน้านี้ แต่ประสบปัญหาคือ ประสิทธิภาพเชิงกลต่ า (ไม่เกิน 7 %) และบางสภาวะการไหล
ของน้ า กลไกไม่สามารถท างานได้ [1] 
 

 
 

Fig 2 The prototype of hydro power pump 
 
 สาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้ประสิทธิภาพเชิงกลต่ า เนื่องจาก ก าลังของกังหัน (𝑃) ที่ได้รับจากการไหลของน้ านั้น 
รับได้ไม่เต็มที่ ท าให้ทอร์ก (𝑇) และความเร็วรอบ () ของกังหันมีค่าต่ า ตามความสัมพันธ์ที่แสดงในสมการที่ 
(1) และ (2) [2] ดังนี้ 

      𝑃 = 𝑇 𝑥𝜔                                                                  (1) 
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𝑇 = 𝐹𝐷 𝑥 𝑅                                                                (2) 
 
 เมื่อ 𝐹𝐷 คือแรงที่กระท ากับใบพัด และ 𝑅 คือรัศมีของกังหัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมประสิทธิ์แรงต้าน (𝐶𝐷) 
ซึ่งเป็นตัวแปรที่ส าคัญของค่าแรงต้านและก าลังของใบพัด โดยขึ้นอยู่กับรูปทรงของใบพัด ความเร็วของน้ า (𝑉)  
และพื้นที่หน้าตัดของใบพัด (𝐴) ดังนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงรูปทรงของเลือกใบพัดที่มีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านที่สูง 
เพื่อที่จะได้ค่าแรงต้านของใบพัด ทอร์ก ความเร็วรอบของกังหันนั้นมีค่าสูงขึ้น รวมทั้งระดับความลึกของน้ าที่กระท า
กับใบพัด ให้มีความเหมาะสม ตามสมการที่ (3) [3, 4] 
 

            𝐶𝐷 =  
2𝐹𝐷

𝜌𝑉2𝐴
                                                               (3) 

 
ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงเป็นการออกแบบกังหันของเครื่องสูบน้ าพลังงานน้ า ให้มีความเหมาะสมกับก าลังของ

กระแสน้ าในคลองส่งน้ าของจังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ได้ก าลังและประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้วิธีจ าลองเชิงตัวเลขของ
ไหลพลศาสตร์ (Computational Fluid Dynamics: CFD) เป็นเครื่องมือในการออกแบบ เพื่อประหยัดงบประมาณ 
เวลา และทรัพยากรในการออกแบบ และการทดลอง 

 
2. วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้ ใช้วิธีจ าลองเชิงตัวเลขของไหลพลศาสตร์ (computational fluid dynamics: CFD) เป็นเครื่องมือ
ในการออกแบบ ซึ่งประกอบด้วย 2 โปรแกรม คือ Gambit ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง และก าหนดเงื่อนไข และ 
Fluent เพื่อการค านวณและแสดงผล ดังนั้นก่อนจะตัดสินใจใช้รูปแบบและเงื่อนไข (modeling) เพื่อใช้ในการ
จ าลอง จึงจ าเป็นจะต้องมีการตรวจสอบความแม่นย า และการเปรียบเทียบเพื่อยืนยันผล (validation) ก่อนที่จะ
ตรวจสอบพารามิเตอร์ต่างๆ ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนดังนี้คือ 

2.1 การตรวจสอบรูปทรงของใบพัด 
เป็นการใช้วิธีจ าลองจ าลองเชิงตัวเลขเพื่อเลือกรูปทรงของใบพัด โดยการเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์แรงต้าน 

จากการจ าลองการไหลผ่านวัตถุที่นิยมน ามาเป็นใบพัดของกังหัน ทั้งหมด 4 รูปทรงคือ (a) รูปทรงถ้วยครึ่งวงกลม 
(b) วงกลม (c) สี่เหลี่ยมจัตุรัส และ (d) สี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยสร้างรูปทรงทั้ง 4 มาจ าลองด้วยการไหลผ่านของของน้ าที่
มีความเร็ว 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 m/s ดังแสดงเงื่อนไขใน Fig 3 

 
Fig 3 Drag coefficient testing of various shapes 

 
2.2 การตรวจสอบจ้านวนเมทช์ส้าหรับแบบจ้าลอง 

 หลังจากได้รูปทรงที่เหมาะสมแล้ว ต่อมาเป็นการตรวจสอบจ านวนเมทช์ที่ใช้ในการจ าลอง เนื่องจากจ านวน
เมทช์จะมีผลกับผลลัพธ์และเวลาที่ใช้ในการค านวณเชิงตัวเลข ดังนั้นการหาจ านวนเมทช์ที่เหมาะสม (mesh 
independent) จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการจ าลอง CFD ดังแสดงใน Fig 4 โดยใช้แบบจ าลองของรูปทรงถ้วยที่

  The verious velocity Inlet 
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ได้จากขั้นตอนก่อนหน้านี้ มาก าหนดระยะห่างระหว่างเมทช์ (mesh interval) ระหว่าง 0.1 – 0.5 unit ซึ่งจ านวน
เมทช์จะเพิ่มขึ้นตามระยะห่างของเมทช์ที่ลดลง และก าหนดระยะเมทช์ที่ผนังห้องทดสอบคงที่ (Test section) 20 
unit 

 
Fig 4 Mesh independent testing 

 
2.3 การตรวจสอบรูปแบบสมการความปั่นป่วนส้าหรับการจ้าลองการไหล (Validation) 

                  
Fig 5 The condition of validation between (a) CFD flow turbulent models and (b) testing 

 velocity Inlet = 3 m/s Pressure outlet

The verious mesh interval
of 0.1,0.2,0.3,0.4 and 0.5 Unit

 Test section mesh interval 
of 20 Unit

Wall
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Velocity inlet (V) 
of 1.18 and 1.23 m/s
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(a)

(b)

Pressure outlet 
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เนื่องจากรูปแบบสมการความปั่นป่วนของการไหลของวิธีจ าลงเชิงตัวเลข (flow turbulent model) ที่ก าหนด
ไว้เพื่อใช้ในการค านวณของโปรแกรม Fluent มีความเหมาะสมส าหรับการจ าลองที่สภาวะเงื่อนไขแตกต่างกัน ดังนัน้ 
จึงจ าเป็นจะต้องมีการตรวจสอบสมการความปั่นป่วนของการไหล เพื่อเลือกไปใช้ในการออกแบบต่อไป ซึ่งมีอยู่  4 
รูปแบบคือ (1) K-Epsilon, (2) K-Omega, (3) Sparart-Allmaras และ (4) Lamina โดยน าผลลัพธ์ของแรงต้านที่
ได้ไปเปรียบเทียบกับการทดสอบจริง ที่ก าหนดสภาวะเงือนไขเดียวกัน เพื่อให้ได้รูปแบบสมการความปั่นป่วนของการ
ไหลที่ให้ผลใกล้เคียงกับการทดสอบจริงมากที่สุด ดังแสดงใน Fig 5 (a) เป็นเงื่อนไขและขอบเขตในการจ าลอง CFD 
เพื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบแรงต้านจริง ที่แสดงใน Fig 5 (b) ของกังหัน 8 ใบคู่ ที่จุ่มใบพัดลงน้ าลึก (D) 0.45 m 
โดยเปรียบเทียบกับความเร็วของกระแสน้ า (V) สองค่าคือ 1.18 และ 1.23 m/s โดยใช้ตาชั่งสปริงยึดกังหันที่อยู่
ด้านบนผิวน้ าวัดค่าเป็นแรงต้านรวม (FD) ที่น้ ากระท ากับใบพัด 
 

2.4 การตรวจสอบพารามิเตอร์ที่มีผลกับแรงต้านของใบพัด 
 หลังจากได้รูปแบบส าหรับการจ าลองแล้วจากหัวข้อที่ผ่านมา ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงเป็นการตรวจสอบแรงต้าน
ที่เหมาะสมของใบพัด (FD) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ที่มีผลกับแรงต้านตาม Fig 6 ซึ่งเป็นการตรวจสอบแรง
ต้านจากการเปลี่ยนแปลงจ านวนใบพัด (N) คือ 8 และ 18 (ใบพัดคู่) การเพิ่มความเร็วของกระแสน้ า (V) ที่ระดับ 
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.0 m/s และระดับความลึกของใบพัดจุ่มลงน้ า (D) ที่ 0.36, 0.46, 0.56, 0.66 และ 
0.76 m  

 
 

Fig 6 Drag force from various parameters  
 
3. ผลและการอภิปรายผลวิจัย 
 3.1 ผลการตรวจสอบรูปทรงของใบพัด 

จาก Fig 7 เป็นการตรวจสอบสัมประสิทธิ์แรงต้านของรูปทรงใบพัด 4 รูปทรง และเพิ่มความเร็วของน้ าไหล
กระทบกับใบพัด (FD) แล้วน ามาค านวณเป็นสัมประสิทธิ์แรงต้าน (CD) ตามสมการที่ (1) ซึ่งรูปทรงถ้วย (Cup) ให้ค่า
สัมประสิทธิ์แรงต้านสูงสดุประมาณ 1.3 เนื่องจากรูปทรงนี้ให้ค่าแรงต้านที่เกิดจากความดันสงูแต่พื้นที่ที่ตั้งฉากกับทศิ
ทางการไหล (A) นั้นมีค่าน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับความสัมพันธ์ของสมการที่ (3) และเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น ซึ่งแปร
ผันตรงกับค่าเรโนลด์โดยมีค่าสูงขึ้น อิทธิพลของความหนืดของน้ ากับใบพัดจึงลดลง จึงท าให้ค่าสัมประสิทธิ์จะมีค่า
ลดลงเล็กน้อย ส่วนรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle) สี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) และวงกลม (Circle) มีค่าลดลง
ตามล าดับ เนื่องจากเป็นรูปทรงแบนราบ แรงต้านที่เกิดจากแรงดันจึงมีค่าต่ ากว่ารูปทรงถ้วย  

V =  0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 
and 3.0 m/s

Water surface

D= 0.36, 0.46, 0.56, 
0.66 and 0.76 m

N = 8 and 18
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Fig 7 Drag coefficient results of various shapes 

 
 3.2 ผลการตรวจสอบจ้านวนเมทช์ส้าหรับแบบจ้าลอง 

 จาก Fig 8 แสดงค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านของรูปทรงถ้วยนั้นมีค่าลดลงเมื่อจ านวนเมทช์เพิ่มขึ้น จนกระทั่ง
จ านวนเมทช์ประมาณ 500,000 cell ค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านจะมีค่าต่ าสุดและจะยังคงที่เมื่อจ านวนเมทช์เพิ่มขึ้น 
แสดงให้เห็นว่า ความละเอียดหรือจ านวนเมทช์ที่มากว่า 500,000 cell จะไม่มีผลกระทบกับผลลัพธ์หรือมีผลน้อย
มาก ดังนั้น จึงเลือกจ านวนเมทช์นี้ เพื่อความประหยัดเวลาในการค านวณ การแสดงผล และเหมาะสมกับเงื่อนไข
ส าหรับการจ าลองนี้  
 

 
Fig 8 Mesh independent testing results 

 
3.3 ผลการตรวจสอบรูปแบบสมการความปั่นป่วนส้าหรับการจ้าลองการไหล (Validation) 

 การตรวจสอบรูปแบบสมการความปั่นป่วนส าหรับการจ าลองการไหลของการทดลองนี้ เป็นการ
เปรียบเทียบค่าแรงต้านของกังหันรวม ระหว่างวิธีจ าลองเชิงตัวเลข CFD ของรูปแบบสมการความปั่นป่วนการไหลทัง้ 
4 รูปแบบกับการทดสอบจริง ดังแสดงใน Fig 9 แสดงให้เห็นว่า เมื่อความเร็วของน้ าที่เพิ่มขึ้นค่าแรงต้านที่เกิดขึ้นกับ
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กังหันมีค่าเพิ่มขึ้นตามกันทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกันกับความสัมพันธ์ของสมการที่ (3) โดยรูปแบบสมการ k-Epsilon 
เป็นรูปแบบสมการที่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันกับการทดสอบจริงมากที่สุด แต่มีค่าที่สูงกว่าเล็กน้อย ไม่เกิน 5 % ดังนั้น
แสดงให้เห็นว่า รูปแบบสมการนี้สามารถน าเป็นใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบกังหันในเงื่อนไขอ่ืนต่อไปได้ 
 

 
Fig 9 Validation between results between experiment and the various flow turbulent models 

 

3.4 ผลการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่มีผลกับแรงต้านของใบพดั 
 ผลการตรวจสอบแรงต้านรวมของกังหันที่มีจ านวนใบพัด N = 8 และ 18 ใบ ซึ่งได้แสดงใน Fig 10 (a) และ 
(b) แสดงให้เห็นว่า เมื่อกังหันที่มีการเพิ่มจ านวนใบพัด (N) และเพิ่มค่าความเร็วของกระแสน้ า (Velocity inlet) จะ
ท าให้ค่าแรงต้านรวมที่เกิดขึ้นกับกังหันมีค่าสูงขึ้น ซึ่งเป็นค่าที่แปรผันตรงกันและสอดคล้องกับความสัมพันธ์ใน
สมการที่ (4) ดังนี้คือ 
 

𝐹𝐷 =  
𝐶𝐷𝜌𝑉2𝐴

2
                                                          (4) 

 
นอกจากนี้ ผลจากการเพิ่มค่าความลึกของกังหันพัดที่จุ่มลงน้ า (D) ก็จะท าให้ค่าแรงต้านนั้นสูงขึ้น

เช่นเดียวกัน ดังแสดงใน Fig 10 (b) โดยมีจ านวนใบพัด N = 18 (ข้างละ 9 ใบพัด) ที่ความลึกของกังหันที่จุ่มลงน้ า D 
= 0.76 m ที่ความเร็ว 3 m/s จะให้ค่าแรงต้านสูงสุดคือ 95 N เนื่องจาก เมื่อเพิ่มค่าความลึกของกังหันที่จุ่มลงน้ า
เท่ากับท าให้พื้นที่หน้าตัดของใบพัดที่รับแรงดัน (A) มีค่าที่สูงขึ้น แต่เมื่อความลึกของกังหันที่จุ่มลงน้ าที่มีค่าต่ าคือ 
0.36 และ 0.46 m จะเกิดแรงที่กระท ากับใบกังหันค่อนข้างต่ า เนื่องจากพื้นที่ของใบพัดส่วนด้านหน้าถูกกระท าจาก
แรงดันของน้ ามีค่าน้อย แต่เมื่อเพิ่มความลึกของกังหันที่จุ่มลงน้ าเพิ่มขึ้น พื้นที่ของใบพัดส่วนหน้าหน้าของกังหันมีค่า
มากกว่าใบพัดส่วนหลัง จึงท าให้แรงต้านมีค่าสูงขึ้นมาก สังเกตจากการกระจายแรงดันกับพื้นที่ของใบพัด ที่แสดงใน 
Fig 11 (c) และ (d)  

อย่างไรก็ตามแรงต้านที่เกิดขึ้นใน Fig 10 (a) ที่มีใบพัดจ านวน 8 ใบ (ข้างละ 4 ใบพัด) ที่ความลึกของกังหัน
จุ่มลงน้ าที่ D = 0.46 m จะให้ค่าแรงต้านของกังหันรวมมีค่าสูงที่สุด เนื่องจากเป็นความลึกที่ท าให้พื้นที่หน้าตัดของ
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ใบพัดรับแรงดันของน้ าได้เต็มใบทั้งสองใบพร้อมกัน และเป็นองศาที่แรงกระท ากับพื้นที่ที่ตั้งฉากของใบพัดมากที่สุด 
ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการกระจายตัวของความดันใน Fig 11 (a) และ (b) 

เนื่องจากคลองส่งน้ าในจังหวัดเพชรบุรีเป็นคลองขนาดเล็ก ซึ่งมีความลึกและความเร็วของกระแสน้ า
ค่อนข้างต่ าดังนั้นกังหันที่มีความเหมาะสมกับสภาวะการไหลของคลองส่งน้ าของจังหวัดเพชรบุรีคือ กังหัน N = 8 
และที่ความลึก 0.46 m และความเร็วประมาณ 1.5 m/s 

 
Fig 10 Drag forces of turbine from various depth and water flow velocities 

 
Fig 11 Pressure contours of turbine  
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4. สรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้ เป็นการออกแบบกังหันด้วยวิธีจ าลองเชิงตัวเลข โดยใช้โปรแกรม Gambit และ Fluent เป็น

เครื่องมือในการออกแบบ เริ่มจากเปรียบเทียบรูปทรงด้วยค่าสัมประสิทธิ์แรงต้าน (CD) ของใบพัด ด้วยการสร้าง
รูปทรงของใบพัด 4 แบบมาเปรียบเทียบ ซึ่งได้รูปทรงถ้วยมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านสูงสุด (CD  1.35 ) ต่อมา ได้มี
การตรวจสอบจ านวนเมทช์เพื่อหาจ านวนที่เหมาะสม ( 500,000 cell) และการเปรียบเทียบเพื่อยืนยันแบบจ าลอง
ความปั่นป่วนการไหล ซึ่งแบบจ าลอง k-epsilon ให้ค่าที่ใกล้เคียงกับการทดสอบจริงมากที่สุด หลังจากนั้นได้น า
เงื่อนไขที่ได้ มาจ าลองเพื่อตรวจสอบพารามิเตอร์ที่มีผลกับแรงต้าน คือกังหันที่จ านวนใบพัด N = 8 และที่ความลึก 
0.46 m และความเร็วประมาณ 1.5 m/s จะมีความเหมาะสมกับสภาวะการไหลของคลองส่งน้ าของจังหวัดเพชรบุรี
มากที่สุด  
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การออกแบบแม่เหล็กหลักของระบบ NMR ด้วยแม่เหล็กถาวรรูปทรงกระบอก  
โดยใช้เทคนิค NMR-Mandhala  

NMR Main Magnet Design Using Cylindrical Permanent Magnet by  
Using NMR-Mandhala Technique. 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาและออกแบบสนามแม่เหล็กให้มีความสม่ าเสมอโดยใช้แม่เหล็กถาวร  
แบบทรงกระบอกเพื่อน าไปใช้ในระบบ NMR ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแม่เหล็ก NMR แบบเก่า และสามารถ
พกพาน าไปใช้ในเชิงการเกษตรได้ โดยเลือกศึกษาด้วยวิธีประจุและออกแบบตามเทคนิคการจัดเรียงไดโพล  
แบบ NMR-Mandhala ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีการปรับปรุงให้ความสม่ าเสมอของสนามดีขึ้นเฉพาะตามแนวแกนของ
แม่เหล็ก ขั้นตอนส าคัญคือต้องหาค่าแมกนีไทเซชันของแม่เหล็กถาวรด้วยการเปรียบเทียบระหว่างการวัดและ
ค านวณ ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 8.631×105 A/m โดยออกแบบให้แม่เหล็กจัดวางเป็นรูปวงแหวน โดยหนึ่งชุดประกอบ  
ไปด้วยแม่เหล็ก 8 ก้อน มีรัศมี 5 cm และสุดท้ายวางวงแหวนสองชุดต่อกัน สามารถค านวณหาค่าสนามแม่เหล็ก 
ที่จุดกึ่งกลางได้ 386 mT  ความสม่ าเสมอสนามมีค่า 856 ppm ตามแนวแกน x ในช่วง ±5 mm นับจาก 
จุดศูนย์กลางของแม่เหล็ก  ซึ่งมีค่าเพียงพอกับการน าไปใช้สร้างเป็นแม่เหล็กหลักของระบบ NMR 

 
ค้าส้าคัญ : NMR   ไดโพล   แมกนีไทเซชนั   ความสม่ าเสมอสนาม   ppm 
 

Abstract 
This article aims to study and design a homogeneous magnetic field using cylindrical 

permanent magnets for NMR application. Advantage of permanent magnet over the traditional 
resistive magnet include lower operation cost and can be used as mobile NMR for outfield 
agriculture. The studying and design is based on the charge model and NMR-Mandhala technique 
for dipole placing. In this work, the field homogeneity was optimized only in the axis of the magnets. 
The important step is to determine magnetization of a permanent magnet by fitting the measured 
magnetic field to the mathematic model. The resulting magnetization is 8.631×105 A/m. Two 
magnets rings with radius of 5 cm, each ring constructed from 8 magnets was designed. The two 
rings are placed concatenation. The resulting magnetic field calculated by this model is 
approximately 386 mT and the field homogeneity is approximately 856 ppm along x-axis within 
range ±5 mm from magnet center. Homogeneity of the designed magnet is enough to be used as 
the main magnet of NMR system. 

Keywords : NMR, Dipole, Magnetization, Field Homogeneity, PPM 
 
 
  

mailto:mallika.pud@gmail.com


ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย คร้ังที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

279 

บทน้า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าสมัยก่อนมาก แต่ก็ยังกระจุกตัวอยู่แค่ภายในวงแคบๆ  

ซึ่งในทางด้านการเกษตร การวิจัย การวิเคราะห์ผล การวัดคุณภาพของผลผลิตยังคงไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจัง 
แต่ปัจจุบันก็ได้มีการพยายามน าเทคโนโลยีระดับสูงเช่น Nuclear Magnetic Resonance (NMR) หรือ Magnetic 
Resonance Imaging (MRI) มาช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
เช่น ได้มีการน าไปทดลองแยกแยะน้ ามันที่มีความบริสุทธิ์กับน้ ามันที่มีสิ่งเจือปนด้วยวิธี NMR relaxometry (Lu, 
2014)  

ในการออกแบบระบบ NMR เพื่อจะน าไปใช้พัฒนาทางด้านการเกษตรจ าเป็นที่จะต้องออกแบบให้มีราคา
ถูกและเคลื่อนที่ได้ ซึ่งในปัจจุบันมีความเป็นไปได้มากข้ึนเพราะได้มีการคิดค้นแม่เหล็กถาวรที่ให้สนามแม่เหล็กที่แรง 
ราคาถูก น้ าหนักเบา คือ NdFeB (นีโอไดเมียม) และ SmCo (ซัมมาเรียน ) ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการศึกษา 
เพื่อน าแม่เหล็กถาวรไปใช้ในการออกแบบและสร้างเป็นชุดแม่เหล็กของระบบมาโดยตลอด เมื่อปี ค.ศ.1995 เครื่อง 
NMR แบบพกพาเครื่องแรกที่ออกแบบให้เป็นแบบผิวสนามก็ถูกสร้างขึ้นโดยมีชื่อว่า NMR-MOUSE (Eidmann, 
1996) ระบบนี้มีความสามารถในการสร้างรูปแบบสนามส่งออกมาภายนอกและสามารถวัดสัญญาณ NMR  
เพียงน าสารตัวอย่างมาแตะที่บริเวณผิวของแม่เหล็กหลักเท่านั้น นอกจากนี้แม่เหล็กถาวรที่ราคาถูกในท้องตลาด  
ได้ถูกน ามาใช้ในการออกแบบเป็นแม่เหล็กหลักของระบบ NMR โดยเป็นชุดแม่เหล็กวงแหวนแบบสองวง แต่ละวง
ประกอบด้วยก้อนแม่เหล็กลูกบาศก์ขนาด 12×12×12 mm จ านวน 24 ก้อน รวมทั้งหมด 48 ก้อน ชุดโครง 
เป็นอลูมิเนียม ให้สนามแม่เหล็กสม่ าเสมอ 40 ppm ในบริเวณที่สนใจ5 mm3 (Hugon, 2010)  

ส าหรับงานนี้จะน าเสนอบางทฤษฎีส าหรับใช้ในการออกแบบสนามแม่เหล็กที่ได้มาจากชุดแม่เหล็กถาวร 
โดยให้สนามมีความสม่ าเสมอสูงส าหรับงาน NMR  อธิบายเทคนิคการหาค่าพารามิเตอร์ต่างๆจากการออกแบบ
แม่เหล็กหลักด้วยแม่เหล็กถาวร และแสดงผลค านวณหาค่าความสม่ าเสมอของสนามแม่เหล็กในบริเวณที่สนใจ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อออกแบบแม่เหล็กหลักของระบบ NMR ให้มีความสม่ าเสมอสูง 
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการด าเนินงานของระบบ NMR ลง และสามารถพกพาน าไปใช้ในเชิง 

การเกษตรได้ 
 

วิธีการวิจัย 
ตอนที่ 1 การค้านวณสนามแม่เหล็กถาวร (Weerachom, 2013) 

การค านวณสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรมีวิธีการค านวณอยู่ 2 วิธีหลัก คือวิธีกระแส (Current model)  
ซึ่งอาศัยหลักการของศักย์แม่เหล็กแบบเวกเตอร์ และวิธีประจุ (Charge model) ซึ่งอาศัยหลักการของศักย์แม่เหล็ก
แบบสเกลาร์ ในที่นี้จะเลือกใช้วิธีประจุ ในการค านวณสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรจะเริ่มจากการพิจารณา
สมการของแมกซ์เวลล์ ณ บริเวณที่กระแสเป็นศูนย์ ซึ่งจะได้เงื่อนไขเป็น 0 H


 A/m2 และ 0 B



Wb/m3  ซึ่งเป็นเพราะเคิรล์ของเกรเดียนท์ของฟังก์ชันก์สเกลาร์จะมีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้นสามารถที่จะเขียนสนาม
ความเข้มแม่ เหล็กในรูปของศักย์แม่ เหล็กแบบสเกลาร์ได้  (Magnetic scalar potential, 

m ) และด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่างสนามทั้งสองกับแมกนีไทเซชัน ( M


) รวมกับเงื่อนไขทั้งสองจะได้ Mm


   โดยที่ 

m  คือ ความหนาแน่นประจุแม่เหล็กยังผล ดังนั้นในกรณีของสนามแม่เหล็กนี้จะสามารถพิจารณาได้ในลักษณะ
เดียวกันกับกรณีสนามไฟฟ้า คือสนามแมกนีไทเซชันจะเกิดจากจุดประจุแม่เหล็กยังผล 

ถ้าเราสมมุติให้แมกนีไทเซชันมีค่าสม่ าเสมอภายในปริมาตรของแท่งแม่เหล็กจะท าให้ความหนาแน่นประจุ
แม่เหล็กยังผลมีค่าเป็นศูนย์ที่ภายในปริมาตรของแท่งแม่เหล็ก แต่ให้ประจุแม่เหล็กยังผลที่ผิวแท่งแม่เหล็กมีความ
สม่ าเสมอ ซึ่งจะได้ศักย์แม่เหล็กแบบสเกลาร์ของแท่งแม่เหล็กมีค่าเป็น 
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โดยที่ nˆ  คือ เวกเตอร์หนึ่งหน่วยตั้งฉากที่พุ่งออกจากผิวของแท่งแม่เหล็ก r
  คือ เวกเตอร์บอกต าแหน่งของจุด

สังเกตการณ์ และ r  คือ เวกเตอร์บอกต าแหน่งของเจ้าของสนาม คือแมกนีไทเซชัน  
สมมุติว่าก้อนแม่เหล็กเป็นแบบทรงกลมมีรัศมี a  มีแมกนีไทเซชันสม่ าเสมอชี้ไปในทิศ Z เมื่อพิจารณาว่าจะหาศักย์
แม่เหล็กแบบสเกลาร์ที่จุด P  ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแมกนีไทเซชันบนพื้นผิว ad และพื้นที่นี้มีมุมตัน (solid angle, d ) 
รองรับ จะได้ว่า 

    
2

0 cos
( , )

4
m

M a
r d

r r







  

     (2) 

ใช้ความสัมพันธ์จากการหาศักย์แม่เหล็กสเกลาร์ในระบบพิกัดทรงกลม ซึ่งจะได้ทฤษฏีที่เรียกว่า Addition theorem 
for spherical harmonics (Jackson, 1999) เพื่อช่วยในการแก้สมการให้ง่ายขึ้น ซึ่งท าให้ได้ค าตอบเป็น 
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สมการ (3) เป็นสมการที่ใช้หาศักย์แม่เหล็กแบบสเกลาร์ในรูปทั่วไป แต่ในการทดลองจะต้องวัดเป็นค่าสนามแม่เหล็ก 
ดังนั้นจึงต้องหาเป็นค่าสนามแม่เหล็กได้จาก ),(0  rB m


 และเมื่อพิจารณาจากความสัมพันธ์ของไดโพล

โมเมนต์ ( m ) กับแมกนีไทเซชันคือ Mam
 3

3

4


 
เราจะสามารถหาค่าสนามแม่เหล็กที่ ar  และก้อนแม่เหล็ก

เป็นแบบทรงกลมได้เป็น 
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     (4) 

แต่ถ้ากรณีก้อนแม่เหล็กไม่เป็นทรงกลมจะต้องคิดเป็น 
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     (5) 

สมการที่ (5) เป็นสมการรูปทั่วไปที่สามารถใช้หาค่าสนามแม่เหล็กได้จากไดโพลโมเมนต์ของก้อนแม่เหล็กรูปทรง
ทั่วไป 

 
ตอนที่ 2 การวัดค่าแมกนีไทเซชันของก้อนแม่เหล็กถาวรรูปทรงกระบอก 
 ในการออกแบบชุดแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรนั้นจ าเป็นที่จะต้องท าการวัดหาค่าแมกนีไทเซชันของก้อน
แม่เหล็กถาวรก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อความง่ายในการค านวณย้อนกลับเพื่อหาค่าแมกนีไทเซชันเราจะใช้สมการ (5) 
เพื่อหาค่าสนามแม่เหล็กตามแนวแกน Z เท่านั้น โดยในงานของเราจะเลือกใช้ก้อนแม่เหล็กถาวรเป็นรูปทรงกระบอก 
ดังรูปที่ 1  

เมื่อพิจารณาว่าไดโพลโมเมนต์ของก้อนแม่เหล็กจะมีทิศตามแนวแกน Z เท่านั้น เราจะได้สมการที่ใช้หาค่า
สนามแม่เหล็กของแมกนีไทเซชันส่วนบนของก้อนแม่เหล็กแบบทรงกระบอกเป็น 
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(b) 

(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 (a) แสดงองคป์ระกอบในการหาค่าสนามแม่เหล็ก และ (b) แสดงขนาดของก้อนแม่เหล็กแบบทรงกระบอก 
และในท านองเดียวกัน เราจะได้ค่าสนามแม่เหล็กของแมกนีไทเซชันส่วนล่างเป็น ( )downB z   ซึ่งจะสามารถหาค่า
สนามแม่เหล็กรวมที่จุดใดๆบนแกน Z ได้เป็น 

)()()( zBzBzB downUP


     (7) 

 
ท าการเปรียบเทียบค่าสนามแม่เหล็กที่ค านวณกับค่าที่ได้จากการทดลอง โดยต้องเป็นสนามแม่เหล็กที่วัดได้ 

ตามแนวแกน z เท่านั้น ในการทดลองใช้ Tesla meter ในการวัดค่าสนามแม่เหล็ก โดยเริ่มวัดจากที่ผิวก้อน
แม่เหล็ก (ก าหนดให้เป็นระยะ z=0)  ก้อนแม่เหล็กทรงกระบอกเป็นแม่เหล็กที่มีขายตามท้องตลาด มีขนาด 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 mm ยาว 50 mm ส่วนวิธีการค านวณได้ใช้โปรแกรม MathCad มาช่วยในการหาค่า
สนามแม่เหล็กจากสมการ (6) และ (7)  เมื่อปรับค่าแมกนีไทเซชันในการค านวณแล้วเปรียบเทียบค่าสนามที่ท าให้
กราฟข้อมูลทั้งสองทับกันพอดีได้ แสดงว่าสามารถหาค่าแมกนีไทเซชันของก้อนแม่เหล็กแบบทรงกระบอกที่ซื้อมานี้
ได้ ซึ่งหาค่าได้เป็น 8.631x105 A/m โดยได้ผลการเปรียบเทียบดังรูปที่ 2 

 

  BZ (mT)  

Z (cm) experiment 
calculatio

n 
0 485.00 485.05 
1 300.67 299.18 
2 182.67 171.94 
3 102.33 101.01 
4 65.33 62.65 
5 42.33 41.06 
6 29.33 28.23 
7 20.67 20.20 
8 15.00 14.93 

 

 
รูปที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคา่สนามแม่เหล็กตามแนวแกน Z จากการวัดด้วย Tesla meter และจากการค านวณ 

Compare between 

calculation and measurements
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Cylindrical permanent magnet 
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ตอนที่ 3 การออกแบบสนามแม่เหล็กหลักด้วยเทคนิค NMR-Mandhala  
ในการออกแบบสนามแม่เหล็กในบริเวณที่สนใจให้มีความสม่ าเสมอสูงนั้นได้มีการวิจัยกันมาอย่างยาวนาน 

ซึ่งในตอนแรกเน้นใช้ทิศของสนามให้มีทิศทางเดียวกับทิศของแมกนีไทเซชันซึ่งก็สร้างสนามแม่เหล็กให้สม่ าเสมอ  
สูงไม่ได้ในบริเวณกว้าง  จนในที่สุด Auber (1990) ก็สามารถออกแบบและสร้างแม่เหล็กที่มีความสม่ าเสมอสูง 
ในบริเวณกว้างได้ส าเร็จจากหลักการของ Halbach dipole ที่จะต้องจัดวางทิศของไดโพลโมเมนต์ให้ชี้ออกและชี้เข้า
จากจุดศูนย์กลาง และวางต่อกันเป็นลักษณะวงแหวน ซึ่งก็ได้มีคนน าเทคนิคนี้ไปพัฒนาชุดแม่เหล็กมาโดยตลอด 
ต่อมาการออกแบบการจัดเรียงไดโพลแบบ NMR-Mandhala ก็ได้ถูกคิดค้นขึ้น โดยจะออกแบบการจัดวางทิศของ 
ไดโพลให้เป็นไปตามรูปที่ 3 และต้องใช้จ านวนก้อนแม่เหล็กเป็นจ านวนคู่และสมมาตรเท่านั้น   

ดังนั้นเราจึงสนใจออกแบบแม่เหล็กตามเทคนิค NMR-Mandhala ซึ่งได้ศึกษาเทคนิคจากรายงานของ 
Soltner and Blumler (2004)  โดยเลือกใช้ก้อนแม่เหล็กแบบทรงกระบอกซึ่งไม่ค่อยมีคนใช้ในการออกแบบ จาก
หลักการการออกแบบชุดแม่เหล็กแบบ Mandhala จะต้องออกแบบให้มุมเอียงของแต่ละไดโพลขึ้นกับต าแหน่งของ
แต่ละก้อนโดยเทียบจากแกนอ้างอิง ซึ่งสุดท้ายจะได้สมการที่จะน าไปใช้ในการค านวณและออกแบบคือสมการ (8) 
โดยแม่เหล็กหลักที่ออกแบบเป็นไปตามรูปที่ 4 

   (8) 

โดย     (9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3  แสดงแม่เหล็กแบบต่างๆที่จัดวางเป็นวงแหวนตามทฤษฎี Halbach dipole ซึ่งจะท าให้สนามแม่เหล็กมี
ความสม่ าเสมอสูงในบริเวณภายในวงแหวน  (a) แม่เหล็กในอุดมคติ, (b) แม่เหล็กที่สร้างตาม (a), (c) แม่เหล็ก 
NMR-Mandhala แบบ 16 ส่วน, (d) แม่เหล็ก trapezoidal แบบ 8 ส่วน และ (e) wedge design 
 
ผลการวิจัย 
ผลการค้านวณส้าหรับชุดแม่เหล็กที่ออกแบบ  

ถ้าก าหนดให้ 
0M = 1000 และ n =8 ค่าสนามแม่เหล็กจากการจัดเรียงเป็นวงแหวนตามแบบแม่เหล็ก 

NMR-Mandhala จะให้ค่าเหมือนกับของ Soltner and Blumler โดยค่าสนามแม่เหล็กจะขึ้นกับจ านวนก้อน
แม่เหล็กและรูปทรงของก้อนแม่เหล็ก โดยจะมีค่าสนามแม่เหล็กลดลงเมื่อยิ่งเพิ่มจ านวนก้อนแม่เหล็กเข้าไป ที่เป็น

zz e
Rx

nRR
n

n

MxB ˆ
)()(

)())((sin

4

3
),(

2/5
22

322

0














2)
4

4
cos(2

)
4

4
sin(2)

2
sin()

2
cos(

)(







n

nnnn






ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย คร้ังที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

283 

เช่นนี้เป็นเพราะว่าพื้นผิวหน้าตัดของก้อนแม่เหล็กมีขนาดลงตามฟังก์ชันของ )(n  โดยลักษณะสนามแม่เหล็กตาม
แนวแกน x ที่ค านวณได้เป็นไปตามรูปที่ 5 (a)  
 

 
รูปที่  4  แสดงรูปชุดวงแหวนของแม่ เหล็กหลัก ซึ่ ง เป็นแม่ เหล็กถาวรทรงกระบอกจัดเรียงด้วยเทคนิค  
  NMR-Mandhala โดยก าหนดให้รัศมีวงแหวน R =5 cm และเลือกใช้จ านวนก้อนแม่เหล็กต่อชุดคือ n =8 
 

จากการออกแบบชุดวงแหวนหนึ่งชุดของแม่เหล็กหลักได้ก าหนดให้รัศมีวงแหวน R =5 cm เลือกใช้จ านวน
ก้อนแม่เหล็กต่อชุดเป็น n =8 และใช้ค่าแมกนีไทเซชันที่ได้จากการทดลอง M =8.631x105 A/m  จะสามารถ
ค านวณหาค่าสนามแม่เหล็กที่จุดกึ่งกลางได้เป็น 

ZB =337 mT และหาค่าความสม่ าเสมอสนามตามแนวแกน x

ในช่วง ±5 mm จากจุดกึ่งกลาง ได้ค่าความสม่ าเสมอสนามเท่ากับ 5,630 ppm  
ซึ่งเมื่อทดลองเพิ่มชุดแม่เหล็กถาวรเป็นสองชุดโดยน ามาวางต่อกันพบว่าค่าสนามแม่เหล็กจากทั้งสองวง

แหวนจะเสริมกันและให้ค่าสนามแม่เหล็กที่จุดกึ่งกลางเป็น 
ZB =386 mT และมีค่าความสม่ าเสมอสนามดีขึ้นเป็น 

856 ppm  มีลักษณะสนามตามรูปที่ 5 (b)  
 

 
 
รูปที่ 5 แสดงผลการค านวณลักษณะสนามแม่เหล็ก

ZB ตามแนวแกน x ของชุดแม่เหล็กหลัก โดย (a) ใช้ชุดวงแหวน 
          หนึ่งชุด และ (b) ใช้ชุดวงแหวนสองชุดวางต่อกัน 

(b) (a) 

  

(a) 

(b) 

x (m) 

x (m) 

Bz (T) 

Bz  (T) 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการออกแบบแม่เหล็กด้วยเทคนิค Mandhala ตามวิธีของ Soltner and Blumler  

โดยเลือกใช้ก้อนแม่เหล็กแบบทรงกระบอกมีค่า M =8.631x105 A/m ในขั้นตอนการออกแบบก าหนดรัศมีวงแหวน
R =5 cm เลือกใช้จ านวนก้อนแม่เหล็กต่อชุด n =8 และน าวงแหวนแม่เหล็กสองชุดมาต่อกัน สามารถหาค่า
สนามแม่เหล็กที่จุดกึ่งกลางได้ 

ZB =386 mT  ความสม่ าเสมอสนามตามแนวแกน x  ในช่วง ±5 mm จากจุด
กึ่งกลาง มีค่าเป็น 856 ppm  

ในการออกแบบแม่เหล็กตามแบบ Mandhala จะมีข้อดีคือเมื่อเพิ่มจ านวนก้อนแม่เหล็กจะไม่ส่งผลต่อค่า
ความสม่ าเสมอของสนามให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่มีผลต่อขนาดสนามแม่เหล็กที่จะลดลง เพราะว่าการเพิ่ม
จ านวนก้อนแม่เหล็กจะท าให้รัศมีวงแหวนเพิ่มข้ึน และข้อเสียของการออกแบบก็คือจะต้องก าหนดทิศของแมกนีไทเซ
ชันของก้อนแม่เหล็กถาวรทุกก้อนให้ถูกทิศตลอดเวลา  

จากผลการออกแบบจะสามารถน าไปใช้สร้างจริงได้และจะสามารถท าให้ความสม่ าเสมอดีขึ้นได้อีกโดยเพิ่ม
ชุดขดลวด shim เข้าไปเพื่อชดเชยสนามให้มีลักษณะเรียบมากกว่านี้ได้  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องการส ารวจและการออกแบบเส้นทางจักรยาน บางขุนเทียน – สมุทรสาคร นั้น  

จากสถิติพบว่า ประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้จักรยานทั่วประเทศ 2,250,000 คน แบ่งเป็น ผู้ใช้จักรยานในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 150,000 คน ผู้ใช้จักรยานในจังหวัดอื่น ๆ อีก 2,100,000 คน โดยในจ านวนนี้ มีผู้ใช้จักรยานเพื่อการ
เดินทางท่องเที่ยวมากถึง 260,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตามจักรยานเข้ามามีบทบาท 
ในบ้านเราในช่วง  2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะว่าทุกคนหันมาสนใจเรื่องของการออกก าลังกายมากขึ้น  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส ารวจข้อมูลความเร็วของรถบนถนนสายหลวงที่ 3423 และสายที่ 4008 เพื่อก าหนดจุดสตาร์ทที่เหมาะสม  
บนเส้นทาง บางขุนเทียน-สมุทรสาคร และมีวิธีการออกแบบเส้นทางโดยท าการส ารวจความเร็วรถของถนนหลวงสาย
ที่ 3423 และ สายที่ 4008 โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดความเร็ว Speed Detector โดยข้อมูลความเร็วของรถบน 
ท้องถนน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปหาความเร็วเฉลี่ย (Travel Mean Speed) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่าความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไตล์ (85th Percentile) และค่าความเร็วที่ 15 เปอร์เซ็นต์ไตล์ 
(15th Percentile) จากนั้นได้ท าการเก็บข้อมูลตามที่ก าหนด โดยการส ารวจและการออกแบบเส้นทางจักรยาน  
บางขุนเทียน – สมุทรสาคร โดยมีหลักวิธีการส ารวจจุดสตาร์ทที่เหมาะสม เช่น ต้องเป็นสถานที่ที่มีห้องน้ าบริการ  
มีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยมีระยะรวมทั้งสิน 25.6 กิโลเมตร แบ่งเป็น  7 จุดสตาร์ท  
 
ค้าส้าคัญ : จักรยาน  เดินทาง  ออกก าลังกาย 

 
Abstract 

The Current flow of cycling in Thailand is increasing, especially in the last 2-3 years making 
the bike business likely to grow rapidly in terms of the number of bike users and sales of it, 
including related accessories. Seen from the current cycling lovers exhibition of people in Bangkok 
turn to use a service of rail transportation system by some of the people riding a bike for their daily 
life travelling .The record show that there are 2,250,000 bike users in all over Thailand divided into 
area of Bangkok and nearby area are 150,000 bike users and in other province are 2,100,000 bike 
users, by in this figure they are using a bike for travelling up to 260,000 people and is increasing 
steadily. However, Objective is survey speed of highway 3423 and 4008. Find the start point on the 
bike way Bang Khun Thian - Samut Sakhon. By the used speed detector and analysis to travel mean 
speed, standard deviation, 85th percentile and 15th percentile. Find the start point such as place 
for toilet, place of attraction. The bike way has 25.6 kilometers and has 7 start points. 
 
Keywords : Bike, Travel, Exercise    
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บทน้า 
 กิจกรรมขับขี่จักรยานนี้จะมุ่งถึงครอบครัว หากพูดถึงปัญหาด้านครอบครัวในปัจจุบันมีมากข้ึนในสังคมไทย 
ซึ่งปัญหาต่างๆน ามาถึงการเกิดความแตกแยกภายในครอบครัวในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างภายในครอบครัว 
เริ่มเสื่อมถอยลงทุกวัน พ่อแม่ลูก เริ่มไม่ได้พูดคุยกันต่างคนต่างสนใจแต่ตัวเองหน้าที่ของตัวเองจนท าให้เกิดช่องว่าง
ของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว จนเกิดปัญหาต่างๆมากมายขึ้นภายในครอบครัว เพราะทุกคนไม่ได้ท าบทบาท
หน้าที่ของตัวเองภายในครอบครัวอย่างเต็มที่ พ่อแม่ละเลยการอบรมปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม รวมทั้ง  
การหล่อหลอมบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่พึงประสงค์แก่ลูก จนท าให้ลูกมีความก้าวร้าวไม่รู้จักกาลเทศะ  
ติดยาเสพติด ซึ่งน ามาถึงปัญหาต่างๆมากมายร่วมทั้งพ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะผลักภาระการอบรมดูแลลูกให้เป็นหน้าที่
ของสถาบันอ่ืนในสังคมมากขึ้น เช่น สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ เป็นต้น   จึงมีความสนใจที่จะท าการส ารวจ
และออกแบบเส้นทางจักรยานใหม่  ดังนั้นเราจึงท าการส ารวจเส้นทางสร้างทางจักรยานนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่าง พ่อ แม่ ลูก หรือ ญาติ ให้ได้ท ากิจกรรมและใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น  รวมถึง
การท ากิจกรรมเพื่อก่อให้เกิดความรักและสามัคคีในครอบครัว เราจึงเลือกเส้นทางเหมาะสมและมีความปลอดภัย
เพื่อรองรับการท ากิจกรรมต่างๆได้  โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุที่ตามมาเส้นทางนั้นคือ ถนนสายรองจากเส้น
พระราม  2 ถนนบางขุนเทียนเพราะมีการจราจรที่น้อยมาก และมีไหล่ทางสามารถสร้างทางปั่นจักรยานได้  ระหว่าง
ทางเต็มไปด้วยต้นไม้ทั้ง 2 ข้างทาง ถนนสาย 4008 และ3432 เป็นถนนที่ยังไม่พัฒนาถึงที่สุดจึงท าให้สามารถ
ออกแบบเลนส์จักรยานที่สมบูรณ์แบบเพิ่มเติมจากปัจจุบันได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นถนนสายลองจากถนนสายหลัก  
ที่ใช้วิ่งลงลงใต้พระราม 2 จึงท าให้ปริมาณรถมีปริมาณน้อยและในขณะเดียวกันรถก็ไม่สามารถใช้ความเร็วได้สูง
เพราะเนื่องจากมีท่อระบายน้ าตัดขวางถนนตลอดเส้นทาง จึงท าให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับการท ากิจกรรม
ร่วมกันของครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหายได้เกิดความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจกันมากขึ้น อีกทั้งยังมี
สถานที่ท่องเที่ยวให้แวะพักผ่อน ให้ความรู้ และยังมีสถานที่ให้ได้ท าบุญร่วมกันอีกมากมายเช่น วัดศาลพันท้าย  
นรสิงห์ หลักกิโลเมตรในทะเล จุดชมวิว และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ฯลฯ แล้วตลอดทั้งเส้นทางก็ยังมีร้านอาหาร  
ทะเล รวม ร้านขายของฝากต่างๆอีกมากมาย  
 

 
ภาพที่ 1 เส้นทางจักรยานบางขนุเทียนชายทะเล – สมุทรสาคร 

 
ทางจักรยานบางขุนเทียนชายทะเล – สมุทรสาครเป็นถนนทางหลวงหมายเลขที่ 4008 กับ 3432 มีระยะ

รวมทั้งสิ้น 25.6 กิโลเมตร เป็นทางราดยางขนาด 2 เลนจากนั้นจึงท าการส ารวจในเรื่องของความเร็วเพื่อที่จะมา
ออกแบบเส้นทางการปั่น โดยการออกแบบนั้นจะต้องอาศัยข้อมูลที่เป็นจริงเราจึงต้องลงพื้นที่ท าการส ารวจและหา
ปริมาณความเร็วเพื่อดูโอกาสและความเป็นไปได้ในการใช้ถนนเส้นนี้ปั่นจักรยาน   
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ภาพที ่2 ตัวอย่างถนนในพื้นที ่

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างการออกแบบถนนจักรยาน 

 
 วัตถุประสงค์ในการส ารวจและการออกแบบเส้นทางจักรยาน บางขุนเทียน-สมุทรสาคร เพื่อส ารวจข้อมูล
ความเร็วของรถบนถนนสายหลวงที่ 3423 และสายที่ 4008 เพื่อก าหนดจุดสตาร์ทที่เหมาะสมบนเส้นทาง  
บางขุนเทียน-สมุทรสาคร  

ให้การสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมปั่นทั้งยังสร้างสุขภาพกายและใจอีกด้วย การใช้เวลา
ว่างให้ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ควรละเลย จึงหวังว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างความสุขแก่ครอบครัว  
ในการปั่นจักรยานนั้นจะต้องมีที่พักดื่มน้ าหรือพักเหนื่อยในช่วงเวลานั้นนักปั่นจะต้องหาที่พักเพื่อท ากิจกรรมของ
ตัวเอง เราจึงมองเห็นเรื่องของการสร้างที่พักและที่จอดจักรยานเพื่อลองรับนักปั่นเพื่อให้นักปั่นได้ท ากิจกรรม 
ได้สะดวก ตัวอย่างการออกแบบที่พักและที่จอด  

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างแบบที่พัก และที่จอด 

วิธีการวิจัย 
 การส ารวจความเร็วรถของถนนหลวงสายที่ 3423 และ สายที่ 4008 โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดความเร็ว 
Speed Detector โดยข้อมูลความเร็วของรถบนท้องถนน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกน าไปหาความเร็วเฉลี่ย (Travel Mean 
Speed) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเร็วที่ 85 เปอร์เซ็นต์ไตล์ (85th Percentile) 
และค่าความเร็วที่ 15 เปอร์เซ็นต์ไตล์ (15th Percentile) จากนั้นได้ท าการเก็บข้อมูลตามที่ก าหนด โดยการส ารวจ
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และการออกแบบเส้นทางจักรยาน บางขุนเทียน – สมุทรสาคร โดยมีหลักวิธีการส ารวจจุดสตาร์ทที่เหมาะสม เช่น 
ต้องเป็นสถานที่ที่มีห้องน้ าบริการ มีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยมีระยะรวมทั้งสิน 25.6 กิโลเมตร 
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลวิจัยที่ได้จากการลงพื้นที่ส ารวจความเร็วรถของถนนหลวงสายที่ 3423 และ สายที่ 4008 โดยใช้
เครื่องมือตรวจวัดความเร็ว Speed Detector จะได้เป็นตารางดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงการส ารวจถนนหลวงสายที่ 3423  

การส้ารวจถนนหลวงสายที่ 3423 ในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. 

กลุ่ม
ความเร็ว 
(กม./ชม.) 

ความเร็วเฉลี่ย 
(v) 

ความถี่ (f) 

เปอร์เซ็นต์
ของการ

ส้ารวจในแต่
ละกลุ่ม 

ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
ของการ
ส้ารวจ
ทั งหมด 

fv fv2 

41-50  45.5 19 23.75 23.75 864.5 16425.5 
51-60  55.5 31 38.75 62.5 1720.5 53335.5 
61-70  65.5 21 26.25 88.75 1396.5 29326.5 
71-80  75.5 8 10 98.75 604 4832 
81-90  85.5 1 1.25 100 85.5 85.5 
 รวม 80 100  4671 104005 

   
  จากผลการส ารวจถนนหลวงสายที่ 3423 ในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. สามารถสรุปได้ว่ามีรถยนต์ที่ใช้
ถนนหลวงสายนี้อยู่ที่ 320 คันต่อชั่วโมง รถจักรยานยนต์อยู่ที่ 10 คันต่อชั่วโมง และรถบรรทุกอยู่ที่ 37 คันต่อชั่วโมง 
แล้วความเร็วเฉลี่ยของรถที่ใช้ถนนสายนี้อยู่ที่ 58.39 กม./ชม. และรถส่วนมากจะขับด้วยความเร็วอยู่ที่ 51 - 60 
กม./ชม. ซึ่งไม่เกินความเร็วที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าห้ามรถวิ่งเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  เหมาะแก่การที่จะสร้าง
ช่องทางของจักยาน เพราะมีรถวิ่งด้วยความเร็วที่พอเหมาะไม่อันตราย 
 
ตารางที่ 2 แสดงการส ารวจถนนหลวงสายที่ 4008 

จากผลการส้ารวจถนนหลวงสายที่ 4008 ในช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. 

กลุ่ม
ความเร็ว 
(กม./ชม.) 

ความเร็วเฉลี่ย 
(v) 

ความถี่ (f) 

เปอร์เซ็นต์
ของการ

ส้ารวจในแต่
ละกลุ่ม 

ผลรวม
เปอร์เซ็นต์
ของการ
ส้ารวจ
ทั งหมด 

fv fv2 

41-50  45.5 12 15 15 546 8190 
51-60  55.5 26 32.5 47.5 1443 37518 
61-70  65.5 25 31.5 95 1637.5 40937.5 
71-80  75.5 13 16.25 96.25 981.5 12759.5 
81-90  85.5 4 1.25 100 342 1368 
 รวม 80 100  4950 100773 
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  จากผลการส ารวจถนนหลวงสายที่ 4008 ในช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. สามารถสรุปได้ว่ามีรถยนต์ 
ที่ใช้ถนนหลวงสายนี้อยู่ที่ 404 คันต่อชั่วโมง รถจักรยานยนต์อยู่ที่ 112 คันต่อชั่วโมง และรถบรรทุกอยู่ที่ 37 คัน  
ต่อชั่วโมง แล้วความเร็วเฉลี่ยของรถที่ใช้ถนนสายนี้อยู่ที่ 61.88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และรถส่วนมา กจะขับ 
ด้วยความเร็วอยู่ที่ 51 - 60 กม./ชม. ซึ่งไม่เกินความเร็วที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าห้ามรถวิ่งเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
เหมาะแก่การที่จะสร้างช่องทางของจักยาน เพราะมีรถวิ่งด้วยความเร็วที่พอเหมาะไม่อันตรายเมื่อได้ทราบถึงปริมาณ
จราจรความเร็วและทราบถึงว่าถนนเส้นนี้มีการขับขี่ที่ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเป็นอัตราความเร็วที่ไม่เกิน
กฎหมายก าหนดแสดงว่าเส้นทางนี้เหมาะแก่การใช้เป็นเส้นทางในการสร้างถนนจักรยานได้ 

โดยการส ารวจและการออกแบบเส้นทางจักรยาน บางขุนเทียน – สมุทรสาคร โดยมีหลักวิธีการส ารวจ 
จุดสตาร์ทที่เหมาะสม เช่น ต้องเป็นสถานที่ที่มีห้องน้ าบริการ มีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยมีระยะรวมทั้งสิน 25.6 
กิโลเมตรแบ่งเป็น  7 จุดสตาร์ท 
 จุดสตาร์ทที่  1 เสน้บางขุนเทียนชายทะเลตรงข้ามร้านอาหารจ๊ะโอ๋ ซีฟู๊ด 
 จุดสตาร์ทที่  1 บางขุนเทียนทุกคนสามารถน ารถส่วนตัวมาจอดรถภายในที่บริ เวณศูนย์บริการ 
ได้สะดวกสบาย อีกทั้งยังมีห้องน้ า และร้านเซอร์วิสอุปกรณ์จักรยาน ก่อนปั่นหรือหลังปั่นทุกคนสามารถแวะทานข้าว
เติมพลัง ที่รายอาการริมถนนบางขุนเทียนได้ ที่มีรสชาติอร่อย สด สะอาด อีกด้วย บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วย
ธรรมชาติได้อารมณ์สุดๆ 
 จุดสตาร์ทที่  2 จุดชมปลาโลมา วังมัจฉานุ บางขุนเทียน 
 จุดชมปลาโลมา วังมัจฉานุ อยู่บริเวณปากอ่าวมหาชัย ต าบลโคกขาม เป็นสถานที่เต็มไปด้วยปลาโลมา 
โดยเฉพาะในช่วงที่ลมหนาวพัดเข้าสู่อ่าวไทย สายลม และน้ าเค็ม ได้พัดพาเอาฝูงปลาโลมาเข้ามาจ านวนมาก เป็นสิ่ง
ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เป็นอย่างยิ่ง ส าหรับผู้ได้พบเห็น จุดชมวิวบรรยากาศดี ทางเดินชมแข็งแรง ปลอดภัย เหมาะกับการ
ไปถ่ายรูปอัพลงโซเชียล และใกล้ๆกันยังเป็นที่ตั้งศาลมัจฉานุ ให้เราสักการะเจ้าพ่อเพื่อความเป็นศิริมงคลอีกด้วย 
 จุดสตาร์ทที่  3 ศาลพนัท้ายนรสงิห์ 
 อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ตั้งอยู่ต าบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยตั้งอยู่ ณ บริเวณ
สถานที่ซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์หัวเรือพระที่นั่งของพระเจ้าเสือหัก  ทั้งนี้ ได้มีการสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พันท้าย 
นรสิงห์ ท่านเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต จงรักภักดี ยิ่งชีพ ที่ศาลพันท้ายนรสิงห์นี้ ผู้คนนิยมมาขอพร ให้ประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งหลายคนก็ได้ผลตามนั้นจึงนิยมน ารูปปั้นไก่ และไม้พายเรือมาแก้บน เมื่อเยี่ยมชมในอุทยานเสร็จแล้ว 
บริเวณใกล้เคียงสามารถเยี่ยมชมหอพระ และศาลแม่ศรีนวล (ภรรยาของพันท้ายนรสิงห์)  
 จุดสตาร์ทที่  4 ป่าชายเลนบางขนุเทียน 
 พื้นที่ป่าชายเลนบางขุนเทียนมีบทบาทส าคัญในการป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง บรรยากาศรมรื่นของ
ทางเดิน ปกคลุมไปด้วยต้นแสมและโกงกาง โดยสะพานไม้จะทอดยาวออกไปในทะเลและที่สุดทางท าเป็นจุดชมวิว
ทะเล  โดยเมื่อมองออกไปในระยะไม่ไกลจะพบฝูงนกยางและนกนางนวลก าลังพักผ่อนและหาอาหารอยู่ บริเวณ 
แนวชายฝั่งเป็นจ านวนมาก ไม่น่าเชื่อว่าอยู่ใกล้จากเมืองกรุง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับกับบรรยากาศธรรมชาติสุดๆ 
 จุดสตาร์ทที่  5 ศนูย์แสดงพนัธุ์สตัว์น้ าสมุทรสาคร 
 ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ าสมุทรสาคร เป็นศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ าแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ บางขุนเทียน จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร จุดเด่นอย่างแรกเลย คือ รูปปั้น
ปลาวาฬบรูด้า สูง 17 เมตร  ภายใน จะมีการจัดแสดงปลาและสิ่งมีชีวิตทางทะเลต่างๆ อีกทั้ง ยังมีทางเดินอุโมงค์  
ใต้น้ าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กๆได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ทุกวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 13.00 น. ที่นี่ยังมีโชว์
จัดแสดงการให้อาหารปลาที่อุโมงค์อีกด้วย  เป็นสถานที่แห่งใหม่ที่ควรแวะไปเที่ยวที่ได้ทั้งความรู้ และได้ชมความ
สวยงามของปลาต่างๆ 
 จุดสตาร์ทที่  6 ทางแยกที่จะเข้าตัวเมืองกับทางที่จะไปวัดก าพรา้ 
 จุดสตาร์ทที่  6 นี้จะเป็นทางแยกที่จะเข้าไปที่ตัวเมืองสมุทรสาครหรือสามารถไปวัดก าพร้าหรืออีกชื่อคือ  
วัดก าพร้านั้นเอง วัดศรีสุทธาราม(วัดก าพร้า) ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัด
คณะสงฆ์มหานิกาย อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ เป็น
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อาคารไม้ หอสวดมนต์ เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างเมื่อ ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง เป็น
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบ าเพ็ญกุศล สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจ าอุโบสถ 
1 องค์ พร้อมพระโมคคัลลาน์ – พระสารีบุตร พระพุทธรูป 2 องค์ มีนามว่าหลวงพ่อด า และหลวงพ่อแดง นอกจากนี้
มีพระศรีอริยเมตตรัย  
 จุดสตาร์ทที่ 7 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 
 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร หรือเจ้าพ่อวิเชียรโชติ สร้างขึ้นแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2530 มีลักษณะ 
เป็นอาคารแบบเก๋งจีน ตั้งอยู่ ใกล้ ๆ กับป้อมวิเชียรโชฎก ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนเคารพ  
นับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประมงในจังหวัด โดยก่อนออกเรือเพื่อไปหาปลาทุกครั้งชาวประมงจะต้องไป
ท าพิธีสักการะบูชา และจุดประทัดบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล  
 ภายในศาลเจ้า เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อวิเชียรโชติ  แกะสลักด้วยไม้โพธิ์ มีลักษณะคล้ายองค์พระสยาม
เทวาธิราช อยู่ในท่าประทับยืนบนเกี้ยว ซึ่งแกะสลักลวดลายงดงามเป็นอย่างมาก แล้วปิดทองค าเปลวบริสุทธิ์ทับไป
อีกชั้นหนึ่ง มีความสูงประมาณ 1 ศอกเศษ นอกจากนี้แล้ว ภายในยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อ่ืน ๆ อีกหลายองค์ เช่น 
พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร องค์จตุคาม-รามเทพ พระสังกัจจายน์ หลวงปู่ทวด เป็นต้น 
 ส่วนรอบ ๆ ด้านของศาลเจ้า บริเวณด้านหน้าและด้านข้าง เป็นลานจอดรถขนาดใหญ่ริมแม่น้ า มีท่าเรือ
ข้ามฟากไปยังท่าฉลอง มีภัตตาคารริมน้ าสูงหลายชั้น ท าให้ผู้มารับประทานอาหารสามารถนั่งชมวิวสวย ๆ ของเมือง
สมุทรสาครได้ นอกจากนี้ ใกล้ ๆ บริเวณนี้ ยังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ให้ผู้คนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจ และหากเดิน
ทะลุไปทางด้านหลังของศาลเจ้า จะพบสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เช่น เสาหลักเมืองสมุทรสาคร เสาหลักเมือง 
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ในซุ้มทรงจตุรมุขยอดปรางค์บนฐานสูงขึ้นไปมีบนัไดทางขึ้น-ลง 3 ด้าน แล้วยังมี 
ศาลพระสังกัจจายน์ ที่ตั้งอยู่ด้านหลังของเสาหลักเมืองอีกที ให้คนได้ไปไหว้บูชากัน 

รูปที่ 7 จุดสตาร์ท 7 จุด 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการส ารวจถนนหลวงสายที่ 3423 ในช่วงเวลา 12.00 - 13.00 น. สามารถสรุปได้ว่ามีรถยนต์ที่ใช้
ถนนหลวงสายนี้อยู่ที่ 320 คันต่อชั่วโมง รถจักรยานยนต์อยู่ที่ 10 คันต่อชั่วโมง และรถบรรทุกอยู่ที่ 37 คันต่อชั่วโมง 
แล้วความเร็วเฉลี่ยของรถที่ใช้ถนนสายนี้อยู่ที่ 58.39 กม./ชม. และรถส่วนมากจะขับด้วยความเร็วอยู่ที่ 51 - 60 
กม./ชม. ซึ่งไม่เกินความเร็วที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าห้ามรถวิ่งเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  เหมาะแก่การที่จะสร้าง
ช่องทางของจักยาน เพราะมีรถวิ่งด้วยความเร็วที่พอเหมาะไม่อันตราย 

จากผลการส ารวจถนนหลวงสายที่ 4008 ในช่วงเวลา 17.00 - 18.00 น. สามารถสรุปได้ว่ามีรถยนต์ที่ใช้
ถนนหลวงสายนี้อยู่ที่ 404 คันต่อชั่วโมง รถจักรยานยนต์อยู่ที่ 112 คันต่อชั่วโมง และรถบรรทุกอยู่ที่ 37 คันต่อ
ชั่วโมง แล้วความเร็วเฉลี่ยของรถที่ใช้ถนนสายนี้อยู่ที่ 61.88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และรถส่วนมากจะขับด้วยความเร็ว
อยู่ที่  51 - 60 กม./ชม. ซึ่งไม่เกินความเร็วที่กฎหมายก าหนดไว้ว่าห้ามรถวิ่งเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง   
เหมาะแก่การที่จะสร้างช่องทางของจักยาน เพราะมีรถวิ่งด้วยความเร็วที่พอเหมาะไม่อันตรายเมื่อได้ทราบถึงปริมาน
จราจรความเร็วและทราบถึงว่าถนนเส้นนี้มีการขับขี่ที่ไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเป็นอัตราความเร็วที่ไม่เกิน
กฎหมายก าหนดแสดงว่าเส้นทางนี้เหมาะแก่การใช้เป็นเส้นทางในการสร้างถนนจักรยานได้ 

โดยการส ารวจและการออกแบบเส้นทางจักรยาน บางขุนเทียน – สมุทรสาคร โดยมีหลักวิธีการส ารวจจุด
สตาร์ทที่เหมาะสม เช่น ต้องเป็นสถานที่ที่มีห้องน้ าบริการ มีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ โดยมีระยะรวมทั้งสิน 25.6 
กิโลเมตรแบ่งเป็น  7 จุดสตาร์ท 
 จุดสตาร์ทที่  1 เสน้บางขุนเทียนชายทะเลตรงข้ามร้านอาหารจ๊ะโอ๋ ซีฟู๊ด 
 จุดสตาร์ทที่  2 จุดชมปลาโลมา วังมัจฉานุ บางขุนเทียน 
 จุดสตาร์ทที่  3 ศาลพันท้ายนรสิงห์ 
 จุดสตาร์ทที่  4 ป่าชายเลนบางขุนเทียน 
 จุดสตาร์ทที่  5 ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ าสมุทรสาคร 
 จุดสตาร์ทที่  6 ทางแยกที่จะเข้าตัวเมืองกับทางที่จะไปวัดก าพร้า 
 จุดสตาร์ทที่ 7 ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูก โดยใช้เทคนิคเอกซเรย์
ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน (EDXRF) และเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูก  
ก่อนและหลังมีการใช้พืชบ าบัด โดยศึกษาตัวอย่างดินจากแปลงเพาะปลูกพืชผักในเขตพื้นที่ชุมชน ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 20 ตัวอย่าง จากนั้นได้น าดินที่ตรวจพบปริมาณโลหะหนักสูงสุดมาท าการ
ทดลองปรับปรุงคุณภาพ โดยการปลูกพืชต้นทานตะวัน ท าการทดลองโดยแบ่งเป็น 3 แปลงทดลอง จากผล 
การทดลองพบว่า มีการตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักในดินเพาะปลูกทุกสารตัวอย่าง ซึ่งชนิดของธาตุโลหะหนัก 
ที่พบมีอยู่ 2 ชนิด คือ สังกะสี และทองแดง เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการปนเปื้อนโลหะหนักของกรมพัฒนา
ที่ดินที่ได้ก าหนดไว้ พบว่าปริมาณโลหะหนักที่ตรวจพบนั้นมีค่าเกินกว่ามาตรฐานมากถึง 28 เท่า โดยค่าการปนเปื้อน
โลหะหนักสูงสุดคือ Zn และ Cu มีค่าเท่ากับ 2480 mg/kg และ 1630 mg/kg ตามล าดับ และเมื่อปลูกต้นทานตะวนั
ส าหรับใช้เป็นพืชบ าบัด พบว่า ปริมาณ Zn และ Cu ของแปลงทดลองทั้งสาม 3 แปลงมีค่าลดลง โดยปริมาณ Zn 
ลดลงจาก 1090 mg/kg  เหลือ 1510 , 1550 และ 1610 mg/kg  และปริมาณ Cu ลดลงจาก 1090 mg/kg   
เหลือ 770 810 และ 900  ดังนั้นเทคนิค EDXRF สามารถวัดปริมาณโลหะหนักในดิน และต้นทานตะวันสามารถใช้
เป็นพืชบ าบัดในการดูดซึมโลหะหนักได้ 

 
ค้าส้าคัญ : การปนเปื้อนโลหะหนัก  เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน การใช้พืชบ าบัด    

 
Abstract 

The purpose of this research aimed to analyze the heavy metal contamination in 
cultivation soils by using energy dispersive X-ray fluorescence spectrometry (EDXRF). In addition, 
the comparison of heavy metal contamination in cultivation soils before and after treatment by 
plant was also studied.  The 20 samples were collected from the vegetable garden in the Takhong 
Kao community of Muang district, Nakhon Ratchasima Province. The cultivation soils that contained 
maximum heavy metal were treated by using sunflower therapy planting. Results of the 
experimental found that the heavy metal contaminants were detected in all sample. The main 
heavy metal contaminants were Zinc (Zn) and copper (Cu). When compared to the standard that 
states by Land Development Department found that the heavy metal contents in cultivation soils 
were higher than the standard criteria up to 28 times. The highest content of Zn and Cu were 2480 
mg/kg and 1630 mg/kg, respectively. When the contaminated soils treated by sunflower planting 
with tree sample, it was found that Zn contents were decreased from 2080 to 1510 1550 and 1610, 
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while Cu contents were decreased from 1090 to 1510 1550 and 1610. Thus, sunflower can be used 
as a therapy plant in contaminated soils by absorbing the heavy metal. 

 
Keywords  :  Heavy Metals Contamination, EDXRF, Phytoremediation 
 
บทน้า 

ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ซึ่งปุ๋ย
วิทยาศาสตร์หรือปุ๋ยเคมี ยาก าจัดวัชพืช ศัตรูพืช ถูกน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการเกษตร หากมีการใช้ 
อย่างไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดโทษต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมต่างๆ สารเคมีเพื่อการเกษตรเหล่านี้เป็นตัวการ
ส าคัญที่ท าลายทรัพยากรดินท าให้คุณภาพดินเสื่อมและยังท าให้เกิดการสะสมของสารต่างๆ โดยเฉพาะโลหะหนัก  
ซึ่งความเป็นพิษของโลหะหนักเมื่อเข้าไปในสิ่งมีชีวิตจะไปรบกวนการท างานของเซลล์โดยยับยั้งการท างาน  
ของเอนไซม์บางชนิด และเมื่อโลหะหนักสะสมอยู่ในร่างกายจนถึงระดับหนึ่งก็จะแสดงอาการออกมาให้เห็น  เช่น  
ท าให้เซลล์ตาย เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการท างานของเซลล์ เป็นตัวการท าให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม
โดยท าความเสียหายต่อโครโมโซม และอาจเป็นตัวการท าให้เกิดมะเร็งได้ (วรวี และวรรธณศักดิ์ ,2556) 

โดยเทคนิคที่นิยมวิเคราะห์โลหะหนักคือ อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี (Atomic Absorption 
Spectroscopy; AAS) และ อะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรสโกปี (Atomic Emission Spectroscopy; AES) ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์การดูดกลืนแสง และการปล่อยแสงของอะตอมโลหะอิสระ Inductively Coupled Plasma-Atomic 
Emission Spectrometry (ICP-AES) หรือ Inductively Coupled Plasma with Mass Spectrometer (ICP-MS) 
(Antoanet E, .,2010)   เป็นต้น ส าหรับเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive 
X- Ray Fluorescence Spectrometer; EDXRF) เป็นเทคนิคที่นิยมใช้วิเคราะห์โลหะหนักกันอย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากเทคนิคนี้สามารถวิเคราะห์ธาตุทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้าน
ชีววิทยา ด้านการแพทย์ งานด้านอุตสาหกรรม ข้อดีคือ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งของแข็ง ของเหลว และที่เป็นผง  
เป็นการทดลองแบบไม่ท าลายตัวอย่าง มีการเตรียมตัวอย่างเพียงเล็กน้อย และวิเคราะห์ได้รวดเร็ว  

วิธีการก าจัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในดินมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น การสกัดตัวท าละลาย การเผาไหม้ 
การระเหย การดูดซับโดยใช้ความร้อน หรือการใช้วิธีทางชีวภาพ แต่วิธีดังกล่าวอาจจะสามารถกระท าได้ยาก และมี
ต้นทุนสูงส าหรับเกษตรกร จึงได้มีการศึกษาหาวิธีบ าบัดโลหะหนักในดินที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและเป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อมและกระบวนการที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือ การปลูกพืชเพื่อดึงดูดโลหะหนักหรือเรียกว่าการใช้พืชบ าบัด 
(Phytoremediation) โดยพืชที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการบ าบัดโลหะหนัก ได้แก่ พืชจ าพวกข้าวโอ๊ต ข้าวบาเลย์ 
ทานตะวัน หญ้าและอ่ืนๆ (ดวงกมล และชมพูนุท ,2556) ในการศึกษานี้ได้เลือกใช้พืชทานตะวันในการบ าบัดโลหะ
หนักในดิน เนื่องจากทานตะวันเป็นพืชที่ปรับสภาพเข้ากับเขตร้อนได้ดี สามารถเกิดกับชนิดของดินได้หลายชนิด 
ผลผลิตของเมล็ดทานตะวันสามารถน าไปแปรรูปเป็นน้ ามันและอาหารต่างๆได้ 

จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาปริมาณโลหะหนักที่สะสมอยู่ในดินเพาะปลูกของแปลงผัก
เกษตรกรที่มีแนวโน้มมาจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืช สารก าจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมีของเกษตรกร และการศึกษานี้ 
ได้ท าการทดลองปรับปรุงดินโดยการใช้พืชบ าบัด คือต้นพืชทานตะวัน เพื่อลดค่าปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนัก 
ให้น้อยลง 
 
วิธีการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัยได้แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก โดยใช้เทคนิค
เอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน และส่วนของการบ าบัดโลหะหนักในดินโดยปลูกพืชทานตะวัน มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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1. การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูก โดยใช้เทคนิค EDXRF 
งานวิจัยนี้ได้เลือกตัวอย่างดินจากแปลงผักของเกษตรกรที่เพาะปลูกในบริเวณชุมชนตะคลองเก่า อ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา ดังภาพที่ 1 เนื่องจากชุมชนตะคลองเก่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ า การท าการเกษตร การปลูกพืชผัก
ค้าขายจึงเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนมาช้านาน ขณะที่ปัจจุบันเศรษฐกิจในจังหวัดนครราชสีมาได้เจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีอาคารสิ่งก่อสร้างมากข้ึนอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสิบปีที่ผ่านมา แต่เกษตรกรบางส่วนยังคง
ปลูกผักค้าขายเช่นเดิม ซึ่งชนิดของผักที่ปลูกคือ ผักคะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน และ หอมแดงเป็นต้น  จึงมีแนวโน้มใน
การใช้สารก าจัดศัตรูพืช สารก าจัดวัชพืช และปุ๋ยเคมีของเกษตรกร  โดยการเก็บตัวอย่างดินมีรายละเอียดดังนี้ 

1. 1 เก็บตัวอย่างดินจากแปลงเพาะปลกู ทั้งหมดจ านวน 20 ตัวอย่าง จากแปลงผักทั้งหมด 4 แปลงๆละ 5 จุด 
แต่ละจุดขุดลึกลงไปประมาณ 10-15 เซนติเมตร เนื่องจากแปลงผักของเกษตรกรแบ่งเป็น 2 พื้นที่ผู้วิจัยได้ก าหนด
หมายเลขของแต่ละแปลงผักที่อยู่ใกล้กันดังต่อไปนี้ 

แปลงที่ 1(ตัวอย่างดิน A1-A5) และ แปลงที่ 2 (ตัวอย่างดิน A6-A10)  
         แปลงที่ 3 (ตัวอย่างดิน B1-B5) และ แปลงที่ 4  (ตัวอย่างดิน B6-B10) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 พื้นที่เก็บตัวอย่างดิน ชุมชนตะคลองเก่า อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
 
 

แปลงที่ นครราชสีมา .เมือง จ .ต าบลหวัทะเล อ 2 แปลงที่  ต าบลหวัทะเล 2อนครราชสีมา .เมือง จ . แปลงที่ นครราชสีมา .เมือง จ .ต าบลหวัทะเล อ 2 แปลงที่ นครราชสีมา .เมือง จ .ต าบลหวัทะเล อ 2 

แปลงที่ ชุมชนวัดท่าตะโก หลัง 3
 ห้างThe mall และ Terminal21 

แปลงที่ 4 ชุมชนวัดท่าตะโก หลัง
ห้าง The mall และ Terminal21 

ชุมชนตะคลองเก่า อ. เมือง จ. นครราชสีมา B6-B10 

B1-B5 
 

A1-A5 
 

A6-A10 
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1.2 น าตัวอย่างไปผึ่งแดดให้แห้ง จากนั้นน าดินที่แห้งแล้วมาบดให้ละเอียด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2 
มิลลิเมตร แล้วน าสารตัวอย่างที่เตรียมไว้มาวิเคราะห์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์แบบกระจายพลังงาน 
EDXRF ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น EDX-LE 

1.3 น าค่าปริมาณโลหะหนักที่วิเคราะห์ได้ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพดินของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงลักษณะของ (1) การตากดินให้แห้ง  (2) การบดดินให้ละเอียด     
(3) ร่อนดินผา่นตระแกรงขนาด 2 mm  (4) การวิเคราะห์ด้วยเคร่ือง EDXRF 

 
2. การเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักในดินก่อนมีการใช้พืชบ้าบัดกับดินหลังมีการใช้พืชบ้าบัด 

 2.1 เลือกดินจากแปลงที่ตรวจพบโลหะหนักเฉลี่ยสูงสุดจากข้อที่ 1 คือแปลงที่ 1(A1-A5) มาบ าบัดโลหะหนัก
โดยปลูกพืชทานตะวัน พันธุ์พื้นบ้าน โดยก่อนท าการเตรียมแปลงเพาะปลูกได้วิเคราะห์โลหะหนักเป็นค่าเริ่มต้นอีก
คร้ัง 
 2.2 แปลงเพาะปลูกทดลองส าหรับปรับปรุงคุณภาพดินมีขนาด 90 x 100 x 30 เซนติเมตร ปูพื้นและขอบ
แปลงดินเพาะปลูกด้วยพลาสติก  จ านวน 3 แปลง จากนั้นน าต้นทานตะวันลงปลูกด้วยระยะต้นห่างกัน 15 
เซนติเมตร รดน้ าวันละ 2 ครั้ง เมื่อครบ 60 วัน น าดินจากแปลงทดลองทั้ง 3 แปลง ไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ
หนักด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรเมตรีแบบกระจายพลังงาน 

2.3 น าค่าปริมาณโลหะหนักที่วิเคราะห์ได้ไปเปรียบเทียบหาความแตกต่างของปริมาณโลหะหนักในดินก่อน
ปลูกกับหลังปลูกต้นทานตะวัน 
 
ผลการวิจัย 
       1. ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูก โดยใช้เทคนิค EDXRF 
  จากผลการวิเคราะห์ธาตุในสารตัวอย่าง พบว่าสารตัวอย่างทั้ง 20 ตัวอย่าง มีชนิดและปริมาณของธาตุที่
แตกต่างกัน ตัวอย่าง เช่น ธาตุ ซิลิกอน (Si) เหล็ก (Fe) อลูมิเนียม (Al) โพแทสเซียม (K) ไทเทเนียม (Ti) สังกะสี 

(Zn) ทองแดง (Cu) สตรอนเชียม (Sr) วาเนเดียม (V) และ รูบิเดียม (Rd) เป็นต้น ส าหรับธาตุที่เป็นธาตุโลหะหนัก 
พบอยู่  2 ชนิดคือ Zn และ Cu  ของแปลงเพาะปลูกทั้งหมดจ านวน 4 แปลง ดังตารางที่ 1 และ 2  ตามล าดับ  
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ตารางที่ 1 ปริมาณธาตุโลหะหนัก Zn ที่ตรวจพบในสารตัวอย่าง A1 – A10 และ B1 – B10 ในหน่วยมิลลิกรัม 
        ต่อกิโลกรัม 
 

ปริมาณธาตุ Zn ที่ตรวจพบในแปลงเพาะปลูก  (mg/kg) 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

1550 2480 1190 920 820 1400 960 1170 1380 1160 
เฉลี่ย 1392 เฉลี่ย 1214 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 
1220 1150 1190 710 460 650 840 1320 2300 1220 

เฉลี่ย 946 เฉลี่ย 1226 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุโลหะหนัก Cu ที่ตรวจพบในสารตัวอย่าง A1 – A10 และ B1 – B10 ในหน่วยมิลลิกรัม 
       ต่อกิโลกรัม 
 

ปริมาณธาตุ Cu ที่ตรวจพบในแปลงเพาะปลูก (mg/kg) 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

1140 1120 1170 1120 1200 1420 1030 1180 1180 1250 
เฉลี่ย 1150 เฉลี่ย  1212  

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 
1090 1060 1130 1040 1040 1150 1190 1360 1140 1630 

เฉลี่ย  1072  เฉลี่ย  1294  
 
 จากการวิเคราะห์โลหะหนักที่ตรวจพบมีปริมาณแตกต่างกัน โดยธาตุโลหะหนัก Zn มีค่าตั้งแต่  460-2480 
mg/kg และธาตุโลหะหนัก Cu มีค่าตั้งแต่ 1030 -1630 mg/kg 
 เมื่อน าค่าปริมาณของธาตุ Zn และ Cu ที่ตรวจพบในดินเพาะปลูกมาเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักกับค่า
มาตรฐานการปนเปื้อนโลหะหนักที่กรมพัฒนาที่ดินได้ระบุไว้ พบว่าสารตัวอย่างทั้ง 20 ตัวอย่าง มีการปนเปื้อน Zn 
และ Cu ในปริมาณที่เกินมาตรฐาน ซึ่งค่ามาตรฐานปริมาณ Zn และ Cu ของกรมพัฒนาที่ดินก าหนดไว้คือ 70 และ 
45 mg/kg ตามล าดับ แต่ปริมาณเฉลี่ยของ Zn ที่พบในแปลงเพาะปลูกที่ 1(A1-A6) มีค่าสูงสุด ซึ่งมากกว่าค่า
มาตรฐานประมาณ 20 เท่า และปริมาณเฉลี่ยของ Cu ที่พบในแปลงเพาะปลูกที่ 4(B6-B10) มีค่าสูงสุด ซึ่งมากกว่า
ค่ามาตรฐานประมาณ 28 เท่า ส่วนสารตัวอย่างที่มีค่า Zn น้อยที่สุดคือแปลงที่ 3 มีปริมาณเฉลี่ย 946 mg/kg มี
มากกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ประมาณ 13 เท่า  และสารตัวอย่างที่มีค่า Cu น้อยที่สุดคือแปลงที่ 3  มีปริมาณ
เฉลี่ย 1072 mg/kg มีมากกว่าค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ประมาณ 23 เท่า 
 
2. การเปรียบเทียบปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูกก่อนมีการใช้พืชบ้าบัดกับดินหลังมีการใช้พืช
บ้าบัด 
 ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในดินของแปลงเพาะปลูกทั้งหมด 4 แปลงพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้น
ผู้วิจัยได้เลือกปรับปรุงดินเพาะปลูกจากดินแปลงที่ 1 โดยใช้ต้นพืชทานตะวันเป็นพืชบ าบัดเป็นจ านวน 3 แปลง และ
เมื่อครบ 60 วัน ได้น าดินไปวิเคราะห์หาปริมาณของธาตุโลหะหนักในสารตัวอย่าง พบว่าปริมาณ Zn และ Cu มีค่า
ลดลงทั้ง 3 แปลง โดยอัตราการลดลงของธาตุทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งปริมาณของโลหะหนักทั้งสองของแปลง
ทดลองที่ 1 ลดลงมากที่สุด นั่นคือ ปริมาณ Zn ลดลงเป็น 1510  mg/kg คิดเป็น ร้อยละ 27  และปริมาณ Cu 
ลดลงเป็น 770 mg/kg  คิดเป็นร้อยละ 29  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในสารตัวอย่างที่มีการใช้ต้นทานตะวันในการบ าบัดดิน 
 

โลหะหนัก 
ปริมาณโลหะหนัก (mg/kg  ) 

ค่าเร่ิมต้น แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 แปลงที่ 3 
Zn  2080 1510 1550 1610 
Cu  1090 770 810 900 

 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพาะปลูก โดยใช้เทคนิค EDXRF 
 จากผลการทดลองวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพราะปลูกจ านวน 20 สารตัวอย่าง  
ตรวจพบการปนเปื้อนโลหะหนักทุกตัวอย่าง ซึ่งชนิดของธาตุโลหะหนักที่พบมีอยู่ 2 ชนิด คือ Zn และ Cu เมื่อน าค่า
ปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กรมพัฒนาที่ดินได้ก าหนดไว้  พบว่าปริมาณ 
การปนเปื้อนของ Zn ที่มีค่าสูงสุด คือแปลงเพาะปลูกที่ 1 ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 28 เท่า และปริมาณ 
การปนเปื้อนของ Cu ที่มีค่าสูงสุด คือแปลงเพาะปลูกที่ 4 มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานประมาณ 23 เท่า  
 อย่างไรก็ดีตามเอกสารระดับเกณฑ์พื้นฐานของโลหะหนักในดินและค่าสูงสุดของโลหะหนักของกรมวิชาการ
เกษตร (กรมวิชาการเกษตร) ได้ก าหนดปริมาณโลหะหนักในดิน คือ Zn และ Cu เท่ากับ 3000 และ 900 mg/kg  
ซึ่งเป็นค่าที่ยอมให้มีได้ในกากตะกอนที่จะน าไปใช้ในการเกษตร ดังนั้นจึงท าให้ดินในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร
ดังกล่าวยังไม่วิกฤติ และสามารถท าการเกษตรต่อไปได้ 
 นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนในดินเพราะปลูก หลังมีการปลูกพืชทานตะวัน 
เป็นระยะเวลา 60 วัน ยังพบว่าแปลงทดลองตัวอย่างทั้ง 3 แปลงมีค่าปริมาณโลหะหนัก Zn และ Cu ลดลงโดย 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญ   แสดงว่าต้นทานตะวันใช้เป็นพืชบ าบัด มีความสามารถในการดูดซึมธาตุโลหะ
หนักได้ (ดวงกมล และชมพูนุท ,2556)  
 
ข้อเสนอแนะส้าหรับการใช้เทคนิค EDXRF 
 ปกติการวิเคราะห์โลหะหนักทีป่นเปื้อนในดนิ จะนิยมใช้เทคนิค AAS เนื่องจากเป็นวิธทีี่มาตรฐาน ให้ผลการ
วิเคราะห์มีความแม่นย า เมื่อเทียบกับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค x-ray fluorescence spectrometry (XRF) จะต้อง
ใช้ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้เคร่ืองมือชนิดนี้ ข้อดีของการใช้เทคนิค XRF นี้คือ ขั้นตอนการ
วิเคราะห์เป็นเทคนิคแบบไม่ท าลายตัวอย่าง (Non-destructive testing) การเตรียมตัวอย่างจึงเป็นเพียงการท าให้
ตัวอย่างอยู่ในสภาพที่สะดวกต่อการวิเคราะห์เท่านั้น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของตัวอย่าง ส่งผลให้
สามารถวิเคราะห์ซ้ าได้หลายครัง้และเหมาะสมกบัตัวอย่างที่มีปริมาณน้อยและจ านวนตัวอย่างมาก สามารถท าการ
วิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและประหยัด (Ene A. Et al., 2011) แต่อย่างไรก็ดีการวิเคราะห์ปรมิาณด้วยเทคนิค XRF  
มีขีดจ ากัดในการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ระดับ ppm การเตรียมตัวอย่างส าหรับใช้วิเคราะห์ ควรจะร่อนตัวอย่าง 
ให้มีขนาดเล็กกว่า 20 มิลลิเมตรเพื่อลดปัญหา particle size effect และเทคนีส้ามารถวิเคราะห์โลหะหนักได้ในกรณี
ที่ธาตุมีความเข้มข้นสงู ทัง้นี้มหีลายงานวิจัยทีพ่บวา่การวิเคราะห์โลหะหนักในดินด้วยเทคนิค AAS และ XRF  
ให้ผลการทดลองที่สอดคล้องไปในทางเดียวกัน (Tanja R. and Dermot D., 2009)  
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ในการทดสอบสารตัวอย่าง 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณดีบุกที่มีผลต่อสมบัติทางเสียงของชิ้นงาน 

ทองสัมฤทธิ์ ในการศึกษาครั้งนี้ได้เตรียมโลหะผสม 5 ส่วนผสม ได้แก่ Cu ร้อยละ 90 โดยน้ าหนัก : Sn ร้อยละ 10 
โดยน้ าหนัก, Cu ร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก : Sn ร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก, Cu ร้อยละ 80 โดยน้ าหนัก : Sn ร้อยละ 20 
โดยน้ าหนัก, Cu ร้อยละ 75 โดยน้ าหนัก : Sn ร้อยละ 25 โดยน้ าหนัก และ Cu ร้อยละ 70 โดยน้ าหนัก : Sn ร้อยละ 
30 โดยน้ าหนัก โดยกระบวนการหล่อในแม่พิมพ์แบบถาวร น ามาวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี วิเคราะห์โครงสร้าง
จุลภาค ทดสอบความแข็ง และทดสอบเสียง พบว่าโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานทุกชิ้นประกอบด้วยเฟส α และ 
เฟสยูเทคตอย (α+δ) ในการทดสอบเสียงพบว่าชิ้นงานที่ให้ค่าความค้างยาวของเสียงที่เกิดการกระทบนานที่สุด 
เกิดบนชิ้นงานร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก : ดีบุกร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก และความดังของเสียงกังวานเพิ่มขึ้น 
เมื่อลดปริมาณดีบุกน้อยลง  

 
ค้าส้าคัญ  : ทองสัมฤทธิ์  สมบตัิทางเสียง  กระบวนการหล่อ  

 
Abstract 

The objective of this research is to study the effect of tin content on acoustic properties 
of bronze specimens. For this study, five different compositions of bronze specimens, Cu 90 percent 
by weight : Sn 10 percent by weight, Cu 85 percent by weight : Sn 15 percent by weight, Cu 80 
percent by weight : Sn 20, Cu 75 percent by weight : Sn 25 percent by weight and Cu 70 percent 
by weight : Sn 30 percent by weight were prepared with permanent mold casting process. Chemical 
composition analysis and microstructural analysis were performed in all specimens. Microstructures 
of all specimens consisted of a mixture of the α phase and the (α+δ) eutectoid phase. The most 
striking sound sustain was occurred on Cu 85 percent by weight : Sn 15 percent by weight. The 
loudness of sound decay increased with lowering the content of tin.  
 
Keywords  :  Bronze, Acoustic properties, Casting process 
 
บทน้า 
 ทองสัมฤทธิ์ (Bronze) เป็นโลหะผสมของทองแดง และดีบุก [1-2] ทองสัมฤทธิ์ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านดนตรี เช่น ฉิ่ง ปี่จง ฆ้องโหม่ง สายกีตาร์ ยูโฟเนียม ทรอมโบน และ
ระฆัง ซึ่งโลหะที่จะน ามาผลิตเป็นอุปกรณ์ทางด้านดนตรีจ าเป็นต้องมีสมบัติ แข็งแรง ทนการกัดกร่อนได้ดี  
และที่ส าคัญที่สุดคือมีสมบัติทางเสียงที่ดี เช่น ความกังวาน การตอบสนองของความถี่ และความค้างยาวของเสียง  
Jaromir Audy และ Katarina Audy [3] ได้ศึกษาอัตราส่วนของทองสัมฤทธิ์ที่ระฆังในโบสถ์ที่ผลิตในยุคกลาง 
(Middle age) พบว่าในช่วงศตวรรษที่ 15 ใช้ดีบุกเป็นส่วนผสมที่ร้อยละ 7.9 โดยน้ าหนัก ในช่วงศตวรรษที่ 16-19 
ใช้ดีบุกเป็นส่วนผสมที่ร้อยละ 12-18 โดยน้ าหนัก และในช่วงศตวรรษที่ 20 ใช้ดีบุกเป็นส่วนผสมที่ร้อยละ 19-21 
โดยน้ าหนัก   โครงสร้างจุลภาคประกอบด้วยเฟส α และเฟส )α + β (ที่มีลักษณะเป็นกิ่งก้าน (Inter-dendritic 
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eutectoid) และปรากฏเฟส δ ซึ่งเป็นสารประกอบโลหะเชิงซ้อนของ Cu31Sn8 โดยจะพบแนวโน้มของความค้าง
ยาวของเสียงลดลงในระฆังที่ปริมาณดีบุกน้อย และมีปริมาณของตะกั่วสูง Jang Sik Park และคณะ [4] ได้ศึกษา
สมบัติทางกล และโครงสร้างจุลภาคของทองสัมฤทธิ์พบว่าความแข็งของชิ้นงานจะเพิ่มข้ึนตามปริมาณของดีบุกที่เติม 
ในกรณีที่มีปริมาณดีบุกสูงในชิ้นงานหล่อจะพบเฟส α, β - Martensite และเฟส δ โดยเฟสที่ท าให้ความแข็ง
เพิ่มข้ึน คือเฟส β (Martensite) และเฟส δ จากงานวิจัยที่ผ่านมาจะพบว่าส่วนผสมทางเคมีเป็นปัจจัยที่ผลต่อเสยีง 
แต่จะเป็นการทดลองกับระฆังที่ผลิตที่ส่วนผสมต่างๆ แต่ยังไม่มีการทดลองท าชิ้นงานขึ้นใหม่ และทดสอบ ดังนั้น  
จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของปริมาณดีบุกที่มีผลต่อสมบัติทางเสียงของชิ้นงาน 
ทองสัมฤทธิ์ โดยการหลอมส่วนผสมขึ้นมาใหม่ 
 
วิธีการวิจัย 

ในการด าเนินงานวิจัยได้ ได้เตรียมชิ้นงานทองสัมฤทธิ์ที่ 5 ส่วนผสม ได้แก่ 90% CU : 10% Sn, 85% Cu : 
15% Sn, 80% Cu : 20% Sn, 75% Cu : 25% Sn และ 70% Cu : 30% โดยมีแผนการด าเนินงานวิจัยดังแสดง 
ในรูปที่ 1 ส่วนผสมทั้งหมดถูกเตรียมจากทองแดงความบริสุทธิ์ 99.99% ในรูปแบบเม็ด และดีบุกความบริสุทธิ์ 
99.9% ดังแสดงในรูปที่ 2 โดยชิ้นงานที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างจุลภาค ทดสอบส่วนผสมทางเคมี และทดสอบ
สมบัติทางเสียงมีลักษณะเป็นวงกลมมีขนาดความหนาเท่ากับ 5 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 50 มิลลิเมตร  
จึงออกแบบแม่พิมพ์หล่อแบบถาวร (Permanent Mold) จากเหล็กกล้าเครื่องมือเกรด SKD 61 โดยออกแบบให้ 
การเทหล่อ 1 ครั้ง สามารถผลิตชิ้นงานตัวอย่างได้ 2 ชิ้นแสดงดังรูปที่ 3 โลหะที่จะน ามาหลอมจะถูกชั่งน้ าหนัก 
ตามสัดส่วนที่ก าหนด ท าความสะอาดในอะซิโตน หลอมส่วนผสมทั้งหมดด้วยเตาหลอมแบบขดลวดเหนี่ยวน า  
ที่อุณหภูมิ 1,080 องศาเซลเซียส โดยจะเททองแดงลงก่อนจนหลอมละลาย แล้วจึงเทดีบุกลงจนส่วนผสมทั้งหมด
หลอมละลายเป็นเนื้อเดียว เทแต่ละส่วนผสม  ลงในแม่พิมพ์ที่ถูกอุ่นไว้ที่ อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ 
ในแม่พิมพ์ 20 นาที น าชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ เมื่อได้ชิ้นงาน 2 ชิ้น ชิ้นที่ 1 ถูกน ามาเพื่อวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี 
และตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค ส่วนชิ้นที่ 2 ถูกน ามาทดสอบสมบัติทางเสียง ในการทดลองจะมีการทดลองซ้ าทัง้สิน้ 
2 คร้ัง 

การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี ในการทดลองนี้ใช้วิธีการ Emission Spectrometry ด้วยเครื่องยี่ห้อ  
Fisons Instrument รุ่น ARL 3460  เตรียมชิ้นงานทดสอบโดยการตัดชิ้นงานให้มีขนาด 30 มิลลิเมตร ขัดผิวหน้า
ด้วยกระดาษทรายจากเบอร์ 120, 240, 400 และ 600 ตามล าดับ ส่วนการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคได้จากการ
น าเอาชิ้นงานส่วนที่เหลือขนาดประมาณ 20 มิลลิเมตร มาขึ้นเรือนหุ้มแบบเย็นในเรซิน ขัดผิวหน้าชิ้นงาน 
ด้วยกระดาษทรายเบอร์ 120 240 360 400 600 800 1000 และ 1200 ตามล าดับ แล้ วขัดละเอียดด้วยผงขัด 
อะลูมิน่าขนาดอนุภาค 5 และ 1 ไมครอนตามล าดับ กรดที่ใช้กัดผิวชิ้นงานคือ สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 
(NH4OH) ความเข้มข้นร้อยละ 50 และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 5 ในน้ า ถ่ายภาพโครงสร้างจุลภาคโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์แบบแสงที่ผลิตโดยบริษัท Olympus รุ่น BX60M วิเคราะห์ภาพโดยโปรแกรม ImageJ  
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รูปที่ 1 แผนการด าเนนิงาน 

 
 
 

 
 
   ทองแดง 99.99%           ดีบุก 99.9% 
 

รูปที่ 2 วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง 
 

 
 

รูปที่ 3 รูปร่างลักษณะของชิ้นงานทดสอบ 
 
ชิ้นตัวอย่างที่ 2 จะถูกน ามาทดสอบสมบัติทางเสียง โดยน าชิ้นงานตัวอย่างมาตัดทางเดินน้ าโลหะออก  

เจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร ร้อยเชือกไว้ที่อุปกรณ์ทดสอบที่ออกแบบให้มีแขนส าหรับเคาะชิ้นงาน  
ให้เกิดเสียง โดยแขนที่เคาะชิ้นงานจะเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ เพื่อให้แรงในการเคาะชิ้นงานแต่ละครั้งมีความสม่ าเสมอ
ดังแสดงในรูปที่ 4 เสียงจะเกิดจากการเคาะจะเข้าสู่ไมโครโฟนชนิดไดนามิกรุ่นที่ใช้รับสัญญาณเครื่องดนตรี
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โดยเฉพาะผลิตโดยบริษัท Superlux ต่อสายสัญญาณ Audio Interface ผลิตโดยบริษัท Motu รุ่น Microbook II 
Audio Interface ท าหน้าที่แปลงสัญญาณ Analog ให้เป็นสัญญาณ Digital เสียงที่เกิดจากการเคาะจะถูกน ามา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Audacity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบเสียงและการติดตั้งชิ้นงาน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
การวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี และโครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานทองสัมฤทธิ ์

การวิเคราะห์ปริมาณส่วนผสมทางเคมีเป็นการทดลองเพื่อหาส่วนผสมของทองแดงและดีบุกภายหลัง 
การหล่อ พบว่า ส่วนผสมของทองแดงและดีบุกของชิ้นงานแต่ละชิ้นมีความใกล้เคียงกับร้อยละโดยน้ าหนักของ
ชิ้นงานตอนชั่ง ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ส่วนผสมทางเคมีของชิ นงานทองสัมฤทธิ์ด้วยเทคนิค Optical Emission Spectroscopy 

ชื่อธาตุ 
 
ชิ นที่ 

ส่วนผสมทางเคมีที่ตรวจสอบน ้าหนักก่อนหล่อ 
)ร้อยละโดยน ้าหนัก(  

ส่วนผสมทางเคมีที่ตรวจสอบโดยเทคนิค 
Emission Spectroscopy  )รอ้ยละโดย

น ้าหนัก(  
Cu Sn Cu Sn 

1 90 10 87.73 12.18 
2 85 15 85.75 14.23 
3 80 20 80.69 19.11 
4 75 25 76.40 23.54 
5 70 30 71.70 27.27 

 
 เมื่อพิจารณาโครงสร้างจุลภาคของทั้ง 5 ชิ้นงานจะปรากฏเฟส α และเฟส )α + δ (ดังแสดงในรูปที่ 5  

เมื่อย้อมสีและค านวณหาร้อยละของเฟส พบว่าชิ้นงาน 90% Cu :  10%Sn ปรากฏร้อยละของเฟส α เท่ากับ 
79.88 ของพื้นที่ ส่วนโครงสร้างยูเทคตอยด์ (α+δ) มีร้อยละเท่ากับ 20.12 ของพื้นที่ ชิ้นงาน 85% Cu :  15%Sn 
ปรากฏร้อยละของเฟส α เท่ากับ 83.35 ของพื้นที่ ส่วนโครงสร้างยูเทคตอยด์ (α+δ) มีร้อยละเท่ากับ 16.65  
ของพื้นที่ ชิ้นงาน 80% Cu :  20%Sn ปรากฏร้อยละของเฟส α เท่ากับ 48.95 ของพื้นที่ ส่วนโครงสร้างยูเทคตอยด์ 
(α+δ) มีร้อยละเท่ากับ 51.05 ของพื้นที่ชิ้นงาน 75% Cu :  25%Sn ปรากฏร้อยละของเฟส α เท่ากับ 83.61  
ของพื้นที่ ส่วนโครงสร้างยูเทคตอยด์ (α+δ) มีร้อยละเท่ากับ 16.39 ของพื้นที่ดีบุก ชิ้นงาน 70% Cu :  30%Sn 
ปรากฏร้อยละของเฟส α เท่ากับ 64.29 ของพื้นที่ ส่วนโครงสร้างยูเทคตอยด์ (α+δ) มีร้อยละเท่ากับ 35.71  
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ของพื้นที่ ดีบุกละลายในทองแดงให้สารละลายของแข็ง ดีบุกสามารถละลายได้สูงสุดร้อยละ 16 ซึ่งให้สารละลาย
ของแข็ง α  ที่มีความเหนียวสูง เมื่อปริมาณของดีบุกเพิ่มขึ้นจะปรากฏเฟส β (Cu3Sn) เฟส δ (Cu31Sn8) และ 
เฟส ε ซึ่งเฟสต่างๆที่ปรากฏนอกเหนือจากเฟส α จะมีความแข็งสูงเนื่องจากเป็นเฟสที่อยู่ในรูปแบบสารประกอบ
โลหะเชิงซ้อน ส่งผลให้ชิ้นงานมีแนวโน้มสูงขึ้น และความเหนียวจะลดลง [1-2] ในการเย็นตัวได้เฟส α และเฟส ε 
ตามแผนภูมิสมดุลของทองแดง และดีบุกดังแสดงในรูปที่ 6 ในทางปฏิบัติจริงนั้นเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากเป็นการ 
เย็นตัวอย่างสมดุล ในการทดลองชิ้นงานแข็งตัว และเย็นตัวในแม่พิมพ์โลหะ ซึ่งเป็นการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว  
โดยเกิดปฏิกิริยายูเทคตอยด์ ได้โครงสร้างจุลภาคเป็นเฟสของผสม α+δ  

การตรวจสอบชิ้นงานหลังจากหล่อด้วยแม่พิมพ์แบบหล่อถาวร พบว่าชิ้นงานทั้ง 5 ชิ้นพบข้อบกพร่อง 
ในงานหล่อ คือการเกิด Slag เนื่องมาจากสิ่งเจือปนในน้ าโลหะระหว่างหลอม เช่น ตะกรันที่ลอยอยู่ในน้ าโลหะ  
ยิ่งเติมดีบุกมากขึ้นยิ่งท าให้เกิดสแลกในการหลอมโลหะมากยิ่ง และท าให้การตักสิ่งเจือปนบนผิวน้ าโลหะออกไม่หมด 
จึงท าให้สแลกปรากฏบนชิ้นงานทั้งในโครงสร้างมหภาค และโครงสร้างจุลภาคดังแสดงในรูปที่ 7  นอกจากนั้นจะพบ
จุดบกพร่องแบบ Cold Shut ในชิ้นงาน 90% CU : 10% Sn และชิ้นงาน 85% Cu : 15% เนื่องจากส่วนผสมทั้ง  
2 ส่วนผสมแข็งตัวที่อุณหภูมิสูง และเป็นส่วนผสมที่มีช่วงในการแข็งตัวยาว (Long Freezing Range) ท าให้ 
ในระหว่างการเทหล่อ น้ าโลหะเกิดความหนืดท าให้การไหลลงแม่พิมพ์ที่มีลักษณะผนังบางท าให้น้ าโลหะบางส่วน 
ที่ไหลลงไปในแม่พิมพ์เกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็วและน้ าโลหะไหลมาบรรจบกันในขณะที่แข็งตัวแล้ว ท าให้เนื้อโลหะ
ทั้งสองไม่ผสานกัน [6-7]  โดยในชิ้นงาน 90% CU : 10% Sn จะพบข้อบกพร่องในงานหล่อ แบบ Misrun คือ น้ า
โลหะไหลไม่เต็มแบบ ดังแสดงในรูปที่ 8 
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      80% Cu : 20% Sn           75% Cu : 25% Sn 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         70% Cu : 30% Sn 

 
               รูปที่ 5 โครงสร้างจุลภาคของชิ้นงานทองสัมฤทธิท์ี่ส่วนผสมตา่งๆ 
 

 
               รูปที่ 6 แผนภาพเฟสสมดุลของระบบโลหะผสม ของดีบุก-ทองแดง [5] 
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                               รูปที่ 7 การเกิดจุดบกพร่องบนชิ้นงานแบบ Slag inclusion 
 
 

 
 

รูปที่ 8 การเกิด Cold shut และ Misrun บนชิ้นงาน 
 
การทดสอบสมบัติทางเสียงของชิ้นงาน 
 ในการทดสอบสมบัติทางเสียงชิ้นงานจะถูกน าไปขัดระนาบ โดยในการเตรียมชิ้นงาน พบว่าชิ้นงาน 70% 
CU : 30% Sn เกิดการแตกแบบเปราะเนื่องจากแรงทางกล เกิดจากการเติมดีบุกในปริมาณมากจะท าให้เกิดเฟส 
ที่เป็นสารประกอบโลหะเชิงซ้อน ซึ่งเฟสลักษณะเช่นนี้มีความแข็ง และเปราะมาก นอกจากนั้นการเติมดีบุก  
ในปริมาณมากท าให้เกิด Slag ในปริมาณมาก ท าให้ผิวของชิ้นงานไม่ต่อเนื่อง เมื่อได้รับแรงทางกลจึงท าให้ชิ้นงาน
แตกแบบเปราะดังแสดงในรูปที่ 9 ดังนั้นในการวิเคราะห์สมบัติของเสียงจึงไม่มีชิ้นงาน 70% CU : 30% Sn ในการ
ทดสอบ การวิเคราะห์ความค้างยาวของเสียง โดยการเคาะชิ้นงานทองสัมฤทธิ์ ทั้ง 4 ส่วนผสม ชิ้นละ 5 ครั้ง  
ณ บริเวณเดิม บันทึกเสียง แล้วใช้โปรแกรมแปลงข้อมูลออกมาในรูปแบบคลื่นเสียง ช่วงตั้งแต่เริ่มเกิดเสียงจนถึง 
ดังที่สุด เรียกว่า Attack ต่อมาเป็นช่วงที่เกิดเสียงดังเริ่มเบาลงเรื่อยๆ เรียกว่า Decay จากนั้นเข้าสู่ช่วงที่มีเสียงคงที่ 
เรียกว่า Sustain สุดท้ายคือช่วงที่เสียงจากคงที่จะเบาลงไปจนไม่มีเสียง เรียกว่า Release  ดังรูปที่ 10  จากผล 
การทดสอบพบว่า ความค้างยาวมากที่สุดคือ ชิ้นงาน 85% CU : 15% Sn มีช่วง Attack และ Decay ที่มีลักษณะ
ยาวมากที่สุด ต่อมาชิ้นงาน 80% CU : 20% Sn มีความค้างยาวช่วง Attack รองลงมา และมี Sustain เร็วกว่า 
ทุกชิ้น ถัดมาคือชิ้นงาน 75% CU : 25% Sn จะมีคลื่นเสียงขึ้นลงช่วง Decay เล็กน้อย และสุดท้ายคือชิ้นงาน 90% 
CU : 10% Sn ที่มีคลื่นเสียงขึ้นลงช่วง Decay Sustain และ Release มากที่สุด ซึ่งชิ้นงานที่มีปริมาณดีบุกมากกว่า
ร้อยละ 20 ขึ้นไป จะปรากฏการสั่นของคลื่นเสียงที่สั้น มีคลื่นเสียงขึ้นลงช่วง Decay ที่น้อย และจะสังเกตได้ว่า 
เมื่อร้อยละของดีบุกมากขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ความค้างยาวของช่วง Attack จะมากข้ึน 
 

Slag 
Inclusion 

Misrun Cold Shut 
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รูปที่ 9 ชิ้นงานตัวอย่างที่ใช้ทดสอบสมบัตทิางเสยีง 
 

 
 

รูปที่ 10 รูปแบบของคลื่นเสียงจากชิ้นงานต่างๆ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลของปริมาณดีบุกในทองสัมฤทธิ์ ทดลองหล่อทองสัมฤทธิ์  5 ส่วนผสม จากการทดสอบเสียง
ทองสัมฤทธิ์ชิ้นงาน 85% CU : 15% Sn มีเสียงที่ความค้างยาวมากที่สุด มีช่วง Attack ที่มีช่วงตั้งแต่เริ่มเกิดเสียง
จนถึงดังที่สุด และช่วง Decay เป็นช่วงที่เกิดเสียงดังเริ่มเบาลงเรื่อยๆ โดยทั้งสองช่วงมีลักษณะยาวมากที่สุด  ซึ่งใน
การระหวา่งการเตรียมชิ้นงานชิ้นงาน 70% CU : 30% Sn เกิดแตกขณะเตรียมชิ้นงาน จึงไม่มีผลในการทดสอบเสยีง 
เนื่องจากชิ้นที่ 5 มีปริมาณดีบุกมากท าให้ชิ้นงานมีความแข็งมากและเปราะ โครงสร้างจุลภาคที่พบประกอบด้วย
เฟสอัลฟา (α) และโครงสร้างยูเทคตอยด์ (α+δ)  
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การศึกษาสมรรถนะเครื่องอบแห้งกระชายด้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 

Performance Study of Parviflora Drying with a Solar Greenhouse Dryer 
 

ธีรภัทร์  อนุชาต*ิ  จุฑามาศ  ขุนราช และ วินัยธร  ไพเมือง   
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

*E-mail :   teera_anu@hotmail.com   
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการออกแบบและสร้างเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ลักษณะ

โครงสร้างของเคร่ืองอบแห้งประกอบด้วย ตัวตู้อบแห้งมีขนาดความกว้าง 173 เซนติเมตร ความยาว 102 เซนติเมตร 
และความสูง 178 เซนติเมตร ใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตเป็นวัสดุรับแสง มีพัดลมขนาด 12 โวลต์ จ านวน 2 ตัว ควบคุม
การไหลของอากาศ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ความสามารถในการอบแห้งของเครื่องจากอัตรา  
การอบแห้งของกระชายด า จากการทดลองพบว่า เครื่องอบแห้งกระชายด าด้วยพลังงานแสงอาทิต ย์แบบ 
เรือนกระจก สามารถอบแห้งกระชายด าได้ดี เมื่อเปรียบเทียบกับการตากแดดแบบธรรมชาติ โดยใช้ระยะเวลา  
ในการอบแห้งน้อยกว่าการตากแบบธรรมชาติ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการอบแห้ง 3 วันความชื้นเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์
ลดลงจาก 61 % (w.b.) เหลือเพียงที่ 9.9 % (w.b.) เมื่อเทียบกับการตากแดดแบบธรรมชาติ ใช้ระยะเวลาในการ
อบแห้ง 4 วัน ในขณะที่ความชื้นของผลิตภัณฑ์ลดลงเหลือ 15.6 % (w.b.) มีอัตราการอบแห้งชั้นบน ชั้นล่าง  
เฉลี่ยภายในเคร่ืองอบแห้งและภายนอกเคร่ืองอบแห้ง คือ 2.31,2.41,2.36 และ 1.80 กรัมต่อชั่วโมง ตามล าดับ 
  
ค้าส้าคัญ  : เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก  กระชายด า  อัตราการอบแห้ง 
 

Abstract 
  This research aims to design and construct a greenhouse solar dryer. The dimensions of the 

dryer has 173 cm width by 102 cm length and 178 cm height cornered with a clear polycarbonate 
sheet. Two 12 V blowers were used for controlling the air powered by solar cell. The performance 
for drying of parviflora was determined. The results showed that the greenhouse solar dryer worked 
well comparing to sun drying.The drying period for the dryer was 3 days at initial moisture content 
61%(wb) and final moisture content 9.9%(wb) while the sun drying period was 4 days at the same 
initial moisture content and final moisture content 15.6%(wb).The drying rate in the upper and 
lower shelfs of the solar dryer and sun drying were 2.31, 2.41, 2.36 and 1.80 g/h respectively 
  
Keywords  :  Greenhouse Solar Dryers, Parviflora, Drying Rate 
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บทน้า 
 กระชายด าเป็นพืชล้มลุก ล าต้นมีปุ่มปม มีลักษณะคล้าย ขิง ว่านหรือไพร เนื้อในหัวเป็นสีม่วง มักจะเก็บเกี่ยว 

เมือ่มีอายุ การอบแห้งกระชายด าควรเลือกกระชายด าที่มีอายุ 8-10 เดือน ซึ่งในระยะนี้เป็นระยะที่กระชายด าจะสะสมอาหาร
และตัวยาได้ เข้มข้นอย่างเต็มที่ท าให้ได้กระชายด าที่มีคุณภาพที่ดีและเหมาะสาหรับการแปรรูป สาระส าคัญที่พบใน 
กระชายด าส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ (flavonoids)และสารหลัก คือ 5,7- dimethoxyflavone ซึง่สามารถช่วยต้าน
การอักเสบได้ [1] ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม อ าเภอนาแห้ว จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีชือ่เสียงในเรื่องกระชายด า นิยมปลกู
กันมากในหลายพื้นที่ ท าให้ราคาของกระชายด าตกต่ า เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอ จึงได้น ากระชายด ามาแปรรูปผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เช่น ชากระชายด า  ไวน์กระชายด า กระชายด าดองเหล้าและกระชายด าอบแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร  
แต่ปัจจุบันการอบแห้งกระชายด ายังมีวิธีการตากแบบธรรมชาติ ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการ เช่น สีของกระชายด าไม่สม่ าเสมอ
และในบางช่วงเวลาที่มีสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยมักจะมีเชื้อราและเกิดปัญหาด้านฝุ่นละออง จึงท าให้กระชายด าที่ตากแห้ง
แล้วไม่ตรงตามความต้องการและไม่สามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆได้ ซึ่งกระชายด าควรมีความชื้นหลังจากการอบ
ประมาณ 7-10 % ซึ่งการการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกจะท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูง แต่ถ้า 
เป็นระบบอบแห้งขนาดใหญ่ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูง 

ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการอบแห้ง การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งกระชายด า 
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดปัญหาการใช้พลังงาน การปนเปื้อนของฝุ่นละออง ได้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจกที่มีราคาถูกและเพื่อเป็นการน าพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 
1.    การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก  
 เมื่อรังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบระบบอบแห้งจะส่งผ่านแผ่นโพลีคาร์บอเนตไปยังผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชั้นวาง บางส่วนจะ 
ตกกระทบพื้นของระบบอบแห้ง ท าให้ภายในระบบอบแห้งมีอุณหภูมิสูงขึ้น และแผ่รังสีอินฟราเรดออกมา แต่เนื่องจากรังสี
อินฟราเรดเป็นรังสีคลื่นยาว ซึ่งส่วนมากไม่สามารถผ่านแผ่นโพลีคาร์บอเนตออกไปภายนอกได้จึงเก็บกักอยู่ภายในระบบ
อบแห้ง อุณหภูมิภายในส่วนอบแห้งจึงสูงขึ้น ท าให้น้ าในผลิตภัณฑ์ระเหยออกมา และถูกพัดลมดูดอากาศด้านหลังของระบบ
อบแห้งดูดออกไปภายนอก อากาศแวดล้อมจะไหลผ่านช่องระบายอากาศด้านหน้าเข้ามาแทนที่ ความชื้นของผลิตภัณฑ ์
จึงค่อยๆ ลดลง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้รับพลังงานทั้งจากรังสีดวงอาทิตย์ที่ตกกระทบโดยตรง และจากอากาศร้อนภายในส่วน
อบแห้ง ดังนั้นจึงท าให้ผลิตภัณฑ์แห้งเร็วกว่าการตากแดดโดยวิธีธรรมชาติ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ภายในระบบอบแห้งยังไม่ถูก
รบกวนจากสิ่งสกปรกและการเปียกฝนด้วย[2] ดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 แสดงการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก [3] 

2.ความชื้นในวสัด ุ
ความชื้นเป็นตัวบอกปริมาณของน้ าที่มีอยู่ในวัสดุเมื่อเทียบกับมวลของวัสดุชื้นหรือวัสดุแห้งการบอกความชื้นใน

วัสดุมี 2 แบบดังแสดงในสมการที่ (1) และ(2) ดังนี้ [4,5] 

ความชื้นมาตรฐานเปียก (Mw)                 Mw= (
w-d

W
) ×100                           

 (1) 
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ความชื้นมาตรฐานแห้ง (Md)                    Md= (
d-w

d
) ×100                          (2) 

 
  เมื่อ       Mw คือ ความชื้นมาตรฐานเปียก %(w.b) 

Md คือ ความชื้นมาตรฐานแห้ง   %(d.b) 
     w  คือ น้ าหนักวัสดุก่อนอบแห้ง   (กรัม) 

                             d   คือ น้ าหนักวัสดุหลังอบแห้ง   (กรัม) 
3.อัตราการอบแห้ง (Drying Rate) 

อัตราการอบแห้ง (Drying rate, DR) คือ อัตราการ เปลี่ยนแปลงปริมาณความชื้นต่อหน่วยเวลา ดังสมการที่ (3) ดังนี้ 
[6] 

 

𝐷𝑅= 
𝑴𝟎−𝑴𝑻

𝑻
                 

 (3)  
เมื่อ M0 คือ  ปรมิาณความชื้นเริ่มต้น (กรัม) 

MT คือ ปริมาณความชื้นที่เวลา T (กรัม) 
T คือ เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง (นาที) 
 

วิธีการด้าเนินงานวิจัย 
 

1.ศึกษาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ออกแบบโครงสร้างของเครื่องอบแห้งกระชายด าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยใช้โปรแกรม Google SketchUp มีความกว้าง 173 เซนติเมตร ความยาว102 เซนติเมตร และสูง 
178 เซนติเมตร ใช้แผ่นโพลีคาร์บอเนตเป็นวัสดุในการรับแสงและติดตั้งพัดลม 2 ตัว ในผนังตรงข้ามกับช่องอากาศ
เพื่อระบายอากาศของเคร่ืองอบแห้ง ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

รูปที่ 2 แสดงเครื่องอบแห้งกระชายด าด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์
 

2.น ากระชายด ามวล 100 กรัม ไปอบในตู้อบไฟฟ้า (Hot air oven) ที่อุณหภูมิ 103 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ชั่วโมง ดงัแสดงในรปูที่ 3 
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รูปที่ 3 แสดงกระชายด าก่อนการอบแห้ง 
 

3.น ากระชายด ามวล 100 กรัม ไปอบในเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ท าการบันทึกผลการทดลองทุกๆ 30 นาที ดัง
รูปที่ 4 

 
 

 
รูปที่ 4 แสดงต าแหน่งจุดวัดตา่งๆของเคร่ืองอบแห้งกระชายด าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 

 
ผลการวิจัย 

ผลการทดลองอบแห้งกระชายด าด้วยตู้อบไฟฟ้า (Hot air oven) โดยน ากระชายด าที่ห่ันเป็นแว่น มวล 
100 กรัม ไปอบในตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 60 และ 70 องศาเซลเซียส และท าการชั่งมวลทุกๆ 30 นาที ดังแสดง 
ในรูปที่ 5 

 

 
รูปที่ 5 แสดงมวลของกระชายด าในตู้อบไฟฟ้า (Hot air oven) 

 
จากรูปที่ 5 พบว่า มวลของกระชายด าที่อบในตู้อบไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 60,70 องศาเซลเซียส จะลดลงอย่างรวดเร็วและจะ

เริ่มลดลงอย่างช้า เๆมื่อเวลาผ่านไป มีมวลคงที่ที่ 41.2 กรัม 
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ผลการทดลองอบกระชายด า จาก 4 ตัวอย่างๆละ 100 กรัม มาท าการอบในเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจก ตลอดระยะเวลาในการทดลองมีเมฆมากในบางช่วง ส่วนใหญ่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ดังแสดงในรูปที่ 6 
ถึง 10 

 

 
 

รูปที่ 6 แสดงความสมัพันธ์ระหวา่งอุณหภูมิในเครื่องอบแห้งอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและค่ารงัสีอาทิตย์กบั 
ระยะเวลาในการอบแห้ง 

 
จากรูปที่ 6 พบว่า เมื่อค่ารังสีอาทิตย์สูงขึ้น จะท าให้อุณหภูมิแวดล้อมสูงขึ้นและอุณหภูมิในเครื่องอบแห้งสูงขึ้น 

โดยมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยเท่ากับ 31.8 และ 48.4 องศาเซลเซียส ค่ารังสีดวงอาทิตย์สูงที่สุดจะอยู่ที่ช่วงเวลา 12.30 นาฬิกา  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 665.3 วัตต์ต่อตารางเมตร และเมื่อค่ารังสีอาทิตย์ลดลง จะท าให้อุณหภูมิแวดล้อมลดลงและ อุณหภูมิใน
เครื่องอบแห้งลดลง 

 
รูปที่ 7 แสดงความสมัพันธ์ระหวา่งอุณหภูมิในเครื่องอบแห้ง และคา่ความชื้นในเครื่องอบแห้งกบัระยะเวลาในการ

อบแห้งของกระชายด า 
 

จากรูปที่ 7 พบว่า อุณหภูมิในเครื่องอบแห้งมีค่าสูงสุดเท่ากับ 63.5 องศาเซลเซียส มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 28.9 องศา
เซลเซียส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 48.4 องศาเซลเซียส ค่าความชื้นในเครื่องอบแห้งมีค่าสงูสดุเท่ากับ 68.2 % มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 15.3 
% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.6 %  
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รูปที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเคร่ืองอบแห้งกับระยะเวลาในการอบแห้ง 

 
จากรูปที่ 8 อุณหภูมิภายในเครื่องอบแห้ง ในทั้ง 3 วัน มีอุณหภูมิในเครื่องอบแห้งมีใกล้เคียงกัน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย

ภายในเครื่องอบแห้งประมาณ 48 องศาเซลเซียส 
 

 
รูปที่ 9 แสดงมวลของกระชายด าภายในเคร่ืองอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก 

 
จากรูปที่ 9 พบว่า เมื่อเวลาผ่านไปมวลของกระชายด าจะลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ชั่วโมงที่ 1 โดยมวลทั้ง 4 จุดในเครื่อง

อบแห้งมีคา่ใกล้เคียงกัน ดังกราฟ ซึ่งเป็นผลมาจากการอบแห้งโดยการให้ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

 
 

รูปที่ 10 แสดงความสมัพันธ์ระหวา่งมวลกระชายด าเฉลี่ยในเครื่องอบแห้งกับมวลกระชายด านอกเครื่องอบแห้ง 
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จากรูปที่ 10 เมื่อท าการอบกระชายด าด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก พบว่ามวลเริ่มต้นของ
กระชายด ามีเฉลี่ยในเครื่องอบแห้งกับมวลกระชายด านอกเครื่องอบแห้งมีค่าเท่ากับ 100 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 23.5 ชั่วโมง 
มวลของกระชายด ามีเฉลี่ยในเครื่องอบแห้งลดลงเหลือ 43.7 กรัม น้ าหนักหายไปมีค่าเท่ากับ 56.3 กรัม เมื่อเวลาผ่านไป 30 
ชั่วโมง มวลกระชายด านอกเครื่องอบแห้งลดลงเหลือ 46 กรัม น้ าหนักที่หายไปมีค่าเท่ากับ 54 กรัม 

 
ผลการทดลองอบกระชายด าเพื่อน าไปวิเคราะห์หาค่าความชื้นและอัตราการอบแห้งของกระชายด า ดังแสดงในรูปที่ 11 

ถึง 13 
 

 
 

รูปที่ 11 แสดงความสมัพันธ์ระหวา่งความชื้นของกระชายด าในเครื่องอบแห้งกระชายด านอกเครื่องอบแห้ง 
กับระยะเวลาในการอบแห้ง 

 
จากรูปที่ 11 พบว่า การอบแห้งกระชายด าด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก โดยเมื่อ

เวลาผ่านไปค่าความชื้นเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ลดลงจาก 61 %(w.b.) เป็นค่าสุดท้ายที่ 9.9 %(w.b.) ในขณะที่
ความชื้นของผลิตภัณฑ์นอกเคร่ืองอบแห้งลดลงเหลือ 15.6 %(w.b.) 

 

 
 

รูปที่ 12 แสดงข้อมูลการเปรยีบเทียบค่าอัตราการอบแห้งของกระชายด าช้ันบน ช้ันล่าง,เฉลี่ยภายในเครื่องอบแห้ง  
และข้างนอกเครื่องอบแห้ง 

 
จากรูปที่ 12 พบว่า อัตราการอบแห้งของกระชายด าภายในเครื่องอบแห้งจะมีค่าสูงกว่าอัตราการอบแห้งแบบ

ภายนอกเคร่ืองอบแห้ง ต่างกันที่ 0.56 กรัม/ชั่วโมง มีอัตราการอบแห้งชั้นบน ชั้นล่าง เฉลี่ยภายในเคร่ืองอบแห้งและ
ภายนอกเคร่ืองอบแห้ง คือ 2.31,2.41,2.36 และ 1.80 กรัม/ชั่วโมง ตามล าดับ 
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รูปที่ 13 แสดงกระชายด าที่อบแห้งภายในเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกทีแ่ห้งแล้ว 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 เครื่องอบแห้งกระชายด าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก สามารถอบแห้งกระชายด าได้ดี 

เมื่อเปรียบเทียบกับการตากแดดแบบธรรมชาติ พบว่าการอบแห้งภายในเครื่องอบแห้งจะใช้ระยะเวลาในการอบแห้ง 
น้อยกว่าการตากแบบธรรมชาติ โดยใช้ระยะเวลาในการอบแห้ง 3 วัน ความชื้นเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ลดลงจาก 61 
%(w.b.) เป็นค่าสุดท้ายที่ 9.9 %(w.b.) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่างค่าความชื้อมาตรฐานของการอบแห้งกระชายเท่ากับ 7- 
10% เมื่อเทียบกับการตากแดดแบบธรรมชาติ ใช้ระยะเวลาในการอบแห้ง 4 วัน ในขณะที่ความชื้นของผลิตภัณฑ์ 
ลดลงเหลือ 15.6 %(w.b.) มีอัตราการอบแห้งชั้นบน ชั้นล่าง เฉลี่ยภายในเครื่องอบแห้งและภายนอกเครื่องอบแห้ง 
คือ 2.31,2.41,2.36 และ 1.80 กรัม/ชั่วโมง ตามล าดับ ดังนั้นภายในเครื่องอบแห้งจึงมีอัตราการอบแห้งดีกว่า 
ภายนอกเครื่องอบแหง้ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบอบแห้งส าหรบัอบกระชายด าที่มีราคาถูก 
และยังสามารถน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนต่อไป 
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การพัฒนาโปรแกรมและสร้างวงจรเพื่อวัดค่าพลังงานอาทิตย์ 

Software Development and Circuit Fabrication to Measure Solar Energy.

พันกร  มนทอง* และ   นิพนธ ์ กสิพร้อง
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมและสร้างวงจรเพื่อวัดค่าพลังงานแสงอาทิตย์จากเซนเซอร์  

วัดพลังงานแสงอาทิตย์โดยวัดเป็นรังสีอาทิตย์รวม วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย การต่อวงจรการวัดพลังงาน
แสงอาทิตย์โดยใช้ไอซี ADS 1115 ในการรับค่าสัญญาณอนาลอกซึ่งอยู่ในระดับไมโครโวลต์ถึงมิลลิโวลต์จากเซนเซอร์
แล้วแปลงสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP 8266 ในการควบคุมการรับส่งค่า 
ไปยังผู้ใช้ผ่านสัญญาณ WiFi ซึ่งการรับส่งค่าจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP 8266 ไปยังผู้ใช้นั้น จะใช้ socket sever 
และ socket client ในการติดต่อส่งข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์และเก็บสร้างไฟล์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ 

จากการน าเครื่องมือที่ได้มาทดลองเก็บข้อมูลในการอ่านค่าจากเซนเซอร์วัดพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ
ดาดฟ้า อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่าวงจรที่สร้างสามารถอ่านค่าจากเซนเซอร์ 
แปลงค่าที่ได้ให้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ รับส่งค่าตามค าสั่งของโปรแกรมที่ได้พัฒนาได้  

ค้าส้าคัญ : เซนเซอร์วัดพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทติย์  

Abstract 
This research aim software development and circuit fabrication to measure solar energy 

from pyranometer sensors.We use ADS 1115 integrated circuit to converse analog voltage from the 
sensor to digital values.The voltage level from the sensors are in the order of microvolt to 
millivolt.The ESP 8266 microcontroller is used to control the reading processes and sending data 
via WiFi network to the users.We build the equipment and measure solar radiation at the roof of 
physics department Ubonratchathani University.The equipment can collect solar radiation data and 
keep those data in a file. 

Keywords : solar radiation sensor, solar radiation 

บทน้า 
พลังงานเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์น าพลังงานจากซากดึกด าบรรพ์  

เช่น ถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ มาใช้ในกระบวนการผลิต การขนส่ง และการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเพิ่มขึ้น
ของประชากร การขยายอุตสาหกรรมของประเทศก าลังพัฒนาเป็นเหตุให้ต้องใช้พลังงานมากข้ึน ซึ่งอาจท าให้มนุษย์
ประสบปัญหาขาดแคลนพลังงาน  

การน าพลังงานทดแทนมาใช้แทนพลังงานจากซากดึกด าบรรพ์นั้นเป็นอีกทางหนึ่งในการแก้ปัญหาการ 
ขาดแคลนพลังงาน ซึ่งต้องค านึงถึงความคุ้มค่า ความปลอดภัย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พลังงานทดแทน 
ที่กล่าวถึงก็คือพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่หมดไป สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน 

mailto:jaoyingnoi22@gmail.com
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เพราะเป็นพลังงานที่มีอยู่มาก  มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย มีราคาต้นทุนลดลงมาก มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ต่อการใช้งาน 
 พลังงานที่เกิดจากดวงอาทิตย์จะแผ่ออกสู่อวกาศโดยรอบในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นต่างๆ 
เรียกว่า “รังสีอาทิตย์” นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาการวัดค่าคงตัวรังสีอาทิตย์นอกบรรยากาศโลกมีค่า 1,366.1 วัตต์
ต่อตารางเมตร [1] เมื่อรังสีอาทิตย์ผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามายังพื้นผิวโลกก็จะถูกดูดกลืนโดย ไอน้ า โอโซน โมเลกุล
ของแก๊สต่าง ๆ และฝุ่นละออง ท าให้ค่ารังสีอาทิตย์ในแต่ละพื้นที่บริเวณผิวโลกมีค่าลดลง ค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ย  
ที่ระดับน้ าทะเลมีค่า 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร [2] พื้นที่ต่าง ๆ บนผิวโลกได้รับรังสีอาทิตย์ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ ฤดูกาล และช่วงเวลา 
 การวัดรังสีอาทิตย์เป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการวิจัยและการประยุกต์ใช้รังสีอาทิตย์ รังสีอาทิตย์ที่ผิวโลก
แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ รังสีอาทิตย์รวม รังสีอาทิตย์กระจาย และรังสีอาทิตย์ตรง [3] การวัดรังสีอาทิตย์ประเภท
ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการน าไปใช้งาน การวัดรังสีอาทิตย์รวมนั้นเป็นการวัดเพื่อเก็บข้อมูลส าหรับการสร้างระบบผลิต
ไฟฟ้าด้วยเซลล์สุริยะ ระบบท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ การวัดรังสีอาทิตย์รวมต้องใช้
เครื่องมือที่เรียกว่า ไพรานอมิเตอร์ (Pyranometer ( ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดที่นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาและสร้างขึ้น
หลายแบบ งานวิจัยนี้ใช้ไพรานอมิเตอร์แบบเทอร์โมไพล์  (Thermopile pyranometer)  เนื่องจากสามารถ
ตอบสนองต่อรังสีอาทิตย์ส่วนใหญ่ในช่วง 0.3-3.0 ไมครอน [ 1 ] สามารถท างานในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ 
และมีความละเอียดในการวัดสูง เอาท์พุตที่ได้จากไพรานอมิเตอร์เป็นค่าศักย์ไฟฟ้าซึ่งเป็นสัญญาณอนาลอก เครื่อง
บันทึกข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องแปลงค่าศักย์ไฟฟ้าให้เป็นสัญญาณดิจิตอล จากนั้นแปลงให้เป็นค่าพลังงาน
แสงอาทิตย์แล้วน าไปจัดเก็บในฐานข้อมูล 

การจัดเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์มีความส าคัญต่อการวิจัยและพัฒนา เพราะการจัดเก็บข้อมูลพลังงาน
แสงอาทิตย์จะท าให้สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการพยากรณ์ [4] ประมาณการค่าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
อนาคตได้ และสามารถน าข้อมูลไปเปรียบเทียบหรือค านวณหาความคุ้มค่า หาประสิทธิภาพสูงสุด ความเหมาะสมใน
การติดตั้งระบบที่ต้องอาศัยข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์  ผู้วิจัยจึงสร้างเครื่องมือวัดพลังงานแสงอาทิตย์ที่ควบคุมการ
อ่านค่าพลังงานแสงอาทิตย์จากไพรานอมิเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และพัฒนาโปรแกรมในการควบคุมการอ่าน
ค่า ส่งค่าพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน WiFi เพื่อจัดเก็บข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์และสามารถ
แสดงผลได้ตามเวลาจริง (Real time ( [5] 
 
วิธีการวิจัย 
ในการวิจัยจะท าการสร้างวงจรและโปรแกรมตามรูปที่ 1 ซึ่งจะได้อธิบายรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  
 
 
 

รูปที่ 1 แผนภาพองค์ประกอบและอุปกรณ์วัดพลังงานแสงอาทติย์ 
 

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
1.  เซนเซอร์ เซนเซอร์ที่ใช้ในการวัดพลังงานแสงอาทิตย์คือ Kipp and Zonen pyranometer รุ่น cm 

11[6]เป็นไพรานอมิเตอร์ที่ท าจากThermocoupleจ านวนมากต่อกันแบบอนุกรมซึ่งเรียกว่า เทอร์โมไพล์  
)Themopile( โดยมีแผ่นรับรังสีอาทิตย์(สีด า (เมื่อรังสีตกกระทบแผ่นรับรังสี ความร้อนจะถูกถ่ายเทไปยังเทอร์โม
ไพล์ ท าให้เทอร์โมไพล์มีอุณหภูมิสูงขึ้น เกิดศักย์ไฟฟ้าที่ขั้วเทอร์โมไพล์ น าศักย์ไฟฟ้าที่ได้ไปค านวณหาค่าพลังงาน
แสงอาทิตย์ต่อไป ไพรานอมิเตอร์Kipp and Zonen pyranometer cm-11 มีลักษณะเฉพาะดังนี้  มีสภาพ
ตอบสนองหรือสภาพไวแสง (Sensitivity  (4-6 V/W/m2สามารถตอบสนองต่อสเปกตรัมรังสีอาทิตย์(Spectral 
Range) ในช่างความยาวคลื่น 305 - 28000nmสามารถท างานในสภาพแวดล้อมที่ อุณหภูมิแตกต่างกัน
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ได้(Temperature dependence)กล่าวคือจะมีร้อยละความคลาดเคลื่อนที่ ± 1% เมื่อมีอุณหภูมิแวดล้อมอยู่
ระหว่าง   -10 ถึง 40C  มีเวลาการตอบสนอง (Response time) สั้นอยู่ที 15 วินาทีซึ่งเป็นเวลาในการเพิ่มขึ้นของ
สัญญาณจากค่าต่ าสุดถึง 95% ของสัญญาณสูงสุดที่วัดได้ 
  2. อุปกรณ์ที่ใช้อ่านค่าจากเซนเซอร์ประกอบด้วย 
                2.1 ตัวแปลงอนาลอกเป็นดิจิตอล Analog to digital converter (ADC ขนาด 16 บิต รุ่น ADS 
1115) [7] 

   2.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP – 8266 [8] ท าหน้าที่รับคา่จาก ตัวแปลงอนาลอกเป็นดิจิตอล Analog 
to digital converter (ADC) 

   2.3คอมพิวเตอร์ ส าหรับเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงผล 
การสร้างวงจรการวัด  

 
 
 
 
 
 

 
 รูปที่ 2 การต่อวงจรการอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ 

 
1. ต่อ Output ของเซนเซอร์เข้ากับ  ADC ขนาด 16 บิต รุ่น ADS 1115 เพื่อให้ ADC แปลงสัญญาณ 

อนาลอกที่ได้จากเซนเซอร์เป็นสัญญาณดิจิตอล 
  2. ใช้ ESP-8266 เป็นตัวควบคุมและอ่านค่าจาก ADC  เมื่ออ่านค่าแล้วจึงน ามาค านวณเป็นค่าความเข้ม
พลังงานแสงอาทิตย์หรือความเข้มรังสีอาทิตย์ 
  3. น าค่ารังสีอาทิตย์ที่ได้ไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล 

ขั นตอนการท้างาน 
  ภายในเซนเซอร์ประกอบด้วยแผ่นเซรามิกสีด าและสีขาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ต่อเชื่อม

จุดกึ่งกลางของทั้งสองแผ่นด้วยเทอร์มิสเตอร์ โดยแผ่นสีด าอยู่ด้านบนรับรังสีอาทิตย์ จะท าให้แผ่นบนเกิดความร้อน
มากกว่าแผ่นล่าง เมื่อเกิดความร้อนที่ต่างกันจะท าให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าคร่อมแผ่นเซรามิกทั้งสอง ซึ่งค่าความ
ต่างศักย์ที่เกิดขึ้นจะมีขนาดระดับไมโครโวลต์ไปจนถึงระดับมิลลิโวลต์ จากค่าความไว (sensitivity) ของ 
ไพรานอมิเตอร์มีค่าเป็น  25 / /V W m ในการที่ ADC อ่านค่ามานั้นความต่างศักย์อ้างอิงที่เราเลือกใช้คือ 0.512V   
ซึ่ง ADC ที่มีความละเอียด 16 บิตนั้น จะมีความละเอียด  

          16
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  1. ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านค่าจากเซนเซอร์ แล้วแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอลโดย ADC converter ที่มี
ความละเอียด 16 บิต ได้ค่าระหว่าง 0 ถึง ± 32,768 ออกมาในหน่วยโวลต์ 
  2. แปลงจากตัวเลขเป็นความต่างศักย์ 

3. ไมโครคอนโทรลเลอร์แปลงค่าความต่างศักย์ให้เป็นค่าพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้สมการ 
V

E
S

 โดยที่ 

  E  คือพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร 
  V   คือค่าความต่างศักย์ที่อ่านได้จากไพรานอมิเตอร์ในหน่วยโวลต์ 
  S   คือค่า sensitivity ส าหรับไพรานอมิเตอร์ Kipp and Zonen pyranometer cm 11 มีค่า
เป็น  25 / /V W m  

4. บันทึกค่าที่ได้ไว้เซิร์ฟเวอร์(sever)  
5. ผู้ใช้เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ ผ่าน sever socket ถ้าเชื่อมต่อส าเร็จส่งค่าไปแสดงผลที่เอาทพ์ุต และเก็บลง

ไฟล์ ถ้าไม่ส าเร็จเชื่อมต่ออีกครั้ง 
  6. แสดงข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร หยุดการท างานประมาณ  5 วินาที 
  7. กลับไปเร่ิมการท างานจากข้อ 1 ลงมาใหม่ 
           การอ่านค่าจากเซนเซอร์  

  ในการใช้งาน ADC อ่านค่าจากเซนเซอร์นั้นจะมีการสร้าง library ส าหรับการเรียกใช้งาน ADC  
ซึ่ง library ที่เรียกใช้คือ ADS 1115 จะประกอบด้วย การจัดค่าต่าง ๆ ลงใน Register ของ ADC เพื่อสั่งให้ ADC 
ท างานในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งค่าคงที่เหล่านี้จะน ามาจากข้อมูลใน Datasheet ของ ADS 1115 จากนั้นก็สร้าง 
เป็นค าสั่งส าหรับให้โปรแกรมเรียกใช้ เช่น การเลือกโหมดของการแปลงต่าง ๆ และค าสั่งให้เริ่มอ่านค่าเข้ามา ค าสั่ง
ใน library ที่เรียกใช้งานคือ 

def set_conv2(self, rate, channel1 , channel2): 
         """Set mode for read_rev""" 
         self.mode = (_CQUE_NONE | _CLAT_NONLAT | 
             _CPOL_ACTVLOW | _CMODE_TRAD | _RATES[rate] | _MODE_SINGLE | 
             _OS_SINGLE | _GAINS[self.gain] | _CHANNELS[(channel1, channel2)]) 
            def read_rev(self): 
         """Read voltage between a channel1 and channel2. and then start the next conversion.""" 
         res = self._read_register(_REGISTER_CONVERT) 
         self._write_register(_REGISTER_CONFIG, self.mode) 
         return res if res < 32768 else res - 65536 
 

โปรแกรมอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ 
  from machine import I2C, Pin, Timer      # เรียกใช้ library การเชื่อมต่อ ก าหนดขาของไอซีที่ใช้

ในการเชื่อมต่อและจับเวลา 
import ads1x15       # เรียกใช้ library ของ ADC 
from utime import sleep_ms, ticks_ms, ticks_us, sleep  # เรียกใช้ library เวลา 
import utime as time    

addr = 72              # ก าหนดแอดเดรสของ ADC 
gain = 5                # ก าหนด gain การขยายของ amplifier ในADC  ×8 
i2c = I2C(scl=Pin(5), sda=Pin(4), freq=400000)         # ก าหนดขาสร้างการเชื่อมต่อ 
time.sleep(1)           # รอ 1 วินาที 
adc = ads1x15.ADS1115(i2c, addr, gain) 
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adc.set_conv(4, 0, 1) 
   while True: 
  value = adc.read_rev() 
  if value < 0: 
       value = 0 
   print("value =  ", value) 
       value = value * 7.82  /5  
       return value 
 โปรแกรมรับค่าจาก ADC แล้วส่ง Out put ผ่าน WiFi เชื่อมต่อโดยใช้ Library socketserver 

  #import for socket 
  import socket                                          
  serversocket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)  
  host = '192.168.4.1'                            
  port = 9999                                            
  serversocket.bind((host, port))                                   
  serversocket.listen( 5 (  
 
while True: 
    clientsocket,addr = serversocket.accept()       
    print("Got a connection from %s" % str(addr)) 
    power = readpyrano() 
    power = power * 7.82  /5  
    print("power =  ", power) 
    powermsg = str(power) 
    msg=  powermsg  + "\n" 
    clientsocket.send(msg.encode('ascii')) 
    clientsocket.close() 
    time.sleep( 1(  
โปรแกรมส้าหรับ PC USER เพื่อร้องขอข้อมูลจาก ESP 8266 
  import socket 
  import time 
  from  datetime import datetime  

 
  loop = range(3000)   
  for i in loop : 

       s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)      # create a socket object 
       host = '192.168.4.1' 
       port = 9999 
       s.connect((host, port))                                      # connection to hostname on the port. 
       msg = s.recv(1024)                      # Receive no more than 1024 bytes 

  msg2 =  msg 
       msg =  msg[: -1] 
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       #save to file 
       data = open("data.txt", "a") 
       msg2 =  msg2.decode('ascii') 
       date =   datetime.now().strftime('%d-%m-%Y    %H:%M:%S') 
       date = date + '      ' 
      data.write(date)  
      data.write(msg2 ) 
       data.close() 

  print(datetime.now().strftime('%d-%m-%Y  %H:%M:%S') , ' Power =' ,msg    
  .decode('ascii') , '   Watt/Sqaremeter' ) 

   s.close() 
      time.sleep(25) 
 
การทดสอบ 

ติดตั้ งไพรานอมิ เตอร์บนพื้นราบ [9]หรือวางให้อยู่ ในแนวระดับ บนดาดฟ้าอาคารเรียนฟิสิกส์   
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลราชธานี  จากนั้นใช้ PC User เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ผ่าน WiFi อุปกรณ์จะส่งข้อมูล 
ตอบกลับมา แล้วบันทึกผลการทดลอง ซึ่งอุปกรณ์จะบันทึกค่าเวลากับพลังงานแสงอาทิตย์ในทุก ๆ  25 วินาที  
โดยอัตโนมัติ 
 
ผลการวิจัย 
 ข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากการวัด ถูกส่งเข้ามาบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์ .tex และแสดงผล 
ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (Pc user) โดยเรียงจากคอลัมน์ซ้ายมาขวาคือ วันที่ท าการทดลอง  เวลาที่ท าการทดลอง 
และพลังงานแสงอาทิตย์ ในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร ตามล าดับ 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างข้อมูลพลงังานแสงอาทิตย์ที่บนัทึกในคอมพิวเตอร์ 
 
  กราฟแสดงข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ แกนนอนคือเวลาที่ใช้ในการวัดเร่ิมตั้งแต่เวลา 08:00: 0  น. ไปจนถึง 
17:00:00  น. ส่วนแกนตั้งคือพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยวัตตต์่อตารางเมตร 
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รูปที่ 4 กราฟแสดงพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองพบว่าโปรแกรมที่พัฒนาสามารถควบคุมวงจรการอ่านค่าจากเซนเซอร์วัดพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้ ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นและสูงสุดในช่วงเวลา 12:00-13:00 น จากนั้นพลังงานแสงอาทิตย์
จะลดลงหลังจากเวลาประมาณ  13 :00 น.เป็นต้นไป  

ในการอ่านค่าจากเซนเซอร์นั้นค่าสัญญาณที่อ่านได้จะอยู่ในระดับไมโครโวลต์ไปจนถึงในระดับมิลลิโวลต์ซึ่ง
ต้องขยายสัญญาณให้เหมาะสมแล้วจึงท าการแปลงค่าให้เป็นค่าพลังงานแสงอาทิตย์ จากงานวิจัยนี้จะเห็นว่าสามารถ
น าข้อมูลและผลการวิจัยไปพัฒนาการวัดพลังงานแสงอาทิตย์ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลในหลาย ๆ สถานีพร้อมกัน 
และแสดงผลข้อมูลแบบตามเวลาจริงได้   
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การประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายด้านอัคคีภัยในอาคาร  
กรณีศึกษา อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

Compliance Assessment in Accordance with Fire Standards in the Building.                 
Case Study; Research Building, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายด้านอัคคีภัยในอาคาร 
กรณีศึกษาอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องด้วยเป็นอาคารที่ได้รับการก่อสร้าง 
ก่อนการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และเป็นอาคารที่มีบุคลากร นักศึกษาอยู่รวมกันจ านวนมาก 
จึงต้องมีการด าเนินการด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย ผลการประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 จากทั้งหมด 48 รายการ พบว่า สอดคล้อง 41 รายการ  )4285.%(  ไม่สอดคล้อง 6 รายการ 

)12.5 0 %(  และสอดคล้องตามข้อก าหนดกฎหมาย แต่อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้  1 รายการ )2.08% ( และจากการ
ประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐา กฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555  
จากทั้งหมด 64 รายการ พบว่า  สอดคล้อง 46 รายการ )71.88 %(  ไม่สอดคล้อง  17 รายการ  ) 26.56 %(   
และสอดคล้องตามข้อก าหนดกฎหมาย แต่อยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้ 1 รายการ )1.56 %( ทั้งนี้ได้เสนอแนวทางการ
ท าแผนบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย เพื่อใช้เป็นแผนด า เนินงานส าหรับอาคารในเรื่องการป้องกัน
อัคคีภัย และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 

 
ค้าส้าคัญ :  กฎหมายด้านอัคคีภัย  เกณฑ์มาตรฐานกฎหมาย  อัคคีภัยในอาคาร 
 

Abstract 
This study assesses the compliance with the fire standards in building of the research 

building, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University . Since the research building was 
constructed before the enforcement of the Ministerial Regulation No 33 B.E. 2535 and the building 
hosts a large number of personals and students; therefore, the implementation of fire safety must 
be taken . The results of compliance with the fire standards in the building of the Ministerial 
Regulation No 33 B.E. 2535 showed that, out of 48 items, 41 items complied with the regulation 
) 85. 42( % , 6 items did not comply with the regulation ) 12. 50( % , and 1 item complied with the 
regulation but without a functioning condition ) 2. 08%).  The results of compliance with the 
Ministerial Regulation on the Prescribing of Standard for Administration and Management of 
Occupational Safety, Health and Environment in Relation to Fire Prevention and Protection B.E. 
2555 showed that, out of 64 items, 46 items complied with regulation )71.88(% , 17 items did not 
comply with the regulation ) 26. 56( % , and 1 item complied with the regulation but without                
a functioning condition )1.56%). A management plan on fire safety is proposed to concretely ensure 
the improved implementation of fire prevention and safety.  
 
Keywords : Fire law, Legal standards, Fire in the building 
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บทน้า 
อัคคีภัยเป็นสาธารณะภัยที่เป็นปัญหาส าคัญ ท าให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจโดยรวม

อย่างมาก โดยจังหวัดอุบลราชธานี  มีสถิติการเกิดอัคคีภัยในอาคาร อาทิ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ไฟไหม้ร้าน 
ขายของที่ระลึกภายในสนามบินนานาชาติ จังหวัดอุบลราชธานี พบร้านจ าหน่ายผ้าไหมและร้านจ าหน่ายเทียนหอม
เสียหายทั้งหมด 5 ห้อง เคร่ืองปรับอากาศและเครื่องเอกซเรย์เสียหาย จ านวน 1 เครื่อง ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชวีติ 
และเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมปทุมรัตน์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
เกิดขึ้นโดยไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต   ตัวอาคารเสียหายบริเวณชั้น 3 จากเหตุการณ์ดังกล่าวสาเหตุการเกิด 
เพลิงไหม้ เนื่องจากพบความบกพร่องของการออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย ขาดการตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์ และ
ขาดความพร้อมหรือการซักซ้อมการเข้าระงับเหตุและอพยพ ขณะเกิดเหตุ ในท านองเดียวกันอาคารวิจัย คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2534 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด
ใหญ่ จ านวน  6 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 17, 614 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยห้องพักผู้บริหาร  ห้องพัก
อาจารย์ ส านักงานเลขานุการ ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องเรียนบรรยาย และห้องปฏิบัติการ จึงต้องมีการศึกษา
กฎหมาย มาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร และพิจารณาความสอดคล้องกับกฎหมาย โดยประเมิน
ความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายด้านอัคคีภัยในอาคารจ านวน 2 ฉบับ คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 33  
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารจัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานเก่ียวกับการป้องกนั
และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 และเนื่องจากอาคารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์จัดเป็นอาคารขนาดใหญ่  ควรมีการควบคุม
อาคารโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเพื่อน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้มีความถูกต้องและได้มาตรฐาน อีกทั้งพร้อมรับมือ
ของเหตุเพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงหาแนวทางปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในอาคารให้มี
ความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อประเมินความสอดคล้องด้านอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) และกฎกระทรวงก าหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
เก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ส าหรับอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตเชิงพรรณนา  ) Observational Descriptive Studies( 
 ในอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และใช้แบบประเมินความสอดคล้องกับกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 จ านวน 3 หมวด 48 ข้อ และกฎกระทรวงฯเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 จ านวน 7 
หมวด 64 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67 และ 
1.00 มีอาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ และ
นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นผู้ส ารวจและประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
กฎหมายด้านอัคคีภัยในอาคาร และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Microsoft Excel สถิติเชิงพรรณนา  ) Descriptive 
Statistics( คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ระยะเวลาการด าเนินงานวิจัยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560  
 
ผลการวิจัย 

การประเมินความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายด้านอัคคีภัย ในอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความสอดคล้องกับกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 และกฎกระทรวงฯเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555   ผลการวิจัย มีดังนี้ 
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1. ผลการประเมินความสอดคล้องด้านอัคคีภัย 
   1.1 ผลการประเมินความสอดคล้องด้านอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33     
    ผลการประเมินความสอดคลอ้งด้านอัคคีภัยของอาคารตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 พบว่า
อาคารวิจัย         

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร จ านวนทั้งสิ้น                   
48 รายการ ดังนี้  

1. สอดคล้องและใช้การได้ จ านวน 41 รายการ คิดเป็นร้อยละ  85.42  
2. สอดคล้องแต่ใช้การไม่ได้ จ านวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 2.08  
3. ไม่สอดคล้อง จ านวน 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.50     ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินความสอดคล้องด้านอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
  

หมวด 
จ้านวนข้อ 
(ร้อยละ) 

ผลการตรวจสอบ 

ไม่สอดคล้อง 
(ร้อยละ) 

สอดคล้อง 
ใช้การไม่ได้
(ร้อยละ) 

ใช้การได ้
(ร้อยละ) 

หมวดที่  1 ลักษณะของอาคารเนื้อที่ว่างของภายนอกอาคาร
และแนวอาคาร 

3 
)6.25(  

- - 
3 

)6.25(  
หมวดที่  2 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบ
ป้องกันเพลิงไหม ้

43 
)89.58(  

6 
)12.50(  

1 
)2.08(  

36 
(75.00) 

หมวดที่  6 ระบบลิฟต ์ 2 
)4.17(  

- - 
2 

)4.17(  

รวม 
48 

)100.00(  
6 

)12.50(  
1 

)2.08(  
41 

)85.42(  
 

1.2 ผลการประเมินความสอดคล้องด้านอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555  

 ผลการประเมินความสอดคล้องด้านอัคคีภัยของอาคารตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงฯ เก่ียวกับการ 
ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 พบว่า อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินการตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร จากจ านวนทั้งสิ้น 64 รายการ ดังนี้  

        1  . สอดคล้องและใช้การได้ จ านวน 4 6 รายการ คิดเป็นร้อยละ 71.88  
        2  . สอดคล้องแต่ใช้การไม่ได้ จ านวน 1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 1.56  
        3 . ไม่สอดคล้อง จ านวน 17 รายการ คิดเป็นร้อยละ 26. 56    ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความสอดคล้องด้านอัคคีภัยตามกฎกระทรวงเก่ียวกับการป้องกันและระงบั 
     อัคคีภัย พ.ศ. 2555 

 

หมวด 
จ้านวนข้อ 
(ร้อยละ) 

ผลการตรวจสอบ 
ไม่

สอดคล้อง
(ร้อยละ) 

สอดคล้อง 
ใช้การไม่ได ้
(ร้อยละ) 

ใช้การได ้
(ร้อยละ) 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 7 
)10.94(  

2 
(3.13( 

- 
5 

(7.81( 
หมวดที่ 2 ความปลอดภัยเก่ียวกับอาคารและทางหนไีฟ 14 

(21.87) 
2 

(3.13) 
1 

(1.56) 
11 

(17.19) 
หมวดที่ 3 การดับเพลิง 28 

(43.7) 
6 

)9.37(  
- 

22 
(34.37) 

หมวดที่ 4 การป้องกันอัคคีภัยจากแหล่งก่อเกิดการ
กระจายตัวของความร้อน 

2 
(3.13) 

- - 
2 

(3.13) 
หมวดที่ 5 วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด 5 

)7.81(  
1 

)1.56(  
- 

4 
)6.25(  

หมวดที่ 7 การป้องกันอันตรายจากฟ้าผา่ 2 
)3.13(  

- - 
2 

)3.13(  
หมวดที่ 8 การด าเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยจาก
อัคคีภัยและการรายงาน 

6 
)9.37(  

6 
)9.37(  

- - 

รวม 
64 

)100.00(  
17 

(26.56) 
1 

(1.56) 
46 

(71.88) 
 

2. ข้อที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านการป้องกันอัคคีภัย 
    การวิเคราะห์ผลกระทบจากที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงฉบับที่ 33 และกฎกระทรวงฯ

เก่ียวกบั  การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น มีดังนี้ 
     2.1 ข้อที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
                     2.1.1 ข้อที่ไม่สอดคล้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
      ข้อที่ไม่สอดคล้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 จ านวนทั้งหมด 6 ข้อ อยู่ในหมวดที่ 2 ระบบ
ระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิงไหม้ ผลการวิจัยดังนี้  

1. ไม่ได้มีการติดตั้งระบบควบคุมการแพร่กระจายของควัน เนื่องจากพบว่าข้างบนของช่องโถง 
มีโครงสร้างแบบกระจกปิดสนิท ไม่มีช่องเปิด และไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยระบายควันออกสู่ภายนอก  (หมวด 2 
ข้อ 10 ทวิ) 

   2. มีหัวต่อสายน้ า แต่ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดความดันที่ หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงชั้นสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 0.45 MPa แต่ไม่เกิน 0.7 MPa ด้วยอัตราการไหล 30 l/s (หมวด 2 ข้อ 18 (3)( 

3. ไม่มีหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร จึงไม่ได้จัดท าป้ายเพื่อระบุว่า “หัวรับน้ าดับเพลิง” (หมวด 2  
ข้อ 18 (4) 

4. การติดตั้งระบบไฟฟ้าฉุกเฉินไม่ครอบคลุม มีเพียงจุดเดียวที่บันไดหนีไฟชั้น 6 (หมวด 2 ข้อ 26) 
ดังภาพที่ 1.1 
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ฃ 
 
 
 

ภาพที่ 1 ไฟฉุกเฉินที่บริเวณชั้น 6 
 

5  . มีเพียงป้ายสัญลักษณ์และลูกศรชี้ แต่ไม่มีการติดป้ายที่ระบุชั้นของอาคารและติดที่
ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้น (หมวด 2 ข้อ 26(  ดังภาพที่ 1.2 

     
     

 
 
 
 
 
 
 

     ภาพที่ 2 ป้ายบอกทางหนีไฟ 
 
   6. ไม่พบการจัดอุปกรณ์เคร่ืองช่วยการหนีไฟจากดาดฟ้าของอาคารลงสู่พื้นดิน (หมวด 2 ข้อ 29(   

 2.1.2ข้อที่สอดคล้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 แต่ใช้การไม่ได้ 
             1 . อาคารมีลิฟต์ดับเพลิง แต่ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดการแยกระบบไฟฟ้าที่เป็นอิสระจาก
วงจรไฟฟ้าทั่วไป (หมวด 2 ข้อ 15(   
                2.2 ข้อที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
   2.2.1 ข้อที่ไม่สอดคล้องตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
           ข้อที่ไม่สอดคล้องตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 
จ านวนทั้งหมด 17 ข้อ อยู่ในหมวดที่ 1 บททั่วไป หมวดที่ 2 ความปลอดภัยเก่ียวกับอาคารและทางหนีไฟ หมวดที่ 3 
การดับเพลิง หมวดที่ 5 วัตถุไวไฟและวัตถุระเบิด และหมวดที่ 8 การด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย
และการรายงาน ผลการวิจัยดังนี้ 

1  . ไม่มีการจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้สามารถตรวจสอบได้ (หมวด 1 ข้อ 4(   
2  . มีอาคารตั้งอยู่รวมกัน แต่ไม่มีการจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (หมวด 1 ข้อ 5(   
3  . อาคารไม่มีแผนการอพยพ ที่สามารถจับระยะเวลาอพยพผู้คนทั้งหมดภายในไม่เกิน  5 

นาที (หมวด 2 ข้อ 8)   
4. แสงสว่างไฟฟ้าส ารองมีเพียงชั้น 6 ส าหรับเส้นทางหนีไฟ (หมวด 2 ข้อ 10(   

5  .น้ าส ารองของอาคารมีประมาณ 10, 000 ลิตร ซึ่งไม่เพียงพอตามที่กฎหมายก าหนด  
(หมวด 3 ข้อ 12 (1))   
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6  . ระบบการส่งน้ า ที่เก็บกักน้ า เครื่องสูบน้ าดับเพลิงและการติดตั้ง ไม่มีการตรวจสอบ
และรับรองจากวิศวกร (หมวด 3 ข้อ 12 (2((   

7  . ไม่ติดป้ายแสดงจุดติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เห็นได้อย่างชัดเจน (หมวด 3 ข้อ 16  )1((     
ดังภาพที่ 1.3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
ภาพที่ 3 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง 

 
8  . มีการตรวจสอบถังดับเพลิง 2 ครั้งต่อปี โดยนักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยแล ความ

ปลอดภัยเป็นผู้ตรวจ ยกเว้น ระบบจ่ายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System ( (หมวด 3 ข้อ 16 (3))   
9  . ไม่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเฉพาะภายในอาคาร แต่จะเป็น รปภ. ที่มีความรู้เกี่ยวกับ

เร่ืองนี้อยู่ประจ าจุด (หมวด 3 ข้อ 17)  
10  . อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลส าหรับระงับเหตุเพลิงไหม้ มีไม่เพียงพอ

และ ไม่ครบตามที่กฎหมายก าหนด (หมวด 3 ข้อ 1)  ดังภาพที่ 1.4 
 

 
 
 
 

   
 
 
 

ภาพที่ 4 ภายในตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง 
 

11 . ไม่มีระบบตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ ไม่มีผนังทนไฟและถังก๊าซอยู่ห่างกันน้อยกว่า 20 
เมตร (หมวด 5 ข้อ 20 (2))  ดังภาพที่ 1.5 

 
 
 
 
 
 
. 
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ภาพที่ 1 .5 การเก็บถังก๊าซ 
12  . เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นไม่ถึงร้อยละ 40 (หมวด 8 ข้อ 27)  
13  . ไม่มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระงับเหตุอัคคีภัยประจ าตลอดเวลาท างาน (หมวด 8 ข้อ 28 

(1)  
14  . ไม่มีผู้มีหน้าที่เฉพาะเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกบั

การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือในกรณี
ฉุกเฉิน        
(หมวด 8 ข้อ 28 (2)(   

15  .ไม่มีแผนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (หมวด 8 ข้อ 29) 
16  .ไม่มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง (หมวด 8 ข้อ 30) 

71. ไม่มีแผนซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (หมวด 8 ข้อ 30) 
22.2. ข้อที่สอดคล้องตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยพ.ศ. 2555 แต่ใช้

การไม่ได้ 
           1 . ป้ายบอกทางหนีไฟมีทั้งหมด  16 จุด ไม่มีแสงสว่าง  15 จุด มีเพียง 1 จุด ที่มีแสงสว่าง
อยู่ที่บริเวณชั้น 5 (หมวด 2 ข้อ 11 (2)( ดังภาพที่ 1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 ภาพที่ 6 ป้ายทางหนไีฟบริเวณชั้น 5 
3. แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

     การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของระบบป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มีดังนี้ 
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         3.1 แนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
1. ต้องจัดให้มีระบบควบคุมการแพร่กระจายของควันที่สามารถท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิด

เพลิงไหม้ 
เพื่อระบายควันออกสู่ภายนอกอาคารได้อย่างรวดเร็ว 

2. จัดหาเครื่องมือตรวจวัดความดัน และความดันที่หัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงชั้นสูงสุดจะต้องไม่
น้อยกว่า         

0.45 MPa แต่ไม่เกิน 0.7 MPa ด้วยอัตราการไหล 30 l/s 
3. ควรมีหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคารและต้องมีข้อความว่า“หัวรับน้ าดับเพลิง” ต้องเขียนด้วยสี

สะท้อน 
แสงให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

4. จัดหาให้มีไฟฉุกเฉินที่บริเวณบันไดหนีไฟและต้องมีแสงสว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินให้
มองเห็นช่องทาง 

หนีไฟได้ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
5. ติดตั้งป้ายบอกชั้นภายในบันไดหนีไฟที่ชานพักทางเข้าสู่บันได โดยมีตัวเลขระบุชั้นในต าแหน่ง

กึ่งกลาง 
ของป้าย ตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร พร้อมทั้งระบุชั้นปลายทางด้านบนและด้านล่างของบันได
รายละเอียดต่าง ๆ ของบันได ทิศทางการอพยพหนีไฟ และระบุทางปล่อยออกสู่ภายนอก ดังภาพที่ 1.7 

6. ควรจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารลงสู่พื้นดินได้โดยปลอดภัย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 จุดป้ายบอกทางหนไีฟและตัวอย่างการติดปา้ย 
 

   3.2 แนวทางการแก้ไขปรับปรุงข้อที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 

1. อาคารที่มีขนาดใหญ่มีผู้อาศัยตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป ให้จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ประกอบด้วย  

การตรวจตรา การอบรม การดับเพลิง การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ โดยจัดเก็บ
แผนดังกล่าวให้สามารถตรวจสอบได้ 

2. ควรจัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และต้องมีแผนร่วมกับอาคารที่อยู่ใกล้เคียง 
3. ควรจัดท าแผนซ้อมอพยพดับเพลิง เพื่อให้ผู้คนในอาคารหนีออกไปจากอาคารไม่เกิน 5 นาที  

และ 
จัดท าแผนให้เป็นลายลักษณ์อักษรและสามารถตรวจสอบได้  
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4. ควรเพิ่มไฟฉุกเฉินบริเวณบันไดหนีไฟ ให้เพียงพอต่อการอพยพหนีไฟ 
5. เพิ่มน้ าส ารองที่ใช้ภายในอาคารให้มีปริมาณ 36,000 ลิตร เพื่อให้เพียงพอเมื่อเกิดเหตุเพลิง

ไหม้  
6. ให้วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบระบบการส่งน้ า ที่เก็บกักน้ า เครื่องสูบน้ าดับเพลิง  
7. จัดท าป้ายเพื่อบ่งบอกถึงที่ตั้งของอุปกรณ์ดับเพลิง และต้องให้เห็นได้อย่างชัดเจน ดังภาพที่ 

1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 8 ตัวอย่างป้ายบอกตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง  

 
8. ควรมีการตรวจสอบระบบจ่ายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเกิดเหตุ

เพลิงไหม้ 
9. จัดให้ รปภ. ทุกคน เข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงจากผู้เชี่ยวชาญ  
10. เพิ่มอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลส าหรับระงับเหตุเพลิงไหม้ให้เพียงพอ  
11. ต้องจัดห้องแยกถังก๊าซไม่ให้เกินห้องละ 2,000 ลิตร โดยแต่ละห้องต้องห่างไม่น้อยกว่า 20 

เมตร และ 
ห้องที่มีผนังทนไฟและมีการระบายอากาศที่ดีมีระบบตรวจจับก๊าซอัตโนมัติ 

12. จัดให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นร้อยละ 40  
13. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ 
14. จัดให้มีผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ

ป้องกันและ 
ระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน  

15. จัดให้ผู้คนที่อยู่ในอาคารฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที 
16. ต้องฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยก่อนซ้อมไม่น้อยกว่า 

30 วัน  
ต้องส่งแผนการฝึกซ้อมและรายละเอียดต่าง ๆ ต่ออธิบดี  

17. จัดท ารายงานการฝึกซ้อมให้เป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่ออธิบดีภายใน 30 วัน นับแต่เสร็จสิ้น         
การฝึกซ้อมและควรท าการฝึกซ้อมทุกปี 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผลการส ารวจและประเมินอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้ว่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
อาคารยังบกพร่องอยู่ แสดงว่าอาคารมีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 จากข้อที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานกฎกระทรวงเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 
2555 ต้องเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันอัคคีภัยโดยจัดท าแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร
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สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ N .Nadzim, M .Taib )2014 ( ได้ศึกษาเก่ียวกับการประเมินระบบการจัดการความ
ปลอดภัยจากอัคคีภัยในอาคารสถานศึกษา กรณีศึกษาในโรงเรียนที่เพิ่งเกิดไฟไหม้ในเมืองปีนัง  ที่ต้องเพิ่ม
ประสิทธิภาพในด้านระบบป้องกันอัคคีภัย โดยมีการจัดท าแผนที่เก่ียวข้องในการจัดการความปลอดภัยจากอัคคีภัยที่
เก่ียวข้องกับพนักงานอาจารย์และนักเรียน ตลอดจนการพูดคุยเรื่องอันตรายจากอัคคีภัยและการด าเนินการที่ส าคัญ
ในกรณีฉุกเฉิน และต้องแต่งตั้งพนักงานคนใดคนหนึ่ง เพื่อให้เข้าร่วมทีมความปลอดภัยในโรงเรียน อธิบายได้ว่า ทาง
คณะวิทยาศาสตร์จะต้องจัดท าแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารวิจัย โดยท าเป็นแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยที่สามารถตรวจสอบได้ แผนการอพยพหนีไฟที่สามารถอพยพผู้คนทั้งหมดภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที มีไฟฟ้า
ส ารองส าหรับเส้นทางหนีไฟ พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงภายในอาคารที่มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยประจ าอาคารด้วย   

ประเด็นที่ 2 การก่อตั้งอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ได้ก่อตั้งก่อนมีการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 33 
ส่งผลต่อการออกแบบด้านการป้องกันอัคคีภัย ผลวิจัย พบว่า สอดคล้องกับข้อก าหนด 41 รายการ (ร้อยละ 85.42) 
สอดคล้องกับข้อก าหนดแต่ใช้การไม่ได้ 1 รายการ (ร้อยละ 2.08) และไม่สอดคล้องกับข้อก าหนด 6 รายการ  )  
ร้อยละ 12.50) สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของฐานันต์ วชิรศักดิ์ชัย (2553 (ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความ
ปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคารกรณีศึกษา อาคารสถานศึกษา 14 ชั้น โดยการน าเอาข้อก าหนดด้านการป้องกัน
อัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 มาจัดท าเป็นแบบส ารวจและประเมินการเก็บข้อมูลด าเนินการ ผลการศึกษา 
พบว่า อาคารและระบบขณะที่ศึกษาไม่สอดคล้องกับข้อก าหนดถึง 19 รายการ จากทั้งหมด 42 รายการ และพบว่า 
มีอีก 3 รายการ ที่ เป็นไปตามข้อก าหนดแต่ไม่สามารถใช้การได้  โดยได้วิเคราะห์ข้อบกพร่อง  19 รายการ  
ที่ไม่สอดคล้องกับกฎกกระทรวงฉบับที่ 33 แสดงให้เห็นว่าการที่อาคารได้รับใบอนุญาตก่อสร้างก่อนการส ารวจ 
บังคับใช้กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ส่งผลให้อาคารขาดการออกแบบด้านการป้องกันอัคคีภัย และก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อการเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเมื่อเกิดเพลิงไหม้  

ประเด็นที่ 3 การตรวจสอบสภาพความสามารถพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย โดยทางอาคาร
วิจัยได้มีการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นโดยนักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย แต่ยังพบระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Sprinkler System) ที่ยังไม่มีการตรวจสอบ
โดยวิศวกร สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของวิชัย สุขคลีวนัติ และอภิชาต แจ้งบ ารุง (2555)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
การศึกษาและวิเคราะห์ระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  กรณีศึกษาอาคารคุ้มเกล้าโรงพยาบาล 
ภูมิพลอดุลยเดช  ผลการศึกษา พบว่า ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยของอาคารคุ้มเกล้าฯ นั้นยังไม่ถูกต้องตาม
มาตรฐาน การป้องกันอัคคีภัยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เนื่องจากอาคารถูกใช้งานเป็นเวลานานท าให้ระบบ
แจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพช ารุดไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์  และยังขาดการดูแล 
บ ารุงรักษาที่เหมาะสม เช่น ระบบดับเพลิงด้วยน้ า ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัตโนมัติ อธิบายได้ว่า จากที่ระบบหัว
กระจายน้ าดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Sprinkler System( ยังไม่มีการตรวจสอบโดยวิศวกรนั้น เป็นผลมาจาก
งบประมาณที่ใช้ตรวจสอบมีค่าใช้จ่ายสูง ต้องตรวจสอบโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้บรรจุ   
แผนการตรวจสอบระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงแบบอัตโนมัติในงบประมาณประจ าปีต่อไป  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 

1 . ควรศึกษาความรู้ เจตคตดิ้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยของผู้ใช้อาคารวิจัย   
2 .ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 
ข้อจ้ากัดของการวิจัย 
 ไม่มีอุปกรณ์ส าหรับท าการทดสอบความดัน ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Sprinkler 
System)  และไม่มีเคร่ืองมือตรวจวัดระบบไฟฟ้า ผลการศึกษาจึงไม่สามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีความพร้อม
ใช้งานหรือไม่ 
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การอธิบายข้อมูลทางโครงสร้างของสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ส าหรับสารต้านโรควัณโรค:  
การออกแบบสารยับยั้งโดยอาศัยข้อมูลทางลิแกนด์และข้อมูลทางโครงสร้าง 

Elucidating the structural basis of InhA inhibitors for anti-tuberculosis agents:  
Ligand and structure based drug design approaches 
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บทคัดย่อ 
 ในงานวิจัยนี้ได้น าเอาระเบียบวิธีการทางด้านการออกแบบโมเลกุลด้วยการค านวณมาประยุกต์ใช้ในการค้นหา

และปรับเปลี่ยนสารยับยั้งของโมเลกุลเป้าหมายชนิดใหม่ที่มีศักยภาพในการยับ เอนไซม์อีโนอิลเอซีพีรีดักเตส หรือ
เอนไซม์ InhA ของเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลสิส ซึ่งเป็นเอนไซม์เป้าหมายในการออกฤทธิ์ยับยั้งของตัวยาหลัก
ในการรักษาโรควัณโรคอย่างยาไอโซไนอาซิด ซึ่งการดื้อต่อยาไอโซไนอาซิดเก่ียวเนื่องจากการกลายพันธุ์ของเอนไซม์ 
InhA ในการพัฒนายาต้านโรควัณโรคซึ่งสารยับยั้งโรควัณโรคที่ถูกน ามาท าการศึกษาในการพัฒนาสารยับยั้งเชื้อโรค
วัณโรคคือ สารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่มีศักยภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ InhA ของเชื้อ 
ไมโครแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลสิส ระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง การจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล และ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับค่ากัมมันตภาพในเชิงสามมิติถูกประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาข้อมูลที่ส าคัญของ
ตัวยับยั้งเอนไซม์ InhA ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ท าให้ทราบถึงรูปแบบการวางตัวในโพรงการจับของตัวยับยั้ง 
อันตรกิริยาที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในโพรงการจับและความต้องการทางโครงสร้างของสารอนุพันธ์ heteroaryl 
benzamide ที่เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ InhA ซึ่งเป็นแนวทางในการออกแบบตัวยับยั้งเอนไซม์ InhA มีศักยภาพสูงขึ้น  

  

ค าส าคัญ  : สารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide  การค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกก้ิง  การจ าลองแบบพลวัตเชงิ 
        โมเลกุล  การศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างโครงสร้างกบัค่ากมัมันตภาพในเชงิสามมิติ 
 
 
 

Abstract 
  In this research, computer aided molecular design approaches were applied to investigate 

and optimization of novel drug targets due to high potential. Enoyl-ACP reductase (InhA) of 
Mycobacterium tuberculosis, has been shown to be the primary target of the isoniazid. The 
isoniazid resistance arises from the mutations of InhA. The developing new and more potent anti-
tuberculosis agents, which are selected the heteroaryl benzamide derivative as potential anti-
tuberculosis agents active against Mycobacterium tuberculosis InhA. Molecular docking 
calculations, molecular dynamics (MD) simulations and three dimensional quantitative structure 
activity relationships (3 D-QSAR) were applied to elucidate the important information of InhA 
inhibitors. Therefore, the important information from this studies were applied to understand the 
binding mode of inhibitors in binding pocket, the crucial interactions of inhibitors in binding pocket 
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and the structure requirements of heteroaryl benzamide derivatives as InhA inhibitors provided 
guidelines for the design of new and more potent InhA inhibitors. 

  
Keywords  :  Heteroaryl Benzamide Derivatives, Molecular Docking Calculations, Molecular  
   Dynamics Simulations, Three Dimensional Quantitative Structure Activity  
   Relationship 
 

บทน า 
 โรควัณโรคเป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุหลักมาจากเชื้อแบคทีเรียไมโครแบคทรีเรียมทูเบอร์คูโลซิสและ 
เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนทั่วโลก ปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศไทยองค์การอนามัยโลกได้จัดอันดับ 
ใ ห้ ไ ท ย อ ยู่ ใ น ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ ที่ ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม วั ณ โ ร ค ไ ด้  ( World Health Organization,  
http://www.who.int/tb/publications/global_ report/en/) การรักษาวัณโรคในปัจจุบันต้องใช้ยาในการรักษาด้วยกันอย่าง
น้อย 2 ชนิดขึ้นไป โดยมีไอโซไนอาซิด ( Isoniazid หรือ INH) เป็นยาหลัก 1 ชนิดแล้วใช้ยาตัวอ่ืนๆ ร่วมด้วย 
(Graham, A. W. et al., 2005) เอนไซม์ Enoyl-ACP reductase (InhA) เป็นเอนไซม์เป้าหมายในการออกฤทธิ์ของ
ตัวยาไอโซไนอาซิด ซึ่งเป็นตัวยาส าคัญในการรักษาวัณโรค (Rozwarski, D. A. et al., 1998) โดยท าหน้าที่เร่ง
ปฏิกิริยารีดักชันของสายโซ่กรดไขมันใน FAS II patway ในกระบวนการการการสังเคราะห์ผนังเซลล์ของเชื้อวัณโรค 
อย่างไรก็ตามการใช้ไอโซไนอาซิดยังมีปัญหาส าคัญคือการเกิดกลายพันธุ์ของเอนไซม์ InhA พบว่าการดื้อยาของ 
ไอโซไนอาซิดเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการรบกวนพันธะไฮโดรเจนที่ช่วยการจับของ Nicotinamide adenine 
dinucleotide (NAD+) มีเสถียรภาพและจากการศึกษาในเวลาต่อมายังพบว่าการดื้อยาของไอโซไนอาซิดเกี่ยวข้อง
กับการกลายพันธุ์ของเอนไซม์ catalase-peroxidase (KatG) ด้วย (Rozwarski, D. A. et al., 1999) จึงท าให้ 
มีหลายกลุ่มงานวิจัยพยายามที่จะพัฒนาสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่โดยไม่ต้องการกระบวนการกระตุ้นจาก
เอนไซม์ KatG (Frisch, M. J. et al., 2009) จากข้อมูลที่ได้เหล่านี้ท าให้เข้าถึงกลไกการดื้อยาซึ่งจะมีประโยชน์ต่อ
การออกแบบตัวยาที่มีศักยภาพสูงในการรักษาโรควัณโรคเพื่อพัฒนาตัวยับยั้งให้มีประสิทธิภาพและมีความจ าเพาะ
ต่อเอนไซม์ InhA ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีความสนใจในการน าเอาระเบียบวิธีทางด้านการจ าลองแบบโมเลกุลมา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาออกแบบและค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่โดยสนใจที่จะท าการพัฒนาสารอนุพันธ์ 
heteroaryl benzamide ให้มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งโรควัณโรคได้สูงขึ้น โดยใช้ระเบียบวิธีการค านวณ
โมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง การจ าลองพลวัติเชิงโมเลกุล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับค่ากัมมันตภาพการ
ยับยั้งซึ่งจะท าให้เข้าใจถึงรูปแบบการวางตัวและอันตรกิริยาที่ส าคัญระหว่างสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide 
ที่ เกิดขึ้นในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA โดยผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะท าให้ได้สารยับยั้งตัวใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเพื่อใช้เป็นสารยับยั้งเอนไซม์ InhA และเชื้อแบคทีเรียไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส นอกจากนี้
ยังท าให้ได้ข้อมูลที่ส าคัญทางด้านโครงสร้าง อันตรกิริยาที่ส าคัญซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญในการออกแบบและพัฒนาสาร
ยับยั้งตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง    
 
วิธีการวิจัย 

รวบรวมข้อมูลทางโครงสร้างของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ดังแสดงดังตารางที่ 1 จากนั้น 
ท าการปรับโครงสร้างให้เสถียรด้วยระเบียบวิธีการค านวณเคมีควอนตัม ab initio (M062X/6-31G*) โดยใช้
โปรแกรมGaussius 09 (Frisch, M. J. et al., 2009) ทดสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรม Autodock 4.2 (Morris, 
G. M. et al., 2009) ศึกษารูปแบบการจับตัวกันของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ภายในโพรงการจับ
เอนไซม์ InhA (PDB Code: 4QXM) (Guardia, A. et al., 2016) ด้วยระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง 
ศึกษาสมบัตทางเทอร์โมไดนามิกส์เพื่ออธิบายและท านายกระบวนการส าคัญทางชีวเคมีในธรรมชาติ ท าการ
ค านวณหาค่าพลังงานการจับอิสระของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ภายในโพรงการจับเอนไซม์ InhA 
โดยใช้วิธี MM-PBSA (Wang, J. et al., 2001; Kaledin, M. et al., 2004; Wang, J. et al., 2006; Hou, T. et al., 
2011) ด้วยระเบียบวิธีการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุล และศึกษาความต้องการทางโครงสร้าง ของสารอนุพันธ์ 

http://www.who.int/tb/publications/global_%20report/en/


ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

337 

heteroaryl benzamide เพื่อเพิ่มค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งด้วยระเบียบวิธีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างกับค่ากัมมันตภาพการยับยั้ง วิเคราะห์และสรุปผลที่ได้จากการศึกษาในแต่ละระเบียบวิธีการศึกษา เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้างของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่มีค่ากัมมันตภาพ
สูงขึ้นในการยับยั้งเอนไซม์ InhA  

 
ตารางที่  1 โครงสร้างและค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA (IC50) ของสารอนุพันธ์ heteroaryl  
       benzamide (Guardia, A. et al., 2016) 

สารหมายเลข โครงสร้าง IC50 (µM) 
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ผลการวิจัย 

1) ผลการศึกษาสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ด้วยระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ 
ด๊อกกิ้ง 
1.1)  ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรม Autodock 4.2  

ผลจากการเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างที่ได้จากการค านวณของสารยับยั้งเชื้อวัณโรคในโพรง
การจับของเอนไซม์ InhA ของเชื้อวัณโรคชนิดดั้งเดิม พบว่าในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA ของเชื้อวัณโรคให้ค่า 
RMSD เท่ากับ 0.50 อังสตรอม จากการซ้อนทับกันของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ระหว่างโครงสร้าง
ผลึกทางเอ็กซเรย์กับโครงสร้างที่ได้จากการค านวณของสารยับยั้งเชื้อวัณโรคในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA ของ
เชื้อวัณโรค พบว่าทั้งสองโครงสร้างมีต าแหน่งการวางตัวที่ใกล้เคียงกัน ดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 การซ้อนทับกันของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ระหว่างลิแกนด์ผลึกทางเอ็กซเรย์ (สีเขียว)  
  และโครงสร้างที่ได้จากการค านวณ (สีแดง) ของสารยับยั้งเชื้อวัณโรคในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA  
  ชนิดดั้งเดิม 

 
1.2) วิเคราะห์อันตรกิริยาที่ส าคัญของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ในโพรงเอนไซม์ 

InhA    
สารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่มีค่ากัมมันตภาพการยับยั้งเอนไซม์ InhA สูงที่สุด เมื่อ

พิจารณาถึงสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสูงสุดคือ สารหมายเลข 19  
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 0.02 µM มีรูปแบบการวางตัว แสดงดังในรูปที่ 2 (a) 
พบว่าเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญ คือ อันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างอะตอมไฮโดรเจนของหมู่เอไมด์กับอะตอม
ออกซิเจนของกรดอะมิโน Met98 มีระยะห่าง 2.044 อังสตรอม และอะตอมไนโตรเจนของวงไพริดีนกับหมู ่
ไฮดรอกซิลของโคแฟเตอร์ NAD+ มีระยะห่าง 2.571 อังสตรอม นอกจากนี้ยังเกิดอันตรกิริยาชนิดไฮโดรโฟบิกกับ 
กรดอะมิโน Phe97, Phe149, Tyr158 และ Met161 สารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่มีค่ากัมมันตภาพ
การยับยั้งเอนไซม์ InhA ปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่มีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งปานกลาง คือ สารหมายเลข 25 ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 1.00 µM  
มีรูปแบบการวางตัว ดังแสดงในรูปที่ 2 (b) พบว่าเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญ คือ เกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจน
ระหว่างอะตอมไฮโดรเจนของหมู่เอไมด์กับอะตอมของออกซิเจนของกรดอะมิโน Met98 โดยมีระยะห่าง 2.153 
อังสตรอม และอะตอมไนโตรเจนของวง 3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl กับหมู่ไฮดรอกซิลของโคแฟเตอร์ NAD+ 
มีระยะห่าง 2.681 อังสตรอม นอกจากนี้ยังพบอันตรกิริยาชนิดไฮโดรโฟบิกกับกรดอะมิโน Phe97, Phe149, 
Tyr158 และ Met199 สารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่มีค่ากัมมันตภาพการยับยั้งเอนไซม์ InhA ต่ าสุด 
เมื่อพิจารณาถึงสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งต่ าสุด คือ สารหมายเลข 38 
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 6.10 µM มีรูปแบบการวางตัว แสดงดังในรูปที่ 2 
(c) พบว่าเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญ คือ อันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่า งอะตอมไนโตรเจนของวง  
3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl กับหมู่ไฮดรอกซิลของโคแฟเตอร์ NAD+ มีระยะห่าง 3.050 อังสตรอม นอกจากนี้
ยังเกิดอันตรกิริยาชนิดไฮโดรโฟบิกกับกรดอะมิโน Tyr158, Met161, Ala198, Met199 และ Ile202 

จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ อั นต รกิ ริ ย า ที่ ส า คั ญ ขอ งส า รอนุ พั น ธ์  heteroaryl benzamide  
ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสูงสุด ปานกลาง และต่ าสุด พบว่าสารหมายเลข 19 และสารหมายเลข 25  
ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสูงสุดและปานกลาง ตามล าดับ ซึ่งสารหมายเลข 19 เกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะ
ไฮโดรเจนที่แข็งแรงมากกว่าสารหมายเลข 25 จึงส่งผลให้สารหมายเลข 19 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ 
InhA ที่สูงกว่าสารหมายเลข 25 และสารหมายเลข 38 เกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนจ านวนน้อยกว่าและ 
ไม่แข็งแรง จึงส่งผลให้สารหมายเลข 38 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA ต่ าที่สุด 
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รูปที่ 2  รูปแบบการจับของสารยับยั้งสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide สารหมายเลข 19 ที่มีค่ากัมมันตภาพ 
  การยับยั้งเอนไซม์ InhA สูง (a) สารหมายเลข 25 ที่มีค่ากัมมันตภาพการยับยั้งเอนไซม์ InhA ปานกลาง  
  (b) และสารหมายเลข 38 ที่มีค่ากัมมันตภาพการยับยั้งเอนไซม์ InhA ต่ า (c) ในโพรงการจับของเอนไซม์  
  InhA ของเชื้อวัณโรคที่ได้จากการค านวณโมเลคิวลาร์ด็อกก้ิง 

 
2) ผลการศึกษาสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ด้วยระเบียบวิธีวิธีการจ าลองพลวัตเชิง

โมเลกุล 
2.1) ความเสถียรภาพและการค านวณหาค่าพลังงานการจับอิสระของสารอนุพันธ์ heteroaryl  
        benzamide ในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA 

 จากการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุลโดยการค านวณ RMSD ของทุกอะตอมของเอนไซม์ InhA  
โคแฟกเตอร์ NAD+ และสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide พบว่าในแต่ระบบมีการเปลี่ยนของสารประกอบ เมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงสร้างจากโครงสร้างเร่ิมต้น ดังแสดงในรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่าโครงสร้างเอนไซม์ InhA โคแฟกเตอร์ 
NAD+ และสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ในทุกระบบมีค่า RMSD ค่อนข้างเสถียรตั้งแต่เวลา 2 ns จนถึง 
30 ns และมีค่า RMSD เฉลี่ยในช่วง 0.5-3.0 อังสตรอม ดังนั้นผู้วิจัยได้น าเอาค่าเฉลี่ยในชว่งเวลา 5 ns สุดท้ายมาท า
การค านวณหาค่าพลังงานการจับอิสระของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA 
ดังแสดงในตารางที่ 2 และเมื่อท าการฟลอตกราฟหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังการจับอิสระที่ได้จากการ
ทดลองและการค านวณ พบว่า ได้ค่าความสัมพันธ์ (r2) 0.8642 ดังแสดงในรูปที่ 4  

 

 
รูปที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับ RMSD ของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ในโพรงการจับของ 
  เอนไซม์ InhA ของสารหมายเลข 17 (a) สารหมายเลข 19 (b) สารหมายเลข 21 (c) สารหมายเลข 22  
  (d) สารหมายเลข 33 (e) สารหมายเลข 34 (f) และสารหมายเลข 35 (g) 
 
 



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

 
 

340 

ตารางที่ 2 การค านวณค่าพลังงานการจับอิสระในหน่วย kcal/mol โดยวิธี MM-PBSA (n=100 snapshot) 
สารหมายเลข IC50 (µM) ∆H T∆S ∆Gcal ∆Gexp

[a] 
17 0.05 -31.26±3.61 -21.82±5.47   -9.45±3.85 -10.03 
19 0.02 -30.34±3.03 -20.05±4.43 -10.29±3.62 -10.57 
21 0.19 -29.61±3.48 -21.00±4.85   -8.61±3.67   -9.23 
22 0.04 -38.93±3.22 -28.41±4.58 -10.52±3.51 -10.16 
33 3.40 -34.07±3.33 -26.35±6.33   -7.72±5.22   -7.51 
34 1.55 -39.88±4.00 -31.60±5.22   -8.28±4.01   -7.98 
35 0.26 -34.75±3.36 -25.52±4.69   -9.23±3.56   -9.04 

[a] ∆Gexp=RT ln[IC50], เมื่อ R = 1.988 cal/mol K และ T = 300 K 
 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานการจบัอิสระจากการทดลองและค่าพลังงาน 

การจับจากการค านวณ 
 

2.2) ต าแหน่งการวางตัวและอันตรกิริยาของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ในโพรงการ
จับของเอนไซม์ InhA 

ต าแหน่งการวางตัวระหว่างสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน
ตรงต าแหน่งของ picolinamide ของสารหมายเลข 21 และ N-phenylformamide ของสารหมายเลข 22  
จะเห็นได้ว่ามีต าแหน่งการวางตัวของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่แตกต่างกัน สารหมายเลข 21  
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 0.19 µM มีต าแหน่งในการวางตัว แสดงดังในรูปที่ 5 
(a) เกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างอะตอมไฮโดรเจนของหมู่เอไมด์กับอะตอมออกซิเจนของกรดอะมิโน 
Met98 ด้วยระยะห่าง 2.127 อังสตรอม และอะตอมไนโตรเจนของวง 3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl กับหมู ่
ไฮดรอกซิลของโคแฟกเตอร์ NAD+ ระยะห่าง 2.852 อังสตรอม นอกจากนี้ยังพบอันตรกิริยาชนิดไฮโดรโฟบิกกับ 
กรดอะมิโน Met161 สารหมายเลข 22 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 0.04 µM  
มีต าแหน่งในการวางตัว แสดงดังในรูปที่ 5 (b) จากผลการศึกษาพบ อันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่าง
อะตอมไฮโดรเจนของหมู่เอไมด์กับอะตอมออกซิเจนของกรดอะมิโน Met98 ระยะห่าง 1.855 อังสตรอม และพบ
อันตรกิริยาชนิดไฮโดรโฟบิกกับกรดอะมิโน Met161, Ala198 และ Ala201 จากสารหมายเลข 21 และสาร
หมายเลข 22 ที่มีความแตกต่างกันระหว่างหมู่ picolinamide และ N-phenylformamide ตามล าดับ ส่งผลให้มี
ต าแหน่งการวางตัวของสารทั้งสองหมายเลขและประประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA แตกต่างกัน จากผล
การศึกษา พบว่า สารหมายเลข 22 เกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงและอันตรกิริยาชนิดไฮโดรโฟบิก
ที่มากกว่าสารหมายเลข 21 จึงส่งผลให้สารหมายเลข 22 มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA ดีกว่าสาร
หมายเลข 21 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

341 

 
รูปที่ 5 ต าแหน่งการวางตัวและอันตรกิริยาของสารหมายเลข 21 (a) และสารหมายเลข 22 (b) ในโพรงการจับของ 
          เอนไซม์ InhA 
 

ต าแหน่งการวางตัวระหว่างสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน
ตรงต าแหน่งของหนึ่งอะตอมในสายโซ่ระหว่างวงเบนซีนกับวงไพริดีน สารหมายเลข 17 สายโซ่ระหว่างวงเบนซีนกบั
วงไพริดีน คือ มีเทน (-CH2-) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ InhA ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 0.05 µM และสาร
หมายเลข 33 สายโซ่ระหว่างวงเบนซีนกับวงไพริดีน คือ อะตอมออกซิเจน (-O-) มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ 
InhA ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 3.40 µM และสารทั้ งสองหมายเลขมีต าแหน่งการวางตัวดังแสดงใน รูปที่  6  
จากผลการศึกษา พบว่า สารหมายเลข 17 เกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างอะตอมไอโดรเจนของ 
วงไพริดีนกับโคแฟกเตอร์ NAD+ ระยะห่าง 2.876 อังสตรอม และอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรโฟบิกกับกรดอะมิโน 
Met98, Met161, Leu197 และ Ala201 ส าหรับสารหมายเลข 33 เกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่าง
อะตอมไฮโดรเจนของหมู่เอไมด์กับอะตอมออกซิเจนของกรดอะมิโน Met98 ด้วยระยะห่าง 2.093 อังสตรอม และยัง
เกิดอันตรกิริยาชนิดไฮโดรโฟบิกกับกรดอะมิโน Tyr158 และ Leu207 จากผลการศึกษา พบว่า สารหมายเลข 17 
เกิดอันตรกิริยาชนิดไฮโดรโฟบิกที่มากกว่าสารหมายเลข 33 ดังนั้นจึงส่งผลให้สารหมายเลข 17 มีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งเอนไซม์ InhA ได้ดีกว่าสารหมายเลข 33 

 

 
รูปที่ 6 ต าแหน่งการวางตัวและอันตรกิริยาของสารหมายเลข 17 (a) และสารหมายเลข 33 (b) ในโพรงการจับของ 
          เอนไซม์ InhA 

 
ต าแหน่งการวางตัวระหว่างสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่มีโครงสร้างที่แตกต่างกัน

ตรงต าแหน่งของสองอะตอมในสายโซ่ระหว่างวงเบนซีนกับวงไพริดีน สารหมายเลข 19 สายโซ่ระหว่างวงเบนซีนกับ
วงไพริดีน คือ เมธทาโนน (-OCH2-) มีค่า IC50 0.02 µM พบว่าเกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างอะตอม
ไฮโดรเจนของเมธทาโนน (-OCH2-) กับอะตอมออกซิเจนของกรดอะมิโน Gly96 และโคแฟกเตอร์ NAD+ ระยะห่าง 
2.513 และ 2.485 อังสตรอม ตามล าลับ นอกจากนั้นยังเกิดอันตรกิริยาชนิดไฮโดรโฟบิกกับกรดอะมิโน Tyr158, 
Met161 และ Ala198 สารหมายเลข 35 สายโซ่ระหว่างวงเบนซีนกับวงไพริดีน คือ เมธทิลไทโอ (-SCH2-) มีค่า IC50 
0.26 µM จากการวิเคราะห์อันตรกิริยาที่ส าคัญ พบว่า เกิดอันตรกิริยาระหว่างอะตอมไฮโดรเจนของหมู่เอไมด์กับ
อะตอมออกซิเจนของกรดอะมิโน Met98 ระยะห่าง 2.369 อังสตรอม นอกจากนั้นยังเกิดอันตรกิริยาชนิดไฮโดร 
โฟบิกกับกรดอะมิโน Met161 และ Ile202 สารหมายเลข 34 สายโซ่ระหว่างวงเบนซีนกับวงไพริดีน คือ อีเทน  
(-CH2CH2-) มีค่า IC50 1.55 µM พบว่า เกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างอะตอมไฮโดรเจนของหมู่เอไมด์
กับอะตอมออกซิเจนของกรดอะมิโน Met98 ระยะห่าง 2.213 อังสตรอม และอันตรกิริยาชนิดไฮโดรโฟบิกกับ 
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กรดอะมิโน Phe149 และ Met199 จากผลการศึกษาอันตรกิริยาที่เกิดขึ้นของสารทั้งสามหมายเลข พบว่า  
สารหมายเลข 19 ที่เป็นสารโซ่ประกอบด้วยอะตอมที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงจะเกิดอันตรกิริยาชนิดพันธะ
ไฮโดรเจนที่มากกว่าสารหมายเลข 35 และสารหมายเลข 34 ดังนั้นจึงส่งผลให้สารหมายเลข 19 มีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งเอนไซม์ InhA ได้ดีกว่าสารหมายเลข 35 และสารหมายเลข 34 

 
รูปที่ 7 ต าแหน่งการวางตัวและอันตรกิริยาของสารหมายเลข 19 (a) สารหมายเลข 35 (b)  และสารหมายเลข 34  
  (c) ในโพรงการจับของเอนไซม์ InhA 

 
3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกบัค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งแบบสาม

มิติของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งด้วย ระเบียบ

วิธีการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบดัชนีความเหมือนเชิงโมเลกุล (CoMSIA) โดยศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและค่า 
กัมมันตภาพในการยับยั้งเชื้อเอนไซม์ InhA ของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide จ านวน 39 โครงสร้าง  
โดยแยกเป็นชุดสร้างแบบจ าลอง (training set) จ านวน 33 โครงสร้าง และชุดทดสอบ (test set) 6 โครงสร้าง 
พบว่า แบบจ าลอง CoMSIA ที่ดีที่สุด คือ แบบจ าลองที่มีค่า rcv

2 และค่า r2  เท่ากับ 0.500 และ 0.965 ตามล าดับ 
ซึ่งมีส่วนร่วมของสนามสเตอริก สนามอิเล็กโตร-สแตติก สนามไฮโดรโฟบิก และสนามไฮโดรเจนแอคเซปเตอร์  
เป็น 10.0 %, 395 %, 31.6 % และ 18.9 % ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 3  ผลการศึกษานี้ ค่าความสามารถ 
ในการท านาย (predictive ability) ของแบบจ าลองที่ได้ต่ ากว่า 0.600 แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลอง CoMSIA ที่ได้นี้ 
ไม่สามารถอธิบายความต้องการทางโครงสร้างของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ในการออกฤทธิ์ 
ทางชีวภาพและไม่สามารถน าไปใช้ในการออกแบบสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่มสูงขึ้นได้  

 
ตารางที่ 3 ผลทางสถิติของแบบจ าลอง CoMSIA ของอนุพันธ์ heteroaryl benzamide 

model 
Statistical parameters 

rcv
2 r2 N Spress SEE F Fraction 

  S/E/H/A  0.500 0.965 5 0.556 0.151 100.608 10.0/39.5/31.6/18.9 
rcv

2; non-cross-validation, r2; cross-validation, N; Optimum number of components, 
Spress; Standard error of prediction, SEE; Standard error of estimate, F; F Value, S; steric field, E; 
electrostatic field, H; Hydrophobic field, D; Hydrogen Donor field, A; Hydrogen Acceptor field 

 
จากแบบจ าลอง CoMSIA ของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่ดีที่สุด พบว่า ค่ากัมมันตภาพ

ในการยับยั้งของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ที่ได้จากการท านายไม่ใกล้เคียงกับการทดลองแสดง 
โดยกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งจากการทดลองและการท านาย ดังแสดงในรูปที่ 8 ดังนั้น
จึงสามารถยืนยันได้ว่าแบบจ าลอง QSAR ของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอ 
ในการท านายค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งจากการค านวณและผลแผนภาพคอนทัวร์ในรูปที่ 9 ไม่สามารถชี้แนะ 
ถึงความต้องการทางโครงสร้างที่ส าคัญของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ได้ เนื่องจากแผนภาพคอนทัวร์ 
ที่ได้ของสนามสเตอริก สนามไฮโดรโฟบิก และสนามไฮโดรเจนแอคเซปเตอร์ นั้นมีลักษณะที่ใหญ่และไม่แยกเป็น 
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แต่ละความต้องการทางโครงสร้าง ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะชี้แนะถึงความต้องการทางโครงสร้างของสารอนุพันธ์ 
heteroaryl benzamide ได้ 

 
รูปที่ 8 กราฟที่พลอตระหว่างค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งที่ได้จากการทดลองกับค่าจากการท านายของสารอนุพันธ์   
         heteroaryl benzamide ด้วยวิธี CoMSIA 
 

 

 
รูปที่ 9 แผนภาพคอนทัวร์ CoMSIA ในสนามสเตอริก (a) สนามอิเล็กโตรสแตติก (b) สนานไฮโดรโฟบิก (c) และ 
          สนามโฮโดรเจนแอคเซปเตอร์ (d) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการออกแบบโมเลกุลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้ระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง 
ระเบียบวิธีการจ าลองพลวัตเชิงโมเลกุลและการศึกษาความสัมพันธ์เชิงปริมาณระหว่างโครงสร้างกับค่ากัมมันตภาพ
ในการยับยั้งแบบสามมิติของสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ท าให้เข้าใจถึงรูปแบบการวางตัวและอันตร
กิริยาที่เกิดขึ้นของโครงสร้างที่มีผลต่อค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งของสารยับยั้งเอนไซม์ InhA นอกจากนี้ พบว่า 
กรดอะมิโน Met98 คือกรดอะมิโนที่เกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญกับสารอนุพันธ์ heteroaryl benzamide ดังนั้นผลที่ได้
จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นแนวทางส าคัญส าหรับการออกแบบสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ตัวใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นเพื่อใช้เป็นสารต้านเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจันนี้ เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเมทานอลของข้าวไทย

จ านวน 6 ชนิด โดยศึกษาข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอก ข้าวหอมมะลิแดง  
ข้าวกล้องหอมมะลิแดง และข้าวกล้องหอมมะลิแดงเพาะงอก โดยทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 
Radical Scavenging Activity และปริมาณทั้งหมดของสารประกอบฟีนอลิก ผลการทดสอบด้วยวิธี DPPH assay
และการหาปริมาณทั้งหมดของสารประกอบฟีนอลิกให้ผลที่สอดคล้องกัน คือ ข้าวกล้องหอมมะลิแดงเพาะงอก  
มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด เท่ากับ 94.92±0.0864 เปอร์เซ็นต์ และ 686.93±4.8677 มิลลิกรัม ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ  : ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  สารประกอบฟนีอลิกรวม 

 
Abstract 

 In this study, six Thai rice varieties  grown in Thailand including Hommali normal 
rice,Hommali brown rice105,Hommali germinated brown rice105,Hommali Dang normal rice, 
Hommali Dang brown rice and Hommali Dang germinated brown rice were selected for evaluation 
property antioxidant studied. These Thai rice varieties were extracted by methanol. The antioxidant 
activity using DPPH Radical Scavenging Activity and Total phenolic compounds of rice crude 
extracts. The test results with the DPPH Radical Scavenging Activity and Total phenolic compounds 
the corresponding. The antioxidant activities obtained from Hommali Dang germinated brown rice 
shows highest antioxidant activity with 94.92±0.0864 % and 686.93±4.8677 mg, respectively.  

 
Keywords : Antioxidant activity, Total phenolic compounds 

 
 

บทน า 
 ข้าวถือเป็นอาหารหลักในการด ารงชีวิตของคนไทยและคนในแถบเอเชีย โดยข้าวจัดเป็นพืชที่มีความ 
หลากหลายในด้านสายพันธุ์และมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นตามสภาพภูมิประเทศที่เพาะปลูก และเป็นแหล่งรวม
ของคุณค่าทางอาหารหลายๆ อย่าง เช่น คาร์โบไฮเดรท โปรตีน วิตามิน ใยอาหาร แร่ธาตุ โซเดียม โพแทสเซียม 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี ทองแดง รวมไปถึงสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ เช่น วิตามินซี เป็นต้น 
มีงานวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาการแปรรูปเมล็ดข้าวไทยบางสายพันธุ์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ  และสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยข้าวไทย 4  แก่ ข้าวชนิด ได้ หอมมะลิ  ข้าวเหนียว  ข้าวเหนียวด าและ ข้าวแดง  จะได้รับ
การแปรรูปเพื่อเป็นข้าวกล้องงอก ข้าวฮางและข้าวคั่วแล้วน ามาสกัดด้วยเอทานอล 80 % จากนั้นจึง น าทดสอบ 
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หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระโดยวิธี  DPPH radical scavenging assay และ Ferric reducing ability of plasma 
(FRAP) assay และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดโดยวิธี Folin–Ciocalteu method โดยในงานวิจัยนี้ พบว่า
ข้าวหอมมะลิและข้าวแดงที่ได้รับการแปรรูปเป็นข้าวฮางงอกและข้าวกล้องงอกแล้ว พบว่ามีฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระสูงกว่าข้าวกล้อง นอกจากนี้เฉพาะข้าวกล้องงอกของข้าวหอมมะลิและข้าวฮางงอกของข้าวแดงเท่านั้น 
ที่มี สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการแปรรูป ส่วนการแปรรูปโดยวิธีการคั่ว
นั้นกลับถูกพบว่ามีผลต่อกิจกรรมต้านอนุมูลอสิระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของข้าวทุกสายพันธุ์ น้อยมาก 
ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากข้าวไทยทั้งในเชิงการแพทย์และ
เครื่องส าอางต่อไปในอนาคต [ปวีณารัตน เสนาและ ประภัสสร บุษหมั่น ,กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระและปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอกและข้าวฮางงอกของข้าวไทย,งานประชุมแห่งชาติข้าวครั้งที่
2] 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาศักยภาพในการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและทดสอบปริมาณสาร 
ทั้งหมดของสารประกอบฟีนอลิก ของสารสกัดจากข้าวในประเทศไทย 6 ชนิด ซึ่งเราจะท าการศึกษา เพื่อ
เปรียบเทียบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของชนิดข้าวที่มีสีขาวและข้าวที่มีสีแดง และเป็นเทียบระหว่างข้าวทั่วไป 
ข้าวกล้อง และข้าวกล้องอก และเพื่อทราบถึงคุณประโยชน์ที่มีอยู่ในข้าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์ต่อไปได้ และเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับข้าวไทยพันธุ์พื้นเมืองของไทยให้มากข้ึนด้วย 

 
วิธีการวิจัย 
1) น าข้าวสารของไทยทั้ง 6 ชนิด มาอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส แล้วน าไปปั่นก่อนน าไปชั่งน้ าหนัก 
2) น าข้าวที่อบแห้งแล้วท าการสกัดโดยวิธีรีฟลักซ์ด้วยตัวท าละลายเฮกเซนในอัตราส่วน ข้าวสาร 100 กรัม ต่อ 
ปริมาตร 150 มิลลิลิตรเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส 
3) เมื่อครบ 3 ชั่วโมง น าไประเหยตัวท าละลายออก ด้วยเครื่อง Rotatory evaporator ได้สารสกัดหยาบเฮกเซน 
(Hexane crude extract)  ให้เหลือประมาณ 1.00 มิลลิลิตร ใช้หลอดหยด (Dropper) ดูดมาเก็บไว้ในขวดบรรจุ
สาร (Vial) (ก่อนเก็บชั่งน้ าหนัก Vial ก่อนทุกครั้ง)  ท าซ้ าเหมือนเดิมโดยเปลี่ยนตัวท าละลายเป็นเอทิลอะซีเตตและ
เมทานอลตามล าดับ 
 
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดหยาบจากข้าวในประเทศไทยจ านวน 6 ชนิดโดยใช้วิธี 
DPPH Radical Scavenging Activity 

1) เตรียมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 6.0 x 10-5โมลาร์ เก็บไว้ไม่ให้โดนแสง โดยการใช้แผ่นอะลูมิเนียมฟรอย
หุ้มไว้ 

2) เตรียม stock solution: Trolox® (6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid)  
ความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร เก็บไว้ไม่ให้โดนแสงโดยการใช้แผ่นอะลูมิเนียมฟรอยหุ้มไว ้

3) เตรียม working standard solution: Trolox® (6-Hydroxy-2,5,7,8 tetramethylchroman-2-carboxylic 
acid) ความเข้มข้น 200 150 100 และ 50  มิลลิกรัมต่อลิตร 

4) เตรียม stock solution: สารตัวอย่างของสารสกัดหยาบแต่ละชนิด ความเข้มข้น 1000 มลิลิกรมัต่อลิตร ชั่งสาร
สกัดหยาบของสารตัวอยา่ง อย่างละ 5.00 มิลลิกรัมละลายด้วยสารละลายเมทานอล (MeOH, AR grade) 
ปริมาตร 1.00 มิลลิลิตรใน eppendorf tube เก็บไว้ไม่ให้โดนแสงโดยการใช้แผ่นอะลูมิเนียมหุ้มไว้ 

5) เตรียมสารละลายเพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดหยาบจากข้าวในประเทศไทยจ านวน 6 
ชนิด โดยวิธี DPPH Radical Scavenging Activity 

 ปิเปต DPPH 6 x 10-5โมลาร์ ปริมาตร 2.90 มิลลิลิตร ในหลอดทดลองจากนัน้เติม 
 Trolox® หรือสารตัวอย่าง ปรมิาตร 0.10 มิลลิลิตร เก็บไว้ในที่มืด 1 ชั่วโมง 
 ปิเปต DPPH 6 x 10-5 โมลาร์ ปริมาตร 2.90 มิลลิลิตร ในหลอดทดลองจากนัน้เติม MeOH ปรมิาตร 0.10 

มิลลิลิตร เก็บไว้ในที่มืด 1 ชั่วโมงเพื่อเป็นตัวควบคุม 
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6) ปิเปต MeOH ปริมาตร 3.00 mL ใน cuvette (glass) เป็น blank มาวัดคา่การดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 
517 นาโนเมตรโดยเทคนิค UV-Visible spectroscopy 

7) น าสารละลายผสม ที่ครบ 1 ชั่วโมง มาวัดคา่การดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร 
8) สร้างกราฟมาตรฐานของ Trolox®ความเข้มข้นในช่วง 200 150 100 และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตร 
9) ค านวณค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical)  
10) วัดค่าการดูดกลืนแสง )absorbance) ซ้ า 3 คร้ัง น าคา่เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ที่ได้มาเฉลี่ย 

เพื่อน าไปสร้างกราฟต่อไป 
11) สร้างกราฟเพื่อหาค่าเปอร์เซ็นตก์ารต้านอนุมลูอิสระ DPPH [5] 

 การหาปริมาณสารประกอบฟนีอลรวม (Total phenolic compound) 
1) เตรียม Folin-Ciocalteu reagent (1 นอร์มอล) 
2) เตรียม 20 %Sodiu m carbonate 
3) Standard Tallic acid ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
4) เตรียมสารละลายเพื่อทดสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลรวม  

       เตรียมสารละลายมาตรฐาน Tannic acid ที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 40, 80, 120, 160      
       และ 200 ไมโครลิตรตามล าดับ ใส่ในหลอดทดลอง เติมสารละลาย sodium  carbonate 2500 ไมโครลิตร  
       Folin-Ciocalteu reagent 500 ไมโครลิตรและเติมน้ าจนครบปริมาตร 4.00 มิลลิลิตรในแต่ละหลอดทดลอง  
       ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 40 นาที ก่อนน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร  
       จากนั้นน าค่าการดูดกลืนแสงมาเขียนกราฟกับปริมาณ Tannic acid (มิลลิกรัม) 

5) เตรียมสารละลายตัวอย่างจากสารสกัดแต่ละชนิด โดยการชัง่มา 5.00 มิลลิกรัมละลายด้วยเมทานอล 1.00 
มิลลิลิตรโดยท าการวิเคราะห์เหมือนสารมาตรฐานกรดแทนนิก (Tannic acid) น าค่าการดูดกลนืแสงมาค านวณ
ค่าปริมาณกรดแทนนิก  (โดยเปรียบเทียบปริมาณฟีนอลิกรวมเทียบเท่ากับ 1 มลิลิกรัมแทนนิก) 

 
ผลการวิจัย 
ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH เบื้องต้นของสารสกัดหยาบเมทานอลข้าวหอมมะลิและข้าวหอมมะลิ
แดง 
   จากการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ DPPH เบื้องต้นของสารสกัดหยาบเมทานอล จากข้าว 6 ชนิด โดยวิธี 
DPPH Radical Scavenging Activityโดยเทียบกับกราฟมาตรฐานของ Trolox ในช่วงความเข้มข้น 200 150 100 
และ 50 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nmจากนั้นน าค่าดูดกลืนแสงค านวณค่า
เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดหยาบเมทานอลจากสารให้ผลค่าการต้านอนุมูลอิสระดังแสดงใน
รูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 การต้านอนุมูลอิสระ DPPH เบื้องต้นของสารสกัดหยาบเมทานอลสารตัวอย่างข้าว 
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ผลการทดสอบการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลรวม 

จากการทดสอบหาปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมของข้าวโดยใช้ Folin-Ciocalteu method  
ซึ่งปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมจะขึ้นอยู่กับจ านวนของหมู่ฟีนอลของสารประกอบฟีนอลรวมแต่ละชนิด
ท าให้เกิดปฏิกิริยากับ Folin-Ciocalteureagent แตกต่างกัน จากการทดสอบหาปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลรวมของสารสกัดหยาบจากข้าวของสารสกัดหยาบเมทานอลจากสารตัวอย่างแต่ละชนิดมีค่าต่างกัน
สารประกอบจ าพวกฟีนอล ส่วนใหญ่เป็นสารที่มีขั้วละลายในตัวท าละลายจ าพวกแอลกอฮอล์  ตัวอย่าง 
ในสารกลุ่มนี้ ได้แก่ สารจ าพวก ฟลาโวนอยด์ แซนโทนชนิดต่างๆ ที่มีต้นก าเนิดจากพืชชนิดต่างๆ สามารถ
ต้านอนุมูลอิสระได้เพราะมีโครงสร้างทางเคมีที่ประกอบด้วยหมู่ฟีนอล ซึ่งมีสมบัติเป็นนิวคลีโอไฟล์  ที่ดี
หลายหมู่ ดังนั้นสารสกัดข้าวที่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลอยู่มากจึงมักออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีจาก
สารตัวอย่างให้ผลค่าปริมาณสารประกอบฟีนิลรวมดังแสดงในรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 ปริมาณสารประกอบฟนีอลรวมของสารสกัดหยาบเมทานอลสารตัวอย่างขา้ว 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การทดสอบความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระข้าวในประเทศไทย จ านวน 6 ชนิด ได้เลือก 
การทดสอบคุณสมบัติในการเป็นตัวขจัดอนุมูลอิสระ (Free Radical Scavenger) ด้วยวิธี DPPH ซึ่งเป็นวิธีที่ท าได้
ง่ายสะดวกและรวดเร็วเนื่องจาก DPPH เป็นอนุมูลอิสระที่ค่อนข้างเสถียรจากผลการทดลองด้วยวิธี DPPH จะเห็นว่า
จากสารสกัดข้าวที่ท าการทดสอบที่ได้เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระที่สูงสุด ได้แก่ สารสกัดหยาบเมทานอลของ  
ข้าวกล้องหอมมะลิแดงเพาะงอกซึ่งจะเห็นว่าข้าวที่มีสีแดงนั้นจะได้เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวซึ่งฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเมทานอลของข้าวอาจมาจากสารจ าพวก polyphenol  เช่น แคทิชิน 
(catechins), ฟลาโวนอยด์ (flavonoids), แคโรทีนอยด์ (carotenoids) และแอนโทไซยานิน (anthocyanins)  
เป็นต้นและจากการศึกษาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลรวม ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu method โดยเทียบกราฟ
มาตรฐาน Tannic acid พบว่าสารสกัดหยาบเมทานอลของของข้าวกล้องหอมมะลิแดงเพาะงอกมีปริมาณฟีนอลรวม
สูงที่สุด 

จากการทดสอบความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระข้าวในประเทศไทย จ านวน 6 ชนิด ด้วยวิธี 
DPPH และการศึกษาหาปริมาณสารประกอบฟีนอลรวม ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu method โดยเทียบกราฟ
มาตรฐาน Tannic acid ซึ่งการทดสอบทั้ง 2 วิธี ให้ผลที่สอดคล้องกัน คือ จากกราฟผลทดลองสามารถสรุปได้ว่าข้าว
ขาวหอมมะลินั้นมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมน้อยกว่าข้าวหอมมะลิแดงที่เป็น
ข้าวสี และเมื่อเทียบข้าวขาวธรรมดากับข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกจะเห็นว่าข้าวขาวจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระและสารประกอบฟีนอลรวมน้อยกว่าข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาการ
แปรรูปเมล็ดข้าวไทยบางสายพันธุ์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่รายงานว่า
ข้าวหอมมะลิและข้าวแดง ที่ท าการแปรรูปเป็นข้าวฮางงอกและข้าวกล้องงอก มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าว
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กล้อง จากข้างต้นจึงสรุปได้ว่าข้าวที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตท าการเพาะงอก จะท าให้คุณค่าทางอาหารที่
ผู้บริโภคจะได้รับสูงขึ้นและการต้านอนุมูลอิสระก็เพิ่มมากข้ึน เพราะปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมสูงขึ้น 
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การออกแบบโมเลกุลด้วยการค านวณของสารอนุพันธ์ 4 aminoquinolone piperidine amide                     
ซึ่งมีศักยภาพสูงในการยับยั้งโรควัณโรค 

Computer Aided Molecular Design of 4-aminoquinolone piperidine amides Derivatives 
as Highly Potent Anti-Tuberculosis Agents 
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บทคัดย่อ 

โรควัณโรคเกิดจากเชื้อไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส (Mycobacterium tuberculosis) เอนไซม์ดีคาร์
พรีนิลฟอสโฟริล-เบต้า-ดี-ไรโบส-2-อิพิเมอเรส (DprE1) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการสังเคราะห์ทาง
ชีวภาพของ arabinogalactan ที่ผนังเซลล์ของไมโครแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส และยังถูกค้นพบว่าเป็นเอนไซม์
เป้าหมายส าหรับการพัฒนาเป็นยับยั้งโรควัณโรค สารอนุพันธ์ 4 aminoquinolone piperidine amide เป็นสาร
ยับยั้งโรควัณโรคชนิดนอนโควาเลนต์ สารอนุพันธ์กลุ่มนี้ถูกพัฒนาเพื่อเป็นสารยับยั้งเอนไซม์ DprE1 อย่างไรก็ตาม
สารยับยั้งเอนไซม์ DprE1 ชนิดพัฒนาขึ้นมายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ระเบียบวิธี 3D-QSAR 
การค านวณโมเลคูลาร์ด๊อกกิ้ง การจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล และการค านวณ fragment molecular orbital 
(FMO) ถูกประยุกต์ใช้เพื่อท าให้ทราบถึงความต้องการทางโครงสร้างและอันตรกิริยาที่ส าคัญของสารอนุ พันธ์  
4-aminoquinolone piperidine amide ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะท าให้เข้าใจถึงความต้องการทางโครงสร้าง 
รูปแบบการจับ และอันตรกิริยาที่ส าคัญของสารอนุพันธ์  4-aminoquinolone piperidine amide เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบสารยับยั้งโรควัณโรคให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
ค าส าคัญ  : เอนไซม์ดีคาร์พรีนิลฟอสโฟริล-เบต้า-ดี-ไรโบส-2-อิพิเมอเรส  ไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิส  3D-QSAR             
      การค านวณโมเลคลูาร์ด๊อกก้ิง  การจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล  การค านวณ fragment molecular  
      orbital   

 
Abstract 

Tuberculosis (TB) is caused by Mycobacterium tuberculosis. Decaprenyl phosphoryl-β-D-ribose 
oxidase (DprE1) involved in arabinogalactan biosynthesis partway of M. tuberculosis cell wall has 
been identified as a promising target for anti-tuberculosis drug developments. A group of 4 
aminoquinolone piperidine amide derivatives were identified as noncovalent DprE1  inhibitors. 
These compounds were modified to increase their inhibitory activities against DprE1 as well as M. 
tuberculosis. However, these DprE1 enzyme inhibitors are not efficient.  Therefore, in this research 
3D-QSAR, molecular docking calculations, molecular dynamic simulations, and fragment molecular 
orbitals were performed to elucidate the structural requirements and crucial interaction of 4 
aminoquinolone piperidine amide derivatives. These results lead to better understanding of the 
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structural requirement of  4 - aminoquinolone piperidine amide derivatives for designing effective 
anti-tuberculosis agents. 
 
Keywords  :  Decaprenyl phosphoryl-β-D-ribose oxidase (DprE1), M. tuberculosis, 3D-QSAR  
   Molecular Docking Calculations, Molecular Dynamic Simulations, Fragment  
   Molecular Orbitals Approach 
 
บทน า 
 ปัจจุบันวัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เป็นสาเหตุหลักการตายของประชากรทั่วโลก เนื่องจากปัญหาการดื้อยา  
ท าให้ผู้ป่วยวัณโรคไม่ตอบสนองต่อตัวยาหลักที่ใช้รักษาในปัจจุบัน [1] อีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดของโรควัณโรค 
ในกลุ่มผู้ป่วยเอดส์อย่างรวดเร็ว ซึ่งการรักษาวัณโรคในผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นไม่สามารถรักษาด้วยวิธี
มาตรฐานได้อีกต่อไป ดังนั้น การแพร่ระบาดของวัณโรคจึงยังคงมีอยู่ในปัจจุบันและยังเป็นปัญหาหลักทางด้าน
สุขภาพของประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา จากปัญหาการดื้อยาของวัณโรคท าให้ตัวยาที่ใช้ 
ในปัจจุบันไม่สามารถใช้รักษาวัณโรคได้อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องท าการศึกษาวิจัยเพื่อค้นหา
และพัฒนายาตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งวัณโรค กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนายาตัวใหม่คือการ
ค้นหาตัวยาที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ที่จ าเป็นของเชื้อแบคทีเรีย  M. tuberculosis ซึ่งเป็นสาเหตุของวัณโรค โดยมี
หลักการคือ ยาที่พัฒนาขึ้นมาได้ควรจะมีกลไกการออกฤทธิ์ใหม่หรือสามารถจับกับเป้าหมายใหม่ หรือยาที่พัฒนาขึ้น
มาสามารถจับกับเป้าหมายเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เอนไซม์ DprE1 เป็นสารยับยั้งเชื้อวัณโรคชนิดใหม่ 
ที่ก าลังได้รับความสนใจซึ่งเอนไซม์ชนิดนี้พบในปฏิกิริยาการสังเคราะห์ decaprenylphosphoryl-d-arabinose 
(DPA) ในผนังเซลล์ โดยท าหน้าที่ เป็นตัวรีดิวซ์ที่ช่วยเร่งปฎิกิริยาอิพิเมอไรเซชัน [ 2] ท าให้เอนไซม์ DprE1  
เป็นส่วนประกอบส าคัญส าหรับการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของเซลล์ ดังนั้นจึงท าให้เอนไซม์ DprE1 เป้าหมาย
ส าคัญที่จะท าการพัฒนาไปเป็นยารักษาวัณโรคตัวใหม่ที่มีศักยภาพสูงได้  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการน าเอาระเบียบวิธีทางด้านการจ าลองแบบโมเลกุลมาประยุกต์ใช้  
ในการศึกษา ออกแบบและค้นหาสารยับยั้งเอนไซม์ DprE1 โดยสนใจที่จะท าการพัฒนาสารอนุพันธ์ในกลุ่มของ  
4-aminoquinolone piperidine amide ให้มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งโรควัณโรคได้สูงขึ้น โดยใน
งานวิจัยนี้ได้น าเอาวิธีการจ าลองแบบโมเลกุลด้วยการค านวณ โดยใช้ระเบียบวิธีการออกแบบโมเลกุลเชิงโครงสร้าง 
(Structure based drug design) และระเบียบวิธีการออกแบบโมเลกุลเชิงลิแกนด์ (Ligand based drug design) 
ซึ่งจะท าให้เข้าใจถึงความต้องการทางโครงสร้าง รูปแบบการจับ และอันตรกิริยาที่ส าคัญระหว่างเอนไซม์กับ 
สารยับยั้งที่เกิดขึ้นในโพรงการจับ โดยใช้ระเบียบวิธี 3D-QSAR การค านวณโมเลคูลาร์ด๊อกกิ้ง และการจ าลองแบบ
พลวัตเชิงโมเลกุล มาใช้ในการศึกษาเพื่อออกแบบสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide ตัวใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ DprE1 ที่สูงขึ้น โดยผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะท าให้ได้สารยับยั้งตัวใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพที่ดีในการยับยั้งเอนไซม์ DprE1 และเชื้อแบคทีเรีย M. Tuberculosis นอกจากนี้ยังท าให้ได้ข้อมูลที่
ส าคัญทางด้านโครงสร้าง อันตรกิริยาที่ส าคัญระหว่างสารยับยั้งกับเอนไซม์ ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญในการออกแบบและ
พัฒนาสารยับยั้งตัวใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง      
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วิธีการวิจัย 
1. รวบรวมโครงสร้างของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide 

 
โครงสร้างทั่วไปของสารอนุพันธ ์4-aminoquinolone piperidine amide 

 
ตารางที่ 1 โครงสร้างและค่ากัมมันตภาพทางชีวภาพของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide                 
               ทั้ง 29 โครงสร้าง 

No X (Aromatic ring) Y (Linker) 
Z (Five 

membered ring) 
IC50 (µM) 

log(1/IC50) 

1* 
   

0.04 7.40 

2 
   

0.005 8.30 

3 
 

 
  

0.006 8.22 

4 
   

0.007 8.15 

5 
   

0.011 7.96 

6 
   

0.009 8.25 

7 
   

8 5.10 

8 
   

18 4.74 

9*    
78 4.11 

10 
   

3 5.52 

11 
   

4.7 5.33 

12 
   

1.8 5.74 

13 
   

0.026 7.59 

14 
   

0.030 7.52 
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*test set  

2. การศึกษาความต้องการทางโครงสร้างของสารอนุพนัธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide ด้วยระเบียบ 
    วิธี 3D-QSAR 

การศึกษาความต้องการทางโครงสร้างของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide โดยใช้
ระเบียบวิธี 3D-QSAR (CoMSIA) ในงานวิจัยนี้สารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide  ทั้งสิ้น 29 
โครงสร้างถูกท าการปรับเสถียรด้วยโปรแกรม Guassian 09 และท าการ alignment ด้วยโปรแกรม MOE โดยท า

No X (Aromatic ring) Y (Linker) 
Z (Five 

membered ring) 
IC50 (µM) 

log(1/IC50) 

15 
   

43 4.37 

16 
   

<0.006 8.22 

17* 
   

0.011 7.96 

18 
   

0.045 7.45 

19 
   

0.018 7.74 

      

20 
N

CH3

OF

F    
0.038 7.42 

21 
   

0.021 7.68 

22 
   

0.009 8.05 

23 
   

0.007 8.15 

24 
   

0.012 7.92 

25 
   

0.008 8.10 

26 
   

0.017 7.77 

      

27 
   

0.058 7.53 

28 
   

0.026 7.59 

29* 
   

0.183 6.74 
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การแบ่งสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide ออกเป็น 2 กลุ่มคือ training จ านวน 25 โครงสร้าง 
และ test set จ านวน 4 โครงสร้าง จากนั้นท าการค านวณโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ PLS แล้วท าการแปลผล
สมการในรูปแบบแผนภาพคอนทัวร์ 
 
3. การค านวณโมเลคูลาร์ด๊อกก้ิง 

รวบรวมข้อมูลทางโครงสร้างและค่ากัมมันตภาพในการยับยั้งของเอนไซม์ DprE1 ของสารอนุพันธ์  
4-aminoquinolone piperidine amide ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1 จากการสืบค้นเอกสารบนฐานข้อมูลต่างๆ ปรับ
โครงสร้างให้เสถียรที่สุดด้วยระเบียบวิธีการค านวณเคมีควอนตัม ab-initio (M062X/6-31G*) โดยใช้โปรแกรม 
Gaussius 09 ทดสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรม Autodock 4.02 ศึกษารูปแบบการจับตัวกันของสารอนุพันธ์  
4-aminoquinolone piperidine amide ภายในโพรงการจับเอนไซม์ DprE1 (PDB Code: 4P8L) ด้วยวิธีการ
ค านวณโมเลคิวลาร์ด็อกก้ิง วิเคราะห์ผลการศึกษาและสรุปผลการศึกษา 
 
4. การจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล 

การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและพลวัตเชิง โม เลกุลด้วยวิธี โมเลคิวลาร์ ไดนามิกส์ซิมู เลชัน                         
(molecular dynamics simulatioNS) ดูค่าการจับของสารยับยั้งกับเป้าหมายด้วยโปรแกรม AMBER12 ระบบที่
ศึกษาเป็นแบบ Canonical การศึกษาทั้งหมดได้ก าหนดให้ปริมาตรของระบบคงที่ และอุณหภูมิคงที่ที่ 300 K เป็น
ตัวควบคุม โดยใช้ ff03 ส าหรับพารามิเตอร์ที่อธิบายโปรตีน ใช้ RESP จากการค านวณโดยวิธี M062X/6-31G* 
โมเลกุลของน้ าชนิด TIP3P ได้ถูกเติมเข้าไปในทุกระบบที่ใช้ในการศึกษาโมเลคิวลาร์ ไดนามิกส์ ซิมูเลชัน ในการ
ก าหนดสนามแรงของลิแกนด์ และได้มีการก าหนด non-bonded cutoff ให้มีค่าเท่ากับ 10 Å และใช้ SHAKE 
method ช่วยในการ constrain อะตอมทั้งหมด ส าหรับ time step ที่ใช้มีค่าเท่ากับ 2 fs ค่าพลังงานในการจับของ
สารยับยั้งที่จับกับเอนไซม์ เป้าหมาย ค านวณโดยระเบียบวิธี MM-PBSA 

 
5. การค านวณ fragment molecular orbital (FMO) 

การค านวณ FMO โดยใช้ระเบียบวิธี MP2 / 6-31G* เพื่อศึกษาโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์และอันตร
กิริยาที่ส าคัญระหว่างเอนไซม์ DprE1 กับสารยับยั้ง โดยใช้โปรแกรม ab initio FMO ABINIT-MP ver.6.0 เพื่อลด
ระยะเวลาในการค านวณ จึงใช้โมเลกุลของน้ าภายในระบบของแต่ละลิแกนด์ที่ 8 Å (78 โมเลกุล) ส าหรับการค านวณ 
FMO การจับกันระหว่างกรดอะมิโนแต่ละตัวและลิแกนด์ สามารถใช้อธิบายถึงอันตรกิริยาที่ส าคัญระหว่าง 
fragment ของ DprE1 และลิแกนด์ ในขณะที่ FAD หรือโคแฟกเตอร์ ถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนคือ flavin ring, 
diphosphate ที่เชื่อมโยงกับ D-ribital และ adenine deoxyribose ประจุของ DprE1, FAD และลิแกนด์คือ 0, -
2 และ 0 ตามล าดับ พลังงานอันตรกิริยาของแต่ละส่วน (IFIE) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นระหว่างอันตรกิริยาของเอนไซม์ 
DprE1 โคแฟกเตอร์ ลิแกนด์ และโมเลกุลของน้ า [4] ผลที่ได้จากการศึกษาด้วยระเบียบวิธี FMO calculations จะ
ได้พลังงานอันตรกิริยาระหว่างเอนไซม์ DprE1 กับสารยับยั้งในระดับอิเล็กตรอน นอกจากนี้พลังงานรวม (TEs) ของ
โปรตีนโคแฟกเตอร์ และ ลิแกนด์ถูกน ามาค านวณเพื่อหาพลังงานในการจับ (BE) โดยพลังงานในการจับสามารถหา
ได้จากสมการที่ 1 และ 2 

 
BE=  TEcomplex – TEreceptor - TEligand -TEwater   (1)  
BE =  TE(DprE1 + FAD+ + AQ + water) − TE(DprE1 + FAD+ + water)  

                        − TE(AQ + water) + TE(water)    (2) 
 
 ผลการวิจัย 
1. การศึกษาความต้องการทางโครงสร้างของสารอนุพนัธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide ด้วยระเบียบ
วิธี  3D-QSAR 
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ผลที่ได้จากการศึกษาความต้องการทางโครงสร้างของสารอนุพันธ์ 4 -aminoquinolone piperidine 
amide ด้วยระเบียบวิธี 3D-QSAR พบว่าแบบจ าลองที่ดีที่สุดมีค่าความสามารถในการท านายเท่ากับ 0.62 ประกอบ
ไปด้วยตัวอธิบายโมเลกุลคือ สนาม steric, สนาม electrostatic, สนาม hydrophobic และสนาม H-bond donor 
ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วม คือ 8.2 % 37.9 %, 22.5 % และ 31.1 %, ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงค่างสถติิของแบบจ าลอง QSAR 

แบบจ าลอง 
พารามิเตอร์เชิงสถิติ 

เปอร์เซ็นต์การมีส่วนร่วม 
q

2
 r

2
 N S SEE F 

S/E/H/D 0.62 0.96 6 0.92 0.31 76.52 8.2/37.9/22.5/31.1 

 

 
รูปที่ 1 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าดัมมนัตภาพทางชีวภาพที่ได้จากการค านวณและค่าที่ไดจ้ากการทดลอง 

 
การแปลผลสมการ 
  ผลการศึกษาคอมเซียจะแสดงอันตรกิริยาของตัวยับยั้งที่มีผลต่อเอนไซม์  DprE1 พบว่าคอนทัวร์ steric  
(รูป 3 ก.) บริเวณคอนทัวร์สีเหลืองคือไม่ชอบความเกะกะ ผลจากการศึกษาพบคอนทัวร์สีเหลืองที่บริเวณรอบหมู่ 
เอริล แสดงว่าหมู่แทนที่ที่ต าแหน่งนี้ควรเป็นหมู่ขนาดเล็ก  คอนทัวร์ electrostatic (รูปที่ 3 ข.) พบว่าคอนทัวร์ 
สีแดงที่บริเวณวงเอริล แสดงว่าหมู่แทนที่ที่ต าแหน่งนี้ควรมีคุณสมบัติเป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอน คอนทัวร์ hydrophobic 
(รูปที่ 3 ค.) แสดงให้เห็นว่ามีคอนทัวร์สีเทาที่บริเวณวงอะโรมาติกและวงเอริล ดังนั้นหมู่แทนที่ที่ต าแหน่งนี้ควรมี
คุณสมบัติเป็นไฮโดรโฟบิก คอนทัวร์ H-bond donor (รูปที่ 3 ง.)  พบว่ามีคอนทัวร์มีฟ้าขึ้นที่ต าแหน่งไนโตรเจน 
ของวงอะโรมาติก จากผลการศึกษาความต้องการโครงสร้างของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine 
amide สามารถสรุปได้ว่าหมู่แทนที่ของสารยับยั้งตัวใหม่ควรมีคุณสมบัติเป็นหมู่แทนที่ขนาดเล็ก มีคุณสมบัติเป็นหมู่
ดึงอิเล็กตรอนและมีความเป็นไฮโดรโฟบิกที่สูงเพื่อท าให้สารยับยั้งตัวใหม่มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม์ DprE1 ได้ดีขึ้น 

 
 

รูปที่ 2 แผนภาพคอนทัวร์ (ก) สนาม steric (ข) สนาม electrostatic  
(ค) สนาม hydrophobic (ง) สนาม H-bond donor 
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2. การค านวณโมเลคลูาร์ด๊อกก้ิง 
2.1. ผลการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของโปรแกรม Autodock 4.02 

ผลจากการเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างที่ได้จากการค านวณของสารยับยั้งเชื้อวัณโรคในโพรงการจับของ
เอนไซม์ DprE1 พบว่าในโพรงการจับของเอนไซม์ DprE1 ของเชื้อวัณโรคให้ค่า RMSD เท่ากับ 1.15 อังสตรอม  
จากการซ้อนทับกันระหว่างโครงสร้างผลึกทางเอ็กซเรย์กับโครงสร้างที่ได้จากการค านวณของสารยับยั้งเชื้อวัณโรค 
ในโพรงการจับของเอนไซม์ DprE1 พบว่าทั้งสองโครงสร้างมีต าแหน่งการวางตัวใกล้เคียงกันดังแสดงในรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 ลิแกนด์ผลึกทางเอ็กซเรย์ (สีเขียว) และโครงสร้างที่ได้จากการค านวณ (สีฟา้)  

ของสารยับยั้งเชื้อวัณโรคในโพรงการจับของเอนไซม์ DprE1 
 

2.2 การวิเคราะห์อันตรกิริยาของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide ในโพรงการจับ
ของเอนไซม์ DprE1 

 เมื่อพิจารณาถึงสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งสูงสุด
คือ สารหมายเลข 2 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ DprE1 ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 0.005 µM มีต าแหน่ง 
ในการวางตัว แสดงดังในรูปที่ 4 พบว่าเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญ คือ อันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนที่บริเวณอะตอม
ไนโตรเจนของวงอะโรมาติกกับหมู่เอมีนของกรดอะมิโน Gln336 และหมู่คาร์บอกซิลิกของหมู่เชื่อมต่อกับกรด 
อะมิโน Leu317 นอกจากนี้ยังพบอันตรกิริยาแบบไพของวงอะโรมาติกกับวงอะโรมาติกของโคแฟคเตอร์ (FAD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 รูปแบบการจับของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide สารหมายเลข 2  

ในโพรงการจับของเอนไซม์ DprE1 ที่ได้จากการค านวณโมเลคิวลาร์ด็อกก้ิง   
 

เมื่อพิจารณาถึงสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งต่ าสุด
คือ สารหมายเลข 9 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ DprE1 ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 78 µM มีต าแหน่งในการ
วางตัว แสดงดังในรูปที่ 5 พบว่าเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญ คือ อันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนที่บริเวณอะตอม
ไนโตรเจนของวงอะโรมาติกกับกรดอะมิโน Arg325 นอกจากนี้ยังพบอันตรกิริยาแบบไพของวงอะโรมาติกกับวง 
อะโรมาติกของโคแฟคเตอร์ 
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รูปที่ 5 รูปแบบการจับของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide สารหมายเลข 9  

ในโพรงการจับของเอนไซม์ DprE1 ที่ได้จากการค านวณโมเลคิวลาร์ด็อกก้ิง 
 
3. การจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล (Molecular dynamic stimulation model) 

เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide ในโพรงการจับ
ของเอนไซม์ DprE1 ด้วยระเบียบวิธีการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุล ผลจากการศึกษาพบว่าเมื่อท าการพล็อตกราฟ 
RMSD ระหว่างเอนไซม์ DprE1 โคแฟกเตอร์ และสารหมายเลข 2 พบว่าระบบเข้าสู่สมดุลหลังจากผ่านไป 2 ns  
ดังแสดงในรูปที่ 6 จากรูปพบว่าระบบมีความเสถียรและมีความน่าเชื่อถือส าหรับน าไปศึกษารูปแบบการจับและ
รูปแบบการวางตัวและการค านวณพลังงานการจับ 

 
รูปที่ 6 แสดง RMSD ของสารหมายเลข 2 ในโพรงการจับของเอนไซม์ DprE1 

 
1. การวิเคราะห์อันตรกิริยาของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide ในโพรงการจับของ

เอนไซม์ DprE1 ด้วยระเบียบการจ าลองแบบพลวัตเชงิโมเลกุล 
เมื่อพิจารณาถึงสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง

สูงสุดคือสารหมายเลข 2 ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซม์ DprE1 ด้วยค่า IC50 เท่ากับ 0.005 µM มีต าแหน่ง
ในการวางตัว แสดงดังในรูปที่ 7 พบว่าเกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญคือ อันตรกิริยาชนิดพันธะไฮโดรเจนที่บริเวณอะตอม
ไนโตรเจนของวงอะโรมาติกกับหมู่เอมีนของกรดอะมิโน Gln336 และหมู่คาร์บอกซิลิกของหมู่เชื่อมต่อกับกรด 
อะมิโน Leu317 และ Lys418 นอกจากนี้ยังพบอันตรกิริยาแบบไพของวงอะโรมาติกกับวงอะโรมาติกของ 
โคแฟคเตอร์ซึ่งสอดคล้องกับรูปที่ 4  
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รูปที่ 7 รูปแบบการจับของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide สารหมายเลข 2  

ในโพรงการจับของเอนไซม์ DprE1 ที่ได้การจ าลองแบบพลวัตเชงิโมเลกุล 
 
4. พลังงานอันตรกิริยาระหว่างเอนไซม์ DprE1 กับสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amides 
(Total IFIE) /kcal/mol 
 
ตารางที่ 3 พลังงานอันตรกิริยาระหว่างเอนไซม์ DprE1 กับสารยับยั้งทีไ่ด้จากการค านวณโดยระเบียบวิธี Fragment  
     molecular orbitals  
  

Compound Log1/IC50 Total IFIE (kcal/mol) 
1 7.40 -69.7 
2 8.30 -75.5 
3 8.22 -70.1 
4 8.15 -73.5 
9 4.11 -51.7 
11 5.33 -54.1 
12 5.74 -55.7 
15 6.68 -62.0 
16 7.68 -68.7 

 

 
รูปที่ 8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคา่พลังงานอันตรกิริยา (total IFIE) กับค่ากมัมันตภาพทางชีวภาพ 
    ที่ได้จากการทดลอง (IC50)  
 

R² = 0.9397
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พลังงานในการจับระหว่างเอนไซม์ DprE1 กับสารยับยั้งที่ ได้จากการศึกษาด้วยระเบียบวิธี FMO  
แสดงดังตารางที่ 3 จากตารางที่ 23 พบว่าสารหมายเลข 2 ให้ค่าพลังงานในการจับต่ าที่สุด จากนั้นท าการพล็อต
กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพลังงานในการจับกับค่ากัมมันตภาพทางชีวภาพที่ได้จากการทดลองดังแสดงใน
รูปที่ 8 พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) เท่ากับ 0.94 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าผลการศึกษาที่ได้มีความน่าเชื่อถือ
และสามารถใช้อธิบายแนวโน้มของค่ากัมมันตภาพทางชีวภาพของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine 
amide  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการออกแบบโมเลกุลโดยใช้การค านวณของสารอนุพันธ์  4 -aminoquinolone 
piperidine amide โดยใช้ระเบียบวิธี 3D-QSAR การค านวณโมเลคูลาร์ด๊อกกิ้ง และการจ าลองแบบพลวัต 
เชิงโมเลกุล เพื่อใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพของสารอนุพันธ์เหล่านี้ในการยับยั้งเอนไซม์ DprE1 พบว่าหมู่แทนที่
ของสารยับยั้งตัวใหม่ควรมีคุณสมบัติเป็นหมู่แทนที่ขนาดเล็ก มีคุณสมบัติเป็นหมู่ดึงอิเล็กตรอนและมีความเป็น
ไฮโดรโฟบิกที่สูงเพื่อท าให้สารยับยั้งตัวใหม่มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ DprE1 ได้สูงขึ้น ผลจาก
การศึกษาอันตรกิริยาที่ส าคัญและรูปแบบการจับของสารยับยั้งเอนไซม์ DprE1 โดยใช้ระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิว
ลาร์ด๊อกกิ้งด้วยโปรแกรม Autodock 4.02 มีความสามารถในการท านายรูปแบบการจับของสารอนุพันธ์  
4-aminoquinolone piperidine amide ในโพรงการจับของเอนไซม์ DprE1 โดยให้ค่า RMSD ระหว่างโครงสร้าง
ผลึกทางเอ็กเรย์กับโครงสร้างที่ได้จากการค านวณ เท่ากับ 1.15 อังสตรอม จากค่าที่ได้ท าให้สามารถยืนยันได้ว่า
ระเบียบวิธีการค านวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งที่ ใช้มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง ในการท านายต าแหน่งการจัดวางตัว
ของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide ในโพรงการจับเอนไซม์ DprE1และสามารถบ่งบอก
อันตรกิริยาที่เฉพาะเจาะจงของสารอนุพันธ์ 4-aminoquinolone piperidine amide และพบอันตรกิริยาชนิด
พันธะไฮโดรเจนที่บริเวณอะตอมไนโตรเจนของวงอะโรมาติกกับหมู่เอมีนของกรดอะมิโน Gln336 และหมู่ 
คาร์บอกซิลิกของหมู่เชื่อมต่อกับกรดอะมิโน Leu317 นอกจากนี้ยังพบอันตรกิริยาแบบไพของวงอะโรมาติกกับ 
วงอะโรมาติกของโคแฟคเตอร์ ผลการศึกษาการจ าลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุลของสารอนุพันธ์ 4 -aminoquin 
olone piperidine amide ในโพรงการจับของเอนไซม์ DprE1 พบว่าเมื่อท าการพล็อตกราฟ RMSD ระหว่าง
เอนไซม์ DprE1 โคแฟกเตอร์ และสารหมายเลข 2 พบว่าระบบเข้าสู่สมดุลหลังจากผ่านไป 2 ns พบว่าระบบมีความ
เสถียรและมีความน่าเชื่อถือส าหรับน าไปศึกษารูปแบบการจับและรูปแบบการวางตัวท าการค านวณพลังงานการจับ 
เมื่อน าโครงสร้างที่ได้จากการศึกษาการจ าลองแบบพลวัติเชิงโมเลกุลไปเป็นโครงสร้างเริ่มต้นส าหรับการศึกษา FMO 
ท าให้เข้าใจถึงรูปแบบของโครงสร้างที่มีผลต่อค่ากัมมันตภาพทางชีวภาพของสารยับยั้งเอนไซม์ DprE1 ในระดับ
อิเล็กตรอนได้ อีกทั้งโครงสร้างระหว่างเอนไซม์ DprE1 กับลิแกนด์ที่ได้จากการศึกษาด้วยวิธี FMO ให้ข้อมูล 
ที่น่าเชื่อถือ  นอกจากนี้พบว่ากรดอะมิโน Lys418 คือกรดอะมิโนที่เกิดอันตรกิริยาที่ส าคัญกับสารอนุพันธ์  
4-aminoquinolone piperidine amides ดังนั้น ผลการศึกษาที่ได้ทั้งหมดนี้สามารถให้ข้อมูลทางโครงสร้างที่เป็น
ประโยชน์ในระดับโมเลกุล ซึ่งเป็นแนวทางน าไปสู่การออกแบบสารต้านวัณโรคที่มีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพสูงในการยับยั้งเอนไซม์ DprE1 ที่สูงขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 พลาสมาเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการประยุกต์ใช้กระแสไฟฟ้าแรงดันสูง พลาสมาก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ 
ประจุไฟฟ้า และแก๊สชนิดต่างๆ เช่น โอโซน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ฮีเลียม  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาผลการใช้พลาสมาที่มีต่อการลดจุลินทรีย์ปนเปื้อนในส่วนผสมหลักส าหรับการผลิตแหนม  การผลิตแหนม 
ท าโดยใช้เนื้อหมูสด หนังหมูสุก ข้าวสุก และกระเทียมสด ที่ผ่านกระบวนการลดจุลินทรีย์ปนเปื้อนด้วยการใช้
พลาสมาที่ระดับ 15 kV เป็นระยะเวลา 10 นาที  เปรียบเทียบกับตัวอย่างควบคุมที่ ไม่มีการใช้พลาสมาเพื่อลด
จุลินทรีย์ปนเปื้อน   ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี-กายภาพ และทางจุลินทรีย์ ของแหนมที่ระยะเวลา 
การหมักนาน 0, 12, 24, 36, 48, 60 และ 72 ชั่วโมง และก าหนดการบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส พบว่า แหนม
ที่ท าจากส่วนผสมที่ผ่านกระบวนการลดจุลินทรีย์ด้วยพลาสม่ามีปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดลดลงในช่วงระยะเวลา  
0-12 ชั่วโมง  และพบว่า แบคทีเรียสร้างกรดแล็กทิกมีปริมาณเพิ่มขึ้นหลังจากการหมักนาน 24 ชั่วโมง และผลการ
ทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส พบว่าผลิตภัณฑ์แหนมที่ท าจากส่วนผสมซึ่งผ่านกระบวนการลดจุลินทรีย์
ด้วยพลาสม่า ได้รับการประเมินคะแนนความชอบในด้านกลิ่นรส รสชาติ และความชอบรวม สูงกว่าตัวอย่างควบคุม 
  
ค าส าคัญ  : พลาสมา  แหนม  จุลินทรีย ์

 
Abstract 

  Plasma is an innovation of high voltage application. Plasma creates free radicals, 
discharges and various gases, e.g. ozone, oxygen, hydrogen, nitrogen and helium. This project aims 
to study an effect of the use of plasma on reduction of microorganisms contaminated in main 
ingredients for naem production. The main ingredients, i.e. fresh ground pork, cooked pork skin, 
cooked rice and fresh garlic were treated with plasma at a level of 15 kV for 10 min. The control 
was performed by using ingredients without plasma treatment. Physicochemical and 
microbiological analyses were done in naem samples with different fermentation times of 0, 12, 
24, 36, 48, 60 and 72 hours. The results showed that the total microbial count decreased during 0-
12 hours in naem samples produced from ingredients with the plasma treatment while the lactic 
acid bacteria count increased in naem samples after 24 hours of fermentation. It was found that 
sensory attributes of odor, flavor and overall preference in naem produced from ingredients with 
plasma treatment were rated at higher than the control naem. 
 
Keywords:  Plasma, Fermented Ground Pork, Microorganism   
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บทน า 
 พลาสมาเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้าก าลังสูง ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ (free radicals)  ประจุ
ไฟฟ้า )  discharges ไนโตรเจน ฮีเลียม ฯลฯ จากรายงานวิจัย และแก๊สชนิดต่างๆ เช่น โอโซน ออกซิเจน ไฮโดรเจน
ได้มีการน าพลาสมาแรงดันไฟฟ้าสูงในรูปแบบที่ไม่ท าให้เกิดความร้อน )  non-thermal  มาใช้ประโยชน์ในการยับยั้ง
จุลินทรีย์ในอาหาร  (Scholtz et al., 2015) เช่น การศึกษาการใช้พลาสมาในผลิตภัณฑ์เนื้อพร้อมรับประทาน 

)bresaola( พบว่า การใช้พลาสมาสในระดับ 15.5 และ 62 W เวลา 20 วินาที กับ 10 นาที ช่วยลดการปนเปื้อน
ของเชื้อ Listeria innocua (Rod et al., 2012) จาการศึกษาการใช้พลาสมาแบบ flexible thin-layer dielectric 
barrier discharge (DBD) ในระยะเวลา 10 นาที ท าให้จุลินทรีย์พวก Listeria monocytogenes, Escherichia 
coli 0157:H7 และ Salmonella Typhimurium ลดลง ในตัวอย่างส่วนสะโพกเนื้อหมูที่ 3.04, 2.54, 2.68 Log 
CFU/g และลดลงในตัวอย่างเนื้อสะโพกวัว 1.09, 2.57, 2.58 Log CFU/g ตามล าดับ (Jayasena et al., 2015) 
การศึกษาการใช้พลาสมาเจ็ตส์ภายใต้สภาวะความดันบรรยากาศ ที่มีก๊าซผสมของ He, He ผสมกับ O2, N2 และ N2 
ผสมกับ O2 ในระยะเวลา  นาที ท าให้จ านวนของเชื้อ 2Listeria monocytogenes บนพื้นผิวของอาหารเลี้ยงเชื้อ
ลดลง โดย 0.87, 4.19, 4.26 และ 7.59 log units ตามล าดับ และในตัวอย่างของเนื้ออกไก่ชนิดแผ่น และแฮมท าให้
ลดลง 1.37-4.73 และ 1.94-6.52 log units ตามล าดับ (Lee et al., 2011) ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการน าเทคโนโลยี
พลาสมาแรงดันไฟฟ้าก าลังสูง มาใช้ประโยชน์ในการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์แหนมที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน 
เนื่องจากแหนมเป็นอาหารหมักพื้นบ้านที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบเป็นของสด วัสดุ และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต 
ซ่ึงจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดการเสื่อมเสียและก่อให้เกิดโรคต่อมนุษย์ (pathogens)  มีโอกาสปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ได้ง่าย 
จึงได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลดปริมาณจุลินทรีย์เบื้องต้นในวัตถุดิบที่เป็นส่วนหลักในการผลิตแหนม และศึกษา
คุณภาพทางเคมี กายภาพ จุลินทรีย์ และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบ 
 
วิธีการวิจัย 

1. ศึกษาคุณภาพเนื้อหมูสดที่ผ่านพลาสมา โดยเปรียบเทียบคุณภาพเนื้อหมูสดที่ผ่านพลาสมาในช่วง 15 kV 
เป็นเวลา 10 นาที และเนื้อหมูสดที่ไม่ผ่านพลาสมา จากนั้นวิเคราะห์หาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด และจุลินทรีย์ 
ที่สร้างกรดแล็กทิก ท า 3 ซ้ าการทดลอง สถานที่ท าการทดลอง อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง และ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่อง
ก าเนิดพลาสมาแบบไดอิเลคทริคแบริเออร์ดิสชาร์ท (dielectric barrier discharge (DBD)) ซึ่งเป็นแบบจ าลอง  
มีลักษณะเป็นกล่องกระจกสี่เหลี่ยมครอบอุปกรณ์ภายใน ภายในประกอบด้วยแผ่นอิเลคโทรดขนาด 15x20 ซม.  
เป็นแหล่งปลดปล่อยพลาสมา ใช้อากาศเป็นตัวกลางในการผ่านพลาสมาลงบนวัตถุดิบ โดยในแต่ละครั้งวัตถุดิบ
จ านวน 500-800 กรัม จะเกลี่ยแบนหนาประมาณ 0.5-0.8 ซม.บนแผ่นกระจก และวางแผ่นอิเลคโทรดบนชั้นห่าง
จากแผ่นกระจกปลอดเชื้อที่มีวัตถุดิบประมาณ 1.2 นิ้ว หลังผ่านพลาสมา 5 นาทีวัตถุดิบจะถูกกลับด้านและผ่าน
พลาสมาอีก 5 นาที (รูปภาพที่ 1) 

             
 

รูปภาพที่ 1 การใช้พลาสมากับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แหนม 
 

2. เตรียมส่วนผสมในการผลิตแหนม สูตรพื้นฐานประกอบด้วยเนื้อหมูร้อยละ 100 หนังหมู เกลือไนไตร์ท 
กระเทียมป่น น้ าตาล ผงชูรส ข้าวเจ้าสุก ร้อยละ 35, 2.2, 8, 1, 0.3 และ 8 ของน้ าหนักเนื้อหมู ตามล าดับ วิธีการท า
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แหนมโดยการน าเนื้อหมูสะโพกสดล้างด้วยน้ าสะอาด แล่เอาเฉพาะเนื้อแดง ห่ันเป็นชิ้นและบดเนื้อแบบหยาบ  
ผสมเนื้อหมูบดกับหนังหมูสุกห่ันบาง เกลือไนไตร์ท กระเทียมป่น น้ าตาล ผงชูรส และข้าวเจ้าสุก นวดผสมจนเหนียว 
บรรจุในถุงพลาสติกชนิดร้อนขนาด 4x6 นิ้ว แบ่ง 40 กรัมต่อถุงและมัดให้แน่น บ่มไว้ที่ อุณหภูมิห้อง และ 
รอตรวจสอบคุณภาพ ดัดแปลงจาก (นภาพร, 2559)  

3. ศึกษาการผลิตแหนมที่ผ่านพลาสมา โดยสิ่งทดลองที่ 1 ใช้พลาสมาในช่วง 15 kV เวลา 10 นาที  
ในส่วนผสมหลักคือ เนื้อหมู หนังหมูสุก ข้าวเจ้าสุก และกระเทียมสด และหมักที่อุณหภูมิห้อง สิ่งทดลองที่ 2  
ใช้พลาสมาในช่วง 15 kV เวลา 10 นาที และหมักที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส สิ่งทดลองที่ 3 (ตัวอย่างควบคุม)  
ไม่ใช้พลาสมาและหมักที่อุณหภูมิห้อง )อุณหภูมิประมาณ 28±2 องศาเซลเซียส อยู่ในช่วงเดือน กันยายน 2559(  

   วิ เคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์แหนมที่ เวลา 0, 12, 24, 36, 48, 60 และ 72 ชั่วโมง โดยวิ เคราะห์ 
หาปริมาณกรดแล็กทิก วัดค่า pH วิเคราะห์หาปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด และจุลินทรีย์ที่สร้างกรดแล็กทิก ดัดแปลง
จากวิธี (AOAC, 2000) ท า 3 ซ้ าการทดลอง หลังบ่มครบชั่วโมงที่ 72 ทดสอบความชอบทางประสาทสัมผัสต่อ
ผลิตภัณฑ์แหนมโดยผู้ทดสอบระดับห้องปฏิบัติการจ านวน 50 คน ใช้วิธีการให้สเกลความชอบแบบ 9 จุด  ) 9 - point 
hedonic scale ) (ไพโรจน์ , 2545) วางแผนการทดลองแบบสุ่มบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block 
Design; RCBD) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทางสถิติแบบ DNMRT (Duncan’s new multiple range test) 

 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาปริมาณจุลินทรีย์ในเนื้อหมูสดที่ผ่านพลาสมา พบว่าตัวอย่างเนื้อหมูที่ผ่านพลาสมามีปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมดลดลงประมาณ 0.56 log CFU/g (3.83-3.27= 0.56 log CFU/g) จากการศึกษาของ Aly and 
Aragi (2013) ในการใช้พลาสมาเจ็ตภายใต้ความดันบรรยากาศเพื่อรักษาความสดของเนื้อไก่สไลด์ พลาสมาไม่มีผล
ในองค์ประกอบทางเคมีของไก่สไลด์ และมีผลต่อการลดลงของปริมาณของแบคทีเรียทั้งหมด ส่วนตัวอย่างเนื้อหมูที่
ผ่านพลาสมามีปริมาณจุลินทรีย์ที่สร้างกรดแล็กทิกเพิ่มขึ้นประมาณ 0.18 log CFU/g (4.64-4.46= 0.18 log 
CFU/g) ดังตารางที่ 1 อาจเนื่องจาก แบคทีเรียแล็กทิกส่วนมากเป็นแบคทีเรียแกรมบวก ผนังเซลล์ไม่มีชั้นของไขมัน
ซึ่งมีความหนาของสาร peptidoglycan มากกว่าแกรมลบ สามารถทนต่อความร้อน แรงดัน รังสี และสารเคมี  
ส่วนกลุ่มแบคทีเรียแกรมลบชั้นผนังเซล์มีสารประกอบไขมันมากกว่าจึงว่องไวต่อพลาสมา  (ปรีชาและนงลักษณ์, 
2548) 
 
ตารางที่  1  ปริมาณจุลนิทรีย์ในเนื้อหมูสดที่ผ่านพลาสมา 
 

สิ่งทดลอง 
ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 

(Log cfu/g) 
ปริมาณจุลินทรีย์ที่สร้างกรดแล็กทิก 

(Log cfu/g) 
เนื้อหมูสด 3.83 ± 0.14 4.46 ± 0.06 
เนื้อหมูสดที่ผ่านพลาสมา 3.27 ± 0.06          4.64 ± 0.07 

 
2. ผลการศึกษาคุณภาพของผลติภัณฑ์แหนมที่ผา่นพลาสมาและบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส  
   จากการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี กายภาพ ทางจุลนิทรีย์ และทางประสาทสัมผสั พบวา่ 

       2.1 ปริมาณกรดแล็กทิกและค่าพีเอช (pH) 
         จากกราฟที่ 1 (a) ระยะเวลาการหมักที่เพิ่มขึ้นมีผลท าให้แหนมมีปริมาณกรดเพิ่มขึ้นในทุกตัวอย่าง 
ชั่วโมงที่ 0 ตัวอย่างแหนมที่ผ่านพลาสมาทั้ง 2 ตัวอย่างที่ควบคุมอุณหภูมิในการบ่ม 35 องศาเซลเซียส และ 
ไม่ควบคุมอุณหภูมิ มีปริมาณกรดแล็กทิกเริ่มต้นน้อยกว่าตัวอย่างควบคุม ชั่วโมงที่ 36 เป็นต้นไปตัวอย่างแหนม 
ที่ผ่านพลาสมาทั้ง 2 ตัวอย่าง มีปริมาณกรดแล็กทิกสูงกว่าตัวอย่างควบคุม 
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         จากกราฟที่ 1 (b) แหนมทุกตัวอย่างมีค่า pH ลดลงตามระยะเวลาหมักเพิ่มขึ้น ค่า pH ของตัวอย่าง
แหนมที่ผ่านพลาสมามีแนวโน้มลดลงมากกว่าตัวอย่างควบคุมที่ 36 ชั่วโมง สอดคล้องกับปริมาณกรดแล็กทิกที่สูงขึ้น
ในกราฟที่ 1 (a) แหนมทุกตัวอย่างมีค่า pH ต่ ากว่า 4.6 ที่ 36 ชั่วโมง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม )2547 (
ระบุให้แหนมที่ควรบริโภคต้องมีค่า pH ไม่เกิน 4.6 ดังนั้นจึงส่งผลให้ตัวอย่างแหนมที่ผ่านพลาสมาและบ่มไว้ที่
อุณหภูมิ 35 OC มีการหมักเร็วขึ้น โดยมีปริมาณกรดแล็กทิกสูงสุดและค่า pH ต่ าสุด ในชั่วโมงที่ 36 

   2.2 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณจุลินทรีย์ที่สร้างกรดแล็กทิก 
         จากกราฟที่ 2 (c) และ (d) ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดและปริมาณจุลินทรย์ที่สร้างกรดแล็กทิก 
ของตัวอย่างแหนมที่ผ่านพลาสมาและบ่มที่อุณหภูมิ 35 OC ลดลงในช่วง 0-12 ชั่วโมง โดยจ านวนจุลินทรีย์มีแนวโนม้
เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการบ่มที่เพิ่มขึ้นในทุกตัวอย่าง ปริมาณจุลินทรีย์ที่สร้างกรดแล็กทิกในแหนมที่ผ่านพลาสมา
และบ่มที่อุณหภูมิห้องชั่วโมงที่ 60 น้อยกว่าตัวอย่างควบคุม เนื่องจากอุณหภูมิบ่มที่ไม่สม่ าเสมออาจส่งผลให้
จุลินทรีย์กลุ่ม Heterofermentative bacteria สร้างสารประกอบที่ไม่ใช่กรดแล็กทิกยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่
สร้างกรดแล็กทิกในแหนม 

 

      
   (a)      (b) 
กราฟที่  1  แสดงความสัมพันธร์ะหว่างค่าพีเอช (a) และปริมาณกรดแล็กทิก )ร้อยละ ) (b) ในแต่ละระยะเวลา 

   การบ่ม (ชั่วโมง)  ของตัวอย่างแหนมฉายพลาสมาบ่มกับตวัอย่างควบคุม 
 

   
   (c)      (d) 
กราฟที่  2  แสดงความสัมพันธร์ะหว่างปริมาณเชื้อจุลินทรียท์ั้งหมด )log CFU/g) (c) และปริมาณจุลนิทรีย์ 
      ที่สร้างกรดแล็กทิก )log CFU/g) (d) ในแต่ละระยะเวลาการบ่ม )ชั่วโมง ( ของตัวอย่างแหนมฉาย 
      พลาสมาบ่มกบัตัวอย่างควบคุม 
 

2.3 ผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 
    จากตารางที่ 2 ลักษณะความชอบทางด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์แหนมทุกตัวอย่างด้านสี ความ

แน่นเนื้อ และความเปรี้ยว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยให้คะแนนความชอบทาง
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ประสาทสัมผัสด้านกลิ่นรส รสชาติ และความชอบรวม ต่อผลิตภัณฑ์แหนมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) โดยผู้ทดสอบยอมรับผลิตภัณฑ์แหนมที่ผ่านพลาสมามากกว่าตัวอย่างควบคุม ตรงข้ามกับงานวิจัย 
ของ Jayasena et al. (2015) ในการใช้พลาสมาแบบ flexible thin-layer dielectric barrier discharge (DBD) 
กับเนื้อหมูสดชนิดแผ่น พบว่าผู้ทดสอบให้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านรสชาติของตัวอย่างเนื้อหมูสด 
ที่ใช้พลาสมาระยะเวลา 5 และ 10 นาที ต่ ากว่าตัวอย่างอ่ืนและตัวอย่างควบคุม ส่วน Yong et al. (2016 (ศึกษา
การฉายพลาสมาในผลิตภัณฑ์เนื้อ Jerky พบว่า การใช้พลาสมามีผลให้การยอมรับทางประสาทสัมผัสด้านรสชาติ 
กลิ่น และความชอบรวมลดลง  
 
ตารางที่  2  การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์แหนม และหมักที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส 

คุณลักษณะ สิ่งทดลอง 
Plasma+ room temp.  Plasma+ temp. 35°C Control 

ส ีns 7.5 ± 1.0  7.6 ± 0.8 7.4 ± 1.0 
ความแน่นเนื้อ ns 7.5 ± 0.9 7.6 ± 0.9 7.4 ± 1.0 
กลิ่นรส  7.2AB ± 1.0 7.3A ± 0.9 7.4B ± 1.0 
รสชาต ิ 7.4AB ± 1.0 7.6A ± 0.9 7.2B ± 1.0 
ความเปรี้ยว ns 7.1 ± 1.2 7.2 ± 1.2 7.0 ± 1.1 
ความชอบรวม 7.5AB ± 1.0 7.6A ± 0.9 7.3B ± 1.1 

 
หมายเหตุ   ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) 
         A, B, C อักษรที่แตกต่างกันตามแนวนอน หมายถึง สิ่งทดลองมีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p≤0.05) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การใช้พลาสมาในเนื้อหมูสดช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ทั้งหมดและมีจ านวนจุลินทรีย์ที่สร้างกรด
แล็กทิกเพิ่มขึ้น การผลิตแหนมด้วยการน าเนื้อหมูสด หนังหมูสุก ข้าวเจ้าสุก และกระเทียม ผ่านพลาสมาในช่วง  
15 kv เวลา 10 นาที ช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในชว่งเริ่มต้นของการหมัก และช่วยให้กระบวนการหมักที่สร้าง
กรดแล็กทิกเกิดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการผลิตในระดับอุตสาหกรรมที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์เนื้อหมักบริโภค 
ได้เร็วขึ้น ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนการยอมรับด้านกลิ่นรส รสชาติ และความชอบรวม ผลิตภัณฑ์แหนมที่ผ่านพลาสมา
มากกว่าตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p≤0.05) การทดลองครั้งนี้พลาสมาช่วยลดปริมาณจุลินทรีย ์
ในวัตถุดิบเริ่มต้นได้ไม่มากนัก ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการใช้พลาสมาร่วมกับการเติมก๊าซเช่น ออกซิเจน  
ไนไตรเจน หรือฮีเลียม และพัฒนาเครื่องก าเนิดพลาสมาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น สามารถปรับอุณหภูมิและปรับ
สภาพบรรยากาศได้  
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บทคัดย่อ 

   การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากข้าวกล้องงอก โดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขนมหม้อ
แกงแป้งข้าวกล้องงอก วางแผนการทดลองแบบส่วนผสม (Mixture Design) ท าการศึกษา 3 ปัจจัย คือ น้ าแป้งข้าว
กล้องงอก(ร้อยละ 10-40) ไข่(ร้อยละ 20-50)  และน้ ากะทิ(ร้อยละ 40-70)   ท าการทดลอง 7 สูตร จากนั้นศึกษา
อิทธิพลของส่วนผสมด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนองและคัดเลือกสูตรขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอกที่เหมาะสม  ผลจาก
การศึกษาอิทธิพลของส่วนผสม พบว่า การเพิ่มสัดส่วนของไข่ท าให้ ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) เพิ่มขึ้น ส่วน
น้ าแป้งข้าวกล้องงอกท าให้ค่าความสว่าง (L*) เพิ่มขึ้น การเพิ่มสัดส่วนของน้ าแป้งข้าวกล้องงอกและน้ ากะทิมีผลท า
ให้ค่าความแข็งและค่าการเกาะตัวกันของผลิตภัณฑ์ลดลงแต่เพิ่มค่าการเกาะติดผิวของผลิตภัณฑ์   การเพิ่มสัดส่วน
ของไข่และน้ ากะทิมีผลท าให้ค่าคะแนนความชอบของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น โดยสูตรที่เหมาะสมประกอบด้วย น้ าแป้ง
ข้าวกล้องงอกร้อยละ 20  ไข่ร้อยละ 30 และน้ ากะทิร้อยละ 50  ผลิตภัณฑ์มีค่าสีของเนื้อผลิตภัณฑ์ในระบบ L* a* 
b* เท่ากับ 48.98, 13.91 และ 26.15 ตามล าดับ มีค่าความแข็ง 388.2 gf ค่าการเกาะตัวกัน 428.18 ค่าแรงเกาะติด
ผิว 32.87 gf.mm และมีค่าคะแนนความชอบโดยรวมอยู่ในระดับชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง  
  
ค าส าคัญ: แป้งข้าวกล้องงอก  ขนมหม้อแกง  วิธีพื้นผิวตอบสนอง    

 
Abstract 

This study aims to enhance the utilization of germinated brown rice flour for making Thai styled 
custard. Mixture design was applied to formulate 7 recipes with different ratios of germinated brown 
rice flour slurry (10-40%), egg (20-50%) and coconut milk syrup (40-70%). The analysis was done 
by respond surface method to examine the affect of ingredients on quality of product and select 
the optimum formulation. The results showed that the higher the egg proportion in the recipe, the 
higher of the, red and yellow color (a* and b*) of the custard were observed. Meanwhile, addition 
of germinated brown rice flour slurry increased color brightness (L*) of the custard. Increasing in 
proportions of germinated brown rice flour slurry and coconut milk syrup in the recipe were 
resulted in decreasing hardness and cohesiveness of the product but the adhesiveness was 
increased. However, higher proportions of egg and coconut milk syrup were outcome to the higher 
acceptance score. The optimum formulation was, then, consisted of germinated brown rice flour 
slurry 20%, egg 30% and coconut milk syrup 50% with L* 48.98, a* 13.91, b* 26.15, hardness 388.2 
gf, cohesiveness 428.18, adhesiveness 32.87 gf.mm and consumers rated overall liking of product 
as like slightly to like moderately. 
 
Keywords: Germinated Brown Rice, Thai Styled Custard, Respond Surface Methodology 
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บทน า 
  ข้าวกล้องงอก )germinated brown rice) หมายถึง ผลผลิตของข้าวที่ผ่านกระบวนการท าให้งอก  
โดยแช่ข้าวเปลือกหรือข้าวกล้องในน้ า เพาะจนเกิดราก มีความยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร )mm) ถึง 1 mm  
แล้วน าไปผ่านความร้อน )นึ่ง อบ หรือต้ม (และ/หรือลดความชื้นเพื่อท ำให้แห้ง กรณีที่ผลิตจากข้าวเปลือก  
หลังจากท าาให้แห้งแล้วต้องเอาเปลือกออก (มาตรฐานสินค้าเกษตร, 2555) เนื่องจากข้าวกล้องงอกมีใยอาหาร  
อิโนซิทอล แกมมาโอริซานอล และ สารกาบา (Gamma amino butyric acid) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีผลงานวิจัยยืนยันได้ว่าสารกาบาช่วยปอ้งกันโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน ลดความดันโลหติ 
และช่วยควบคุมน้ าหนัก ป้องกันการท าลายสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสูญเสียความทรงจ าหรือโรคอัลไซเมอร์  
เป็นต้น )สุนัน และ จตุรงค์, 2556; อุบลรัตน์ และคณะ, 2556; Charoenthaikij et al., 2009; Tian et al., 2004;  
Kayahara and Tsukahara, 2000)  
  ปัจจุบันมีการผลิตขนมไทยในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งขนมไทย คือสัญลักษณ์ของความเป็ นไทย 
ที่มีความโดดเด่น การผลิตขนมไทยมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้นและเป็นสินค้าส่งออกได้ 
จึงท าให้อุตสาหกรรมขนมไทยสามารถท ารายได้เข้าสู่ประเทศ โดยตลาดส่งออกขนมที่ส าคัญ ส่วนใหญ่จะส่งออก  
ไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก อาทิ จีน ลาว ฮ่องกง กัมพูชา ไต้หวัน เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย และพม่า
โดยมูลค่าตลาดรวมของขนมไทยเมื่อปีพ.ศ. 2552 อยู่ที่ 15,200 ล้านบาท คาดว่าในปี 2553 ตลาดขนมไทยจะมี
มูลค่าสูงขึ้นประมาณ 16,600 ล้านบาท ขนมหม้อแกงเป็นขนมชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมบริโภคในประเทศ และเริ่มมี
การผลิตเพื่อส่งจ าหน่ายในต่างประเทศอีกด้วย  ขนมหม้อแกงมีส่วนผสมของไข่ น้ าตาล กะทิ นอกจากนี้  
ยังมีส่วนผสมชนิดอ่ืนเพิ่มขึ้นตามชนิดของขนมหม้อแกง เช่น เผือก ถั่ว หรือเม็ดบัว )แดงต้อย , 2534; นิรนาม, 
2556  (ซึ่งส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมานี้ท าให้ขน มหม้อแกงมีรสชาติหลากหลายมากขึ้น  ส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมีแป้ง
เป็นองค์ประกอบหลัก จึงมีแนวคิดในการน าข้าวกล้องงอกซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณค่าทางอาหารและมีประโยชน์  
ต่อสุขภาพมาบดเป็นแป้งแล้วน าไปใช้เป็นส่วนผสมของขนมหม้อแกง โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
เพิ่มแนวทางการใช้ประโยชน์ให้กับข้าวกล้องงอก ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิผลของแป้งข้าวกล้อง
งอก ไข่ และน้ ากะทิต่อคุณภาพของขนมหม้อแกง และคัดเลือกสูตรที่เหมาะสมของขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก 

 
วิธีการวิจัย 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง  
1. การเตรียมวัตถุดิบแป้งข้าวกล้องงอก  
  การเตรียมแป้งข้าวกล้องงอก ตามวิธีของ ภาณุวัฒน์ (2553) ใช้ข้าวกล้องงอก ที่ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวดอก
มะลิ 105 ตราร่องมาลี ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องงอกร่องมาลี ต าบลสระสมิง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยบรรจุแป้งข้าวกล้องงอกในถุงลามิเนต เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อน ามาใช้เป็น
ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่อไป 
2. การเตรียมส่วนผสมและสูตรเบื้องต้นของขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก 
 สูตรเบื้องต้นของขนมหม้อแกง อ้างอิงจาก วรารัตน์ (2552) ซึ่งเป็นสูตรขนมหม้อแกงไข่ที่ประกอบด้วย  
ไข่เป็ด ร้อยละ 43.63 กะทิ ร้อยละ 32.13 และน้ าตาลมะพร้าว ร้อยละ 24.24  การพัฒนาสูตรเบื้องต้นได้ทดลอง
เติมแป้งข้าวกล้องงอกลงไปในสูตร พบว่า ขนมหม้อแกงที่ได้มีความแข็ง เนื่องจากมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเกิด
เจลาติไนซ์ของแป้งข้าวกล้องงอก  จึงปรับวิธีการเตรียมแป้งให้เกิดการเจลาติไนซ์ได้ดีขึ้น ด้วยการเตรียมแป้งให้อยู่ใน
รูปของน้ าแป้งข้าวกล้องงอก โดยการเติมน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาสเซลเซียสลงในแป้งและผสมให้เข้ากัน  
ใช้อัตราส่วนของแป้งต่อน้ าที่ 1 : 2 (W/W) ส่วนน้ ากะทิ (coconut milk syrup) ใช้อัตราส่วนของกะทิส าเร็จรูปและ
น้ าตาลมะพร้าวตามสูตรเบื้องต้นของวรารัตน์ (2552) ที่อัตราส่วน 5.7 : 4.3 (W/W) 
3. ศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
  วางแผนการทดลองแบบส่วนผสม (Mixture design)  ท าการศึกษา 3 ปัจจัย คือ น้ าแป้งข้าวกล้องงอก
(X1)   ไข่(X2)  และน้ ากะทิ(X3)  โดยมีปริมาณน้ าแป้งข้าวกล้องงอก ร้อยละ 10-40  ไข่เป็ด ร้อยละ 20-50  และ
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น้ ากะทิ ร้อยละ 40-70  ท าการทดลอง 7 สูตร ดังตารางที่ 1  ขั้นตอนการผลิตขนมหม้อแกงข้าวกล้องงอก ดัดแปลง
จากวรารัตน์ (2552) โดยการเติมน้ าแป้งข้าวกล้องงอกภายหลังจากขั้นตอนการตีไข่ให้ขึ้นฟู อบส่วนผสม 200 กรัม
ต่อถาดในเตาอบ ใช้ไฟบน 200 องศาเซลเซียส ไฟล่าง 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที  
 
ตารางที่ 1 ปริมาณส่วนผสมในการผลิตขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก 7 สูตร 

 
 ปริมาณส่วนผสม (ร้อยละโดยน้ าหนัก) 

สูตร น้ าแป้งข้าวกล้องงอก ไข ่ น้ ากะท ิ
 (Germinated brown rice flour slurry) (Egg) (Coconut milk syrup) 
 X1 X2 X3 
1 40 20 40 
2 10 50 40 
3 10 20 70 
4 25 35 40 
5 25 20 55 
6 10 35 55 
7 20 30 50 

 
4. การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

4.1 การตรวจสอบคุณภาพส่วนผสมก่อนการอบ 
          วิเคราะห์ส่วนผสมก่อนการอบ (batter) ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ด้วยเครื่อง 
Refractometer (Atago, Japan)  วิเคราะห์ค่าพีเอชด้วยเครื่องวัดพีเอช (Hach, USA)  และวิเคราะห์ค่าความหนืด
ด้วยเคร่ือง Rheometer (Haake Mars III, Germany) 
    4.2 การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
         4.2.1  การวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและเคมี 
                  วิเคราะห์ค่าสีระบบ CIE L* a* b* โดยเครื่องวัดสี (Hunter Lab, USA) โดยรายงานค่าความสว่าง 
(L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*)  วิเคราะห์คุณภาพลักษณะเนื้อสัมผัสด้วยเคร่ือง Texture Analyzer (Lloyd, 
UK) ตามวิธีของกมลวรรณ และคณะ (2546)  
          4.2.2  การวิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส 
                  โดยการทดสอบความชอบ โดยวิธี 9-point hedonic scale  ใช้ผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝน
จ านวน 40 คน (เพ็ญขวัญ, 2556) 
5. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
         น าข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) หากพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยวิธี  Duncan’s Multiple-Range Test 
(DMRT) จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยวิธี Response surface methodology (RSM) น าผลที่ได้ไปสร้างสมการ
ถดถอย )Regression model) และสร้าง contour plot เพื่อคัดเลือกสูตรที่เหมาะสม โดยใช้โปรแกรม MINITAB 
14 
 
ผลการวิจัย  
         คุณภาพส่วนผสมก่อนการอบ (batter)  7 สูตร มีค่าคุณภาพดังนี้ ค่าของแข็งที่ละลายได้ 30.5-40 บริกซ์  
พีเอช 6.52-7.00  ความหนืด 828.6-3376 พอยส์ ซึ่งส่วนผสมก่อนการอบสูตรที่ 4 มีค่าความหนืดสูงที่สุด แตกต่าง
จากสูตรอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ )p<0.05)  เนื่องจากเป็นสูตรที่มีปริมาณน้ ากะทิน้อยและสัดส่วนของไข่และ 
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น้ าแป้งสูง (ตารางที่ 2) ส่วนภาพที่ 1 แสดงลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการอบแล้วทั้ง  7 สูตร เห็นได้ว่า 
สูตรที่ 3 มีการเกาะตัวกันไม่ดีและมีปริมาตรที่ต่ ากว่าสูตรอ่ืน ส่งผลต่อลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ เมื่อ น า
ผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์คุณภาพด้านต่างๆ ผลการวิเคราะห์ค่าสีเนื้อของขนมหม้อแกงดังตารางที่ 3 พบว่า สูตรที่ 2 
เป็นสูตรที่มีปริมาณไข่มากที่สุดมีค่าความสว่าง(L*)เท่ากับ 57.60 ค่าสีแดง (a*) เท่ากับ 15.86 และมีค่าสีเหลือง (b*) 
เท่ากับ 32.00 ส่วนสูตรที่ 3 เป็นสูตรที่มีน้ ากะทิมากที่สุดมีค่าความสว่าง (L*) เท่ากับ 56.87 ค่าสีแดง (a*) เท่ากับ 
15.19และค่าสีเหลือง (b*) เท่ากับ 31.86 ซึ่งสูตรที่ 2 ซึ่งมีปริมาณไข่มากที่สุด และสูตรที่  3 ซึ่งมีปริมาณน้ ากะทิ
มากที่สุดมีค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) ที่ไม่แตกต่างทางสถิติ )p>0.05) แต่มีค่าสีทั้งความ
สว่าง ค่าสีแดง และค่าสีเหลืองสูงกว่าสูตรที่ 1 ซึ่งมีปริมาณแป้งข้าวกล้องงอกมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
)p<0.05)   
  เมื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมที่มีต่อค่าสีผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธีพื้นผิวตอบสนอง ได้สมการคณิตศาสตร์ 
ดังตารางที่ 4 และภาพ contour plot ดังภาพที่ 2 ซึ่งพบว่า การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนน้ าแป้งข้าวกล้องงอกและ
น้ ากะทิ (X1X3) มีผลท าให้ค่าความสว่างลดลงมากที่สุด  การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนน้ าแป้งข้าวกล้องงอกและไข่ (X1X2) 
มีผลท าให้ค่าสีแดงลดลงมากที่สุด และ การเพิ่มข้ึนของสัดส่วนไข่และน้ ากะทิ (X2X3) มีผลท าให้ค่าสีเหลืองลดลงมาก
ที่สุด   

 
ตารางที่ 2 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ พีเอช และความหนืดของส่วนผสมขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก 

     ก่อนน าไปอบ 

สูตรที ่
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ 

(brix) 
พีเอช 

ความหนืด 
(poise) 

1 30.50±0.53ᵃ 6.52±0.13ᵉ 1875±55.00ᶜ 
2 33.80±1.55ᵈ 7.09±0.07ᵃ 1984±138.96ᶜ 
3 40.00±0.00ᵃ 6.62±0.04ᵈ 828.6±104.32ᵉ 
4 34.25±0.42ᵈ 6.84±0.04ᶜ 3376±191.38ᵃ 
5 37.95±1.12ᵇ 6.61±0.03ᵈ 2868±35.19ᵇ 
6 38.20±0.42ᵇ 7.00±0.04ᵇ 1131±101.00ᵈᵉ 
7 35.50±0.53ᶜ 6.88±0.05ᶜ 1185±157.16ᵈ 

            หมายเหตุ  :ตัวอักษร ที่ต่างกันในแนวตั้ง แสดงความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถติิ  ) p<0.05) 
 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะปรากฏของขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก 7 สูตร 
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ตารางที่ 3 ค่าคุณภาพด้านสีของเนื้อผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก 
 

สูตรที ่
ค่าส ี(±SD) 

L* a* b* 
1 51.48±16.86ᶜᵈ 13.16±6.22ᶜ 26.86±3.97ᵇᶜ 
2 57.60±14.18ᵃ 15.86±5.03ᵃ 32.00±8.09ᵃ 
3 56.87±14.18ᵃ 15.19±5.03ᵃᵇ 31.86±8.09ᵃ 
4 53.77±9.62ᵇᶜ 10.38±2.45ᵈ 28.97±4.91ᵇ 
5 50.67±12.51ᵈ 13.74±7.43ᵇᶜ 32.37±9.90ᵃ 
6 55.91±11.94ᵃᵇ 13.02±4.42ᶜ 28.36±5.77ᵇᶜ 
7 48.98±18.82ᵈ 13.91±5.79ᵇᶜ 26.15±2.97ᶜ 

     หมายเหตุ  :ตัวอักษร ที่ต่างกันในแนวตัง้ แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ) p<0.05) 
 
ตารางที่ 4 สมการคณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ของอิทธิพลส่วนผสมที่มีต่อค่าสีของผลิตภัณฑ์ 
 
ค่าส ี สมการ R2 

ค่าความสวา่ง Y1 = 124.8X1 + 97.2X2+ 83.5X3 - 92.5X1X2 - 214.1X1X3 - 117.2X2X3 0.86 
ค่าสีแดง Y2 = 23.5X1 + 54.4X2+ 20.5X3 - 148.5X1X2+ 15.8X1X3 -76.2X2X3 0.82 
ค่าสีเหลือง Y3 = -14.8X1 + 111.7X2+ 53.1X3 - 75.5X1X2 + 78.7X1X3 -213.8X2X3 0.80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) ค่าความสว่าง            (b) ค่าสีแดง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     (c) ค่าสีเหลือง 
 

ภาพที่ 2 Contour plot ค่าสีของเนื้อขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก 
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   ผลวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัส (ตารางที่ 5) ด้านความแข็ง (hardness) พบว่า สูตรที่ 1 ที่มีปริมาณแป้ง
ข้าวกล้องมากที่สุด  และสูตรที่ 2 เป็นสูตรที่มีปริมาณไข่มากที่สุด มีค่าความแข็งสูงและไม่มีความแตกต่างกัน
ทางสถิติ  นอกจากนี้ สูตรที่ 2 ยังมีค่าการเกาะตัวกัน (cohesiveness) มากที่สุดแตกต่างจากสูตรอ่ืนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ)p<0.05)  ส่วนการวิเคราะห์ค่าแรงเกาะติดผิว พบว่า สูตรที่ 5 เป็นสูตรที่มีน้ าแป้งข้าว
กล้องงอก: ไข:่ น้ ากะทิ ที่ 25:20:55 มีค่าค่าแรงเกาะติดผิวมากที่สุดแตกต่างจากสูตรอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ)p<0.05)   เมื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมที่มีต่อลักษณะเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ ได้สมการคณิตศาสตร์ดัง
ตารางที่ 6 และภาพ contour plot ดังภาพที่ 3 ซึ่งรูปแบบเส้น contour plot ของค่าความแข็งและค่าการ
เกาะตัวกันเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยของการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนน้ าแป้งข้าวกล้องงอกและน้ ากะทิ 
(X1X3) มีผลท าให้ค่าความแข็งและค่าการเกาะตัวกันลดลงมากที่สุด  ในทางตรงกันข้ามค่าแรงการเกาะติดผิว
จะเพิ่มข้ึนเมื่อสัดส่วนน้ าแป้งข้าวกล้องงอกและน้ ากะทิ (X1X3) เพิ่มข้ึน 
 
ตารางที่ 5 ค่าคุณภาพด้านลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก 

 

สูตรที ่
ค่าลักษณะเนื้อสัมผัส (±SD) 

ค่าความแข็ง 
(gf) 

ค่าการเกาะตัวกัน 
 

ค่าแรงเกาะติดผิว 
(gf.mm) 

1 559.11±80.94ᵃᵇ 445.53±33.88ᵇᶜ 26.72±19.11ᵇᶜ 
2 624.20±282.81ᵃ 546.40±18.78ᵃ 16.43±12.34ᶜ 
3 165.81±126.99ᵈ 327.05±96.25ᵈ 22.78±11.74ᵇᶜ 
4 491.21±135.82ᵇᶜ 484.44±19.95ᵇ 31.53±7.47ᵇ 
5 177.68±80.14ᵈ 310.03±57.82ᵈ 51.07±18.33ᵃ 
6 380.64±78.20ᶜ 436.70±32.83ᶜ 30.41±11.03ᵇ 
7 388.20±104.48ᶜ 428.18±61.28ᶜ 32.87±10.23ᵇ 

หมายเหตุ  :ตัวอักษร ที่ต่างกันในแนวตั้ง แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ) p<0.05) 
 
ตารางที่ 6 สมการคณิตศาสตร์แสดงความสัมพันธ์ของอิทธิพลส่วนผสมที่มีต่อค่ าลักษณะเนื้อสัมผัสของ 

   ผลิตภัณฑ์ 
 

ลักษณะ 
เนื้อสัมผัส 

สมการ R2 

ความแข็ง Y4 = 4245X1 + 1094X2+ 31X3 - 3379 X1X2 - 7127X1X3 + 447X2X3 0.98 
การเกาะตัวกัน Y5 = 1655X1 + 626X2+ 266X3- 95 X1X2- 2972X1X3 + 416X2X3 0.99 
แรงเกาะติดผิว Y6 = -352.9X1- 82.3X2- 68.3X3+ 290.5 X1X2+1017.8X1X3+ 

328.2X2X3 
0.91 
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                                     (a) ค่าความแข็ง                                (b) ค่าการเกาะตัวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             (c) ค่าแรงเกาะติดผิว 
 

ภาพที่ 3  Contour plot ลักษณะเนื้อสัมผัสของขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก 
 

ผลการทดสอบทางประสาทสมัผัสผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก 7 สูตร โดย ใช้ผู้ทดสอบชมิ
จ านวน 40 คน ได้ผลคะแนนเฉลี่ยของความชอบโดยรวมที่มีต่อผลิตภัณฑ์  ดังตารางที่ 6 พบว่า สูตรที่ 3 ซึ่ง
เป็นสูตรที่มีปริมาณน้ ากะทิมากที่สุดมีค่าคะแนนความชอบโดยรวมต่ าที่สุด (4.85 คะแนน) อยู่ในระดับไม่
ชอบเล็กน้อยและไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับสูตร ที่ 1 ซึ่งเป็นสูตรที่มีปริมาณแป้งข้าวกล้องงอกมากที่สุด 

 
ตารางที่ 6 ค่าคะแนนความชอบโดยรวมเฉลี่ยของขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก 7 สูตร 

สูตรที ่
ค่าคะแนนความชอบโดยรวม  

(Overall liking) 
1 5.28±1.62ᶜᵈ 
2 6.48±1.65ᵃᵇ 
3 4.85±1.83ᵈ 
4 6.25±1.30ᵃᵇ 
5 5.88±1.68ᵇᶜ 
6 6.85±1.44ᵃ 
7 6.68±1.07ᵃ 

หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ) p<0.05) 
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  เมื่อศึกษาอิทธิพลของส่วนผสมที่มีต่อค่าคะแนนความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์  ได้สมการคณิตศาสตร์
และภาพ contour plot ดังภาพที่ 4 โดยของการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนไข่และน้ ากะทิ (X2X3) มีผลท าให้ค่าคะแนน
ความชอบโดยรวมเพิ่มข้ึนมากที่สุด   

 

 
 

Y7 = -7.37X1 - 8.16X2- 4.77X3 + 17.81X1X2 + 37.59X1X3 + 54.03X2X3    R² = 0.99 
 

ภาพที่ 4  Contour plot และสมการแสดงความสัมพันธ์ของอิทธิพลส่วนผสมที่มีต่อค่าคะแนนความชอบ 
   โดยรวมเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ 

 
  จากผลจากการทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอกจาก  
ภาพที่ 4 แสดงว่าการมีส่วนผสมร่วมกันไม่ว่าจะเป็น แป้ง ไข่ และน้ ากะทิ มีผลท าให้ค่าคะแนนความชอบเพิ่มขึ้น 
สูตรที่มีค่าคะแนนความชอบเฉลี่ยสูง คือ สูตรที่ 2 สูตรที่ 6 และสูตรที่ 7 (มีคะแนนมากกว่า 6.5) อยู่ในระดับ 
ชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการทดลองที่ต้องการใช้แป้งข้าวกล้องงอกในปริมาณ
มากที่สุดจึงเลือกสูตรที่ 7 เป็นสูตรที่เหมาะสมเนื่องจากมีสัดส่วนของแป้งข้าวกล้องงอกสูงกว่าสูตรที่ 2 และ สูตรที่ 6  

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาอิทธิผลของแป้งข้าวกล้องงอก ไข่ และน้ ากะทิต่อคุณภาพของขนมหม้อแกง จากลักษณะปรากฏ
ของสูตร  ที่ 3 มีการเกาะตัวกันไม่ดี และมีปริมาตรที่ต่ ากว่าสูตรอ่ืน เนื่องจากเป็นสูตรที่มีส่วนผสมของน้ ากะทิ 
มากที่สุด จึงมีปริมาณของเหลวมากและมีปริมาณน้ าตาลสูง ซึ่งปริมาณน้ าตาลที่สูงท าให้อุณหภูมิในการเกิดเจล  
ของแป้งสูงขึ้น แป้งเกิดเจลได้ยากขึ้น เกิดโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงและเกิดการยุบตัวขณะท าการอบ(Kim and 
Walker, 1992)  ค่าสีของเนื้อผลิตภัณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปฏิกริยาการเกิดสีน้ าตาล  จากการที่น้ าตาล
ได้รับความร้อนสูงท าให้เกิดคาราเมลไลเซชันได้สารสีน้ าตาล (นิธิยา , 2549) ผลการวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ์ เมื่อมีปริมาณไข่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งและการเกาะตัวกันเพิ่มขึ้น เนื่องจากโปรตีนในไข่  
เกิดการเสียสภาพและเกิดการแข็งตัวกลายเป็นเจล(denature and coagulate)เมื่อได้รับความร้อน (Wilderjans  
et al., 2010) นอกจากนี้ปริมาณแป้งข้าวกล้องงอกที่เพิ่มขึ้นมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งเพิ่มขึ้น แป้งข้าวกล้อง
งอกในส่วนผสมเมื่อได้รับความร้อนและมีปริมาณน้ าในระบบที่เพียงพอ เม็ดแป้งจะเกิดการพองตัวและเกิดเจลลาติ
ไนซ์ เมื่อเย็นตัวลงโมเลกุลของอะไมโลสจะมาเกาะตัวรวมกันเกิดเป็นเจล โดยผลิตภัณฑ์มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แข็ง
หรืออ่อนจะผันแปรไปตามองค์ประกอบอ่ืนด้วย เช่น ไขมัน โปรตีน น้ าตาล และปริมาณน้ าในระบบ (นิธิยา , 2549) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ และคณะ (2546) ที่พบว่าการเติมถั่วทองบดซึ่งมีปริมาณแป้งและโปรตีนสูง  
ท าให้ขนมหม้อแกงถั่วมีความแข็งเพิ่มขึ้น  เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในงานวิจัยที่ต้องการใช้แป้งข้าวกล้องงอก 
ในปริมาณมากที่สุดและมีค่าคะแนนความชอบโดยรวมสูงจึงเลือกสูตรที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย น้ าแป้งข้าวกล้องงอก 
ร้อยละ 20  ไข่ร้อยละ 30 และน้ ากะทิร้อยละ 50 เป็นสูตรที่เหมาะสม 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาไอโซเทอมการคายความชื้นของข้าวเม่าจ านวน 3 สายพันธุ์ เพื่อใช้ส าหรับ
การน าไปสร้างสมการท านายความชื้นสมดุล เพื่อประโยชน์ในการออกแบบการเก็บรักษาและการท าแห้งข้าวเม่า  
เพื่อยังคงคุณภาพที่ดีของข้าวเม่าไว้ได้ โดยหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อกลไกการคายความชื้นของข้าวเม่าคือองค์ประกอบ
ทางเคมีของข้าวเม่า โดยในการศึกษาในครั้งนี้ใช้ข้าวเปลือกระยะเม่าทั้งสามสายพันธุ์ ที่เพาะปลูกในแหล่งเดียวกัน 
และจ าลองการผลิตมาจากวิธีดั้งเดิมเพื่อผลิตเป็นข้าวเม่าสด พบว่ามีค่าแตกต่างกัน โดยข้าวเม่าพันธุ์ กข6 มีปริมาณ
เถ้าและคาร์โบไฮเดรตสูงที่สุด ในขณะที่พันธุ์อีเตี้ยมีปริมาณไขมัน คารฺโบไฮเดรต เยื่อใยและโปรตีนมากที่สุด ส าหรับ
พันธุ์หลี่นกมีปริมาณเถ้าสูงที่สุด ซึ่งองค์ประกอบทางเคมีเหล่านี้สัมพันธุ์กับค่าสีที่วัดได้ และนอกจากนี้ได้น าข้าวเม่ า
ทั้งสามสายพันธุ์มาวางในภาชนะปิดสนิทที่บรรจุสารละลายเกลืออ่ิมตัวชนิดต่างๆที่อุณหภูมิมิระหว่าง  10 ถึง 50 
องศาเซลเซียส มีค่าความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง 11-87% หลังจากตัวย่างข้าวเม่าเข้าสู่สมดุลกับสารละลายเกลืออ่ิมตัว 
จึงน ามาท าการวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นสมดุลของข้าวเม่าเพื่อน ามาสร้างกราฟไอโซเทอม พบว่า กราฟมีลักษณะ
เป็นรูปตัว“s”(sigmoidal shape)  ซึ่งเป็นลักษณะกราฟคล้ายกันกับไอโซเทอมของแป้งข้าวและธัญพืชอ่ืนๆ  และ
น าข้อมูลจากการทดลองไปหาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ทีเหมาะสมที่สามารถท านายค่าความชื้นสมดุลของข้าวเมา่ 
ซึ่งใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์จ านวน 5 สมการ และใช้เกณฑ์การพิจารณาแบบจ าลองที่เหมาะสมได้แก่ค่า R2 
( Coefficient of Determination), SSE (Summation of square error), P-value (mean relative deviation 
used to calculate the standard error), SEE (Standard error of estimate)   ซึ่งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ที่ใช้ท านายความชื้นสมดุลของข้าวเม่าทั้งสามสายพันธุ์คือแบบจ าลอง Modified Oswin ที่พบว่าให้ค่า  R2 สูงที่สุด 
และให้ค่า SEE, SSE และ P-value ต่ าที่สุด 

  
ค าส าคัญ  : ข้าวเม่า  ไอโซเทอมคายความชืน้  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ความชื้นสมดุล  

 
Abstract 

  This research aims to study desorption isotherm of immature green rice (Khao Mao) for 3 
varieties. A good quality of immature green rice can be obtained by using the mathematical model 
to predict the equilibrium moisture content which advantage for storage and drying condition. 
Three varieties of immature green rice obtained from immature paddy growing in the same area 
presented different chemical compositions which would affect water desorption. RD6 variety 
provided the highest content of ash and carbohydrate. E-tei presented the highest content of lipid, 
carbohydrate, fiber and protein. However, Leenok provided the high value of ash content. The 
proximate analysis was found to correlate with color measurement. In addition, equilibrium 
moisture contents of immature green rice were obtained by placing in the container filling with 
saturated salted solution. The temperature was varied from 10 to 50oC, thus the equilibrium relative 
humidity were obtained between 11- 87%. The desorption isotherm was found in sigmoidal shape 
which agreed with rice flour and cereal. Moreover, mathematical model was obtained by fitting the 
experimental data using non-linear regression analysis method. The modified Oswin model was 
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found the best model which can be fit with the data obtained from the experiment with the highest 
value of R2 and the lowest value of SEE, SSE and P-value.            
  
Keywords  :  Immature Green Rice, Deosrption Isotherm, Mathematical Model, Eqilibrium Moisture  
         Content 
 
บทน า 

ข้าวเม่าเป็นข้าวในระยะแป้งอ่อน (Dough stage) ที่ตั้งท้องออกรวงและผ่านระยะน้ านมประมาณ 5-7 
วัน ข้าวจะเริ่มมีเมล็ดแต่ยังไม่แก่ชาวบ้านเรียก"ข้าวระยะเม่า"ข้าวเม่าเป็นผลิตภัณฑ์ว่าง โดยภูมิปัญญาชาวบ้าน 
เป็นที่รู้จักกันมากทุกภูมิภาครวมทั้งใน จังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มผลิตข้าวเม่า บ้านนาพิน ต าบลนาพิน อ าเภอ 
ตระการพืชผล แต่ปัญหาด้านการเก็บรักษาข้าวเม่าเป็นปัญหาที่ส าคัญข้าวเม่าเก็บได้เพียง 1-3 วันข้าวเม่ามีอายุ 
การเก็บรักษาสั้นและมีกลิ่นหืน (อริยาภรณ์ และนิตยา, 2543) ภายในเมล็ดข้าวมีความชื้นและมีองค์ประกอบ 
ทางเคมี คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เยื่อใย และวิตามิน  โดยข้าวเม่าท ามาจากข้าวเหนียวภายในโครงสร้าง 
ข้าวเหนียวมีปริมาณอะไมโลเพคตินสูง ส่งผลท าให้ข้าว มี ความเหนียวนุ่ม เม็ดแป้งรวมภายในโครงสร้างกัน 
อยู่ในอะมิโลพลาสและล้อมรอบเม็ดแป้งด้วยโปรตีน โปรตีนของข้าวแบ่งออกเป็น 4 ชนิด อัลบลูมิน โกลบูลิน  
โปรลามิน กลูเตลิน ซึ่งโครงสร้างหลักของข้าว คือ สตาร์ชเมื่อให้ความร้อนโดยการนึ่ง โครงสร้างเกิดการพองหรือ  
ที่ เรียกว่ า  เจลาติ ไนเซชั่น  (gelatinization) เมื่ อท า ใ ห้ เย็นโมเลกุลของสตาร์ช เกิดการจัด เรียงตั ว ใหม่  
(retrogradation) ซึ่งข้าวเม่าที่ใช้เป็นข้าวเหนียวที่มีองค์ประกอบหลักคือ อะไ มโลเพคตินที่มีปริมาณสูง โดยอะไมโล
เพคตินสามารถจัดเรียงตัวใหม่ได้เช่นเดียวกันกับอะไมโลส แต่อาจใช้เวลานานกว่า จึงท าให้ผลิตภัณฑ์แข็งขึ้น 
ขณะการเก็บรักษาโดยการจัดเรียงตัวของสตาร์ช สามารถผันกลับหรือคืนตัวได้เนื่องจากโครงสร้างอาหารที่มี
ความชื้นเป็นองค์ประกอบ (Shifeng et al, 2009) และโปรตีนภายในข้าวมีปริมาณแตกต่างกัน  ซึ่งมีโปรตีนกลูเตลิน
เป็นองค์ประกอบหลักอยู่จะแทรกอยู่ระหว่างเม็ดสตาร์ช และโปรตีนที่เชื่อมอยู่ระหว่างเม็ดสตาร์ชเมื่อมีความร้อน
โปรตีนเกิดการเสียสภาพทางโครงสร้าง (อรอนงค์, 2547) ซึ่งอาจส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของข้าวเม่าได้  อีกทั้งข้าวเม่า 
ที่ผลิตในปัจจุบันนัน้มีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่ง วิริยา พรมกองและคณะ (2557) พบว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ในข้าวเม่า
ในแต่ละสายพันธุ์มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05)  หลังจากที่น าข้าวเม่าสดที่ผ่านการผลิตแบบวธิี
ดั้งเดิมมาวางจ าหน่ายพบว่า ข้าวเม่าสดมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่แข็งขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากสภาวะในการเก็บข้าวเม่า 
อาจส่งผลต่อการดูดการหรือคายความชื้นของข้าวเม่าในสภาพบรรยากาศที่มีความชื้นและอุณหภูมิที่ต่างกันส่งผล 
ท าให้ข้าวเม่ามีลักษณะคุณภาพเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามจากกาค้นคว้าเอกสารอ้างอิงพบว่ายังไม่มีงานวิจัยใด
ศึกษากลไกการคายความชื้นของข้าวเม่ามาก่อนเลย ดังนั้น การเข้าใจกลไกการคายความชื้นของข้าวเม่าในแต่ละ 
สายพันธุ์ที่มีองค์ประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันจะท าให้สามารถทราบถึงแนวทางในการเก็บรักษาข้าวเม่าสดไว้ได้ 
โดยในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างสมการท านายความชื้นของข้าวเม่าเพื่อน าไปหาอายุการเก็บรักษาหรือการท าแห้ง
ที่เหมาะสมต่อไป 

  
วิธีการวิจัย 

1. วัตถุดิบ 
 เก็บเกี่ยวข้าวในระยะเม่า (ข้าวหลังจากออกดอกเป็นระยะเวลา 15-17 วัน) ในช่วงเดือน กรกฏาคม-

สิงหาคม 2558 ส าหรับ กข 6 และพันธุ์อีเตี้ย และเดือน เมษายน 2559 ส าหรับพันธุ์หลี่นก ที่ บ้านนาพิน ต าบล
นาพิน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี น ามาเก็บในถุงอะลูมิเนียมฟอล์ย (Laminated aluminum foil) 
โดยบรรจุแบบสุญญากาศ และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส  

2. การเตรียมตัวอย่างข้าวเม่าสด 
น าข้าวเปลือกระยะเม่าท าการละลายน้ าแข็งที่อุณหภูมิ 4-10  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 คืน จากนั้น 

ท าการนึ่ง เป็นเวลา 40 นาที น าไปคั่วในกระทะโดยใช้แก๊ส LPG ใช้ไฟระดับกลางเป็นเวลา 35 นาทีจนข้าวเม่าแห้ง 
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จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นแล้วน าไปต าด้วยครกเพื่อกะเทาะเปลือก (จ าลองตามวิธีแบบดั้งเดิมของชาวบ้าน บ้านนาพิน 
ต าบลนาพิน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี) แล้วน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทาง
กายภาพของข้าวเม่าสด ได้แก่ ความชื้น, ปริมาณเถ้าปริมาณโปรตีน , ปริมาณไขมัน, ปริมาณเยื่อใย, ปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต ตามวิธีของ AOAC (2000) และค่าสีด้วยเครื่องวัดสี Color meter ระบบHunter lab วัดค่า 
L*,a*,b*,h° และ Chroma 

3. การศึกษาไอโซเทอมคายความชื้นของข้าวเม่า 
3.1 การเตรียมสารละลายเกลืออ่ิมตัวทั้งหมด 6 ชนิด เพื่อสร้างสภาวะความชื้นสัมพัทธ์ตามตารางที่ 1 

โดยเตรียมสารละลายเกลืออ่ิมตัวใส่ในกล่องพลาสติก ปิดฝาให้สนิททิ้งไว้ 2 สัปดาห์ เพื่อให้สารละลายเกิดการอ่ิมตัว 
สังเกตได้จากการเกิดผลึกเกลือ   

3.2 การศึกษาการคายความชื้นจองข้าวเม่าในสารละลายเกลืออ่ิมตัวโดยวิธี Saturated Salt 
Solution method โดยการน าตัวอย่างมาวางไว้ในสารละลายเกลืออ่ิมตัวที่ระดับความชื้นส้มพัทธ์ต่างๆ  หลังจาก
นั้นปิดภาชนะให้สนิทแล้วน าไปเก็บไว้ที่ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ระดับ 10, 30 และ 50 องศาเซลเซียส 

3.3 ชั่งน้ าหนักทุกๆ 2-3 วัน จนจนกระทั่งน้ าหนักตัวอย่างคงที่ หลังจากนั้นน าตวัอย่างข้าวเมา่ที่เข้าสู่
สภาวะสมดุล มาวิเคราะห์หาปรมิาณความชื้น ตามวิธีของ AOAC (2000) ก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์หาค่า water 
activity และ ความชืน้สมดลุ 
 
ตารางที่ 1 ความชื้นสัมพัทธ์ของสารละลายเกลืออ่ิมตัว (Phomkong et al., 2006) 

สารละลายเกลืออ่ิมตัว อุณหภูมิ(°c) ความชื้นสัมพัทธ์(%ERH) 
 
ลิเทียมคลอไรด์ (LiCl) 

10 
30 
50 

11.29 
11.28 
11.10 

 
โปแตสเซียมอะซิเตต (CH3COOK) 

10 
30 

23.38 
21.60 

 
แมกนีเซียมคลอไรด์(MgCl) 

10 
30 
50 

33.47 
32.44 
30.53 

 
แมกนีเซียมไนเตรท(MgNO3) 

10 
30 

57.38 
45.44 

 
โซเดียมคลอไรด ์(Nacl) 

10 
50 

77.53 
69.04 

 
โปแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) 

10 
50 

86.77 
81.20 

 
4. การหาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อท านายความชื้นสมดุลของข้าวเม่า  
น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาคัดเลือกสมการที่เหมาะสมโดยคัดเลือกสมการจากเอกสารอ้างอิง โดยใช้

โปรแกรม solver ใน excel เพื่อหาค่าคงที่ในสมการโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ในการท านายค่าความชื้นสมดุล 
ได้แก ่

- แบบจ าลองของ Brunauer-Emmett -Teller หรือ สมการ BET 

                                        
   เมื่อ A,B    คือ   ค่าคงที่ 
         RH     คือ    ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 

(1) 
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         Meq    คือ    ความชื้นสมดุล (%, db) 
        M0.5    คือ    ความชื้นสมดุลของวัสดุที่ความชื้นสัมพัทธ์ 50% (db) 

- แบบจ าลองของ Modified Halsey   

                                                    
  เมื่อ   A,B    คือ   ค่าคงที่ 
        RH     คือ  ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 
       Meq    คือ   ความชื้นสมดุล (%, db) 
  T      คือ    อุณหภูมิ (ºC)  
   R    คือ    ค่าคงที่ของแก๊ส เท่ากับ 8.314 kJ/kg.K 

- แบบจ าลองของ Modified Oswin 

                              
 เมื่อ  aw       คือ     Water activity 
        M    คือ      ความชื้นสมดุล (%, db) 
        A,B,C  คือ      ค่าคงที่   
          T       คือ      อุณหภูมิ (°C) 

- แบบจ าลอง Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB)  

                          
 เมื่อ  aw     คือ   Water activity 
          Me คือ   ความชื้นสมดุล (%, db) 
  Wm    คือ   Monolayer moisture content (%, db) 
    K       คือ   Correction factor between multilayer properties and the bulk liquid 
   Y       คือ   Guggenheim constant 

- แบบจ าลองของ Henderson 

                                            
 เมื่อ RH คือ ความชื้นสัมพัทธ์อากาศ 
  Meq คือ ความชื้นสมดุล (%, db) 
  T คือ อุณหภูมิ (ºC) 
  A,B คือ ค่าคงที่   
   
การคัดเลือกแบบจ าลองที่เหมาะสมที่ใช้ท านายความชื้นสมดุลของข้าวเม่าทั้งสามสายพันธุ์ คือ พันธุ์อีเตี้ย 

พันธุ์หลีนก พันธุ์กข6 จะพิจารณาจากค่าทางสถิติ ได้แก่ R2 (Coefficient of Determination), SSE (Summation 
of square error), %P-value (mean relative deviation used to calculate the standard error), SEE 
(Standard error of estimate)  ดังสมการต่อไปนี้ 

  

        R2 =                              (6) 

 
                                             SSE =          (7)   

 

              SEE =         (8) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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                                   %P =                        (9) 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

1. องค์ประกอบทางเคมีกายภาพของข้าวเม่า 
 องค์ประกอบทางเคมีข้าวเม่าที่ผ่านกระบวนการผลิตจะได้ “ข้าวเม่าสด” 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์หลีนก 

พันธุ์กข6 พันธุ์อีเตี้ย แสดงดังตารางที่ 2 พบว่าปริมาณความชื้นของข้าวเม่าสดพันธุ์หลีนก มีความชื้นสูงที่สุด 
รองลงมาคือข้าวเม่าสดพันธุ์อีเตี้ย  และพันธุ์ กข6 (P>0.05) ข้าวเม่าสดพันธุ์ กข6 และพันธุ์หลี่นก มีปริมาณเถ้า 
สูงที่สุด  ข้าวเม่าสดพันธุ์อีเตี้ยมีปริมาณเถ้าน้อยที่สุดนอกจากนี้ข้าวเม่าสดพันธุ์อีเตี้ยมีปริมาณเยื่อใยสูงที่สดุ รองลงมา
คือข้าวเม่าพันธุ์ กข6 และพันธุ์หลี่นก ซึ่ง 2 สายพันธุ์นี้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)  ส่วนข้าวเม่าพันธุ์ 
กข6 มีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด รองลงมาคือข้าวเม่าพันธุ์หลี่นกและพันธุ์อีเตี้ย (P≤0.05) นอกจากนี้ข้าวเม่าพันธุ์อีเตี้ย 
มีปริมาณไขมันสูงที่สุด และแตกต่างทางสถิติกับข้าวเม่าพันธุ์หลี่นกและพันธุ์กข6 (P≤0.05) และพบว่าข้าวเม่าพันธุ์ 
อีเตี้ยและพันธุ์ กข6 มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงที่สุด (P≤0.05) ส าหรับค่า water activity  (aw) ของข้าวเม่า พบว่า 
ข้าวเม่าพันธุ์หลี่นกและพันธุ์อีเตี้ยมีค่า aw สูงที่สุด (P≤0.05)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ekasit, and Jirapron, 
(2013) ที่พบว่าข้าวเม่ามีค่าน้ าอิสระ (aw) เท่ากับ 0.97 ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ข้าวเม่ามีอายุการเก็บรักษาสั้น 
เนื่องจากจุลินทรีย์สามารถน าน้ าส่วนนี้ไปใช้ในการเจริญเติบโต 

 
ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมี และเคมีกายภาพของข้าวเม่า 

องค์ประกอบทางเคมี 
สายพันธุ์ข้าวเม่า 

พันธุ์อีเตี้ย พันธุ์กข6 พันธุ์หลี่นก 
ปริมาณความชื้น(%wb) 20.91±0.06b 21.19±0.18b 21.65±0.11a 
ปริมาณเถ้า(%db) 1.38±0.08b 1.66±0.02a 1.63±0.03a 
ปริมาณเยื่อใย(%db) 1.81±0.13a 1.06±0.21b 1.19±0.19b 
ปริมาณโปรตีน(%db) 9.28±0.15a  8.46±0.19b 6.67±0.12c 
ปริมาณไขมัน(%db) 1.81±0.16a 1.06±0.06b 1.19±0.05b 
ปริมาณคาร์โบไฮเดรต(%db) 87.03±0.23a 87.53±0.25a 85.98±0.26b 
Water Activity (aw) 0.94±0.002a 0.92±0.008b 0.93±0.004a 
L* 50.46±2.02a 50.42±0.13a 46.55±0.92b 
a* 0.55±0.87ab 0.17±0.29b 1.38±0.34a 
b* 26.25±1.38a 25.95±0.72a 27.07±0.85a 
C* 26.27±1.40a 25.95±0.72a 27.11±0.85a 
hº 88.89±1.81ab 90.34±0.65a 87.09±0.71b 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น95%  
 

จากการวิเคราะห์วัดค่าสีข้าวเม่าทั้ง 3 สายพันธุ์ก่อนการวางในสารละลายเกลืออ่ิมตัว โดยวัดค่าสี L*  
ซึ่งเป็นค่าความสว่าง (lightness)ช่วง0-100 (0 หมายถึง มืด  และ 100 หมายถึง สว่าง) a* เป็นค่าสีแดงและสีเขียว 
(redness/greenness) (+a หมายถึง ความเป็นสีแดง และ–a หมายถึง ความเป็นสีเขียว) b* เป็นค่าสีเหลืองและ 
น้ า เงิน  (yellowness/blueness) (+b หมายถึงความเป็นสี เหลือง และ –b หมายถึงความเป็นสีน้ า เงิน)  
c* (Chroma) เป็นค่าบ่งบอกความอ่ิมตัวของสี และ hº (hue angle) เป็นค่ามุมมองของสี 0 องศา(แดง) 90 องศา
(เหลือง) 180 องศา(สีเขียว) และ 270 องศา (สีน้ าเงิน) พบว่า ข้าวเม่าพันธุ์กข6 และพันธุ์อีเตี้ยมีค่าความสว่าง (L*) 
มากกว่าข้าวเม่าพันธุ์หลี่นก (P≤0.05)  ส าหรับค่า a* พบว่า ข้าวเม่าพันธุ์กข6 มีค่า a* ต่ าที่สุด มีค่าเข้าใกล้ 0  
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มากที่สุดบ่งบอกถึงข้าวเม่ามีสีเขียวมากที่สุด และข้าวเม่าพันธุ์หลี่นกมีค่า  a* สูงที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติกับข้าวเม่าพันธุ์อีเตี้ย เนื่องจากในข้าวเม่าพันธุ์กข6 มีองค์ประกอบทางเคมีคือปริมาณเยื่อใยน้อยที่สุด ซึ่งข้าว
ระยะเม่ามีส่วนประกอบของเยื่อใยยังไม่พัฒนาเต็มที่ซึ่งจะมีคลอโรฟิลล์ที่แทรกอยู่ในชั้นของเยื่อหุ้มผล (pericarp)  
ซึ่งเป็นรงควัตถุสีเขียวและมีเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสอยู่ในชั้นแอลูโลน (aleurone layer) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
อยู่ในชั้นร า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้าวพันธุ์อีเตี้ยและหลี่นกที่มีปริมาณเยื่อใยสูงจะท าข้าวเม่ามีลักษณะสีคล้ าขึ้น ส าหรับ
ค่า b*บ่งบอกความเป็นสีเหลืองของข้าวเม่า พบว่าข้าวเม่าทั้ง3 พันธุ์มีค่า b* ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติ(p>0.05) เช่นเดียวกันกับค่า c* บ่งบอกถึงความอ่ิมตัวของสี ซึ่งค่า c* จะมีค่าเป็น 0 ที่จุดศูนย์กลางและมีสี
อ่ิมตัวมากขึ้น เมื่อออกจากจุดศูนย์กลาง  พบว่า ข้าวเม่าทั้ง 3 สายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ (p>0.05) ส าหรับค่ามุมของสี (h˚) ข้าวพันธุ์กข6 พบว่ามีค่า h˚ สูงที่สุด ซึ่งมีค่าเท่ากับ 90.34±0.65  
ซึ่งเป็นมุมของสีเหลือง เช่นเดียวกันกับพันธุ์เตี้ย อยู่ในมุมสีเหลือง โดยค่ามุมของสีทั้งสองสายพันธุ์ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ซึ่งสอดคล้องกันกับค่า a* ของข้าวเม่า   โดยค่าสีจะสัมพันธ์กับรงควัตถุที่มอียู่
ในอาหารจากลักษณะปรากฏของข้าวเม่าที่มีสีเขียวนั้นแสดงได้ว่าข้าวเม่ามีคลอโรฟิลล์ ที่เป็นรงควัตถุที่มีสีเขียวที่พบ
อยู่ในชั้นร าแต่ในข้าวระยะเม่าชั้นร ายังไม่พัฒนาเต็มที่ดังนั้นข้าวระยะเม่าจึงมีคลอโรฟิลล์ที่เป็นรงควัตถุสีเขียวมีสูง
กว่าข้าวระยะแก่จึงท าให้ข้าวเม่ามีลักษณะสีเขียว  

2. ไอโซเทอมการคายความชื้นของข้าวเม่า 
2.1 ค่าความชื้นสมดุลของข้าวเม่าในสารละลายต่างๆ 
จากการทดลองวิเคราะห์ค่าความชื้นสมดุลของข้าวเม่า โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ 

(aw) กับปริมาณความชื้นสมดุลของข้าวเม่า โดยการวางในสารละลายเกลืออ่ิมตัว เปรียบเทียบระหว่างไอโซเทอม 
ของข้าวเม่าที่อุณหภูมิเดียวกันโดยข้าวต่างสายพันธุ์ คือพันธุ์หลี่นก พันธุ์กข6 พันธุ์อีเตี้ย ที่อุณหภูมิ 10 องศา
เซลเซียส (ภาพที่1a) พบว่ากราฟมีลักษณะเป็นรูปตัว“s”(sigmoidal shape) (Labuza and Altunakar, 2007)  
ซึ่งมีลักษณะกราฟคล้ายกันกับไอโซเทอมของแป้งข้าว รูปแบบ Type V มีลักษณะกราฟเป็นรูปตัว “S” sigmoidal 
shape พบใน อาหารส่วนใหญ่ ซึ่งมีทั้งสารพอลิเมอร์ชีวภาพที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
(Labuza and Altunakar, 2007 และ Mathlouthi and Rogé, 2003) จากกราฟไอโซเทอมแบบคายความชื้น 
ของขา้วเม่าพบว่า ข้าวเม่าพันธุ์ กข6 มีค่าความชื้นสมดุลสูงที่สดุ แต่ยกเว้นที่ความชื้นสัมพัทธ์ 33.47% พบว่าข้าวเมา่
พันธุ์อีเตี้ยมีความชื้นสมดุลสูงที่สุด ซึ่งที่ความชื้นสัมพัทธ์อยู่ในช่วง11-30% น้ าในส่วนนี้จะถูกดูดซับแน่นที่สุดและ 
ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้น้ าในโซนนี้จะมีปริมาณน้อยแสดงช่วงเส้นกราฟค่อนข้างชัน ในขณะที่ความชื้นสัมพัทธ์อยู่
ในช่วง 30-80% น้ าที่อยู่ภายในข้าวเม่าจะถูกก าจัดออกไปค่อนข้างยากเส้นกราฟจะค่อนข้างราบ และที่ความชื้น
สัมพัทธ์ 80-90% เป็นน้ าอิสระ สามารถก าจัดออกได้ง่าย โมเลกุลของน้ าเกิดการเคลื่อนที่มากที่ สุด และเป็นส่วนที่ 
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดการเสื่อมเสีย เนื่องจากข้าวเม่าพันธุ์กข 6  
มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่สูงกว่าพันธุ์หลี่นก ซึ่งในคาร์โบไฮเดรตนั้นจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า เจลาติไนเซชัน คือ
ความสามารถในการดูดน้ าของแป้ง  และที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิต่ าจึงไม่เกิดการคายน้ ามากเมื่อ
เทียบกับอุณหภูมิสูง 
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                                              (a)                                                          (b) 

 
 

 
 
 
 
  
                                                                    (c)   

ภาพที่ 1 กราฟไอโซเทอมในข้าวเม่า 3 สายพนัธุ์ คือ พันธุ์หลี่นก พันธุ์6 พันธุ์อีเตี้ย (a) อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส  
(b) อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (c) อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

 
ส าหรับการศึกษาการคายความชื้นของข้าวเม่าใน 3 สายพันธุ์ ที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 30 องศาเซลเซียส 

(ภาพที่ 1b) พบว่า อุณหภูมิ 30 ค่าความชื้นสมดุลของข้าวเม่ามีค่าลดลงเมื่อเทียบกับอุณหภูมิที่ 10 องศาเซลเซียส 
โดยข้าวเม่าพันธุ์กข6 ความชื้นสมดุลสูงที่สุด รองลงมาคือข้าวเม่าพันธุ์หลี่นกกับพันธุ์อีเตี้ยซึ่งแนวโน้มของกราฟ 
มีลักษณะเช่นเดียวกันกับอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กราฟมีลักษณะเป็นรูปตัว“s”(sigmoidal shape) ส าหรับ 
ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส (ภาพที่ 1c) พบว่า ความชื้นสมดุลของข้าวเม่าทั้ง 3สายพันธุ์มีค่าลดลงเมื่อเปรียบเทยีบ
กับที่ อุณหภูมิ  10 และ 30 องศาเซลเซียส กราฟมีลักษณะเป็นรูปตัว“s”(sigmoidal shape) เช่นเดียวกัน  
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะท าให้ปริมาณน้ าที่อยู่ภายในข้าวเม่ามีพลังงานมากขึ้น น้ าจึงมีการเคลื่อนที่ได้ดีขึ้น ข้าวเม่าจึง
เกิดการคายน้ ามากข้ึนเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึนท าให้ความชื้นสมดุลของข้าวเม่าที่วางในสารละลายเกลืออ่ิมตัวมีค่าลดลง  

2.2 การหาค่าคงที่ของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการท านายความชืน้สมดุลของข้าวเมา่ 
น าข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ได้แก่ ค่า  water activity และค่าความชื้นสมดุล มาหาสมการทาง

คณิตศาสตร์ที่เหมาะสม โดยสมการที่น ามาหาค่าคงที่ของสมการคือ GAB, BET, Modified-Oswin, Halsey และ 
Henderson ตามสมการที่ 1-5 (Brunauer et al, 1940) โดยใช้ Solver ในโปรแกรม Microsoft excel โดยค่าคงที่
ของความชื้นสมดุลไอโซเทอมของข้าวเม่าสามสายพันธุ์ แสดงดังตารางที่ 2 โดยเกณฑ์ในการพิจารณาแบบจ าลอง 
ที่เหมาะสมจะพิจารณาจากค่าทางสถิติส าหรับข้าวเม่าพันธุ์หลี่นกพบว่า แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบ
สมการของ Modified Oswin มีค่า R2 สูงสุด รองลงมาคือ GAB , Henderson , Modified Halsey และ BET 
ตามล าดับ และพบว่าค่า %P-value แบบจ าลองของสมการ Modified Oswin มีค่าต่ าสุดรองลงมาคือสมการ GAB,  
Henderson ,  BET และ Modified Halsey ตามล าดับ  ส่วนค่า SSE และ ค่า SEE แบบจ าลองสมการของ 
Modified Oswin มีค่าต่ าสุด รองลงมาคือสมการของ GAB , Henderson , BET และ Modified Halsey ตามล าดบั 
(ตารางที่ 3) 

ส าหรับข้าวเม่าพนัธุ์กข6 พบว่าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบสมการของ Modified Oswin มีค่า 
R2 สูงสุด รองลงมาคือ Henderson, Modified Halsey, BET และ GAB ตามล าดับ ส่วนคา่ %P-value แบบจ าลอง
ของสมการ Modified Oswin มีค่าต่ าสุด รองลงมาคือ GAB,  Henderson, BET และ Modified Halsey ตามล าดบั 
ส่วนค่า SSE แบบจ าลองสมการของ Modified Oswin มีคา่ต่ าสุด รองลงมาคือ Henderson, GAB, BET และ 
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Modified Halsey ตามล าดับ และค่า SEE แบบจ าลองสมการของ Modified Oswin มีค่าต่ าสุด รองลงมาคือ 
Henderson, GAB, BET และ Modified Halsey ตามล าดับ 

ส าหรับข้าวเม่าพนัธุ์อีเตี้ย แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบสมการของ GAB และ Modified Oswin  
มีค่า R2 สูงสุด รองลงมาคือ Henderson, Modified Halsey และ BET ตามล าดบั ค่า %P-value แบบจ าลอง 
ของสมการ Modified Oswin มีค่าต่ าสุด รองลงมาคือ GAB , Henderson , BET และ Modified Halsey ตามล าดบั 
ส่วนค่า SSE แบบจ าลองสมการของ GAB และ Modified Oswin มีค่าต่ า รองลงมาคือ Henderson, BET และ 
Modified Halsey ตามล าดับ และค่า SEE แบบจ าลองสมการของ Modified Oswin มีค่าต่ าสุด รองลงมาคือ GAB, 
Henderson, BET และ Modified Halsey ตามล าดับ จากการทดลองจะพิจารณาจากค่า R2 สูงสุด และค่า SSE และ 
SEE ต่ าสุด ดังนัน้รูปแบบสมการ Modified Oswin สามารถท านายความชื้นสมดุลของข้างเม่าทั้งสามสายพันธุ์ได้ดี
ที่สุด  

และเมื่อน าผลการทดลองมาเปรียบเทียบกับค่าความชื้นสมดุลที่ท านายได้จากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ของ Modified Oswin พบว่าแบบจ าลองของ Modifide Oswin มีแนวโน้มของค่าความชื้นที่ ใกล้ เคียงกับ 
การทดลอง (ดังแสดงในภาพที่ 2) จึงเป็นการยืนยันการเลือกใช้แบบจ าลองสมการของ Modifide Oswin ในการ
ท านายไอโซเทอมแบบคายความชื้นของข้าวเม่า 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์หลีนก พันธุ์กข6 และพันธุ์อีเตี้ย ซึ่งจาก
การศึกษาของ Raji et al. (2011) ได้ศึกษาไอโซเทอมแบบคายความชืน้ของข้าวฟ่าง EX-BORNO และ SOSAT C88 
ที่ช่วงอุณหภูมิ 30-70 องศาเซลเซียส และ ช่วง aw 0.07-0.98 พบว่าไอโซเทอมของข้าวฟ่างทั้งสองชนิดลดลงเมื่อ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นกราฟชนิดที่สอง คือ “s” (sigmoidal shape) และศึกษาสมการแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์        
4 สมการ คือ Modified Henderson, Modified Halsey, Modified Oswin และ Modified GAB เพื่อคัดเลือก
สมการที่เหมาะสมในการใช้ท านายการคายความชื้นของข้าวฟ่างทั้งสองชนิดพบว่า สมการของ Modified Oswin 
เป็นสมการที่เหมาะสมที่สุดในการท านายความชื้นสมดุลของข้าวฟ่างทั้งสองชนิดเช่นเดียวกับการศึกษาในครั้งนี้ 
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ตารางที่ 2 ค่าคงที่ของแบบจ าลองคณิตศาสตร์ในการท านายความชื้นสมดุลไอโซเทอมของข้าวเม่าจ านวน 3 สายพนัธุ ์

 
ค่าคงที่ ข้าวเม่าพันธุ์หลี่นก ข้าวเม่าพันธุ์ กข6 ข้าวเม่าพันธุ์อีเตี้ย 

GAB BET Modified 
Halsey 

Modified 
Oswin 

Henderson GAB BET Modified 
Halsey 

Modified 
Oswin 

Henderson GAB BET Modified 
Halsey 

Modified 
Oswin 

Henderson 

A 
 

- - 3977.46 0.20 1.0x1020 - - 4887.46 0.18 3.77x1018 - - 3882.03 0.17 5.11x1019 

B 
 

- - 20773.01 0.0015 89.15 - - 27222.72 0.0020 84.84 - - 20445.14 0.0019 84.66 

C 
 

- - - -0.477 2.50x1019 - - - -0.49 1.0x1020  - - -0.52 1.0x1020 

Yo 
 

219.11 - - - - 191.13 - - - - 1495.89 - - - - 

K0 
 

-5.68 - - - - -0.020 - - - - 6380.31 - - - - 

Wm 
 

1.60 0.067 - - - 0.22 0.066 - - - 0.16 0.063 - - - 

K 
 

- 69716.05 - - - - 
1.38 
x107 

- - - - 
2.62 
x106 

- - - 

 
 

8.14 - - - - 73.61 - - - - 
-

1037.166 
- - - - 

 
 

229.82 - - - - 307.24 - - - - 
-

3152.166 
- - - - 
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ตารางที่ 3 ค่า R2, %P, SEE และ SEE ของแบบจ าลองคณิตศาสตร์ทั้ง 5 แบบ ของข้าวเม่าพนัธุ์หลี่นก พันธุ์กข6 พันธุ์อีเตี้ย 
 

พันธุ์ข้าวเม่า รูปแบบสมการ
ทางคณิตศาสตร์ 

R2 (%P) SSE SEE 

หลี่นก GAB 0.86 2.36 0.08 0.009 
BET 0.35 6.45 1.67 0.16 
Modified 
Halsey 

0.63 94.51 6.52 0.24 

Modified Oswin 0.91 1.16 0.05 0.003 
Henderson 0.76 3.80 0.59 0.06 

กข 6 GAB 0.81 1.73 1.32 0.15 
BET 0.34 8.28 1.58 0.16 
Modified 
Halsey 

0.62 100.38 6.77 0.23 

Modified Oswin 0.94 0.03 0.04 0.003 
Henderson 0.77 4.18 0.58 0.06 

อีเตี้ย GAB 0.92 0.77 0.05 0.004 
BET 0.38 20.44 1.71 0.16 
Modified 
Halsey 

0.67 90.09 6.34 0.23 

Modified Oswin 0.92 0.75 0.05 0.003 
Henderson 0.81 9.52 0.57 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) หลี่นก                                                                    (ข) กข6 
 
 
 
 
 

 
 
                                                              (ค) อีเตี้ย 

 

ภาพที่ 2 แสดงกราฟไอโซเทอมของข้าวเม่าที่ได้จากการทอลองและจากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของข้าวเม่าทั้งสามสายพันธุ์ที่เพาะปลูกในแหล่งเดียวกัน พบว่า
มีค่าแตกต่างกัน โดยข้าวเม่าพันธุ์ กข6 มีปริมาณเถ้า และคารฺโบไฮเดรตสูงที่สุด ในขณะที่พันธุ์อีเตี้ยมีปริมาณไขมัน 
คารฺโบไฮเดรต เยื่อใยและโปรตีนมากที่สุด ส าหรับพันธุ์หลี่นกมีปริมาณเถ้าสูงที่สุด ซึ่งองค์ประกอบทางเคมีเหล่านี้
สัมพันธ์กับค่าสีที่วัดได้  ส าหรับการศึกษาไอโซเทอมการคายความชื้นของข้าวเม่าทั้งสามสายพันธุ์พบว่า กราฟ 
มีลักษณะเป็นรูปตัว“s”(sigmoidal shape)  ซึ่งเป็นลักษณะกราฟคล้ายกันกับไอโซเทอมของแป้งข้าวและธัญพืช
อ่ืนๆ  ซึ่งแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ท านายความชื้นสมดุลของข้าวเม่าทั้งสามสายพันธุ์คือแบบจ าลอง 
Modified Oswin ที่พบว่าให้ค่า  R2 สูงที่สุด และให้ค่า SEE, SSE และ P-value ต่ าที่สุด    
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การดัดแปรสตาร์ชจากกลอยด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชัน 

Modification of Yam Starch by Hydroxypropylation Method 
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บทคัดย่อ 
  กลอยเป็นพืชไม้เลื้อยเถาซึ่งประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตและอะไมโลสในปริมาณค่อนข้างสูง จึงมีข้อจ ากัด 
ในการน ามาใช้ประโยชน์เนื่องจากเกิดรีโทรเกรเดชัน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงน ากลอยที่ก าจัดสารพิษออกแล้วมาสกัด 
เป็นสตาร์ชแล้วศึกษาสมบัติทางกายภาพและความร้อนของสตาร์ชก่อนที่จะน ามาปรับปรุงโครงสร้างทางเคมี 
ด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันโดยใช้โพรพิลีนออกไซด์เข้มข้นร้อยละ 3 6 9 และ 12 น ามาตรวจสอบปริมาณอะไมโลส 
ดัชนีการดูดซับน้ า ก าลังการพองตัว ดัชนีการละลาย ร้อยละการละลาย ความใสและศึกษาสมบัติด้านความร้อน  
ด้วยเครื่อง Differential Scanning Colorimeter (DSC) รวมทั้งศึกษาการเกิดรีโทรเกรเดชันด้วยวิธี freeze-thaw 
stability จากการทดลองพบว่าสตาร์ชจากกลอยมีปริมาณอะไมโลส 26.22% เมื่อผ่านการดัดแปรจะมีค่าดัชนี 
การดูดซับน้ า ก าลังการพองตัว ดัชนีการละลาย ร้อยละการละลายและความใส เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ สตาร์ช 
จากกลอยที่ไม่ผ่านการดัดแปร โดยค่าดังกล่าวจะแปรผันตรงกับปริมาณโพรพิลีนออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น การดัดแปร
สตาร์ชจากกลอยด้วยวิธีนี้ยังท ำใหอุ้ณหภูมิ (T0, TC, Tp) และพลังงานในเกิดเจลาติไนเซชันต่ ากว่าสตาร์ชที่ไม่ผ่าน
การดัดแปร และยังช่วยลดการเกิด syneresis หรือรีโทรเกรเดชันภายหลังการแช่เยือกแข็งและท าละลายได้ 
 
ค าส าคัญ : กลอย  สตาร์ชดัดแปร  ไฮดรอกซีโพรพิเลชัน  สมบัติทางกายภาพ  สมบัติด้านความร้อน 

 
Abstract 

Wild yam is a perennial creeper which contains rather high amounts of carbohydrates and 
amylose contents therefore, it has the applications limited due to retrogradation phenomena. The 
yam tuber without poisonous substances was processed into starch, and then the physicochemical 
properties were further studied. Starch modification was performed by hydroxypropylation using 
propylene oxide with different concentrations (3, 6, 9 and 12%). Furthermore, the amylose content, 
water absorption index (WAI), swelling power, water solubility index (WSI), solubility (%), paste 
clarity (%T) were examined. The thermal properties were monitored using Differential Scanning 
Colorimeter (DSC) to perform temperature and energy consumption of gelatinization. In addition, 
retrogradation of starch was indicated by freeze-thaw stability process. The results showed that 
yam starch with 26.22% amylose content gave an increasing in WAI, swelling power, WSI, solubility, 
and %T after modification process, which corresponded to propylene oxide concentrations used 
for structural altering of starch. The transition temperature (T0, Tp, and Tc) and enthalpy (H) of 
gelatinization of modified yam starch were lower than those of native yam starch. Moreover, 
modification process of yam starch also showed better freeze-thaw stability with a significant 
decrease in syneresis compared to native yam starch.  
 
Keywords: Yam, modified starch, hydroxypropylation, physical property, thermal property 
 



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

 
 

388 

บทน า 
กลอย เป็นพืชหัวที่อยู่ในวงศ์ Dioscoreaceae ซึ่งสามารถน ามารับประทานทั้งในรูปอาหารคาวและหวาน 

(เกศรินและพวงเพ็ญ, 2551) แต่ต้องมีการก าจัดสารพิษ ‘ไดออสโคริน (dioscorine)’ออกก่อน (กฤติยา, 2560) 
เนื่องจากกลอยเป็นพืชที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงและมีอะไมโลสใกล้เคียงกับแป้งสาลี (Freitas et al., 2004) ดังนั้นใน
หลายประเทศจึงมีการน ามาผลิตเป็นแป้ง/สตาร์ช แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการผลิตในระดับอุตสาหกรรมมีเพียงแค่
บริโภคในระดับครัวเรือนเท่านั้น (ธาริน, 2547) จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างสมบัติทางเคมีกายภาพและ
สมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งกลอย พบว่าแป้งกลอยมีสมบัติทางด้านการละลายในน้ า swelling power รวมทั้ง 
hydration capacity ค่อนข้างต่ า เกิดรีโทรเกรเดชันสูง ไม่ทนต่อภาวะอุณหภูมิต่ า  (Sahore et al., 2005, 2007; 
Farombi et al., 2000; Brunnschweiler et al., 2005; Sahore and Amani, 2013) จึงจ าเป็นต้องน ามาดัดแปร
ก่อนน าไปใช้ประโยชน์ ส าหรับการปรับปรุงโครงสร้างแป้งหรือการดัดแปรแป้งท าได้หลายวิธี เช่น การปรับปรุงพันธุ์ 
การดัดแปรทางกายภาพ และการดัดแปรทางเคมี ซึ่งการดัดแปรแป้งทางเคมีนั้นมีหลายวิธีโดยวิธีที่ค่อนข้างได้รับ
ความนิยมเนื่องจากง่ายไม่ค่อยยุ่งยากคือวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันซึ่งเป็นการดัดแปรแป้งโดยการท าให้เกิดปฏิกิริยา
การแทนที่หมู่ไฮดรอกซิลในโมเลกุลแป้งด้วยหมู่ไฮดรอกซีโพรพิลที่เกิดจากปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของโมเลกุลแป้ง
กับโพรพิลีนออกไซด์ในสภาวะที่มีด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา โดยหมู่ไฮดรอกซีโพรพิลนั้นจะมีคุณสมบัติชอบน้ าและเมื่อ
เข้าไปอยู่ในโครงสร้างสายโซ่ของแป้งจะไปท าลายพันธะระหว่างโมเลกุลแป้งท าให้โมเลกุลของแป้งอ่อนแอ ดังนั้นจึง
ท าให้แป้งมีสมบัติทางเคมีกายภาพเปลี่ยนแปลงไป เช่น มีความหนืดสูงขึ้น ความใสเพิ่มข้ึน ลดการเกิดรีโทรเกรเดชัน
และซินเนอเรซิส เป็นต้น (Schmitz et al., 2006; Xie et al., 2005) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงน าแป้งกลอยมาดัดแปร
โครงสร้างด้วยวิธีทางเคมีด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันแล้วศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและความร้อน
โดยคาดว่าแป้งกลอยที่ผ่านการดัดแปรจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากข้ึน 
 
วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมสตาร์ชจากกลอย 

น ากลอยที่ผ่านมาก าจัดสารพิษออกแล้วมาอบที่อุณหภูมิ 60 C เป็นเวลา 20 ชั่วโมง ให้ได้ความชื้นสุดท้าย
ไม่เกิน 14% (wb) แล้วน ามาบดละเอียดและร่อนด้วยตะแกรงขนาด 60 mesh จะได้เป็นแป้งกลอย จากนั้นน าแป้ง
กลอยมาสกัดสตาร์ชโดยการน ามาแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (0.05%w/v) นาน 2 ชั่วโมง กรองแล้วน าไป
ปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 3600 rpm เป็นเวลา 10 นาที ล้างตะกอนแป้ง แล้วทิ้งให้ตกตะกอน ก่อนน าไปอบที่
อุณหภูมิ 45 C นาน 8-10 ชั่วโมง แล้วบดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 140 mesh ก็จะได้สตาร์ชจากกลอย  
2. ศึกษาสมบัติทางกายภาพและความร้อนของสตาร์ชจากกลอย 
 น าสตาร์ชจากกลอยที่ได้จากข้อ 1 มาศึกษาสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ขนาดและรูปร่างของเม็ดสตาร์ช ด้วย
กล้องจุลทรรศน์ ปริมาณอะไมโลส ความสามารถในการอุ้มน้ าและการละลายน้ า ก าลังการพองตัวและดัชนีการ
ละลาย ความใส (paste clarity) ตามวิธีของ Hung and Morita) 2005) วัดสมบัติทางความร้อนได้แก่อุณหภูมิ (ค่า 
T0, Tp, Tc) และพลังงานที่ใช้ในการเกิดเจลาติไนเซชัน (H, J/g) ด้วยเครื่อง differential scanning colorimeter 
(DSC) ตามวิธีของZaidul et al.)2008) จากนั้นศึกษาความคงตัวต่อการแช่เยือกแข็งและการท าละลาย (freeze-
thaw stability) โดยการน าเจลสตาร์ชจากกลอยมาแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 C และท าละลายที่อุณหภูมิ 25-30 C 
จ านวน 5 รอบ  
3. การดัดแปรสตาร์ชจากกลอยด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชัน  

วิธีเตรียมสตาร์ชดัดแปรดัดแปลงจากวิธีของ Yu et al. (2006) อ้างโดย ปฐมพร (2545) โดยการน าสตาร์ช
จากกลอยมาเติมสารละลายผสมของโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมซัลเฟต ปรับพีเอชเป็น 11.0-11.5 แล้วเติมโพ
รพิลีนออกไซด์เข้มข้น 3, 6, 9 และ 12% (w/v) เขย่าที่อุณหภูมิ 40 C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วปรับพีเอชเป็น 
6.0-7.0 ก่อนน ามาปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 9000 rpm นาน 15 นาที แล้วล้าง 2 รอบ ทิ้งให้ตกตะกอนก่อนน าไป
อบที่อุณหภูมิ 50 C นาน 5 ชั่วโมง บดและร่อนด้วยตะแกรงขนาด 140 mesh  
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4. สถิติ  
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและความร้อนของสตาร์ชจากกลอย ใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ส่วนการเปรียบเทียบความแตกต่างของสมบัติทางกายภาพและความร้อนของสตาร์ชก่อนและหลังการ 
ดัดแปร วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (CRD) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของข้อมูลด้วยวิธี 
Duncan’s new multiple range test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
ผลการวิจัย 
1. สมบัติทางกายภาพของสตาร์ชจากกลอยก่อนและหลังการดัดแปร 
1.1 ลักษณะรูปร่างและขนาดของเม็ดสตาร์ชจากกลอย  

เม็ดสตาร์ชจากกลอยก่อนการดัดแปรมีขนาดเฉลี่ย 2-7 ไมครอน  ) ตารางที่ 1) ซึ่งเมื่อผ่านการดัดแปร 
จะมีขนาดไม่แตกต่างจากเดิม สตาร์ชจากกลอยมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดเม็ดสตาร์ชของข้าวเจ้า (3-5 ไมครอน) 
รูปร่างของเม็ดสตาร์ชจากกลอยมีลักษณะเป็นเหลี่ยมและเกาะกันเป็นกลุ่มคล้ายลักษณะของเม็ดแป้งข้าวเจ้า  
แต่แตกต่างจากเม็ดสตาร์ชมันฝรั่งซึ่งมีขนาดใหญ่และมีรูปร่างคล้ายไข่ ส าหรับลักษณะของเม็ดแป้งที่ได้จากหัว เช่น 
แป้งเท้ายายม่อม ขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าเม็ดสตาร์ชจากธัญพืชอย่าง สตาร์ชจากข้าวเหนียว ข้าวเจ้าหรือข้าวโพด  
เป็นต้น สตาร์ชจากพืชตระกูลกลอยจะมีรูปร่างแตกต่างกันตามสายพันธุ์ (Sahore and Amani, 2013)  
1.2 ปริมาณอะไมโลสและความใส  
 สตาร์ชจากกลอยก่อนการดัดแปรมีปริมาณอะไมโลสค่อนข้างสูงคือ 26.22% )ตารางที่ 1) และภายหลัง 
การดัดแปรมีปริมาณอะไมโลสไม่เปลี่ยนแปลง โดยอะไมโลสของสตาร์ชจากกลอยมีปริมาณใกล้เคียงกับกลอย  
สายพันธุ์ D. alata ที่มีอะไมโลส 25.4% และมีปริมาณสูงกว่าในสตาร์ชจากข้าวเจ้าและมันส าปะหลัง ที่มีเพียง 19.8 
และ 20.65% ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับมันจาวแดงและมันเลือดซึ่งเป็นพืชวงศ์เดียวกับกลอย พบว่า 
มีปริมาณอะไมโลสใกล้เคียงกันโดยมี 25.13 และ 24.25% ตามล าดับ ด้วยเหตุที่สตาร์ชจากกลอยมีอะไมโลสสูงหรือ
มีปริมาณอะไมโลเพคตินต่ าจึงท าให้มีความใส (%T) ค่อนข้างต่ า (29.64%) เมื่อเทียบกับกลอยสายพันธุ์ D. alata 
และมันส าปะหลัง (ตารางที่ 1) เมื่อสตาร์ชจากกลอยผ่านการดัดแปรจะมีค่าความใสเพิ่มขึ้นตามจ านวนหมู่แทนที่ 
ที่มากข้ึน (%T=34.48-49.22)  
 
Table 1. Physical property and amylose content of modified and native yam starches 

Properties 
Native 
starch 

Modified with 
3% polylene 

oxide 

Modified with 
6% polylene 

oxide 

Modified with 
9% polylene 

oxide 

Modified 
with 12% 
polylene 

oxide 
Granule size (m) 2-7a 2-7a 2-7a 2-7a 2-7a 

Amylose content 
(%) 

26.22±0.08a 26.26±0.15a 26.35±0.11a 26.33±0.10a 26.24±0.04a 

Paste clarity (%T) 29.64±0.83a 34.48±0.44b 39.56±0.51c 40.30±0.44c 49.22±0.88d 

Shape polyhedric polyhedric polyhedric polyhedric polyhedric 
WSI (%) 1.46±0.35a 1.53±0.58b 1.99±0.53ab 2.81±0.52bc 3.35±0.60c 

WAI (g/g) 2.87±0.09a 3.63±0.11b 3.66±0.01b 3.94±0.03bc 4.32±0.60c 

Swelling power  10.85±0.11a 20.69±0.23b 29.94±2.11c 52.65±1.80d 57.41±2.01d 

Solubility (%) 6.35±0.68a 7.84±0.33a 10.99±0.62b 13.79±1.14c 11.53±0.58b 

Results are expressed as mean±standard deviation (n=3). Value with different letters in superscript in 
columns are significantly different (p<0.05) 
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1.3 ดัชนีการดูดซับน้ าและดัชนีการละลาย  
 ในการทดลองนี้สตาร์ชจากกลอยก่อนการดัดแปรมีค่าดัชนีการดูดน้ าและดัชนีการละลายต่ า (ที่อุณหภูมิ 30 
C (เป็น 2.87g/g และ 1.46 ตามล าดับ ดัชนีการดูดซับน้ าของสตาร์ชจากกลอยมีค่าใกล้เคียงกับแป้งข้าวเจ้าและ
แป้งมันส าปะหลังซึ่งมีค่า 2.43 และ 2.45 g/g ตามล าดับ และมีค่าดัชนีการละลายสูงกว่าแป้งมันส าปะหลัง 
แต่ยังต่ ากว่าแป้งข้าวเจ้า (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lee and Yoo (2011) ที่พบว่าสตาร์ชจาก 
มันหวานที่ดัดแปรด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันจะมีดัชนีการดูดซับน้ าและดัชนีการละลายสูงกว่าสตาร์ชที่ไม่ผ่านการ
ดัดแปรและจะเพิ่มข้ึนตามจ านวนหมู่แทนที่ (molar substitution) 
1.4 ก าลังการพองตัวและการละลาย 
 สตาร์ชจากกลอยก่อนดัดแปรจะมีก าลังการพองตัวที่อุณหภูมิ 85 C และการละลายเป็น 10.85 และ 
6.35% ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งมีค่าต่ ากว่าแป้งมันส าปะหลังที่มีค่าเป็น 51.40 และ 29.90% ตามล าดับ สตาร์ช
จากพืชต่างชนิดกันจะมีก าลังการพองตัวและการละลายต่างกัน เช่น แป้งมันส าปะหลังและแป้งข้าวเจ้ามีก าลังการ
พองตัวแตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ 15.50 และ 51.40 ตามล าดับ และมีค่าการละลายเป็น 3.90 และ 29.90% 
ตามล าดับ ส่วนกลอยสายพันธุ์ D. opposita จะมีก าลังการพองตัวและการละลายอยู่ในช่วง 10.97-12.47 และ 
10.61-11.30% ตามล าดับ (Sahore and Amani, 2013) ภายหลังการดัดแปรส่งผลให้สตาร์ชจากกลอยมีก าลัง 
การพองตัวและการละลายเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นของโพรพิลีนออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น (มีหมู่แทนที่ มากขึ้น) เนื่องจาก
การดัดแปรส่งผลให้มีการแทนที่หมู่ไฮดรอกซิลด้วยหมู่ไฮดรอกซีโพรพิลมากขึ้น ส่งผลให้ความชอบน้ ามีค่าเพิ่มขึ้น 
โมเลกุลของน้ าจึงสามารถแทรกเข้าไปในเม็ดสตาร์ชได้มากขึ้น จึงเกิดการพองตัวที่เพิ่มขึ้นตามล าดับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Lawal (2009) ที่พบว่าแป้งข้าวฟ่างที่ดัดแปรด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันโดยใช้โพรพิลีนออกไซด์
เข้มข้น 10, 20, 30 และ 40% จะมีการละลายเพิ่มข้ึนตามปริมาณโพรพิลีนออกไซด์ที่เพิ่มข้ึน 
 
2. สมบัติทางความร้อนของสตาร์ชจากกลอยก่อนและหลังการดัดแปร 
 เมื่อตรวจสอบการเกิดเจลาติไนเซชันของสตาร์ชจากกลอยด้วยเครื่อง DSC พบว่าอุณหภูมิในการเกิด 
เจลาติไนเซชันของสตาร์ชจากกลอยอยู่ในช่วง 68-79 C และพลังงานในการเกิดเจลาติไนเซชันมีค่า 0.30 J/g  
ซึ่งมีค่าต่ ากว่าสตาร์ชชนิดอ่ืน ๆ (ตารางที่ 2) เช่น สตาร์ชจากข้าวเจ้า (H = 13.17 J/g) จะมีการจัดเรียงตัว 
ของโครงสร้างภายในเม็ดสตาร์ชที่เป็นระเบียบ จึงต้องใช้พลังงานสูงในการเกิดเจลาติไนเซชัน หรือ กลอยสายพันธุ์ 
D. alata, D. esculenta และ D. opposita ก็จะมีอุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันเป็น 73.4, 72.3 แล 64.3 C 
ตามล าดับ โดยจะมีพลังงานในการเกิดเจลาติไนเซชันเปน็ 20.2, 18.07 และ 20.3 J/g ตามล าดับ (Wickramasinghe 
et al., 2009; Jayakody et al., 2009) และเมื่อสตาร์ชจากกลอยผ่านการดัดแปรจะส่งผลให้อุณหภูมิในการเกิด 
เจลาติไนเซชันลดลงตามความเข้มข้นของโพรพิลีนออกไซด์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hoover (2001) ที่พบว่า 
แป้งมันฝรั่งที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชันท าให้ค่า To, Tp, Tc และ H ลดลงเมื่อความเข้มข้น 
ของโพรพิลีนออกไซด์เพิ่มขึ้น  
 
Table 2. The transition temperatures and enthalpy of gelatinization of modified and native yam  
     starches 
Yam starch T0 (C) Tc (C) Tp (C) H (J/g)  
Native starch 68.31±0.99e 79.16±0.10d 74.62±0.04d 0.30±0.01b  
3%Propylene oxide 64.43±0.91d 76.18±0.67c 69.97±0.18c 0.25±0.01a  
6%Propylene oxide 62.29±1.04c 73.59±0.95b 68.06±1.37b 0.24±0.04a  
9%Propylene oxide 60.58±0.50b 73.56±0.11b 67.03±0.28b 0.23±0.02a  
12%Propylene oxide 55.16±0.27a 70.62±0.44a 59.22±1.47a 0.23±0.02a  
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Results are expressed as mean±standard deviation (n=3). Value with different letters in superscript 
in columns are significantly different (p<0.05) 
 
3. ความคงตัวต่อการแช่เยือกแข็งและการท าละลาย (freeze-thaw stability) 

เมื่อน าเจลจากสตาร์ชจากกลอยที่ผ่านการดัดแปรและไม่ผ่านดัดแปรมาแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -18C และ
น ามาท าละลายจ านวน 5 รอบ พบว่าสตาร์ชจากกลอยที่ไม่ผ่านการดัดแปร (native) มี % syneresis สูงถึง 56% 
โดยเมื่อจ านวนรอบของการแช่เยือกแข็งและท าละลายเพิ่มขึ้นส่งผลให้ % syneresis มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น บ่งบอกว่า
สตาร์ชที่ไม่ผ่านการดัดแปรมีความคงทนต่อการแช่เยือกแข็งและการท าละลายลดลงตามจ านวนรอบของการแช่แข็ง
และท าละลายที่เพิ่มขึ้น (ภาพที่ 1) และเมื่อน าสตาร์ชจากกลอยมาดัดแปรด้วยวิธีดังที่กล่าวมาข้างต้นพบว่า สตาร์ช 
ที่ดัดแปรด้วยโพรพิลีนออกไซด์ที่ระดับความเข้มข้น  3 และ 6% มี % syneresis ไม่แตกต่างกับสตาร์ชที่ไม่ผ่าน 
การดัดแปร แต่ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 9% ขึ้นไปจะมี % syneresis ลดลงอย่างชัดเจน  

 
Figure 1. Freeze-thaw stability of modified yam starch 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ขนาดเม็ดสตาร์ชจากกลอยก่อนและหลังการดัดแปรไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจาก
การแทนที่ของหมู่ไฮดรอกซีโพรพิลจะเกิดที่ต าแหน่งไฮดรอกซิลของหน่วยกลูโคสซึ่งไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
รูปร่างรวมทั้งขนาดของเม็ดสตาร์ช โดยส่วนใหญ่ขนาดของสตาร์ชจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของสตาร์ชและ
สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น แสง และอุณหภูมิในการปลูก เป็นต้น (deMan, 1999) การดัดแปรสตาร์ช 
จากกลอยส่งผลให้มีค่าความใสเพิ่มขึ้น เนื่องจากหมู่ไฮดรอกซีโพรพิลมีสมบัติชอบน้ าจึงสนับสนุนให้น้ าแทรกเข้าไป 
ในเม็ดสตาร์ชได้สูงท าให้เม็ดสตาร์ชมีโครงสร้างหลวม การพองตัวจึงเพิ่มขึ้นส่งผลให้แสงส่องผ่านได้มากขึ้น (Lawal, 
2009) สตาร์ชจากกลอยมีปริมาณอะไมโลสค่อนข้างสูงจึงไม่ละลายในน้ าเย็นที่ อุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิที่เกิด 
เจลาติไนเซชันเนื่องจากพันธะไฮโดรเจนที่ เกิดจากหมู่ไฮดรอกซิลของโมเลกุลของอะไมโลสที่อยู่ ใกล้กัน   
เกิดการเชื่อมต่อกันได้ง่าย ส่งผลให้มีโอกาสจับกับน้ าได้น้อย จึงมีค่าดัชนีการดูดน้ าและดัชนีการละลายต่ า  
แต่เมื่อสตาร์ชจากกลอยผ่านการดัดแปรด้วยวิธีนี้จะไปเพิ่มหมู่ไฮดรอกซีโพรพิลที่มีสมบัติชอบน้ าและมีโมเลกุล 
ขนาดใหญ่ให้แก่เม็ดสตาร์ชจึงท าให้โมเลกุลของแป้งมีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบเพิ่มขึ้นและขัดขวาง 
การสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายอะไมโลสส่งผลให้โครงสร้างเม็ดสตาร์ชอ่อนแอ ดังนั้น  อุณหภูมิและพลังงาน 
ที่ใช้ในการเกิดเจลาติไนเซชันจึงลดลง (Cooke and Gidley, 1992) และยังท าให้มีค่าดัชนีการดูดน้ าและดัชนี 
การละลายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เมื่อน าเจลของสตาร์ชจากกลอยที่ไม่ผ่านการดัดแปรมาแช่แข็งและท าละลายจะท าให้ 
มี % syneresis หรือเกิดรีโทรเกรเดชันสูงและมีอัตราการคืนตัวของน้ าเพิ่มขึ้นเมื่อจ านวนรอบในการแช่เยือกแข็ง
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และท าละลายเพิ่มข้ึนโดยเจลจะมีลักษณะเป็นรูพรุ่นคล้ายฟองน้ า จึงมีความคงทนต่อการแช่เยือกแข็งและท าละลาย
ต่ า แต่เมื่อน ามาดัดแปรจะท าให้ % syneresis มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้เนื่องจากหมู่ไฮดรอกซีโพรพิลช่วยในการ
สนับสนุนให้มีการกักเก็บน้ าไว้ในเจลสตาร์ช โดยการแทนที่ด้วยหมู่ไฮดรอกซีโพรพิลมากข้ึนท าให้ขัดขวางการจัดเรียง
ตัวและยับยั้งการรวมตัวกันของโมเลกุลอะไมโลส ลดการเกิดรีโทรเกรเดชันได้ (ปฐมพร , 2545) ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า
สตาร์ชจากกลอยมีปริมาณอะไมโลสค่อนข้างสูง เม็ดสตาร์ชมีขนาดเล็กรูปร่างหลายเหลี่ยม มีค่าดัชนีการดูดซับน้ า 
ดัชนีการละลาย ก าลังการพองตัว ร้อยละการละลายและความใสต่ า เมื่อเทียบกับแป้งจากพืชชนิดอ่ืน สตาร์ช  
จากกลอยเกิดเจลาติไนซ์ในช่วงอุณหภูมิ 68-79C และใช้พลังงานในการเกิดเจลาติไนเซชันต่ า และเมื่อน าสตาร์ช
จากกลอยมาดัดแปรด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชัน จะไม่มีมีผลต่อขนาด รูปร่างและปริมาณอะไมโลส แต่ดัชน ี
การดูดซับน้ า ดัชนีการละลาย ก าลังการพองตัว ร้อยละการละลายและความใสเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นการแทนที่ 
ด้วยโพรพิลีนออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น การดัดแปรสตาร์ชจากกลอยท าให้อุณหภูมิในการเกิดเจลาติไนเซชันลดลงและลด 
การรีโทรเกรเดชันได้จึงมีความคงตัวต่ออุณหภูมิต่ าในสภาวะการแช่แข็งและท าละลาย 
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การคัดแยกยีสต์จากลูกแป้งสาโทในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  
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บทคัดย่อ 

  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดแยกเชื้อยีสต์จากลูกแป้งสาโทในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยน าตัวอย่างลูกแป้ง

จาก 6 อ าเภอ จ านวน 8 ตัวอย่างมาเพาะเชื้อในอาหารเหลว Yeast extract-Malt extract (YM) ที่เติม 20 ppm 
Chloramphenicol บ่มเป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้วท าการแยกเชื้อบนอาหาร YM agar บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง สามารถแยกยีสต์ได้ทั้งหมด 30 ไอโซเลต จากการจัดจ าแนกโดยการเทียบล าดับ
เบสของบริ เวณ D1/D2 ของเชื้ อยีสต์ทั้ งหมด 21 ไอโซเลต มีผลการระบุสปีชีส์ เป็นยีสต์  5 สปีชีส์  คือ 
Saccharomycopsis fibuligera พบในตัวอย่างลูกแป้งจาก 4 แหล่ง ได้แก่ อ. รัตนบุรี อ. ส าโรงทาบ อ. ท่าตูม และ 
อ. ศรีขรภูมิ (แสงจันทร์) ยีสต์ Pichia kudriavzevii พบในตัวอย่างลูกแป้ง 2 แหล่ง จาก อ. เมืองสุรินทร์ (อุยฮงไถ่) 
และ อ. รัตนบุรี ยีสต์ Issatchenkia orientalis พบในตัวอย่างลูกแป้ง 2 แหล่ง คือ อ. เมืองสุรินทร์ (เกษตรภัณฑ์) 
และ อ. ประสาท ยีสต์  Meyerozyma caribbica พบในตัวอย่างลูกแป้งจาก อ. ศรีขรภูมิ (แสงจันทร์) เท่านั้น และ
ยีสต์ Sacchaomyces cerevisiae พบในลูกแป้งจาก อ. ศรีขรภูมิ(สร้อยเพชร) เท่านั้น จากทั้งหมด 8 ตัวอย่าง มี 5 
ตัวอย่างที่พบยีสต์เพียงชนิดเดียวและมีเพียง 3 ตัวอย่างที่พบยีสต์ 2 สายพันธุ์ คือ Saccharomycopsis fibuligera 
ร่ ว ม กั บ  P. kudriavzeii  ยี ส ต์  Meyerozyma caribbica ร่ ว ม กั บ  Saccharomycopsis fibuligera แ ละ 
Issatchenkia orientalis ร่วมกับ Pichia kudriavzevii 
 
ค าส าคัญ  : ยีสต์  ลูกแป้ง  สาโท 

 
Abstract 

  The objective of present study was to isolate yeast from the starter (loong-pang) of rice 
wine (Sato) in Surin Province. The 8 samples of long-pang from 6 Districts were collected. To grow 
yeast cells ,one gram of long-pang was added to Yeast extract-Malt extract (YM) broth 
supplemented with 20 ppm of Chloramphenical and incubated for 24 hours. Then cultured 
medium was streak on YM agar and incubated at 35 C for 24-48 hours to isolate yeast. Thirty of 
yeast isolates were obtained in present study. The yeast identification procedure  based on the 
sequencing of amplified D1/D2 region of the yeast 26S ribosomal DNA, twenty-one of yeast isolates 
were identified to 5 species including  Saccharomycopsis fibuligera founded in 4 samples (50%) 
from Rattanaburi, Samrong Thap, Thatum and Sikhoraphum (Sang-Jun) Districts, Pichia kudriavzevii  
was found in 2 samples (25%) from Mueang-Surin (Oui-Hong-Tai) and Rattanaburi Districts, yeast 
Issatchenkia orientalis was found in 2 samples (25%) from Mueang-Surin (kasetphan) and Prasat 
Districts, Meyerozyma caribbica was only found in a samples from Sikhoraphum (Sang-Jan) District 
and Sacchaomyces cerevisiae was only found in a samples from Sikhoraphum (Soi-Pet) District. 
Among 8 samples, the present of one yeast species was found in five samples (62.5%) and 
combination of at least 2 yeast species was found in 3 samples (37.5%) which are combination of 
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Saccharomycopsis fibuligera with P. kudriavzeii, Meyerozyma caribbica with Saccharomycopsis 
fibuligera and  Issatchenkia orientalis with Pichia kudriavzevii. 

 
Keywords  :  Yeast, Starter of rice wine (Loog-pang-loa), Rice wine  (sato)  
 
บทน า 

สาโท (Sato) เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ผ่านการกลั่น จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดไวน์ข้าว  
(Rice wine  (เช่นเดียวกับสาเก ) Sake)  ผลิตโดยใช้ข้าวเหนียวนึ่ง น ามาล้างเมือกข้าวออกให้หมด ปล่อยให้แห้ง

ง ซึ่งหัวเชื้อมีสจากนั้นคลุกเคล้าด้วยหัวเชื้อแห้งที่เรียกว่าลูกแป้  ่วนผสมของเชื้อราและยีสต์ นิยมผลิตกันมากในแถบ
เอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี และประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เช่น ประเทศจีน เรียกว่า 
chu ประเทศญี่ปุ่น เรียกว่า koji และ ประเทศเกาหลี เรียกว่า nuruk เป็นต้น (Limtong et al, 2002) ในประเทศ
ไทย เครื่องดื่มในกลุ่มนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน โดยอาจมีกระบวนการผลิตที่แตกต่างกันบ้างตามพื้นที่ เช่น  
กระแช่ (Krachae  (เหล้าอากุน ) Lao-argoon  (น้ าขาว ) Nam-khao) ส่วนค าที่นิยมและเป็นที่รู้จักดีในปัจจุบันคือ 
สาโท ส าหรับประเทศไทยแล้วการผลิตสาโทและลูกแป้งสาโทจัดเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
เพราะนอกจากจะผลิตสาโทชนิดดั้งเดิมที่เติมน้ าต้มในขั้นตอนของการหมักแอลกอฮอล์แล้วยังสามารถปรับเปลี่ยน
รสชาติ สี และกลิ่นของสาโทได้โดยใช้น้ าสกัดจากวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีอยู่ในพื้นบ้านของไทยเติมล งไปใน
ระหว่างการหมัก ท าให้ได้สาโทที่มีกลิ่นและรสออกมามากมาย เช่น สาโทองุ่น สาโทสับปะรด สาโทรสส้ม สาโทมะ
เกี่ยง และสาโทเมนทอล โดยลักษณะของสาโทที่ได้มีทั้งใสและขุ่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและความต้องการ
ของผู้บริโภค 

ลูกแป้งเป็นกลา้เชื้อจุลนิทรีย์ผสมธรรมชาติ ที่ได้จากการผสมแป้งข้าวเจ้ากบัลูกแป้งที่ส าเร็จแลว้ เพื่อเป็นการ
ต่อเชื้อผมีการเติมสมุนไพรบางชนิด เช่น กระเทียม ขิง ข่า ชะเอม และพริกไทย ซึ่งท าหน้าที่ในการควบคุมจุลนิทรีย์
ชนิดทีไ่ม่ต้องการ  (ปราโมทย์ ธรรมรัตน์, 2533) กลุ่มของจุลินทรีย์ที่พบในลูกแป้งมี 2 ชนิดคือ เชื้อรา และ ยีสต์ โดย
เชื้อราจะมีหน้าที่เปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ าตาล ส่วนยีสต์จะท าหน้าที่เปลี่ยนน้ าตาลไปเปน็แอลกอฮอล์ เชื้อราที่พบในลูก
แป้ง ได้แก่ Amylomyces sp., Aspergillus sp., Mucor sp. และ Rhizopus sp. สว่นเชื้อยสีต์ที่พบเปน็ยีสต์กลุ่ม 
Ascomycetes เช่น Saccharomyces sp., Endomycopsis sp., Hensenula sp., Pichia anomala, 
Issatchenkia orientalis, Tolulaspora delbrueckii และ Candida sp.  โดยยีสต ์กลุ่มนี้เหมาะส าหรับใช้ในการ
หมักสาโท เพราะเจริญได้เร็ว ทนต่อความเป็นกรด น้ าตาลความเข้มข้นสูง และ แอลกอฮอล์ความเข้มสูงได้ (นภา โล่ห์
ทอง, 2535; อภิชญา เตชะวสัญญู, 2550)        
  เหล้าสาโทมีความเป็นมาควบคู่มากับบรรพบุรุษและประวัติศาสตร์ของไทย เป็นต้นต ารับสุรายอดข้าวสกุล
ไทยมาแต่เนิ่นนาน ตราบทุกวันนี้บางครัวเรือนยังคงท าเพื่อใช้ส าหรับดื่มกันเอง ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์เองก็เช่นกัน 
ชาวบ้านมักจะหมักสาโทรับประทานเอง หรือหมักสาโทในโอกาสที่มีงานเลี้ยงฉลอง งานรื่นเริงในหมู่บ้าน ซึ่งลูกแป้ง
สาโทซึ่งผลิตและจ าหน่ายของแต่ละร้านในแต่ละพื้นที่นั้นจะให้กลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะคัดแยกเชื้อยีสต์จากตัวอย่างลูกแป้งสาโทจากพื้นที่จั งหวัดสุรินทร์ ยีสต์ที่คัดแยกได้จะน ามา 
จัดจ าแนกและระบุชนิด และยีสต์สายพันธุ์ต่างๆเหล่านี้จะน าไปเก็บรักษาไว้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ยีสต์เหล่านี้
ไว้และอาจจะพัฒนาไปสู่การผลิตกล้าเชื้อส าหรับการผลิตสาโทที่มีมาตรฐานต่อไป 
  
วิธีการวิจัย 
1. การเก็บตัวอย่างลูกแป้ง 

 เก็บตัวอย่างลูกแป้งสาโทจาก 6 อ าเภอในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ อ.เมือง (2 แหล่ง) อ.ปราสาท  
อ.รัตนบุรี อ.ส าโรงทาป อ.ศรีขรภูมิ(2 แหล่ง) และ อ.ท่าตูม โดยสุ่มเก็บตัวอย่างแหล่งละ 10 เม็ด ตัวอย่างลูกแป้ง
สาโทที่ซื้อได้ให้น ามาบรรจุใส่ถุงพลาสติกปิดให้แน่น เก็บที่อุณหภูมิ 5-10 องศาเซลเซียส  ก่อนที่จะน ามาแยกยีสต์ 
 

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2+%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B9
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2. การแยกเชื้อยีสต์บริสุทธิ์จากลกูแป้ง 
  น าลูกแป้งไปบดให้ละเอียด ปริมาณ 1 กรัม เติมลงในอาหาร Yeast extract-Malt extract (YM) 
broth ที่เติมยาปฏิชีวนะ Chloramphenicol ความเข้มข้น 20 ppm น าไปบ่มเขย่า 150 rpm ที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่ว โมง จากนั้นน าไป cross streak plate ลงบนอาหาร  Yeast extract- Malt extract 
(YM) agar บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง คัดเลือกโคโลนีที่มีลักษณะต่างกัน ได้แก่ 
ลักษณะโคโลนี สี ขนาด ผิวหน้าโคโลนี จากนั้นน าโคโลนีที่คัดเลือกมา streak ลงบนอาหาร YM agar บ่มที่อุณหภูมิ 
35 องศาเซลเซียส นาน 24-48 ชั่วโมง น าโคโลนีเดี่ยวมา re-streak ลงบนอาหาร YM agar จนกว่าจะได้เชื้อบริสุทธิ์ 
ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเชื้อยีสต์ โดยวิธี wet mount แล้วตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ก าลังขยาย 400 เท่า 
ตั้งชื่อของยีสต์แต่ละไอโซเลตที่ท าให้บริสุทธิ์แล้ว เก็บเชื้อยีสต์ในอาหาร YM agar slant แล้วเก็บที่อุณหภูมิ 4-5 
องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการทดสอบต่อไป พร้อมท าการเก็บเชื้อ ใน 15% glycerol เพื่อเป็น stock culture  

 
3.  การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของโคโลนีของยีสต์ที่แยกได ้

น ายีสต์ที่คัดแยกได้ไป cross streak บนอาหาร Yeast extract peptone dextrose (YPD) agar  บ่มที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง แล้วสังเกตรูปร่าง ลักษณะขอบ สี กลิ่น ผิวหน้าของโคโลนียีสต์ 

 
4. การศึกษาลักษณะสัณฐานของเซลล์ 

ท าการถ่ายเชื้อยีสต์ที่เจริญบนอาหาร YPD agar บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง 
ลงในอาหารเหลว YM ปริมาตร 2 มิลลิลิตร แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เมื่อครบเวลา 24-48 ชั่วโมง 
ท าการเตรียมสไลด์โดยเทคนิค wet mount แล้วน าไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สังเกตรูปร่าง การแตกหน่อ 
การสร้างเส้นใยเทียมและวัดขนาดเซลล์  

การศึกษาเส้นใยแท้และเส้นใยเทียมโดยวิธี Dalmau plate technique เพาะเชื้อยีสต์บนอาหารวุ้นแข็ง 
YPD โดยใช้เข็มเขี่ยเชื้อลากเป็นเส้นตรงและท าการแตะเชื้อที่ปลายทั้งสองด้านของเส้นตรงในจานเพาะเชื้อเดียวกัน
ปิดทับด้วยกระจกปิดสไลด์ที่ปลอดเชื้อ บ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-10 วัน ตรวจการสร้างเส้น
ใยแท้และเส้นใยเทียมภายใต้กล้องจุลทรรศน์บริเวณที่ปิดด้วยกระปิดสไลด์ 

 
5. การสกัดดีเอ็นเอ 

ขั้นตอนการสกัดดีเอนเอ ท าตามขั้นตอนที่อธิบายไว้โดย Nonklang (2012) เมื่อได้ chromosomal DNA 
แล้วจะน ามาใช้เป็นแม่แบบในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยวิธี Polymerase chain reaction (PCR) โดย ท าการเจือ
จาง chromosomal DNA ที่สกัดได้ให้มีความเข้มข้นในช่วง 10-200 นาโนกรัม/ไมโครลิตร ส าหรับการเพิ่มปริมาณ
ดี เ อ็ น เ อ ใ น ส่ ว น ข อ ง  D1 / D2  ข อ ง  2 6 s rRNA gene นั้ น  forward primer ที่ ใ ช้ คื อ  NL1  ( 5 '-
CATATCAATAAGCGGAGGAAAAG-3')  และ reverse primer ที่ใช้คือ NL4 (5'- GTCCGTGTTTCAAGACGG-3')  
และใช้ชุด KOD Plus PCR kit (Toyobo, Osaka, Japan) การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยวิธี PCR สภาวะที่ใช้คือ  
Pre-heat ที่อุณหภูมิ 95  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที จ านวน 1 รอบ และตามด้วย Denaturation ที่อุณหภูมิ 
95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 วินาที Annealing ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที และ 
Extension ที่ อุณหภูมิ 68 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที จ านวน 30 รอบ แล้วน า PCR product ที่ได้ไป
ตรวจสอบขนาดด้วยเทคนิค Gel electrophoresis 
 
6. การเปรียบเทียบล าดับเบสของ 26S rDNA บริเวณ D1/D2 ของยีสต์ที่ต้องการระบุ สปีชีส์กับฐานข้อมูลโดย

ใช้โปรแกรม BLAST 
น าล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีสต์ที่แยกได้จากลูกแป้งสาโททั้ง 21 ไอโซเลต มาระบุสปีชีส์โดยเปรียบเทียบ

ความเหมือนของล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ D1/D2 ของยีน 26S rDNA ที่ได้ผลจากการท า sequencing ไประบ ุ
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สปีชี ส์  โ ดย เปรี ยบ เที ยบล าดับ นิ วคลี โ อ ไทด์ กับฐานข้ อมู ล ใน  GenBank โดย ใช้ โปรแกรม Blast ใน 
http//:www.ncbi.nlm.nih.gov/ 
 
ผลการวิจัย 
ตัวอย่างลูกแป้ง 
  ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างลูกแป้งสาโทในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จากทั้งหมด 6 อ าเภอ ได้แก่ อ.เมือง 
อ.ปราสาท อ.รัตนบุรี อ.ส าโรงทาป อ.ศรีขรภูมิ และ อ.ท่าตูม จากตัวอย่างที่น ามาพบว่าลูกแป้งสาโทของแต่ละ
อ าเภอมีสูตรท าลูกแป้งไม่เหมือนกัน ท าให้ได้ลูกแป้งที่มีลักษณะที่หลากหลาย ลักษณะลูกแป้งส่วนใหญ่เป็นก้อนครึ่ง
ทรงกลม มีทั้งผิวเรียบเนียนและขรุขระ  มีขนาดเฉลี่ย 2.5-3.5 เซนติเมตร ลูกแป้งมีทั้งสีขาว เหลืองนวล และสีเหลือง
ปนเทาเล็กน้อย น้ าหนักค่อนข้างเบา และมีเนื้อหยาบ มีชิ้นส่วนสมุนไพรติดบนผิวเล็กน้อย กลิ่นขอ งลูกแป้งจะ
คล้ายกันคือ มีกลิ่นแป้งหมัก มีกลิ่นข้าว และกลิ่นเครื่องเทศ แต่ลูกแป้งของอ าเภอรัตนบุรีจะมีกลิ่นเปรี้ยวอ่อนๆ 
นอกจากนี้ยังมีการท าเครื่องหมายประทับบนผิวลูกแป้งเพื่อเป็นยี่ห้อ หรือเพื่อบ่งบอกความแตกต่างของแหล่งผลิต 
เช่น เครื่องหมายต่างๆ หรือตัวอักษร ดังแสดงในภาพที่ 1, 2 และ ตารางที่ 1  

 

 
 
 
 
 

(a)                                (b)                            (c)                                (d) 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างลูกแป้งสาโทที่น ามาจาก อ าเภอเมือง ร้านเกษตรภัณฑ์ (a) ร้านอุยฮงไถ่  
   (b) อ าเภอรัตนบุรี (c) และ อ าเภอปราสาท (d) 

            
(a)                              (b)                                  (c)                          (d) 

ภาพที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของตัวอย่างลูกแป้งสาโทที่น ามาจาก อ าเภอส าโรงทาป )a) อ าเภอศรีขรภูมิ จากร้าน    
  สาโทแสงจนัทร์ (b) และร้านสาโทสร้อยเพชร (c) และ อ าเภอทา่ตูม(d) 
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ตารางที่ 1 ลักษณะ ขนาด สี และกลิ่นของลูกแปง้สาโทจากแตล่ะอ าเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 

 
การคัดแยกยีสต์จากลูกแป้ง 
  สามารถแยกยีสต์จากลูกแป้งสาโทในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 8 ตัวอย่าง ได้ทั้งหมด 30 ไอโซเลต  
โดยอ าเภอส าโรงทาป แยกได้ 4 ไอโซเลต อ าเภอศรีขรภูมิ แยกได้ 6 ไอโซเลต อ าเภอท่าตูม แยกได้ 2 ไอโซเลต  
อ.เมืองสุรินทร์แยกได้ 7 ไอโซเลต อ.ปราสาทแยกได้ 7 ไอโซเลต และ อ.รัตนบุรีแยกได้ 4 ไอโซเลต เมื่อน ามาศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาบนอาหาร YPD agar และอาหาร YM agar ที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  
24-48 ชั่วโมง พบว่า โคโลนีของยีสต์มีลักษณะผิวหน้าเรียบ สีขาวครีม หรือขาวนวล ขอบเรียบ ( smooth)  
นูน (raised) และมีบางไอโซเลตที่โคโลนีกลม ขอบหยัก และผิวหน้าแห้ง เมื่ อส่องดูลักษณะเซลล์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ก าลังขยาย 1,000 เท่า พบว่ายีสต์มี ส่วนใหญ่จะเห็นลักษณะเซลล์รูปร่างกลมรี พบการสร้างเส้นใยในบาง
ไอโซเลต ส่วนใหญ่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยวิธีแตกหน่อ (budding) ยกเว้นยีสต์ที่แยกจากลูกแป้งสาโทในอ าเภอ
ปราสาทบางไอโซเลตที่พบการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศโดยวิธีฟิชชั่น  (fission)  
 
 

แหล่งเก็บ
ตัวอย่าง 

ลักษณะภายนอก สี 
เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 

เฉลี่ย (ซม.) 

อักขระบน
พื้นผิว 

กลิ่น 
น้ าหนัก 
(กรัม) 

อ.ปราสาท วงกลมแบน หนา้นนูผิว
เนียน ขนาดไม่แนน่อน 

เหลืองนวล  3.6 อักษร อ สี
แดง 

แป้งหมัก หอมกลิ่น
เครื่องเทศ 

6.80 

อ.เมือง 
(อุยฮงไถ)่ 

 

ก้อนกลมใหญ่คล้าย
เห็ด ผิวเรียบ ขนาดไม่
แน่นอน 

สีเหลือง
นวล  

3.3 รูปหัวใจสี
แดง 

แป้งหมัก มีกลิ่นข้าว 7.53 

อ.เมือง 
(ร้านเกษตร

ภัณฑ์)  

ก้อนกลมใหญ่คล้าย
เห็ด ผิวขรุขระ  

สีเหลือง
นวล  

3.0 อักษร ค สี 
แดง 

แป้งหมัก หอมกลิ่น
เครื่องเทศ และมีกลิ่น
เปรี้ยวเล็กน้อย 

7.31 

อ.รัตนบุร ี ก้อนกลมนูน ผิวขรุขระ  สีเหลือง
นวล มีสี
เทาปน
เล็กน้อย  

3.0 ไม่มี มีกลิ่นข้าว เคร่ืองเทศ 
และมีกลิ่นเปรี้ยว
เล็กน้อย 

6.68 

อ.ส าโรง
ทาป 
 

ก้อนคร่ึงทรงกลม 
เป็นเหลี่ยมตรงด้านบน
ผิวขรุขระ 

ขาวเหลือง
นวล 

3.3 อักษร อ สี
แดง 

กลิ่นหอม 10.42 

อ. ศรีขรภูมิ
(ร้านสาโท
แสงจันทร์)  

ก้อนคร่ึง ทรงกลม 
ผิวเรียบเนียน 

ขาวนวล 3.4 อักษร ค สี
แดง 

กลิ่นหอมและกลิ่น
ข้าวเล็กน้อย 

6.88 

 อ. ศรีขรภูมิ 
(ร้านสาโท
สร้อยเพชร )   

ก้อนคร่ึงทรงกลม 
ขนาดใหญ่มีแกลบ 
ผสมอยู่  

เหลืองนวล 5.8 ไม่มี กลิ่นหอมกลิ่นข้าว 
และกลิ่นสมุนไพร 

20.57 

อ. ท่าตูม  ก้อนคร่ึงทรงกลมผิว
เรียบเนียน 

ขาวเหลือง
นวล 

3.2 อักษร ค สี
แดง 

กลิ่นหอม 9.88 
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ตารางที่ 2 สรุปจ านวนยสีต์ที่แยกได้จากลูกแปง้สาโทจากแต่ละอ าเภอ ในพื้นที่จังหวัดสุรนิทร์ 
 
แหล่งที่เก็บตัวอย่าง จ านวนยีสต์ที่ แยกได้ ชื่อไอโซเลต 
อ.เมือง (อุยฮงไถ่) 3 ไอโซเลต MSR1-1, MSR1-2, MSR1-3  
อ.เมือง (ร้านเกษตรภัณฑ์)  4 ไอโซเลต MSR2-1, MSR2-2, MSR2-3, MSR 2-4 
อ.ปราสาท 7 ไอโซเลต PS-1, PS-2, PS-3,  PS-4,  PS-5, PS-6, PS-7 
อ.รัตนบุร ี 4 ไอโซเลต RTN-1, RTN-2, RTN-3, RTN-4 
อ.ส าโรงทาป 4 ไอโซเลต SRT-1, SRT-2, SRT-3, SRT- 4 
อ. ศรีขรภูมิ (ร้านสาโทแสงจนัทร์)  4 ไอโซเลต SJ-1, SJ -2, SJ -3, SJ 4  
อ. ศรีขรภูมิ (ร้านสาโทสร้อย
เพชร )   

2 ไอโซเลต SP-1, SP-2 

อ. ท่าตูม  2 ไอโซเลต TT-1, TT-2 
 
  ผลจากการทดสอบความสามารถในการสร้างเส้นใยแท้และเส้นใยเทียมพบว่ามียีสต์ที่สามารถสร้างเส้นใยได้ 
6 ไอโซเลต คือ SRT-1, SRT-2, SRT-3, SRT-4, SJ-4และ TT-2 ส่วนไอโซเลต MSR2-2, MSR2-3, SJ-2, SJ-3, และ 
SP-2 ไม่พบการสร้างเส้นใย ดังแสดงในภาพที่ 3-5 ซึ่งในกลุ่มที่สร้างเส้นใยนั้นภายหลังที่น าไปจัดจ าแนกพบว่า 
เป็นยีสต์สายพันธุ์เดียวกัน คือ Saccharomycopsis fibuligera 
 
การจัดจ าแนกสายพันธุ์ 
           เมื่อน า PCR product ที่ได้จากยีสต์ที่แยกได้ ไปท าการหาล าดับนิวคลีโอไทด์  (DNA sequenci)     และ
น าผลล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีสต์ที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  GenBank 
)http//:www.ncbi.nlm.nih.gov  (โดยใช้โปรแกรม  Blast ได้ผลดังนี้  จากการศึกษาล าดับนิวคลีโอไทด์ของ 
เชื้อยีสต์ทั้งหมด 21 ไอโซเลต มีผลการระบุสปีชีส์ เป็นยีสต์ 5 สายพันธุ์ คือ Saccharomycopsis fibuligera, 
Pichia kudriavzevii, Issatchenkia orientalis, Meyerozyma caribbica แ ล ะ  Sacchaomyces cerevisiae 
(ตารางที่ 3) ซึ่งยีสต์ Saccharomycopsis fibuligera ในลูกแป้งจ านวน 4 ตัวอย่าง (50 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือ
ยีสต์ Pichia kudriavzeii พบในลูกแป้ง 3 ตัวอย่าง (37.5 เปอร์เซ็นต์) และ ยีสต์ Issatchenkia orientalis   
พบในลูกแป้ง 2 ตัวอย่าง (25 เปอร์เซ็นต์) จากตัวอย่างลูกแป้งทั้งหมด 8 อย่าง และเมื่อพิจารณาจ านวนสายพันธุ์
ยีสต์ที่พบในแต่ละตัวอย่างลูกแป้งนั้น มี 5 ตัวอย่างที่พบยีสต์เพียง 1 สายพันธุ์ และอีก 3 ตัวอย่างพบยีสต์ 2 สาย
พันธุ์ ซึ่งในลูกแป้งจากทั้งสามแหล่งก็พบการใช้สายพันธุ์ยีสต์ ต่างกันคือ Saccharomycopsis fibuligera ร่วมกับ 
P. kudriavzeii พบในลูกแป้งจากอ าเภอรัตนบุรี ยีสต์ Meyerozyma caribbica ร่วมกับ Saccharomycopsis 
fibuligeraพบในลูกแป้งจากอ าเภอศรีขรภูมิ )ร้านสาโทแสงจันทร์( และ Issatchenkia orientalis ร่วมกับ Pichia 
kudriavzevii พบในลูกแป้งจากอ าเภอปราสาท (ตารางที่ 4) 
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ภาพที่ 3 การสร้างเส้นใยของยีสต์ไอโซเลต MSR2-2 (a) MSR2-3 (b) MSR1-2 (c) TT-2 (d) SRT-1 (e)  SRT-2 (f)   
  SRT-3 (g)  SRT-4 (h)  โดยวิธี Dalmau plate technique 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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ภาพที่ 4 การสร้างเส้นใยของยีสต์ไอโซเลต SJ-2 (a) SJ-3 (b) SJ-4 (c) SP-2 (d) RTN-1 (e)  RTN-2 (f)  RTN-3 (g)   
  RTN-4 (h)  โดยวิธี Dalmau plate technique 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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ภาพที่ 5 การสร้างเส้นใยของยีสต์ไอโซเลต PS1 (a) PS2 (b) PS3 (c) PS4 (d) PS5 (e)  PS6 (f)  PS7 (g)   
  MSR2-1 (h)  โดยวิธี Dalmau plate technique 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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ตารางที่ 3 ความเหมือนของล าดับนิวคลโีอไทด์ของ D 1/ D2 domain ของหน่วยย่อยขนาดใหญ่ของ ribosomal  
     DNA ของยีสต์ทั้ง 21 ไอโซเลต กับล าดบันิวคลีโอไทด์ของบริเวณ D 1/ D 2  domain จากฐานข้อมูล  
     GenBank 
 
ล าดับ

ที่ 
ยีสต์ไอโซเลต สายพันธุ์ยีสต์ที่มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรม Accession 

Number 
Identity 

(%) 
1 RTN-1 RTN-2 RTN-3 Saccharomycopsis fibuligera strain 3-

1Y 
KF717372.1 100 

2 RTN-4 MSR 1-2  Pichia kudriavzevii strain Scj01 KF667515.1 100 
3 PS1-3 Pichia kudriavzevii isolate YTHJL-3 JX848640.1 99 
4 PS-4 PS-5 PS-6 Issatchenkia orientalis isolate YZ4 EU394711.1 99 
5 MRS2-2 MRS2-3 100 
6 PS-7 Pichia kudriavzevii strain T91-NL1 KF214396.1 99 
7 SRT-1 SRT-2 SRT-3  

SRT-4 SJ-3 SJ-4 
Saccharomycopsis fibuligera NRRL Y-
2388T = CBS 2521T 

EU057552 100 

8 SJ-2 Meyerozyma caribbica (Teleomorph) 
CBS 9966T = NRRL Y-27274T หรือ 
Candida fermentati )Anamorph)  

EU348786 100 

9 SP-2 Saccharomyces cerevisiae strain 6 HM107799.1 77 
10 TT-2 Saccharomycopsis fibuligera g-4b-1 HM107785 99 

 
ตารางที่ 4 จ านวนและสายพนัธุ์ยีสต์ที่พบในแต่ละตัวอย่างลูกแป้งสาโทจากแต่ละอ าเภอ ในพืน้ที่จังหวัดสุรนิทร์ 
แหล่งลูกแป้ง สายพันธุ์ยีสต์ที่พบ 
เมืองสุรินทร์ )อุยฮงไถ่ ) Pichia kudriavzeii 
เมืองสุรินทร์ )ร้านเกษตรภัณฑ์ ) Issatchenkia orientalis isolate YZ4 
ปราสาท Issatchenkia orientalis  & Pichia kudriavzevii 
รัตนบุร ี Saccharomycopsis fibuligera & Pichia kudriavzeii 
ส าโรงทาบ Saccharomycopsis fibuligera strain ZDHY1 
ศรีขรภูมิ )ร้านสาโทแสงจนัทร์(  Saccharomycopsis fibuligera &  Meyerozyma caribbica  
ศรีขรภูมิ )านสาโทสร้อยเพชรร้   (  Saccharomyces cerevisiae 
ท่าตูม Saccharomycopsis fibuligera g-4b-1 

 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการคัดแยกและศึกษาความหลากหลายของยีสต์จากลูกแป้งสาโท  ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  
จากทั้งหมด 6 อ าเภอ จ านวน 8 ตัวอย่าง จาก อ.เมือง อ.ปราสาท อ.รัตนบุรี อ.ส าโรงทาป อ.ศรีขรภูมิ และ อ.ท่าตูม 
สามารถคัดแยกยีสต์ได้ทั้งหมด 30 ไอโซเลต และสามารถสกัดสารพันธุกรรม และ น าไปศึกษาล าดับนิวคลโีอไทด์ของ
ยีสต์ทั้งหมด 21 ไอโซเลต พบว่าเป็นยีสต์ 5 สายพันธุ์ คือ Saccharomycopsis fibuligera, Pichia kudriavzevii, 
Issatchenkia orientalis, Meyerozyma caribbica แ ล ะ  Sacchaomyces cerevisiae ซึ่ ง ต ร ว จพบยี ส ต์  
Saccharomycopsis fibuligera มากที่สุด โดยพบในลูกแป้งจ านวน 4 ตัวอย่าง (50 เปอร์เซ็นต์) รองลงมาคือยีสต์ 
Pichia kudriavzeii พบในลูกแป้ง 3 ตัวอย่าง (37.5 เปอร์เซ็นต์) และ ยีสต์ Issatchenkia orientalis  พบใน 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_298364470
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/298364470?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=EHSG6VJT01R
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/298364456?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=BB0863VZ014
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ลูกแป้ง 2 ตัวอย่าง (25 เปอร์เซ็นต์) จากตัวอย่างลูกแป้งทั้งหมด 8 อย่าง ซึ่งผลการคัดแยกยีสต์ของงานวิจัยนี้ข้อมูล
ของสายพันธุ์ยีสต์ที่คัดแยกได้มีความสอดคล้องกับรายงานการศึกษาความหลากหลายของยีสต์ในลูกแป้งแหล่งอ่ืนๆ
โดยรายงานวิจัยก่อนหน้าว่า พบยีสต์ Saccharomycopsis fibuligera มากที่สุดในลูกแป้งเหล้าที่คัดแยกได้จาก
พื้นที่ต่างๆของประเทศไทย (Limtong et al., 2002) ในหัวเชื้อไวน์ข้าว Hong Qu และ Yao Qu ของประเทศจีน 
(Lv, et al., 2013) และ ในหัวเชื้อไวน์ข้าว nuruk ของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งยีสต์ Saccharomycopsis fibuligera 
เป็นยีสต์ที่ความสามารถในการสร้างเอ็นไชม์อะไมเลส (Limtong et al., 2002; Lv, et al., 2013; Farh et al., 
2017) ในลูกแป้งสาโทส่วนใหญ่จะพบยีสต์เพียง 1 สปีชีส์ มีส่วนน้อยที่พบ 2 สปีชีส์ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ  
Limtong et al. (2002) พบยีสต์ 1 สปีชีส์ในลูกแป้ง 24 ตัวอย่างจากตัวอย่างลูกแป้งข้าวหมาก 31 ตัวอย่าง 

จากรายงานการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ได้การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลูกแป้งข้าวหมาก 
ของจังหวัดอยุธยา อ่างทอง ลพบุรีและสระบุรี พบว่า จุลินทรีย์ที่ตรวจพบในลูกแป้งข้าวหมากพื้นบ้านส่วนใหญ่ 
เป็น เชื้ อรา เช่น Rhizopusoryzae, Mucorindicus  ยีสต์  เช่น  Candida parapdida, Pichia kudriavzevii, 
Candida quercitrusa และแบคทีเรียผลิตกรดแลคติก เช่น Pediococcus pentosaceus (อรุณี ทรัพย์เจริญเลิศ, 
2553) และ จากการศึกษาความหลายของยีสต์ในลูกแป้งเหล้า พบยีสต์ Saccharomycopsis fibuligera, Pichia 
anomala, Issatchenkia orientalis, P. burtonii, P. fabianii, Candida rhagii, C. glabrata, Torulaspora 
globosa, P. Mexicana, P. heimii, Rhodotorula philyla, Saccharomyces cerevisiae, T. delbrueckii และ 
Trichosporon asahii จากลูกแป้งเหล้าที่แยกมาตัวอย่างจากพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่ายีสต์ที่พบใน
ลูกแป้งในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีความเหมือนกับยีสต์ที่พบในลูกแป้งในภาคอ่ืนๆของประเทศไทย ยกเว้นเชื้อ 
Meyerozyma caribbica ( Candida fermentati) ซึ่งยังไม่มีรายงานการค้นพบเชื้อยีสต์ดังกล่าวในลูกแป้ง 
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การจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทองในต าบลธาตุ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

Emotional Management Towards Postmenopausal Women: A Case Study  
in That Sub-District , Aumphur Warincham District, Ubon Ratchathani Province 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาภาคตัดขวาง(Cross-sectional descriptive research) มี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทอง และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลและภาวะ
สุขภาพทางกายกับการจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทองในต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 270 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสตรีวัยทองที่มีอายุ 40 -59 ปี  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ เปอร์เซ็นไทล์ที่25 และเปอร์เซ็นไทล์ 
ที่75 ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้ Fisher’s Exact test  ผลการศึกษาวิธีการจัดการ 
ทางอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลางร้อยละ 71.1 และส่วนใหญ่มีวิธีการจัดการทางอารมณ์ที่ปฏิบัติ
เป็นประจ า คือ การให้ก าลังใจตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้น ร้อยละ 57.0 วิธีที่ปฏิบัติบ่อยครั้ง คือ พยายาม 
มองปัญหาอย่างรอบคอบปราศจากอคติ ร้อยละ 58.5 วิธีที่ปฏิบัตินานๆครั้ง คือ หงุดหงิดมากจนตะคอกใส่คนอ่ืน 
ร้อยละ 52.6 และวิธีการจัดการทางอารมณ์ที่สตรีวัยทองส่วนใหญ่ไม่เคยปฏิบัติเลย คือ การรับประทานยาระงับ
ประสาทหรือยานอนหลับ ร้อยละ 83.3 ในส่วนของภาวะสุขภาพทางกายของสตรีวัยทอง พบว่า อาการผิดปกติ  
ทางกายของสตรีวัยทองที่พบมากที่สุด คือ ความรู้สึกทางเพศลดลง ร้อยละ 69.6 มีอารมณ์แปรปรวน เช่น โกรธง่าย 
หงุดหงิดง่าย ร้อยละ 64.4 และปวดกล้ามเนื้อตามร่างกาย ร้อยละ 63.0 ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ส่วนบุคคลกับการจัดการทางอารมณ์ พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลและภาวะสุขภาพทางกายไม่มีความสัมพันธ์กับ  
การจัดการทางอารมณ์ (p>0.05)  การส่งเสริมด้านการจัดการทางอารมณ์นั้นบุคลากรสาธารณสุขควรมีการ 
ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมของสตรีวัยทอง  
ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามพัฒนาการของชีวิตและด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
เมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ 

ค าส าคัญ  : สตรีวัยทอง  สภาวะทางสุขภาพ  การจัดการทางอารมณ์ 

Abstract 
This study was a cross- sectional descriptive study research.  The objectives were to study 

the emotional management towards postmenopausal women and to study the  relationship 
between personal characteristics, health status and with emotional management 
towards postmenopausal women at That Sub- District , Warinchamrap District, Ubon Ratchathani 
Province within 207 post menopause women and age ranged in between 40- 59 year. Questionnaire 
was used to collect the data. Data analysis techniques were descriptive statistics, i.e., frequencies, 
Percentile 25, Percentile 75, median, mean and   Fisher’ s Exact test was used for relationship 
analysis. 

The results revealed that the emotional management towards post menopause women 
was in moderate level at 71.1%, the most of emotional management among the post menopause 
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women was to encourage themselves at 57.0 %  and  look at problems without prejudice at 58.5%,  
they rarely action while annoyed that  shout to other people at 52.6%, they never used sedation 
or sleeping medicine at 83.3%. In terms of physical health status, postmenopausal women were 
found to be at the highest level of sexual dysfunction at 69.6%, emotional distress such as got 
angry and restive at 64.4% and got a muscular pain 63.0%. The relationship between personal data 
and emotional management study found that personal data and physical health were not 
correlated with emotional management (p> 0.05). Therefore the public health personnel should 
provide counseling and advice on the physical and mental changes which occur to 
postmenopausal women for able to face the changes of the physical development of life and 
maintain a happy life while stepping to elderly. 

 
Keywords: Postmenopausal Women, Health Status, Emotional Management 
 
บทน า 
  วัยทองเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากวัยผู้ใหญ่สู่ผู้สูงอายุ ซึ่งวัยทองในที่นี้หมายถึงบุคคลที่มีอายุอยู่ในช่วง 
40-59 ปี ซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อสังคมไทย  จากข้อมูลสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ประเทศไทยมีจ านวน
ประชากรทั้งหมด 62.5 ล้านคนจ านวนทั้งหมด ประชากรหญิงช่วงอายุ 40-59 ปีมีจ านวน 7,278,602 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12 ของจ านวนประชากรซึ่งในปี พ.ศ. 2553 มีจ านวนประชากรทั้งหมด 63.7 ล้านคนมีจ านวนประชากร
หญิงช่วงอายุ 40-59 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 9,318,462 คนคิดเป็นร้อยละ 14.6 ของจ านวนประชากรทั้งหมด(ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2553) และเนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคต่าง  ๆ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้นเรื่อย ๆ วัยทอง เป็นวัยที่มีการท างานของต่อมไร้ท่อ 
ของระบบสืบพันธ์ผลิตฮอร์โมนลดลง ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ผลกระทบทางด้านจิตใจ เกิดกลุ่ม
อาการเรียกว่า Menopausal Syndrome และ Andropausal Syndrome ซึ่งได้แก ่อาการเปลี่ยนแปลงทางระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ และระบบโครงกระดูก เป็นต้น 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบุรุษจะเป็นไปอย่างชา้ๆ ค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะการเสื่อมทางด้านร่างกาย คือ มีการ
เจ็บป่วยง่ายแต่หายหรือฟื้นตัวช้า ผมเส้นเล็กและเริ่มบางลงเรื่อย ๆ แต่ในสตรีจะมีช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วคือช่วงก่อนที่จะหมดระดูไปจนถึงช่วงหมดระดูใหม่ๆ ท าให้สตรีวัยทองต้องมีการปรับตัวอย่างมาก 
(มณีรัตน  ไชยานนท์, 2548)  ซึ่งสตรีวัยทองหรือวัยหมดประจ าเดือนนั้น หมายถึงสตรีที่อยู่ในภาวะสิ้นสุดของการมี
ประจ าเดือน โดยปกติแล้วจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไป ในสตรีวัยทองเมื่อรังไข่หยุด
ท างานก็จะไม่มีการตกไข่อีกต่อไป สิ่งที่ตามมาก็คือจะไม่มีประจ าเดือนและไม่มีการสร้างฮอร์โมนเพศ จึงท าให้อวัยวะ
ต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนเพศเสื่อมถอยลงท าให้มีผลแสดงออกทั้งทางกายและจิตใจแปรปรวนไปจาก
เดิมได้ พบว่าประมาณร้อยละ 50–70 ของวัยนี้จะเกิดอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกตอนกลางคืนหรือเวลาหลับ และ
ส่วนใหญ่รู้สึกว่าอาการเหล่านี้น่าร าคาญเพราะท าให้ตกใจตื่น จึงท าให้นอนหลับได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ปวดศีรษะตามมา 
ต่อมสร้างเมือกที่หล่อเลี้ยงช่องคลอดลดลง ท าให้ช่องคลอดรู้สึกแห้งและเจ็บในขณะมีเพศสัมพันธ์  เกิดปัญหา 
การนอนไม่หลับ จนอาจทาให้เกิดภาวะวิตกกังวล เครียด หงุดหงิดและอารมณ์แปรปรวน  
  การจัดการภาวะวิกฤตทางอารมณ์ ประกอบด้วย การรับรู้ภาวะวิกฤตตามความเป็นจริง และการจัดการ 
ทางอารมณ์ ซึ่งพบว่าตัวแปรสาเหตุเหล่านี้ส่งผลต่อพฤติกรรม(อังศินันท์ อินทรก าแหง, 2550)   จากการศึกษาพบว่า 
วัยทองมีอาการภาวะวิกฤตทางอารมณ์ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพทางกาย ได้แก ่อาการไม่สบายทางกายต่าง ๆ เช่น ปวดหัว 
ปวดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ หอบหืด นอนไม่หลับ เสื่อมสมรรถภาพ 
ทางเพศ ฯลฯ และส่งผลต่อสุขภาพจิตใจ น าไปสู่ความวิตกกังวล อาการซึมเศร้า กลัวอย่างไร้เหตุผล อารมณ์ไม่มั่นคง 
เปลี่ยนแปลงง่าย หรือโรคประสาทบางอย่างมีปัจจัยหลายประการที่ท าให้คนวัยทองหรือผู้ที่มีอายุเริ่มเข้าวัยทอง  
เกิดภาวะวิกฤตทางอารมณ์ได้ง่าย และมีการจัดการทางอารมณ์ลดลง เช่น ปัญหาการงาน ปัญหาครอบครัว อาการ
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ป่วย อายุที่มากขึ้น ความเสื่อมสภาพของร่างกาย เป็นต้น  นอกจากนี้ สิ่งแวดล้อมยังกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ต่าง ๆ 
รวมทั้งความเครียดด้วย ร่างกายจะเกิด การเปลี่ยนแปลงทางเคมี กระตุ้นให้หลั่งสารอะดรีนาลินออกมามากขึ้น  
ท าให้ร่างกายตื่นตัวและเกิดอาการภาวะวิกฤตทางอารมณ์  ดังนั้น ถ้าบุคคลขาดการจัดการทางอารมณ์หรือ 
การจัดการภาวะวิกฤตทางอารมณ์ที่จะท าให้ไม่สามารถเผชิญต่อเหตุการณ์ก่อให้เกิดความตึงเครียด แก้ปัญหาไม่ได้
หรือแก้ปัญหา ไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้มีความเครียดสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีความรุนแรงต่ออารมณ์และความรู้สึก ก่อให้เกิด
ภาวะวิกฤตทางอารมณ์ (Emotional Crisis) ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่หรือภารกิจประจ าวันได้
(Lazarus, 1984)  
  ในต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีสตรีวัยทอง อายุ 40-59 ปี จ านวนทั้งหมด 1,014 
คน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าสตรีวัยทองควรมีการจัดการทางอารมณ์ที่ดี และทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการทางอารมณ์  
เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ  จึงได้ศึกษาการจัดการทางอารมณ์
ของสตรีวัยทองในต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้แก่บุคลากร
สาธารณสุขเพื่อใช้ในการวางแผนในการให้ค าปรึกษาและค าแนะน าต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมของสตรีวัยทองในพื้นที่ ให้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามพัฒนาการ 
ของชีวิตและด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขเมื่อก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ 
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทองในต าบลธาตุ อ าเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธาน ี
  2. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและภาวะสุขภาพทางกายที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการทางอารมณ์ 
วิธีการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 
   การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive research) เพื่อ
ศึกษาการจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทอง และหาความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคลและภาวะสุขภาพทางกายกับ
การจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทองในต าบลธาตุ อ าเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
  ประชากร คือ สตรีวัยทองที่มีอายุตั้งแต่ 40-59 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
และปัจจุบันยังพักอาศัยอยู่ในบ้าน ในเขตต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีจานวน 1,014 คน 
จาก 11 หมู่บ้าน  
  กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนสตรีวยัทอง ซึ่งได้มาจากการค านวณจากสูตรการค านวณขนาดตัวอยา่ง(อรุณ 
จิรวัฒน์กุล, 2552) เพื่อการประมาณค่าสัดส่วน  

 
 

 
 
เมื่อ  n = ขนาดตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 

N = จ านวนของประชากรทั้งหมด เท่ากับ 1,014 คน 
α = ระดับนัยส าคัญ เท่ากับ 0.05 
Zα/2 = ค่าสัมประสิทธ์ภายใตโ้ค้งปกติมาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ดังนั้น Z (0.025) เท่ากับ 1.96 
p = ค่าสัดส่วนของประชากรวัยทอง เท่ากับ 0.56 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ มีค่าเท่ากับ 0.05 

แทนค่าในสูตร  n =             [(1,014)(1.962)][0.56 (1−0.56)] 



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์
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[(0.052)(1,014−1)+[(1.962)[0.56 (1−0.56)] 
n = 934.50 
       3.47 
n = 269.3 

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตอ้งไม่น้อยกว่า 270 คน   
 การค านวณสัดส่วนประชากร 
 สัดส่วนประชากร = จ านวนตัวอย่าง x จ านวนสตรีวัยทองแต่ละหมู่บ้าน 
    จ านวนสตรีวัยทองทั้งหมด 
การสุ่มตัวอย่าง 
1.ก าหนดตัวอย่างแต่ละหมูบ่้าน ตามสัดสว่นของสตรีวัยทอง 
2.จัดท าฉลากหมายเลขสตรีวัยทองในแต่ละหมู่บา้น 
3.ท าการสุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างงา่ย (Simple random sampling) โดยการจบั
ฉลากหมายเลขแบบไม่ใส่คืน ในแต่ละหมู่บ้านกับจ านวนสตรีวัยทองตามที่แบง่สัดสว่นได้จากการค านวณขนาด
ตัวอย่าง โดยได้จ านวนสัดส่วนประชากรสตรีวัยทอง ดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนของกลุ่มตัวอย่างสตรีวัยทองที่ศึกษา 

หมู่ หมู่บ้าน จ านวนสตรีวัยทอง
ทั้งหมด (คน) 

จ านวนกลุ่มตัวอย่างตามค่าสัดส่วน
ประชากร (คน) 

1 บ้านหนองโก 79 21 
2 บ้านหนองสองห้อง 144 38 
3 บ้านเก่าน้อย 46 12 
4 บ้านบัว 64 17 
5 บ้านวัด 79 21 
6 บ้านทุ่งเดิ่น 90 24 
7 บ้านดอนกลางเหนือ 141 38 
8 บ้านดอนกลางใต้ 151 40 
9 บ้านน้อยเจริญ 69 19 
10 บ้านโนนสมบูรณ ์ 102 27 
11 บ้านดวงเจริญ 49 13 

รวม 1,014 270 
 
เกณฑ์คัดเข้า 

1. เป็นสตรีที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี ที่อาศัยอยู่ในต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
2. สื่อสารภาษาไทยได้ 
3. ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 3 ส่วนดังนี้  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถามข้อมูล ได้แก่ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ของครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว โรคประจ าตัวที่ได้รับการวินิจฉัยโดย
แพทย์ ลักษณะการมีประจ าเดือนในปัจจุบัน ประวัติผ่าตัดมดลูกและรังไข่ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check 
list) จ านวน 6 ข้อ และค าถามปลายเปิด จ านวน 3 ข้อ  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลภาวะสุขภาพทางกาย  แบบสอบถามส่วนนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยดัดแปลงจาก
แบบสอบถามเรื่องภาวะสุขภาพของหญิงวัยหมดประจ า เดือนของกองอนามัยครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข 
แบบสอบถามเรื่องกลุ่มอาการหมดประจ าเดือนของนายแพทย์หทัย เทพพิสัย เป็นแบบสอบถามอาการหรือ
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นของสตรีวัยทอง ในส่วนนี้มีข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ โดยมีค าตอบให้เลือกตอบ 2 ตัวเลือก คือ  
  - ไม่มีอาการ หมายถึง ไม่มีอาการนั้นเลย  
  - มีอาการ หมายถึง มีอาการตามข้อความนั้น  
ส่วนที ่3 แบบสอบถามวิธีการจดัการทางอารมณ์ สรา้งและพัฒนาโดย Folkman และ Lazarus (1988) (อ้างถึงใน
ชุติกาญจน์ แซ่ตั้น, 2557) เป็นข้อค าถามที่ใช้ในการจัดการปญัหา มีจ านวน 15 ข้อ  
 
การตรวจสอบเครื่องมือ 
1. การหาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือ (Content validity) เสนอแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมของจ านวนภาษาและความครอบคลุมตาม
เนื้อหา หลังจากนั้นจึงน ามาแก้ไขปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ตามค าแนะน า ในส่วนของแบบสอบถามข้อมูลภาวะทาง
สุขภาพและแบบสอบถามวิธีการจัดการทางอารมณ์ ในแต่ละข้อมีค่า IOC ไม่ต่ ากว่า 0.5 
2. การหาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาความตรงของเนื้อหา
เรียบร้อยแล้วไปทดสอบความเชื่อมั่นกับสตรีวัยทองในเขตต าบลศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัดอุบลราชธานี หา
ความเชื่อมั่นแบบทดสอบโดยใชสู้ตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน KR-20 ได้เท่ากับ 0.7 และวิธีการจัดการทางอารมณ์โดย
ใช้วิธีการหาสัมประสิทธิ์อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้เท่ากบั 0.7 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบลบัววัด เพื่อขอข้อมูลด้านประชากรของสตรีวัยทองในต าบล
ธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
2. ผู้วิจัยขอหนังสือการท าวิจัยจากฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ถึงก านัน ต าบลธาตุ 
อ าภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
4. ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเอง 
5. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของการตอบแบบสอบถาม จากนั้นน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ลักษณะการพักอาศัย และโรคประจ าตัว  
2.  ได้แก่ อายุ และรายได้ วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัธยฐาน และค่าเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 25 และ 75 
เกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบในคร้ังนี้ สามารถแบ่งออก 4 ระดับ โดยใช้แบบประเมินวิธีวดัค่าบุคลิกภาพและเชาวน์
อารมณ–์EQ อ้างถึงใน กวี ศรีเวศร, 2543  ได้แก ่ 
1) 50 - 60 คะแนน หมายถึง การจัดการทางอารมณ์อยู่ในระดบัดีมาก  
2) 39 - 49 คะแนน หมายถึง การจัดการทางอารมณ์อยู่ในระดบัดี  
3) 28 - 38 คะแนน หมายถึง การจัดการทางอารมณ์อยู่ในระดบัปานกลาง  
4) 17 - 27 คะแนน หมายถึง การจัดการทางอารมณ์อยู่ในระดบัต่ า 
 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.การวิเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพทางกายรายข้อ โดยใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละ 
2.การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการจัดการทางอารมณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแจกแจงความถี่และร้อยละ 



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์
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3.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) วิเคราะห์หาความสมัพันธ์ระหว่างข้อมูลสว่นบุคคล ภาวะสุขภาพทางกาย 
และการจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทองในต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้สถิติ Fisher's 
exact 
 
ผลการวิจัย 
  1. วิธีการจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทอง พบว่า วิธีการจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทองที่ปฏิบัติ 
เป็นประจ ามากที่สุด คือ ให้ก าลังใจตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้น ร้อยละ 57.0 รองลงมา คือ สร้างความเชื่อมั่น
ให้กับตนเอง ร้อยละ 49.6 และยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญ ร้อยละ 47.8 วิธีการจัดการทางอารมณ์
ของสตรีวัยทองที่ปฏิบัติบ่อยครั้งมากที่สุด คือ พยายามมองปัญหาอย่างรอบคอบปราศจากอคติ ร้อยละ 58.5 
รองลงมา คือ คิดหาวิธีแก้ปัญหาหรือควบคุมอาการที่เกิดข้ึนให้ได้ ร้อยละ 50.0 และพยามยามลืมสถานการณ์ปัญหา
หรือความเครียดด้วยการออกไปพบปะพูดคุยกับเพื่อน  ร้อยละ 47.4 วิธีการจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทอง 
ที่ปฏิบัตินานๆครั้งมากที่สุด คือ หงุดหงิดมากจนตะคอกใส่คนอ่ืน ร้อยละ 52.6 รองลงมา คือ ต าหนิผู้ อ่ืนว่า 
เป็นตัวการที่ท าให้เกิดปัญหา ร้อยละ 50.7 และระบายความเครียดด้วยการร้องไห้คนเดียว ร้อยละ 34.4 ส่วนวิธีการ
จัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทองที่ไม่เคยปฏิบัติเลยมากที่สุด คือ รับประทานยาระงับประสาทหรือยานอนหลับ 
ร้อยละ 96.7 รองลงมาคือ พยายามเลี่ยงหนีปัญหาโดยการดื่มสุรา ร้อยละ 87.4 และระบายความเครียดด้วยการ
ร้องไห้คนเดียว ร้อยละ 59.6 ซึ่งพบว่าระดับการจัดการอารมณ์ของสตรีวัยทองอยู่ในระดับปานกลาง 192 คน  
คิดเป็นร้อยละ 71.1 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับการจัดการทางอารมณ์ (n=270) 

ระดับการจดัการทาง
อารมณ์ 

ช่วงคะแนน จ านวน ร้อยละ 

ระดับดีมาก 49-60 0 0.0 
ระดับด ี 38-48 72 26.7 
ระดับปานกลาง 27-37 192 71.1 
ระดับต่ า 16-36 6 2.2 

 
  2. ภาวะสุขภาพทางกายของสตรีวัยทองในต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
อาการผิดปกติทางกายของสตรีวัยทองที่พบมากที่สุด คือ ความรู้สึกทางเพศลดลง ร้อยละ 69.6 รองลงมา คือ 
อารมณ์แปรปรวน เช่น โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย ร้อยละ 64.4 และปวดกล้ามเนื้อตามร่างกาย ร้อยละ 63.0 
  3. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับการจัดการทางอารมณ์ในต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการจัดการทางอารมณ์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p>0.05)  
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะสขุภาพทางกายกับการจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทองในต าบลธาตุ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ภาวะสุขภาพทางกายมีความสัมพันธ์กับการจัดการทางอารมณ์อย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
  ผลการศึกษาการจัดการทางอารมณ์ พบว่า วิธีการจัดการทางอารมณ์ของสตรีวัยทองที่ไม่เคยปฏิบัติ  
มากที่สุด คือ การไม่เคยรับประทานยาระงับประสาทหรือยานอนหลับ คิดเป็นร้อยละ 96.7 ปฏิบัตินาน  ๆ ครั้ง 
มากที่สุด คือ หงุดหงิดมากจนตะคอกใส่คนอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 52.6 ปฏิบัติบ่อยครั้งมากที่สุด คือ การพยายาม 
มองปัญหาอย่างรอบคอบ ปราศจากอคติ คิดเป็นร้อยละ 58.5 และปฏิบัติเป็นประจ ามากที่สุด คือ ให้ก าลังใจตัวเอง
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ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 57.0 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ฉัตรทอง จารุพิสิฐไพบูลย์ และคณะ  
ได้ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของสตรีวัยทองในเขต อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบว่า สตรีวัยทองมีความรู้สึกหงุดหงิด
ร าคาญใจ ร้อยละ 49.30 ซึ่งการจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้น จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพตนเองที่ถูกต้อง
ให้รับรู้การเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งมีผล
ต่อการด ารงสุขภาพที่ดีได้ ซึ่งสตรีวัยหมดประจ าเดือนควรมีพฤติกรรมสุขภาพในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น 
ความสามารถในการดูแลตนเองทั่วไป, พฤติกรรมด้านโภชนาการที่ดี, การออกก าลังกายและพักผ่อนอย่างเหมาะสม, 
การนอนหลับเพียงพอ, มีการจัดการกับความเครียดที่เหมาะสม, ตระหนักในการรู้ค่าแห่งตน, รู้จักการควบคุมสภาวะ
แวดล้อมและมีการใช้บริการสุขภาพที่เหมาะสม (Pender, 1987) การบอกให้คนรอบข้างรู้ว่าเราก าลังอยู่ในช่วงวัย
ทอง ซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่จะช่วยคลายความกังวลใจลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุยกับคนในวัยเดียวกัน ฝึกการ
ควบคุมอารมณ์ให้มีความคิดในทางบวก ท าจิตใจให้แจ่มใสเบิกบาน และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เหมาะสม 
เช่น เก็บข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ท าความสะอาดบ้านและที่ท างานให้ดูดีขึ้น ซึ่งหากสิ่งแวดล้อมดูสะอาด
เรียบร้อยและสวยงามน่าอยู่แล้ว ย่อมท าให้เกิดบรรยากาศที่ดีและช่วยลดความเครียดลงได้ เป็นต้น เมื่อพิจารณา
ระดับการจัดการทางอารมณ์ของกลุ่มตัวอย่างแล้ว พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 71.1  อาจจะเนื่องจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีการจัดการทางอารมณ์ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ท าจิตใจให้สงบ ซึ่งปฏิบัตินานๆครั้ง คิดเป็นร้อยละ 29.3 
มีการพยายามเลี่ยงหนีปัญหาโดยการดื่มสุรา ซึ่งปฏิบัตินานๆครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.0 และมีการรับประทานยาระงบั
ประสาทหรือยานอนหลับ ซึ่งปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.2 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องควรมีการให้
ค าปรึกษาและค าแนะน าต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมของสตรีวัยทองใน
เขตรับผิดชอบความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลและภาวะสุขภาพทางกาย กับการจัดการทางอารมณ์ พบว่า
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการทางอารมณ์ (p>0.05)  เนื่องจากระดับการจัดการทางอารมณ์ 
ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง สตรีวัยทองมีการปฏิบัติตนในการดูแลตนเองได้ และส่วนมากสตรีวัยทองนี้  
มีสถานะภาพทางครอบครัวดี คือส่วนมากไม่ได้อยู่อย่างล าพัง ซึ่งท าให้มีผู้รับฟังปัญหาลดความเครียดที่จะเกิดขึ้นได้ 
รวมถึงมีการให้ก าลังใจตัวเองอยู่เสมอและมองปัญหาอย่างปราศจากอคติ มีการรับรู้ภาวะวิกฤตตามความเป็นจริง 
ส่งผลท าให้มีการจัดการอารมณ์ได้ดี    อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัยทองเป็นวัยที่มีการท างานของต่อมไร้ท่อของระบบ
สืบพันธ์ผลิตฮอร์โมนลดลง ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกาย เกิดอาการที่ท าให้
รบกวนความรู้สึกและจิตใจ ส่งผลให้สร้างความทุกข์ให้กับวัยนี้เป็นอย่างมาก จึงควรให้การดูแลใกล้ชิด และการให้ 
สุขศึกษาด้านการปรับตัว และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย (มณี รัตนไชยานนท์, 2548) 
  ผลการศึกษาภาวะสุขภาพทางกายของสตรีวัยทองในต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า มีความรู้สึกทางเพศลดลงมากที่สุด ร้อยละ 69.6 รองลงมา คือ อารมณ์แปรปรวน เช่น โกรธง่าย หงุดหงิดง่าย 
ร้อยละ 64.4 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมลฤดี ประสิทธ์ และคณะ  ได้ศึกษาอาการของสตรีวัยหมดประจ าเดือน
ที่มารับบริการคลินิกวัยหมดประจ าเดือนที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พบว่าสตรีวัยใกล้หมดประจ า เดือนมีความ
ต้องการทางเพศลดลงมากที่สุด ร้อยละ 75.5 โดยสตรีวัยใกล้หมดประจ าเดือนเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง  
ทางสรีรวิทยาจากวัยเจริญพันธ์เข้าสู่วัยหมดระดู  (สุชาดา อินทวิวัฒน์, 2552)  อีกทั้งการลดลงของฮอร์โมน 
เอสโตรเจน ท าให้เนื้อเยื่อบางลง น้ าหล่อลื่นลดลง ช่องคลอดแห้งจึงท าให้มีอาการเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์และ 
การตอบสนองทางเพศลดลง (ตู๋หยวนป๋อ และคณะ, 2552)  นอกจากนี้สตรีวัยทองในต าบลธาตุยังมีอาการปวด
กล้ามเนื้อตามร่างกาย ร้อยละ 63.0 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปิยะนุช แก้วภู (2548)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะสุขภาพของครอบครัวกับภาวะสุขภาพของหญิงวัยทอง พบว่าหญิงวัยทองมีอาการปวดเมื่อยตามตัว
และข้อ ร้อยละ 17.7 ซึ่งอาการดังกล่าวเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนมีการท างานลดลงและ
หยุดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2554)  ดังนั้น นอกจากผู้ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพวัยทองจะจัดให้มีบริการดูแลส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทอง รวมทั้งการให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เกิดในวัยทองแล้ว สตรีวัยทองก็ควรมีบทบาทรับผิดชอบตนเองด้วยการ
ดูแลและส่งเสริมสุขภาพตนเองเช่นเดียวกัน ซึ่งการดูแลส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่สตรีวัยทองสามารถท าได้
ด้วยตนเอง เพื่อให้เข้าสู่วัยทองอย่างมีความสุข เช่น ศึกษาและท าความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและ
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จิตใจ พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน ๆ หมั่นออกก า ลังกายอย่างสม่ า เสมอ  
ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเน้นการกินอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น นม โยเกิร์ต พืชตระกูลถั่ว เต้าหู้  
งาดา ปลาเล็กปลาน้อยที่สามารถกินพร้อมก้าง ผักใบเขียว เป็นต้น แคลเซียมที่รับเข้าไปจะเป็นตัวเสริมสร้างกระดูก
เพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน และตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น(รัตนา ตั้งชลทิพย์, 2552)  
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  ควรมีการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทองมีบทบาทรับผิดชอบตนเองด้วยการดูแลและส่งเสริมสุขภาพตนเอง 
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องควรวางแผนการจัดการให้สุขศึกษา เนื่องจากพบว่าสตรีวัยทองในพื้นที่มีการจัดการทางอารมณ์
อยู่ในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมให้สุขศึกษาและแนะน าวิธีการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกาย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  การวิจัยนี้ได้รบัความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพส่วนต าบลธาตุในการด าเนินการ
เก็บข้อมูลในการวิจัย  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้รปูแบบซิป (CIPP model) ประเมินดา้น
บริบท ดา้นปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการด้านผลผลิตและด้านผลกระทบ กลุ่มตัวอย่างคือ บัณฑิตหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 ปีการศึกษา 2559 พ.ศ. 2553 จ านวน 32 คน ผู้ใชบ้ัณฑติ จ านวน 23 คน 
อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหารและผู้บริหารหลักสูตร จ านวน 15 คน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2553 ที่ก าลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ปกีารศึกษา 2560 จ านวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิตส าหรับบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิต ทดสอบความเชื่อมั่นได้คา่
ความเที่ยงแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ .85 และ .80 ตามล าดับ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับ
นักศึกษา อาจารยผ์ู้สอนและผูบ้ริหาร และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา่ 

1. ผลการประเมินด้านบริบท ความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (4.26±0.55) 

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ด้านอาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.06±0.61) การให้บริการ
สิ่งสนับการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.89±0.72) 

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.14±0.63) ระบบ
การให้ค าแนะน าปรึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.28±0.64) กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(4.13±0.58)  

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตพบว่า เกรดเฉลี่ยสะสม 3.10 ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 91.43 ผลการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพการพยาบาลของสภาการพยาบาลในปี 2560 มีผู้สอบผ่าน 8 รายวิชาในปีแรกร้อยละ 100.00 

5. ผลประเมินด้านผลกระทบ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.81±0.67) 

ผลการวิจัยคร้ังนี้ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ 

ค าส าคัญ: การประเมินหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
 

Abstract 
 
This descriptive research airmed to evaluate the Bachelor Degree in Nursing Science 

Program, B.E. 2553 in Faculty of Nursing, Ubon Ratchathani University. This study used CIPP model 
which examined context, input, process, product and impact of the program. The participants 
were 32 graduated in 2010, 23 graduates, employers, 15 instructors including a course manager, 
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an executives, and 2 nursing students. The instruments used in this study consisted of evaluate 
the curriculum for graduates, and evaluate the curriculum for graduates, employers. The two 
latter questionnaires were tested for their reliabilities with Cronbach,s alpha coefficient were .85, 
and .80  respectively. In depth interview questions for nursing student, instructor, course 
manager, an executives and focus group were used for data collection. Data were analyzed using 
descriptive statistics and content analysis. The result were as follows: 

1. The results of context evaluation, the purposes of this curriculum and structure of the 
course was reported at a high level (4.26±0.55) 

2. The results of input evaluation, the instructor was reported at a high level (4.06±0.61) and 
service was reported at a moderate level (3.89±0.72) 

3. The results of process evaluation, the teaching process, advisory system were rated at 
high level (4.14±0.63, 4.28±0.64), and student development activity were rated at high level 
(4.13±0.58) 

4. The results of product evaluation found that of mean GPA 3.10, scholar was graduate 
program at 91.43 percent, and 100.00 % of graduated nurses passed the Nation Nursing License 
B.E. 2560 examination at the first year 

5. The results of impact evaluation, attitude toward graduates found that curriculum service 
was reported at a moderate level (3.81±0.67) 

The results of this study could be used as data in enhancing the competency of newly 
graduates nurses.  

Keywords: Curriculum Evaluation, Bachelor Degree in Nursing Science Program  
 
บทน า 
 การประเมินหลักสูตรเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินคุณค่าของหลักสูตรหรือทบทวนเก่ียวกับ
คุณภาพของหลักสูตรหาค าตอบว่าหลักสูตรที่ประเมินนั้นมีความเหมาะสมหรือสัมฤทธิ์ผลตามที่ก าหนดไว้ในความมุ่ง
หมายหรือไม่เพียงใด หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่ กระบวนการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา ทรัพยากร
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเพียงพอหรือไม่  ซึ่งการประเมินหลักสูตรจะเป็นแนวทางในการหาข้อบกพร่องหรือ
ปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนประกอบของหลักสูตรให้คุณภาพดียิ่งขึ้น และช่วยให้สามารถวางแผนการจัดการเรียน
ในอนาคตได้ (ศศิธร ชิดนายี และมณฑา อุดมเลิศ, 2555; อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร และคณะ, 2556)  
 การประเมินหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มผู้ใช้หลักสูตรจะใช้ประเมินเพื่อพิจาณา ตรวจสอบระบบการ
บริหารจัดการหลักสูตรเพื่อปรับปรุงคุณภาพตามกระบวนการของการพัฒนาหลักสูตรและการสอน ซึ่งจ าก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 28 ก าหนดให้หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ ให้มีลักษณะ
หลากหลาย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพ รวมทั้งแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขใน
สังคม และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่สอดรับกับความต้องการของศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการท างาน ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (วิจารณ์ พานิช, 2555) ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตร 
ให้ทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี และมีการ
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี สอดคล้องกับเกณฑ์การรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล
ก าหนดให้สถาบันมีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้น ามาเป็นนโยบายส าคัญในการ
จัดท าหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพในอนาคต 
 จากการพิจารณาแนวคิดและหลักการในการประเมินหลักสูตรของนักวิชาการพบว่า มีอยู่ด้วยกันหลาย
รูปแบบ  
(อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร และคณะ , 2556)  แนวคิดที่ยึดการตัดสินใจ (decision making model) ตามแนวคิด
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 2000) ที่เรียกว่า CIPP model เป็นรูปแบบการประเมินที่สามารถประเมินสภาพ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมที่สุด หลักการของการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบนี้ 
ประกอบด้วย การประเมินบริบท (context) ปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (product) 
และในการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบนี้ต่อมาได้ขยายแนวคิดโดยมีการศึกษาถึงผลกระทบ ( impact) ซึ่งเป็น
ผลกระทบที่นอกเหนือจากผลผลิตที่ต้องการให้เกิด ดังนั้น การประเมินหลักสูตรครั้งนี้ด าเนินการตามแนวความคิด
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP model ประเมินผลกระทบมีจุดมุ่งหมายเพื่อพิจารณาผลที่เกิดขึ้น นอกเหนือ 
จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ อาจมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ประเด็นการประเมินครอบคลุม
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ การมีงานท า การได้รับรางวัล เกียรติบัตร เกียรติยศ การเป็นที่ยอมรับ การมีชื่อเสียงของ
สถาบัน การน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (มาเรียม นิลพันธุ์, 2553 อ้างใน อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร และคณะ, 
2556) ผลการประเมินที่ได้จึงมีความครอบคลุมและสามารถน ามาประกอบการตัดสินใจ วางแผน ด าเนินงานในการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพต่อไป  
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยเปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2553 และใช้
หลักสูตรดังกล่าวจนมาถึงปีการศึกษา 2557 จึงมีการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551) ระยะเวลาการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรดังกล่าวครบก าหนด 5 ปี ครบรอบที่สมควรประเมินเพื่อน าผลมา
พัฒนาปรับปรุงโดยเน้นทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนัก
ถึงความจ าเป็นที่จะต้องท าการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม จึงเห็นความส าคัญในการ
ติดตามประเมินหลักสูตร เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมต่อไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื่อประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ด้านบริบท ดา้นปัจจัยน าเข้า ดา้นกระบวนการ ด้านผลผลิตและด้านผลกระทบ 

ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปน็การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2553 โดยส ารวจจากผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2559 และผู้เก่ียวข้องกับหลักสูตรดังกล่าว ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
ธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การศึกษาคร้ังนี้เป็นการวิจัยประเมินผล (evaluation research) โดยใช้ CIPP model ประกอบด้วย การ

ประเมินบริบท (context) ปัจจยัน าเข้า (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (product) และผลกระทบ 
(impact) (ภาพที่ 1) 

 
 
 



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

นิยามค าศัพท์ 
1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หมายถึง เอกสารที่เป็นแบบแผนของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  

ที่คณาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดให้นักศึกษาเพื่อให้มีความส าเร็จตามจุดหมายของ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหา
ของหลักสูตร ตลอดจนคุณลักษณะของอาจารย์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ต าราเรียน สถานที่เรียน การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล และการบริหารจัดการหลักสูตร 

2. การประเมินหลักสูตร หมายถึง กระบวนการศึกษาผลการใช้หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้การรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาใช้ตัดสินคุณค่า ความเหมาะสม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร รวบรวมข้อมูลด าเนินการโดย วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรและ  
เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบในกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนบัณฑิต นักศึกษา บัณฑิต และ
ผู้ใช้บัณฑิต ประเมิน 5 ด้าน ดังนี้ 

1) การประเมินด้านบริบท หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อ มูล เกี่ยวกับความคิด เ ห็น 
ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  

2) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านอาจารย์
ผู้สอน การให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3) การประเมินด้านกระบวนการ หมายถึง  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้าน 
การจัดการเรียนการสอน ระบบการให้ค าแนะน าปรึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

4) การประเมินด้านผลผลิต หมายถึง  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  
ผลการสอบวัดความรู้เพื่อข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

5) การประเมินด้านผลกระทบ หมายถึง  กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

3. อาจารย์ หมายถึง บุคลากรที่สอนในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553  

การประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า 

การประเมิน 
กระบวนการ 

การประเมิน 
ผลผลิต 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษา 

- ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
นักศึกษาที่ส าเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
ก าหนดในหลักสูตร 

- ผ ล ก า ร ส อ บ วั ด
ค ว า ม รู้ เ พื่ อ ขึ้ น
ท ะ เ บี ย น รั บ
ใ บ อ นุ ญ า ต
ประกอบวิชาชีพ 

 

การประเมิน 
บริบท 

- วัตถปุระสงค์ของ
หลักสูตร 
- โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง

หลักสูตร 
 
 

- อาจารย์ผู้สอน 
- การให้บริการและ

สิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 
 

- การจัดการเรียน
การสอน 

- ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้
ค าแนะน าปรึกษา 

- กิ จ ก ร รม พั ฒน า
นักศึกษา 
 

การประเมิน 
ผลกระทบ 

- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

- ผลปฏิบัติงานของ
บัณฑิต 
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4. นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 
2560 

5. บัณฑิต หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2559 ที่ไปปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพของรัฐบาลหรือเอกชน 

6. ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล
โรงพยาบาล หัวหน้าหอผู้ป่วยทั้งในสถานบริการสุขภาพของรัฐบาลและเอกชนที่บัณฑิตไปปฏิบัติงาน 

7. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บังคับบัญชาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการศึกษาคร้ังนี้ 
ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและท านุ
ศิลปวัฒนธรรมและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์ที่ก าหนดและ ยินดี 

ให้ความร่วมมือในการวิจัย กลุ่มบัณฑิต เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553   
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 32 คน กลุ่มผู้บริหารและผู้บริหาร
หลักสูตร จ านวน 5 คน กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตท าการสุ่มตัวอย่างสถานบริการสุขภาพของรัฐบาลหรือเอกชนที่บัณฑิต 
ไปปฏิบัติงานโดยวิธีสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน ได้ตัวอย่างเป็น
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล จ านวน 2 คน และหัวหน้าหอผู้ป่วย จ านวน 21 คน ส่วนกลุ่มอาจารย์และ
นักศึกษาชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2560 ท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบง่ายด้วยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน  
ได้ตัวอย่างเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ จ านวน 10 คน และนักศึกษา จ านวน 2 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ เปน็แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
จ าแนกตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ านวน 4 ชุด ดังนี้  
 ชุดที่ 1 ส าหรับบัณฑิต ประกอบด้วย 

1) แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตส าหรับบัณฑิต ปี พ.ศ.  2553 โดยพัฒนา 
มาจากแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 
2559 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานที่ท างาน/ประเภทหน่วยงาน เกรดเฉลี่ยสะสม 
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อหลักสูตร จ าแนกรายด้าน  6 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 หลักสูตร ด้านที่ 2 อาจารย์
ผู้สอน ด้านที่ 3 ระบบการให้ค าแนะน าปรึกษา ด้านที่ 4 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านที่ 5 การให้บริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านที่ 6 ผลการเรียนรู้ที่มีต่อการท างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับคือ พึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ก าหนดเป็น
ช่วงคะแนนดังนี้  
  คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00   หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  
  คะแนนเฉลี่ย  4.01-4.50   หมายถึงระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.00   หมายถึงระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ย  <  3.50    หมายถึงระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับทีต่้องปรับปรุง 
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพือ่สร้างจุดแข็งให้แก่หลักสูตร เป็นค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ านวน 3 ข้อ 

2) แบบสัมภาษณ์ เป็นค าถามเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน การให้บริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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ชุดที่ 2 ส าหรับผู้ใช้บณัฑิต ประกอบด้วย 
1) แบบสอบถามการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตส าหรับผู้ใช้บัณฑิต โดยพัฒนามาจาก

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2559 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ต าแหน่ง สถานทีท่ างาน/ประเภทหน่วยงาน ความ
เก่ียวข้องของบัณฑิตในสายบังคบับัญชา ระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับบัณฑิต  
  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต 
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จ าแนกรายด้าน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้วิชาการ 
วิชาชีพ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับคือ พึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน 
ก าหนดเป็นช่วงคะแนนดังนี้  
  คะแนนเฉลี่ย  4.51-5.00   หมายถึง ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  
  คะแนนเฉลี่ย  4.01-4.50   หมายถึงระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  3.51-4.00   หมายถึงระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
  คะแนนเฉลี่ย  <  3.50  หมายถึงระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับทีต่้องปรับปรุง 
  ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและ
คุณลักษณะบัณฑิต และข้อคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะเด่นเป็นพิเศษของบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

2) แบบสัมภาษณ์ เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบัณฑิต  
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้วิชาการ วิชาชีพ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ด้านทักษะการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 ชุดที่ 3 ส าหรับนักศึกษา เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ กระบวนการจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมผู้สอน  
การให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบการให้ค าแนะน าปรึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และข้อเสนอแนะ
อ่ืน ๆ 
 ชุดที่  4 ส าหรับอาจารย์ผู้สอน  ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ โครงสร้างแผน 
การด าเนินงานของหลักสูตร พฤติกรรมผู้สอน การให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบการให้ค าแนะน า
ปรึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 ชุดที่ 5 ส าหรับผู้บริหาร ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ โครงสร้างแผนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร พฤติกรรมผู้สอน การให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบการให้ค าแนะน าปรึกษา กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 แบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา ( content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี 
ความเชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน หลังจากผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดแล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรงุ
แก้ไขและเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิตส าหรับบัณฑิตและผูใ้ช้บัณฑิต ไปทดลองใช้กับประชาชนลกัษณะเดียวกับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ราย น ามา
วิเคราะห์ค่าความเที่ยง ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’alpha coefficient) 
เท่ากับ .85 และ .80 ตามล าดับ 

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยยึดหลักการพิทักษ์สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนของการท าวิจัย บอกให้ผู้ที่

เข้าร่วมโครงการวิจัยทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธ ในการให้ข้อมูลและเข้าร่วมการวิจัย โดยผู้ที่เข้าร่วม
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โครงการวิจัยจะต้องยินยอมด้วยความสมัครใจและลงนามในเอกสารยินยอมตนให้ท าการวิจัยทุกราย ข้อมูลที่ได้รับ
จากผู้ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยจะถือเป็นความลับอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการระบุข้อมูลโดยใช้รหัสตัวเลข ไม่มีการระบุ
ชื่อหรือที่อยู่ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและในการตัดสินใจในการเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ และจะไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งสิทธิที่จะยุติการให้ข้อมูลได้ตลอดเวลาในขณะเก็บข้อมูลโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ รวมทั้ง
เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติมและทบทวนตัดสินใจในการเข้าร่วมการวิจัยตามความ
สมัครใจ ข้อมูลทุกประเภทจะถูกจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งหมดจะถูก
ท าลายทิ้งหลังจากการวิจัยแล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจะวิเคราะห์ในภาพรวมและจะเผยแพร่เพื่อ
ประโยชน์ทางวิชาการเท่านั้น 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. คณะผู้วิจัยติดต่อความร่วมมือจากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 

อาจารย์ผู้สอน ผู้บริหาร บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต  เพื่อขอนัดก าหนดเวลาสัมภาษณ์หรือขออนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามดังนี้ 

2. เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้บัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตทางไปรษณีย์ 
3. เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย 

1) ข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารใช้การสัมภาษณ์รายบุคคล 
2) ข้อมูลจากบัณฑิตและนักศึกษาใช้การสนทนากลุ่ม  
3) ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาล และการสนทนา

กลุ่มกับหัวหน้าหอผู้ป่วย 
4. คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและตรวจสอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว กลุ่มบัณฑิตได้

แบบสอบถามทั้งสิ้น 32 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนทั้งหมด ในส่วนของผู้ใช้บัณฑิต ได้แบบสอบถามทั้งสิ้น 
21 ชุด คิดเป็นร้อยละ 65.62 ของจ านวนทั้งหมด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) ตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้า (triangulation) โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ต่างเวลา สถานที่และบุคคล ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล ทั้งในระหว่างและสิ้นสุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งในการศึกษาประเด็นเดียวกันในการสัมภาษณ์บุคคลที่หลากหลายกลุ่ม  

ผลการศึกษา  
 ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย บัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 ที่ส าเร็จการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2559 และท างานในสถานบริการสุขภาพแล้ว จ านวน 32 คน ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 23 คน นักศึกษา
ปัจจุบันชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 จ านวน 2 คน อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ จ านวน 
10 คน ผู้บริหารและผู้บริหารหลักสูตร จ านวน 5 คน 1) บัณฑิต ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 96.87) บัณฑิตทุก
คนประกอบอาชีพตรงตามสาขาทีจ่บการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 100  ส่วนใหญ่ท างานในโรงพยาบาลสังกัดของรฐับาล 
(ร้อยละ 91.89) เกรดเฉลี่ยสะสม 3.10 2) ผู้ใช้บัณฑิต เป็นเพศหญิงทั้งหมด ท างานในโรงพยาบาลสังกัดของรัฐบาล 
ในต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย และมีระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกับบัณฑิต 3-6 เดือน (ร้อย
ละ 100.00) 3) อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วย อาจารย์ที่สอนในหมวดวิชาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ที่สอนในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชา
พื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพ ซึ่งเป็นอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะ ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิปริญญาโท  
 ด้านบริบท ความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร บัณฑิตประเมินว่า ความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.26±0.55) และอยู่ในระดับมากทุกรายข้อ โครงสร้างหลักสูตรมีความ
เหมาะสม มีการก าหนดการลงทะเบียนเรียนตามรายวิชาและกลุ่มวิชาตามล าดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับค ากล่าว
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ของอาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะที่ว่า “การจัดเรียงล าดับรายวิชาของวิชาพื้นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพมีความ
เหมาะสมในการเรียนรู้ของเด็ก” สอดคล้องกับค ากล่าวของบัณฑิตและนักศึกษาที่ว่า “การเรียงล าดับการจัด 
การเรียนการสอนเหมาะสมแล้ว” หลักสูตรมีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน สามารถน าความรู้ไปใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประเมิน
ว่า เป็นสาขาที่ส าเร็จการศึกษามีงานรองรับมากที่สุด (4.46±0.56) โดยพบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีงานท า 
ในโรงพยาบาลของรัฐบาล สอดคล้องกับเหตุผลของผู้ใช้บัณฑิตที่ว่า “เรารับบัณฑิตเข้าท างานเนื่องจากมีความรู้
ความสามารถตรงความต้องการของหน่วยงาน” รองลงมาคือ การได้รับการฝึกภาคปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักสูตรและ
รายวิชาที่เรียนเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (4.38±0.55, 4.38±0.55) ตามล าดับ สามารถ 
น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานได้จริง สอดคล้องกับค ากล่าวของบัณฑิตที่กล่าวว่า“การฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนามท าให้สามารถน าไปใช้ได้จริงในการท างาน” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต
ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพให้การพยาบาลแบบองค์รวม แก่ผู้ใช้บริการทุกช่วงวัย ทุกภาวะสุขภาพ 
ทุกระดับสถานบริการ และกระบวนการสอนของหลักสูตรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ดี (4.27±0.65) 
สอดคล้องกับค ากล่าวของนักศึกษาและบัณฑิตที่กล่าวว่า “อาจารย์มีการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
เพียงพอ ดีแล้ว” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนภายใน
คณะที่กล่าวว่า “เรามีการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทั้งในการเป็นตัวอย่างที่ดี ความรับผิดชอบ การมีวินัย 
การตรงต่อเวลา” “การให้สอนให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรมในกรณีศึกษาทั้งในวิชาทฤษฎี
และฝึกปฏิบัติการ” “ในหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้น การเข้าพบนักศึกษาในแต่ละครั้งก็จะสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม การสื่อสาร การท างานเป็นทีม การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลให้กับเขาอยู่แล้ว เพราะ
วิชาชีพเราต้องการคนที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบและเอ้ืออาทร และมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืนเสมอ” สอดคล้องกับค ากล่าวของอาจารย์ภายนอกคณะที่กล่าวว่า “นักศึกษาพยาบาลจะ
เรียบร้อย ตั้งใจเรียน”“มารอแต่เช้า กระตือรือร้น ตั้งใจเรียนอย่างดี”“มีสัมมาคารวะดีมาก แต่งตัวเรียบร้อย ดีกว่า
หลาย ๆ คณะ” สอดคล้องกับผู้ใช้บัณฑิตที่ว่า “เหตุผลที่รับบัณฑิตเข้าท างานเนื่องจากมีความรู้ความสามารถตรง
ความต้องการ บุคลิกภาพดี มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรมจริยธรรม” และการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (4.27±0.51) สอดคล้องกับค ากล่าวของนักศึกษาและบัณฑิตที่กล่าวว่า “การเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การได้ฝึกประสบการณ์จริง ท าให้เรามีความเชื่อมั่นที่จะเป็นพยาบาลที่ดีได้ ”  
“การปฏิบัติท าให้เข้าใจในทฤษฎีได้มากขึ้น” อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะให้จัดล าดับการเรียนวิชาทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติใกล้กันดังค ากล่าวของบัณฑิตที่ว่า“หลักสูตรควรมีความต่อเนื่องไม่ควรเว้นช่วงห่างระหว่างวิชาทฤษฎีและ
ปฏิบัติ” นอกจากนี้บัณฑิตมีข้อเสนอแนะอยากให้คณะฯ เพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์  
ดังค ากล่าวที่ว่า “อยากให้มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมด้านการพูด อ่าน และเขียนภาษาต่างประเทศ วิชาชีพ
พยาบาลเป็นวิชาชีพที่สังคมอาเซียนต้องการเป็นอย่างมาก” “การจัดอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี” 
สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้ใช้บัณฑิตที่ว่า “ควรเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชา ทักษะคอมพิวเตอร์ และ
ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน” “ทักษะด้านการสื่อสาร อาจยังไม่กล้า เด็กไทยชอบเรียน 
grammar แต่ยังไม่สามารถในการสื่อสารได้เท่าที่ควร” 
 ด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย ความคิดเห็นด้านอาจารย์ผู้สอน การให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
1) อาจารย์ผู้สอน บัณฑิตประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.06±0.61) การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีและเป็นที่น่าเคารพมากที่สุด (4.30±0.57) รองลงมาคือ มีความสามารถในการสอนการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา 
(4.22±0.48) สอดคล้องกับค ากล่าวของนักศึกษาและบัณฑิตที่กล่าวว่า “อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นพยาบาล
ที่ดี” “อาจารย์เก่ง มีความรู้ถ่ายทอดและสามารถเชื่อมโยงให้เราเข้าใจได้ดี “อาจารย์เป็นทั้งพี่ เพื่อน อาจารย์และแม่ 
รู้สึกอบอุ่นค่ะ” “อาจารย์ให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องความรู้และเรื่องส่วนตัวและให้ความสนิทสนมดีค่ะ ติดต่อได้ทุก
ช่องทาง โทรศัพท์ facebook line ได้หมด” สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้บริหารและอาจารย์ที่ว่า “อาจารย์ทุกท่าน
มีความเป็นครูสูง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก” “เราก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อปรึกษาได้หลายช่องทาง” 
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นอกจากนี้คณะยังมีนโยบายในด้านการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม มีคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้
มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
“เราส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการ faculty practice ตามความเชี่ยวชาญ และสนับสนุนให้ท าผลงานวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง” “คณะฯ มีนโยบายในด้านการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่การรับอาจารย์ใหม่มีการ
ปฐมนิเทศ การพัฒนาความเป็นครูโดยส่วนใหญ่ทุกคนจะผ่านการอบรมครูคลินิก การมีพี่เลี้ยงและมีแนวทางพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ การก้าวสู่ต าแหน่งวิชาการ การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น” “เรามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตามความเชี่ยวชาญในสาขาตนเอง โดยคณะฯและมหาลัยมีแผนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรมและลาศึกษาต่อ  
ในระดับที่สูงขึ้น” “ตอนเข้ามาใหม่ได้รับการปฐมนิเทศการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาตนเองเป็นไปตาม
นโยบายคณะชัดเจน” อย่างไรก็ตามพบว่า จ านวนอาจารย์มีเพียงพอต่อหลักสูตรมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด 
อยู่ในระดับปานกลาง (3.73±0.69) และอาจารย์ยังมีข้อจ ากัดด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ 
สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้บริหารที่ว่า “เรายังมีข้อจ ากัดทางด้านคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ”  
2) การให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ บัณฑิตประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.89±0.72) การ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากที่สุด (4.24±0.64) สอดคล้องกับค ากล่าวของนักศึกษาและ
บัณฑิตที่กล่าวว่า “พี่ ๆ นักวิชาการให้ความช่วยเหลือดี เป็นกันเอง” รองลงมาคือ มีการให้บริการด้านสถานพยาบาล
ภายในมหาวิทยาลัยมีความเพียงพอ (4.08±0.68) การให้บริการหอพักภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด (3.65±0.86) อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มอุปกรณ์ในการเรียนวิชาปฏิบัติการ และ
สถานที่ในการท ากิจกรรม โต๊ะ เก้าอ้ี ดังค ากล่าวของนักศึกษาและบัณฑิตที่กล่าวว่า “อยากให้มีอุปกรณ์ในการ
ทดลองมากขึ้นและทั่วถึง หนังสือเพียงพอกับนักศึกษาและทันสมัยแล้ว” “อยากให้จัดโต๊ะหรือห้องส าหรับ 
การท างานกลุ่มมากข้ึน” สอดคล้องกับค ากล่าวของอาจารย์และผู้บริหารที่กล่าวว่า “ห้องเรียนเกือบทั้งหมดเป็นห้อง
แบบบรรยาย เราจ าเป็นต้องไปขอใช้ห้องเรียนของส่วนกลางในการท ากลุ่มย่อยบ้าง” “คณะฯเรามีก าหนดการจะ
ย้ายไปตึกใหม่ที่จะสร้างเสร็จในปี 2560 เราวางแผนจัดให้มีบริเวณพักผ่อนให้นักศึกษามาพบปะ สังสรรค์  
ท ากิจกรรมร่วมกัน และมีที่พักก่อนเข้าเรียน”  
 ด้านกระบวนการ ความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอน ระบบการให้ค าแนะน าปรึกษา กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 1) การจัดการเรียนการสอน บัณฑิตประเมินว่า มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
ระบบการบริหารจัดการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.14±0.63) และเมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า บัณฑิตได้รับความรู้
และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบและด้านคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด (4.41±0.64, 4.41±0.64) ตามล าดับ 
รองลงมาคือ ด้านทักษะปฏิบัติและการท างานร่วมกับคนอ่ืน (4.38±0.59, 4.38±0.64) ตามล าดับ หลักสูตร 
มีกระบวนการสอน ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความคิดให้แก่นักศึกษา และการวัดผลและประเมินผลการเรียนมี
ความโปร่งใส ยุติธรรมอยู่ในระดับมาก (4.19±0.57, 4.08±0.60) ตามล าดับ สอดคล้องกับค ากล่าวของบัณฑิตและ
นักศึกษาที่กล่าวว่า “การจัดการเรียนสอนของอาจารย์มีหลายวิธี แต่เน้นให้น าไปประยุกต์ใช้ในปฏิบัติในสถานการณ์
จริง การจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับบริการวิชาการวิจัย และศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง” 
“การได้ออกท ากิจกรรมกับพ่อฮักแม่ฮัก ในชุมชน ท าให้ได้ความรู้และเรียนรู้อย่างเข้าใจค่ะ” “อาจารย์ส่งเสริมให้
ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน” “มีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน” สอดคล้องกับ 
ค ากล่าวของอาจารย์และผู้บริหารที่ว่า “คณะมีนโยบายในการสนับสนุนพันธกิจให้ครบ 4 ด้าน ควบคู่กับการเรียน
การสอน การท ากิจกรรมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้ง 6 ด้าน คณะเราท ามาตลอด
และเป็นโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย” คณะมีระบบการบริหาร
หลักสูตรโดยคณะประกาศข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทางการควบคุมคุณภาพ
การศึกษาชัดเจน ท าให้การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลมีความโปร่งใส” “เราจะเริ่มต้นจาก 
การประชุมจัดท า มคอ. มีผู้รับผิดชอบรายวิชา ซึ่งเราจะน าข้อมูลการประเมินในแต่ละปีมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน โดยมีการประชุมในกลุ่มคณะกรรมการบริหารวิชาการ การทวนสอบ การประเมินผลหลังสิ้นสุด
การจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษาอย่างเป็นระบบ” อย่างไรก็ตามพบว่า ความพร้อมด้านเอกสาร คู่มือ
หรือต าราประกอบการสอน และการใช้สื่อการสอนหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยประกอบการสอนอยู่ในระดับปานกลาง 
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(3.89±0.61, 3.89±0.70) ตามล าดับ 2) ระบบการให้ค าแนะน าปรึกษา จัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์
ประจ าชั้นแต่ละชั้นปี บัณฑิตประเมินการให้ค าปรึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.28±0.64) โดยให้ความช่วยเหลือ
นักศึกษาในการวางแผนการศึกษาหรือให้ค าปรึกษา และแนะน าเกี่ยวกับโอกาสในการศึกษาต่อหรือแนวทาง 
การประกอบอาชีพมากที่สุด (4.35±0.68, 4.35±0.59) ตามล าดับ รองลงมาคือ ระบบการให้นักศึกษาเข้าพบ 
อย่างเหมาะสม (4.24±0.60) สอดคล้องกับค ากล่าวของนักศึกษาและบัณฑิตที่กล่าวว่า “อาจารย์เป็นทั้งพี่ เพื่อน 
อาจารย์และแม่ รู้สึกอบอุ่นค่ะ” “อาจารย์ให้ค าปรึกษาและให้ความสนิทสนมดีค่ะ “ติดต่อได้ทุกช่องทาง โทรศัพท์ 
facebook line ได้หมด” สอดคล้องกับค ากล่าวของอาจารย์ที่ว่า “เราก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อปรึกษาได้
หลายช่องทาง เพื่อความสะดวก” “เรามีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งอาจารย์แต่ละคนจะดูแลนักศึกษาให้ค าแนะน าทั้ง
เรื่องเรียน เรื่องการปรับตัวและอ่ืน ๆ ตั้งแต่เด็กเข้ามาในปี 1 จนกระทั่งจบออกไป” 3) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
บัณฑิตประเมินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.13±0.58) โดยกิจกรรมนักศึกษาที่จัดสามารถ
พัฒนาทักษะความคิดให้แก่นักศึกษามากที่สุด (4.24±0.60) รองลงมาคือ พัฒนาทักษะการท างานที่ดี (4.22±0.53) 
สอดคล้องกับค ากล่าวของนักศึกษาและบัณฑิตที่กล่าวว่า “การจัดการเรียนสอนของอาจารย์มีหลายวิธี แต่เน้นให้
น าไปประยุกต์ใช้ในปฏิบัติในสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับบริการวิชาการวิจัย และ
ศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง” “การได้ออกท ากิจกรรมกับพ่อฮักแม่ฮัก ในชุมชน ท าให้ได้ความรู้และเรียนรู้
อย่างเข้าใจค่ะ” “การท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาท าให้ฝึกการท างานเป็นทีม อยู่ร่วมกับคนอ่ืน เราไปประยุกต์ใช้ใน
การท างานร่วมกับทีมสุขภาพ การดูแลผู้ป่วย” “ฝึกกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะ” สอดคล้องกับ 
ค ากล่าวของอาจารย์และผู้บริหารที่ว่า “การจัดกิจกรรมแต่ละอย่างของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะปัญญา ความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ดังนั้น จึงมีการวางแผนการท ากิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุวั ตถุประสงค์ดังกล่าว” 
“เรามีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการกับงานด้านต่าง ๆ ชัดเจน เช่น ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ 
การวิจัย เป็นต้น” 
 ด้านผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.10 ร้อยละของนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร จ านวน 32 คน จาก 35 คน คิดเป็นร้อยละ 91.43 ผลการสอบ
วัดความรู้เพื่อข้ึนทะเบียนรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลของสภาการพยาบาลครั้งที่ 1/2560 มีผู้สอบ
ผ่าน 8 รายวชิาในคร้ังแรกร้อยละ 60.00 (งานบริการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลัยอุบลราชธาน,ี 2561) 
 ด้านผลกระทบ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งก าหนดตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสภา 
การพยาบาล 6 ด้าน ผลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ใช้บัณฑิตพบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (3.81±0.67) และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจบัณฑิตด้านคุณธรรม จริยธรรม
มากที่สุด (4.17±0.57) สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า “บุคลิกภาพดี เป็นพี่น้อง ดีกว่าบางที่ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สัมพันธภาพก็ดี มีการทักทายเพื่อนร่วมงาน แต่ทั้งนี้ขึ้นกับพื้นฐานของแต่ละคน” “มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีต่อ
ความเป็นพยาบาล” รองลงมาคือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี (3.86±0.69) 
และด้านความรู้วิชาการ วิชาชีพ (3.69±0.67) ตามล าดับ และด้านทักษะปัญญามีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด (3.64±0.69) 
สอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า“ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลถือว่าอยู่ในระดับดี ประมาณ 7 คะแนน หากคะแนนเต็ม 
10” “ส่วนที่ต้องการพัฒนาคือ การตัดสินใจ และกระบวนการคิดวิเคราะห์ แต่น้องพึ่งเข้ามาประสบการณ์ยังไม่เยอะ
มาก ค่อย ๆ ฝึกฝนกันไป” อย่างไรก็ตามพบว่า บางที่ยังต้องมีการทบทวนความรู้ให้บางประเด็น สอดคล้องกับค า
กล่าวของผู้ใช้บัณฑิตที่ว่า “ทักษะปฏิบัติ ยังไม่ได้รับการร้องเรียน จากหัวหน้าตึก ในระบบการท างานของ รพ. 
บัณฑิตจะได้รับการ ฝึกจาก รพ. จะได้รับการ turn ward 1 เดือน และมีระบบการ train จากพี่เลี้ยง ส่วนด้าน
ความรู้ได้รับการไว้วางใจ ส่วนทักษะปฏิบัติยังต้องได้รับการเทรน อบรม CPR IC เป็น course และอยากให้เพิ่ม
ทักษะความเป็นผู้น าให้มากข้ึน” 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 ด้านบริบทบัณฑิตประเมินว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 2553 มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์
หลักสูตรกับความต้องการของสังคมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องจากวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาด สอดคล้องกับข้อมูลของสภาการพยาบาลที่มีการศึกษาการคาดประมาณความต้องการพยาบาลในระยะ 10 ปี
ข้างหน้า ด้วยวิธี health demand method ทั้งจากการใช้บริการของประชาชนไทยและต่างชาติพบว่า ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2553-2562 ประเทศไทยมีความต้องการพยาบาลในอัตราส่วนพยาบาล 1 คน ต่อประชากร 400 คน หรือ
ประมาณ 163,500-170,000 คน (อรุณรัตน์ คันธา , 2557) และอาจเนื่องจากโครงสร้างของเนื้อหาหลักสูตร 
วัตถุประสงค์หลักสูตรมีความเหมาะสมท าให้บัณฑิตทุกคนประกอบอาชีพตรงสาขาที่จบการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถตรงตามความต้องการของวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ด้าน 
สอดคล้องกับเหตุผลของผู้ใช้บัณฑิตที่รับบัณฑิตเข้าท างานเนื่องจากมีความรู้ความสามารถตรงความต้องการ 
บุคลิกภาพดี มีสัมมาคารวะ มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบกับหลักสูตรมีแผนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งด้านการสอน การวิจัย บริการวิชาการและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน มุ่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ตามสภาพจริงที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้ สอดคล้องกับปรัชญาและแนวคิดในการจัดท าหลักสูตรที่ว่า  
การจัดการศึกษาพยาบาลที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ร่วมพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้กับ
ชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการพยาบาลองค์รวม จะสามารถผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
จิตส านึกต่อท้องถิ่น ความเป็นผู้น า และสมรรถนะในการท างานในชุมชน เพื่อให้สามารถพัฒนาสุขภาพชุมชน  
บนพื้นฐานความพอเพียง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การจัดการ
การศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด สอดคล้องกับกระบวนการจัดการศึกษาของคณะฯ ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพจากการเรียนรู้ในประสบการณ์จริง 
 ด้านปัจจัยน าเข้า อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ความรู้ประสบการณ์ในเนื้อหาวิชาที่สอน การถ่ายทอดความรู้และ
เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านวิชาชีพ  
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของบัณฑิตพยาบาล สอดคล้องกับคุณลักษณะของอาจารย์พยาบาลที่ดี  
ในทัศนะนักศึกษาพยาบาลที่ว่า ต้องมีความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่สอนเป็นอย่างดี รู้จักถ่ายทอด เข้าใจหลักสูตร  
(นวลอนงค์ บุญฤทธิพงศ์, 2539) ท าให้ผลประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและระบบ 
การบริหารจัดการของคณะฯ อยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านความรับผิดชอบและ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดการเรียนการสอน มุ่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
ตามสภาพจริงที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการเรียนรู้  และการเป็นตัวอย่างที่ดีของอาจารย์ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับค ากล่าวของนักศึกษาและบัณฑิตที่กล่าวว่า “อาจารย์มีการสอนสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีเพียงพอ ดีแล้ว” และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้บริหารและอาจารย์
ผู้สอนภายในคณะที่กล่าวว่า “เรามีการสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทั้งในการเป็นตัวอย่างที่ดี ความรับผิดชอบ 
การมีวินัย การตรงต่อเวลา” “การให้สอนให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ประเด็นคุณธรรม จริยธรรมในกรณีศึกษาทั้งใน
วิชาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติการ” และสอดคล้องกับค ากล่าวของบัณฑิตและนักศึกษาที่กล่าวว่า “การจัดการเรียนสอน
ของอาจารย์มีหลายวิธี แต่เน้นให้น าไปประยุกต์ใช้ในปฏิบัติในสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการ
สอนกับบริการวิชาการวิจัย และศิลปวัฒนธรรมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในชุมชน ท าให้บัณฑิตประเมินความพึงพอใจด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเกิดการพัฒนาทักษะความคิดแก่ตนเองมากที่สุด อย่างไรก็ตาม อาจารย์ยังมีข้อจ ากัด
ด้านจ านวนอาจารย์ คุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งฝ่ายบริหารควรด าเนินมาตรการรับอาจารย์  
ให้เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา และส่งเสริมอาจารย์เพิ่มคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นต่อไป ส่วนการ
ให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ บัณฑิตประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเนื่องจากอุปกรณ์บางอย่าง 
ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการในการทดลอง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้แล้วต้องทิ้ง ท าให้ต้องเพิ่มจ านวนมากให้เพียงพอกับรอบ  
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ที่นักศึกษาต้องฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา ซึ่งฝ่ายผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เกี่ยวข้องควรจัดเตรียมให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา ประกอบกับคณะฯ ยังไม่มีตึกอาคารเป็นของตนเองจึงท าให้จ ากัดพื้นที่ในการท า
กิจกรรม อย่างไรก็ตามในปี 2560 คณะฯ ได้ย้ายมาที่ตึกอาคารหลังใหม่และอยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้มีความ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
 ด้านกระบวนการ คณะมีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระบบการบริหารหลักสูตรประกาศแนวปฏิบัต ิ
ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทางการควบคุมคุณภาพ มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรในสาขาความเชี่ยวชาญ 5 สาขาหลักเป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการ จัดการประชุมมอบหมาย 
ความรับผิดชอบการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ให้กลุ่มวิชาตามสาขา แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชา กลุ่มวิชาควบคุม
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา  
ที่รับผิดชอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการบริหารวิชาการควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนทุกรายวิชาและด าเนินการประเมินผลสอนของอาจารย์ และแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน ประเมินผล
การด าเนินการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิติดตามรายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
มีการประเมินหลักสูตรทุกรอบการใช้ทุก 5 ปี โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรจากทุกสาขา  
ความเชี่ยวชาญหลัก ร่วมกันก าหนดแนวทางการประเมิน เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ระดมความคิดเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงหลักสูตรและแต่ละสาขาปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมิน  การประกันคุณภาพหลักสูตรจาก 
คณะกรรมการบริหารวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท าให้กระบวนการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ประกอบ
กับคณะฯ มีระบบการให้ค าแนะน าปรึกษา จัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าชั้นแต่ละชั้นปี  
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนก าหนดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยมีแนวทางให้จัดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
บันทึกให้ค าปรึกษาตลอดจนช่องทางให้ค าปรึกษาหลากหลายช่องทางตามความสะดวก ทั้งนี้การศึกษาที่ผ่านมา
พบว่า บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา (สมบัติ แสงพล และ
คณะ 2554) ดังนั้น การที่มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีจะส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตามมา 
ร่วมกับคณะ ฯ มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควบคู่กับการเรียนการสอนซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิด 
วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสื่อสาร การท างานเป็นทีม ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย ส่งเสริมความมี
คุณธรรมจริยธรรม ความเสียสละ สอดคล้องกับผลการประเมินของบัณฑิตที่ว่า กิจกรรมนักศึกษาสามารถพัฒนา
ทักษะความคิดมากที่สุด รองลงมาคือ พัฒนาทักษะการท างานที่ดี สอดคล้องกับค ากล่าวของนักศึกษาและบัณฑิตที่
กล่าวว่า “การได้ออกท ากิจกรรมกับพ่อฮักแม่ฮัก ในชุมชน ท าให้ได้ความรู้และเรียนรู้อย่างเข้าใจค่ะ” “การท า
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาท าให้ฝึกการท างานเป็นทีม อยู่ร่วมกับคนอ่ืน เราไปประยุกต์ใช้ในการท างานร่วมกับทีม
สุขภาพ การดูแลผู้ป่วย” “ฝึกกระบวนการคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะ” ซึ่งหากมีด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า 
และด้านกระบวนการที่เหมาะสมจะท าให้เกิดผลผลิตที่ดีตามมาคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี  
โดยพบว่า บัณฑิตมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.10 และส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร  
ท าให้ผลการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลของสภาการพยาบาลครั้งที่ 
1/2560 มีผู้สอบผ่าน 8 รายวิชาในปีแรก (ร้อยละ 100.00) สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า เกรดเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับผลการสอบวัดความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาลของสภาการพยาบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (จารุณี วาระหัส และคณะ, 2550) 
 อย่างไรก็ตาม ด้านผลกระทบ ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีความพึงพอใจด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด รองลงมาคือ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีและด้านความรู้วิชาการ วิชาชีพ และมีความพึงพอใจด้านทักษะทางปัญญาน้อยทีส่ดุ 
อาจเนื่องจากการประเมินบัณฑิตครั้งนี้อยู่ในระหว่าง 3-6 เดือนแรกของการเข้าท างาน อยู่ในช่วงแรกของการปรับตัว
จากนักศึกษาสู่พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งในช่วง 1ปีแรกของการเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษาพยาบาลเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ใหม่ เป็นช่วงที่ต้องเผชิญกับความไม่สอดคล้องของสิ่งที่ปรากฏหรือสิ่งที่ปฏิบัติจริง ๆ ในคลินิกกับสิ่งที่ตนเอง  
ได้เรียนรู้มาตลอดระยะเวลาการเป็นนักศึกษา ความคาดหวังจากผู้ปฏิบัติงานรอบข้างอาจเกินกว่าความสามารถ  
ของพยาบาลที่จบใหม่ และมีปัญหาความขัดแย้งในแนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมทางวิชาชีพที่สั่งสมมาในระหว่างนักศึกษา
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กับค่านิยมขององค์กร (ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม, 2538 อ้างใน ปริญญา แร่ทอง และธีรนุช ห้านิรัติศัย, 2555) รวมทั้ง
กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติในฐานะที่เป็นบุคลากรคนหนึ่งขององค์กร และเป็นช่วงเวลาที่มีการปรับตัวกับบทบาทใหม่ 
ซึ่งไม่เคยเผชิญมาก่อน ท าให้เกิดความเครียดในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นอาจส่งผลต่อคุณภาพการ
ปฏิบัติงานตามมาได้ (ปริญญา แร่ทอง และธีรนุช ห้านิรัติศัย, 2555) สอดคล้องกับค ากล่าวของผู้ใช้บัณฑิตที่ว่า 
“ส่วนที่ต้องการพัฒนาคือ การตัดสินใจและกระบวนการคิดวิเคราะห์ แต่น้องพึ่งเข้ามาประสบการณ์ยังไม่เยอะมาก 
ต้องอาศัยเวลา ค่อย ๆ ฝึกฝนกันไป” สอดคล้องกับค ากล่าวของบัณฑิตที่กล่าวว่า “เครียดค่ะอาจารย์ ช่วงแรก ๆ  
ท าอะไรไม่ค่อยถูก กลัว แต่พยายามท าให้ดีที่สุด” “วันแรกกับการท างานผ่านไป 3 เดือนเริ่มวางตัวได้ถูก กล้าขึ้น
เรื่อย ๆ แต่ก็ต้องมีอะไรให้ปรับตลอด” ประกอบกับวิชาชีพพยาบาลจ าเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถในการใช้
ทักษะทางปัญญา ทั้งการสืบค้น การคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณในการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อวางแผนให้การ
พยาบาลและปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จ าเป็นต้องอาศัยเวลาในสั่งสมประสบการณ์ในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ร่วมกับการฝึกฝนความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติการพยาบาล จึงอาจท าให้ผู้ใช้บัณฑิต
ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งคณะฯ ควรมีการด าเนินมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมการปรับตัว การคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตให้ครบ 6 ด้านอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  และทักษะ
คอมพิวเตอร์ ดังค ากล่าวของบัณฑิตที่ว่า “อยากให้มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมด้านการพูด อ่าน และเขียน
ภาษาต่างประเทศ วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่สังคมอาเซียนต้องการเป็นอย่างมาก” “การจัดอบรมเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี” และสอดคล้องกับค ากล่าวของผู้ใช้บัณฑิตที่ว่า “ควรเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญตาม
สาขาวิชา และทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน” “ทักษะด้านการสื่อสาร อาจยังไม่กล้า 
เด็กไทยชอบเรียน grammar แต่ยังไม่สามารถในการสื่อสารเท่าที่ควร” “อยากให้เน้นด้านการวิจัย การศึกษา
ค้นคว้าความรู้สม่ าเสมอ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการน าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่ประสิทธิภาพ” “ควรมี 
การพัฒนางานด้านการวิจัย และนวัตกรรม ส่วนใหญ่นักศึกษาที่จบมายังไม่สามารถท างานวิจัยได้ ควรมีการคิด  
ต่อยอดได้ ควรเน้นนวัตกรรม”  ดังนั้นการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปควรการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ด้านอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไป 

ข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาคร้ังนี้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ้

1.1 ปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตร รายวิชาและเนื้อหาให้มีความเหมาะสมตามบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  

1.2 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 6 ด้านอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ
การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม
และงานวิจัย 

1.2 ปรับปรุงปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนในด้านต่าง ๆ ให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพ 
1.3 ปรับแผนการศึกษาให้จัดรายวิชาที่เรียงล าดับความส าคัญง่ายต่อการเรียนรู้ 
1.4 พัฒนาบุคลากรอาจารย์ประจ าให้มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพและ

คุณวุฒิให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตและการสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบอาชีพ 
 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 

  2.1 ควรจะมีการพิจารณาประเมินผลความพึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑติภายหลังการท างาน 1 ปีแรก เพื่อ
เปรียบเทียบผลปฏบิัติงานของบณัฑิต 
  2.2  การประเมินหลักสูตรในแต่ละองค์ประกอบตามรูปแบบการประเมิน ควรออกแบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (stakeholder) ในแต่ละประเดน็อย่างครบถ้วนเพื่อให้ได้ข้อมูลหลากหลายมิติมากข้ึน  



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

 
 

426 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551).  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา

ลาดพร้าว.    
จารุณี วารหัส พิมพา กายประสทิธิ์และเทิดศักดิ์ น าเจริญ.  (2550).  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอบประเมินความรู้ผู้

ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบอาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชัน้หนึ่ง ครั้งที่ 1/2549 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา.  รายงานวิจัย.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
สงขลา.   

งานบริการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  (2561).  สรุปจ านวนและร้อยละผลการสอบ
ความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ ชัน้หนึง่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.  ค้นเมื่อ 29 มีนาคม 
2561, จาก http://www.ubu.ac.th/web/nueducation 

นวลอนงค์ บุญฤทธิ์พงศ์.  (2539).  การประเมินหลักสูตรประกาศนียบตัรระดับตน้ กระทรวงสาธารณสุข.  ปริญญา
นิพนธ์ การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาหลักสตูร บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ปริญญา แร่ทอง และธีรนุช ห้านิรัติศัย.  (2555).  ประสบการณ์การเปลี่ยนบทบาทจากนักศึกษาพยาบาลสู่การเปน็
พยาบาลวชิาชีพ.  วารสารสภาการพยาบาล, 27(2), 51-62. 

วิจารณ์ พานิช.  (2555).  วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพฯ: มลูนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. 
ศศิธร ชิดนายี และมณฑา อุดมเลิศ.  (2555).  การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545 วิทยาลัย

พยาบาลราชชนนี อุตรดิตถ์.  วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 5(1), 78-89. 
สมบัติ แสงพล พนิดา สังฆพันธ ์ยุพดี เจริญสว่าง ณฐาภพ เสชงั.  (2554).  บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น.  วารสารวิจัย มข. 16(1), 
83-93. 

อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ วิลาพนัย์ อุรบุญนวลชาต และวิสูตร โพธิ์เงิน.  
(2556).  การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาวชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร.  รายงานวิจัย.  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร.   

อรุณรัตน์ คันธา.  (2557).  ผลกระทบและทางออกของการขาดแคลนก าลงัคนทางการพยาบาลในประเทศไทย.  
วารสารพยาบาลศาสตร์, 32(1), 81-90. 

Stufflebeam, D.L., Madaus, G.F., & Kellaghan, T. (2000).  Evaluation models: Viewpoints on 
educational and human services evaluation.  (2nd eds.).  Boston: Kluwer Academic 
Publishers. 

 
 
  

http://www.ubu.ac.th/web/nueducation


ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

427 

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านวังดารา ต าบลวังทอง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

Ability to Activities of Daily Living of Aging in Ban-Wangdara Hospital Health Care, 
Wangtong Sub-District, Bandung District, Udon Thani Province. 

 

ฐิรพร ไพศาล1*   นัสพงษ์ กลิ่นจ าปา1   นัฐพล จ าปาเทศ1   ภัศราภรณ์ ศรศักดา1  และภิราภรณ์ จันทร์เขียว1 
Teeraporn Paisan1 Nastsaphong Klinchampa1 Nuttapol Jumpated1 Passaraporn Sornsakda1 Piraporn Chunhkeaw1  

1สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์, วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 
Community Public Health, Faculty of Science, Pitchayabundit College 

*E-mail :   pop_salat@hotmail.com   
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบประเมินความสามารถในเชิง
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันพื้นฐาน (Basic activity of daily living: ADLs) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพต าบลบ้านวังดารา ต าบลวังทอง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การสุ่ม
ตัวอย่างแบบจัดชั้นอย่างเป็นสัดส่วน (Proportional stratified random sampling) จับฉลากแบบง่ายตามรายชื่อ
ประชากรผู้สูงอายุในหมู่บ้านนั้นๆ จ านวน 365 คน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 
วิเคราะห์ข้อมูล หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด  ผลการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ดี  ร้อยละ 93.3 กลุ่มที่มีปัญหาการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ 
ไม่สะดวก มีร้อยละ 5.1 และกลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เลย มีร้อยละ 1.3 ส าหรับปัญหาในการด าเนิน
กิจวัตรประจ าวัน พบว่าผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการล้างหน้า  หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด และการ
อาบน้ า ร้อยละ 5.2 การรับประทานอาหารเมื่อเตรียมส ารับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้าส่วนใหญ่ท าได้ แต่ต้องมีคนช่วย 
ร้อยละ 6.0 และไม่สามารถท าได้ ร้อยละ 1.4 การใช้ห้องน้ าช่วยตัวเองได้บ้าง ร้อยละ 8.2 ช่วยตัวเองไม่ได้ ร้อยละ 
2.7 การสวมใส่เสื้อผ้า ช่วยตัวเองได้บ้าง ร้อยละ 8.2 ต้องมีคนสวมใส่ให้ ร้อยละ 2.5 การขึ้นลงบันใด 1 ชั้นต้องการ
คนช่วย ร้อยละ 8.2 ไม่สามารถท าได้ ร้อยละ 4.9 การกลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมากลั้นได้บ้าง 
ร้อยละ 15.3 และกลั้นไม่ได้ ร้อยละ 4.9 การลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี ผู้สูงอายุต้องการความ
ช่วยเหลือบ้างร้อยละ 6.0 ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก ร้อยละ 1.9 ไม่สามารถท าได้  ร้อยละ 2.7  
การเคลื่อนไหวภายในห้องหรือบ้าน ผู้สูงอายุเดินหรือเคลื่อนไหวโดยที่มีคนช่วย ร้อยละ 6.0 ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเอง
ให้เคลื่อนที่ได้เอง ร้อยละ 0.5 และเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้เลย ร้อยละ 0.8 ซึ่งสามารถน าผลการศึกษาคร้ังนี้ใช้วางแผน
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดูแลตนเองเพิ่มขึ้น ด้วยการส่งเสริมทักษะการดูแลช่วยเหลือที่ถูกต้องส าหรับผู้ดูแลหรือสมาชิก 
ในครอบครัว 
 
ค าส าคัญ  : ผู้สูงอายุ  ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน   

 
Abstract 

  This study was a survey research. The data were gathered by questionnaire and Barthel 
ADL index. The participants consisted in ban-wangdara hospital health care, wangtong sub-district, 
bandung district, udon thani province. Proportional stratified random sampling Split into villages 
Simple random from the population. The subject comprised 365 samples. Data is collected during 
January to May 2018. The data were analyzed by descriptive statistics include frequency percentage 
mean standard deviation minimum and maximum values. The results found the ability to activities 
of daily living of aging people had normal daily activity ability at 93.3 percent is not easy 5.1 
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percent and can’t perform daily activity 1.3 percent. For the problem activity of daily living the 
findings are aging people need help in regard to the hair comb, brush teeth, shave and shower 
5.2 percent. Eating when preparing the table most of the time but need help 6.0 percent and 
can’t help myself 1.4 percent. Bathroom use help yourself 8.2 percent and can’t help 
myself 2.7 percent. Wearing clothes Help yourself 8.2 percent, must have someone to wear 
2.5 percent. Climb up the stairs 1 floor need help myself 8.2 percent and can’t do it 4.9 
percent. Tolerant defecate in 1 week have some 15.3 percent and can’t tolerant 4.9 percent. 
Sitting out of bed or from bed to chair aging need some help 6.0 percent, need help a lot 1.9 
percent and can’t do it 2.7 percent. Movement in the room or house aging walking or moving 
with someone help 6.0 percent, need to use a wheelchair to help themselves 0.5 percent and 
can’t move wheelchair 0.8 percent.
   The results of this study can be used plan to promote the aging can live happily and 
assistance increase self-care. It also promotes skills correct self-care valid for the caregiver's 
seniors or family members. 

Keywords:  Aging,  Activity of Daily Living : ADLs 

บทน า 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสาธารณสุขท าให้มนุษย์มีโอกาสอยู่รอด และมีอายุยืนยาวขึ้น  

ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกองค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่าประเทศใดมีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปี 
มากกว่าร้อยละ 20 และสังคมสูงอายุเป็นประเด็นของประชากรของประเทศถือว่าก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุตามนโยบาย
ส าคัญที่ได้รับความสนใจ  ทั้งในระดับชาติและระดับโลก เพราะมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง อาทิเช่น ภาระค่าใช้จ่าย 
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุปัญหาด้านสังคม ปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู้สังคมผู้สูงอายุ 
(Aging society) โดยพบว่าในปี พ.ศ. 2559 มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปี เท่ากับร้อยละ 16.50 ของประชากร
ทั้งหมด และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 19.12 ในปี พ.ศ. 2563 และร้อยละ 26.56 ในปี พ.ศ. 2573. (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ UNFPA อ้างถึงใน Health at a glance Thailand, 2559)  

สถานการณ์ด้านประชากรดังกล่าว ส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของผู้สูงอายุต่อค่าใช้จ่าย 
ด้านสุขภาพของประเทศที่เพิ่มข้ึน อาทิ ค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลในปี พ.ศ. 2552 คิดเป็นร้อยละ 29 ต่อมา
ในปี 2558 เพิ่มเป็นร้อยละ 31 ตามมาด้วยประเด็นท้าทายต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหลายประการไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาด้านสังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่า แนวโน้มของผู้สูงอายุที่ต้องอยู่คนเดียวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ. 
2537 เป็นร้อยละ 6.3, 7.7, 8.6 และร้อยละ 8.7 ในปี พ.ศ. 2545, 2550, 2554 และ2557 ตามล าดับจากปัญหา
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ: อ้างถึงใน Heath at a glance 
Thailand 2559) รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพที่ถดถอยลงตามวัย การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และการอยู่ใน
ภาวะทุพพลภาพหรือมีข้อจ ากัดในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน และการตกอยู่ในภาวะความยากจนในสัดส่วน  
ที่สูงกว่าประชากรวัยอ่ืน ดังนั้น ผู้อยู่ในวัยแรงงานจะต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น หากทุกภาคส่วนไม่ให้ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์นี้ 
อย่างจริงจัง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2550) 

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมถ้าผู้สูงอายุมีความสามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน อาทิ การรับประทานอาหาร การเคลื่อนไหว การขับถ่าย เป็นต้น จะท าให้ผู้ สูงอายุสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขหากไม่สามารถดูแลตนเองได้จ าเป็นจะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้ความสามารถ
ในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการวางแผนชีวิตที่ดี เพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้เป็น “ผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชรา



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 | 12-13 กรกฎาคม 2561 

 
 

429 

อย่างมีศักดิ์ศรี”แบบคัดกรองประกอบกิจวัตรประจ าวัน (Activity of daily living: ADL) เป็นเครื่องมือประเมิน
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุบ่งบอกถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ได้แก่ การรับประทานอาหาร  
การล้างหน้า (หวีผม แปลงฟัน โกนหนวด) การลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี ก ารใช้ห้องสุขา  
การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน การสวมใส่เสื้อผ้า การขึ้นลงบันได การอาบน้ า การกลั้นการถ่ายอุจจาระ และการ
กลั้นปัสสาวะ และหากผู้สูงอายุยังคงสามารถปฎิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเองแสดงว่ายังคงมีสุขภาพดี 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2554)  
 เขตสุขภาพที่ 8 จังหวัดที่มีจ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากเป็นอันดับที่ 1 คือ 
จังหวัดอุดรธานี จ านวน 200,821 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.49 อันดับที่ 2 คือจังหวัดสกลนคร จ านวน 138,711 
คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.02 อันดับที่ 3 คือ จังหวัดเลย จ านวน 96,866 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.20 
ส าหรับต าบลวังทองเป็น 1 ใน 18 ต าบลของอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีหมู่บ้านจ านวน 9 หมู่บ้าน ประชากร
อาศัยอยู่ จ านวน 5,376 คน ในจ านวนนี้มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 784 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.58  
ของประชากรในพื้นที่และเนื่องจากปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนทุกปี ในปี 2561 อ าเภอบ้านดุงยังขาด การได้รับการคัด
กรอง 724 คน คิดเป็นร้อยละ 95.40 ซึ่งมีผู้สูงอายุติดเตียง จ านวน 85 คน เป็นอันดับ 3 รองจาก กุมภวาปี และ
อ าเภอเมือง และมีผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการคัดกรองรวมทั้งสิ้นจ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 11.37 (กระทรวง
สาธารณสุข, 2561) 
 ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุรวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุในต าบลวังทองอ าเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนที่จะสามารถเกิดประโยชน์ในการก าหนดนโยบายวางแผนจัดระบบสนับสนุนการ
ให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุต่อหน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านภาระค่าใช้จ่าย ปัญหา
ด้านสังคมและปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุต่อไป 
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รูปแบบการวิจัย: การวิจัยนี้เปน็การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ประชากรที่ศึกษา : กลุ่มประชากรในการศึกษานี้คือ ผู้สูงอายุทั้งเพศหญิง และเพศชายที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้างวังดารา  จ านวน 784 คน (ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูล 
ด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health data center : HDC) (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง
สาธารณสุข, 2561)  

ตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง: ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างในกรณี 
ทราบประชากรแน่ชัด ซึ่งเวนน์ ดับบลิว. แดเนียล (Wayne W. Daniel, 1995 อ้างถึงใน อรุณ จิรวัฒน์กุล, 2548)  
ได้น าเสนอโดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้  

n =
NZα/2

2 σ2

e2(N − 1) + Zα/2
2 σ2

 

 

n =
784(1.962)(0.612)

0.052(784 − 1) + (1.962)(0.612)
 

n =  330.8856171926 
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ได้ขนาดตัวอย่างส าหรับการวิจัยอย่างน้อย 331 คน ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสูญหายของข้อมูลผู้วิจัย 
จึงท าการเก็บเพิ่มอีกร้อยละ 10 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยในครั้งนี้จึงเท่ากับ 365 คน และท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบจัดชั้นอย่างเป็นสดัส่วน (Proportional stratified random sampling) จับฉลากแบบง่ายตามรายชื่อประชากร
ผู้สูงอายุในหมู่บ้านนั้นๆ ให้ได้จ านวนตามที่ค านวณไว้คือ 365 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: ได้แก่ แบบสอบถาม ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส รายได้ ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว โรคประจ าตัว ระยะเวลาการเจ็บป่วย จ านวน 9 ข้อ ส่วนที่สอง 
เป็นแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุซึ่งแปลเป็นภาษาไทย และปรับปรุงโดย 
สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล และคณะ (2541) จาก Barthel ADL Index ของ Mahoney และ Barthel ประกอบด้วย 
ข้อค าถามจ านวน 10 ข้อ แบบประเมินมี 20 คะแนน แปลผลจ าแนกตามระดับคะแนน ดังนี้ 

 0 – 4   คะแนน  หมายถึง ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองได้ต้องการความ
ช่วยเหลือทั้งหมด เรียกว่า กลุ่มติดเตียง 

        5 – 11 คะแนน  หมายถึง สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองได้เพียงบางส่วนและ
ต้องการความช่วยจากผู้อื่นบางส่วนจึงจะสมบูรณ์ เรียกว่า กลุ่มติดบ้าน 

        12    คะแนนขึ้นไป  หมายถึง สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวนัด้วยตนเองได้ทั้งหมด เรียกว่า กลุ่ม
ติดสังคม 
 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์: ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสงูสุด 
 
ผลการวิจัย แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.6 และเพศชาย ร้อยละ 44.4 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 65-69 ปี ร้อยละ 30.1 อายุเฉลี่ย 71 ปี สถานภาพสมรส ร้อยละ 42.2 และหม้ายหรือหย่าร้าง ร้อยละ 28.5 
รายได้เฉลี่ย 3,153 บาทต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างมีรายได้พอใช้และมีเงินออม ร้อยละ 41.1 ไม่พอใช้ร้อยละ 27.1  
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 69.0 ลักษณะครอบครัว ผู้สูงอายุจะอยู่ร่วมกับคู่สมรส 
และบุตรหลานมากที่สุด ร้อยละ 41.9 รองลงมาคือ อยู่ตามล าพังกับบุตรหลานร้อยละ 38.1 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 64.4 โดยโรคที่เป็นปัญหาคือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 28.8 รองลงมาคือ โรคเบาหวาน 
และปวดหลัง ร้อยละ 23.8 และ 14.5 ตามล าดับ มีการเจ็บป่วย 1-5 ปีมากที่สุด รองลงมาคือ 5-10 ปี ร้อยละ 26.3 
และ 22.5 ตามล าดับ รายละเอียดน าเสนอดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล )n =365(  

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 162 44.4 
หญิง 203 55.6 

อายุ   
60 - 64 ปี  88 24.1 
65 - 69 ปี  110 30.1 
70 - 74 ปี  62 17.0 

75 – 79 ปี 53 14.5 
80 - 84 ปี  34 9.3 
85 - 89 ปี  16 4.4 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
90 ปีขึ้นไป  2 0.5 

ค่าเฉลี่ย )ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน(  70.08 )7.401(  
ค่ามัธยฐาน )ค่าต่ าสุด  :สูงสุด(  68.00 )60-90(  

สถานภาพสมรส   
โสด 38 10.4 
คู ่ 55 15.1 
สมรส 154 42.2 
หม้าย /หย่าร้าง  104 28.5 
แยกกันอยู่ 14 3.8 

รายได้ต่อเดือน   
ค่าเฉลี่ย (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 3,153.59 (3,340.733) 
ค่ามัธยฐาน )ค่าต่ าสุด  :สูงสุด(  1,900 (600-20,000) 

ความพอเพียงของรายได ้   
ไม่พอใช้ 99 27.1 
พอใช้มีเงินออม 151 41.1 
พอใช้ไม่มีเงินออม 115 31.5 

ระดับการศึกษา   
ไม่ได้เรียนหนังสือ 16 4.4 
ต่ ากว่าประถมศึกษา 60 16.4 
ประถมศึกษา 252 69.0 
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ปวช. 31 8.5 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0.3 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 5 1.4 
ปริญญาตรีขึ้นไป 0 0.0 

ลักษณะครอบครัว   
อยู่คนเดียว 17 4.7 
อยู่รวมกับคู่สมรส 42 11.5 
อยู่รวมกับคู่สมรส และบุตรหลาน 153 42.2 
อยู่รวมกับบุตรหลาน 139 37.8 
อยู่รวมกับญาต ิ 14 3.8 

ไม่มีโรคประจ าตัว 130 35.6 
มีโรคประจ าตัว 235 64.4 

โรคความดันโลหิตสูง 105 28.8 
โรคเบาหวาน 87 23.8 
ไขมันในเลือดสูง 32 8.8 
โรคหลอดเลือดสมอง 4 1.1 
โรคหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ 5 1.4 
อัมพาต 5 1.4 
โรคหอบหืด 28 7.7 
โรคระบบทางเดิน หายใจ )ที่ไมใ่ช่ หอบหืด(  14 3.8 
โรคสมองเสื่อม 4 1.1 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
โรคซึมเศร้า 5 1.4 
โรคทางจิตเวชอืน่ ๆ 1 0.3 
เนื้องอกชนิดร้ายแรง 0 0.0 
ปวดหลัง 53 14.5 
ปวดข้อต่อ - กระดูก )ข้อบวม กระดูกพรุน(  33 9.0 
โรคเกาต์ 21 5.8 
โรคไตวาย 8 2.2 
โรคมะเร็ง 1 0.3 
โรคกระเพาะอาหาร 33 9.0 
โรคตา )ต้อกระจก ต้อเนื้อ(  18 4.9 
โรคอ่ืน ๆ  11 3.2 

ระยะเวลาการป่วย 123 33.7 
น้อยกว่า 1 ป ี 27 7.4 
1-5 ปี 96 26.3 
5-10 ปี 82 22.5 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 37 10.1 

 ตอนที่ 2 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผูสู้งอายุ 
 2.1 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ  
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด 

ได้เอง จ านวน 346 คน (ร้อยละ94.8) ต้องการความช่วยเหลือ จ านวน 19 คน (ร้อยละ 5.2)   กลุ่มตัวอย่างสามารถ
อาบน้ าได้เอง 346 คน (ร้อยละ94.8) ต้องการความช่วยเหลือ จ านวน 19 คน (ร้อยละ 5.2) กลุ่มตัวอย่างรับประทาน
อาหารเมื่อเตรียมส ารับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้าได้เอง จ านวน 338 คน (ร้อยละ92.6) ต้องมีคนช่วย จ านวน 22 คน 
(ร้อยละ 6.0) ไม่สามารถท าได้ จ านวน 5 คน (ร้อยละ1.4) กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้ห้องน้ าเองได้ จ านวน 325 คน 
(ร้อยละ89.0) ท าได้เองบ้าง จ านวน 30 คน (ร้อยละ 8.2) ท าไม่ได้เลย จ านวน 10 คน (ร้อยละ2.7) กลุ่มตัวอย่าง
สามารถสวมใส่เสื้อผ้าเองได้ จ านวน 326 คน (ร้อยละ89.3) ท าเองได้บ้าง จ านวน 30 คน (ร้อยละ 8.2) ต้องมีคน
สวมใส่ให้ จ านวน 9 คน (ร้อยละ2.5) กลุ่มตัวอย่างสามารถขึ้นลงบันได 1 ชั้นได้เอง จ านวน 317 คน (ร้อยละ86.8) 
ต้องการคนช่วย จ านวน 30 คน (ร้อยละ 8.2) ไม่สามารถท าได้ จ านวน 18 คน (ร้อยละ4.9) กลุ่มตัวอย่างสามารถ
กลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เป็นปกติ  จ านวน 292 คน (ร้อยละ80.0) กลั้นไม่ได้บ้างครั้ง 
จ านวน 52 คน (ร้อยละ 14.2) กลั้นไม่ได้ จ านวน 21 คน (ร้อยละ5.8) กลุ่มตัวอย่างสามารถกลั้นปัสสาวะในระยะ  
1 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปกติ จ านวน 289 คน (ร้อยละ79.2) กลั้นไม่ได้บ้างครั้ง จ านวน 56 คน (ร้อยละ 15.3)  
กลั้นไม่ได้ จ านวน 18 คน (ร้อยละ4.9) กลุ่มตัวอย่างสามารถลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอี้เองได้ จ านวน 
326 คน (ร้อยละ89.3) ต้องการความช่วยเหลือ จ านวน 22 คน (ร้อยละ 6.0) ไม่สามารถท าได้ จ านวน 10 คน  
(ร้อยละ2.7) ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก จ านวน 7 คน (ร้อยละ 1.9) กลุ่มตัวอย่างสามารถเคลื่อนที่ภายในห้อง
หรือบ้านได้เอง จ านวน 337 คน (ร้อยละ92.3) ต้องมีคนช่วย จ านวน 22 คน (ร้อยละ 6.0) เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ 
จ านวน 3 คน (ร้อยละ0.8) ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 1.9) รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกความสามารถในการปฏบิัติกิจวัตรประจ าวันรายข้อ  
    (n=365) 

ความสามารถในการด าเนินกิจวตัรประจ าวัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะเวลา 24-48 ช่ัวโมงท่ีผ่านมา   

ต้องการความช่วยเหลือ 19 5.2 
ท าเองได ้ 346 94.8 

2. การอาบน้ า   
ต้องมีคนช่วยหรือท าให ้ 19 5.2 
อาบน้ าเองได ้ 346 94.8 

3. รับประทานอาหารเมื่อเตรยีมส ารับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า   
ไม่สามารถท าได ้ 5 1.4 
ท าได้แตต่้องมีคนช่วย 22 6.0 
ท าเองได ้ 338 92.6 

 

4. ใช้ห้องน้ า   
ช่วยตัวเองไม่ได ้ 10 2.7 
ท าเองได้บ้าง 30 8.2 
ช่วยตัวเองได ้ 325 89.0 

5. การสวมใสเ่สื้อผ้า   
ต้องมีคนสวมใส่ให้ 9 2.5 
ช่วยตัวเองได้บ้าง 30 8.2 
ช่วยตัวเองได ้ 326 89.3 

6. การขึ้นลงบันได 1 ช้ัน    
ไม่สามารถท าได ้ 18 4.9 
ต้องการคนช่วย 30 8.2 
ขึ้นลงได้เอง 317 86.8 

7. การกลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ 1 สัปดาห์ทีผ่่านมา    
กลั้นไมไ่ด ้ 21 5.8 
กลั้นไมไ่ด้บางครั้ง 52 14.2 
กลั้นไดเ้ป็นปกต ิ 292 80.0 

8. การกลั้นปัสสาวะในระยะ 1 สปัดาห์ที่ผ่านมา    
กลั้นไมไ่ด ้ 21 5.8 
กลั้นไมไ่ด้บางครั้ง 52 14.2 
กลั้นไดเ้ป็นปกต ิ 292 80.0 

9. ลุกนั่งจากท่ีนอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอ้ี   
ไม่สามารถท าได ้ 10 2.7 
ต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก 7 1.9 
ต้องการความช่วยเหลือบ้าง 22 6.0 
ท าเองได ้ 326 89.3 

10. การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน   
เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได ้ 3 0.8 
ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง 2 0.5 
เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วย 22 6.0 
เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง 337 92.3 
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2.2 ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ (ภาพรวม) 
ในภาพรวม ผู้สูงอายุมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.58 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน หมายถึง ผู้สูงอายุ

ส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตัวเอง เมื่อพิจารณาแยกตามระดับคะแนนแล้วพบว่า ผู้สูงอายุ 
ส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองได้ทั้งหมด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม 
จ านวน 341 คน (ร้อยละ 93.4) รองลงมาคือ กลุ่มที่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองได้เพียงบางส่วนและ
ต้องการความช่วยจากผู้อ่ืนบางส่วนจึงจะสมบูรณ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากลุ่มติดบ้าน จ านวน 19 คน (ร้อยละ 
5.2) และกลุ่มที่ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเองได้ต้องการความช่วยเหลือทั้งหมด หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่ากลุ่มติดเตียง จ านวน 5 คน (ร้อยละ 1.4) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ภาพรวม  
                (n=365) 

กลุ่มติดเตียง  (0-4 คะแนน) 5 1.4 
กลุ่มติดบ้าน   (5-11 คะแนน) 19 5.2 
กลุ่มติดสังคม  (12 คะแนน ขึ้นไป) 341 93.4 

ค่าเฉลี่ย )ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(         18.58 )3.31(  
     ค่าสูงสุด : ต่ าสุด       )0-20(  

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 สรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ ได้ดงันี้   

  กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 55.6) และเพศชาย (ร้อยละ 44.4) ส่วนใหญ่ 
มีอายุระหว่าง 65-69 ปี (ร้อยละ 30.1) รายได้เฉลี่ย 3,153 บาทต่อเดือน ซึ่งส่วนใหญ่พอใช้ (ร้อยละ 72.9) และ 
มีเงินออม (ร้อยละ 41.1) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ กนกวรรณ สิทธิวิรัชธรรม และศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ 
(2558) ซึ่งศึกษาความสามารถในการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่มีอายุ 60-69 ปี ร้อยละ 41.9 ซึ่งเป็นวัยที่ยังคงสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี และมีรายได้เพียงพอในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันร้อยละ 71.5 การศึกษาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุในเขต
รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังดาราครั้งนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจ าตัวร้อยละ 64.4  
โดยโรคที่เป็นปัญหาคือ โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 28.8) รองลงมาคือ โรคเบาหวาน และปวดหลัง (ร้อยละ 
23.8, 14.5 ตามล าดับ) ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการเจ็บป่วยอยู่ระหว่าง 1-5 ปี รองลงมาคือ 5-10 ปี (ร้อยละ 26.3, 
22.5 ตามล าดับ) สอดคล้องกับการศึกษาของนงนุช แย้มวงษ์ (2557) ซึ่งศึกษาคุณภาพชีวิต และความสามารถ 
ในการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุที่มารับบริการในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็ จพระเทพฯ จังหวัด
นครนายก พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 74.7 มีโรคประจ าตัวอย่างน้อย 1 โรค ในจ านวนผู้ที่มีโรคประจ าตัวพบว่าเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 71.3, 30.6, 18.4 ตามล าดับ สามารถน าผลไปใช้ในการ
จัดบริการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุให้ถูกโรคถูกวัยดังจะเห็นได้จากกลุ่มผู้สูงอายุในการศึกษาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ
ตอนต้น ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาไม่มาก เมื่อมีการเจ็บป่วยยังคงสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้และรายได้เป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยสนับสนุนการด ารงชีวิต และศักยภาพการดูแลตนเอง 

  คะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ในภาพรวมผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสิรมสุขภาพต าบลบ้านวังดารา มีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันเท่ากับ 
18.58 ซึ่งอยู่ในกลุ่มติดสังคม หรือกลุ่มที่สามารถปฏิบัติกิจวัตประจ าวันได้ด้วยตัวเอง หรือเรียกว่ากลุ่มติดสังคม ทั้งนี้ 
อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตอนต้น ที่ยังมีสุขภาพดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
เฉลิมพล อุไรรัตน์ และคณะ (2557) ที่ศึกษาความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุในต าบล 

ความสามารถในการด าเนินกิจวัตรประจ าวัน จ านวน (คน) ร้อยละ 
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ห้วยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.10) สามารถการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันด้วยตนเองได้ทั้งหมด อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุตอนต้นที่ยังมีสุขภาพดี อีกทั้ง 
มีการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพจากชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ซึ่ งได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ห้วยขวางและได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานของชมรมผู้สูงอายุจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยขวาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของออมสิน ศิลสังวร (2555) ซึ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุขทาง
ใ จขอ งผู้ สู ง อ า ยุ  ใ น จั ง ห วั ดพิ ษณุ โ ล ก  พบว่ า  ผู้ สู ง อ า ยุ ส่ ว น ใหญ่ มี อ า ยุ ใ น ช่ ว ง วั ย สู ง อ า ยุ ต อน ต้ น  
ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ร่างกายยังมีการเปลี่ยนแปลงทางเสื่อมถอยน้อยกว่าในช่วงวัยอ่ืน ๆ ยังมีสุขภาพแข็งแรงช่วยเหลือ
ตนเองได้ดี (พึ่งพาบุคคลอื่นน้อย) เมื่อพิจารณารายข้อ จะพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้
เองในทุกกิจกรรม ได้แก่ ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด การอาบน้ า รับประทานอาหารเมื่อเตรียมส ารับไว้ให้
เรียบร้อยต่อหน้า การใช้ห้องน้ า การสวมใส่เสื้อผ้า การขึ้นลงบันได 1 ชั้น ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอี้ 
การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน ยกเว้นด้านการควบคุมการขับถ่ายได้แก่ การกลั้นปัสสาวะ และการกลั้นอุจจาระ  
ที่พบว่า มีผู้สูงอายุร้อยละ 20 ที่มีปัญหา สามารถกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระได้บ้าง และไม่ได้เลย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ กนกวรรณ สิทธิวิรัชธรรม และศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ (2558) ซึ่งศึกษาความสามารถในการ 
ท ากิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุในเขตเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า  ผู้สูงอายุสามารถท ากิจวัตรประจ าวันทั้ง  
10 ด้าน ส่วนใหญ่สามารถท ากิจวัตรประจ าวันได้เองมากกว่าร้อยละ 70 ยกเว้นด้านการควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ
ที่มีเพียงร้อยละ 46.4 ที่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถน าไปใช้สนับสนุนในการก าหนด
นโยบายวางแผนจัดระบบสนับสนุนการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ในกรณีที่ผู้สูงอายุยังสามารถปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้ดี ในส่วนของผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือนั้นก็จะต้องมีการวางแผนเพื่อเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ดูแล 
และสมาชิกในครอบครัวให้สามารถดูแลให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นเกิดความสุขสบายได้ 
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ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยโดยรอบบ่อฝังกลบขยะ  
กรณีศึกษา ชุมชนหนองแปน ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

Factors Related to the Quality of Life of People Living Around the Landfill : 
a Case Study in Nongpan Community, Pho Sai, Phibun Mangsahan District, 

Ubonratchathani Province 
 

พัจนภา  ธานี1*   และ นฤภร เรืองฤทธิ์1  
1วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

*E-mail : patnapa.w@ubu.ac.th   
 

บทคัดย่อ 
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัย 
ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยโดยรอบบ่อฝังกลบขยะ กรณีศึกษา ชุมชนหนองแปน ต าบล
โพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 101 คน ซึ่งผู้วิจัยใช้แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิตในการ
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และหาความสัมพันธ์โดยใช้ Fisher’s Exact Test ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนหนองแปน ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (p-value = 0.005)  
ซึ่งคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน อยู่ในระดับปานกลาง โดยคุณภาพชีวิต 
ด้านสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 53.5 แต่คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพกาย และด้าน
จิตใจ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 63.4, 56.4 และ 46.5 ตามล าดับ อีกทั้ง พบว่า ในชุมชนมีปัญหาความเดือดร้อน
จากกลิ่นเหม็นมูลฝอย จากสัตว์และแมลงน าโรค ร้อยละ 41.6 และ 36.6 ตามล าดับ ดังนั้น หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงและที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิ์ไทร เป็นต้น จะต้องมีการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนจากสถานที่ก าจัดมูลฝอย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชน
หนองแปน เช่น ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอย และแมลงน าโรค เป็นต้น ควรเข้ามาจัดการ ควบคุมดูแลและ
ป้องกันผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งควรมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ  : คุณภาพชีวิต  ประชาชน  บ่อฝงักลบขยะ 

 
Abstract 

  This research is a cross-sectional descriptive research. The objectives were to study the 
quality of life and the factors related to the quality of life of people living around the landfill. The 
researcher used questionnaire to measure quality of life. Descriptive statistics and Fisher's Exact 
Test were used to analyze the data with the statistical significant level at 0.05. 
  The results showed that the monthly income was correlated with the quality of life of 
people living in Nongpan community, Pho Sai, Phibun Mangsahan district. Ubonratchathani Province 
(p-value = 0 . 0 0 5 ) .  The overall quality of life of people living in Nongpan community was at the 
moderate level. The quality of life in social relationships was at a high level of 5 3 . 5 % . 
Environmental, physical and mental health were at moderate level. (63.4% , 56.4% and 46.5% , 
respectively) In addition, there were problems of smelly garbage and insects/animals-borne 
diseases at 41.6% and 36.6% respectively. The direct and responsible agencies such as Phibun 
Mangsahan Municipality have to take actions of the waste disposal sites such as the smell of solid 
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waste and insect pests, which may affect the quality of life of people living in Nongpan community. 
Municipality  could be manage, control and prevent these effects by monitoring them continuously 
for well-being of villagers.  

 
Keywords  :  Quality of Life, Population, Landfill 

 
บทน า 
 คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาประชากรของประเทศ โดยได้มุ่ งเน้นให้คน 
เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาที่พึงปรารถนา ซึ่งจะต้องท าให้ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่จึงจะท าให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งคุณภาพชีวิตที่เป็นเป้าหมายส าคัญดังกล่าวยังมีความหมายที่คลุมเครือและยังเป็น
นามธรรม แม้ว่าการเริ่มต้นของการวัดชีวิตที่ดีและการยกระดับคุณภาพชีวิตในเชิงศาสตร์จะได้รับความสนใจ  
จากสถาบันหรือองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการวางนโยบายเพื่อพัฒนาโดยพยายามพัฒนามาตรวัดและ
วิธีการวัดคุณภาพชีวิตขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล ก าหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนา  
แต่การศึกษาดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควร เนื่องจากความต้องการของมนุษย์ในแต่ละสังคมล้วนแตกต่างกัน
ตามสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ หรือคนในสังคมเดียวกันก็อาจมีความต้องการที่แตกต่างกันตามความจ าเป็น  
ของแต่ละคน ตลอดจนภายในตัวบุคคลก็อาจมีความต้องการที่แตกต่างกัน (จักรพงษ์ เกเย็น , 2554) จากข้อมูล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 พบว่า ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพ
คน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูงก่อให้เกิด
ความแตกแยก นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติยังร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว มีภาวะขยะ  
ล้นเมือง เนื่องจากขยะมูลฝอยที่มีการฝังกลบหรือน าไปก าจัดที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อร่างกาย  
ถึงร้อยละ 92.3 โดยโรคภัยที่มาจากขยะ 4 อันดับแรก ได้แก่ ท้องร่วงท้องเสีย โรคภูมิแพ้ คลื่นไส้อาเจียน และ 
ปวดศีรษะ ตามล าดับ ถึงแม้โรคที่เกิดจากขยะโดยตรงยังไม่ปรากฏให้เห็นอย่างแน่ชัด แต่จากข้อมูลการวิจัยที่ผ่านมา
มีหลักฐานยืนยันว่ากลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพโดยตรงคือ กลุ่มคนผู้รับซื้อของเก่า ซาเล้ง ผู้คุ้ยขยะ คนเก็บ
ขยะ และประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฝนตกจะมีแมลงวัน หนู และสัตว์พาหะน าโรคอ่ืนๆ  
เป็นจ านวนมาก รวมทั้งกลิ่นเหม็นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณดังกล่าว  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมตามมา เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีปริมาณขยะ
ที่จัดเก็บได้จ านวน 17 ตัน/วัน ก าจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบในสถานที่ก าจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ซึ่งมี
พื้นที่ 29 ไร่ 3 งาน ตั้งอยู่ในชุมชนหนองแปน ถนนสถิตนิมานกาล ซอย 3 ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ซึ่งชุมชนที่อยู่ใกล้สถานที่ก าจัด  
มูลฝอยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีระยะห่างประมาณ 0.5 – 1 กิโลเมตร คือ ชุมชนหนองแปน ต าบลโพธิ์ไทร 
อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีตลาดสดที่ เป็นศูนย์กลางในการ
จ าหน่ายแลกเปลี่ยน สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าการเกษตร ร่วมทั้งธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับเทคโนโลยี ห้างสรรพสินค้า 
ซึ่งธุรกิจเหล่านี้มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น และยังมีสถานีรถประจ าทาง ที่เชื่อมต่อการเดินทางไปยังอ าเภอต่างๆ 
ภายในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดที่ใกล้เคียง ท าให้มีประชาชนสัญจรไปมาจ านวนมาก เป็นการเพิ่มภาระในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยมากขึ้น รวมถึงพื้นที่ในเขตต าบลหรืออ าเภอที่อยู่ข้างเคียงอ าเภอพิบูลมังสาหารก็น าขยะมูลฝอย  
มาฝังกลบที่สถานที่ก าจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ท าให้มีปริมาณมูลฝอยที่น ามาก าจัดมีปริมาณ 
เพิ่มมากขึ้น (เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร , 2560) ประกอบกับสถิติสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล
พิบูลมังสาหาร พ.ศ. 2559 ซึ่งครอบคลุมการเข้ารับบริการของประชาชนชุมชนหนองแปน ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีประชาชนที่ป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ได้แก่  
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอ่ืนๆ คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน  
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอ่ืนๆ และโรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลันกับ
หลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลันมีจ านวน 40,173 17,189 6,895 และ 5,799 คน ตามล าดับ และโรคอ่ืนๆ  
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ทางผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง จ านวน 9,517 คน และจากสถิติสาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสร้างแก้ว ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2559 พบว่า  
มีประชากรที่ป่วยเป็นโรคที่เก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลนั
อ่ืนๆ และคออักเสบเฉียบพลันกับต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน มีจ านวน 1,141 และ 549 คน ตามล าดับ โรคอ่ืนๆ 
ทางผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง  โรคอักเสบติดเชื้อทางผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง  เยื่อบุตาอักเสบและความ
ผิดปกติของเยื่อบุตาอ่ืนๆ และโรคติดเชื้อรา มีจ านวน 184, 175, 109 และ 79 คน ตามล าดับ ซึ่งโรคเหล่านี้อาจมี
สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดจากสถานที่ก าจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารโดยอ้อม
หรืออาจมาจากสาเหตุอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก าจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และจากที่ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์ถึงปัญหาจากสถานที่ก าจัดมูลฝอยกับผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนหนองแปน พบว่า ปัญหาที่ชุมชนหนองแปนได้รับ
จากสถานที่ก าจัดมูลฝอย คือ ในช่วงฤดูฝนจะมีสัตว์น าโรคมากที่สุด คือ แมลงวัน และนาข้าวของชาวบ้านที่อยู่ใกล้
สถานที่ก าจัดมูลฝอยได้รับความเสียหาย เนื่องจากมีน้ าเสียจากกองขยะไหลลงปนเปื้อน และในช่วงฤดูแล้งชาวบ้าน
จะได้รับความเดือดร้อนคือ กลิ่นควันไฟ และเศษขี้เถ้าจากการเผาขยะ เป็นการสร้างมลพิษทางอากาศ และท าลาย
ทัศนียภาพของชุมชน จากสาเหตุดังกล่าวท าให้เกิดความเดือดร้อนต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้สถานที่ก าจัดมูลฝอย
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนหนองแปน   จาก
สถานการณ์ที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าการขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหา
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเป็นเหตุให้เกิดปัญหามลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม 
และเป็นแหล่งเพาะพันธ์แพร่เชื้อโรคของสัตว์น าโรค (ส านักนายกรัฐมนตรี , 2559) ซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อน 
ต่อผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากรายงานวิจัยที่ศึกษาคุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณบ่อขยะฝังกลบ บ้านดอนผอุง ต าบลคูเมือง อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง อีกทั้งรายได้และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณบ่อขยะฝังกลบ บ้านดอนผอุง ต าบลคูเมือง อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี (p-value = 0.027 และ 0.009) ตามล าดับ (จันทร์นิภา แสงสว่าง, 2559)  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนหนองแปนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณ
สถานที่ก าจัดมูลฝอยเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ส าหรับ
การวางแผนในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป   
 
วิธีการวิจัย 
1. รูปแบบที่ใชใ้นการศึกษา  
 รูปแบบของการศึกษางานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (cross-sectional 
descriptive research)  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุ 15 – 60 ปี ที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน ต าบล 
โพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 166 คน โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ค านวณขนาดตัวอย่าง 
โดยขนาดประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นกลุ่มประชากรขนาดเล็ก ซึ่งทราบจ านวนประชากร (N) โดยใช้สูตร
ค านวณขนาดตัวอย่างดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
              

 𝑛    = 
 

         [NZ2
∝/2 P(1-P)]  

     [e2(N-1)]+[Z2
∝/2 P(1-P)] 

𝑛    =   
 

          [(166)(1.962)] [(0.86) (1 - 0.86)]   
[(0.0432) (166 - 1)] + [(1.962)] [0.86 (1 - 0.86)]  



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์
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                            𝑛    =             100.02   ≈ 101 คน 

                ดังนั้น จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เท่ากบั 101 คน 
3. การสุ่มตัวอย่าง   
 การวิจัยคร้ังนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ซึ่งอาศัยหลักความน่าจะเป็น โดย
น ารายชื่อประชาชนที่มีอายุ 15 – 60 ปี เป็นกลุ่มตัวอย่างแล้วเขียนบ้านเลขที่ของผู้ที่มีอายุ 15 – 60 ปี ท าเป็นฉลาก
ใส่ลงไปในกล่องแล้วสุ่มโดยการจับฉลากแบบไม่ใส่คืนจนได้จ านวนขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมเพื่อเป็นขนาดตัวอย่าง  
ที่ดีในการเก็บข้อมูลงานวิจัย 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ศึกษาเป็นผู้สร้างขึ้นตามหลักเกณฑ์
การสร้างแบบสอบถามและทบทวนวรรณกรรมเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีเนื้อหาสาระอยู่ภายใต้กรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และตัวแปรที่ผู้ศึกษาต้องการศึกษา ซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนโดยแต่ละชุดมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคลของกลุ่มตัวอย่าง มีจ านวน 11 ข้อ โดยเป็นค าถามแบบเลือกตอบและ 
แบบเติมค าตอบ มีรายละเอียด ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ สถานภาพการสมรส 
ลักษณะการพักอาศัย โรคประจ าตัว ระยะเวลา  ที่อยู่อาศัย เหตุผลในการอยู่อาศัย และการคิดจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัญหาความเดือดร้อนจากมูลฝอย 
 แบบสอบถามปัญหาความเดือดร้อนจากมูลฝอยมีจ านวน 5 ข้อ โดยเป็นค าถามปลายปิด ซึ่งสามารถ
เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว ลักษณะค าถามเป็นแบบ 5 ตัวเลือก คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด  
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิต  
 แบบสอบถามวัดคุณภาพชีวิต โดยผู้วิจัยประยุกต์ใช้จาก เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก  
ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL - BREF – THAI) (สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ , 2540) มีทั้งหมด 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านสุขภาพกาย จ านวน 6 ข้อ ด้านจิตใจ จ านวน 6 ข้อ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม จ านวน 6 ข้อ  
ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 6 ข้อ และคุณภาพชีวิตโดยรวม จ านวน 2 ข้อ รวมทั้งหมด 26 ข้อ ซึ่งสามารถเลือกตอบได้
เพียงค าตอบเดียว ลักษณะค าถามเป็นแบบ 5 ตัวเลือก คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
 เครื่องมือได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พิจารณาความตรงได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( index of item 
objective congruence; IOC) มากกว่า 0.5 ทุกข้อ (ค่าที่เหมาะสม คือ 0.5 ขึ้นไป) และได้น าแบบสอบถาม 
ไปทดสอบ (try out) ประชาชนที่อาศัยอยู่บา้นดอนผอุง ต าบลคูเมือง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี (พื้นที่
ใกล้บ่อฝังกลบขยะ) โดยได้ เป็นค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตโดยรวม เท่ากับ 0.857 และเมื่อแยก
เป็นองค์ประกอบย่อยรายด้าน เป็นด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.708, 0.708, 0.753 และ 0.723 ตามล าดับ (ซึ่งค่าที่ยอมรับได้อยู่ประมาณ 0.70 ขึ้นไป) 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากน าแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จากนั้นน ามาจัดท าคู่มือ ลงรหัส 
และบันทึกผล แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ ใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ด้วย
ค่าความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
และค่าสูงสุด  ต่ าสุด (max-min)  และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้สถิติ Fisher 
Exact Test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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ผลการวิจัย 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 55.4 โดยมีอายุ

ระหว่าง 48 – 60 ปี ร้อยละ 48.6 โดยมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,000 – 5,000 บาท ร้อยละ 35.6 มีระดับ
การศึกษาสูงสุด คือ ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 63.4 รองลงมา คือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/ปวช. ร้อยละ 25.7 
กลุ่มตัวอย่างมีอาชีพเกษตรกร มากที่สุด ร้อยละ 40.6 รองลงมา คือ รับจ้างทั่ว ไป ร้อยละ 33.7 โดยมีสถานะภาพ
สมรสมากที่สุด ร้อยละ 71.3 ในส่วนของลักษณะการพักอาศัย พบว่าร้อยละ 56.4 อาศัยอยู่กับคู่สมรสและบุตร/
หลาน และกลุ่มตัวอย่างไม่มีโรคประจ าตัว อีกทั้งประชาชนมีระยะเวลาในการอยู่อาศัยมากกว่า 30 ปี ร้อยละ 46.5 
ในส่วนของเหตุผลในการอยู่อาศัย พบว่า เป็นบ้านเกิดมากที่สุด ร้อยละ 64.4 และการคิดจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืน พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างไม่เคยคิดจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืนถึง ร้อยละ 94.1 และปัญหาความเดือดร้อนจากการสอบถามความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีปัญหาความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นมูลฝอยมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 41.6 รองลงมา คือ 
ปัญหาความเดือดร้อนจากสัตว์และแมลงน าโรค ร้อยละ 36.6 และความเดือดร้อนจากน้ าเสียไหลลงแหล่งน้ า/ที่ท า
การเกษตรกรรม ร้อยละ 27.7 ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ ระดับปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนจากขยะมูลฝอยของกลุ่มตัวอย่าง (n=101) 

ปัญหาความเดือดร้อนจากขยะมูลฝอย มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

1.  ความเดือดร้อนจากสัตว์และแมลงน าโรค 
 

20 
(19.8) 

17 
(16.8) 

34 
(33.7) 

21 
(20.8) 

9 
(8.9) 

2.  ความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นมูลฝอย 18 
(17.8) 

24 
(23.8) 

32 
(31.7) 

17 
(16.8) 

10 
(9.9) 

3.  ความเดือดรอ้นจากควันไฟ/ฝุ่นละออง 10 
(9.9) 

12 
(11.9) 

46 
(45.5) 

19 
(18.8) 

14 
(13.9) 

4.  ความเดือดร้อนจากเศษขยะหล่นหรือลมพัดปลิว
เร่ียราด 

11 
(11.9) 

11 
(10.9) 

32 
(31.7) 

37 
(36.6) 

10 
(9.9) 

5.  ความเดือดร้อนจากน้ าเสียไหลลงแหล่งน้ า/ที่ท า
การเกษตรกรรม 

10 
(9.9) 

18 
(17.8) 

22 
(21.8) 

26 
(25.7) 

25 
(24.8) 

 
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี มีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 57.4 รองลงมา คือ ระดับคุณภาพชีวิต
ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 39.6 ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง (n=101)   

คุณภาพชีวิต จ านวน ร้อยละ 

ระดับสูง 40 39.6 
ระดับปานกลาง 58 57.4 

ระดับต่ า 3 3.0 
   
เมื่อพิจารณารายด้านของคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอ 
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง มากที่สุด ร้อยละ 63.4 
รองลงมา คือ ด้านสุขภาพกาย ร้อยละ 56.4 และด้านสัมพันธภาพทางสังคมมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 
53.5 ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกรายด้าน (n=101)   

ด้านคุณภาพชีวิต 
คุณภาพชีวิต 

ระดับสูง 
คุณภาพชีวิต 

ระดับปานกลาง 
คุณภาพชีวิต 

ระดับต่ า 

ด้านสุขภาพกาย 
ด้านจิตใจ 
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

41 (40.6) 
40 (39.6) 
54 (53.5) 
31 (30.7) 

57 (56.4) 
47 (46.5) 
43 (42.5) 
64 (63.4) 

3 (3.0) 
14 (13.9) 
4 (4.0) 
6 (5.9) 

 
เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน ต าบล
โพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส 
ลักษณะการพักอาศัย โรคประจ าตัว ระยะเวลาที่อยู่อาศัย เหตุผลในการอยู่อาศัย และการคิดจะย้ายไปอยู่ที่อ่ืนไม่มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต  (p-value = 0.447, 0.193, 0.164, 0.719, 0.468, 0.772, 0.163, 0.219, 0.278, 
0.099 ตามล าดับ) ยกเว้น รายได้ต่อเดือนที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.005) ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง (n=101) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ระดับคุณภาพชีวิต Fisher 

Exact 
test 

p-value 
สูง ปานกลาง ระดับต่ า 

เพศ 1.794 0.447 
ชาย 
หญิง 

15 (33.3) 28 (62.2) 2 (4.4)   
25 (44.6) 30 (53.6) 1 (1.8) 

อายุ 7.806 0.193 
15-27 ปี 
28-37 ปี 
38-47 ปี 
48-60 ปี 

4 (23.5) 
2 (25.0) 
12 (44.4) 
22 (44.9) 

11 (64.7) 
6 (75.0) 
14 (51.9) 
27 (55.1) 

2 (11.8) 
0 (0.0) 
1 (3.7) 
0 (0.0) 

   

รายได้ต่อเดือน 15.485 0.005 
น้อยกว่า 2,000  
2,000 – 5,000   
5,000 – 8,000  
มากกว่า 8,000 

8 (25.0) 
19 (52.8) 
12 (50.0) 
1 (11.1) 

24 (75.0) 
16 (44.4) 
12 (50.0) 
6 (66.7) 

0 (0.0) 
1 (2.8) 
0 (0.0) 

 2 (22.2) 

  

ระดับการศึกษา 8.757 0.164 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา    
ตอนต้น /ปวช . 
ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย/ปวส. 
ระดับปริญญาตร ี

27 (42.2) 
10 (38.5) 

 
2 (22.2) 

 
1 (50.0) 

36 (56.3) 
16 (61.5) 

 
5 (55.6) 

 
1 (50.0) 

1 (1.6)  
0 (0.0) 

 
2 (22.2) 

 
0 (0.0) 

  

อาชีพ    8.188 0.719 
ไม่ได้ท างาน 
เกษตรกร 
รับจ้างทั่วไป 
ค้าขายหรือประกอบ 
กิจการส่วนตัว 
รับราชการ 
นักเรียนหรือนักศึกษา 

7 (43.8) 
16 (39.0) 
14 (41.2) 
2 (40.0) 

 
0 (0.0) 
1 (33.3) 

9 (56.3) 
25 (61.0) 
17 (50.0) 
3 (60.0) 

 
2 (100.0) 
2 (66.7) 

0 (0.0)  
0 (0.0) 
3 (8.8) 
0 (0.0) 

 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

  

ลักษณะการพักอาศัย    5.173 0.772 
อยู่คนเดียว 
อยู่กับคู่สมรส 
อยู่กับคู่สมรสและ/บุตรหลาน 
อยู่กับญาต ิ
อยู่กับบิดา/มารดา 

5 (55.6) 
5 (29.4) 
23 (40.3) 

 
5 (33.3) 
2 (66.7) 

4 (44.4) 
12 (70.6) 
31 (54.4) 

 
10 (66.7) 
1 (33.3) 

0 (0.0) 
0 (0.0) 
3 (5.3) 

 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
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โรคประจ าตัว 
ไม่มีโรคประจ าตัว 
มีโรคประจ าตัว    

 
28 (46.7) 
12 (29.3) 

 
31 (51.7) 
27 (65.9) 

 
1 (1.7) 
2 (4.9) 

3.623 0.163 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัย 
น้อยกว่า 10 ป ี
11 – 20 ปี 
21 – 30 ปี 
มากกว่า 30 ป ี

 
4 (30.8) 
12 (48.0) 
8 (50.0) 
16 (34.0) 

 
9 (69.2) 
13 (52.0) 
6 (37.5) 
30 (63.8) 

 
0 (0.0) 
0 (0.0) 
2 (12.5) 
1 (2.1) 

7.346 0.219 

เหตุผลในการอยู่อาศัย 4.569 0.279 
บ้านเกิด 
ย้ายติดตามครอบครัว 
และญาต ิ
ย้ายมาประกอบอาชีพ 

23 (35.4) 39 (060.0) 3 (4.6)   
9 (37.5) 15 (62.5) 0 (0.0) 

8 (66.7) 4 (33.3) 0 (0.0) 
การคิดจะย้ายไปอยู่ที่อื่น 

ไม่เคยคิด 
เคยคิด    

 
40 (42.1) 
0 (0.0) 

 
52 (54.7) 
6 (100.0) 

 
3 (3.2) 
0 (0.0) 

4.749 0.099 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอ  พิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 101 คน ผลการศึกษาผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้ 
 1. ระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง 
 ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัด
อุบลราชธานี โดยรวมแล้วมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อมาวสี บัวทองจันทร์ 
(2550) ที่ศึกษา ผลกระทบของการก าจัดขยะมูลฝอยจากสถานที่ก าจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง พบว่า หัวหน้าครัวเรือนเห็นว่าการก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
มีผลกระทบของการต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก าจัดขยะโดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง เนื่องมาจากหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ท างานนอกพื้นที่ห่างไกลจากสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักและสอดคล้องกับงานวิจัยของจันทร์นิภา แสงสว่าง 
(2559) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณบ่อขยะฝังกลบ บ้านดอนผอุง ต าบลคูเมือง อ าเภอ
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วน 
ขององค์ประกอบรายด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และ
สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่จะมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้มีเพียงด้านเดียวที่อยู่ในระดับสูง คือ ด้าน
สัมพันธภาพทางสังคม เนื่องจากชาวบ้านมีความรู้สึกอยากย้ายออกจากชุมชนนอ้ยที่สุด    ร้อยละ 53.5 และมีปัญหา
ความขัดแย้งกับหน่วยงานที่รับผิดชอบสถานที่ก าจัดมูลฝอยน้อยที่สุด ร้อยละ 41.6 โดยมีความพึงพอใจ 
การช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เก่ียวอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 38.6 สอดคล้องกับการศึกษาของจอห์น ดี มิลเลท 
(John D. Millett อ้างถึงใน มาลัย โห้ประเสริฐ, 2557 ( ได้อธิบายว่า ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการ
สาธารณะ หรือความสามารถในการที่จะพิจารณาว่าบริการสาธารณะนั้น จะเป็นที่พึงพอใจหรือไม่ก็ให้พิจารณาได้
จากการให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
กันในแง่ของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชน จะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจก
บุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกัน แตป่ัญหาความเดือดร้อนจากขยะมูลฝอยที่สอบถามความคิดเห็นจากกลุม่
ตัวอย่าง พบว่า มีปัญหาความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นมูลฝอยมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 41.6 รองลงมา คือ ปัญหา
ความเดือดร้อนจากสัตว์และแมลงน าโรค ร้อยละ 36.6 และความเดือดร้อนจากน้ าเสียไหลลงแหล่งน้ า/ที่ท าการ
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เกษตรกรรม ร้อยละ 27.7 ถึงแม้คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนใกล้สถานที่ก าจัดมูลฝอย จะได้รับ
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอยู่ในระดับปานกลาง ก็จ าเป็นต้องมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือน
ร้อนที่ประชาชนชุมชนหนองแปนได้รับจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เช่น ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอย และ
แมลงน าโรค เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและที่เก่ียวข้องควรเข้ามาจัดการ ควบคุมดูแล และป้องกัน
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งควรมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ดังรายงานของ นคร กาเหย็ม (2553) ที่ได้
ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการมูลฝอย ต าบลท่าพระ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า  ประชาชน 
มีอัตราการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยที่ไม่ถูกสุขลักษณะท า ให้ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพทางกาย ได้แก่ เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคผิวหนัง /ผิวหนังอักเสบ รวมถึง
ประชาชนมีความวิตกกังวลกับปัญหาความสกปรกของระบบการจัดการมูลฝอย ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนมากถึง ร้อยละ 58.9 นอกจากนี้ยังเกิดผลกระทบทางสุขภาพเชิงลบ ได้แก่ สถานที่ฝังกลบมูลฝอยท าให้
เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจในชุมชน ในขณะที่ จิราภรณ์ 
หลาบค าและคณะ (2559) ที่ได้ท าการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชนที่อยู่รอบสถานที่ฝังกลบมูลฝอย
เทศบาลเมืองวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ประชาชนได้รับผลกระทบสุขภาพทางร่างกายเชิงลบ
ค่อนข้างมาก คือ มีประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและควันไฟจากเตาเผาขยะติดเชื้อ ร้อยละ 46.8 สถานที่
ฝังกลบมูลฝอยเป็นแหล่งก าเนิดสัตว์น าโรคที่เป็นสาเหตุของโรคติดต่อ ร้อยละ 40.4 ประชาชนได้กลิ่นเหม็นจาก 
มูลฝอย ร้อยละ 39.7 ส าหรับผลกระทบทางจิตเชิงลบ คือ ประชาชนมีความกังวลต่อการใช้น้ าผิวดินและน้ าบาดาล
ถึงร้อยละ 77.3 และ 71.6 ตามล าดับ กังวลใจกับการตั้งบ้านเรือนใกล้กับสถานที่ฝังกลบมูลฝอย ร้อยละ 72.3 
ผลกระทบทางสังคมเชิงลบ คือ เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับเทศบาล ร้อยละ 26.3 และชุมชนอ่ืนรังเกียจ  
ร้อยละ 24.1 เป็นต้น 
 2. ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน 
ต าบลโพธิ์ไทร อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.005) เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่าง มีรายได้อยู่ระหว่าง 2,000 – 5,000 เพราะรายได้เป็นแหล่งที่มาของเงินเพื่อใช้ในการด ารงชีพ หากมี
รายได้ดี ก็จะน าไปสู่ความสามารถในการตอบสนองความต้องการด้านอ่ืนๆ ตามไปได้ด้วย โดยช่วยในการลดภาระ
ของครอบครัวและจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมา ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกร และมีอาชีพ
รองลงมา เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคงและมีรายได้ไม่แน่นอนส่งผลต่อสภาพจิตใจเป็นไป
ในทางลบ (กรมสุขภาพจิต, 2554) สอดคล้องกับงานวิจัยของ จันทร์นิภา แสงสว่าง (2559) ที่ศึกษา คุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณบ่อขยะฝังกลบ บ้านดอนผอุง ต าบลคูเมือง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า รายได้และอาชีพ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้
บริเวณบ่อขยะฝังกลบ บ้านดอนผอุง ต าบล คูเมือง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.027 และ 0.009) ตามล าดับ  
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ประโยชน ์
 หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิ์ไทร 
เป็นต้น มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนจากสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนหนองแปน เช่น ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะมูลฝอย และแมลงน าโรค เป็นต้น ควรเข้า
มาจัดการควบคุมดูแล และป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งควรมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะเป็น
การส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่โดยรอบบริเวณหลุมฝังกลบขยะ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษา
พยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่  2 
ที่ขึ้นฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ านวน 76 คน 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามลักษณะทั่วไป แบบสอบถามความเครียด  แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด 
และแบบสอบถามการเผชิญความเครียด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เปรียบเทียบความแตกต่างตามตัวแปร โดยการทดสอบความแปรปรวน หากการทดสอบพบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ นิวแมน -คูลล์ (Newman-Keuls 
Method) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ของเพียร์สัน )Pearson Product moment 
correlation corefficient= x ) ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาพยาบาลมีความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (
1.02, S.D. = 0.48) ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษา โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 3.48 = x ), S.D. 
= 0.51)  และพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลกับการเผชิญความเครียดของนักศึกษา
พยาบาลมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
               ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดการกับความเครียดและน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลต่อไป 

  
ค าส าคัญ  : นักศึกษาพยาบาล ความเครียดและการเผชิญความเครียด   
 

Abstract 
    This description research purposed to study stress factors of nursing and coping strategies 
of Nursing student during clinical nursing practice. The sample group were 76 nursing students at 
faculty of Nursing in Rajabhat Chaiyaphum University. The research instruments used in data 
collection comprised 4 sets:a general guestionnaire, concerning stress and streaa factors. Data were 
analyzed by using percentage, mean and standard deviation, Mutiple comparisons ware studies by 
Newman-Keuls Method and Pearson Product moment correlation coefficient.The results were as 
follow: nursing students perceived stress during practicing overall were moderate level = 1.02, x )
S.D. = 0.48).Stress factors effect to stress during practicing overall were moderate level  = x )
3.48,S.D.= 0.51) and The result of research Factors  that Influencing on stress and Coping strategies  
of  Nursing  student  was positively related )p<.01( 
                The result in this study serve as data base information to develop stress management 
program and apply to prepare the readiness of nursing students practice. 
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บทน า 
 ประเทศไทยให้ความส าคัญในการผลิตบุคลากรด้านสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 
เนื่องจากเป็นก าลังส าคัญในการดูแลสุขภาพให้แก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด จากการ
ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาเก่ียวกับวิธีการ
สอนยุคใหม่ มีการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ )กมลรัตน์  เทอร์เนอร์และคณะ, 2559(  โดยการเน้นให้ผู้เรียน 
เป็นศูนย์กลางส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการสอนที่หลากหลาย และน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้  
ในวิธีการเรียนการสอนและเป็นการสร้างทรัพยากรให้มีคุณภาพ มีความสมดุลรอบด้านทั้งในด้านวิชาการ ความคิด
ความสามารถ มีทักษะสูง มีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความดีงาม มีมีจิตสาธารณะความรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวม และเป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ สามารถให้การดูแลผู้ใช้บริการ ตอบสนองความต้องการ  
ของสังคม   โดยมีการจัดการเรียนการสอนการพยาบาลที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงและสามารถปฏิบัติได้เมื่อเจอสถานการณ์ที่เป็นจริง ดังนั้นการศึกษาภาคปฏิบัติ
จึงเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์และพัฒนาทักษะต่างๆให้เกิดกับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ประกอบกับนักศึกษา
พยาบาลเป็นวัยที่มีพัฒนาการเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้นหรือเป็นช่วงวัยของการเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
ซึ่งเป็นวัยที่มีความเปราะบางไม่มั่นคงทางจิตใจ อ่อนไหวง่าย ประกอบกับเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มีความเป็นตัวของ
ตัวเอง คิดเร็ว ท าเร็ว มีความมั่นใจในตนเอง ชอบความท้าทาย นิยมสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย )เยาวลักษณ์ โพ
ธิดารา, 2554   (ชาชีพการพยาบาลที่ อาจต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทั้งในด้านเมื่อเข้ามาศึกษาในสาขาวิ
การเรียน การด าเนินชีวิตรวมถึงพัฒนาการตามวัยที่ต้องเผชิญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจ )วัลภา  ศรีบุญพิมพ์สวย
และศิริรัตน์ ศรีสุทธิพันธ์พร, 2559 ,สุมาลี จูมทองและคณะ, 2552 ( จึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหาหรือ
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ  นอกจากนั้นนักศึกษาพยาบาลจะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทาย รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลเป็น
อย่างมากต่อการศึกษาท าให้นักศึกษาเหล่านี้เกิดความเครียดได้ง่าย หากไม่สามารถปรับตัวต่อความเครียดได้จะ
น ามาซึ่งปัญหาสุขภาพและส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ได้   เป็นต้น  
  ในการจัดเรียนการสอนทางการพยาบาลเป็นการเรียนที่หนักทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ซึ่งการเรียน  
การสอนด้านวิชาชีพการพยาบาลเป็นการเรียนมีเนื้อหาที่อัดแน่นและยากสลับซับซ้อน ต้องมีความรับผิดชอบสูง  
ซึ่งอาจท าให้นักศึกษาเกิดความเครียดอาจหาทางออกหรือผ่อนคลายความเครียดได้ไม่ถูกวิธี เช่น การใช้สมาร์ทโฟน
เป็นตัวกลางในการฟังเพลง  เล่นเกมส์ คุยกับเพื่อนผ่านโลกออนไลน์ เป็นต้น  ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนของ
นักศึกษาได้ )จุฑามาศ กิติศรีและคณะ , 2560  (ประกอบการเรียนภาคปฏิบัติทางการพยาบ าลนั้นนักศึกษาจะต้อง
ได้รับการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนโดยต้องขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย  ซึ่งจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แตกต่าง
กัน ท าให้นักศึกษามีแนวโน้มวิตกกังวลและเกิดความเครียดได้สูง หรืออาจเกิดปัญหาสุขภาพจิตอ่ืนๆตามมาได้ )วลัย
พร นุชสุธรรม, 2559)  จะเห็นได้ว่านักศึกษาที่ก้าวเข้ามาสู่การศึกษาวิชาชีพพยาบาลต้องมีการปรับตัวต่อสภาพ 
การเรียน จากการศึกษาของชาบานและคณะ )Shaban ,et al, 2012 ( ยังพบว่าสาเหตุของความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาลเกิดจากการเรียนและการได้รับมอบหมายงานจากวิชาต่างๆ ทั้งจากวิชาทฤษฏีและวิชาปฏิบัติ  
ต้องรับผิดชอบชีวิตมนุษย์  รับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืน ซึ่งหากเกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติการ
พยาบาลย่อมเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้รับบริการ นอกจากนี้แล้วในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล ต้องมีการปรับตัวทั้งกับ
สถานที่ บุคลากร อาจารย์ เพื่อนนักศึกษา ผู้รับบริการ  การเจ็บป่วย และความพร้อมของนักศึกษาพยาบาล 
โดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลที่ไม่เคยขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยมาก่อนหากไม่สามารถปรับตัวสู่การฝึกภาคปฏิบัติได้  
มีพื้นฐานทางด้านอารมณ์ที่ไม่มั่นคงก็จะก่อให้เกิดความเครียดได้ หรือมีการเผชิญความเครียดไม่เหมาะสม ท าให้เกิด
ปัญหากับการเรียน  ในทางตรงกันข้ามหากนักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ มีอารมณ์มั่นคงจะสามารถปรับตัวได้
เป็นอย่างดี ก็จะมีความพอใจและสามารถปรับตัวได้ในการเรียน เป็นต้น )วลัยพร นุชสุธรรม , 2559  ( 
เนื่องจากวิชาปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน ของหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูมิ เป็นวิชาแรกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 จะต้องเริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาล ซึ่งถือเป็นประสบการตรง 
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ที่จะได้ต่อยอดองค์ความรู้   น าความรู้ไปประยุกต์ใช้บนหอผู้ป่วย จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดความเครียดได้ ทั้งนี ้
อาจเนื่องจากเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบชีวิตมนุษย์ ปัญหาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ  ประกอบกับนักศึกษาพยาบาล
ดังกล่าวยังไม่เคยขึ้นฝึกปฏิบัติหรือไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้รับบริการมาก่อน จึงอาจท าให้นักศึกษาไม่มั่นใจ  
ทั้งในด้านความรู้และทักษะ  ท าให้มีความวิตกกังวล มณฑา ลิ้มทองกุล และสุภาพ อารีย์เอ้ือ)  , 2552  (ขาดความ
มั่นใจในการปฏิบัติ วิตกกังวลกับการพยาบาล และการปฏิบัติการพยาบาลต่างๆประกอบกับต้องมีการปรับตัว  
สร้างสัมพันธภาพกับบุคลากรอ่ืนๆ ผู้รับบริการและญาติ รวมทั้งอาจารย์นิเทศหรือพยาบาลพี่เลี้ยงซึ่งแต่ละคน 
มีบุคลิกที่แตกต่าง ต้องเผชิญต่อสิ่งใหม่ๆ )มาลีวัล  เลิศสาครศิริ , 2555    (ดังนั้นการขึ้นหอผู้ป่วยครั้งแรก การคาดเดา
เหตุการณ์ต่างๆหรือตัวของนักศึกษาอาจวิตกกังวลกลัวท าได้ไม่ดี สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก็ล้วน 
เป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดได้  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญและให้ความสนใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด
และการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย และหาความสัมพันธ์ของปัจจัยของ
ความเครียดกับการเผชิญความเครียด  เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนแก้ไขปัญหาที่อาจ  
ก่อให้เกิดความเครียดและส่งเสริมให้การฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   ส่งเสริม  
การเรียนรู้ของนักศึกษา และผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สังคม มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อศึกษาความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิที่ขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย  
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิที่ขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย  
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
 
วิธีการวิจัย 
           การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยส ารวจ )Survey research  (ผลต่อความเครียดและการเผชิญเพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรเป็นนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน  คณะพยาบาล

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ปีการศึกษา 2557 จ านวน 76 คน  
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  

ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานที่หอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลชัยภูมิ โดยเลือกแบบเจาะจง จ านวน  76 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ คะแนนเฉลี่ยสะสม และค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
2. แบบสอบถามเก่ียวกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลทีฝ่กึปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย จ านวน 15 ข้อ 
3. แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ฝกึปฏิบัติบนหอผู้ป่วย 6 ด้าน คือ ด้าน

การจัดเรียนการสอนภาคปฏิบัติ  ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์นิเทศด้านสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา  ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนร่วมชั้นปี  ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ร่วมงาน 
และด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
           4. แบบสอบถามการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลทีฝ่ึกปฏิบัตบินหอผูป้่วย 6 ด้าน รวม 52 ข้อ 
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ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และหาความเชื่อมั่นด้วยการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องภายในโดยค านวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ครอนบาค  ) Cronbach’s Coefficient of Alpha ( 
ได้ 0.75 - 0.86 ตามล าดับ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           โครงการวิจัยนีไ้ด้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี ้
  1. ท าหนังสือถึงคณบดีเพื่อขออนุญาตท าการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมแบบสอบถาม 
  2. ผู้วิจัยด าเนินการพบนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2    และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม หลังจากกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย  ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับตัวอย่างจ านวน 76 คน โดยผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเอง ได้
จ านวนชุดของข้อมูลที่มีครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งสิ้น 76 ฉบับ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อย 
 2 . น าแบบสอบถามความเครียดของนักศึกษาพยาบาลปจัจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล 6 

)


x ) ด้าน และ การเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลมาหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.( 
 3. น าแบบสอบถามความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล 
และการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มาเปรียบเทียบความแตกต่างของการเผชิญความเครียดตาม 
ตัวแปร เพศ โดยการทดสอบค่าที )t-test independent) 
 4. น าแบบสอบถามความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล 
และการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล มาเปรียบเทียบความแตกต่างของการเผชิญความเครียดตามตัว
แปร คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยการทดสอบความแปรปรวน และถ้าการทดสอบพบว่ามีความแตกต่างกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ นิวแมน -คูลล์ (Newman-Keuls 
Method) 
 5. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียด ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด และการเผชิญความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาล กับความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ของเพียร์สัน )Pearson Product moment correlation 
corefficient( 
 
ผลการวิจัย 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ 
พบว่านักศึกษาพยาบาลชั้นปี 2 ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน  
คิดเป็นร้อยละ 94.75 และเป็นเพศชายจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.00 – 3.49 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 รองลงมามีคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 2.99 คิดเป็นร้อยละ 26.30 และร้อยละ 
21.10  
            2. วิเคราะห์ความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี 2 ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลบนหอผู้ป่วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง =  x )
1.02, S.D. = 0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าทุกข้ออยู่ในระดับปานกลาง ดังตาราง 1 
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและร้อยของความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล  
 

ความเครียดของนักศึกษาพยาบาล x  S.D. ความหมาย 
1. นักศึกษานอนไม่หลบัและคิดถึงแต่เรื่องการข้ึนฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย
  

1.21 0.61 ปานกลาง 

2. นักศึกษารู้สึกหงุดหงิด ร าคาญใจทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงการขึ้นฝึก
ปฏิบัติบนหอผู้ป่วย 

0.92 0.64 ปานกลาง 

3. นักศึกษาไม่อยากท าอะไรเลย เพราะรู้สึกตึงเครียด 0.94 0.67 ปานกลาง 
4. นักศึกษารู้สึกวุ่นวายใจ กลัวความผิดพลาดในขณะปฏิบตัิงาน 1.09 0.59 ปานกลาง 
5. นักศึกษารู้สึกปวดศีรษะข้างเดียว หรือปวดขมับทั้งสองข้าง มึนงง 
เวียนศีรษะ 

1.02 0.72 ปานกลาง 

6. นักศึกษารู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง 0.93 0.71 ปานกลาง 
7. นักศึกษารู้สึกไม่มีคุณค่า หมดหวัง ยอมแพ้ 0.76 0.72 ปานกลาง 
8. นักศึกษารู้สึกว่าตนเองไม่มสีมาธิขณะปฏบิัติงานหรือท ากิจกรรมการ
พยาบาล 

0.98 0.62 ปานกลาง 

9. นักศึกษารู้สึกตนเองไม่มีสมาธิขณะประชุมทางการพยาบาลหรือขณะ
ฟังการสอนในคลนิิก 

0.92 0.58 ปานกลาง 

10. นักศึกษารู้สึกอ่อนเพลียหรือเหนื่อยง่าย 1.32 0.64 ปานกลาง 
11. นักศึกษารู้สึกตกใจ ตื่นเต้นทุกครั้งที่ถูกอาจารย์ซักถาม )มือสั่น ปาก
สั่น เสียงสั่น มือเย็น ใจเต้นเร็ว( 

1.14 0.68 ปานกลาง 

12. นักศึกษาตกใจ ตื่นเต้นทุกครั้งที่ต้องเข้าปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล
  

1.17 0.61 ปานกลาง 

13. นักศึกษารู้สึกอึกอัดใจหรือเบื่อหน่ายในการขึ้นฝึกปฏิบัตงิานในแผนก
ผู้ป่วยใน 

0.89 0.74 ปานกลาง 

14. นักศึกษารู้สึกไม่มั่นใจเมื่อลงมือปฏิบัติการพยาบาลทุกครั้ง 1.18 0.62 ปานกลาง 
15. นักศึกษารู้สึกโกรธ เกลียด การขึ้นฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน 0.80 0.76 ปานกลาง 

รวม 1.02 0.48 ปานกลาง 
 

3.  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล   
พบว่าโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบัปานกลาง ( x =  3.48, S.D. = 0.51) เพื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
               ด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับดี  (= 3.84, S.D. = 0.67 x )
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อมูลการปฐมนิเทศเป็นประโยชน์ส าหรับการเตรียมความ
พร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี (= 3.94, S.D. = 0.79 x )  
    ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ อยู่ในระดับปานกลาง    เมื่อพิจารณาเป็น (= 3.24, S.D. = 0.59 x )

= 4.03, S.D x ) รายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคืออาจารย์ซักถามความรู้ของนักศึกษาขณะปฏิบตัิงานอยู่ในระดับดี
= 0.73) 
    ด้านสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 3.45=  x ), S.D = 0เมื่อ (59.

ะข้อเสนอแนะในการพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคืออาจารย์ให้โอกาสการปรึกษาปัญหาแล
= 4.01, S.D. = 0.84) x ) ปฏิบัติงานด้วยอยู่ในระดับดี  
 ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนร่วมชั้นปี อยู่ในระดับดี 3.88= x ), S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนักศึกษามีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ =4.01, S.D. x )
= 0.85)   



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

 
 

452 

 ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนร่วมงานของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง = x )
3.59, S.D. =  0.53 ( เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือนักศึกษาเคารพและให้เกียรติผู้ร่วมงานใน
การท างานร่วมกันอยู่ในระดับดี (= 4.05, S.D. = 0.81 x )    
 ด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆของนักศึกษาพยาบาล อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
 = 2.86, S.D = 1.12) x )    ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคืออุปกรณ์มีการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบอยู่ในระดับปานกลาง 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลตามตัวแปรเพศ พบว่า  
ไม่แตกต่างและพบว่าการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปี 2 ที่ขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย 
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิจ าแนกตามตัวแปรคะแนนเฉลี่ยสะสม พบว่าไม่แตกต่างกัน  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นประชากรนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จ านวน 76 คน ที่ก าลังขึ้นฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน  คิดเป็นร้อยละ 94.75 และเป็นเพศชายจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.00 – 3.49 จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40 รองลงมามีคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 2.99 คิดเป็น
ร้อยละ 26.30 และร้อยละ 21.10 ผลการศึกษาความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมณฑา ลิ้มทองกุล และสุภาพ อารีย์เอ้ือ  (2552)  
ที่พบว่าเผชิญความเครียด หรือความวิตกกังวล พบว่านักศึกษาพยาบาลมีความรู้สึกวิตกกังวลในระดับปานกลางและ
สอดคล้องกับวัลภา  ศรีบุญพิมพ์สวยและศิริรัตน์ ศรีสุทธิพันธ์พร (2559) ที่พบว่านักศึกษาพยาบาลศาสตร์ 
มีความเครียดในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับ ชุทิมา  อนันตชัยและคณะ (2553) นักศึกษาพยาบาลมีระดับ
ความเครียดในการฝึกปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับ คริสตินและคณะ (Christine.et.al., 
2009) ที่ศึกษาความเครียดและการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่ฝกึภาคปฏิบัติ พบว่านักศึกษาพยาบาล
มีความเครียดอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์( 2553) ที่พบว่านิสิตพยาบาลมีความเครียด
ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากนักศึกษาพยาบาลได้ท าความเข้าใจก่อนที่จะเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สาขาพยาบาล จึงท าให้สามารถปรับตัวต่อจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และก่อนการข้ึนฝึก
ปฏิบัตินักศึกษาพยาบาลได้ฝึกปฏิบัติทีห้องปฏิบัติการ ได้ทดลองท าในบางหัตถการ โดยมีอาจารย์คอยแนะน า มีการ
ป ฐ ม นิ เ ท ศ ก่ อ น ก า ร ขึ้ น ฝึ ก ป ฏิ บั ติ บ น ห อ ผู้ ป่ ว ย พ ร้ อ ม อ ธิ บ า ย ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ก า ร 
ฝึกปฏิบัติรวมถึงการปฏิบัติให้แก่นักศึกษาพยาบาลได้ทราบ อย่างไรก็ตามการขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาลในครั้งนี้  
เป็นคร้ังแรกของนักศึกษาอาจท าให้นักศึกษามีความไม่มั่นใจ ขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติ พบเจอสถานที่และ
อุปกรณ์ที่ไม่คุ้นชิน ผู้รับบริการที่มีปัญหาสุขภาพแตกต่างกัน เป็นต้นจึงอาจท าให้นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  
เกิดความเครียดและกลัว กังวล จึงท าให้มีความเครียดในระดับปานกลาง  เมื่ อหากพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถ
อธิบายได้ดังนี้ 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับดี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
ข้อมูลการปฐมนิเทศเป็นประโยชน์ส าหรับการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ 
นิลวรรณ  เมืองค า(2548) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล คือการปฐมนิเทศรายวิชา
รายวิชา สอดคล้องกับ  จิตรา สุขเจริญและสุวรรณา  วุฒิรณฤทธิ์ (2551) ได้ศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด
ของนักศึกษาพยาบาล คือ การปฐมนิเทศรายวิชา และพฤติกรรมการสอนของอาจารย์  
  2. ด้านพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ต่อนักศึกษาพยาบาลพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคืออาจารย์ซักถามความรู้ของนักศึกษาขณะปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ จิตรา สุขเจริญและ
สุวรรณา  วุฒิรณฤทธิ์ )2551  (ของนักศึกษาพยาบาล คือ พฤพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด ติกรรมการสอนของ
อาจารย์ 
  3. ด้านสัมพันธภาพระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาพยาบาลพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคืออาจารย์ให้โอกาสการปรึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานด้วยอยู่ในระดับดี สอดคล้อง
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กับจิตรา สุขเจริญและสุวรรณา  วุฒิรณฤทธิ์ )2551  (พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาล คือ 
สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาพยาบาลกับผู้ร่วมงาน  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการสอนของ

กศึกษาพยาบาล อาจารย์ สามารถท านายการเผชิญความเครียดทั้งด้านมุ่งแก้ปัญหาและด้านมุ้งเน้นอารมณ์ของนั
อย่างมีนัยส าค ัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ อัศวินี  นามะกันค า และคณะ )2551  (พบว่านักศึกษาเกิด
ความเครียดในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก ได้แก่ ลักษณะส่วนตัวของอาจารย์นิเทศ ลักษณะเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรบนหอผู้ป่วย  
  4. ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนร่วมชั้นปี พบว่าอยู่ในระดับดี และพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือนักศึกษามีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนอย่างสม่ าเสมอ    สอดคล้องกับสุปราณี ฉายวิจิตร )2552  (พบว่า

ด้แก่ สัมพันธภาพระหว่างปัจจัยที่ท านายความเครียดได้แก่ปัจจัยที่ท านายการเผชิญปัญหาแบบมุ้งเน้นอารมณ์ ไ
นักศึกษากับผู้ร่วมงาน   สอดคล้องกับ จิตรา  สุขเจริญและสุวรรณา  วุฒิรณฤทธิ์ )2551  (พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
เผชิญความเครียดทั้งด้านมุ่งแก้ปัญหาและด้านมุ่งเน้นอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลคือระดับชั้นปี  
 5. ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อนร่วมงานพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง และพบว่าข้อที่มีค่าเฉลีย่
สูงสุดคือนักศึกษาเคารพและให้เกียรติผู้ร่วมงานในการท างานร่วมกันอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ จิตรา  สุขเจริญ
และสุวรรณา  วุฒิรณฤทธิ์ )2551( พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเผชิญความเครียดทั้งด้านมุ่งแก้ปัญหาและด้านมุ่งเน้น
อารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลคือ เพื่อนร่วมชั้นเรียนและผู้ร่วมงาน  
 6. ด้านสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางและพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คืออุปกรณ์ 
มีการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับปาวีนและนายัส)Parveen, A,&  Inayat S. 2017 (
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินปัจจัยเกี่ยวกับความเครียดของนักศึกษาพยาบาลพบว่าสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญ  
ที่มีผลท าให้เกิดความเครียดในนักศึกษาพยาบาล และสอดคล้องกับรัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร์และจินตนา ตั้งวรพงศ์
ชัย) 2541  (พบว่า  ครียดสูงสุดคือสิ่งแวดล้อม ตามด้วยปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนปัจจัยที่ท าให้เกิดความเ
ภาคปฏิบัติ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของการเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาล ตามตัวแปร เพศ 
พบว่าไม่แตกต่างและจ าแนกตามตัวแปรคะแนนเฉลี่ยสะสม พบว่าไม่แตกต่างกัน 
 างความเครียดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด และการเผชิญความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาลกับพฤติกรรมการเผชิญความเครียด พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดของนักศึกษาพยาบาลกับ
การเผชิญความเครียดของนักศึกษาพยาบาลมีความสัมพันธ์กันในทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
แต่ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด   การเผชิญความเครียดไม่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยนี้ควรมีการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้น
ฝึกปฏิบัติโดยเฉพาะเป็นการขึ้นฝึกปฏิบัติในครั้งแรก เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ มีทักษะการปฏิบัติ ซึ่งจะ
น าไปสู่ความมั่นใจ ลดความวิตกกังวล ความเครียด  รวมถึงการหาแนวทางในการช่วยนักศึกษาพยาบาลเมื่อเกิด
ปัญหาจากการขึ้นฝึกปฏิบัติ ส่วนข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการติดตามนักศึกษาหลังมีการเตรียม
ความพร้อม และผลสัมฤทธิ์การในการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย หาแนวทางในการ  
ลดความเครียด  การพัฒนาช่องทางต่างๆเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา เป็นต้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
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  พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุร.ีวารสารกระทรวงสาธารณสุข, 26  ) 2(,128-129. 
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จิตรา สุขเจริญและสุวรรณา  วุฒิรณฤทธิ์ . )2551(. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดและการเผชิญความเครียดของ 
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ชุติมา อนนัตชัย กรองทิพย์  นาควิเชตรและเริงจิตร กลันทปุระ. )2555(. การศึกษาสาเหตุ ระดับความเครียด และ

การเผชิญความเครียดในการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. 
วารสารวชิาการ มหาวทิยาลัยวงษ์ชวลติกุล, 15-22. 

นิลวรรณ เมืองค า.)2548(. การรับรู้ความเครียด ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและการจัดการกับความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาลชัน้ปีที่ 3 ในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลบนหอผู้ป่วย.วารสาร มฉก.วิชาการ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 8)16(, 106-119. 
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บทคัดย่อ 
  พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเป็นสาเหตุส าคัญที่ส่งผลให้เกิดปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร ซึ่งส่งผลต่อทั้งต่อสังคมและประเทศชาติโดยเฉพาะในวัยรุ่น การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 324 คน ซึ่งได้มาด้วยการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน ได้แก่ Chi-Square Test และ Fisher’s Exact test ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 6.5 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 15.5 ปี 
(S.D= 1.12 ( ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในด้านปัจจัยน า 
ได้แก่ เพศ (p-value= 0.002 ( การมีคู่รัก (p-value< 0.001 ( ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (p-value= 0.001 ( ทัศนคติต่อ
การมีเพศสัมพันธ์ (p-value< 0.001(  การเคยดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์(p-value< 0.001 ( และการเที่ยวสถานเริงรมย์  
(p-value< 0.001(  ด้านปัจจัยเสริม ได้แก่ มีกลุ่มเพื่อนสนิทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้สารเสพติด (p-value 
= 0.01 ( มีกลุ่มเพื่อนสนิทเที่ยวสถานบันเทิง (p-value< 0.001 ( กลุ่มเพื่อนสนิทดูหนัง/CD/DVD โป๊ (p-value=
0.003 ( มีกลุ่มเพื่อนสนิทที่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว (p-value< 0.001 ( และการดูสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ 

(p-value = 0.022 (  ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา และหน่วยงานด้านสาธารณสุข และครอบครัว
เอง ควรมีมาตรการในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเที่ยวสถานเริงรมย์ และการเข้าถึงสื่อกระตุ้น
อารมณ์ทางเพศ อย่างเข้มงวดในกลุ่มวัยเรียน และควรส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
เช่น ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ และการเลือกคบเพื่อนทีไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 
เป็นต้น 

ค าส าคัญ : ปัจจัยเสี่ยงต่อการมเีพศสัมพันธ์   การมีเพศสัมพันธ ์ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เทศบาลนคร 
 

Abstract 
  Sexual risk behavior is an important factor which affects both society and the nation, 
especially in adolescents. Hence the purpose of this research was to investigate factors affecting 
sexual activity of high school students in Ubon Ratchathani municipality, Ubon Ratchathani 
province. The sample consisted of 324 students, who were randomly sampled. Data was collected 
using questionnaires in December 2017. Data analysis was by descriptive statistics. Inference 
statistics used are Chi-Square Test and Fisher's Exact test at a significant level of 0.05. The research 
found that 6.5 percent of the sample had sexual activity. The age to have sex for the first time 
was at 15.5 years old (S.D = 1.12). Factors related to sexual activity of high school students were 
sex (p-value = 0.002), lovers (p-value <0.001), average cumulative grade (p-value = 0.001), attitudes 



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

 
 

456 

toward sex (p-value <0.001), alcohol use (p-value <0.001) and going to clubs or bars (p-value 
<0.001). Supporting factors included a group of friends who drink alcohol or use drugs (p-value = 
0.01), go to clubs or bars (p-value = 0.001), watch a pornographic movie (CD/DVD) (p-value = 0.003), 
having previous sexual experience (p-value <0.001) and viewing sexually stimulating media (p-
value = 0.022). Therefore, relevant agencies like educational institutions, public health agencies 
and families should have strict measures in place to regulate drinking alcohol, going to nightclubs 
and access to sexually stimulating media in the school age group. They should also promote life 
skills to prevent sexually risky behaviors such as avoiding things which promote sexual arousal (e.g. 
sexually stimulating media) and to choose friends who do not have high risk sexual behavior. 

Keywords : Factors Affecting Sex, Sexual Risk,  High School Student, Municipality 
 
บทน า 
  วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ กล้าเสี่ยง กล้าลองมากขึ้นเพื่อสนองความต้องการด้านอารมณ์
ของตัวเอง อยากทดลองและอยากเรียนรู้โดยล าพัง การกระตุ้นจากฮอร์โมนเพศจะท าให้วัยรุ่นมีความรู้สึกทางเพศ  
มีความสนใจในเพศตรงข้ามและอยากมีความรักระหว่างเพศ จากอิทธิพลด้านทัศนคติในเรื่องเพศของวัยรุ่นที่
เปลี่ยนไป ประกอบกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบันที่มีส่วนยั่วยุในเรื่องเพศ เช่น การมีภาพยนตร์เกี่ยวกับการ 
ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ท าให้วัยรุ่นเกิดความอยากทดลอง อยากหาประสบการณ์ในเรื่อง
เพศสัมพันธ์กันมากขึ้น ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นแนวโน้มของปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นที่จะ  
ทวีความรุนแรงมากข้ึนตามไปด้วย  [1 ] จากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพวัยรุ่น ที่ส ารวจโดยส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
กรมอนามัย  พบว่า อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ต่อ 100,000 ประชากร 
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก  80.8  ในปี 2553 เป็นร้อยละ 443.1  ในปี 2559 นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 
ของนักเรียนหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 7.18  ในปี 255 9 กลับกันกับ
นักเรียนชายที่สัดส่วนร้อยละของนักเรียนชายที่เคยมีเพศสัมพันธ์ลดลงจากร้อยละ 28.0 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 
23.6 ในปี 255 9 อายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกคืออายุ 1 4-51  ปี และมีแนวโน้มที่จะมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ 
ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และการท าแท้งมากข้ึน โดยกลุ่มวัยที่มีการท าแท้งมากที่สุดคือ กลุ่มเด็กอายุ
ต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 26.3 มีสถานะเป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 28.6 สาเหตุในการท าแท้งมาจากปัญหาด้านการ
เรียน ที่ยังเรียนไม่จบ คิดเป็นร้อยละ 30.0 แม้ว่าจะมีการท าแห้งในอัตราที่สูง แต่อัตราการคลอดในหญิงอายุ 15- 19 
ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี  1,000 คน ในช่วงปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2559 นั้นก็ไม่ได้ลดลงตามไปด้วย  
โดยมีอัตราการคลอดเท่ากับ 47.9 , 44.8 และ 42.5 ตามล าดับ เฉพาะในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเอง มีอัตราการ
คลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ในปี 2559 อยู่ที่ 42.1 ถ้าแบ่งตามเขตสุขภาพเขต 10 จะมีอัตราคลอดอยู่ที่ 39.3 เด็ก
ที่คลอดออกมาก็มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ถึงร้อยละ 14.9 [2]  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ โรคหนอง
ใน และพบมากในกลุ่มอายุ 1 0-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.7 ในเยาวชนหญิงมีการติดโรคหนองในเทียม ร้อยละ 9.2 
เมื่อพิจารณาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยรวมแล้ว ก็ยังพบกลุ่มผู้ป่วยสูงที่สุดในกลุ่มอายุ 15-24 ปี และมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น มีอัตราป่วย 93.41 ต่อประชากรแสนคน [3]  จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันประเทศไทย
ก าลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น สัดส่วนการป่วยเกี่ยวกับโรคทางเพศสัมพันธ์นั้นมีแนวโน้ม
การป่วยในผู้ที่มีอายุน้อยลงไปทุกปี เนื่องจากนักเรียนหญิงนั้นมีการใช้ถุงยางอนามัยเพื่อการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกใน
ระดับต่ า [4] ในงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของ
วัยรุ่นในเขตเมือง พบว่า ปัจจัยน าในการส่งผลให้มีพฤติกรรมทางเพศ ได้แก่ เพศชาย ปัจจัยเอ้ือ ได้แก่ การเที่ยว
สถานที่บันเทิงและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การใช้สารเคมีกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ปัจจัยเสริม ได้แก่ สถานภาพ
สมรสของบิดามารดา และสัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศ  
ที่เสี่ยงมากขึ้น [6] โดยผลที่เกิดขึ้นเมื่อวัยรุ่นคนหนึ่งเกิดตั้งครรภ์ขึ้นนั้นจะท าให้เกิดผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว 
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และสังคมโดยรวม และเกิดผลเสียบางอย่างมีความสัมพันธ์เป็นลูกโซ่ เช่น การท าแท้ง การลาออกจากโรงเรียน
กลางคัน เป็นเหตุให้วัยรุ่นขาดความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพที่ จะท าให้เกิดรายได้เพียงพอใน
การเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ทารกที่เกิดจากแม่วัยรุ่นบางรายถูกท อดทิ้ง ไม่ได้รับการเลี้ยงดู 
ที่มีประสิทธิภาพ ขาดความอบอุ่นและความรู้สึกมั่นคงในชวีิต เมื่อทารกเติบโตขึ้นอาจท าให้เป็นเด็กมีปัญหา ก่อความ
เดือดร้อนให้กับสังคม เป็นการส่งผลกระทบจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง และเป็นผลกระทบระยะยาวของประเทศที่ต้อง
แก้ปัญหา 
  ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาและผลกระทบดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในวัยรุ่น จึงได้ท าการศึกษา
ปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานีขึ้น เพื่อให้ทราบสถานการณ์ในปัจจุบันและทราบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น 
เนื่องจากในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นั้นมีสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งของรัฐบาลและเอกชนอยู่ถึง 4 แห่ง และส่วนมากบริเวณโดยรอบของสถานศึกษาจะรายล้อมไปด้วย 
ห้างสรรพสินค้า ร้านเกม คอฟฟี่ช็อป และสถานบันเทิงต่างๆ ท าให้วัยรุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มที่ก าลังศึกษาในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงทางเพศได้มากขึ้น ประกอบกับข้อมูลการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ของจังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2555 พบว่า อัตราการตั้งครรภ์ของแม่อายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 1,000 คนเท่ากับ 46.1 และมีอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ  

15-24 ปี สูง  [5 ] ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในคร้ังนี้จะสามารถน าไปใช้ประโยชนเ์ป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมความเสี่ยงของวัยรุ่น ในวัยเรียนได้ต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 
1. รูปแบบการวิจัย  

การวิจัยในครั้งนี้เปน็การศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study( 
2. ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธกีารสุ่มตัวอย่าง 

           ประชากร คือ นักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560 ในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จาก  4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช โรงเรียนนารีนุกูล 
โรงเรียนอาเวมารีอา และโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ านวน 4,665 คน ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ดังนี้ 

                        n =
NZα/2

2  P(1−P)

[e2(N−1)]+[Zα/2
2 P(1− P)]          

 

 

n =
5,091(1.962)(0.45)(1 − 0.45)

[0.052(5,091 − 1)] + [(1.962)(0.45)(1 −  0.45)]          
 

       
                      n = 324 
  โดยค่า P แทนค่าสัดส่วนร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วทั้งชายและหญิง 
ในปี 2555 มีค่าเท่ากับ 0. 45 [7] ค านวณแล้วได้ขนาดตัวอย่าง จ านวน 324 คน จากนั้นสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
ประชากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแต่ละโรงเรียน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) 
โดยใช้หน่วยสุ่มเป็นจ านวนห้องเรียนของแต่ละโรงเรียน จนครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละโรงเรียน ดังตาราง
ที่ 1 โดยผู้วิจัยจะเข้าหาอาจารย์ประจ าชั้นที่เป็นตัวแทนห้องของแต่ละโรงเรียน เพือขอชี้แจงวัตถุประสงค์กับกลุ่ม
ตัวอย่าง เมื่อนักเรียนกรอกข้อมูลเสร็จผู้วิจัยก็ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล ก็จะให้ผู้ตอบแบสอบถามท าการ
เพิ่มเติมให้สมบูรณ ์
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ตารางที่1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ าแนกตามโรงเรียน 

โรงเรียน ประชากร(คน)* กลุ่มตัวอย่าง(คน) 
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช  1861 129 
โรงเรียนนารีนุกูล 1955 136 
โรงเรียนอาเวมารีอา 415 29 
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 434 30 

รวม 4,665 324 
        *ที่มา: ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 (2560( 
 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

          เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อมูล 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  จ านวน 13 ข้อ ส่วนที่ 
2 แบบสอบถามทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ จ านวน 10 ข้อ แบ่งเป็นค าถามเชิงบวก จ านวน 3 ข้อ และค าถามเชิงลบ 
จ านวน 7 ข้อ เป็นข้อค าถามแบบมาตราสวนประมาณค่า  ( Rating scale) ให้เลือก 5 ตัวเลือก คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้  
4 คะแนน เห็นด้วยมาก ได้ 3 คะแนน เห็นด้วยปานกลาง ได้ 2 คะแนน เห็นด้วยน้อย ได้ 1 คะแนน และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ได้ 0 คะแนน  ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 และส่วนที่ 6 เป็นแบบสอบถามปลายปิดลักษณะของค าถามเป็นแบบให้
เลือก เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 4 ข้อ การเข้าถึงสถานที่เริงรมย์ จ านวน 3 ข้อ 
ลักษณะของกลุ่มเพื่อนที่คบ จ านวน 9 ข้อ และการเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ จ านวน 7 ข้อ  
 แบบสอบถามได้ให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน พิจารณาความตรงได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence; IOC) มากกว่า 0.5 ทุกข้อ (ค่าที่เหมาะสม คือ 0.5 ขึ้นไป( และได้น าแบบสอบถามไป
ทดสอบ (Try Out) กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนนอกเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน 30 คน และน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาซ (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของข้อค าถามทัศนคติต่อการมี
เพศสัมพันธ์ เท่ากับ 0.74 

            เกณฑ์การแปลผลคะแนนเป็นระดับทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม คิดจาก
ค่าเฉลี่ยของคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม แบ่งเป็นระดับสูง ปานกลาง และต่ า ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และทดสอบปัจจัยที่เสี่ยง
ต่อการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi-Square Test และ Fisher’s Exact test (ในกรณีความถี่คาดหวังน้อยกว่า 5 
เกินกว่า 20% (ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ  74. 1 โดยมีอายุเฉลี่ย 17.0 ปี ก าลังศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 68.8  รองลงมาก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 21.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 3.09 (SD. = 0.57 ( และเมื่อแบ่งเป็นระดับมีผลการเรียน อยู่ระหว่าง 3.00 – 4.00 ร้อยละ 
53.4 นักเรียนไม่เคยมีคู่รัก/แฟน ร้อยละ 70.4 รองลงมามีคู่รัก/แฟนแล้ว ร้อยละ17. 6  
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ตารางที่ 1 จ านวน ร้อยละ คา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติต่อการมีเพศสัมพนัธ์ (n = 324( 

ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ 

เห็นด้วยมาก
ที่สุด 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยปาน

กลาง 
เห็นด้วย

น้อย 
ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นการ
แสดงออกถึงความรักที่มีต่อคู่รักของตน  

15 
(4.6( 

7 
(2.2) 

40 
(12.3( 

82 
(25.3( 

180 
(55.6( 

2) การมีเพศสัมพันธ์โดยการเก็บสะสม
แต้ม เป็นเร่ืองทีน่าชื่นชม 

10 
(3.1( 

8 
(2.5( 

14 
(4.3( 

18 
(5.6( 

274 
(84.6( 

3) การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นอุปสรรค
ในการเรียน* 

56 
(17.1( 

41 
(12.7(  

69 
(21.3( 

61 
(18.8( 

97 
(29.9( 

4) เมือ่เกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
ควรแก้ไขด้วยการไปท าแท้ง 

13 
(4.0( 

10 
(3.1( 

27 
(8.3( 

36 
(11.1( 

238 
(73.5( 

5) การมีเพศสัมพันธ์กันในวัยเรียน ถือว่าเป็น
การผูกมัดอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดี 

10 
(3.1( 

7 
(2.2( 

29 
(9.0( 

41 
(12.7( 

237 
(73.1( 

6) ผู้หญิงควรรักนวลสงวนตัว เพื่อศักดิ์ศรี
ของตนเอง* 

10 
(3.1( 

10 
(3.1( 

25 
(7.7( 

57 
(17.6( 

222 
(68.5( 

7) การป้องกันการตั้งครรภ์ ถือว่าเป็น
หน้าที่ของฝ่ายหญิงเทา่นัน้ 

10 
(3.1( 

8 
(2.5( 

23 
(7.3( 

39 
(12.0( 

244 
(75.3( 

8) เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนมผีลดีมากกว่า
ผลเสีย 

16 
(4.9( 

7 
(2.2( 

31 
(9.6( 

54 
(16.7( 

216 
(66.7( 

9) การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ส่งผลเสีย
ต่อสังคมและประเทศชาติ* 

48 
(14.8(  

62 
(19.1( 

66 
(20.4( 

57 
(17.6( 

91 
(28.1( 

10) เมื่อมีเพศสัมพันธ์ควรหลั่งนอกเพราะ
เป็นวิธีการคุมก าเนิดทีด่ีที่สุด 

28 
(8.6( 

23 
(7.1( 

46 
(14.2(  

49 
(15.1( 

178 
(54.9( 

หมายเหตุ * คือข้อค าถามเชิงบวก 

  จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ โดยนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการมี
เพศสัมพันธ์โดยการเก็บสะสมแต้ม เป็นเรื่องทีน่าชื่นชม  ร้อยละ 84.6 รองลงมาคือ การป้องกันการตั้งครรภ์ ถือว่า
เป็นหน้าที่ของฝ่ายหญิงเท่านั้น ร้อยละ 75.3 และเมื่อเกิดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ควรแก้ไขด้วยการไปท าแท้ง 
ร้อยละ 73.5 ส่วนข้อที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ การมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนเป็นอุปสรรคในการเรียน  ร้อยละ 17.3 
รองลงมาคือการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ส่งผลเสียต่อสังคมและประเทศชาติ ร้อยละ 14.8 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละ ของทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในภาพรวม (n = 324( 

ระดับทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ ช่วงคะแนน จ านวน ร้อยละ 
ระดับสูง 25.01 – 40.00 273 84.0 
ระดับปานกลาง 12.01 – 25.00 43 13.3 
ระดับต่ า 0.00 – 12.00 9 2.8 
(Mean = 31.8 , SD.= 6.4 min = 4.0 , max =40.0( 
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จากตารางที่ 2 พบวา่ นักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 31.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน เมื่อแบ่งตามเกณฑ์ที่
ก าหนดพบวา่ ทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดบัสูง ร้อยละ 84.0 รองลงมา คือ มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 13.3 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละของปัจจัยเอ้ือ (n=324( 
ข้อมูลปัจจัยเอื้อ จ านวน ร้อยละ 

รายได้ที่ได้รับ(บาท/ เดือน)   
≤ 3,000 187 57.7 
> 3,000 137 42.3 

(Median = 3,000 ,  P25=3,000 , P75 =4,000 , IQR = 1,000( 
จ านวนเงินที่ได้รับเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายหรือไม ่   

เพียงพอ 271 83.6 
ไม่เพียงพอ 53 16.4 

บุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน   
พักอยู่บ้านกับบิดาและมารดา 169 52.2 
พักอยู่บ้านกับบิดาหรือมารดา 95 29.3 
พักอยู่บ้านญาต ิ 27 8.3 
เช่าหอพัก แยกเพศชาย/หญิง 18 5.6 
เช่าหอพัก ไม่แยกเพศชาย/หญิง 15 4.6 

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
1. เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น เบียร์ สุรา สปาย 
ไวน์ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 

  

ไม่เคยดื่ม  183 56.5 
เคยดื่ม 141 43.5 

2. สาเหตุของการที่ท าให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์(n=141(   
เพื่อนชวน 56 39.7 
ต้องการหาประสบการณ ์ 48 34.0 
ผ่อนคลายความตึงเครียด 37 26.3 

3. มักดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่ (n=141(   
ที่พักของนักเรียนเอง 44 31.2 
ที่พักของเพื่อน 51 36.2 
ผับ/บาร์/คาราโอเกะ 23 16.3 
ร้านอาหาร/ร้านขายเหล้า 23 16.3 

4. หลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มักจะท ากิจกรรม (n=141(   
นอนพักผ่อน 130 92.2 
มีเพศสัมพันธ ์ 5 3.5 
ส าเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง 6 4.3 

การเข้าถึงสถานที่เริงรมย์   
1. เคยไปเที่ยวสถานเริงรมย์ (ผับ บาร์ ไนท์คลับ คาราโอเกะ ร้าน
เหล้า และสถานบริการทางเพศ) ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 

  

ไม่เคย  258 79.6 
เคย  66 20.4 

2. สาเหตุของการไปเที่ยวสถานเริงรมย์  ( n = 66(  
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ข้อมูลปัจจัยเอื้อ จ านวน ร้อยละ 
เพื่อนชวน 38 57.5 
ต้องการหาประสบการณ ์ 8 12.1 
ผ่อนคลายความตึงเครียด 20 30.3 

3. สถานเริงรมย์ที่ไปเที่ยวบ่อยที่สุด  ( n = 66(   
คาราโอเกะ 10 15.2 
ผับ/บาร์/ร้านเหล้า 56 84.8 

 จากตารางที่ 3 ปัจจัยเอ้ือในด้านข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ได้รับ (บาทต่อเดือน( พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายร้อยละ 57.7 มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 83.6 มีจ านวนเงินที่ได้รับเพียงพอ
ต่อค่าใช้จ่าย บุคคลที่พักอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบันส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่บ้านกับบิดามารดา ร้อยละ 52.2  
 ด้านการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 43.5 เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ดื่มมานานน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 2 ปี ร้อยละ 63.8  เคยดื่มเดือนละ 1 -2 วัน ร้อยละ 77.3 สาเหตุที่ท าให้นักเรียนเริ่มดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ เพราะเพื่อนชวน ต้องการหาประสบการณ์ และผ่อนคลายความตึงเครียด (ร้อยละ 39.7 , 34.0 และ 
26.3) ตามล าดับ ส่วนใหญ่สถานที่ที่นักเรียนมักดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ คือ ดื่มที่พักของเพื่อน ร้อยละ 36.2 
 ส่วนด้านส่วนการเข้าถึงสถานที่เริงรมย์ พบว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ร้อยละ 20.4 นักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายเคยไปเที่ยวสถานเริงรมย์ โดยมีนักเรียนระบุว่า เคยไปเที่ยวสถานเริงรมย์น้อยกว่าเท่ากับ 2 
ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 66.7 สาเหตุหลักที่ไปเที่ยว ร้อยละ 57.6 คือ เพื่อนชวน รองลงมาร้อยละ 30.3 คือเพื่อผ่อน
คลายความตึงเครียด สถานเริงรมย์ที่นักเรียนไปเที่ยวบ่อย อันดับแรก คือ ผับ/บาร์/ร้านเหล้า ร้อยละ 84.8 รองลงมา
คือร้านคาราโอเกะ ร้อยละ 15.2 
 
ตารางที่  4 จ านวนและร้อยละของปัจจัยเสริม (n = 324( 

ข้อมูลปัจจัยเสริม จ านวน ร้อยละ 
ลักษณะของกลุ่มเพื่อนที่คบ   
1. นักเรียนมีกลุ่มเพ่ือนสนิท   

มี 319 98.5 
ไม่มี 5 1.5 

 2. กลุ่มเพื่อนสนิทมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ เป็นต้น  ( n = 319(  
มี 198 61.1 
ไม่มี 85 26.6 
ไม่ทราบ 36 11.3 

3. กลุ่มเพื่อนสนิทมีการใช้สารเสพติด เช่น บุหรี่ ยาบ้า ยาไอซ์ เป็นต้น (n = 319(  
มี 51 16.0 
ไม่มี 229 71.8 
ไม่ทราบ 39 12.2 

4. กลุ่มเพื่อนสนิทไปเที่ยวสถานบันเทิง เช่น ผับ บาร์ ร้านอาหารที่
จ าหน่ายสุรา เป็นต้น (n = 319( 

  

มี 128 40.1 
ไม่มี 151 47.3 
ไม่ทราบ 40 12.6 

5. กลุ่มเพ่ือนสนิทมีคนที่คบในเชิงชู้สาวมากกว่า 1 คน  ( n = 319(   
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ข้อมูลปัจจัยเสริม จ านวน ร้อยละ 
มี 86 26.9 
ไม่มี 178 55.8 
ไม่ทราบ 55 17.3 

6. กลุ่มเพื่อนสนิท มีการดูหนัง/ CD/ DVD โป๊ (n = 325(   
มี 147 46.1 
ไม่มี 107 33.5 
ไม่ทราบ 65 20.4 

7. กลุ่มเพื่อนสนิทมีคนที่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว  ( n = 325(  
มี 68 21.3 
ไม่มี 160 50.2 
ไม่ทราบ 91 28.5 

8. กลุ่มเพื่อนสนิทมีคนที่ขายบริการทางเพศ  ( n = 325(   
มี 4 1.3 
ไม่มี 276 86.5 
ไม่ทราบ 39 12.2 

9. กลุ่มเพื่อนสนิท มีคนที่เคยตั้งครรภ์หรือท าให้ผู้หญิงตั้งครรภ์   ( n = 
325( 

  

มี 13 4.1 
ไม่มี 269 84.3 
ไม่ทราบ 37 11.6 

การเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ   
1. เคยดูสื่อวิดีโอ/วีซีดี/อินเตอร์เน็ต/หนังสือ ที่มีรูปโป๊ ในรอบ 6 เดือนที่
ผ่านมา 

 

ไม่เคยดู  161 49.7 
เคยดู   163 50.3 

2. อายุที่เริ่มดูสื่อที่มีรูปโป๊ ครั้งแรก (n = 163(   
 ≤14 ปี 108 66. 3 
 >14 ปี 55 33.7 

(Median =14.0 ,  P25=12.0 , P75 =15.0 , IQR = 3.0( 
3. สื่อที่อ่าน/ดู มากที่สุด (n = 163 (    

การ์ตูนโป ๊ 45 27.1 
หนังสือ/วารสาร โป ๊ 5 3. 1 
วิดีโอ/ซีดี โป ๊ 11 6. 7 
ภาพยนตร์โป ๊ 17 10. 4 
อินเทอร์เน็ตที่มีรูปหรือวิดีโอโป๊ 85 52.2 

4. สาเหตุที่ดูสื่อที่มีรปูโป๊ (n = 163(   
เพื่อนชวน 44 27. 0 
ต้องการหาประสบการณ ์ 60 36. 8 
อยากลอง 59 36. 2 

5. สถานที่ที่ ดูสื่อที่มีรูปโป๊ บ่อยครั้งมากที่สุด (n = 163(   
ที่พักของนักเรียนเอง 145 89. 0 
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ข้อมูลปัจจัยเสริม จ านวน ร้อยละ 
ที่พักของเพื่อน 10 6. 1 
ที่พักของคู่รัก 5 3. 1 
โรงเรียน 3 1.8 

6. ดูสื่อที่มีรูปโป๊ กบัใครบ่อยครั้งมากที่สุด (n = 163(   
ดูคนเดียว 134 82.2 
ดูกับเพื่อน 23 14. 1 
ดูกับคู่รัก 6 3. 7 

7. หลังจากดูสื่อที่มีรปูโป๊ มักจะท ากิจกรรมใด (n = 163(   
นอนพักผ่อน 113 69. 3 
มีเพศสัมพันธ์  4 2. 5 
ส าเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง 46 28. 2 

 จากตารางที่ 4 ปัจจัยเสริมในด้านลักษณะของกลุ่มเพื่อนที่คบ พบว่า ร้อยละ 98.5 ของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีกลุ่มเพื่อนสนิท  โดยส่วนใหญ่มีกลุ่มเพื่อนสนิทที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 62.1 รองลงมา 
มีเพื่อนสนิทที่มีการดูหนัง/ CD/ DVD โป๊ ไปเที่ยวสถานบันเทิง เช่น ผับ บาร์ ร้านอาหารที่จ าหน่าย สุรา เป็นต้น 
และมีเพื่อนสนิทที่คบในเชิงชู้สาวมากกว่า 1 คน (ร้อยละ 46.1 , 40. 1 และ 26.9 (ตามล าดับ  
 ส่วนด้านการเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ พบว่า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา นักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลายร้อยละ 50.3 เคยดูสื่อวิดีโอ/วีซีดี/อินเตอร์เน็ต/หนังสือ ที่มีรูปโป๊ ส่วนใหญ่เคยอ่าน/ดูสื่อกระตุ้นอารมณ์
ทางเพศน้อยกว่าหรือเท่า 3 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 53.4 เริ่มดูสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศครั้งแรกอายุน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 14 ปี ร้อยละ 66.3 โดยอายุน้อยที่สุดที่เร่ิมดูสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศคร้ังแรก คือ อายุ 12 ปี เม่ือแยกตาม
สื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่นิยมดูอินเทอร์เน็ตที่มีรูปหรือวิดีโอโป๊ รองลงมาการ์ตูนโป๊ และ
ภาพยนตร์โป๊ (ร้อยละ 52.2 , 27. 6 และ 10.4 (ตามล าดับ สาเหตุที่อ่าน/ดูสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศส่วนใหญ่  
ร้อยละ 36.8 เพราะต้องการหาประสบการณ์ รองลงมา เพราะอยากลอง ร้อยละ 36.1 สถานที่ที่ นักเรียนใช้ดูสื่อ
กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ดูที่ที่พักของนักเรียนเองร้อยละ 89.2 รองลงมาดูที่ที่พักของเพื่อน ร้อยละ 6.0  ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่นักเรียนดูสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศคนเดียว ร้อยละ 82.2  และหลังจากอ่าน/ดูสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ
นักเรียนจะนอนพักผ่อน รองลงมาส าเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง และมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 69.3 , 28. 2 และ 2.5 (
ตามล าดับ  

ตาราง 5 จ านวนและร้อยละของปัจจัยดา้นการมีเพศสัมพนัธ์และการป้องกันขณะมีเพศสัมพนัธ์  ( n =324( 

การมีเพศสัมพันธ์และการป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์ จ านวน ร้อยละ 
1. นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก/แฟน    

ไม่เคยมีเพศสัมพันธ ์ 303 93.5 
เคยมีเพศสัมพันธ์ 21 6.5 

2. อายุตอนที่มีเพศสัมพันธ์คร้ังแรก (n = 21(    
 ≤15 ปี 11 52.4 
 >15 ปี 10 47.6 

(Mean=15.52 ,  SD.=1.12 , min = 14.0 , max =18.0( 
3. สถานการณ์ของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก  ( n = 21(    

โดยความสมัครใจ  20 95.2 
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือถูกล่อลวง 1 4. 8 

4. การป้องกันการตั้งครรภ์หรือป้องกันการติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ (n = 21(   
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การมีเพศสัมพนัธ์และการป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์ จ านวน ร้อยละ 
มีทุกคร้ัง 14 66. 6 
มีบางครั้ง 5 23.8 
ไม่มี  1 4. 8 
จ าไมไ่ด ้ 1 4. 8 

5. วิธีการป้องกันการตั้งครรภ์หรือป้องกันการติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์  ( n = 19(   
ถุงยางอนามยั   17 89. 5 
ยาเม็ดคุมก าเนิด  2 10.5 

  
จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เคยมีเพศสัมพันธ์  
ร้อยละ 6.5 มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 15.5 ปี (S.D = 1.12( โดยส่วนใหญ่เคยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุ 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15 ปี ร้อยละ 52.4 สถานการณ์ของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกกว่าครึ่งมีเพศสัมพันธ์โดยความ
สมัครใจ ร้อยละ 95.2 และรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือถูกล่อลวง ร้อยละ 4.8 โดยร้อยละ 4.8 ไม่มีการป้องกันการตั้งครรภ์
หรือป้องกันการติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์และจ าไม่ได้ ในกลุ่มที่มีการป้องกัน พบว่า ร้อยละ  66.6 มีการป้องกัน
การตั้งครรภ์หรือป้องกันการติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง รองลงมาร้อยละ  23.8 มีการการป้องกันการ
ตั้งครรภ์หรือป้องกันการติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์บางครั้ง ตามล าดับ ส่วนวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์หรือป้องกัน
การติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่นักเรียนใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 89.5 และยาเม็ดคุมก าเนิด ร้อยละ 10.5 
 

ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน ากับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

     n=324 

ปัจจัยน า 
การมีเพศสัมพันธ์ 

Chi - square p-value 
มี ไม่ม ี

เพศ   9. 723 0.002 
ชาย     
หญิง 12 (14.3( 72 (85.7(   

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 9 (3.8( 231 (96.2( 13.989* 0.001 
น้อยกว่า 2.50     
2.50 – 3.00 11 (18.3( 49 (81.7(   
3.00 – 4.00 2 (2.2( 89 (97.8(   

สถานะภาพการมีคู่รัก/แฟน 8 (4.6( 165 (95.4( 37.293* <0.001 
ไม่มีคู่รัก/แฟน     
มีคู่รัก/แฟนแล้ว 2 (0.9( 226 (99.1(   
เคยมีคู่รัก/แฟน 12 (21.1( 45 (78.9(   

ระดับทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์   24. 362* <0.001 
ระดับด ี 10 (3.7( 262 (96.3(   
ระดับปานกลาง 6 (14.0( 37 (86.0(   
ระดับต่ า 5 (55.6( 4 (44.4(   

มายเหตุ:   * ใช้สถิติFisher’s Exact test เนื่องจากความถี่คาดหวังน้อยกว่า 5 เกินกว่า 20% 
 
 จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยน าที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ  ( p-value = 0.002 ( ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ( p-value = 0.001 (
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สถานภาพการมีคู่รัก/แฟน(p-value < 0.001 ( และทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์  ( p-value < 0.001 ( โดยพบว่า
นักเรียนที่มีทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในระดับต่ าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว มากกว่านักเรียนที่มีทัศนคติต่อการ  
มีเพศสัมพันธ์ในระดับปานกลางและระดับสูง   
 
ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอ้ือกับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     (n=324( 

ปัจจัยเอ้ือ 
การมเีพศสัมพันธ์ 

Chi - square p-value 
มี ไม่มี 

ลักษณะที่พักอาศัยในปัจจบุัน   14. 036* 0.004 
พักอยู่บ้านกับบิดาและมารดา 9(5.3( 160(94.7(   
พักอยู่บ้านกับบิดาหรือมารดา 3(3.2( 92(96.8(   
พักอยู่บ้านญาต ิ 3(11.1( 24(88.9(   
เช่าหอพัก แยกเพศชาย/หญิง 1(5.6( 17(94.4(   
เช่าหอพัก ไม่แยกเพศชาย/หญิง 5(33.3( 10(66.7(   

เคยดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์  
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 

  
22. 239 < 0.001 

ไม่เคยดื่ม  1(0.5( 182(99.5(   
เคยดื่ม 20(14.2( 121(85.8(   

เคยไปเที่ยวสถานเริงรมย์ ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา   26. 698 < 0.001 
ไม่เคย  7(2.7( 251(97.3(   
เคย  14(21.2( 52(78.8(   
หมายเหตุ:   * ใช้สถิติFisher’s Exact test เนื่องจากความถี่คาดหวังน้อยกว่า 5 เกินกว่า 20% 
  
 จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยเอ้ือที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  ได้แก่ ลักษณะที่พักอาศัยในปัจจุบัน (p-value = 0.004 (
การเคยดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (p-value = 0.001 ( และการไปเที่ยว
สถานเริงรมย์ (p-value < 0.001(  
  
ตารางที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
     (n=324) 

ปัจจัยเสริม 
การมีเพศสัมพันธ์ Fisher’s 

Exact test 
p-value 

มี ไม่ม ี
ลักษณะของกลุ่มเพื่อนที่คบ     
กลุ่มเพื่อนสนิทมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    10. 700* 0.010 

มี 20(10.1( 178(89.9(   
ไม่มี 1(1.2( 84(98.8(   
ไม่ทราบ 0 36(100.0(   

กลุ่มเพื่อนสนิทมีการใช้สารเสพติด    10. 947* 0.008 
มี 9(17.6( 42(82.4(   
ไม่มี 9(3.9( 220(96.1(   
ไม่ทราบ 3(7.7( 36(92.3(   
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ปัจจัยเสริม 
การมีเพศสัมพันธ์ Fisher’s 

Exact test 
p-value 

มี ไม่ม ี
กลุ่มเพื่อนสนิทไปเที่ยวสถานบนัเทิง    23. 917* <0.001 

มี 19(14.8( 109(85.2(    
ไม่มี 1(0.7( 150(99.3(   
ไม่ทราบ 1(2.5( 39(97.5(   

กลุ่มเพื่อนสนิท มีการดูหนัง/ CD/ DVD โป๊   13. 606* 0.003 
มี 18(12.2( 129(87.8(   
ไม่มี 2(1.9( 105(98.1(   
ไม่ทราบ 1(1.5( 64(98.5(   

กลุ่มเพื่อนสนิทเคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว  36.348* <0.001 
มี 17(25.0( 51(75.0(   
ไม่มี 2(1.2(   158(98.8(   
ไม่ทราบ 2(2.2( 89(97.8(   

กลุ่มเพื่อนสนิทเคยตั้งครรภ์หรือท าให้หญิง   13.088* 0.003 
ตั้งครรภ ์     

มี 4(30.8( 9(69.2(   
ไม่มี 12(4.5( 257(95.5(   
ไม่ทราบ 5(13.5( 32(86.5(   

การเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ   4.961 0.022 
ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา     

ไม่เคยดู  5(3.1( 156(96.9(   
เคยดู   16(9.8( 147(90.2(   

      หมายเหตุ:   * ใช้สถิติFisher’s Exact test เนื่องจากความถี่คาดหวังน้อยกว่า 5 เกินกว่า 20% 
 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้แก่ มีกลุ่มเพื่อนสนิทดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (p-value 
=0.010(  มีกลุ่ ม เพื่ อนสนิทใช้สาร เสพติด  ( p-value =0.008(  มีกลุ่ ม เพื่ อนสนิทไปเที่ ยวสถานบันเทิ ง  
(p-value<0.001( มีกลุ่มเพื่อนสนิทดูหนัง/CD/DVD โป๊ (p-value =0.003( มีกลุ่มเพื่อนสนิทที่เคยผ่านการมี
เพศสัมพันธ์มาแล้ว (p-value<0.001( และมีกลุ่มเพื่อนสนิทที่เคยตั้งครรภ์หรือท าให้ผู้หญิงตั้งครรภ์ (p-value 
=0.003(  

ด้านการเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (p-value =0.022( 
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาพบว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ส่วนใหญ่ 
ร้อยละ 93.5 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 6.5 ที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุเฉลี่ย 15.5 ปี (S.D = 
1.12 ( โดยสถานการณ์ของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของนักเรียนกว่าครึ่งมีเพศสัมพันธ์โดยความสมัครใจ ร้อยละ 

95.2 โดยนักเรียนร้อยละ 4.8 ไม่มีการป้องกันการตั้งครรภ์หรือป้องกันการติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ ส่วนวิธีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์หรือป้องกันการติดโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่นักเรียนใช้ถุงยางอนามัย และยาเม็ด
คุมก าเนิด คิดเป็นร้อยละ 89.5 และ 10.5 ทั้งนี้ร้อยละของการมีเพศสัมพันธ์น้อยกว่าค่าประมาณสัดส่วนของร้อยละ
ของนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วที่ส ารวจในปี 2559 [7] ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการเก็บแบบสอบถามครั้งนี้ 
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นักเรียนส่วนใหญ่น่าจะเป็นเด็กที่สนใจการเรียนมากกว่าการมีคู่รักหรือมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากมีระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 3.00 – 4.00 ถึงร้อยละ  54.2 และนักเรียนร้อยละ 70.4 ที่ตอบค าถามยังไม่เคย
มีคู่รัก/แฟน ท าให้อัตราการมีเพศสัมพันธ์ต่ ากว่าผลการส ารวจ และในงานวิจัยของอังคณา เพชรกาฬ [1] ที่พบว่า 
ร้อยละ 28.3 และ 16.6 ของนักเรียนวัยรุนชายและหญิงเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว  
 ปัจจัยน าที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ เพศ  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าเพศชายมีอัตราการมีเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
มากกว่าเพศหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ [1] ซึ่งเพศชายก็มักจะเป็นเพศที่กล้าได้กล้าเสี่ยง และอยากลองมากกว่า
เพศหญิง สถานภาพการมีคู่รัก/แฟน พบว่า นักเรียนที่มีคู่รัก/แฟนมีโอกาสมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนที่ไม่มีคู่รัก/
แฟน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา เพชรกาฬ [1] ที่พบว่าการมีคู่รักเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ  0.05 ซึ่งการมีคู่รักในวัยเรียนนั้น จะมีความอยากรู้อยากลองและอาจจะน าไปสู่
การมีเพศสัมพันธ์ได้  ด้านผลการเรียนเฉลี่ยสะสมพบว่านักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.50 เคยมี
เพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 (p-value = 0.001 ( ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อังคณา เพชรกาฬ และ ณิชาภัทร ปุ่นมีกิจ ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ โดยนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่าจะมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การมีเพศสัมพันธ์สูงกว่านักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมที่สูงกว่า [1,8] ทั้งนี้เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดี เป็นเครื่องบอกถึงความรับผิดชอบของบุคคลที่ดีกว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ส่วนทัศนคติต่อการมี
เพศสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.001 ( โดยนักเรียนมีทัศนคติ
ต่อการมีเพศสัมพันธ์อยู่ในระดับดี ร้อยละ 83.64 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอังคณา เพชรกาฬ ณิชาภัทร ปุ่นมีกิจ 
และจันธณา สงนุ้ย ที่พบว่าทัศนคติต่อเรื่องเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ [1,8,9] ทั้งนี้เพราะว่า หากบุคคลมีความคิดความเชื่อความรู้สึกที่ถูกต้องเหมาะสมเรื่องเพศย่อมส่งผลให้มี
พฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้อง และเหมาะสม แต่หากบุคคลมีความคิดความเชื่อความรู้สึกที่ไม่ถูกต้องเรื่องเพศจะท าให้
มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้ [10] 
 ปัจจัยเอ้ือที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก ่บุคคลที่พัก
อาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน (p-value = 0.004 ( นักเรียนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดาและ/หรือมารดา ท าให้นักเรียน
อยู่ในสายตาผู้ปกครองเกือบตลอดเวลาจึงมีโอกาสถูกชักจูงหรือสัมผัสพฤติกรรมเสี่ยงน้อย แต่พบว่าในนักเรียนที่เคย
มีเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่เช่าหอพัก ไม่แยกเพศชาย/หญิง มีโอกาสเสี่ยงมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียน ที่พักอาศัยอยู่
กับญาติ เช่าหอพัก แยกเพศชาย/หญิง พักอยู่บ้านกับบิดาและมารดา ส่วนการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับอังคณา เพชรกาฬ กว่า [1]  ทั้งนี้ นักเรียนมักจะดื่ม
เพื่อเป็นการสังสรรค์ระหว่างเพื่อนฝูง ท าให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนม รวมทั้งบรรยากาศที่อาจชวนให้เคลิ้ม ท าให้  
ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได้ และน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ตั้งใจได้ ไม่ว่าจะถูก
หลอกลวงหรือเต็มใจก็ตาม และการไปเที่ยวสถานเริงรมย์มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ (p-value < 0.001 (
เนื่องจากปัจจุบันการเข้าถึงสถานเริงรมย์เช่น ผับ บาร์ ร้านเหล้า ของเด็กวัยเรียนในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ส่วนใหญ่มาในรูปแบบของการจัดเลี้ยงฉลองวันเกิด สอบเสร็จ เรียนจบ สอบติด  
ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดในเวลากลางคืนย่อมถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของสังคมที่มีอิทธิพลต่อการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอังคณา เพชรกาฬ [1] ที่พบว่า การไปเที่ยวสถานเริงรมย์มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
  ปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ การที่
นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว มีกลุ่มเพื่อนสนิทที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีกลุ่มเพื่อนสนิทที่ใช้สารเสพติด มีกลุ่ม
เพื่อนสนิทไปเที่ยวสถานบันเทิง มีกลุ่มเพื่อนสนิทดูหนัง/ CD/ DVD โป๊ มีกลุ่มเพื่อนสนิทที่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์
มาแล้ว และมีกลุ่มเพื่อนสนิทที่เคยตั้งครรภ์หรือท าให้ผู้หญิงตั้งครรภ์นั้น มีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจันธณา สงนุ้ย ที่พบว่า การคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
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มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ [9]  เนื่องจากกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่มักท า
ตามเพื่อน ถ้าคบคนไม่ดีมีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง  เช่น ชอบเที่ยวกลางคืน  หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  ก็จะ
น าไปสู่การชักจูงให้มีเพศสัมพันธ์ได้ จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านเพื่อนนี้มีอิทธิพลมากกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
  นอกจากนั้นนักเรียนที่เคยมีเพศสัมพันธ์ มักเป็นกลุ่มที่เคยดูสื่อวิดีโอ/วีซีดี/อินเตอร์เน็ต/หนังสือ ทั้งนี้
เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเรียนรู้สิ่งยั่วยุทางเพศด้วยตนเองจากสื่อต่าง ๆ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย เมื่อมีการ
ชักชวนกันดูคลิป วีดิโอโป๊ จึงอาจท าให้เกิดการอยากเลียนแบบเกิดขึ้น ซึ่งน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์และพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศได้ [9] ดังนั้น หากวัยรุ่นบริโภคสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศมากเกินไป ย่อมน าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ที่
มากข้ึนด้วย  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
  โรงเรียน ในฐานะสถานศึกษาที่ผลิตบุคคลที่มีคุณภาพ ควรจะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝัง
ทัศนคติในการมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสมให้กับนักเรียน  เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมทาง
เพศที่ไม่เหมาะสม เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่น ที่จะน าไปสู่การเกิดปัญหาทางสุขภาพและสังคม 
โดยเฉพาะในด้านของการดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ และการเข้าถึงสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ อีกทั้งควรจะส่งเสริมใน
เรื่องของการท ากิจกรรมกลุ่มของนักเรียนที่เป็นประโยชน์ และสร้างสรรค์ต่อตนเองและสังคมให้มากขึ้น เช่น การ
สร้างแกนน าสุขภาพเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพและถ่ายทอดความรู้ ทักษะเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศแก่กลุ่ม
เพื่อน สถาบันครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ควรหาแนวทางร่วมกัน เพื่อน ามาด าเนินการป้องกันปัญหาพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น ช่วยกันลดช่องทางของสิ่งกระตุ้นทางเพศที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจ เช่น การออกก าลังกาย หรือฝึกให้เด็กรู้จักควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆ เหล่านี้ให้เหมาะสม  
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ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานของเกษตรกรไร่อ้อย 
ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภ ู
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จากการท างาน
ของเกษตรกรไร่อ้อยในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 175 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด 
 ผลการศึกษาพบว่าผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานของเกษตรกรไร่อ้อยด้านร่างกาย โดยทางกายภาพ
ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ มีผื่นแดงที่ผิวหนัง ผิวแห้งแตกจากการสัมผัสแสงแดดในการท างานและมีอาการปวด
ศีรษะ เวียนศีรษะเนื่องจากสัมผัสกับแสงแดดในขณะท างาน ร้อยละ 58.9 ทางเคมีได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ  
มีอาการคอแห้ง เหงื่อออกตามมือ ง่วงซึม เนื่องจากสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 49.7 และทางชีวภาพได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดคือ แมลงเข้าตาเข้าจมูกขณะท างาน ร้อยละ 58.9 ผลกระทบต่อสุขภาพด้านจิตใจที่ไม่ดีที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดคือ วิตกกังวลและกลัวลูกหลานจะไปในที่ที่มีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง ร้อยละ  90.9  
ส่วนผลกระทบต่อสุขภาพด้านสังคมผลกระทบที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ การฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
ในบริเวณที่ติดกับถนนโดยไม่บอกกล่าวท าให้เพื่อนบ้านต่อว่าและไม่พอใจ ร้อยละ 80.6 

ทั้งนี้ผลกระทบสุขภาพที่ เกิดขึ้น หน่วยงานด้านสุขภาพควรมีการจัดกิจกรรมในการใช้สารเคมี  
ที่ถูกวิธีเพื่อป้องกันสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายและจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเน้นให้เกษตรกรรู้จักวิธี
ป้องกันอันตรายหรือผลกระทบต่างๆในระหว่างการท างาน            
 
ค าส าคัญ : ผลกระทบต่อสุขภาพ  เกษตรกรไร่อ้อย  หนองบัวล าภู 

 
Abstract 

This research aimed to study the health impact in physical mental and social impact of the 
sugar cane farmers in a village in Sibunruang District, Nong Bua Lam Phu Province.The subjects were 
175 farmers. The tool used in this research was interview. Data was analyzed by the use of descriptive 
statistics, including frequency, percentage, average, standard deviation, minimum and maximum 
values. 

The study found that the physical health impact was the most impact were skin rash, dry 
skin, headache and dizziness from the sunlight (58.9%). The most chemical impact were fell dry, 
sweat by hand and narcrosis with the pesticide contacted 49.7% and the most biological impact 
were the affected to eyes and arms from insects.  In a section of mental health impact were they 
fear about the cumulate of pesticide expose to the child contacted 90.9%. The result of social 
health the most impact was the spread of pesticide spray that effected to the neighborhood 80.6%.  
In addition to this impact, the health organization should be have the activity or training for prevent 
or hazardous exposure to pesticide and activities for health promotion providers to worker. 
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Keywords : The Health Impact,  the Sugar Cane Farmers,  Nong Bua Lam Phu Province. 
 
1. บทน า  

ประเทศไทยนับเป็นผู้ส่งออกน้ าตาลรายใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจากประเทศบราซิล [1]  ในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายของประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวไปได้อีกไกลเนื่องจากมีการขอตั้งและขยาย
โรงงานน้ าตาลทรายเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นจ านวนมาก และสืบเนื่องจากรัฐบาลผลักดันนโยบายบริหารพื้นที่
เกษตรกรรมของพืชโดยเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมไปสู่การปลูกอ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง ปาล์ม
น้ ามัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้พื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ในปีการผลิต 2558/ 59 มีพื้นที่
เพาะปลูกอ้อยทั่วประเทศ รวม 47 จังหวัด จ านวน 11,012,839 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ปลูกอ้อยส่งโรงงาน 10,278,045 
ไร่ และพื้นที่ปลูกอ้อยท าพันธุ์ 734,794 ไร่ โดยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีการผลิต 2557/58 จ านวน 481,912 ไร่ หรือ  
คิดเป็นร้อยละ 4.58[2] ทั้งนี้อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่เหมาะต่อการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปรับเปลี่ยนไร่นาเป็นไร่อ้อย 
เนื่องจากอ้อยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องได้  นอกจาก 
จะผลิตเป็นน้ าตาลทรายแล้วยังน าผลพลอยได้จากการผลิตไปเป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน
และยังน ากากอ้อยไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าหรือน าไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษได้อีกด้วย [2] กระบวนการ
เกษตรกรรมนั้นมีลักษณะของการท างานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพหลายปัจจัย ซึ่งความเสี่ยงอันตรายด้านโรคจากการ
ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยทางเคมี การใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งสารเคมีก าจัดศัตรูพืชส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาการที่เกิดขึ้นแตกต่างกันตั้งแต่
อาการเล็กน้อยจนรุนแรงถึงแก่ชีวิต ขึ้นอยู่กับชนิด ปริมาณ และทางเข้าสู่ร่างกายและระยะเวลาการรับสัมผัสสารเคมี 
ความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัยทางชีวภาพ เช่น โรคฉี่หนูหรือเลปโตสไปโรซิส ซึ่งมีรายงานการป่วยสูงเมื่อเทียบกับ  
โรคอ่ืน รวมถึงการบาดเจ็บจากการถูกสัตว์ร้ายกัด งูหรือสัตว์มีพิษ กัดต่อย ความเสี่ยงอันตรายจากปัจจัย 
ทางกายภาพท่าทาง และสภาพการท างานที่ไม่เหมาะสมอาจท าให้เกิดการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อและอาการ
บาดเจ็บของกล้ามเนื้อและข้ออ่ืนๆ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่มักเกิดขึ้นในเกษตรกร ส่วนใหญ่การท างานในที่มีอากาศ
ร้อนท าให้เกิดการเสียน้ าจากเหงื่อออกมากเกินไป อ่อนเพลีย เป็นลมและหมดสติได้ [3]  เกษตรกรเป็นกลุ่มที่เสี่ยง 
ต่อการสัมผัสปัจจัยอันตรายจาก การท างาน จากบริบทการท างาน เกษตรกรจะต้องเผชิญปัจจัยอันตรายจากการ
ท างานที่หลากหลาย ทั้งปัจจัยอันตรายด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านชีวภาพ ด้านการยศาสตร์ และด้านจิตสังคม [4]   

จังหวัดหนองบัวล าภูมีขนาดพื้นที่ประมาณ 2 ,411, 928.74 ไร่จ านวนครัวเรือนทั้งหมด 120,873 ครัวเรือน  
มีประชากรประมาณ 496,859 คน เป็นชายจ านวน 250,053 คน และหญิงจ านวน 246,806 คน[5]   ประชากร 
ชาวจังหวัดหนองบัวล าภู มีอาชีพทางการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ถั่วเหลืองและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เศรษฐกิจที่ส าคัญขึ้นต่อกับการผลิตการเกษตรกรรมเป็นหลัก (ส านักงานเกษตรจังหวัด
หนองบัวล าภู, 2560 (อ าเภอศรีบุญเรืองมีลักษณะโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีประชากรทั้งหมด จ านวน 101 , 194 คน 
แบ่งเป็นชาย 50, 814 คนและเป็นหญิง 50, 380 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งหมด จ านวน 17,601 ครัวเรือน 
มีพื้นที่ในการท าไร่อ้อยทั้งหมด 174,245 ไร่ จ านวนครัวเรือนที่ปลูกอ้อยทั้งหมด 10,318 ครัวเรือน [5]  ต าบล 
โนนสะอาด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสภาพดินเป็นดินทรายปนหินมีพื้นที่ทั้งหมด 72,356 ไร่ ประกอบด้วย 17 
หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,120 ครัวเรือน (ข้อมูลส ารวจเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 (และพื้นที่ปลูกอ้อย
ทั้งสิ้น 14,348 ไร่[6]  หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นชุมชนขนาดเล็กอยู่ภายใต้การปกครองของเทศบาลต าบลโนนสะอาด  
มีพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 175 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 8190คน เป็นชาย 4070คนและ
หญิง 412 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ปลูกข้าวนาปี และการท าไร่อ้อย จ านวนครัวเรือน
ที่ปลูกอ้อยประมาณp158 ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 90 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ประชาชนส่วนใหญ่ 
จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากกการท างาน  เช่น โรคระบบ
กล้ามเนื้อและอาการอ่ืนๆ เช่น วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ผื่นคัน ตุ่มพุพอง เป็นต้น [7]   
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  จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานของเกษตรกรไร่อ้อย
ในพื้นที่แห่งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่อ้อย ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ควรได้รับการดูแล
สุขภาพ การศึกษานี้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการวางแผนส่งเสริมสุขภาพป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตราย  
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรตลอดจนส่งเสริมให้เกษตรกรไร่อ้อยและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ บ้านโต่งโต้น  
หมู่ 7 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู มีการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมในการป้องกัน  
การเจ็บป่วยที่เกิดจากการท างาน หรือเก่ียวข้องกับการท างาน เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 
 
2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย  
   2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
 ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้คือ เกษตรกรไร่อ้อยหมู่บ้านแห่งหนึง่ ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 175 คน โดยกลุ่มตัวอย่างท าการศึกษาในประชากรทั้งหมด 
โดยมีเกณฑ์คัดเข้าดังนี้คือ 
 - เป็นตัวแทนครัวเรือนที่ท าไร่อ้อยโดยเป็นเจ้าของไร่อ้อยที่มีที่ดนิเป็นของตนเอง และท าไร่อ้อยเองหรือผู้ที่
เป็นแรงงานรับจา้งในไร่อ้อย 
 - มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปอ่านออกเขียนได้ และมีประสบการณใ์นการท าไร่อ้อยมาไม่น้อยกว่า 1 ฤดูกาล
ผลิต 
 - กรณีครัวเรือนที่มีคนท างานในไร่อ้อย มากกว่า 1 คน จะเลือกหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นผู้ใช้แรงงานหลักเป็น
อันดับแรก 
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เพื่อศึกษาผลกระทบจากการท างานของเกษตรกรไร่อ้อย 
โดยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผู้วิจัยประยุกต์มาจากแบบสอบถามของนิภาพร 
ศรีวงษ์ (2555( ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการท าไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและแบบสอบถามของสมเจตน์ 
ทองด า (2559 (ศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพของแรงงานคุ้ยขยะในหลุมฝังกลบขยะเทศบาลเมืองวารินช าราบ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเด็นที่ต้องศึกษาซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 ค าถามเป็นลักษณะเลือกตอบ (Check list (จ านวน 12uข้อนประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก อาชีพเสริม รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พื้นที่ปลูกอ้อย การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช งานที่ท าในไร่
อ้อย ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในไร่อ้อย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย การได้รับข่าวสาร  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ  
 ค าถามเป็นลักษณะเลือกตอบ (Check list (จ านวน 6 ข้อoประกอบด้วย การตรวจสุภาพประจ าปี  โรค
ประจ าตัว พฤติกรรมสุขภาพ การเจ็บป่วยจากการท างาน การบาดเจ็บจากการท างาน  สถานที่เข้ารับบริการสุขภาพ  
 ส่วนที่ 3 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานของเกษตรกรไร่อ้อย 
 แบบสอบถามจะเป็นลักษณะปลายปิด มีทั้งหมด 3 ด้าน คือ ผลกระทบด้านร่างกาย ผลกระทบด้านจิตใจ 
และผลกระทบด้านสังคม ลักษณะข้อค าถามแต่ละข้อมี 3 ค าตอบให้เลือกตอบ ได้แก่ ได้รับผลกระทบ ไม่แน่ใจใน
ผลกระทบ และไม่ได้รับผลกระทบ 
 ได้รับผลกระทบ   หมายถึง  ได้รับผลกระทบจากการท างาน 
 ไม่แน่ใจในผลกระทบ หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าได้รับผลกระทบจากการท างานหรือไม่ 
 ไม่ได้รับผลกระทบ   หมายถึง   ไม่ได้รับผลกระทบจากการท างาน 
 
  ด้านที่ 1 ผลกระทบด้านร่างกาย จ านวน 15 ข้อ ซึ่งแบ่งเปน็ผลกระทบทางด้านต่างๆดังนี้ 
   - ผลกระทบทางกายภาพ 5 ข้อ 
   - ผลกระทบทางเคมี 5 ข้อ  
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   - ผลกระทบทางชีวภาพ 5 ข้อ  
  ด้านที่ 2 ผลกระทบด้านจิตใจ จ านวน 10 ข้อ  
  ด้านที่ 3 ผลกระทบด้านสังคม จ านวน 10 ข้อ  
 
  2.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในงานวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยศึกษาจากการทบทวน
วรรณกรรม และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือก าหนดขอบเขตโครงสร้าง
เนื้อหาที่ใช้ในการสอบถาม ผลกระทบต่อสุขภาพในการท างานของเกษตรกรไร่อ้อย ซึ่งผู้วิจัยตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือโดยการหาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ  
 1. การทดสอบความตรงของเนื้อหา (ContenthValidity)oโดยน าเครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่านคืออาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตรวจสอบ ความตรง  
ด้านเนื้อหาโดยพิจารณาให้ครอบคลุมถึงความถูกต้องของเนื้อหา ภาษาและส านวนที่ใช้ หลังจากนั้น ได้น ามา
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าไปทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามต่อไปและหาความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IndexoofoItemoObjective Congruence: 
IOC) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโดยค าถามทุกข้อมีค่า IOC ไม่น้อยกว่า 0.5 จึงจะถือว่ายอมรับได้ โดยแบบสอบถามชดุ
นี้มีคา่ดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.6 ถึง 1.0  
 2. ความเชื่อมั่น (Reliability) หาโดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 ชุด หลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s Alpha 
Coefficient)ใช้เกณฑ์พิจารณาค่า Cronbach’s Alpha Coefficient ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป โดยได้ค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.86 
 
  2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การศึกษาคร้ังนี้มีระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 ถึงเดือน พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 มีวิธีการด าเนินการดังนี้ 
 1 (ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประชากรบ้านโต่งโต้น หมู่ 7oต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู 
 2 (สร้างแบบสอบถาม ตรวจสอบความครบถ้วน ความเรียบร้อย และจัดเตรียมเพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ของประชากร 
 3 (เก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยแนะน าตัวและขอความร่วมมือจากประชาชนโดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
เก็บข้อมูลและประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้รวมทั้งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4 (ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยชี้แจงรายละเอียดในการตอบแบบสอบถามแก่เกษตรกร บ้านโต่งโต้น หมู่ 
7 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 5 (ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด รวบรวมข้อมูลที่ได้มาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อน ามาบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมทางสถิติ 
 
  2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistic) มีขั้นตอนการ
วิเคราะห์ตาม ชนิดของตัวแปรตามล าดับดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป   
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  - ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงคุณภาพ (Nominal Scale, Ordinal Scale) ได้แก่ เพศ อาชีพหลัก 
อาชีพเสริม ระดับการศึกษา การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช งานที่ท าในไร่อ้อย การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย  
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบจากการท างานในไร่อ้อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการหาค่าจ านวน และ
ร้อยละ (Percentage) 
  - ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ (Interval Scale, Ratio Scale) ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของครอบครัว พื้นที่ปลูกอ้อย ระยะเวลาปฏิบัติงานในไร่อ้อย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการหาค่าสูงสุด 
(Maximum) ค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2  .การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 
 ตัวแปรมีระดับการวัดเชิงคุณภาพ (Nominal Scale, Ordinal Scale) ได้แก่การตรวจสุขภาพประจ าปี  
โรคประจ าตัว พฤติกรรมสุขภาพ การเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน การบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน สถานที่เข้ารับ
บริการสุขภาพ การหยุดงานจากการเจ็บป่วย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3  .การวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานของเกษตรกรไร่อ้อย 
 ผลกระทบต่อสุขภาพ จะประกอบไปด้วยผลกระทบต่อสุขภาพด้านร่างกาย ซึ่งแบ่งเป็นผลกระทบทาง
กายภาพ เคมี ชีวภาพ อบุัติเหตุจากการท างาน ผลกระทบต่อสขุภาพด้านจติใจ และผลกระทบต่อสุขภาพด้านสังคม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการหาจ านวน และคา่ร้อยละ(Percentage)  
 
3.   ผลการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จากการท างานของ
เกษตรกรไร่อ้อย บ้านโต่งโต้น หมู่ 7 ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 175 คน โดย
น าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 3.1 ข้อมูลทั่วไป 
 3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 
 3.3 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานของเกษตรกรไร่อ้อย  
  3.3.1 ด้านร่างกาย 
  3.3.2 ด้านจิตใจ 

   3.3.3 ด้านสังคม 
3.1 ข้อมูลทั่วไป 

  พบว่าเกษตรกรไร่อ้อยเป็นเพศชายร้อยละ 74.3 เพศหญิง ร้อยละ 25.7 มีอายุเฉลี่ย 46.82 ปี โดยอายุ 
น้อยที่สุด 18 ปี และอายุมากที่สุด 75 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม .1 – ม.3 หรือ เทียบเท่า(  
มากที่สุด ร้อยละ 41.1 โดยมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรมากที่สุดร้อยละ 91.4 อาชีพเสริมรับจ้างทั่วไปมากที่สุด  
ร้อยละ 81.1 และมีรายได้เฉลี่ย 2,715.42 บาทต่อเดือน โดยมีรายได้ต่ าสุด 500 บาทต่อเดือนและรายได้สูงสุด 
35,000 บาทต่อเดือน และส่วนใหญ่มีพื้นที่ปลูกอ้อย 6-10 ไร่ ร้อยละ 62.3 มีการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการท า
ไร่อ้อยมากที่สุดคือเลบาน ร้อยละ39.40 และมีกิจกรรมที่ท าในไร่อ้อยมากที่สุดคือการปลูกอ้อย ร้อยละ 85.7  
มีระยะเวลาในการท าไร่อ้อยเฉลี่ย 3.7 ปี โดยระยะเวลาน้อยที่สุด 1 ปี และมากที่สุด 7 ปี อุปกรณ์ป้องการอันตราย 
ที่ใช้มากที่สุดคือถุงมือ ร้อยละ 96.0 รองลงมาคือเสื้อแขนยาว ร้อยละ 90.3 และกางเกงขายาว ร้อยละ 89.1 และ
พบว่าเกษตรกรไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบจากการท าไร่อ้อยมากถึง ร้อยละ 76.6  

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ 
พบว่าตัวแทนครัวเรือนเกษตรกรไร่อ้อยเคยตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ  46.9 และพบว่ามีโรคประจ าตัว 

ร้อยละ 2.3 โดยเป็นโรคเบาหวานมากที่สุดร้อยละ 50.0 และมีพฤติกรรมสุขภาพดังนี้คือ มีการออกก าลังกายเพียง
ร้อยละ 32.0 ซึ่งมีความถี่ในการออกก าลังกาย 1 ครั้งต่อสัปดาห์มากที่สุดร้อยละ 60.7 โดยระยะเวลาที่ออกก าลัง
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กายครั้งละ 20-30 นาที มากที่สุดร้อยละ 69.6 และพบว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 41.7 โดยดื่ม 1-3 วันต่อ
สัปดาห์มากที่สุดร้อยละ 72.6 และปริมาณการดื่มมากที่สุดวันละ 1-3 แก้ว ร้อยละ 86.3 และมีพฤติกรรมการดื่ม
เครื่องดื่มชูก าลัง ร้อยละ 46.30 โดยดื่มน้อยกว่า 5 วันต่อสัปดาห์มากที่สุด ร้อยละ 95.1 และปริมาณการดื่ม 
มากที่สุดวันละ 1-2 ขวด ร้อยละ 93.8 และมากที่สุด 4 ขวด/วัน  และพบว่ามีการสูบบุหรี่ร้อยละ 39.4 โดยสูบ 6-10 
มวนต่อสัปดาห์มากที่สุด ร้อยละ 65.2 และมากที่สุด 17 มวนต่อสัปดาห์ ในส่วนของการเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงาน
พบร้อยละ72.6 โดยมีอาการเคล็ดขัดยอกมากที่สุด ร้อยละ 89.7 รองลงมาคือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ร้อยละ 85.0 และ
เป็นผื่นคันที่ผิวหนัง ร้อยละ 11.8 ตามล าดับ ในด้านการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงานพบ ร้อยละ  29.1 โดยพบการ
บาดเจ็บจากของมีคมบาดมากที่สุดร้อยละ 84.3 รองลงมาคือ แมลง สัตว์ กัดต่อยร้อยละ 58.8  ของแหลมมีคมทิ่ม
แทงร้อยละ 5.8 และวัตถุกระเด็นเข้าตาหรือหล่นทับร้อยละ 3.9 ตามล าดับ และเมื่อเจ็บป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ต าบลโนนสะอาด มากที่สุดร้อยละ 94.8 และซื้อยากินเอง ร้อยละ 57.1 แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ (N=175( 

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. การตรวจสุขภาพประจ าป ี
          ไม่เคยตรวจ 
          เคยตรวจ 

คร้ังล่าสุด ไม่เกิน 1 ปี (2559-2560( 
คร้ังล่าสุด มากกว่า 1 ปี (2554-2558( 

2. โรคประจ าตัว 
ไม่มีโรค 
มีโรค 

เบาหวาน 
วิงเวียนศีรษะ 
ความดัน 

3. พฤติกรรมสุขภาพ 
          ออกก าลังกาย 

ไม่ออกก าลังกาย 
ออกก าลังกาย  

ความถี่ในการออกก าลังกาย 
    1 คร้ัง/สัปดาห์ 
    2 คร้ัง/สัปดาห์ 
    3 คร้ัง/สัปดาห์ 
    5 คร้ัง/สัปดาห์ 
    6 คร้ัง/สัปดาห์ 

          3.1 ออกก าลังกาย 
ระยะเวลาในการออกก าลังกายแต่ละคร้ัง   10-15 นาที
ระยะเวลาในการออกก าลังกายแต่ละคร้ัง      20-30 นาท ี
Mean=6.37, S.D.=10.26, Min=10, Max=30 

3.2 การดื่มแอลกอฮอล์ 
ไม่ดื่ม 
ดื่ม 

 
93 
82 
58 
24 
 

171 
4 
2 
1 
1 
 
 

119 
56 
 

34 
9 
10 
2 
1 
56 
17 
39 
 
 

102 
73 

 
53.1 
46.9 
70.7 
29.3 

 
97.7 
2.3 
50.0 
25.0 
25.0 

 
 

68.0 
32.0 

 
60.7 
16.0 
17.9 
3.6 
1.8 
32.0 
30.4 
69.6 

 
 

58.3 
41.7 
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ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ความถี่ในการดื่ม 
    1-3 วัน/สัปดาห์ 
    4-6 วัน/สัปดาห์ 
    7 วัน/สัปดาห์ 
Mean=1.24, S.D.=1.70, Min=1.00, Max=7.00 
ปริมาณการดื่ม 
    ดื่มวันละ 1-3 แก้ว 
    ดื่มวันละ 4-5 แก้ว  
Mean=0.98, S.D.=0, Min=1.00, Max=5.00 

 
53 
19 
1 
 
 

63 
10 
 

 
72.6 
26.0 
1.4 

 
 

86.3 
13.7 

 
             3.3 การดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง 

ไม่ดื่ม 
ดื่ม 

ความถี่ในการดื่ม 
    <5 วัน/สัปดาห์ 
    >5 วัน/สัปดาห์ 
Mean=1.50,S.D.=1.95,Min=1.00,Max=10.00 
ปริมาณในการดื่ม 
    ดื่มวันละ 1-2 ขวด 
    ดื่มวันละ 3-4 ขวด 

                Mean=0.62, S.D.=0.80, Min=1.00, Max=4.00 

 
94 
81 
 

77 
4 
 
 

76 
5 

 
53.7 
46.3 

 
95.7 
4.9 

 
 

93.8 
6.2 

3.4 การสูบบุหรี่ 
ไม่สูบ 
สูบ 

สูบ 1-5 มวน/สัปดาห์ 
สูบ 6-10 มวน/สปัดาห์ 
สูบ 11-17 มวน/สปัดาห์ 
Mean=4.00,S.D.=5.37,Min=1.00,Max=17.00 

 
106 
69 
7 
45 
17 

 

 
60.6 
39.4 
10.1 
65.2 
24.7 

 
4. การเจ็บป่วยจากการปฏิบตังิาน 

    ไม่เคย 
เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ( 

เคล็ดขัดยอก   
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ  
เป็นผื่นคนัที่ผวิหนัง 
เจ็บหน้าอก 

 
48 
127 
114 
108 
15 
4 

 
27.4 
72.6 
89.7 
85.0 
11.8 
3.1 

5. การบาดเจ็บจากการปฏิบตังิาน 
    ไม่เคย 

เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ( 
ของมีคมบาด  
แมง สัตว์ กัดต่อย 
ของแหลมมีคมทิ่มแทง 
วัตถุกระเด็นเข้าตา 

 
124 
51 
43 
30 
3 
2 

 
70.9 
29.1 
84.3 
58.8 
5.8 
3.9 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12|12-13 กรกฎาคม 2561 

 

 
 

477 

ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
วัตถุหล่นทับ 

                     สารเคมีกัดกร่อนผิวหนัง 
2 
1 

3.9 
1.9 

6. สถานที่เข้ารับบริการสุขภาพเม่ือเจ็บป่วย  ) ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
ซื้อยากินเอง  

  รพ.สต. โนนสะอาด 
โรงพยาบาล ศรีบุญเรือง 

 ปล่อยให้หายเอง 
คลินิก 

 

 
100 
166 
40 
26 
1 

 

 
57.1 
94.8 
22.9 
14.9 
0.6 

 
 
3.3 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานของเกษตรกรไร่อ้อย  
 3.3.1 ด้านร่างกาย 

 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานของเกษตรกรไร่อ้อยด้านร่างกายทางกายภาพ พบว่าผลกระทบที่ได้รับ
มากที่สุดคือ มีผื่นแดงที่ผิวหนัง ผิวแห้งแตก จากการสัมผัสแสงแดดในการท างาน และมีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะ
เนื่องจากสัมผัสกับแสงแดดในขณะท างาน ร้อยละ 58.9 รองลงมาคือมีอาการแสบตา ตาพร่า เนื่องจากท างาน
กลางแจ้งสัมผัสกับแสงแดดมากเกินไป ร้อยละ 34.8 และมีอาการอ่อนเพลียเนื่องจากท างานในที่มีอากาศร้อนและ
สูญเสียเหงื่อมากเกินไป ร้อยละ 33.7 ตามล าดับ ในส่วนของผลกระทบทางเคมี พบว่า ผลกระทบที่ได้รับมากที่สุดคอื 
มีอาการคอแห้ง เหงื่อออกตามมือ ง่วงซึม เนื่องจากสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 49.7 รองลงมาคือมีอาการไอ 
แสบจมูกเนื่องจากละอองปุ๋ยเคมีและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 44.6 และมีตุ่มพุพองที่ผิวหนัง คันตามผิวหนัง
เนื่องจากสัมผัสปุ๋ยเคมี และมีอาการไอ ไอมีเสมหะเนื่องจากฝุ่นละอองสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 44.0 ตามล าดบั 
และทางชีวภาพ พบว่าผลกระทบที่ได้รับมากที่สุดคือ แมลงเข้าตาเข้าจมูกขณะท างาน ร้อยละ 58.9 รองลงมาคือ  
มีอาการแพ้พิษสัตว์เมื่อถูกกัดต่อยขณะท างาน ร้อยละ55.4 และถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยขณะท างาน ร้อยละ 54.8 
ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของการได้รับผลกระทบต่อสุขภาพทางด้านรา่งกายทางกายภาพ เคมแีละชีวภาพ จากการ 
     ท างานของเกษตรกรไร่อ้อย (N=175) 
ผลกระทบต่อสุขภาพ การได้รับผลกระทบ 

 ได้รับ
ผลกระทบ 

ได้รับ
ผลกระทบ 

ได้รับ
ผลกระทบ 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ทางกายภาพ    
  1.มีผื่นแดงที่ผิวหนัง ผิวแห้งแตก จากการสัมผัสแสงแดดในการ    
    ท างาน 
  2.มีอาการปวดศีรษะ เวียนศีรษะเนื่องจากสัมผัสกับแสงแดด     
    ในขณะท างาน 
  3.มีอาการ หูอ้ือ หูตึง เนื่องจากเสียงดังของเคร่ืองจักรที่ใช้ใน 
    การท าไร่อ้อย 
  4.มีอาการแสบตา ตาพร่า เนือ่งจากท างานกลางแจ้งสัมผัสกบั 
    แสงแดดมากเกินไป 

 
103 

(58.9( 
103 

(58.9( 
58 

(33.1( 
61 

(34.8( 

 
103 

(58.9( 
103 

(58.9( 
58 

(33.1( 
61 

(34.8( 

 
103 

(58.9( 
103 

(58.9( 
58 

(33.1( 
61 

(34.8( 
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ผลกระทบต่อสุขภาพ การได้รับผลกระทบ 
 ได้รับ

ผลกระทบ 
ได้รับ

ผลกระทบ 
ได้รับ

ผลกระทบ 
 จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

  5.มีอาการอ่อนเพลีย เนื่องจากท างานในที่มีอากาศร้อนและ 
    สูญเสียเหงื่อมากเกินไป 

59 
(33.7 

59 
(33.7 

59 
(33.7 

ทางเคมี    
  6.มีตุ่มพุพองที่ผิวหนัง คันตามผิวหนังเนื่องจากสัมผัสปุ๋ยเคมี    
   
  7.มีอาการระคายเคืองจมูก มีน้ ามูกไหลเนื่องจากฝุ่นละอองจาก 
    อ้อยและปุ๋ยเคมี 
  8.มีอาการไอ ไอมีเสมหะ เนื่องจากฝุ่นละอองสารเคมี 
    ก าจัดศัตรูพืช 
  9.มีอาการไอ แสบจมูก เนื่องจากละอองปุ๋ยเคมีและสารเคมี 
    ก าจัดศัตรูพืช 
  10.มีอาการคอแห้ง เหงื่อออกตามมือ ง่วงซึม เนื่องจากสัมผัส 
    สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

77 
(44.0( 

75 
(42.8( 

77 
(44.0( 

78 
(44.6( 

87 
(49.7( 

77 
(44.0( 

75 
(42.8( 

77 
(44.0( 

78 
(44.6( 

87 
(49.7( 

77 
(44.0( 

75 
(42.8( 

77 
(44.0( 

78 
(44.6( 

87 
(49.7( 

3.3.2 ด้านจิตใจ 
พบว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบด้านจิตใจมากที่สุดคือ มีความสุขเมื่อได้ผลผลิตมากขึ้นและรายได้เพิ่มขึ้นจากการท า
ไร่อ้อย ร้อยละ 88.6 รองลงมาคือการท าไร่อ้อยท าให้ท่านและครอบครัวมีรายได้มั่นคง ร้อยละ 87.4 และการท า 
ไร่อ้อยท าให้ท่านมีปัจจัยในการช่วยเหลือเครือญาติและสังคมได้มากขึ้น ร้อยละ 83.4 และผลกระทบด้านจิตใจ 
ที่ไม่เหมาะสมที่เกษตรกรได้รับมากที่สุด คือวิตกกังวลและกลัวลูกหลานจะไปในที่ที่มีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง 
ร้อยละ 90.9 รองลงมาคือ เป็นทุกข์และขาดความปลอดภัยในชีวิตเพราะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากสารเคมีสะสม  
ในร่างกาย ร้อยละ 89.1 และเครียดเพราะกลัวได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการท าไร่อ้อย  
ร้อยละ 88.6 ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 3 

 
  

ทางชีวภาพ  

  11.แมลง เข้าตา เข้าจมูกขณะท างาน 103 
(58.9( 

25 
(14.3( 

47 
(26.8( 

  12.เจ็บป่วยไม่สบายหลังจากสมัผัสกับสัตว์ในไร่อ้อย เช่น 
      หนูนา งู ไส้เดือน  

76 
(43.4( 

26 
(14.9( 

73 
(41.7( 

  13.ถูกยุงหรือแมลงรบกวนขณะท างาน 73 
(41.7( 

38 
(21.7( 

64 
(36.6( 

  14.ถูกสัตว์มีพิษกัด ต่อยขณะท างาน 96 
(54.8( 

22 
(12.6( 

57 
(32.6( 

  15.มีอาการแพ้พิษสัตว์เมื่อถูกกัด ต่อยขณะท างาน 
 
 

97 
(55.4( 

 

18 
(10.3( 

 

60 
(34.3( 
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ตารางที่ 3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการได้รบัผลกระทบต่อสุขภาพดา้นจติใจจากการท างานของ 
     เกษตรกรไร่อ้อย (N=175)   

 
  3.3.3 ด้านสังคม 
  พบว่าผลกระทบด้านสังคมที่ดีที่เกษตรกรได้รับมากที่สุดคือ การท าไร่อ้อยท าให้มีความพึงพอใจต่อภาวะ
เศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวร้อยละ 92.6 รองลงมาคือการท าไร่อ้อยท าให้เกษตรกร
และคนในครอบครัวมีงานท า ไม่ตกงาน ไม่ต้องไปท างานต่างถิ่นร้อยละ 91.5 และการที่มีผลผลิตที่สูงขึ้นจากการ 
ท าไร่อ้อยในปัจจุบันท าให้เกษตรกรและครอบครัวมีภาวะการเงินที่คล่องตัว ร้อยละ 90.3 และผลกระทบด้านสังคม 
ที่ไม่ดีที่เกษตรกรได้รับมากที่สุด คือ การฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในบริเวณที่ติดกับถนนโดยไม่บอกกล่าวท าให้
เพื่อนบ้านต่อว่าและไม่พอใจ ร้อยละ 80.6 รองลงมาคือการมุ่งเพิ่มผลผลิตจากการท าไร่อ้อยท าให้มีเวลาในการไปมา
หาสู่หรือการร่วมกิจกรรมในหมู่เครือญาติ เพื่อนบ้าน ชุมชนน้อยลง ร้อยละ 79.4 และรายได้ที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิด
ความขัดแย้งและทะเลาะกันในครอบครัว รวมถึงการมุ่งเพิ่มผลผลิตจากการท าไร่อ้อยท าให้ตัวเกษตรกรและคน  
ในครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าน้อยลง ร้อยละ 74.9 เท่ากัน ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 4 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

การได้รับผลกระทบ 

ได้รับ
ผลกระทบ 

ไม่แน่ใจ 
 

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ผลกระทบด้านจิตใจ 
 1.มีอาการเครียด นอนไม่หลับ เนื่องจากภาระหนี้สนิ  151 

(86.3( 
17 

(9.7( 
7 

(4.0( 
  2. การท าไร่อ้อยท าให้ท่านและครอบครัวมีรายได้มั่นคง 153 

(87.4( 
14 

(8.0( 
8 

(4.6( 
  3.การท าไร่อ้อยท าให้ท่านมปีจัจัยในการช่วยเหลือเครือญาติและ 
    สังคมได้มากข้ึน 

146 
(83.4( 

16 
(9.1( 

13 
(7.5( 

 4.ท้อแท้จากการใช้สารเคมีก าจดัศัตรูพืชที่มีราคาแพงท าให้ 
    ต้นทุนการผลิตสูง  

152 
(86.9( 

13 
(7.4( 

10 
(5.7( 

 5.มีความเครียดจากการลงทุนที่สูงในการท าไร่อ้อย  153 
(87.4( 

14 
(8.0( 

8 
(4.6( 

  6.มีความสุขเมื่อได้ผลผลติมากข้ึนและรายได้เพิ่มข้ึนจาก 
    การท าไร่อ้อย 

155 
(88.6( 

7 
(4.0( 

13 
(7.4( 

 7.เครียดเพราะกลัวได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัด 
    ศัตรูพืชในการท าไร่อ้อย 

155 
(88.6( 

8 
(4.6( 

12 
(6.8( 

 8.เป็นทุกข์และขาดความปลอดภัยในชีวิตเพราะเสีย่งต่อ 
    การเจ็บป่วยจากสารเคมีสะสมในร่างกาย 

156 
(89.1( 

10 
(5.7( 

9 
(5.2( 

 9.วิตกกังวลและกลัวลูกหลานจะไปในที่ที่มีสารเคมีก าจัด 
    ศัตรูพืชตกค้าง 

159 
(90.9( 

5 
(2.9( 

11 
(6.2( 

 10.วิตกกังวลกลัวการปนเปื้อนของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชใน 
     อาหาร ดิน น้ า และอากาศ 

90 
(51.4( 

17 
(9.7( 

68 
(38.9( 
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ตารางที่ 4 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามการได้รบัผลกระทบต่อสุขภาพทางดา้นสังคมจากการท างาน 
     ของเกษตรกรไร่อ้อย (N=175)  

4.  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ผลกระทบด้านร่างกาย โดยทางกายภาพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ มีผื่นแดงที่ผิวหนัง ผิวแห้งแตก  
จากการสัมผัสแสงแดดในการท างาน และมีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะเนื่องจากสัมผัสกับแสงแดดในขณะท างาน 
ร้อยละ 58.9 ทางเคมีได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ มีอาการคอแห้ง เหงื่อออกตามมือ ง่วงซึม เนื่องจากสัมผัสสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช ร้อยละ 49.7 และทางชีวภาพที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ แมลงเข้าตาเข้าจมูกขณะท างาน ร้อยละ 
58.9  
 ผลกระทบต่อสุขภาพด้านจิตใจพบว่า ผลกระทบต่อสุขภาพด้านจิตใจที่ดีที่ เกษตรกรได้รับมากที่สุดคือ  
มีความสุขเมื่อได้ผลผลิตมากขึ้นและรายได้เพิ่มขึ้นจากการท าไร่อ้อย ร้อยละ  88.6 และผลกระทบด้านจิตใจที่ไม่ดี 
ที่เกษตรกรได้รับมากที่สุด คือวิตกกังวลและกลัวลูกหลานจะไปในที่ที่มีสารเคมีก าจัดศัตรูพืชตกค้าง ร้อยละ 90.9   
 ผลกระทบด้านสังคมพบว่า ผลกระทบด้านสังคมที่ดีที่เกษตรกรได้รับมากที่สุดคือ การท าไร่อ้อยท าให้ 
ท่านพึงพอใจต่อภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวร้อยละ 92.6 และผลกระทบ  

ผลกระทบสุขภาพ 
 

การได้รับผลกระทบ 

ได้รับ
ผลกระทบ 

ไม่แน่ใจ 
 

ไม่ได้รับ
ผลกระทบ 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

ผลกระทบด้านสังคม 
   1.การน าสารเคมีก าจัดศัตรูพชืมาใช้ในการท าไร่อ้อยของท่านและ 
    ครอบครัวท าให้ประหยัดแรงงาน สะดวกรวดเร็ว  

152 
(86.9( 

9 
(5.1( 

14 
(8.0( 

   2.การมีผลผลิตทีสู่งขึ้นจากการท าไร่อ้อยในปัจจบุันท าให้ท่านและ 
    ครอบครัวมีภาวะการเงินที่คล่องตัว 

158 
(90.3( 

6 
(3.4( 

11 
(6.3( 

  3.รายได้ที่ไม่เพียงพอก่อให้เกิดความขัดแย้งและทะเลาะกันใน  
    ครอบครัว 

131 
(74.9( 

12 
(6.8( 

32 
(18.3( 

  4.การมุ่งเพิ่มผลผลิตจากการท าไร่อ้อยท าให้ท่านและคนใน  
    ครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าน้อยลง 

131 
(74.9( 

11 
(6.3( 

33 
(18.8( 

   5.การท าไร่อ้อยท าให้ท่านและครอบครัวมีรายได้และมีความเป็นอยู่ 
    ที่ดีขึ้น 

155 
(88.6( 

6 
(3.4( 

14 
(8.0( 

  6. การฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในบริเวณที่ติดกับถนนโดยไม่ 
    บอกกล่าวท าให้เพื่อนบา้นตอ่ว่าและไม่พอใจ 

141 
(80.6( 

6 
(3.4( 

28 
(16.0( 

  7. การมุ่งเพิ่มผลผลิตจากการท าไร่อ้อยท าให้ท่านมีเวลาในการไป 
    มาหาสู่ หรือการร่วมกิจกรรมในหมู่เครือญาติ เพื่อนบ้าน ชมุชน 
    น้อยลง  

139 
(79.4( 

8 
(4.6( 

28 
(16.0( 

   8. การท าไร่อ้อยท าให้ท่านและคนในครอบครัวมีงานท า ไม่ตกงาน 
    ไม่ต้องไปท างานต่างถิน่ 

160 
(91.5( 

6 
(3.4( 

9 
(5.1( 

   9. การท าไร่อ้อยท าให้ท่านพงึพอใจต่อภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิต 
    ความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว  

162 
(92.6( 

4 
(2.3( 

9 
(5.1( 

  10. การไม่ไปพบปะกับเกษตรกรที่ท าไร่อ้อยเหมือนกันท าให้ขาด 
    โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการท าได้ 

117 
(66.9( 

7 
(4.0( 

51 
(29.1( 
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ด้านสังคมที่ไม่ดีที่เกษตรกรได้รับมากที่สุดคือ การฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในบริเวณที่ติดกั บถนนโดยไม่ 
บอกกล่าวท าให้เพื่อนบ้านต่อว่าและไม่พอใจ ร้อยละ 80.6 
 
อภิปรายผล  
 จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรไร่อ้อยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 46.8 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ  
ผลการศึกษาของ[8]  ซึ่ง ผลการวิจัยพบว่าเกษตรกรส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 47.23 ปี  เกษตรกรส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตอนต้นหรือเทียบเท่า มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร และรับจ้างทั่วไปเป็นอาชีพ
เสริม เนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ดอนที่ราบลุม่ล าห้วยเหมาะกับการปลูกพืชไร่ พืชสวนโดยเฉพาะข้าวและอ้อย 
รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ หรือท าสวนโดยอาศัยน้ าตามธรรมชาติ และเมื่อว่างจากการท าไร่ ท าสวน เกษตรกรก็หันไป
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเพื่อรอให้ถึงฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร โดยรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 10, 000 บาท/
เดือน เนื่องจากในบางเดือนไม่ใช่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร รายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการรับจ้ างทั่วไป 
ค่าแรงที่ได้จะขึ้นกับลักษณะงานที่ท า แต่บางเดือนที่อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกรจะมีรายได้ตั้งแต่ 10 , 000-
20, 000 บาท/เดือน พื้นที่ในการปลูกอ้อยส่วนใหญ่ ประมาณ 6-10 ไร่ เกษตรกรไร่อ้อยไม่เคยตรวจสุขภาพประจ าปี 
ร้อยละ 53.1 และไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ97.7 มีพฤติกรรมสุขภาพ คือ ส่วนใหญ่ไม่ออกก าลังกาย สอดคล้องกับ
การศึกษาของ [9]  ศึกษาการดูแลตนเองของเกษตรกรไร่อ้อย ต าบลหนองสรวง อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
พบว่าเกษตรกรยังขาดความรู้ในการออกก าลังกาย และเกษตรกรไร่อ้อยส่วนใหญ่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 58.3  
ไม่ดื่มเครื่องดื่มชูก าลัง ร้อยละ 53.7 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ [10]  ศึกษาการดูแลตนเองของเกษตรกร 
ไร่อ้อย ต าบลโนนสะอาด อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่าเกษตรกรไร่อ้อยส่วนใหญ่ไม่สูบบุหรี่  
มากที่สุด ส่วนที่สูบ โดยสูบ 6-10 มวน/สัปดาห์ และสอดคล้องกับการศึกษาของ [11]  ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการท าไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ต าบลหนองกุงแก้ว อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู พบว่าการสบู
บุหรี่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่วนใหญ่ และปริมาณที่สูบต่อวันมากที่สุด คือ 1-10 มวนต่อวัน เกษตรกรไร่อ้อย 
เคยเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานมากที่สุด ร้อยละ 72.6 โดยมีอาการเคล็ดขัดยอกมากที่สุด เกษตรกรไร่อ้อยส่วนใหญ่
ไม่เคยบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน ส่วนที่เคยบาดเจ็บจากของมีคมบาดมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ [11]   
ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการท าไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ต าบลหนองกุงแก้ว อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด
หนองบัวล าภู พบว่าปัจจุบันลักษณะการเจ็บป่วยส่วนใหญ่เป็นการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลัง เนื่องจากการท างาน
หนักและส่วนใหญ่เคยได้รับสิ่งคุกคามสุขภาพจากมีดหรือของมีคม   
 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานของเกษตรกรไร่อ้อยด้านร่างกาย ทางกายภาพ โดยได้รับผลกระทบ
มากที่สุดคือ มีผื่นแดงที่ผิวหนัง ผิวแห้งแตกจากการสัมผัสแสงแดดในการท างาน และมีอาการปวดศีรษะเวียนศีรษะ
เนื่องจากสัมผัสกับแสงแดดในขณะท างานโดยผลกระทบด้านร่างกายสอดคล้องกับ [11]  พบว่า เกษตรกรชาวไร่อ้อย
ปวดศีรษะ/เวียนศีรษะ เนื่องจากแดดร้อน มีผืนแดง/ตุ่มพุพอง/ผิวแห้งแตก/คันตามผิวหนังเนื่องจากผดผื่นจากแดด 
คอแห้ง/เหงื่อออกตามมือเท้า/ง่วงซึม เนื่องจากสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช อากาศร้อนเหงื่อออกมาก ในด้าน
ผลกระทบทางเคมีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ มีอาการคอแห้ง เหงื่อออกตามมือ ง่วงซึม เนื่องจากสัมผัส
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ซึ่งการใช้สารเคมีทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีก าจัดศัตรูพืชส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอาการที่เกิดขึ้นแตกต่างกันตั้งแต่อาการเล็กน้อยจนรุนแรงถึงแก่ชีวิต ขึ้นอยู่
กับชนิด ปริมาณ และทางเข้าสู่ร่างกายและระยะเวลาการรับสัมผัสสารเคมี[12]   ทางด้านชีวภาพเกษตรกรได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดคือ แมลงเข้าตาเข้าจมูกขณะท างาน และเกษตรกรส่วนใหญ่เคยได้รับสิ่งคุกคามสุขภาพประเภท
สัตว์มีพิษ แมลง และเคยได้รับสิ่งคุกคามสุขภาพจากการยกของหนัก ทั้งนี้การท างานในภาคเกษตร มีโอกาสได้รับ
อันตรายจากปัจจัยทางชีวภาพและมีความเสี่ยงสูงต่อโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ยกตัวอย่าง เช่น โรคฉี่หนูหรือเลปโต  
สไปโรซิส นอกจากนี้ยังมีโรคอ่ืนๆ เช่น โรคแอนแทรกซ์ พยาธิ การติดเชื้อโรคทั่วไปรวมถึงการบาดเจ็บจากการ  
ถูกสัตว์ร้ายกัด งูหรือสัตว์มีพิษกัดต่อย [12]  ด้านจิตใจได้รับผลกระทบร้อยละ 57.6 โดยผลกระทบต่อสุขภาพ 
ด้านจิตใจที่ดีที่เกษตรกรได้รับมากที่สุดคือ มีความสุขเมื่อได้ผลผลิตมากขึ้นและรายได้เพิ่มขึ้นจากการท าไร่อ้อย 
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ผลกระทบด้านจิตใจที่ไม่เหมาะสมที่เกษตรกรได้รับมากที่สุด คือวิตกกังวลและกลัวลูกหลานจะไปในที่ที่มีสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชตกค้าง และด้านสังคมได้รับผลกระทบ ร้อยละ 71.2 โดยผลกระทบต่อสุขภาพด้านสงัคมที่ดี พบว่า การ
ท าไร่อ้อยท าให้เกษตรกรพึงพอใจต่อภาวะเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัว ผลกระทบ
ด้านสังคมที่ไม่เหมาะสม พบว่าการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในบริเวณที่ติดกับถนนโดยไม่บอกกล่าว ท าให้เพื่อน
บ้านต่อว่าและไม่พอใจ  
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใชป้ระโยชน์  
 1. จากการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการท างานของเกษตรกรไร่อ้อย ด้านร่างกายพบว่าผลกระทบ  
ที่ได้รับมาก คือ มีผื่นแดงที่ผิวหนัง ผิวแห้งแตกจากการสัมผัสแสงแดดในการท างานและมีอาการปวดศีรษะ เวียน
ศีรษะเนื่องจากสัมผัสกับแสงแดดในขณะท างาน ซึ่งแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าวคือ ควรดื่มน้ า
ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย พักเป็นระยะๆ ไม่ควรตากแดดนานเกิน 1-2 ชั่วโมง สวมหมวก สวมเสื้อ
แขนยาว กางเกงขายาวป้องกันแดด และควรมีการล้างท าความสะอาดร่างกายหลังจากท างานเสร็จทันทีในแต่ละวัน 
 2. ผลกระทบด้านจิตใจพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่วิตกกังวลกลัวลูกหลานจะไปในที่ที่มีสารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ตกค้างและเป็นทุกข์รู้สึกขาดความปลอดภัยในชีวิตเพราะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากสารเคมีสะสมในร่างกาย รวมไปถงึ
เครียดเพราะกลัวได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการท าไร่อ้อย ซึ่งแนวทางในการป้องกันและลด
ผลกระทบคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปสร้างเสริมกิจกรรมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชที่ปลอดภัยแก่เกษตรกร 
  3. ผลกระทบด้านสังคมพบว่า การฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในบริเวณที่ติดกับถนนใกล้กับบริเวณที่พัก
อาศัยของเพื่อนบ้านโดยไม่บอกกล่าวท าให้เพื่อนบ้านต่อว่าและไม่พอใจ และการมุ่งเพิ่มผลผลิต ท าให้การไปมาหาสู่
พบปะพูดคุยกับคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือร่วมกิจกรรมในชุมชนลดลง ซึ่งแนวทางในการป้องกัน และ 
ลดผลกระทบ ควรมีการน าเทคโนโลยีหรือเครื่องมือ เครื่องจักร มาใช้ในการท าไร่อ้อย เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการ
ท างานลง จะช่วยให้มีเวลาสามารถไปร่วมกิจกรรมกับสังคมได้มากขึ้น รวมถึงควรมีการบอกกล่าวเพื่อนบ้านก่อนฉีด
พ่นสารเคมีและติดป้ายประกาศบริเวณที่ฉีดสารเคมีหลังการฉีดพ่นจะสามารถลดผลกระทบดังกล่าวได้   

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีก าจัดศัตรูพชืในสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพดิน คุณภาพน้ า 
และคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อสขุภาพของเกษตรกร 
  2. ศึกษาการพัฒนารปูแบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีสว่นร่วมเพื่อป้องกันและดูแลเกษตรกรผู้มีอาการ
ผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ  
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2  
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่  3 ปีการศึกษา 2559 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 
62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกวางแผนการพัฒนาตนเอง และแบบทดสอบความรู้การ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นก่อนและหลังฝึกปฏิบัติการพยาบาล มีค่าความเชื่อมั่น .68 และ .72 ตามล าดับ แบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item-objective congruence: IOC) 
เท่ากับ .95 ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2560 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติ paired t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า หลังการได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สูงกว่าก่อนได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการ
พัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ( t = 10.03,  p < .001 และ 
    t = 34.89, p < .001 ตามล าดับ(  
 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลใน
รายวิชาทางการพยาบาลอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านความรู้และทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ  :  การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การพัฒนาตนเอง  นักศึกษาพยาบาล 
 

Abstract 

 This quasi-experimental research was to examine the effects of the pre-practicum 
preparation with self-development supportive for clinical nursing practice in the Child and 
Adolescent Nursing. Sixty two of the third year nursing student, in academic year of 2016 at Faculty 
of Nursing, Ubon Ratchathani University. The tool used in the study were questionnaire about 
planning of self-development supportive for the pre-practicum preparation, pre-test and post-test 
of knowledge in child and adolescent nursing with the reliability of .68 and .72, respectively. Test 
of skills in child and adolescent nursing practice with index of item-objective congruence of .95. 
The intervention was implemented and the data were collected from May 2017 to July 2017. 
Statistics used for data analysis included descriptive and paired t-test.  
 The findings revealed that after the pre-practicum preparation with self-development 
supportive, mean scores of knowledge in child and adolescent nursing and skills in child and 
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adolescent nursing practice of the samples were statistically significantly higher than those before 
the pre-practicum preparation with self-development supportive (t = 10.03, p < .001 and t = 34.89, 
p < .001, respectively). 
  This study suggested that the preparation for nursing practice should be an ongoing 
development and further applied to other nursing subjects to strongly promote knowledge and 
skills in nursing practice. 
 
Keywords  :  The Pre-Practicum Preparation in the Child and Adolescent Nursing,  
                  Self-Development, Nursing Students 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 หมวด 4 มาตรา 22 ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)  การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม
เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่า
เนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง
ผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนรู้ ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะน า กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก  ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ขึ้น โดยกระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้ เรียนมีการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและน าไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สถาพร  พฤฑฒิกุล, 2558 (   วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องอาศัยทักษะความช านาญ เพื่อสามารถปฏิบัติการ
พยาบาลให้กับผู้ใช้บริการ โดยให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เชี่ยวชาญให้เหมาะกับผู้ป่วย  
ที่ต้องไปปฏิบัติงาน ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและเรียนรู้เพื่อให้สามารถให้บริการสุขภาพแก่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
การพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพและเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตถือว่า 
มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะเชิงวิชาชีพตามเป้าหมายที่ต้องการ การจัดการเรียน  
การสอนทางการพยาบาลจึงจ าเป็นต้องมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน  การจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นักศึกษาพยาบาลจึงมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อใช้ความรู้ในภาคทฤษฎี มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง ให้เกิด
ความช านาญพร้อมที่จะจบเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตาม 
นักศึกษาพยาบาลจะมีความสามารถทางการปฏิบัติการพยาบาลมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งตัว
นักศึกษาเอง เนื้อหาวิชาที่เรียน การจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อม ซึ่งในส่วนของผู้เรียนนั้นขึ้นอยู่กับ 
ความพร้อม ความสนใจ แรงจูงใจ ความคาดหวัง และประสบการณ์เดิมของผู้เรียน และการที่ผู้เรียนทราบความ
คาดหวังต่อการปฏิบัติการพยาบาลของตนเอง จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง ทราบถึงความสนใจและศักยภาพ
ของตนเอง รวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีการเตรียมความพร้อม มีความพยายามที่ปรับปรุงตนเอง  
อย่างต่อเนื่อง  
 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ และสังคม ด้านร่างกาย 
วัยเด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ การท าหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ระดับ 
ของภูมิคุ้มกันต่อโรค การตอบสนองต่อผลกระทบจากโรค ดังนั้นพยาบาลเด็กและวัยรุ่นควรมีความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักการดูแลผู้ป่วยเด็ก รวมทั้งครอบครัวซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการดูแลสุขภาพเด็กให้มีความสามารถในการ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและเพิ่มสมรรถนะในการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมอันจะ
น าไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต่อไป ดังนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สาขาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนน าความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น มาวางแผน
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การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ซึ่งผู้ให้การพยาบาลหรือนักศึกษาพยาบาลต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองดังกล่าวอย่าง
ถ่องแท้ ถึงจะสามารถให้การพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้มีการเรียนการสอนในรายวิชา 
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น2 (คณะพยาบาลศาสตร์, 2553(  ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนปฏิบัติ
ได้หาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ที่จะส่งผลให้นักศึกษาพยาบาลสามารถให้การพยาบาลผู้ป่วยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุด  
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 
การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น แต่มีการวิจัยบางงานที่ศึกษา 
ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยหนัก ซึ่งพบว่าการส่งเสริมการพัฒนาตนเองให้นักศึกษาพยาบาลก่อนการ
ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยหนัก นักศึกษาพยาบาลมีความพร้อมด้านความรู้ และมีเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติการ
พยาบาลมากขึ้น  ( นงณภัทร รุ่งเนย และจันทร์จิรา สีสว่าง  ,2559( นอกจากนี้ได้ศึกษาแนวคิดซึ่งการเรียนรู้จะเกิดได้
มากที่สุดเมื่อมีวิธีการและเทคนิคการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีส่วนเก่ียวข้องในการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนา
ตนเอง (self-development) ของ Megginson and Pedler ( 1992 ( ที่กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ให้ผู้ เรียนพัฒนาตนเองจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดีขึ้น การพัฒนาตนเองให้ประสบผลส าเร็จนั้น  
ควรประเมินผลการพัฒนาตนเองเป็นระยะๆอย่างสม่ าเสมอเพื่อจะได้ทราบว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุงอย่างไร และการพัฒนาตนเองนั้นควรพัฒนาในด้านต่างๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย เช่น ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และการงาน  ( เติมทรัพย์ จั่นเพชร  ,2557( และการศึกษาของรุ่งฤดี กล้าหาญ (2557( ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติ พบว่าความมีวินัย และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการ
เรียนส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติของนิสิตพยาบาล ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์ใช้แนวคิด 
การพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติเพื่อนักศึกษา
ได้ประเมินและวิเคราะห์ตนเองถึงจุดเด่น จุดบกพร่อง และเป้าหมายก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาล และส่งเสริม 
ให้วางแผนพัฒนาตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
ให้นักศึกษาพยาบาลประเมินผลตนเอง เพื่อน ามาปรับปรุงพัฒนาตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา
ตนเองของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งแรงจูงใจจะท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีความมั่นใจ
และปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นได้ดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างก่อนและหลังได้รับ
การเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
  2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล ระหว่างก่อนและ 
หลังได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1. หลังได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น นักศึกษาพยาบาลมีความรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล สูงกว่าก่อนได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
  2. หลังได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่น นักศึกษาพยาบาลมีทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล สูงกว่าก่อนได้รับการ
เตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยใช้แนวคิดการพัฒนาตนเองของ Megginson and Pedler ( 1992 ( เป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย โดยการพัฒนาตนเองเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพของตนเองไปสู่สิ่งใหม่  



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12|12-13 กรกฎาคม 2561 

 

 
 

487 

เริ่มจากการที่ผู้เรียนมีความต้องการเรียนรู้ วินิจฉัยตนเอง รับผิดชอบเลือกสิ่งที่ต้องการเรียน ก าหนดเวลาและวิธี
เรียนรู้ ควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และพยายามพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้นจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองของนักศึกษาพยาบาล 
สรุปเป็นกรอบแนวคิด ในการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  
วิธีการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ชนิดกลุ่มเดียวทดสอบก่อน
และหลัง (one group pretest-posttest design) โดยงานวิจัยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อศึกษาผลการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริม
การพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่น2 ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 
3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 62 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ 1( เป็นนักศึกษาพยาบาลที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2  2( มั่นใจว่าจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วน
ตามที่ก าหนด และ 3( ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดและเปิดโอกาสให้ทุกคนตัดสินใจเข้า
ร่วมการวิจัยด้วยตนเอง  
 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบทดสอบ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบเลือกตอบและเติมข้อความ 

ส่วนที่ 2  แบบบันทึกวางแผนการพัฒนาตนเองของนักศึกษาพยาบาล เป็นแบบสอบถามเป็นเติมข้อความ 
ส าหรับให้กลุ่มตัวอย่างบันทึกเกี่ยวกับการประเมินตนเอง การวางแผนการพัฒนาตนเอง คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน ทั้งนี้การ
ประเมินความตรงตามเนื้อหาใช้แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีลักษณะ
ค าตอบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 3 ระดับ ได้แก่ ไม่สอดคล้อง  ( ให้คะแนน -1( ไม่แน่ใจ (ให้คะแนน 0( และ
สอดคล้อง  ( ให้คะแนน +1( ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item-objective congruence: IOC) เท่ากับ .90  
  ส่วนที่ 3 แบบประเมินความพร้อมของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  
ประกอบด้วย 1 ( แบบทดสอบความรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เป็นข้อสอบแบบปรนัยที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ประกอบด้วยข้อสอบ จ านวน 20 ข้อ ทั้งนี้ในการทดสอบก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติการพยาบาลใช้ข้อสอบคนละชุด
กัน ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อสอบคู่ขนาน โดยเกณฑ์ในการให้คะแนนคือ ถ้าตอบถูกจะได้ 1 คะแนน และถ้าตอบผิดจะได้ 
0 คะแนน ส าหรับแบบทดสอบ (pre-test) มีค่าความเชื่อมั่น (KR-20) 0.68 และแบบทดสอบ (post-test) มีค่าความ
เชื่อมั่น (KR- 02 (0. 72 ส่วนเกณฑ์ในการสอบผ่านคือ ร้อยละ 60 ของคะแนนรวม  2 ( แบบประเมินทักษะปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่น ที่คณะผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากแบบวัดความสามารถปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  

การเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

ความรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
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ประกอบด้วย 3 ฐาน ได้แก่ การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะในเด็ก และการให้ออกซิเจนในเด็ก ใช้เกณฑ์
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Likert’s scale) 3 ระดับ คือ ระดับดี (ให้คะแนนเท่ากับ 2) ระดับผ่าน (ให้คะแนน
เท่ากับ 1) ระดับไม่ผ่าน (ให้คะแนนเท่ากับ 0) มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of item-objective congruence: 
IOC) เท่ากับ .95 โดยการสอบผ่านเมื่อได้คะแนนรวมทักษะปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ตั้งแต่ร้อยละ 80  
ขึ้นไป  
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม  – กรกฎาคม  2560 โดยมีขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี ้
1. ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างเข้าพบกลุ่มตัวอย่างเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและชี้แจงการพิทักษ์สิทธิ์ 
2 . ผู้วิจัยแจกแบบบันทึกวางแผนการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินตนเอง

ก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
3 . ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมให้กลุ่มตัวอย่าง ประเมินความรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และประเมิน

ทักษะปฏิบัติก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
4. ผู้วิจัยตรวจสอบการบันทึกการวางแผนการพัฒนาตนเอง ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมให้
กลุ่มตัวอย่างศึกษาค้นคว้าความรู้และฝึกทักษะที่จ าเป็นเพิ่มเติมก่อนการฝึกปฏิบัติการพยาบาล 
5. ผู้วิจัยติดตามและให้ค าปรึกษาขณะฝึกปฏบิัติอย่างต่อเนื่อง 
6. ผู้วิจัยท าการประเมินความรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นและแบบประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุ่นเมื่อสิ้นสุดการฝึกปฏิบัติ 
7. หลังการเก็บรวมรวบข้อมูล ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์และน ามาวิเคราะห์ทางสถิติ 
          การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ค านึงถึงหลักจริยธรรมการวิจัย การเคารพสิทธิส่วนบุคคลและ
พิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยมีการอธิบายและชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การด าเนินการวิจัย สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง การปกปิดความลับ และ
ความรับผิดชอบของผู้วิจัย เปิดโอกาสให้ซักถามและให้อิสระในการตัดสินใจ หากกลุ่มตัวอย่างไม่ต้องการเข้าร่วมวิจัย 
สามารถปฏิเสธได้ หรือระหว่างที่เข้าร่วมวิจัย หากมีความประสงค์ที่จะยุติการเข้าร่วมการวิจัย กลุ่มตัวอย่างสามารถ
กระท าได้โดยไม่มีผลเสียใดๆต่อกลุ่มตัวอย่าง และในการเขียนรายงานการวิจัยจะเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงใน
ภาพรวม 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมด
และท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนทั่วไป ด้วยสถิติ
พรรณนา ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่นและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาด้วยสถิติ 
paired t-test  
 
ผลการวิจัย 
  1. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2559 มีอายุระหว่าง 20-22 ปี อายุเฉลี่ย 21 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 91.94 และเพศชาย ร้อยละ 8.16  
มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) อยู่ระหว่าง 2. 45 - 3.87 เฉลี่ย 3.14  
  2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลัง
ได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  พบว่าก่อน
ได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาล นักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  9.69  คะแนน (SD = 2.43 ) ส่วนหลังได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริม
การพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยความรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น  13.76 
คะแนน (SD = 2.86 ) และพบว่าหลังได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึก
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ปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นสูงกว่าก่อนได้รับการเตรียมความ
พร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t = 10.03, p<.001) 
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานความรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของ

นักศึกษาระหว่างก่อนและหลังได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึก
ปฏิบัติการพยาบาล 

 
ความรู้การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น N x ̄ S.D. t-test p 

ก่อนได้รับการเตรียมความพร้อมฯ 62 9.69 2.43 10.03 <.001 
หลังได้รับการเตรียมความพร้อมฯ 62 13.76 2.86 

 
  3 .การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาระหว่างก่อนและ
หลังได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นพบว่า
ก่อนได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลนักศึกษามีค่าเฉลี่ย
คะแนนทักษะปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 63.68 คะแนน (SD = 3.68 ) ส่วนหลังได้รับการเตรียมความพร้อม
ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาล นักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น 82.35 คะแนน (SD = 22.46 ) และพบว่าหลังได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนา
ตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาล นักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นสูงกว่าก่อน
ได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (t 
= 34.89, p<.001) ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานทักษะการปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน่

ก่อนและหลังได้รบัการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพฒันาตนเองก่อนฝึกปฏิบตัิการพยาบาล 
 

ทักษะการปฏิบัต ิ
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

N x ̄ S.D. t-test p 

ก่อนได้รับการเตรียมความพร้อมฯ 62 63.68 3.68 34.89 <.001 
หลังได้รับการเตรียมความพร้อมฯ 62 82.35 2.46 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้คณะผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้การพยาบาลเด็ก
และวัยรุ่นของนักศึกษาสูงกว่าก่อนการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้แนวคิดการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
มาใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา
พยาบาลสามารถประเมินและวิเคราะห์ตนเองก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล และวางแผนการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องทั้งก่อนและขณะฝึกปฏิบัติการพยาบาลท าให้นักศึกษาทราบประเด็นที่ควรพัฒนาตนเองและท าให้นักศึกษา
ได้ทบทวนความรู้จากภาคทฤษฎีที่เรียนมาผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ท าให้เข้าใจกระจ่างขึ้น โดยมีอาจารย์ในแหล่งฝึก
ช่วยชี้แนะอย่างใกล้ชิดในจุดที่นักศึกษายังไม่เข้าใจให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเครียดในขณะฝึกปฏิบัติการ
พยาบาล สอดคล้องกับการศึกษาของนงณภัทร รุ่งเนย และจันทร์จิรา สีสว่าง ( 2559(  พบว่าการเตรียมความพร้อม
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ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติที่ดี ช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านความรู้ และมีเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาล
มากขึ้น และการศึกษาของศรีสกุล เฉียบแหลม และคณะ (2558( พบว่า หลังการเตรียมความพร้อมก่อนการ
ปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยวิกฤตของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 นักศึกษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ยความรู้ด้านการ
พยาบาลผู้ป่วยวิกฤตมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของปาริชาติ เมืองขวา (2557( พบว่ากิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนฝึกปฏิบัติงานวิชา ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 
ช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมด้านความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติการพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงาน 
  2. การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติช่วยให้นักศึกษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นสูงกว่าก่อนการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การวางแผนการพัฒนาตนเองโดยการวิเคราะห์และประเมินตนเองจะช่วยให้
นักศึกษาพยาบาลทราบจุดเด่น จุดบกพร่อง และเป้าหมายก่อนการฝึกปฏิบัติ ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่ชัดเจน 
สามารถวางแผนการพัฒนาตนเองท าให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลเพิ่มข้ึน สอดคล้องกับการศึกษา
ของนงณภัทร รุ่งเนย และจันทร์จิรา สีสว่าง (2559( พบว่าการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคปฏิบัติที่ดี ช่วยให้
ผู้เรียนมีความพร้อมด้านความรู้ และมีเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลมากขึ้น และการศึกษาของศรีสกุล 
เฉียบแหลม และคณะ (2558( พบว่า หลังการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วยวิกฤตของ
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 นักศึกษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ยทักษะการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตมากขึ้น นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยมากขึ้น รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม และมีความภาคภูมิใจที่ได้
ปฏิบัติกิจกรรม 
  จากผลการวิจัยครั้งนี้เห็นได้ว่า การเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการ
พยาบาลโดยการสะท้อนคิดท าให้นักศึกษาตระหนักในศักยภาพตนเอง ช่วยส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาใน
การพัฒนาด้านความรู้และทักษะปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาล ท าให้นักศึกษาวาง
แผนการพยาบาลได้อย่างครอบคลุม ได้ฝึกการประเมินภาวะสุขภาพ ได้วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบในการก าหนด
ข้อวินิจฉัยการพยาบาล วางแผนการพยาบาล และกิจกรรมการพยาบาลที่มีเหตุผลทางวิชาการ น าไปสู่การ
ปฏิบัติการพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ป่วยเด็กและครอบครัวได้อย่างเป็นองค์รวม  
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทางการ
พยาบาลอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ของนักศึกษาด้านความรู้และทักษะ 
การปฏิบัติการพยาบาลให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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การสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับป้องกันการล้มในผู้สูงวัย 

A Construction of An Applied Fon-Klongtum Exercise Training Program  
for Fall Prevention Among the Elderly 
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บทคัดย่อ 

   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับ
ป้องกันการล้มในผู้สูงวัย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงวัยเพศหญิง จ านวน 60 คน ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง แล้วท า
การสุ่มเพื่อแบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกโดยใช้โปรแกรมออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ จ านวน 30 คน 
และกลุ่มควบคุมที่ด าเนินชีวิตประจ าวันตามปกติ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) โปรแกรมการออก
ก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัวผู้สูงวัย จ านวน 4 
รายการประกอบด้วย Berg Balance Scale (BBS)   Functional Reach Test (FRT) 8- Foot Up and Go Test 
(8FUGT) และ Timed Up and Go Test (TUG) และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมการออกก าลังกาย
ฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยสรุป ได้ดังนี้  

1) โปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับป้องกันการล้มในผู้สูงวัย มีความหนักอยู่ในระดับ
เบา ใช้เวลาออกก าลังกายทั้งหมด 30 นาที/ครั้ง แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงอบอุ่นร่างกาย จ านวน 5 ท่า  
ใช้ระยะเวลา 5 จ านวน นาที ช่วงออกก าลังกาย 5 ท่า ใช้ระยะเวลา 20 น าที และช่วงคลายอุ่น จ านวน 5 ท่า  
ใช้ระยะเวลา 5 นาที ซึ่งมีท่าทางการปฏิบัติเช่นเดียวกับช่วงอบอุ่นร่างกาย   

2) ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ที่มีต่อการป้องกันการล้มในผู้สูงวัย 
พบว่า   หลังการฝึก กลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทดสอบในรายการ 8-Foot Up and Go Test และ Timed Up and Go Test สูงกว่าก่อนฝึก และสูงกว่า
กลุ่มควบคุมที่ด าเนินชีวิตประจ าวันตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมการออก
ก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผู้สูงวัยสามารถน าโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ ไปใช้ในการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านการป้องกันการล้มได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาโปรแกรมการออก
ก าลังกายส าหรับพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านอ่ืนๆ ของผู้สูงวัยเพิ่มมากข้ึน 
 
ค าส าคัญ  : โปรแกรมออกก าลังกาย  ป้องกันการล้ม  ผู้สงูวัย 

 
 

Abstract 
  This experimental research was designed to create and develop the model of an applied   

Fon-Klongtum exercise program for fall prevention among elderly. The 60 female elderly subjects 
were purposively selected by using predetermined criteria. The subjects were equally divided into 
an experimental group (n=30) and a control group (n=30) by similar characteristics. The research 
instruments consisted of 1) an applied Fon-Klongtum exercise program 2) the 4 physical fitness 
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tests regarding balance which were Berg Balance Scale (BBS),   Functional Reach Test (FRT), 8- Foot 
Up and Go Test (8FUGT) and Timed Up and Go Test (TUG) and 3) the satisfaction assessment. The 
data were analyzed by using descriptive statistics, mean, standard deviation and t-test. The 
followings were the research results:  

1. an applied Fon-Klongtum exercise program was light exercise intensity program. The 
duration of this program was 30 minutes which was divided into 3 parts; 1) 5 minutes for warm up time 
with 5 steps, 2) 20 minutes for exercise time with 5 steps and 3) 5 minutes for cool down time with 5 
steps as well as the warm up time steps.  

2. After an applied Fon-Klongtum exercise program the experimental group had a 
significantly developed mean score of balance compared the control group and pretest (p<0.05) 
on Timed Up and Go Test (TUG) and 8-Foot Up and Go Test (8FUGT). The result of satisfaction 
assessment of experimental group was very good level.  
In conclusion, this finding showed that the elderly can use an applied Fon-Klongtum exercise 
program for fall prevention. However, the next study should develop other physical fitness for the 
elderly.  

 
Keywords  :  Exercise Program, Fall Prevention, Elderly 
 
บทน า 
 สภาพสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน วัยแรงงานต้องออกจากบ้านเพื่อท ามาหา
เลี้ยงชีพ ส่งผลให้ผู้สูงวัยส่วนหนึ่งขาดบุตรหลานดูแล ถูกทอดทิ้ง ให้ใช้ชีวิตอยู่ตามล าพัง การประกอบกิจกรรม
ประจ าวันอาจท าให้ผู้สูงวัยเกิดการล้มและเกิดความพิการตามมาได้ ผลการศึกษาปัญหาการล้มในชุมชนต่างๆ พบว่า 
อัตราการล้มแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะของชุมชนที่ไปศึกษา โดยอัตราการล้มที่พบว่า ผู้สูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไปที่มี
สุขภาพดีในชนบทมีอัตราการล้มต่ าที่สุด พบประมาณ 0.3-1.6 คร้ังต่อคนต่อปี ซึ่งอัตรานี้จะเพิ่มเป็น 2 เท่าในคนที่มี
อายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไป ส าหรับจ านวนคร้ังของการล้มในผู้สูงวัยไทยที่อาศัยในเขตเมือง พบว่า อัตราการล้มเท่ากับ
ร้อยละ 24.1 ในเพศหญิง และร้อยละ 12.1 ในเพศชาย ขณะเดียวกันอุบัติการณ์ของการล้มในผู้สูงวัยไทยในเขตเมือง
เมื่อติดตามไปเป็นเวลา 1 ปี พบว่าเท่ากับร้อยละ 10.1 โดยเฉลี่ยแล้วพบว่าผู้สูงวัยไทยจะหกล้มประมาณ ร้อยละ 20 
เมื่อสอบถามย้อนหลังไปนาน 6 เดือน  โดยพบว่ามีการล้มมากกว่า 2 คร้ัง ถึงร้อยละ 8 (ประเสริฐ  อัสสันตชัย, 2554( 
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงวัยมีอัตราการล้มเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น และเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณ 1.5 
เท่า (สุทธิชัย จิตะพันธ์กุล, 2544(  
  การล้มในกลุ่มผู้สูงวัยนั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน ได้แก่ การมองเห็นไม่
ชัดเจน ความดันโลหิตต่ า มีความผิดปกติของการทรงตัว มีประวัติใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาท เป็นต้น ปัจจัย
ภายนอก เช่น พื้นต่างระดับ พื้นมีน้ าขัง สวมรองเท้าที่ไม่เหมาะสม แสงสว่างไม่เพียงพอ มีสิ่งกีดขวางทางเดิน เป็นตน้ 
(Tuunainena, et al., 2014 (     ซึ่งจากการศึกษารายงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่าสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรม 
(Functional fitness  (มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการหกล้มในกลุ่มผู้สูงวยั ( Van Heuvelen et al., 2000; Van 
Heuvelen, GIJM.,Brouwer, and De Greef, 2000 (ดังรายงานวิจัยของ Shin et al (2012 ( ที่ได้รายงานไว้ว่า 
สมรรถภาพด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขา และการทรงตัวของผู้สูงวัยที่มีปัญหาทางด้านการหกล้ม จะมี
ความแข็งแรงน้อยกว่าผู้สูงวัยที่ไม่มีปัญหาด้านการหกล้ม และ Toraman & Yıldırım( 2010 (ได้รายงานไว้ว่า ความ
เสี่ยงของการหกล้มมีความสัมพันธ์อย่างมากกับสมรรถภาพทางกายทางด้านการทรงตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
แขนและขา และความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกาย การออกก าลังกาย การเล่นกีฬา และการมีกิจกรรมนันทนาการ
ที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงวัยจะสามารถช่วยชะลอภาวะเสื่อมของร่างกาย ช่วยส่งเสริมการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี  
ช่วยเพิ่มสุขสมรรถนะ และช่วยให้ผู้สูงวัยได้พบปะเพื่อนฝูงในกลุ่มวัยเดียวกันได้ (เตชภณ ทองเติม , 2555 (ส่วน
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การละเล่นพื้นบ้านถือเป็นกิจกรรมนันทนาการที่มีการเล่นสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต  ในปัจจุบันการละเล่นพื้นบ้าน
ไทยได้ถูกจัดเป็นศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ มีความงดงามและทรงคุณค่า ซึ่งบรรพบุรุษได้ค้นคิด สืบ
สาน ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อเนื่องกันมา โดยการละเล่นพื้นบ้านนอกจากจะช่วยให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ 
สร้างความแข็งแรง เพิ่มการทรงตัว เพิ่มความคล่องแคล่วว่องไวของร่างกายแล้ว การละเล่นพื้นบ้านหลายประเภทยัง
ช่วยให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนสมาธิ มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักแก้ปัญหา และการละเล่นบางชนิดใช้ผู้เล่น
เป็นหมู่คณะท าให้ผู้เล่นรู้จักมีความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน ตลอดจนเป็นคนมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย  
  ส าหรับในท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ มีศิลปะการฟ้อนซึ่งเป็นการละเล่นส าคัญที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างหนึ่งคือ “ฟ้อนกลองตุ้ม” โดยพบในสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มคนชาติพันธุ์ลาวเป็นส่วนใหญ่ การฟ้อน
กลองตุ้มเป็นศิลปะการฟ้อนที่มีความงดงามและมีความเป็นเอกลักษณะของท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่าคนท้องถิ่นนั้น ๆ 
มีศิลปะด้านการฟ้อนร าที่บ่งบอกถึงสุนทรียะทางด้านความคิด  จิตใจ และจินตนาการ อันเป็นมรดกที่ได้รับการ 
ตกทอดมาแต่บรรพบุรุษ และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นกลุ่มชนที่มีสังคมวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยศาสตร์และศิลป์ใน
การด ารงชีวิต การฟ้อนกลองตุ้มของบ้านผึ้ง ต าบลทาม อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  เริ่มมีการฟ้อนตั้งแต่
บรรพบุรุษซึ่งก็ยากที่จะหาหลักฐานมายืนยันให้แน่ชัดได้ว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปี  พ .ศ.  ใด สมัยใด จากการสัมภาษณ์ 
คนเฒ่าคนแก่ที่มีอายุ 70-80  ปี ก็มักจะได้ค าตอบเหมือนกันคือ “เกิดมาพอจ าความได้ก็เห็นแล้ว” ค ากล่าวนี ้
จึงพอจะเป็นที่ยืนยันได้ว่า การฟ้อนกลองตุ้มของบ้านผึ้ง ต าบลทาม อ าเภอกันทรารมย์  มีความเป็นมายาวนาน
หลายชั่วอายุคนและยังถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน (วรรณิกา นาโสก , 2551) 
  การฟ้อนกลองตุ้ม เป็นการฟ้อนร าเพื่อประกอบประเพณีบุญบั้งไฟของชาวบ้านหนองแก้ว ต าบลหนองแก้ว 
อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาเทพเจ้า คือ พญาแถน ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็น 
เทพเจ้าผู้ควบคุมการท าให้ฝนตก โดยชาวบ้านเชื่อว่าการจัดงานบุญบั้งไฟและพิธีร่ายร าบูชาพญาแถนนั้น จะท าให้
พญาแถนพึงพอใจ แล้วดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล โดยการฟ้อนกลองตุ้มเป็นกิจกรรมที่นิยมมากในแถบ
อ าเภอกันทรารมย์ และอ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ การละเล่นประเภทนี้ใช้อุปกรณ์ที่ประกอบด้วย  
กลองตุ้ม และพางฮาดเท่านั้น ส าหรับท่าฟ้อนร าของกลองตุ้ม จะเป็นท่าร าอิสระ เรียบง่าย เป็นการเคลื่อนไหวของ
แขนซึ่งสัมพันธ์กับการย่างก้าวให้เข้ากับจังหวะดนตรี โดยไม่มีการขับร้องใดๆ ทั้งสิ้น จากการศึกษาการละเล่น
พื้นบ้านที่สัมพันธ์กับความเชื่อของคนท้องถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ  ของเตชภณ ทองเติม (2556 (พบว่า การละเล่น
ฟ้อนกลองตุ้ม เป็นการละเล่นที่นิยมเล่นกันแถบอ าเภอยางชุมน้อย และอ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี
จังหวะดนตรีที่ชัดเจน เป็นเอกลักษณ์ และท่วงท่าของการเคลื่อนไหวช้า ปฏิบัติได้ง่าย ท าให้คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็น
และตั้งสมมติฐานว่า จังหวะดนตรี และท่วงท่าร าของการฟ้อนกลองตุ้มในปัจจุบัน สามารถน ามาพัฒนาเป็นโปรแกรม
การออกก าลังกายที่มีความสนุกสนาน มีความน่าสนใจ และฝึกการทรงตัวส าหรับผู้สูงวัยได้ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง “การ สร้างและพัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับป้องกันการล้ม
ในผู้สูงวัย ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับป้องกัน
การล้มในผู้สูงวัย ซึ่งคณะผู้วิจัยคาดว่าหน่วยงานทางด้านสุขภาพและการกีฬาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จะสามารถ
น าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายในกลุ่มผู้สูงวัยไทยต่อไปได้ 
และยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้สูงวัยหรือชมรมผู้สูงวัยมีโปรแกรมการออกก าลังกายเพื่อช่วยลดปัจจัยเสี่ยงด้านการ
หกล้มเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย 
 
วิธีการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research Design)  โดยศึกษา 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยรูปแบบการฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ และกลุ่มควบคุมที่ใช้
ชีวิตประจ าวันตามปกติ มีการจัดสมาชิกเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมโดยการสุ่ม (Random assignment( และ
มีการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลองทั้ง  2 กลุ่ม (The Pretest-Posttest Control Group Design) 
ดังนี้ 
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กลุ่มทดลอง (30 คน) 
กลุ่มควบคุม (30 คน) 

R  หมายถึง    การสุ่มตัวอย่าง 
  X     หมายถึง    การทดลองโปรแกรมการออกก าลังกาย 

   ด้วยรูปแบบการฟ้อนกลองตุม้ประยุกต์ 
O1, O3  หมายถึง    การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัวก่อนการทดลอง 
O2, O4  หมายถึง    การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัว 

   หลังการทดลองสปัดาห์ที่ 12 
 
ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยคือ ผู้สูงวัยเพศหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในต าบลยางชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย          
จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 3,506 คน (ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, 2560( 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
  คณะผู้วิจัยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลองฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์จ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมที่ด าเนินชีวิตประจ าวนั
ตามปกติจ านวน 30 คน หลังจากคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามเกณฑ์ที่ตั้ง
ไว้ เพื่อให้ได้ตัวอย่างผู้สูงวัยสุขภาพดีแล้ว คณะผู้วิจัยได้ท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง  (Random assignment( เพื่อเข้าสู่
กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมต่อไป ส าหรับเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย มีดังนี้ 
        เกณฑ์คัดเข้า (Inclusion criteria) 

   1. ผู้สูงวัยเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป  
   2. ไม่เป็นผู้มีปญัหาด้านระบบประสาทขั้นรนุแรง หรือความผิดปกติทางจิตเวชศาสตร์อ่ืนๆ 
   3. ไม่เป็นผู้พิการดา้นการเคลือ่นไหวร่างกาย หรือ ด้านการมองเห็น หรือ ด้านการได้ยิน 
   4. มีความสมัครใจเข้าร่วมการศึกษาวิจัยครั้งนี ้

       เกณฑ์คัดออก (Exclusion criteria) 
   1. มีค าวินิจฉัยจากแพทย์วา่ห้ามออกก าลังกาย  
   2. เป็นผู้มีปัญหาดา้นระบบประสาทขั้นรนุแรง เช่น อาการที่เป็นผลมาจากโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke( หรือความผิดปกติทางจิตเวชศาสตร์อ่ืนๆ 
   3. เป็นผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือด้านการมองเห็น หรือด้านการได้ยิน  

  4. เมื่ออาสาสมัครไมส่ามารถทดสอบสมรรถภาพทางกายต่อไปได้ หรืออาสาสมัครบอกเลิกการ
ทดสอบ 

  5. เคยเข้าร่วมโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยรูปแบบอ่ืนๆ นอ้ยกว่า 6 เดือน ก่อนเข้าร่วมโครงการ
ศึกษาวิจัยนี ้

 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนดงันี ้

1. โปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ที่คณะผูว้ิจัยสร้างขึ้น  
2. แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตวัผู้สูงวัย จ านวน 4 รายการทดสอบ ได้แก ่

2.1( Berg Balance Scale (BBS) (Berg et al., 1992( 
2.2( Functional Reach Test (FRT) (Duncan et al., 1990) 
2.3( 8-Foot Up and Go Test (8FUGT) (Rikli and Jones, 1999) 
2.4( Timed Up and Go Test (TUG) (Podsiadlo & Richardson, 1991) 

R    O1   X     O2  
R    O3          O4  
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3. แบบประเมินความพึงพอใจโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ที่สรา้งขึ้นโดยมี
การก าหนดเกณฑ์ระดับความพงึพอใจดังนี้ 

     คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง    พึงพอใจน้อยที่สุด 
     คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมายถึง    พึงพอใจน้อย 
     คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40  หมายถึง    พึงพอใจปานกลาง 
     คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง    พึงพอใจมาก 
     คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00 หมายถึง    พึงพอใจมากที่สุด 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
  ขั้นที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม และเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการฟ้อนกลองตุ้ม และโปรแกรมการ
ออกก าลังกาย ตลอดจนการลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์ และสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกับการฟ้อนกลองตุ้ม  
  ขั้นที่ 2 ทดลองใช้ท่าออกก าลังกายด้วยรูปแบบการฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ในกลุ่มผูสู้งวัย จ านวน 5 คน แล้ว
ออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยรูปแบบการฟ้อนกลองตุ้มประยุกตป์ระกอบจังหวะดนตรี ส าหรับเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้มแก่ผู้สูงวัย 
  ขั้นที่ 3 ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาและ
ความเหมาะสมของโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ประกอบจังหวะดนตรี โดยใช้สูตรการค านวณ
ค่า IOC (Item Objective Congruence) แล้วคัดเลือกรายการประเมินที่มีค่าความสอดคล้อง 0.50 ขึ้นไป  
(ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2551)  
  ขั้นที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ ประกอบจังหวะดนตรตีาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
  ขั้นที่ 5 ท าการทดลองใช้ (Pilot study( โปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ประกอบจังหวะ
ดนตรี ในกลุ่มผูสู้งวัย จ านวน 5 คน 
  ขั้นที่ 6 ท าการรับสมัคร และคัดเลือกผู้สูงวัยในต าบลเป้าหมายทีก่ าหนดไว้เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย และท า
การสุ่มคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างผู้สูงวัยเพื่อเข้ากลุ่มทดลองโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์จ านวน 30 
คน และกลุ่มควบคุมที่ใช้ชีวิตประจ าวันตามปกติจ านวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน  
  ขั้นที่ 7 ท าการประเมินสุขภาพพื้นฐาน และสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัว ในกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุมก่อนเร่ิมด าเนินการทดลอง 
  ขั้นที่ 8 ผู้สูงวัยในกลุ่มทดลองท าการฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ ประกอบจังหวะ
ดนตรี วันละ 30 นาที จ านวน 3 วัน/สัปดาห์ เป็นเวลา12 สัปดาห์ และส าหรับกลุ่มควบคุมด าเนินกิจวัตรประจ าวัน
ตามปกติ โดยด าเนินการที่ลานกีฬาบ้านยางชุมใหญ่ ต าบลยางชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วง
เดือนมกราคม 2560 ถึง เมษายน 2560  
  ขั้นที่ 9 ท าการประเมินสุขภาพพื้นฐาน และสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัวในกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม หลังท าการฝึกครบ 12 สัปดาห์ 
  ขั้นที่ 10 สรุป วิเคราะห์ผลการศึกษา และจัดท ารายงานการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้  
  1. ติดต่อประสานงานชมรมผูสู้งอายุต าบลยางชุมน้อย อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 

2. ออกหนังสือขอความร่วมมือ 
3. ชี้แจ้งก าหนดการต่างๆ 
4. ด าเนินงานตามแผนงาน โดยคณะผู้วิจัยด าเนินการเองทุกข้ันตอน  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป หาค่าตา่งๆ ดังนี้ 
 1. หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ของข้อมูลสุขภาพพื้นฐานทั้งในกลุ่มทดลอง และกลุ่ม
ควบคุม 
 2. หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของค่าสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัวของกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม ทั้งก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง  
 3. ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของค่าสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัว ในกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมทั้งก่อนการทดลอง และหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 12 โดยการทดสอบค่าที (t-test) ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 
 4. หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนความพึงพอใจโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยรูปแบบการ
ฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ 
 
ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยน าเสนอเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์
ส าหรับป้องกันการล้มในผู้สูงวัย และ 2) ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ที่มีต่อ
สมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงวัย ดังต่อไปนี้ 
1. ผลการสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับป้องกันการล้มในผู้สูงวัย  พบว่า  
การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรมการออกก าลังกายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
จ านวน     3 ท่าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยความสอดคล้องอยู่ที่ 0.97 ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยโปรแกรมการออกก าลัง
กายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ที่ส าหรับป้องกันการล้มในผู้สูงวัยที่สร้างและพัฒนาขึ้น  มีรูปแบบ (Type) เป็นการออก
ก าลังกายประกอบเพลงที่เน้นท่าทางช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัว ใช้ระยะเวลา (Time) ทั้งหมด 30 
นาที แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงอบอุ่นร่างกาย (Warm up( ใช้ 5 นาที ช่วงออกก าลังกาย (Exercise) ใช้เวลา 
20 นาที และช่วงคลายอุ่น (Cool down(  ใช้เวลา 5 นาที มีความถี่ (Frequency) ในการฝึก 3 วัน ต่อสัปดาห์ และ
มีระดับความหนัก (Intensity) อยู่ในระดับเบา (Light exercise intensity( ซึ่งจากการทดลองใช้พบว่า ระดับการ
เต้นของหัวใจจะมีค่า 40-50 % ของ Maximal heart rate (MHR( โดยระยะเวลาและท่าร าแสดงไว้ในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับ

ป้องกันการล้มในผู้สูงวัยโดยผู้เชีย่วชาญดา้นการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (N = 3) 
 

รายการประเมิน 
ความถี่ของการ

ประเมิน (N = 3) 
 

ค่าความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ/

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 1 0 -1 
1. จ านวนวนัในการออกก าลังกาย 3 วันต่อสปัดาห์ 3 - - 1.00  
2. ระยะเวลาในการออกก าลังกาย 30 นาท ี 3 - - 1.00  
3. ระยะเวลาช่วงอุ่นร่างกาย (Warm up) 5 นาที  3 - - 1.00  
4. ระยะเวลาช่วงออกก าลังกาย (Exercise) 20 นาท ี 3 - - 1.00  
5. ระยะเวลาช่วงคลายอุน่ (Cool down) 5 นาท ี 3 - - 1.00  
6. ท่าทางช่วงอบอุ่นรา่งกาย จ านวน 7 ทา่ 2 1 - 0.67 - มากเกินไป 
     6.1 ท่าเอียงศีรษะ 3 - - 1.00  
     6.2 ท่ายืดเหยียด -เขย่ง  3 - - 1.00  
     6.3 ท่ายืดเหยียด -แขน  3 - - 1.00  
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รายการประเมิน 

ความถี่ของการ
ประเมิน (N = 3) 

 
ค่าความ
สอดคล้อง 

 
ข้อเสนอแนะ/

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 1 0 -1 
     6.4 ท่าหมุนไหล ่ 3 - - 1.00  
     6.5 ท่ายืดเหยียด -ขา  3 - - 1.00  
     6.6 ท่าสะบัดอุ่น 3 - - 1.00  
     6.7 ท่าโยกเยก 3 - - 1.00  
7. ท่าทางช่วงออกก าลังกาย จ านวน 5 ทา่ 2 1 - 0.67 - น้อยเกินไป 
     7.1 ท่าหว่านแห 3 - - 1.00  
     7.2 ท่าโบยบนิ 3 - - 1.00  
     7.3 ท่าถอนหอมแดง 3 - - 1.00  
     7.4 ท่าวิดน้ า 3 - - 1.00  
     7.5 ท่าอัญเชิญ 3 - - 1.00  
8. ท่าทางช่วงคลายอุ่น จ านวน 7 ท่า 2 1 - 0.67 - มากเกินไป 
     8.1 ท่าเอียงศีรษะ 3 - - 1.00  
     8.2 ท่ายืดเหยียด -เขย่ง  3 - - 1.00  
     8.3 ท่ายืดเหยียด -แขน  3 - - 1.00  
     8.4 ท่าหมุนไหล ่ 3 - - 1.00  
     8.5 ท่ายืดเหยียด -ขา  3 - - 1.00  
     8.6 ท่าสะบัดอุ่น 3 - - 1.00  
     8.7 ท่าโยกเยก 3 - - 1.00  
9. จ านวนทา่ฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ทั้งหมด 12 ท่า 3 - - 1.00  
10. เพลงและดนตรีประกอบการฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ 3 - - 1.00  

ค่าเฉลี่ยของความสอดคล้อง 3 - - 0.97  
หมายเหตุ 1= เห็นด้วย ,0= ไม่แน่ใจ ,-1 = ไม่เห็นด้วย 
  
ตารางที่ 2 โปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ที่ส าหรับป้องกนัการล้มในผู้สูงวยั 

จ านวนวัน ช่วง ระยะเวลา จ านวนท่า
ฟ้อน 

ชื่อท่าทางการออกก าลังกาย 

3 วันต่อ
สัปดาห์ 

Warm up 5 นาท ี 7 ท่า ท่าที่ 1 ท่าเอียงศีรษะ 
ท่าที่ 2 ท่ายืดเหยียด-เขย่ง  
ท่าที่ 3 ท่าเหยียด-แขน  
ท่าที่ 4  ท่าหมนุไหล  
ท่าที่ 5 ท่ายืดเหยียด-ขา  
ท่าที่ 6 ท่าสะบัดอุ่น 
ท่าที่ 7 ท่าโยกเยก   

Exercise 20 นาท ี 5 ท่า ท่าที่ 1 ท่าหวา่นแห  
ท่าที่ 2 ท่าโบยบิน  
ท่าที่ 3 ท่าถอนหอมแดง  
ท่าที่ 4 ท่าวิดน้ า  
ท่าที่ 5 ท่าอัญเชิญ 
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จ านวนวัน ช่วง ระยะเวลา จ านวนท่า
ฟ้อน 

ชื่อท่าทางการออกก าลังกาย 

Cool down 5 นาท ี 7 ท่า เหมือนกับช่วง Warm up  
รวม 3 ช่วง 30 นาท ี 12 ท่า  

 
 2. ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายด้าน 
การทรงตัวเพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงวัย พบว่า หลังการฝึกกลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการออกก าลัง
กายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์มีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัวในรายการ 8-Foot Up 
and Go Test และ Timed Up and Go Test สูงกว่าก่อนฝึก และสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ด าเนินชีวิตประจ าวัน
ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคะแนนการประเมิน

สมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัวระหว่างก่อนและหลังการฝกึของกลุ่มทดลองโดยการทดสอบค่าที 
(paired-samples t-test) 

รายการประเมิน 
สมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัว 

ก่อนฝึก หลังฝึก 
t p 

M S.D. M S.D. 
1. Berg Balance Scale (BBS) 55.83 .46 55.93 .25 -1.361 .184 
2. Functional Reach Test (FRT) 25.60 3.12 26.53 2.75 -.752 .458 
3. 8-Foot Up and Go Test      9.16 1.79 7.09 1.07 10.727 .000* 
4. Timed Up and Go Test (TUG)      9.20 1.52 6.95 .99 12.329 .000* 

*p  0.05   
 
ตารางที่ 4  ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคะแนนการประเมิน

สมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัวหลังการฝึกระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองโดยการทดสอบค่า
ที (independent-samples t-test) 

รายการประเมิน 
สมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัว 

กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 
t p 

M S.D. M S.D. 
1. Berg Balance Scale (BBS) 55.83 .65 55.93 .25 -.787 .434 
2. Functional Reach Test (FRT) 26.00 3.19 26.53 2.75 -.693 .491 
3. 8-Foot Up and Go Test      9.19 1.55 7.09 1.07 6.060 .000* 
4. Timed Up and Go Test (TUG)      9.46 1.48 6.95 .99 7.702 .000* 

*p<0.05 
  
ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของตัวอย่างผู้สูงวัยกลุ่มทดลองที่มีต่อโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้ม
ประยุกต์ จ านวน 30 คน พบว่า ตัวอย่างผู้สูงวัยกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจโดยรวมต่อโปรแกรมการออกก าลังกาย
ฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.44 ± 0.27 ดังแสดงในตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย (M) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนความพึงพอใจของตัวอย่างผู้สูงวัยกลุ่ม
ทดลองที่มีต่อโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ (n=30(  

ข้อ รายการประเมิน M S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1 จ านวนวันในการออกก าลังกาย 3 วันต่อสัปดาห์ 4.30 0.64 มากที่สุด 
2 ระยะเวลาในการออกก าลังกายทั้งหมด 30 นาท ี 4.37 0.66 มากที่สุด 
3 ระยะเวลาช่วงอุ่นร่างกาย ( Warm up) 5 นาที  4.43 0.56 มากที่สุด 
4 ระยะเวลาช่วงออกก าลังกาย (Exercise) 20 นาท ี 4.47 0.50 มากที่สุด 
5 ระยะเวลาช่วงผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Cool down) 5 นาท ี 4.50 0.50 มากที่สุด 
6 ท่าฟ้อนชว่งอบอุ่นร่างกาย ( Warm up) 7 ท่า 4.53 0.56 มากที่สุด 
7 ท่าฟ้อนชว่งออกก าลังกาย (Exercise) 5 ท่า 4.57 0.50 มากที่สุด 
8 ท่าฟ้อนชว่งผ่อนคลายกลา้มเนื้อ (Cool down)  7 ทา่ 4.43 0.56 มากที่สุด 
9 ชื่อท่าฟ้อนในแตล่ะทา่ 4.33 0.65 มากที่สุด 
10 ดนตรีและเพลงประกอบทา่ฟ้อน 4.50 0.50 มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.44 0.27 มากที่สุด 
 
 ส่วนกลุ่มควบคุมที่ด าเนนิชวีิตประจ าวันตามปกติ พบวา่ ค่าเฉลีย่ของคะแนนประเมนิสมรรถภาพทางกาย
ด้านการทรงตวัทุกรายการ ไม่มนีัยส าคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 6  
 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย (M) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมิน

สมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัวระหว่างก่อนและหลังการฝกึของกลุ่มควบคุมโดยการทดสอบค่าที 
(paired-samples t-test) 
รายการประเมิน 

สมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัว 
ก่อนฝึก หลังฝึก 

t p 
M S.D. M S.D. 

1. Berg Balance Scale (BBS) 55.70 1.20 55.83 .65 -1.278 .211 
2. Functional Reach Test (FRT) 25.86 3.52 26.00 3.19 -.379 .707 
3. 8-Foot Up and Go Test      9.10 1.69 9.19 1.55 -.368 .716 
4. Timed Up and Go Test (TUG)      9.23 2.44 9.46 1.48 -.809 .425 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับป้องกันการล้มในผู้สูงวัย ท าให้ได้
โปรแกรมการออกก าลังกายที่มีคุณภาพ มีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยรวมอยู่ที่ 0.97 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1.00 ทั้งนี้
อาจสืบเนื่องมาจากโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับป้องกันการล้มในผู้สูงวัยได้รับการ
ออกแบบให้สอดคล้องกับหลัก ของ FITT คือ F = (Frequency) ความบ่อยของการออกก าลังกาย I = (Intensity) 
ความหนักของการออกก าลังกาย T = (Time) ระยะเวลาที่ใช้ในการออกก าลังกาย และ T = (Type) รูปแบบของ
การออกก าลังกาย ตามที่      สุพิตร สมาหิโต และคณะ (2556) ได้ก าหนดหลักในการจัดโปรแกรมออกก าลังกาย
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายส าหรับผู้สูงอายุ กล่าวคือ มีความบ่อยในการออกก าลังกาย 3 วันต่อสัปดาห์ ความ
หนักของการออกก าลังกายด้วยท่าฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์อยู่ในระดับเบา ระยะเวลาที่ใช้ออกก าลังกายแบ่งเป็น  
3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงการอบอุ่นร่างกาย (Warm up)      5 นาที ช่วงการออกก าลังกาย (Exercise) 20 นาที  
และช่วงผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Cool down) 5 นาที รวมใช้เวลา 30 นาที ตลอดจนมีรูปแบบการออกก าลังกาย 
ที่ชัดเจน คือ เป็นรูปแบบการฟ้อนร าประกอบเสียงดนตรี และสอดคล้องกับแนวทางการป้องกันการล้มในผู้สูงอายุ
ของ สุนันทา ผ่องแผ้ว (2556) ที่ว่า การออกก าลังกายช่วยในเรื่องการทรงตัว และลดความเสี่ยงของการหกล้มได้ 
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ลักษณะการออกก าลังกายที่ผู้สูงอายุสามารถท าได้ เช่น การร าไท้เก๊ก การร ามวยจีนไทชิ การเดิน ซึ่งการออกก าลัง
กายแบบแอโรบิคเป็นการออกก าลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับผู้สูงอายุควรออกก าลัง
กาย 20-30 นาทีต่อคร้ัง ประมาณ 3-4 คร้ังต่อสัปดาห์ 

2. ผลของการฝึกด้วยโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายด้านการ
ทรงตัวเพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงวัย พบว่าโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ เป็นโปรแกรมการออก
ก าลังกายที่สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงวัยได้อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ จากผลการประเมินด้วยรายการทดสอบ 8- Foot Up and Go Test และ Timed Up and Go Test (TUG) 
ซึ่งเป็นการทดสอบการทรงตัวและความแคล่วคล่องว่องไวที่มีการเคลื่อนที่ ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาที่พบว่า 
หลังการฝึกโปรแกรม กลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนทดสอบในรายการ  8- Foot Up and Go Test และ Timed Up and Go Test สูงกว่าก่อนฝึก และ 
สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ด าเนินชีวิตประจ าวันตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ท่าทางในการฟ้อนกล้องตุ้มประยุกต์ซึ่งประกอบด้วย การเดินย่ าเท้า การย่อตัว การก้าวเท้า การสะบัดมือ และการ
โยกตัว เป็นกิจกรรมที่ท าให้ร่างกายผู้สูงวัยได้เคลื่อนไหว เพิ่มความแข็งแรง ฝึกการทรงตัว สอดคล้องกับการ
ข้อแนะน าในการออกก าลังกายเพื่อป้องกันการล้มในผู้สูงวัยของสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (2551) ที่ว่าการออก
ก าลังกายที่แนะน าส าหรับผู้สูงวัย คือ การเพิ่มก าลังกล้ามเนื้อ (Progressive muscle strengthening) การฝึกการ
ทรงตัว (Balancing training) และการฝึกเดิน (Walking plan)    

 การเดิน การย่ าเท้า และการถ่ายเทน้ าหนักตัวในขณะฟ้อนกลองตุ้มประยกุต์ในช่วงระยะเวลา 30 นาทีของ
โปรแกรมการออกก าลังกาย เป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ อาจเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณขา พัฒนา
กล้ามเนื้อขาและข้อเท้าให้สามารถช่วยพยุงการท างานของข้อต่อต่างๆ บริเวณขาและเท้า ส่งผลให้มีการทรงตัวดีขึ้น 
สอดคล้องการผลการวิจัยของ พรศิริ พฤกษะศรี และคณะ (2551) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมการออกก าลังกายด้วย
ลีลาศต่อการทรงตัวของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม ซึ่งพบว่า การเต้นลีลาศมีการถ่ายน้ าหนักตัว การเดิน 
และการย่ าเท้าช่วยพัฒนาการทรงตัวในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการล้มได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

นอกจากนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ที่พบว่า  
ผู้สูงวัยกลุ่มทดลอง มีความพึงพอใจโดยรวมต่อโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด และเมื่อพิจารณาการประเมินรายข้อก็พบว่า กลุ่มทดลองให้คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุก
รายการ ซึ่งด้วยความพึงพอใจต่อโปรแกรมการฝึกนี้ ก็อาจมีส่วนท าให้ผู้สูงวัยกลุ่มทดลองตั้งใจและให้ความร่วมมือใน
การออกก าลังกายเป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางทางกายด้านการทรงตัวได้ด้วย 

จากผลการวิจัยที่ได้โปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ส าหรับป้องกันการล้มในผู้สูงวัย 
น ามาสู่ข้อเสนอแนะที่เป็นข้อดีของการวิจัย คือ 1( ผู้สูงวัยสามารถน าโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้ม
ประยุกต์ ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านการป้องกันการล้มได้ และ 2( ชมรมผู้สูงวัยหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน าโปรแกรมการออกก าลังกายฟ้อนกลองตุ้มประยุกต์ไปปรับใช้ในการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูง
วัยในพื้นที่บริบทของตนเองได้  
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บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยถอดบทเรียนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี การรณรงค์การตรวจ
มะเร็งปากมดลูก ประชากรเป้าหมาย คือ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ 
จ านวน 20 คน ที่ร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก และประชากรเป้าหมายที่รับการ
ตรวจจ านวน 153 คน รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แนวค าถาม แนวการสนทนากลุ่ม แบบรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูล  
ส่วนบุคคล วิเคราะห์ด้วยร้อยละ และจ านวนนับ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
ผลการศึกษาพบว่าแนวปฏิบัติที่ดีในการรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูกประกอบด้วย 1 ( การรณรงค์โดยการ
สื่อสารด้วยสื่อและการสื่อสารโดยตรง 2( การร่วมด าเนินการโดยการหมุนเวียน บุคลากร อุปกรณ์  และ 3( การ
เข้าถึงผู้รับบริการโดยตรงเช่นการส่งจดหมายเชิญโดยตรง 
  
ค าส าคัญ  : การตรวจมะเร็งปากมดลูก  การรณรงค์  ถอดบทเรียน    

 
Abstract 

   The objective of this study was to research lessened learned from the good practice of 
cervix cancer examining campaign. The participants total 20 persons  : health care personnel and 
health care volunteers Khemarat health district and 153 people who had first time cervix cancer 
examining. Data were collected by focus groups and in-depth interviews and analyzed by the use 
of content analysis.  

  The results showed that good practice of cervix cancer examining campaign insist of 1 ( 
Campaign by using direct contact and media can raise number of client 2 (  Effective of co share 
personnel and instrument and 3( Direct contact to people by sending letter  

 
Keywords  :  cervix cancer examining, campaign, lessened learned  
 
บทน า 
 กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.( ตั้งเป้าให้การตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกเป็นไปได้อย่างทั่วถึง (มีความครอบคลุม ร้อยละ 80)  ทั่วประเทศ โดยค านึงถึง”ทรัพยากร”ที่มีอยู่ 
ปัจจุบัน ประเทศไทยเริ่มมีแผนด าเนินการป้องกันและควบคุมมะเร็งปากมดลูกอย่างเป็นระบบจริงจังในปี 2548  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช .( ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส านักงานฯกับ
กระทรวงสาธารณสุข     ให้ด าเนินการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มีเป้าหมายที่จะลดอัตราตายของหญิงไทยจาก
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มะเร็งปากมดลูกลงร้อยละ 50 ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี ใน 75 จังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้การตรวจคัดกรองสองวิธี
คือ Pap smear และ VIA (& cryotherapy) มะเร็งปากมดลูกหากพบในระยะต้นอัตราการหายจะมีมากการตรวจ
แป็บเสมียร์เป็นสิทธิของสตรีทุกคนที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพให้ความส าคัญ และให้สิทธิสตรีทุกคนอายุระหว่าง 
30- 60 ปีรับการตรวจฟรี 1 คร้ังทุก ๆ 5 ปี 
(http://www.rtcog.or.th/html/photo/articlesfile_905957.pdf;http: //  
www.thaihealth.or.th/Content/26100-2557) การตรวจแป็ปเสมียร์เป็นวิธีการตรวจที่สามารถช่วยในการคน้พบ
การเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะต้นซึ่งมีผลดีต่อการลดอัตราตายจากโรคมะเร็งปากมดลูกซึ่งพบว่าเป็นสาเหตุ  
การเกิดโรคมะเร็งในสตรีในอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านม และการตรวจแป็ปเสมียร์เป็นการตรวจที่มีความไวและ
ความจ าเพาะในการตรวจพบมะเร็งปากมดลูกขั้นสูง ส านักงานสาธารณสุขเขมราฐมีผลงานด้านการตรวจมะเร็ง  
ปากมดลูกที่ดีและมีความต้องการพัฒนาให้มีจ านวนผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่เคยรับการตรวจ
เพื่อหาแนวทางในการด าเนินการ อ าเภอเขมราฐเป็นอ าเภอชายแดนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานี 
มีอาณาเขตติดต่อกับแม่น้ าโขงบริเวณตรงข้ามกับเมืองสองคอน แขวงสะหวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว รวมความยาวที่มีพรมแดนติดต่อกันยาวประมาณ  45 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 
102 กิโลเมตร สาเหตุการตายที่ส าคัญคือโรคมะเร็ง (http://www.khemmarat.org/sso05/index.jsp ค้นเมื่อ 26 
สิงหาคม 2556) สถานบริการภายใต้ความรับผิดชอบของ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขมราฐมีทั้งสิ้นจ านวน  
11 แห่ง ค่าเฉลี่ยต่อเจ้าหน้าที่ 1 คน คือ 2,004 คน การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดีใน
การรณรงค์ให้สตรีที่ไม่เคยตรวจแป็บเสมียร์เข้ารับการตรวจ ค าถามการวิจัย 1.กลุ่มที่รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก
เป็นคร้ังแรกมีการตัดสินใจอย่างไร 2.แนวปฏิบัติที่ดีในการรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นอย่างไร 

 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย 

กลุ่ม 1 พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขตพื้นที่ความรับผิดชอบส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ  
จ านวน 20 คน ที่ร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก  
                 กลุ่ม 2 ประชาชนที่เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในช่วงการรณรงค์ และเป็นการตรวจครั้งแรก 

2. ระยะเวลาด าเนนิการวิจัย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2556 
3. กระบวนการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

              3.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
เชิงลึก รวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเขมราฐ   
ประเด็นค าถามการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย การแสดงข้อมูลผลการด าเนินงานปัจจุบัน แนวทางการด าเนินการ  
ที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินการ แนวปฏิบัติที่ดี ผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินการ และข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินการต่อไป 
              3.2 การออกแบบการรณรงค์ โดยการร่วมกันระบุปัญหา และแนวทางปรับปรุงกระบวนการท างาน  
โดยกระบวนการสนทนากลุ่ม และการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจมะเร็งปากมดลูก
จากโรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้ข้อเสนอแนะ วางแผนด าเนินการตามข้อสรุปที่ได้จาการประชุม
กลุ่ม โดยการร่วมด าเนินการรณรงค์ร่วมกันผ่านสื่อวิทยุ จัดให้มีการร่วมตรวจในแต่ละต าบล รวม 11 ต าบลเพื่อให้
สะดวกในการเดินทางของผู้ที่มารับการตรวจ การรวมบุคลากร อุปกรณ์ เพื่อให้มีการหมุนเวียนใช้เพียงพอเพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วในการท างาน การจัดอบรมฟื้นฟูและพัฒนาทักษะในการตรวจแป็บเสมียร์ให้บุคคลากร การ
ประชาสัมพันธ์โดยตรง ด้วยการส่งจดหมาย การจัดสื่อผ่านวิทยุ การแจ้งข่าวโดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 
             3.3 การประเมินผล โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมประเมินโครงการจ านวน 2 คน และสนทนา
กลุ่มผู้ร่วมด าเนินการ ภายหลังสิ้นสุดการรณรงค์ ทันที และภายหลังได้รับผลการตรวจ รวบรวมข้อมูลโดยการ
สนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์  

http://www.thaihealth.or.th/Content/26100-2557
http://www.khemmarat.org/sso05/index.jsp
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  4. วิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์ด้วยร้อยละ และจ านวนนับ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
 5. การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยยึดตามหลักการส าคัญ 4 ประการคือ หลักความเป็น
อิสระในการตัดสินใจ (Autonomy) หลักการไม่ท าให้เกิดความกลัว (Nonmaleficence) หลักความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน (Benificence) และหลักความเป็นธรรม (Justice) โดยผู้วิจัยชี้แจงสิทธิในการร่วมกิจกรรม  
แจ้งวัตถุประสงค์ในการสนทนา การด าเนินการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการทบทวนความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญ การด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน รวดเร็ว และผลการศึกษาครั้ งนี้จะเป็นการเผยแพร่ในภาพรวม 
และการศึกษาครั้งนี้ได้ค านึงถึงคุณภาพของการศึกษา โดยการตรวจสอบสามเส้าด้วยการเก็บข้อมูลจากหลากหลาย
วิธี ได้แก่การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
 
ผลการวิจัย  
  1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากรเป้าหมาย   ผู้เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นครั้งแรกมีจ านวน 
153 คน(จากจ านวนที่รับการตรวจทั้งหมด 800 คน( พบว่า มีอายุ ระหว่าง 19-68 ปี  มีอายุเฉลี่ย 38.8 ปี (S.D.=9.7 
ปี( พบว่า สตรีที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกมากที่สุดคือ ร้อยละ 44 ระดับการศึกษา
พบว่า มากกว่าครึ่ง คือร้อยละ 61.4 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ร้อยละ 36.6 และหนึ่งในสามของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 79.7 ประกอบอาชีพ การเกษตร รองลงมาประกอบอาชีพ 
รับจ้างทั่วไป และค้าขาย ร้อยละ 5.9 และ 5.2 ตามล าดับ และส่วนใหญ่ร้อยละ 86.3 มีสถานภาพคู่ มีโรคประจ าตัว 
ร้อยละ 28.1 พบว่าโรคประจ าตัว ส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ส่วนการรับรู้ประเมินภาวะ
สุขภาพของตนเอง พบว่า ร้อยละ 66.0 มีการรับรู้ว่าสุขภาพตนเองอยู่ในระดับดี ร้อยละ 29.4 อยู่ใน ระดับพอใช้ 
และมีส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้องดูแล ร้อยละ 4.6 เหตุผลของกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่เคยตรวจมะเร็งปากมดลูกมาก่อน พบว่า 
ร้อยละ 22.9 ไม่ทราบว่าต้องตรวจ และรองลงมา คือ กลัว ร้อยละ 19.6 และไม่มีอาการผิดปกติร้อยละ 6.5  
จึงไม่ไปตรวจ และเหตุผลอ่ืนๆ ไม่ระบุร้อยละ 34 และการทราบข้อมูล ของการตรวจร้อยละ 41.2 ได้รับจดหมาย
เชิญ และรองลงมาได้ข้อมูลจาก อสม. ร้อยละ 39.2 และหอกระจายข่าวร้อยละ 13.7  เหตุผลของการมารับ 
การตรวจในคร้ังนี้ คือ ร้อยละ 57.5 มีความกลัว และรองลงมาคือมีหนังสือเชิญ ร้อยละ 32.7  และมีอาการผิดปกติ
ร้อยละ 10.5 ตามล าดับ และระบุความต้องการให้การแจ้งผลการตรวจโดยจดหมาย ร้อยละ 57.5 และรองลงมาให้
แจ้งโดย    อสม. ร้อยละ 24.2 และไปรับผลด้วยตนเองร้อยละ 6.5 ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน ร้อยละ จ าแนกตามเหตุผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกกลุ่มทีไ่ม่เคยตรวจ 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
เหตุผลที่ไม่ตรวจ (n=153) 
กลัว 30 19.6 
ไม่ทราบว่าต้องตรวจ  35 22.9 
ไม่ทราบที่ตรวจ       9  5.9 
อาย 9  5.9 
ไม่มีอาการผิดปกติ 10  6.5 
ไม่คิดว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะเป็น 8  5.2 
อ่ืน ๆ ระบ ุ 52 34 
ทราบข้อมูลการตรวจคร้ังนี้จาก  
ฟังวิทย ุ 8  5.2 
จดหมายเชิญ 63 41.2 
อสม 60 39.2 
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 9  5.9 
เจ้าหน้าที่ อบต 1 0.7 
เพื่อนบ้านชวน 6 3.9 
หอกระจายข่าว 21 13.7 
ป้ายประกาศเชิญ 3 2.0 
อ่ืนๆ  14 9.2 
เหตุผลที่มาตรวจ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ(  
(ร้อยละของผู้รับการตรวจ N=153) 
กลัว 88 57.5 
มีอาการผิดปกต ิ 16 10.5 
มีหนังสือเชิญ 50 32.7 
เพื่อนชวน 13   8.5 
เหตุผลอื่น ๆ  20 13.1 
ความต้องการแจ้งผลการตรวจ 
จดหมายแจ้ง    88 57.5 
ไปรับฟงัด้วยตนเอง   10   6.5 
อาสาสมัครสาธารณสุข 37 24.2 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4   2.6 
ไม่ระบ ุ 14   9.2 

2. การด าเนินงาน  ในระยะแรกพบว่ามีข้อติดขัดในการด าเนินการ 2 ประการ คือ ไม่มีแพทย์ร่วมตรวจ
ตามที่ประชาสัมพันธ์เนื่องจากแพทย์ติดภารกิจ และการรณรงค์ทางวิทยุ มีการด าเนินการไม่แพร่หลาย ในการ  
จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจในครั้งที่ 1 จึงพบว่าผู้มารับการตรวจส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ เคยตรวจแล้วเป็นส่วนใหญ่ 
แต่ผลด าเนินการที่ส าคัญคือ ท าให้มีการวางระบบในการตรวจในลักษณะเป็นกลุ่มใหญ่ ส่งผลที่ดีต่อการจัดการ
อุปกรณ์ และการจัดระบบการซักประวัติ การด าเนินการตรวจทั้งหมดมีทั้งสิ้น 11 คร้ัง หมุนเวียนไปตามโรงพยาบาล
สร้างเสริมสุขภาพเพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทางมารับการตรวจของผู้รับบริการในพื้นที่ การด าเนินการ
รณรงค์ตรวจครั้งสุดท้ายผลการประเมินพบว่า การมีกิจกรรมรณรงค์การตรวจเป็นสิ่งที่ดีท าให้ผู้มารับบริการตื่นตัว  
ให้ความสนใจ และเป็นการร่วมกันท างานอย่างเป็นระบบมีการจัดการด้านอุปกรณ์ และการส่งต่อผู้ป่วย ผลจากการ
ด าเนินการรณรงค์ และผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกพบว่าผลส่วนใหญ่ปกติมีเพียงส่วนน้อยที่ได้รับการส่งต่อเพื่อรับ
การรักษาและไม่พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก  

3. การตรวจมะเร็งปากมดลกูทีด่ าเนินการสามารถถอดบทเรียนจากการด าเนินการเพื่อเสนอเป็นแนว
ปฏิบัติดังนี ้

3.1 การรณรงค์ในกลุ่มที่ไม่เคยรับการตรวจต้องการการเข้าถึงเฉพาะราย ดังการสัมภาษณ์  ผู้ให้บริการ 
ระบุว่า “ในผู้ที่ไม่ตรวจเราต้องลงคุยที่บ้านจัดเตรียมไปตรวจที่บ้านแต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งก็ไม่ประสบ
ความส าเร็จ”  

3.2 การรณรงค์และร่วมกันด าเนินการสามารถกระตุ้น ความตื่นตัวในการรับการตรวจมากข้ึน สามารถ 
ด าเนินการได้ในข้อจ ากัด ของเวลา อุปกรณ์ และอัตราก าลัง โดยการร่วมมือด าเนินการ  

 3.3 การหมุนเวียนบุคคลากรจากภายนอกพื้นที่ร่วมตรวจท าให้มีความตื่นตัวในการรับการตรวจมากข้ึน  
และการจัดอบรมฟื้นฟวูิธีปฏบิัตริ่วมกันท าให้บุคคลากรมีความมัน่ใจในการให้บริการมากขึ้น “มั่นใจมากข้ึน มีอะไร
สามารถปรึกษากันได้”  
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3.4 การร่วมด าเนินการเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกันระหว่าง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลการศึกษาที่ 1 กลุ่มที่รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นครั้งแรกมีการตัดสินใจอย่างไร 
จากตารางสรุปได้ว่าการตัดสินใจรับการตรวจเกือบครึ่งหนึ่ง  คือ ร้อยละ 41.2 ได้รับจดหมายเชิญ และ

รองลงมาได้ข้อมูลจากอสม. ร้อยละ 39.2 และหอกระจายข่าว  ร้อยละ 13.7  เหตุผลของการมารับการตรวจ 
ในครั้งนี้ คือ มากกว่าคร่ึงหนึ่ง ร้อยละ 57.5 มีความกลัว และรองลงมาคือมีหนังสือเชิญ ร้อยละ 32.7  และมีอาการ
ผิดปกติร้อยละ 10.5 จากผลการศึกษาสะท้อนว่าการรณรงค์เพื่อมารับการตรวจนั้นสิ่งส าคัญคือการแจ้งข่าวโดยตรง 
และการบอกกล่าวโดยตรง มากว่าการรณรงค์ทางวิทยุ และในกลุ่มที่ไม่เคยตรวจนั้น การไม่มาตรวจนั้นเหตุผลหลัก 
ที่ส าคัญคือกลัวและไม่รู้ว่าจ าเป็นต้องตรวจสิ่งนี้สะท้อนว่าการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมให้สตรีรับการตรวจมะเร็ง  
ปากมดลูกนั้นคือ การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และความรู้เกี่ยวกับการตรวจหามะเร็ งปากมดลูก โดยเฉพาะการแก้ไข
ความกลัว และเหตุผลการมาตรวจมาจากความกลัวเช่นเดียวกันซึ่งอาจกลัวจากการรณรงค์อันตรายจากความรุนแรง 
แต่ความกลัวไม่มาตรวจก่อนนั้นอาจเกิดจากความกลัวเจ็บ การรณรงค์เป็นการด าเนินการตรงกับเป้าหมาย  
จึงมีประสิทธิภาพ (Kline,2015) ดังนั้นจึงต้องศึกษาในเชิงลึกต่อไปเฉพาะกลุ่มที่ไม่รับการตรวจว่ามีเหตุผลส าคัญใด 
ที่ไม่มาตรวจ เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์บุคคลากรที่เก่ียวข้องพบว่าได้มีความพยายามด าเนินการ
ติดตามเป็นรายคนที่บ้านแต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ แต่จากประสบการณ์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ของส านักงาน
สาธารณสุขเขมราฐ พบว่า สตรีจะเข้ารับการตรวจมากข้ึนเมื่อมีบุคคลากรแพทย์พยาบาลจากส่วนอ่ืนที่เชี่ยวชาญและ
ผู้รับการตรวจไม่คุ้นเคยมาตรวจให้ จึงน่าสนใจว่าเพราะเหตุใดจึงมารับการตรวจมากเมื่อมีแพทย์หรือผู้ตรวจมาจาก
ส่วนงานอ่ืน ดังในการศึกษาครั้งนี้ถึงแม้ไม่สามารถด าเนินการให้แพทย์มาร่วมตรวจได้ แต่มีการร่วมด าเนินการโดย
บุคคลากรจาก หน่วยงานนอกพื้นที่ได้แก่พยาบาลจากโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 
โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพต าบลจากเขตใกล้เคียง และอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ท าให้เกิดการความสนใจในการรับการตรวจมากขึ้น นอกจากนี้การด าเนินการครั้งนี้ได้มีการจัดอบรม
บุคคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มเติม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับการตรวจ  

อภิปรายผลการศึกษาที่ 2 จากผลการถอดบทเรียนจากการด าเนินการรณรงค์ 
           การรณรงค์ในกลุ่มที่ไม่เคยรับการตรวจ ควรท าร่วมกับพูดคุยเฉพาะราย เพื่อรับทราบข้อกังวล ทั้งนี้  
การรณรงค์มีผลต่อการตื่นตัวในภาพรวมท าให้ฉุกคิด และโน้มน้าวได้ง่ายขึ้น เป็นกิจกรรมที่ควรท าร่วมกัน  
อย่างต่อเนื่อง เพราะการตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นสิ่งที่อ่อนไหวต่อผู้รับการตรวจ และโดยวัฒนธรรมเพศ 
เป็นสิ่งปกปิดส าหรับหญิงไทยอีสาน ยิ่งเป็นสิ่งที่ยากมากขึ้นเพราะเกี่ยวข้องกับผลการตรวจ เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต  
ในครอบครัว ดังนั้นการสื่อสารรับฟังโดยตรงจึงสามารถสร้างความมั่นใจและความเข้าใจได้ดีเพราะมีความสอดคล้อง
กับวัฒนธรรม (Gonzalez, 2008) 

การรณรงค์และร่วมกันด าเนินการ สามารถด าเนินการได้ในข้อจ ากัด ของเวลา และอัตราก าลัง โดยการ  
แบ่งโซนในการท างานซึ่งโดยทั่วไปแนวทางในการท างานในพื้นที่ได้มีการร่วมกันท างานเป็นโซน และการแสวงหา
เครือข่ายภายนอก โดยการหมุนเวียนบุคคลากรจากภายนอกพื้นที่ร่วมตรวจท าให้มีความตื่นตัวในการรับการตรวจ
มากข้ึน และการอบรมฟื้นฟูการตรวจ ความรู้ที่ทันสมัยเก่ียวกับมะเร็งปากมดลูก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
ในพื้นที่ เพราะผลลัพธ์การพัฒนาแนวทางการด าเนินการคือ ประชาชนสนใจเชื่อมั่นและรับการตรวจสม่ าเสมอ 
ดังนั้นการรณรงค์จ าเป็นในช่วงเริ่มสร้างความเข้าใจและการตื่นตัวให้ประชาชนเท่านั้น 

นอกจากนี้การร่วมด าเนินการเป็นโซนเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานร่วมกัน
ระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ คณะพยาบาลศาสตร์ และโรงพยาบาลเฉพาะทาง
มะเร็ง ส่งผลดีต่อการส่งต่อ การขอความร่วมมือในทางวิชาการ และการปรึกษาหารือในการท างานร่วมกันต่อไป 
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การพัฒนาเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุภาพที่ผสมสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทอง 

Development  of  Jelly  Beverage for Health Care Contained  Amaranthus viridis and 
Cordyceps militaris Crude Extracts. 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทอง  และ

พัฒนาสูตรต ารับเคร่ืองดื่มเยลลี่โดยศึกษาผลของสารก่อเจลต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ น าผักโขมลวกด้วยน้ าเดือด
นาน 3 นาที ก่อนน าไปสกัดด้วยน้ า ส่วนถั่งเช่าสีทองน ามาสกัดด้วยน้ าร้อน น าสารสกัดหยาบทั้ง 2 ชนิดมาทดสอบ
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันโดยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH( radical scavenging activity และ 2,2'-
azino-bis (- 3ethylbenzthiazoline-- 6 sulphonic acid) (ABTS+.) radical cation decolorization assay ผล
การทดลองพบว่าสารสกัดหยาบผักโขมมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสูงกว่าสารสกัดหยาบถั่งเช่าสีทอง โดยมีค่า  Ic50 
เท่ากับ  2.35±0.11 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 6.87± 0.30  มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH 
ตามล าดับ และทดสอบด้วยวิธี ABTS+. มีค่า Ic50 เท่ากับ 1.55± 0.03 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 6.57± 0.30
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ สูตรต ารับที่เหมาะสมในการเตรียมเป็นเครื่องดื่มเยลลี่ประกอบด้วยสารก่อเจลคือคา
ราจีแนนและผงเมล็ดมะขามในอัตราส่วน 1:1 มี pH ของต ารับเท่ากับ 6 และมีปริมาณสารส าคัญคือ cordycepin 
170.03 ไมโครกรัมต่อกรัมของผลิตภัณฑ์  ดังนั้นสามารถน าสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทองมาเตรียม  
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพได้  

ค าส าคัญ  : ถั่งเช่าสีทอง  ผักโขม  เครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพ  ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน   

Abstract 
  The objectives of this study was to determine the antioxidant activities of  Amaranthus 

viridis (spinach) and Cordyceps militaris crude extracts and develop the jelly beverage by the 
studying the effect of gelling agents on the characteristic of products. Spinach was blanched for 3 
min in boiled water before extracting with water. Cordyceps militaris was extracted in hot water. 
The antioxidant activities of both extracts were assessed by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl ( DPPH( 
radical scavenging activity, and 2 ,2 '-azino-bis (- 3 ethylbenzthiazoline-- 6 sulphonic acid) ( ABTS+.) 
radical cation decolorization assay. It was found that the crude extract of spinach showed the 
higher antioxidant activity than that of Cordyceps militaris crude extract. Ic50 value (DPPH) of spinach 
and Cordyceps militaris crude extracts were 2.35±0.11 mg/ml and 6.87± 0.30mg/ml, respectively. 
And Ic50 value (ABTS+.) of spinach and Cordyceps militaris crude extracts were subsequently 
1.55± 0.03 mg/ml and 6.57± 0.30 mg/ml. The desirable formulation of jelly beverage composed 
of carrageenan and tamarind gum in a ratio of 1:1. pH of this formulation was 6 and contained the 
active  compound of cordycepin 170.03 g/g of product.  Therefore, spinach and Cordyceps 
militaris crude extracts were able to prepare the jelly beverage for health care product. 
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บทน า 
ปัจจุบันผู้บริโภคมีความใส่ใจด้านสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างมากขึ้น จึงนิยมการออกก าลังกายและ

บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงมีผลิตภัณฑ์จ าหน่ายมากมายทั้งในรูปแบบอาหารหรือ
เครื่องดื่มสุขภาพ ซึ่งรูปแบบการบริโภคในปัจจุบันจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ สะดวกในการใช้ 
มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสภาพสังคมที่เร่งรีบ ความเครียดจากการท างานและสภาวะแวดล้อม
ที่เป็นมลพิษในปัจจุบัน เป็นสาเหตุท าให้ผู้บริโภคมีความอ่อนล้า สูญเสียพลังงานและท าให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัย 
ไข้เจ็บได้ 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าผักโขม (Amaranthus viridis( ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านที่ผูค้นนยิมน ามารับประทาน เพราะ
เป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ ได้แก่ วิตามินซี ไรโบฟาวิน โฟเลต รวมถึงกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อ
ร่างกาย นอกจากนี้ยังมีความสนใจในถั่งเช่าซึ่งในทางการค้ามีหลายชนิดได้แก่ ถั่งเช่าธิเบต ถั่งเช่าสีทอง ถั่งเช่าหิมะ 
และถั่งเช่าจั๊กจั่น  ซึ่งถั่งเช่าธิเบตจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้องอาศัยผู้ที่มีความช านาญในการน าถั่งเช่าชนิดนี้มาใช้
ในการบริโภค เป็นถั่งเช่าที่อาศัยอยู่ใต้ดิน มีราคาสูงมากและหาได้ยาก ตามต ารายาแพทย์แผนโบราณของจีน 
ถั่งเช่าธิเบตเป็นยาอายุวัฒนะ ส่วนถั่งเช่าหิมะมีสรรพคุณลดระดับคลอเลสเตอรอล ลดระดับน้ าตาลในเลือด (Du, Liu 
et al. 2016( และยาที่สังเคราะห์มาจากโครงสร้างทางเคมีของสารสกัดจากถั่งเช่าจั๊กจั่นมีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันการปฏิเสธอวัยวะที่ปลูกถ่ายและโรคที่มีการต่อต้านภูมิคุ้มกันตัวเอง (Han, Zhang et al. 2004( ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris( อย่างแพร่หลาย ซึ่งมีคุณสมบัติและ
สรรพคุณที่ใกล้เคียงกับถั่งเช่าธิเบต มีสารออกฤทธิ์ ได้แก่โพลีแซคคาไรด์ เช่น betaglucan, galactomannan, 
adenosine, cordycepin, cordycepic acid, กรดอะมิโน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยสารอาหารส าคัญอ่ืน ๆ เช่น 
โพแทสเซียม โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก สังกะสี และซีลีเนียม ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ล้วนมีคุณประโยชน์ 
ต่อร่างกายและถั่งเช่าสีทองมีราคาที่ถูกและหาได้ง่ายกว่าถั่งเช่าธิเบต และถั่งเช่าสีทองที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาดอยู่
ในรูปแบบผงแห้งบรรจุแคปซูล ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าถั่งเช่าสีทองมาศึกษาในงานวิจัย 

ตามที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุภาพที่ผสมสารสกัดหยาบ
ผักโขมและถั่งเช่าสีทอง โดยการน าผักโขมและถั่งเช่าสีทองมารวมกันจนได้เป็นเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพนั้นนับว่า
เป็นผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชนิดที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างและบ ารุงร่างกายส าหรับบุคคลทุกเพศทุกวัย โดยศึกษาผล
ของสารก่อเจลที่มีต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมและเป็นทางเลือก
ให้กับผู้บริโภคต่อไป 

วิธีการวิจัย 
1.สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์
1.1สารเคมีทดสอบ

DPPH (Sigma-Aldrich, Denmark), Ascorbic acid (Sigma-Aldrich, USA), ABTS (Sigma– Aldrich, 
Germany), Potassium per sulfate (Ajax finechem, Australia ), Methanol HPLC grade (Rci labscan, 
Thailand) Pectin,  Carrageenan,  power tamarind 

 1.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
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Horizontal Shaker (HS501, IKA, USA), Centrifuge (Centrifuge 5810 R, Eppendorf, Germany), 
Rotary evaporator (Buchi R-100, Switzerland), Freeze dryer (Alpha 1–4, Christ, Switzerland), Hot air 
oven (Steriliser SN30, Germany ), Desiccator cabinet (Wandefu, Japan), Micro plate  Reader (EZ Read 
400, Biochrom, UK), Plate shaker (shaker ST3, Elmi, UK ), HPLC (Themo Dionex UV/Vis Ultimate 3000, 
Themo, USA) 

2. วิธีเตรียมสารสกัด
 2.1 วิธีการสกัดผักโขม 
น าผักโขมส่วนต้น ใบและดอกล้างน้ าท าความสะอาด ผึ่งลมให้แห้งในที่ร่มเพื่อสะเด็ดน้ า น าไปลวกในน้ า

เดือด 100 องศาเซลเซียส นาน 3 นาที ผึ่งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง แล้วอบในตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
นาน 5 ชั่วโมง จากนั้นน าไปบดลดขนาดด้วยเครื่องบดลดขนาดจะได้ผงแห้งแบบหยาบ  

ชั่งผักโขม 10 กรัม ใส่ลงในขวดลูกชมพู่ (Erlenmeyer flask) ขนาด 500 ml สกัดด้วยน้ า ปริมาตร 300 
ml ปิดปากขวดให้สนิท จากนั้นน าไปเข้าเครื่อง Horizontal Shaker (HS501, IKA, USA) เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ด้วย
แรง 150 รอบ/นาที เมื่อครบเวลาแล้วน าไปกรองเพื่อแยกเศษกากและของเหลวออกจากกัน น าส่วนของเหลวเข้า
เครื่อง centrifuge (Centrifuge 5810 R, Eppendorf, Germany)  ที่ความเร็ว 3,500 รอบต่อนาที เป็นเวลา 40 
นาที ที่ 25 องศาเซลเซียส แล้วท าแห้งด้วยเครื่อง  Freeze  dryer  เก็บผงแห้งที่ได้ในขวดสีชาและเก็บในตู้ควบคุม
ความชื้นเพื่อน าไปศึกษาต่อไป 

 2.2 วิธีการสกัดถั่งเช่าสีทอง 
แช่ผงแห้งถั่งเช่าสีทองประมาณ 1 กรัม ในน้ าอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที จากนั้นกรอง 

ผ่านผ้าขาวบางเพื่อแยกกากและน้ าของถั่งเช่าสีทองออกจากกัน แล้วบรรจุส่วนของน้ าถั่งเช่าสีทองลงในภาชนะที่
สะอาดเพื่อน าไปเป็นส่วนผสมต่อไป 

3. ศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทองออกเป็นดังนี้
 3.1 ศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทองวิธี DPPH 
เตรียมสารละลาย DPPH radical ในเมทานอล เตรียมสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทองที่ความเข้มข้น 

50 - 1000 µg/ml น าสารตัวอย่างปริมาณ 40 µl ผสมเข้ากันกับสาร DPPH ปริมาณ 160 µl น าหยดลงใน 96 well 
plate  ปริมาตรหลุมละ 200 µl เขย่าให้เข้ากันตั้งไว้ในที่มืดที่  25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที แล้วน าไปวัดคา่
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร (n=3) ด้วยเคร่ือง Miscorplate Rader โดยเปรียบเทียบกับ ascorbic 
acid เป็นสารละลายมาตรฐาน แล้วค านวณหา % radical scavenging และค่า IC50  โดยสมการดัดแปลงมาจากวิธี
ของ (Williams et al, 1995)  

% radical scavenging =1- (Asample / Acontrol ) × 100 
Asample คือ ค่าดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง 
Acontrol คือ ค่าดูดกลืนแสงของสาร DPPH 

 3.2  ศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทองวิธี ABTS 
เตรียมสารละลาย ABTS เพื่อให้เป็นสารที่อิเล็กตรอนมีความเสถียร เตรียมสาร ABTS และ Potassium 

persulfate ผสมเข้าด้วยกันด้วยอัตราส่วน 1 : 1 น าไปบ่มในที่มืดที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส นาน 16 ชั่วโมง เติม
น้ ากลั่น (DI) เทลงไปเพื่อเจือจางประมาณ 40–50 ml น าไปหยดลงใน 96 well plate  ปริมาตรหลุมละ 200 µl 
แล้วน าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร ด้วยเคร่ือง Miscorplate Rader ให้ได้ค่าที่  0.7-1  จะ



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

512 

ได้เป็นสาร ABTS+. ที่มีความเสถียร เตรียมสารสกัดหยาบจากผักโขมและถั่งเช่าสีทองที่ความเข้มข้น 50-1000 
µg/ml น าสารตัวอย่างปริมาณ 20 µl ผสมเข้ากันกับสาร ABTS+. ปริมาณ 180 µl น าหยดลงใน 96 well plate  
ปริมาตรหลุมละ 200 µl เขย่าให้เข้ากันตั้งไว้ในที่มืดที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 นาที แล้วน าไปวัดค่าดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร (n=3( ค านวณค่า Ic50 ใช้ ascorbic acid เป็นสารละลายมาตรฐาน วิธีนี้
ดัดแปลงมาจากวิธีของ (Pellegrini et al, 1999) 

4. การพัฒนาเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุภาพที่ผสมสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทองโดยศึกษาผลของสารก่อเจล
ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ 

สูตรต ารับแสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบในต ารบัเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุภาพที่ผสมสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสทีอง 
ชื่อสาร / ส่วนประกอบ สูตรที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 
น้ าถั่งเชา่สีทอง (ml) 70 70 70 70 70 70 70 70 
น้ าผักโขม (ml) 10 10 10 10 10 10 10 10 
เพคติน (g) 0.16 0.2 2.4 3.0 - - - - 
คาราจีแนน (g) - - - - 0.16 0.2 2.4 3.0 
ผงมะขาม (g) 2.4 0.2 0.16 0.1 2.4 0.2 0.16 0.1 
สารให้ความหวาน (g) 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
สารปรับ pH (g) 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

สารกันเสีย (ml) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Flavoring agent  q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. q.s. 
น้ าถั่งเชา่สีทอง (ปรับน้ าหนัก
จนครบ( (g) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

(*q.s. มาจากภาษาละติน quatum satis หมายถึง sufficient quantity to as much as is necessary) 

เครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุภาพที่ผสมสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทองเตรียมโดย ละลายสารให้ความหวาน 
สารควบคุม pH ลงในสารสกัดถั่งเช่าสีทอง แล้วค่อยๆ โปรยสารก่อเจลลงไปผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวจากนั้น 
เติมสารสกัดผักโขม ผสมให้เข้ากัน ให้ความร้อนประมาณ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้
อุณหภูมิห้องแล้วเติมสารกันเสียและสารแต่งกลิ่นแล้วปรับน้ าหนักจนครบ 100 กรัม  

5. วิเคราะห์หาปริมาณ cordycepin ในผลิตภัณฑ์โดยวิธี HPLC
เตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพที่ผสมผักโขมและถั่งเช่าสีทอง (n=3)   โดยชั่งตัวอย่าง 

ผสมกับน้ ากลั่น sonicate เป็นเวลา  20 นาที แล้วน าเข้าเครื่องปั่นหมุนเหวี่ยง (centrifuge) ที่ความเร็ว 10,000 
รอบต่อนาที เป็นเวลา  10 นาที ที่อุณหภูมิ  25 องศาเซลเซียส น าส่วน supernatant วิเคราะห์หาปริมาณสารส าคัญ
ต่อไป 

สภาวะในการวิเคราะห์ใช้คอลัมน์ C18 (Phenomenex) 250 × 4.60 mm ขนาดอนุภาค 5 µm mobile  
phase คือ เมทานอล : น้ า ในอัตราส่วน  75 : 25, flow  rate 1.0 ml/min อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ปริมาณ
สารละลายตัวอย่างที่ฉีด 5 µl ใช้ UV Detector ที่ความยาวคลื่น 260 นาโนเมตร สารละลายมาตรฐานที่ใช้คือ 
Cordycepin โดยเตรียมสารละลายมาตรฐานความเข้มข้น 0.3125-2.5 µg/ml ค านวณหาปริมาณ Cordycepin 
จากกราฟมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทอง

เมื่อน าผักโขมมาลวกด้วยน้ าเดือดแล้วน ามาสกัดสกัดด้วยน้ าแล้วน ามาค านวณด้วยสูตรการค านวณหาปริมาณ
สารสกัด (% Yield Crude Extract)  ดังนี้ 

% 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 𝐶𝑟𝑢𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 =
𝑎

𝑏
 × 100%

โดย a คือ น้ าหนัก (กรัม( ของสารที่สกัดได้ ; b คือ น้ าหนักผงแห้งของผักโขม (กรัม( ที่น ามาใช้สกัด 

จากการทดลองได้ % yield ของสารสกัดผักโขมเท่ากับ 15.8 และสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทองที่สกัด
ด้วยน้ าเมื่อน าทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี  DPPH พบว่ามีค่า IC50 เท่ากับ 2.35±0.11 และ 6.87±0.30 
mg/ml ตามล าดับ ส่วนสารละลาย ascorbic acid มีค่า IC50 เท่ากับ 0.29±0.00 mg/ml แสดงดังรูปที่ 1 (A) และ
เมื่อทดสอบด้วยวิธี ABTS+. พบว่าสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทองมีค่า  IC50 เท่ากับ 1.55±0.03 และ 
6.57±0.30 mg/ml ตามล าดับ ส่วนสารละลาย ascorbic acid มีค่า IC50 ที่ 0.22±0.00 mg/ml แสดงดังรูปที่ 1 
(B) 

รูปที่ 1 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH (A), ABTS (B) 

2. การพัฒนาเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุภาพที่ผสมสารสกัดหยาบผกัโขมและถั่งเช่าสทีอง
จากการศึกษาอัตราส่วนสารก่อเจลในผลิตภัณฑ์ทั้ง 8 ต ารับ สารก่อเจลที่ใช้ศึกษาคือ เพคติน คาราจีแนน  

และผงเมล็ดมะขาม พบว่าต ารับที่ 6 ซึ่งประกอบด้วยคาราจีแนนและผงเมล็ดมะขามในอัตราส่วน 1 :1 ให้คุณสมบัติ
เป็นเจลที่ดีคือมีลักษณะเนื้อเจลใส ไม่แยกชั้น ไม่ตกตะกอน เนื้อสัมผัสไม่แข็งกระด้างหรือเหลวจนเกินไป มีค่า pH 
ประมาณ 6 ซึ่งเป็น pH ที่ท าให้ cordycepin คงตัวได้ดีคือที่ pH 4-5 (Lee et al., 2017( และคงตัวในสภาวะที่เป็น
ด่าง (Chutvirasakul et al., 2017). 
3. การวิเคราะห์ปริมาณ cordycepin ในผลิตภัณฑ์โดยวิธี HPLC

จากกราฟรูปที่ 2 ซึ่งเป็นกราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน cordycepin ความเข้มข้น 0.3125-2.5 
g/ml มีค่า R2 = 0.9992 เมื่อวิเคราะห์หาปริมาณ cordycepin ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุภาพที่ผสมสาร

A. วิธี DPPH 

B. วิธี ABTS+. 
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สกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทอง พบว่ามีปริมาณ cordycepin 170 .03 g/g ของผลิตภัณฑ์ในต ารับที่ 6 ซึ่งเป็น
ต ารับที่มีลักษณะทางกายภาพดีที่สุด 

รูปที่ 2  กราฟมาตรฐานของสารละลายมาตรฐาน cordycepin 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้พบว่าสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทองมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ซึ่งสารสกัดหยาบผักโขมในน้ า

มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่มากกว่าสารสกัดถั่งเช่าสีทองในน้ า โดยสารสกัดหยาบผักโขมมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันมากกว่า
ประมาณ 3 และ 6 เท่าเมื่อทดสอบโดยวิธี DPPH และ ABTS+. ตามล าดับ อย่างไรก็ตามสารสกัดทั้ง 2 ชนิดนี้มีฤทธิ์
ต้านออกซิเดชันน้อยกว่า ascorbic acid ซึ่งฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดหยาบถั่งเช่าสีทองในน้ าขึ้นอยู่กับความ
เข้มข้น (D dependent-ose ( (Jun young Park et al., 2014 ; Yu et al., 2007) และถั่งเช่าสีทองเมื่อน ามาสกัด
ด้วยน้ าร้อนและเอทานอล จากนั้นท าให้บริสุทธิ์ด้วยวิธี chromatography มีค่า IC50 เท่ากับ 0.548 mg/ml 
ส่วนสารละลาย ascorbic acid มีค่า IC50 เท่ากับ 0.358 mg/ml (Yu et al., 2007) ดังนั้นตัวท าละลายและวิธีการ
ท าให้สารสกัดบริสุทธิ์ขึ้นจะท าให้ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันมีความแตกต่างกัน (Chen Wu et al., 2013( 
ซึ่งสารในกลุ่ม โพลีแซกคาไรด์ ในถั่งเช่าสีทอง เช่น เบต้ากลูแคน มีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชัน (Das et al., 2010) 

ในงานวิจัยนี้น าต้นผักโขมมาลวกในน้ าเดือดเป็นเวลา 3 นาที เพื่อลดความขมของสารสกัดและไม่ท าให้
สารส าคัญในผักโขมถูกท าลาย เวลาที่ใช้ในการลวกผักโขมในน้ าเดือดมีผลต่อฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน จากการศึกษาของ 
Amin และคณะพบว่าเมื่อน าผักโขมมาลวกในน้ าร้อนแล้วท าการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH พบว่า
ผักโขมที่ลวกในน้ าร้อนนาน 5 และ 10 นาทีมีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันลดลงเมื่อเทียบกับผักโขมดิบ (Amin et al., 
2006( ซึ่งสารในกลุ่ม ฟีนอกลิก เช่น เบตาแคโรทีน กรดฟีนอลลิก คาโรทีนอยด์ และกลุ่มวิตามินชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 
วิตามินซี ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชันในผักโขม (Helmja et al., 2007) 

การพัฒนาสูตรต ารับเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพโดยศึกษาปริมาณสารก่อเจล พบว่าคาราจีแนนผสมกับ  
ผงเมล็ดมะขามเป็นสารก่อเจลดีที่สุดในต ารับที่อัตราส่วน 1:1 ถ้าใช้คาราจีแนนเดี่ยวจะท าให้ลักษณะทางกายภาพ
ของผลิตภัณฑ์มีความแข็งกระด้าง เนื้อสัมผัสไม่นุ่มนวลเท่าที่ควร เมื่อน าผงเมล็ดมะขามมาผสมกับคาราราจีแนน 
จะท าให้ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์มีความอ่อนนุ่มและมีความยืดหยุ่นพอเหมาะ ถ้าใช้ผงเมล็ดมะขาม
ปริมาณมากขึ้นส่งผลให้คาราจีแนนไม่เกิดเป็นเจล ส่วนต ารับที่ใช้เพคตินเป็นสารก่อเจล ไม่สามารถเกิดเป็นเจลได้ที่  
pH ของต ารับซึ่งมีค่าประมาณ 6 เนื่องจากเพคตินเกิดเป็นเจลได้ที่ pH ต่ ากว่า 3.5 (Raymond C Rowe et al., 
2009( ซึ่งเป็น pH ที่ท าให้ cordycepin ไม่คงตัว (Chutvirasakul., 2017) และผลิตภัณฑ์ที่เตรียมได้มีปริมาณ
สารส าคัญคือ cordycepin 170.03 g/g ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งในงานวิจัยนี้ไม่ได้วิเคราะห์หาสารส าคัญในผักโขม เช่น 
L-glutamic acid  เนื่องจากข้อจ ากัดด้านวิธีการวิเคราะห์ 

ดังนั้นสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทองสามารถน ามาเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพ
ได้ โดยใช้คาราจีแนนและผงเมล็ดมะขามในสัดส่วน 1 :1 เป็นสารก่อเจล อย่างไรก็ตามการวิจัยนี้เป็นการศึกษา
เบื้องต้น จ าเป็นต้องทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ด้านจุลชีววิทยาต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

file:///D:/งานโจ้/โครงร่างวิจัยใหม่/บทที่-2%20ใหม่.docx%23_ENREF_1
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 356 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 356 พ.ศ. 2556 เรื่องเครื่องดื่ม 
ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท( นอกจากนี้ต้องวิเคราะห์หาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เช่น ปริมาณ
วิตามิน และเกลือแร่ ต่อไป เพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ 
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ผลของน้ าหมักสมุนไพรต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum 

Effect of Fermented Herbs on Inhibition of Fusarium oxysporum 

ภาวิณี ศิลาเกษ1* และ  เพ็ญนภา ไพรบึง1

1สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
*E-mail :   spawinee@yahoo.com

บทคัดย่อ 
พริกเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามพริกมักประสบปัญหาโรคเห่ียวเหลืองพริกที่มีสาเหตุ

มาจากเชื้อรา Fusarium oxysporum อยู่เสมอ ท าให้เกษตรกรต้องใช้สารก าจัดเชื้อราในการป้องกันและควบคุม
โรค เพื่อลดปัญหาจากการใช้สารเคมีดังกล่าว จึงได้ท าการทดสอบประสิทธิภาพของน้ าหมักสมุนไพร 10 ชนิดต่อการ
ยับยั้งเชื้อราดังกล่าว พบว่าน้ าหมักสาบเสือ น้ าหมักข่า และน้ าหมักขิง ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/w) ให้ผล
การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Fusarium oxysporum ได้ดีที่สุด โดยมีร้อยละของการยับยั้งที่ 70.00 , 68.50 
และ 66.50 ตามล าดับ 

ค าส าคัญ : โรคเห่ียวเหลืองพริก  น้ าหมักสมุนไพร 

Abstract 
Chilli is an important economic crop. However, chilli production always confronts with 

fusarium wilt disease. The farmers need to use some fungicides for controlling the disease. 
Therefore, to reduce fungicides application, effectiveness of fermented herbs on inhibition of chilli 
fusarium wilt (Fusarium oxysporum) was conducted. The efficiency of 10 fermented herbs on the 
growth of Fusarium oxysporum was tested. The result shown that 10% (w/w) of fermented herb 
of Siam weed (Chromolaena odorata), Ginger (Zingiber officinale) and Galangal (Alpinia  galanga 
(L.) Willd) inhibited the growth of Fusarium oxysporum at the percentage of 70.00, 68.50 and 66.50 
respectively 

Keywords:  Fusarium wilt Disease, Fermented Herbs 

บทน า 
พริกเป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในรูปแบบการบริโภคสดและการ

น าไปแปรรูป นอกเหนือไปจากคุณสมบัติในเรื่องของความเผ็ด พริกยังเป็นมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยในผลพริก  
มีวิตามินซี (Vitamin C) หรือกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) ซึ่งช่วยให้การดูดซึมอาหารในกระเพาะอาหารและ
ลาไส้ อีกทั้งช่วยให้มีการล าเลียงธาตุอาหารไปยังเนื้อเยื่อในส่วนต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งมีสารส าคัญอีก 2 ชนิด คือ 
แคปไซซิน (Capsaicin) ซึ่งเป็นสารที่ให้ความเผ็ดร้อน และสามารถใช้เป็นผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคต่างๆ เช่น ยาฆ่าเชื้อ
แบคทีเรียในกระเพาะอาหาร ยาช่วยการดูดซึมอาหาร สารส าคัญอีกชนิดหนึ่ง คือ โอลีโอเรซิน (Oleoresin) 
เป็นน้ ามันหอมระเหยท าให้พริกมีกลิ่นหอมสามารถน ามาผลิตเป็นสารกันหืนอาหาร (Salzer et al., 1975( พริก 
ไม่เพียงแต่บริโภคในไทย แต่ยังส่งไปขายต่างประเทศ จึงท าให้มีการส่งเสริมการปลูกพริกทั่วทุกภาคของประเทศไทย
และตลอดทั้งปี ขณะเดียวกันพบว่ามีโรคและแมลงศัตรูเข้าท าลายหลายชนิดทาให้เกิดความเสียหายทั้งปริมาณและ
คุณภาพเป็นจานวนมหาศาลในแต่ละฤดูปลูก การปลูกพริกมักจะประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติอยู่สองประการคือ 
สภาวะแล้งมีน้ าไม่เพียงพอ และประสบปัญหาน้ าท่วมแปลง ส่วนศัตรูพืชพืชที่พบเสมอ คือ แมลงศัตรูพืช และโรค
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ต่าง ๆ ของพริกท าให้เกษตรกรจ าเป็นต้องใช้สารเคมี เพื่อป้องกันโรคและแมลง (ทิพวรรณและคณะ, 2554) และ
พบว่า พริกมียาฆ่าแมลงตกค้างจ านวนมากหรือตกค้างเกินค่ามาตรฐาน ผลดีที่จะได้รับเข้าสู่ร่างกายอาจจะกลายเป็น
ผลเสียได้ทันที ปัจจุบันการปลูกพริกเพื่อจ าหน่ายมักมีการใช้ยาฆ่าแมลงกันตั้งแต่ฟาร์มเพาะเมล็ดพันธุ์พริกและสวน
ของเกษตรกรที่ปลูกพริกขายเพื่อให้ได้พริกที่อวบ สวยงาม สีแดงหรือเขียวสดใส โรคเห่ียวเหลืองพริก (Fusarium 
wilt Disease) สาเหตุเกิดจากเชื้อรา Fusarium oxysporum โดยเชื้อราท าลายรากพริกบริเวณใต้ดินหรือโคนต้น 
ที่อยู่ระดับผิวดิน เมื่อพริกเป็นโรคใบที่อยู่ตอนล่างในทรงพุ่ม หรือบริเวณรอบทรงพุ่มเหลือง และร่วง พริกเห่ียว  
ช่วงแดดร้อนจัดฟื้นตอนเช้า และเห่ียวถาวร ภายใน 2-7 วัน พริกยืนต้นตายหรือใบร่วงหมด หากพริกเป็นโรคเมื่อเริ่ม
ออกดอกติดผลพริกจะชะงักการเจริญเติบโต ดอก และผลร่วง โรคนี้พบบ่อยในสภาพอากาศร้อนและความชื้นในดิน
สูง ส าหรับแนวทางการควบคุมโรคเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีกาจัดเชื้อราประเภทดูดซึม (systemic fungicide) 
เช่น mancozeb captan benomyl (Eckert, 1983( ซึ่งการใช้สารเคมีปริมาณมากและติดต่อกันเป็นเวลานาน 
ส่งผลให้เชื้อราเกิดการกลายพันธุ์มีความต้านทานต่อสารเคมี จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการซื้อสารเคมีเพื่อกาจัดเชื้อราสาเหตุโรคเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดการสะสมของสารพิษในสภาพแวดล้อมมาก
ยิ่งขึ้น สาหรับแนวทางการแก้ปัญหาของระบบการเกษตรในปัจจุบันได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรกลับมาท า
การเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์ เช่น สารสกัดจากพืชเป็นวิธีการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้เพื่อทดแทน
สารเคมีก าจัดโรคพืช ซึ่งกลุ่มพืชที่นิยมนามาใช้กันมากคือพืชสมุนไพร เนื่องด้วยเหตุผลของการมีคุณสมบัติทางยา
และการออกฤทธิ์ต่อเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรคของมนุษย์และสัตว์ จึงเป็นแนวทางที่ดีในการน า มาปรับใช้กับ
เชื้อจุลินทรีย์สาเหตุโรค การวิจัยนี้เป็นการน าน้ าหมักสมุนไพรจากพืช 10 ชนิดได้แก่ กระเทียม ขมิ้น ข่า ขิง ใบยาสบู 
พลู มะกรูด สาบเสือ หอมแดงและหอมใหญ่ ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรที่มีอยู่ใน ประเทศไทยและไม่เป็นอันตรายต่อ 
มนุษย์มาท าการทดลองหาประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Fusarium oxysporum ที่ท าให้เกิด
โรคเห่ียวเหลืองพริก เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีประเภทยาก าจัดศัตรูพืชที่เกิดจากเชื้อรา ซึ่งหากสามารถน ามาใช้
ทดแทนกันได้จะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสารเคมีจากต่างประเทศและท าให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัย
มากขึ้น 

วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมเชื้อราสาเหตุโรคเห่ียวเหลืองพริก ได้รับความอนุเคราะห์ เชื้อรา  Fusarium oxysporum  ที่

แยกได้จากต้นพริกจากส านักงานพัฒนาการอารักขาพชื  กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร ตรวจลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของเชื้อราภายใตก้ล้องจุลทรรศน์เพื่อพิสูจน์วา่เปน็เชื้อรา Fusarium oxysporum  น าเชื้อราเลี้ยงให้
บริสุทธิ์และเก็บรักษาไว้ในอาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) slant ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 

2. การเตรียมตัวอย่างสารสกัดจากพืชน าสมุนไพรคือ  กระเทียม    ขมิ้น   ข่า   ขิง  ใบยาสูบ  พลู    มะกรูด
สาบเสือ  หอมแดงและหอมใหญ่  ล้างด้วยน้ าสะอาด อบด้วยตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 6 
ชั่วโมง เมื่อครบเวลาแล้วห่ันให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นบดด้วยเครื่องปั่นให้ละเอียด  แล้วชั่งตัวอย่างสมุนไพรให้มีความ
เข้มข้นต่างกัน  3  ระดับ  คือ   1, 5  และ 10  กรัมต่อน้ าหนักน้ ากลั่น  โดยให้มีความเข้มข้นหลังจากผสมสมุนไพร
กับน้ ากลั่นเท่ากับร้อยละ 1, 5 และ 10 (น้ าหนัก/น้ าหนัก(  แล้วน าไปปั่นด้วยเครื่องปั่นน้ าผลไม้เพื่อให้สมุนไพรเข้า
กันดีกับน้ ากลั่น แล้วเทใส่บีกเกอร์ หมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นใช้ผ้าขาวบางกรอง น าน้ าหมัก
สมุนไพรมากรองอีกขั้นด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ และท าให้ปราศจากเชื้อด้วยการกรองน้ าหมักสมุนไพรผ่าน 
Syringe Filter  ขนาด 0.45 ไมครอน จะได้น้ าหมักสมุนไพรที่ปราศจากเชื้อแบคทีเรีย  

3. การทดสอบประสิทธิภาพของน้ าหมักสมุนไพรต่อการเจริญของเชื้อรา Fusarium oxysporum  ทดสอบ
ด้วยวิธี Poisoned food technique น าเชื้อรา Fusarium oxysporum  อายุ 3 วัน ที่เลี้ยงบนอาหาร PDA มาตัด
บริเวณขอบของโคโลนีด้วย Cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร น าชิ้นวุ้นมาวางตรงกลางจานอาหาร
เลี้ยงเชื้อ PDA ที่เติมสารสกัดตามกรรมวิธีที่ก าหนดไว้ โดยให้ด้านที่มีเชื้อราสัมผัสผิวหน้าอาหาร ท าการบ่มที่
อุณหภูมิห้องวางแผนการทดลองแบบ Complete Randomize Design (CRD) มี 31 ชุดการทดลองๆ ละ 4 ซ้ า 
ดังนี้ 
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ชุดการทดลองที่ 1 ชุดควบคุม (น้ ากลัน่) 
ชุดการทดลองที่ 2, 3 และ 4 น้ าหมักกระเทียมความเข้มข้นร้อยละ 1, 5  และ 10 w/w 
ชุดการทดลองที่ 5, 6 และ 7 น้ าหมักขมิ้นความเข้มข้นร้อยละ 1, 5  และ 10 w/w 
ชุดการทดลองที่ 8, 9 และ 10 น้ าหมักข่าความเข้มข้นร้อยละ 1, 5  และ 10 w/w 
ชุดการทดลองที่ 11, 12 และ 13 น้ าหมักขิงความเข้มข้นร้อยละ 1, 5  และ 10 w/w 
ชุดการทดลองที่ 14, 15 และ 16  น้ าหมักใบยาสบูความเข้มข้นร้อยละ 1, 5  และ 10 w/w 
ชุดการทดลองที่ 17, 18 และ 19  น้ าหมักพลูความเข้มข้นร้อยละ 1, 5  และ 10 w/w 
ชุดการทดลองที่ 20, 21 และ 22 น้ าหมักมะกรูดความเข้มข้นร้อยละ 1, 5  และ 10 w/w 
ชุดการทดลองที่ 23, 24 และ 25  น้ าหมักสาบเสือความเข้มข้นร้อยละ 1, 5  และ 10 w/w 
ชุดการทดลองที่ 26, 27 และ 28  น้ าหมักหอมแดงความเข้มข้นร้อยละ 1, 5  และ 10 w/w 
ชุดการทดลองที่ 29, 30 และ 31  น้ าหมักหอมใหญ่ความเข้มข้นร้อยละ 1, 5  และ 10 w/w 

ตรวจและสังเกตผลเมื่อเวลาผ่านไป 3 วัน โดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อรา จากนั้นน าค่าที่
ได้มาค านวณหาร้อยละการยับยั้งการเจริญโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้ (Vincent, 1947) 

ร้อยละการยับยั้ง = ]( A – B ) / A ] x 100  
เมื่อ A คือ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อราชุดควบคุม 
B คือ ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนยก์ลางของโคโลนีเชื้อราที่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อราผสมน้ าหมักสมุนไพร 

4. การวิเคราะห์ทางสถิติ วิเคราะห์ผลการทดลองของแผนการทดลองแบบ CRD และการวิเคราะห์การ
แปรปรวนทางสถิติโดยใช้ ANOVA (Analysis of Variance) ของค่าเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่น (p≤0.05( ด้วย
โปรแกรม SPSS version 21 และตรวจสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test 
(DMRT) 

ผลการวิจัย 
1. ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา Fusarium oxysporum  บนอาหาร PDA และการศึกษาลักษณะเชื้อที่แยกได้

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์   
ลักษณะโคโลนีของเชื้อรา  Fusarium oxysporum  บนอาหาร PDA เมื่อเชื้อรามีอายุ 7 วัน  พบว่าโคโลนี

มีสีขาวอมชมพู ขอบของโคโลนีจะมีสีขาวเส้นใยมีลักษณะฟูและกระจาย บริเวณด้านล่างโคโลนีสีเหลืองออกสนี ้าตาล 
เส้นผ่าศูนย์กลางของโคโลนี ประมาณ  3 – 4  เซนติเมตร (รูปที่ 1) เมื่อตรวจดูลักษณะสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
พบว่าสปอร์มีการสร้างสปอร์แบบไม่อาศัยเพศเรียกว่าคอนิเดีย  เป็นสปอร์ขนาดใหญ่ ผนังบางใส ประกอบด้วย 3-5 
เซลล์ มีลักษณะโค้งตรงหัวท้าย (รูปที่ 2) 
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รูปที่ 1 ลักษณะเส้นใยของเชื้อรา Fusarium oxysporum  บนอาหาร PDA ภายหลังการบ่มที่อุณหภูมิห้องและ 
  ใช้แสงธรรมชาติเปน็เวลา 7 วัน 

รูปที่ 2 ลักษณะเชื้อรา Fusarium oxysporum  ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงที่มีก าลังขยาย 400 เท่า   

2. การทดสอบประสิทธิภาพของน้ าหมักสมุนไพรทั้ง 10 ชนิด
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพของน้ าหมักสมุนไพร  10  ชนิด  ในการยับยั้ง

การเจริญของเชื้อรา  Fusarium oxysporum  สาเหตุโรคเห่ียวเหลืองพริก โดยใช้น้ าหมักสมุนไพรที่มีระดับความ
เข้มข้นแตกต่างกันคือร้อยละ 1, 5, และ  10 (w/w) พบว่า  สมุนไพรทั้ง  10  ชนิดสามารถยับยั้งการเจริญของ 
เชื้อรา  Fusarium oxysporum ได้ดีที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/w) รองลงมา คือ ระดับความเข้มข้น 
ร้อยละ 5 และ 1 (w/w) ตามล าดับ (ตารางที่ 1) จากผลการทดลองพบว่า น้ าสมุนไพรสาบเสือมีประสิทธิภาพในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา  Fusarium oxysporum ได้ดีที่สุดที่ความเข้มข้นร้อยละ  10 (w/w)  ได้ร้อยละ  70  
(ตารางที่ 2 และรูปที่ 3)   เนื่องจากสาบเสือมีสารยูจินอลที่ความสามารถในการยับยั้งการเจริญต่อเชื้อราได้ (อรุณ,  
2547( ซึ่งเกษตรกรสามารถน าน้ าหมักสมุนไพรจากใบสาบเสือไปใช้ในการยับยั้งการเจริญเบื้องต้นของเชื้อรา
Fusarium oxysporum ในพืชในสภาพแวดล้อมจริงได้ เนื่องจากขั้นตอนการเตรียมน้ าหมักสมุนไพรท าได้ง่ าย
สามารถท าได้ในครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพของการยับยั้งที่ดีขึ้นอาจเพิ่มระดับความเข้มข้นให้สูงขึ้นด้วย 
เนื่องจากสาบเสือเป็นพืชสมุนไพรธรรมชาติจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการท าลายสภาพแวดล้อม  แต่อาจมีพิษต่อสิ่งมีชีวิต
บางชนิด  เช่น  แมลง  หนอน  เป็นต้น  ท าให้เกิดการท าลายต่อระบบนิเวศได้ ดังนั้นในการเพิ่มระดับความเข้มข้น
ของน้ าหมักสมุนไพรเพื่อใช้ยับยั้งเชื้อราในพืชนั้นจึงควรค านึงถึงผลเสียต่อระบบนิเวศด้วย น้ าสมุนไพรที่สามารถ
ยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum ได้ดีอีกชนิดหนึ่งคือ ขิง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการยับยัง้การการเจริญของเชื้อรา 
Fusarium oxysporum ได้ดีที่ความเข้มข้น 10 (w/w) ได้ร้อยละ  68.5   เนื่องจากเหง้าขิงประกอบด้วยสารเคมี 
ที่ส าคัญคือ ซิงจิเบอรีน (Zingiberene)  ซิงจิเบอรอล (Zingiberol)  ไบซาโบลี (bisabolene) และแคมฟีน 
(camphene) มีน้ ามัน (oleo - resin) ในปริมาณสูง  ท าให้สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์อ่ืนได้อีกด้วย 
(พีรพัฒน์และคณะ, 2553) น้ าหมักสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งคือ ข่า  เนื่องจากข่ามีสารที่มีฤทธิ์ลดการอักเสบและ 
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ฆ่าเชื้อราคือ 1- acetoxychavicol acetate และ 1 - acetoxy eugenol acetate  และสารส าคัญในการออกฤทธิ์
ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย คือ eugenol (ศิรินทร์รัตน์ และคณะ, 2557) 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเสน้ผ่านศนูย์กลางโคโลนีเชื้อรา Fusarium oxysporum บนอาหาร Potato dextrose agar ที ่
   มีน้ าหมักสมุนไพรทั้ง 10 ชนิดที่ระดบัความเข้มข้นที่แตกตา่งกัน ภายหลังการบ่มที่อุณหภูมิห้องและใช ้
   แสงธรรมชาติเป็นเวลา 3 วัน 

ชุดการทดลองที ่ ค่าเฉลี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเชื้อรา Fusarium oxysporum  (เซนติเมตร) 
ความเข้มข้นของน้ าหมักสมุนไพร (ร้อยละ (w/w)) 

0 (ชุดควบคุม) 1 5 10 
PDA + น้ าหมัก

กระเทียม 
2.00±0.10A 1.27±0.21B 0.97±0.12C 0.77±0.12C

PDA + น้ าหมักขมิ้น 2.00±0.10A 1.67± 0.49AB 1.60± 0.10AB 1.17± 0.15B

PDA + น้ าหมักข่า 2.00±0.10A 1.3± 0.17B 1.07± 0.06B 0.67 ±0.15C

PDA + น้ าหมักขิง 2.00±0.10A 1.07± 0.06B 0.70± 0.17C 0.63± 0.06C

PDA + น้ าหมักใบ
ยาสูบ 

2.00±0.10A

1.27± 0.15B 0.93± 0.06C 0.70 ±0.10D

PDA + น้ าหมักพลู 2.00±0.10A 1.37± 0.25B 1.17± 0.21B 1.07 ±0.21B

PDA + น้ าหมักมะกรูด 2.00±0.10A 1.53± 0.06B 1.17± 0.06C 0.90± 0.17D

PDA + น้ าหมัก
สาบเสือ 

2.00±0.10A 1.43 ±0.30B 1.03± 0.12C 0.6± 0.10D

PDA + น้ าหมัก
หอมแดง 

2.00±0.10A

1.40± 0.10B 1.27± 0.21B 0.77± 0.15C

PDA + น้ าหมักหอม
ใหญ่ 

2.00±0.10A

1.60 ±0.26B 1.20± 0.10C 1.10 ±0.10C

ตัวอักษรที่แตกต่างกันในแต่ละคอลัมน์มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคัญที่ระดบัความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p ≤ 0.05) 

ตารางที่ 2 ร้อยละของการยับยัง้เชื้อรา Fusarium oxysporum  บนอาหาร Potato dextrose agar ที่มีน้ าหมัก 
   สมุนไพรทั้ง 10 ชนิดที่ระดับความเข้มข้น (% w/w) ที่แตกต่างกัน ภายหลงัการบ่มที่อุณหภูมิห้องและใช้ 
   แสงธรรมชาติเป็นเวลา 3 วัน 

ชุดการทดลองที ่
ร้อยละของการยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum  

ความเข้มข้นของน้ าหมักสมุนไพร (% (w/w)) 
0 (ชุดควบคุม) 1 5 10 

PDA + น้ าหมัก
กระเทียม 

0.00 
36.50 51.50 61.50 

PDA + น้ าหมักขมิ้น 0.00 16.50 20.00 41.50 
PDA + น้ าหมักข่า 0.00 35.00 46.50 66.50 
PDA + น้ าหมักขิง 0.00 46.50 65.00 68.50 
PDA + น้ าหมักใบ

ยาสูบ 
0.00 

36.50 53.50 65.00 
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ชุดการทดลองที ่
ร้อยละของการยับยั้งเชื้อรา Fusarium oxysporum  

ความเข้มข้นของน้ าหมักสมุนไพร (% (w/w)) 
0 (ชุดควบคุม) 1 5 10 

PDA + น้ าหมักพลู 0.00 31.50 41.50 46.50 
PDA + น้ าหมักมะกรูด 0.00 23.50 41.50 55.00 
PDA + น้ าหมักสาบเสือ 0.00 28.50 48.50 70.00 

PDA + น้ าหมัก
หอมแดง 

0.00 
30.00 36.50 61.50 

PDA + น้ าหมักหอม
ใหญ่ 

0.00 
20.00 40.00 45.00 

รูปที่ 3 ขนาดของโคโลนีเชื้อรา Fusarium oxysporum  ในอาหาร Potato dextrose agar ที่เติมน้ าหมักสาบเสือ 
          ขิง และ ข่า ในระดบัความเข้มข้นต่าง ๆ (% (w/w)) บม่ที่อุณหภูมิห้องและใช้แสงธรรมชาติเปน็เวลา 3 วนั 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
น้ าหมักสมุนไพรทั้ง 10 ชนิดได้แก่น้ าหมักกระเทียม ขมิ้น ข่า ขิง ใบยาสูบ พลู มะกรูด สาบเสือ หอมแดง 

หอมใหญ่นั้น สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium oxysporum  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเห่ียวในพริกได้ 
โดยน้ าหมักสมุนไพรที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10 (w/w) สามารถยับยั้งได้ดีกว่าระดับความเข้มข้นอ่ืนๆ จากผล
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การทดลองพบว่า น้ าหมักสาบเสือ น้ าหมักสาบเสือ น้ าหมักขิง และน้ าหมักข่า ที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 10 
(w/w) มีร้อยละการยับยั้งเท่ากับ 70.00, 68.50 และ 66.50 ตามล าดับ เนื่องจากสมุนไพรแต่ละชนิดมีสารออกฤทธิ์
ที่สามารถยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ได้แตกต่างกัน  สอดคล้องกับกับงานวิจัยของ ณัทธีราและนิสาชล (2559) ที่ได้น าสาร
สกัดหยาบจากสมุนไพรท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี 6 ชนิดคือ เร่วหอม กระวาน กระทือ ชะมวง กลอย และ ชะเนียง ใน
การยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืช  Fusarium oxysporum พบว่าสารสกัดจากใบชะเนียงโดยใช้ตัวท าละลายเฮกเซน
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา  Fusarium oxysporum ได้ดีที่สุด โดยมีร้อยละการยับยั้งเฉลี่ยเท่ากับ 57.88 ที่
ความเข้มข้น 10,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ส าหรับข้อเสนอแนะในการท างานวิจัยขั้นต่อไปควรศึกษาตัวท าละลายที่
เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดสารออกฤทธิ์ จากสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา 
Fusarium oxysporum หรือเชื้อราก่อโรคพืชชนิดอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
ขี้เหล็กเลือด พืชในวงศ์ขี้เหล็ก มีสรรพคุณแพทย์แผนโบราณในการรักษาความผิดปกติทางโลหิตวิทยา 

การศึกษาก่อนหน้าพบว่าสารสกัดหยาบจากพืชในวงศ์ขี้เหล็กมีฤทธิ์เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งหลายชนิด งานวิจัยนี ้
มีวัตถุประสงค์ศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบเอทานอลจากแก่นของขี้เหล็กเลือดต่อเซลล์มะเร็งทางโลหิต 
โดยใช้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 เป็นต้นแบบในการศึกษา ท าการวัดความเป็นพิษของสารสกัด
สมุนไพรต่อเซลล์มะเร็ง K562 โดยวิธี MTT หลังจากท าการเพาะเลี้ยงเซลล์ 24 และ 48 ชั่วโมง ในสารสกัดที่ความ
เข้มข้นต่างๆ (1,000, 500, 250, 125, 62.50, 31.25, 15.625 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร( ระดับความเป็นพิษของสาร
สกัดแสดงเป็นค่าความเข้มข้นที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง K562 ได้ร้อยละ 50 (IC50) การศึกษาพบว่า
สารสกัดหยาบเอทานอลจากแก่นขี้เหล็กเลือดมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง K562 ที่ระยะเวลา 
การเพาะเลี้ยง 24 ชั่วโมง มีค่า IC50 เท่ากับ 271.10±6.53 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ 48 ชั่วโมง มีค่า IC50 เท่ากับ 
97.65±5.78 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดหยาบเอทานอลจากแก่นขี้เหล็กเลือด 
มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง K562 ตามระยะเวลาและความเข้มข้นที่สูงขึ้น ดังนั้นสารสกัดหยาบเอทานอลจาก 
แก่นขี้เหล็กเลือดจึงมีแนวโน้มที่จะพิจารณาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว  

ค าส าคัญ  :ขี้เหล็กเลือด  ความเป็นพิษต่อเซลล์  มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนดิ K562   

Abstract 
  Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby (Caesalpinioideae) is used in folk medicine for 

the treatment of hematological disorders. The cytotoxic effect of the crude extracts of 
Caesalpinioideae has been previously reported against several cancer cells. The purpose of this 
study was to investigate the cytotoxicity against blood malignant cell of the crude ethanolic extract 
from S. timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby heartwood by using K5 6 2  leukemic cell line as a 
model system. The cytotoxicity of the herbal extract on K562 cells was determined by MTT assay 
after 24 and 48 hours of culture initiation with various concentrations of the extract (1 ,000 , 500 , 
250, 125, 62.50, 31.25, 15.625 µg/ml). The level of cytotoxicity of the extracts was expressed as 
50% growth inhibitory concentration (IC50( of K562 cells. Crude ethanolic extract from S. timoriensis 
(DC.) H. S. Irwin & Barneby heartwood was found to be effective against K5 6 2  cells at 2 4 hr (IC50 
271.10±6.53 µg/ml(  and 48 hr (IC50 97.65±5.78 µg/ml). This study showed that ethanolic extract 
from S. timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby heartwood exhibits cytotoxic activity in K562 cell line 
in a dose- and time-dependent manner. Therefore, the extract could be a promising herb that 
should be further on studied as an alternative choice for the treatment of leukemia.  

Keywords  :  Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby, Cytotoxicity, K562 leukemic cell line 
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บทน า 
มะเร็งถือเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขที่ส าคัญของประเทศไทย จากรายงานสถิติสาธารณสุข ปี พ.ศ. 

2559 (กองยุทธศาสตรและแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 2560) พบว่ามะเร็งเป็นสาเหตุการตาย
ของประชากรไทยเป็นล าดับแรก โดยมีอัตราการตาย 117.7 ต่อประชากร 100 ,000 คน มะเร็งที่เป็นสาเหตุของ 
การตาย 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งตับ มะเร็งหลอดลมคอ หลอดลมใหญ่และปอด มะเร็งเต้านมหญิง มะเร็ง 
ปากมดลูก และมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นความผิดปกติที่เกิดจากการแบ่งตัวเพิ่มจ านวนของ  
เม็ดเลือดขาว เกิดการสะสมของเซลล์ที่ผิดปกติในไขกระดูกและออกมาในกระแสเลือด ชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาว
แบ่งตามระยะการด าเนินของโรคออกเป็น 2 ชนิด คือมะเร็งเม็ดเลือดเฉียบพลัน และเร้ือรัง มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
เฉียบพลันเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นก าเนิดในไขกระดูกที่ไม่สามารถเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์ตัวแก ่โดยมีการ
ด าเนินของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ขณะที่มะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง มีการสร้างเซลล์เม็ดเลือดชนิดต่างๆ มากผิดปกติและเป็นเซลล์ระยะตัวแก่ค่อนข้างมาก 
มีการด าเนินของโรคค่อยเป็นค่อยไป สาเหตุของการเกิดมะเร็งนั้นในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยต่างๆ 
ที่เหนี่ยวน าให้เกิดโรคมะเร็งได้ เช่น พันธุกรรม สารเคมี สารรังสี บุหรี่ และการติดเชื้อไวรัส (Szczepanski et al., 
2003( แนวทางการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มีหลายวิธี เช่น การใช้ยาเคมีบ าบัด การใช้รังสีรักษา การปลูกถ่าย
ไขกระดูก การรักษาในปัจจุบันมุ่งเน้นการใช้ยาเคมีบ าบัดเป็นหลัก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการรักษาด้วยวิธีอ่ืน 
(Davis et al., 2014) แม้ว่ายาเคมีบ าบัดที่ใช้นั้นจะสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ แต่พบว่ามีผลข้างเคียงสูง อาการ
ข้างเคียงของการใช้ยาเคมีบ าบัด เช่น คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก ผมและขนร่วง เลือดออกง่าย โลหิตจาง 
ภูมิต้านทานต่ า (Hiddemann et al., 1990) เพื่อลดผลข้างเคียง จากการใช้ยาเคมีบ าบัด จึงมีการศึกษาหาสาร 
ออกฤทธิ์ชนิดอ่ืนจากพืชสมุนไพร ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ ที่มีความเป็นพิษต่อ เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว จากการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพร พบว่าพืชสมุนไพรหลายชนิดมีสารออกฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด สารกลุ่มที่ส าคัญ 
ได้แก่ alkaloids (Bezerra et al., 2007), polyphenols (Mahbub et al., 2013) และ terpenoids (Huang et 
al., 2012) โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ เช่น ยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็ง ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง กระตุ้นการตาย
ของเซลล์แบบ apoptosis กระตุ้นการพัฒนาการเป็นตัวแก่ของเซลล์ หรือหลายกลไกร่วมกัน 

ขี้เหล็กเลือด (Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby ) เป็นพืชวงศ์ขี้เหล็ก พบทั่วทุกภาค 
ของประเทศไทย เป็นพรรณไม้ขนาดกลาง มีลักษณะคล้ายขี้เหล็กบ้าน ส่วนที่น ามาใช้ประโยชน์  ได้แก่ แก่น เปลือก 
ใบอ่อนและดอกตูม แก่น มีสรรพคุณทางยาแผนโบราณ คือ บ ารุงเลือด ขับระดูเสีย ขับปัสสาวะและแก้กษัย เปลือก
น ามาแก้โรคหิด ใบอ่อนและดอกตูมน ามารับประทานเป็นอาหาร (ชนาณัติ แสงอรุณ, 2557) การศึกษาที่ผ่านมา 
โดย Palasuwan (2005) พบว่าแก่นของขี้เหล็กเลือดมีสารต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งการเกิด Heinz bodies 
ในเม็ดเลือดแดงที่ขาดเอนไซม์ glucose-6-phosphate dehydrogenase จากการศึกษาที่ผ่านมายังพบอีกว่า 
แก่นของพืชวงศ์ขี้เหล็ก มีสารกลุ่มที่ส าคัญ ได้แก่ polyphenols เช่น flavonoids และ antraquinones มีฤทธิ์
ยับยั้งการเพิ่มจ านวนและการตายแบบ apoptosis ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดชนิดต่างๆ (Dai and Mumper, 2010) 
เนื่องจากแก่นของขี้เหล็กเลือด มีสรรพคุณทางยาแผนโบราณเกี่ยวข้องกับระบบเลือด และยังไม่มีการศึกษาฤทธิ์ 
การยับยั้งเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท าการศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษของแก่น
ขี้เหล็กเลือดต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ ซึ่งอาจน าไปสู่การพัฒนาเป็นยา
รักษาหรือใช้ร่วมกับยาแผนปัจจุบันในการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 

วิธีการวิจัย 
1. การเตรียมสารสกัดหยาบจากแก่นขี้เหล็กเลือดด้วยเอทานอล

พืชสมุนไพร ส่วนของแก่นขี้เหล็กเลือดซื้อจากร้านขายยาแผนโบราณที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
แผนโบราณสาขาเภสัชกรรม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม อบแห้งที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส แล้ว
บดละเอียดด้วยเครื่องบดยา น าผงบดละเอียดของแก่นขี้เหล็กเลือดมาสกัดหยาบด้วยเอทานอลในสัดส่วน 1 ต่อ 10 
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(w/v) โดยดัดแปลงจากวิธีของ Harbone (1994) ท าการชั่งผงแก่นขี้เหล็กเลือด 25 กรัม ละลายด้วยเอทานอล 
ร้อยละ 95 ปริมาตร 250 มิลลิลิตร เขย่าโดยใช้เครื่องเขย่า ที่ความเร็วรอบ 160 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้อง 
เป็นเวลา 7 วัน กรองหยาบโดยใช้ผ้าก๊อซ และกรองละเอียดโดยกระดาษกรองหมายเลข 1 ท าการระเหยแห้งด้วย
เครื่องระเหยแบบหมุน ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จนได้สารสกัดเข้มข้น ท าการเก็บสารสกัดไว้ในขวดสีชา 
ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

2. การตรวจวัดปริมาณสารฟีนอลรวมจากสารสกัดหยาบแก่นขี้เหล็กเลือด
ท าการตรวจปริมาณสารฟีนอลรวมในสารสกัดหยาบแก่นขี้เหล็กเลือด ด้วย Folin-Ciocalteu reagent

ตามวิธีของ Miliauskas et al. (2004) โดยน าสารสกัดหยาบ 10 ไมโครลิตร ท าปฏิกิริยากับสารละลาย Folin-
Ciocalteu reagent 50 ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 8 นาท ีแล้วเติม NaCO3 150 ไมโครลิตร หลังจากตั้ง 
ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 120 นาที น าไปวัดค่าดูดกลนืแสงทีค่วามยาวคลืน่ 765 นาโนเมตร โดยใช้ gallic acid 
เป็นสารมาตรฐาน ท าการทดสอบ 3 ซ้ า ค านวณปริมาณฟีนอลรวมเฉลี่ยเป็นมิลลิกรัมของ gallic acid equivalents 
(GAE) ต่อสารสกัดหยาบ 1 กรัม  

3. การเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งเมด็เลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 เป็นเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังของเม็ดเลือด

สายไมอีลอยด์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์.ดร.มล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์ สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตร์
โมกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ท าการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ RPMI 1640 ที่มีส่วนผสมของ HEPES (4-(2-
hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid) ความเข้มข้น 10 มิลลิโมลาร์ L-glutamine ความเข้มข้น 1 
มิลลิโมลาร์ NaHCO3 ความเข้มข้น 25 มิลลิโมลาร์ fetal bovine serum ความเข้มข้นร้อยละ10 penicillin ความ
เข้มข้น 100 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และ streptomycin ความเข้มข้น 100 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยท าการเพาะเลี้ยง
ในตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ ที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 มีความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 80 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

4. การทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากแก่นขี้เหล็กเลือดต่อเซลล์มะเร็ง K562
ท าการละลายสารสกัดหยาบในอาหารเพาะเลี้ยงเซลล์ RPMI 1640 ที่มี Dimethyl sulfoxide (DMSO)

ความเข้มข้นน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 1 น าสารสกัดหยาบที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0-1,000 µg/ml ทดสอบกับ
เซลล์มะเร็ง K562 ในจ านวนเซลล์ที่เหมาะสม เพาะเลี้ยงใน 96-well tissue culture ที่มีอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด 
RPMI 1640 เตรียมชุดควบคุมผลบวกโดยท าการเพาะเลี้ยงเซลล์ใน Triton X-100 ความเข้มข้นสุดท้ายร้อยละ1 
และชุดควบคุมผลลบ คืออาหารเพาะเลี้ยงเซลล์ที่มีเพียง DMSO ความเข้มข้นร้อยละ 1 น าไปบ่มในตู้บ่มเชื้อ 37 
องศาเซลเซียส ที่มี คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 ท าการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งหลังเติมสารสกัดหยาบ เป็นระยะเวลา 
24 แ ล ะ  48 ชั่ ว โ ม ง  วั ด จ า น ว น เ ซ ล ล์ ที่ ยั ง มี ชี วิ ต ด้ ว ย  วิ ธี  MTT [3-(4,5 dimethylthiazol-2-yl)-5 
diphenyltetrazolium bromide] โดยใช้ชุดทดสอบ CellTiter 96 Non-Radioactive cell Proliferation assay 
(Promega, Medison, MI, USA) อาศัยหลักการวัดเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่มีเอนไซม์  mitochondrial reductase 
ภายในไมโตคอนเดรีย สามารถเปลี่ยน tetrasodium salt เป็น formazan ที่มีสีม่วง และดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 570 นาโนเมตร ค่าการดูดกลืนแสงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับเซลล์ที่มีชีวิต ท าการทดสอบแต่ละความเข้มข้นท า
การทดลอง 2 หลุม และแต่ละการทดลองท าการทดลอง 3 ซ้ า ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ท าการค านวณร้อยละของ
การมีชีวิตของเซลล์ (%cell viability) โดยเทียบกับค่าการดูดกลืนแสงในหลุมควบคุม จากสมการ   

ร้อยละการมีชีวิตของเซลล์ (% cell viability) = (ค่าดูดกลืนแสงของชุดทดสอบ/ค่าดูดกลืนแสงของชุด 
     ควบคุมผลลบ)×100 

แล้วท าการสร้างกราฟ ระหว่างค่า log ของความเข้มข้นของสารสกัดหยาบกับร้อยละการมีชีวิตของเซลล์มะเร็ง 
K562 และค านวณหาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเซลล์มะเร็ง K562 ได้ร้อยละ 50 (Inhibitory concentrations 50, IC50) 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
แสดงผลการวิเคราะห์ร้อยละการมีชีวิตของเซลล์ เป็นค่าเฉลี่ย±ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

(mean±SEM) รายงานค่าความเข้มข้นของสารสกัดหยาบแก่นขี้เหล็กเลือด ที่มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง K562 
ร้อยละ 50 (IC50) และเปรียบเทียบค่าความแตกต่างด้วย unpaired t-test โดยโปรแกรม GraphPad Prism 6 (La 
Jolla, CA, USA) ค่า p<0.05 แสดงถึงค่าที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ  

ผลการวิจัย 
1. ร้อยละของน้ าหนักของส่วนสกัดเอทานอลและปริมาณฟีนอลรวม

ท าการสกัดหยาบแก่นขี้เหล็กเลือดด้วยเอทานอลร้อยละ 95 จ านวน 3 ครั้ง จากน้ าหนักแห้งของผงแก่น
ขี้เหล็กเลือด ครั้งละ 25 กรัม พบว่าได้สารสกัดหยาบ 0.92±0.45 กรัม คิดเป็นร้อยละของสารสกัดหยาบต่อน้ าหนัก
แห้ง (% yield) เท่ากับ 3.69±1.83 การวัดปริมาณสารฟีนอลรวม พบว่า ส่วนสกัดจากแก่นขี้เหล็กเลือดมีปริมาณฟี
นอลรวม เท่ากับ 790.02±202.29 มิลลิกรัม gallic acid ต่อส่วนสกัด 1 กรัม ซึ่งการหาปริมาณสารฟีนอลรวมของ
แก่นขี้เหล็กเลือดค านวณได้จากกราฟมาตรฐานของสารละลาย gallic acid ตามสมการ y=0.0011X+0.0357, 
r2=0.9925 (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 ร้อยละสารสกัดที่ได้ต่อน้ าหนักแก่นขี้เหล็กเลือดแห้งและปริมาณสารฟีนอลรวม 

สารสกัดหยาบแก่นขี้ เหล็ก
เลือด 

% yield 
(ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ปริมาณของสารฟีนอลรวม 
mg Gallic acid/g 

(ค่าเฉลี่ย±ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

สกัดด้วยเอทานอล 95% 3.69±1.83 790.02±202.29 

2. การหาจ านวนเซลล์มะเร็ง K562 เพื่อใช้ในการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัด
การหาจ านวนเซลล์มะเร็ง K562 ที่เหมาะสมในการท าการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดหยาบด้วยวิธี

MTT ท าโดยเจือจางเซลล์ จ านวน 5×104 เป็น 2 เท่า เพื่อเตรียมเซลล์จ านวน 5-0.078×104 เซลล์ (5×104, 
2.50×104, 1.25×104, 0.625×104, 0.312×104, 0.156×104 และ 0.078×104 เซลล์) น าเซลล์จ านวนต่างๆ มาท า
ทดสอบกับชุดน้ ายา MTT เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง การศึกษาพบว่าค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 570 นาโน
เมตรของช่วงจ านวนเซลล์ที่ท าการทดสอบยังคงมีค่าเป็นเส้นตรง ค่า r2 เท่ากับ 0.97 (รูปที่ 1) ดังนั้นการศึกษานี้ 
จึงสามารถเลือกใช้เซลล์มะเร็ง K562 จ านวนในช่วงดังกล่าวเพื่อการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเซลล์มะเร็ง 
K562 ที่น ามาศึกษาอยู่ในระยะ log phase และมีอัตราการเพิ่มจ านวนประมาณ 1 เท่า ในระยะเวลาการเพาะเลี้ยง 
24 ชั่วโมง ดังนั้นจึงเลือกจ านวนเซลล์เริ่มต้นที่ใช้ในการศึกษา คือ 1×104 เซลล์ ส าหรับการศึกษาที่ต้องท าการเลี้ยง
เซลล์ 24 และ 48 ชั่วโมง  
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รูปที่ 1 การหาจ านวนเซลล์มะเร็ง K562 ที่ใช้ในการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัด 

3. การทดสอบความเป็นพิษของ DMSO ความเข้มข้นร้อยละ 1 ต่อเซลล์มะเร็ง K562
ท าการทดสอบความเป็นพิษของ DMSO ที่ใช้เป็นตัวท าละลายสารสกัดหยาบเอทานอล โดยใช้ความเข้มข้น

ของ DMSO ที่ความเข้มข้นร้อยละ 1 (1%) เพื่อศึกษาผลของ DMSO ต่อการเจริญของเซลล์ K562 ในระยะเวลา 24 
และ 48 ชั่วโมง การศึกษาพบว่าการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ เพาะเลี้ยงใน DMSO 1% ไม่มีความแตกต่าง 
อย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) กับการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ไม่มีการเติม DMSO ที่ระยะเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง (รูปที่ 2) 
ดังนั้นจึงใช้ความเข้มข้นของ DMSO ไม่เกิน 1% ในการละลายสารสกัดเพื่อใช้ในการทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษของ
สารสกัดหยาบ  

รูปที่ 2 การทดสอบความเป็นพิษของ DMSO ต่อการเจริญของเซลล์มะเร็ง K562 

4. ฤทธิ์ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบแก่นขี้เหล็กเลือดต่อเซลล์มะเร็ง K562
จากการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบเอทานอลจากแก่นขี้เหล็กเลือดต่อเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงชนิด

K562 โดยท าการทดสอบกับสารสกัดหยาบที่ความเข้มข้น 15.125, 31.25, 62.50, 125, 250, 500 และ 1,000 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และมีสารควบคุมผลบวก คือ Triton X-100 (1%) เมื่อท าการสร้างกราฟ ระหว่างค่า log 
ของความเข้มข้นของสารสกัดหยาบกับร้อยละการมีชีวิตของเซลล์มะเร็ง K562 พบว่าสารสกัดหยาบแก่นขี้เหล็กเลือด
มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง  K562 โดยมีค่า IC50 ตามระยะเวลาที่ทดสอบ 24 และ 48 ชั่วโมง เท่ากับ 
271.10±6.53 และ 97.65±5.78 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ ค่าเฉลี่ย IC50 ของการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ 48 
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ชั่วโมง มีต่ ากว่าค่าเฉลี่ย IC50 ของการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่ 24 ชั่วโมง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05 ) ท าการ
ควบคุมผลบวกโดยการเติม Triton X-100 ให้มีความเข้มข้นสุดท้ายร้อยละ 1 ในหลุมทดสอบ พบว่าเซลล์มีชีวิตรอด 
0% (รูปที่ 3 และ ตารางที่ 2)  

รูปที่ 3 การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดหยาบแก่นขี้เหล็กเลือดต่อเซลล์มะเร็ง K562 

ตารางที่ 2 ความเข้มข้นของสารสกัดหยาบแก่นขี้เหล็กเลือดที่เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง K562 ร้อยละ 50 

ชนิดเซลล ์ สารสกัดหยาบเอทานอล 95% 
IC50 (ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 

24 ชั่วโมง 48 ชั่วโมง 
เซลล์มะเร็ง K562 แก่นขี้เหล็กเลือด 271.10±6.53 97.65±5.78 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวในปัจจุบันใช้ยาเคมีบ าบัดเป็นส่วนใหญ่ ยาเคมีบ าบัดแต่ละกลุ่มมีกลไก 

การออกฤทธิ์ที่ แตกต่างกัน เช่น ยากลุ่ ม  alkylating agents จะไปจับกับ sulfa, nitrogen, oxygen หรือ 
phosphorus ที่เป็นส่วนประกอบในสาย DNA ท าให้เกิดการแตกหักของสาย DNA (Davies, 2001( ยากลุ่ม 
antimetabolites และ topoisomerase inhibitor ไปขัดขวางกระบวนการสร้าง DNA (Felix, 2001) และ ยากลุ่ม 
antimicrotubule agent ท าให้สมดุลการท างานของ microtubule ผิดปกติไป ส่งผลเหนี่ยวน าให้เซลล์ตาย 
ผ่านกระบวนการ apoptosis (Niitani and Hisakatsu, 1993) การใช้ยาเคมีบ าบัดพบว่ามีผลข้างเคียงจากอาการ
แพ้ยา การเลือกใช้สารจากธรรมชาติ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการลดภาวะเสี่ยงดังกล่าว พืชสมุนไพรไทยหลาย
ชนิดมีรายงานพบฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจ านวนและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง  ขี้เหล็กเลือดเป็นสมุนไพรไทย
น ามาใช้ประโยชน์เป็นยาแพทย์แผนโบราณ มีสรรพคุณรักษาสมดุลของระบบเลือด แก่นของพืชวงศ์ขี้เหล็ก มีสาร
องค์ประกอบหลัก คือ polyphenols ซึ่งเป็นสารที่มีรายงานว่าเป็นสารออกฤทธิ์ท าลายเซลล์มะเร็งได้ การศึกษานี้
ท าการสกัดหยาบแก่นของขี้เหล็กเลือดด้วยเอทานอลร้อยละ 95 ผลการตรวจหาสารองค์ประกอบส าคัญพบว่า
สามารถสกัดสารกลุ่ม polyphenols ออกมาได้ การศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษของสารสกัดหยาบต่อเซลล์มะเร็ง K562 
พบว่าสารสกัดหยาบสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง K562 ได้ โดยมีค่าความเป็นพิษสูงขึ้นตาม
ระยะเวลาที่ท าการทดสอบและตามความเข้มข้นที่สูงขึ้ น การศึกษาที่ผ่านมาพบว่าแก่นขี้เหล็กเลือดมีสาร 
polyphenols ที่ส าคัญ ได้แก ่emodin และ aloe-emodin สารดังกล่าวพบได้ในแก่นของพืชวงศ์ขี้เหล็ก มีรายงาน
ว่าสามารถสกัดออกมาได้จากแก่นของขี้เหล็กป่า (Cassia garrettiana) สารสกัดหยาบเอทานอลจากแก่นขี้เหล็กป่า
มีรายงานว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงหลายชนิด ได้แก่ มะเร็งเต้านม (MCF-7( มะเร็งปากมดลูก (Hela) 
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มะเร็งล าไส้ (HT-29( และมะเร็งช่องปาก (KB) (Yuenyongsawad et al., 2014( นอกจากนี้มีการศึกษาสารสกัด
บริสุทธิ์ของ emodin และ aloe-emodin พบว่ามีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งทางระบบโลหิต ได้แก่ เซลล์มะเร็งเม็ดเลือด
ขาวสายไมอีลอยด์เพาะเลี้ยงชนิดเรื้อรัง (K562( เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวสายไมอีลอยด์เพาะเลี้ยงชนิดเฉียบพลัน 
(HT-60 และ KG1a) เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวสายลิมฟอยด์เพาะเลี้ยงชนิดเฉียบพลัน (MOLT-3 และ CCRF-CEM) 
(Mahbub et al., 2013( โดยเหนี่ยวน าให้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดหยุดวัฎจักรของเซลล์ และมีการตายผ่านกระบวนการ 
apoptosis (Dai and Mumper, 2010( จากข้อมูลข้างต้น emodin และ aloe-emodin อาจเป็นสารที่สกัด
ออกมาได้จากแก่นขี้เหล็กเลือดและมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง K562  

การศึกษานี้พบว่าสารสกัดหยาบเอทานอลจากแก่นขี้เหล็กเลือดมีฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด
ขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 ซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวสายไมอีลอยด์ชนิดเรื้อรัง ดังนั้นแก่นของขี้เหล็กเลือดที่ท า
การสกัดด้วยเอทานอล จึงเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาเชิงลึกของสารสกัดบริสุทธิ์ต่างๆ และท าการทดสอบความเป็น
พิษต่อเซลล์ปกติ รวมถึงการศึกษากลไกของสารสกัดในการออกฤทธิ์เป็นพิษเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสารต้าน
มะเร็งต่อไป 
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ความชุกและแบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการบ าบัดยาเสพติด 
แผนกผู้ป่วยนอก  กรณีศึกษาโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธาน ี

The Prevalence and Pattern of Injecting Drugs Used 
in Patient Drug Treatment Patients, 

out Patient Department, A Case Study in Thanyarak Udonthani Hospital 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาความชุกของผู้ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดในกลุ่มผู้ป่วยนอก 2) เพื่อ

ศึกษาแบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด 3) เพื่อศึกษาจุดประสงค์ในการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด  4) เพื่อศึกษาการ
รับรู้ผลกระทบของใช้ยาเสพติด  ท าการศึกษาในผู้ที่เข้ารับการบ าบัดยาเสพติด แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญา
รักษ์อุดรธานี 307 คน  การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์  อาศัยเครื่องมือ คือ “แบบสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา 
เสพติด แบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดและการรับรู้ผลกระทบของยาเสพติดของผู้มารับบริการในโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์อุดรธานี”  ที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยเอง จากการทบทวนตามทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมี4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 2 ประวัติการใช้ยา
เสพติด ส่วนที่ 3 การรับรู้ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด  และส่วนที่ 4  แบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

ผลการวิจัยพบว่า ความชุกของผู้ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด ร้อยละ 2.28 
ยาเสพติดที่เสพ ได้แก่ ยาบ้าอันดับหนึ่ง ร้อยละ 42.85 อายุที่เริ่มใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดอยู่ระหว่าง 11-34 ปี เฉลี่ย 
22 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.13ยาเสพติดอ่ืนที่ฉีดเป็นไอซ์และเฮโรอิน ร้อยละ 71.42  มีการใช้เข็มฉีดยาใหม่เมื่อ
ต้องฉีดยา ในขณะที่ร้อยละ 71.42  ไม่เคยตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี และไวรัสตับอักเสบซี  

เหตุผลส าคัญที่ท าให้ฉีดยาเสพติดคือ ต้องการทดลอง และ อิทธิพลของเพื่อน ร้อยละ 42.85  รองลงมาคือ
เพื่อคลายเครียด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน มีจ านวนไม่มากนักที่ฉีดยาเพราะต้องการเข้าสังคมหรือการ
สังสรรค์ ผู้ฉีดยาทุกคนรับรู้ถึงผลกระทบของการฉีดยาเสพติดที่อาจเป็นอันตรายทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม 

ค าส าคัญ :ผู้ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด  ผู้เสพยาเสพติด เมทแอมเฟตามีน 

Abstract 
The objectives of the study were  1) to explore prevalence of injecting drug users among 

OPD patients 2) to explore the pattern of injection drugs used. 3) to explore the purpose of injecting 
drug users, and 4) to explore the perception of result from drug addiction. 307 samples from 
patients of ThanyarakUdonThani Hospital were recruited. Data collected through face-to-face 
interview.The tool  is "drug history, drug injection pattern  and the perception of the effects of drug 
users in pateint  interview ". That is based on theoretical reviews and related  researches.  

The structured interview are 4 part including general information of respondent, history 
of drug used, perception of drug used and injecting drug used patterns.Descriptive statistics was 
employed. 
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This study found that prevalence of injecting drug users among OPD patients was 2.28 % . 
The most popular drug for injection was methamphetamine tablet 42.85 %.  First onset ranging 
between 11-34 years old with an average 22 years old and standard deviation 7.138. Other injecting 
drugs were methamphetamine crystal and heroin.  71.42% used new syringe when injecting and 
71.42% had never  got screening test for HIV and hepatitis virus C 

Rationales for injecting drug, there were experimenting and peer influence 42.85%.  Others 
reasons were stress released and increased work productivity.  A few injecting drug users used it 
for social interaction.  Every injecting drug users perceived potential impacts that could harm them 
in terms of physical, metal, and social. 

Keywords: PWID, Drug Users, Methamphetamine 

บทน า 
ปัจจุบันปัญหายาเสพติด กลายเป็นปัญหาระดับโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น และรวดเร็ว ซึ่งยาเสพติด 

ให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์เกิดจากการสังเคราะห์สารเคมีต่างๆในช่วงเวลาที่แตกต่างในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมือง
ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1861-1865 มีการเร่ิมใช้เข็มฉีดยาฉีดเข้าใต้ชั้นผิวหนัง  ท าให้มีผู้น ายามอร์ฟีนมาใช้ในลักษณะ
ของยาเสพติด  ต่อมาเริ่มมีผู้เปลี่ยนมาใช้เฮโรอีนแทนการฉีดมอร์ฟีน   จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 มีการน าโคเคน
มาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค โดยมาผลิตเป็นยาชาเฉพาะที่ จนเป็นที่นิยมใช้และมีการเสพติดโคเคนเช่นกัน    
ส่วนแอมเฟตามีนมีการน ามาใช้ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้ งที่ 2 เพื่อให้ร่างกายกระฉับกระเฉง  หลังจาก 
พ้นสงครามยาที่เคยกักตุนเก็บไว้ได้ถูกปล่อยสู่ตลาดอย่างมาก  ท าให้ประชาชนมีการใช้กันมาก  และมีการเสพติด
แอมเฟตามีนถึงร้อยละ 1   ปัญหายาเสพติดเด่นชัดมากขึ้น จากการรายงานล่าสุดของ United Nation Office On 
Drug and Crime (2016) มีประชากรเสพยาเสพติดมากถึง 247 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งมี 29 ล้านคนที่ใช้ยาเสพติดและ
ทุกข์ทรมานจากการใช้ยา  และมี 1 ใน 6 คนเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยา  และพบว่าประชากรช่วงอายุ 
15-64 ปี มีการเสียชีวิตถึง 43.5 คนต่อ 1 ล้านคนที่ใช้ยาเสพติด    และมีประชากรกว่า 12 ล้านคนทั่วโลกใช้ 
ยาเสพติดโดยวิธีฉีด  พบว่าส่วนหนึ่งในนี้มีร้อยละ 14 ที่ติดเชื้อเอชไอวี (คิดเป็น 1.6 ล้านคน(และอีก 6 ล้านคน 
มีภาวะตับอักเสบซียังมีรายงานแนวโน้มของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด ที่เข้ารับบริการในโปรแกรม “Needle 
and Syrynge ”ของประเทศฮังการี ตั้งแต่พ.ศ. 2552-2555  อีกว่า  ร้อยละของผู้ที่ใช้โคเคนมีส่วนน้อยที่สุด 
ส่วนกลุ่มผู้ใช้เมทแอมเฟตามีนมีเกือบร้อยละ 40    ส่วนเฮโรอีนมีจ านวนผู้ใช้ลดลง จากเดิมร้อยละ 50  เหลือน้อย
กว่าร้อยละ 20  ตามล าดับ  ซึ่งรัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยเห็นความส าคัญเร่ืองยาเสพติด และน ามาเป็นวาระแห่งชาติ
และจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นจ านวนมาก ต้นทุนการบ าบัดรักษา โดยยาบ้ามีต้นทนุ
ผู้รับบริการแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกเท่ากับ 83,673 บาทและ 29,718 บาท ตามล าดับ(นาวิน แพทยานันท์, 
2554) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาสัดส่วนในการใช้ยาและสารเสพติดหลายชนิดในผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี   ซึ่งพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ยาเสพติดทั้งหมด 4 ชนิด  ได้แก่ ยาบ้า  กัญชา 
สารระเหย  และไอซ์  และมีความชุกของผู้ที่เคยใช้ยาและสารเสพติดหลายชนิด  คิ ดเป็นร้อยละ  34.8  ( สวัสดิ์ 
อุ่นใจ, 2559)ความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด ตั้งแต่ปี 2552-2556  แม้จะมีแนวโน้ม
ลดลงมาก จากร้อยละ 40 เหลือเพียง 13.8 ก็ยังนับว่าเป็นปัญหาส าคัญในกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด (ส านักระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,2557)  จนก่อให้เกิดระบบการดูแลที่เรียกว่า Harm Reduction 
ในปัจจุบัน 

ประเทศไทยจึงนับว่าประสบปัญหาประชากรบางส่วนมีการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด  และมีการเข้าถึง  
เข็มฉีดยาได้ง่ายกว่าในอดีตมาก  ซึ่งมีการศึกษาเกี่ยวกับจ านวนผู้ใช้ยาและสารเสพติดโดยวิธีฉีดยังไม่แพร่หลายมาก
นักบางการศึกษาข้างต้นมีบริบทของพื้นที่และช่วงเวลาแตกต่างกัน   ประกอบกับการใช้สารเสพติดเข้าถึงทุกกลุ่มวัย 
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และทวีความรุนแรงมากขึ้น  ส่งผลให้ต้นทุนการบ าบัดรักษายาเสพติดสูงขึ้น  การให้การบ าบัดรักษาใช้เวลานานขึ้น 
และบางรายไม่สามารถหยุดเสพได้   ดังนั้นจึงน ามาสู่วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความชุกของผู้ใช้ยา
เสพติดโดยวิธีฉีด แบบแผนผู้ใช้ยาเสพติดโดยวิธีจุดประสงค์ในการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดและการรับรู้ผลกระทบของ
ใช้ยาเสพติด  ซึ่งส าคัญมากในแง่ของการเฝ้าระวัง และช่วยเหลือทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเข้าถึงการรับรู้
ผลกระทบต่อการใช้ยาเสพติดสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญในการน ามาพัฒนารูปแบบการบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่
เหมาะสมในการพยาบาลผู้ป่วยที่บ าบัดยาและสารเสพติดได้ต่อไปในอนาคต 

วิธีการวิจัย 
 การออกแบบวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้

ยาเสพติดที่มารับบริการบ าบัดยาเสพติด แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษา แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญา

รักษ์อุดรธานี ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2561 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561   
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างมีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั้งระบบสมัครใจ  ระบบบังคบับ าบัดและ

ระบบต้องโทษ ,สามารถฟัง พูด และเข้าใจในการสื่อสารภาษาไทยมีหรือไม่มีประสบการณ์การใช้เข็มฉีดยาเสพติด 
จ านวน307  ราย  

ขนาดกลุ่มที่ศึกษา ค านวณโดย ใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  และ
ก าหนดค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95  และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5   ค่าสัดส่วนของประชากร(ค่า p )
ท าการศึกษาน าร่อง (pilot study)พบว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดยาและสารเสพติดโรงพยาบาลธัญญารักษ์
ขอนแก่น  ในจ านวน 50  ราย มีผู้ป่วยที่เข้ารับการรับการรักษาโดยวิธีการฉีดยาเสพติดเข้าสู่ร่างกาย  มีจ านวน  10 
ราย  ได้ค่า  p = 10/50  หรือเท่ากับ 0.2  

n =  p(1-p)Z2
α/2

n  = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
p = สัดส่วนของลักษณะทีส่นใจในประชากรคือ จ านวนของผู้ใช้ยาเสพติดโดยวธิีฉีด ต่อ

จ านวนผู้ที่ใช้ยาเสพตดิทั้งหมดทีเ่ข้ารับบริการ 
e = ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 

ซึ่งก าหนดให้คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิด 5 % หรือ 0.05 
Z =  ค่า Z ที่ระดับวามเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ โดยก าหนดระดบัความเชื่อมั่น 95% 

หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 

น ามาแทนค่าในสูตร ได้  n   =   (0.2)(1-0.2)(1.96)2 

=  (0.16)(3.8416) = 0.6147 / 0.0025 

  =    245    คน 
ซึ่งจากการค านวณหาขนาดตัวอย่างได้ 245  คนใน 245  คนนี้เป็นกลุ่มนี้ให้ความร่วมมือร้อยละ 75  และเพื่อป้องกัน
กลุ่มตัวอย่างที่ลดจ านวนลงจากการไม่ให้ความร่วมมือร้อยละ 25   (61.25 คน หรือเท่ากับ 62 คน ดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ค านวณได้  คือ 307 รายจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้คือ 307  รายซึ่งจากการค านวณหาขนาดตัวอยา่ง
ได้ 245  คนใน 245  คนนี้เป็นกลุ่มนี้ให้ความร่วมมือ ร้อยละ 75และเพื่อป้องกันกลุ่มตัวอย่างที่ลดจ านวนลงจากการ

e2 

(0.05) 2

(0.0025) 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12|12-13 กรกฎาคม 2561 

535 

ไม่ให้ความร่วมมือร้อยละ 25   (61.25 คน หรือเท่ากับ 62 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้  คือ 307 ราย ใช้
วิธีการเลือกสุ่มแบบSimple Random Sampling 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น คือ “แบบสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยาเสพติด 
แบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด  และการรับรู้ผลกระทบของยาเสพติดของผู้มารับบริการในโรงพยาบาลธัญญา
รักษ์อุดรธานี  จากการทบทวนตามทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบบสัมภาษณ์นี้เป็นแบบมีโครงสร้าง 
จ านวนทั้งสิ้น 47 ข้อ ประกอบด้วย  4 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย ข้อค าถามสร้างขึ้นโดยผู้วิจัยประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ  อายุ  การศึกษา  สถานภาพสมรส  อาชีพหลัก  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ประวัติการใช้ยาเสพติด  ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับอายุที่เริ่มเสพ  ประเภทยาเสพติดที่ใช้เสพ
ปัจจุบัน   ระยะเวลาที่ท่านเริ่มเสพจนถึงปัจจุบัน  สาเหตุที่ท าให้ท่านเสพยาเสพติดครั้งแรก   สถานที่ในการเสพ 
การใช้เข็มฉีดยาเสพติดเป็นกลุ่มหรือคนเดียว  ปริมาณในการเสพต่อครั้ง   ความถี่ในการเสพ  การใช้ยาเสพติดร่วม 
จ านวน  10  ข้อ 

ส่วนที่ 3  การรับรู้ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด  ประกอบด้วยข้อค าถาม แยกการรับรู้ผลกระทบเป็น 3 
ด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจและอารมณ์ และด้านครอบครัวและสังคม จ านวน  15 ข้อเป็นข้อความให้เลือกตอบ 2 
ตัวเลือกในแต่ละข้อ คือ “เห็นด้วย” หรือ  “ไม่เห็นด้วย”  และเพิ่มเติมข้อ 16 เพื่อคัดกรองผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด
(หากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ไม่เคยใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด จะสิ้นสุดการสัมภาษณ์ในข้อที่ 16  ของส่วนที่ 3( 
ในข้อค าถาม 15 ข้อแรกนี้ ให้ผู้ตอบเลือกได้เพียงค าตอบเดียวมเีกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ส่วนที่ 4  แบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด  ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับอายุที่เริ่มเสพประเภทยาเสพ
ติดที่ใช้เสพ   วิธีในการเสพในอดีต   ความถี่  ปริมาณ   จุดประสงค์ของการเปลี่ยนมาใช้วิธีฉีด   การเลือกใช้เข็มและ
อุปกรณ์ในการฉีด ต าแหน่งฉีด  การท าความสะอาดต าแหน่งที่ฉีดและอุปกรณ์  รวมถึงขั้นตอนของการน ายาเสพติด
เข้าสู่ร่างกายโดยวิธีการฉีด  และการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อที่เกิดจากการใช้เข็มฉีดยา  รวมทั้งสิ้นจ านวน  15 ข้อ  
(โดยในข้อ 3.1-3.11 เป็นข้อค าถามที่น ามาจากกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข ( 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้ 
1.ขั้นตอนการประยุกต์ใช้และปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ โดยอาศัยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนของการ

ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด   ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการสังเกตบุคลากรที่ ใช้เทคนิคการสื่อสารในการ
สัมภาษณ์ผู้ป่วย เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย  โดยอาศัยฐานข้อมูลส าคัญของแผนกผู้ป่วย
นอก 2 ฐาน ประกอบด้วย  1) ฐานข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดตามแบบบันทึกประวัติผู้ป่วย (Medical Record) ของ
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี  2)ฐานข้อมูลการวินิจฉัยโรคของแพทย์การวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดเป็นแบบสัมภาษณ์มี
โครงสร้าง กลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามได้รับชุดค าถามอันเดียวกันและในล าดับขั้นตอนเดียวกัน ผู้วิจัยได้ประยุกต์และ
ปรับปรุงข้อค าถามให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาล และตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2. หาความตรงของเนื้อหา (content validity)โดยน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ และด้าน
การพยาบาล ที่มีความรู้และมีประสบการณ์สูง จ านวน 3 ท่านซึ่งได้ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความถูกต้อง 
ครอบคลุม ตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการแปรผลแล้วน ามาประ เมินปรับปรุงแก้ไขโดย
พิจารณาจากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญให้เหมาะสม 

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยเพียงคนเดียวท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเอง 
มี  2 ระยะได้แก่ ระยะเตรียมการมีการเตรียมความพร้อมของผู้วิจัยด้วยการสืบค้น  ศึกษาองค์ความรู้เรื่องยาเสพติด 
การออกฤทธิ์  ผลกระทบของการใช้ยาเสพติด  ตลอดจนสถิติการระบาดการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดทั่วโลก 
ในประเทศไทย  พื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยื่นแบบเสนอขอรับการพิจารณา  
ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้วิจัยติดต่อ
ประสานงานและน าเสนอโครงแก่ผู้บังคับบัญชา(ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมาย (เพื่อชี้แจ้ง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและขออนุญาตท าการศึกษา พร้อมนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
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เก็บรวบรวมข้อมูล และท าหนังสือจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขอ
อนุมัติจัดเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลระยะด าเนินการเริ่มจากเลือกกลุ่มประชากรตัวอย่างที่มีคุณสมบัติตามลักษณะ
ประชากรที่ก าหนดไว้ผู้วิจัยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ที่แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ในระยะเวลา 
3 เดือน  และนับผู้มารับการบริการคนแรก เป็นกลุ่มตัวอย่าง  หลังผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ ฯ  โดย ผู้วิจัยแนะน าตัวสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่มตัวอย่าง  โดยการขออนุญาตทุกครั้งก่อนเก็บข้อมูล 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการมารับบริการแล้ว   อธิบายกระบวนการวิจัย ชี้แจงวัตถุประสงค์ 
การพิทักษ์สิทธิ การเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้จะไม่เสียสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลใดๆ   และเปิดโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมวิจัยคร้ังนี้ โดยให้เวลาตัดสินใจไม่น้อยกว่า 30 นาที  เปิดโอกาส
ให้ซักถามข้อสงสัยและหากสมัครใจ เซ็นยินยอมรับการสัมภาษณ์ จะไม่มีการบันทึกชื่อ-สกุลไม่มีการบันทึกเสียง 
จากนั้นเร่ิมกระบวนการสัมภาษณ์รายบุคคลด้วยตัวนักวิจัยเอง สถานที่สัมภาษณ์ใช้ในห้องซักประวัติของแผนกผู้ป่วย
นอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ใช้เวลาในการสัมภาษณ์รายละ 10-15 นาที 

การจัดการข้อมูล  แบบสัมภาษณ์ทุกฉบับน ามาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูล และ
ลงรหัสข้อมูล มีการน าเข้าและสอบทานข้อมูล ( Double data entry) เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของการบันทึก
ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Exel และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS for Window version  16  (Statistical Packages for the Social Science) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency)  ร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standrard Deviation (และการวิเคราะห์ทางสถิติที่ ใช้ในการรายงานผล
การศึกษาความชุกของผู้ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด   

จริยธรรมการวิจัยผู้วิจัยเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังจากผ่านการอนุมัติการวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : HE601467  ซึ่งอาสาสมัครสามารถยุติการเข้าร่วมวิจัยได้
ตลอดเวลา และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในภาพรวม 

ผลการวิจัย 
 กลุ่มผู้ที่เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีร้อยละ 97.4

เป็นเพศชาย ร้อยละ 2.6 เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 42 ร้อยละ 62.9 สถานภาพโสด 
ร้อยละ 56.7 ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา อาชีพหลักรับจ้างร้อยละ 31.3  รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษา/
ว่างงานร้อยละ 32.5 และส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 80.8  

ผู้เสพยาเสพติดที่มีอายุน้อยสุดที่เริ่มใช้ยาผู้เสพติด คร้ังแรกคือ อายุ  10 ปีสูงสุดคืออายุ 50 ปี  ยาเสพติดที่
ใช้ครั้งแรกอันดับที่ 1 คือยาบ้า คิดเป็นร้อยละ 89.25 รองลงมาคือกัญชาคิดเป็นร้อยละ10.75 และยาไอซ์ 
คิดเป็นร้อยละ 4.23 ตามล าดับ  

ความชุกของผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดพบวา่ในระยะเวลาตั้งแตเ่ดือนมกราคม 2561 – เดือนมีนาคม 2561 
มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด ที่ใช้ยาเสพติดโดยวธิีฉีด  ทั้งหมด 7 ราย ในจ านวน 307 ราย คิดเป็นสัดส่วนคิด
เป็นร้อยละ 2.28 

ข้อมูลทั่วไป และประวัติการฉีดยาเสพติด  พบว่า ช่วงอายุที่ เริ่มใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด อายุต่ าสุด 11 ปี 
สูงสุดอายุ34 ปีอายุเฉลี่ย  22 ปี ระยะเวลาในการเสพส่วนใหญ่ระยะสั้นเพียง 0-6 เดือน ร้อยละ 57.16 ระยะเวลา
เสพต่ าสุด 1 วัน (ฉีดครั้งเดียว(  และสูงสุด  30  ปี   ซึ่งมีการฉีดยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายครั้งสุดท้าย ฉีดมานานกว่า 
4 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล (5 ราย( ร้อยละ 71.42  ด้านพฤติกรรมด้านการใช้เข็มฉีดยา  พบว่าส่วนใหญ่มีการใช้
เข็มและกระบอกฉีดใหม่ ร้อยละ 71.42และร้อยละ  14.2 9เป็นผู้ที่เคยใช้เข็มฉีดยาที่คนอ่ืนใช้มาก่อนและในผู้ที่ใช้ยา
เสพติดชนิดฉีด มีผู้ที่ไม่เคยตรวจคัดกรองการติดเชื้อ เอชไอวีและโรคตับอักเสบซีในช่วง 6 เดือนเท่ากัน คือร้อยละ 
71.42 (แสดงในตารางที่ 2 ( 

แบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด จากการศึกษาทั้ง 7 รายที่ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
มีจ านวน 5 ราย ส าหรับการเลือกเข็ม และต าแหน่งที่ฉีด ที่ไม่มีวิธีการเลือกขนาดของเข็ม   และมี 2 รายที่ทราบว่า
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ควรเลือกใช้เข็ม เบอร์ 25 เรียกว่า “เข็มฉีดยาอินซูลิน” ผู้ใช้เลือกฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า ร้อยละ 85.71 ฉีด 
เข้ากล้ามเนื้อ 1 ราย อุปกรณ์ที่ใช้ในการเสพที่คล้ายกันได้แก่ ช้อนโต๊ะ ถ้วย เข็มฉีดยา กระบอกฉีกยา  น้ าดื่มสะอาด.
การเตรียมยา มีขั้นตอนที่แตกต่างกันในเรื่องของการท าสารละลาย โดยใช้น้ าที่แตกต่างกัน มี 3 ราย ที่ใช้น้ าที่ต้มสุก 
ทั้งจากการใช้ไฟแช็คจุดที่ใต้ช้อน (2ราย(  และจากการต้มน้ าให้เดือดแล้วเก็บใส่ขวดไว้(1 ราย(  มี 2 รายที่ใช้น้ า
สะอาดทั่วไปโดยไม่ต้องต้ม และอีก 2 รายใช้สารละลายที่ซื้อจากร้านขายยา ชื่อว่า น้ าเกลือ และน้ าสะอาดปราศจาก
เชื้อ การท าความสะอาดเข็มต าแหน่งที่ฉีดมีการท าความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะฉีดยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายทั้งหมด 
4 ใน 7 ราย  และลักษณะการฉีดยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายส่วนใหญ่ฉีดยาเสพติดเข้าสูร่่างกายอย่างชา้ๆ โดยไม่มีการดูด
เลือดออกมาและดันเข้า หรือเรียกว่าไม่มีการโช๊ค 5 ราย  ส่วนอีก 2 รายมีการโช๊ค 2 -3 ครั้ง การท าความสะอาด
อุปกรณ์ และการเก็บรักษาอุปกรณ์ส่วนใหญ่น้ าอุปกรณ์จ าพวกช้อน ตะแกรง ถ้วย และกระบอกฉีดยาล้างน้ าเปล่า
เก็บไว้ใช้ซ้ า และเก็บไว้ในที่ที่ตนหยิบน ามาใช้ใหม่ได้ง่าย เช่น ในกระเป๋า หลังตู้ หรือลิ้นชัก เป็นต้น 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากร 
ข้อมูลส่วนบุคคล (n=307) จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 299 97.4 
หญิง 8 2.6 

อายุ 
18 ปี - น้อยกว่า 20ป ี 71 23.1 
20-24 ปี 58 18.9 
25-29 ปี 54 17.6 
30-35  ปี 59 19.2 
36-45 ปี 52 16.9 
อายุ 46 ปี ขึ้นไป 13 4.2 

อายุเฉลี่ย 28ปี    อายุต่ าสดุ  18  ปี   อายุสูงสดุ 57 ปีSD = 8.341 
สถานภาพสมรส 

193 62.9 โสด 
สมรส 
แยกกันอยู่/หย่าร้าง 

92 
22 

30 
7.1 

ระดับการศึกษาสงูสุด 
68 24.2 ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 

มัธยมศึกษา 174 56.7 
อาชีวศึกษา/อนปุริญญา 48 15.6 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 17 5.5 
อาชีพ 

36 11.7 นักเรียน/นักศึกษา 
ค้าขาย  34 11.1 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 15 4.9 
รับจ้าง 96 31.3 
เกษตรกรรม/ธุรกิจส่วนตัว 62 20.2 
ว่างงาน 64 20.8 
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ข้อมูลส่วนบุคคล (n=307) จ านวน ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 248 80.8 
10,001-35,000 บาท 56 18.2 
35,001 บาทขึ้นไป 3 1 

รายได้เฉลี่ย 6,890บาท  ต่ าสุด0 บาทสงูสุด 52,000 บาท SD = 8,080 

ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไป และประวตัิการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด 
ข้อมูลทั่วไป และประวัติการใชย้าเสพติดโดยวิธีฉดี(n=7) จ านวน ร้อยละ 
ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด 7 2.28 
ประเภทยาเสพติดที่ฉีด 

ยาบา้ 3 42.84 
ยาไอซ ์ 2 28.58 
เฮโรอีน 2 28.58 

อายุที่เร่ิมใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด 
น้อยกว่า 18ป ี 1 914.2  
18ปี - น้อยกว่า 20ป ี 2 28.57 
20-24 ปี 2 28.57 
25-29 ปี 1 914.2  
30-35  ปี 1 914.2  

อายุต่ าสุด 11 ปี สูงสุดอายุ  34 ปีอายุเฉลี่ย  22 ป ี
ระยะเวลาในการเสพ 

เพียง 0-6 เดือน 
มากกว่า 6 เดือน 

4 
3 

657.1  
42.84 

ต่ าสุด 1 วัน (ฉีดเพียงคร้ังเดียว( สูงสุด  30  ป ี เฉลี่ย 56  เดือน หรือ 4 ปี  8 เดือน 
การฉีดยาเสพติดเข้าสู่ร่างกายครั้งสุดท้าย 

0 -  4 เดือน 
นานกวา่ 4 เดือน 

2 
5 

28.58 
71.42 

การเลือกเข็มฉีดยา 
ไม่มีวิธีการเลือกขนาดของเข็ม   
มีวิธีการเลือก โดยใช้เข็มฉีดยาอินซูลิน 

5 
 2

71.42 
28.58 

การเลือกต าแหน่งที่ฉีด 
ฉีดเข้าทางหลอดเลือดด า 
ฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ 

6 
1 

285.7  
14.28 

การเตรียมสารละลายเพื่อฉีด 
ใช้น้ าทีต่้มสุกจากการใชไ้ฟแช็คจุดที่ใต้ช้อน 
ต้มน้ าให้เดือดแล้วเก็บใส่ขวดไว ้ 
ใช้น้ าสะอาดไม่ผา่นการต้ม 
0.9% NSS 
Sterile water 

2 
1 
2 
1 
1 

28.58 
14.28 
28.58 
14.28 
14.28 

การท าความสะอาดผิวหนังบริเวณก่อนฉีด 
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ข้อมูลทั่วไป และประวัติการใชย้าเสพติดโดยวิธีฉดี(n=7) จ านวน ร้อยละ 
ท า 
ไม่ท า 

4  
3 

57.16 
42.84 

การใช้เข็มและกระบอกฉีดยา 
ใช้เข็มและกระบอกฉีดใหม่  
เคยใช้เข็มฉีดยาที่คนอ่ืนใช้มากอ่น  
ใช้เข็มและ/หรือกระบอกฉีดยาเก่าของตนเอง (ใช้ซ้ า( 

5 
1 
1 

271.4  
914.2  
914.2  

ในช่วง 6 เดือน 
ไม่เคยตรวจคัดกรองการติดเชื้อ เอชไอวีและโรคตับอักเสบซี  5 71.42   

ค าบอกเล่าแบบแผนการใช้ยาเสพติดของผู้ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีสรุปได้ 
ดังนี้ 

การเลือกต าแหน่งที่ฉีด :บริเวณข้อพับ 
“แรกๆก็ให้เพื่อนฉีดให้ แต่ตอนนี้ผมฉีดเอง ฉีดสลบักันไปนะ  ตรงข้อพับและก็ตรงหน้าแขนผมเห็นเส้น

เลือดชัดดี ฉีดง่าย”  “ ส่วนใหญ่จะฉีดตรงหน้าแขน ใกล้ข้อพับ วนอยู่ตรงจุดนี้ละ”   
“ก็จะฉีดเข้าเส้นเลือดที่มีตรงข้อพับ หาง่าย”      “ ฉีดตรงข้อพับ บางวนัข้างนึงอีก บางวันฉีดขา้งนึง  ให้คน

รู้จักฉีดให้ตลอด” 
“ผมฉีด ตรงข้อพับ ที่คุณหมอชอบเจาะเลือดบ่อยๆ สังเกตเอา”     “ ผมฉีด ประมาณแถวข้อพับแขนนี่ละ 

ใช้มือขวาผมฉีด ” 
การเลือกต าแหน่งที่ฉีด : บริเวณต้นขา 
“ก็ไม่รู้จะฉีดตรงไหน ก็จิ้มลองตรงต้นขานีล่ะ” 
การเตรียมยา   การท าความสะอาดเข็มต าแหน่งที่ฉีด  และลักษณะการฉีดยาเสพติดเข้าสู่ร่างกาย 
เริ่มจากน าเข็ม และกระบอกฉีกยาลวกน้ าต้มสุกให้สะอาดหลังจากนั้นเทผงขาว หรือยาบ้าเม็ดบด หรือ

ยาบ้าเม็ดที่ไม่ผ่านการบด ใส่ปลายช้อนโต๊ะใส่น้ าประมาณ 1 ซีซลีงในช้อน บางรายต้มน้ าในช้อนนั้นให้เดือด และท า
ให้ยาเสพติดละลายโดยการจุดไฟแช๊คใต้ช้อนนั้น หลังจากนั้นจึงใช้กระบอกฉีกยาดูดยาจากช้อน  มีการท าความ
สะอาดบริเวณด้วยการเช็ดด้วยส าลีชุบแอลกอฮอล์บางรายไม่ได้ท าความสะอาดก่อนฉีด  โดยช่วงแรกให้เพื่อนฉีดให้ 
หลังจากนั้นฉีดเองเป็นครั้งคราว  ส่วนใหญ่ไม่มีการดูดเลือดกลับไปมา หรือมีการโช๊คยาเพียง 2 รายใน 7 ราย เมื่อ
แทงเข็มฉีดยาแล้วฉีดยาเข้าไปในหลอดเลือดอย่างช้าๆจนยาหมด มีเพียง 1 รายที่จะเก็บยาอีกครึ่งไว้ฉีดครั้งถัดไป
ภายในวันเดียวกัน  

การท าความสะอาดอุปกรณ์ และการเก็บรักษาอุปกรณ์อุปกรณ์จ าพวกช้อน ถ้วย หลังใช้จะล้างน้ ายาล้าง
จานทั่วไปเทา่กันกับการล้างน้ าเปล่า และเก็บไวบ้ริเวณที่ตนเองหยิบได้สะดวก 

จุดประสงค์ของการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด มีหลากหลาย เช่น  เพื่ออยากลอง เท่ากันกับการท าตามเพื่อน
เป็นส่วนมากถึง ร้อยละ 42.85  (3 ใน 7 ราย(   รองลงมาคือเพื่อคลายกังวล และการท างาน ร้อยละ 28.57 (2 ราย( 
และเพื่อเข้าสังคม/การสังสรรค์น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.28 (1ราย) 

การรับรู้ผลกระทบของการใช้ยาเสพติด พบว่า ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่รับรู้ถึงผลกระทบต่อตนเอง
ด้านร่างกาย ร้อยละ 60.71 สูงที่สุดในด้านนี้คือ “ยาเสพติดท าให้ร่างกายของผู้เสพซูบผอม  น้ าหนักลดลง และทรุด
โทรมลง” (ร้อยละ 86.97)    รองลงมาคือรับรู้ผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจ ร้อยละ 60.26   ( ในข้อ “ยาเสพ
ติดท าให้ผู้เสพมีอารมณ์หงุดหงิดโมโหง่าย”  สูงถึงร้อยละ 75.24  (และด้านครอบครัวและสังคมน้อยที่สุด ร้อยละ 
57.13   ( รับรู้มากที่สุดในข้อ  “บุคคลในครอบครัวเครียด และวิตกกังวลมากเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดของผู้เสพ 
ยาเสพติด”  (แสดงในตารางที่3) 
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ตารางที่ 3การรับรู้ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด 

หัวข้อการรับรู้ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด 
จ านวน 

)เห็นด้วย) 
ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 
การใช้ยาเสพติดท าให้เจ็บป่วย 180 58.63 
การใช้ยาเสพติดส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ยานพาหนะ 106 34.52 
การใช้ยาเสพติดท าให้ต้องนอนพักเป็นเวลา 2 วันขึน้ไปหลังการใช้ยาเสพติด 178 57.98 
การใช้ยาเสพติดท าให้ปวดเมื่อยตามร่างกายมากกว่าปกติ เมื่อหยุดเสพยาเสพติด 201 65.47 
ยาเสพติดท าให้ร่างกายซูบผอม  น้ าหนักลด และทรุดโทรมลง 267 86.97 

ค่าเฉลี่ย 186.4 60.71 
ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ยาเสพติดท าให้อารมณ์หงุดหงิด โมโหง่าย 231 75.24 
ยาเสพติดท าให้ขาดความยั้งคิด ตัดสินใจฉับพลัน 203 66.12 
ยาเสพติดท าให้รู้สึกมึนงง ควบคมุตนเองได้น้อยลง 199 64.82 
ยาเสพติดท าให้รู้สึกเบื่อ เหงา และแยกตัวอยู่คนเดียว 164 53.42 
ยาเสพติดท าให้ได้ยินเสียงแว่ว และเห็นภาพหลอน  128 41.69 

ค่าเฉลี่ย 185 60.26 
ด้านครอบครัวและสังคม 
การใช้ยาเสพติดท าให้ผู้เสพก่อความรุนแรงต่อคนในครอบครัวหรือคนในชุมชน 85 27.68 
การใช้ยาเสพติดท าให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของผู้เสพย่ าแย่ 198 64.49 
การใช้ยาเสพติดท าให้บุคคลในครอบครัวของผู้เสพเครียด และวิตกกังวลมาก 250 81.43 
ยาเสพติดท าให้ความสามารถในการท างาน หรือการเรียนของผู้เสพลดลง  178 57.98 
การใช้ยาเสพติดท าให้ผู้เสพขาดงาน/ขาดเรียน  หรือต้องออกจากงาน/สถานศึกษา 166 54.07 

ค่าเฉลี่ย 175.4 57.13 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงจ านวนผู้ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด ที่เริ่มเข้ามาสู่กระบวนการบัดบัดมากข้ึน

จาก 0 เป็นร้อยละ 2.28 ตามแนวโน้มของสถิติจากระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.( ข้อมูลจาก  
ทั่วประเทศ รายงานจ าแนกตามแบบบ าบัดรักษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-กันยายน 2558  พบว่า มีจ านวนผู้บ าบดั
ยาเสพติดประเภทเฮโรอีน เพียง 731 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 8.65 ในจ านวนผู้เสพทั้งหมด 8,452 ราย และในรอบ 
12 เดือนต่อมา จากสถิติเดือนตุลาคม 2558-กันยายน 2559  มีจ านวน 1,081 ราย  หรือคิดเป็นร้อยละ11.67 
ในจ านวนผู้เสพทั้งหมด 9,261 และรายมีรายละเอียดวิธีการใช้ยาที่ไม่แตกต่างกันมากนัก  ตั้งแต่กระบวนการเตรียม
อุปกรณ์ ยา  การฉีดยาเสพติดเข้าสู่ร่างกาย ตลอดจนการท าความสะอาดอุปกรณ์หลังการใช้งานซึ่งแบบแผนการใช้
ยาเสพติดที่และการศึกษาอิสระครั้งนี้แม้จะในระยะเวลาเพียง 3 เดือน  พบว่ามีผู้บ าบัดยาเสพติดโดยวิธีฉีด (ใน
จ านวนนี้มีผู้ใช้เฮโรอีนร่วมด้วย(  

แบบแผนการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด  พบว่าระยะเวลาในการเสพส่วนใหญ่ระยะสั้นเพียง 0-6 เดือน ร้อยละ 
57.14 แตกต่างจากการศึกษาที่มีรายงานว่า ร้อยละ 37 ของผู้ฉีดยาเสพติดเคยฉีดยาบ้า 2 ครั้ง หรือมากกว่านั้นต่อ
สัปดาห์ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา  โดยมักใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้อ่ืน(Hayashi K. et al., 2011)และผู้ที่เคยใช้เข็มฉีด
ยาที่คนอ่ืนใช้มาก่อนร้อยละ  14.2 9  สอดคล้องจากรายงานวิจัย ที่พบว่าร้อยละ 30เป็นผู้ที่เคยยืมเข็มฉีดยาที่ผู้อ่ืนใช้
แล้วมาใช้ฉีดซ้ า สาเหตุจากอยู่ห่างไกลแหล่งจ าหน่ายเข็มฉีดยา (KerrT. et al., 2010) 

 นอกจากนี้ ยังมีความหลากหลายด้านการฉีด ต าแหน่งใกล้เคียงกัน และความถี่ในการเสพจ านวนครั้ง 
น้อยมาก  ส่วนใหญ่ 4 รายฉีดคนเดียว ส่วนอีก 3 รายฉีดเป็นกลุ่ม พฤติกรรมการฉีดเป็นทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล 
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และพฤติกรรมกลุ่ม โดยทั่วไปมักจะฉีดคนเดียว แต่หากมีกลุ่มอยู่ด้วยจะฉีดเป็นกลุ่ม  และลักษณะและขนาดของ
กลุ่มที่ฉีดจะแตกต่างกันตามระยะเวลาในการฉีดโดยถ้าฉีดครั้งแรกๆจะฉีดกับกลุ่มเพื่อน และถ้าฉีดมานานแล้วจะฉีด
ด้วยตนเอง (มณทิรา  อินคชสาร  ,2551( และนอกจากนี้ ผู้เสพที่มีความถี่ของจ านวนคร้ังในการฉีดมากที่สุด มีอายุ 55 
ปี ซึ่งมากกว่าคนอ่ืนๆ มีการฉีดมากกว่า 1-2 ครั้งต่อวัน  พฤติกรรมการใช้สารเสพติดแบบฉีดเข้าเส้นมีความถี่ในการ
ฉีดแตกต่างกันไปในแต่ช่วงเวลาของชีวิต โดยกลุ่มตัวอย่างที่ฉีดอย่างหนัก จะฉีดทุกวัน วันละหลายเข็มและส่วนใหญ่
ฉีดครั้งสุดท้ายมานานกว่า 1 ปี  โดยต าแหน่งที่ฉีด โดยทั่วไป ฉีดที่แขนตามเส้นเลือดที่มอง เห็นและส่วนใหญ่ใช้เข็ม
ใหม่เพราะท าให้ฉีดแล้วไม่เจ็บ  และหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไป ไม่เหมือนในอดีต จึงมีการใช้เข็มใหม่และ
ป้องกันตัวเองมากขึ้น   และส่วนใหญ่กลัวการติดเชื้อเอชไอวี  แต่ในกลุ่มฉีด ยังไม่ได้ค านึงถึงการแยกอุปกรณ์ในการ
ฉีด(มณทิรา  อินคชสาร, 255 1( ส่วนการท าความสะอาดเข็มหรืออุปกรณ์ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆคือล้างน้ าเปล่าธรรมดา 

 จุดประสงค์ และความคาดหวังของการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด  ส่วนใหญ่มีมากกว่า 1 อย่าง ไม่ว่าจะเพื่อ
อยากลอง เท่ากันกับการท าตามเพื่อนเป็นส่วนมากเพื่อคลายกังวล เพื่อการท างาน และเพื่อร่วมงานสังสรรค์น้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.28 (1ใน7ราย)ซึ่งมณทิรา  อินคชสาร  (2551 ( รายงานว่า  การฉีดสารเสพติดคร้ังแรกทุกคน
ที่ฉีด ส่วนใหญ่ฉีดจากการที่มีเพื่อนหรือคนรู้จักแนะน าให้ใช้  โดยกลุ่มที่ฉีดสารเสพติดที่สัมภาษณ์ในวิจัยดังกล่าว 
เห็นผู้อ่ืนฉีดอยู่ ก่อนที่ตนเองจะเริ่มฉีด   และส่วนใหญ่เพราะตนเองอยากลองฉีดเอง  และมีสถานการณ์ที่เอ้ือให้ฉีด 
จนติดใจจะฉีดต่ออีกเรื่อยๆ 

การรับรู้ผลกระทบของการใช้ยาเสพติด พบว่า ผู้ที่เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่รับรู้ถึงผลกระทบต่อตนเอง
ด้านร่างกาย เพราะยาเสพติดท าให้ร่างกายของผู้เสพซูบผอม  น้ าหนักลดลง และทรุดโทรมลงรองลงมาคือรับรู้
ผลกระทบทางด้านอารมณ์และจิตใจ ที่ท าให้อารมณ์หงุดหงิดโมโหง่าย  และด้านครอบครัวและสังคมน้อยที่สุด คือ
กลุ่มตัวอย่างคิดว่า บุคคลในครอบครัวเครียด และวิตกกังวลมากเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดของผู้เสพยาเสพติดน้อย 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตรลดา บุญจ านง และมานพ คณะโต (2559)ที่ผู้เสพกัญชามีการรับรู้ผลต่อสุขภาพว่า
ยาเสพติดส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ ร้อยละ 88.2  และมีผลต่อสัมพันธภาพทางสังคม ร้อยละ 39.3  

ข้อจ ากัดการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลใช้เวลาค่อนข้างมากในการสร้างสัมพันธภาพกับกลุ่ มตัวย่าง
ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด การคาดคะเนระยะเวลาในการฉีดยาเข้าสู่ร่างกาย  และปริมาณยาเสพติดที่ใช้เสพ
เป็นการใช้วัตถุที่มีความคลายคลึงกันอาจมีความคลาดเคลื่อนได้จากความเป็นจริง รวมถึงช่วงเวลาในการศึกษาเพียง
3 เดือน อาจไม่ครอบคลุมทั้งปี    ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่เข้ารับการบ าบัด โรงพยาบาลธัญญารักษาอุดรธาน ี
จึงอาจสะท้อนภาพผู้ใช้ยาเสพติดในจังหวัดอุดรธานี ไม่สามารถสรุปรวม และน าข้อมูลไปใช้ในพื้นที่อ่ืนได้  เช่น ใน
จังหวัดที่ภาคอื่น จึงควรมีการศึกษาการใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีดในภาคอ่ืนๆด้วย 

ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในกลุ่มของผู้ใช้ยาเสพติด ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมผู้ป่วยที่ใช้สาร
เสพติดประเภทสุราและบุหรี่จึงควรศึกษาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมตัวยาและสารเสพติดทั้งหมดจะท าให้ได้รายละเอียด
ครอบคลุมมากข้ึน 
และถ้ามีการศึกษาผลการบ าบัดรักษาร่วมด้วย จะช่วยให้สามารถน าช่วยเรื่องการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
บ าบัดในผู้ที่ใช้ยาเสพติดโดยวิธีฉีด 
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การศึกษาระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีนกับการเกิดโรคจิตเวช 
Duration of Methamphetamine use with Psychosis 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงวิเคราะห์ย้อนหลัง มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระยะเวลาในการเสพ 

เมทแอมเฟตามีนกับการเกิดโรคจิตเวช  2)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคจิตเวช กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วย
เมทแอมเฟตามีนที่เป็นโรคจิตเวช และกลุ่มที่ไม่เป็นโรคจิตเวช  เก็บข้อมูลโดยการคัดลอกจากระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย
ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ปีงบประมาณ 2559-2560 จ านวน 294 คน  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าไคสแควร์ สมการถดถอยโลจิสติก อัตราส่วนแต้มต่อ และช่วงเชื่อมั่นร้อยละ 
95 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีน มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคจิตเวช 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (AOR=2.25/ 95%CI=1.27,3.99)  ส่วนปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค 
จิตเวช ได้แก่ ปริมาณสารที่เสพแต่ละสัปดาห์ และความถี่ของการเสพเมทแอมเฟตามีนในแต่ละสัปดาห์ 

ค าส าคัญ : ผู้เสพเมทแอมเฟตามีน   โรคจิตเวช 

Abstract 
This case control study aimed to  the duration of amphetamine use with psychiatric 

disorders and to explore factors associated with psychiatric disorders. 294 patients in Thanyarak 
Hospital Udon Thani who diagnosed as psychiatric disorders and non-psychiatric disorders were 
recruited.  Data were analyzed by percentage, mean, chi-square, multiple logistic regression, odds 
ratio, and 95%CI. 

The study found that the duration of methamphetamine use caused psychiatric disorders. 
The causation was  statistically significant (AOR=2.25, 95%CI=1.27-3.99). Other factors associated 
with psychiatric illness include the amount of methamphetamine use each week and frequency of 
methamphetamine use each week. 

Keywords : Methamphetamine Users, Psychosis 

บทน า 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส าคัญของทุกประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน จากรายงานของส านักงานป้องกัน  

ยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime – UNODC)  ได้มี
การประมาณการจ านวนผู้เสพยาเสพติดทั่วโลก ประมาณ 247  ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรโลก 
ยาเสพติดที่พบว่า มีการแพร่ระบาดมากที่สุดได้แก่ กัญชา มีผู้เสพประมาณ 183 ล้านคน รองลงมาได้แก่ เมทแอม  
เฟตามีน มีผู้เสพ ประมาณ 33 ล้านคน นอกจากนี้ยังพบว่าเมทแอมเฟตามีน  มีการแพร่ระบาดมากในทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (UNODC,  2016  ( การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมทแอม 
เฟตามีน หรือยาบ้า เป็นปัญหาที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  ทั้งต่อตัวผู้เสพ ครอบครัว ชุมชน  และความ
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มั่นคงของประเทศ  ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้ทวีความรุนแรงและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านตัวยา 
ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้เสพ มีการกระจายตัวทุกพื้นที่ ทุกเพศ  ทุกกลุ่มอายุ  เห็นได้จากสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ในปีงบประมาณ  2558  มีผู้ถูกด าเนินคดีทั้งหมด  47,966 คน และในปีงบประมาณ 2559 ถูกด าเนินคดีทั้งหมด  
249,109 คน  ของกลางที่จับกุมได้ ประกอบด้วย  ยาบ้า 93,737,695.34 เม็ด เฮโรอีน 147.49 กิโลกรัม ไอซ์ 
1,161,03 กิโลกรัม กัญชา 11,183,85 กิโลกรัม  นอกจากนี้ จากสถิติการบ าบัดรักษา พบว่าจากการรวบรวมข้อมูล
สถิติผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดรักษา ในปีงบประมาณ 2547 มีผู้เสพเมทแอมเฟตามีนเข้ารับการบ าบัดรักษา จ านวน 
23,000 คน และเพิ่มเป็น 130,000 คน ในปีงบประมาณ 2554   (มานพ คณะโต, 2555)  และในปีงบประมาณ 
2559-2560  จ านวน 127,570 ราย  และ 178,291 ราย  ตามล าดับ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2560)   และจากรายงานผลการบ าบัดรักษาผ่านระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
(บสต.3) ของกระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2560  พบว่า มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในทุกระบบทั่วประเทศ 
ร้อยละ 79.36 เป็นผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีน จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงปัญหาการแพร่ระบาดของเมทแอมเฟตามีน 
ที่ยังคงความรุนแรงและเป็นปัญหาของประเทศในปัจจุบัน     

การเสพเมทแอมเฟตามีนหรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ยาบ้า   ส่งผลโดยตรงต่อตัวผู้เสพทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ  อารมณ์  ความคิด และพฤติกรรม ผลของเมทแอมเฟตามีนต่อร่างกาย คือ  การกระตุ้นระบบประสาท
อัตโนมัติ  ท าให้ใจสั่น เหงื่อออก หายใจเร็ว ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ โคม่าหรืออาจเสียชีวิตได้ 
นอกจากนี้ยังพบว่าการเสพเมทแอมเฟตามีนยังส่งผลต่อสังคมด้านต่างๆ เช่น การเกิดอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  ความ
ขัดแย้ง  การถูกจับกุม  ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  นอกจากนี้ การเสพเมทแอมเฟตามีนมีความสัมพันธ์กับการ
เกิดโรคจิตเวช ท าให้เกิดอาการหงุดหงิด กระสับกระส่าย หูแว่ว ซึมเศร้า เกิดโรคทางจิตเวชได้  แสดงให้เห็นว่า การ
เสพเมทแอมเฟตามีน เป็นความเสี่ยงในการเกิดอาการทางจิต และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  โดยจากสถิติผู้ป่วยยาเสพ
ติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ปีงบประมาณ 2558-2559 พบว่าเป็นผู้ป่วยเมทแอม
เฟตามีน ร้อยละ 72.77, 68.46 และ 68.65 ตามล าดับ  ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเกิดอาการทางจิตจากการเสพ
เมทแอมเฟตามีน (amphetamine induce psychosis) ร้อยละ 8.51 และ ร้อยละ 14.50 ตามล าดับ  ในการ
บ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่มีอาการทางมีความยุ่งยากซับซ้อนในการเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งในด้านตัวยา และโปรแกรมในการบ าบัดรักษา  และผู้ป่วยมีแนวโน้มในการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ าเพิ่มขึ้น 
มีการศึกษาพบว่าโรคทางจิตเวชมีค่าใช้จ่ายสูง กล่าวคือ สูญเสียการท างาน การดูแลสุขภาพและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   ที่
เก่ียวข้องมากที่สุด จากเหตุผลดังกล่าว  จึงน ามาซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อค้นหาสาเหตุ ปัจจัยด้านระยะเวลา ในการ
เสพเมทแอมเฟตามีนกับการเกิดโรคจิตเวช และศึกษาปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคจิตเวช เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ น าไปใช้ในการวางแผนการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัว  ตลอดจนการส่งเสริมป้องกันการเกิด 
โรคจิตในกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพเมทแอมเฟตามีน และเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาแนวทางในการให้การดูแล 
ช่วยเหลือ เพื่อป้องกันและลดอันตรายจากการเสพเมทแอมเฟตามีนต่อไป 

วิธีการวิจัย 
การออกแบบวิจัย  ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์ย้อนหลัง  (case control study) ในกลุ่ม

ผู้ป่วยติดยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี   
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Target population) เป็นผู้ป่วย ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาโรงพยาบาลธัญญา 

รักษ์อุดรธานี ในปีงบประมาณ 2559 –  2560 
เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง อายุ  18 ปี ขึ้นไป  โดยกลุ่มศึกษา เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น

โรคจิตเวชจากเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine induce psychosis)  และกลุ่มควบคุม เป็นผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่าติดเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine dependence  (และไม่มีโรคจิตเวชร่วม  ค านวณขนาด
ตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม WINPEPI  ก าหนดค่าที่ใช้ในการค านวณ ได้แก่ ค่าอ านาจทางสถิติ  80% นัยส าคัญ 
ทางสถิติ 5%  ได้ค่าสัดส่วนของกลุ่มศึกษา : กลุ่มควบคุม คือ 1 : 2 โดยก าหนดปัจจัยหลักในกลุ่มศึกษา  คือ 
ระยะเวลาการเสพสารเมทแอมเฟตามีน มากกว่า 5 ปีที่เกิดโรคจิตเวช 0.50  ปัจจัยหลักในกลุ่มควบคุม  คือ 
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ระยะเวลาการเสพสารเมทแอมเฟตามีน มากกว่า 5 ปีที่ไม่เกิดโรคจิตเวช 0.33  เป็นค่าที่ได้จากข้อมูลจาก Medical 
record ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีในปี   พ.ศ. 2558  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้น 294 คน  (กลุ่มศึกษา 
จ านวน 98 คน  และกลุ่มควบคุม  จ านวน   196 คน( 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบคัดลอก ในการคัดลอกข้อมูลจากฐานข้อมูลของ
โรงพยาบาล ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย เก็บข้อมูลโดยการคัดลอกข้อมูลผู้ป่วยจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาล 
ประกอบด้วย ฐานข้อมูลระบบติดตามระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข(บสต. 3) และ
ฐานข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติดตามแบบบันทึกประวัติผู้ป่วย (Medical Record) 

การจัดการข้อมูล  แบบคัดลอกข้อมูลทุกฉบับน ามาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูล 
และลงรหัสข้อมูล มีการน าเข้าและสอบทานข้อมูล ( Double data entry) เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของการ
บันทึกข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Excel และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS for Window version  16  (Statistical Packages for the Social Science) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ(Percentage)  คา่เฉลี่ย (Mean) สถิติ
อนุมานได้แก่ Chi-Square, Multiple Logistic Regression, Odds Ratio 95%CI  

จริยธรรมการวิจัย  การศึกษาคร้ังนี้ได้ผา่นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จาก
มหาวิทยาลยัขอนแก่น เลขที่ HE591413 

ผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มศึกษา และกลุ่มควบคุม  ทั้งหมดเป็นเพศชาย  ทั้งสองกลุ่มมีอายุ เฉลี่ย 26.5±6.5 

และ  27.7± 7.7   ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด  ร้อยละ 75.5  และ  62.2  ตามล าดับ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจา้ง 
รายวัน  รายเดือน  ร้อยละ 39.8  และ  44.9  ตามล าดับ  มีรายได้ต่ ากว่า  10,000  บาท ทั้งสองกลุ่ม  คิดเป็นร้อย
ละ 42.9  และ  65.8  ตามล าดับ  

ตารางที่1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
ชนิดตัวแปร กลุ่มศกึษา 

(n=98) 
กลุ่มควบคุม 
(n = 196) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ
    18-20  ปี 
    21-40  ปี 
    41-60  ปี 

17 
78 
3 

17.3 
79.6 
3.1 

30 
152 
14 

15.3 
66.1 
7.1 

Mean ± SD 26.5±6.5 27.7± 7.7 
สถานภาพสมรส 
    คู่ 
    โสด 
    หย่าร้าง 
    หม้าย 

19 
74 
5 
0 

19.4 
75.5 
5.1 
0.0 

53 
123 
18 
2 

27.0 
62.8 
9.2 
1.0 

รายได้ 
    ไม่มีรายได ้

    1 – 10,000  บาท 
    10,001 – 20,000 บาท 

    <20 ,000 บาท 

35 
42 
20 
1 

35.7 
42.9 
20.4 
1.0 

45 
129 
22 
0 

23.0 
65.8 
11.2 
0.0 

Midian (min,max( 8,500(2,000 ,22,000(  7,000 (500 ,20,000(  
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กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม มีอายุเริ่มเสพยาเสพติด อยู่ในช่วง  13  – 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 80.6  และ  
72.4 ตามล าดับ  อายุเฉลี่ย เท่ากับ  17.76 ± 4.6 ปี และ  19.6 ± 6.1 ปี  ตามล าดับ  ชนิดของยาเสพติดที่เสพครั้ง
แรกได้แก่ เมทแอมเฟตามีน  ร้อยละ  91.8  และ  95.4  ตามล าดับ   เสพโดยวิธีการสูบเหมือนกันทั้งสองกลุ่ม 
สาเหตุการเสพยาเสพติดในครั้งแรกพบว่าทั้งสองกลุ่ม ส่วนใหญ่เสพยาเสพติดเนื่องจากอยากลอง  คิดเป็นร้อยละ 
74.5  และ  77.0  ตามล าดับ  ระยะเวลาในการเสพยาเสพติดครั้งแรก เฉลี่ย 8.4 ±6.1 ปี  และ  7.7 ±6.0 ปี 
ตามล าดับ  ปริมาณการเสพเมทแอมเฟตามีน ต่อสัปดาห์ของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม  พบว่าเฉลี่ย 16.2   ± 10.2 
เม็ด  และ 5.1  ± 7.1 เม็ด  ตามล าดับ  ปริมาณการเสพต่อสัปดาห์  ต่ าสุดเท่ากับ 1 เม็ด เหมือนกันทั้งสองกลุ่ม 
และสูงสุด เท่ากับ  70  เม็ด  และ  50  เม็ด  ตามล าดับ  ความถี่ของการเสพเมทแอมเฟตามีนต่อสัปดาห์  เฉลี่ย 
4.7 ± 3.4  คร้ัง  และ 2.1 ±1 .6  คร้ัง  ตามล าดับ  

ตารางที่ 2 ข้อมูลประวัติการใช้ยาและสารเสพติด 
ชนิดตัวแปร กลุ่มศกึษา 

(n=98) 
กลุ่มควบคุม 
(n = 196) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อายุท่ีเริ่มเสพยาเสพตดิ 

      6 – 12 ปี 
      13 – 20 ปี 
      21 – 60 ปี 

2 
79 
17 

2.0 
80.6 
17.3 

2 
142 
52 

1.0 
72.4 
26.5 

      Mean ± SD 17.7 ±4.6 19.6 ±6.1 
ชนิดยาเสพติดที่ใช้ครั้งแรก 
      เมทแอมเฟตามีน 
      กัญชา 
      ยาไอซ ์

90 
5 
3 

91.8 
5.1 
3.1 

187 
8 
1 

95.4 
4.1 
0.5 

สาเหตุที่เสพยาเสพติด 
      อยากลอง 
      เพื่อนชวน 

73 
20 

74.5 
20.4 

151 
39 

77.0 
19.9 

      คลายเครียด 
      สนุกสนาน 

 ช่วยในการท างาน 

2 
3 
0 

2.0 
3.1 
0.0 

1 
0 
5 

0.5 
0.0 
2.6 

ปริมาณการเสพต่อสัปดาห์ 
(เม็ด( 
      < 10 

      10 – 20
      21 – 30

      > 30 

52 
18 
13 
51  

53.1 
18.4 
13.3 
15.3 

175 
13 
5 
3 

89.3 
6.6 
2.6 
1.5 

     Mean ± SD 16.2 ± 10.2 5.15 ± 7.1 
ความถี่ในการเสพ 
(ครั้ง/สัปดาห์( 

      1 – 3  
      4 – 6  
      7 – 10  

      > 10 

51 
15 
28 
4 

52.0 
15.3 
28.36 
4.1 

170 
14 
12 
0 

86.7 
7.1 
6.1 
0.0 

      Mean ± SD 4.7 ± 103.4 2.1 ± 4.7 
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ชนิดตัวแปร กลุ่มศกึษา 
(n=98) 

กลุ่มควบคุม 
(n = 196) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ระยะเวลาการเสพยาเสพ 
เมทแอมเฟตามีน 

      1-5 ปี 
      6 – 10 ปี 
      11 – 15 ปี 
      16 – 20 ปี 

      < 20 ปี 

3 
41 
10 
11 
3 

33.7 
41.8 
10.2 
11.2 
3.1 

102 
48 
21 
15 
10 

52.0 
24.5 
10.7 
7.7 
5.1 

จากการเปรียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคจิตจากการเสพเมทแอมเฟตามีน  ทดสอบ
ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi-Square test พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคจิตเวช 
ประกอบด้วย สถานภาพสมรส (COR = 301.8 , 95% CI = 1.06 – 3.152,  P – value < 500.( , รายได้  (COR = 
2.157, 95% CI = 1.120 – 4.154,  P – value < . 05(   ส่วนประวัติการใช้ยาเสพติดพบว่ามีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับการเกิดโรคจิตเวช ได้แก่  ระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีน  (COR = 2.137, 95%CI = 1.291 –3.538,    
P – value < 0.5) ปริมาณที่ เสพเมทแอมเฟตามีน  (COR = 9.400, 95%CI = 4.090 – 21.606,  P – value < 
0.05)  และ ความถี่ในการเสพเมทแอมเฟตามีน   (COR = 7.434, 95%CI = 3.617 – 15.282,  P – value < 0.05) 

ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคจิตจากการเสพเมทแอมเฟตามีน 
ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม COR 95% CI  for  COR P-value 

n (%) n (%) Lower Upper 

อาย ุ
18 – 24 ปี 44(44.9) 81(41.3) 1.157 .709 1.887 .559 

25  ปีขึ้นไป 54(55.1) 115(68.0)

สถานภาพสมรส 

โสด 74(75.5) 123(62.8) 1.830 1.062 3.152 .028 

สมรส 24(24.5) 73(37.2)

รายได้ (บาท( 

0 – 10,000 77(78.6) 174(88.8) 2.157 1.120 4.154 .020 

10,001 21(21.4( 22(11.2)

อายุเริ่มเสพยาเสพติด 
ต่ ากว่า 18 ปี 65(66.3) 115(58.7) 1.387 .836 2.302 .204 

18 ปีขึ้นไป 33(33.7) 81(41.3) 

ระยะเวลาการเสพ 
เมทแอมเฟตามีน 

1-5 ปี 33(33.7) 102(52.0) 2.137 1.291 3.538 .003 

6 ปี ข้ึนไป 65(66.3) 94(48.0)

ปริมาณที่เสพต่อสัปดาห์ 
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ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม COR 95% CI  for  COR P-value 

n (%) n (%) Lower Upper 

ต่ ากว่า 20 เม็ด 70(71.4) 188(95.2) 9.400 4.090 21.606 .000 

20 เม็ดขึ้นไป 28(28.6) 8(4.1)

ความถี่ในการเสพ ครั้ง/สัปดาห ์

1-6 66(67.3) 184(93.9) 7.434 3.617 15.282 .000 

7 ครั้ง ข้ึนไป 32(32.7) 12(6.1)

การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงกับการเกิดโรคจิตเวชจากการเสพเมทแอมเฟตามีน โดยใช้ 
Multiple logistic regression   โดยใช้ Multi-variable analysis พบว่า ปัจจัยที่มีความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับ
การเกิดโรคจิตจากการเสพเมทแอมเฟตามีน เมื่อควบคุมอิทธิพลของปัจจัยกวนแล้ว ได้แก่ ระยะเวลาในการเสพ 
ปริมาณในการเสพ และความถี่ในการเสพ (AOR 2.253, 95%CI=1.270 -3.995, P-value = .005, ( (AOR 3.985, 
95%CI=1.525-10.415, P-value = .005)  และ (AOR 3.661, 95%CI=1.567-8.553, P-value = .003 (ตามล าดบั 

ส่วนที่ 4 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคจิตจากการเสพเมทแอมเฟตามีน 
ปัจจัยด้านอื่นๆ COR AOR 95% CI  for  AOR P-value 

Lower Upper 
ระยะเวลาการเสพเมทแอมเฟตามีน 2.137 2.253 1.270 3.995 .500  
ปริมาณการเสพต่อสัปดาห์ 9.400 3.985 1.525 10.415 .005 
ความถี่ในการเสพ 7.434 3.661 1.567 8.553 .003 
สถานภาพสมรส 301.8  2.123 1.095 4.118 .026  
รายได้ 2.157 2.247 1.021 4.949 .044 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การศึกษานี้  เป็นการศึกษาระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีนของผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีน และปัจจัย

อ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคจิต ของผู้ป่วยติดยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน  ที่เข้ารับการบ าบัดรักษา
ยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี  โดยผลการศึกพบว่ามีปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรจิตเวชจากการเสพ
เมแอมเฟตามีน ได้แก ่ 

ระยะเวลาในการเสพเมทแอมเฟตามีน เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคจิตเวช โดยคนที่เสพ  
เมทแอมเฟตามีน มากกว่า 5 ปี  จะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคจิตเวชเป็น 2.1 เท่าของคนที่เสพไม่เกิน 5 ปี 
แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงและอันตรายจากการเสพเมทแอมเฟตามีนในระยะเวลาต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ สุพรรณี โพธิ  (2543 ( ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางจิตประสาทกับแบบแผนการเสพแอมเฟตามีน
ของผู้ป่วยรายใหม่ที่มารับการบ าบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ านวน 70 คน พบว่าปริมาณการเสพ  
แอมเฟตามีนและระยะเวลาการเสพแอมเฟตามีนมีความสัมพันธ์กับอาการทางจิตประสาทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และ จากการศึกษาของ วัชรี จุลยนันท์และคณะ (2543( ได้ศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการเสพยาบ้า
ของผู้ป่วยเสพยาบ้าที่มีอาการทางจิตประสาทและผู้ป่วยเสพยาบ้าที่ไม่มีอาการทางจิตประสาทที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จ านวน 180 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่มีอาการทางจิตประสาทจ านวน 45 คน และกลุ่มที่ไม่มี
อาการทางจิตประสาทจ านวน 135 คน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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 ปริมาณการเสพเมทแอมเฟตามีน  โดย คนที่เสพเมทแอมเฟตามีนในปริมาณสูงพบว่ามีความเสี่ยงเพิ่มมาก
ขึ้น คนที่เสพในปริมาณ มากกว่า 20 เม็ดต่อสัปดาห์ พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดโรคจิตเวชเป็น 9.4 เท่า ของคนที่
เสพในปริมาณต่ ากว่า 20 เม็ด ต่อสัปดาห์   
 ความถี่ในการเสพเมทแอมเฟตามีน พบว่า คนที่เสพ เกิน 6 คร้ัง ต่อสัปดาห์  มีความเสี่ยงในการเกิดโรคจิต
เวชเป็น 7.4 เท่า ของคนที่เสพไม่เกิน 6 ครั้งต่อสัปดาห์  โดยคนที่เป็นโรคจิตเวช ส่วนใหญ่ จ านวนครั้งของการเสพ
อยู่ระหว่าง 7 – 10 คร้ัง ต่อสัปดาห์ ร้อยละ 28.36  และคนที่ไม่เป็นโรคจิตเวช มีจ านวนคร้ังของการเสพ อยู่ระหว่าง 
1 – 3 คร้ัง ต่อสัปดาห์ 
 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม พบว่า  มีสถานภาพโสด ร้อยละ 75.5  และ 62.8  ตามล าดับ และ
จากการวิเคราะห์ พบว่า คนที่เสพเมทแอมเฟตามีนที่มีสถานภาพสมรส โสด  มีความเสี่ยงในการเกิดโรคจิตเวชเป็น 
1.8 เท่าของคนทีมีสถานภาพสมรสคู่ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมไม่พบความสัมพันธ์
เก่ียวกับสภาพสมรสกับการเกิดโรคจิตเวช 
   
  ข้อเสนอแนะ การศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะปัจจัยส่วนบุคคล และประวัติการเสพ 
เมทแอมเฟตามีน และยาเสพติดร่วมเท่านั้น  ยังไม่ครอบคลุมถึงบุหรี่ สุรา ซึ่งเป็นสารเสพติดร่วม  จึงควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมให้ครอบคลุมยาและสารเสพติดดังกล่าว  นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาทางระบบประสาท สมอง และพยาธิ
สภาพทางด้านร่างกาย เพื่อหาสาเหตุ และปัจจัยในการเกิดโรคจิตเวชจากการเสพเมทแอมเฟตามีน เพื่อประโยชน์ใน
การป้องกันการเกิด การดูแลรักษาและฟื้นฟูต่อไป 
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การศึกษาสัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีน 
ที่มารับบริการโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 

The Proportion of Alcohol Use Disorders with Methamphetamine Use Disorders                       
in Patients to Thanyarak Udonthani Hospital. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อศึกษา1. ( สัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับ
บริการที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี 2. ( แบบแผนการใช้สุรากับการเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี โดยเก็บข้อมูลจากผู้ที่เข้ารับการบ าบัดรักษาเมทแอมเฟตามีนแบบผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี  ประชากรกลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยที่เสพเมทแอมเฟตามีนที่ เข้ารับการบริการใน
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โปรแกรม winpepi 
vesion 11.65 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 349 คนและใช้วิธีการเลือกแบบ Consecutive sampling ใช้วิธีการสัมภาษณ์
ในช่วงเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2561 โดยใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ตอบค าถามและตอนที่ 2 ประวัติการใช้สุราและคัดกรองโดยใช้แบบประเมิน AUDIT ตอนที่ 3 แบบ
แผนการใช้สุราร่วมกับการเสพเมทแอมเฟตามีน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า  กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศชาย ร้อยละ 88.3 มีอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 40.1 มีผู้ที่ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีน 
จ านวน 229  คน  คิดเป็นร้อยละ 65.6  และมีผู้ไม่ใช้สุรา จ านวน 120  คนคิดเป็นร้อยละ 34.4   ผลการประเมิน
ปัญหาจากการใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนมีปัญหาการใช้แบบเสี่ ยงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.2  
แบบแผนการใช้สุรากับการเสพเมทแอมเฟตามีนของผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีน  แบ่งเป็น 4 แบบแผน ได้แก่  
แบบแผนการใช้คู่กันมีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.0  รองลงมา คือใช้ก่อน-หลัง คิดเป็นร้อยละ 32.5                       
ใช้สลับกัน คิดเป็นร้อยละ 28.5 และใช้ทดแทนกันอย่างถาวรคิดเป็นร้อยละ 3.1  
 
ค าส าคัญ: ผู้ใช้สุรา  ผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีน 

 
Abstract 

The objective of the study has two folds 1) to explored proportion of alcohol use disorders 
with methamphetamine use disorders in patients  to Thanyarak Udonthani Hospital 2) to explored 
the pattern of alcohol use disorders with methamphetamine use disorders in patients  to Thanyarak 
Udonthani Hospital.This descriptive study recruited 349 samples from metamphetamine’s patients 
of Thanyarak Udon Thani Hospital.Target population is methamphetamine use disorders in patients  
to Thanyarak Udonthani Hospital.Calculate sample size by winpepi vesion 11.65 get 349 samples 
use the selection method is consecutive sampling data collected through interview during January 
2018 – March 2018.  Descriptive statistics was employed.Composed of Episode 1, the personal 
qualities of the respondents.Episode 2,  history of Alcohol Use and Screening with AUDIT test  
Episode 3, Alcohol Use with Methamphetamine Addiction Descriptive statistics was employed. 
 It is found that the study samples most of them were male 88.3%, aged between 18-24 
years 40.1%.There were 229 cases of alcohol use in metamphetamines patients  65.6 %  and there 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12|12-13 กรกฎาคม 2561 

 

 
 

551 

were 120 non-drinkers 34.4%          
 The results of alcohol consumption assessment in patients with methamphetamine found 
Hazardous drinker 36.2 %.Patterns of alcohol use disorders with methamphetamine use disorders 
in patients have  4 patterns as the following  most of them to use together3 6 . 0 % , use before - 
after32.5%  , used interchangeably 28.5% and replacement  3.1 %                              
 
Keywords : Alcohol User, Methamphetamine Use Disorders 
 
บทน า 

ในประเทศไทยยาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ .ศ.2522  ได้ให้
ความหมายของยาเสพติดให้โทษไว้ว่า “สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม 
สูบ ฉีด หรือประการใดๆแล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะส าคัญ เช่น  ต้องเพิ่มขนาดการเสพเป็น
ล าดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลาและสุขภาพ
โดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง”(พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522,2522(กฎหมายประทศไทยได้จัดเมทแอมเฟ
ตามีนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 จัดอยู่ในประเภทสารกระตุ้น
ระบบประสาทส่วนกลาง เมทแอมเฟตามีนที่ แพร่ระบาดอยู่มี 3 รูปแบบด้วยกันคือเมทแอมเฟตามีนซัลเฟต 
(Amphetamine sulfate (เมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine (และเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ 
(Methamphetamine hydrochloride (ที่แพร่นิยมมากคือยาบ้าและยาไอซ์ (กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, 
2558 (ซึ่งเมทแอมเฟตามีนก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาวะของผู้ใช้และ   ส่งผลเสียต่อประเทศชาติอย่างมากมาย 
นอกจากนี้ยังมียาเสพติดอ่ืนที่เป็นอันตรายแต่ถูกกฎหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย คือสุราและบุหรี่พฤติกรรมการดื่ม
สุราเป็นเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพเป็นปัญหาทางสังคมและสาธารณสุข  สุราจัด เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่ง
เนื่องจากมีเอธิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ฤทธิ์ในทางเสพติดคือออกฤทธิ์กดระบบประสาทสว่นกลาง มีการเสพติดทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจปัจจุบันสุราจัดเป็นสารเสพติดอีกชนิดหนึ่งที่มีผู้ใช้เกือบทุกกลุ่มวัย  เพราะหาซื้อง่ายใช้ในหลาย
โอกาส จึงท าให้ปัญหาการดื่มสุราทวีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สวรรยา สิริภคมงคลและคณะ 
((2554( อ้างโดย WHO, (2004(( จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ทุกปีมีปัญหาจากการดื่มสุราและ
ก่อให้เกิดผลกระทบคือมีอัตราการตายสูงมากถึง 1.8 ล้านคน และมีผู้ที่มีปัญหาการดื่มสุราสูงโดยในเพศชายมากกว่า
เพศหญิงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยข้อมูล  
ด้านยาเสพติดในจังหวัดอุดรธานีพบว่าจากสถิติคดีการจับกุมยาเสพติดพบว่ายาบ้ามีจ านวนมากที่สุดแสดงให้เห็นถึง
การความรุนแรงของการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี (ส านักงานจังหวัดอุดรธานี, 2559( 

สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีพบว่าชนิดของยาเสพติดที่มีการค้าและแพร่
ระบาดยังคงเป็นยาบ้า กัญชาแห้ง สารระเหย กระท่อม และไอซ์และพื้นที่ที่จ านวนผู้ค้าลดลงแต่มีจ านวนผู้เสพ
เพิ่มขึ้นคือจังหวัดอุดรธานี รายงานยังระบุด้วยว่าจังหวัดที่มีผู้รับการบ าบัดรักษารายเก่ามากที่สุดคือจังหวัดอุดรธานี
อีกด้วยซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกัน(คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด,  2557(จากข้อมูลรายงาน
สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายจังหวัด พ.ศ.2554 พบว่าจังหวัดอุดรธานีพบว่าสัดส่วนของนักดื่มที่
ดื่มแล้วมีปัญหา ร้อยละ 8.1 ซึ่งปัญหาที่ตามมาจากการดื่มคือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่ ปัญหา
สุขภาพ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความรุนแรงและปัญหาทางการเงินโดยน าเสนอเป็นสัดส่วนของผู้ที่ได้รับปัญหาใน
นักดื่มผู้ใหญ่ และดัชนีคะแนนความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์ของจังหวัด 0.536 (อันดับที่ 23 ของประเทศ( ใช้
คะแนน 0-1 โดยคะแนนเข้าใกล้หนึ่งหมายถึง มีความเสี่ยงต่อปัญหาแอลกอฮอล์มากและเมื่อเรียงตามระดับความ
รุนแรงจากน้อยไปมากเรียงตามสี คือ  สีเขียว เหลือง ส้ม และแดง พบว่าอุดรธานีมีระดับความรุนแรงมากคือสีแดง 
(ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ,  2556 (การใช้สุราและการใช้ 
เมทแอมเฟตามีนจึงเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ต้องด าเนินการแก้ไขและป้องกันอย่างเร่งด่วนโรงพยาบาลธัญญารักษ์
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อุดรธานี การศึกษาอิสระเรื่องสัดส่วนของผู้ดื่มสุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการที่โรงพยาบาล     
ธัญญารักษ์อุดรธานีเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและเป็นข้อมูลทางวิชาการและเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบ
ของสุราและ  เมทแอมเฟตามีนที่เกิดขึ้นและเพื่อเป็นการวางมาตรการหรือนโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานและสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อดูแลผู้ป่วยได้และ
แก้ปัญหาสุราและเมทแอมเฟตามีนให้สังคมและประเทศชาติต่อไป                    
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาสัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
อุดรธานี 
  2.  เพื่อศึกษาแบบแผนการใช้สุรากับการเสพเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
อุดรธานี 
 
วิธีการวิจัย           
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ป่วยที่
เสพเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบริการในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ปีงบประมาณ 2561 ใช้เกณฑ์คัดเข้าคือ
เป็นผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่เข้ามารับการบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีอายุ 18 ปี
บริบูรณ์ขึ้นไปเกณฑ์คัดออก  คือมีภาวะ Psychosis หรือโรคทางจิตเวชร่วมค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โปรแกรม winpepi vesion 11.65  ก าหนด Confidence level(% (ก าหนดค่าความเชื่อมั่น 
95% Acceptable difference ก าหนด เป็ น  10% ของ  Assumed proportion 0.2 X 10%=0.02 Assumed 
proportion จากการท า Pilot Study ในลักษณะและบริบทใกล้เคียงกัน จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่นพบวา่ 
ผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการผู้ป่วยจ านวน 50 รายมีผู้ติดสุราจ านวน 10 ราย = 10/50  หรือเท่ากับ 0.2 
Population size จากจ านวนผู้มารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีตั้ งแต่วันที่ 1 
ธันวาคม 2559-28 กุมภาพันธ์  2560 มีจ านวนผู้มารับบริการทั้งหมด 340 คน  Allow for loss of 20% of 
subjects จะได้ประชากรทั้งหมด 349 คน ใช้วิธีการเลือกแบบ Consecutive sampling  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ลักษณะข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการทบทวนตามทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง   มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบค าถามมี 11 ข้อประกอบด้วย อายุ เพศ สัญชาติ ศาสนา 
สถานภาพสมรสเขตที่อยู่อาศัย ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา ความสัมพันธ์
ในครอบครัว 
 ตอนที่  2 ประวัติการ ใช้สุ ราคัดกรองโดยใช้แบบประเมิน AUDIT (The Alcohol Use Disorder 
Identification Test( คือวิธีการคัดกรองผู้ดื่มสุราที่ดื่มแบบมีความเสี่ยง (hazardous use) หรือดื่มแบบอันตราย 
(harmful use) ซึ่งแบบประเมินนี้พัฒนาโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) เพื่อให้เป็น
เครื่องมือแบบง่ายในการคัดกรองการดื่มสุราที่มากเกินไปและในการประเมินที่มีเวลาจ ากัดโดยกล่าวถึงวิธีการคัด
กรองผู้ดื่มสุราที่ดื่มแบบมีความเสี่ยง (hazardous use)หรือดื่มแบบอันตราย (harmful use) ในเวชปฏิบัติทั่วไปเป็น
เครื่องมือที่นิยมใช้กันมาที่สุดในปัจจุบันประกอบด้วยค าถาม 10 ค าถามซึ่งแต่ละค าถามจะมีคะแนนตั้งแต่ 0 -4 
คะแนน โดยผู้ที่มีคะแนน ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไปคือมีผลบวกถือว่ามีปัญหาการใช้แอลกอฮอล์ที่อันตรายหรืออันตราย
มาก (Hazardous or Harmful Use) แบบวัด AUDIT เป็นแบบคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกใช้อย่าง
แพร่หลายทั้งในการคัดกรองทางคลินิกและในงานวิจัยทั่วโลก (สาวิตรี อัษณางค์กรชัยและคณะ, 2546) 
 ตอนที่ 3 แบบแผนการดื่มสุราร่วมกับการเสพเมทแอมเฟตามีน ประกอบด้วยลักษณะแบบแผนการใช้คู่กัน 
ลักษณะแบบแผนการใช้ก่อน-หลัง  ลักษณะแบบแผนการใช้สลับกัน  ลักษณะแบบแผนการใช้ทดแทน ลักษณะแบบ
แผนการใช้ทดแทนอย่างถาวร 
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คุณภาพของเคร่ืองมือ          
 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือมากจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวของกับสัดส่วนของการใช้ยาและสารเสพติด
หลายชนิด ทบทวนงานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังเกตและสัมภาษณ์บุคลากรที่เชี่ยวชาญ
และมีความรู้ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานีถึงวิธีในการประเมิน การสร้างสัมพันธภาพและเทคนิคในการ
สัมภาษณ์ผู้ป่วยเพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูลในการประยุกต์และสร้างแบบสัมภาษณ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยอีกทั้งยังมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ในการวิจัยโดยใช้การตรวจสอบด้านความตรงด้านเนื้อหา 
(content validity) ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่านที่มีความช านาญด้านยาเสพตดิ
ได้แก่ แพทย์ผู้ท าการตรวจรักษาผู้ป่วยด้านยาเสพติดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี  ผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติด
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติดจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์  อุดรธานี 
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความถูกต้อง ครอบคลุม ตามวัตถุประสงค์ แล้วน าแบบสัมภาษณ์ปรับปรุงแก้ไข
โดยพิจารณาจากข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิน าแบบสอบถามที่ แก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เสพเมทแอมเฟตามีนที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น ซึ่งมี
ลักษณะบริบทใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา  จ านวน 30 คนเพื่อให้ข้อคิดเห็นในเรื่องของ ค าชี้แจง การใช้
ภาษาตัวเลือก ความต่อเนื่องของค าถาม ความชัดเจนของข้อค าถาม และความชัดเจนของแบบสอบถาม  
  การเก็บรวบรวมข้อมูล          
  การเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลตัวต่อตัว ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยการขออนุญาตทุกครั้ง
ก่อนเก็บข้อมูลโดยใช้ห้องซักประวัติที่มีความเป็นส่วนตัว มิดชิด ไม่มีเสียงหรือสิ่งรบกวนอ่ืนๆ และมีผู้เพียงผู้วิจัยและ
กลุ่มเป้าหมายเท่านั้นและแจ้งกลุ่มเป้าหมายในการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ   
  การจัดการข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูล         
   น าแบบสัมภาษณ์ที่รวบรวมได้มาด าเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS for Window  version  19  (Statistical Packages for the Social Science ลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น)โดยสถิตทิี่ใช้ในงานวิจัย  ประกอบด้วย สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency)  ร้อยละ 
(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)          
  การจัดการข้อมูล             
   ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ ์ครบถ้วนของแบบสัมภาษณ์ทุกฉบับทีไ่ด้จากการเก็บข้อมูล  
   น าเข้าข้อมูลแบบ Data double entry เพื่อควบคุมคุณภาพของการบันทึกข้อมูล   

จริยธรรมการวิจัย           
  การวิจัยครั้งนี้ เริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังจากผ่านการอนุมัติการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : HE601468 ด าเนินการโดยผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง แนะน าตัว 
อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอน และวิธีการเก็บ โดยอธิบายให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจและรับทราบว่าการให้
ความยินยอมหรือไม่ให้การยินยอมในการศึกษาคร้ังนี้ จะไม่มีผลต่อการรับบริการแต่อย่างใด ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถ
ยุติการเข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลา  การจัดเก็บข้อมูลจะไม่มีการบันทึกชื่อนามสกุลของผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด และ
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยเท่านั้น  โดยน าเสนอข้อมูลทางวิชาการใน
ภาพรวม 

ผลการวิจัย                          
  คุณลักษณะตัวอย่าง ประชากรที่ศึกษาคือผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์
อุดรธานี   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.3 เป็นเพศชาย ร้อยละ 40.1 มีอายุระหว่าง 18-24 ปี ร้อยละ 61.9  
มีสถานภาพโสด อาศัยในเขตชุมชนเมือง ร้อยละ 62.76 และอาศัยชุมชนชุนบท ร้อยละ 37.24 ส าเร็จการศึกษา 
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ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด ร้อยละ 28.7 มีอาชีพรับจ้างมากที่สุด ร้อยละ 23.8 อาชีพรองลงมา ว่างงานร้อย
ละ 20.6ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ69.6  บิดามารดาอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น ร้อยละ 67.0
บิดามารดาอยู่ด้วยกันอย่างไม่ราบรื่น ร้อยละ  8.3 และหย่าร้อยละ 9.2 ผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับบริการ 
ที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 99.1 และมีสัญชาติไทยร้อยละ 99.4   
แสดงข้อมูลในตาราง 1  
 
ตาราง 1 จ านวน และร้อยละของผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่มารบับริการที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีตั้งแต่ 
  เดือนมกราคม 2561 - มีนาคม 2561  จ าแนกตามข้อมูลส่วนบคุคล 
  ข้อมูลส่วนบุคคล (n=349)  จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 308 88.3 

หญิง 41 11.7 
อายุ 18-24ปี 140 40.1 

25-34ปี 124 35.5 
35- 44ปี 54 15.5 
45-54 ปี 27 7.7 
55-64 ปี 4 1.1 

สถานภาพสมรส โสด 216 61.9 
สมรส 102 29.2 
แยกกันอยู่ 17 4.9 
หย่า 14 4.0 

ระดับการศึกษาสงูสุด ประถมศึกษา 54 15.5 
มัธยมศึกษาตอนต้น 63 18.1 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 100 28.7 
อาชีวศึกษา(ปวช/ปวส( 71 20.3 
ปริญญาตรี 60 17.2 
ปริญญาโท 1 0.3 

อาชีพหลัก รับราชการ 5 1.4 
รัฐวิสาหกิจ 11 3.2 
ทหาร/ต ารวจ 4 1.1 
พนักงานบริษัทเอกชน 10 2.9 
พนักงานโรงแรม 8 2.3 
รับจ้าง 83 23.8 
ผู้ใช้แรงงาน 10 2.9 
ค้าขาย 29 8.3 
เกษตรกรรม 54 15.5 
การคมนาคม 1 0.3 
(อ่ืนๆ( นักเรียนนักศึกษา 44 12.6 
ว่างงาน 72 20.6 
พนักงานของรัฐ 8 2.3 
ลูกจ้างชัว่คราว 9 2.6 
แม่บ้าน 10 0.3 
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  ข้อมูลส่วนบุคคล (n=349)  จ านวน ร้อยละ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท 243 69.6 

10,001-35,000 บาท 106 30.4 

 
  สัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบ าบัดที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 
  พบว่า ผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบ าบัดที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี  จ านวน 349 คน มีผู้ใช้
สุรา จ านวน 229  คน  คิดเป็นร้อยละ 65.6  และมีผู้ไม่ใช้สุรา จ านวน 120  คนคิดเป็นร้อยละ 34.4  ตามล าดับ 
ดังนั้นสัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบ าบัดที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี เท่ากับ 
0.65  ผลการประเมินปัญหาจากการใช้สุราของผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบ าบัดที่โรงพยาบาล 
ธัญญารักษ์อุดรธานี  มีปัญหาการใช้แบบเสี่ยง จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.2 รองลงมาคือ มีปัญหาการใช้
แบบติด คิดเป็นร้อยละ 26.6  มีปัญหาการใช้แบบเสี่ยงต่ า คิดเป็นร้อยละ 20.1 และมีปัญหาการใช้แบบอันตราย คือ 
17.0 ตามล าดับแสดงผลในตาราง  2    
 
ตาราง  2   แสดงผลการประเมินปัญหาจากการใช้สุรา ในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบ าบัดที ่
        โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 - มีนาคม 2561 
 

ผู้ใช้สุราในผูป้่วยเสพเมทแอมเฟตามีน (N = 229) จ านวน ร้อยละ 

ผู้ใช้แบบเสีย่งต่ า (Low risk drinker) 46 20.1 
ผู้ใช้แบบเสีย่ง (Hazardous drinker( 83 36.2 
ผู้ใช้แบบอันตราย (Harmful use) 39 17.0 
ผู้ใช้แบบติด (Alcohol dependence( 61 26.6 
รวม 229 100.0 

 
  จากตาราง 2 ได้อธิบายความเสี่ยงของการใช้ในระดับต่างกันดังนี้      
 ผู้ใช้แบบเสี่ยงต่ า  (Low risk drinker) คือกลุ่มผู้ใช้โดยทั่วไป  หมายถึง ผู้ใช้เป็นคร้ังคราวอาทิเวลาเข้าสังคม
เป็นต้น ผู้ใช้แบบเสี่ยง  (Hazardous drinker(  หมายถึงลักษณะการใช้สุรา ที่มีความเสี่ยงต่อผลเสียหาย ตามมาทั้ง
ต่อตัวผู้ใช้เองหรือ ผู้อื่น พฤติกรรมการใช้สุราแบบ เสี่ยงนี้ถือว่ามีความส าคัญ ในเชิงสาธารณสุข แม้ว่า ขณะนี้ ผู้ใช้จะ
ยังไม่เกิดความเจ็บป่วยใดๆ ก็ตาม         
 ผู้ใช้แบบอันตราย (Harmful use) หมายถึงการใช้สุราจนเกิด ผลเสียตามมาต่อสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต 
รวมถึงผลเสีย ทางสังคมจากการใช้สุรา        
 ผู้ใช้แบบติด (Alcohol  dependence) หมายถึงผู้ที่ใช้แล้วเกิดปัญหาด้านต่างๆรวมทั้งมีอาการลงแดงเมื่อ
ขาดสุรา  กลุ่มนี้ต้องการการบ าบัดทางการแพทย์ เช่นการถอนพิษ การใช้ยาเพื่อการป้องกันและบ าบัดอาการลงแดง
ซึ่งบริการเหล่านี้ อาจจะต้องท าใน แผนกผู้ป่วยใน 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บิดามารดาในปัจจุบนั 

อยู่ด้วยกันอย่างราบรื่น 234 67.0 
อยู่ด้วยกันอย่างไม่ราบรื่น 29 8.3 
หย่า 32 9.2 
บิดาเสียชีวิต 33 9.5 
มารดาเสียชวีิต 12 3.4 
บิดาและมารดาเสียชีวิต 9 2.6 
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แบบแผนการใช้สุรากับการเสพเมทแอมเฟตามีน 
  แบบแผนการใช้สุรากับการเสพเมทแอมเฟตามีนของผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบ าบัดที่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี แบ่งเป็น 4 แบบแผน ได้แก่ แบบแผนการใช้คู่กันมีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
36.0 รองลงมา คือใช้ก่อน-หลัง คิดเป็น 32.5  ใช้สลับกัน คิดเป็น 28.5 และใช้ทดแทนกันอย่างถาวรคิดเป็นร้อยละ 
3.1แสดงข้อมูลดังตาราง  3   
 
ตาราง  3   แสดงแบบแผนการใช้สุรากับการเสพเมทแอมเฟตามีนของผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบ าบดั 
      ที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 - มีนาคม 2561 

 
อภิปรายผลการวิจัย                                                                                                                          

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า สัดส่วนการของการสุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนมีจ านวนมากและแบบ
แผนการของการใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนมีหลากหลายขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใช้และความ
คาดหวังผลของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนโดยการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสัมภาษณ์และแบบ
ประเมินปัญหาจากการดื่มสุรา AUDIT  (Alcohol Use Disorders Identification Test(  จ านวน 10 ข้อเพื่อ
ต้องการมองเห็นปัญหาของการใช้สุราของผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีน ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี
ให้ชัดเจนขึ้น สัดส่วนของผู้ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี 
มีจ านวน 349 คน มีผู้ที่ใช้สุรา จ านวน 229  คน  คิดเป็นร้อยละ 65.6  สอดคล้องกับงานวิจัย สวัสดิ์ อุ่นใจ  (2560 (  
ที่ได้ท าการศึกษาสัดส่วนการใช้ยาและสารเสพติดหลายชนิดที่เข้ารับการบ าบัดรักษายา และสารเสพติด  
ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559- เดือนมกราคม 2560  
ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาเคยใช้ยาและสารเสพติดหลายชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.55 (สวัสดิ์ อุ่นใจ, 2560( 
และจากการศึกษาของผู้ใช้ยาบ้าในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมเก็บข้อมูลในผู้ใช้แรงงานจ านวน 3,135 
คน อายุระหว่าง 15-45 ปี จากโรงงาน 24 โรงงานในเขตจังหวัดเชียงใหม่และล าพูนโดยใช้แบบสอบถามพบว่า ผู้ที่
ดื่มสุราใช้ยาบ้ามากกว่าผูไ้ม่ดื่มสุรา OR=5.3,95% CI=2.6-10.7  (สริตา ธีระวัฒน์สกุลและคณะ, 2545( แสดงให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาบ้าและสุราว่าผู้ที่ดื่มสุรามีความเสี่ยงที่จะใช้ยาบ้าได้มากกว่า  ผู้ไม่ดื่มจึงพบผลของ
การใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนมากกว่าผู้ไม่ใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีน    

แบบแผนการใช้สุราในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานีพบว่า                 
แบ่งเป็น 4 แบบแผน ได้แก่ แบบแผนการใช้คู่กันใช้ก่อน-หลัง ใช้สลับกัน ใช้ทดแทนกันอย่างถาวรแบบแผนและ
พบว่าแบบแผนการใช้คู่กันมีจ านวนมากที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน โดยในแบบแผนการใช้คู่กันพบว่าจากงานวิจัยโสฬวรรณ อินทสิทธ์ (โสฬวรรณ อินทสิทธ์   ,2554 ( ซึ่งได้
ศึกษากระบวนการและความสัมพันธ์ของการดื่มแอลกอฮอล์กับการใช้ยาเสพติด  ในวัยรุ่นพบว่าพฤติกรรมใช้ 
ยาเสพติดและแอลกอฮอล์สลับในช่วงเวลาเดียวกันเหตุผลคือใช้ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เพื่อบรรเทาอาการที่ไม่พึง

แบบแผนการใช้สุราร่วมกับการเสพเมทแอมเฟตามีน 
(N = 229) 

12 เดือนที่ผ่านมา วิธีการใช้ 

จ านวน ร้อยละ สุรา เมทแอมเฟตามีน 

ใช้คู่กัน 83 36.2 ดื่ม สูบ กิน ฉีด 
ใช้ก่อน-หลัง 74 32.5 ดื่ม สูบ กิน ฉีด 
ใช้สลับกนั 65 28.5 ดื่ม สูบ กิน ฉีด 
ใช้ทดแทนกันอยา่งถาวร 7 3.1 ดื่ม สูบ กิน ฉีด 

รวม 229 100 100% 100% 0% 0% 
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ประสงค์อันเกิดจากฤทธิ์ของยาบ้า และใช้ประโยชน์จากฤทธิ์ของยาบ้าเพื่อช่วยท าให้ไม่มีอาการเมาแอลกอฮอล์  
นอกจากนี้ยังพบว่า แบบแผนของการใช้ทดแทนกันอย่างถาวรมีน้อยที่สุดซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรุทธ์ 
อุททา (นิรุทธ์ อุททา  ,2548 (  ที่ท าการศึกษาการส ารวจอัตราการเสพซ้ าและพฤติกรรมการใช้สารเสพติดเพื่อ
ทดแทนยาบ้าของผู้ป่วยที่เข้ารับการบ าบัดรักษาในประเทศไทยพบว่า สารเสพติดที่ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนยาบ้าคือ
แอลกอฮอล์ซึ่งมากที่สุดคิดเป็น 5.7% อาจจะเกิดจากงานวิจัยของนิรุทธ์ อุททา ศึกษาสถาบันธัญญารักษ์ในบริบท
ระดับประเทศและศึกษาในผู้ป่วยเสพเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการบ าบัดแล้วภายในระยะเวลา 12 เดือนในขณะที่
งานวิจัยนี้ศึกษาในผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษา ณ ห้วงเวลาที่ศึกษากล่าวคือเป็นผู้ใช้เมทแอมเฟตามีน
อย่างต่อเนื่องและท าในบริบทพื้นที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี จึงท าให้แตกต่างกัน 

ข้อจ ากัดและอุปสรรค 
การเข้าถึงข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจะต้องใช้เวลาในการสร้างสัมพันธภาพเนื่องจากเป็นแบบสัมภาษณ์ การ

สร้างสัมพันธภาพที่ดีจะได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง สมบูรณ์มากที่สุด และช่วงระยะเวลาของการศึกษา
อาจยังไม่คลอบคลุมเนื่องจากใช้ระยะเวลาศึกษาเพียง 3 เดือนอาจจะไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมของผู้ป่วยทั้งปีได้
และโรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี ให้บริการผู้ป่วยนอกและในทั้งเพศหญิงและเพศชายแต่ผู้ป่วยในจ ากัดแค่เพศ
ชายอาจท าให้กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกน้อยเนื่อง จากปัจจัยหลายด้านเช่น ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ ผู้ป่วยหญิงบางส่วนต้องการรักษาแบบผู้ป่วยในเมื่อไม่สามารถเข้ารับบริการได้จึงไปใช้บริการที่อ่ืน 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรศึกษาแบบแผนการใช้สุราร่วมกับการเสพเมทแอมเฟตามีนโดยการใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก

เพื่อให้ได้ข้อมูลมีคุณภาพสมบรูณ์ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครอง 
ที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี ในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

The Usage Developmental Surveillance and Promotion Manual: DSPM of Parents in 
Well Child Clinic in Banphue District, Udon Thani. 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1( การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ 2( ความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ 3( ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย กับความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่
อ าเภอบ้านผือ เก็บข้อมูลจากผู้ปกครองเด็กในช่วงอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ที่นัดมารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
ในศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านผือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลของพื้นที่อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
จ านวน 630 คน ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
เชิงพรรณนา 
 ผลการวิจัยพบว่า การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอ 
บ้านผือส่วนใหญ่ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ร้อยละ 86.5 อ่านวิธีประเมิน 
เฝ้าระวัง โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 81.9 บันทึกพัฒนาการของเด็ก 4  ช่วงอายุที่ส าคัญ (อายุ 9, 18, 
30, 42  เดือน  ( ร้อยละ  81 อ่านวิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม. ร้อยละ 80.2 อ่านคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยรวม ร้อยละ 79.2 
 ความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ 
พบว่า ทั้งหมดมีความคิดเห็นว่ารูปเล่มสีสันสวยงาม น่าสนใจ ท าให้ทราบวิธีการฝึกทักษะพัฒนาการของลูกน้อยที่เข้าใจ
ง่าย ร้อยละ 94.8 คู่มือมีการแยกสีการประเมินในช่วงอายุที่ส าคัญเปิดหาง่าย ร้อยละ 92.2 และมีความคิดเห็นไม่เห็น
ด้วยเกี่ยวกับเนื้อหาในคู่มือมีความกระชับไม่ยาวจนเกินไป ร้อยละ 100 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กับความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่า คู่มือมีการแยกสีการประเมินในช่วงอายุที่ส าคัญเปิดหาง่าย (OR=7.02; 
%95CI=  (13.61-3.62มีรูปภาพบอกอุปกรณ์ในการฝึกพัฒนาการเด็กที่เข้าง่าย (OR=3.06; %95CI=  (5.83-1.60
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกพัฒนาการที่ใช้ร่วมกับคู่มือมีความยุ่งยากในการหาซื้อ (OR=1.79; %95CI=  (2.89-1.11ไม่มีเวลา
ในการเปิดอ่าน(OR=0.62; %95CI=  (0.99-0.38และท าให้ทราบวิธีการฝึกทักษะพัฒนาการของลูกน้อยที่เข้าใจง่าย 
(OR=4.52; %95CI=  (10.01-2.30มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ: การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   ความคิดเห็นของผู้ปกครอง  คลินิกสุขภาพเด็กดี 
 

Abstract 
This descriptive study aimed to study about the developmental surveillance and promotion 

manual (DSPM) in terms of 1) the usages, 2) the users’ perspective, and 3) the relation between the 
usage and the opinion. The data were collected using the questionnaire distributing to 630 parents of 
the children age at 9, 18, 30 and 42 months who walked in the well child clinic in Banphue District, 
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Udonthani during January 2018 – March 2018. This study found that most of the parents (86.5%) 
adhered to the DSPM. All of the parents agreed that the DSPM was beautiful, attractive and containing 
of the concise content. The other merits such as easy to understand (94.8%) and easy for searching the 
development according to age groups (92.2%). There was the relation between the usage of the DSPM 
and the perspective of the DSPM. The advantages of the DSPM those affected the decision to use this 
manual included 1) the color differentiation of evaluation tools according to age group of the children 
(OR=7.02; 95% CI 3.62-13.61), 2) the clear pictures of the training equipment  (OR=3.06; 95% CI 1.60-
5.83), and 3) easy to understanding training process for children (OR=4.52; 95% CI 2.30-10.01). There 
were some drawbacks those made the negative effect to the usage of this manual included 1) the 
difficulties to provide some training equipment mentioned in the manual (OR=1.79; 95% CI 1.11-2.89)  
and 2) the users had insufficient time to use the manual (OR=0.62; 95% CI 0.38-0.99).              
 
Keywords: The Usage Developmental Surveillance and Promotion Manual,  DSPM ,The Opinions,  
        Parents, Well Child Clinic 
 
บทน า 

เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า และเป็นอนาคตที่ส าคัญของชาติ ในหลายประเทศล้วนมุ่งเน้นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์  ( ปัทมาและปราโมทย์, 2549  ( ซึ่งจะต้องเร่ิมต้นจากเด็กโดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่เร่ิมมีการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม เด็กในวัยนี้จะต้องได้รับ
การเลี้ยงดูที่เหมาะสม มีการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และมีการส่งเสริมพัฒนาการที่ดีในแต่ละด้าน ก็จะ
ท าให้เด็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต เสมือนเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนกลับมา 6.7-17.6 เท่าของ
เงินที่ลงทุน  ( Susan et al., 2011 (  

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวัง ตรวจประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัย ตั้งแต่สมุดสีชมพูบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก, แบบอนามัย 49, แบบอนามัย 55, TDSI, และDSPM ที่ใช้ใน
ปัจจุบัน ซึ่งแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่คล้ายๆ กัน และมีข้อจ ากัดในการใช้แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะ Denver II 
ใช้โดยแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น 

การส่งเสริมพัฒนาการคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ( Developmental Surveillance 
and Promotion Manual:DSPM)  เป็นแนวทางการบอกให้ทราบว่าเด็กแต่ละช่วงอายุควรมีพัฒนาการเป็นอย่างไร 
และวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุกช่วงวัยโดยพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเป็นผู้บันทึก สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือพ่อแม่ ผู้ปกครอง
ควรสังเกตว่าลูกสามารถท าได้เหมาะสมตามวัยหรือไม่ โดยท าความเข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีพัฒนาการช้าหรือ  
เร็วแตกต่างกัน กรณีที่ท าไม่ได้ควรฝึกประมาณ 1 เดือน หากยังท าไม่ได้ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  ( กระทรวง
สาธารณสุข, 6025(  

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดท า “โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เพื่อให้เด็กทุกคน
ได้รับการเฝ้าระวังและติดตามส่งเสริม เฝ้าระวัง และกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  จากพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก 
อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญและบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ โดยใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย  ( Developmental Surveillance and Promotion Manual:DSPM) จนมาถึงปัจจุบัน 

กระทรวงสาธารณสุขได้ท าการสุ่มส ารวจคัดกรองพัฒนาการเด็กไทย 4 ช่วงวัย ได้แก่อายุ 9, 18, 30, และ
อายุ 42 เดือน ในปีงบประมาณ 2560 พบว่าเด็กอายุ 9 เดือน จ านวน  8,232 คน คิดเป็นร้อยละของพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 79.98 พัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 19.84 ซึ่งแยกเป็นประเภทด้านการเคลื่อนไหว ร้อยละ 40.17  
ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ร้อยละ 31.23 ด้านการเข้าใจภาษา ร้อยละ 31.41 ด้านการใช้ภาษา ร้อยละ 
30.56 และด้านการช่วยเหลือตนเอง  ร้อยละ 12.55 ในเด็กอายุ 18 เดือน จ านวน 9,178 คน คิดเป็นร้อยละของ
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พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 75.30 พัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 24.50 ซึ่งแยกเป็นประเภทด้านการเคลื่อนไหว ร้ อยละ 
13.83 ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ร้อยละ 39.13 ด้านการเข้าใจภาษา ร้อยละ 45.75 ด้านการใช้ภาษา 
ร้อยละ  44.51 และด้านการช่วยเหลือตนเอง ร้อยละ 17.39 ในเด็กอายุ 30 เดือน จ านวน 9,567 คน  คิดเป็น  
ร้อยละของพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 77.65  พัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 22.38 ซึ่งแยกเป็นประเภทด้านการเคลื่อนไหว 
ร้อยละ 55.39 ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ร้อยละ 7 9.12 ด้านการเข้าใจภาษา ร้อยละ 83.05 ด้านการใช้
ภาษา ร้อยละ 65.48 และด้านการช่วยเหลือตนเอง ร้อยละ 68.1 และในเด็กอายุ 42 เดือน จ านวน 9,857 คน  
คิดเป็นร้อยละของพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 74.20  พัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 25.33 ซึ่งแยกเป็นประเภทด้าน  
การเคลื่อนไหว ร้อยละ 21. 75 ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา ร้อยละ 63.36 ด้านการเข้าใจภาษา ร้อยละ 
27.79 ด้านการใช้ภาษา ร้อยละ 30.76 และด้านการช่วยเหลือตนเอง ร้อยละ 32.12  จากข้อมูลสะท้อนให้เห็นว่า
สถานการพัฒนาการของเด็กไทย เพื่อเป็นแนวทางการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในประเทศไทย
ต่อไป (กรมอนามัย.กระทรวงสาธารณสุข, 2560(  

สถานการณ์ในจังหวัดอุดรธานี พบว่า เด็กปฐมวัยในปีงบประมาณ 2560 ผลการคัดกรองเด็กที่มีอายุ 9, 18, 
30 และ 42 เดือน ด้วยเครื่องมือคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ( Developmental Surveillance 

and Promotion Manual:DSPM)  พบว่า มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 87.14 พัฒนาการไม่สมวัย ร้อยละ 12.86 
(กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, 2560(  

ในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดพิมพ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Developmental Surveillance and Promotion Manual:DSPM)  เพิ่มเติมนอกจากที่กรมอนามัยจัดสรรมาให้ 
เนื่องกลุ่มเป้าหมายมีจ านวนมาก ตั้งแต่ในปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นมา เพื่อแจกจ่ายให้กับมารดาหลังคลอดทุกคน
พร้อมทั้งสอนวิธีการใช้คู่มือ เมื่อเด็กอายุครบ  1 เดือน ต้องมาประเมินพัฒนาการคร้ังแรกโดยเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาล
บ้านผือ และเมื่อเด็กอายุครบ 4 ช่วงวัยที่ส าคัญ ได้แก่ อายุ 9, 18, 30, และอายุ 42 เดือน พ่อแม่ผู้ปกครองต้องพา
เด็กไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในเขตพื้นที่รับบริการของตนเองเพื่อประเมินพัฒนาการโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข แต่จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 พบว่า เด็กปฐมวัย 0 -5 ปี จ านวน 6,625 คน  
มีพัฒนาการสมวัย จ านวน 5,962 คน คิดเป็นร้อยละ 89.9 และพัฒนาการไม่สมวัย จ านวน 663 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.0 (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านผือ , 2560  ( จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าพบเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการไม่สมวัย เป็นสัดส่วนที่น้อย แต่ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญเร่งด่วนของพื้นที่ที่จ าเป็นต้องรีบ
ด า เนินการแก้ไข เนื่องจากงบประมาณในการจั ดท าคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
(Developmental Surveillance and Promotion Manual:DSPM)  มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองที่มารับ
บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี ในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เพื่อศึกษาการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเป็น
อย่างไร และเพื่อหาความสัมพันธ์ความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริ มพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ
ผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ 

 
วิธีการวิจัย 
    การออกแบบวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง( Cross-sectional 
descriptive study)  เพื่อศึกษาการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และความสัมพันธ์ความ
คิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี   
ในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
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  ประชากรและกลุ่มศึกษา  
  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Target population)  ในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ปกครองเด็กในช่วงอายุ 9, 18, 
30, และ 42 เดือน ที่นัดมารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีในศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านผือ และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลของพื้นที่อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จ านวน 4, 210คน 

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เกณฑ์การคัดเข้า  (Inclusion Criteria)  คือ เป็นผู้ปกครองที่มีสัญชาติ
ไทยของเด็กในช่วงอายุ 9, 18, 30, และ 42 เดือน ที่นัดมารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีในหน่วยบริการสังกัด คปสอ.
บ้านผือ และยินยอมที่จะเข้าร่วมงานวิจัย เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)  คือ ประชากรเป้าหมายที่ไม่เคย
ใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณหาสัดส่วนใน
กรณีที่ทราบจ านวนประชากร (Daniel,1995(  ได้ขนาดตัวอย่าง จ านวน 585 คน แต่เนื่องด้วยคลินิกสุขภาพเด็กดี 
ในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด 21 แห่ง ผู้วิจัยจึงก าหนดจ านวนตัวอย่างให้เท่ากันทุกแห่ง แห่งละ 
30 คน รวมทั้งหมด 630 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามช่วงเวลาที่ก าหนด(Consecutive sampling( นับหลังจาก
วันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งก าหนดเป็นตัวอย่าง
รายแรกจากการมารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดีและนับจ านวนต่อไปจนครบ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยท าการพัฒนาต้นร่างของแบบสอบถามขึ้น ได้แก่ แบบสอบถามการใช้คู่มือ
เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองที่มารับบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี  ในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี จากการทบทวนวรรณกรรมตามทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ความแม่นตรงทางเนื้อหา จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ก าหนดแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง 
จ านวนทั้งสิ้น 35 ข้อ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่  1 แบบสอบถามด้านคุณลักษณะทั่วไป  ส่วนที่  2 
แบบสอบถามด้านความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ส่วนที่ 3 แบบสอบถามด้าน
การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

การจัดการข้อมูล หลังจากที่ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่  รวมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลในแบบสอบถามถามครบถ้วนแล้ว จึงด าเนินการเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และท าการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของฐานข้อมูลด้วยวิธีสอบทานข้อมูล2ครั้ง
(Double data entry) ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows version 19 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยกับความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองใน
พื้นที่อ าเภอบ้านผือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
และสถิติเชิงอนุมานได้แก่ การทดสอบไคสแควร์  การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Univariable logistic 
regression) 

จริยธรรมการวิจัย ผู้วิจัยยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับการอนุมัติและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ เลขที่ HE 601497แล้วจึง
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการชี้แจงผู้ปกครองเด็กที่อยู่ในช่วงอายุ 9, 18, 
30, และ 42 เดือน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ขั้นตอนการเก็บข้อมูล และระยะเวลาการวิจัย พร้อมทั้ง
ชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการตอบรับหรือปฏิเสธในการเข้าร่วมการวิจัย  ข้อมูลทุกอย่างที่ได้รับจาก
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยถือเป็นความลับโดยไม่มีการระบุชื่อ ที่อยู่ และจะน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น เมื่อผู้เข้าร่วม
การวิจัยยอมให้ความร่วมมือในการวิจัย จึงให้ท าการศึกษาวิจัยโดยให้ผู้วิจัยตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง เมื่อท า
เสร็จแล้วให้ส่งคืนโดยการหย่อนลงกล่องที่เตรียมไว้ 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที ่1 ด้านคุณลักษณะทั่วไป  
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นพ่อ-แม่มากที่สุด ร้อยละ 57.6 รองลงมาเป็นปู่ย่า-ตายาย ร้อยละ 36.5 ซึ่งเป็น
ผู้ดูแลหลัก ร้อยละ 93.2 ใช้เวลาเลี้ยงดูมากกว่า 5 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 93 มีอายุอยู่ในช่วง 18-38 ปี ร้อยละ 56.5 
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ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 50.5 รองลงมาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 41.3 ของเด็กในช่วง
อายุ 1-9  เดือน ร้อยละ 21.9 เด็กอายุ 10-18 เดือน ร้อยละ 26.3 เด็กอายุ 19-30 เดือน ร้อยละ 25.9 และเด็กอายุ 
31-42 เดือน ร้อยละ 25.9 และส่วนใหญ่ทุกครั้งที่พาเด็กมาตรวจพัฒนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดีได้น าคู่มือเฝ้าระวงั
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยมาด้วยเสมอ ร้อยละ 86.8 แสดงข้อมูลในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  ด้านคุณลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (n=630) 

ด้านคุณลักษณะทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1 . ความสัมพันธ์กับเด็ก   
พ่อ-แม ่ 363 57.6 
ปู่ย่า-ตายาย 230 36.5 
ลุงปา้-นา้อา 35 5.6 
อ่ืนๆ.... พี่เลี้ยง 2 0.3 

2. ประเภทผู้ดูแล   
หลัก 587 93.2 
รอง 43 6.8 

3. ระยะเวลาในการเลี้ยงดูเด็ก   
น้อยกว่า 5 วัน/สัปดาห์ 44 7.0 
มากกว่า 5 วัน/สัปดาห์ 586 93.0 

4. อายุ   
18 –  38 ปี 356 56.5 
39 – 59 ปี 242 38.4 
60 – 80 ปี 32 5.1 

5 .ระดับการศึกษา   
ไม่ได้เข้ารับการศึกษา 5 0.8 
ระดับประถมศึกษา(ป.1-ป.6หรือป.7) 260 41.3 
ระดับมัธยมศึกษา(ม.1-ม.6หรือมศ.1-5) 318 50.5 
ระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 45 7.1 
ระดับสูงกวา่ปริญญาตร ี 2 0.3 

6. เด็กอายุ(นับเต็มเดือนบรบิูรณ์)   
1-9  เดือน 138 21.9 
10-18 เดือน 166 26.3 
19-30 เดือน 163 25.9 
31-42 เดือน 163 25.9 

7. ทุกคร้ังที่ท่านพาเด็กมาตรวจพัฒนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี ท่านได้น าคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยมาด้วย 

ใช่ 547 86.8 
ไม่ใช ่ 83 13.2 

 
 ส่วนที ่2 ด้านการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
ร้อยละ 86.5 อ่านวิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 81.9 บันทึกพัฒนาการของเด็ก 
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4 ช่วงอายุที่ส าคัญ (อายุ 9, 18, 30, 42 เดือน(  ร้อยละ 81 อ่านวิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอสม. ร้อยละ 
80.2 อ่านคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยรวม ร้อยละ 79.2 แสดงข้อมูลในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ด้านการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (n=630) 

ด้านการใช้คู่มือเฝ้าระวังและสง่เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ระดับการใช ้

มาก)ร้อยละ) น้อย)ร้อยละ) 
1 . อ่านคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยรวม 79.2 20.8 

2. อ่านแผนภูมิการเฝ้าระวงัและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 74.1 25.9 
3. อ่านค าอธิบายแผนภูมิการเฝา้ระวังและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย 74.9 25.1 
4. อ่านวิธีการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั 75.9 24.1 
5. อ่านวิธีประเมิน เฝา้ระวัง โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ 81.9 18.1 
6. อ่านวิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ ผูป้กครอง และอสม. 80.2 19.8 
7. จัดหาอุปกรณ์ส าหรับคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย 76.7 23.3 
8. บันทึกพัฒนาการของเด็กทุกช่วงอาย ุ 78.4 21.6 
9. บันทึกพัฒนาการของเด็ก 4 ช่วงอายุทีส่ าคัญ(อายุ 9, 18, 30, 42 เดือน( 81.0 19.0 
10. ปฏิบัติตามค าแนะน าในคู่มอืเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 86.5 13.5 

  
 ส่วนที ่3 ด้านความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย   
 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีความคิดเห็นว่ารูปเล่มสีสันสวยงาม น่าสนใจ ท าให้ทราบวิธีการฝึกทักษะ
พัฒนาการของลูกน้อยที่เข้าใจง่าย ร้อยละ 94.8 คู่มือมีการแยกสีการประเมินในช่วงอายุที่ส าคัญเปิดหาง่าย ร้อยละ 
92.2 จ าเป็นต้องใช้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อย ร้อยละ 90.8 มีรูปภาพบอกอุปกรณ์ในการฝึก
พัฒนาการเด็กที่เข้าง่าย ร้อยละ 90.5 และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเนื้อหาในคู่มือ 
มีความกระชับไม่ยาวจนเกินไป ร้อยละ 100 แสดงข้อมูลในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ด้านความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (n=630) 
ด้านความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. รูปเล่มสีสันสวยงาม น่าสนใจ 630 100 0 0 
2. เนื้อหาในคู่มือมีความกระชับไม่ยาวจนเกินไป 0 0 630 100 
3. เนื้อหาในคู่มืออ่านเข้าใจง่าย 418 66.3 212 33.7 
4. คู่มือมีการแยกสีการประเมินในช่วงอายทุี่ส าคัญเปิดหางา่ย 581 92.2 49 7.8 
5. มีรูปภาพบอกอุปกรณ์ในการฝึกพัฒนาการเด็กที่เข้าง่าย 570 90.5 60 9.5 
6. อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกพัฒนาการที่ใช้ร่วมกับคู่มือมีความยุ่งยาก
ในการหาซื้อ 

343 54.4 287 45.6 

7. ไม่มีเวลาในการเปิดอ่าน 237 37.6 393 62.4 
8. มีค าแนะน าเก่ียวกับวิธีการประเมินพัฒนาการของลูกน้อยที่
เข้าใจง่าย 

39 6.2 591 93.8 

9. ท าให้ทราบวิธีการฝึกทักษะพฒันาการของลูกน้อยที่เข้าใจง่าย 597 94.8 33 5.2 
10. จ าเป็นต้องใช้ในการเฝ้าระวงัและส่งเสริมพฒันาการของลูก
น้อย 

572 90.8 58 9.2 
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 ส่วนที่ 4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กับความ
คิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ 
 พบว่า ความคิดเห็นที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้แก่ คู่มือมีการ
แยกสีการประเมินในช่วงอายุที่ส าคัญเปิดหาง่าย  ( OR=7.02; 95%  CI 3.62-13.61  ( มีรูปภาพบอกอุปกรณ์ในการฝึก
พัฒนาการเด็กที่เข้าง่าย(OR= .063 ; 95%  CI 1.60-5.83 (  อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกพัฒนาการที่ใช้ร่วมกับคู่มือมีความ
ยุ่งยากในการหาซื้อ  ( OR=1.79; 95%  CI 1.11-2.89 (  ไม่มีเวลาในการเปิดอ่าน  ( OR=0.62; 95%  CI 0.38-0.99 (  
และท าให้ทราบวิธีการฝึกทักษะพัฒนาการของลูกน้อยที่เข้าใจง่าย  ( OR=4.52; 95%  CI 302.-10.01 แสดงข้อมูลใน
ตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ(n=(630 

ความคิดเห็น 
ระดับการ

ใช้ OR 
95% CI for OR P-

value 
มาก  น้อย Lower Upper 

1. เห็นด้วย รูปเล่มสีสันสวยงาม น่าสนใจ 100 - - - - 0.4100 
   ไม่เห็นด้วย รูปเล่มสสีันสวยงาม น่าสนใจ - - - - -  
2. เห็นด้วย เนื้อหาในคู่มือมีความกระชับไม่ยาวจนเกินไป - 100 - - - 0.0000* 
   ไม่เห็นด้วย เนื้อหาในคู่มือมีความกระชับไม่ยาว
จนเกินไป 

- - - - -  

3. เห็นด้วย เนื้อหาในคู่มืออ่านเข้าใจง่าย 363 55 .221  0.74 1.99 0.0001* 
   ไม่เห็นด้วย เนื้อหาในคู่มืออ่านเข้าใจง่าย 179 33     
4. เห็นด้วย คู่มือมีการแยกสีการประเมินในช่วงอายุที่
ส าคัญเปิดหางา่ย 

516 65 7.02 3.62 13.61 0.0118* 

   ไม่เห็นด้วย คู่มือมีการแยกสีการประเมินในช่วงอายทุี่
ส าคัญเปิดหางา่ย 

26 23     

5. เห็นด้วย มีรูปภาพบอกอุปกรณ์ในการฝึกพัฒนาการเด็ก
ที่เข้าง่าย 

500 70 3.06 1.60 5.83 0.0348* 

   ไม่เห็นด้วย มีรูปภาพบอกอุปกรณ์ในการฝึกพัฒนาการ
เด็กที่เข้าง่าย 

42 18     

6. เห็นด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกพัฒนาการที่ใช้ร่วมกับ
คู่มือมีความยุ่งยากในการหาซื้อ 

306 37 1.79 1.11 2.89 0.7922 

   ไม่เห็นด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกพัฒนาการที่ใช้ร่วมกับ
คู่มือมีความยุ่งยากในการหาซื้อ 

236 51     

7. เห็นด้วย ไม่มีเวลาในการเปิดอ่าน 195 42 0.62 0.38 0.99 0.0000* 
   ไม่เห็นด้วย ไม่มีเวลาในการเปิดอ่าน 347 46     
8. เห็นด้วย มีค าแนะน าเก่ียวกับวิธีการประเมินพัฒนาการ
ของลูกน้อยที่เข้าใจง่าย 

33 6 0.89 0.31 2.43 0.0515 

   ไม่เห็นด้วย มีค าแนะน าเก่ียวกับวิธีการประเมิน
พัฒนาการของลูกน้อยที่เข้าใจงา่ย 

509 82    0.4100 

9. เห็นด้วย ท าให้ทราบวิธีการฝกึทักษะพัฒนาการของลูก
น้อยที่เข้าใจง่าย 

522 75 4.52 2.03 10.01  
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ความคิดเห็น 
ระดับการ

ใช้ OR 
95% CI for OR P-

value 
มาก  น้อย Lower Upper 

   ไม่เห็นด้วย ท าให้ทราบวิธีการฝึกทักษะพัฒนาการของ
ลูกน้อยที่เข้าใจง่าย 

20 13    0.0000* 

10. เห็นด้วย จ าเปน็ต้องใช้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการของลูกน้อย 

497 75 1.91 0.93 3.87  

   ไม่เห็นด้วย จ าเปน็ต้องใช้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริม
พัฒนาการของลูกน้อย 

45 13    0.0001* 

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอบ้านผือส่วนใหญ่ปฏิบัติ
ตามค าแนะน าในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อ่านวิธีประเมิน เฝ้าระวัง โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
เจ้าหน้าที่บันทึกพัฒนาการของเด็ก 4 ช่วงอายุที่ส าคัญ (อายุ 9, 18, 30,  42เดือน(  อ่านวิธีฝึกทักษะโดยพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และอสม. อ่านคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยรวม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก เพื่อให้เด็กเติบโตสมวัย มีพัฒนาการที่ดี 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวจะต้องมีความรู้ และการปฏิบัติเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กที่เหมาะสม( สุธรรม นันทมงคลชัย,2559) 

ความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารูปเล่มสีสันสวยงาม น่าสนใจ ท าให้ทราบวิธีการฝึกทักษะพัฒนาการของลูกน้อยที่
เข้าใจง่าย คู่มือมีการแยกสีการประเมินในช่วงอายุที่ส าคัญเปิดหาง่าย และมีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเนื้อหาใน
คู่มือมีความกระชับไม่ยาวจนเกินไป เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เห็นด้วยโดยรวมว่าคู่มือสวยงามน่าใช้  และมี
ความจ าเป็นต้องใช้ในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อย และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความคิดเห็นไม่เห็น
ด้วยกับเนื้อหาที่มากไม่มีความกระชับ เข้าใจยากเพราะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษามาก
ที่สุด ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดูแลเด็กปฐมวัยมีความส าคัญซึ่งผู้เลี้ยงดูโดยเฉพาะพ่อและแม่ควรต้องมีความรู้  
ความสามารถในการดูแลเด็กให้เจริญเติบโต และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย เพื่อที่จะเติบโตต่อไป
อย่างมีคุณภาพ (ชนิกานต์ ชาญเดช และคณะ.,2558(   
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กับความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้า
ระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอบ้านผือ พบว่า ความคิดเห็นที่มีความสัมพันธ์กัน
ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ p < 0.05 ได้แก่ คู่มือมีการแยกสีการประเมินในช่วงอายุที่ส าคัญเปิดหาง่าย ท าให้ทราบ
วิธีการฝึกทักษะพัฒนาการของลูกน้อยที่เข้าใจง่าย มีรูปภาพบอกอุปกรณ์ในการฝึกพัฒนาการเด็กที่เข้าง่าย ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับความงามเป็นสิ่งที่เป็นความสุข ความเพลิดเพลิน และพึงพอใจ( ปรัชญาของเอมมานุเอล คานท์,1924-
1804 อ้างโดยวัฒนาพร เข่ือนสุวรรณ  (2547,เนื่องจากคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยรูปเล่มมีสีสัน
สดใส มีรูปภาพประกอบที่สวยงาม จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย( Developmental Surveillance and Promotion Manual:DSPM)  นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายไม่เห็น
ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกพัฒนาการที่ใช้ร่วมกับคู่มือมีความยุ่งยากในการหาซื้อ เนื่องจากเจ้าหน้าที่คลินิกสุขภาพเด็กดี
สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกพัฒนาการที่ใช้ร่วมกับคู่มือ ทุกช่วงอายุ 9, 18, 30,  42เดือน และกลุ่มเป้าหมายส่วน
ใหญ่เห็นความส าคัญในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กจึงให้เวลาในการอ่านคู่มือ ดังนั้นการใช้คู่มือเฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยของผู้ปกครองในพื้นที่อ าเภอบ้านผืออยู่ในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion 
Manual:DSPM) เป็นคู่มือที่ผลิตมาจากการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน และได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลดีต่อ
เด็ก ดังนั้นควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาอิสระฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านผือ สาธารณสุข
อ าเภอบ้านผือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในการประสานงาน และเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่
การวิจัย และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่เสียสละเข้าร่วมงานวิจัย และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าดิบและน้ าประปา ประสิทธิภาพของระบบ
ผลิตน้ าประปาและการจัดการดูแลระบบประปาของหมู่บ้านราษฎร์ส าราญ ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี  โดยการส ารวจและการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพน้ าจากแหล่งน้ าดิบผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3  การวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าประปาพบว่า  ค่าความขุ่นไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพน้ าประปาจากท่อส่งน้ าไปสู่ครัวเรือน  พบว่า  ค่า 
พีเอช (pH(  ค่าความขุ่น ค่าคลอรีนคงเหลือ และเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านในการลดเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของแข็งสารละลายทั้ งหมด และค่า
ความขุ่น ได้ ร้อยละ  100.0,  95.94  และ 55.18 ตามล าดับการจัดการดูแลระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านอยู่ในระดบั
ปานกลางร้อยละ 40.00  เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ด้าน พบว่าด้านการดูแลสภาพแวดล้อมของที่ตั้งประปาอยู่ในระดับดี 
การดูแลแหล่งน้ าดิบอยู่ในระดับควรปรับปรุง  ด้านการดูแลระบบผลิตน้ าประปาอยู่ในระดับปานกลาง  และด้านการ
ดูแลระบบจ่ายน้ าอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ดูแลระบบและคณะกรรมการบริหารระบบประปาควรมีการฝึกอบรม
เพิ่มเติม  และองค์การบริหารส่วนต าบลควรให้การสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลระบบประปา
หมู่บ้านเพื่อให้การดูแลระบบประปามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพน้ า, ระบบผลิตน้ าประปา, หมู่บ้านราษฎร์ส าราญ 
 

Abstract 
This survey research aimed to study the quality of raw water and tap water, the efficiency of 

tap water, the efficiency management of tap water process in Rat Samran Village, Thalad Sub-
District, Warin Chamrab District, Ubon Ratchathani Province. In this study used a questionnaire and 
some physical, chemical and microbiological analysis to solve the question. The result show that 
the water quality of raw water was lower that the limit of the third level of surface quality standard, 
whereas the water quality of tap water is higher than. In addition, the turbidity, pH, residual chlorine 
and coliform bacteria of the water quality of tap water are over the limit too. The efficiency of 
water supply plant show the coliform bacteria, the total dissolve solid and the turbidity are the 
value of 99.99, 95.94, and 55.18 consecutively. And the management of tap water system is 
revealed that the value of 40.00. Considering to all results, the environmental sustainability of tap 
water plant is good, the sustainability of raw water is improvement, and the sustainability of tap 
water production and tap water distribution are moderate. For a good effectiveness, the extra 
training should be provided for staff and the committee who are taking care the water supply 
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system. The budgets and equipment for take care the water system should be supported by local 
administration. 

 
Keywords: Water Quality, Water Supply Plant, Rat Samran Village 
 
บทน า 
  น้ าประปาหมู่บ้านเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคในครัวเรือน การใช้น้ านั้นมีความสัมพันธ์
อยู่กับชีวิตประจ าวันอย่างเห็นได้ชัด เช่น ใช้น้ าหุงต้มอาหาร ใช้ชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ใช้ซักเสื้อผ้า การเกษตรกรรม 
การท าสวนไร่นา ท าสวนครัว เลี้ยงสัตว์ ก็ต้องใช้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญทั้งสิ้น (Department of Water 
Resources, 2012( โดยการใช้ระบบผลิตน้ าประปาที่ดี การผลิตน้ าประปานั้นจะต้องมีแหล่งน้ าดิบและกระบวนการ
ผลิตที่เหมาะสม เพื่อห้ผู้ใช้น้ าสามารถน าน้ าไปใช้ประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งหลักการผลิตน้ าประปานั้นจะต้อง
ผ่านกระบวนการผลิตที่ส าคัญหลายขั้นตอน ได้แก่ การจัดหาแหล่งน้ าดิบที่คุณภาพและมีปริมาณเพียงพอที่จะใช้ใน
ก ารผลิตน้ าประปาการตรวจสอบคุณภาพของน้ าดิบ การปรับปรุงคุณภาพน้ าดิบ การก าจัดสิ่งที่ปนเปื้อนมากับน้ า 
การท าให้ตกตะกอน การกรองเพื่อให้น้ าใสสะอาด การฆ่าเชื้อโรค และการตรวจสอบคุณภาพน้ าก่อนสูบจ่ายไปให้แก่
ประชาชน นอกจากนี้การท าการตกตะกอนทางเคมีของน้ า (Jar Test) ยังเป็นการเปรียบเทียบผลของการใช้สารเคมี
ในการสร้างตะกอน เพื่อทดสอบหาปริมาณสารเคมี ค่าพีเอช และการควบคุมความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมใน
กระบวนการผลิตน้ าประปาในแต่ละวัน แต่จากการตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าปัญหาที่ส าคัญ
ของการผลิตน้ าประปา คือ น้ าที่ผลิตได้จากระบบประปาไม่ได้มาตรฐาน (Bureau of Technical Advisor, 2015(  
การคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ดูแลประปาหมู่บ้านมักคัดเลือกจากผู้มีคณะบุคคลภายในหมู่บ้านมารับหน้าที่ในการบริหาร
กิจการประปาของชุมชน โดยไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องก าไรในการบริหารกิจการ และไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ท า
ให้การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ าไม่สม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง ระบบประปาขาดการดูแลอย่างเป็นระบบ ซึ่งมัก
พบปัญหาเรื่องคุณภาพน้ าประปาไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ าประปาจากการส ารวจระบบประปาที่ผ่านการรับรอง
คุณภาพเป็นประปาดื่มได้ ไม่พบคลอรีนในระบบประปาหลายพื้นที่ (Phetcharat, 2010( การวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าประปาหมู่บ้านในอ าเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีหมู่บ้านที่ผลิต
น้ าประปาและจัดการบริการน้ าประปาของหมู่บ้านให้กับประชากรมีความหลากหลายและการผลิตน้ าประปาหมูบ่า้น
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา  จะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาต่อเมื่อมีการร้องเรียน 
หากน้ าประปาที่ให้บริการดังกล่าวมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานจะส่ งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชากร 
ในท้องถิ่น ท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของประชากรและการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป ในปี 2556 น้ าประปา
ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านสี ความขุ่น โดยกรมอนามัยได้จัดท าระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่ม ได้แก่ น้ าประปา 
น้ าบาดาล น้ าบ่อน้ าตื้น น้ าบรรจุขวด น้ าตู้หยอดเหรียญ และแหล่งน้ าธรรมชาติที่ประชาชนใช้บริโภค เช่น น้ าฝน 
ครอบคลุมประชาชนในพื้นที่เขตเมืองชนบทพื้นที่ทุรกันดาร จากการเฝ้าระวังโรคติดต่อจากอาหารและน้ า พบผู้ป่วย 
1,013,225 ราย จาก 77 จังหวัด คิดเป็นอัตราป่วย 1595.00 ต่อแสนประชากร เสียชีวิต 37 ราย คิดเป็นอัตราตาย 
0.06 ต่อแสนประชากร ในปี 2556 พบผู้ป่วยรวมทั้งหมด 1,252,259 ราย เสียชีวิต 9 ราย โรคที่พบผู้ป่วยมากอันดบั 
1 คือ อุจาระร่วง รายงานของส านักระบาทวิทยาเมื่อปี 2557 พบผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง โรคบิด ซึ่งเกิดจากการดื่มน้ า
ไม่สะอาดทั่วประเทศ 1 ล้านกว่าคน เสียชีวิต 8 คน ในรอบ 2 เดือนของปี 2558 มีรายงานป่วยแล้ว ประมาณ 2 
แสนคน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าดื่มน้ าใช้ โดยเฉพาะน้ าประปาให้มีระดับ
คลอรีนน้ าตกค้างไม่ต่ ากว่า 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกเพื่อให้ฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ า
ได้ (Thai Health Promotion Foundation, 2016( 
  บ้านราษฎร์ส าราญ ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  มีจ านวนหลังครัวเรือนทั้งหมด 
172 หลังครัวเรือน โดยระบบประปาหมู่บ้านราษฎร์ส าราญ ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ใช้แหล่งน้ าผิวดินจากแม่น้ ามูล ซึ่งเป็นแหล่งน้ าดิบที่มีการใช้ประโยชน์ทัง้การเลี้ยงกระชงั
ปลา เลี้ยงกุ้ง ใช้ทางด้านการเกษตร  และยังประสบปัญหาน้ าประปามีความขุ่น และมีกลิ่นเหม็น น้ าประปามีความ
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กระด้างท าให้การชักล้างที่ไม่มีประสิทธิภาพ และเคยมีการร้องเรียนจากชุมชนบ้านราษฎร์ส าราญ ในปี 2555-2558 
มีรายงานการป่วยของชาวบ้านเป็นโรคนิ่ว ทั้งหมด 13 ราย ซึ่งการดื่มน้ าที่ไม่สะอาดที่มีตะกอนและความขุ่นสามารถ
เป็นสาเหตุของโรคได้ ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น และในปี 2558 ยังไม่มีการส่งตรวจคุณภาพน้ า  
หากประชาชนบริโภคอุปโภคน้ าที่ไม่สะอาด มีสารปนเปื้อน และมีเชื้อโรคต่าง ๆ สามารถก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา 
เช่น โรคนิ่ว โรคตับอักเสบ อีกทั้งยังมีพยาธิชนิดต่างๆเข้าสู่ร่างกายจนท าให้ร่างกายได้รับโทษได้ ( Bureau of 
Technical Advisor, 2015( จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบผลิต
น้ าประปาหมู่บ้านราษฎร์ส าราญ ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการ
วิจัยไปเป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนาระบบผลิตน้ าประปา การปรับปรุง แก้ไข และบ ารุงรักษาระบบผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อที่ให้ประชาชนมีน้ าสะอาดในการอุปโภคบริโภคต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อศึกษาคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าดิบและน้ าประปาในหมู่บ้านราษฎร์ส าราญ อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านราษฎร์ส าราญ อ าเภอวารินช าราบ จงัหวัด
อุบลราชธาน ี
  3. เพื่อศึกษาการจัดการดูแลระบบประปาหมู่บ้านราษฎร์ส าราญ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอบุลราชธานี 
 
วิธีการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 
  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
  ประชากร คือ ระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านของหมู่บ้านราษฎร์ส าราญ ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 1 แห่ง และ มีการเก็บตัวอย่างจากแหล่งน้ าดิบน้ าและประปาจากท่อส่งน้ าไปสูค่รัวเรือน 
โดยใช้วิธีการเก็บแบบจ้วง (Grab Sampling( โดยมีรายละเอียดจุดเก็บตัวอย่าง ดังนี้ 
 1. แหล่งน้ าดิบ จ านวน 1 จุด และคุณภาพน้ าประปาที่ผ่านการปรับปรุงโดยเก็บที่จุดก่อนที่จะส่งให้บริการ
ประชาชน 1 จุด โดยตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ คือ อุณหภูมิ, ความขุ่น, ค่าพีเอช, คลอไรด์, คลอรีนอิสระ
คงเหลือ ,ความกระด้าง, ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
 2. น้ าประปาจากท่อส่งน้ าไปสู่ครัวเรือน ทั้งหมด 3 จุด  คือ ต้นท่อ กลางท่อ ปลายท่อ โดยในแต่ละจุดสุ่ม
ตรวจ 3 ซ้ า คือในครัวเรือนบ้านที่ตรงจุดตรวจในรัศมี 10 เมตร โดยท าการตรวจทั้งหมด 5 พารามิเตอร์ คือ คลอรีน
อิสระคงเหลือ, อุณหภูมิ, ความขุ่น, ค่า pH, โคลิฟอร์มแบคทีเรีย กลุ่มตัวอย่างในการเก็บตัวอย่างน้ ารวมทั้งหมด 11 
จุด 
 จุดเก็บตัวอย่างน้ าประยุกต์จากเกณฑ์ข้อก าหนดการรับรองน้ าประปาหมู่บ้านของส านักสุขาภิบาลอาหาร
และน้ า (Bureau of Food and Water Sanitation, 2015( ก าหนดให้สุ่มเก็บตัวอย่างน้ าตามจุดที่ก าหนด 2 จุด คือ 
จุดต้นท่อระบบจ่ายน้ า เก็บที่ก๊อกของท่อจากหอถังสูงภายในระบบผลิต และจุดปลายท่อระบบจ่ายน้ า เก็บที่จุด
ปลายสุดของท่อหลักจ่ายน้ าประปาบ้านผู้ใช้น้ าวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมินในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งผู้ศึกษา
เป็นผู้สร้างขึ้นตามหลักเกณฑ์การสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีเนื้อหาสาระอยู่ภายใต้
กรอบแนวคิดทฤษฎีและตัวแปรที่ผู้ศึกษาต้องการศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา โดยการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา 
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ทางด้านกายภาพ ด้านเคมีและด้านชีวภาพ ด าเนินการ ตรวจวิเคราะห์โดยใช้วิธีมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการและ
ตรวจทางภาคสนาม 
 ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณผ์ู้ดูแลระบบประปา ประกอบด้วย  
  1. ข้อมูลทั่วไปผู้ดูแลระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน เป็นค าถามปลายปิดสร้างขึ้นโดยผู้วิจัยค าถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ ระยะเวลาที่ดูแลระบบประปา ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเป็นผู้ดูแลระบบประปา การอบรมด้าน การดูแลระบบประปา  
  2. แบบส ารวจการดูแลระบบผลิตน้ าประปา (Checklist) ตามมาตรฐานการดูแลและบ ารุงรักษา
ระบบประปา ส านักบริหารจัดการน้ า กรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Office of 
Water Management and Hydrology, 2005( คือด้านการดูแลสภาพแวดล้อมของที่ตั้งระบบผลิตน้ าประปาแล่ง
น้ าดิบและระบบผลิตน้ าประปาส าหรับการ ส ารวจและสังเกต สภาพแวดล้อมภายในภายนอกที่ตั้งระบบประปา 
ระบบน้ าผิวดิน ระบบผลิตและ ระบบจ่ายน้ า รูปแบบโครงสร้างระบบ และสอบถามการปฏิบัติงานในการดูแล
บ ารุงรักษาระบบผลิต น้ าประปาหมู่บ้านหรือไม่ซึ่งแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย จ านวน  40 ข้อ มีค าตอบ 
เป็นทางเลือก 2 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนการดูแลบ ารุงรักษาระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน คือปฏิบัติงาน 
และไม่ปฏิบัติงาน 
 
การตรวจสอบเครื่องมือ 
  สร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเครือ่งมือของการศึกษาในครั้งนี้ ไดต้รวจสอบความตรงทางเนื้อหา (Content 
Validity( หรือความสอดคล้องระหว่างข้อความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพท์ที่ก าหนดไว้ โดยหาค่าดชันี
ความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence( ซึ่งข้อค าถามทุกข้อนั้นมีค่า IOC มากกว่า 0.67 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและขอหนังสือรับรองจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อแนะน าตัวยังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดอ าเภอวารินช าราบ
จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นหน่วยงานในการดูแลระบบผลิตประปาหมู่บ้าน 

2) ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบผลิตประปาหมู่บ้านราษฎร์ส าราญต าบลท่าลาดอ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 

3) สร้างแบบสัมภาษณ์ผู้ดูแลระบบและผู้เกี่ยวข้องในการดูแลระบบประปาตามมาตรฐานการดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบประปาส านักบริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากรน้ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4) ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยการวิจัยในครั้งนี้  ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ในช่วงเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2559 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลาที่ใช้ท าการวิจัย 3 เดือน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ข้อมูลคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าดิบและน้ าประปาในหมู่บ้านราษฎร์ส าราญ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี วิเคราะห์โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ และ
มาตรฐานคุณภาพน้ าประปากรมอนามัย 2553 ตามล าดับ โดยการประเมินผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดดัง ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 มาตรฐานคุณภาพน้ าประปากรมอนามัย 2553 
พารามิเตอร์ หน่วย ค่ามาตรฐาน 

1. pH  6.5-8.5  
2. Turbidity NTU  ≤5  
3. Total dissolved solids  mg/l  ≤1 ,000 
4. Hardness mg/l  ≤500 
5. Chloride mg/l  ≤250 
6. Coliform bacteria MPN/100 ml Not found  
7. Fecal Coliform bacteria MPN/100 ml Not found 

 
2. ข้อมูลร้อยละประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ าประปาหมูบ่้าน ค านวณโดยใช้วิธีการ ดงันี้ (Office of Water  
    Management and Hydrology, 2014( 
  จากสูตร  =  (E1 - E2) x 100 
                       E1 
   โดย  E1  =  ค่าพารามิเตอร์ของน้ าดบิ 
    E2  =  ค่าพารามิเตอร์ของน้ าประปา 
 
3. ข้อมูลการดูแลระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ใช้แบบส ารวจประเมินตามมาตรฐานการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ
ประปาส านักบริหารจัดการน้ ากรมทรัพยากรน้ ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษาครั้งนี้  
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการดูแลสภาพแวดล้อมของที่ตั้งประปา ด้านการดูแลแหล่งน้ าดิบ ด้านการ
ดูแลระบบผลิตน้ าประปา และด้านการดูแลระบบจ่ายน้ าประปาโดยมีตัวเลือกในการประเมินซึ่งแบ่งเป็น 2 ตัวเลือก 
คือ ปฏิบัติงาน / ไม่ปฏิบัติงาน (มีการแปลผลเป็นค่าคะแนน เท่ากับ 1 และ 0 คะแนน ตามล าดับ( 
การแปลความหมายคะแนนโดยภาพรวม แบ่งชว่งคะแนน เปน็ 3 ระดับ โดยใช้การแบ่งระดบัอิงเกณฑ์ของเบสท์  
โดยค านวณช่วงพิสัยจากสูตรดังต่อไปนีโ้ดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 ระดับดี หมายถึง ได้คะแนนการส ารวจระหว่าง 27 – 40 คะแนน 
 ระดับปานกลาง หมายถึง ได้คะแนนการส ารวจระหว่าง 13 –26 คะแนน 
 ระดับปรับปรุง หมายถึง ได้คะแนนการส ารวจระหว่าง 0-12 คะแนน 
ส าหรับตัวแปรเชิงคุณภาพ โดยใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนร้อยละและค่าเฉลี่ย ส าหรับเกณฑ์การแปลผล
คะแนนการดูแลบ ารุงรักษาระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ส่วนคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน น้ าประปาวิเคราะห์ 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าดิบและน้ าประปา ประสิทธิภาพ
ของระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน และข้อมูลการดูแลระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน น าเสนอโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย 
 
ผลการวิจัย 
  1. คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าดิบของระบบผลติน้ าประปา 
  ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านกายภาพของบแหล่งน้ าดิบที่มาใช้ผลิตน้ าประปา พบว่าอุณหภูมิเฉลี่ย
เท่ากับ 28oC ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ค่า pH อยู่ในช่วง 7.81-9.28 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.58 ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ความ
ขุ่นเฉลี่ยเท่ากับ 16.49 NTU ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ตารางที่ 2( ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมี แหล่งน้ าดิบ
ที่มาใช้ผลิตน้ าประปา พบว่าคลอไรด์มีค่าสูงสุดที่ 43.50 mg/L ค่าต่ าสุดที่ 42.50 mg/L ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 42.99 
mg/L ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ความกระด้างมีค่าสูงสุดที่ 28 mg/L ค่าต่ าสุดที่ 25 mg/L ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.33 
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mg/L ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานและของแข็งละลายน้ าทั้งหมด,uค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.714 mg/L ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
เมื่อเทียบเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ (ตารางที่ 3( และการวิเคราะห์
คุณภาพน้ าทางชีวภาพในรูปแบบของค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มแบคทีเรียพบว่า แหล่งน้ าผิวดิน 
มีโคลิฟอร์มแบคทีเรีย เท่ากับ 75 MPN/100 ml ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 20,000 MPN /100 ml 
เมื่อเทียบค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 
 
ตารางที่ 2 คุณลักษณะทางกายภาพของแหล่งน้ าดบิ 

พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์มาตรฐาน ผลการประเมิน 
Temperature (oC) 28.00 ธ' ผ่าน 
pH 8.58 5 - 9 ผ่าน 
Turbidity (NTU) 16.49 - ผ่าน 

หมายเหตุ: ธ' หมายถึง ลักษณะเป็นไปตามธรรมชาติ 
 
ตารางที่ 3 คุณลักษณะทางเคมขีองแหล่งน้ าดิบ 

พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์มาตรฐาน ผลการประเมิน 
Chloride (mg/l( 42.99 - ผ่าน 
Hardness (mg/l( 26.33 - ผ่าน 
Total dissolved solids (mg/l() 0.71 - ผ่าน 

 หมายเหตุ: ลักษณะทางเคมีไมไ่ด้มีการก าหนดค่ามาตรฐานไว้ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 3 ของกรมควบคุมมลพิษ 
 
  2. คุณภาพน้ าประปาของระบบผลิตน้ าประปา 
 คุณภาพน้ าประปาทางด้านกายภาพ  พบว่าค่า pH มีค่าสูงสุด ที่ 8.22 ค่าต่ าสุดที่ 7.35 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
7.69 ซึ่ง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอยู่ในช่วงระหว่าง 6.8- 8.5 อุณหภูมิมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28 oC (ตารางที่ 4( 
 
 ตารางที่ 4 คุณลักษณะทางกายภาพของน้ าประปา 

พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์มาตรฐาน ผลการประเมิน 
Temperature (oC) 28.00 - ผ่าน 
pH 8.58 6.8 – 8.5 ผ่าน 
Turbidity (NTU) 16.49 ≤ 5 ไม่ผ่าน 

 
 คุณภาพน้ าประปาทางด้านเคมีพบว่าค่าคลอไรด์มีค่าสูงสุดที่ 34.49 mg/L และ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31.49 
mg/L ค่าความกระด้างเฉลี่ยเท่ากับ 20.67 mg/L ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 500 mg/L ค่าคลอรีน
คงเหลือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.28 mg/L ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอยู่ในช่วงระหว่าง 0.2-0.5 mg/L ส่วนค่า
ความขุ่นมีค่าสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 7.39 NTU ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ไม่เกิน 5 NTU เมื่อเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้ าประปากรมอนามัย 2553 (ตารางที่ 5( 
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ตารางที่ 5 คุณลักษณะทางเคมีของน้ าประปา 
พารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย เกณฑ์มาตรฐาน ผลการประเมิน 

Chloride( (mg/l( 31.49 ≤ 250 ผ่าน 
Hardness (mg/l( 20.67 ≤ 500 ผ่าน 
Total dissolved solids (mg/l( 
Total residual chlorine (mg/l( 

0.0240 
0.28 

≤ 1,000 
0.2 - 0.5 

ผ่าน 
ผ่าน 

 
 คุณภาพน้ าทางด้านเคมีของน้ าประปาจากท่อส่งน้ าไปสู่ครัวเรือนโดยสุ่มตรวจจุดแรก คือ น้ าประปาต้นท่อ
จ่ายน้ า น้ าประปากลางท่อจ่ายน้ า และน้ าประปาปลายท่อจ่ายน้ า มีค่าคลอรีนคงเหลือเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดอยู่ในช่วงระหว่าง 0.2-0.5 mg/L เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปากรมอนามัย 2553 (ตาราง
ที่ 6( 
 
ตารางที่ 6 ปริมาณคลอรีนคงเหลือในท่อจ่ายน้ าประปา 

จุดเก็บตัวอย่าง คลอรีนคงเหลือเฉลี่ย เกณฑ์มาตรฐาน ผลการประเมิน 
น้ าประปาต้นท่อจา่ยน้ า 0.15 0.2 – 0.5 ไม่ผ่าน 
น้ าประปากลางท่อจ่ายน้ า 0.15 0.2 – 0.5 ไม่ผ่าน 
น้ าประปาปลายท่อจา่ยน้ า 0.06 0.2 – 0.5 ไม่ผ่าน 

 
 ส าหรับน้ าประปาที่ได้จากกระบวนการผลิตมีโคลิฟอร์มแบคทีเรีย <3 MPN/100 ml ซึ่งผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ส่วนน้ าต้นท่อ น้ ากลางท่อ และน้ าปลายท่อจ่ายน้ าประปามีเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
เมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าประปากรมอนามัย 2553 (ตารางที่ 7( 
 
ตารางที่ 7 คุณลักษณะทางชีวภาพของน้ าประปา 

จุดเก็บตัวอย่าง MPN index /100 ml ผลการประเมิน 
1. น้ าประปาจากระบบผลิต <3 ผ่าน 
2. น้ าประปาตน้ท่อจ่ายน้ า 

  

    จุดที่ 1  4 ไม่ผ่าน 
    จุดที่ 2 9 ไม่ผ่าน 
    จุดที่ 3 21 ไม่ผ่าน 
3. น้ าประปากลางท่อจ่ายน้ า 

  

    จุดที่ 1 4 ไม่ผ่าน 
    จุดที่ 2 9 ไม่ผ่าน 
    จุดที่ 3 150 ไม่ผ่าน 
4. น้ าประปาปลายท่อจ่ายน้ า 

  

    จุดที่ 1 23 ไม่ผ่าน 
    จุดที่ 2 120 ไม่ผ่าน 
    จุดที่ 3 9 ไม่ผ่าน 

 
 2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละประสิทธิภาพของ
ระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน การตรวจ คุณภาพน้ าดิบ และคุณภาพน้ าประปา พบว่าพารามิเตอร์ ทั้ง 6 พารามิเตอร์ 
มีประสิทธิภาพของการ ผลิตน้ าประปาในช่วงร้อยละ 10.37 – 99.99 ซึ่งพารามิเตอร์ที่มีประสิทธิภาพของการ ผลิต



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

 
 

576 

น้ าประปาสูงที่สุด คือลดปริมาณเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียร้อยละ 100 ส่วนสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย
ลดได้ร้อยละ 95.94 ลดค่าความขุ่นร้อยละ 55.18 ลดค่าคลอไรด์ ร้อยละ 26.75 ตามล าดับและพารามิเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพของการผลิตน้ าประปาต่ าที่สุด ตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 ประสิทธิภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้ าของระบบผลิตน้ าประปา 

พารามิเตอร์ 
จุดตรวจวัด ประสิทธิภาพ 

(%) แหล่งน้ าดิบ น้ าประปา 
pH 8.58 7.69 10.37 
Turbidity (NTU) 16.49 7.39 55.18 
Chloride( mg/l) 42.99 31.49 26.75 
Hardness (mg/l) 26.33 20.67 21.50 
Total dissolved solids (mg/l) 0.714 0.029 95.94 
Coliform bacteria (MPN /100 ml) 75.00 <3 99.99 
Fecal coliform bacteria 
(MPN /100 ml) 

4.00 <3 25.00 

 
 3. ผลการส ารวจการดูแลระบบผลิตน้ าประปา ระดับการปฏิบัติงานดูแลระบบผลิตน้ าประปาตามรอบ 
การบ ารุงรักษาในภาพรวม พบว่า อยู่ระดับคะแนนการปฏิบัติงาน 16 คะแนน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
40 ของการปฏิบัติงาน และคิดเป็นร้อยละ 60 ของการไม่ปฏิบัติงาน โดยผลการส ารวจแบ่งเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านการดูแลสภาพแวดล้อมของที่ตั้งประปาระดับการปฏิบัติงานดูแลระบบผลิตน้ าประปาตามรอบการบ ารุงรักษาใน
รายด้านการดูแลสภาพแวดล้อมของที่ตั้งประปา พบว่า อยู่อยู่ในระดับดี  ด้านแหล่งน้ าดิบ ระดับการปฏิบัติงานดูแล
ระบบผลิตน้ าประปาตามรอบการบ ารุงรักษาในรายด้านการดูแลแหล่งน้ าดิบ พบว่า อยู่ในระดับปรับปรุงและ  
พบปัญหาที่ผู้ดูแลระบบน้ าประปาไม่ปฏิบัติตามรอบการบ ารุงรักษาดูแลระบบประปาคือ วัดความขุ่นของน้ าดิบ  
วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน้ าดิบ เครื่องสูบหอยโข่งและระบบควบคุมมีการตรวจสอบและท าความสะอาด 
ตรวจสอบรอยรั่วตามแนวท่อส่งน้ าดิบ ตรวจสอบการพังทลายของคันดิน ด้านระบบผลิตน้ าประปาระดับ  
การปฏิบัติงานดูแลระบบผลิตน้ าประปาตามรอบการบ ารุงรักษาในรายด้านการดูแลระบบผลิตน้ าประปา พบว่า  
อยู่ในระดับปานกลางและพบปัญหาที่ผู้ดูแลระบบน้ าประปาไม่ปฏิบัติตามรอบการบ ารุงรักษาดูแลระบบประปาคือ 
การล้างขัดผนังตกตะกอนและระบบสร้างตะกอน ตรวจสอบอัตราจ่ายสารละลายให้เป็นไปตามที่ก าหนด ท าความ
สะอาดถังสร้างตะกอนและถังตกตอน/ตรวจสอบประตูน้ า ตรวจสอบและซ่อมแซมประตูน้ า ระบายตะกอนที่ช ารุด
รั่วซึม  ตรวจสอบการอุดตันของท่อน้ าล้นและท่อน้ าทิ้ง ตรวจสอบซ่อมแซมรอยรั่วประตูน้ าถังกรอง ตรวจสอบ  
รอยรั่วซึมข้อต่อ ท่อ อุปกรณ์ต่างๆ ตรวจสอบป้ายบอกระดับน้ าและ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี ต้องดูแลรักษาปิดฝา 
ให้มิดชิดไม่ให้มีสิ่งของตกลงไปได้ และการล้างท าความสะอาดถังน้ าใสและตรวจสภาพฝาปิดถังน้ าใสและ ด้านระบบ
จ่ายน้ า ระดับการปฏิบัติงานดูแลระบบผลิตน้ าประปาตามรอบการบ ารุงรักษาในรายด้านการดูแลระบบจ่ายน้ าพบวา่ 
อยู่ในระดับปานกลางและพบปัญหาที่ผู้ดูแลระบบน้ าประปาไม่ปฏิบัติตามรอบการบ ารุงรักษาดูแลระบบประปาคือ 
ตรวจดูโวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์  ล้างท าความสะอาดหอถังสูง ระบายตะกอนในเส้นท่อเมนจ่ายน้ าและปล่อยน้ า
ไหลทิ้งลงรางระบายน้ า ประตูน้ าทุกตัวในระบบจ่ายจะต้องท าการทดสอบ ตรวจสอบค่าคลอรีนคงเหลือ ท่อเมน 
ทุกเส้นจะต้องท าการล้างโดยเปิดหัวดับเพลิงหรือประตูน้ า 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปาหมู่บ้านราษฎร์ส าราญ ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ทางด้านกายภาพ เคมีและทางชีวภาพ พบค่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปา กรมอนามัย 
2553 ดังนี้ 
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  คุณลักษณะทางกายภาพ พบว่าค่าความขุ่น ซึ่งท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าโดยเก็บตัวอย่างน้ าทั้งหมด 
5 จุดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ 4 จุด คือ น้ าประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้ว น้ าในท่อส่งจ่ายน้ าบริเวณต้นท่อ
จ่ายน้ าประปา กลางท่อจ่ายน้ าประปา และปลายท่อจ่ายน้ าประปา ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ไม่เกิน 5  
NTU เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปากรมอนามัย 2553 และประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ าประปา
สามารถลดค่าความขุ่นร้อยละ 55.18 ของน้ าแหล่งน้ าผิวดินและคุณภาพน้ าประปา ซึ่งมีความสอดคล้องกับการ 
ศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านหนองบัวทอง ต าบลหนองบัวทอง อ าเภอรัต
นบุรี จังหวัดสุรินทร์ (Cheunngan, 2015( พบว่าค่าความขุ่น ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปา ระบบผลิต
น้ าประปามีประสิทธิภาพในการลดความขุ่นร้อยละ 89.98 ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่มีการปฏิบัติงานในส่วนของการ
ตรวจสอบสภาพน้ าดิบ ไม่มีการทดสอบหาปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการตกตะกอน เพื่อหาปริมาณสารเคมีที่เหมาะสม 
และการวัดความขุ่น วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าดิบ เพราะความขุ่นจะมีปริมาณของแข็งในน้ าทั้งหมด และ
ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด นั้นเกิดจากสารแขวนลอยในน้ า เช่น ดิน ซากพืช ซากสัตว์ และลักษณะสีของน้ า เกิด
จากการสะท้อนแสงของสารแขวนลอยในน้ า และตะกอนต่างๆ ในน้ า (Metropolitan Waterworks Authority, 
2011( หากไม่มีการเติมปูนขาวในกระบวนการสูบน้ าดิบมายังบ่อซึ่งท าให้ตะกอนจับตัวกันไม่ดีเท่ าที่ควร และระบบ
ผลิตน้ าประปาหมู่บ้านยังไม่มีขั้นตอนการกวนเร็ว เมื่อผ่านบ่อตกตะกอน และบ่อกรอง ท าให้สารแขวนลอยและ
ตะกอนต่างๆ ถูกก าจัดออกไป ท าให้น้ าประปามีความใสสะอาดเล็กน้อยค่าพารามิเตอร์ข้างต้นจึงมีค่าที่ลดลง แต่เมื่อ
น้ าประปาที่ส่งจ่ายให้ประชาชนจะสภาพค่าความขุ่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในระยะน้ าต้นท่อ กลางท่อ และปลายท่อ รวมถึง
ยังขาดการล้างท าความสะอาดถังน้ าใสตามรอบเวลาที่ก าหนดและยังไม่มีการตรวจสภาพฝาปิดถังน้ าใสไม่มีการ
ตรวจสอบการระบายตะกอนในเส้นท่อจ่ายน้ าหลักและปลายน้ าไหลทิ้งลงรางระบายน้ าและไม่มีการปฏิบัติการล้าง
ท าความสะอาดหอถังสูงตามรอบเวลาที่ก าหนดส่งผลให้น้ าประปามีความปนเปื้อนและมีความขุ่นรวมทั้งมีท่อ
บางส่วนที่ไม่มีการเปลี่ยนหลังจากใช้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานท าให้ท่อส่งน้ าช ารุดก่อให้เกิดการปนเปื้อนน้ าประปา
ได้จึงท าให้น้ ามีขุ่นได้ ส าหรับค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ซึ่งท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าโดยเก็บตัวอย่างน้ า
ทั้งหมด 5  จุดพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ 2 จุด คือ กลางท่อจ่ายน้ าประปา และปลายท่อจ่ายน้ าประปา  
ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอยู่ในช่วงระหว่าง 6.8-8.5 เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปา 
กรมอนามัย 2553 ซึ่งค่าความเป็นกรด-ด่าง มีค่าน้อยกว่าค่ามาตรฐานโดยน้ าที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างน้อยกว่า 7  
ท าให้มีความเป็นกรด และค่าประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ าประปาสามารถลดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ได้ร้อยละ 
10.37 อาจส่งผลให้เกิดการกัดกร่อนและและการเสื่อมสภาพ เร็วขึ้นของท่อจ่ายน้ าประปาหรือวัสดุอุปกรณ์ประเภท
โลหะและซีเมนต์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถท าให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาของผู้ใช้น้ าได้ ซึ่งเป็นจุดที่มีปัญหาไม่มี
การปรับตรวจสอบท่อส่งน้ าว่ามีการช ารุดหรือแตกเลย ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบระบบจ่ายน้ าและด าเนินการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหากเกิดการช ารุดของอุปกรณ์ในระบบจ่ายน้ าและเส้นท่อจ่ายน้ าและควรมีการปรับค่า
ความเป็นกรด – ด่าง ให้เหมาะสมและตรวจสอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนจ่ายน้ าให้กับผู้ใช้น้ าคืออยู่ในช่วง  
6.5–8.5 และอีกหนึ่งสาเหตุอาจเกิดจากไม่มีการวิเคราะห์การตกตะกอนทางเคมี ( Jar Test) ในการหาปริมาณ
สารเคมีที่เหมาะสมในการปรังปรุงคุณภาพน้ า เช่น การเติมสารส้ม ปูนขาว เป็นต้น 
  คุณลักษณะทางเคมี พบว่า ค่าคลอรีนคงเหลือ ซึ่งท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าโดยเก็บตัวอย่างน้ า
ทั้งหมด 4 จุดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ 3 จุด คือ น้ าต้นท่อจ่ายน้ าประปา  กลางท่อจ่ายน้ าประปา และท่อจ่าย
น้ าประปา พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดอยู่ในช่วงระหว่าง 0.2-0.5 mg/L เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพน้ าประปากรมอนามัย 2553 ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
กรณีศึกษาบ้านหนองบัวทอง ต าบลหนองบัวทอง อ าเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์ (Cheunngan, 2015( พบว่า 
คลอรีนตกค้าง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปา  ซึ่งอาจเกิดจากการเติมปริมาณคลอรีนที่ไม่เพียงพอหรือ  
มีวิธีการเติมที่ไม่เหมาะสม ใช้วิธีการผสมแล้วปล่อยลงไปตามท่อลงถังน้ าใสแบบหยดอาจท าให้ปริมาณคลอรีนไม่
เพียงพอและการผสมผสานกันระหว่างน้ าและคลอรีนไม่ได้ประสิทธิภาพ การเติมคลอรีนในน้ าประปานั้นไม่เพียงพอ
ตั้งแต่เริ่มต้น รวมถึงการระเหยออกไปตามท่อจ่ายน้ าประปาดังนั้นจึงควรมีการค านวณหาค่าที่เหมาะสมและมีการ
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ทดสอบหาค่าคลอรีนอิสระคงเหลือเป็นประจ า ซึ่งเมื่อมีเชื้อก่อโรคปนเปื้อนในน้ าประปาอาจส่งผลต่อสุขภาพของ 
ผู้อุปโภคและบริโภคได้ (Metropolitan Waterworks Authority, 2011( ปริมาณเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซึ่งท าการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าโดยเก็บตัวอย่างน้ าทั้งหมด 5 จุดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่ 3 จุด คือ น้ าต้นท่อจ่าย
น้ าประปา กลางท่อจ่ายน้ าประปา และปลายท่อจ่ายน้ าประปา ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากการเติมคลอรีนใน
ระบบฆ่าเชื้อโรคไม่เพียงพอ โดยอาจมีความเก่ียวข้องกับปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือที่ไม่เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อโรค
ในน้ าประปาตั้งแต่ก่อนจ่ายน้ าที่ผ่านกระบวนการผลิตไปยังชุมชน ซึ่งหากมีการปนเปื้อนของโคลิฟอร์ มแบคทีเรีย  
โดยเฉพาะ Escherichia coli ที่เป็นดัชนีวัดการปนเปื้อนจะมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนหรือแพร่กระจายของเชื้อ
โรคในระบบทางเดินอาหาร ในแหล่งน้ า เช่น โรคอหิวา บิด ไทฟอยด์ หรืออุจจาระร่วง เป็นต้น (Environment 
Agency Region 6, 2011( ซึ่งสาเหตุมาจากดังนั้นจึงควรมีการจัดการระบบฆ่าเชื้อโรคให้มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 
  ส าหรับการจัดการดูแลระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านราษฎร์ส าราญ ต าบลท่าลาด อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าการจัดการดูแลระบบผลิตน้ าประปา มีระดับการปฏิบัติงานดูแลระบบผลิตน้ าประปาตาม
รอบการบ ารุงรักษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการดูแลสภาพแวดล้อมของที่ตั้งประปา อยู่ในระดับดี และพบ
ปัญหา คือ การมีน้ าขังบริเวณพื้นรอบถังน้ าใส ซึ่งอาจท าให้เกิดเป็นแหล่งของเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธ์ของยุง  
จึงควรมีการจัดการไม่ให้เกิดการร่ัวซึมของน้ า และท าการซ่อมแซมอยู่เสมอ และบริเวณโรงสูบน้ าที่ยังมีอุปกรณ์ที่วาง
ไม่เป็นระเบียบวางไว้ตามพื้น ซึ่งท าให้เป็นการกีดขวางทางเดิน เกิดความไม่สะดวกในขณะปฏิบัติงาน ดังนั้นควรมี
การจัดสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แยกออกจากกระบวนการผลิต และจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน โดยอาจก าหนดพื้นที่ในการเก็บ
สิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในบริเวณเดียวกัน ด้านแหล่งน้ าดิบ อยู่ในระดับปรับปรุง และพบปัญหา คือ การวัดความ
ขุ่นและความเป็นกรด-ด่างที่ไม่สม่ าเสมอ สอดคล้องกับการ ศึกษาประสิทธิภาพของระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน 
กรณีศึกษาบ้านหนองบัวทอง ต าบลหนองบัวทอง อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (Cheunngan, 2015( ซึ่งพบว่าด้าน
การดูสภาพแวดล้อมของที่ตั้งระบบการดูแลท าความสะอาด และก าจัดวัชพืชมีการปฏิบัติแต่ไม่ถูกต้องตามรอบเวลา
ทั้งหมด แหล่งน้ าดิบการตรวจสอบการพังทลายของคันดินเป็นหัวข้อที่ไม่ปฏิบัติเลยมากที่สุด ซึ่งปัญหาที่จากการ
ส ารวจดูแหล่งน้ าดิบแล้ว พบว่าวัชพืชต่างๆลอยอยู่บริเวณโรงสูบน้ า ซึ่งอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนไปกับน้ าดิบที่เข้าสู่
กระบวนการผลิตและส่งผลให้ระบบการผลิตมีการท างานที่หนักมากขึ้น และอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนลงไปใน
น้ าประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตน้ าประปาอีกด้วย ด้านระบบผลิตน้ าประปา อยู่ในระดับปานกลาง และพบปัญหา 
คือ การล้างขัดผนังตกตะกอนและระบบสร้างตะกอน ตรวจสอบอัตราจ่ายสารละลายที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ยังมี
การท าความสะอาดถังสร้างตะกอนและถังตกตอน/ตรวจสอบประตูน้ า ตรวจสอบและซ่อมแซมประตูน้ า ระบาย
ตะกอนที่ช ารุดรั่วซึม ตรวจสอบการอุดตันของท่อน้ าล้นและท่อน้ าทิ้งที่ไม่สม่ าเสมอ ในบ่อกรองมีตะไคร่น้ าและวัชพืช
เกาะตามผนัง ซึ่งอาจส่งผลให้คุณภาพน้ าประปาไม่ตรงตามมาตรฐานได้ จึงควรมีการขัดล้างบริเวณทางเดินของ
ระบบประปาเป็นประจ า อย่างน้อยทุก 6 เดือน (Metropolitan Waterworks Authority, 2011(  ในส่วนชุดบ่อ
ทรายกรองมีการล้างทรายกรองที่ถูกต้องตามหลักวิธีการล้างทรายกรอง ประตูน้ า และอุปกรณ์ในระบบประปายังมี
บางส่วนที่ช ารุด แต่ยังสามารถล้างหน้าทรายกรองได้แต่ต้องมีการดูแลและซ่อมแซมเป็นประจ า ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพน้ าของ ระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน : กรณีศึกษา บ้านถ้ าลา 
ต าบลลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง (Rakkamon and et el., 2009( การจัดการและการบ ารุงรักษา
ระบบประปา พบว่า ขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ า ด้านคุณภาพน้ าประปาปลายท่อ พบว่าส่วนใหญ่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปาของกรมอนามัย พ.ศ. 2543 ส่วนการออกแบบโครงสร้างระบบประปาควรมี
ขั้นตอนการกวนเร็ว เพราะจะช่วยท าให้น้ าดิบกับการสร้างตะกอน (coagulant) มีการกวนผสมกัน อย่างรวดเร็วและ
เป็นไปอย่างทั่วถึง ส่วนขั้นตอนการกวนช้ามีอัตราการกวนในแต่ละที่จะไม่เท่ากัน (Office of Water Management 
and Hydrology, 2014(ด้านระบบจ่ายน้ าอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งปัญหาที่พบจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
คือ คลอรีนคงเหลือ ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น และปริมาณเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตั้งแต่น้ าต้นท่อ กลางท่อ และ
ปลายท่อที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าประปากรมอนามัย 2553 โดยอาจมีสาเหตุมาการดูแลระบบ
น้ าประปาที่ไม่ปฏิบัติตามรอบการบ ารุงรักษาดูแลระบบประปา คือ การล้างท าความสะอาดหอถังสูง การระบาย
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ตะกอนในเส้นท่อเมนจ่ายน้ าและปลายน้ าไหลทิ้งลงรางระบายน้ า ประตูน้ าทุกตัวในระบบจ่ายน้ า ดังนั้นควรการล้าง
ท าความสะอาดหอถังสูง การระบายตะกอนในเส้นท่อเมนจ่ายน้ าและปลายน้ าไหลทิ้งลงรางระบายน้ า ประตูน้ าทุก
ตัวในระบบจ่ายจะต้องท าการทดสอบให้ตรงตามรอบเวลาที่ก าหนดไว้ และมีการส่งตรวจคุณภาพน้ าประปาทุกๆ 6 
เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (Office of Water Management and Hydrology, 2005( 
  การผลิตน้ าประปาของหมู่บ้านแม้จะมีแหล่งน้ าดิบที่ดี แต่คุณภาพของน้ าประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตนั้น
ยังไม่ผ่านมาตรฐานอาจเป็นผลมาจากการขาดกระบวนการผลิตที่เหมาะสม ซึ่งมีปัญหาในหลายขั้นตอนตั้งแต่ต้นทาง 
ได้แก่ ขาดการตกตะกอนทางเคมีของน้ า ซึ่งจะท าให้น้ าประปาปลายท่อมีสี ความขุ่นไม่พึงประสงค์ และความเป็ น
กรด-ด่างที่ไม่เหมาะสม ขาดการฆ่าเชื้อโรคโดยการใช้คลอรีนในน้ าประปาที่จะถูกสูบจ่ายไปยังชุมชนท าให้พบเชื้อ  
โคลิฟอร์มแบคทีเรียหลังจากน้ าประปาออกจากระบบผลิตน้ าประปาไปตามเส้นท่อจนถึงปลายท่อจ่ายน้ าของ
บ้านเรือนประชาชนในชุมชน เนื่องจากสารแขวนลอยหรือสิ่งสกปรกต่างในท่อจ่ายน้ าประปาจะสามารถห่อหุ้ม
จุลินทรีย์ไว้ ท าให้จุลินทรีย์ไม่สามารถถูกท าลายได้ง่ายและมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาผ่านไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้
เกิดจากการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญในการผลิตน้ าประปาและขาดงบประมาณในการติดตั้ง
เครื่องจักรและการจัดซื้อสารเคมีส าหรับผลิตและดูแลระบบผลิตน้ าประปาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ท าให้
กระบวนการผลิตและการดูแลระบบผลิตน้ าประปาขาดความเหมาะสมทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ โดยเริ่ม
ตั้งแต่กระบวนการต้นทางจึงอาจเป็นผลต่อเนื่องไปถึงคุณภาพน้ าประปาของผู้ใช้น้ าในชุมชน ซึ่งหน่วนยงานที่
เก่ียวขอ้งจ าเป็นต้องมีการจัดสรรงบประมาณและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงส ารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และความคิดเห็นต่อมาตรการควบคุมการใช้สารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวังของชาวไร่แตงโมในต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จ านวน 95 คน โดยใช้
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ผลการศึกษาพบว่าชาวไร่แตงโมส่วนใหญ่ปลูกเป็นอาชีพเสริมและปลูกมานานแล้วเฉลี่ย 20 ปี (SD=10.1( รู้จัก 
พาราควอต (ร้อยละ 93.7( ไกลโฟเสต (ร้อยละ 89.5( และ คลอร์ไพรีฟอส (ร้อยละ 84.2( และเคยมีประสบการณ์ 
ในการใช้สารพาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเสต ร้อยละ 93.7, 82.1 และ 81.1 ตามล าดับ ส่วนความรู้
เกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง โดยรู้ว่าสารไกลโฟเสตถูกจัดอยู่ในบัญชี 
ที่ต้องเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตร ร้อยละ 63.2 และรัฐบาลมีการยกเลิกการใช้สารพาราควอตและ 
คลอร์ไพรีฟอส ร้อยละ 58.9 ส าหรับความคิดเห็นต่อนโยบายและมาตรการในการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวังพบว่าเห็นด้วยกับการยกเลิกการใช้สารคลอร์ไพรีฟอส (ร้อยละ 60.0( เห็นด้วยในการยกเลิกการ
ใช้สารพาราควอต (ร้อยละ 51.6( แต่ไม่เห็นด้วยในการจ ากัดการใช้ไกลโฟเสต (ร้อยละ 73.7( 

จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าชาวไร่แตงโมมีความรู้ เกี่ยวกับสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มเฝ้าระวัง  
(พาราควอต ไกลโฟเสต คลอร์ไพรีฟอส( และเกินกว่าครึ่งหนึ่งเห็นว่ายังจ าเป็นต้องใช้และไม่เห็นด้วยในการยกเลิก
หรือควบคุมการใช้สารเคมีเหล่านี้โดยเฉพาะสารไกลโฟเสต ด้วยเหตุนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการรณรงค์
เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมทั้งด้านการใช้ ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการ
ควบคุมหรือยกเลิกการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มเฝ้าระวังดังกล่าวโดยให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วม 

 
ค าส าคัญ  : มาตรการควบคมุการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง  พาราควอต ไกลโฟเสต คลอร์ไพรีฟอส  
         ชาวไร่แตงโม 
 

Abstract 
This survey study aims to investigate the knowledge and opinions about pesticides using 

control ( paraquat, glyphosate, chlorpyrifos(  of the watermelon farmer in Tambon Krajay, Patio 
District, Yasothon Province, 95 people.  The data were collected by questionnaire and analyzed 
using descriptive statistics, including frequencies, percentages and standard deviation.  The results 
show that farmers are mostly know of chemical pesticides, such as paraquat ( 93. 7% ( , glyphosate 
(89.5%( and chlorpyrifos (84.2%(. In addition, they used paraquat (93.7%(, chlorpyrifos (82.1%( and 
glyphosate (81.1( , respectively. They know that glyphosate was considered by the government to 
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mentioning for agriculture chemicals (63.2%(, and paraquat and chlorpyrifos were limited (58.9%(. 
When they commented on the government's policy on controlling pesticide use, more than half 
agree with chlorpyrifos ( 60. 0% (  and paraquat ( 51. 6% ( , but are not agree to limit the use of 
glyphosate (73.7%(. 

The results of the study indicate the farmer knows that pesticides were limited (paraquat, 
glyphosate, chlorpyrifos(, but they are still used and do not agree with the use of these pesticides 
restrict or limit. For this reason, the governments or other relevant authorities should promote safe 
use practices for pesticides and environmental or health impact. Also, give farmers the opportunity 
to participate in the definition of guidelines for the purpose of policy about pesticides using control. 
 
Keywords:  Pesticide Using Control, Paraquat, Glyphosate, Chlorpyrifose, Watermelon Farmer 
 
บทน า 

ปัจจุบันสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเข้ามามีบทบาทอย่างมากในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยจาก
รายงานสรุปการน าเข้าวัตถุอันตรายทางเกษตรกรรมระหว่างปี 2557-2559 ของส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
กรมวิชาการเกษตรพบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชถูกน าไปใช้ในการ
เพาะปลูกมากขึ้นแม้ว่าจะมีการควบคุมการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางเกษตรกรรมมากถึง 9,623 ชนิด และใน
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดให้มีวัตถุอันตรายที่อยู่ในบัญชีเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตร 
11 ชนิด โดยมี 6 ชนิดอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง 5 ชนิดที่ประกาศให้มีการยกเลิกการใช้ไปแล้วและอีก 3 ชนิด คือ   
พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และ ไกลโฟเสต เป็นกลุ่มที่อยู่ในขั้นตอนการผลักดันให้มีการยกเลิกและควบคุมการใช้ 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีข้อกฎหมาย นโยบายหรือมาตรการใดๆ ก็ยังพบการตกค้างของสารพิษชนิดต่างๆ  
ในพืชผลทางการเกษตรเป็นปริมาณมาก ทั้งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุ
อันตรายในผลิตผลทางการเกษตร เช่น การตกค้างของคลอร์ไพรีฟอสในแตงโม เป็นต้น การใช้สารเคมีในปริมาณ 
ที่มากเกินไป ไม่มีการป้องกันร่างกายขณะใช้สารเคมีจะท าให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพต่อตัวของเกษตรกรเอง  
อีกทั้งเมื่อผลผลิตเก็บเกี่ยวน าไปจ าหน่ายแล้วผู้บริโภคก็จะได้ผลกระทบจากการเคมีตกค้างอีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน 
มีสารเคมีที่ถกูข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายทางเกษตรกรรมไปแล้วมากมายและมีอีก 3 ชนิดที่ก าลังผลักดันให้ไม่อนุญาต
ให้ขึ้นทะเบียนหรือจ ากัดการใช้ ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพรีฟอส และไกลโฟเสต โดยสองชนิดแรกจะมีการยกเลิก
การใช้และมีไว้ในครอบครอง ส่วนชนิดหลังจะมีการจ ากัดการใช้โดยจะมีผลบังคับในปี พ.ศ. 2562 เนื่องจากพบว่า
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยพาราควอตซึ่งเป็นสารก าจัด
วัชพืชที่ใช้ควบคุมวัชพืชก่อนหรือหลังการปลูกสามารถซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อสีเขียวอย่างรวดเร็วออกฤทธิ์เร็วและทนทาน
ต่อการชะล้างด้วยน้ าฝน มีความเป็นพิษต่ าต่อผึ้งและเป็นพิษปานกลางต่อนก (1( และเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น 
ผิวหนังอักเสบ ตาอักเสบ หายใจล าบากหรือไอ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ (2( ส่วนไกลโฟเสตก็เป็นสารเคมีในกลุ่ม
ปราบวัชพืชสามารถจับกับไอออนของโลหะได้หลายชนิดส่งผลให้ความเป็นประโยชน์ของสารอาหารในดินลดลงและ
มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ด้วย เช่น ท าให้เคืองตา แสบตา แสบผิวหนัง ไอ แน่นหน้าอก การสัมผัสที่ดวงตาจะท าให้
เกิดการระคายเคืองเยื่อบุตาและกระจกตา การสัมผัสที่ผิวหนังท าให้แสบผิวหนัง  ส าหรับคลอร์ไพริฟอสเป็นสารใน
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เป็นสารก าจัดแมลงโดยพบว่ามีผลต่อการพัฒนาการทางสมองเด็กที่คลอดออกมามีลักษณะ
ไม่พึงประสงค์ เช่น ไอคิวต่ า ขนาดศีรษะเล็ก เป็นต้น (3( โดยมีจากการส ารวจที่ผ่านมาของกระทรวงสาธารณสุข
พบว่าแตงโมมีสารเคมีตกค้างในกลุ่มเฝ้าระวัง คือ เมโทมิลและคลอร์ไพรีฟอสในปริมาณมาก ซึ่งในต าบลกระจาย 
อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ประกอบไปด้วย 13 หมู่บ้าน มีพื้นที่ปลูกแตงโมประมาณ 420 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ 
มีการปลูกแตงโมในช่วงเดือนสิงหาคม - ธันวาคม ใช้เวลาเพียง 55 - 75 วันก็สามารถเก็บผลผลิตสู่ท้องตลาดได้  
แต่เกษตรกรยังประสบปัญหาจากต้นแตงโมตายด้วยโรคเถาเห่ียวและเกิดโรคทางใบมากท าให้เกษตรกรต้องใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในกลุ่มเฝ้าระวังทั้ง 3 ชนิดด้วย ซึ่งอาจส่งผลให้มีสาร
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ตกค้างในสิ่งแวดล้อมและสะสมในผลของแตงโมได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความรู้เกี่ยวกับนโยบายมาตรการ
การป้องกันและความคิดเห็นต่อมาตรการการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวังดังกล่าว 
 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยเชิงส ารวจนี้คือกลุ่มเกษตรกรชาวไร่แตงโมที่เป็นเจ้าของสวนที่มีรายชื่อขึ้นทะเบียน 
ในเขตต าบลกระจาย อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จ านวน 95 คน และต้องเป็นเจ้าของสวนแตงโมที่อยู่ในพื้นที่
ระหว่างที่ท าการศึกษาในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 ใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป
ของผู้ให้ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับนโยบายมาตรการการป้องกันและผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและความ
คิดเห็นต่อนโยบายและมาตรการในการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง (พาราควอต , คลอร์ไพรี
ฟอส และไกลโฟเสต( วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยตัวแปรเชิงกลุ่มพรรณนาด้วยจ านวนและร้อยละ 
ส่วนตัวแปรต่อเนื่องที่มีการแจกแจงแบบปกติพรรณาด้วยค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

พบว่าผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 74.7 อายุเฉลี่ย 51 ปี (SD=7.1( การศึกษาในช่วง
ประถมศึกษา ร้อยละ 47.4 การปลูกแตงโมส่วนใหญ่ประกอบเป็นอาชีพเสริม ร้อยละ 54.7 และปลูกแตงโมมาแล้ว
เฉลี่ย 20 ปี (SD=10.1( รู้จักสารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง โดยรู้จักสารพาราควอตมากที่สุด ร้อยละ 93.7 
ไกลโฟเสต ร้อยละ 89.5 และคลอร์ไพรีฟอส ร้อยละ 84.2 และมีประสบการณ์การใช้สารพาราควอตมากที่สุด  
ร้อยละ 93.7 คลอร์ไพรีฟอส ร้อยละ 82.1 และ ไกลโฟเสต ร้อยละ 81.1 ตามล าดับ โดยสารก าจัดวัชพืชที่ใช ้
มากที่สุด คือ ไกลโฟเสต ร้อยละ 76.8 และพาราควอต ร้อยละ 65.3 ส่วนสารก าจัดแมลงคลอร์ไพรีฟอส ร้อยละ 
45.3 ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม (N=95( 

ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย                                                                                                                                    
     หญิง 
อายุ เฉลี่ย = 50 ปี σ = 7.1 Max = 68 Min = 35 
ระดับการศึกษา 

- ไม่ได้เรียนหนังสือ                                                  
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
- อนุปริญญา/ปวส. 
- ปริญญาตรี 

การปลูกแตงโมเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม  
- หลัก 
- เสริม 

 
71 
24 

 
 

15 
45 
17 
13 
4 
1 

 
43 
52 

 
74.7  
25.3 

 
 

15.8 
47.4 
17.9 
13.7 
4.2 
1.0 

 
45.3 
54.7 

การรู้จักสารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง 
พาราควอท 
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ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

- รู้จัก                                                                       
- ไม่รู้จัก                                                               

คลอร์ไพรีฟอส 
-  รู้จัก 
- ไม่รู้จัก 

ไกลโฟเสต 
- รู้จัก 
- ไม่รู้จัก 

ประสบการณ์การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง  
พาราควอต 

- เคย 
- ไม่เคย 

คลอร์ไพรีฟอส 
- เคย 
- ไม่เคย 

ไกลโฟเสต 
- เคย 
- ไม่เคย 

89 
6 
 

80 
15 
 

85 
10 
 

 
         89 

6 
 

78 
17 
 

77 
18 

93.7 
6.3 

 
84.2 
15.8 

 
89.5 
10.5 

 
      
     93.7 

6.3 
  

82.1 
17.9 

 
81.1 
18.9 

ระยะเวลาที่ปลูกแตงโม(ปี) µ = 19.5 σ = 10.1 Max = 45 Min =5 
 

ส าหรับความรู้เกี่ยวกับนโยบายมาตรการ การป้องกัน และผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดลอ้มจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝา้ระวังพบวา่กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ที่ถูกต้องมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หลังจากฉีดพ่น
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเสร็จแล้วจะต้องเปลี่ยนเสื้อผา้และช าระร่างกายทันที ร้อยละ 96.8 รองลงมาคือหากสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชซึมลงสู่ดินจะท าให้สัตว์ในดินได้รับพษิโดยตรง ร้อยละ 94.7 และสารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกชนิด 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้อยละ 93.7 แต่ยังมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องเก่ียวกับการเลือกใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีฉลาก 
สีแดง ร้อยละ 68.4 สารไกลโฟเสตถูกจัดอยู่ในบัญชทีี่ต้องเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตร ร้อยละ 63.2 และเข้าใจว่า
รัฐบาลมีการยกเลิกการใช้สารพาราควอตและคลอร์ไพรีฟอส รอ้ยละ 58.9 ดังตารางที่ 2 โดยชาวไร่แตงโมมีความ
คิดเห็นต่อนโยบายและมาตรการในการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝา้ระวัง คือ เห็นด้วยเกี่ยวกับการ
ยกเลิกการใช้สารคลอร์ไพรีฟอส ร้อยละ 60.0 เห็นด้วยในการยกเลิกการใช้สารพาราควอตร้อยละ 51.6 แต่ไม่เห็น
ด้วยในการจ ากัดการใชไ้กลโฟเสต ร้อยละ 73.7 ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของความรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การป้องกันตนเองจากการ 
     ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและมาตรการในการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช (N=95( 

 
 
  

 
 

ความรู้ 
 

ตอบถูก 
จ านวน (ร้อยละ) 

 
1 

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกชนิดเปน็อันตรายต่อสุขภาพ 

 
89 (93.7( 

2 การสัมผัสสารพาราควอตอาจท าให้เกิดโรคพาร์กินสัน (โรคสัน่สนันิบาต( 62 (65.3( 
3. การได้รับพิษจากสารพาราควอตมีส่วนท าให้เป็นโรคไตวาย และโรคตับอักเสบ 70 (73.7( 
4. การได้รับสารไกลโฟเสตมีโอกาสท าให้เกิดมะเร็ง 79 (83.2( 
5. สารคลอร์ไพรีฟอส มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กทารก 78 (82.1( 
 
1 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
หากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชซึมลงสู่ดินจะท าให้สัตว์ในดินได้รับพิษโดยตรง 

 
76 (80.0( 

2 สารพาราควอตหากปนเปื้อนในดินเป็นเวลานานจะท าให้ดินเปน็พิษ 84 (88.4( 
3 สารพาราควอตมีความคงตัวสงูในดินและสลายตัวยาก 85 (89.5( 
4 สารคลอร์ไพรีฟอสมีความเปน็พษิต่อปลาและสิง่มีชีวิตในน้ า 26 (86.7( 
5 การใช้สารไกลโฟเสตก าจดัวัชพชืเป็นเวลานานจะท าให้ต้องใช้สารเคมีก าจัด

วัชพืชเพิ่มข้ึนจงึจะได้ผลเทา่เดิม 
การป้องกันตนเองจากการใชส้ารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

     68 (71.6( 

1 หลังจากฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเสร็จแล้ว จะต้องเปลี่ยนเสือ้ผ้าและช าระ
ร่างกายทนัท ี

92 (96.8( 
 

2 *เลือกใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทีม่ีฉลากสีแดง 30 (31.6( 
3 ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชต้องยืนอยู่เหนือลมและหันหัวฉีดไปดา้นใต้ลม 84 (88.4( 
4 ขณะฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชต้องสวมชดุป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ เสื้อ

แขนยาว กางเกงขายาว ผา้ปิดจมูก 
84 (88.4( 

5 ในระหว่างที่ผสมสารเคมีก าจัดศัตรูพืชต้องสวมใส่ถุงมือและหนา้กากป้องกันหรือ
ผ้าปิดจมูก 

85 (89.5( 

 นโยบายและมาตรการในการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
1 รัฐบาลก าหนดให้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชทุกชนิดเป็นวัตถุอันตรายตาม พ.ร.บ.วัตถุ

อันตราย พ.ศ 2551 
79 (83.2( 

2 *สารไกลโฟเสตถูกจัดอยู่ในบญัชีที่ต้องเฝ้าระวงัของกรมวิชาการเกษตร 35 (36.8( 
3 สารเคมีก าจัดศัตรูพืชต้องมีการทดลองเบื้องต้นเก่ียวกับพิษก่อนน ามาขึ้น

ทะเบียน 
81 (85.3( 

 
4 รัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีสิง่แวดล้อมจากบริษัททีผ่ลิตและจ าหนา่ยสารเคมีก าจัด

ศัตรูพืช 
77 (81.1( 

5 *รัฐบาลมีการยกเลิกการใช้สารพาราควอตและคลอร์ไพรีฟอส 39 (41.1( 
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ตารางที่ 3 จ านวนและค่าร้อยละ ของความคิดเห็นต่อนโยบายและมาตรการในการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัด  
     ศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง 
ความคิดเห็น จ านวน ร้อยละ 
พาราควอต 

- เห็นด้วย 
- ไม่เห็นด้วย 

คลอร์ไพรีฟอส 
- เห็นด้วย 
- ไม่เห็นด้วย 

ไกลโฟเสต 
- เห็นด้วย 
- ไม่เห็นด้วย 

 
49 
46 
 
57 
38 
 
25 
70 

 
1.65  
.448  

 
60.0 
40.0 
 
26.3 
73.3 

   
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการส ารวจพบว่าชาวไร่แตงโมส่วนใหญ่เลือกใช้สารเคมีชนิดใดขึ้นอยู่กับลักษณะของแมลงและโรค 
ที่ก่อให้เกิดปัญหาในไร่แตงโม รวมทั้งปัจจัยทางด้านการเงินที่จะสามารถซื้อหามาได้ โดยตลอดรอบการผลิตจะมีการ
ใช้สารเคมีชนิดอ่ืน ๆ หมุนเวียนกันไป โดยพบว่ามีการใช้พาราควอตและไกลโฟเสตเพื่อก าจัดวัชพืชกันอยู่มาก 
สอดคล้องกับการศึกษาของ สง่า ทับทิมหินและคณะ ที่ได้ศึกษาการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพริก
แล้วพบว่าสารเคมีที่เกษตรกรเลือกใช้ในการก าจัดวัชพืชมากที่สุด คือ กรัมม็อกโซน ส่วนสารไกลโฟเสตและ  
คลอร์ไพรีฟอสนั้นก็เป็นที่รู้จักและใช้กันมากเช่นกัน ส่วนความรู้เกี่ยวกับนโยบายมาตรการ การป้องกัน และ
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวังนั้นชาวไร่แตงโมมีความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการใช้ เช่น หลังจากฉีดพ่นสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเสร็จแล้วจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและช าระร่างกายทันที รู้ถึง
ผลกระทบจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชว่าถ้าซึมลงสู่ดินจะท าให้สัตว์ในดินได้รับพิษโดยตรงและสารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
ทุกชนิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่รู้มาจากการอ่านฉลากค าเตือนหรือได้รับค าแนะน าจากผู้รู้ และบางคน
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการใช้สารเคมีหรือพบเห็นว่ามีผู้ได้รับพิษจากสารเคมีหรือมีการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ
ความเป็นอันตรายจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชจึงทราบว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ สอดคล้องกับการศึกษา  พิมพ์ลดา 
ภิรมย์จิตร และสุชาดา ภัยหลีกลี้ ส่วนประเด็นที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ ได้แก่ สารไกลโฟเสตถูกจัดอยู่ในบัญชี 
ที่ต้องเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตรและรัฐบาลมีการยกเลิกการใช้สารพาราควอตและคลอร์ไพรีฟอสแล้ว ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าชาวไร่แตงโมยังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับโยบายและมาตรการในการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช  
ในกลุ่มดังกล่าว ส าหรับความคิดเห็นต่อนโยบายและมาตรการในการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้า
ระวัง (พาราควอต คลอร์ไพรีฟอสและไกลโฟเสต( นั้นพบว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งเห็นด้วยเกี่ยวกับการยกเลิกการใช้
พาราควอตและคลอร์ไพรีฟอส แต่ไม่เห็นด้วยในการจ ากัดการใช้ไกลโฟเสต แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยังต้องใช้สาร
เหล่านี้อยู่ ซึ่งความเห็นในการยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพรีฟอสนั้นอาจเนื่องจากเกษตรกรสามารถหา
สารเคมีทดแทนสารทั้งสองชนิดนี้ได้อย่างหลากหลายมากกว่าสารไกลโฟเสต  

ถึงแม้ว่าชาวไร่แตงโมจะมีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย มาตรการหรือผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ก็ตาม แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายและมาตรการในการควบคุมการใช้หรือยกเลิกการใช้สารเคมีและยังมี
การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชในไร่แตงโมอยู่ ฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการให้ความรู้เรื่องนโยบายและ
มาตรการในการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยในด้าน
สุขภาพของประชาชนและการลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงควรมีการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
เกษตรกรในการก าหนดมาตรการในการควบคุมสารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวังดังกล่าว 
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ข้อเสนอแนะในการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1( ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่ม 
เฝ้าระวังในกลุ่มเกษตรกรชาวไร่แตงโมให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตะหนักในผลเสียที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ
ไกลโฟเสตเพื่อประกอบการพิจารณาในการยกเลิกหรือควบคุมการใช้สารเคมีดังกล่าว  
 2( หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกระตุ้นให้เห็นถึงความส าคัญในมาตรการการยกเลิกพาราควอตและ  
คลอร์ไพรีฟอส และการจ ากัดการใช้ไกลโฟเสต โดยแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพและให้ความชัดเจนเก่ียวกับ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวัง และเกษตรกรเองควรศึกษาเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมเพื่อให้เป็นแนวทางใน
การตัดสินใจใช้สารเคมีกลุ่มเฝ้าระวัง 
 ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรท าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพและการป้องกันตนเองในกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกจ้างใน
ไร่แตงโม เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืชกลุ่มเฝ้าระวังโดยตรง 

2) ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยในการเลือกใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยละเอียดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ตัดสินใจและความคิดเห็นต่อการเลือกใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 
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ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจราจรและการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ 
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 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา การศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
จราจรและการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของผู้ป่วยที่รับบริการใน
โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้ป่วยด้วยอุบัติเหตุจราจรที่มารับบริการห้องฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 จ านวน 1, 842  คน 
เครื่องมือที่ใช้คือแบบบันทึกเวชระเบียน และแบบบันทึกค่าใช้จ่ายโรงพยาบาล  
 ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 71.88 
รองลงมาเพศหญิง ร้อยละ 28.12 อายุเฉลี่ย 30.36 ปี ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 12.74  ส่วนใหญ่ไม่ดื่มสุรา ร้อยละ 
71.46 ยังพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ขับขี่ ร้อยละ 49.78 พาหนะส่วนใหญ่ คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 73.76  การได้รับ
สิทธิการรักษาตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ส่วนใหญ่พบว่า ไม่ได้รับสิทธิ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัย
จากรถ ร้อยละ 62.92 รองลงมา ได้รับสิทธิ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ ร้อยละ 37.08 ค่ารักษาพยาบาลของ
ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร พบว่า ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดตลอดการรักษา เท่ากับ 3,220,657 บาท เฉลี่ย 1,748 
บาท (S.D. 2,323.40 ( ค่ารักษาต่ าสุด เท่ากับ 94 บาท และค่ารักษาสูงสุด เท่ากับ 11,520 บาท ค่ารักษาพยาบาลไม่
สามารถเรียกเก็บได้หรือขออนุเคราะห์ เท่ากับ 464,923 บาท เฉลี่ย 252.40 บาท (S.D. 868.12 (  ค่ารักษาพยาบาล
ที่ผู้รับบริการช าระเอง เท่ากับ 900,001 บาท เฉลี่ย  489.92 บาท  ( S.D.1,195.44  (และ ค่ารักษาพยาบาลที่เบิก
จาก พ.ร.บ.ประกันภัยรถ เท่ากับ 1,740,300 บาท เฉลี่ย 945.30  บาท (S.D. 2,131.96 (  ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารักษาพยาบาลกับการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
2535 มีความแตกต่างกันกับการได้รับสิทธิการรักษาตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2 535 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ p < 0.05 
 เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีเพียงจ านวนน้อยที่ยื่นค าร้อง ส าหรับผู้ประสบภัยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล อุปสรรค
ในการใช้สิทธิรับค่าชดเชยของ ผู้ประสบภัย ได้แก่ ความไม่รู้ว่าตนมีสิทธิ ความยากล าบากในการรวบรวมเอกสารเพือ่
ยื่นขอความชดเชย ความหวาดกลัวความผิดทางกฎหมายเพราะตนไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์หรือไม่ได้จ่ายค่าเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์ ตามกฎหมาย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายผู้ประสบภัยจากรถ และ
ขั้นตอนยุ่งยากในการขอรับ ยังท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ต้นทุนค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียเวลาของ 
ผู้ประสบเหตุและญาติ สูญเสียรายได้ เป็นต้น  
 
ค าส าคัญ : ค่ารักษาพยาบาล  อุบัติเหตุจราจร  การได้รับสิทธิการรักษา 
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Abstract 
This study is a retrospective descriptive study which aimed to evaluate the medical costs 

of road accidents and the protection of the law, Road Accident Victims Protection. Act, B.E. 2535 
(AD 1992), at the hospital in Ban Phu. Udon Thani Province. The study population wes 1,842 traffic 
accidents who came to the emergency room. Ban Phu Hospital, Udon Thani Province, between 
October 1, 2016  - September 30, 2017. Their medical records and hospital expenses were studied. 

The results of the study revealed that most of the traffic accident victims were male 
(71.88%), mean age 30.36 (standard deviation 12.746). Most of them (71.46%) did not consume 
alcohol before the accident. Forty nine points seven eight percent of the injuries were drivers of 
the vehicle, which the most common were motorcycle (73.76%). Most of the patients (62.92%) did 
not receive the right to take the motor vehicle management right.  
 The cost of treatment was 3,220,657 baht in total and, 1,748.46 baht (SD 2,323.96) in 
average., The lowest cost was 94 baht and the maximum cost was 11,520 baht. The total cost of 
medical treatment paid by clients was 900,001 baht, average was 489.93 baht (SD 1,195.44). The 
withdrawal from the government from the car insurance policy was 1,740,300 baht, average 945.30 
baht (S.D.2,131.96). 

The medical expenses those related with the coverage under the Road Accident Victims 
Protection. Act, B.E. 2535, included all medical expenses throughout the treatment, expenses those 
could be reimbursed from the Insurance Act, expenses paid by the customers, and un-chargeable 
medical expenses. All of these relation reached the statistical significance at the level of p <0.05. 

When the accident occurred, only minority of them applied for the right to reimbursement 
the expenses.  
 The barriers fo the compensation of victims included ignorance of their rights, difficulties 
in gathering documents to apply, fear of legal offenses because they were not registered car or did 
not pay the car insurance, and the complexity of the procedures. These caused a lot of economic 
losses, including medical costs, time cost of victims and relatived loss of income, etc. 
 
Keywords The Medical Cost , Traffic Accident , The Right of Patient   
 
บทน า 
 อุบัติเหตุจราจร (Road  Traffic Accidents) ส่งผลกระทบรุนแรงต่อบุคคล ชุมชน และประเทศ เนื่องจาก
ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้บาดเจ็บจ านวนมากนั้น สร้างภาระหนักต่อระบบสุขภาพ ท าให้ต้องใช้เตียงที่มีอยู่อย่างจ ากัด
ของโรงพยาบาล  ใช้ทรัพยากรต่างๆ และส่งผลให้สูญเสียก าลังการผลิตและเป็นอุปสรรคต่อความเจริญของประเทศ 
ท าให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อสังคมและเศรษฐกิจ จ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่งชี้ว่า นี่คือวิกฤติด้านสาธารณสุข
และการพัฒนาที่คาดว่าจะรุนแรงกว่าเดิมหากไม่ได้รับการแก้ไข (WHO , 2013) จ านวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรบน
ท้องถนนเพิ่มมากขึ้น ผู้ป่วยบาดเจ็บจากการจราจรทางบกที่มีอาการรุนแรง และมีภาวะคุกคามต่อชีวิตจ าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนด้วยการท าหัตถการต่างๆ หรือต้องรับไว้ดูแลอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤติ ดังนั้นหาก
ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากการจราจรทางบกสามารถเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพที่มีความพร้อมในเวลาที่รวดเร็ว จะ
ช่วยให้อัตราการรอดชีวิตเพิ่มข้ึนและมีผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดี เช่น ฟื้นตัวจากการบาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว หรือไม่เกิด
ความพิการถาวร  (ณรงค์ กลั่นความดี และคณะ   ,2558   
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 ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เพียงแต่เป็นภาระให้กับครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ  
แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริการสุขภาพ ทั้งด้านงบประมาณและภาระงานของบุคลากรที่มีจ ากัด ทั้งๆ ที่ความ
สูญเสียและปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ ส่งผลด้วยความพิการอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นภาระการดูแลของ
ครอบครัวและสังคม ข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บของกระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มผู้บาดเจ็บรุนแรง ที่ รับการรักษา
ประเภทผู้ป่วยใน จะพบว่า 2 ใน 3 เป็นกลุ่มที่ใช้รถจักรยานยนต์และเกือบทั้งหมด ร้อยละ 94 ไม่สวมหมวกนิรภัย 
ส่งผลให้มีการบาดเจ็บศีรษะร่วมด้วยถึงร้อยละ 50  ( ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ,  2558(  ปัญหาในการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ใน 3 ประเด็น ประเด็นที่ 1 การด าเนินงานของ
บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ มีอัตรารายได้สูงขึ้นในทุกๆปี แต่ยังคงมีปัญหาการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นยังเกิดความล่าช้ า 
ประเด็นที่ 3 การตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาล ในการตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลยังมีข้อจ ากัดอยู่กล่าวคือ ในกรณีที่
ผู้ประสบภัยบาดเจ็บพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลจะตั้งเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ประสบภัย แต่หาก  
ผู้ประสบไม่ได้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ประสบภัยต้องส ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และไปตั้งเบิกค่าเสียหาย
เบื้องต้นภายหลัง ท าให้ผู้ประสบภัยไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประสบภัย และประเด็น
สุดท้ายพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการแบ่งค่าสินไหม ออกเป็นสองส่วน คือ ค่าเสียหายเบื้องต้นและค่าเสียหายส่วนเกิน
กว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ในกรณีทีผู้ประสบภัยเกิดเหตุแต่คู่กรณีหลบหนีไปผู้ประสบภัยสามารถเบิกจ่ายได้แค่
ค่าเสียหายเบื้องต้นเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อผู้ประสบภัยเพราะหากมีค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าค่าเสียหาย
เบื้องต้นผู้ประสบภัยต้องจ่ายเอง (วุฒิชัย นิลาวงษ์ , 2559( 
 อัตราเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจราจร ปีงบประมาณ 2560 เขตอ าเภอบ้านผือเป็นอันดับ 3 ของจังหวัดอุดรธานี 
อัตรา 35.79 ต่อแสนประชากร เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 อัตรา 30.90 ต่อแสนประชากร และ  
เกินเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด คืออัตราการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางท้องถนน ไม่เกิน 18 ต่อแสน
ประชากร สถานการณ์การเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุจราจรโรงพยาบาลบ้านผือ ปี พ.ศ.2557 – 2560 พบอัตรา 
832.18 , 1,019.76 ,928.11 และ 1,673.71 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ จะเห็นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 
2560  ยังพบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรจากการไม่สวนหมวกนิรภัย ร้อยละ 62.04 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 
32.81 และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 16.79 ตามล าดับ ปัญหาข้างต้นส่งผลต่อเศรษฐกิจ และสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ ยังพบว่าค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการรักษาผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรโรงพยาบาลบ้านผือ  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีตั้งแต่ปีงบประมาณ  2558 – 2560  มีค่ารักษาพยาบาล ดังนี้ 7,738,500 บาท 8 ,057,910 
บาท และ 13,122,000 บาท ตามล าดับ โรงพยาบาลสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะกรณีได้รับความคุ้มครอง
ตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หากไม่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าวผู้บาดเจ็บต้องช าระค่า
รักษาพยาบาลเอง จึงท าให้พบปัญหาผู้บาดเจ็บที่ไม่ได้รับความคุ้มครองขออนุเคราะห์หรือค้างช าระไม่สามารถเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้มีมูลค่าเพิ่มข้ึนทุกปี 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา   
  1. เพื่อศึกษาการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของผู้ป่วยที่รับ
บริการในโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  
  2. เพื่อศึกษาค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจราจรของผู้ป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี   
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 กับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจราจรของผู้ป่วยที่รับบริการในโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
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วิธีการวิจัย 
    การออกแบบวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาย้อนหลังเชิงพรรณนา (Retrospective study)  ของ
ผู้บาดเจ็บที่รับบริการในโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  ผู้บาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุจราจรที่มารับบริการห้อง
ฉุกเฉิน  โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560     
  ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (Target  population) ผู้บาดเจ็บที่รับบริการในโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี  ผู้บาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุจราจรที่มารับบริการห้องฉุกเฉิน  โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม  2559 – 30 กันยายน 2560   
 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  เป็นผู้บาดเจ็บด้วยอุบัติจราจรที่มารับบริการห้องฉุกเฉิน  โรงพยาบาล
บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  และเป็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
รายใหม่ที่เข้ารับบริการในช่วงเวลาที่ก าหนด อายุ 18 ปีขึ้นไป ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive 
sampling ) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาจ านวนทั้งหมด 1,842 คน   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บจากฐานข้อมูล 2 ส่วน คือ1.แบบ
ส ารวจที่ออกแบบเพื่อเก็บข้อมูลทุติยภูมิจากเวชระเบียน เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร  ที่
เข้ารับบริการโรงพยาบาลบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี และแบบบันทึกค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาลของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรที่เข้ารับบริการโรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี  โดยใช้แบบ
คัดลอกข้อมูลทั้งหมด 31 ข้อ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจร  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการบาดเจ็บของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจร  
 ส่วนที่ 3 การได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.253 5  
 ส่วนที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจร   
  การจัดการข้อมูล  แบบคัดลอกข้อมูลทุกฉบับน ามาตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนของข้อมูล 
และลงรหัสข้อมูล มีการน าเข้าและสอบทานข้อมูล ( Double data entry) เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของการ
บันทึกข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office Exel และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS for Window version  16  (Statistical Packages for the Social Science)   

การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency)  ร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standrard Deviation (ค่าต่ าสุด (Min)  ค่าสูงสุด (Max) และการวิเคราะห์ทาง
สถิติที่ใช้ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พศ.2535 กับค่ารักษาพยาบาล โดยใช้ t-test 

จริยธรรมการวิจัย ผู้วิจัยเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังจากผ่านการอนุมัติการวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่  HE601487/2561 ผู้วิจัยได้ท าการขออนุญาตเก็บข้อมูล
จากผู้อ านวยการโรงพยาบาล และหัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ โดยได้อธิบายให้และรับทราบว่าการอนุญาติให้
เก็บข้อมูล หากไม่ก็ยุติการเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะน าเสนอข้อมูลทางวิชาการในภาพรวม 
 
ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 71.88 รองลงมาเพศหญิง 
ร้อยละ 28.12 อายุเฉลี่ย Mean = .3630  ปี (S.D= 12.74  ( ส่วนใหญ่ไม่ดื่มสุรา ร้อยละ 71.46 รองลงมาดื่มสุรา 
ร้อยละ 28.54 โรคประจ าตัว พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 95.78 รองลงมามีโรคประจ าตัว ร้อยละ 
3.92 ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 45.71 รองลงมาเป็นโรคเบาหวาน ร้อยละ 25.57 ตา ม
รายละเอียดตารางที่ 1 
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ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจร  
ข้อมูลผู้ป่วย ( n= 1,842 ) จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
1,324 
518 

 
71.88 
28.12 

อายุ 
     18 – 35 ปี 

     36 – 59 ปี 
     60 ปีขึ้นไป 

Mean = 30.36 ,S.D= 12.746 ,Min= 18 ,Max= 92 

 
1,280 
503 
59 

 
69.49 
27.31 
3.20 

การดื่มสุรา  ) Missing = 27) 
     ดื่ม 
     ไม่ดื่ม 

 
518 

1,292 

 
28.54 
71.46 

โรคประจ าตัว (Missing = 5 ) 
    ไม่มีโรคประจ าตัว 
    มีโรคประจ าตัว 

1. ความดันโลหิตสูง 
2. โรคเบาหวาน 
3. ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน 
4. โรคหัวใจ 
5. โรคหอบหืด 
6. จิตเวช 
7. อ่ืนๆ 

 

 
1,781 

72 
32 
20 
5 
3 
2 
2 
1 

 
95.78 
3.92 
45.71 
28.57 
7.14 
4.29 
2.86 
2.86 
1.43 

 
 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลการบาดเจ็บของผู้ป่วยจากอุบัติเหตจุราจร  
 ข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร พบว่า ส่วนใหญ่รับบริการ เวรบ่าย (เวลา 15.01 – 23.00 น.(  
ร้อยละ 47.01 รองลงมา เวรเช้า (07.01-15.00 น.( ร้อยละ 38.33 และ เวรดึก  (23.01 – 07.00 น.( ร้อยละ 14.66 
ตามล าดับ ผู้รับบริการมาเอง ร้อยละ 43.54 รองลงมากู้ชีพน าส่ง ร้อยละ 35.78 และ ญาติน าส่ง ร้อยละ 13.41 
ตามล าดับ ยังพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ขับขี่ ร้อยละ 49.78 รองลงมาเป็นผู้โดยสาร ร้อยละ 37.61 และคนเดินเท้า 
ร้อยละ 12.61 พาหนะส่วนใหญ่ คือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 73.76 รองลงมารถกระบะ ร้อยละ 20.03  ความรุนแรง
ของการบาดเจ็บส่วนใหญ่อยู่ระดับสีขาว ผู้บาดเจ็บทั่วไป (Non – Urgent) ร้อยละ 39.96 รองลงมา สีเขียว
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉินไม่รุนแรง (Semi–urgent)  ร้อยละ 31.87 และสีเหลือง ผู้บาดเจ็บฉุกเฉินเร่งด่วน(Urgent) ร้อยละ 
22.09 ตามล าดับ การได้รับการรักษาส่วนใหญ่กลับบ้าน (D/C) ร้อยละ 66.56 รองลงมา Admit ร้อยละ 17.81 
และ Refer ร้อยละ 15.09 ตามล าดับ และการวินิจฉัยของแพทย์ส่วนใหญ่วินิจฉัยขึ้นตนด้วยรหัส S (S00-S99) 
 ร้อยละ 75.30 รองลงมา ขึ้นต้นด้วยรหัส T (M00 – M99) ร้อยละ 21.88 และขึ้นต้นด้วยรหัส M 2.82 การบาดเจ็บ
หลายบริเวณ ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 2 
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ตางราง 2  ข้อมูลการบาดเจ็บของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจร 
ข้อมูลผู้ป่วย ( n= 1,842 ) จ านวน ร้อยละ 

เวลาแรกรับบริการ 
   เวรเช้า  (07.01 – 15.00 น.( 
   เวรบ่าย (15.01 – 23.00 น.( 
   เวรดึก  (23.01 – 07.00 น.( 

 
270 
866 
706 

 
14.66 
47.01 
38.33 

  ประเภทการมาโรงพยาบาล 
     มาเอง      
     พลเมืองดีน าส่ง 
     กู้ชีพน าส่ง 
     ญาติน าส่ง 
     ผู้ปกครองน าส่ง 
     อ่ืนๆ 

 
802 
102 
659 
247 
27 
5 

 
43.54 
5.54 
35.78 
13.14 
1.47 
0.27 

สถานะผู้บาดเจ็บ )Missing = 4) 
     คนเดินเท้า 
     ผู้ขับขี ่
     ผู้โดยสาร 

 
228 
900 
680 

 
12.61 
49.78 
37.6 

ประเภทพาหนะ )Missing = 4) 
     จักรยานยนต์    
     รถกระบะ 
     รถเก๋ง 
     รถตู้ 
     รถโดยสาร 
     รถสิบล้อ/รถพ่วง 
     รถอ่ืนๆ 

 
1,355 
368 
50 
15 
37 
2 
10 

 
73.76 
20.03 
2.72 
0.82 
2.01 
0.11 
0.54 

ความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
    สีแดง   ผู้บาดเจ็บฉุกเฉินวิกฤต(Resuscitation) 
    สีชมพู  ผูบ้าดเจบ็ฉุกเฉิน(Emergency)  
    สีเหลือง ผู้บาดเจบ็ฉุกเฉินเร่งด่วน(Urgent) 
    สีเขียว  ผู้บาดเจ็บฉุกเฉินไม่รุนแรง (Semi–urgent)  
    สีขาว   ผู้บาดเจ็บทั่วไป (Non – Urgent) 

 
48 
64 
407 
587 
736 

 
2.61 
3.47 
22.09 
31.87 
39.96 

  การได้รับการรักษา 
      กลับบ้าน 
      Admit 
      Refer 
      เสียชีวิต 

 
1,226 
328 
278 
10 

 
66.56 
17.82 
15.09 
0.54 

การวินิจฉัยของแพทย ์
      ขึ้นต้นด้วยรหัส S (S00-S99) การบาดเจ็บ 
      ขึ้นต้นด้วยรหัส M (M00 – M99) ระบบกล้ามเนื้อ 
      ขึ้นต้นด้วยรหัส T (T00-T14) การบาดเจ็บหลายบริเวณ 
 

 
1,357 

52 
403 

 

 
75.30 
2.82 
21.88 
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ส่วนที่ 3 การได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญตัิผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
การได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ส่วนใหญ่ พบว่า ไม่ได้รับสิทธิ 

พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ ร้อยละ 62.92 รองลงมา ได้รับสิทธิ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ ร้อยละ 37.08 รายละเอียด
ตามตาราง 3 

 ตางราง 3 การได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 
การได้รับความคุ้มครอง ( n= 1,842 ) จ านวน ร้อยละ 

การได้รับสิทธิการรักษาพยาบาล 
        สิทธิ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ 
        ไม่ได้รับสิทธิ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ 

683 
1,159 

37.08 
62.92 

ส่วนที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจร 
ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจร พบว่า ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดตลอดการรักษา เท่ากับ 

3,220,657 บาท เฉลี่ย 1,748 บาท (S.D. 2,323.40 ( ค่ารักษาต่ าสุด เท่ากับ 94 บาท และค่ารักษาสูงสุด เท่ากับ 
11,520 บาท ค่ารักษาพยาบาลไม่สามารถเรียกเก็บได้หรือขออนุเคราะห์ เท่ากับ 464,923 บาท เฉลี่ย 252.40 บาท 
(S.D. 868.12 ( ค่ารักษาพยาบาลที่ผู้รับบริการช าระเอง เท่ากับ 900,001 บาท เฉลี่ย  489.92 บาท (S.D. 1,195.44 (
และ ค่ารักษาพยาบาลที่เบิกจาก พ.ร.บ.ประกันภัยรถ เท่ากับ 1,740,300 บาท เฉลี่ย 945.30  บาท (S.D. 2,131.96 (
ดังรายละเอียดตารางที่ 4 

 ตาราง  4 ค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจราจร 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าเฉลี่ย 

(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 
ค่าต่ าสุด-
ค่าสูงสุด 

จ านวนเงิน 
)บาท) 

ค่ารักษาพยาบาลไม่สามารถเรียกเก็บได้ หรือขอ
อนุเคราะห์   

252.40 (868.129) 0-7,685 464,923 

ค่ารักษาพยาบาลที่ผู้รับบริการช าระเอง 489.93 (1,995.443) 0-7,595 900,001 
ค่ารักษาพยาบาลที่เบิกจาก พ.ร.บ.ประกันภัยรถ 945.30 (2131.962) 0-11,520 1,740,300 
ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้บาดเจ็บ  1,748.46 (2,323.96) 94-11,520 3,220,657 

ส่วนที่  5 การได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535   กับค่า
รักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจราจรของผู้บาดเจ็บที่รับบริการในโรงพยาบาลบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารักษาพยาบาลกับการได้ รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มีความแตกต่างกันกับการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05 ดังรายละเอียดตารางที่ 5 
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารักษาพยาบาลกับการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535   

ตัวแปร ค่ารักษาพยาบาล 
ทั้งหมดตลอดการ
รักษา (บาท) 

95 % Confidence 
Interval of the 

Difference 

    t  df P-value 

 Lower    Upper 
ได้รับความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535    

         1,740,300    847.85    1,042.75 19.025 1840 <0.001* 

ไม่ได้รับความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535    

         1,364,924    674.85     811.185 21.378 1836 <0.001* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ p < 0.05

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 

ส่วนใหญ่ พบว่า ไม่ได้รับสิทธิ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจากรถ ร้อยละ 62.92 รองลงมา ได้รับสิทธิ พ.ร.บ.ผู้ประสบภัยจาก
รถ ร้อยละ 37.08 ส่วนมากการท าประกันภัยภาคบังคับไม่ยื่นเอกสารเพื่อมอบอ านาจให้โรงพยาบาลเบิกกับบริษัท
ประกันภัยรถ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่ยื่นร้องขอต่อบริษัทประกันภัย เพื่อขอรับค่าเสียหาย มีเพียงจ านวนน้อยที่ยื่น
ค าร้อง ส าหรับผู้ประสบภัยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล อุปสรรคในการใช้สิทธิรับค่าชดเชยของ ผู้ประสบภัย ได้แก่ 
ความไม่รู้ว่าตนมีสิทธิ ความยากล าบากในการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นขอความชดเชย ความหวาดกลัวความผิดทาง
กฎหมายเพราะตนไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์หรือไม่ได้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ตามกฎหมาย เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายผู้ประสบภัยจากรถ และขั้นตอนยุ่งยากในการขอรับ บางรายขอรับค่ารักษาจาก
ด้านอ่ืน เช่น บัตรสวัสดิการการรักษาพยาบาลในกรณีต่างๆ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มประกันสังคม และท าประกันชีวิต
กับบริษัทประกันชีวิต ซึ่งยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองหรือขออนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ 
การศึกษาของจารวุรรณ พุทธิผล ศึกษาในกลุ่มท าประกันภัยยื่นขอรับค่าเสียหายโดยมอบอ านาจให้โรงพยาบาลเพียง 
ร้อยละ 30.50 (จารุวรรณ พุทธิผล ,2554(  และการศึกษาของไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล        ที่พบว่า ไม่ได้ใช้สิทธิ 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนั้น คือ ไม่ได้ ท าพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ43.3 และการใช้เอกสารและหลักฐานมีความยุ่งยาก คิดเป็นร้อยละ 36.9  (ไพบูลย์ สุริยะวงศ์
ไพศาล ,2551(  

ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดตลอดการรักษา เท่ากับ 3,220,657 บาท เฉลี่ย 1,748 บาท (S.D. 2,323.40( ค่า
รักษาต่ าสุด เท่ากับ 94 บาท และค่ารักษาสูงสุด เท่ากับ 11,520 บาท ค่ารักษาพยาบาลไม่สามารถเรียกเก็บได้หรือ
ขออนุเคราะห์ เท่ากับ 464,923 บาท เฉลี่ย 252.40 บาท (S.D.868.12( ค่ารักษาพยาบาลที่ผู้รับบริการช าระเอง 
เท่ากับ 900,001 บาท เฉลี่ย  489.92 บาท (S.D.1,195.44( และ ค่ารักษาพยาบาลที่เบิกจาก พ.ร.บ.ประกันภัยรถ 
เท่ากับ 1,740,300 บาท เฉลี่ย 945.30  บาท (S.D.2,131.96( จะท าให้เห็นว่า ค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องช าระ
เองคิดเป็นร้อยละ 22.82 ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด และค่ารักษาพยาบาลที่เรียกเก็บไม่ได้หรือผู้รับบริการขอ
อนุเคราะห์คิดเป็นร้อยละ 14.44 บาท ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งผู้รับบริการและโรงพยาบาลเอง จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีทุนมนุษย์ ที่กล่าวว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรทุนประเภทหนึ่ง มูลค่าของผลผลิต
ของมนุษย์สามารถค านวณได้ด้วยรายได้ตลอดชีวิตการท างานของแต่ละบุคคล ดังนั้น การสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน ย่อมท าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นจ านวนเงินมหาศาล การพยายามตีมูลค่าของมนุษย์
ออกมาเป็นตัวเงิน เพื่อเป็น การประมาณความสูญเสียเบื้องต้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและเพื่อที่จะท าให้สามารถน าความ
สูญเสียดังกล่าวมาเปรียบเทียบกบการลงทุนในโครงการของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของประชาชน เช่น การ
ลงทุนในโครงการสาธารณสุข การศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดสรรงบประมาณในอนาคตต่อไป สอดคล้อง



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์

596 

กับ การศึกษาของวีรพัฒน์ บุณฑริก สูญเสียในการรักษาพยาบาล 169.89 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.78 (วีรพัฒน์ 
บุณฑริก ,2547( การศึกษาของวรินดา สิริสุวรรณ อุบัติเหตุจราจรเกิดความสูญเสียทั่วไป มีมูลค่าความสูญเสียเท่ากบั 
17,201,650 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.31 (วรินดา สิริสุวรรณ 2554(   และการศึกษาของกัญทิยา ประดับบุญ 
และคณะ  พบว่า ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลมีมูลค่า  19,120 บาทต่อราย  โดยต้นทุกที่เกิดจากบริการฐานะผู้ป่วยใน
เท่ากับ  11,963 บาทต่อราย  (กัญทิยา ประดับบุญ และคณะ ,2557( 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารักษาพยาบาลกับการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มีความแตกต่างกันกับการได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ p < 0.05 เนื่องหากไม่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจาก
รถ พ.ศ.2535 เนื่องจากความยุ่งยากในการท าประกันภัยภาคบังคับ และความยุ่งยาก หวาดกลัว ไม่เข้าใจในการยื่น
เอกสารเพื่อขอรับการชดเชยตามกฎหมาย ท าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งของโรงพยาบาล และผู้รับบริการทั้ง
สูญเสียเวลางาน สูญเสียค่าใช่จ่ายในการรักษาพยาบาล   

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือญาติเพื่อที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาสาเหตุเพิ่มเติมผู้ที่ไม่ได้สิทธิการรักษาพยาบาลตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ เพื่อให้ได้

ทราบสาเหตุและน าไปแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น 

กิตติกรรมประกาศ 
  รายงานการศึกษาอิสระฉบับนี้  ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาอย่างดียิ่ ง จาก 

รองศาสตราจารย์ ดร. มานพ คณะโต ประธานหลักสูตรสาขาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้ค าปรึกษาแนะน า และให้ก าลังใจใน
การศึกษา

ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ทวีรัชต์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านผือ และนายมังกร ประดิษฐ์
ด้วง หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลบ้านผือ ที่อ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล และให้ข้อมูลใน
การศึกษาในครั้งนี้   

ขอขอบคุณ ข้อมูลผู้รับบริการด้วยอบัติเหตุจราจรที่โรงพยาบาลบ้านผือทุกท่าน ที่เป็นข้อมูลในการศึกษา
อิสระฉบับนี้ ขอขอบคุณ เพื่อนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ที่ให้
ก าลังใจ และมิตรภาพอันมีค่า 
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ความสามารถในการย่อยเซลลูโลสของแบคทีเรียทนร้อน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการย่อยเซลลูโลสที่อุณหภูมิสูงของแบคทีเรียทนร้อน 5 
ไอ โซ -เล ต  จ า ก ก า ร ท ด ส อ บ เบื้ อ งต้ น โด ย ท ด ส อ บ ก า รส ร้ า ง เอ น ไซ ม์ เซ ล ลู เล ส บ น อ าห า ร แ ข็ ง 
Carboxymethylcellulose (CMC) พบว่าแบคทีเรียสามารถสร้างบริเวณใสรอบๆ หลุมที่หยดเชื้อทั้ง 5 ไอโซเลต 
โดยไอโซเลตที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลสได้ดีที่สุดคือ STW45_5 และ YTM5 ให้ขนาดบริเวณใสเท่ากับ 3.05 cm. และ 
3.01 cm. ตามล าดับ จากนั้นท าการทดสอบการย่อยเซลลูโลสโดยเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลว CMC บ่มเขย่าที่ 50°C 
150 rpm เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วแยกเซลล์ออกจากอาหารเลี้ยงเชื้อด้วยการปั่นเหวี่ยงที่  12,000 rpm ที่ 4°C 
เวลา 15 นาที ดูดอาหารเลี้ยงเชื้อที่ปราศจากเซลล์ (Supernatant) 25 ml. ไปทดสอบการย่อยเซลลูโลส 5 ชนิด 
คือ กระดาษกรอง ฟางข้าว ใบไม้แห้ง ผักตบชวา และเปลือกไม้ยูคาลิปตัส น้ าหนัก 0.25 g. ที่อุณหภูมิ 50°C  
บ่มเขย่าที่ 150 rpm วัดความเข้มข้นของน้ าตาลรีดิวซ์ที่เกิดขึ้นทุกๆ 24 ชม. เป็นเวลา 7 วัน ด้วยวิธี DNS Method 
พบว่า Supernatant จาก STW45_5 สามารถให้น้ าตาลรีดิวซ์ได้มากที่สุด และวัดความเข้มข้นของน้ าตาลรีดิวซ์ได้
เท่ากับ 0.56 mg/ml.  ส่วน Supernatant จาก YTM5 ให้น้ าตาลเท่ากับ 0.43 mg/ml. จากการย่อยฟางข้าวในทั้ง
สองกรณ ี

ค าส าคัญ : แบคทีเรียทนร้อน  การย่อยเซลลูโลส  
 

Abstract 
   This research aimed to study the abilities of 5 bacteria isolates to digest cellulose at 
elevated temperature.  From preliminary testing for cellulase producing abilities upon growing in 
carboxymethyl-cellulose (CMC) agar, it was found that all the five bacteria isolates could produce 
large clear zone. The best cellulase producing isolates were STW45_5 and YTM5 which gave the 
clear zones of 3.05 cm and 3.01 cm in diameter respectively.  Then the cellulose digestion tests 
were performed.  The bacteria were cultured in liquid CMC medium with shaking at 150 rpm at 
50 °C for 48 h and then the cells were separated from the culture medium by centrifugation at 
12,000 rpm at 4 ° C for 15 min.  Supernatant (25 ml) were tested for cellulose digestion by 
adding onto 5 types of biomass which were filter paper, rice straw, dried leaves, hyacinth and 
eucalyptus bark weighted 0.25 g incubated at 50 °C with shaking at 150 rpm. Reducing sugar 
occurred were measured every 24 hours for 7 days by means of DNS method. The supernatant 
from STW45_5 gave the highest reducing sugar concentration of 0.56 mg/ml while the 
supernatant from YTM5 gave 0.43 mg/ml sugar from rice straw digestion in both cases. 
 
Keywords :  Thermotolerant Bacteria, Cellulose Degradation 
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บทน า 
  แบคทีเรียทนร้อนคือแบคทีเรียที่เจริญได้ดีที่ 45-80°C สามารถน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีชีว- ภาพ ได้
มากมาย (Behera et al., 2017). เช่น ผลิตเอนไซม์เซลลเูลสซึ่งเป็น inducible enzyme ส าหรับย่อยสลายเซลลูโลสให้เป็น
เซลลูโลไบโอส (cellulobiose) ได้ผลผลิตสุดท้ายเป็นน้ าตาลกลูโคส ซึ่งเซลลูโลสสามารถพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติโดยเป็น
ส่วนประกอบของผนังเซลล์พืช จุลินทรีย์หลายกลุ่มมีความสามารถในการสังเคราะห์เอนไซม์เซลลูเลส เช่น กลุ่มแบคทีเรียทน
ร้อน อาทิ Bacillus sp., Clostridium thermocellum, Vibrio xiamenensis และ Bacteroides succinogenes (Bhat 
and Maheshwari (1987) กลุ่ ม ราทนร้อน  เช่น  Myceliophthora heterothallica (van den Brink et al., 2013) 
นอกจากนั้น จุลินทรีย์เหล่านี้ยังมีความสามารถในการเจริญได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังสามารถควบคุมสภาวะการเจริญเพื่อให้
จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ได้ดีได้อีกด้วย ซึ่งเอนไซม์เซลลูเลสเป็นกุญแจส าคัญในการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น 
ฟางข้าว กิ่งไม้ และใบไม้แห้ง ฯลฯ ให้เป็นปุ๋ย จะเห็นได้ว่าแบคทีเรียทนร้อนเป็นทรพัยากรธรรมชาติที่น่าสนใจ ควรค่าต่อการ
ศึกษาวิจัยเป็นอย่างยิ่ง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญ (Optimal growth temperature) 
และเพื่อทดสอบความสามารถในการย่อยเซลลูโลสของแบคทีเรียทนร้อน 5 ไอโซเลตที่คัดแยกได้จากน้ าพุร้อนในภาคใต้ของ
ประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการหาแนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรในอนาคต ผลการศึกษาที่
ได้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาโดยเฉพาะเมื่อต้องการน าเช้ือดังกล่าวไปใช้เป็นหัวเช้ือท าปุ๋ยหมัก ซึ่งใน
กระบวนการหมักปุ๋ยจะมีช่วงเวลาที่อุณหภูมิจะสงูขึ้นโดยธรรมชาติและแบคทีเรียทนร้อนคือกลุ่มแบคทีเรียที่มีบทบาทสูงมาก 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อหา Optimal growth temperature ของแบคทีเรียทนร้อน 5 ไอโซเลต 
2. ทดสอบความสามารถของแบคทีเรียทนร้อนในการสร้างเอนไซมเ์ซลลเูลส 
3. ทดสอบความสามารถในการย่อยสารชีวมวลจ าพวกเซลลโูลส 5 ชนิดคือ กระดาษกรอง (filter paper) ฟางข้าว 
ใบไม้แห้ง ผักตบชวา และเปลือกไม้ยูคาลิปตัส        
 

วิธีการวิจัย 
การคัดแยกจลุินทรยี์ที่ใช้ในการศึกษา 

  แบคทีเรียไอโซเลต SRO45_1, KZO60_4, STW45_5, LJ50_2 และ YTM5 ที่ใช้ศึกษาเป็นแบคทีเรียที่คัดแยกได้
จากน้ าพุร้อน สุราษฎร์ธานี โคกไซ สมอทอง โล๊ะจังกระ และ ตาเนาะแมเราะ ในภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้เทคนิค 
spread plate และใช้น้ าจากน้ าพุร้อนเกลี่ยลงบนอาหารแข็ง 0.5 X nutrient agar (NA) บ่มที่อุณหภูมิ 50°C เป็นเวลา 2 
วัน เมื่อได้เช้ือบริสุทธิ์แล้ว ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเช้ืออีกครั้ง โดยเลี้ยงเช้ือในอาหาร 0.5X nutrient broth (NB). แล้ว
ย้อมแกรม และบันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

 
การทดสอบหา Optimal growth temperature  

  เลี้ยงเชื้อในอาหาร 0.5X nutrient broth บ่มที่อุณหภูมิ 40°C, 50°C, 60°C และ 70 °C เป็นเวลา 24-72 ช่ัวโมง 
แล้ววัดการเจริญของเชื้อ (OD 600 nm) เพื่อทดสอบว่าเช้ือเจริญได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิเท่าใด 

 
การทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์เซลลูเลส  

   ทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์โดยน าแบคทีเรียท ี่แยกได้ไปเลี้ยงในอาหาร 0.5X nutrient   
broth เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เจือจางเชื้อให้เท่ากัน (ก าหนด OD = 0.2) จากนั้นน าแบคทีเรียปริมาตร 5 µl. หยดลงในหลุมที่
เจาะไว้บนอาหาร CMC agar ที่เติม carboxymethylcellulose ความเข้มข้น 0.5% (w/v) บ่มที่อุณหภูมิ 50°C เป็นเวลา 
24 ช่ัวโมง จากนั้นราดด้วยสารละลายแกรมไอโอดีนปล่อยไว้ 5 นาที สังเกต clear zone  รอบหลุมที่หยดแบคทีเรีย ถ้ามี 
clear zone แสดงว่าแบคทีเรียสามารถสร้างเอนไซม์เซลลูเลสได้ (Kasana et al., (2008) 
การทดสอบความสามารถในการยอ่ยเซลลูโลสธรรมชาติ 5 ชนิด  
 เลี้ยงเช้ือ YTM5 และ STW45_5 ในอาหารเหลว CMC บ่มเขย่าท่ี 50°C 150 rpm เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง แล้วแยก
เซลล์ออกจากอาหารเลี้ยงเช้ือด้วยการปั่นเหวี่ยงท่ี 12,000 rpm ที่ 4°C เวลา 15 นาที ดูดอาหารเลี้ยงเชื้อที่ปราศจากเซลล์  
(Supernatant) 25 ml. ไปทดสอบการย่อยเซลลูโลส 5 ชนิด คือ กระดาษกรอง ฟางข้าว ใบไม้แห้ง ผกัตบชวา และเปลือก
ไม้ยูคาลิปตสั น้ าหนัก 0.25 g. ที่อุณหภมูิ 50°C บ่มเขยา่ที่ 150 rpm วัดความเข้มข้นของน้ าตาลรีดิวซ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 1, 3, 
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5 และ7 วัน ด้วยวิธี DNS Method (Miller, 1959) วิธี DNS ใช้ส าหรับการประเมินความเข้มข้นของน้ าตาลรีดิวซใ์นตัวอย่าง 
น้ าตาลรีดิวซม์ีกลุ่มคาร์บอนิลอสิระที่มีคุณสมบตัิในการรดีิวซ์สารหลายชนิด เมื่อสารละลายด่างของ 3.5-dinitrosalicylic 
acid ท าปฏิกิรยิากับน้ าตาลรดีิวซ์ (เช่น กลูโคส) จะเปลี่ยนเป็น 3-amino-5-nitrosalicylic acid ที่มสีีส้ม ความเขม้ของสีคือ
ดัชนีบ่งบอกความเข้มข้นของน้ าตาลรีดิวซ์ หลังการท าปฏิกิริยาในที่มืด อ่านค่าการดูดกลืนแสงที่ 510 นาโนเมตร ค านวณ
ปริมาณน้ าตาลรดีิวซ์ในตัวอย่างจากกราฟมาตรฐานที่ไดจ้ากการท าปฏิกิริยาของสารละลายน้ าตาลรดีิวซ์ที่ทราบความเขม้ข้น 
 
ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาลักษณะเซลลจ์ลุินทรยี์ที่ใช้ในการทดลอง 
 ผลการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าทั้ง 5 ไอโซเลต เป็นเซลล์แกรมบวก มี
ลกัษณะเซลล์แบบ Bacilli สร้างสปอร์ได้ ภาพถ่ายลักษณะและขนาดของเซลล ์ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที ่1 ภาพลักษณะและขนาดของเซลล์แบคทีเรียทั้ง 5 ไอโซเลต หลังการย้อมสีแบบแกรม 

 

ล าดับที ่ ภาพเซลลห์ลังการย้อมสีแบบแกรม ล าดับที ่ ภาพเซลลห์ลังการย้อมสีแบบแกรม 

1 

 
SRO45_1 : Gram Positive Bacilli 1 x 5 µm, 

สร้างสปอร ์

4 

 
LJ50_2 : Gram Positive Bacilli 0.8 x 3 µm, 

สร้างสปอร ์
2 

 
KZO60_4 : Gram Positive Bacilli 1 x 5 µm, 

สร้างสปอร ์

5 

 
YTM5 : Gram Positive Bacilli 0.8 x 5 µm, 

สร้างสปอร ์
3 

 
STW45_5 : Gram Positive Bacilli 1 x 5 µm, 

สร้างสปอร ์

 
 
   
- 

 
 
 
- 

 

ผลการศึกษาหา Optimal growth temperature  
  จากการน าแบคทีเรียทนร้อนมาทดสอบหา Optimal growth temperature โดยบ่มที่อุณหภูมิ 40-70°C พบว่า
เช้ือ SRO45_1, STW45_5  และ YTM5 สามารถเจริญได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 70°C  เช้ือ LJ50_2 สามารถเจริญได้ดีที่สุดที่
อุณหภูมิ 60°C และ KZO60_4 สามารถเจริญได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิ 50°C ดังแสดงในภาพที่ 1-5  

 OD600 
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OD 600 nm 
 

 

ระยะเวลาในการบ่ม (ชม.) 

OD 600 nm 

ระยะเวลาในการบ่ม (ชม.) 

 

 

   ภาพที่ 1 การเจริญของ SRO45_1 ที่อุณหภูมิ 40-70 °C 

 
 

 

  

 ภาพที ่2 การเจริญของ KZO60_4 ที่อุณหภมูิ 40-70 °C 

 

 
 
 

               OD600 

         OD600 
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ระยะเวลาในการบ่ม (ชม.) 

OD 600 nm 

OD 600 nm 

 
 

ภาพที่ 3 การเจริญของ STW45_5 ที่อุณหภูมิ 40-70 °C 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 4 การเจริญของ LJ50_2 ที่อุณหภูมิ 40-70 °C 

 
 
 
 

 
 
 

ระยะเวลาในการบ่ม (ชม.) 

              OD600 

OD600 
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   ภาพที่ 5 การเจริญของ YTM5 ที่อุณหภูมิ 40-70 °C 

 

ผลการทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์เซลลูเลส 
  ผลจากการทดสอบความสามารถในการสร้างเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียโดยใช้แบคทีเรียปริมาตร 5 µl. (OD 
= 0.2) หยดลงในหลุมที่เจาะไว้บนอาหาร CMC agar ที่เติม carboxymethylcellulose ความเข้มข้น 0.5% (w/v) บ่มที่
อุณหภูมิ 50°C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วราดด้วยสารละลายไอโอดีนปล่อยไว้ 5 นาที พบ clear zone บริเวณรอบหลุมที่
หยดแบคทีเรีย (ภาพท่ี 6-8) แสดงว่าแบคทีเรียสามารถสร้างเอนไซม์เซลลูเลสได้ทั้ง 5 ไอโซเลต โดยที่ ไอโซเลต STW45_5 
และ YTM5 ให้ clear zone ขนาดใหญ่ที่สุด เท่ากับ 3.05 ซม. และ 3.01 ซม. ตามล าดับ นอกจากนั้นความสามารถในการ
สร้างเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียอาจแสดงเป็นค่า Extracellular enzyme production ratios (EPR) คือ อัตราส่วน
ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีแบคทีเรีย (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 ความสามารถในการสร้างเอนไซมเ์ซลลูเลสของแบคทีเรยีโดยการวัดจากขนาด clear zone  

 
ไอโซเลต การสร้างเอนไซม์ที่ 24 ชั่วโมง การสร้างเอนไซม์ที่ 48 ชั่วโมง 

ขนาด clear zone (ซม.)  ค่า EPR ขนาด clear (ซม.) ค่า EPR 
SRO45_1 2.2 4.40 2.54 5.08 
KZ060_4 2.05 4.10 2.10 4.20 
STW45_5 2.65 5.30 3.05 6.10 
LJ50_2 2.33 4.66 2.61 5.22 
YTM5 2.35 4.70 3.01 6.02 

 
 
 
 

 

ระยะเวลาในการบ่ม (ชม.) 
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ภาพที่ 6 ลักษณะการสร้างเอนไซม์เซลลูเลสของ SRO45_1 บนอาหาร CMC agar 
ที่ 50°C เวลา 24 ช่ัวโมง 

 

 
 

ภาพที ่7 ลักษณะการสร้างเอนไซม์เซลลูเลสของ KZO60_4  บนอาหาร CMC agar 
ที่ 50°C เวลา 24 ช่ัวโมง 

 

 

 

  ภาพที่ 8 ลักษณะการสร้างเอนไซม์เซลลูเลสของ STW45_5, LJ50_2 และ YTM5  บนอาหาร CMC 
agar ที่ 50°C เวลา 24 ช่ัวโมง 

 
 

 

KZO60_4 
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ผลการศึกษาความสามารถในการย่อยเซลลูโลสธรรมชาติ 5 ชนิด โดยไอโซเลต STW45_5 และ YTM5 
จากการย่อยเซลลูโลสธรรมชาติชนิดต่างๆ ที่อุณหภูมิ 50°C เป็นเวลา 7 วัน พบว่า Supernatant ของ

ทั้ง 2 ไอโซเลต สามารถย่อยเซลลูโลสธรรมชาติได้ทั้ง 5 ชนิด เพราะสามารถท าให้เกิดน้ าตาลรีดิวซ์ได้มากกว่าชุด
ควบคุมที่ย่อยด้วย Supernatant ของอาหาร CMC ที่ไม่มีเช้ือใดๆ เซลลูโลสธรรมชาติทีใ่ห้น้ ารีดิวซ์ได้ดีเรียงล าดับ
จากมากไปหาน้อย คือ ฟางข้าว ใบไม้แห้ง และ ผักตบชวา ส่วนกระดาษกรอง และเปลือกไม้ยูคาลิปตัสให้น้ ารีดิวซ์
ต่ า Supernatant ของไอโซเลต STW45_5 สามารถย่อยฟางข้าวให้ความเข้มข้นของน้ าตาลรีดิวซ์ได้มากที่สุด
เท่ากับ 0.56 mg/ml.จากการย่อยฟางข้าว ส่วน Supernatant จาก YTM5 ให้น้ าตาลรีดิวซ์เท่ากับ 0.44 mg/ml. 
จากการย่อยฟางข้าวเช่นกัน แต่เมื่อน า Supernatant ของเช้ือทั้งสองไอโซเลตผสมกัน (สัดส่วน 1:1) เพื่อทดสอบ
ความสามารถในการท างานร่วมกัน พบว่าไม่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสได้ดีเท่ากับการย่อยด้วย Supernatant 
ของเชื้อเดี่ยวแต่ละชนิด 

 

 
 

ภาพที่ 9 น้ าตาลรีดิวซ์ท่ีเกดิขึ้นจากการย่อยเซลลโูลสชนิดต่างๆของ Supernatant ของไอโซเลต 
YTM5, STW45_5 และ YTM5+STW45_5 (สัดส่วน 1:1) ที่อุณหภูมิ 50°C ในวันท่ี 7  

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความสามารถในการสรา้งเอนไซมเ์ซลลูเลสที่อุณหภมูสิูงของแบคทีเรียทนร้อน 5 ไอโซเลต พบว่า  
เชื้อทั้ง 5 ไอโซเลต สร้างเอนไซม์เซลลเูลสได้ด ี โดยไอโซเลต STW45_5 และ YTM5 ใหบ้ริเวณใส (clear zone) รอบหลมุ
หยดเชื้อที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เท่ากบั 3.05 cm. และ 3.01 cm. (ที่ 50°C ในเวลา 48 ชม.) ตามล าดับ จากการทดสอบ
ความสามารถของไอโซเลต STW45_5 และ YTM5 ในการย่อยเซลลโูลสธรรมชาติ 5 ชนิด คือ กระดาษกรอง ฟางขา้ว ใบไม้
แห้ง ผักตบชวา และเปลือกไม้ยคูาลิปตสั พบว่า Supernatant ของทั้งไอโซเลต STW45_5 และ YTM5 สามารถย่อย
เซลลูโลสธรรมชาตไิด้ทั้ง 5 ชนิด เพราะสามารถท าใหเ้กิดน้ าตาลรีดวิซ์ได้มากกว่าชุดควบคุมที่ย่อยด้วย Supernatant ของ
อาหาร CMC ที่ไมม่ีเช้ือใดๆ Supernatant จาก STW45_5 สามารถให้น้ าตาลรีดิวซไ์ดม้ากที่สุด วัดค่าความเข้มข้นได้เท่ากับ 
0.56 mg/ml. ส่วน Supernatant จาก YTM5 ใหน้้ าตาลรีดิวซเ์ท่ากับ 0.43 mg/ml. จากการย่อยฟางข้าวในทั้งสองกรณี 
เซลลูโลสธรรมชาติที่ให้น้ ารีดิวซไ์ดด้ีเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คอื ฟางข้าว ใบไม้แห้ง และ ผักตบชวา ส่วนกระดาษกรอง 
และเปลือกไม้ยูคาลิปตสั 
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ให้น้ าตาลรีดิวซต์่ า Supernatant ของไอโซเลต STW45_5 สามารถย่อยฟางข้าวให้ความเข้มข้นของน้ าตาลรีดวิซ์ได้มากที่สุด
เท่ากับ 0.56 mg/ml.จากการย่อยฟางข้าว ส่วน Supernatant จาก YTM5 ให้น้ าตาลรีดิวซ์เท่ากับ 0.44 mg/ml. จากการ
ย่อยฟางข้าวเช่นกัน แต่เมื่อน า Supernatant ของเชื้อทั้งสองไอโซเลตผสมกัน (สัดส่วน 1:1) เพื่อทดสอบความสามารถใน
การท างานร่วมกัน พบว่าไม่สามารถย่อยสลายเซลลูโลสได้ดีเท่ากับการย่อยด้วย Supernatant ของเช้ือเดี่ยวแต่ละชนิด ผล
การศึกษาที่พบจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาเมื่อต้องการน าเช้ือดังกล่าวไปใช้เป็นหัวเช้ือท าปุ๋ยหมัก ซึ่งใน
กระบวนการหมักปุ๋ยจะมีช่วงเวลาที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นโดยธรรมชาติ 
  
กิตติกรรมประกาศ  งานวิจัยนีไ้ดร้ับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
 

  



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธาน ี
เรื่อง  แต่งตัง้กองบรรณาธกิารการประชุมวิชาการระดบัชาติ มอบ.วจิัย ครั้งที่ ๑2 

 
  

  ตามที่ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานอธิการบดี ได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการน าเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ในสาขาต่าง ๆ ทั้งจาก 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งน ามาสู่การสร้างบรรยากาศของการวิจัยและการเผยแพร่        
องค์ความรู้สู่สังคม และเพื่อให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ และ ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  จึงแต่งตั้งกองบรรณาธิการการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 ดัง
มีรายชื่อต่อไปนี ้

 
๑. หัวหน้ากองบรรณาธิการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 มีหน้าที่ ดูแลการด าเนินการจัดท าหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ
ระดับชาต ิมอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 (Proceedings) และพิจารณาความเหมาะสมในการตีพิมพ์ 
 
๒. กองบรรณาธิการ   

1. ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกต ุ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. รองศาสตราจารย์สุรวิช วรรณไกรโรจน ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. รองศาสตราจารย์ชาตรี ฝ่ายค าตา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. รองศาสตราจารย์ชาญณรงค์ สายแก้ว   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
5. รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
6. รองศาสตราจารย์กองพัน อารีรักษ ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
7. รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
8. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา ทองทั่ว   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด   มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพราช  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักเกียรติ จิตคติ   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



 

 

 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยต ารวจตรีหญิงปชาณัฏฐ์ นันไทยทวีกุล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารยก์าญนิถา ครองธรรมชาต ิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
16. ผู้ช่วยศาสตราจารยก์้องเกียรติ ไตรสุวรรณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รีดา ปราการกมานันท์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
18. นางสาวกติกา สระมณีอินทร ์   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

  
มีหน้าที่ พิจารณากลั่นกรองผลงานที่เสนอขอรับการตีพิมพ์ ให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบ

ความถูกต้องของบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ก่อนตีพิมพ์เผยแพร่ใน
หนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 (Proceedings) และให้
ค าปรึกษาด้านวิชาการฝ่ายจัดการในการด าเนินงาน 

 
๓. ฝ่ายจัดการ 

๑. นายสุรสิทธิ์  สุทธิค าภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. นางสาวปัญจีรา  ศุภดล  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. นายสุภวัฒน์  โสวรรณ ี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
4. นางสาวนิตยศรี  วงศ์สุวรรณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. นางสาวอัจฉรา ทังนะท ี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มีหน้าที่ ดูแลการด าเนินการจัดท าหนังสือประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ ๑2 (Proceedings) ประสานงานระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการ และ
ผู้เขียน ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดรูปแบบ พิสูจน์อักษร  
  
  ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 

ประกาศ   ณ วันที่  ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑        
 
 
      
          -รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสขุ-                                          
                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  



 

 

 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 
 
ศาสตราจารยท์วนทอง จุฑาเกตุ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์จรูญ รุ่งอมรรัตน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ปรีชา ภูวไพรศิริศาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย์ชาตรี ฝ่ายค าตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์สุรวิช วรรณไกรโรจน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์อรพินท์ จินตสถาพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์กองพัน อารรีักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

รองศาสตราจารย์กฤตยา แสวงเจริญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ชาญณรงค์ สายแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ผกาวดี แก้วกันเนตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์วรนุช ศรีเจษฎารักข์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์วันชัย สะตะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์จริรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์กติติศักดิ์ ศรีภา มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองศาสตราจารย์มณรีัตน์ ธรีะวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

รองศาสตราจารย์นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน์ มหาวิทยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

รองศาสตราจารย์ประกร รามกุล มหาวิทยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์กาญจนา รุง่รัชกานนท์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์จกัรกฤษณ์ อัมพุช มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์ธนรัฐ ศรีวีระกุล มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์มานัส ลอศิรกิุล มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์รุง่รัศมี บุญดาว มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ ธรีะพงษ์ธนากร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

รองศาสตราจารย์อนันต์ ไชยกุลวัฒนา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล ไชยพร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกร ทับทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 



 

 

 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รอ้ยต ารวจตรีหญิงปชาณัฏฐ์ นันไทยทวีกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรตัน์ ทานาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิศวรา เลิศอมรพงษ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทร ลีลาพฤทธิ ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเจตน์ พัชรพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์นุช สาสนรักกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ โรจนโรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครอืมาศ สมัครการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พริมา พิรยิางกรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญมณี อาวุชานนท ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กอ้งเกียรติ ไตรสุวรรณ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญพนมพร ธรรมไทย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญา พูลลาภ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิท อินทอง มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรีติ สุลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ผาบจันดา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญนิถา ครองธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนิสา ชายเกลี้ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา นีระ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ตันติไพบูลย์วุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา เหล่าเกียรต ิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โขมสี มีภักดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพูนุช วรางคณากูล มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบ็ญจมาศ จันทะภา ไพบูลย์กิจกุล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก ทพิรส มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธี โพธิ์ทอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจบ วันโน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทียนทอง ทองพันชั่ง มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยนันต์ แท่งทอง มหาวิทยาลัยมหิดล 



 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทร์ ไชยกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพันธ์ แก้วมณีชัย มหาวิทยาลัยศลิปากร วทิยาเขตพระราชวัง

สนามจันทร ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ นะแส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์ มัน่วงศ ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองยศ พิลาจันทร์  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ ออ่นสอาด มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา พยุหะ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กติติยา วงษ์ขันธ ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์ วงบุตด ี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารตัน์ จิตติมณ ี มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชรดิา ปุกหตุ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ กณัฑโชติ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จงึวัฒนตระกูล มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินกร แก้วอินทร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาทิพย์ แหลมคม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องเล็ก คุณวราดิสัย มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ กสิพร้อง มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา ปราการกมานันท ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุริม จารุจ ารัส มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลากร สืบส าราญ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ กอบบุญ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มารตุพงศ์ ปัญญา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รกัเกียรติ จิตคต ิ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ พัวทศันานนท์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ศรี สุภาษร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวธุ ประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พรไตร มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวภัทร ศรีจองแสง มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพราช มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา ทองทั่ว มูลนิธิประชาสังคม อุบลราชธานี 

ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดร.ปยิะนันท์ หริัณย์ชโลทร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 

 

 

ดร.พิจิตรา แก้วสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.ศุภฤกษ์ ทานาค  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ดร.นิศากร ทองก้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ดร.ภาณพุล หงษ์ภักด ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดร.พีรญา อึ้งอดุรภักดี มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ดร.ธีรา เอราวณั มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดร.มานติย์ อาษานอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ดร.ขวัญเมือง แก้วด าเกิง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดร.สทุธิดา รักกะเปา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดร.วันพิชิต ศรีสุข มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 

ดร.กตกิา สระมณีอินทร ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.กฤตยา อทุโธ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.กสิณ รังสิกรรพุม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.กิตติ เหลาสุภาพ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.ทินน์ พรหมโชติ  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.นรา หัตถสิน มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.สกุัญญา คลงัสินศิริกุล  มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

ดร.อธิพงศ์ สุริยา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

อาจารยเ์กษร สายธนู มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

อาจารยท์ักษิณ พิมพ์ภักดิ ์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
 

 



ผลงานน าเสนอแบบโปสเตอร ์
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