ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่
(Research and Innovations to Strengthen the New Economy)

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

งานประชุ ม วิ ช าการ มอบ.วิ จั ย เป็ น งานประชุ ม วิ ช าการประจ าปี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จั ด มา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น เวที ใ นการน าเสนอผลงานทางวิ ช าการระดั บ ประเทศ ส าหรั บ
ให้นักวิชาการหลากหลายสาขาและหลากหลายสถาบัน มาร่วมกันนาเสนอผลงานวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
ทางวิ ช าการ และถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ สู่ ผู้ ใ ช้ โ ดยตรง รวมถึ ง การต่ อ ยอดผลงาน ทั้ ง ในระดั บ วิ ช าการและ
การใช้ประโยชน์
การจัดงานประขุมวิชาการ มอบ.วิจัย ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 13 ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ชื่อแนวคิด การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ
เข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ กระแสใหม่ (Research and Innovations to Strengthen the New Economy)
ซึ่งเน้นนาเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพชีวิตโดยตรง กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประชุม
เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ ทั้ งภาคโปสเตอร์ และการนาเสนอด้วยวาจา การเสวนาทางวิชาการด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และการบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
(มหาชน) ดร.กิติพงค์ พร้ อมวงค์ ผู้ อานวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (สอวช.) วิ ท ยากรเสวนา ศาสตราจารย์ สุ ริ ชั ย หวั น แก้ ว จากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
คุณศิริศักดิ์ สะดวก ผู้ประสานงานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน คุณมะลิจิตร เอกตาแสง
กรรมการกลุ่มอนุรั กษ์ลุ่มน้ าเซบาย ผู้แทนชาวบ้านกลุ่มสานึกรักษ์บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษ รองศาสตราจารย์
กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในนามผู้จัดการประชุม ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกส่วน ผู้นาเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจน
คณะท างานทุ ก ท่ า น ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ น ให้ ก ารจั ด การประชุ ม วิ ช าการ มอบ .วิ จั ย ครั้ ง ที่ 13 นี้
ส าเร็ จ ลุ ล่ วงไปด้ว ยดี อย่ างไรก็ตาม หากมีข้อผิ ดพลาด หรือบกพร่องประการใด คณะผู้ จัดงานขอน้อมรับและ
จะนามาปรับปรุงพัฒนาการทางานในปีต่อ ๆ ไป และหวังว่าจะได้รับเกียรติจากท่านเข้าร่วมงานในปีต่อ ๆ ไป
รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

ก
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ข

ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

กาหนดการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่
(Research and Innovations to Strengthen the New Economy)
วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
----------------------------วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.45 น. พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พทิ ักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปิดงาน พิธีมอบรางวัลนักวิจัย ผลงานวิจัยดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินนั ท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09.45- 10.45 น. บรรยาย เรื่อง “เศรษฐกิจกระแสใหม่ของโลก ของไทย และบทบาทนักวิจัยไทยที่ควรเป็น จากมุมมอง
ภาคเอกชน”
โดย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
10.45 - 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11.00 - 12.00 น. กิจกรรมภาคการนาเสนอผลงานและการเสวนา
▪ งานวิจยั รองรับสังคมสูงวัย
ห้อง Ballroom BC
▪ เสวนาวิชาการ “อุตสาหกรรมนาตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลในอีสาน :
ลดความเหลื่อมลาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน?”
ห้อง U2
▪ งานวิจยั สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ห้อง U3
▪ งานวิจยั สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ห้อง U6
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. กิจกรรมภาคการนาเสนอผลงานและการเสวนา
▪ งานวิจยั รองรับสังคมสูงวัย
ห้อง Ballroom BC
▪ เสวนาวิชาการ “อุตสาหกรรมนาตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลในอีสาน :
ลดความเหลื่อมลาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน?”
ห้อง U2
▪ งานวิจยั สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสารสนเทศ
ห้อง U3
▪ งานวิจยั สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ห้อง U6
▪ นาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ ณ ลานกิจกรรม
ค

วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. พิธีมอบรางวัล การนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
09.30 - 10.30 น. บรรยาย เรื่อง “ทิศทางและระบบบริหารการวิจัยใหม่ของชาติ ภายใต้บริบทกระทรวงใหม่”
โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ห้อง Ballroom BC
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 - 12.00 น. บรรยาย เรื่อง “บทบาทและทิศทางของมหาวิทยาลัย ภายใต้กระทรวงใหม่”
โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อานวยการสานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ห้อง U2
10.45 - 12.00 น. นาเสนอผลงานภาคบรรยาย
▪ งานวิจยั สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
▪ งานวิจยั สาขาเกษตรและเทคโนโลยี

ห้อง U3
ห้อง U6

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. นาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
▪ งานวิจยั สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
▪ งานวิจยั สาขาภาษาศาสตร์
16.30 น.

ห้อง U3
ห้อง U6

ปิดการประชุม

หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
มอบรางวัลการนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายระดับดีและเกียรติบัตรนาเสนอ ณ ห้องที่นาเสนอ
ช่วงบ่ายบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม

ง

ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

วงโสบทเฮียนเพื่อร่วมเขียน Isan’s Future สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน1
เวทีเสวนาวิชาการ “นโยบายสาธารณะ อุตสาหกรรมน้าตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในอีสาน :
ลดความเหลื่อมล้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน?
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.45 – 16.00 น.
ห้อง U2 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10.45 - 12.30 น.

12.30 - 13.30 น.
13.30 - 16.00 น.

เวทีเสวนาหัวข้อ “โรงงานน้าตาลกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์อีสานกับการลดความเหลื่อมล้า
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ บทบาทรัฐและมหาวิทยาลัย”
ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
คุณศิริศักดิ์ สะดวก
ผู้ประสานงานเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน
ดาเนินการเสวนาโดย
นายธวัช มณีผ่อง
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พักรับประทานอาหาร
เวทีเสวนาหัวข้อ “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะด้านพืชพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน: บทเรียนจากชุมชนและภาคเอกชน”
วิทยากร
ศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มนาโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
คุณกัณฑ์พร กรรณสูต
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัทอุบล ไบโอ เอทานอล
จากัด (มหาชน)
คุณมะลิจิตร เอกตาแสง
กรรรมการกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มนาเซบาย ผู้แทนชาวบ้านกลุ่มสานึกรักษ์บา้ นเกิด
จังหวัดศรีสะเกษ
ดาเนินการเสวนาโดย
นายสุรสม กฤษณะจูฑะ
อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดาเนินการโดย โครงการการจัดการความรู้เพื่อลดความเหลื่อมลาและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ร่วมกับศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมภิ าคแม่นาโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1

จ
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การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “งานวิจัยรองรับสังคมสูงวัย”
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Ballroom BC
เวลา 11.00-13.00 น. นาเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
1. กระบวนหนุนเสริมการสร้างระบบ กลไกและพื้นที่รูปธรรมรองรับสังคมสูงวัย
ผศ. (พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว
2. การพัฒนาระบบและกลไก เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผศ.ดร.กิตติ เหลาสุภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. รูปแบบการเตรียมชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัยแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาชุมชนตาบลโนนโหนน
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผศ.จิราภรณ์ หลาบคา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. การเตรียมความพร้อมของชุมชนกึ่งเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ตาบลบุ่งหวาย
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นายสิทธิชัย ใจขาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. การพัฒนาชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ตาบลแสนสุข อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. การผลิตสื่ออย่างมีส่วนร่วมเพื่อการสื่อสารโครงการรองรับสังคมสูงวัย อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
นายรพินทร์ ยืนยาว และคณะ
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิศวกรรมศาสตร์”
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง U3
เวลา 10.45-1200 น.

ประธาน : ผศ.ดร.อนุสรณ์ นิยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. การระบุแบบจาลองทางคณิตศาสตร์และการออกแบบตัวควบคุมที่เหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคสาหรับการควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ดร.ธีรวุฒิ ไชยธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. การวัดรูปแบบการเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้าด้วย LIDAR
รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. การเพิ่มค่าสภาพความไวในตรวจวัดรังสีอัลตราไวโอเลตของหัววัดซิงค์ออกไซด์เตตระพอตโดยการเจือดีบุก
ดร.ธีระพงษ์ แสนทวีสุข
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษาและสารสนเทศ”
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง U3
เวลา 13.00-15.00 น.

ประธาน : ผศ.ดร.อธิพงศ์ สุริยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5Es) ร่วมกับ
เทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบาย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นางสาวณัฐนันท์ เฉลียวพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรม
การลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์
นายวาทิต แสงจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. การพัฒนามโนมติ เรื่อง คลื่นนิ่งของนักเรียนโดยการใช้แอพลิเคชันร่วมกับการทดลองอย่างง่าย
นางสาวกฤษณา คล่องแคล่ว
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วย simulation เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง
นายนิพัทธโรจน์ ส่องแสง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมแบบพลวัต : กรณีศึกษาสื่อการเรียนรู้เรื่อง โทโพโลยีระบบเครือข่าย
นายทศพร งามเถื่อน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. การพัฒนาระบบการค้าส่งและบริหารลูกหนี้ กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงในการชาระหนี้
นายชุมพร หลินหะตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี”
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง U6
เวลา 10.45-12.00 น.

ประธาน : ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากแป้งมันสาปะหลังด้วยกระบวนการทางชีวภาพที่อุณหภูมิปกติ
ผศ.ดร.อุดม ทิพราช
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. การดูดซับแมงกานีส (II) โดยใช้ฟิล์มคอมโพสิตเพคตินจากเปลือกแก้วมังกร
นางสาวณัฐกานต์ ภูไ่ หม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. การย่อยสลายไดโคฟอลในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน
นางสาวอภิญญา อ่อนสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ช

วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง U6
เวลา 13.00-15.30 น.

ประธาน : รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. อนุพันธ์ของสารชาลโคลชะลอการเติบโตของซีสต์ในเซลล์โมเดลโรคถุงน้าในไตผ่านการยับยั้งกระบวนการแบ่งเซลล์
ซีสต์ใหม่
นางสาวพีระฉัตร วีระพันธ์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ผลของยาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซนและไดโคลฟีแนคต่อการเพิ่มจานวนของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดี
นางสาวกมลรส กาแพงนิล
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ฤทธิ์ของสารสกัดผลเม่าหลวงต่อพยาธิใบไม้ตบั ในสัตว์ทดลอง
ดร.รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
4. ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
นางสาวยุพาวดี แซ่เตีย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
5. เสียงรบกวนจากการจราจรในหอพักใกล้ริมถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผศ.นิตยา ชาคารุณ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกผักในตาบลขี้เหล็ก
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ดร.ลักษณีย์ บุญขาว
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. การประเมินความเสี่ยงจากการทางานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
นางสาวจีราพร ทิพย์พิลา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง U3
เวลา 10.45-12.00 น.

ประธาน : ผศ.ดร.เมรีรัตน์ มั่นวงศ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกับสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้
นางสาวนิภาพร คาหลอม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. การประเมินเสียงรบกวนจากโรงสีข้าวชุมชน : กรณีศึกษาบ้านบาก ตาบลสระสมิง อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี
นางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังในผู้ป่วยกลุ่มวัยทางาน
นายธนสิทธิ์ สนัน่ เมือง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซ
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การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง U3
เวลา 13.00-15.00 น.

ประธาน : รศ.สมหมาย ชินนาค คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกจากงานและการคงอยู่ : กรณีศึกษาล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน
นายพัชยา โสภณสิทธิพงศ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
2. เงื่อนไขและลักษณะเฉพาะของ “สังคมผู้ประกอบการชนบท” ในหมู่บ้านใกล้เมืองภาคอีสาน
ผศ.ดร.พฤกษ์ เถาถวิล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต่อสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้ผ่านรีวิวในเว็บไซต์
TripAdvisor
นางสาวชาคริยา ชุมมวล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. กลวิธีการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในบทละครโน เรื่อง “ยุยะ”
นางสาววนัสนันทน์ สุกทน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนกับปฏิบัติการในชีวิตประจาวัน
นายพงษ์เทพ บุญกล้า
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน : กรณีศึกษาการทาเทียนพรรษาโบราณ
อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชานี
ดร.เหมวรรณ เหมะนัค
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาเกษตรและเทคโนโลยี”
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง U6
เวลา 10.45-12.00 น.

ประธาน : ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. ความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่เกษตรบ้านบัว ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
นายภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2. การศึกษาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูปในบ่อซีเมนต์
นายวิรกร ไชยเสน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาหมอไทยที่อนุบาลด้วยอาหารจากแหล่งที่แตกต่างกัน
นายพอนสะหวัน ไชยะบุบผา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฌ

วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย “สาขาภาษาศาสตร์”
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง U6
เวลา 13.00-15.00 น.

ประธาน : ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. การศึกษาเปรียบเทียบลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาไทยและการสื่อสาร
และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์
ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ผิวพอใช้
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. กลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง : กรณีศึกษาหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นางสาวปิยธิดา นามโคตร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. กลวิธีทางภาษาเพื่อสื่ออุดมการณ์ทางการเมืองที่ปรากฏในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน
นางสาววณิชชา โนภาศ
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. ปริบทของปริจเฉทในการสัมภาษณ์รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์”
นางสาวแพรวตา ศรีษะโคตร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. กลวิธีทางภาษาในแฟนเพจเฟซบุ๊ก “Group มนุษย์เงินเดือน”
นางสาวนภาจริน สุขอ้วน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. กลวิธีทางภาษากับการนาเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด จาก ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์
นางวราพร สารกุล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ญ

ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

สารบัญ
• สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

หน้า
ก

• กาหนดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

ค

• ภาวะสุขภาพและระบบการดูแลตนเองของชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัยกรณีศึกษาตาบลแสนสุข
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

1

จีราพร ทิพย์พิลา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• ระบบและกลไกรองรับสังคมสูงวัย จังหวัดอุบลราชธานี

11

กิตติ เหลาสุภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
•

แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนสังคมสูงวัยตาบลบุ่งหวาย อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

17

สิทธิชัย ใจขาน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การระบุแบบจาลองทางคณิตศาสตร์และการออกแบบตัวควบคุมที่เหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคสาหรับการ
ควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

27

ธีรวุฒิ ไชยธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การวัดรูปแบบการเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้าด้วย LIDAR

38

สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากแป้งมันสาปะหลังด้วยกระบวนการทางชีวภาพที่อุณหภูมิปกติ

47

อุดม ทิพราช คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การดูดซับแมงกานีส (II) โดยใช้ฟิลม์ คอมโพสิตเพคตินจากเปลือกแก้วมังกร (Hylocercus undotus)

53

ณัฐกานต์ ภู่ไหม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การย่อยสลายไดโคฟอลในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน

62

อภิญญา อ่อนสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• ความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่เกษตรบ้านบัว ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

69

ภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

• การศึกษาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูปในบ่อซีเมนต์

81

วิรกร ไชยเสน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาหมอไทยที่อนุบาลด้วยอาหารจากแหล่งที่แตกต่างกัน
พอนสะหวัน ไชยะบุบผา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฎ

89

วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สารบัญ
หน้า
• ผลของยาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซนและไดโคลฟีแนคต่อการเพิ่มจานวนของเซลล์เพาะเลีย้ งมะเร็งท่อน้าดี

95

กมลรส กาแพงนิล วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• ฤทธิ์ของสารสกัดผลเม่าหลวงต่อพยาธิใบไม้ตับในสัตว์ทดลอง

103

รัชฎาวรรณ อรรคนิมาตย์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

• ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง

112

ยุพาวดี แซ่เตีย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

• เสียงรบกวนจากการจราจรในหอพักใกล้ริมถนนด้านหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

121

นิตยา ชาคารุณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ของเกษตรกรผู้ปลูกผักในตาบลขี้เหล็ก
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

131

ลักษณีย์ บุญขาว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การประเมินความเสีย่ งจากการทางานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

140

จีราพร ทิพย์พิลา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกับสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้

151

นิภาพร คาหลอม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การประเมินเสียงรบกวนจากโรงสีข้าวชุมชนบ้านบาก ตาบลสระสมิง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

162

สุพรรณิการ์ ซาเหลา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูลการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังในผูป้ ่วยกลุ่มวัยทางาน

168

ธนสิทธิ์ สนั่นเมือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5Es) ร่วมกับ
เทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบาย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

175

ณัฐนันท์ เฉลียวพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ด้วยกิจกรรมการลงมือปฏิบตั ิบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์

185

วาทิต แสงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การพัฒนามโนมติ เรื่อง คลื่นนิ่งของนักเรียนโดยการใช้โมบายแอพลิเคชันร่วมกับการทดลองอย่างง่าย
กฤษณา คล่องแคล่ว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ฏ

196

ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

สารบัญ
หน้า
• การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วย simulation เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ไฟฟ้ากระแสตรง

204

นิพัทธโรจน์ ส่องแสง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมแบบพลวัต : กรณีศึกษาสื่อการเรียนรู้เรื่อง โทโพโลยีระบบเครือข่าย

211

ทศพร งามเถื่อน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การพัฒนาระบบการค้าส่งและบริหารลูกหนี้ กรณีศึกษาการประเมินความเสีย่ งในการชาระหนี้

221

ชุมพร หลินหะตระกูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกจากงานและการคงอยู่ : กรณีศึกษาล่ามภาษาญีป่ ุ่นในบริษัทญี่ปุ่น
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน

232

พัชยา โสภณสิทธิพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

• เงื่อนไขและลักษณะเฉพาะของ “สังคมผู้ประกอบการชนบท” ในหมู่บ้านใกล้เมืองภาคอีสาน

239

พฤกษ์ เถาถวิล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต่อสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้ผ่านรีวิวในเว็บไซต์
TripAdvisor

248

ชาคริยา ชุมมวล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• กลวิธีการนาเสนอแนวคิดเกีย่ วกับพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรในบทละครโน เรื่อง “ยุยะ”

257

วนัสนันทน์ สุกทน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนกับปฏิบัติการในชีวิตประจาวัน

267

พงษ์เทพ บุญกล้า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• ทุนวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน : กรณีศึกษาการทาเทียนพรรษาโบราณ
อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชานี
เหมวรรณ เหมะนัค

274

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• การศึกษาเปรียบเทียบลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาไทยและการ
สื่อสารและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

283

ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

• กลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง : กรณีศึกษาหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ งนี้ เป็ น การศึ ก ษาภาวะสุ ข ภาพและระบบการดู แ ลตนเองของชุ ม ชนเพื่ อ รองรั บ สั งคมสู ง วั ย
กรณีศึกษาตาบลแสนสุข อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในรูปแบบงานวิจัยเพื่ อท้ องถิ่น Community Based
Research (CBR) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและแนวทางในการดาเนินการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในด้านสุขภาพที่เหมาะสม
สาหรับชุมชนเมือง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ กระบวนการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถามข้อมูลภาวะสุขภาพ โดยข้อมูลที่
ได้จะนามาวิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบจานวน และร้อยละ ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น
ข้าราชการ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากเงินเดือนและค่าจ้าง ในเรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหรี่และดื่ม
สุรา มีการออกกาลังกายเป็นประจา อีกทั้งยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นไปตามหลักโภชนาการ ระบบการดูแลสุขภาพ
และสวั ส ดิ ก ารของประชาชนที่ ไ ด้ รั บ สนั บ สนุ น จากเทศบาลต าบลแสนสุ ข ได้ แ ก่ อุ ป กรณ์ แ ละสถานที่ ใ นการ
ออกกาลังกาย การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมสาหรับวัยผู้สูงอายุ ในส่วนของสถานบริการสุขภาพในพื้นที่
มีจานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก่อ ซึ่งให้การดูแลและรักษา
ประชาชนในพื้นที่ได้ครอบคลุมในทุกหลังคาเรือน และยังมีบุคลากรดูแลสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ สาหรับการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงในพื้นทีค่ วบคู่กัน
ไป นอกจากนั้นในพื้นที่ยังมีชมรมผู้สูงอายุที่ มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าในพื้นที่
ตาบลแสนสุขมีระบบการดูแลสุขภาพที่ครบถ้วนเป็นระบบ อย่างไรก็ตามในบริบทของชุมชนเมือง ประชาชนได้มีข้อเสนอให้มี
สถานที่หรือศูนย์ ส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ สาหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้าน และติดสังคม ให้มีโอกาสมาได้มาพบปะ พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทากิจกรรมร่วมกันเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าและเสริมสร้างสุขภาพ
กายสาหรับวัยผู้สูงอายุร่วมกับกลุ่มคนวัยต่าง ๆ ในชุมชน
คาสาคัญ : ภาวะสุขภาพ ระบบสุขภาพ สังคมสูงวัย ผู้สูงอายุ

Health status and community self-care system to support the aging society: A case
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This research was a study of a health status and community self-care system to support the aging
society: a case study of Saensuk Sub-district, Warinchamrab, Ubon Ratchathani Province. It is community
based research (CBR) for collecting appropriate health recommendations and guidelines to support the
aging society for the urban community. The tools used in the study were the group discussion process and
health status information questionnaires. Data collected was analyzed and presented in numbers and
percentages. The result found that most people in the area had a career as a civil servant where most of
the income came from salary and wages. Regarding to health care: most people never smoke and drink
alcohol. They took regular exercise and also had food consumption behavior based on nutrition principles.
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Health care system and public welfare that were supported by Saensuk Sub-district Municipality, were
equipment and places for exercise, health promotion activities, and activities for the elderly. In terms of
health care facilities in the area: there were 2 places, namely Fort Sunpasitthiprasong Hospital and Ko Subdistrict Health Promotion Hospital which provided care and treatment for people covering all households
in the area. They also had the health care personnel who were village health volunteers and care givers
for visiting homes to take care of people's health including bedridden patients concurrently. In addition,
there was an elderly club that provided activities to support and promote health for the elderly. It can be
considered that there was a comprehensive health care system in the area of Saensuk Sub-district. However,
in the context of urban communities, people had a proposal about a place or health promotion center in
the area which could be used for elderly people in home-bound and social-bound groups to use for
meetings, discussions, exchanging ideas, and doing activities together for recreation in order to prevent the
occurrence of depression and enhance physical health for the elderly as well as people of various ages in
the community.
Keywords : Health Status, Health System, Aging Society, Elderly
บทนา
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สถานการณ์สังคมสูงวัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ในปี
พ.ศ.2564 ซึ่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมารัฐบาลและหน่วยงานเอกชนได้มีการดาเนินนโยบายและมาตรการในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในหลากหลายมาตรการ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านหลักประกันรายได้ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพ และด้านการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งวางเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงของผู้สูงอายุเป็นผู้สูงอายุที่มีพลังไว้ 7 มิติประกอบด้วย ความสุข
สุขภาพ ที่อยู่อาศัย การออม นวัตกรรม สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และความมั่นคง (อนันต์ อนันตกูล, มปป) แต่ยังพบว่า
ปัญหาการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุมีผลกระทบต่อหลายระบบไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ ระบบการจ้างงาน ระบบสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน และแม้กระทั่งระบบการปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะโครงสร้างประชากรได้มีการเปลี่ยนแปลง และพบว่า
ปัญหาสาคัญของสังคมสูงวัยเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจ อาทิเช่น การขาดแคลนแรงงาน การไม่ปรับตัวของภาคธุรกิจ การขาด
ระบบการออมที่ดี เป็นต้น (วรเวศม์ สุวรรณระดา, 2560) ซึ่งการศึกษาถึงสถานการณ์และการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูง
วัยยังมีอยู่ไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค อันจะส่งผลต่อการขาดความพร้อมและปัญหาเมื่อสังคมได้ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว
ตาบลแสนสุข อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน จานวนครัวเรือน
10,190 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 23,789 คน โดยมีผู้สูงอายุ จานวน 2,918 คน คิดเป็นร้อยละ 12.26 ของประชากรใน
ตาบล และจากข้อมูลยังพบว่าหมู่บ้านจานวน 19 หมู่บ้านจาก 20 หมู่บ้าน มีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรในหมู่บ้านนั้นๆ จากข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก่อ พบว่าประชากรในพื้นที่ตาบลแสนสุขส่วนใหญ่ป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ประมาณ 164 คน ความดัน ประมาณ 235 คน จากการสารวจข้อมูลผู้สูงอายุ 2,171 คน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก่อ, 2562) และยังพบว่ามีผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการในพื้นที่ นอกเหนือจากนี้ เนื่องจาก
ลักษณะของตาบลแสนสุขมีลั กษณะเป็นชุมชนเมือง และคนส่วนใหญ่จะมีอาชีพเป็นข้าราชการ ค้าขายและรับจ้าง ทาให้
ในช่วงเวลาปกติกลุ่มบุคคลอายุในวัยทางานจะออกนอกบ้านไปทางานทาให้ผู้สูงอายุบางส่วนต้องอยู่บ้านเพียงลาพังขาดการ
ดูแลในช่วงที่ลูกหลานไปทางานหรือเดินทางไปต่างจังหวัด ซึ่งหากขาดการเตรีย มการที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในอนาคต
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาถึงภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตาบลแสนสุข และระบบการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงข้อเสนอแนวทางในการดาเนินการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในด้านสุขภาพที่เหมาะสมสาหรับชุมชน
เมือง
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตาบลแสนสุข
2. เพื่อศึกษาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตาบลแสนสุข
3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในด้านสุขภาพที่เหมาะสมสาหรับชุมชน
เมือง
วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การศึกษาภาวะสุขภาพและระบบการดูแลตนเองของชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย กรณีศึกษาตาบลแสนสุขเป็น
งานวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น Community Based Research(CBR) โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มจากคนในชุ ม ชนในการค้ น หาปั ญ หา
ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยคนในชุมชนเอง ซึ่งจะมีวิธีการวิจัยแบบ Mixed method ประกอบด้วย การวิจัย
เชิงคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการศึกษา ระบบการดูแลสุขภาพ และข้อเสนอแนวทางในการดาเนินการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในชุมชน
ผ่านการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มแกนนาในชุมชน โดยข้อมูลที่ได้จะนามาวิเคราะห์และนาเสนอแบบพรรณนา และการ
วิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งจะเป็นการศึกษาข้อมูลภาวะสุขภาพของคนในชุมชนโดยเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 328 คน ที่เป็น
ตัวแทนครัวเรือน ข้อมูลที่ได้จะนามาวิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบ จานวน และร้อยละ
การคานวณกลุ่มตัวอย่าง
เก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่ตาบลแสนสุข อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี คานวณโดยใช้สูตรการ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร (Krejcie & Morgan, 1970) สูตรคานวณดังนี้
n=

𝑛=

[NZ∝2 ⁄2 P(1 − P)]
[e2 (N − 1) + Z∝2 ⁄2 P(1 − P)]

23789(1.96)2 (0.4)(1 − 0.4)
[(0.06)2 (23789 − 1)] + [(1.96)2 (0.4)(1 − 0.4)]
𝑛 = 253.38 ≈ 254

จานวน 254 คน
เมื่อ N คือ ประชากรทั้งหมด เท่ากับ 23,789 คน
Z∝/2 คือ ค่าสถิติมาตรฐานได้โค้งปกติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%, ∝ = 1.96
P
คือ ค่าสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีคณ
ุ ภาพชีวิตในระดับปานกลาง เท่ากับ 0.4 (เสน่ห์
แสงเงิน, 2561)
e
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าความคลาดเคลือ่ นได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 เท่ากับ 0.06
ซึ่งในการเก็บตัวอย่างในครั้งนี้เก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทั้งหมด 328 คน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลบริบทและสถานการณ์ชุมชนใช้การเลือกแบบเจาะจงบุคคลที่เป็นแกน
นาในชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้
1) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ ประกอบด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ศึ ก ษาระบบการดู แ ลสุ ข ภาพ และ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ในชุมชนโดยผ่านกระบวนการ Focus group โดยทีมวิจัยได้
ร่วมกันจัดทาข้อคาถามเพื่อใช้ในกระบวนการเก็บข้อมูลตาม แบบสัมภาษณ์ข้อมูลสถานการณ์ในชุมชน มีประเด็นคาถามใน
เรื่อง ระบบสุขภาพในชุมชน
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2) แบบสอบถามเพื่อศึกษาข้อมูลภาวะสุขภาพจากกลุม่ ตัวอย่างประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
จานวน 12 ข้อ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลภาวะสุขภาพ จานวน 13 ข้อ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นในการวางแผนรองรับสังคมสูงวัย จานวน 2 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ภาวะสุขภาพข้อมูลทั่วไปและภาวะสุขภาพของประชาชนวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ
ข้อมูลระบบการดูแลสุขภาพและข้อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ในชุมชน วิเคราะห์
และอธิบายโดยใช้การพรรณนา
การศึกษาในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่โครงการ UBU-REC-47/2561
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลภาวะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตาบลแสนสุข
1.1 ข้อมูลทั่วไป
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 60.06 เป็ น เพศหญิ ง สถานภาพสมรส ร้ อ ยละ 66.46 ระดั บ การศึ ก ษา
ประถมศึกษา ร้อยละ33.84 รองลงมาเป็นระดับมัธยมปลายและปริญญาตรี ตามลาดับ อาชีพหลักเป็นข้าราชการ ร้อยละ
26.83 รองลงมาคือแม่บ้านและค้าขายตามลาดับ แหล่งที่มาของรายได้ร้อยละ 47.56 มาจากเงินเดือนและค่าจ้าง ที่อยู่ใน
ปัจจุบันเป็นบ้านของตนเอง ร้อยละ 81.10 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม/สมาคม ร้อยละ
77.13 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในตาบลแสนสุข อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
(n=328 คน)
ลักษณะข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

130
197
1

39.63
60.06
0.31

34
218
72
4

10.37
66.46
21.95
1.22

8
111
30
76
49
54

2.44
33.84
9.15
23.17
14.94
16.46

88
48
15

26.83
14.63
4.57

เพศ
ชาย
หญิง
ไม่ระบุ
สถานภาพ
โสด
สมรส
ม่าย/หย่าร้าง
แยกกันอยู่
ระดับการศึกษาสูงสุด
ไม่ได้เรียน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช./ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
อาชีพหลัก
ข้าราชการ
เกษตรกร
พนักงาน / ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ
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ลักษณะข้อมูลทั่วไป
พนักงาน / ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน
ข้าราชการบานาญ/ พนักงานเกษียณ
ค้าขาย
ธุรกิจส่วนตัว
อื่นๆ แม่บ้าน
ไม่ระบุ
แหล่งที่มาของรายได้ในครอบครัว
เงินเดือน / ค่าจ้าง
การค้าขาย / ธุรกิจ
เงินสวัสดิการจากรัฐ เช่น เบี้ยยังชีพ เป็นต้น
อื่นๆ
ไม่ระบุ
ที่อยู่ในปัจจุบัน
บ้านของตนเอง / พ่อแม่ตนเอง / พ่อแม่คู่สมรส
อาศัยอยู่กับญาติ/เพื่อน
บ้านเช่า / ห้องเช่า
อื่นๆ
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม/สมาคม
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม/สมาคม
ไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรม/สมาคม
ไม่ระบุ
ตาแหน่งและหรือหน้าที่ในหมู่บ้าน/ ตาบล
มีตาแหน่ง
ไม่มตี าแหน่ง
ไม่ระบุ

จานวน
18
19
52
26
60
2

ร้อยละ
5.49
5.79
15.85
7.93
18.29
0.61

156
86
51
32
3

47.56
26.22
15.55
9.76
0.91

266
7
10
45

81.10
2.13
3.05
13.72

72
253
3

21.95
77.13
0.91

49
268
11

14.94
81.71
3.35

1.2 ข้อมูลภาวะสุขภาพ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปีร้อยละ 77.13 โรคประจาตัวที่พบมากที่สุด
คือโรคความดันโลหิตสูง รองลงมาคือโรคเบาหวาน ร้อยละ 29.58 และ 25.92 ตามลาดับ การดูแลสุภาพในเรื่องการสูบบุหรี่
พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 87.80 และไม่เคยดื่มสุรา ร้อยละ 70.12 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีการออกกาลังกาย
ร้อยละ 87.20 การรับประทานอาหารส่วนใหญ่มาจากการปรุงประกอบเอง ร้อยละ 77.74 ทาให้ได้รับประทานอาหารครบทั้ง
5 หมู่ สิทธิ์ที่ใช้ในการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่เป็นสิทธิข้าราชการ รองลงมาคือสิทธิบัตรทอง ร้อยละ 45.73 และ 34.76
ตามลาดับ การเข้ารักษาเมื่อเจ็บป่วยส่วนใหญ่จะเข้ารักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ ร้อยละ 94.51 และส่วนใหญ่เคยได้รับการ
ตรวจฟันและสายตา ร้อยละ 59.45 และ 55.49 ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 2

5

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตารางที่ 2 จานวน และร้อยละของข้อมูลภาวะสุขภาพกลุม่ ตัวอย่างในตาบลแสนสุข อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
(n=328 คน)
ข้อมูลภาวะสุขภาพ
จานวน
ร้อยละ
การเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี
ไม่เคย
เคย
ไม่ระบุ
โรคประจาตัว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
โรคภูมิแพ้
ปอดอักเสบ
โรคกระเพาะ
โรคผิวหนัง
โรคหัวใจ
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคมะเร็ง
การสูบบุหรี่
ไม่เคยสูบ
เคยสูบแต่เลิกแล้ว
สูบอยู่ในปัจจุบัน
การดื่มสุรา
ไม่เคยดื่ม
เคยดื่มแต่เลิกแล้ว
ปัจจุบันยังดื่ม
การออกกาลังกาย
มีการออกกาลังกาย
ไม่มีการออกกาลังกาย
แหล่งที่มาของอาหารที่รับประทาน
ปรุงประกอบเอง
ซื้อจากร้าน
อื่นๆ ได้แก่ ทั้งปรุงประกอบเอง และซื้อจากร้าน
การรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
วิตามิน เกลือแร่ และไขมัน
ครบ
ไม่ครบ
ไม่ระบุ
สิทธิ์ที่ใช้ในการรักษา
บัตรทอง 30 บาท
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
สิทธิข้าราชการ
ไม่ระบุ
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253
72
3

77.13
21.95
0.91

9
7
24
1
26
85
97
5

2.74
2.13
7.32
0.30
7.93
25.91
29.57
1.52

288
29
11

87.80
8.85
3.35

230
76
22

70.12
23.17
6.71

286
42

87.20
12.80

255
37
36

77.74
11.28
10.98

260
45
23

79.27
13.72
7.01

114
23
40
150
1

34.76
7.01
12.20
45.73
0.30
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ข้อมูลภาวะสุขภาพ

จานวน

การดาเนินการเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย
โรงพยาบาลของรัฐ
โรงพยาบาลเอกชน
รพ.สต.
คลินิกเอกชน
ซื้อยามารับประทาน
ไม่ระบุ
การตรวจสุขภาพฟัน
ไม่เคย
เคย
ไม่ระบุ
การตรวจวัดสายตา
ไม่เคย
เคย
ไม่ระบุ

310
1
3
5
6
3

ร้อยละ
94.51
0.30
0.92
1.52
1.83
0.92

131
195
2

39.94
59.45
0.61

144
182
2

43.90
55.49
0.61

2. ระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตาบลแสนสุข
สถานที่ในการรักษาพยาบาลแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ หมู่ 2 11 17 19 อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลค่ายสรรพ
สิทธิประสงค์ และส่วนหมู่บ้านอื่นๆ อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก่อ ซึ่งมีบริการหมอ
ครอบครัว และมีแพทย์แผนปัจจุบันมาลงพื้นที่ให้บริการเป็นประจา มีทีมที่ทาหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพได้แก่ เจ้ าหน้าที่
โรงพยาบาลทั้งสองแห่ง อาสาสมัครสาธารณสุข และนักบริบาล ได้ลงพื้นที่ให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียง เด็กอ่อน ผู้สูงอายุเป็น
ประจา ซึ่งถือว่ามีการดาเนินงานครอบคลุมในทุกพื้นที่และกลุ่มวัย นอกเหนือจากนั้นทางเทศบาลตาบลแสนสุขได้สร้างเครื่อง
ออกกาลังกายในแต่ละหมู่บ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายให้กับประชาชน
กิจกรรมการส่งเสริมและดูแลสุขภาพทางหน่วยงานดูแลสุขภาพได้มีการจัดกิจกรรมตามช่วงวัย ได้แก่
- วัยเด็ก มีการประเมินพัฒนาการตามเกณฑ์ชองอายุเด็ก จะมีการเยี่ยมบ้านตามความเหมาะสม
- วัยเรียน มีการบริการอนามัยโรงเรียน ฉีดวัคซีน ตรวจช่องปาก ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
- วัยทางาน มีการคัดกรองภาวะสุขภาพ หาโรคเรื้อรัง โครงการวิจัย การเลิกบุหรี่ในประชาชน
- วัยผู้สูงอายุ มีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ กลุ่มที่มี ภาวะพึ่งพิง ติดเตียง การจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
ร่วมกับเทศบาลตาบลแสนสุข มีการประเมินภาวะสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุทุกปี
รายละเอียดระบบการดาเนินงานด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในตาบลแสนสุข แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระบบการดาเนินงานด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในตาบลแสนสุข
หน่วยงาน
บทบาทหน้าที่ในการดาเนินการ
เทศบาลตาบลแสนสุข
1. จัดระบบสวัสดิการสาหรับเด็กแรกเกิด
2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ
3. การสนับสนุนและจัดสถานที่ออกกาลังกาย
4. สนับสนุนโครงการสาหรับผู้สูงอายุ
โรงพยาบาลค่ า ยสรรพสิ ท ธิ์ 1. ตรวจรักษาประชาชนที่ป่วยเป็นโรคต่างๆ
ประสงค์
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ทุกช่วงวัย
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ 3. มีบุคลากร (อาสาสมัครสาธารณสุข)และนักบริบาลสาหรับการลงพื้นที่ดูแลสุขภาพ
ตาบลก่อ
ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงาน
ชมรมผู้สูงอายุ

บทบาทหน้าที่ในการดาเนินการ
1. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุในวันสาคัญต่างๆ
2. จัดสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ
3. การลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุ

ซึ่งจากข้อมูลจะพบว่าในตาบลแสนสุขมีระบบการดูแลสุขภาพครอบคลุมในทุกพื้นที่และทุกกลุ่มวัย แต่อย่างไรก็ตาม
ยังพบว่าการดาเนินกิจกรรมยังขาดการเชื่อมโยงกิจกรรมของทุกกลุ่มวัยเพื่อการพัฒนาในด้านสุขภาพทางด้านจิตใจและสังคม
3. ข้อเสนอแนวทางในการดาเนินการเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในด้านสุขภาพที่เหมาะสมสาหรับชุมชนเมือง
จากการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง มีข้อเสนอในการดาเนินการในการเตรียมการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
ของตาบลแสนสุข ได้แก่ การจัดให้มีกิจกรรมการออกกาลังกายที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง การจัดให้มีผู้ดูแลสูงอายุไม่ให้เกิด
ความว้าเหว่เดียวดายอยู่คนเดียว เนื่องจากสภาพของสั งคมเป็นลักษณะเมืองการอยู่อาศัยแบบบ้านเดี่ยว และขาดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างช่วงวัย การจัดบ้านพักคนชรามีบริการทุกอย่างเช่น อาหาร การแพทย์ รวมถึงตั้งองค์กรผู้สูงอายุดูแล
รักษาพยาบาล กรณีที่ผู้สูงอายุมีอาการเจ็บป่วย
และข้อมูลจากการทาการสนทนากลุ่ม(Focus group) พบว่า ประชาชนอยากให้มีการจัดสถานที่สาหรับผู้สูงอายุให้มี
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าและเพื่อการเสริมสร้าง
สุขภาพกาย เนื่องจากสภาพสังคมที่เป็นลักษณะสังคมที่ต่างคนต่างอยู่ ยังการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์น้อย
ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเกิดปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจในอนาคต จึงมีข้อเสนอแนะแนวทางในการดาเนินการเพื่อ
รองรับสังคมสูงวัยของตาบลแสนสุข ให้มีสถานที่หรือศูนย์ในการพบปะและทากิจกรรมร่วมกันสาหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว
และผู้สูงอายุที่ติดสังคม ซึ่งเป็นการดาเนินการโดยคนในชุมชน และมีนักบริบาลเป็นแกนหลักในการดาเนินการ
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาพบว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นข้าราชการ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากเงินเดือนและค่าจ้าง
ทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่ตาบลแสนสุขเป็น ที่ตั้งของสถานที่ราชการหลายแห่ ง เช่น มณฑลทหารบกที่ 22 โรงพยาบาลค่าย
สรรพสิทธิ์ประสงค์ โรงเรียนลือคาหาญ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ และจากการศึกษาภาวะ
สุ ข ภาพพบว่ า โรคประจ าตั ว ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ โรคความดั น โลหิ ต สู ง รองลงมาคื อ โรคเบาหวาน ซึ่ งสอดคล้ อ ง กั บ ข้ อ มู ล
จากโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตาบลก่อที่มีข้อมูลผู้ป่วยในพื้นที่ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิต สูงและโรคเบาหวาน
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก่อ, 2562) ในเรื่องการดูแลสุภาพประชาชนส่วนใหญ่ไม่เคยสูบบุหรี่และดื่มสุรา มีการออก
กาลังกายเป็นประจา อีกทั้งยังมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เป็นไปตามหลักโภชนาการ จากการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีอาชีพเป็นข้าราชการ ดังนั้นการดูแลสุขภาพจึงมีการดูแลสุขภาพตามสิทธิ์ที่ตนได้รับ อย่างไรก็ตามข้อมูลจากทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลก่อ พบว่า ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก่อ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่
เป็ น ประจ า และยั ง มี ก ารให้ บ ริ ก ารในส่ ว นของคลิ นิ ก หมอครอบครั ว เพื่ อ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยในต าบลอย่ า งใกล้ ชิ ด ในส่ ว น
ของโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ได้มีการจัดการให้การบริการและดูแลสุขภาพคนตามช่วงวัยในทุกวัยอีกด้วย ซึ่งถือเป็น
จุดเด่นในชุมชนแสนสุขในทางด้านสุขภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของกิตติศักดิ์ ไกรจันทร์)2555) ทีศ่ ึกษาการสร้าง
พื้นที่ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เมือง ชุมชนสามัคคี ต มหาสารคาม.เมือง จ.ตลาด อ. ซึ่งพบว่า พื้นที่
ของชุมชนมีความพร้อมในเรื่องระบบสาธารณูปโภคปัจจัยพื้นฐาน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี เป็นแหล่งรวมของ
สิ่งอานายความสะดวกจึงไม่มีปัญหาในการดาเนินชีวิตมากนัก ผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามบริบท
ของครอบครัว กลุ่มองค์กรในชุมชนมีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม อสมมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรม .
ของศูนย์แพทย์ องค์กรภาคการศึกษาและภาครัฐเห็นความสาคัญของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตาบลแสนสุข มีการจัดสวัสดิการในการดูแลจากทั้งในส่วนของเทศบาล
ตาบลแสนสุขรวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์และสถานที่ในการออกกาลังกาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรม
ส าหรั บ วั ย ผู้ สู งอายุ โดยงบประมาณส่ ว นหนึ่ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ ในส่ ว นของ
สถานบริการสุขภาพในพื้นที่มีถึง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก่อ
ซึ่ งในการดู แ ลและรั ก ษาประชาชนในพื้ น ที่ ไ ด้ ค รอบคลุ ม ในทุ ก หลั งคาเรื อ น และยั งมี บุ ค ลากรดู แ ลสุ ข ภาพ อาสาสมัคร)
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
และนักบริบาลสาหรับการลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชา ชนในพื้นที่ รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง(สาธารณสุขอีกด้วย ในพื้นที่ยังมีชมรม
ผู้สูงอายุที่จัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ ซึ่งถือว่าในพื้นที่ตาบลแสนสุขมีระบบการดูแล
สุขภาพที่ครบถ้วน แต่จากการสนทนากลุ่มพบว่าผู้สูงอายุยังต้องการให้คนในครอบครัวเป็นผู้ ที่ทาหน้าที่หลักในการดูแล
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการสังเคราะห์ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่พบว่าระบบการดูแลผู้สูงอายุพบว่า ผู้มีบทบาทสาคัญในการ
ดู แ ลผู้ สูงอายุยั งคงเป็ นครอบครัว โดยผู้ ดูแ ลร้อ ยละ 81.2 เป็ น บุ ต รหลาน และญาติ (สั ม ฤทธิ์ ศรี ธ ารงสวั สดิ์, 2553) ซึ่ ง
จากการศึกษาของ ชวลิต สวัสดิ์ผลและคณะ (2560) ได้ให้ข้อเสนอแนวทางในการดูแล คือ การเพิ่มศักยภาพด้านการดูแล และ
การเตรียม ความพร้อมให้กับผู้ดูแลวงในและวงนอกที่เป็นเครือญาติ และครัวเรือนแนบชิด เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือกัน
เป็นสิ่งจาเป็น และควรพัฒนากลไกในรูปคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงในชุมชนท้องถิ่นร่วม กับหน่วยงานภาคี
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากชุมชน
จากการสอบถามข้อคิดเห็นและการระดมข้อเสนอแนะในการจัดการดูแลสุขภาพเพื่อการเตรียมการรองรับสังคม
สูงวัยในพื้นที่พบว่าประชาชนในพื้นที่เขตเมืองมีข้อเสนอให้ มีสถานที่หรือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ สาหรับ
การพบปะและทากิจกรรมร่วมกันสาหรับผู้สงู อายุที่อยู่คนเดียวและผูส้ ูงอายุที่ติดสังคม เพื่อสร้างให้มีกิจกรรมร่วมกันได้พักผ่อน
หย่อนใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าและเพื่อการเสริมสร้างสุขภาพกาย สาหรับวัยต่างๆและ
วัยผู้สูงอายุ โดยบุคลากรในทีมสุขภาพ ตลอดจนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อการเตรียมพร้อมบุคคล
ที่เข้าสู่วัยสูงอายุทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งจากการศึกษาที่เกี่ยวข้องของ (2557 ,นงนุช แย้มวงษ์)ปนัดดา พาลี
(2552)
ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนบ้านโนนคูณและบ้านโนนคา ตาบลโนนค้อ
อาเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเน้นในเรื่องการให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอาชีพ และกิตติศักดิ์
ไกรจันทร์)2555) ได้ศึกษาการสร้างพื้นที่ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เมือง ชุมชนสามัคคี ต.ตลาด อ.
เมือง จ.มหาสารคาม โดยพบว่าพื้นที่ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เมืองจะมีความพร้อมในด้านพื้นฐาน
ของระบบสาธารณูปโภคและเศรษฐกิ จ ผู้ สู งอายุ มี ค วามสามารถในการดู แลสุ ข ภาพตนเองได้ต ามบริบ ทของครอบครัว
การจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนจึงต้องมีภาคีเครือข่ายในการช่ วยดูแล ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา
ตาบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เน้นการรูปแบบการดูแล
แบบเชิงรุก การมีภาคีเครือข่ายทีเ่ ป็นคนในพื้นที่ จะส่งผลให้การดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชนเป็นไปอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง (รวีวรรณ ตันสุวัฒน์2560 , ) ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสาหรับผูส้ งู อายุจะต้องพิจารณาในเรือ่ งของกิจกรรม
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และสามารถสร้างความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเทศบาลตาบลแสนสุข และผู้นา
หมู่บ้าน ทีมวิจัยชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตาบลแสนสุข ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ
ขอขอบพระคุณ ที่ปรึกษาโครงการและแหล่งทุ นวิจัยจากสานักงานส่งเสริมการวิจัย คณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนาตลอดระยะเวลาในการทาวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง
เอกสารอ้างอิง
กิตติศักดิ์ ไกรจันทร์. (2555) . รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาทางเทคโนโลยี สังคมผู้สูงอายุ และการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของการสร้างพื้นที่ต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เมือง ชุมชนสามัคคี
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชวลิต สวัสดิ์ผลและคณะ. (2560). การดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย. วารสาร
สันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ: 387-405
นงนุ ช แย้ ม วงษ์ . (2557). คุ ณ ภาพชี วิ ต และความสามารถในการท า กิ จ วั ต ร ประจ า วั น ของผู้ สู งอายุ ที่ ม ารั บ บริ ก ารใน
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ. Journal of Medicine and Health Sciences .Vol.21(1).: 37-44
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ปนัดดา พาลี. (2552) . รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์โครงการกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีส่วน
ร่ ว มในชุ ม ชนบ้า นโนนคู ณและบ้า นโนนค า ต าบลโนนค้ อ อ าเภอโนนคูณ จั งหวั ด ศรี สะเกษ. ส านั ก งานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
รวี ว รรณ ตั น สุ วั ฒ น์ . (2560). การพั ฒ นางานการดู แ ลผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน : กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนต าบลเขาทอง. วารสาร
พยาบาลศาสตร์. 35 (4): 11-20.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลก่อ.(2562). ข้อมูลผู้สูงอายุ.
วรเวศม์ สุวรรณระดา. (2560) . สังคมสูงวัย & วิกฤติสโลว์ไลฟ์. นิตยสาร WAY. [อินเตอร์เนท]. เข้าถึงเมื่อ 28 เมษายน 2561.
เข้าถึงได้จาก: http://www.waymagazine.org/catagory/people-catagory/interview/
สัมฤทธิ์ ศรีธารงสวัสดิ์ และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ. (2553). รายงาน การสังเคราะห์ระบบการดูแลผูส้ ูงอายุ ในระยะยาว
สาหรับประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัท ที คิว พี จากัด: กรุงเทพมหานคร
อนันต์ อนันตกูล. (มปป) . สังคมสูงวัย…ความท้าทายประเทศไทย. สานักงานราชบัณฑิตยสภา.[อินเตอร์เนท]. เข้าถึงเมื่อ 28
เมษายน 2561. เข้าถึงได้จาก: http://www.royin.go.th/?p=17718
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมรองรับ
สังคมสูงวัยในจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานด้านสังคมสูงวัยของหน่วยงานใน
จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 11 แห่ง สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้างใช้สถิติจานวน และการวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษา พบว่า หน่วยงานมีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานเองโดยมีการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและมีแผนปฏิบัติ การที่มีขั้นตอน มีเป้าหมายในการปฏิบัติชัดเจน จานวน 7 แห่ง มี 2
หน่วยงานที่ไม่มีระบบหรือระบบไม่ชัดเจนแต่มีกลไกรองรับการทางาน มีระบบแต่ไม่มีกลไกในรองรับในระดับอาเภอ ตาบล
และหมู่บ้านจานวน 1 แห่ง ไม่มีระบบและกลไก จานวน 1 แห่ง โดยภาพรวมยังไม่มีหน่วยงานใดที่เตรียมความพร้อมสาหรับ
รองรับสังคมสูงวัย มีเพียงการดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ ควรมีการบูรณาการระบบและกลไกการดาเนินงานของภาคีเครือข่ายด้านการเตรียมความพร้อมรองรับ
สังคมสูงวัยของจังหวัดโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
คาสาคัญ : ระบบและกลไก สังคมสูงวัย จังหวัดอุบลราชธานี

Systems and mechanisms for supporting Aging society, Ubon Ratchathani, Province
Kitti Laosupap1 Taksin Pimpak1 Thanomsakboonsu 2 Wirote Semrum 3
Aree Butsorn 1 and Weerawat Phankrut1
1College of Medicine and Public Health.
2 Sirindhorn College of Public Health Ubon Ratchathani.
3 Ubon Ratchathani Provincial Health Office
4 Department of Epidemiology Faculty of Public Health, Mahidol University
*E-mail : Krittamath2013@gmail.com

Abstract
This cross-sectional descriptive research aims to study the system and mechanism for the aging
society in Ubon Ratchathani Province. The sample group is the head of the department or the responsible
person in aging society work, number 11, derived by purposive sampling. Data are collected by semistructured interview form. And content analysis in data analysis
The study found that the organization has a clear system and mechanism to operate according
to the mission of itself, by creating a strategic plan and an action plan with steps. There are 7 clear targets
in operation. There are 2 units that do not have a system or system that is not clear but has a mechanism
to support work. 1 unit has a system but no mechanism to support at the district level and village, and 1
unit no system and mechanism. Overall, there is no organization that prepares to support the aging
society. Only the operation of the main mission of them.
Keywords: System and Mechanism, Aging Society, Ubon Ratchathani Province
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บทนา
ปัจจุบันทั่วโลกกลายเป็นสังคมสูงวัยแล้วโดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 12 ภูมิภาคอาเซียนร้อยละ 9 ส่วนใน
ประเทศไทยร้ อ ยละ 16 เป็ น อั น ดั บ 2 ของกลุ่ ม อาเซี ย น โดยไทยได้ เ ข้ า สู่ ก ารเป็ น สั งคมสู ง วั ย (Aged Society) ตั้ งแต่ ปี
พ.ศ. 2548 และคาดว่าจะเป็น “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 และเป็น “สังคมสูง
วัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ภายในปี พ.ศ. 2578 โดยประมาณการว่า จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
30 ของจานวนประชากรทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนระดับที่รวดเร็วมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ (อนันต์ อนันตกูล,
ม.ป.ป.) สังคมสูงวัยมี 3 ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยทางานลดลง และเด็กเกิดใหม่มีแนวโน้มลดลง
ผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือ เมื่อเด็กเกิดน้อยทาให้กาลั งแรงงานลดลง(วรเวศม์ สุวรรณระดา, 2559) วัยแรงงานลดลงและ
ส่วนหนึ่งยังต้องออกไปดูแลผู้สูงอายุ ปัญหาสาคัญของสังคมสูงวัยเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจ อาทิเช่น การขาดแคลนแรงงาน
การไม่ปรับตัวของภาคธุรกิจ การขาดระบบการออมที่ดี เป็นต้น (วรเวศม์ สุวรรณระดา, 2556) นอกจากนั้นปัญหาผลกระทบ
จากสังคมสูงวัยด้านสุขภาพ ทั้งร่างกายที่เสื่อมถอย จิตใจที่เริ่มมีภาวะซึมเศร้า สิ่งแวดล้อมมีปัญหามากขึ้น สังคมที่ปลอดภัย
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ(อรวรรณ น้อยวัฒน์, ม.ป.ป.) เป็นความท้าทายของประเทศไทยและหน่วยงานต่าง ๆในพื้นที่
ที่ต้องดาเนินการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย
อุ บ ลราชธานี เป็ น จั งหวั ด ขนาดใหญ่ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ซึ่ งตั้ งอยู่ ท างตะวั น ออกสุ ด ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย มีประชากร 1,869,633 ล้านคน (“จานวนประชากรแยกรายอายุ ”, 2562)
ถือว่าก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วโดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 13.10 ซึ่งหากสูงกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด
จะถือว่าก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (ปรีชา นวลเป็นใย, ม.ป.ป.) ซึ่งจะส่งผลกระทบดังที่กล่าวแล้ว หน่วยงานในจังหวัดทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ทีมวิจัยจึงสนใจจะศึกษาระบบและกลไก (บุรินทร์
รุจจนพันธุ,์ ม.ป.ป.) ของหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานีว่ามีความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยหรือไม่เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนาระบบและกลไกของการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยต่อไป
วิธีการ
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional descriptive Research) ครั้งนี้ มีการสัมภาษณ์ผู้แทนของ
หน่วยงานถึงการระบบการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย ได้แก่ มีการกาหนดขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน (Definable: D)
สามารถทาซ้าได้ (Repeatable: R) วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้ (Measurable: R) และคาดหวังผลในอนาคตได้
(Predictable: P) รวมทั้งหน่วยงานมีกลไกเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมการรองรับสังคมสูงวัย โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการ
จัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ งานด้านการ
รองรับสังคมสูงวัยของหน่วยงานในจังหวัด อุบลราชธานี หน่วยงานละ 1 คน จานวน 11 แห่ง สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างใช้สถิติจานวน และการวิเคราะห์เนื้อหาในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1. ผลการประเมินระบบและกลไกของหน่วยงานในจังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงาน

การวางแผน

1.ศูนย์อนามัยที่
10 อุบลราชธานี

-มีแผน
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานปี
2559-2563
-มีแผนการดูแล
แยกตามกลุ่มวัย

การปฏิบัติ

การประเมินผล

มีการปฏิบตั ิตาม มีการติดตาม
ประเมินผลทั้งส่วน
แผน
ที่ดาเนินการเอง
และติดตามนิเทศ
งานจังหวัดที่
รับผิดชอบ
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แนวปฏิบัติ

สรุป

มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานและ
มีการปรับปรุง
แนวทางให้ดี
ขึ้น

มีระบบและกลไก
คือ มีผู้รับผิดชอบ
งานชัดเจน มีการ
ติดตามนิเทศและมี
ผู้แทนเป็น
คณะกรรมการร่วม 4
กระทรวง
ประกอบด้วย

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
หน่วยงาน

การวางแผน

การปฏิบัติ

การประเมินผล

แนวปฏิบัติ

-งบประมาณปี
2562 สาหรับ
เตรียมความ
พร้อมของวัย
45-50 ปีก่อน
เป็นผู้สูงอายุ

สรุป
กระทรวงมหาดไทย
ศึกษาธิการ พัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์และ
กระทรวงสาธารณสุข

-มีแผนเสมอภาค
เพื่อรองรับสังคม
ผู้สูงอายุ
โดยเฉพาะ
นามาใช้กับกลุ่ม
พึ่งพิงโดยเฉพาะ
2.สานักงาน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) เขต 10
อุบลราชธานี

มีแผน
มีการปฏิบตั ิตาม มีการติดตาม
ยุทธศาสตร์และ แผน
ประเมินผลจังหวัด
แผนการส่งเสริม
ในเขตรับผิดชอบ
กองทุน Long
term care และ
กองทุนตาบล

มีแนวทางการ
ปฏิบัติงาน มี
คู่มือการ
ปฏิบัติงาน

มีระบบและกลไกคือ
กรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
พื้นที่และ
คณะกรรมการ
กองทุน Long Term
Care

3.เขตสุขภาพเพื่อ มีแผน
มีการปฏิบตั ิตาม มีการติดตาม
แนวทางการ
ประชาชนเขต
ประเมินผล
ปฏิบัติงานไม่
ยุทธศาสตร์ 4 ปี แผน
พื้นที่ (กขป.10)
ประเด็นคานงัด 4 ชัดเจน
ประเด็น คือ
สิ่งแวดล้อม
อุบัติเหตุ เกษตร
อินทรีย์และอาหาร
ปลอดภัย และ
พัฒนาการเด็ก

ไม่มรี ะบบแต่มีกลไก
การปฏิบัติงานโดยมี
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ 4
ประเด็นคานงัด

4.สาขาสมาคม
มีแผนติดตาม
สภาผู้สูงอายุแห่ง เยีย่ มชมรม
ประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภ์
ประจาจังหวัด
อุบลราชธานี

มีการปฏิบตั ิตาม มีการติดตาม
แนวทางการ
แผนแต่ไม่
ประเมินผลแต่ยังไม่ ปฏิบัติงานไม่
สม่าเสมอ
ครอบคลุมตาม
ชัดเจน
เป้าหมาย

ไม่มรี ะบบและกลไก
การดาเนินงานที่
ชัดเจน

5.ชมรมผูส้ ูงอายุ
จังหวัด
อุบลราชธานี

มีการปฏิบตั ิคือ
รับนโยบายจาก
สภาสาขามา
ปฏิบัติ

ไม่มรี ะบบแต่มีกลไก
การทางานคือ
คณะกรรมการชมรม

ไม่มีแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ

มีการติดตาม
ประเมินผลการจัด
กิจกรรมชมรม
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มีแนวทางการ
ปฏิบัติงานบาง
งาน

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หน่วยงาน

การวางแผน

การปฏิบัติ

การประเมินผล

แนวปฏิบัติ

สรุป

มีการปฏิบตั ิตาม มีการติดตาม
แผน
ประเมินผลระดับ
อาเภอ ตาบล มี
การนิเทศงานโดย
ผู้รับผิดชอบระดับ
จังหวัด

มีแนวทางการ
ปฏิบัติงาน

มีระบบและกลไกคือ
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
สสจ.มีผรู้ ับผิดชอบ
งาน ชมรมผู้สูงอายุ
มีผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมวัดส่งเสริม
สุขภาพ

6.สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
อุบลราชธานี

มีแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนการดูแล
ผู้สูงอายุโดยใช้
การประเมิน
ADL

7.สานักงาน
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนุษย์
อุบลราชธานี

มีแผน
มีการปฏิบตั ิตาม มีการติดตาม
ยุทธศาสตร์
แผน
ประเมินผล
ผู้สูงอายุและการ
เตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่
วัยสูงอายุ

มีแนวทางการ
ปฏิบัติงาน

มีระบบแต่ไม่มีกลไก
ระดับตาบล หมู่บ้าน
ในการประสาน

8.สานักงาน
แรงงานจังหวัด
อุบลราชธานี

มีแผนการจัดหา อยู่ระหว่างเริ่ม
งานให้ผู้สูงอายุ ดาเนินการ

มีแนวทางการ
ปฏิบัติงาน

มีระบบและกลไกคือ
อาสาสมัครแรงงาน
(อสร.)

9.สานักงาน
ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
จังหวัด
อุบลราชธานี

มีแผนสนับสนุน มีการปฏิบตั ิงาน มีการติดตาม
ให้ท้องถิ่นดูแลผู้ ตามแผน
ประเมินผล ตรวจ
สูงวัย
ประสิทธิภาพของ
อปท. LPA และ
เรื่องผู้สูงอายุ

มีการปรับปรุง
แนวทางการ
ปฏิบัติงาน

มีระบบและกลไก
โดยมีการตรวจ
ประเมินแบบไขว้
อาเภอ

10. ศูนย์
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอาเภอ
เมืองอุบลราชธานี

- ไม่มีแผนงาน
สาหรับผู้สูงอายุ
โดยตรง
(ผสมผสาน)
- ส่งเสริมการ
อ่านทุกกลุ่มวัย

การศึกษา
11. องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัด
อุบลราชธานี

-มีแผน
ยุทธศาสตร์การ
ดูแลผูส้ ูงอายุทั้ง
กลุ่มติดบ้านติด
เตียงและติด
สังคม

มีการติดตาม
ประเมินผล

- จัดสรร
- จัดประชุมติดตาม มีการประชุม
งบดาเนินการลง ทุกเดือน
ทบทวนแก้ไข
ทุกพื้นที่ 550/
ปีละ 1 ครั้ง
สรุ
ป
ผลงานทุ
ก
3
หัว
เดือน
-จัดอบรมเป็น
- ติดตาม
ระยะ
ประเมินผลเฉพาะ
กิจ ปีละ 2 ครั้ง

- มีระบบและกลไก
พัฒนาทักษะชีวิต

- จัดสรร
งบประมาณใน
การฝึกอบรม
Care Givers
และ Care
Managers

- มีระบบและกลไก
ในรูปแบบ
คณะกรรมการ
ร่วมกับชุมชนที่
รับผิดชอบ

-จัดอบรมเป็น
ระยะ

- จัดประชุมติดตาม มีการประชุม
ทุกเดือน
ทบทวนแก้ไข
ปีละ 1 ครั้ง
- สรุปผลงานทุก 3
เดือน
- ติดตาม
ประเมินผลเฉพาะ
กิจ ปีละ 2 ครั้ง
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-การจัดการหลักสูตร
ตามอัธยาศัย

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
จากตารางที่ 1 พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมรองรับสังคมสูงวัยที่ให้สัมภาษณ์ประกอบด้วยหน่วยงาน
ระดับเขตที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี สานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตพื้นที่ (กขป.10) หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด
ประกอบด้วย 6 หน่วยงาน คือ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
อุบลราชธานี สานักงานแรงงานจัง หวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และสานักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาคเอกชน 2 แห่ง คือ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ ประจาจังหวัดอุบลราชธานี และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยงานที่มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการดาเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานเองมีจานวน 7 หน่วยงาน ใน
จานวนนี้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานจานวน 6 แห่งและมีแผนปฏิบัติการที่มีขั้นตอน เป้าหมายในการปฏิบัติ
ชัดเจน มี 2 หน่วยงานที่ไม่มีระบบหรือยังไม่ชัดเจนแต่มีกลไกรองรับการทางาน มีระบบแต่ไม่มีกลไกในระดับอาเภอ ตาบล
และหมู่บ้านเพื่อรองรับการดาเนินงาน 1 แห่ง ไม่มีระบบและกลไก จานวน 1 แห่ง การมีระบบและกลไกที่ดีจะทาให้หน่วยงาน
สามารถดาเนินงานและมีการพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ
ตารางที่ 2 ปัจจัยแห่งความสาเร็จและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน
หน่วยงาน
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อาเภอเมืองอุบลราชธานี
การศึกษา
สานักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระ
ราชูปถัมภ์ ประจาจังหวัดอุบลราชธานี

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ/ข้อเสนอแนะ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นตัวหลักสาคัญในการทางานระดับตาบล
ต้องมีการร่วมกันทุกภาคส่วนเป็นหนึ่งเดียว

ต้องสร้างสังคมเอื้ออาทร การดูแลผู้สูงอายุ
ต้องมีการประชุมติดตามทุกเดือน
คณะกรรมการควรมาจากทุกภาคส่วน
ท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญ
จากตารางที่ 2 พบว่า ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบและกลไกต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการและมีการดาเนินงานและติดตามอย่างต่อเนื่อง
ผลการสัมภาษณ์หัวหน้าหน่วยงานและผู้รับผิดชอบงานที่เป็นตัวแทนหน่วยงานพบว่า ส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของ
ของการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเพียงว่าจะต้องเตรียมคนที่มีอายุ 45-59 ปีเพื่อให้พร้อมก่อนเป็นผู้สูงอายุและเตรียม
ผู้สูงอายุในมิติต่างๆ เช่น ร่างกาย จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
สรุปและอภิปรายผล
เมื่อใช้เกณฑ์ 4 ด้าน คือมีการกาหนดขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน (Definable: D) สามารถทาซ้าได้ (Repeatable:
R) วัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพได้ (Measurable: R) และคาดหวังผลในอนาคตได้ (Predictable: P) และใช้เกณฑ์การมี
กลไก คือมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงานในการประเมินความมีระบบและ
กลไก(เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 2561-2562, ม.ป.ป.) ซึ่งความพร้อมของสังคมสูงวัยใช้เกณฑ์ 5 มิติ คือ พร้อมด้านสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต สังคม สิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมของหน่วยงานทั้งหมด มีระบบและกลไก
เพื่อการดาเนินงานตามพันธกิจของตนเองจานวน 7 หน่วยงานอย่างไรก็ตาม พบว่าแต่ละหน่วยงานไม่ มีระบบและกลไก
ที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย รวมทั้งยังไม่มีการบูรณาการงานหรือตั้งเป้าหมายร่วมกันกับภาคีเครือข่าย
มีเพียงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสุขภาพกาย จิตใจ ที่มีแนวทางที่ชัดเจน ส่วนมิติด้าน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจยังไม่มี
ผลการดาเนินงานเป็นรูปธรรม
เนื่องจากหน่วยงานส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของสังคมสูงวัยในมุมองที่แคบคือ หมายถึง สังคมของผู้สูงอายุ
แต่สังคมสูงวัยจะสามารถบ่งบอกได้ถึงลักษณะของสังคมโดยรวมที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุและคาว่าสูงวัยยังสื่อถึงความเป็นพลวัต
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ของสังคม แนวคิดเป็นเรื่องสาคัญในการสื่อสารให้คนเข้าใจถึงสถานการณ์ปัญหา เพราะถ้าสื่อความหมายไม่แม่นยา จับหลัก
ไม่มั่นจะแก้ปัญหาไม่ตรงเป้า ประเด็นสาคัญคือ สถานการณ์สังคมสูงวัยนั้นไม่ได้หยุดอยู่กับที่ แต่จะยิ่งมีคนสูงวัยเพิ่มขึ้น
ไปเรื่อยๆ ภาษาอังกฤษจึงใช้คาว่าว่า ‘aging society’ คือจะสูงวัยไปเรื่อยๆ เป็นปัญหาปลายเปิด ไม่ได้สุดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง
(วรเวศม์ สุวรรณระดา, 2559)
จังหวัดอุบลราชธานีมีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ด้านผู้สูงอายุซึ่งประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้านสังคมและวัฒนธรรมเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนระดับจังหวัด
ทั้งหมด 22 หน่วยงานรวมทั้งตัวแทนของมหาวิทยาลัยและผู้จัดการมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี(สานักพัฒนาสังคม
และความมั่น คงของมนุ ษ ย์จั งหวัด , 2561) หากมี ก ารใช้ ค ณะกรรมชุ ดดั งกล่า วการเตรียมความพร้อ มรองรับ สังคมสูงวัย
จะไม่ต้องมีการจัดตั้งกลไกใหม่ขึ้นมารับผิดชอบเพียงแต่มีการปรับบทบาทให้เตรียมความพร้อมทั้ง 5 มิติทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ รวมทั้งการปรับแนวคิดเรื่องนิยามของสังคมสูงวัยให้กว้างขึ้น
ควรมีการทบทวนระบบและกลไกการดาเนินงานเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในจังหวัดอุบลราชธานี
โดยปรับแนวคิดให้กว้างขึ้นและตรงกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและควรมีการมีการกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องดังกล่าว
พร้อมทั้งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมโดยมีการวางระบบและกลไกกลางให้กับทีมงานของจังหวัดเพื่อให้สามารถดาเนินการตาม
ขั้นตอน ทาซ้าได้หากมีการปรับเปลี่ยนกลไก
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมเตรียมพร้อมของประชาชนก่อนเข้าสู่วัย
สูงอายุในตาบลบุ่งหวาย อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยนี้ถูกออกแบบขึ้นโดยมุ่งเน้นการศึกษาสถานการณ์
และปัญหาของชุมชน ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ในบุ่งหวาย
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตาบล ถูกสร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานวิจัย
วิธีการวิจัยที่ใช้ ได้แก่ การสัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่มย่อย โดยผู้เข้าร่วมในการวิจัยนี้ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง
พิจารณาตามความสะดวก (Convenience sampling) ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งหวาย
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตาบล ผู้นาชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ และ
ประชาชนผู้สนใจ
ผลการวิจัยพบว่า ตาบลบุ่งหวายเป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร รับจ้าง
และอาชีพอิสระ กิจกรรมเพื่อการเตรียมความพร้อมสาหรับสังคมสูงวัยที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและทุนเดิมของพื้นที่มี
2 แนวทาง ได้แก่ 1) การเตรียมความพร้อมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีที่พักอาศัยที่ปลอดภัย โดยการสนับสนุนให้เกิด
ช่างชุมชนขึ้นในพื้นที่ 2) การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ โดยการออมเงินเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของทุกช่วงวัยและการ
เตรียมความพร้อมโดยการออมด้วยต้นไม้เพื่อเป็นทรัพย์สินในอนาคต
การวิจัยนี้เสนอแนะ ภาครัฐ ควรมีกิจกรรมรองรับผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายการออมเงิน ให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ การวางแผนการเงิ น เพื่ อ การเกษี ย ณอายุ และจั ด หาอาชี พ ที่ เ หมาะสมส าหรั บ ผู้สู ง อายุ นอกจากนี้ การพั ฒ นา
แนวทางการดูแลสุขภาพผู้ สูงอายุ และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่พักอาศัยให้ปลอดภัยสาหรับการใช้ชีวิตของผู้สูงเป็นสิ่ งที่
จาเป็นเช่นกัน
คาสาคัญ :การเตรียมความพร้อม สังคมผู้สูงอายุ ตาบลบุ่งหวาย

A Development of Preparation Activities for Aging Society in
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Abstract
The participatory action research (PAR) aimed to develop preparation activities for aging society in
Bungwai Sub-District, Warin Chamrab District, Ubon Ratchathani Province. It was designed by focusing on
community situations and community problems. A collaboration between academic researchers from Ubon
Ratchathani University and local staffs from Bungwai agencies, i.e. Sub-district administration organization,
and sub-district health promoting hospitals was established for research operations. Research methods
included interviews, observations, and focus group discussions. Research participants from a variety of
sectors were selected by using convenience sampling technique; there were such as staffs of Sub-district
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administration organization, staffs of sub-district health promoting hospitals, community leaders, village
health volunteers, senior citizen clubs, and interested people.
Results showed that Bungwai sub-district was considered as a semi-urban community. Most peoples
were agriculturalists, employees, and freelances as careers. The activities prepared for ageing society
consisted of 2 approaches: 1) Environment preparation for safety living of elderly people by supporting
community technicians; 2) Economic preparation for all population by both ways of saving money with the
National Saving Fund for retirement and saving money with economic tree plantations to earn money.
This research suggested that effective activities for ageing society preparation, a money saving
policy, sufficient knowledge regarding money planning for retirement, and appropriate careers for the
elderly should be provided by the government. Developing a guideline for elderly healthcare and improving
safety living environments for the elderly were also required.
Keywords : Preparation, Aging Society, Bungwai Sub-District
บทนา
ประเทศไทยกลายเป็นสังคมสูงวัยมาตั้งแต่ 10 ปีที่ผ่านมาเกือบทุกจังหวัดในแต่ละภูมิภาคของของประเทศเข้าสู่
สังคมสูงวัยแล้วและดัชนีการสูงวัยมากกว่าร้อยละ 60 (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557) โดยประเทศไทย
จัดอยู่ในกลุ่มสังคมสูงวัยของกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ (ปราโมทย์ ปราสาทกุล, 2556) ในปี
2559 มีประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จานวน 11 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งหมด 65.9 ล้านคน
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2552) ซึ่งมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดแต่การ
เปลี่ยนเป็นประชากรสูงวัยของไทยนั้นเกิดขึ้นในระยะเวลาที่สั้นกว่ามากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยพบว่ามีการเพิ่ม
ของประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปจากร้อยละ 7 เป็น ร้อยละ 14 ในเวลาเพียงประมาณ 22 ปี (วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ,
2556) ในขณะที่การเกิดที่ลดลงอย่างมากมีประชากรไทยเพิ่มขึ้นไม่ถึง 6 ล้านคน ใน 20 ปี ที่ผ่านมา สัดส่วนของประชากร
วัยเด็ก (อายุต่ากว่า 15 ปี) ลดต่าลงอย่างมากจากร้อยละ 35 เหลือประมาณร้อยละ 18 ประชากรทั้งหมด มีการคาดประมาณ
ว่าใน พ.ศ. 2562 จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีประชากรสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สูงอายุไทย, 2552) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี 2564 และเป็นสังคมสูงวัยอย่างเต็มที่ ในปี 2574
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2560)
ตาบลบุ่งหวาย อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหนึ่งในตาบลที่มีการเปลี่ย นแปลงทางโครงสร้ า ง
ของชุมชนจากชุมชนชนบทเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทแล้ว ทาให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีมากขึ้น เนื่องจากการเข้าถึง
ระบบริการสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน 2 แห่ง ในเขตพื้นที่ตาบลบุ่งหวาย (จานวน
20 หมู่บ้าน) ทาให้ประชาชนมีอายุที่ยาวนานมากขึ้น แต่สภาพความเป็นชุมชนเมืองที่มากขึ้นส่งผลให้ครอบครัวมีขนาดที่เล็ก
ลง อัตราการเกิดที่ลดลง ส่งผลให้ตาบลบุ่งหวายได้เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้ว โดยข้อมูลจากเอกสารสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี
2560 พบว่ามีผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป) จานวน 1,602 คนจากจานวนประชากรทั้งหมดในตาบล 11,670 คน
โดยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ ร้อยละ 13.73 ปี 2560 ที่ผ่านมา ในขณะที่ประชากรวัย แรงงาน (อายุ 15-59 ปี) มีจานวน
8,094 คน (ร้อยละ 61.53) รวมถึงการมีอัตราการเกิดต่าทาให้ประชากรในวัยทางานมีจานวนลดลงซึ่งในอีก 5 ปี ข้างหน้ า
จะมีประชากรในตาบลบุ่งหวาย (อายุระหว่าง 55-59 ในปัจจุบัน) ที่เป็นผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอีก จานวน 680 คน หรือ คิดเป็น
ร้อยละ 5.83 ของประชากรทั้งหมด ทาให้ในปี 2566 สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น และเข้าใกล้สถานการณ์เป็นสังคม
สูงวัยโดยสมบูรณ์ตามแนวโน้มพัฒนาการสังคมวัยผู้สูงอายุของประเทศไทย
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนบุ่งหวายในการรองรับผู้สูงอายุที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจึงเป็นสิ่งสาคัญ
ที่จะต้องมีรูปแบบที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของประชาชนในชุมชนดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งการดาเนินที่ผ่านมา
ของหน่วยงานในเขตพื้นที่ตาบลบุ่งหวายนั้นยัง ไม่ได้หาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมผู้สูงวัย อย่างเป็น
รูปธรรม
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วัตถุประสงค์
เพื่อหาแนวทางพัฒนากิจกรรมเตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตาบลบุ่งหวาย
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
วิธีการวิจัย
รูปแบบการวิจัยและการสุ่มตัวอย่าง
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research: PAR) โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมวิจัย อาจารย์ และชุมชน ในการค้นหาปัญหาตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วย
คนในชุมชนเอง ซึ่งเป็นเชิงคุณภาพที่มุ งเนนศึกษาเฉพาะกรณีตามปรากฏการณที่พบ โดยใชเทคนิคกระบวนการวิจัยแบบ
มีสวนรวมเปนกลไกขับเคลื่อนการทางาน เครื่องมือวิจัยประกอบดวยแบบสัมภาษณ การสังเกต และการสนทนากลุมยอย โดย
เป็นการศึกษาบริบทชุมชน ปัญหาในชุมชน สถานการณ์ในชุมชนผ่านการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มแกนนาในชุมชน โดย
ข้อมูลที่ได้จะนามาวิเคราะห์และนาเสนอแบบพรรณนา สาหรับการสุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นแบบวิธีการสั มภาษณ์ โดยการสุ่ม
ตัวอย่างไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) แบบวิธีที่เรียกว่า การสุ่ มตัวอย่างพิจารณาตามความสะดวก
(Convenience Sampling) (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2538) โดยลักษณะของกลุ่มบุคคลได้มากจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบุ่งหวาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตาบล ผู้นาชุมชน อสม. ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนผู้สนใจ ได้มีโอกาส
เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือการค้นหาข้อมูลจากการวิจัยโดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพในกระบวนการสัมภาษณ์ การจัดสนทนากลุ่ม และ
การระดมความคิดเห็นมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1) เครื่องมือศึกษาบริบทชุมชนและสถานการณ์ชุมชนโดยผ่านเครือ่ งมือการวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
(Participatory Rural Appraisal :PRA) เช่น ผังทรัพยากร โอ่งชีวิต และข้อมูลด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และ สังคม เครื่องมือ
การสารวจชุมชน (Duality of community analysis) มี 2 มิติ คือ 1.การค้นหาปัญหาของชุมชนโดยใช้เครื่องมือต้นไม้ปัญหา
2.การค้นหาทุนของชุมชน โดยใช้แนวคิดทุนทางสังคมของปิแอร์ บูดิเยอร์ (Pierre Bourdieu) แบ่งออกเป็น 5 ทุน ได้แก่
ทุนเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม/ทุนความรู้ ทุนทางสังคม ทุนสัญลักษณ์ และทุนประสบการณ์ในอดีต
2) ข้อคาถามการสนทนากลุม่ (Focus group) เกีย่ วกับการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมสูงวัย
ระดับชุมชน ข้อมูลประกอบด้วย ต้นทุน/ทุนเดิมของชุมชนในการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อที่จะเข้าสูส่ ังคมสูงวัย
กระบวนการในการพัฒนาเครื่องมือและเก็บข้อมูลในการวิจัย
- นักวิจัยหลักศึกษาหลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและศึกษา
ตัวอย่างเครื่องมือจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
- ทีมวิจัยชุมชนเข้าร่วมการอบรมการสร้างเครื่องมือที่จัดโดยทีมพี่เลี้ยงเพื่อทาความเข้าใจและเพื่อเป็น
แนวทางการจัดทาเครื่องมือเก็บข้อมูล
- ประชุมทีมวิจัยเพื่อทาความเข้าใจวิธีการสร้างเครื่องมือและร่วมกันกาหนดเนื้อหาและประเด็นที่จะนามา
สร้างเครื่องมือ
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ภาพที่ 1 กิจกรรมสร้างเครื่องมือวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจง โดยมี
ผู้ดาเนินการสนทนากลุ่ม (Moderator) เป็นผู้คอยจุดประเด็นในการสนทนา เพื่อชักจูงให้กลุ่มเกิดแนวคิดและแสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอย่างกว้างขวางละเอียดลึกซึ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนาในแต่ละกลุ่ม ละประมาณ 610 คน ซึ่งเลือกมาจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง
การตรวจสอบข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลเพื่อให้มีความครบถ้วน ครอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงค์การศึกษา ตอบคาถามการวิจัยได้ ทุก
ครั้งที่มีการเก็บข้อมูล ทีมวิจัยจะนาข้อมูลที่ได้ตรวจสอบร่วมกัน โดยยึดหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation)
ได้แก่
1) การตรวจสอบด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และแหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน 2) การตรวจสอบด้านผู้วิจัย
โดยการเปลี่ยนตัวผู้สังเกตหรือสัมภาษณ์ และ 3) การตรวจสอบด้านวิธีรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ กัน
เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้วิธีสังเกตควบคู่ไปกับการซักถาม หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องทีมวิจัยจะร่ วมกันคิด
ค้นหาผู้รู้ที่จะสามารถให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ ตามเครื่องมือศึกษาชุมชนซึ่งประกอบด้วย เครื่องมือ เส้นประวัติศาสตร์ชุมชน ปฏิทิน
วัฒนธรรม แผนผังรอบนอก แผนผังรอบใน ผังทรัพยากร โอ่งชีวิต และข้อมูลด้านสุข ภาพ เศรษฐกิจ และ สังคม วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา (descriptive analysis) การพัฒนากิจกรรมในระยะดาเนินการในพื้นที่วิจัย ทีมวิจัยได้มีการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมในเวทีต่างๆ ตั้งแต่เริ่มการค้นหาสาเหตุซึ่งเป็นที่มาของประเด็นปัญหาในการวิจัยจนกระทั่ง
การเก็บข้อมูลบริบทและต้นทุนของชุมชน โดยใช้กระบวนการประชาคมจากประชาชนในพื้นที่การสนทนากลุ่มกับผู้นาชุมชน
ตัวแทนชุมชน และทีมวิจัยชุมชน เพื่อให้ได้กิจกรรมที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

ภาพที่ 2 กระบวนการในการกาหนดประเด็นกิจกรรม
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ภาพที่ 3 การประชาคมเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและต้นทุนชุมชน
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการด้านผู้สูงอายุของพื้นที่ศึกษา
ในระดับตาบลนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งหวายได้จัดทาแผนงาน/โครงการของ อปท. ในการพัฒนาชุมชนใน
ด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม (สิ่งแวดล้อม) ในปีงบประมาณ 2561-2562 ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้านสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (1) โครงการสมทบระบบหลักประกันสุขภาพตาบลบุ่งหวาย (2) โครงการให้ความรู้ผู้สูงวัยห่างไกล
โรค และ (3) กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งหวาย ได้สนับสนุนงบประมาณสาหรับบริ การ
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งหวาย เพื่อสนับสนุนการดาเนินการ
ตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ส่วนที่ 2 รูปแบบการเตรียมความพร้อมของประชากรก่อนวัยสูงอายุ
ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกนี้ ส่งผลให้ตาบลบุ่งหวายเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการดูแล
สุขภาพ ซึ่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลและระบบการดูแลสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ด้านเศรษฐกิจที่ มีการขยายตัวของ
แหล่งงาน สถานที่ท่องเที่ยว วิสาหกิจชุมชน ทาให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่การ
พัฒนาดังกล่าวทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประเด็นปัญหาของในด้านความพร้อมสาหรับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุของชุมชน
ประเด็นปัญหาของ
ผลกระทบต่อสังคม
แนวทางแก้ไข
ต้นทุนทางสังคม
ชุมชน
สูงวัย
มิติด้านสภาพแวดล้อม
1. ขาดความพร้อมด้าน 1. ความไม่ปลอดภัยด้าน 1. การพัฒนาและซ่อมแซม 1. องค์การบริหารส่วนตาบลบุ่ง
สภาพแวดล้อมใน
สิ่งแวดล้อมในการ
ถนนที่ชารุด และติดไฟริม
หวายมีงบประมาณในการ
สถานที่สาธารณะและที่ ดาเนินชีวิต และเกิด ถนนเพื่อเพิ่มความสว่างใน
ซ่อมแซม
อยู่อาศัยสาหรับ
ความเสีย่ งในการ
การเดินทาง
2. ทักษะพื้นฐานด้านการทา
ผู้สูงอายุที่จะมีจานวน
ประสบอุบตั ิเหตุในที่ 2. การปรับปรุง
เฟอร์นิเจอร์ไม้และช่างในพื้นที่
เพิ่มขึ้น
พักอาศัย
สภาพแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยมาก
ขึ้น
มิตดิ ้านเศรษฐกิจ หดหก
1. ขาดการออมเพื่อ.1มีหนี้1. 1. มีหนี้สินและเงินไม่
1. การสร้างรายได้เสริมจาก 1. การสร้างรายได้เสริมจากต้น
รองรับภาระค่าใช้จ่าย เพียงพอต่อการดูแล
อาชีพที่ชุมชนมีต้นทุนเดิมอยู่ ทุนเดิมของชุมชนในด้านการ
ในยามสูงอายุ
ตนเองในยามเจ็บป่วย
2. การสนับสนุนให้ประชาชน ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทา
2. การมีหนี้สินสะสม
มีพฤติกรรมการออมเพื่อยาม เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ การทาไม้กวาด
สูงอายุให้มากขึ้น
(กลุ่มไม้กวาดทอง) การประกอบ
อาชีพด้านเกษตร ได้แก่ การปลูก
บัวบก การปลูกผักแขยง
2. รูปแบบการออมที่สามารถ
นามาใช้ได้ เช่น กอช. ประกัน
ชีวิต การออมต้นไม้ เป็นต้น
มิติด้านร่างกายและ
จิตใจ
1. เกิดความไม่สบายทั้ง 1. การเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณ
ร่างกายและจิตใจ
ในแต่ละหมู่บ้าน โดยให้
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตารางที่ 1 ประเด็นปัญหาของในด้านความพร้อมสาหรับการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุของชุมชน
ประเด็นปัญหาของ
ผลกระทบต่อสังคม
แนวทางแก้ไข
ต้นทุนทางสังคม
ชุมชน
สูงวัย
1. โรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ 2. ทาให้สูญเสียโอกาส ผู้ใหญ่แต่ละหมู่บ้านร่วม
1. โครงการบริการติดตามเยี่ยม
ความเครียด รวมถึงคน และรายได้ในการ
พิจารณาความเป็นไปได้
บ้านแบบบูรณาการโดยทีมสห
ในชุมชน
ประกอบอาชีพ
ได้แก่ สวนสาธารณะโนน
วิชาชีพ
2. ผู้สูงอายุอยู่ตามลาพัง 3. ไม่สามารถทากิจกรรม บอน วังยาง ท่างอย
2. โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
3. โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ทางสังคมได้ตามปกติ
2. เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
4. ร่างกายเสื่อมถอย ปวด
หนองผือ เพื่อช่วยอานวย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เมื่อยกล้ามเนื้อ โรคไข
ความสะดวกให้กับประชาชน ตาบล
ข้อ
ทั้งสองฝั่งที่อยู่บริเวณหนอง 3. โครงการชุมชนนักปราชญ์สูง
หอ เนื่องจากมีถนนคั่นพื้นที่ วัยไม่ทิ้.งโครงการอบรมฟื้นฟูจติ
3. เพิ่มศักยภาพการดูแล
อาสา และผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ป้องกันโรคต่างๆให้แก่
ผู้พิการ และผูส้ ูงอายุในชุมชน
ประชาชน
4. โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
4. เพิ่มและส่งเสริมการจัดหา โดยชมรมผูส้ ูงอายุตาบลบุ่งหวาย
อุปกรณ์ให้กับกลุม่ ผู้ป่วย
5. สวนสาธารณะของตาบล
สูงอายุติดเตียง เช่น เตียง
ได้แก่ สวนสาธารณะหนองหอ
คนไข้ ที่นอนลม ถังออกซิเจน ซึ่งอยู่ในระหว่างการดาเนินการ
5. การพัฒนาระบบการดูแล
ผู้ป่วย และสนับสนุนผูส้ ูงอายุ
มิติด้านสังคม
1.ปัญหาวัยรุ่น ได้แก่ เด็ก 1. ความปลอดภัยใน
1.การสร้างความอบอุ่นใน
1. ต้นทุนเดิมของชุมชนในด้าน
แว้น ติดเกม และ การ
การดาเนินชีวิตของคนใน ครอบครัว
การประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ทะเลาะวิวาท
ชุมชน
2.การเปิดโอกาสใช้กลุ่มวัยรุ่น ทาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ การทาไม้
2. นาไปสู่ปญ
ั หา
ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับ
กวาด (กลุ่มไม้กวาดทอง) การ
ครอบครัว
กิจกรรมต่างๆของชุมชน
ประกอบอาชีพด้านเกษตร ได้แก่
3. ส่งผลกระทบต่อ
3.การสร้างอาชีพที่นาไปสู่
การปลูกบัวบก การปลูกผักแขยง
สุขภาพจิตของสมาชิกใน การสร้างรายได้
2. ต้นทุนทางวัฒนธรรมทาง
ครอบครัว ชุมชน
สังคมของชุมชน เช่น งานบุญ
ประเพณีต่างๆ และสถานที่ทาง
ศาสนาที่ได้รับความศรัทธาของ
ชุมชน
ทีมวิจัยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันกับกลุ่มผู้นาในชุมชนและอาสาสมัครทีมวิจัยชุมชน เพื่อ กาหนดแนวทางหรือ
รูปแบบกิจกรรมในการปฏิบัติการในระยะต่อไป โดยคานึงถึงการเตรียมความพร้อมตามความจาเป็นที่สามารถดาเนินได้ทันที
และเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้มีการจัดทาขึ้นในชุมชนมาก่อน โดยปัญหาที่มีความเร่งด่วนจาเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมประกอบ
ไปด้วย 2 มิติ ได้แก่ มิติมิติด้านสภาพแวดล้อม และ ด้านเศรษฐกิจ เนื่องมาจากในชุมชนแม้จะเกิดความเปลี่ยนแปลงด้าน
สภาพของที่อยู่อาศัยที่มีความเป็นชุมชนเมืองมากขึ้น มีการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนมากขึ้น แต่ยังไม่ได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการอยู่อาศัยของผู้ สูงอายุ สาหรับมิติด้านเศรษฐกิจนั้นพบว่า รายได้ส่วนใหญ่ของ
ประชาชนในพื้นที่มาจากภาคเกษตร ได้แก่ การทานา ทาสวน การเลี้ยงสัตว์ การทาประมง และการปลูกพืชผัก (โดยมีพืช
เศรษฐกิจของชุมชน ได้แก่ บัวบก ผักขะแยง หอม) นอกจากนี้ยังมีรายได้จากอาชีพงานฝีมือ เช่น การทาเฟอร์ นิเจอร์จากไม้
ต่างๆ การทาไม้กวาด ไม้เสียบลูกชิ้น ไม้จิ้มฟัน เป็นต้น ทาให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพที่หลากหลายและสามารถสร้างรายได้
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
ตลอดทั้งปี แต่ประชาชนส่วนใหญ่ในกลุ่มอาชีพเหล่านี้ยังไม่มีการออมเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการใช้จ่ายตนเองเมื่อเข้าสู่
วัยสูงอายุตั้งแต่อยู่ในวัยแรงงาน จึงนามาสู่รูปแบบกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมสูงวัย (ดังตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 รูปแบบกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมสูงวัย
ประเด็นในการพัฒนากิจกรรม
ผลลัพธ์
มิติด้านสภาพแวดล้อม
1.เกิดทีมช่างอาสาชุมชนและแกน
1. การเตรียมความพร้อมด้าน
นาชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจ
สภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยของ
ในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย
ผู้สงอายุ
สาหรับผู้สูงวัย
2.เกิดบ้านต้นแบบทีไ่ ด้รบ
ั การ
ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้สูงวัย
มิติด้านเศรษฐกิจ
1. การเตรียมความพร้อมโดยการ
ออมเงิน เพื่อชีวิตวัยสูงอายุ
2. การเตรียมความพร้อมโดยการ
ออมด้วยทรัพยากรในพื้นที่

1. การส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมโดยการออมเงินเพื่อชีวิตวัย
สูงอายุ
2. การส่งเสริมการเตรียมความ
พร้อมโดยการใช้ทรัพยากรในพื้นที่
คือ ต้นไม้
3. เกิดสภาพแวดล้อมในชุมชนที่มี
ความอุดมสมบูรณ์เพิม่ ขึ้น

รูปแบบการดาเนินกิจกรรม
1. การก่อตั้งกลุ่มช่างอาสาชุมชน โดยความ

ร่วมมือของผู้นาชุมชน ช่างอาสาสมัคร และ
กองช่างอบต.บุ่งหวาย
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสาหรับผูส้ ูงวัย โดย
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี และศูนย์
ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน
1. กลุ่มประชาชนในชุมชนที่ไม่ได้มีสิทธิ
ประกันตนได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการ
ออมเงินในกองทุนการออมแห่งขาติ
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการการ
ออมเงินในกองทุนการออมแห่งขาติ โดย
ความร่วมมือของผู้นาชุมชน กองสวัสดิการ
สังคมอบต.บุ่งหวาย และธนาคารออมสิน
สาขาโนนผึ้ง
3. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการการ
ออมในรูปแบบธนาคารต้นไม้ โดยความ
ร่วมมือของผู้นาชุมชน ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร อบต.บุง่ หวาย
และศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ภายในจังวัด
อุบลราชธานี

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ข้อมูลจากการใช้กระบวนการกลุ่ม (Focus group) ในหมู่บ้านต่างๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่นั้น
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การเป็นลูกจ้าง การรับจ้าง และอาชีพอิสระ การได้มาซึ่งรายได้ค่อนข้างไม่แน่นอนขึ้นอยู่ กับ
พละกาลังในการประกอบอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก เมื่อทีมวิจัยชุมชนได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกันกับกลุ่ม
ผู้นาในชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พบว่ายังขาดการเตรียม
ความพร้อมในทั้ง 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ซึ่งควรมีการเตรียมความ
พร้อมตั้งแต่วัยทางาน โดยมีการศึกษาคล้ายคลึงในพื้นที่อื่นเรื่องการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ของเทศบาลตาบลศาลายา
จังหวัดนคร (ปฐมศิวิไล ชยางกูร, 2554) ซึ่งพบว่าการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมชราภาพในระดับน้อยทุกด้าน ไม่ว่า
การเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ สภาพที่อยู่อาศัย ด้านสังคม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ดาเนินชีวิตไปเรื่อย ๆ
ในปัจจุบันขณะที่อยู่ในวัยหนุ่มสาววัยแรงงานก็ไม่ได้มองไปถึงอนาคต ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุหนึ่งก็คือฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัวด้วยเหตุที่เทศบาลตาบลศาลายาประชากรส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางค่อนไปทางยากจนอาชีพดั้งเดิม
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้ประกอบอาชีพ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับบุตรหลาน
การดาเนินชีวิตในอนาคตขึ้นอยู่กับบุตรหลานเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการสารวจของสานักงานสถิติแห่งชาติ (สานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2554) ที่สรุปว่าผู้สูงอายุมองว่า การสูงอายุขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติของชีวิตซึ่งไม่ได้ให้ความสนใจในการ
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมชราภาพมากนักและยังสอดคล้องผลการวิจัยเรื่องการเตรียมการเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุที่พบว่า
ผู้สูงอายุไทยกว่าครึ่งไม่มีการเตรียมตัว เพื่ อเข้ าสู่วัยสู งอายุ (นภาพร ชโยวรรณ, 2547) ทั้ง ๆ ที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เ ห็ น ว่ า
การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุเป็นเรื่องสาคัญ ดังนั้ นชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเร่งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักในเรื่องประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคตหนุ่มสาวปัจจุบันในอนาคตจะต้องเป็น
ผู้สูงอายุคนหนึ่ง เมื่ออยู่วัยแรงงานจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรในทุกด้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน จากผลการ
ดาเนินงานวิจัยในครั้งนี้จึงได้ร่วมกันกาหนดแนวทางหรือรูปแบบกิจกรรมในการปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมตามความ
จาเป็นที่สามารถดาเนินได้ทันทีและเป็นสิ่งขาดต้นทุนเดิมของพื้นที่ซึ่งยังไม่มีโครงการของหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ มิติด้าน
เศรษฐกิจและมิติด้านสภาพแวดล้อม
การเตรี ย มความพร้ อ มมิติ ด้า นเศรษฐกิ จ พิ จ ารณาจากพื้ น ฐานลั ก ษณะอาชี พ ของประชาชนและส่ว นใหญ่นั้น
ไม่ได้มีการสมัครสมาชิกกองทุนสาหรับการเก็บออมไว้ใช้จ่ายในยามสูงอายุ การสนับสนุนให้เกิดการออมเพื่อใช้จ่ายในยาม
สูงอายุจึงมีความสาคัญ โดยประชาชนในกลุ่มนี้นั้นมีสิทธิ์ในการสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติได้ เนื่องจากส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระบบบาเหน็จบานาญภาครัฐหรือเอกชน และไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือ
นายจ้าง เช่น กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนประกันสังคม (ซึ่งส่งเงินเพื่อได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เป็นต้น นอกจากนี้ด้วยบริบทของชุมชนที่มีความเป็นสังคมกึ่งเมือง
กึ่งชนบทจึงมีพื้นที่การเกษตร พื้นที่ป่า ที่ยังสามารถนามาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากการเพาะปลูกพืชระยะยาว
บนพื้นที่เดิม ป่าชุมชน และพื้นที่ว่างที่ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์ ซึ่งสามารถทาได้โดยการปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ในรูปแบบของธนาคารต้นไม้ โดยมีการศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบธนาคารต้นไม้ของตาบลหันทราย อาเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว (บุญเรือง เลี้ยงรัตนชัยกุล , 2560) ซึ่งพบแนวทางว่าการดาเนินงานต้องมาจากมูลเหตุจูงใจที่นาไปสู่การ
อนุรักษ์ ป่าไม้ที่เป็นหลักการสาคัญ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน สามารถอธิบายการดาเนินงานได้ ในด้านโครงสร้างของธนาคาร
ต้นไม้ ประกอบด้วย สมาชิกเป็นสาคัญ เลือกผู้ดูแลธนาคารจากสมาชิก การควบคุมการดาเนินงาน ต้องให้กลุ่มสมาชิ ก
ควบคุมดูแลและตรวจสอบกันเอง ต้องมีพระเป็นผู้นาขององค์กรด้วยเหตุว่ากิจกรรมการปลูกต้ นไม้หากพระเป็นผู้ให้ความรู้
ให้คาแนะนาด้วยการเทศนาประชาชนจะมีความเชื่อถือและประพฤติปฏิบัติตามอย่าศรัทธา และต้องมีพื้นที่ดา เนินงาน
ของธนาคารต้นไม้ประมาณ 20 ไร่ จานวนสมาชิกของธนาคารต้นไม้ การบอกรับสมาชิกต้องบอกรับในวงกว้าง ผู้สนใจทุกคน
สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ ต้องมีจานวนประมาณ 50 คนขึ้นไป ส่วนปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จจาเป็นต้องมีกิจกรรมที่เป็น
การให้ความรู้ในการสร้างและดาเนินกิจกรรมของธนาคารต้นไม้ โดยมีฐานการเรียนเรื่องเกี่ยวกับธนาคารต้นไม้ ในด้านต่างๆ
เป็นสาคัญ ดังนั้นการพัฒนามิติด้านการออมทั้ง 2 รูปแบบ สามารถนาไปสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสวัสดิการในการดูแลตนเองและ
มีทรัพย์สินสาหรับนามาใช้จ่ายได้ในอนาคต นอกจากนี้ประโยชน์ของการทาธนาคารต้นไม้ในระยะยาวนั้น มูลค่าของต้นไม้จะ
เพิ่มขึ้นตามประเภทไม้ ความสูง อายุ การดูแลรักษา ในระยะเวลาระหว่างการรอตัดเพื่อจาหน่ายยังสามารถนาส่วนต่าง ๆ
มาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การทาถ่านจากเศษกิ่งไม้ การซ่อมแซมบ้านเรือน การทาปุ๋ยจากเศษใบไม้ การเพาะเชื้อเห็ดในพื้นที่ป่า
เพื่อนามาบริโภคหรือนาไปจาหน่าย และยังสามารถนาไม้ที่ปลูกขึ้นมานามาเป็นวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้
ซึ่งเป็นพื้นฐานอาชีพของชุมชนได้ นอกจากนี้ต้นไม้สามารถดูดซับคาร์บอนฯ เกิดการเกื้อกูลระบบนิเวศ และคุณค่าของต้นไม้ที่
ช่วยป้องกันความเสียหายจากภัยพิบัติตามธรรมชาติต่าง ๆ ได้ ทาให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความร่มรื่น ส่งผลให้เกิด
สิ่งแวดล้อมที่ดีในการอยู่อาศัยที่สามารถนาไปสู่การเป็นปัจจัยเอื้อต่อการมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีของคนในชุมชน
การเตรียมความพร้อมมิติด้านสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุยังไม่ได้มีการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อ
การอยู่อาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและยังไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยในวัย
สูงอายุเท่าที่ควร หากสิ่งแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยมีความไม่เหมาะสมอันจะก่อให้เกิดอันตราย หรืออุปสรรคทางสิ่งแวดล้อม
เช่น ความยุ่งเหยิงเกะกะ พื้นที่มีความลื่นพรมที่ปูไม่เรียบ เก้าอี้ที่ต่าเกินไปไม่มีราวจับ บันไดที่ชันไม่มีราวลูกกรงในห้องน้า และ
ความไม่เพียงพอของแสงบริเวณทางเดินในห้องน้า ห้องนอน และห้องโถงต่างๆ ภายในบ้าน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายนอก
ที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่สาธารณะในชุมชน เช่น ลักษณะทางกายภาพของถนน เป็นต้น (ภทรพร ยุทธาภรณ์ และคณะ, มปป.)
อาจเนื่ อ งมาจากวิ ถี ชีวิ ต ของชุ ม ชน ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อ สภาพที่ อ ยู่ อ าศั ย ในปั จ จุ บั น และภาพสั งคมที่ มี ค วามเป็ น เมื อ ง
เพิ่ ม มากขึ้ น ได้ ส่ ง ผลให้ โ ครงสร้ า งครอบครั ว ของผู้ ค นเปลี่ ย นแปลงไปหลายครอบครั ว มากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง ที่ มี โ ครงสร้ า ง
แบบครอบครั ว ขยายได้ เ ปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างมาเป็ น ครอบครั ว เดี่ย ว ท าให้ มี ก ารพึ่ งพาอาศั ย ซึ่ งกั น และกั น ลดน้ อ ยลง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อวิถีการดาเนินชีวิตของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเนื่องจากลูกหลานที่อยู่ในวัยแรงงาน
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ต่างก็ต้องออกไปทางานนอกบ้าน ทาให้ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุในเรื่องต่างๆเท่ าที่ควร เช่น การดูแลเรื่องความ
เป็นอยู่ การส่งเสริมในเรื่องของการออกกาลังกายและการดูแลในเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นต้น การเตรียมความพร้อมของ
ประชากรก่ อ นวั ย สู งอายุ เ พื่ อ เข้ า สู่สังคมผู้สู งอายุ คุณ ภาพ ต าบลหนองหญ้ า ไซ อ าเภอหนองหญ้ า ไซ จั งหวั ด สุ พ รรณบุรี
(ภาณุวัฒน์ มีชะนะ และคณะ, 2560) ความมั่นคงและความปลอดภัยในที่อยู่อาศัย ซึ่งที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก
จะช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตจากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
วัยสูงอายุด้านที่อยู่อาศัยระดับสูง อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีอายุใกล้เข้าสู่วัยสูงอายุ จึงมีความพร้อมด้านที่ดินและบ้าน
เป็นของตนเองและส่วนใหญ่ปลูกไว้เพื่อเป็นมรดกตกทอดให้แก่ลูกหลานได้คอยอยู่อาศัย สอดคล้องกับแนวคิดของชื่นฤทัย
กาญจนะจิตร (2550) กล่าวว่าการเตรียมที่อยู่อาศัยควรจัดให้พร้อมก่อนวัยเกษียณ เพราะกระทาได้ง่ายกว่า เนื่องจากมี
ความสามารถในการติดต่อเกี่ยวกับการก่อสร้าง การหาทรัพย์สินมาใช้จ่ายในการสร้างหรื อปรับปรุงบ้าน ดังนั้นควรจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม และให้ความช่วยเหลือในกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุให้มากขึ้น ครอบคลุมทั้งระบบและมีความ
ครอบคลุมในการดูแลมิติต่างๆ ในการดาเนินชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึงความปลอดภัยทางกายภาพ ความสามารถเข้าถึงหรือ
ใช้ได้ง่าย สามารถสร้างแรงกระตุ้นต่อผู้สูงอายุได้และดูแลรักษาง่าย เป็นต้น หากผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนก็จะมีสภาพที่
อยู่อาศัยที่เหมาะสม เป็นการเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีและลดความเสี่ยงจากการได้ได้รับอันตรายในการอยู่อาศัย เช่น การพลัด
ตก หกล้ม ที่มักเป็นสามารถอันนาไปสู่การพิการหรือเสียชีวิตของผู้สูงอายุได้
การศึกษาครั้งนี้ไม่ได้มีกระบวนการพัฒนากิจกรรมในมิติด้านสุขภาพและสังคมโดยตรง เนื่อจากการทีมวิจัยและ
ชุมชนเล็งเห็นว่าการมีต้นทุนเดิมที่ดีของชุมชนในด้านระบบการดูแลสุขภาพของชุมชน โดยตาบลบุ่งหวายนั้นมีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตาบลถึงสองแห่งในพื้นที่ การมีกลุ่มอสม.และบริบาลในการดูแลสุขภาพของประชาชนในแต่ละครัวเรือน
ทีมหมอครอบครัว ทาให้มีระบบบริการสุขภาพระดับชุมชนที่ดี ประกอบกับสภาพสังคมที่ยังมีความเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทที่
ยังคงวัฒนธรรมอีสานฮีตสิบ สองคลองสิบสี่อยู่เกือบครบถ้วน ทาให้ประชาชนมีการไปมาหาสู่และพบปะกันอยู่เป็นประจา
ดังนั้นรูปแบบกิจกิจกรรมในการรองรับสังคมสูงวัยที่ได้มีแนวทางพฒนาขึ้นในชุมชนจึงเป็นการพัฒนากิจกรรมมิติด้านเศรษฐกิจ
และสภาพแวดล้อมเป็นตัวนาในการเอื้อให้เกิดการมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมที่ดีต่อไป
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ชุมชนและภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสร้างความตระหนักการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคม
ผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนและคนในชุมชนรับทราบเรื่องนี้
โดยสื่อที่ทุกคนเข้าถึงได้เพื่อเตรียมการปัจจุบันสาหรับอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์การบริหารส่วนตาบลบุ่งหวาย
และผู้นาหมู่บ้าน ทีมวิจัยชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตาบลบุ่งหวาย ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็น
อย่ า งดี และขอขอบพระคุ ณ ที่ ป รึ ก ษาโครงการและแหล่ ง ทุ น วิ จั ย จากส านั ก งานส่ ง เสริ ม การวิ จั ย คณาจารย์ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนาตลอดระยะเวลาในการทาวิจัย ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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สาหรับการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
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บทคัดย่อ
ในการควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สิ่งที่สาคัญอย่างมากคือการหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ เนื่องจาก
แบบจ าลองหากมี ค วามคลาดเคลื่ อ นจากค่ า จริ ง จะส่ งผลให้ ก ารควบคุ ม มี ค วามคลาดเคลื่ อ นตามไปด้ ว ย นอกจากนั้ น
การออกแบบตัวควบคุมให้มีสมรรถนะที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งความสาคัญที่ จะทาให้การควบคุมเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
บทความนี้นาเสนอการระบุแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และการออกแบบตัวควบคุมของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงให้มีความ
เหมาะสม กระบวนการในงานวิจัยนี้มีส่วนประกอบไปด้วยสามส่วน ส่วนแรก คือการระบุแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธี
กลุ่มอนุภาค สมการที่ใช้ในการหาแบบจาลองเป็นฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่สอง ค่าพารามิเตอร์ของสมการได้จากการทดสอบ
การทางานมอเตอร์แบบขั้นบันไดหลายระดับ ส่วนที่สอง แบบจาลองนี้ได้นาไปใช้เพื่อออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอสาหรับ
ควบคุมการทางานของมอเตอร์ และพารามิเตอร์ตัวควบคุมได้มีการออกแบบให้มีความเหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาค และ
ส่วนสุดท้าย นาตัวควบคุมที่ได้ไปทดสอบควบคุมมอเตอร์จริงผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อแสดงถึงความมีสมรรถนะของวิธี
ที่นาเสนอ บทความนี้แบ่งการทดสอบออกเป็น 2 การทดสอบ ประกอบไปด้วยการทดสอบแบบลูปเปิด และการทดสอบแบบ
ลูปปิด และนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับการทดสอบจริง จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า วิธีที่นาเสนอสามารถให้ผลตอบสนอง
ได้ใกล้เคียงกันกับผลการทดสอบจริงภายใต้การสภาวะทดสอบที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ : การระบุแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง วิธีกลุ่มอนุภาค ตัวควบคุมพีไอดี

Optimal Mathematical Model Identification and Controller Design using Particle Swarm
Optimization for DC Motor Speed Control
1Department

Theerawut Chaiyatham1* and Tiwa Khamkhong1
of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Rachathani University
*E-mail : theerawut.c@ubu.ac.th

Abstract
For controlling the DC motor, one important issue is how to get the mathematical model. This is
because low accuracy model could affect the high error in motor controlling. Moreover, the design of
control parameters for gaining high performance is one of significant factors for reaching the required aims
of motor control. This paper presents identification of the optimal mathematical model and controller
design for a DC motor by the particle warm optimization (PSO). The procedure of this work consists of three
parts. The first part, the second-order transfer function is applied for the motor controlling model. The
parameters of the transfer function are optimally identified under the step response of various motor
operations. The second part, the transfer function is used to design the controller for motor operation
control including the proportional-integral (PI) controller and the controlling parameters obtained by the
particle warm optimization. The final part, the PI parameters are applied to control the DC motor by using
microcontroller to show the performance of the proposed method. This article includes two experiments;
the open-loop test and closed-loop test. The results indicated that the proposed method provided the
response similar to the ones obtained from the simulation under several conditions of testing.
Keywords : Identification, DC motor, Particle Swarm Optimization, PI controller
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บทนา
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ใช้กันอย่างกว้างขวางในงานที่ต้องการควบคุมความเร็ว พบมากในเครื่องมือต่างๆ และใน
งานอุตสาหกรรม ทั่วไป เช่น เครื่องจักรรีด เครื่องมือทางกล หุ่นยนต์ เป็นต้น ในการออกแบบการควบคุมความเร็วนี้ โดยทั่วไป
แล้วจะต้องใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ วิธีการหนึ่งที่จะหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ คือ ต้องทราบพารามิเตอร์
ทั้งหมดของระบบ ปัญหาที่พบ คือ การหาพารามิเตอร์ทั้งหมดของระบบ ต้องอาศัยการทดสอบที่ยุ่งยาก และพารามิเตอร์
เหล่านี้ก็มีความผิดพลาดอยู่แล้วบางส่วน เมื่อนามาหาแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ยิ่งทาให้เกิดความ ผิดพลาดสะสมของ
พารามิเตอร์แต่ละตัว (ดนุพล 2561) ทาให้แบบจาลองที่ได้มีความผิดพลาดมากเมื่อเทียบกับทางปฏิบัติ (Krishnan, 2001)
จากปัญหาดังกล่าว ทาให้วิธีการระบุเอกลักษณ์โดยไม่อาศัยพารามิเตอร์ของระบบเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน (Tarek, 2005;
Michal and Rudolf, 2010; ดนุพล, 2561) อย่างไรก็ตาม การระบุเอกลักษณ์ของวิธีดังกล่าวยังต้องพึ่งพาพารามิเตอร์ของ
ระบบ ซึ่งทาให้ยุ่งยากต่อการนามาใช้ในการจาลองการออกแบบควบคุมจริง อีกทั้งยังไม่มีการนาผลการทดสอบจริงแบบลูปปิด
(Close loop) มาเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน
เพื่อให้ได้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้ได้จริงและมีความคลาดเคลื่อนต่า พร้อมกับทดสอบการทางาน
เทียบกับการทดลองจริง บทความนี้นาเสนอการระบุแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และการออกแบบตัวควบคุมของมอเตอร์
ไฟฟ้ า กระแสตรงให้ มีค วามเหมาะสมด้ วยวิ ธีก ลุ่ม อนุภ าค (Kennedy and Eberhart, 1995) ซึ่ งเป็ น วิ ธี ที่ ได้ รับ ความนิยม
อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยกระบวนการในงานนี้ประกอบไปด้วยกันทั้งหมด 3 ส่วน ในส่วนแรก สมการที่ใช้ในการหา
แบบจาลองของมอเตอร์จะแทนด้วยฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับที่สองภายใต้การหาค่าพารามิเตอร์ของสมการด้วยการทดสอบการ
ทางานมอเตอร์แบบขั้นบันไดหลายระดับ ส่วนที่ 2 นาแบบจาลองนี้ไปใช้เพื่อออกแบบตัวควบคุมสาหรับทดสอบการทางานของ
มอเตอร์ โดยตัวควบคุมที่ใช้เป็นโครงสร้างแบบพีไอ (PI controller) และพารามิเตอร์ตัวควบคุมนี้ได้มีการออกแบบให้มีความ
เหมาะสมด้ ว ยวิ ธี ก ลุ่ ม อนุ ภ าค และในส่ ว นสุ ด ท้ า ย น าตั ว ควบคุ ม ที่ ไ ด้ ไ ปควบคุ ม มอเตอร์ จ ริ ง โดยท าการใช้ โ ปรแกรม
MATLAB/SUMULINK ทางานร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F4 Discovery สั่งงานผ่านชุดขับมอเตอร์ด้วยการ
กาหนดค่า PWM (Pulse Width Modulation) เพื่อแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของวิธีที่นาเสนอ บทความนี้ได้แบ่งการ
ทดสอบออกเป็นสองการทดสอบ ประกอบไปด้วยการทดสอบแบบลูปเปิด (Open-loop) และแบบลูปปิด (Closed-loop)
และนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับการทดสอบจริง จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า วิธีที่นาเสนอสามารถให้ผลตอบสนองได้
ใกล้เคียงกันกับผลการทดสอบจริงภายใต้การสภาวะทดสอบที่แตกต่างกัน
วิธีการวิจัย
การระบุแบบจาลองทางคณิตศาสตร์
งานวิจัยนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกกระตุ้นในการศึกษา และใช้แพนดูลัมแทนโหลดของมอเตอร์ ในส่วน
ของการวัดความเร็ว ทาการใช้ทาโคมิเตอร์เป็นเครื่องมือซึ่งต่อคู่ควบอยู่ภายใน แสดงดังรูปที่ 1 และแสดงเป็นวงจรสมมูลย์ของ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงต่อคู่ควบกับโหลด แสดงดังรูปที่ 2 (ไชยชาญ, 2540)

รูปที่ 1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงต่อคู่ควบกับโหลด
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+

Ra

La

Rf

ia

+

if
+
va

Lf

vb

T

−

fv
J

−

Armature circuit

vf
−

Field circuit

Load

รูปที่ 2 วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงต่อคู่ควบกับโหลด (ไชยชาญ, 2540)
เมื่อ

vb

คือ แรงดันย้อนกลับ (V)

T คือ แรงบิดของมอเตอร์ (N.m)
ia

คือ กระแสอาร์เมเจอร์ (A)



คือ ความเร็วของมอเตอร์ (rad/sec)

Ra

คือ ความต้านทานของอาร์เมเจอร์ (  )

La

คือ ความเหนี่ยวนาของขดลวดอาร์เมเจอร์ (H)

Rf

คือ ความต้านทานของขดลวดฟิลด์ (  )

Lf

คือ ความเหนี่ยวนาของขดลวดฟิลด์ (H)

J

คือ โมเมนต์แรงเฉื่อยของมอเตอร์ (kg. m2)

fv

คือ ค่าความเสียดทานวีสคอส (Viscous Friction)

พิจารณารูปที่ 2 เมื่อกาหนดให้กระแสฟิลด์มีค่าคงที่ ความเร็วของมอเตอร์สามารถควบคุมผ่านการจ่ายกระแสให้
อาร์เมเจอร์เท่านั้น เรียกว่า วิธีการควบคุมอาร์เมเจอร์ (Armature Control) โดยแรงดันที่อาเมเจอร์หาได้จาก
di (t )
(1)
Raia + La a + kb (t ) = va (t )
dt

แรงบิดของมอเตอร์ที่ใช้ขับโหลดหาได้จาก
T (t ) = J

d (t )
+ f v (t )
dt

(2)

นาสมการ (1) และ (2) มาแปลงลาปลาชและเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันถ่ายโอนโอน ระหว่างแรงดันที่อาร์เมเจอร์ ( Va )กับ
ความเร็วของมอเตอร์ ( W ) ในรูปสมการอันดับสอง จะได้ว่า
kt
W ( s)
(3)
G(s) =
=
2
Va ( s )

JLa s + ( JRa + La f ) s + Ra f v + k t k b

จากสมการ (3) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปแสดงได้ดังสมการที่ (4)
G( s) =

K
s + as + b

(4)

2
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โดยกาหนดให้

K=

kt
JLa

,

a=

JRa + La f v
JLa

และ

b=

Ra f v + k t k b
JLa

จากพารามิเตอร์ต่างๆ ที่แสดงข้างต้นนี้ หากทาการระบุเอกลักษณ์แบบพึ่งพารามิเตอร์ ต้องทราบพารามิเตอร์
ดังกล่าวให้ครบถ้วน ซึ่งเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนมาก ในการใช้ประโยชน์แบบจาลองอันดับสอง ดังสมการที่ ( 4) ประเด็น
สาคัญอยู่ที่การทราบค่าสัมประสิทธิ์ a, b และค่า K ที่ทาให้แบบจาลองมีผลตอบสนองทางทฤษฎีใกล้เคียงกับผลที่ตรวจวัด
ได้ในทางปฏิบัติอย่างใกล้เคียงที่สุด จึงถือได้ว่า เป็นปัญหาการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด (Optimization Problem) สามารถ
ประยุกต์ใช้กับวิธีกลุ่มอนุภาคได้
วิธีการระบุสมการทางคณิตศาสตร์ ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมของกลุ่ม
อนุภาค (Particle Swarm Optimization: PSO)
วิธีการหาค่าที่เหมาะสมของกลุ่มอนุภาค มีคุณสมบัติที่สาคัญในการจาลองการหาค่า ได้แก่ เวกเตอร์ความเร็ว
(Particle’s velocity) ของอนุภาคแต่ละตัวใช้เป็นตัวกาหนดทิศทางในการเคลื่อนที่ของอนุภาคนั้นๆ อนุภาคทุกตัวในกลุ่ม
จะต้องถูกปรับปรุงทิศทางในการเคลื่อนที่ให้สอดคล้องกับทิศทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคตัวที่มีค่า คาตอบดีที่สุด ผลจากการ
ด าเนิ น การนี้ จ ะช่ ว ยให้ ก ลุ่ ม อนุ ภ าคมี ทิ ศ ทางการเคลื่ อ นที่ ลู่ เ ข้ า สู่ ค่ า เหมาะที่ สุ ด ซึ่ ง ใช้ ก ารเขี ย นโปรแกรมใน
MATLAB/SIMULINK เพื่อหาค่าที่เหมาะที่สุด มีขั้นตอนในการทางานของอัลกอริทึมดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้างกลุ่มอนุภาคโดยการสุ่มค่าพารามิเตอร์ K, a และ b ของฟังก์ชันถ่ายโอน
ขั้นตอนที่ 2 ส่งค่าพารามิเตอร์ไปยัง Simulink ที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อหาความเร็วรอบของมอเตอร์
ขั้นตอนที่ 3 หาค่าผลรวมความผิดพลาดของความเร็วรอบทุกๆ แรงดัน จากค่าพารามิเตอร์ ตามข้อมูลแรงดันที่ใช้ใน
การทดสอบความเร็วรอบของมอเตอร์จริง
ขั้นตอนที่ 4 เปรียบเทียบค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบที่ได้ในแต่ละรอบ
ขั้นตอนที่ 5 อัปเดตการบันทึกผล ถ้าค่าความความผิดพลาดในการทางานรอบปัจจุบันมีค่าน้อยกว่าค่าความความ
ผิดพลาดในรอบที่ผ่านมา ให้ทาการเก็บค่าพารามิเตอร์ในรอบนั้นๆ ไว้ แต่ถ้าหากค่าความความผิดพลาดในการทางานรอบ
ปัจจุบันมีค่ามากกว่าค่าความความผิดพลาดในรอบที่ผ่านมา ให้เก็บค่าพารามิเตอร์ในรอบที่ผ่านมาไว้
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบเงื่อนไขการหยุดการทางาน หากตรงตามเงื่อนไขก็ให้หยุดการทาการค้นหา แต่ถ้ายังไม่ตรง
ตามเงื่อนไข ให้ทาการตามขั้นตอนที่ 7
ขั้ น ตอนที่ 7 อั ป เดตค่ า พารามิ เ ตอร์ K, a และ b ของฟั ง ก์ ชั น ถ่ า ยโอนด้ ว ยกระบวนการของ PSO แล้ ว ท าซ้ า
กระบวนการตามขั้นตอนที่ 2-6 จนกว่าเงื่อนไขการหยุดจะเป็นจริง
ดังนั้น คาตอบของกระบวนการที่อยู่ในขั้นตอนที่ 5 ในรอบสุดท้ายเป็นผลคาตอบที่มีความเหมาะสมที่สุด
การควบคุมมอเตอร์ด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ
เป็ น ที่ ท ราบกั นดี แล้ว ว่ า ตั ว ควบคุ มที่ นิ ยมใช้ ใ นงานอุต สาหกรรม คื อ ตั ว ควบคุ ม พี ไอ (PI-controller) เพราะมี
โครงสร้างที่ง่าย และใช้กับระบบต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางอีกทั้งมีสมรรถนะในการใช้งานค่อนข้างคงทนในช่วงการทางานที่
กว้าง (Ye et al, 2019) สาหรับการออกแบบระบบควบคุม ทาได้โดยการปรับค่าพารามิเตอร์ทั้ง 2 ค่าของตัวควบคุมพีไอให้
เหมาะสม นั่นคือ อัตราขยายสัดส่วน และอัตราขยายปริพันธ์ ในทางปฏิบัติ บ่อยครั้งการปรับค่าพารามิเตอร์ต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความชานาญ มักจะใช้วิธีทดลองปรับค่ า (Trial And Error) หรือใช้สูตรสาเร็จ ซึ่งบางครั้งอาจจะปรับค่ายาก
และใช้เวลานาน ซึ่งค่าที่ได้มักจะไม่ใช่ค่าที่เหมาะสมที่สุด จึงได้มีการคิดค้น และพัฒนาวิธีการปรับค่าพารามิเตอร์ให้เหมาะสม
หลายวิธี และที่เป็นที่ยอมรับได้แก่ วิธีของ Ziegler - Nichols แต่ใช้ได้ดีกับระบบที่มีเสถียรภาพเท่านั้น ทั้งนี้การปรับค่ายัง
ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของขบวนการ ซึ่งอาจจะไม่เป็นเชิงเส้น หรือมีอันดับสูง ทาให้การปรับค่าเป็นไปได้ยากมาก
พิจารณาระบบควบคุมที่แสดงดังรูปที่ 3 เป็นระบบที่ควบคุมด้วยตัวควบคุมพีไอ มีการป้อนกลับแบบลบ (Negative
Feedback) ตัวควบคุมพีไอ มีฟังก์ชั่นถ่ายโอนแสดงได้ดังสมการ (5)
C ( s) = K p +

เอาท์พุตของตัวควบคุมพีไอ

u (t )

Ki
s

ใช้เป็นสัญญาณควบคุมระบบ หาได้จาก
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u (t ) = ( K p +

Ki
)e(t )
s

(6)

เมื่อ
Kp

คือ อัตราขยายสัดส่วน

Ki

u(t )

e(t )

คือ อัตราขยายปริพันธ์
คือ สัญญาณควบคุม
คือ สัญญาณความผิดพลาดระหว่างอินพุตกับเอาท์พุต
R(s )

+

E (s )
−

PI Controller

U (s )

Plant

C (s )

Y (s )

G (s )

รูปที่ 3 วงจรควบคุมแบบลูปปิดด้วยตัวควบคุมแบบพีไอ (Ye et al, 2019)
เพื่อให้ได้ผลตอบสนองตามที่ต้องการ การออกแบบตัวควบคุมพีไอ เป็นการเลือกค่าพารามิเตอร์ K และ Ki
เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทางานจึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาของการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด และสามารถประยุกต์ใช้วิธี PSO
ในการค้นหาคาตอบได้
การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอด้วยวิธีการหาค่าที่เหมาะที่สุดของกลุ่มอนุภาค
เมื่อได้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์ดังในหัวข้อที่ 2.1 เรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนนี้จะเป็นการออกแบบตัว
ควบคุมแบบพีไอด้วยวิธีการหาค่าที่เหมาะที่สุดของกลุ่มอนุภาค ซึ่งมีขั้นตอนทางานเหมือนกับการระบุสมการทางคณิตศาสตร์
ของมอเตอร์ และใช้การเขียนโปรแกรมในMATLAB/SIMULINK เพื่อหาค่าที่เหมาะที่สุด ซึ่งมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย
และสามารถแสดงขั้นตอนการทางานได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้างกลุ่มอนุภาคโดยการสุ่มค่าพารามิเตอร์ K และ Ki ของตัวควบคุม ภายใต้ขอบเขตที่กาหนดไว้
โดยขอบเขตนี้ได้จากการทดสอบจากความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบกับ เปอร์เซ็นต์ของดิวตี้ไซเคิ้ล ซึ่งจะทาให้การทางาน
ของตัวควบคุมนั้นสั่งให้ดิวตี้ไซเคิ้ลมีค่าในช่วง 0-100 % ตามการปฏิบัติจริง
ขั้นตอนที่ 2 ส่งค่าพารามิเตอร์ไปยัง Simulink ที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อหาความเร็วรอบของมอเตอร์ เมื่อมีการควบคุม
แบบลูปปิด
ขั้นตอนที่ 3 หาค่าความผิดพลาดของความเร็วมอเตอร์ เมื่อเทียบกับค่าความเร็วอ้างอิง
ขั้นตอนที่ 4 เปรียบเทียบค่าความผิดพลาดของความเร็วรอบที่ได้ในแต่ละรอบ
ขั้นตอนที่ 5 อัปเดตการบันทึกผล ถ้าค่าความความผิดพลาดในการทางานรอบปัจจุบันมีค่าน้อยกว่าค่าความความ
ผิดพลาดในรอบที่ผ่านมา ให้ทาการเก็บค่าพารามิเตอร์ในรอบนั้นๆ ไว้ แต่ถ้าหากค่าความความผิดพลาดในการทางานรอบ
ปัจจุบันมีค่ามากกว่าค่าความความผิดพลาดในรอบที่ผ่านมา ให้เก็บค่าพารามิเตอร์ในรอบที่ผ่านมาไว้
ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบเงื่อนไขการหยุดการทางาน หากตรงตามเงื่อนไขก็ให้หยุดการทาการค้นหา แต่ถ้ายังไม่ตรง
ตามเงื่อนไข ให้ทาการตามขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 7 อัปเดตค่าพารามิเตอร์ K และ Ki ด้วยกระบวนการของ PSO แล้วทาซ้ากระบวนการตามขั้นตอนที่
2-6 จนกว่าเงื่อนไขการหยุดจะเป็นจริง
ดังนั้น คาตอบของกระบวนการทีอ่ ยู่ในขั้นตอนที่ 5 ในรอบสุดท้ายเป็นผลคาตอบที่มีความเหมาะสมที่สุด
p

p

p
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การสร้างชุดควบคุมมอเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
ในขั้นตอนนี้ จะเป็นการสร้างชุดควบคุมมอเตอร์จากตัวควบคุมที่ได้จากหัวข้อที่ 2.2 เพื่อนาไปใช้ทดสอบกับการ
ควบคุมจริง ชุดขับมอเตอร์ในงานวิจัยนี้ ประกอบไปด้วยวงจรขับนาสัญญาณ วงจรชอปเปอร์คลาสเอ วงจสนับเบอร์ และวงจร
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง โดยสามารถแสดงรายละเอียดของแต่ละส่วนได้ดังนี้
วงจรขับนาสัญญาณ (Gate drive circuit)
การควบคุมการทางานของสวิตซ์ จาเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่ทาการแยกระหว่างขาเกตกับสัญญาณควบคุมที่ถูก
สร้างขึ้นจากตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล ในการแยกกันของสัญญาณนี้เพื่อต้องการแยกกราวน์ป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร
อันเกิดจากการใช้กราวน์เดียวกัน ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ง านจะต้องแยกระบบกราวน์ โดยเลือกใช้ไอซีแยกระบบด้วยแสง (Opto
Coupler) เบอร์ TLP250 จ านวน 1 ตั ว ส าหรั บ วงจรทบระดั บแรงดัน ซึ่ งจะสามารถใช้ ไฟฟ้า เลี้ย งวงจรขนาด 15 โวลต์
เดียวกันได้เพราะวงจรใช้กราวน์เดียวกัน โดยแสดงวงจรดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 วงจรขับนาสัญญาณสาหรับมอสเฟต
วงจรชอปเปอร์คลาสเอ (Shopper class A circuit)
วงจรชอปเปอร์คลาสเอเป็นชุดแปลงผันกาลังงานจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง โดยมีมอสเฟต เบอร์
STW88N65M5 ท าหน้ า ที่ เ ป็ น สวิ ต ซ์ก าลังของวงจร และมี ไ ดโอดความเร็ว สูง (Ultrafast Recovery Diode) เบอร์ MUR
1560G ทาหน้าที่เป็นตัวช่วยในการคายพลังงานในขดลวดอาร์เมเจอร์ในช่วงที่สวิตซ์ Turn-off จะทาให้กระแสในอาร์เมเจอร์มี
ระลอกลดลงโดยมีวงจรดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 วงจรชอปเปอร์คลาสเอ
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วงจรสนับเบอร์ (Snubber Circuit)
วงจรสนับเบอร์ที่ทาให้แรงดันตกคร่อมมอสเฟตมีค่าเท่ากับแหล่งจ่าย ณ เวลาเดียวกันกับที่กระแสมีค่าลดลงเป็นศูนย์
ดังแสดงในรูปที่ 6 โดยที่ ตัวเก็บประจุสนับเบอร์จะหาได้จาก

C=

IL t f (30)(25x10−9 )
=
= 1.7nF  2nF
2Vs
(2)(220)

(7)

คาบเวลาในการสวิตซ์จะมีค่าเท่ากับ
Ts =

1
1
=
= 100 s
fs 10x103

(8)

โดยจะประมาณช่วงเวลาในการนากระแส (on time) ของสวิตซ์ที่ดิวตี้ไซเคิล 50% เท่ากับ 50s ดังนั้นค่าความ
ต้านทานสนับเบอร์ที่ต้องการจะมีค่าเท่ากับ
R

t on
50x10−6

 5000  5k
5C (5)(2x10−9 )

(9)

รูปที่ 6 วงจร R-C-D สนับเบอร์
วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง (DC Power Supply Circuit)
วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง +15 โวลต์ เพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กับไอซีแยกระบบด้วยแสงเบอร์ TLP250 โดยใช้
ไดโอดเบอร์ 1N4004 และใช้ตัวเก็บประจุขนาด 2200uF กรองสัญญาณ แสดงได้ดังแสดงในรูปที่ 7
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รูปที่ 7 วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 15 โวลต์ (ธิติ, https://thiti.dev/blog/6252/)
การหาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วรอบของมอเตอร์และดิวตี้ไซเคิลที่ใช้ในการขับมอเตอร์
เนื่องจากดิวตี้ไซเคิล (Duty cycle) ของระบบมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบการทางานของมอเตอร์จึง
จาเป็นต้องหาค่าความสัมพันธ์จากสมการเส้นตรงโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยการกาหนดให้ดิวตี้ไซเคิล 0%=0
rpm และ 100%= ความเร็ ว สู งสุด ของมอเตอร์ ดั งนั้ น จึ งได้ ผ ลการหาค าตอบดังสมการ (10) และน าค่ า ที่ ไ ด้จ าลองเป็น
บล็อกไดอะแกรมเพื่อเชื่อมเข้ากับระบบการทางานของมอเตอร์ที่ออกแบบไว้
Duty cycle =

Motor speed + 0.1818
2572.2

(10)

ผลการวิจัย
ตามที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ส่วนประกอบของงานวิจัยนี้มี 3 ส่วน ดังนั้น ในการทดสอบจะทาการอธิบายแยกทีละส่วน
ดังต่อไปนี้
ผลการทดสอบระบุสมการทางคณิตศาสตร์ของมอเตอร์
การดาเนินการทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงในห้องทดลอง ขนาดพิกัดแรงดัน 220 V กระแส 2.2 A กาลังไฟฟ้า
370 W โดยป้อนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งจ่ายไฟให้กับ ขดลวดอาเมเจอร์ของมอเตอร์ ที่ระดับแรงดันต่างๆ ตั้งแต่
ระดับแรงดันน้อยจนถึงแรงดันพิกัดของมอเตอร์ ซึ่งแบ่งทดสอบเป็น 10 ระดับอินพุตคือ 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160,
180, 200 และ 220V ตามลาดับ ผลการทดสอบแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 8 ผลตอบสนองของความเร็วรอบมอเตอร์ทไี่ ด้จากการทดสอบ
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จากนั้น นาสัญญาณที่ได้ไประบุค่าสมการทางคณิตศาสตร์ด้วย PSO ภายใต้การกาหนดให้ค่าพารามิเตอร์ของ PSO
ดังนี้ จานวนประชากร 100 ตัว จานวนรอบในการค้นหา 100 รอบ ค่า c1=c2=1.4 ได้ผลการค้นหาที่เหมาะสมที่สุดดัง
ฟังก์ชันถ่ายโอนในรูปที่ 9

รูปที่ 9 ผลการหาแบบจาลองฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับสองด้วย PSO
ผลการทดสอบการออกแบบตัวควบคุมของมอเตอร์
จากแบบจาลองในรูปที่ 9 นาไปหาค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุมด้วยวิธี PSO ภายใต้การกาหนดพารามิเตอร์ของ
PSO เหมือนกับหัวข้อ 3.1 และได้ผลการหาค่า PI controller ดังสมการ
3.17
(11)
G (s) = 0.081 +
c

s

ผลการทดสอบเทียบกับการทดลองจริง
ในการทดสอบนี้ จะนาผลจากการหาสมการทางคณิตศาสตร์ และผลการหาตัวควบคุม ไปจาลองในโปรแกรม
Matlab/Simulink แล้วนามาทาการทดสอบเทียบกับผลการทดลองการทางานของมอเตอร์จริง เพื่อพิสูจน์ว่า ผลการหา
คาตอบด้วยวิธีที่นาเสนอนี้ สามารถให้ผลได้ใกล้เคียงกับค่าจริง โดยการทดสอบแบ่งเป็น 2 แบบดังนี้
การทดสอบแบบลูปเปิด (Open- loop)
การทดสอบแบบลูปเปิด (Open- loop) หมายถึงการจ่ายแรงดันค่าที่ต้องการเข้าไปแบบขั้นบันได แล้วดู
ผลตอบสนองของความเร็วรอบที่ได้เท่านั้น ไม่ได้มีการป้อนกลับของค่าความเร็วที่ได้ โดยในงานนี้ทาการเปรียบเทียบให้เห็นใน
รูปของผลตอบสนองเชิงกราฟเส้นเท่านั้น เนื่องจากต้องการให้เห็นว่าผลการหาแบบจาลองทางคณิต ศาสตร์ด้วยวิธีที่นาเสนอ
ให้ผลเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับการทดสอบจริง ผลการทดสอบแสดงได้ดังรูปที่ 10

96 V

58 V
58127V V

96 VV
161

127 V

161 V

รูปที่ 10 ผลการทดสอบความเร็วมอเตอร์แบบลูปเปิด
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ผลการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 10 ทาการจ่ายแรงดันแบบขั้นบันได 4 ระดับ คือ 58, 96, 127 และ 161 V (ค่า
แรงดันที่ใช้เป็นค่าที่ทาให้ได้ผลความเร็วมอเตอร์ตามที่ต้องการคือ 600 1,000 1,400 และ 1,800 ตามลาดับ) จะเห็นได้ว่า
เมื่อทาการแทนสมการที่ได้จากวิธีที่นาเสนอนั้น สามารถให้ผลตอบสนองแบบกราฟที่ใกล้เคียงกับการทดสอบจริง
การทดสอบแบบลูปปิด (Closed-loop)
การทดสอบแบบลูปปิด (Closed-loop) หมายถึงการทดสอบด้วยการป้อนค่าความเร็วรอบของมอเตอร์ที่
ต้องการ แล้วพิจารณาความเร็วรอบที่ได้ว่ามีค่าใกล้เคียงกับที่ต้องการหรือไม่ โดยระบบนี้จะมีการป้อนกลับของสัญญาณ
ความเร็วรอบที่ได้เพื่อใช้ในการควบคุมการทางานของมอเตอร์ ในที่นี้ บทความนี้ใช้การเชื่อมต่อบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์โดย
ใช้โปรแกรม MATLAB/SIMULINK เชื่อมต่อกับบอร์ด STM32F4 Discovery โดยใช้ Waijung Blockset โดยที่ความเร็วรอบ
ที่ตั้งไว้ถูกคานวณเป็นสัญญาณ PWM จ่ายผ่านขา A8 ของบอร์ด STM32F4 Discovery เข้าชุดขับมอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์
ทางาน ในการทดสอบแบบลูปปิด โดยในงานนี้ทาการเปรียบเทียบให้เห็นในรูปของผลตอบสนองเชิงกราฟเส้นเท่านั้น เนื่องจาก
ต้องการให้เห็นว่าแบบจาลองของมอเตอร์ที่ได้ร่วมกับตัวควบคุมที่นาเสนอนั้น สามารถทางานร่วมกันได้หรือไม่ และให้ผลการ
ตอบสนองอย่างไรเมื่อเทียบกับผลการทดสอบจริง นอกจากนั้นยังเป็นการทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการควบคุม
นั้นเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ ผลการทดสอบแสดงได้ดังรูปที่ 11

1000 rpm

600 rpm

1800 rpm

1400 rpm

รูปที่ 11 ผลการทดสอบความเร็วมอเตอร์แบบลูปปิด
ผลการทดสอบดังแสดงในรูปที่ 11 ทาการป้อนความเร็วรอบที่ต้องการ 4 ระดับ คือ 600 1,000 1,400 และ 1,800
รอบตามลาดับ) จะเห็นได้วา่ วิธีที่นาเสนอนั้น สามารถให้ผลตอบสนองในรูปของกราฟที่ใกล้เคียงกับการทดสอบจริง และให้ผล
การควบคุมความเร็วตรงตามที่ต้องการ
สรุปผลการวิจัย
บทความนี้นาเสนอการระบุสมการทางคณิตศาสตร์ และการควบคุมการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งได้
แบ่งการดาเนินการออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนของการระบุสมการทางคณิตศาสตร์ และการควบคุมการทางาน โดยในส่วนของ
การระบุ สมการทางคณิตศาสตร์ ใช้ฟังก์ชันถ่ายโอนอันดับสองสร้างเป็นแบบจาลองของมอเตอร์ที่ต้องการจะควบคุมและ
ประยุกต์ใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคในการหาค่าสัมประสิทธิ์ในฟังก์ชันถ่ายโอน ในส่วนของการควบคุม
ได้ใช้ตัวควบคุมแบบพีไอ เพื่อควบคุมการทางานของของมอเตอร์และใช้เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดวิธีกลุ่มอนุภาคในการ
หาค่าอัตราขยาย Kp และ Ki จากนั้นทาการใช้โปรแกรม MATLAB/SUMULINK ทางานร่วมกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
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STM32F4 Discovery สั่งงานผ่านชุดขับมอเตอร์ แล้วนาผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกันภายใต้การทดสอบทั้งแบบลูปเปิด
และแบบลูปปิด จากผลการทดสอบได้แสดงให้เห็นแล้วว่า วิธีที่นาเสนอนั้น สามารถให้ผลตอบสนองของสัญญาณความเร็วรอบ
ในรูปแบบการเปรียบเทียบแบบกราฟเส้นว่ามีผลใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับการทดสอบการทางานจริงของมอเตอร์ทั้งในกรณีที่
เป็นแบบลูปเปิด และลูปปิด รวมไปถึงมีสภาวะการทางานของมอเตอร์ที่หลากหลายระดับความเร็วที่แตกต่างกัน
เอกสารอ้างอิง
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การวัดรูปแบบการเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้าด้วย LIDAR
นฤเบศร์ ธูปแช่ม, ปรัชญา เวชสาร และ สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ*
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*E-mail : suchin.t@ubu.ac.th

บทคัดย่อ
การวัดรูปแบบการเดินมีความสาคัญเนื่องจากสามารถวินิจฉัยโรคบางอย่างได้จากรูปแบบการเดิน ในงานนี้นาเสนอ
ระบบวัดรูปแบบการเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้าด้วยเซนเซอร์ LIDAR ที่ควบคุมการทางานด้วย Raspberry Pi และแสดงข้อมูลของการ
เดิน ได้แก่ ระยะก้าว ระยะห่างระหว่างขา จานวนก้าว แนวการเดิน ความเร็วและการกระจายของข้อมูล จากการทดสอบวัด
รูปแบบการเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้าของผู้ทดสอบจานวน 10 คน พบว่าข้อมูลรูปแบบการเดินที่ได้จากระบบวัดที่พัฒนาขึ้นสอดคล้อง
กับข้อมูลการเดินจริง
คาสาคัญ : รูปแบบการเดิน LIDAR ระยะก้าว ระยะระหว่างเท้า

Measurement of walking pattern on electrical treadmill using LIDAR
Narubed Thoopcham, Prachaya Wechasarn and Suchin Trirongjitmoah*
Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University
*E-mail : suchin.t@ubu.ac.th

Abstract
Measurement of walking pattern has been important, since the walking pattern can be used in
diagnosis of some types of diseases. This work proposed the measurement of walking pattern on electrical
treadmill using LIDAR, which is controlled by Raspberry Pi. Representative parameters are stride length, step
width, step counts, walking orientation, and data distribution. In the experiment with 10 volunteers, it was
found that all data obtained from the proposed system are in agreement with results obtained by practical
data of walking.
Keywords : Walking pattern, LIDAR, Stride length, Step width
บทนา
การวัดท่าทางการเดิน (gait) ถูกนามาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ การกีฬาและการรักษาความปลอดภัย โดยมี
พารามิเตอร์ที่สาคัญของท่าทางการเดิน (gait parameters) คือระยะก้าวของเท้าเดิม (step length) ระยะก้าวของสองเท้า
(stride length) ระยะระหว่างเท้า (step width) และความเร็ว (velocity) เป็นต้น (Muro-de-la-Herran et al., 2014)
การวิเคราะห์รูปแบบการเดินจากพารามิเตอร์เหล่านี้จะได้ค่าทางสถิติต่าง ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยระยะก้าว ความสม่าเสมอของการ
ก้าวเดิน เป็นต้ น รวมถึงการเบี่ยงของทิศทางการเดิน ซึ่งสามารถนามาช่วยในการวินิจฉัยคัดกรองโรค การพัฒนานักกีฬา
รวมถึงการระบุตัวตนได้ แต่การวัดท่าทางการเดินนั้นต้องใช้อุปกรณ์และเทคนิคที่มีความซับซ้อน เช่น การติดเซนเซอร์ไว้กับตัว
ผู้ทดสอบ การใช้กล้องวิดีโอบันทึกท่าทางการเดิน และการวิเคราะห์ภาพ เป็นต้น นอกจากนี้การวัดระยะก้าวบนลู่วิ่งไฟฟ้า
(Electrical treadmill) นั้นจาเป็นต้องติดตั้งเซนเซอร์รับแรงกดด้านล่างสายพานสาหรับวัดระยะก้าว และแผงเซนเซอร์ต้องมี
ขนาดครอบคลุมพื้นที่ของสายพาน (Middleton, et al., 2005) ซึ่งทาให้แผงเซนเซอร์มีโอกาสเสียหายจากการรับแรงกระแทก
อย่างต่อเนื่อง จากปัญหาดังกล่าวในงานนี้จึงพัฒนาอุปกรณ์วัดระยะก้าวบนลู่วิ่งไฟฟ้าด้วยเซนเซอร์วัดระยะทางด้วยแสงเลเซอร์
(Light Detection and Ranging, Lidar) (Teixidó, et al., 2011) ซึ่งเป็นการวัดแบบไม่สัมผัสช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหาย
จากการใช้งาน และใช้งานได้ง่ายไม่ต้องติดอุปกรณ์ใด ๆ กับผู้ทดสอบ
เทคโนโลยี LIDAR จะทาการวัดระยะทางด้วยการคานวณจากระยะเวลาการเดินทางของแสงเลเซอร์ที่เดินทางจาก
จุดแหล่งกาเนิดและสะท้อนกลับจากวัตถุเป้าหมายมายังตัวรับแสง เนื่องจากลาแสงเลเซอร์มีทิศทางที่แน่นอนและมีลาแสงแคบ
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ทาให้ระยะเวลาการเดินทางของแสงที่วัดได้จะสัมพันธ์กับระยะทางหรือตาแหน่งของจุดบนวัตถุที่ลาแสงเลเซอร์ตกกระทบ
เมื่อทาการกวาดลาแสงเลเซอร์ไปทั่วบริเวณที่สนใจจะสามารถคานวณระยะทางหรือตาแหน่งของจุดต่าง ๆ ในบริเวณนั้ นและ
นามาสร้างเป็นแผนภาพได้ในระนาบ 2 มิติและ 3 มิติ นอกจากนี้ระยะทางที่ได้จากการวัดด้วยเทคนิคนี้จะมีความแยกชัด
(Resolution) สู งกว่ า การใช้ วั ด ระยะด้ ว ยแสงอิ น ฟราเรดหรือ คลื่ น อั ลตร้า โซนิก ส์ กล่ า วคื อ การใช้ แ สงเลเซอร์ ส ามารถ
บอกตาแหน่งของวัตถุ 2 ชิ้นที่วางอยู่ใกล้กันได้ ในขณะที่เทคนิคอื่นจะบอกได้เพียงว่ามีวัตถุอยู่ที่ระยะใดแต่ไม่สามารถระบุได้วา่
มีวัตถุอยู่กี่ชิ้น เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เทคโนโลยี LIDAR จึงถูกนามาประยุกต์ใช้ในงานต่าง ๆ เช่น การสารวจภูมิประเทศ การพัฒนา
รถยนต์ไร้คนขับปัจจุบัน เป็นต้น
จากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้น ในการศึกษานี้ได้ อาศัยความสามารถในการแยกชัด ของเซนเซอร์ LIDAR มาใช้
ในการวัดตาแหน่งของเท้าทั้งสองข้างขณะที่ก้าวเดิน โดยติดตั้งระบบวัดบนลู่วิ่งไฟฟ้า ระบบวัดจะถูกควบคุมด้วยส่วนควบคุม
ประมวลผลเพื่อทาการกวาดตาแหน่งของเลเซอร์และหัววัด จากนั้นทาการคานวณหาตาแหน่งของเท้าทั้งสองข้าง ระบบจะ
แสดงข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ของระยะก้าวในช่วงเวลาที่ ทาการวัด เช่น ระยะก้าวเฉลี่ย การกระจายของระยะก้าว และ
ความเบี่ยงเบนของแนวการเดิน เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
วิธีการวิจัย
ในงานนี้ได้ทาการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ LIDAR (RPLidar A1M8, Shanghai Slamtec.Co.,Ltd, China) ในการวัด
ต าแหน่ งหรื อ ระยะห่ า งของเท้ า ทั้ งสองข้ า งโดยท าการควบคุ ม และประมวลผลด้ ว ยโปรแกรมที่ พั ฒ นาบน Python และ
OpenCV ทางานบน Raspberry pi3 Model B และแสดงข้อมูลของรูปแบบการเดินไปยังหน้าจอได้ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนการวัดรูปแบบการเดิน
เซนเซอร์ LIDAR ถูกควบคุมให้หมุนรอบ 360 องศา ด้วยอัตราเร็ว 7.3 Hz หรือ 7.3 รอบต่อวินาที โดยการหมุน
1 รอบจะได้ข้อมูลระยะทาง 360 ค่า และมีช่วงการวัดในระยะไม่เกิน 6 เมตร ข้อมูลที่ได้จากการวัดด้วยเซนเซอร์ LIDAR
จะถูกบันทึกเป็นไฟล์วิดีโอ (1920 x 1080 Pixel, 60 FPS) จากนั้นจะทาการวิเคราะห์แต่ละเฟรมของไฟล์ วิดีโอ โดยทาการ
ตัดภาพให้เหลือเฉพาะบริเวณที่สนใจซึ่งมีขนาด 130 x 275 Pixel และแปลงสีรูปเป็นภาพขาวดาดังรูปที่ 2 (ก) ซึ่งจะเห็นว่า
ในแต่ละภาพจะประกอบไปด้วยตาแหน่งของเท้าทั้งสองข้าง พิ กัดตาแหน่งของปลายเท้าแต่ละข้างจะถูกกาหนดจากจุดยอด
ของเส้นโค้งและบันทึกค่าด้วยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นด้วยดังรูปที่ 2 (ข) เพื่อใช้ในการคานวณหาระยะห่างระหว่างเท้าทั้งสองข้าง
ในแนวแกนตั้งและแกนนอนดังสมการที่ (1) และ (2) ตามลาดับ
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(ข)
รูปที่ 2 ตัวอย่างเฟรมภาพทีไ่ ด้จากการวัดด้วยเซนเซอร์ LIDAR
(ก) ตาแหน่งของเท้าทั้งสองข้าง (ข) การกาหนดตาแหน่งปลายเท้า

SL = y1 − y2

(1)

SW = |x1 − x2 |

(2)

โดยที่ SL คือผลต่างระหว่างพิกัดตาแหน่งของเท้าซ้าย (y1) และเท้าขวา (y2 ) ในแกนตั้ง ในขณะที่ SW คือผลต่างของตาแหน่ง
ของเท้าซ้าย (x1) และเท้าขวา (x2 ) ในแกนนอน
การคานวณระยะ SL ด้วยสมการที่ (1) จะมีค่าเป็นบวก (SL > 0) เมื่อเท้าซ้ายนาเท้าขวา และจะมีค่าเป็นลบ (SL <
0) เมื่อเท้าขวานาเท้าซ้าย ในขณะที่ระยะ SW ที่คานวณด้วยสมการที่ (2) จะมีค่าเป็นบวกเสมอ (SW ≥ 0) ผลการคานวณจาก
สมการที่ (1) และ (2) จะถูกแปลงเป็นระยะทางจริงโดยระยะ 1 พิกเซลในภาพมีค่าเท่ากับ 0.167 cm ซึ่งอัตราส่วนนี้ได้จาก
การทดสอบวัดระยะที่ทราบค่าเปรียบเทียบกับจานวนพิกเซลในภาพ
ระยะ SL และระยะ SW ที่คานวณได้ในแต่ละเฟรมสามารถนามาสร้างกราฟ รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างการคานวณระยะ
SL และระยะ SW ในเฟรมที่ 10, 20, 47 และ 60 ตามลาดับ ซึ่งจะได้กราฟที่สัมพันธ์กับลาดับของเฟรมภาพหรือเวลาดังรูปที่
4 ซึ่งจะเห็นว่าขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการแปลงข้อมูลจากไฟล์วิดีโอซึ่งเป็นข้อมูล 3 มิติให้เป็นข้อมูล 2 มิติเพื่อใช้ในการ
วิเคราะห์ต่อไป
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(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

รูปที่ 3 การคานวณหาระยะ SL และระยะ SW (ก) เฟรมที่ 10, (ข) เฟรมที่ 20, (ค) เฟรมที่ 47 และ (ง) เฟรมที่ 60
SL2
SL1

SW4

SW3
SW1

SW2
SL3

SL4

รูปที่ 4 ตัวอย่างกราฟจากระยะก้าว (SL : จุดแดง) และระยะระหว่างเท้า (SW : จุดเขียว)
จากรูปที่ 4 จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของกราฟของค่า SL (จุดแดง) มีค่าบวกและลบขึ้นกับว่าเท้าข้างใดนาหน้าดังที่
ได้กล่าวมาแล้ว ระยะก้าวจะคานวณได้จากระยะระหว่างค่ายอดของกราฟ ในขณะที่ระยะระหว่างเท้าจะกาหนดจากระยะ SW
(จุดเขียว) ณ ค่ายอดของกราฟ SL แต่จากรูปที่ 4 จะพบว่ากราฟ SL มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลง จึงทาการปรับเรียบด้วยฟิลเตอร์
เพื่อความสะดวกในการหาค่ายอด รูปที่ 5 (ก) แสดงตัวอย่างกราฟ SL และ SW ของข้อมูลจานวน 3,124 เฟรม ที่ทาการปรับ
เรียบแล้ว เมื่อทาการอ่านค่ายอดของกราฟ SL จะได้ระยะก้าวและระยะขาสองข้าง ซึ่งนามาสร้างเป็นภาพรูปแบบการเดิน ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 5 (ข) จากรูปที่ 5 (ข) แสดงรูปแบบการเดิน 6 ก้าว โดยตาแหน่งของจุดสีฟ้าแทนตาแหน่งของเท้าที่ได้จากค่า
ยอดของกราฟ SL และระยะระหว่างจุดทั้งสองฝั่งหรือเท้าทั้งสองข้างจะได้จากค่า SW ณ ตาแหน่งค่ายอดของกราฟ SL โดย
ข้อมูลระยะก้าว ระยะระหว่างเท้า และรูปแบบการเดินถูกนามาแปรผลซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
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รูปที่ 5 การหาระยะก้าวและระยะระหว่างเท้า (ก) ระยะ SL และ SW ของข้อมูลจานวน 3,124 เฟรม (ข) รูปแบบการเดิน
ผลการวิจัย
การทดสอบทดสอบความถูกต้องในการวัดระยะของเซนเซอร์ LIDAR โดยเลื่อนตาแหน่งของวัตถุไปยังระยะที่กาหนด
โดยผลการเปรียบเทียบระหว่างระยะจริงกับระยะที่วัดได้ด้วยเซนเซอร์ LIDAR แสดงดังรูปที่ 6 จะพบว่าเซนเซอร์ LIDAR ไม่
สามารถวัดตาแหน่งของวัตถุที่อยู่ใกล้กว่า 10 cm ได้ และมีความคลาดเคลือ่ นในการวัดในช่วงระยะน้อยกว่า 3 เมตร ประมาณ
3%

รูปที่ 6 ผลการทดสอบการวัดระยะด้วยเซนเซอร์ LIDAR

รูปที่ 7 การทดสอบบนลู่วิ่งไฟฟ้า
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เมื่อทาการติดตั้งเซนเซอร์บนลู่วิ่งไฟฟ้า (Precor TRM 932i Commercial Series Treadmill) ดังรูปที่ 7 เพื่อให้ทิศ
ทางการเดินของผู้ทดสอบเข้าหาเซนเซอร์ LIDAR และเพื่อลดข้อมูลที่ไม่ต้องการจากการวัดระยะในทิศทางอื่นจึงทาฉากปิดกั้น
ด้านข้างและด้านหลังเซนเซอร์ LIDAR

จานวน (ก้าว)

จานวน (ก้าว)

ข้อมูลระยะก้าวและระยะระหว่างเท้าที่ได้จากขั้นตอนในหัวข้อข้างต้นจะถูกนามาแสดงในรูปแบบของฮิสโตแกรมของ
ระยะก้าวดังรูปที่ 8 (ก) และฮิสโตแกรมของระยะระหว่างเท้าดังรูปที่ 8 (ข) โดยแสดงเส้นแนวโน้มสาหรับการกระจายของ
ระยะทั้งสอง

ช่วงระยะ (cm)
(ก)

ช่วงระยะ (cm)
(ข)

รูปที่ 8 ตัวอย่างฮิสโตแกรมแสดงการกระจายของข้อมูล (ก) ระยะก้าว (ข) ระยะระหว่างเท้า

จานวน (ก้าว)

ในการทดลองมีผู้ทดสอบจานวน 10 คน (ชาย 5 คน หญิง 5 คน) ผู้ทดสอบแต่ละคนจะเดินด้วยความเร็ว 2 ระดับ
คือ 2 km/h และ 3 km/h เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการเดินของผู้ทดสอบที่แตกต่างกัน และของการเดิน
ด้วยความเร็วที่ต่างกัน รูปที่ 9 แสดงฮิสโตแกรมของระยะก้าวของผู้ทดสอบหญิงรายหนึ่งที่เดินด้วยความเร็ว 2 ระดับ โดยจะ
สังเกตพบว่าเมื่อความเร็วในการเดินเปลี่ยนไประยะก้าวจะมีแนวโน้มแตกต่างกันด้วย โดยระยะก้าวของผู้ทดสอบรายนี้ยาวขึ้น
ลงเมื่อความเร็วในการเดินสูงขึ้น รูปที่ 10 แสดงฮิสโตแกรมระยะระหว่างก้าวของผู้ทดสอบรายเดิม จะเห็นว่าระยะระหว่างเท้า
จะกว้างขึ้นเล็กน้อยเมื่อความเร็วสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถแสดงรูปแบบการเดินดังรูปที่ 11 ซึ่งจะแสดงให้เห็นตาแหน่ง
การวางเท้าและแนวการเดินของผู้ทดสอบได้

ช่วงระยะ (cm)
รูปที่ 9 ฮิสโตแกรมของระยะก้าว
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ช่วงระยะ (cm)
รูปที่ 10 ฮิสโตแกรมระยะระหว่างเท้า

(ก)

(ข)

รูปที่ 11 รูปแบบการเดิน (ก) 2 km/h, (ข) 3 km/h
ข้อมูลของผู้ทดสอบทั้ง 10 คนและผลการทดสอบ เช่น ระยะก้าวเฉลี่ย ระยะระหว่างก้าวเฉลี่ย จานวนก้าว ระยะทาง
และเวลา แสดงในตารางที่ 1 โดยจะเห็นว่าจานวนก้าวจะแปรผกผันกับระยะก้าวเฉลี่ย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ทดสอบที่ 1 จะมี
จานวนก้าวมากขึ้นเมื่อความเร็วของลู่วิ่งสูงขึ้น แต่ระยะก้าวเฉลี่ยจะสั้นลง ในขณะที่ผู้ทดสอบที่ 2 จะมีจานวนก้าวลดลงเมื่อ
ความเร็วของลู่วิ่งสูงขึ้น โดยมีระยะก้าวเฉลี่ยยาวขึ้น เป็นต้น
จากผลการทดลองในรูปที่ 12 และ 13 จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของระยะก้าวกับระยะระหว่างเท้าต่อความเร็วใน
การเดินนั้นของผู้ทดสอบแต่ละรายจะแตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ทดสอบเพศชายและหญิง จะสังเกต
พบว่าระยะก้าวของเพศชายจะยาวกว่าของเพศหญิงซึ่งสอดคล้องกับสรีระของกลุ่มผู้ทดสอบ นอกจากนี้ผลการวัดยังแสดงให้
เห็นรูปแบบการเดินของผู้ทดสอบแต่ละรายที่มีความแตกต่างกันด้วย
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ตารางที่ 1 ข้อมูลและผลการทดสอบของผู้ทดสอบ 10 คน
ความเร็ว จานวน ระยะที่ เวลาที่ ความเร็ว ระยะ ระยะ
ลาดับ เพศ อายุ น้าหนัก ส่วนสูง
ของ
ก้าว
วัดได้ ใช้ใน
ในการ ก้าว ระหว่าง
(ปี) (kg)
(cm) สายพาน (ครัง้ )
(m)
การ
เดิน
เฉลี่ย
ก้าว
(km/h)
เดิน (s) (m/s)
(cm)
เฉลี่ย
(cm)
70
176
2
21.57
35.33
0.610
35.95
9.67
1 ชาย 22
60
3
21.63
24.09
0.897
30.46
9.15
71
67
169
2
84
23.38
35.33
0.661
27.83
10.29
2 ชาย 22
3

ชาย

22

55.8

175

4

ชาย

23

66

176

5

ชาย

22

73

175

6

หญิง

23

47

156

7

หญิง

24

47

164

หญิง

22

45

156

9

หญิง

21

51

155

10

หญิง

22

50

163

8

3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2

3
2
3
2
3

64
71
60
62
53
71
69
73
65
69
64
71
57
68
61
68
60

23.19
23.17
23.83
23.13
21.14
23.11
21.99
20.39
22.54
20.01
21.41
21.61
20.61
20.09
21.69
20.18
20.89

24.09
35.33
24.09
35.33
24.09
35.33
24.09
35.33
24.09
35.33
24.09
35.33
24.09
35.33
24.09
35.33
24.09

0.962
0.655
0.989
0.654
0.877
0.654
0.912
0.577
0.935
0.566
0.888
0.611
0.855
0.568
0.900
0.571
0.867

เพศหญิง

เพศชาย

รูปที่ 12 ระยะก้าวเฉลี่ยของผู้ทดสอบแต่ละคน
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36.26
32.63
39.72
37.30
39.88
32.55
33.86
27.93
34.67
29.00

11.37
12.15
11.26
8.38
8.71
12.23
13.26
12.54
12.29
10.65

33.45
30.43
36.15
29.54
35.55
29.67
34.81

12.39
8.32
8.24
10.44
10.29
11.35
12.36
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เพศหญิง

เพศชาย

รูปที่ 13 ระยะระหว่างเท้าเฉลี่ยของผู้ทดสอบแต่ละคน
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ในการศึกษานี้ได้ประยุกต์ใช้เซนเซอร์ LIDAR ในการวัดตาแหน่งของเท้าขณะเดินอยู่บนลู่วิ่งไฟฟ้า ด้วยคุณสมบัติ
ในการแยกชัดของเซนเซอร์ LIDAR ทาให้สามารถวัดตาแหน่งของเท้าทั้งสองแยกจากกันได้ จากการวัดรูปแบบการเดินของ
ผู้ทดสอบทั้ง 10 คน จะเห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงข้อมูลการกระจายของระยะก้าว ระยะระหว่างเท้า และแนวการ
เดิน เป็นต้น ของผู้ทดสอบแต่ละคนได้ โดยจะเห็นว่าระยะทางเดินที่แสดงในตารางที่ 1 จะสั มพันธ์กับผลคูณระหว่างจานวน
ก้าวและระยะก้าวเฉลี่ย และเมื่อทาการเปรียบเทียบการเดินด้วยความเร็วที่ต่างกันจะพบว่าระยะก้าวเฉลี่ยของผู้ทดสอบแต่ละ
คนจะแตกต่างกัน โดยผู้ทดสอบที่ก้าวยาวขึ้นจะมีจานวนก้าวน้อยลง ในขณะที่ผู้ทดสอบที่ก้าวสั้นลงจะมีจานวนก้าวมากขึ้น
ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการวัดรูปแบบการเดินบนลู่วิ่งไฟฟ้าด้วย LIDAR มีความสอดคล้องกันและเชื่อถือได้ อย่างไร
ก็ตามข้อมูลที่ได้จากการวัดด้วยระบบที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นข้อมูลในระนาบ 2 มิติ การวัดความสูงและมุมของการยกเท้าอาจทาได้
โดยการติดเซนเซอร์วัดความเร่ง 3 แกนที่รองเท้า (Watanabe, et al.,2018) หรือทาการเพิ่มเซนเซอร์ LIDAR สาหรับการวัด
ในแนวแกนตั้ง นอกจากนี้ยังมีข้อจากัดของอัตราเร็วในการหมุนกวาดของเซนเซอร์ LIDAR จึงไม่สามารถทาการวัดระยะก้าว
เมื่อเดินเร็วกว่าปกติหรือวิ่ง ซึ่งจะเป็นงานที่พัฒนาต่อไปในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
Middleton, L., Buss, A. A., Bazin, A., & Nixon, M. S. (2005). A Floor Sensor System for Gait Recognition. Fourth
IEEE Workshop on Automatic Identification Advanced Technologies (AutoID’05), 171–176.
https://doi.org/10.1109/AUTOID.2005.2
Muro-de-la-Herran, A., Garcia-Zapirain, B., & Mendez-Zorrilla, A. (2014). Gait Analysis Methods: An Overview
of Wearable and Non-Wearable Systems, Highlighting Clinical Applications. Sensors, 14(2), 3362–
3394. https://doi.org/10.3390/s140203362
Teixidó, M., Pallejà, T., Tresanchez, M., Nogués, M., & Palacín, J. (2011). Measuring Oscillating Walking Paths
with a LIDAR. Sensors, 11(5), 5071–5086. https://doi.org/10.3390/s110505071
Watanabe, T., Miyazawa, T., & Shibasaki, J. (2018, March). A study on IMU-based stride length estimation for
motor disabled subjects: A comparison under different calculation methods of rotation matrix.
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การผลิตแก๊สไฮโดรเจนจากแป้งมันสาปะหลังด้วยกระบวนการทางชีวภาพที่อุณหภูมิปกติ
อุดม ทิพราช1* สังวาล แก่นโส2 ณรงค์ศักดิ์ โคตธาริน1 สายชล พิมพ์มงคล1 และ ภูวษา ชานนท์เมือง3
1ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
*Corresponding Author Email: udom.t@ubu.ac.th

บทคัดย่อ
แก๊สไฮโดรเจนเป็นแก๊สที่ให้พลังงานความร้อนต่อหน่วยมวลสูงเมื่อเปรียบเทียบกับแก๊สชีวภาพหรือพลังงานจาก
ซากดึกดาบรรพ์ ในงานวิจัยนี้ เราได้ผลิตแก๊สไฮโดรเจนในห้องปฏิบัติการด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดยใช้มันสัมปะหลังเป็น
อาหารเลี้ยงเชื้อ การหมั กที่ ใ ช้ใ นการผลิตไฮโดรเจนคื อ การหมัก โดยไม่ ใช้ อ อกซิ เจน ส่ ว นประกอบที่ สาคัญ คือ แบคทีเรีย
คลอสทริเดียม (Clostridium) เป็นแบคทีเรียเพื่อผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้มาจากตะกอนดินก้นบ่อน้าทิ้งจากลานมันสาปะหลัง
แป้งมันสาปะหลังความเข้มข้นของต่อน้าที่ใช้มีค่าจาก 5 ถึง 20 กรัมต่อลิตร ปรับอุณหภูมิคงห้องปกติ 27-30 องศาเซลเซียส
และความเป็นกรด-เบส (pH) เป็น 7 ทาการหมักโดยไม่ใช้ออกซิเจน วัดปริมาตรและวิเคราะห์เปอร์เซนไฮโดรเจนทุก 24
ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่า ผลการผลิตแก๊สไฮโดรเจนที่ความเข้มข้นของแป้งมันสาปะหลังต่อน้า 10 กรัมต่อลิตร บรรจุ 50
มิลลิลิตรในขวดขนาด 160 มิลลิลิตร ให้แก๊สชีวภาพ 430 มิลลิลิตรซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนร้อยละ 36
คาสาคัญ: การผลิตแก๊สไฮโดรเจน กระบวนการทางชีวภาพ แป้งมันสาปะหลัง การหมักโดยไม่ใช้ออกซิเจน
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Abstract

Hydrogen has high calorific energy content by weight when compared with biogases and
hydrocarbon fossil fuel-based gases. In this work, we have produced lab-scale hydrogen gas by means of
biological process by using cassava starch as substrates. Anaerobic fermentation was carried out in this
work. The crucial parts consisted of hydrogen production bacteria (Clostridia) obtained from wastewater
sludge from a cassava factory, cassava starch with different concentrations from 5-20 grams per litter of
water. The temperature was at ambient about 27-30 °C and the pH was adjusted at 7. Oxygen was limited.
The volume of the produced gas measured and analyzed every 24 hr. The results showed that hydrogen
gas was produced 430 milliliters with purity of hydrogen of 36% when the concentration of the starch was
10 grams per litter of water with the amount of 100 milliliter solution in a bottle of 160 milliliters was used.
Keywords: Hydrogen production, biological process, cassava, anaerobic fermentation
บทนา
พลังงานเป็นปัจจัยที่สาคัญมากที่สุดปัจจัยหนึ่งสาหรับการดารงชีพนอกเหนือปัจจัยสี่ โดยเฉพาะสังคมสมัยใหม่ที่
กิจกรรมการดาเนินชีวิตปรกติเกือบทั้งหมดถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่นพลังงานไฟฟ้าในบ้านเรือน พลังงาน
จากน้ามันในการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น พลังงานเหล่านี้มาจากซากดึกดาบรรพ์ (fossil fuels) ในรูปแบบของถ่านหิน น้ามัน
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และแก๊สธรรมชาติ การใช้พลังงานเหล่านี้นอกจากทาให้ทรัพยากรเชื้อเพลิงของโลกที่เก็บสะสมมานานนับล้านปี ลดเหลือ
น้อยลงอย่างรวดเร็วแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาด้านมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์เป็นอย่างมากและเป็นภัยคุกคามต่อ
สุขภาพร่างกายของคนเราเนื่องจากได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ แก๊สที่ทาให้เกิดปรากฏการณ์
เรือนกระจก (greenhouse gases) การเกิดฝุ่นของอนุภาคขนาดเล็กที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร (2.5 PM) อื่นๆ ซึ่งล้วน
แล้วแต่เป็นแก๊สที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดปัญหากับบรรยากาศของโลก เช่นทาให้โลกร้อนขึ้น จากการ
ประมาณความต้องการใช้พลังงานของคนบนโลกได้พบว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี ค.ศ. 2050 (Grätzel, 2005) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการการใช้พลังงานของประชากรที่มีจานวนเพิ่มขึ้นและการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมของแต่ประเทศ
ทั่วโลก ทรัพยากรซากดึกดาบรรพ์เป็นทรัพยากรมีจากัดและมีอยู่เฉพาะบางบริเวณของโลกเท่านั้น ในขณะที่ความต้องการใช้
ทรัพยากรซากดึกดาบรรพ์ นั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วโลก ดังนั้นปัญหาการขาดแคลนพลังงานและปัญหาการเพิ่มขึ้นของราคา
พลังงานจึงเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดลาดับที่หนึ่งของโลก
ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่มีศักยภาพที่จะเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดในบรรดา
พลังงานทดแทนเนื่องจากมันไม่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ ไฮโดรเจนเป็นธาตุที่มีมากที่สุดในจักรวาล แต่อย่างไรก็ตาม มันอยู่
ในรูปสารประกอบ การผลิตไฮโดรเจนมีหลายวิธี ที่เป็นไปได้มาก 4 วิธีด้วยกันดังนี้ วิธีที่ 1 การใช้ไฟฟ้าแยกน้าให้เป็น
ไฮโดรเจน (Electrolysis) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงแต่มีต้นทุนสูงและใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นวิธีการดั้งเดิมที่ใช้ในการผลิตแก๊ส
ไฮโดรเจนสาหรับจรวดขับดันอากาศยาน ไม่ใช่วิธีการที่จะพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน วิธีที่ 2 การแยกแก๊สธรรมชาติเพื่อให้ได้
ไฮโดรเจน (Stream reforming) จาเป็นต้องใช้พลังงานมากและใช้ วัตถุดิบ จากพลังงานซากดึ กดาบรรพ์ วิธีที่ 3 การใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ตกกระทบสารกึ่งตัวนาที่เหมาะสมเพื่อแยกน้าไปเป็นไฮโดรเจน (Photoconversion) วิธีนี้เป็นวิธีที่ผลิต
พลั ง งานสะอาด ปราศจากมลพิ ษ แต่ ยั ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ า (Udom Tipparach, and P. Linsuwan: 2010, Rinnatha
Vongwatthaporna and Udom Tipparach: 2015) และวิธีที่ 4 ผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพ (Biological
process) เป็นวิธีที่ผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการชีวภาพโดยการหมัก (Fermentation) วัสดุทางการเกษตรหรือของเหลือใช้
เช่น ฟางข้าว มันสาปะหลัง กากน้าตาล หรือของเสีย น้าทิ้งที่มีสารอินทรีย์จากโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นวิธีผลิตที่ให้
ผลตอบแทนสูง สามารถทาง่ายใช้วัสดุที่มีในประเทศไทย สามารถขยายสเกลการผลิตได้ง่าย (Meng Ni, Dennis Y.C. Leung,
Michael K.H. Leung, K. Sumathy: 2006)
การหมักแบบแบบไม่ใช้แสง (Dark fermentation) ย่อยสลายสารอินทรีย์เช่นคาร์โบไฮเดรตหรือสารอินทรีย์ที่มี
คาร์โบไฮเดรตมาก ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน (Anaerobic digestion) ด้วยกลูโคส 1 โมลจะให้ไฮโดรเจน 4 และ 2
โมล เมื่อใช้กรด acetate และกรด butyrate ในการหมักตามลาดับ ตามสมการดังนี้
C6H12O6 + 2H2O → 2CH3COOH + 4H2+ 2CO2 (acetate fermentation)
C6H12O6 + 2H2O → CH3CH2CH2COOH + 2H2 + 2CO2 (butyrate fermentation)
กลูโคสอาจถูกแทนด้วยแป้ง เซลลูโลส หรือวัสดุเหลือทิ้งที่มีแป้งหรือเซลลูโลส ปริมาณของไฮโดรเจนที่ได้อาจน้อย
กว่าทฤษฎี และปริมาณของผลผลิตไฮโดรเจนยังขึ้นอยู่กับ pH ในถังหมัก ซึ่งเราจะต้องทาการปรับเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิต
สูงสุด แต่ละเส้นทางตามสมการข้างบนขึ้นอยู่กับชนิดของแบคทีเรียและเงื่อนไขการหมัก
ตารางที่ 1 ค่าพลังงานความร้อนของเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ
เชื้อเพลิง
สถานะที่อุณหภูมิและความดันปกติ
Hydrogen
Methane
Ethane
Gasoline
Diesel
Methanol

Gas
Gas
Gas
Liquid
Liquid
Liquid
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ค่าความร้อน-สูง
HHV (MJ/kg)

ค่าความร้อน-ต่าLHV
(MJ/kg)

141.9
55.5
51.9
47.5
44.8
20.0

119.9
50.0
47.8
44.5
42.5
18.1

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
ไฮโดรเจนสามารถใช้เป็นพลังงานกับเครื่องยนต์สันดาปภายในได้โดยให้พลังงาน 122 kJ/g หรือ 244 kJ/mol หรือ
ประมาณ 2.75 เท่ า ของเชื้ อ เพลิ ง จากไฮโดรคาร์ บ อน ดั ง แสดงในตารางที่ 1 และการเอาไหม้ ไม่ ป ลดปล่ อ ยแก๊ ส
คาร์บอนไดออกไซด์ (Ilgi Karapinar Kapdan, Fikret Kargi: 2006) หรืออาจใช้เป็น energy carrier สาหรับเซลล์เชื้อเพลิง
(Fuel cells) ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพสูงประมาณร้ อยละ 40-70 โดยไม่ปลดปล่อยปลดปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (zero
CO2 emission)
เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาพลั ง งานสะอาดและยั ง ยื น ในงานวิ จั ย นี้ เราได้ ท าการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการเพื่อผลิตแก๊สไฮโดรเจนด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดยใช้แป้งมันสาปะหลังเป็นวัตถุดิบ ไฮโดรเจนที่ได้อาจ
นาไปผสมกับแก๊สมีเทนเพื่อขับเคลื่นเครื่องยนต์สันดาปภายใน (internal combustion) เช่นโรงไฟฟ้าชุมชน หรือใช้สาหรับ
เซลล์เชื่อเพลิง (fuel cells) เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ต่อไป
การทดลอง
ขั้นแรก บดมันสาปะหลังให้เป็นแป้งมันแล้วนาแป้งมันสาปะหลังมาผสมกับน้าให้ได้ความเข้มข้นต่างๆ กัน จาก 5,
10, 15, และ 20 กรัม/ลิตร (g/l) แล้วบรรจุสารละลายแป้งจานวน 50 มิลลิลติ รลงในขวด ขนาด 160 มิลลิลิตร แป้งนี้จะทา
หน้าที่เป็นอาหารเลี้ยงแบคทีเรียเพื่อผลิตไฮโดรเจน
ขั้นที่สอง แบคทีเรียคลอสทริเดียม (Clostridium bacteria) เป็นแบคทีเรียเพื่อผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้มาจากตะกอน
ดินจากบ่อน้าทิ้งโรงงานแป้งมัน สาปะหลัง โดยทั่วไปตะกอนดินเหล่านี้จะมีแบคทีเรียหลายชนิดรวมทั้งแบคทีเรียผลิตแก๊ส
ไฮโดรเจนและแบคทีเรียผลิตแก๊สมีเทน เพื่อให้ผลิตแก๊สไฮโดรเจนได้ในอัตราสูง เราจาเป็นต้องกาจัดแบคทีเรียผลิตแก๊สมีเทน
(Methanogen bacteria)โดยการต้มตะกอนดินให้เดือดที่อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียส ประมาณ 45 นาที
ขั้นที่สาม นาเชื้อแบคทีเรียที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 2 เติมลงในขวดที่บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อให้แบคทีเรียย่อยสลาย
แป้งให้เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไปเป็นสารอินทรีย์โมเลกุลเล็กที่ละลายน้า จากนั้นไปเป็นกรดไขมันระเหยง่าย และในที่สุดได้
กรดอะซิติกและแก๊สไฮโดรเจนรวมทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ กระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระบบที่ไร้ออกซิเจน ดังนั้น
จาเป็นต้องใช้แก๊สไนโตรเจนไล่อากาศภายในออกก่อนผิดฝาขวดทดลองด้วยจุกยางยาง และปรับให้สภาพความเป็นกรด เติม
NaOH เพื่อให้มีค่า pH เป็น 7 เมื่อปิดฝาสนิททิ้งไว้ในที่อุณหภูมิห้องปกติ ราวประมาณ 27-30 องศาเซลเซียส ตรวจสอบ
ปริมาณแก๊สและตรวจวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรเจนทุกๆ 24 ชั่วโมง โดยใช้เข็มฉีดยาติดกับกระบอกฉีดดูดเอาแก๊สขึ้นมาตรวจ
ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ไฮโดรเจน (Hydrogen Analyzer) การตรวจวัดและการวิเคราะห์ทาที่อุณหภูมิห้องปกติ ประมาณ
27-30 องศาเซลเซียส รูปขวดทดลองและเครื่องตรวจวิเคราะห์ไฮโดรเจนแสดงดังรูปที่ 1

(ก)

(ข)

รูปที1่ การทดลองผลิตแก๊สไฮโดรเจนในห้องปฏิบัติการ (ก) ขวดทดลองที่บรรจุเสร็จในตู้บ่ม และ (ข) เครื่องตรวจวิเคราะห์ไฮโดรเจน
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ผลการทดลองและการอภิปรายผล
ผลการทดลองผลิตแก๊สไฮโดรเจนพบว่า แก๊สชีวภาพที่ผลิตได้ตลอดเวลาการผลิต แก๊สจะเริ่มเกิดขึ้นในเวลา 24
ชั่วโมงแรกเล็กน้อย และจะเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วง 36-48 ชั่วโมง ผลที่ได้นี้สอดคล้องกับงานวิจัยของLuo และคณะ (Luo, et
al: 2010) ปริมาณของแก๊สชีวภาพแสดงดังในรูปที่ 2 จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่า ความเข้มข้นของแป้งมันสาปะหลังต่อน้าที่ใช้มี
ค่าจาก 5 และ 10 กรัมต่อลิตร ให้แก๊สมีปริมาณ 350 และ 430 มิลลิลิตร ตามลาดับ ซึ่งเป็นค่ามากที่สุด เป็นความเข้มข้นที่
พอเหมาะ สังเกตุได้ว่า หากความเข้มข้นของแป้งมากเกินไปจะทาให้เน่าเสียเนื่องจากแบคทีเรียผลิตไฮโดรเจนไม่สามารถย่อย
ได้ ในรูปที่ 3 แสดงร้อยละของแก๊สไฮโดรเจนที่มีอยู่ในแก๊สชีวภาพตลอดช่วงเวลาที่ผลิตเมื่อใช้ความเข้มข้นของแป้งต่อน้าเป็น
5, 10, 15, และ 20 กรัม/ลิตร เป็นร้อยละ 32.5, 36.0, 39.8, และ 30.0 ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า ร้อยละของแก๊สไฮโดรเจนที่
มีอยู่ในแก๊สชีวภาพเกิดขึ้นสูงเมื่อใช้ความเข้มข้นของแป้งต่อน้าเป็น 10-15 กรัมต่อลิตร อย่างไรก็ตาม เมื่อคานวณหาปริมาณ
แก๊สไฮโดรเจน (Hydrogen content/ Amount of Hydrogen)จากแก๊สชีวภาพจะเห็นว่า ปริมาณแก๊สไฮโดรเจนเกิดมาก
ที่สุดเมื่อใช้ความเข้มข้นของแป้งต่อน้าเป็น 10 กรัมต่อลิตร ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 2 ปริมาณของแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้ตลอดช่วงเวลาที่ผลิตเมื่อใช้ความเข้มข้นของแป้งต่อน้าเป็น 5, 10, 15, และ 20
กรัม/ลิตร (g/l) ปริมาณของแก๊สวัดเป็นมิลลิลิตร (ml)

รูปที่ 3 ร้อยละของแก๊สไฮโดรเจนในแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้ตลอดช่วงเวลาที่ผลิตเมื่อใช้ความเข้มข้นของแป้งต่อน้าเป็น 5, 10,
15, และ 20 กรัม/ลิตร (g/l) ปริมาณของแก๊สวัดเป็นมิลลิลิตร (ml)
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รูปที่ 4 ปริมาณแก๊สไฮโดรเจนจากแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้ตลอดช่วงเวลาที่ผลิต
เมื่อใช้ความเข้มข้นของแป้งต่อน้าเป็น 5, 10, 15, และ 20 กรัม/ลิตร (g/l) ปริมาณของแก๊สไฮโดรเจนวัดเป็นมิลลิลิตร (ml)
จากรูปที่ 4 จะเห็นว่าการหมักเป็นกะ (Batch) จะให้แก๊สไฮโดรเจนสูงสุดเมื่อใช้ความเข้มเข้นของแป้งเป็น 10 กรัม/
ลิตร ได้แก๊สไฮโดรเจน 430 มิลลิลิตร เมื่อใช้ สารละลายแป้ง 50 มิลลิลิตร ในสารละลาย 50 มิลลิลิตรจะมีแป้งอยู่ 10 x
(50/1000) เท่ากับ 0.5 กรัม ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ผลิตแก๊สชีวภาพได้ 430 มิลลิลิตรต่อแป้งมันสาปะหลัง 0.5 กรัมหรือ 860
มิลลิลิตรต่อแป้งมันสาปะหลัง 1 กรัม ประกอบก้วย แก๊สไฮโดรเจน 36 % คิดเป็นไฮโดรเจน เท่ากับ 0.36 x 860 หรือ 309
มิลลิลิตร คิดเป็นจานวนโมลของแก๊สไฮโดรเจนเท่ากับ 0.309/22.4 หรือ 13.8 มิลลิโมลต่อแป้ง 1 กรัม คิดเป็นพลังงาน เท่ากับ
(13.8x10-3mol)x(244 kJ/mol) หรือ 3.36 kJ ต่อแป้ง 1 กรัม ดังนั้นถ้าใช้แป้ง 1 กิโลกรัม จะสามารถผลิตแก๊สไฮโดรเจน
เทียบเท่าพลังงาน 3.36 MJ และการผลิตแก๊สไฮโดรเจนนี้ประสบความสาเร็จในการหมักที่อุณหภูมิห้อง ปริมาณแก๊สและร้อย
ละความบริสุทธิ์ที่ได้ไม่แตกต่างจากงานวิจัยที่ทาในตู้บ่มเพราะ ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะผลิตแก๊สไฮโดรเจนเพื่อใช้เป็น
พลังงานสะอาดในอนาคตสาหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือเซลล์เชื่อเพลิงซึ่งงานวิจัยนี้กาลังทาการทดลองเพื่อขยายสเกล
ไปสู่การผลิตไฮโดรเจน ในอนาคต
สรุป
เราได้ประสบความสาเร็จในการผลิตแก๊สไฮโดรเจนด้วยกระบวนการชีวภาพ แก๊สชีวภาพผลิตได้สูงสุดเมื่อที่ผลิตได้
สูงสุด 350 และ 430 มิลลิลิตร เมื่อใช้ความเข้มเข้นของแป้งเป็น 5 และ10 กรัม/ลิตร ตามลาดับ และมีร้อยละของแก๊ส
ไฮโดรเจนในแก๊สชีวภาพประมาณร้อยละ 36 และ 39 เมื่อใช้ความเข้มเข้นของแป้งเป็น 10 - 15 กรัม/ลิตร ตามลาดับ ปริมาณ
ไฮโดรเจนในแก๊สชีวภาพมีค่าสูงสุด 430 มิลลิลิตร ต่อสารละลายแป้ง 50 มิลลิลิตร หรือคิดเป็น 860 มิลลิลิตรแป้ง 1 กรัม เมื่อ
แปลงเป็นพลังงานที่ผลิตไฮโดรเจนจากแป้งจะได้พลังงาน 3.36 MJ ต่อแป้งมันสัมปะหลัง 1กิโลกรัม งานวิจัยนี้กาลังขยายการ
ผลิตจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตแบบต่อเนื่อง เพื่อใช้งานจริงในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการการ
ผลิตไฟฟ้าชุมชนจากแก๊สผสมมีเทนและไฮโดรเจน (แก๊สไฮเทน) ประจาปีงบประมาณ 2560-2561 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับแมงกานีส (II) ของฟิล์มแพคตินธรรมชาติ (Natural pectin
film, PN film) โดยนามาดัดแปรเป็น ฟิล์มคอมโพสิตธรรมชาติ (Natural composite film, CN film) โดย CN film เตรียม
จากเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดง (Hylocercus undatus) นามาดัดแปรด้วยแร่ดินมอนต์มอ
ริลโลไนต์ (MMT) ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของ CN film เปรียบเทียบกับ PN film และ MMT แสดงให้เห็นว่า
พื้นที่ผิวจาเพาะของ PN film, MMT และ CN film คือ 5.04 m2 /g, 3.98 x 101 m2 /g และ 3.46 m2 /g ตามลาดับ ขนาดรู
พรุนเฉลี่ยของ PN film, MMT และ CN film คือ 1.80 x 101 nm, 1.80 x 101 nm และ 1.79 x 101 nm ตามลาดับ ผลการ
วิเคราะห์ไออาร์สเปกตราด้วยเทคนิค FTIR เมื่อเปรียบเทียบกับ PN film ไออาร์สเปกตราของ CN film มีการปรากฏของหมู่
ฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น Si-O-Si stretching ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันของ MMT ยืนยันการปรากฏของแร่ดิน MMT ในฟิล์มคอมโพสิต
ผลการวิเคราะห์ สัณฐานวิทยาของ CN film พบว่ามีอนุภาคของ MMT ปรากฏในแผ่นฟิล์ม คอมโพสิต และผลการศึกษา
ประสิทธิภาพการดูดซับ พบว่า ปริมาณการดูดซับแมงกานีส(II) ของ PN film, MMT และ CN film เท่ากับ 15.00 mg/g,
62.49 mg/g และ 33.31 mg/g ตามลาดับ ดังนั้นการดัดแปร PN film ด้วย MMT กลายเป็น CN film ส่งผลให้ความสามารถ
ในการดูดซับเพิ่มขึ้น ถึงจะมีความสามารถในการดูดซับน้อยกว่า MMT แต่สามารถเก็บเกี่ยวตัวดูดซับหลังเสร็จสิ้นการดูดซับได้
ง่ายกว่า
คาสาคัญ : การดูดซับ ฟิล์มคอมโพสิต แมงกานีส(II) เพคติน แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์

Adsorption of Manganese (II) Using Composite Pectin Films
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Abstract
The purpose of this present work is to enhance efficiency of natural composite film (CN film) for
adsorbing manganese(II) by modifying as natural composite film (CN film). The CN film was made from
natural pectin extracted from dragon fruit peel (Hylocercus undatus) and montmorillonite clay (MMT). The
results of the physical characterization of CN film comparing to PN film and MMT show that specific surface
area of the PN film, MMT and CN film are 5.04 m2 /g, 3.98 x 101 m2 /g and 3.46 m2 /g, respectively. The
average pore sizes of the PN film, MMT and CN film are 1.80 x 101 nm, 1.80 x 101 nm and 1.79 x 101 nm,
respectively. To compare with IR spectra of PN film, one of CN film exhibits some additional functional
groups such as Si-O-Si stretching which were observed in IR spectra of MMT. This confirms the MMT
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composed in the composite. Morphology of the composite film exhibits the small particles drowning in the
surfaces. The results of the adsorption efficiency revealed that the adsorption capacity of PN film, MMT and
CN film were 15.00 mg/g, 62.49 mg/g and 33.31 mg/g, respectively. The modification of PN film with MMT
derived CN film which are higher adsorption efficiency. Although CN film is lower adsorption efficiency than
that of MMT, it is more convenience to be harvested after finishing the adsorption.
Keywords: adsorption, composite film, manganese(II), pectin, montmorillonite clay
บทนา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม ทาให้มีการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเกิดการ
ปนเปื้อนของเสียเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงตามมา โดยเฉพาะการปนเปื้อนของโลหะ
หนักในแหล่งน้า โลหะหนักนั้นมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต โดยโลหะหนักนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่ม โดยส่วนใหญ่เป็นธาตุที่อยู่
ในกลุ่มธาตุโลหะทรานซิชัน ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต เช่น สั งกะสี (Zinc, Zn), โครเมียม (Chromium, Cr), ทองแดง (Copper,
Cu), แมงกานีส (Manganese, Mn), เหล็ก (Iron, Fe), แคดเมียม (Cadmium, Cd), ตะกั่ว (Lead, Pb) และ ปรอท (Mercury,
Hg) เป็นต้น (พรพรรณ พนาปวุฒิกุล, 2549) สาหรับโลหะหนักอย่างแมงกานีสนั้นเป็นโลหะหนักที่สามารถเกิดการปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อมได้ง่าย ส่วนใหญ่มีการนาแมงกานีสไปใช้เ ป็น วัตถุดิบ ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยนิยมใช้มากในโรงงานผลิ ต
ถ่านไฟฉาย โรงงานผลิตแบตเตอรี่แห้ง และโรงงานโลหะต่างๆ การปนเปื้อนของแมงกานีสส่วนใหญ่มาจากการปล่อยน้าเสียที่
ใช้ในกระบวนการผลิตที่มีแมงกานีสปะปนอยู่ออกสู่แหล่งน้าธรรมชาติ ก่อให้เกิดเป็นมลพิษทางน้า ซึ่งนอกจากผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมแล้ว ผลกระทบที่สาคัญก็คือ ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งเมื่อได้รับแมงกานีสเข้าสู่ร่างกายจะก่อให้เกิดผล
เรื้อรังโดยอาการเป็นไปอย่างช้าๆ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ทาลายระบบประสาทส่วนกลาง ได้แก่ สมอง ใน
ระยะแรก มีอาการเป็นไข้ปวดศีรษะ กล้ามเนื้อไม่มีเรี่ยวแรง เบื่ออาหาร และอาการในระยะรุนแรงเป็นอัมพาตของร่างกาย
บางส่วน และ 2.อาการทางปอด เกิดจากการสูดหายใจเอาผงหรือไอระเหยของแมงกานีสเข้าไป ทาให้เกิดอาการปอดบวมได้
(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ม.ป.ป) โดยค่ามาตรฐานน้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรมสาหรับแมงกานีสนั้นควรมีค่าไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) เพราะฉะนั้นการกาจัด
แมงกานีสที่ปนเปื้อนในน้าจึงมีความจาเป็นและสาคัญเป็นอย่างมาก
การก าจั ด แมงกานี ส ออกจากน้ านั้ น มี ห ลากหลายวิ ธี ก าร เช่ น การตกตะกอนโดยใช้ ส ารเคมี การแยกโดย
ใช้กระแสไฟฟ้า การแยกด้วยแผ่นเมมเบรน เป็นต้น (พรพรรณ พนาปวุฒิกุล, 2549) ซึ่งวิธีการเหล่านี้ล้วนมีประสิทธิภาพสูง
แต่ต้องมีการจัดการที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายในจัดการที่สูง วิธีการดูดซับจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนามากาจัด
แมงกานีสที่ปนเปื้อนในน้า เพราะสามารถทาได้ง่าย รวดเร็ว ต้นทุนต่า และเป็นกระบวนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไปการ
ดู ด ซั บ นิ ย มใช้ ถ่ า นกัม มัน ต์เ ป็น วั สดุดู ดซับ เพราะมี ประสิท ธิ ภาพในการดูด ซับ สูง แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามต้ น ทุน ในการผลิตนั้น
ยังค่อนข้างสูงและมีข้อจากัด จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจในการศึกษาหาวัสดุดูดซับชนิดอื่นที่มีต้นทุนต่าและมีประสิทธิภาพในการดูด
ซับ ได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาการกาจัดตะกั่ว(II)ไอออนในสารละลายด้วยการดูดซับโดยใช้ถ่านกัมมันต์จากไม้มะขาม
พบว่าให้ค่าร้อยละของกาจัดค่อนข้างสูงถึงร้อยละ 100 (ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล และคณะ, 2560) นอกจากถ่านกัมมันต์แล้วนั้น
ยังมีตัวดูดซับทางธรรมชาติชนิดอื่นที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับอีกเช่นเดียวกัน นั้นก็คือ เพคติน ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความสามารถ
ในการดูดซับโลหะหนักได้ โดยได้มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสกัดเพคตินจากเปลือ กส้มโอแล้วนาไปทดสอบความสามารถในการ
ดูดซับโลหะหนัก คือ Pb2+ และ Cr2+ พบว่า สามารถดูดซับได้ 46.34 mg/L ที่ปริมาณเพคติน 2.5 กรัม ในเวลา 20 นาที
(สัมพันธ์ สร้อยกล่อม และคณะ, 2556) นั้นแสดงให้เห็นว่าเพคตินนั้นมีสามารถดูดซับโลหะหนักได้ แต่เพคตินนั้นยังมีข้อจากัด
อยู่เช่นกัน เนื่องจากมีความสามารถในการดูดซับที่ต่า จึงได้มีการดัดแปรฟิล์มเพคตินให้กลายเป็นฟิล์มคอมโพสิต โดยใช้ แร่ดิน
มอนต์มอริลโลไนต์เป็นตัวดัดแปร เพราะมีคุณลักษณะที่สามารถดูดซับโมเลกุลที่มีประจุบวกได้ดี มีปริมาณมากในประเทศ และ
มีราคาถูก แต่เนื่องจากแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์มีลักษณะเป็นผงยากต่อการแยกออกจากน้าเสียหลังการดูดซับ การนามา
ดัดแปรร่วมกับฟิล์มเพคตินจะทาให้เกิดการรวมตัวเป็นฟิล์มคอมโพสิตที่มีความเสถียรสามารถนาไปดูดซับแมงกานีสได้ ดียิ่งขึ้น
และยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับของเพคตินให้เพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากหมู่ไฮดรอกซิลบนพื้นผิวของเพคติน สามารถ
เกิดพันธะไฮโดรเจนกับชั้นซิลิเกตในโครงสร้างของแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ได้ (พัชราภรณ์ จันทวี, 2559) อีกทั้งการทาเป็น
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
ฟิล์มคอมโพสิตนั้นสามารถลดขั้นตอนการตกตะกอนตัวดูดซับหลังสิ้นสุดกระบวนการดูดซั บ และอาจทาให้ต้นทุนในการบาบัด
สารละลายแมงกานีสลดลงอีกด้วย
งานวิจัยนี้จึงนาเพคตินธรรมชาติที่สกัดได้จากเปลือกแก้วมังกรพันธุ์เนื้อขาวเปลือกแดง (Hylocercus undatus)
ที่เหลือทิ้งจากการบริโภค เนื่องจากสามารถหาได้ง่ายในประเทศไทย และมีปริมาณเพคติน 15-20 % โดยมวล (Norazelina
Sah Mohd et al, 2015) และแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ซึ่งเป็นวัสดุที่พบมากในประเทศไทยและมีราคาถูก มาผลิตเป็นฟิล์ม
คอมโพสิต และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของฟิล์มคอมโพสิตและศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับสารละลายแมงกานีส (II)
ของมัน
วิธีการวิจัย
1. การเตรียมเปลือกแก้วมังกร
นาเปลือกแก้วมังกรมาทาการแยกเนื้อซึ่งเป็นส่วนที่มีสีขาวออก แล้วล้างด้วยน้าเปล่า จากนั้น แยกเปลือกชั้นใน
(Inner layer of peel) ออกจากเปลือกชั้นนอก เพื่อนาเปลือกชั้นในไปใช้ในการสกัดเพคติน เมื่อเสร็จแล้วนาเปลือกแก้วมังกร
ทั้งหมดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 1x1x 1cm3 สุดท้ายนาไปปั่นด้วยเครื่องปั่นเพื่อทาให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วบรรจุใส่
ถุงพลาสติกปิดให้มิดชิดก่อนนาไปแช่เย็น
2. การสกัดเพคตินจากเปลือกแก้วมังกร
การสกั ด เพคติ น จากเปลื อ กแก้ ว มั ง กรจะใช้ วิ ธี ก ารเดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของ Kharidah Muhammad และคณะ
(Kharidah Muhammad et al., 2014) ทาได้โดย นาเปลือกชั้นในของแก้วมังกรที่เตรียมไว้ไปผสมกรดซิตริก (1% v/v) pH
) 1:4 โดยใช้อัตราส่วน 2.03w/v) ในบีกเกอร์ขนาด 500 ml ตั้งบนเครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแท่งแม่เหล็ก โดยทาการ
สกัดที่อุณหภูมิ 73 C เป็นเวลา นาที 67 เมื่อครบเวลาให้นาสารสกัดที่ได้จากการสกัดมาทาการปั่นเหวี่ยงด้วยอัตราเร็วรอบ
3300 rpm เป็นเวลา 20 นาที เสร็จแล้วเติมกรดซิตริก 1% )v/v) เข้าไปในอัตราส่วน 1:1 (w/v) ที่อุณหภูมิ 73 C หลังจากนั้น
ให้เติมเอทานอล 95% ลงในสารละลายผสมในอัตราส่วน 1:2 (v/v) โดยใช้เครื่องกวน ของผสมถูกกวนและถูกเก็บไว้เป็นเวลา
4 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 4 C โดยของผสมจะถูกปั่นเหวี่ยงที่อัตราเร็วรอบ 3300 rpm เป็นเวลา 10 นาที ส่วนของ supernatant
จะถูกทิ้ง แล้วล้างด้วยเอทานอล 95% อัตราส่วน 1:1 (w/v) และปัน่ เหวี่ยงอีกครั้งเป็นเวลา 10 นาที เมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว
นาไปกรองด้วยผ้าขาวบาง จากนั้นนาเพคตินที่ได้ไปล้างด้วยน้า DI และล้างอีก 3 ครั้งด้วยเอทานอลความเข้มข้น 75% โดยเพ
คตินที่สกัดแล้วจะนาไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 50 C เป็นเวลา 15 ชั่วโมงแล้วนาไป (ซึ่งน้าหนักของเพคตินคงที่ ) ชั่งน้าหนัก
แล้วบดให้ละเอียด เก็บไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิดแล้วนาไปแช่เย็นเพื่อนาไปใช้ต่อไป
3. การเตรียมฟิล์มคอมโพสิต
ตัวดูดซับที่ใช้ในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วย ฟิล์มคอมโพสิตธรรมชาติ (CN film), ฟิล์มคอมโพสิตทางการค้า (CC
film), ฟิล์มเพคตินธรรมชาติ (PN film), ฟิล์มเพคตินทางการค้า )PC film) และแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ (MMT) สาหรับ CC
film, PN film และ PC film นั้นจะใช้เป็น Blank เพื่อนาไปเปรียบเทียบผลการทดลองกับ CN film และ MMT โดยขั้นตอน
ในการผลิตฟิล์มคอมโพสิตธรรมชาติและฟิล์มเพคตินธรรมชาติ ดัดแปลงวิธีทาจากงานวิจัยของ Fernanda L. Seixas และ
คณะ )Fernanda L. Seixas et al., 2013 (ซึ่งสาหรับการเตรียมฟิล์มคอมโพสิตธรรมชาติเริ่มโดยนาแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์
0.5 g ผสมกับน้า DI 100 ml กวนผสมกันจนแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์กระจายตัวหมด หลังจากนั้นเติมเพคติน โซเดียมอัลจิ
เนต อั ต ราส่ ว น 1 g : 1 g และกลี เ ซอรอล 0.6 ml/g กวนให้ ข องผสมกลายเป็ น เนื้ อ เดีย วกั น ที่ อุ ณ หภู มิ 65 C และเติม
สารละลาย CaCl2 ความเข้มข้น 0.4 g/L ปริมาณ 30 ml จากนั้นกวนต่อไปจนสารละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกัน เทสารละลาย
ที่ได้ลงในจานเลี้ยงเชื้อ ประมาณ 15 g/dish จากนั้นนาไปอบที่อุณหภูมิ 40 C เป็นเวลา 20 ชั่วโมง นาฟิล์มที่ได้มาทาการ
Crosslinking ด้วยสารละลายที่ประกอบไปด้วย CaCl2 7% )g/ml กลีเซอรอล (5% )g/ml ปริมาณ (100 ml เป็นเวลา 30
นาที จากนั้นนาฟิล์มออกจากสารละลาย ผึ่งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนแผ่นฟิล์มแห้ง บรรจุใส่ถุงพลาสติกปิดให้มิดชิด และเก็บไว้ที่
อุณหภูมิ 4 C
4. การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของตัวดูดซับ
วิเคราะห์พื้นที่ผิวจาเพาะและขนาดรูพรุนของฟิล์มคอมโพสิต โดยนาแผ่นฟิล์มคอมโพสิตไปวิเ คราะห์หาพื้นที่ผิว
จาเพาะและขนาดรูพรุน โดยใช้หลักการการดูดซับและการคายซับของก๊าซไนโตรเจน )N2 adsorption-desorptionวิเคราะห์ (
ด้ ว ยเครื่ อ งออโตเมติ ค เซอร์ เ ฟสอนาไลเซอร์ )Automatic Surface Analyzer รุ่ น ( ASI-C-8 ยี่ ห้ อ Quantachrome
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Instrument อุณหภูมิที่ใช้ 77.4K (ปิยมาภรณ์ จารุวงศ์ , 2547) ด้วย BET method โดยตัวดูดซับ ชนิดนั้น 4มีลักษณะเป็น
แผ่นฟิล์มและอีก ชนิดเป็นแร่ดินที่มีลักษณะเป็นผง 1วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของฟิล์มคอมโพสิต โดยวิเคราะห์ด้วยเครื่องฟูเรียร์
ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรโฟโทมิเตอร์ )Fourier Transform Infrared Spectrophotometer: FTIRรุ่น ( Nicolet
6700 ยี่ห้อ Thermo Scientific และสแกนเวฟนัมเบอร์ )Wave number Scan ในช่วง (400-4,000 cm-1 วิเคราะห์สัณฐาน
และลักษณะพื้นผิวจาเพาะของฟิล์มคอมโพสิต โดยนาฟิล์มคอมโพสิตไปศึกษาสัณฐานและลักษณะพื้นผิวจาเพาะ วิเคราะห์โดย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่น) Field Emission Scanning electron microscope: FESEM (
รุ่นJSM-7610F ยี่ห้อ JEOL
5. วิธีการเตรียมและวัดความเข้มข้นของสารละลายแมงกานีส)II(
เตรี ย มสารละลายแมงกานี ส )II)ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 1,000 mg/L เพื่ อ ใช้ เ ป็ น สารละลายมาตรฐานโดย
นาแมงกานีสซัลเฟต 0.307 g มาละลายในน้า DI แล้วทาการปรับปริมาตรด้วยน้ากลั่นในขวดวัดปริมาตรให้มีปริมาตรเท่ากับ
100 mL แล้วนาไปเตรียมสารละลายมาตรฐานแมงกานีส(II) ที่ความเข้มข้นแตกต่างกันในช่วง 150-30 mg/L โดยใช้วิธีการเจือ
จาง แล้ ว น าไปวัด ค่า พี เ อชเริ่ ม ต้น พร้ อ มเตรียมน้ากลั่ นเพื่ อ ใช้ เป็ นสารละลาย Blank ท าการวั ด ค่าการดูดกลืน แสงของ
สารละลายมาตรฐานแมงกานี ส และสารละลาย Blank ด้ ว ยเครื่ อ ง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
จากนั้นนาค่าที่ได้ไปสร้างกราฟมาตรฐาน )Standard curve) ทาการหาค่า R2 : Correlation Coefficient และค่าความชัน
)Slope) ของกราฟมาตรฐาน โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นของสารละลายแมงกานีส(II)
6. การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ
การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับของตัวดูดซับสามารถทาได้โดยการเตรียมสารละลายแมงกานีส(II) ความเข้มข้น
150 mg/L ปริมาตร 100 ml และนาไปวัดค่าพีเอชเริ่มต้น หลังจากนั้นนาสารละลายแมงกานีส(II) ไปวัดค่าการดูดกลืนแสง
ด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) เพื่อให้ทราบความสามารถในการดูดกลืนแสงที่ความเข้มข้น
เริ่มต้น นาฟิล์มคอมโพสิตหรือฟิล์มเพคตินหรือแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์เติมลงไปในสารละลายแมงกานีส 0.1 g แล้วนาไปเขย่า
ด้วยเครื่องเขย่าแนวราบที่ความเร็วรอบ 200 rpm เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 35 C จากนั้นแยกแผ่นฟิล์มคอมโพสิตออก
นาสารละลายไปวัดค่าพีเอชที่สมดุลและวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
และนาไปวิเคราะห์หาปริมาณการดูดซับ (adsorption capacity) โดยใช้สมการที่ 1 และเปอร์เซ็นต์การกาจัดแมงกานีส (II)
โดยใช้สมการที่ 2
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โดย qe คือ ปริมาณแมงกานีส)II(ในตัวดูดซับที่สภาวะสมดุล )mg/g (C0 คือ ความเข้มข้นเริ่มต้นของแมงกานีส )IIใน(
) น้ า mg/L (Ce คื อ ความเข้ ม ข้ น ที่ ส ภาวะสมดุ ล ของแมงกานี ส )II) ในน้ า ( mg/L( m คื อ น้ าหนั ก ของตั ว ดู ด ซั บ )g) และ
V คือ ปริมาตรของสารละลาย) L)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของตัวดูดซับ
1.1 ผลการวิเคราะห์พื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนเฉลี่ยของตัวดูดซับ
จากการวิ เ คราะห์ ตั ว ดู ด ซั บ ด้ ว ยเครื่ อ งออโตเมติ ค เซอร์ เ ฟสอนาไลเซอร์ ด้ ว ย BET method เพื่ อ ศึ ก ษา
หาพื้นที่ผิวจาเพาะและขนาดรูพรุนเฉลี่ยของตัวดูดซับ ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าพื้นที่ผิวจาเพาะของ
MMT มีค่ามากที่สุด คือ 3.975 x 101 m2 /g เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของ MMT มีลักษณะเป็นแผ่นหรือเกล็ดขนาดเล็กๆ
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ซ้อนกัน มีความพรุนสูง ทาให้มีพื้นที่ผิวมากที่สุด เมื่อพิจารณาที่ CC film และ CN film ที่ได้นา MMT มาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม
จะพบได้ว่าพื้นที่ผิวจาเพาะมีค่าลดลง คือ 3.23 m2 /g และ 3.46 m2 /g เนื่องจากสารที่ก่ อให้เกิดฟิล์มเข้าไปบดบังรูพุรน
บางส่วนของ MMT ทาให้มีค่าพื้นที่ผิวจาเพาะลดลง ส่วน PC film และ PN film มีพื้นที่ผิวจาเพาะ 4.02 m2 /g และ 5.04
m2 /g ตามลาดับ ขนาดรูพรุนเฉลี่ยของ CC film มีขนาดใหญ่ที่สุด คือ 2.27 x 101 nm ส่วน PC film, PN film, CN film
และ MMT มีขนาดรูพรุนเฉลี่ยเท่ากับ 1.79 x 101 nm, 1.80 x 101 nm, 1.79 x 101 nm และ 1.80 x 101 nm ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พื้นที่ผิวและขนาดรูพรุนเฉลี่ยของตัวดูดซับ

2

Specific Surface Area (m /g)
Total Pore Volume (cm3/g)
Average Pore Size (nm)

PC film
4.02
3.92 x 10-3
1.79 x 101

CC film
3.23
1.65 x 10-2
2.27 x 101

Sample
PN film
5.04
7.30 x 10-3
1.80 x 101

CN film
3.46
4.23 x 10-3
1.79 x 101

MMT
3.98 x 101
9.30 x 10-2
1.80 x 101

หมายเหตุ: PC film คือ ฟิล์มเพคตินทางการค้า, CC film คือ ฟิล์มคอมโพสิตทางการค้า, PN film คือ ฟิล์มเพคติน
ธรรมชาติ, CN film คือ ฟิล์มคอมโพสิตธรรมชาติ, MMT คือ แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์

1.2 ผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของตัวดูดซับ
จากการวิเคราะห์ หมู่ฟังก์ชันของตัวดูดซับด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรโฟโทมิเตอร์
(FTIR) เพื่ อ ศึ ก ษาหมู่ ฟั ง ก์ ชั น ของตั ว ดู ด ซั บ ชนิ ด ต่ า งๆ ได้ ผ ลแสดงดั ง รู ป ที่ 1 และสรุ ป ไว้ ดั ง ตารางที่ 2 โดย IR Spectra
ของ MMT ประกอบไปด้วยหมู่ฟังก์ชัน O-H stretch ที่พีค 3375 cm-1 หมู่ฟังก์ชัน Al-OH stretching ที่พีค 1626 cm-1 หมู่
ฟังก์ชัน C-O stretch ที่พีค 1107 cm-1 หมู่ฟังก์ชัน Si-O stretching ที่พีค 1018 cm-1 และหมู่ฟังก์ชัน Si-O-Si stretching
ที่พีค 918 cm-1 ส่วนฟิล์มทั้ง 4 ชนิดนั้นมีหมู่ฟังก์ชันที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ หมู่ฟังก์ชัน O-H stretch ที่พีค 3375 cm-1 หมู่
ฟังก์ชัน C-H (-CH2 -, -CH3 -) stretching ที่พีค 2927 cm-1 หมู่ฟังก์ชัน Al-OH stretching ที่พีค 1626 cm-1 หมู่ฟังก์ชัน CO stretch ที่พีค 1107 cm-1 หมู่ฟังก์ชัน Si-O stretching ที่พีค 1018 cm-1 หมู่ฟังก์ชัน C-Cl stretch ที่พีค 638 cm-1
และหมู่ฟังก์ชัน Si-O-Si stretching ที่พีค 918 cm-1 จะพบใน CC film และ CN film เท่านั้น

รูปที่ 1 สเปกตรัม FTIR ของฟิล์มคอมโพสิตทางการค้ า (CC film), ฟิล์มคอมโพสิตธรรมชาติ (CN film), แร่ดินมอนต์ มอริ
โลไนต์ (MMT), ฟิล์มเพคตินทางการค้า (PC film), ฟิล์มเพคตินธรรมชาติ (PN film)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของตัวดูดซับ
CC film
3375
2927
1626
1415
1018
918
638

Band range (cm-1 )
CN film
MMT
PC film
3375
3375
3375
2927
2927
1626
1626
1626
1415
1415
1018
1018
1018
918
918
638
638

PN film
3375
2927
1626
1415
1018
638

Functional group
O-H stretch
C-H (-CH2 -, -CH3 -) stretching
Al-OH stretching
CO-CH2 stretching
Si-O stretching
Si-O-Si stretching
C-Cl stretch

1.3 ผลการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาและลักษณะพื้นผิวของตัวดูดซับ
จากการวิ เ คราะห์ สั ณ ฐานวิ ท ยาและลั ก ษณะพื้ น ผิ ว ของตั ว ดู ด ซั บ ด้ ว ยกล้ อ งจุ ล ทรรศน์ อิ เ ล็ ก ตรอนแบบ
) ส่องกราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่นFESEM ได้ผลการวิเคราะห์ดังรูปที่ (2 จะเห็นได้ว่า PC film (รูปที่ 2A ) เป็นฟิล์มที่ขึ้นรูปจากเพ
คตินทางการค้าซึ่งน่าจะมีความบริสุทธิ์สูงจึงทาให้พื้นผิวมีลักษณะคล้ายกันสม่าเสมอทั่วทั้งแผ่น ส่วน PN film รูปที่) 2B )
เป็นฟิล์มที่ขึ้นรูปมาจากเพคตินธรรมชาติ ซึ่งอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนชนิดอื่นร่วมอยู่ด้วย จึงทาให้พื้นผิวมีลักษณะไม่สม่าเสมอทั่ว
ทั้งแผ่น และเมื่อเทียบกับ CC film (รูปที่ 2C ) และ CN film (รูปที่ 2D ) จะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดย
พื้นผิวมีลักษณะค่อนข้างขรุขระ มีกลุ่มอนุภาคขนาดใหญ่อยู่บนพื้นผิวของฟิล์ม สาหรับ MMT
(รูปที่ 2E) จะเห็นได้
ชัดเจนว่ามีความขรุขระสูงมากกว่าเมื่อเทียบกับแผ่นฟิล์มทั้ง 4 ชนิด และมีรูพรุนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วทั้งแผ่น
B

A

D

C
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E

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาและลักษณะพื้นผิวของตัวดูดซับ (A) PC film (B) PN film (C) CC film (D) CN film
และ (E) MMT

70%

70

60%

60

50%

50

40%

40

30%

30

20%

20

10%

10

0%

0
PC film

CC film

PN film
Adsorbent

% Removal

CN film

qe (mg/g)

% Removal

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ
การศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับแมงกานีส(II) ด้วย PC film, PN film, CC film, CN film และ MMT สามารถ
ทาได้โดยการหาเปอร์เซ็นต์การกาจัด (% Removal) ได้ผลดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งจะเห็นได้ว่า MMT มี % Removal มากที่สุด
คือ 41.66% เนื่องจาก MMT มีความพรุนสูงและมีความสามารถในการดูดซับโมเลกุลที่มีประจุบวกได้ดี ส่วน PC film มี %
Removal น้ อ ยที่ สุ ด คื อ 5.30% ส าหรั บ PN film, CC film และ CN film มี % Removal 10%, 13.74% และ 22.21%
ตามลาดับ และค่าความสามารถในการดูด ซับของ MMT มีค่ามากที่สุด คือ 62.49 mg/g ส่วน PC film, PN film, CC film
และ CN film มีค่าความสามารถในการดูดซับ 7.95 mg/g, 15.00 mg/g, 20.61 mg/g และ 33.31 mg/g ตามลาดับ

MMT

qe (mg/g)

รู ป ที่ 3 ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการดู ด ซั บ แมงกานี ส (II) ที่ ค วามเข้ ม ข้ น เริ่ ม ต้ น 150 mg/L โดยใช้ ตั ว ดู ด ซั บ ปริ ม าณ
0.1 g อุณหภูมิในการดูดซับ 35 C ทาการเขย่าด้วยความเร็วรอบ 200 rpm เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
เมื่อพิจารณาพื้นที่ผิวจาเพาะและขนาดรูพรุนเฉลี่ยของตัวดูดซับ พบว่าพื้นที่ผิวของ PN film มีพื้นที่ผิวจาเพาะน้อย
กว่า CN film อาจเป็นเพราะว่า MMT ที่ผสมอยู่ใน CN film ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวจาเพาะของ CN film ให้มากขึ้น และเมื่อ
พิจารณาขนาดรูพรุนเฉลี่ย จะพบว่า PN film มีขนาดของรูพรุนใหญ่กว่า CN film อาจเป็นเพราะว่า MMT เข้าไปบดบังรูพรุน
ใน CN film ทาให้ CN film มีขนาดรูพรุนลดลงเมื่อเทียบกับ PN film ส่วน CC film เมื่อเทียบกับ CN film จะมีพื้นที่ผิวน้อย
กว่า อาจะเกิดจากเพคตินทางการค้าที่นามาใช้มีความบริสุทธิ์มากกว่าเพคตินธรรมชาติ จึงทาให้รวมตัวกับ MMT ได้สมบูรณ์
มากกว่า CN film
การปรากฏของหมู่ฟังก์ชัน Al-OH stretching, Si-O stretching และ Si-O-Si stretching ใน IR Spectra ของ CC
film และ CN film นั้นเป็นการยืนยันว่าฟิล์มทั้งสองชนิดนั้นมีส่วนผสมของแร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์อยู่ภายใน
ลักษณะพื้นผิวของ PC film และ PN film จะมีลักษณะพื้นผิวขรุขระน้อยกว่าและมีอนุภาคขนาดเล็กจานวนหนึ่ง
ปรากฏอยู่ เมื่ อ เที ย บกั บ CC film และ CN film เห็ น ได้ ชั ด เจนว่ า มี ค วามแตกต่ า งกั น โดย CC film และ CN film
มีการปรากฏของอนุภาคขนาดใหญ่ขึ้นที่บริเวณพื้นผิว ซึ่งคาดว่าจะเป็นอนุภาคของ MMT จึงทาให้พื้นผิวมีความขรุขระสูง
เมื่อพิจารณา CN film เทียบกับ PN film พบว่า % Removal ของ CN film มีค่าเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกันกับ CC
film เมื่อเทียบกับ PC film แล้วพบว่า % Removal ของ CC film มีค่าเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน อาจเนื่องมาจากมีการผสม MMT
ทาให้ทั้ง CN film และ CC film มีประสิทธิภาพในการดูดซับแมงกานีส(II)เพิ่มขึ้นมากกว่า PN film และ PC film โดย MMT
นั้นทาให้ CN film และ CC film มีความพรุนเพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ดูดซับแมงกานีส(II)ที่เป็นโมเลกุลที่มีประจุบวกได้ดี
ยิ่ งขึ้ น อี ก ด้ ว ย ซึ่ งสามารถสรุ ป ได้ ว่ า ฟิ ล์ มคอมโพสิ ตที่ ใ ช้ เ พคติ น ธรรมชาติ จ ากเปลือ กแก้ ว มั งกรพั น ธุ์ เ นื้ อ ขาวเปลื อ กแดง
(Hylocercus undatus) เป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดแมงกานีส(II) โดยมีปริมาณการดูดซับเท่ากับ 33.31 mg/g
ดังนั้นการดัดแปร PN film ด้วย MMT กลายเป็น CN film ส่งผลให้ความสามารถในการดูดซับของ PN film เพิ่มมากขึ้น แต่
CN film นั้นยังมีความสามารถในการดูดซับน้อยกว่า MMT แต่มีข้อดีคือ สามารถเก็บเกี่ยวตัวดูดซับหลังเสร็จสิ้นการดูดซับได้
ง่ายกว่า และทาให้ต้นทุนในการบาบัดสารละลายแมงกานีสลดลงอีกด้วย
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงการใช้เอนไซม์แลคเคส สาหรับกาจัดสารไดโคฟอลด้วยชุดการทดลองในถังปฏิกรณ์ชีวภาพ
เมมเบรน โดยใช้เอนไซม์แลคเคสที่สกัดจาก Lentinus polychrous Lev. และเมมเบรนที่ใช้เป็นชนิดอัลตร้าฟิลเตรชั่น มีขนาดรูพรุน
เท่ากับ 20 kDa ทามาจาก Poylether sulfone สาหรับขั้นตอนของการทดสอบ โดยการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอช ความดัน ความ
เข้มข้นของไดโคฟอล และความเข้มข้นของเอนไซม์ จากผลการศึกษาพบว่าการกาจัดไดโคฟอลสูงสุดร้อยละ 100ในสภาวะที่
ความเข้ ม ข้ น ของเอนไซม์ 4.15 ยู นิ ต ต่ อ มิ ล ลิลิต ร ความเข้ ม ข้ น ของไดโคฟอล 1 มิ ล ลิ ก รั ม ต่อ ลิต ร ความเป็ น กรดด่า งของ
สารละลายเท่ากับ7และใช้ความดันในระบบเท่ากับ 5 psi ที่เวลา 8 ชั่วโมง จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของ
การนาเอนไซม์แลคเคสมาใช้สาหรับกาจัดน้าเสียปนเปื้อนไดโคฟอล
คาสาคัญ: ไดโคฟอล แลคเคส เอนไซม์ การย่อยสลาย ถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน

Degradation of Dicofol in Membrane Bioreactor
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Abstract
This research shows the performances of laccase enzyme for removal of dicofol. The enzyme
laccase produced from Lentinus polychrous Lev. was employed and tested in membrane bioreactor. And
membrane used ultrafiltration (UF) type, membranes with a molecular weight cut off (MWCO) of 20 kDa,
made from polyether sulfone (PES). The dicofol degradation study were perform by varying four parameters;
pH, pressure operating, dicofol concentration and enzyme concentration. The results showed that the
maximum percentage of dicofol degradation from the system was 100 at laccase concentration 4.15 unit/ml,
the concentration of dicofol 1 mg/l, pH 7 and 8 hr. retention time. The study indicates the potential of
laccase for degradation of dicofol contaminated in wastewater.
Keywords : Dicofol, Laccase, Enzyme, Degradation, Membrane Bioreactor
บทนา
ไดโคฟอลจัดเป็นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในกลุ่มของออร์กาโนคลอรีน ส่วนใหญ่นิยมใช้ในกลุ่มของเกษตรกรทั้ งใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งใช้สาหรับกาจัดแมลงที่เป็นอันตรายต่อต้นพื ชและผลผลิต แล ะเมื่อมีการฉีดพ่นสาร
ไดโคฟอลในพื้นที่ทางการเกษตร จะทาให้เกิดการสะสมสู่สิ่งแวดล้อมโดยรอบได้ง่าย นอกจากนี้ไดโคฟอลยังเป็นสารที่สะสมได้
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดีและยังสลายตัวในธรรมชาติได้ยาก ซึ่งพิษของไดโคฟอลส่วนใหญ่แล้วจะมีความเป็นพิษต่อ
อวัยวะทุกส่วนของร่างกายโดยเฉพาะต่อระบบประสาท และยังเป็นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง กรมอนามัยโลกจึงได้จัด
ระดับให้สารไดโคฟอลอยู่ในระดับ 2 หมายถึงเป็นสารอันตรายที่มีความเป็นพิษสูงในระดับปานกลาง สหภาพยุโรปได้กาหนดให้
มีไดโคฟอลเจือปนในน้าดื่มไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร จากคุณสมบัติและความเป็นพิษของสารกาจัดแมลงจึงมีความพยายาม
คิดหาวิธีที่เหมาะสมในการจัดการกับสารกาจัดแมลงที่ตกค้างในพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแหล่งน้าบริเวณ
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พื้นที่ทางการเกษตร เช่น วิธีการดูดซับ วิธีออกซิเดชั่น วิธีโฟโตคะตาไลติกออกซิเดชั่น[1-4]ซึ่งบางวิธีการต้องใช้เงินลงทุนสูง ให้
ประสิทธิภาพการกาจัดที่ต่า และอาจก่อให้เกิดสารพิษข้างเคียงตกค้างในสิ่งแวดล้อมด้วยเอนไซม์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
น่าสนใจในการนามาประยุกต์ใช้ ในกระบวนการบาบัดสารปนเปื้อนที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเอนไซม์มีความจาเพาะ
เจาะจงและมีประสิทธิภาพในการกาจัดสารสูง ง่ายต่อการจัดการและเก็บรักษา สามารถทางานในสภาวะที่มีสารพิษปนเปื้อน
ได้ และทางานได้เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เช่น พีเอช อุณหภูมิ ค่าความเค็ม และความเข้มข้ นของสารปนเปื้อนที่
เปลี่ยนแปลงได้กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับการบาบัดทางชีวภาพด้วยจุลินทรีย์นอกจากนี้เอนไซม์ยังสามารถเปลี่ยนรูปสารพิษให้อยู่
ในรูปสารประกอบที่มีความเป็นพิษต่อมนุษย์ได้น้อยที่สุดได้
แลคเคส (benzenediol: oxygenoxidoreductase; EC 1.10.32) พบได้ในเชื้อราพวกไวท์รอท (White-rot fungi)
ในพืชชั้นสูง แมลงบางชนิดและแบคทีเรีย เป็นต้น ซึ่งแลคเคสจัดเป็นเอนไซม์ในกลุ่มของออกซิโดรีดักเทส จากการสารวจส่วน
ใหญ่ใช้สาหรับย่อยสลายสารในกลุ่มของฟีนอล อะโรมาติค เอไมด์ หลากหลาย เช่นสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ ฟีนอล อะมิ
โนฟีอล อะโรมาติกเอมีน และสีย้อม เป็นต้น [5-6] ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเอนไซม์ชนิดอื่นๆแล้ว แลคเคสเป็นเอนไซม์ที่จาเพาะ
เจาะจงต่อสารตั้งต้นน้อย จึงสามารถนามาประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายแต่การใช้งานเอนไซม์ในรูปเอนไซม์อิสระยังคงมี
ข้อจากัด เนื่องจากเอนไซม์จะถูกปล่อยไปกับน้าทิ้งหลังบาบัด จึงทาให้ต้องสิ้นเปลืองทั้งค่าใช้จ่ายในการสกัดเอนไซม์ใหม่ ดังนั้น
จึงมีการนาเทคโนโลยีเมมเบรนชนิดอัลตร้าฟิลเตรชั่นมาช่วยลบข้อจากัดดังกล่าวเนื่องจากเมมเบรนชนิดดังกล่าวมีขนาดรูพรุน
อยู่ในช่วง 10-30 กิโลดาลตัน ซึ่งสามารถกักเอนไซม์ดังกล่าวไว้ในระบบได้
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดที่ประยุกต์โดยการนาเอนไซม์ชนิดดังกล่าวมาใช้ทางเกษตรกรรมสาหรับย่อยสลาย
ยาฆ่าแมลงชนิดไดโคฟอล ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับการใช้เอนไซม์แลคเคสในการย่อยสลายไดโคฟอล เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการบาบัดไดโคฟอลที่ปนเปื้อนทั้งในพื้นที่ทางการเกษตรหรือบริเวณใกล้เคียง รวมถึงในแหล่งน้าตามธรรมชาติ
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
อุปกรณ์และวิธีการ
สารเคมี
สารเคมีที่ใช้เช่น สารไดโคฟอลบริสุทธิ์ 99.9% สารวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ แลคเคสเช่น ABTS และสาร
วิเคราะห์โปรตีน จากบริษัท Sigma-aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา
เอนไซม์แลคเคส
แหล่งของเอนไซม์แลคเคส จาก Lentinus polychous Lev. โดยได้จากเห็ดบดที่เจริญได้ 15-30 วัน จากโรงเพาะ
เห็ด บ้านศรีษะกระบือ อ.วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
แผ่นเยื่อกรองอัลตราฟิวเตรชั่น
แผ่ น เยื่ อ กรองที่ ใ ช้ ผ ลิ ต จากบริ ษั ท GE Water & Process Technologies เป็ น แบบ Flat sheet membrane มี
ขนาดรูพรุน (MWCO) 20 KDa วัสดุที่ทาผลิตจาก Poylether sulfone, PES มีขนาดพื้นที่ของเยื่อกรองเท่ากับ 191 x 140
mm2 มีค่าความต้านทานแรงดันสูงสุดที่ 70 psi (483 kPa)
วิธีการวิจัย
การทาสกัดเอนไซม์แลคเคส
เอนไซม์แลคเคสสกัดจากก้อนเห็ดบดที่เชื้อเจริญได้ประมาณ 15 วัน ซึ่งเชื้อเห็ด 1 ก้อน มีน้าหนักเฉลี่ยนต่อก้อนเท่ากับ 750
กรัม จากนั้นนาก้อนเห็ดมาทาการบดและผสมน้าปราศจากประจุในอัตราส่วน 1 ก้อนต่อน้าปราศจากประจุ 1500 มิลลิลิตร
แล้วนาไปกวนผสมเป็นเวลา 3 ชั่วโมง จากนั้นกรองเศษตะกอนต่างๆออกด้วยผ้าขาวบาง และนาไปปั่นเหวี่ ยงที่ความเร็วรอบ
8,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที และน้าส่วนใสที่ได้คือเอนไซม์แลคเคสหยาบ จากนั้นเป็นขั้นตอนของการทาให้เอนไซม์
กึ่งบริสุทธิ์ โดยนาเอนไซม์แลคเคสหยาบที่ได้จากขั้นตอนข้างต้น มากรองผ่านเครื่องปฏิกรณ์เยื่อกรองแบบโมดูลชนิดไมโคร
ฟิลเตรชั่น ซึ่งมีขนาดมีขนาดคัดกรองโมเลกุลเท่ากับ 0.2 ไมครอน จากนั้นนามาผ่านเยื่อกรองชนิดอัลตร้าฟิลเตรชั่น ขนาดคัด
กรองโมเลกุล 30 กิโลดาลตัน ปรับอัตราการไหลของทั้งสองขั้นตอนเท่ากับ 50 มิลลิลิตรต่อนาที ทาให้ได้เอนไซม์แลคเคสกึ่ง
บริสุทธิ์ไว้ใช้ในขัน้ ตอนการทดลองต่อไป
การดาเนินระบบด้วยในถังปฏิกรณ์เมมเบรน
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การศึกษาการกาจัดไดโคฟอลด้วยเอนไซม์แลคเคสด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน แบบไหลตามขวางโดยลักษณะ
ของการติดตั้งแผ่นเมมเบรนจะถูกวางไว้ภายนอกถังปฏิกรณ์และใช้เอนไซม์แลคเคสจาก Lentinus polychous Lev. น้า
ตัวอย่างที่ใช้เป็นน้าเสียสังเคราะห์ซึ่งเตรียมจากสารไดโคฟอลบริสุทธิ์ที่ละลายในเมทานอล โดยที่กาหนดความเข้มข้นของ
เอนไซม์แลคเคสเริ่มต้นเท่ากับ 4.32 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไดโคฟอลที่ 1-20 มิลลิกรัมต่อลิตร
ความเป็นกรดด่างที่ 1-8 และความ ความดันที่ใช้ในระบบเท่ากับ 5-15 psi จากนั้นดาเนินการทดสอบและเก็บสารละลายใน
ช่วงเวลา 0-480 นาที เพื่อนาไปวิเคราะห์ค่าฟลักซ์ที่ได้ในแต่ละเวลา และความเข้มข้นของไดโคฟอลคงเหลือในระบบ

รูปที่ 1 ชุดการทดลองอัลตราฟิลเตรชั่นแบบไหลตามขวาง (Huei-Lichen et al., 2007)
การวิเคราะห์ผล
1.การวิเคราะห์กิจกรรมการทางานของแลคเคส ตามวิธีของ Shin and Lee (2000) [7] โดยใช้สารสับสเตรท 2, 2′azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonate (ABTS) เป็นสารสับสเตรท ผสมสารละลายตัวอย่างกับ 0.1 M โซเดียมอะ
ซิเตทบัฟเฟอร์ pH 4.5 และ 10 mM ของ ABTS จากนั้นเขย่าให้เข้ากันแล้วนาไปแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 30 0C นาน 10
นาที และหยุดปฏิกิริยาด้วย TCA แล้วนาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 420 nm
2. การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนโดยวิธี Bradford (1976) [8] โดยใช้สารละลายตัวอย่างผสมกับ bradford reagent และนาไป
วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ นาโนเมตร 595เปรียบเทียบกับกราฟโปรตีนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์หาความเข้มข้นของไดโคฟอลเครื่องวิเคราะห์ HPLC โดยใช้คอลัมน์ C18 (7.8 x 300 mm) ตามวิธีของ Xinghua
giu (2005) [9] สาหรับโมบายเฟสที่ใช้เป็นเมทานอลต่อน้าปราศจากประจุ ในอัตราส่วน 80 ต่อ 20 โดยปริมาตรต่อปริมาตร และใช้ UV เป็น
ตัว detector ซึ่งใช้ที่ความยาวคลื่นเท่ากับ 229 nm

สถานที่ในการทาวิจัย
ตึกแลป EN2 ภาควิชาเคมี สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลการวิจัย
ผลของการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชของไดโคฟอล
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชของน้าปนเปื้อนไดโคฟอล ซึ่งศึกษาพีเอชในช่วง 3-8 ใช้ปริมาณเอนไซม์เริ่มต้น
เท่ากับ 4.32 U/ml ความเข้มข้นไดโคฟอลเท่ากับ 1 mg/l ควบคุมความดันในระบบเท่ากับ 5 psi และอุณหภูมิที่ใช้เป็น
อุณหภูมิในระดับห้องปฏิบัติการ 28±3 ºC ผลการศึกษาแสดงในภาพที่ 1 (ก) และ (ข) พบว่าการเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชของ
สารละลายไดโคฟอล ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกาจัดไดโคฟอลและพบว่าประสิทธิภาพการกาจัดเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่ มขึ้น
หลังจากนั้นประสิทธิภาพการกาจัดจะเริ่มคงที่ โดยเมื่อเพิ่มค่าพีเอชในช่วง 3-7 ประสิทธิภาพในการกาจัดไดโคฟอลเพิ่มขึ้น
และที่ พี เ อชเท่ า กั บ 8 ส่ งผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการก าจั ด ไดโคฟอลลดลง ผลการศึ ก ษาข้ า งต้ น สามารถอธิ บ ายได้ ว่ า การ
เปลี่ยนแปลงค่าพีเอชส่งผลโดยตรงต่อกิจ กรรมการทางานของเอนไซม์แลคเคส เนื่องจากการปรับค่าพีเอชส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของประจุที่อยู่บริเวณเร่ง (Active site) ของเอนไซม์ ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างหรือโครงสร้างของ
เอนไซม์ เนื่องจากเอนไซม์เป็นโปรตีน ซึ่งในบางพีเอชอาจทาให้โครงสร้างของเอนไซม์เ กิดการเสื่อมสภาพได้ ซึ่งผลการศึกษา
ข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัย[10] โดยพบว่าเอนไซม์แลคเคสจากเชื้อราสามารถทางานได้ดีในสภาวะที่มีพีเอชอยู่ในช่วง 4-7
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
เมื่อทดสอบกับฟีนอลและอนุพันธ์ของฟีนอล รวมถึงงานวิจัยของ [11] พบว่าค่ากิจกรรมการทางานของเอนไซม์แลคเคสสูงสุด
เมื่อค่าพีเอชเท่ากับ 7 เมื่อทดสอบกับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในกลุ่มของออร์กาโนฟอสเฟต ชนิดคลอร์โพริฟอส (chlorpyrifos)
งานวิจัยของ [12] ได้สกัดเอนไซม์แลคเคสจาก Pleurotusostreatus พบว่าค่ากิจกรรมการทางานของแลคเคสสูงสุดที่พีเอช
เท่ากับ 7.5 เมื่อทดสอบกับยาฆ่าแมลงหลายชนิดในกลุ่มของออร์กาโนฟอตเฟส(Organophosphate; Ops) ได้แก่ VX, RVX
และ DiPr-Amiton

ภาพ 2 (ก) เปอร์เซ็นต์การกาจัดไดโคฟอลเมื่อเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชของน้าปนเปื้อนไดโคฟอลทีเ่ วลา 480 นาที
(ข) เปอร์เซ็นต์การกาจัดไดโคฟอล เมื่อเปลี่ยนแปลงของค่าพีเอชน้าปนเปื้อนไดโคฟอลที่เวลาใดๆ
ผลของการเปลี่ยนแปลงความดันในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความดันในระบบ MBR โดยใช้ปริมาณเอนไซม์เริ่มต้นเท่ากับ 4.32 U/ml ความเข้มข้นไดโค
ฟอลเท่ากับ 1 mg/l ค่าพีเอชเท่ากับ 7 เปลี่ยนแปลงความดันในระบบเท่ากับ 5-15 psig และอุณหภูมิที่ใช้เป็นอุณหภูมิใน
ระดับห้องปฏิบัติการ 28±3 ºC ผลการศึกษาแสดงในภาพที่ 2พบว่าประสิทธิภาพการกาจัดไดโคฟอลเพิ่มมากขึ้น เมื่อเวลา
เพิ่มขึ้นและสูงสุดที่เวลา 210 นาทีหลังจากนั้นประสิทธิภาพการกาจัดเริ่มคงทีของทุกความดันในระบบ และเมื่อเปรียบเทียบ
กันในแต่ละความดันพบว่า ที่ความดันเท่ากับ 5 psig มีประสิทธิภาพการกาจัดไดโคฟอลสูงสุดเท่ากับ 100% และต่าสุดที่ความ
ดัน 15 psig ซี่งมีค่าเท่ากับ 40.47%ผลการศึกษาข้างต้นพบว่า เมื่อเพิ่มความดันในระบบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการกาจัดได
โคฟอลลดลงอย่างชัดเจน ซึ่งความดันที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เวลาในการสัมผัสกันระหว่างเอนไซม์กับไดโคฟอลน้อยลง เวลาในการ
ท าปฏิ กิ ริย าก็ลดลง ประสิ ทธิ ภาพการก าจัด จึงลดลงเช่ นกั น หรื อ อาจกล่าวได้ว่ าค่า ความดัน ในระบบมี ค่าแปรผกผันกับ
ประสิทธิภาพในการกาจัดไดโคฟอล และหากในระบบมีการใช้ความดันสูงขึ้นจะเกิดแรงขับเคลื่อนให้เกิดการไหลของสารผ่าน
แผ่นเยื่อกรองเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดการสะสมของสารหรืออนุภาคบนผิวหน้าของเยื่อกรองลดลง ทาให้น้าที่ผ่านระบบสามารถไหล
ผ่านเยื่อกรองได้มากขึ้น จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการกาจัดไดโคฟอลลดลง

ภาพ 3 เปอร์เซ็นต์การกาจัดไดโคฟอล เมื่อเปลีย่ นแปลงความดันในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรน
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไดโคฟอลเริ่มต้น
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นไดโคฟอลเริ่มต้นในระบบ MBR โดยใช้ปริมาณเอนไซม์เริ่มต้นเท่ากับ 4.32
U/ml ค่าพีเอชเท่ากับ 7 ควบคุมความดันในระบบเท่ากับ 5 psig และอุณหภูมิที่ใช้เป็นอุณหภูมิในระดับห้องปฏิบัติการ 28±3
ºC ความเข้มข้นของไดโคฟอลที่ใช้เท่ากับ 1-20 mg/l ผลการศึกษาแสดงในภาพที่ 3พบว่าประสิทธิภาพการกาจัดไดโคฟอล
เพิ่มมากขึ้น เมื่อเวลาเพิ่มขึ้นและสูงสุดที่เวลา 240 นาทีหลังจากนั้นประสิทธิภาพการกาจัดเริ่มคงทีของทุกความเข้มข้นของได
โคฟอลในระบบ และเมื่อเปรียบเทียบกันในแต่ละความเข้มข้นพบว่า ที่ความเข้มข้นไดโคฟอลเท่ากับ 1 และ 5 mg/l มี
ประสิทธิภาพการกาจัดสูงสุดเท่ากับ 100% ที่วเลา 240 และ 420 นาที ตามลาดับ และต่าสุดที่ความเข้มข้นไดโคฟอลเท่ากับ
20 mg/l ซึ่งมีค่าเท่ากับ 63.27%ผลการศึกษาข้างต้นพบว่าที่ช่วงเวลา 0-240 นาที ประสิทธิภาพการกาจัดไดโคฟอลเพิ่มขึ้น
เรื่ อ ยๆ และหลั ง จาก 240 นาที เ ป็ น ต้ น ไปประสิ ท ธิ ภ าพการก าจั ด เริ่ ม คงที่ ซึ่ ง การเพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ไดโคฟอล ส่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพการกาจัดไดโคฟอลมีแนวโน้มลดลง โดยผลดังกล่าวอาจเกิดจากความเข้มข้นของไดโคฟอลที่อยู่ในระบบมีมาก
เกินไป ในขณะที่ปริมาณเอนไซม์มีจากัด และการเพิ่มความเข้มข้นของไดโคฟอลมากขึ้น อาจเกิดการสะสมของไดโคฟอล
บริเวณผิวหน้าของเยื่อกรองได้ และเมื่อเวลาในการดาเนินระบบมากขึ้น ไดโคฟอลก็ถูกสะสมบริเวณผิวหน้าของเยื่อกรอง
เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นความเข้มข้นของไดโคฟอลที่อยู่บริเวณผิวหน้าจึงเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเหตุที่อาจทาให้เกิดการแพร่ (Diffusion)
ของไดโคฟอลได้ จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมาก ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อย จึงทาให้ไดโคฟอลออกจากระบบเพิ่มมาก
ขึ้นได้ ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ [13] ทาการศึกษาการตรึงเอนไซม์ HRP บน Al-PILC ในการกาจัดฟี
นอลในน้าเสีย โดยศึกษาที่ความเข้มข้นของฟีนอลที่ 50-1,200 mg/l ความเข้มข้นของเอนไซม์ 0.4 U/ml อัตราส่วนไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ต่อฟีนอลเท่ากับ 1.5 M และอัตราส่วน PEG ต่อฟีนอลเท่ากับ 0.4 mg/l จากการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพ การ
กาจัดฟีนอลเท่ากับ 100, 91, 87, 63 และ 42% ตามลาดับ

ภาพ 3 เปอร์เซ็นต์การกาจัดไดโคฟอล เมื่อเปลีย่ นแปลงความเข้มข้นของไดโคฟอลเริ่มต้น
ผลของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของเอนไซม์แลคเคส
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของเอนไซม์แลคเคสในระบบ MBR โดยกาหนดความเข้มข้นของแลคเคส
ในช่วง 0.864-4.32 U/ml ความเข้มข้นไดโคฟอลเท่ากั บ 1 mg/l ค่าพีเอชเท่ากับ 7 ควบคุมความดันในระบบเท่ากับ 5 psi
และอุณหภูมิที่ใช้เป็นอุณหภูมิในระดับห้องปฏิบัติการ 28±3 ºC ผลการศึกษาแสดงในภาพที่ 5.7พบว่าปริมาณของเอนไซม์
แลคเคสเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการกาจัดไดโคฟอลเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพการกาจัดไดโคฟอลสูงสุดอยู่
ในช่วงระหว่าง 240-300 นาที พบว่าที่ปริมาณของเอนไซม์เท่ากับ 4.32 U/ml มีค่าการกาจัดสูงสุดเท่ากับ 100% ที่เวลา 240
นาที ต่าสุดที่ปริมาณของเอนไซม์เท่ากับ 0.86 U/ml โดยมีค่าการกาจัดเท่ากับ 42.92% ที่เวลา 240 จากผลการศึกษาข้างต้น
สามารถอธิบายได้ว่า ประสิทธิภาพการย่อยสลายไดโคฟอลขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์แลคเคส ซึ่งการเพิ่มปริมาณของ
เอนไซม์ ส่งผลให้มีการเกิดปฏิกิริยาได้มากขึ้น เมื่อความเข้มข้นของเอนไซม์สูงขึ้น จะทาให้เอนไซม์ทาปฏิกิริยากับสารตั้งต้นได้
มากขึ้น และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารไดโคฟอลที่อยู่ในระบบ ให้เกิดเป็นสารผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งเป็นเหตุ
ให้ไดโคฟอลในระบบคงเหลือน้อยลง ประสิทธิภาพการย่อยสลายจึงเพิ่มขึ้น โดยผลจากการทดลองนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ
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[14]ได้ศึกษาการย่อยสลาย benzodiazepines ด้วยเอนไซม์แลคเคสบริสุทธิ์ จาก P.variabile ผลการศึกษาพบว่ายิ่งเพิ่ม
ความเข้มข้นของเอนไซม์เพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพการกาจัดเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ในงานวิจัยของ [15]ศึกษาการกาจัดฟี
นอลด้วยเอนไซม์ HRP โดยใช้ความเข้มข้นของเอนไซม์ HRP ในช่วง 2.1-16.8 U/ml จากผลการศึกษาพบว่าที่ระดับความ
เข้มข้นของเอนไซม์ต่า ๆ (2.1-5.4 U/ml) ส่งผลให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายฟีนอลต่า (20-40%) แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้น
ของเอนไซม์ HRP เพิ่มขึ้น (มากกว่า 5.4 U/ml) ประสิทธิภาพการย่อยสลายฟีนอลมีค่าเพิ่มขึ้น (50-100%)
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาการกาจัดสารไดโคฟอลด้วยแลคเคส พบว่าแลคเคสสามารถกาจัดสารไดโคฟอลได้สูงสุด 100 เปอร์เซ็นต์ ใน
สภาวะที่ใช้ความเข้มข้นของเอนไซม์เท่ากับ 4.15 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ความเข้มข้นของไดโคฟอลเท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ความ
เป็นกรด-ด่างของสารละลายเท่ากับ 7 ความดันที่ใช้ในระบบเท่ากับ 5 psi ซึ่งจากผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เอนไซม์แลคเคส
สามารถนาเอนไซม์แลคเคสมาประยุกต์ใช้ฟื้นฟูสาหรับพื้นที่ทางการเกษตรหรือในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีการปนเปื้อนสารดังกล่าวได้
และเอนไซม์แลคเคสยังสามารถลดปริมาณไดโคฟอลที่แพร่กระจายในธรรมชาติได้
กิตติกรรมประกาศ
ขอบคุณหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่
เอื้อเฟื้อสถานที่ทาวิจัยตลอดจนสนับสนุนการนาเสนอผลงานในครั้งนี้
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ความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่เกษตรบ้านบัว ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่เกษตรนาข้าวอินทรีย์ บ้าน
บัว ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา สารวจ 3 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 ทุ่งนาติดแหล่งชุมชน สถานีที่ 2 ทุ่งนาเนินเขา
สถานีที่ 3 ทุ่งนาติดธารน้า ช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เก็บตัวอย่างโดยใช้วิธี Line
Transect Sampling จากการศึ ก ษาพบจ านวนหิ่ ง ห้ อ ยเพศผู้ 42 ตั ว สามารถจ าแนกได้ 3 ชนิ ด ได้ แ ก่ Sclerotia sp.1
Sclerotia sp.2 และ Sclerotia sp.3
คาสาคัญ : ความหลากชนิด พื้นที่เกษตร หิ่งห้อย พะเยา

Diversity of fireflys in the agricultural areas of Ban-buo, Ban-Tuan Subdistrict,
Mueang District, Phayao Province
Sittisak Pinmongkolkul1 Phanuphong Chaiwongsaen1*
Palinjaree Rangsiyathon1 and Sorasak Nak-eiam1
1Department of Biology, School of Science, University of Phayao
*E-mail: phanuphong_chai@hotmail.com

Abstract
The purpose of this study was to study on the diversity of fireflys species in the agricultural
areas of organic rice field, Ban-buo, Ban -Tuan Subdistrict, Mueang District, Phayao Province. The area of
survey was divided in three station between August 2018 to January 2019. The samples was collected by
line transect method. From the results found 42 male, were classified into three species included Sclerotia
sp.1 Sclerotia sp.2 and Sclerotia sp.3
Keywords: Diversity, Agricultural area, Firefly, Phayao
บทนา
หิ่งห้อย มีชื่อสามัญเป็นภาษาอังกฤษว่า firefly, lightning bug และ glow-worm นอกจาก หิ่งห้อยแล้ว ในประเทศ
ไทยมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ทิ้งถ่วง หนอนกระสือ แมลงแสง แมลงไฟ เป็นต้น หิ่งห้อยเป็นแมลงปีกแข็ง จัดอยู่ใน
อันดับ Coleoptera วงศ์ Lampyridae (Evans, 1977) หิ่งห้อยจัดศัตรูธรรมชาติช่วยกาจัดหอยที่เป็นแหล่งอาศัยของพยาธิ
หลายชนิด เป็นตัวบ่งชี้สภาพสิ่งแวดล้อม (Bio indicator) มีแหล่งอาศัยแตกต่างกันไปตามชนิด โดยจะอาศัยอยู่ในที่มีแหล่งน้า
สะอาดและพื้นดินที่ไม่มีมลพิษจากสารเคมี บางชนิดอาศัยอยู่ในแหล่งน้าจืดตามธรรมชาติเช่น ห้วย หนอง คลอง บึง ทุ่งนา
หรือบริเวณที่มีน้าขัง บางชนิดอาศัยอยู่ ในแหล่งน้ากร่อยตามป่าชายเลนตัวอ่อนอาศัยอยู่ทั้งบนบกและในน้า ตัวเต็มวัยไม่กิน
อาหาร เมื่อหิ่งห้อยจับคู่ผสมพันธุ์ในเวลากลางคืนจะกระพริบแสงสวยงาม ซึ่งแสงจากหิ่งห้อยเหล่านี้สามารถนามาพัฒนาใช้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ (วิเชฎฐ์ , 2557) ปัจจุบันสภาพแวดล้อม ถิ่นที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อยถูกทาลาย ซึ่งอาจเกิดจาก
การปนเปื้อ นของสารเคมี รวมทั้ งการขยายตัว ขึ้ นอย่า งรวดเร็ว ของเมือ ง ท าให้ แ สงสว่า งจากบ้า นเรือ นและจากโรงงาน
อุตสาหกรรมนั้น ไปรบกวนการสืบพันธุ์ของหิ่งห้อย ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ทาให้ประชากรของหิ่งห้อยลดลง (Kathy, 2009 )
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บ้านบัว ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นแหล่งในการทาการเกษตรอินทรีย์ พื้นที่เกษตรอินทรีย์มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูงเนื่องจากมีแหล่งน้า สิ่งมีชีวิต การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของเกษตรกร และสามารถพบหิ่งห้อยแต่ยัง
ไม่มีการสารวจความหลากหลายและจัดจาแนกชนิดของหิ่งห้อย ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านชีวภาพ และปัจจัยทาง
กายภาพเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนามาประยุกต์ใช้เพื่ออนุรักษ์ การศึกษาครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความ
หลากชนิดและปัจจัยทางกายภาพ ได้แก่ อุณหภูมิ กับความชื้นสัมพัทธ์ ในบริเวณที่พบหิ่งห้อย ซึ่งสามารถนาข้อมูลที่ได้มาใช้ใน
การวางแผนด้านการอนุรักษ์หิ่งห้อยและการรักษาสมดุลของธรรมชาติของระบบนิเวศ รวมถึงจัดเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในอนาคตต่อไป
วิธีการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
พิกัดพื้นที่ศึกษา GPS 19°08'49.1"N 99°49'46.8"E บ้านบัว หมู่ที่ 4 ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ห่างจากอาเภอเมืองพะเยา ประมาณ 20 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม (ภาพที่ 1) โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาเป็น 3 สถานี
1.1 สถานีที่ 1: พื้นที่ทุ่งนาใกล้แหล่งชุมชน (ภาพ 2)
1.2 สถานีที่ 2: พื้นที่ทุ่งนาสลับเนินเขา (ภาพ 3)
1.3 สถานีที่ 3: พื้นที่ทุ่งนาติดฝายส่งน้า (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 1 ภาพพื้นที่ศึกษาตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา หมายเหตุ
แสดงพื้นที่ศึกษาบ้านบัว ตาบลบ้านตุ่น
อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ที่มา https://beersan96.wordpress.com/ด้านการปกครอง/เขตการปกครอง/

ภาพที่ 2 ภาพสถานีที่ 1 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พื้นที่ทุ่งนาใกล้แหล่งชุมชน
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ภาพที่ 3 ภาพสถานีที่ 2 พื้นที่ทุ่งนาเนินเขา คลองน้าชลประทานผ่าน สระน้าในพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 4 ภาพสถานีที่ 3 ทุ่งนาบนพื้นที่ราบ ติดลาธารและสระน้า
2. ขั้นตอนการศึกษา
2.1 การสารวจหิ่งห้อยพึ้นที่ศึกษา
เก็ บ ข้ อ มู ลเป็น ระยะเวลาทั้ งหมด 6 เดื อ น เริ่ ม ตั้งแต่เดือ นสิงหาคม พ.ศ.2561 ถึ ง มกราคม พ.ศ. 2562 โดย
ทาการศึกษา 3 ครั้ง / 1 เดือน กาหนดช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลให้อยู่ในช่วงเดือนข้างแรม โดยเริ่มตั้งแต่แรม 8 ค่าของแต่ละ
เดือน
เก็บตัวอย่างหิ่งห้อยตัวเต็มวัยบนพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 สถานี ใช้เวลาเก็บตัวอย่าง 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 19.00 – 23.00 น.
ใช้ เ ทคนิ ค Line Transect Sampling สุ ม เก็ บ ตั ว อยางเป็น แนวสารวจ (Cruise line) บนพื้ น ที่ ศึ ก ษาเป็ น เส้ นตรง จุ ด เก็ บ
ตัวอย่างห่างกันจุดละ 20 เมตร เก็บตัว อย่างระยะห่างจากแนวสารวจ 10 เมตร (ภาพ 6) โดยใช้สวิงจับแมลง (Aluminum
Insect Collecting Net) (ภาพ 5) วิธีการจับตัวเต็มวัย (adult) โดยการโฉบหิ่งห้อยแล้วสะบัดถุงให้พับปิด เพื่อป้องกัน ไม่ให้
แมลงลอดออกมาได้ นาตัวอย่างใส่หลอด centrifuge tube ขนาด 1.5 ml ที่ภายในบรรจุแอลกอฮอล์ 95% และเก็บตัวอย่าง
ตัวอ่อน (larvae) โดยใช้ปากคีบ (forceps) คีบตัวอย่างใส่หลอด หลอด centrifuge tube ขนาด 1.5 ml ที่ภายในบรรจุ
แอลกอฮอล์ 95% โดยตัวอ่อนจะอาศัยและหากินอาหารบริเวณสระน้า ลาธาร คูน้า ดงหญ้า หรือพื้นที่ชื้นแฉะบริเวณพื้นที่
ศึกษา บันทึกวันที่ เดือน พ.ศ. และสถานที่เก็บ บันทึกระดับความสูงจากน้าทะเล และพิกัดทางภูมิศาสตร์ (GPS) โดยใช้เครื่อง
Garmin รุ่น Oregon 65
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ภาพที่ 5 สวิงจับแมลง (Aluminum Insect Collecting Net)
N

ภาพที่ 6 ภาพการเก็บตัวอย่างตัวเต็มวัยโดยใช้เทคนิค Line Transect Sampling สถานีที่ 1
20 เมตร

2.2 การศึกษาปัจจัยทางกายภาพ
ตรวจวั ด อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น สั ม พั ท ธ์ อ ากาศโดยใช้ เ ครื่ อ งวั ด อุ ณ หภู มิ ความชื้ น ( DIGITAL THERMOHYGROMETER) รุ่น MT-892 เปิดเครื่องทิ้งไว้ 30 นาที ตั้งไว้บนพื้นที่ศึกษา บันทักผลทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 19.00 ถึง 23.00
น. ตรวจวัด 3 ครั้งต่อเดือน
2.3 การศึกษาสัณฐานวิทยา
นาตัวอย่างหิ่งห้อยตรวจจาแนกวิเคราะห์ชนิดจาก ลักษณะภายนอกภายใต้กล้องจุลทรรศน์ Stereo microscope
แล้วบันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น รู ปร่าง ลักษณะ ขนาด และสี เป็นต้น โดยตรวจสอบลักษณะที่สาคัญทางอนุกรมวิธานด้วย
การใช้เอกสารแนวทางการวินิจฉัยชนิดของหิ่งห้อยของ (Ballantyne, 2001) และ (Nak-eiam, 2015)
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บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาโดยการถ่ายภาพใต้กล้อง Stereo microscope รวมถึงให้รายละเอียดบนแผ่นป้าย
บันทึกของหิ่งห้อยแต่ละตัว ได้แก่ ชื่อวิทยาศาสตร์ที่จาแนกได้ วัน/เดือน/ปี สถานที่พบตัวอย่างและชื่อผู้เก็บตัวอย่าง
นาตัวอย่างไปอบให้แห้งรวม 2 – 6 สัปดาห์ในตู้อบอุณหภูมิ 40 - 45OC จัดเก็บตัวอย่างโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตาม
ระบบสากลของการเก็บรักษาตัวอย่างแมลง (หิ่งห้อยทุกชนิดที่รายงานไว้ต้องเก็บรักษาตัวอย่างจริงไว้เพื่อการตรวจสอบ สืบค้น
และอ้างอิงในภายหลัง)
2.4 การศึกษาเพื่อจาแนกชนิด
จาแนกชนิดของหิ่งห้อยจากลักษณะอวัยวะเพศโดยตัดส่วนท้องของหิ่งห้อยเพศผู้แช่ในน้ายา KOH 10% นามาต้มบน
hot plate เป็นเวลา 10 นาที นาชิ้นส่วนออกจากน้ายา แช่ในน้ากลั่นและเขี่ยเอาไขมัน และส่วนที่ไม่ใช่อวัยวะเพศออก โดยใช้
เข็มแหลม ค่อย ๆ เขี่ยเอาเฉพาะอวัยวะเพศออกมาจากส่วนของท้อง และแช่ในแอลกอฮอล์ 75% และ 95% ตามลาดับ นาน
ครั้งละ 5 นาที
จาแนกวิเคราะห์ชนิดจาก รูปร่างลักษณะภายนอก และอวัยวะเพศของเพศผู้ ภายใต้กล้อง Stereo microscope
Olympus รุ่น SZX7 แล้วบันทึกรายละเอียดต่างๆ เช่น ลักษณะที่สาคัญทางอนุกรมวิธานด้วยการใช้เอกสารแนวทางการ
วินิจฉัยชนิดของหิ่งห้อย ของ Nak-eiam (2015) กับ Ballantyne และคณะ, (2016)
ผลการศึกษา
ชนิดของหิ่งห้อยที่พบภายในพื้นที่ศึกษาทั้ง 3 สถานี จากการเก็บตัวอย่างหิ่งห้อยตัวเต็มวัย พบหิ่งห้อยเพศผู้ 42 ตัว
สามารถจาแนกได้ 3 ชนิด ได้แก่ Sclerotia sp1. Sclerotia sp2. และ Sclerotia sp3. ที่บินในบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งพบใน
เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2561 จนถึง กันยายน พ.ศ. 2561
ตารางที่ 1 ผลการสารวจความชุกชุมของหิ่งห้อยตัวเต็มวัยในพื้นที่ศึกษา ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
โดยพื้นที่ศึกษาที่ 1 คือ พื้นที่ทุ่งนาใกล้แหล่งชุมชน พื้นที่ศึกษาที่ 2 คือ พื้นที่ทุ่งนาเนินเขา และพื้นที่ศึกษาที่ 3 คือ พื้นที่ทุ่งนา
ติดลาธาร ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562
จานวน/สถานีศึกษา
ชนิดหิ่งห้อย
สถานีที่ 1
สถานีที่ 2
สถานีที่ 3
Sclerotia sp.1
5
17
Sclerotia sp.2
5
Sclerotia sp.3
8
7
รวม
5
25
12
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
Sclerotia sp.1
เพศผู้ มีความยาวลาตัว 8.1-9.4 มม. กว้าง 1.7-2.1 มม. มีแผ่นแข็งเชื่อมระหว่างอกและหัว(pronotum) สีส้มเหลือง
ปีกแข็ง(elytra) สีน้าตาลอ่อน ปลายปีกสีดา ขอบปีกสีเหลืองอ่อน อก(thorax) สีเหลือง ปล้องท้อง(metathorax) สีเหลือง
และมีแถบสีดา หัวสีดา น้าตาล หรือน้าตาลแดง หนวด(antennae) สีน้าตาลอ่อน แข้ง(tibia) สีเหลือง เท้า(tarsus) มีสีดา
ปล้องท้อง(abdomen) ปล้องที่ 7 จุดกระพริบแสง (ภาพ 7)
Adeagal sheath sclerite มองด้ า นหน้ า ท้ อ ง เป็ น รู ป สามเหลี่ย มแบบฐานกว้ างส่ ว นปลายโค้ งมนและเอีย งไป
ทางขวา sclerite (ขวา) มีลักษณะเป็นแผ่นแข็งสามชิ้น ชิ้นที่หนึ่งและสองโค้งงอและมีปลายแหลม ชิ้นที่สามมีปลายกลมและ
เว้าตรงกลาง sclerite (ซ้าย) มีลักษณะเหมือนแขนมีสามชิ้น ยาว กลม (ภาพ 8 B-C)
Adeagal sheath เป็นแผ่นแข็งยาวและเฉียง มองจากด้านหลังจะเห็นร่องเว้าตรงกลางแผ่น (ภาพ 8 A)
Adeagus มีลักษณะรี ยาว ปลายกลม แบ่งออกเป็นลูป 3 ลูปติดกัน ลูปสั้นอยู่ตรงกลางและมีด้านข้างอีก 2 ลูป
โดยลูปขวายาวกว่าลูปซ้าย (ภาพ 8 D)
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เพศเมีย ลาตัวยาว 8.2-9.4 มม. กว้าง 3.3-3.6 มม.
Sclerotia sp.2
เป็นหิ่งห้อยสกุล sclerotia Ballantyne ลักษณะ มีแผ่นแข็งที่เชื่อมส่วนหัวและอก (pronotum) สีครีมอ่อน ปีกแข็ง
(elytra) สีน้าตาลอ่อน ขอบปีกจะมีสีซีดหรือสีน้าตาลอ่อนจางๆ ตรงโคนปีกและปลายปีกมีสีน้าตาลดา ในเพศเมียปีกแข็งด้าน
นอกจะยาวกว่าเพศผู้ ท้อง(abdomen) ปล้องท้องปล้องที่ 5 มีสีน้าตาล ปล้องท้องปล้องที่ 7 มีสีเหลืองเขียว เป็นบริเวณกาเนิด
แสง กระพริบแสง และมีร่องเว้าตื้นๆตรงกลางของปล้องที่ 7 ลักษณะคล้ายรูปหัวใจ (ภาพ 9)
Adeagal sheath sclerite เป็นแผ่นบางแข็งรูปสามเหลี่ยม ฐานกว้าง ปลายเป็นมุมแหลม อยู่บริเวณด้างล่างของ
Adeagal sheath แบ่งออกเป็นข้างซ้ายและข้างขวา โดยที่ด้านขวามีแผ่นลักษณะเป็น 3 แฉก ถ้ามองจากด้านหลังท้อง ชิ้นที่ 1
มีลักษณะเป็นแผ่นปลายแหลม ชิ้นกลางเป็นแผ่นเรียวบาง ส่วนปลายกลม ชิ้นที่ 3 เป็นส่วนที่มีความยาวมากที่สุด มองจาก
ด้านหน้าท้อง จะเห็นเป็นท่อกลมยาว ตรงปลายเป็นวงกลมรูเว้าตรงกลาง ส่วนด้านซ้าย มีลักษณะเป็นแขน 3 แขน มีปลาย
กลมทั้งหมด และถ้ามองจากด้านหน้าท้อง จะเห็นแขนกว้างแนวนอนยาว เป็นท่อกลมยาวตรงปลายเป็นวงกลมละมีรูเว้าตรง
กลาง (ภาพ 10 D-E)
Adeagal sheath ลักษณะเป็นแผ่นบาง รูปร่างโค้ง และมีขอบหนา ปลายแผ่นโค้งมน ถ้ามองจากด้านหลังท้อง ตรง
กลางแผ่นจะเว้า (ภาพ 10 B) ถ้ามองจากด้านหน้าท้องจะเห็นร่องเว้าตรงปริเวนปลายแผ่น
Adeagus มีลักษณะรี ยาว ปลายกลม แบ่งออกเป็นลูป 3 ลูปติดกัน ลูปสั้นอยู่ตรงกลางและมีด้านข้างอีก 2 ลูป
ความยาวของลูปข้างกับลูปกลางจะไม่เท่ากัน (ภาพ 10 A)
Sclerotia sp.3
ลักษณะ มีแผ่นแข็งที่เชื่อมส่วนหัวและอก (pronotum) ที่กว้างในแนวช่วงไหล่ทั้งสองข้างเท่าๆกัน ปีกแข็ง(elytra) สี
น้าตาลอ่อนและโปร่งใส ปลายปีกมีสีดา มีร่องปีกเป็นแถวยาวแบบรอยประ ระหว่างหัวและตามีสีน้าตาลดา แข้ง(tibia) มีสี
น้าตาลดา เท้า(tarsus) มีสีเหลือง ปล้องท้องปล้องที่ 5 สีน้าตาลดา ปล้องท้องปล้องที่ 4 มีจุดสีน้าตาลอ่อนกระจายทั่วปล้อง
ฟันมีลักษณะเป็น 5 ชิ้น มีหนวด(antenna) อยู่ด้านข้างฟัน 1 คู่ ปล้องท้องปล้องที่ 7 เป็นแหล่งกาเนิดแสง กระพริบแสง โดย
ขอบด้านซ้ายและขวาจะเว้าเข้ามาเล็กน้อยคล้ายรูปหัวใจ (ภาพ 11 A-D)
Adeagal sheath sclerite เป็นแผ่นแข็ง ลักษณะเรียงกันแบบไม่เป็นระเบียบ ด้านขวามีลักษณะเป็น 3 แฉก มอง
จากด้านด้านหลังเห็นเป็นรูปคัว Y ตรงปลายมีลักษณะกลมคล้ายโดนัท (ภาพ24) ด้านซ้ายมีลักษณะเหมือนกันแต่จะสั้นกว่า
(ภาพ 12 C-D)
Adeagal sheath ลักษณะเป็นแผ่นแข็ง รูปร่างโค้งมน มีขอบแข็งและหนาเห็นเป็นเส้นนูน มีก้านสั้นๆโผล่ขึ้นมาทั้ง 2
ข้าง (ภาพ 12 A)
Adeagus มีลักษณะรี ยาว ปลายกลม แบ่งออกเป็นลูป 3 ลูปติดกัน ลูปสั้นอยู่ตรงกลางและมีด้านข้างอีก 2 ลูป โดย
ลูปข้างขวาจะยาวกว่าข้างซ้าย ลูปชั้นกลางมีลักษณะงอ (ภาพ 12 B)
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B

A

D
C
ภาพที่ 7 ภาพหิ่งห้อยชนิด Sclerotia sp.1 เพศเมีย (A dorsal, B ventral)
และ Sclerotia sp.1 เพศผู้ (C dorsal, D ventral)

1 mm

500 µm

A
D
B
B
ภาพที่ 8 ภาพอวัยวะเพศผู้หิ่งห้อยชนิด Sclerotia sp.1; Adeagal sheath (A) ; Adeagal sheath sclerite (B-C)
C
และ Adeagus
(D)

B

A
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D
C
ภาพที่ 9 ภาพหิ่งห้อยชนิด Sclerotia sp.2 เพศเมีย (A dorsal, B ventral)
และ Sclerotia sp.2 เพศผู้ (A dorsal, B ventral)
1 mm

1 mm

V
V

BD
E
A
ภาพที่ 10 ภาพอวัยวะเพศผู้ หิ่งห้อยชนิด Sclerotia sp .2; Adeagus (A) ; Adeagal sheath (B) ;
C
Adeagal sheath sclerite (D-E) และร่องเว้าของ Adeagal sheath (C)

A

B
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D
C
ภาพที่ 11 ภาพหิ่งห้อยชนิด Sclerotia sp.3 เพศเมีย (A dorsal, B ventral)
และ Sclerotia sp.3 เพศผู้ (A dorsal, B ventral)

1 mm

1 mm

C
A

D
E

B

500 µm

ภาพที่ 12 ภาพอวัยวะเพศผู้ หิ่งห้อยชนิด Sclerotia sp.3 ; Adeagal sheath (A) ; Adeagus (B) Adeagal ;
sheath sclerite (C-D) และ Adeagal sheath sclerite ด้านขวา (23)
38
34

อุณหภูมิ(C0)

30
26
22
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เดือน

ภาพที่ 13 กราฟเส้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศในเวลากลางคืน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562
บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมบ้านบัว อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา

140

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ(%)

120
100
80
60
40
20
0
ส.ค.-61

ก.ย.-61

ต.ค.-61

พ.ย.-61

ธ.ค.-61

ม.ค.-62

เดือน

ภาพที่ 14 กราฟเส้ น แสดงความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ใ นอากาศเฉลี่ ย ของอากาศในเวลา กลางคื น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม
พ.ศ. 2561 – มกราคม พ.ศ. 2562 บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมบ้านบัว อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
สรุปและวิจารณ์ผล
การศึกษาความหลากชนิดของหิ่งห้อยในพื้นที่เกษตรบ้านบัว ตาบลบ้านตุ่น อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา เวลา 6
เดือน ทั้ง 3 สถานีศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.61 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ได้ผลการศึกษา ดังนี้ พบหิ่งห้อยทั้งหมด
3 ชนิด ได้แก่ Sclerotia sp.1 Sclerotia sp.2 และ Sclerotia sp.3 โดยส่วนใหญ่พบหิ่งห้อยตัวเต็มวัยบินอยู่เหนือต้นข้ าว
กลางท้องนา สอดคล้องกับการศึกษาของ Nak-eiam (2015) ซึ่งพบหิ่งห้อยชนิดนี้ที่จังหวัดพะเยา และยังมีรายงานการพบ
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พื้นที่ที่หิ่งห้อยสกุลนี้อาศัยอยู่จะประกอบไปด้วยแหล่งน้าซึ่งเป็นแหล่งอาหารสาคัญของตัวอ่อนหิ่งห้อย สภาพอากาศที่มี
ความชื้นสัมพัทธ์สูง และมีพืชพรรณ พืชพรรณที่หิ่งห้อยตัวเต็มวัยได้เกาะและอาศัยในช่วงฤดูผสมพันธุ์ (นพรัตน์, 2556)
เอกสารอ้างอิง
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การศึกษาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อซีเมนต์โดยการใช้อาหารเม็ดสาเร็จรูปจาก 4 บริษัท เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร อัตราการรอดตาย และต้นทุนค่าอาหาร ทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอายุ 2 เดือน (น้าหนักเริ่มต้น
เฉลี่ย 11.36 ± 0.54 กรัม) เป็นเวลา 90 วัน โดยการให้อาหารที่มีโปรตีนระหว่าง 40-42% ผลการศึกษาพบว่า อาหารทั้ง 4
บริษัทไม่มีความแตกต่างทางสถิติในด้านคุณค่าทางโภชนะ (P>0.05) โดยมีระดับโปรตีนอยู่ระหว่าง 40-42% ไขมันมีค่าอยู่
ระหว่าง 6.1-6.8% เถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 10-11% ความชื้นมีค่าอยู่ระหว่าง 10.1-11.9% อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพ
การใช้อาหาร และอัตรารอดตายของกุ้งทดลองที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูปจากทั้ง 4 บริษัท ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
(P>0.05) โดย DWG มีค่าอยู่ระหว่าง 0.18-0.21 กรัม/วัน SGR มีค่าอยู่ระหว่าง 0.98-1.08 %ต่อวัน FCR มีค่าอยู่ระหว่าง
2.1-2.3 และอัตรารอดตายมีค่าอยู่ระหว่าง 80-86% ผลการวิเคราะห์ต้นทุนค่าอาหารสาหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกรามขนาดวัยรุ่นใน
บ่อคอนกรีต สรุปได้ดังนี้ ราคาอาหารต่อกิโลกรัมของทั้ง 4 บริษัทมีค่าอยู่ระหว่าง กิโลกรัมละ 35.2-44.8 บาท สาหรับต้นทุน
ค่าอาหารสาหรับการเลี้ยงกุ้ง 1 กิโลกรัมมีค่าอยู่ระหว่าง 73.92-98.56 บาท
คาสาคัญ : กุ้งก้ามกราม อาหารสาเร็จรูป บ่อซีเมนต์

Study on Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii) Fed
on Pellet Feeds in Concrete Pond
Vilakone XAYASENE1 Kanjana Payooha1 and Thanathip Leamkom1
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
E-mail: kvilakone70@gmail.com

Abstract
Study on giant freshwater prawn fed on commercial pellet feeds from 4 different companies in
concrete ponds. The giant freshwater prawns of 2 months age with 11.36 g initial weight were stocked in
concrete ponds and feeding trial was evaluated for 90 days. Protein level of pellet feeds was shown
between 40-42%. The proximate analysis of pellet feed from 4 companies showed non-significantly different
(P>0.05), 40-42% of protein, 6.1-6.8% of lipid 10-11% of ash. The growth performance and feed efficiency
were non-significantly different (P>0.05),with 0.18-0.21 g/day of DWG, 0.98-1.08%/day of SGR, 2.1-2.3 of FCR
and 80-5-86% of survival rate. The cost of feed per kg was ranged between 35.2-44.8 baht the same price
of feed from company and company 2 was found the cost of feed to produce 1 kg of prawn was between
73.92-98.56 Baht.
Keywords : Giant Freshwater Prawn, Commercial Pellet Feed, Culture Concrete Pond
บทนา
กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii ) เป็นกุ้งน้าจืดขนาดใหญ่ที่อาศัยในน้ากร่อยในช่วงเจริญพันธุ์และ
เติบโตเต็มวัยในน้าจืด ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขาย
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ภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ปี พ.ศ.2561 ผลผลิตกุ้งก้ามกรามจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณ 16,738 ตัน และ
มู ล ค่ า 4,828 ล้ า นบาท เมื่ อ เที ยบกับ ปี พ.ศ. 2560 พบว่ า มี ผ ลผลิต และมู ลค่ าเพิ่ม ขึ้น ร้อ ยละ 5.4 และ 8.8 ตามลาดับ
ในขณะที่พื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามประมาณ 80,092 ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ลูกพันธุ์ที่มีการ
อนุบาลมาแล้ว 2 - 3 เดือน ทาให้ใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้นลงและอัตรารอดสูงขึ้น แหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่สาคัญอยู่ในพื้นที่ภาค
กลางเป็นหลัก ประกอบด้วยจังหวัด นครปฐม ราชบุรี ฉะเชิงเทรา และสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2561 จานวนฟาร์มเลี้ยงกุ้ง
ก้ามกราม มีจานวน 5,562 ฟาร์ม เป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (GAP) เมื่อสิ้นสุด
เดือนมีนาคม 2561 จานวน 1,283 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 23.1 ของฟาร์มทั้งหมด โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัด
ราชบุรี 489 ฟาร์ม นครปฐม 481 ฟาร์ม ฉะเชิงเทรา 96 ฟาร์ม และสุพรรณบุรี 86 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 38.1 37.5 7.5 และ
6.7 ของฟาร์มที่ได้รับการรับรองตามลาดับ ส่วนอีกร้อยละ 10.2 อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ กาญจนบุรี สมุทรสาคร อุดรธานี
พิษณุโลก ชลบุรี สมุทรปราการ ลพบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม (กรมประมง, 2561)
ปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในประเทศไทยได้มีการพัฒนารูปแบบวิธีการเลี้ยงโดยการเลี้ยงจะมีอัตราการปล่อยลู ก
พันธุ์กุ้งก้ามกรามมีหลายระดับความหนาแน่น แตกต่างกันแล้วแต่ความเหมะสม ระดับความหนาแน่นน้อย ปล่อยกุ้งอัตรา
20,000-24,000 ตัว/ไร่ แล้วทาการคัดกุ้งตัวเมียออกเมื่ออายุ 3.5 เดือน แล้วยังทยอยจับกุ้งขายได้อีก 5 ครั้ง กุ้งที่จับได้ทั้งหมด
เฉลี่ยไร่ละ 510-540 กก. กุ้งตัวใหญ่จะขายได้ราคาดีได้กาไรเฉลี่ย 24,000-30,000 บาท/ไร่/ปี ระดับความหนาแน่นปานกลาง
ปล่อยกุ้งอัตรา 75,000-80,000 ตัว/ไร่ ทาการคัดกุ้งเพศเมียออกเมื่ออายุ 3.5 เดือนแล้วค่อยทยอยจับ กุ้งขายได้อีก 10 ครั้ง
จะจับกุง้ ได้ทั้งหมด 848-910 กก./ไร่ กุ้งขนาดเล็กจะได้ราคาไม่ดีแม้ว่าจะได้น้าหนักมากแต่ก็กินอาหารมาก อัตราแลกเนื้อจะ
สูงทาให้ต้นทุนสูง กาไรน้อย การเลี้ยงวิธีนี้ถ้าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบมาก เช่น ร้อนอบอ้าว ฝนตกมาก
จะทาให้กุ้งปรับตัวไม่ทันจึงมีปัญหากุ้งตายมาก และระดับความหนาแน่นมาก ปล่อยกุ้งอัตรา 150,000-200,000 ตัว/ไร่ วิธีนี้
เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ต้องใช้บ่อเลี้ยง 2 บ่อขึ้นไปโดยบ่อหนึ่งจะปล่อยเลี้ยงอย่างหนาแน่น (บ่อชา) แล้วย้ายไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงที่
เตรียมไว้อีกที ในบ่อชาควรมีเครื่องตีน้า 4 ใบ ใช้เครื่ องดีเซล 2.5 แรงม้า ความหนาแน่นของกุ้งที่ปล่อยตั้งแต่ 150,000200,000 ตัว/ไร่ เมื่อกุ้งอายุประมาณ 4 เดือน กุ้งในบ่อเลี้ยงที่ย้ายมาจากบ่อชาก็สามารถจับขายได้ ซึ่งจะจับขายทุกๆ 35 วัน
เช่นกัน คือเมื่อขายกุ้งใหญ่ออกไปแล้วก็จับกุ้งในบ่อชามาเลี้ยงเพิ่มในบ่อเลี้ยงใหม่ อัตราที่ย้ายไปปล่อยในบ่อเลี้ยงรวมกันไม่เกิน
30,000 ตัว/ไร่ ทุกครั้งที่จับกุ้งในบ่อชาเพื่อย้ายไปยังบ่อเลี้ยง ถ้าพบกุ้งตัวเมียมีไข่หรือไม่มีไข่ก็ตามหรือกุ้งจิ๊กโก๋ต้องคัดออก พอ
จับกุ้งขายไปประมาณ 6 ครั้ง กุ้งทุกบ่อจะน้อยลงให้ทาการคัดกุ้งตัวใหญ่ทุกบ่อขาย และนากุ้งตัวเล็กมารวมไว้ในบ่อเดียวก้น
บ่อนี้ส่วนมากจะเป็นกุ้งตัวผู้ทั้งหมดให้เลี้ยงต่อไปจะได้กุ้งตัวใหญ่ และขายได้ราคาดี (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสุราษฎร์
ธานี, https://www.fisheries.go.th/if-suratthani/1goonggamgram.htm )
อาหารเม็ดสาเร็จรูปสาหรับกุ้งก้ามกรามเป็นอาหารเม็ดชนิดจมน้า ควรมีโปรตีนไม่ต่ากว่า 30% หรืออาจใช้อาหารกุ้ง
กุลาดาก็ได้ อาหารควรคงสภาพในน้าโดยอยู่ได้นานไม่ต่ากว่า 4 ชั่วโมง เนื่องจากกุ้งกินอาหารโดยการกัดแทะจะทาให้ สะดวก
ในการกัดกิน ถ้าอาหารละลายน้าง่ายจะทาให้กุ้งได้รับอาหารไม่เต็มที่ทา ให้สิ้นเปลืองค่าอาหาร และทาให้บ่อกุ้งเน่าเสียอีก
ด้วย สัปดาห์แรกหลังการปล่อยกุ้งลงเลี้ยง อาจไม่ต้องให้อาหารก็ได้ถ้าหากสีน้าดีเพราะมีอาหารตามธรรมชาติ ในบ่อเพียงพอ
สาหรับกุ้ง กุ้งเล็กควรให้อาหารชนิดเกล็ดและอาหารจะใหญ่ขึ้นตามขนาดของกุ้ง โดยให้อาหารลูกกุ้ง 30-40% ของน้าหนักกุ้ง
ใน ช่วงเดือนแรกแล้วลดเหลือ 3-5% ในเดือนที่ 3 การให้อาหารกุ้งควรหว่านให้กระจายทั่วบ่อจะทาให้กุ้งได้กินอาหารได้ทั่วถึง
ให้อาหารวันละ 2 ครั้งกุ้งจะกินอาหารได้ดีใน เวลากลางคืน ควรให้อาหารมื้อเช้าเพียงเล็กน้อยและให้มากขึ้นในช่วงเย็น
หลังจากกุ้งอายุ 3 เดือนขึ้นไปแล้วควรให้อาหารมื้อเดียวเฉพาะช่วงเย็นในกรณีที่สภาพ ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลง เช่น ฝนตก
ควรลดปริมาณอาหารลง การพิจารณาเลือกอาหารกุ้งมีปัจจัยสาคัญที่ต้องคานึงถึงได้แก่ ความต้องการโปรตีน กุ้งเป็นสัตว์น้า
ที่ต้องการโปรตีนสูงอยู่ในช่วง 28-38% การเลือกใช้อาหารราคาถูกโดยไม่คานึงถึงปริมาณโปรตีนในอาหารจะทาให้ ผู้เลี้ยง
ไม่ประสบความสาเร็จ ปัจจุบันได้มีการผลิตอาหารสาเร็จรูปของกุ้ง โดยผสมยาและสารเคมีซึ่งยาและสารเคมีเป็นสิ่งสาคัญ
ในการทาลายสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ทาให้มีสารตกค้างเป็นพิษในดินก้นบ่อและในเนื้อกุ้ง ทาให้เสียสภาพพื้นบ่อเลี้ยง
กุ้งได้แค่ 1-2 ปี ก็เลี้ยงต่อไปไม่ได้อีก เนื่องจากอาหารกุ้งมีโปรตีนสูงจึงถูกย่อยสลายก่อให้เกิดแอมโมเนียมากขึ้น ซึ่งแอมโมเนีย
เป็นต้นเหตุสาคัญทาให้อัตราแลกเนื้อไม่ดี เพราะแอมโมเนียเป็นพิษต่อกุ้ง ทาให้กุ้งเจริญเติบโตช้า ถ้ามีปริมาณมากอาจทาให้
กุ้งตายได้ ความคงทนในน้าของอาหารกุ้ง เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคานึงถึง อาหารกุ้งที่ดีควรละลายน้าช้าเพราะจะทาให้ กุ้ ง
ได้รับสารอาหารครบถ้วน เป็นการลดความสุญเสียที่เกิดจากการละลายของสาร อาหารไปกับน้า ทาให้กุ้งมีอัตราการแลกเนื้อ
ที่ดี และช่วยรักษาสภาพน้า ทาให้สภาพแวดล้อมในบ่อเลี้ยงไม่เป็นพิษและมีความสมดุล การใช้อาหารที่มีสูตรผสมสารเหนียว
มากจะมีผลเสียคือ ทาให้อาหารย่อยยากและมีพิษตกค้างต่อกุ้ง อีกปัจจัยที่ต้องคานึงถึงได้แก่การย่อยและดูดซึมคาร์โบไฮเดรต
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กุ้งเป็นสัตว์น้าที่มีลาไส้สั้นทาให้ประสิทธิภาพในการย่อยคาร์โบไฮเดรตต่ามาก สาหรับแป้งตามธรรมชาติที่ได้จากธัญพืชต่างๆ
เป็นส่วนผสมที่จาเป็นในอาหารกุ้งแต่ต้องทาให้สุก เพราะว่าจะทาให้กุ้ งย่อยได้ง่ายและจะช่วยให้อนุภาคของงอาหารยึดเกาะ
ดีขึ้นและคงทนในน้าได้นาน คุณค่าทางโภชนะอีกอย่างที่สาคัญได้แก่ ไขมัน กุ้งเป็นสัตว์ที่เจริญเติบโตโดยการลอกคราบ
จึงต้องการไขมันอย่างมากเพราะว่าไขมันมีความสาคัญในกระบวนการลอกคราบตามธรรมชาติของกุ้ง (ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ประมงน้าจืดสุราษฎร์ธานี, https://www.fisheries.go.th/if-suratthani/1goonggamgram.htm )
ปัญหาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในปัจจุบันคือ ต้นทุนในการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาอาหารกุ้ง ซึ่งทาให้ไม่คุ้มค่า
กับการลงทุนที่เป็นเหตุให้เกษตรกรเลิกกิจการไปในที่สุด การเลี้ยงสัตว์น้านั้นอาหารนับว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง
เนื่ อ งจากต้ น ทุ น ของอาหารประมาณ 50-70 % ของต้ น ทุ น ทั้ งหมด (Blyth and Dodd, 2002; Kongkeo and Phillips,
2002;) ถ้าเกษตรกรผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามไม่ให้ความสาคัญในเรื่องของอาหาร โอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวมีความ
เสี่ยงสูงตามมาด้วย โปรตีนเป็นองค์ประกอบส่วนที่สาคัญที่สุดของอาหารสัตว์น้า โดยเฉพาะอาหารของกุ้งก้ามกราม พ่อแม่
พันธุ์กุ้งก้ามกรามต้องการโปรตีนประมาณ 40% เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์และฮอร์โมน ทั้งนี้ Mitra et al. (2005) แนะนาว่า
อาหารสาหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งกรามที่เลี้ยงในระบบที่ไม่มีอาหารธรรมชาติควรมีระดับโปรตีนเท่ากับ 35-40% ขณะที่กุ้งวัยรุ่น
ต้ อ งการโปรตี น ประมาณ 25-35% (Habashy, 2009) Mitra et al. (2005) รายงานว่ า ไขมั น ในอาหารประมาณ 3-7%
(เฉลี่ยเท่ากับ 5%) เพียงพอสาหรับความต้องการ ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามในแง่การเป็นแหล่งพลังงาน FAO (1987)
รายงานว่ากุ้งก้ามกรามมีความต้องการ แร่ธาตุหลัก เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และแมกนีเซียม ประมาณ 2.5,
1.4, 0.9, 0.13% ตามลาดับ ส่วนแร่ธาตุรอง เช่น Fe (เหล็ก), Mn (แมงกานีส),Cu (ทองแดง), Co (โคบอลต์), I (ไอโอดีน),
Cr (โครเมียม), และ Se (ซีลิเนียม) ประมาณ 100, 60, 12, 1.2, 6.0, 1.0 และ 0.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร ตามลาดับ
ปั จ จุ บั น ในประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว เริ่ ม มี ก ารเลี้ยงกุ้งก้ ามกราม แต่ ปั ญ หาเรื่อ งระบบ
ชลประทานที่ไม่มีประสิทธิภาพทาให้การเลี้ยงในบ่อดินไม่ประสบผลสาเร็จและต้นทุนค่าอาหารที่ค่อนข้างสูง การศึกษา
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะได้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อนาไปประยุกต์ใช้การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อคอนกรีตในเขตพื้นที่แขวงจาปาสัก
ซึ่งมีพื้นที่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานีมีลักษณะสภาพอากาศคล้ายคลึงกัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาอัตราการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการใช้อาหารของกุ้งก้ามกรามระยะวัยรุ่นที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ด
สาเร็จรูปจากบริษัทต่างๆ โดยการเลี้ยงในบ่อคอนกรีต
2.เพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนะของอาหารเม็ดสาเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามระยะวัยรุ่น
วิธีการวิจัย
วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design, CRD) โดยแบ่งเป็น 4 ชุดการทดลองๆละ
3 ซ้า ทดลองในบ่อคอนกรีต มีจานวน 12 บ่อทดลอง ระยะเวลาการเลี้ยง 90 วัน ชุดการทดลองประกอบด้วยการทดลองเลีย้ ง
กุ้งก้ามกรามด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูปอาหารจาก 4 บริษัท โดยข้อมูลที่ระบุ ข้างกระสอบอาหารของทั้ง 4 บริษัทระบุว่า ระดับ
โปรตีนไม่น้อยกว่า 38 %
การวางแผนการทดลอง
ชุดการทดลองที่ 1 อาหารเม็ดสาเร็จรูปบริษัท 1
ชุดการทดลองที่ 2 อาหารเม็ดสาเร็จรูปบริษัท 2
ชุดการทดลองที่ 3 อาหารเม็ดสาเร็จรูปบริษัท 3
ชุดการทดลองที่ 4 อาหารเม็ดสาเร็จรูปบริษัท 4
การให้อาหารกุ้งทดลอง
มีการชั่งน้าหนักกุ้งทดลองทุก 15 วัน เพื่อปรับอัตราการให้อาหาร โดยให้อาหารวันละ 3% ของน้าหนักตัว ให้อาหาร
วันละ 2 ครั้ง ช่วงเวลา 09.00 น และ 15.00 น. ตลอดช่วงการทดลอง
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
การเตรียมระบบทดลอง
ใช้บ่อซีเมนต์ขนาด 1x2x0.5 เมตร ทาความสะอาดและใช้คลอรีนฆ่าเชื้อ เติมให้มีระดับความลึก 0.4 เมตร ให้อากาศ
ในบ่อทดลองตลอดเวลาโดยการใช้หัวทราย การเตริยมกุ้งทดลองโดยนาเอากุ้งก้ามกรามอายุ 2 เดือน มาพักไว้ในบ่อซีเมนต์
ขนาด 3x4 เมตร ให้อาหารสาเร็จรูปวันละ 2 ครั้ง โดยให้ในอัตราวันละ 3% ต่อน้าหนักตัว เป็นเวลา 10 วัน เพื่อให้ลูกกุ้งมี
ความเคยชินกับอาหารสาเร็จรูป
การเตรียมตัวอย่างกุ้งทดลอง
ทาการสุ่มตัวอย่างกุ้งลงบ่อทดลองบ่อละ 20 ตัวต่อ โดยการชั่งน้าหนักและวัดความยาวก่อนเริ่มทดลอง ในระหว่าง
การทดลองทาการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างกุ้ง 10 ตัวต่อบ่อ จากทุกชุดการทดลองเพื่อชั่งน้าหนัก และวัดความยาวทุกๆ 2
สัปดาห์ เป็นเวลา 90 วัน เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตโดยมีการประเมินค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโตดังต่อไปนี้ น้าหนักเพิ่ม
(Weight Gain) น้าหนักเพิ่มต่อวัน(DWG) อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (SGR) ประสิทธิภาพการใช้อาหาร ได้แก่ อัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (FCR) อัตรารอดตาย (Survival Rate)
หลังสิ้นสุดการทดลองสุ่มเอาตัวอย่างกุ้งก้ามกรามจากบ่อทดลอง เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี (proximate
analysis) ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ความชื้น และเถ้า โดยใช้วิธีการของ AOAC(1990)
อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ (SGR ; % ต่อวัน) = ln น้าหนักสุดท้าย – ln น้าหนักเริ่มต้น
ระยะเวลาทดลอง
น้าหนักเพิ่มต่อวัน (DWG; กรัม/วัน)
= น้าหนักสุดท้าย -น้าหนักเริ่มต้น
ระยะเวลาทดลอง
อัตราการแลกเนื้อ (FCR )
= น้าหนักอาหารที่กุ้งกินทั้งหมด
น้าหนักที่เพิ่ม
อัตรารอดตาย (Survival Rate;%)
= จานวนก้งเมื่อสิ้นสุดการทดลอง X100
จานวนกุ้งเริ่มต้น

X100

การวิเคราะห์ข้อมูล และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง
นาตัวอย่างอาหารสาเร็จรูปจากทั้ง 4 บริษัทวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีน ไขมัน ความชื้น และ
เถ้าโดยใช้วิธีการของ AOAC(1990) เพื่อทราบคุณค่าทางโภชนะของอาหารสาเร็จรูปจากทั้ง 4 บริษัท การวิเคราะห์ข้อมูลของ
แต่ละชุดการทดลอง จะถูกนามาวิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละชุดการทดลองด้วยวิธีการ Analysis of variance (ANOVA)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้โปรแกรม R วิเคระห์ข้อมูล
ผลการวิจัย
ผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารเม็ดสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกรามระยะวัยรุ่นจากทั้ง 4
บริษัทแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณค่าทางโภชนะของอาหารเม็ดสาเร็จรูปสาหรับกุ้งก้ามกรามระยะวัยรุ่นจากทั้ง 4 บริษัท
อาหารเม็ดสาเร็จรูป
องค์ประกอบทางเคมี
อาหารบริษัท 1
อาหารบริษัท 2
อาหารบริษัท 3
อาหารบริษัท 4
โปรตีน
40.87±0.93
40.80±1.02
41.53±0.90
42.80±1.28
ไขมัน
6.54±0.69
6.10±0.81
6.54±0.89
6.84±0.19
เถ้า
11.17±0.15
11.38±0.10
11.24±0.66
10.03±0.11
ความชื้น
11.07±1.56
11.96±1.11
11.27±1.41
10.18±0.21
ผลการศึกษาพบว่า อาหารทั้ง 4 บริษัทไม่มีความแตกต่างทางสถิติในด้านคุณค่าทางโภชนะ (P>0.05) โดยมีระดับ
โปรตีนอยู่ระหว่าง 40-42% ไขมันมีค่าอยู่ระหว่าง 6.1-6.8% เถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 10-11% ความชื้นมีค่าอยู่ระหว่าง 10.111.9%
ผลการศึกษาอัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอัตรารอดตาย ของกุ้งทดลองแสดงในตาราง ที่ 2
ตารางที่ 2 อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอัตรารอดตาย ของกุ้งก้ามกรามที่ทดลองเลี้ย งด้ ว ย
อาหารเม็ดสาเร็จรูปจาก 4 บริษัท
รายการ

T1

T2

T3

T4

น้าหนักเริ่มต้น (กรัม)

11.3±3.7

10.7±3.2

12.0±4.7

11.5±0.9

น้าหนักสุดท้าย (กรัม)

30.04±12.10

26.92±8.13

24.46±7.16

27.84±6.93

ความยาวเริ่มต้น (ช.ม.)

8.3±1.0

8.3±0.7

8.3±1.0

8.4±0.9

ความยาวสุดท้าย (ช.ม.)

10.72±1.30

10.41±1.02

10.12±1.04

10.62±0.85

น้าหนักเพิ่มต่อวัน (DWG; กรัม/วัน)
อัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ
(SGR; %/วัน)
อัตราการแลกเนื้อ (FCR)

0.21±0.05

0.18±0.03

0.14±0.08

0.18±0.04

1.08±0.19

1.02±0.21

0.79±0.30

0.98±0.25

2.30±0.10
81.67±7.64

2.20±0.12
83.33±5.77

2.20±0.18
80.00±8.66

2.10±0.17
86.67±2.89

อัตรารอดตาย (เปอร์เซ็นต์)

จากผลการศึกษาพบว่า อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอัตรารอดตายของกุ้งทดลองที่เลี้ยง
ด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูปจากทั้ง 4 บริษัท ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) โดย DWG มีค่าอยู่ระหว่าง 0.18-0.21 กรัม/
วัน SGR มีค่าอยู่ระหว่าง 0.98-1.08 %วัน FCR มีค่าอยู่ระหว่าง 2.1-2.3 และอัตรารอดตายมีค่าอยู่ระหว่าง 80-86%
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อกุ้งก้ามกรามแสดงในตารางที่ 3 เนื้อกุ้งก้ามกรามมีโปรตีนอยู่ระหว่าง
77-82% ไขมันมีค่าอยู่ระหว่าง 3.7-4.0% เถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 7.9-9.3%
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อกุ้งก้ามกรามที่ทดลองเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูป
องค์ประกอบทางเคมี

T1

T2

T3

T4

โปรตีน

76.91±2.10

80.45±1.55

81.96±1.39

80.45±0.98

ไขมัน

3.72±0.98

4.00±1.15

3.75±1.83

3.88±1.89

เถ้า

8.38±1.61

7.99±1.04

8.15±1.85

9.35±1.29

ความชื้น
75.32±2.44
76.51±0.62
76.40±0.83
76.99±0.59
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนค่าอาหารสาหรับเลีย้ งกุ้งก้ามกรามขนาดวัยรุ่นในบ่อคอนกรีต แสดงในตารางที่ 4 ราคาอาหาร
ต่อกิโลกรัมของทั้ง 4 บริษัทมีค่าอยู่ระหว่าง กิโลกรัมละ 35.2-44.8 บาท โดยราคาค่าอาหารของบริษัทที่ 1และ 2 มีราคา
เท่ากัน สาหรับต้นทุนค่าอาหารสาหรับการเลี้ยงกุ้ง 1 กิโลกรัมมีค่าอยู่ระหว่าง 73.92-98.56 บาท
ตารางที่ 4 ต้นทุนค่าอาหารสาหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อคอนกรีต
แหล่งที่มาของอาหาร
ราคาอาหารต่อกิโลกรัม
38
บริษัท 1

ต้นทุนอาหารต่อการเลี้ยงกุ้ง 1 กิโลกรัม
87.4

บริษัท 2

38

83.6

บริษัท 3

44.8

98.56

บริษัท 4

35.2

73.92

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารเม็ดสาเร็จรูปสาหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกรามวัยรุ่น ที่ ขายทั่วไปใน
ท้องตลาดจานวน 4 บริษัท พบว่าเปอร์เซ็นต์โปรตีนมีค่าสูงกว่า 38 % ตามที่ระบุไว้ข้างกระสอบของทุกบริษัท ค่าระดับโปรตีน
ในอาหารทั้ง 4 บริษัทระหว่าง 40-42.8% จัดว่ามีค่าสูงกว่าความต้องการของกุ้งก้ามกรามเล็กน้อยตามที่ระบุในเอกสารของ
FAO ซึ่งรายงานว่าความต้องการโปรตีนของกุ้งก้ามกรามอยู่ระหว่าง 35-40% (http://www.fao.org/fishery/affris/speciesprofiles/giant-river-prawn/nutritional-requirements/en/) และตามรายงานในเอกสารการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในอินเดียที่
ระบุว่ากุ้งก้ามกรามในระยะวัยรุ่น (juvenile) มีความต้องการโปรตีนอยู่ระหว่าง 35-40% ระยะตัวเต็มวัย (adult) มีความ
ต้องการโปรตีนระหว่าง 28-30% (Mitra et al., 2005) ในการทดลองครั้งนี้ใช้กุ้งก้ามกรามอายุ 2 เดือนและเลี้ยงเป็นเวลา 3
เดือน ดังนั้นกุ้งก้ามกรามทดลองอยู่ในระยะวัยรุ่นและเข้าสู่ระยะเริ่มต้นตัวเต็มวัย ซึ่งอาจไม่ต้องการอาหารที่มีโปรตีนในระดับ
40-42% ซึ่งทาให้ต้นทุนค่าอาหารสูงขึ้น สาหรับค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในอาหารระหว่าง 6.1-6.8% จัดว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ตามรายงานของ FAO ที่ระบุว่ากุ้งก้ามกรามมีความต้องการไขมันอยู่ระหว่าง 6-8% และสามารถอยู่ในระดับต่าถึง 5% และใน
รายงานของ Mitra et al (2005) ที่ระบุว่ากุ้งก้ามกรามมีความต้องการไขมันอยู่ระหว่าง 3-7% ในรายงานของ Murmu et al
(2007) ระบุว่าระดับไขมันในอาหารกุ้งก้ามกรามสามารถสูงถึง 10% โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต วัฒนาและคณะ
(2555) ได้ทดลองสร้างสูตรอาหารสาหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยมีระดับไขมันอยู่ระหว่าง 7.85-11.47%
อัตราการเจริญเติบโตของกุ้งทดลองมีค่าใกล้เคียงกับรายงานของ Singh and Chauhan (2014) ที่ทดลองเลี้ยงลูก
กุ้งก้ามกรามและได้กุ้งขนาดประมาณ 25 กรัมซึ่งใกล้เคียงกับการทดลองครั้งนี้ โดยมีค่าน้าหนักเพิ่มประมาณ 0.14 กรัมต่อวัน
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และค่าอัตราการเจริญเติบโตจาเพาะประมาณ 1.55% ต่อวัน ขณะที่การศึกษาของอนุสรณ์และคณะ 2015 ก็มีผลการศึกษา
ใกล้เคียงกับการศึกษาครั้งนี้เช่นกัน โดยมีค่าน้าหนักเพิ่มประมาณ 0.16-0.19 กรัมต่อวัน และค่าอัตราการเจริญเติบโตจาเพาะ
ประมาณ 1.5-1.77% ต่อวัน ขณะที่รายงานของวัฒนาและคณะซึ่งศึกษาในลูกกุ้งวัยอ่ อนมีอัตราการเจริญเติบโตที่สู งกว่า
การศึกษาครั้งนี้โดยค่าอัตราการเจริญเติบโตจาเพาะอยู่ระหว่าง 2-5-2.7% ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ว่ากุ้งขนาดเล็กมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่สูงกว่ากุ้งรุ่น สาหรับอัตราแลกเนื้อในการศึกษาครั้งนี้ใกล้เคียงกับการศึกษาของนิวุฒิและคณะ (2549) ที่ทดลอง
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามในกระชังในบ่อดิน ได้ค่าอัตราแลกเนื้ออยู่ระหว่าง 2.3-2.5 ขณะที่การศึกษาครั้งนี้สูงกว่ารายงานของอนุสรณ์
และคณะ 2015 ที่มีค่าอัตราแลกเนื้อประมาณ 1.77 สาหรับต้นทุนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดิน จากข้อมูลของ (กรม
ประมง) รายงานว่า ต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดินประมาณ 156 บาทต่อกิโลกรัม และต้นทุนค่าอาหารต่อการเลี้ยง
กุ้ง 1 กิโลกรัมประมาณ 89 บาท (www.fisheries.go.th/strategy/fisheconomic/costs/1/กุ้งก้ามกราม@สุพรรณ.pdf) ซึ่ง
มีค่าใกล้เคียงกับการศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้นการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อคอนกรีตจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาเพื่อให้ประสบผลสาเร็จ
เชิงพานิชย์ได้เช่นเดียวกับการเลี้ยงกุ้งในบ่อดิน
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การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาหมอไทยที่อนุบาลด้วยอาหารจากแหล่งที่แตกต่างกัน
พอนสะหวัน ไซยะบุบผา1 ธนาทิพย์ แหลมคม1,* กาญจนา พยุหะ1 และ ชานาญ แก้วมณี1
1*คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*E-mail: thanathip.l@ubu.ac.th

บทคัดย่อ
จากการอนุบาลลูกปลาหมอไทย (น้าหนักเฉลี่ย 6.17-10.87 กรัม และ ความยาวลาตัวเฉลี่ย 6.81-8.33 เซนติเมตร)
ด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูปจากแหล่งที่แตกต่างกัน ระดับโปรตีนและไขมันอยู่ในระดับเดียวกัน (โปรตีน 30 % และไขมัน 8 %)
ให้อาหาร 3 % ของน้าหนักตัวปลา จานวน 2 มื้อต่อวัน เป็นเวลา 75 วัน พบว่า อาหารทุกชุดการทดลองสามารถทาให้ปลามี
การเจริญเติบโตได้แตกต่างกัน น้าหนักตัวสุดท้ายของปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารจากแหล่งที่ 1 มีค่ามากที่สุด (37.81±10.13
กรัม) ในขณะที่ปลาที่ได้รับอาหารจากแหล่งที่ 4 มีค่าน้อยที่สุด (33.38±11.64 กรัม) แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (p>0.05)
น้าหนักที่เพิ่มขึ้นของปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารจากแหล่งที่ 1 และ 3 มีค่ามากที่สุด (358.30±12.35 และ 364±12.53 กรัม)
มีความแตกต่างทางสถิติจากปลาที่ได้รับอาหารจากแหล่งที่ 2 (310.92±11.38 กรัม) (p<0.05) น้าหนักเฉลี่ยที่ได้รับต่อวันของ
ปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารจากแหล่งที่ 1 มีค่ามากที่สุด (37.72±1.77 กรัมต่อวัน) มีความแตกต่างทางสถิติจากปลาที่ได้รับ
อาหารจากแหล่งที่ 4 (33.83±1.52 กรัมต่อวัน) (p<0.05) อัตราการเติบโตจาเพาะของปลาที่ได้รับอาหารจากแหล่งที่ 1 มาก
ที่สุด (1.61±0.08 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 2 3 และ 4 (1.59±0.06, 1.60±0.05 และ
1.58±0.03 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) (p>0.05) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของชุดการทดลองที่ 4 มีค่ามากที่สุด (2.401±0.186)
มีความแตกต่างทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 2 (2.092±0.090) (p<0.05) ไม่พบอัตราการตายของปลาหมอไทยที่ได้รับอาหาร
จากแหล่งที่แตกต่างกัน จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า อาหารจากแหล่งที่ 1 มีความเหมาะสมสาหรับการเจริญเติบโต
และอัตรารอดของการอนุบาลปลาหมอไทย
คาสาคัญ : ลูกปลาหมอ การเจริญเติบโต แหล่งอาหาร

Study On The Growth Performances And Survival Rate Of Climbing Perch (Anabas
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Abstract
Climbing perch (Anabas testudineus) juveniles (average weight = 6.17-10.87 g and average body
length = 6.81-8.33 cm) were reared with pellet feed from the different sources. The level of protein and
lipid were determined at 30 % and 8 %, respectively. The feeding rate of feed was 3 % with 2 meals per
day. The experiment was carried out for 75 days. The pellet feed from the different sources can promote
variable growth. The greater final growth of fish fed on the 1st source (37.81±10.13 g) was found while the
lowest final growth was found in fish fed on the 4th source ( 33.38±11.64 g) . The highest weight gain was
found in fish fed on the 1st and 3rd sources ( 358.30±12.35 and 364±12.53 g) while the lowest weight gain
showed in fish fed on the 2nd source (310.92±11.38 g) (p<0.05). The average daily gain of fish fed on the 1st
source was higher significantly (37.72±1.77 g/day) than fish fed on the 4th source (33.83±1.52 g/day) (p<0.05).
The highest specific growth rate was found in fish fed on the 1st source (1.61±0.08 %/day). Feed conversion
ratio was found significantly in fish fed on the 4th source (2.401±0.186) (p<0.05). There was no mortality of
88

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
samples during experiment. It is concluded that the 1st source can promote suitably growth and survival
rate of climbing perch juveniles.
Keyword : climbing perch juveniles, growth, source of pellet feed
บทนา
ปลาหมอไทย (Climbing perch) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Anabas testudineus (Bloch) เป็นปลาน้าจืดที่พบทั่วไป
ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว มีความทนทานต่อโรคสูง ทนแหล่งน้าที่มีก๊าซออกซิเจนต่าได้ดี
เนื่องจากมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจเรียกว่า Labyrinth organ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี
นอกจากนี้ปลาหมอไทยยังสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้าจืด น้ากร่อย หรือน้าที่ค่อนข้างเป็นกรด จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงกันอย่าง
แพร่หลายโดยเฉพาะในประเทศไทย ในปี 2556 ผลผลิตปลาหมอไทยที่ผลิตได้ภายในประเทศ มีปริมาณผลผลิต 258,000 ตัน
(กรมประมง, 2558) จึงส่งผลให้มีการเลี้ยงปลาหมอไทยที่เพิ่มขึ้น การเลี้ยงปลาหมอไทยอยู่ในรูปแบบการเลี้ยงแบบหนาแน่น
ที่มีการใช้อาหารเม็ดสาเร็จรูปที่ระดับโปรตีน 30-35 % เนื่องจากปลาหมอมีพฤติกรรมการกินอาหารว่องไวและปริมาณมาก จึง
ต้องมีการสร้างอาหารธรรมชาติ จาพวก แพลงก์ตอนสัตว์และไรแดงให้เพียงพอ (ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์, 2559)
อาหารและการให้อาหารเป็นปัจจัยที่สาคัญในการเลี้ยงปลาหมอไทย ดังจะเห็นได้จากการศึกษาความถี่ ช่วงเวลา
และชนิดของอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอไทยของ อัมพร สมบูรณ์มาก และ บานชื่น เมืองแก้ว (2551) เป็นเวลา
75 วัน พบว่า ปลาหมอไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูปให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อต่าที่สุดและมีการเติบโตดีที่สุด
เมื่อเทียบกับอาหารผสมเปียกและอาหารผสมเปียกอัดเม็ด ในขณะที่ การให้อาหารวันละ 1 ครั้ง ไม่มีความแตกต่างจากการให้
อาหารวันละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ อัตราความหนาแน่นของปลาหมอไทยมีผลต่อการเติบโตเช่นเดียวกัน ในการเลี้ยงปลาหมอ
ไทยที่อัตราความหนาแน่น 50 ตัวและ 200 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร มีอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกัน และแตกต่างจากที่ความ
หนาแน่น 400, 600 และ 800 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยสาคัญ (อาไพพรรณ ไกรสุรสีห์ และ สุชาติ ไกรสุรสีห์, 2548)
ระดับสารอาหารที่เหมาะสมในอาหารมีความสาคัญต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอไทย การศึกษาระดับโปรตีน
และพลังงานที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหมอไทยของเอกรัตน์ มาตรทอง และคณะ (2558) ที่มีการใช้อาห ารที่ระดับ
โปรตีนแตกต่างกัน (35, 40, 45 เปอร์เซ็นต์) แต่ละระดับมีพลังงานรวม 300, 325 และ 350 กิโลแคลลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม
เป็นเวลา 60 วัน พบว่า ปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารที่ระดับโปรตีน 45 % และมีพลังงานรวม 325 กิโลแคลลอรี่ต่ออาหาร 100
กรัม มีการเติบโตและการใช้ ประโยชน์จากอาหารดีที่สุด โดยพิจารณาได้จากน้าหนักที่เพิ่มขึ้น (4.27±0.78 ก./ตัว) น้าหนัก
เพิ่มขึ้นต่อตัวต่อวัน (0.09±0.01 ก./ตัว/วัน) อัตราการเติบโตจาเพาะ (3.49±0.28%/วัน) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
(2.13±0.37) ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน (1.36±0.22) และโปรตีนเพิ่ม (0.10±0.01) จุฑามาศ ชมภูนิช และคณะ (2549) ได้
ศึกษาระดับคาร์โบไฮเดรทที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาหมอไทยด้วยอาหารระดับโปรตีน 40 % พลังงานรวม 390-440 กิโล
แคลลอรี่ต่ออาหาร 100 กรัม ให้มีระดับคาร์โบไฮเดรทที่แตกต่า งกัน (10 20 และ 30 %) เป็นเวลา 84 วัน พบว่า ปลาหมอ
ไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารทดลองที่มีระดับคาร์โบไฮเดรท 30 % มีน้าหนักสุดท้าย เปอร์เซ็นต์น้าหนักเพิ่ม และอัตราการเติบโต
จาเพาะที่มากที่สุด และสรุปได้ว่า ปลาหมอไทยที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ระดับคาร์โบไฮเดรท 20-30 % มีความเหมาะสมมากที่สุด
ปัจจุบัน การเลี้ยงปลาหมอไทยเชิงพาณิชย์ ใช้อาหารเม็ดสาเร็จรูปจากผู้ผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งมีคุณค่าทางโภชนะและ
ราคาที่แตกต่างกัน อาหารปลาจัดเป็นต้นทุนหลักของการเลี้ยงปลาหมอไทย หากเกษตรกรสามารถได้รับข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้อาหารที่เหมาะสม จะสามารถลดต้นทุนการเลี้ยงปลาหมอไทยได้ ดังนั้น การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต (น้าหนักสุดท้าย น้าหนักที่เพิ่มขึ้น น้าหนักที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเจริญเติบโต
จาเพาะ และ อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ) และอัตรารอดของลูกปลาหมอที่ได้อาหารจากแหล่งที่แตกต่างกัน รวมทั้ง
การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของเนื้อปลา (Proximate analysis) เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกและจัดการการเลี้ยงปลาหมอ
ไทยได้อย่างเหมาะสม
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารจากแหล่งที่แตกต่างกัน ได้มีการ วาง
แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomized Design, CRD) โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ชุดการทดลอง แต่ละ
ชุดการทดลองมี 3 ซ้า อาหารเม็ดสาเร็จรูปในทุกชุดการทดลองมีระดับโปรตีน (30 %) และระยะเวลาการเลีย้ ง 75วัน ไขมัน (8
%) ที่ระดับเดียวกัน แบ่งชุดการทดลอง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การอนุบาลลูกปลาหมอไทยด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูปจากแหล่งที่แตกต่างกัน
ชุดการทดลองที่
แหล่งอาหารเม็ดสาเร็จรูป*
1
A
2
B
3
C
4
D
หมายเหตุ: *ตัวอักษร เป็นยี่ห้อของอาหารเม็ดสาเร็จรูปจากแต่ละบริษัท
การเตรียมตัวอย่างลูกปลา
ลูกปลาหมอไทยที่นามาในการทดลองนามาจาก ฟาร์ม Omega and Organic Farm อายุ 2 เดือน (น้าหนักเฉลี่ย
6.17-10.87 กรัม และ ความยาวลาตัวเฉลี่ย 6.81±8.33 เซนติเมตร) อนุบาลในถังพลาสติก จานวน 12 ถัง จนกระทั่งตัวอย่าง
ปลายอมรับอาหารเม็ดสาเร็จรูป จากนั้น นาตัวอย่างลูกปลาหมอไทยอนุบาลในแต่ละชุดการทดลอง ที่ความหนาแน่น 30 ตัว
ต่อถัง เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน จึงให้อาหารแต่ละชุดการทดลอง
การเตรียมอาหาร
เตรียมอาหารเม็ดสาเร็จรูปแต่ละชุดการทดลอง ตามตารางที่ 1 ชั่งน้าหนักอาหารปริมาณ 3 % ต่อชุดการทดลอง ทา
การปรับปริมาณอาหารทุก 15 วัน ให้อาหาร 2 มื้อต่อวัน (09.00 และ 16.00 น.) ทาการจดบันทึกปริมาณอาหารที่เหลือ
หลังจากการให้ไปแล้ว 1 ชั่วโมง จากนั้นนาอาหารปลาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะ ประกอบด้วย ระดับโปรตีน ไขมัน เยื่อใย
และเถ้า ตามวิธีการของ AOAC (1990)
การวิเคราะห์คุณภาพน้า
ระหว่างการทดลองได้วิเคราะห์คุณภาพน้า ประกอบด้วย ปริมาณก๊าซออกซิเจนที่ละลายได้ในน้า ความเป็นกรดเป็น
ด่าง อุณหภูมิน้า แอมโมเนียทั้งหมด ไนไตรท์ และไนเตรท ตามวิธีของฺ Boyd (1992) เพื่อควบคุมคุณภาพน้าให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา
การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บข้อมูลน้าหนักและความยาวลาตัวของลูกปลาทุก 15 วัน จานวน 6 ครั้ง เพื่อนามาวิเคราะห์น้าหนักที่เพิ่มขึ้น
(Weight gain, WG) น้ าหนั ก เฉลี่ยที่ได้ รับต่อ วั น (Average daily gain, ADG) อั ต ราการเติบโตจาเพาะ (Specific growth
rate, SGR) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ (Feed conversion ratio, FCR) และอัตรารอด (Survival rate, SR) คุณค่าทาง
โภชนะของอาหารปลาและเนื้อปลา (Proximate analysis) ประกอบด้วย โปรตีน (Crude protein) ไขมัน (Lipid) ความชื้น
(Moisture) และเถ้า (Ash) นาเสนอข้อมูลการเจริญเติบโต อัตรารอด และคุณค่าทางโภชนะในรูป แบบค่าเฉลี่ย และค่ า
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน และวิ เ คราะห์ค วามแตกต่ างทางสถิ ติ ข องแต่ละชุ ดการทดลอง โดยใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
(Analysis of variance) เปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Tukey’s honestly significant different (HSD)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป R (version 3.5.3) (R Development Core Team, 2019)
ผลการวิจัย
1. การเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารจากแหล่งที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาการเจริญเติบโต อัตรารอด และคุณค่าทางโภชนะของลูกปลาหมอไทยที่อนุบาลด้วยอาหารเม็ด
สาเร็จรูปจากแหล่งที่แตกต่างกัน เป็นเวลา 75 วัน ความเป็นกรดเป็นด่าง มีค่า 6.36-7.01 อุณหภูมิน้า มีค่า 26.9-27.0 องศา
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
เซลเซียส แอมโมเนียทั้งหมด 0.36-0.46 ppm-NH3 ไนไตรท์ 0.67-1.11 ppm-NO2- และ ไนเตรท 0.66-1.11 ppm-NO3พบว่า คุณภาพน้ามีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลา (ไมตรี และ จารุวรรณ, 2528)
น้าหนักเริ่มต้นของลูกปลาหมอไทย อยู่ในช่วง 8.25-7.95 กรัม ในวันที่ 15 ชุดการทดลองที่ 3 มีน้าหนักเฉลี่ยมาก
ที่สุด (13.07±3.12 กรัม) ในขณะที่ชุดการทดลองที่ 1 มีน้าหนักเฉลี่ยน้อยที่สุด (11.99±2.71 กรัม) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
(p>0.05) ในวันที่ 30 ชุดการทดลองที่ 3 มีน้าหนักเฉลี่ยมากที่สุด (22.19±5.40 กรัม) แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับ
ชุดการทดลองที่ 4 (18.10±6.14 กรัม) (p<0.05) ในวันที่ 45 ชุดการทดลองที่ 3 และ 1 มีน้าหนักเฉลี่ย (31.88±8.12 และ
31.7±9.62 กรัม) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 2 และ 4 (27.95±9.87 และ 28.17±8.96
กรัม) (p<0.05) ในวันที่ 60 ชุดการทดลองที่ 1 มีน้าหนักเฉลี่ยมากที่สุด (38.4±10.26 กรัม) ไม่มีความแตกต่างไปจากชุดการ
ทดลองที่ 2 3 และ 4 (34.86±13.13, 37.40±11.25 และ 35.63±12.82 กรัม) (p>0.05) ในวันที่ 75 ชุดการทดลองที่ 1 มี
น้าหนักเฉลี่ยมากที่สุด (37.81±10.13 กรัม) แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 4 (33.38±11.64 กรัม)
(p<0.05)
ตารางที่ 2 น้าหนักเฉลี่ยลูกปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารจากแหล่งทีแ่ ตกต่างกัน
ครั้งที่

ชุดการทดลองที่

1
2
3
4
1
8.25±1.87
8.52±2.35
7.94±1.21
7.95±1.24
2
11.99±2.71
12.34±3.51
13.07±3.12
12.47±3.48
ab
bc
a
3
20.56±6.11
19.18±5.76
22.19±5.40
18.10±6.14c
4
31.7±9.62a
27.95±9.87b
31.88±8.12a
28.17±8.96b
5
38.4±10.26
34.86±13.13
37.40±11.25
35.63±12.82
a
ab
ab
6
37.81±10.13
35.01±13.19
36.92±10.93
33.38±11.64b
ความยาวทั้งหมดเฉลี่ยเริ่มต้นของลูกปลาหมอไทย มีค่า 7.43-7.57 เซนติเมตร ในวันที่ 15 ชุดการทดลองที่ 3 มี
ความยาวทั้งหมดมากที่สุด (8.86±0.68 เซนติเมตร) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 1 2 และ 4 (8.66±0.75,
8.61±0.79 และ 8.65±0.84 เซนติเมตร ตามลาดับ) (p>0.05) ในวันที่ 30 ชุดการทดลองที่ 3 มีความยาวทั้งหมดมากที่สุด
(10.02±0.85 เซนติเมตร) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 2 และ 4 (9.55±0.92 และ 9.14±1.10
เซนติเมตร) (p<0.05) ในวันที่ 45 ชุดการทดลองที่ 3 มีความยาวทั้งหมดมากที่สุด (11.15±1.06 เซนติเมตร) มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 2 และ 4 (10.41±1.73 และ 10.49±1.19เซนติเมตร) (p<0.05) ในวันที่ 60 ชุด
การทดลองที่ 3 มีความยาวทั้งหมดมากที่สุด (11.85±1.13 เซนติเมตร) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับชุดการ
ทดลองที่ 4 (11.15±1.24 เซนติเมตร) (p<0.05) ในวันที่ 75 ชุดการทดลองที่ 3 มีความยาวทั้งหมดมากที่สุด (12.20±1.13
เซนติเมตร) มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 4 (11.35±1.20 เซนติเมตร) (p<0.05)
ตารางที่ 3 ความยาวทัง้ หมดเฉลีย่ ลูกปลาหมอไทยทีไ่ ด้รับอาหารจากแหล่งที่แตกต่างกัน
ชุดการทดลองที่
ครั้งที่
1
2
3
4
1
7.57±0.68
7.57±0.76
7.47±0.48
7.43±0.50
2
8.66±0.75
8.61±0.79
8.86±0.68
8.65±0.84
ab
b
a
3
9.71±0.92
9.55±0.92
10.02±0.85
9.14±1.10c
4
10.88±1.02ab
10.41±1.73b
11.15±1.06a
10.49±1.19b
5
11.55±1.02ab
11.52±1.33ab
11.85±1.13a
11.15±1.24b
6
11.88±1.04ab
11.67±1.37bc
12.20±1.13a
11.35±1.20c
จากการอนุบาลลูกปลาหมอไทยด้วยอาหารจากแหล่งที่แตกต่างกัน เป็นเวลา 75 วัน พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มี
น้าหนักลาตัวสุดท้ายมากที่สุด (37.81±10.13 กรัม) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 2 3 และ 4 (35.01±13.19,
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
36.92±10.93 และ 33.38±11.64 กรัม ตามลาดับ) (p>0.05) น้าหนักที่เพิ่มขึ้นของชุดการทดลองที่ 1 และ 3 มากที่สุด
(358.30±12.35 และ 364±12.53 กรัม) มีความแตกต่างทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 2 (310.92±11.38 กรัม) (p<0.05)
น้าหนักเฉลี่ยที่ได้รับต่อวันของชุดการทดลองที่ 1 มากที่สุด (37.72±1.77 กรัมต่อวัน) มีความแตกต่างทางสถิติกับชุ ดการ
ทดลองที่ 4 (33.83±1.52 กรั ม ต่ อ วั น ) (p<0.05) อั ต ราการเติ บ โตจ าเพาะในชุ ด การทดลองที่ 1 มากที่ สุ ด (1.61±0.08
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 2 3 และ 4 (1.59±0.06, 1.60±0.05 และ 1.58±0.03
เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) (p>0.05) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของชุดการทดลองที่ 4 มีค่ามากที่สุด (2.401±0.186) มีความ
แตกต่างทางสถิติกับชุดการทดลองที่ 2 (2.092±0.090) (p<0.05) ในระหว่างการทดลอง ไม่พบการตายของลูกปลาหมอไทย
ทุกชุดการทดลอง
ตารางที่ 4 การเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาหมอไทยที่ได้รบั อาหารจากแหล่งทีแ่ ตกต่างกัน
พารามิเตอร์
น้าหนักลาตัวเริ่มต้น (กรัม)
น้าหนักลาตัวสุดท้าย (กรัม)
น้าหนักทีเ่ พิ่มขึ้น (กรัม)
น้าหนักเฉลี่ยทีไ่ ด้รับต่อวัน (กรัม/วัน)
อัตราการเติบโตจาเพาะ (เปอร์เซนต์/วัน)
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
อัตรารอด

ชุดการทดลองที่
1

2

3

4

8.25±1.87
37.81±10.13
358.30±12.35a

8.52±2.35
35.01±13.19
310.92±11.38b

7.94±1.21
36.92±10.93
364±12.53a

7.95±1.24
33.38±11.64
319.87±11.44ab

37.72±1.77a

34.92±1.52ab

36.83±2.12ab

33.83±1.52b

1.61±0.08
2.230±0.106ab

1.59±0.06
2.092±0.090b

1.60±0.05
2.320±0.140ab

1.58±0.03
2.401±0.186a

100%

100%

100%

100%

2. คุณค่าทางโภชนะของอาหารเม็ดสาเร็จรูปจากแหล่งที่แตกต่างกัน
คุณค่าทางโภชนะของอาหารเม็ดสาเร็จรูปแต่ละแหล่งมีความแตกต่างกัน พบว่า อาหารจากแหล่งที่ 1 มีระดับโปรตีน
80.10±3.88 % ไขมั น 9.14±7.00 % เถ้ า 38.61±1.75 % และความชื้ น 75.36±4.18 % อาหารจากแหล่ งที่ 2 มี ร ะดั บ
โปรตีน 81.70±4.96 % ไขมัน 12.75±8.24 % เถ้า 6.88±0.26 % และความชื้น 76.42±5.12 % อาหารจากแหล่งที่ 3 มี
ระดับโปรตีน 86.96±6.31 % ไขมัน 7.48±37.22 % เถ้า 7.00±0.27 % และความชื้น 69.62±7.10 % และ อาหารจากแหล่ง
ที่ 4 มีระดับโปรตีน 85.45±-46 % ไขมัน 6.31±46.07 % เถ้า 7.39±1.02 % และความชื้น 79.66±5.14 %
ตารางที่ 5 คุณค่าทางโภชนะของอาหารที่ใช้อนุบาลลูกปลาหมอไทย
ชุดการทดลองที่
ปริมาณโภชนะ
1
2
3
โปรตีน
80.10±3.88
81.70±4.96
86.96±6.31
ไขมัน
9.14±7.00
12.75±8.24
7.48±37.22
เถ้า
38.61±1.75
6.88±0.26
7.00±0.27
ความชื้น
75.36±4.18
76.42±5.12
69.62±7.10

4
85.45±-46
6.31±46.07
7.39±1.02
79.66±5.14

วิจารณ์ผลการศึกษา
จากการอนุบาลลูกปลาหมอไทยด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูปจากแหล่งที่แตกต่างกัน ที่มีระดับโปรตีนและไขมันที่ระดับ
เดียวกัน (โปรตีน 30 % และไขมัน 8 %) เป็นเวลา 75 วัน พบว่า น้าหนักสุดท้ายของปลาหมอไทยที่เลี้ยงอาหารจากแหล่งที่ 1
มีน้าหนักเฉลี่ยมากที่สุด (37.81±10.13 กรัม) ในขณะที่น้าหนักสุดท้ายจากแหล่งที่ 4 มีน้าหนักเฉลี่ยน้อยที่สุด (33.38±11.64
กรัม) น้าหนักที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารจากแหล่งที่ 1 และ 3 (358.30±12.35 และ 364±12.53 กรัม)
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
ในขณะที่ปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารจากแหล่งที่ 2 มีค่าน้อยที่สุด (310.92±11.38 กรัม) น้าหนักเฉลี่ยที่ได้รับต่อวันของปลา
หมอไทยที่ได้รับอาหารจากแหล่งที่ 1 มากที่สุด (37.72±1.77 กรัมต่อวัน) ในขณะที่ปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารจากแหล่งที่ 4
น้อยที่สุด (33.83±1.52 กรัมต่อวัน) (p<0.05) เช่นเดียวกันกับอัตราการเติบโตจาเพาะของปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารจาก
แหล่งที่ 1 มากที่สุด (1.61±0.08 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน) อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารจาแหล่งที่
4 มีค่ามากที่สุด (2.401±0.186) ในขณะที่ปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารจากแหล่งที่ 2 มีค่าน้อยที่สุด (2.092±0.090)
ปลาหมอไทยที่กินอาหารเม็ดสาเร็จรูปจะมีคุณค่าทางโภชนะที่ครบถ้วนตามมาตรฐานการผลิตของแต่ละบริษัท
(แหล่ง) ที่แตกต่างกัน อาหารเม็ดสาเร็จรูปมีลักษณะที่ลอยน้าคล้ายคลึงกัน แต่อาจมีปริมาณสารอาหารที่แตกต่างกันไปตาม
การผลิต การเลี้ยงปลาด้วยอาหารเม็ดสาเร็จรูปจะทาให้ปลามีการเติบโตทั้งในรูปแบบของน้าหนักและความยาวที่เพิ่มขึ้นมาก
ที่สุด (อัมพร สมบูรณ์มาก และ บานชื่น เมืองแก้ว, 2551) ปลาหมอไทยที่ได้รับอาหารที่มีระดับโปรตีน 30 และ 35 % มีการ
เติบโตได้ดีทั้งในรูปแบบน้าหนักเพิ่ม ความยาวลาตัว และ อัตราการเติบโตจาเพาะ มากกว่าปลาที่ได้รับอาหารที่มีระดับโปรตีน
25 % (นาชัย และ วิรัช, 2539) ปลาต้องการอาหารที่มีระดับโปรตีนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ดังจะเห็นได้จากรายงาน
ของ Gaylord and Gitlin III (2001) ที่เลี้ยงปลา channel catfish (Ictalurus punctatus) ด้วยอาหารที่มีระดับโปรตี น ที่
แตกต่างกัน พบว่า ปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 32 % กินอาหารได้มากกว่าชุดที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน
37 %
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บทคัดย่อ
มะเร็งท่อน้าดีเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญ มีอุบัติการณ์สูงสุดในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มะเร็งท่อน้าดีมีการพยากรณ์โรคที่ไม่ดี ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ การสังเคราะห์ลิปิดเป็นหนึ่งในลักษณะของการเกิดมะเร็ง การเปลี่ยนแปลงของลิปิดช่วยในการเพิ่มจานวนของ
เซลล์มะเร็งท่อน้าดี จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าแอสไพรินสามารถลดความเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้าดีเนื่องจากมีฤทธิ์ต้านการ
เพิ่มจานวนของเซลล์และฤทธิ์ต้านการอักเสบ ซึ่งเป็นกลไกที่สาคัญในการต้านการเกิดมะเร็ง แอสไพรินสามารถยับยั้งการ
สังเคราะห์ลิปิดในเซลล์มะเร็งท่อน้าดี ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวที่สาคัญในสร้างเซลล์เมมแบรนของเซลล์มะเร็งและลดการเพิ่มจานวน
ของเซลล์มะเร็งท่อน้าดี อย่างไรก็ตามบทบาทของแอสไพรินในการยับยั้งการสังเคราะห์ลิปิดยังไม่เป็นที่แน่ชัด งานวิจัยนี้จึง
สนใจนายาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซน และไดโคลฟีแนค ซึ่งเป็นยากลุ่มต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ เช่นเดียวกับ
แอสไพริน มาใช้ในการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการสังเคราะห์ลิปิด โดยทาการเพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดี (KKU-M139, KKUM214) จากนั้นนามาศึกษาการรอดชีวิตของเซลล์ด้วยวิธี MTT assay และศึกษาการยับยั้งการสังเคราะห์ลิปิดในเซลล์มะเร็ง
ท่อน้าดี ด้วยการย้อมสี Oil red O ผลการศึกษาพบว่ายาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซนและไดโคลฟีแนค สามารถยับยั้งการเพิ่ม
จานวนของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดี ขึ้นกับความเข้มข้นของยาที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การย้อมสี Oil red O พบว่าสามารถ
ลดการเพิ่มจานวนของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดีได้แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนในการติดสีของหยดไขมัน จากผล
การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ายาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซน และไดโคลฟีแนคสามารถยับยั้งการเพิ่มจานวนในเซลล์เพาะเลี้ยง
มะเร็งท่อน้าดีได้ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ายาสามตัวนี้อาจจะเป็นสารต้านมะเร็งที่สามารถใช้ในการรักษามะเร็งท่อน้าดีได้
คาสาคัญ : มะเร็งท่อน้าดี การเพิ่มจานวนของเซลล์ การสังเคราะห์ลิปดิ ไอบูโพรเฟน นาพรอกเซน ไดโคลฟีแนค

Effect Of Ibuprofen, Naproxen And Diclofenac On Proliferation
Of Cholangiocarcinoma Cell Line
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Abstract
Cholangiocarcinoma (CCA) is a major public problem, which has the highest incidence of morbidity
and mortality in the Southeast Asian countries, especially the Northeast of Thailand. CCA has a poor
response to chemotherapeutic agent. At the present, there is no effective treatment available. Lipid
metabolism is a hallmark of tumorigenesis. Hence, alteration of lipid metabolism enhances cell proliferation
of CCA. A previous study, aspirin reduce the risk of CCA due to their anti-proliferative and anti-inflammatory
effect, which are the important mechanisms for their anti-tumor activity. Aspirin is able to inhibit the lipid
synthesis in CCA, which one of the material to produce cell membrane of cancer cells and decrease the
cell proliferation of CCA. However, the role of aspirin in suppress lipogenesis in CCA remains poorly
understood. Ibuprofen, naproxen and diclofenac are a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) in the
same group of aspirin. In this study, we are interested in the effect of ibuprofen naproxen and diclofenac
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on the proliferation of the human CCA (KKU-M139, KKU-M214) cell line. Cells proliferation were measured
by MTT assay, while lipid synthesis by Oil red O staining in human CCA KKU-M139 and KKU-M214 cell line.
The results showed that ibuprofen, naproxen and diclofenac inhibited the viability of the CCA KKU-M139
and KKU-M214 cell in a dose-dependent manner. In addition, oil red O staining showed that ibuprofen,
naproxen and diclofenac can reduced the cell proliferation but lipogenesis are not significant suppressed
in a dose-dependent manner. These findings suggest that ibuprofen, naproxen and diclofenac can inhibit
cell proliferation, which could contribute to the anti-proliferation effect in CCA. The results show promising
potential as an anticancer proliferation agent for treatment of cholangiocarcinoma.
Keywords : Cholangiocarcinoma, Proliferation, lipogenesis, Ibuprofen, Naproxen, Diclofenac
บทนา
มะเร็งท่อน้าดี เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เยื่อบุผนังของท่อน้าดีมีการดาเนินโรคไม่ดีอาการเริ่มแรกของโรคคล้าย
กับโรคมะเร็งชนิดอื่น จะทราบได้ก็ต่อเมื่อโรคได้ดาเนินมาถึงระยะท้ายๆ เป็นมะเร็งที่มีความรุนแรงมาก และเป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตอันดับต้นๆในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากมะเร็งท่อน้าดีทั้ง
เพศชายและเพศหญิงโดยประมาณอยู่ที่ 14,000 ต่อปี ข้อมูลในปี 2555 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุบัติการณ์โรคมะเร็งท่อ
น้าดีสูงมากที่สุดในโลก (Bhudhisawasdi et al., (2012 สาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดมะเร็งท่อน้าดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศนั้น คือโรคพยาธิใบไม้ตับ ที่เกิดจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) การติดพยาธิใบไม้ตับนี้
เกิดจากพฤติกรรมหรือวัฒนธรรมการบริโภคปลาน้าจืดในท้องถิ่นที่ปนเปื้อนตัวอ่อนพยาธิ และผ่านการปรุงแบบ สุกๆดิบๆ
(Sripa et al., 2007) ปัจจุบันอุบัติการณ์ยังคงสูงมากพบว่า ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตต่ามากและยังคงที่ไม่ลดลง จนรัฐบาล
จัดเป็นโรคนี้เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สาคัญ
การเกิดมะเร็งท่อน้าดีเกิดจากกระบวนการอักเสบได้หลายสาเหตุ โดยปกติแล้วการแบ่งตัวของเซลล์จะถูกกระตุ้น
เมื่อมีการส่งสัญญาณโดย mediator ต่างๆ ได้แก่ growth factor และ cytokine พบว่าพยาธิใบไม้ตับ กระตุ้นให้เซลล์เยื่อบุ
ท่อน้าดีมีการเพิ่มจานวนมากมาย แสดงถึงมีการส่งสัญญาณกระตุ้นการเจริญเติบโตมากกว่าปกติ อาจส่งผลกระตุ้นเซลล์เยื่อบุ
ผิ ว ท่ อ น้ าดี ใ ห้ มี ก ารแบ่ ง ตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง มี ก ระบวนการที่ เ กิ ด จากการกระตุ้ น การอั ก เสบต่ า ง ๆ ยกตั ว อย่ า ง
เช่น cytokine, chemokine และเอนไซม์ ถ้ามีการกระตุ้นการอักเสบอยู่อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้กระทบต่อเนื้อเยื่ อ บุผิว
บริเวณท่อทางเดินน้าดี เกิดภาวะ fibrosis ขึ้นรอบๆ ท่อน้าดี นอกจากจะมีการทาลายสารชีวโมเลกุลทั้งดีเอ็นเอ ลิปิดและ
โปรตีนแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงในระดับยีน (Loilome & Yongvanit, (2005ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ในบริเวณที่มีการอักเสบ (inflammatory microenvironment) อย่างต่อเนื่อง นาไปสู่การกลายพันธุ์ (mutation) และทาให้
เป็นมะเร็งในที่สุด แม้ว่าการตอบสนองของเซลล์ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจะมีการยับยั้งการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น แต่ในทางตรงกัน
ข้ามก็อาจทาให้เกิดการพัฒนาเป็นโรคมะเร็งผ่านกลไกต่างๆได้
กลไกการเกิดมะเร็งเกิดจากความผิดปกติในระดับโมเลกุลที่ทาให้การควบคุมการเจริญเติบโต การแบ่งเซลล์ การ
แพร่กระจายของเซลล์และการตายของเซลล์ผิดปกติไปอยู่นอกเหนือการควบคุมของเซลล์ เซลล์ที่กลายพันธุ์จะมีการแสดงออก
ยีนที่ผิดปกติไป เซลล์มะเร็งจะมีความสามารถในการแบ่งตัวมากกว่าเซลล์ปกติ โดยมีการสร้าง growth factor และ cytokine
มากระตุ้นผ่านโปรตีนตัวรับ (receptor) บนผิวเซลล์ เช่น receptor tyrosine kinase (RTK) (Sirica, Lai, Endo, Zhang, &
Yoon, 2002) การกระตุ้ น เป็ น ได้ทั้ งแบบ autocrine และ paracrine เช่ น วิ ถี ข อง Ras (Namwat et al., 2011), Protein
kinase แ บ บ ต่ า ง ๆ ( Loilome et al., 2 0 1 1 ; Loilome et al., ( 2 0 0 6 , PI3K/Akt (Javle et al., 2006), COX-2
(Chariyalertsak et al., 2001; Endo, Yoon, Pairojkul, Demetris, & Sirica, 2002) แ ล ะ Wnt/ β –catenin เ ป็ นต้ น
นอกจากนี้เซลล์มะเร็งสามารถเจริญเติบโตได้โดยไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นจาก mediator ใดๆ แต่มีการกระตุ้นการทางานของ
receptor บนผิวเซลล์ ซึ่งในที่นี้กระบวนการแบ่งเซลล์เพิ่มจานวนต้องอาศัย fatty acid จากกระบวนการสังเคราะห์ลิปิด และ
นาไปเป็นส่วนประกอบของฟอสโฟลิปิดที่เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ การยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ลิปิดจะทาให้
กระบวนการสังเคราะห์ fatty acid ลดลงและลดการสร้างฟอสโฟลิปิดซึ่งเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ ทาให้ยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในที่สุด (Yang et al., (2017
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แอสไพริน (aspirin หรือ acetylsalicylic acid) คือ ยาต้านเกล็ดเลือดและต้านการอักเสบที่มีการนามาใช้กันอย่าง
แพร่ ห ลายเพื่ อ ลดการอุ ด ตั น หลอดเลื อ ดและการอั ก เสบ มี ก ลไกการออกฤทธิ์ คื อ ยั บ ยั้ ง เอนไซม์ ไ ซโคลออกซิ จี เ นส
(cyclooxygenase: COX) ซึ่ ง เป็ น เอนไซม์ ที่ ท าหน้ า ที่ สั ง เคราะห์ ส ารที่ ก ระตุ้ น การอั ก เสบได้ เช่ น พรอสตาแกลน ดิ น
(prostaglandins) ชนิดต่างๆ (Ma et al., 2017) ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยเสีย่ งที่ก่อให้เกิดการอักเสบของท่อน้าดีเรือ้ รังและการ
เกิดโรคมะเร็งท่อน้าดี ซึ่งมีบทบาทสาคัญในระยะพัฒนา (progression) และระยะแพร่กระจาย (metastasis) ของเซลล์มะเร็ง
ท่อน้าดี จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าแอสไพริน เป็นยาต้านการอักเสบและป้องกันการเจริญของเซลล์มะเร็งได้หลายชนิด เช่น
มะเร็งตับ มะเร็งลาไส้ใหญ่ มะเร็งผิวหนัง มะเร็งเต้านมและมะเร็งตับอ่อน (Carrat, 2014; Jiang, Dai, Gu, Huang, & Tian,
2016; Rothwell et al., 2011) ผลการศึกษาพบว่าแอสไพรินกระตุ้นการแสดงออกของ MCL-1 (Myeloid cell leukemia
sequence 1) ในเซลล์ ม ะเร็ งตั บ HepG2 และเซลล์ ม ะเร็ งล าไส้ SW480 ผ่ า น AMPK-mTOR-Akt/ERK axis (Gao et al.,
2016) นอกจากนี้มีการศึกษาพบว่า nuclear factor kB (NF- kB) และ Cox-2 เป็นเป้าหมายของแอสไพรินในการรักษามะเร็ง
หลายชนิด (Chan, Ogino, & Fuchs, 2007; Yin, Yamamoto, & Gaynor, 1998) มีการศึกษาแอสไพรินในการลดการเกิด
มะเร็งท่อน้าดีพบว่าจะขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งท่อน้าดีและการดาเนินโรค ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้แอสไพรินมี
ความเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งท่อน้าดีที่ 2.7 ถึง 3.6 เท่า (Choi et al., 2016) โดยผ่านการยับยั้ง COX-2
การยับยั้งการสร้างลิปิด (Fatty acid) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยื่อหุ้มเซลล์ใหม่ ผลของแอสไพรินต่อ NF-KB กับ AcylCoA synthetase long chain (ASCL1) พบว่ายับยั้งการสร้างลิปิดได้โดยแอสไพรินลดการแสดงออกของ ACSL1 ที่ระดับ
mRNA และโปรตีนทาให้การสังเคราะห์ลิปิด ลดลงด้วย (Yang et al., 2017) ในมะเร็งท่อน้าดีมีการนาแอสไพรินมาใช้ในการ
ทดลอง แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อจากัดเกี่ยวกับการใช้แอสไพริน เนื่องจากผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แอสไพรินใน
ระยะยาวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและเลือดออกในทางเดินอาหาร (Ait Ouakrim et al., 2015) การ
นาแอสไพรินไปใช้ในการรักษาโรคหลอดเลือดดาผิดปกติพบว่าผลข้างเคียงของแอสไพรินคือ มีเลือดออกเล็กน้อยและอาการ
คลื่นไส้อาเจียน (Nguyen et al., 2014) จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ายาไอบูโพรเฟน มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดมะเร็งลาไส้ใหญ่ (colorectal cancer) อาจจะได้ผลกว่าการใช้ยาแอสไพริน (Ait Ouakrim et al., 2015) การศึกษา
ระหว่างแอสไพรินและนาพรอกเซนในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมพบว่านาพรอกเซนให้ผลที่ดีและมีผลข้างเคียงน้อยกว่าแอสไพริน ใน
การลดอาการของโรคข้อเข่าเสื่อม สามารถนามาใช้ได้ในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม (Martinez-Lavin, Holman, Smyth, &
Vaughan, 1980)
ในการศึ ก ษานี้ ผู้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะน ายาไอบู โ พรเฟน (Ibuprofen) นาพรอกเซน (Naproxen) และไดโคลฟีแนค
(Diclofenac) ซึ่งเป็นยาที่อยู่ในกลุ่มต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ (Non-steroidal anti-inflammatory drugs หรือ
NSAIDs) จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับแอสไพริน ซื้อได้ง่าย, ราคาถูก อีกทั้งยาทั้ง 3 ชนิดมีกลไกการออกฤทธิ์ในการต้านการอักเสบ
แบบเดียวกันกับแอสไพริน คือ ยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนส (Cyclooxygenase) ทั้งไซโคลออกซีจีเนส 1
(Cox-1) และไซโคลออกซีจีเนส 2 (Cox-2) ซึ่งเป็นส่วนสาคัญของกระบวนการสังเคราะห์สารพรอสตาแกลนดินที่เป็นตัวกระตุน้
ให้เกิดการอักเสบและทาให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดเป็นมะเร็งท่อน้าดี ซึ่งผู้วิจัยคาดว่ายาทั้งสามชนิดนี้อาจ
ยั บ ยั้ ง การสั ง เคราะห์ ลิ ปิ ด (fatty acid) ซึ่ ง จะน าไปเป็ น ส่ ว นประกอบของเยื่ อ หุ้ ม เซลล์ ส่ ง ผลให้ ล ดการเพิ่ ม จ านวนของ
เซลล์มะเร็งท่อน้าดี และลดการสร้างเซลล์มะเร็งขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งที่จะนาไปใช้สาหรับการรักษามะเร็ง
ท่อน้าดี
วิธีการวิจัย
1.
ชนิดของเซลล์และการเพาะเลี้ยงเซลล์
ในการศึ ก ษานี้ ใ ช้ เ ซลล์ เ พาะเลี้ ย งมะเร็ ง ท่ อ น้ าดี ช นิ ด KKU-M139 (squamous carcinoma) และ KKU-M214
(moderately-differentiated adenocarcinoma) เซลล์ ม ะเร็ ง ท่ อ น้ าดี ทั้ ง 2 ชนิ ด เป็ น เซลล์ ที่ establish ขึ้ น ที่ ห น่ ว ย
ปฏิบัติการวิจัยพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทาการเลี้ยงเซลล์ในอาหารเลี้ยงเซลล์ชนิด Ham’s
F12 ที่ประกอบด้วย penicillin (100 ยูนิต/มิลลิลิตร) streptomycin (100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) และ 10% fetal bovine
serum ที่อุณหภูมิ 37 °C ที่มี 5% CO2
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2.

ทดสอบความเป็นพิษของเซลล์ด้วยวิธี MTT assay
MTT assay เป็นวิธีการที่ใช้วัดความเป็นพิษของเซลล์ ทาการทดลองโดยเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งท่อน้าดี KKU-M139
และ KKU-M214 ใน 96-well plate จานวน 20,000 เซลล์/หลุม โดยมีอาหารเลี้ยงเชื้อ Ham’s F12 ร่วมกับ 10% fetal
bovine serum บ่มที่อุณหภูมิ 37 °C ที่มี 5% CO2 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทาการ ทดสอบด้วยยาไอบูโพรเฟน นาพรอก
เซนและไดโคลฟีแนค ที่ความเข้มข้น 125 ไมโครโมลาร์ (µM) - 2 มิลลิโมลาร์ (mM) เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาดูด
อาหารเก่าออก เติมสารละลาย MTT (ที่ความเข้มข้นสุดท้าย 0.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) ทิ้งไว้เป็นเวลา 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 37
°C ที่มี 5% CO2 เมื่อครบเวลาดูดสารละลาย MTT ออกจากนั้นเติม dimethysulfoxide (DMSO) จานวน 100 ไมโครลิตรทุก
หลุม วัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตรด้วยเครื่อง EZ read 2000 microplate reader, biochrom ทาการ
ทดลอง 3 ซ้า
3.

การย้อมสี Oil red O
การย้อมสี Oil red O เพื่อดูผลของยาทั้ง 3 ชนิดต่อการสังเคราะห์ลิปิดในเซลล์มะเร็งท่อน้าดีทาการทดลองโดย
เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งท่อน้าดี KKU-M139 และ KKU-M214 ใน 24-well plate จานวน 20,000 เซลล์ /หลุม โดยมีอาหาร
เลี้ยงเชื้อ Ham’s F12 ร่วมกับ 10% fetal bovine serum บ่มที่อุณหภูมิ 37 °C ที่มี 5% CO2 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทา
ทดสอบด้วยยาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซนและไดโคลฟีแนค ที่ความเข้มข้น 500 ไมโครโมลาร์ (µM) และ 2 มิลลิโมลาร์ (mM)
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ล้างเซลล์ 2 ครั้งด้วย PBS เมื่อครบกาหนดทาการย้อมสีด้วย Oil red O โดยล้างเซลล์ด้วย phosphate
buffer saline (PBS) และแช่เซลล์ใน 10% formalin ปริมาตร 500 µl เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ดูดสารละลาย 10% formalin
ออกแล้ ว เติ ม 60% isopropanol ปริ ม าตร 500 µl ทิ้ งไว้ เ ป็ น เวลา 5 นาที ที่ อุ ณ หภู มิ ห้ อ ง จากนั้ น ย้ อ มด้ ว ยสี Oil Red O
ปริ ม าตร 200 µl เป็ น เวลา 10 นาที แล้ ว ล้ า งออกด้ ว ยน้ ากลั่ น จ านวน 4 ครั้ ง (ถ่ า ยรู ป บั น ทึ ก ผลด้ ว ยกล้ อ ง ZEISS AXIO
Imager.A2 axiocam HRc microscope)
4.

สถิติที่เกี่ยวข้อง
ผลการทดลองแสดงโดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean) ± SE และใช้การเปรียบเทียบทางสถิติแบบ one way ANOVA เพื่อ
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ ม control และ treatment group และพิ จ ารณาผลโดยมี ค่ านั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ อ ยู่ ที่ p < 0.05
คานวณค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรม prism
ผลการวิจัย
1.
การทดสอบการรอดชีวิตของเซลล์ด้วยวิธี MTT assay
นาเซลล์เพะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดีทั้งสองชนิด ได้แก่ M139 และ M214 มาทดสอบการรอดชีวิตด้วยวิธี MTT assay
โดยเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งท่อน้าดีใน 96-well plate จากนั้นทาการทดสอบด้วยยาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซน และไดโคลฟีแนค
ที่ความเข้มข้น 125 ไมโครโมลาร์ (µM) - 2 มิลลิโมลาร์ (mM) เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เติมสารละลาย MTT (ที่ความเข้มข้น
สุดท้าย 0.25 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) ทิ้งไว้เป็นเวลา 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 37 °C ที่มี 5% CO2 แล้วนาไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ตามรูปที่ 1 และ 2 พบว่า เซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดี M139 มีค่า IC50 เท่ากับ 1.912 mM, 2.156
mM และ 1.103 mM สาหรับยาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซนและไดโคลฟีแนค ตามลาดับ และเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดี
M214 มีค่า IC50 เท่ากับ 1.685 mM, 5.204 mM และ 1.024 mM สาหรับยาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซนและไดโคลฟีแนค
ตามลาดับ (รูปที่ 1 และ 2)
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รูปที่ 1 ผลของยาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซนและไดโคลฟีแนคต่อการรอดชีวิตของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดี KKU-M139
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รูปที่ 2 ผลของยาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซนและไดโคลฟีแนคต่อการรอดชีวิตของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดี KKU-M214
2.

การย้อมสีเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดี M139 และ M214 ด้วยวิธี Oil red O
ทาการทดสอบผลของยาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซน และไดโคลฟีแนคต่อการสร้างลิปิดในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อ
น้าดี โดยการเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็งท่อน้าดีใน 24-well plate จากนั้นทาการทดสอบด้วยยาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซน และได
โคลฟีแนค ที่ความเข้มข้น 2 mM เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ล้างเซลล์ 2 ครั้งด้วย PBS เมื่อครบกาหนดทาการย้อมสีด้วย Oil red O
พบว่าเมื่อทดสอบยาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซน และไดโคลฟีแนที่ความเข้มข้น 2 mM ทั้งในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดี
M139 และ M214 สามารถลดการเพิ่มจานวนของเซลล์ได้แต่ไม่มีผลต่อการยับยั้งการสร้างลิปิดเนื่องจากไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างชัดเจนในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดีทั้งสองชนิด (รูปที่ 3 และ 4)
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รูปที่ 3 การย้อมสี Oil red O ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดี M139
A: control cell (x 40 magnifications) (B1, B2): treat with Ibuprofen 500 µM and 2 mM
respectively (C1, C2): treat with Naproxen 500 µM and 2 mM respectively (D1, D2): treat
with Diclofenac 500 µM and 2 mM respectively
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รูปที่ 4 การย้อมสี Oil red O ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดี M214
A: control cell (x 40 magnifications) (B1, B2): treat with Ibuprofen 500 µM and 2 mM
respectively (C1, C2): treat with Naproxen 500 µM and 2 mM respectively (D1, D2): treat
with Diclofenac 500 µM and 2 mM respectively
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การสังเคราะห์ลิปิดเป็นหนึ่งในขั้นตอนสาคัญสาหรับการเพิ่มจานวนของเซลล์มะเร็ง (Yang G, 2017) เพื่อนาไปใช้ใน
การสร้างฟอสโฟลิปิดซึ่งเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ใหม่ของเซลล์มะเร็ง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่ายาไอบูโพรเฟน
นาพรอกเซนและไดโคลฟีแนค สามารถยับยั้งการเพิ่มจานวนของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดี ขึ้นกับความเข้มข้นของยา
ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้การย้อมสี Oil red O บริเวณหยดไขมันพบว่าการเพิ่มจานวนของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดีลดลง
แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างชัดเจนในการติดสีของหยดไขมั น สอดคล้องกับการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าแอสไพรินซึ่งเป็นยาในกลุ่ม
ต้านการอักเสบเช่นเดียวกันกับยาที่นามาทดสอบทั้งสามชนิดสามารถยับยั้งการเพิ่มจานวนของเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดี
โดยการกระตุ้นให้เกิดการตายแบบอะพอพโทซิส (Boueroy et al., 2017) แต่ในขณะเดียวกันการวิจัยที่ผ่านมาพบว่ายา
แอสไพรินสามารถยับยั้งการสังเคราะห์ลิปิดในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งตับได้อย่างมีนัยสาคัญโดยดูจากการย้อมติดสี oil red O
บริเวณหยดไขมัน (Yang G, 2017) ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ายาไอบูโพรเฟน นาพรอกเซน และไดโคลฟีแนคสามารถยับยัง้
การเพิ่มจานวนในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้าดีได้ แต่ยังไม่สามารถระบุกลไกที่แน่ชัดในการยับยั้งการเพิ่มจานวนของเซลล์
ซึ่งอาจจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและคาดหวังว่ายาสามตัวนี้จะเป็นสารต้านมะเร็งที่สามารถนาไปใช้ในการรักษามะเร็งท่อน้าดี
ได้
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ฤทธิ์ของสารสกัดผลเม่าหลวงต่อพยาธิใบไม้ตับในสัตว์ทดลอง
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บทคัดย่อ
พยาธิใบไม้ในตับเป็นปัญหาสาคัญทางด้านสาธารณสุขที่สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ
ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้มีการนาสมุนไพรมาใช้เพื่อป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเม่าหลวง ซึ่งเป็น
ผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดสกลนคร เม่าหลวงมีคุณสมบัติในการลดการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และต้านจุลชีพ ดังนั้นการศึกษา
ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของผลเม่าหลวงต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี DPPH assay ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สัณฐานวิทยาของพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธี Scanning electron microscopy (SEM) และศึกษาความสามารถ ในการป้องกัน
ตับจากการอักเสบที่เกิดจากพยาธิใบไม้ตับในสัตว์ทดลองโดยการตรวจค่าการทางานของตับ ซึ่งผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
สารสกัดผลเม่าหลวงมีฤทธิ์ยับยั้งอนุมูลอิสระ มีค่า IC50 เท่ากับ 26.58 ± 4.66 µg/ml เม่าหลวงสามารถทาลายพื้นผิวเทกูเมน
ของพยาธิใบไม้ตับ ลดการผลิตไข่ของพยาธิที่ปนออกมากับอุจจาระ อีกทั้งสามารถป้องกันตับเมื่อเกิดการอักเสบของตับจาก
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ โดยกลุ่มที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่ได้รับเม่าหลวงสามารถลดค่าเอนไซม์ตับ (ALT, ALP) รวมถึงไม่เป็น
พิษต่อสัตว์ทดลอง จากผลการศึกษานี้สรุปได้ว่าผลเม่าหลวงมีประสิทธิภาพในการเป็น สารต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ ลด
การผลิตไข่ของพยาธิที่ปนออกมากับอุจจาระ ตลอดจนสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของพยาธิใบไม้ตับในสัตว์ทดลองได้
คาสาคัญ: เม่าหลวง พยาธิใบไม้ในตับ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านพยาธิ

Effect of Antidesma thwaitesianum on Hamster Opisthorchiasis
1

Ratchadawan Aukkanimart 1*, Kanita Jamparuang 2, Ratreejit Kaenmalee 3, Kanchisa Nakasen 1 and Pranee Sriraj 1,
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Abstract
Opisthorchiasis is a serious public health problem in Northeastern part of Thailand. Nowadays, Thai
medicinal plants are used for prevention and treatment for several diseases. Mao Luang (MA) is Sakon
Nakhon local fruit (Antidesma thwaitesianum) have been reported about anti-inflammatory, antioxidant
and antibacterial activities. The present study is intended to clarify Mao Luang on antioxidants activity using
DPPH assay, study on a surface of adult Opisthorchis viverrini via Scanning electron microscopy (SEM) and
hepatoprotective effect in animal Opisthorchiasis by liver functions test. Results showed that MA had
antioxidants (IC50 =26.58 ± 4.66 µg/mL) property, damaged on tegument surface of liver fluke, decreased
egg per gram feces, exhibited hepatoprotective activity in case inflammation caused by OV infection by
lowering alanine transaminase (ALT), alkaline phosphatase (ALP) levels and had non-toxic plants for animals.
MA extract possesses antioxidant, anti-inflammation and anthelmintic properties in hamster Opisthorchiasis.
Keywords : Antidesma thwaitesianum, Opisthorchis viverrini, antioxidant, Anthelmintics
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บทนา
เม่าหลวง พบการกระจายอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสกลนคร ในปัจจุบันได้มีการนาผลเม่า มา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจมากมาย เช่น ไวน์เม่า แยมหมากเม่า และสารสกัดจากเม่าในตารับผลิตภัณฑ์เสริม
สุขภาพต่างๆ หากแต่ยังขาดงานวิจัยในเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยด้านโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีซึ่ง
ปัจจุบันเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของชาติ โดยโรคมะเร็งท่อน้าดีสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ การติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ตับ )Opisthorchis viverrini, OV) พบมากที่สุดที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เช่น จังหวัดสกลนคร
นครพนม ขอนแก่น และพบว่าพยาธิใบไม้ตับ เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในท่อน้าดี โดยสาเหตุของการ
ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเกิดจากอุปนิสัยในการบริโภคปลาในวงศ์ตะเพียน )cyprinoid fish) ที่มีระยะติดต่อที่เรียกว่า เมตาเซอร์
คาเรีย )metacercaria) ปนเปื้อนอยู่ภายในเนื้อปลาที่ปรุงแบบสุก ๆ ดิบ ๆ (Waikagul, 1998) ซึ่งเมื่อเกิดการ ติดเชื้อพยาธิ
จะมีการหลั่งของเสียซึ่งเป็นแอนติเจนออกมา จึงทาให้เกิดการอักเสบขึ้น โดยเซลล์อักเสบนั้นจะมีการสร้างอนุมูลอิสระขึ้น
เป็นจานวนมากเพื่อไปทาลายพยาธิ แต่อนุมูลอิสระไม่เพียงจะทาลายเฉพาะพยาธิหรือแอนติเจนของพยาธิเท่านั้น ยังสามารถ
ทาลายเซลล์ของโฮสต์โดยผ่านกระบวนการออกซิเดชั่นเเละปฏิกิริยาไนเตรชั่น ซึ่งอนุมูลอิสระที่ สร้างขึ้นนี้สามารถทาความ
เสียหายให้กับสารชีวโมเลกุลต่างๆ ทั้งดีเอ็นเอ โปรตีน ลิพิด เเละคาร์โบไฮเดรท โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงบนดีเอ็นเอเบส
ของจีนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดมะเร็ง การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทาให้เกิดการอับเสบของท่อน้าดีทั้งระยะเฉียบพลันและ
เรื้อรัง ปัจจุบันมีหลักฐานชัดเจนว่าการติดเชื้อเป็นเวลานาน ๆ ทาให้เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังและสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง
ท่อน้าดี
ยาที่ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการก าจั ด พยาธิ ใ บไม้ ตั บ คื อ ยาพราซิ ค วานเทล (praziquantel) ซึ่ ง มี ร ายงานเกี่ ย วกั บ
ผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน (Jaoko WG, Muchemi G, & Oguya FO, 1996) ก่อการอักเสบหากมีการใช้บ่อยในรายที่
ผู้ป่วยติดเชื้อซ้า อีกทั้งยาพราซิควานเทลออกฤทธิ์โดยตรงต่อตัวพยาธิ ทาให้พยาธิไม่สามารถเกาะในท่อน้าดีได้ แต่ไม่ได้
รักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นของท่อน้าดีและเซลล์ตับ
ปัจจุบันได้มีรายงานการใช้ยาหรือสารสกัดจากสมุนไพรหลายชนิด เพื่อลดการอักเสบรวม สารต้านอนุมูลอิสระ
ยับยั้งพยาธิ ได้แก่ จินเส็ง (Merino et al., 2003) เปลือกมังคุด (Aukkanimart et al., 2015) คีนูน (Lone et al., 2017) โกฐ
จุฬาลัมพา (Beshay, 2018) เป็นต้น เม่าหลวง Antidesma thwaitesianum เป็นไม้ผลกลุ่มเบอร์รี่ (Chaturvedi et al.,
2009) จัดอยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE สารสาคัญที่พบในเม่า เช่น carotenoids, phytosterols, catechin, procyanidin
B1 , procyanidin B2 , polyphenolic compounds anthocyanins แ ล ะ proanthocyanidins (Jorjong et al., 2015)
ทั้ ง นี้ มี ก ารศึ ก ษาความเป็ น พิ ษ เฉี ย บพลั น และเรื้ อ รั ง จากเม่ า ในหนู ป กติ พ บว่ า ไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความผิ ด ปกติ ต่ อ ตั บ และไต
(Sireeratawong et al., 2012) มีงานวิจัยจานวนมากที่ทาการศึกษาประโยชน์ของเม่า เช่น การศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระจากผลเม่าสุก ฤทธิ์ในการลดระดับความดันโลหิตในหนูทดลอง ฤทธิ์ต้านการอักเสบ (anti-inflammation) ฤทธิ์ต้านจุล
ชีพ (antimicrobial effect) ของเม่าอีกด้วย เนื่องด้วยสรรพคุณอันหลากหลายของเม่าหลวง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาสารสกัดจาก
เม่าหลวงเพื่อศึกษาฤทธิ์การฤทธิ์ในการต้าน/ฆ่าพยาธิใบไม้ตั บเปรียบเทียบกับยาฆ่าพยาธิใบไม้ตับ (พราซิควานเทล) ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของพยาธิใบไม้ตับในหลอดทดลอง รวมถึงฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และประสิทธิภาพของเม่าในการป้องกัน
การอักเสบของตับในสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ โดยศึกษาค่าการทางานของเอนไซม์ตับและไตในหนูแฮมสเตอร์ที่ติด
เชื้อพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทาวิจัยครั้งนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการนาไปพัฒนาสมุนไพรต้านพยาธิ ต้านการ
อักเสบในท่อน้าดีส่งผลถึงยังยั้งการเกิดมะเร็งท่อน้าดีในอนาคต
วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง โดยศึกษาผลของสารสกัดจากผลสุกของเม่าหลวงต่อสัตว์ทดลอง
ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
1) การเตรียมสารสกัดสมุนไพรและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ โดยผลเม่าหลวงจะใช้ผลสุกสีม่วงจากจังหวัดสกลนคร
(16 59’48”N104 o10’0”E/16.99667 oN104.16667 oE) ผลเม่าหลวงตรวจสอบโดยนักพฤกษศาสตร์ ฝ่ายเภสัชกรรมไทย สาขา
แพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
o
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การเตรี ยมสารสกั ดเนื้ อผลสุ กของเม่ าหลวง โดยวิ ธี การสกั ดแบบหมั กด้ วยตั วท าละลาย 95% Ethanol (1:1) ที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นทาการระเหยเอาตัวทาละลายออกด้วยเครื่องระเหย (Evaporator) จากนั้นคานวณหา
ปริมาณของสารสกัดที่ได้ และเก็บสารสกัดจากเนื้อผลสุกของเม่าหลวงระเหยแห้งแล้ว เก็บไว้ในที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
จนกว่าจะนามาใช้งาน (หมายเลขตัวอย่าง PMA2018_001)
การทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ โดยใช้วิธี DPPH assay เตรียมตัวอย่างสารสกัดจากผลสุกของเม่าหลวง (10,
50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 และ 1,000 µg/µl) ปริมาณ100 ul จากนั้นเติมสารละลาย DPPH 100 ul
ลงใน 96 well plate สารละลายมาตรฐาน Trolox (25 uM) บ่มในที่มืด 30 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540
nm ด้วยเครื่อง ELISA reader ทาการทดสอบตัวอย่าง 3 ครั้ง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ไปคานวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ
โดยใช้สูตร Radical scavenging (%) = (A1-A2) / (A1-A0 )*100 เมื่อ A0 คือ ค่าดูดกลืนแสง (OD) blank (เอทานอล) A1 คือ
ค่าดูดกลืนแสง (OD) DPPH solution (Positive control) A2 คือ ค่าดูดกลืนแสงของตัวอย่างที่ทดสอบ (OD) จากนั้นทากราฟ
หาความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ และความเข้มข้นของสารที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ และคานวณหา
ค่าความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน Trolox และสารสกัดผลสุกของเม่าหลวงที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ 50%
2) การเตรียมตัวอย่างพยาธิใบไม้ในตับ ระยะ Metacercariae นาปลาวงศ์ตะเพียนจากประเทศลาว มาบดด้วยเครื่อง
บด ผสมกับสารละลาย 0.25% Pepsin จากนั้นบ่มใน Shaking water bath ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 1 ชั่วโมง จากนั้นนาเนื้อ
ปลาที่ย่อยแล้ว มากรองผ่านตะแกรงขนาด (1,000, 300 และ 106 ไมโครเมตร) ตามลาดับ และตกตะกอนในน้าเกลือ 0.85%
นาตะกอนที่ได้ไปตกตะกอนในโถตกตะกอน และนาตะกอนมาส่องใต้กล้อง Stereo microscope เพื่อคัดเลือกหาเฉพาะเมตาเซอร์
คาเรียของพยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchis viverrini) จากนั้นติดเชื้อระยะติดต่อแก่หนูแต่ละตัว ด้วยวิธี gastric intubation
จานวน 50 เมตาเซอร์คาเรียต่อหนูหนึ่งตัว
3) การเตรียมสัตว์ทดลอง โดยการศึกษาครั้งนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง (AEKKU62/2556)
โดยทาการศึกษา ณ หน่วยดูแลสัตว์ทดลองคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สุ่มคัดเลือกหนูแฮมสเตอร์ (Syrian
hamster) เพศผู้ อายุ 6 สัปดาห์ แบ่งหนูแฮมสเตอร์ออกเป็น 4 กลุ่ม (5 ตัวต่อกลุ่ม ) คือ i) หนูปกติ ได้รับน้าเปล่า (N) ii)
หนูปกติที่ป้อนสารสกัดเม่าหลวง (NMa) iii) หนูที่ได้ติดเชื้อตัวพยาธิใบไม้ตับ (OV) iv) หนูติดเชื้อตัวพยาธิใบไม้ตับและป้อน
สารสกัดเม่าหลวงทุกวัน ปริมาณ 100 mg/kg BW (OVMa) จากนั้นเก็บตัวอย่างจากสัตว์ทดลองที่ระยะเวลา 1 เดือน โดยเก็บ
เลือดเพื่อตรวจความเป็นพิษต่อค่าการทางานของตับและไต โดยการตรวจเซรัมที่ได้จากเลือดหนู (ห้องปฏิบัติการชุมชน
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) เก็บตับเพื่อคัดแยกพยาธิใบไม้ตับในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นผิวภายนอก
ของตัวพยาธิ อ้างอิงขั้นตอนจาก Aukkanimart et al. (2015)
4) การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรฆ่าพยาธิในหลอดทดลอง โดยการตรวจสอบสัณฐานวิทยาของพยาธิใบไม้ในตับ เป็น
การสังเกตการเปลี่ยนแปลง ultrastructure บนพื้นผิวของพยาธิตัวโตเต็มวัย หลังการรักษากับสารสกัดเม่าหลวงและยาพราซิควาน
เทล (พยาธิ 5 ตัวต่อกลุ่ม) โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องกราด (Scanning electron microscope; SEM) โดยนาตัวเต็มวัย
ของพยาธิใบไม้ตับ นามาเลี้ยงในอาหารเลี้ยง RPMI 1640 ในห้องปลอดเชื้อ หลังจากนั้นเติมสารสาคัญที่พบในสารสกัดเม่า
หลวง ที่ความเข้มข้น 26 ug/ml แล้วบ่มใน CO2 incubator เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และเพื่อเตรียมสาหรับการทา SEM โดย
ล้างด้วย 0.2 M cacodylate buffer (pH 7.2) และ fixed ด้วย Karnovsky's solution เก็บไว้ที่ 4 องศาเซลเซียส จากนั้น
ล้างด้วย phosphate buffer และ post-fix ด้วย 1% OsO4 ใน 0.1 M phosphate buffer pH 7.2 เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
ต่ อ มาน าน้ าออกจากตั ว อย่ า ง (Dehydrated) โดย graded ethanol series (30%, 50%, 70%, 90%, 95%, and 100%
alcohol, 2 รอบ) และทาให้แห้งโดย critical point dryer และ coated with gold และถ่ายภาพโดยใช้กล้อง JFC-1100E
ion sputtering device (Jeol, Tokyo, Japan) ที่ 1.0 kV accelerating voltage ที่ ก า ลั งขย า ย 25x, 200x 400x แ ละ
1000x.
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล One-Way ANOVA โดยกาหนดระดับนัยสาคัญที่ (P<0.05) เปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มการศึกษาโดยใช้ Bonferroni test (SPSS 16.0)
ผลการวิจัย
ปริมาณสารสกัดสมุนไพรและการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
จากการนาผลเม่าหลวง สกัดด้วย 95% เอทานอล และนาไปทาการระเหยแห้งด้วยเครื่อง Rotary Evaporator ได้
สารสกัดที่ได้มีสีม่วง น้าหนักสารสกัดมี %Yield เท่ากับ 6.52 % จากนั้นสารสกัดที่ได้มาทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของ ผล
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เม่าหลวงต่อ ประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ (Scavenging effect) ด้วยวิธี DPPH assay (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl)
พบว่า ความสามารถของสารสกัดผลเม่าหลวง ที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ 50% (Inhibition concentration 50%) มีค่า IC50
เท่ากับ 26.58 ± 4.66 µg/mL แสดงให้เห็นว่าสารสกัดผลเม่าหลวงมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ และสารสกัดจากผลเม่า
หลวงที่ความเข้มข้น 1,000 µg/ml มีความสามารถกาจัดอนุมูลอิสระได้ 90.98% โดยสารมาตรฐาน Trolox มีค่า IC50 = 30.34 ±
3.88 µM (แสดงดังภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 การยับยั้งอนุมูลอิสระของเม่าหลวงและสารมาตรฐาน

การทดสอบฤทธิ์ของผลสุกเม่าหลวงต่อตัวเต็มวัยพยาธิใบไม้ตับ
XXXXX จากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจานวน 50 เมตาเซอร์คาเรียต่อหนู 1 ตัว เป็นเวลา 1 เดือน และให้สารสกัดผลเม่า
หลวงทางปาก หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างเพื่อทาการศึกษา โดยนาตับหนูกลุ่มติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ (OV) และตับหนูกลุ่มได้รับสาร
สกัดผลเม่าหลวงที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ (OVMao) การนับจานวนตัวเต็มวัยพยาธิ พบว่าหนูกลุ่มติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ (OV)
พบจานวนของตัวเต็มวัยพยาธิทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.33 ± 3.78 และหนูกลุ่มได้รับสารสกัดผลเม่าหลวงที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
(OVMao) พบปริมาณของตัวเต็มวัยพยาธิทั้งหมดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.66 ± 2.51 และมีเปอร์เซ็นต์การลดลงของจานวนตัวเต็มวัย (%
Reduction) เท่ากับ 34.66% ดังตารางที่ 1 นอกจากนี้การศึกษาการผลิตไข่ที่ปนออกมากับอุจจาระของหนูที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ
(OV) พบอัตราการผลิตไข่ของพยาธิ 6100 ± 367.54 ใบ และในกลุ่มที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและได้รับสารสกัดผลเม่าหลวง
พบว่าอัตราการผลิตไข่ของพยาธิลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (OVMao = 2562 ± 615 ใบ) ดังแสดงในภาพที่ 2
ตารางที่ 1 ผลของสารสกัดผลเม่าหลวงต่อ Worm recovery และ Worm reduction XXXXXXX
กลุ่มการทดลอง
OV
OVMao

จานวนพยาธิ (mean ± SD)
34.33 ± 3.78
32.66 ± 2.51
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ภาพที่ 2 อัตราการผลิตไข่ของพยาธิใบไม้ตับที่ปนออกมากับอุจจาระ (*P<0.05)
การศึกษาฤทธิ์ของสมุนไพรฆ่าพยาธิในหลอดทดลอง
การตรวจสอบสัณฐานวิทยาของพยาธิใบไม้ตับ เป็นการสังเกตการเปลี่ยนแปลง Ultrastructure บนพื้นผิวภายนอก
ของพยาธิตัวโตเต็มวัย ในหลอดทดลอง โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด )Scanning electron microscope,
SEM) พบว่าหนูกลุ่มติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ )OV พื้นผิวพยาธิ (Tegument เรียบ โดยมี Ventral sucker และ Oral sucker
มองเห็นชัดเจน ภาพที่)3 OV; A-D (ส่วนหนูติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่ได้รับสารสกัดผลเม่าหลวง )OVMaoพบพื้นผิวภายนอก (
พยาธิ เ ห็ น การแตกออกของ Tegument อย่ า งชั ด เจน มี ก ารเปลี่ย นแปลงของ Tegument มี ก ารหลุ ดหลอกทั้ ง Ventral
sucker และ Oral sucker (ภาพที่ 3 OVMao: E-H (ซึ่งพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นคล้ายกับกลุ่มที่ได้รับยาพราซิควานเทล (ภาพที่ 3
OVPz: I-L)

ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวภายนอกของพยาธิตัวเต็มวัย ในกลุ่มติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ )OV; A-Dกลุ่มติดเชื้อพยาธิ (
) ใบไม้ตับทีไ่ ด้รับสารสกัดเม่าหลวงOVMao; E-H( กลุ่มติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับที่ได้รับยาพราซิควานเทล (OVPz; I-L); Oral
sucker )Os(, Ventral sucker )Vs( และ Tegument surface (Tu)
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การศึกษาความเป็นพิษต่อการทางานตับและไต
จากการนาซีรัมที่ได้จากหนูแฮมสเตอร์แต่ละกลุ่ม นาไปวัดค่าชีวเคมีที่บ่งบอกการทางานของตับและไต คือ alanine
transaminase (ALT) เป็ น เอนไซม์ ใ นเซลล์ ตั บ alkaline phosphatase (ALP) เป็ น เอนไซม์ ใ นเซลล์ เ ยื่ อ บุ ท่ อ น้ าดี ข องตับ
blood urea nitrogen (BUN) เป็นการวัดปริมาณไนโตรเจนในกระแสเลือด และ creatinine (Cr) เมื่อค่านี้สูงขึ้นจะบ่งบอกว่า
ไตมีการทางานที่ผิดปกติ โดยผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่ได้รับสารสกัดจากเม่าหลวง (OVMao)
มีระดับค่า ALT, ALP ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (OV) จากค่า ALT และ
ALP แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเม่าหลวงสามารถลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในเซลล์ท่อน้าดีและเซลล์ตับได้ได้ และพบว่าการให้สาร
สกัดเม่าหลวง 100 mg/kg เป็นเวลา 1 เดือน ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อตับและไต สอดคล้องกับค่า BUN creatinine ALT
ALP (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 ค่าชีวเคมีของเลือดในกลุ่มทดลอง คือ กลุ่มควบคุม (Normal) กลุ่มให้สารสกัดเม่าหลวง (Mao)
กลุ่มติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ (OV) กลุ่มติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและให้สารสกัดเม่าหลวง (OVMao) (*P<0.05)
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นสารสกัดจากเม่าหลวงในฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ และยับยั้งการเจริญเติบโตของพยาธิ
ใบไม้ในตับ จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
เม่ า หลวง (Antidesma thwaitesianum) เป็ น ไม้ ผ ลกลุ่ ม เบอร์ รี่ มี ป ริ ม าณสารแอนโทไซยานิ น (anthocyanin)
สารประกอบฟีนอลิค (phenolic) สูง สารกลุ่มนี้มีฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ จากผลการทดสอบคุณสมบัติการ
ต้าน
อนุมูลอิสระของผลสุกเม่าหลวง ในการศึกษาครั้งนี้เราพบว่า ความสามารถที่ยับยั้งอนุมูลอิสระที่ 50% มีค่า IC50 เท่ากับ 26.58 ±
4.66 µg/mL แสดงให้เห็นว่าสารสกัดผลสุกเม่าหลวงมีประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระ (แสดงดังภาพที่ 1) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
พบว่าค่า IC50 น้อยกว่าการศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ทั้งวิธีการสกัดสาร และการแยกตัวทาละลาย สอดคล้องกับ
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระจากเม่าที่สกัดด้วยเมทานอล ระเหยแยกตัวทาละลายด้วยวิธีการ Freeze dryer พบค่าความสามารถในการ
ยับยั้งอนุมูลอิสระ 50% (IC50) เท่ากับ 648.0 ± 6.2 µg/mL (สุวิชา ดีหะสิงห์, 2550; Anantachoke et al.., 2016)
ผลการศึกษาสารสกัดจากผลสุก เม่าหลวงต่อ การเจริญของพยาธิใ บไม้ตับ พบว่า หนูกลุ่มติดเชื้อ พยาธิใบไม้ตับ
(OV) พบจ านวนของตัว เต็ม วัย พยาธิทั ้ง หมดเฉลี ่ย เท่า กับ 34.33 ± 3.78 ตัว ไม่ม ีค วามแตกต่า งกัน ทางสถิต ิเ มื่อ
เปรีย บเทีย บกับ หนูก ลุ่ม ที่ติด เชื้อ พยาธิใ บไม้ตับ และได้รับ สารสกั ด เม่า หลวง (OVMao) จานวนตัว เต็ม วัย พยาธิทั้งหมด
เฉลี่ย เท่า กับ 32.66 ± 2.51 ตัว มีเ ปอร์เ ซ็น ต์ก ารลดลงของพยาธิใ บไม้ตับ (%Reduction) เท่า กับ 34.66% แสดงให้
เห็น ว่า เม่า หลวง 100 mg/kg/Bw ไม่ส ามารถลดจานวนพยาธิตัว เต็มไว้ไ ด้ (ตารางที่ 1) การศึกษาการผลิตไข่ที่ปนออกมา
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พบว่าอัตราการผลิตไข่ของพยาธิลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (ภาพที่ 2) สอดคล้องกับการศึกษาสารสกัดเปลือกมังคุด
ซึ่งพบว่าสามารถลดอัตราการผลิตไข่ที่ปนออกมาจากอุจจาระของสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และในกลุ่มที่ได้รับสารสกัด
เปลือกมังคุดตัวพยาธิ รังไข่ อวัยวะสืบพันธุ์ชาย (testis) มีขนาดเล็กลง (Aukkanimart et al., 2015)
การศึกษาการลดการอักเสบจากค่าเอนไซม์การทางานของตับและไต กลุ่มที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่ได้รับสารสกัด
จากเม่า (OVMao) มีระดับค่า ALT, ALP ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเม่าหลวงสามารถลดการ
อักเสบที่เกิดขึ้นในเซลล์ท่อน้าดีและเซลล์ตับได้ และพบว่าการให้สารสกัดเม่า เป็นเวลา 1 เดือน ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อ
ตับและไต (ภาพที่ 4) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ทาการศึกษาสารสกัดเปลือกมังคุด รางจืด ขมิ้น ในสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อ
พยาธิใบไม้ตับ พบว่าสามารถลดค่าการทางานของเอนไซม์ ALT, ALP ลดพยาธิสภาพของการอักเสบบริเวณรอบท่อน้าดีและ
ในเซลล์ ตั บ สามารถกร ะตุ้ น การไหลเวี ย นของน้ าดี (Boonjaraspinyo et al., 2011; Wonkchalee et al., 2013;
Aukkanimart et al., 2015) และสอดคล้องกับการศึกษาสัตว์ทดลองที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและให้ขมิ้นพบว่าสามารถลดการ
อักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณรอบท่อน้าดี อีกทั้งสามารถกระตุ้นแสดงออกของจีนที่เกี่ยวของกับการเกิดอะพอพโทซิสได้ (Sriraj et
al., 2009)
การทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของพยาธิใบไม้ในตับ โดยการตรวจสอบสัณฐานวิทยาของพยาธิใบไม้ตับ พบว่าหนู
กลุ่มติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ (OV) พื้นผิวพยาธิ Tegument เรียบ มี Ventral sucker และ Oral sucker มองเห็นชัดเจน ส่วนในกลุ่ม
สารสกัดผลเม่าหลวง (OVMao) พบพื้นผิวภายนอกพยาธิเห็นการแตกออกของTegument อย่างชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงของเซลล์
หลุดหลอกทั้ง Ventral sucker และ Oral sucker (ภาพที่ 3) ซึ่ง Tegument มีบทบาทสาคัญในการรักษาสมดุลน้าและแร่ ธาตุ
ป้องกันอันตราย และรับความรู้สึก และยังสามารถดูดซึมก๊าซออกซิเจน สารอาหาร น้าตาล และแร่ธาตุ มีการสร้างและหลั่งสาร
ต่าง ๆ รวมถึงการขับของเสียผ่านผนังลาตัวได้โดยตรง เมื่อ Tegument ถูกทาลายจึงเกิดการเหนี่ยวนาให้แคลเซียมอิออน (Ca2+)
ไหลเข้าไปในเซลล์ซึ่งทาให้เกิด Depolymerization ของ Microtrabecular network นาไปสู่การเกิดช่องว่างภายในเซลล์ การบวม
การแตกหลุดลอก ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธุ์ไม่สามารถผลิตไข่ต่อไปได้ สอดคล้องกับการศึกษาอัตราการผลิตไข่ที่
ปนออกมากับอุจจาระของคณะผู้วิจัย นอกจากนี้ผลการศึกษาตัวเต็มวัยของพยาธิใบไม้ตับในหลอดทดลองด้วย SEM คล้ายกับยา
พราซิ ค วานเทล และ colchicine cytochalasin B (Apinhasmit & Sobhon, 1996; Sobhon & Apinhasmit, 1996) ซึ่ ง ผล
การศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Aukkanimart et al., 2015) โดยหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่ติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ตับพบว่าพื้นผิวของตัวพยาธิเกิดการพุพอง และมีการหลุดลอกของ (Tegument) ทั้งด้านหลังและด้านหน้าท้อง รวมทั้งบริเวณ
Ventral sucker และ Oral sucker และสอดคล้องกับการศึกษาของ Keiser and Morson (2008) โดยพบการเปลี่ยนแปลงตัวเต็มวัย
ของพยาธิใบไม้ในตับ Fasciola hepatica เมื่อทดสอบกับ Artemunate และ Artemether พบว่าเกิดความเสียหายเฉพาะที่ของ
Tegument รวมไปถึงเกิดการหลุดลอก การบวม และการพุพอง โดยเฉพาะส่วนหน้า ส่วนหลังกลางลาตัว และบริเวณท้ายอย่างเห็น
ได้ชัดเจน และสอดคล้องงานวิจัยของ (Shalaby et al., 2016) ศึกษาผลของสารสกัดผล Balanites aegyptiaca ในตัวเต็มวัยของ
พยาธิ ใบไม้ ในกระเพาะอาหาร โดยท าให้ พยาธิ เกิ ดการบิ ดเบี้ ยวอย่ างรุ นแรงของ Oral และ Sensory papillae นอกจากนี้ ยั ง
สังเกตเห็นผิวชั้นนอกพับและเป็นคลื่น คล้ายคลึงกับการศึกษาสาร Curcumin และ Thymoquinone ของ Ullah และคณะในปี
2017 พบว่า Tegument บริเวณรอบ Oral sucker มีการเปลี่ยนแปลง ทาให้เกิดอาการบวม การแตกของ Spines ที่ผิวลาตัวพยาธิ
เช่นเดียวกัน
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าสารสกัดจากผลเม่าหลวง มีประสิทธิภาพในการเป็นสมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ สามารถ ลด
การอักเสบโดยลดค่าการทางานของตับ (ALT, ALP) ลดอัตราการผลิตไข่ที่ปนออกมากับอุ จจาระ ตลอดจนสามารถยับยั้ งการ
เจริญเติบโตของพยาธิใบไม้ในตับ โดยการกระตุ้นให้ Tegument เกิดการแตก หลุดลอกของพื้นผิว ส่งผลต่อพัฒนาการของระบบการ
ทางานภายในตัวพยาธิ ทาให้ผลิตไข่ได้น้อยลง ดังนั้นสามารถนาสารสกัดเม่าหลวงไปใช้เป็นยาในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ในรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระ ต้านพยาธิต่อไปในอนาคต การศึกษาต่อไปควรทาการศึกษาหาปริมาณสารออกฤทธิ์ที่
พบในเม่าหลวง ความคงตัวของสารสกัด การเพิ่มปริมาณสารสกัดเพื่อหวังผลเป็นยาขับพยาธิใบไม้ตับ และศึกษากลไกในการลดการ
อักเสบในโรคพยาธิใบไม้ตับ
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ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
ยุพาวดี แซ่เตีย1* วัลภา คุณทรงเกียรติ1 และเขมารดี มาสิงบุญ1
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บทคัดย่อ
โรคความดันโลหิตสูงเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทั่วโลกซึ่งนับเป็นปัญหาสาคัญ
ทางด้านสาธารณสุข การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทานาย เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและปัจจัย
ทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสู งในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูงที่ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในเขตอาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 92 ราย
ซึ่งคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่ างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อ มู ล
ส่วนบุคคล แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงของโรคความ
ดันโลหิตสูง แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง แบบสอบถามการรับรู้
อุปสรรคของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูง และแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับดี ( M = 3.20, SD =
.31) ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ได้แก่ การรับรู้สมรรถนะของตนเองใน
การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ( = .85, p < .001) และการรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง (  = -.16, p =
.02 )
ผลการวิจัยเสนอแนะว่าควรพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุม่ เสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูง พยาบาลควรเน้นการรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
คาสาคัญ : พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ

Factors Predicting Hypertension Preventive Behaviors
Among Persons At Risk To Hypertension
Yuphawadee Saetia1* Wanlapa Kunsongkeit1 and Khemaradee Masingbon1
1Faculty of nursing, Burapha University
*Email: noo_blackeyetiger@hotmail.co.th

Abstract
Hypertension, a chronic illness, is a crucial health problem that escalates worldwide mortality. This
predictive correlation research aimed to study preventing behaviors and their predicting factors among
persons at risk to hypertension. Ninety-two persons at risk to hypertension residing in Kantharalak district,
Si Sa Ket province were selected by using cluster sampling. The instruments included the demographic data
form, perceived susceptibility in hypertension questionnaire, perceived severity of hypertension
questionnaire, perceived benefits in hypertension preventive behaviors questionnaire, perceived barriers in
hypertension preventive behaviors questionnaire, perceived self-efficacy in hypertension preventive
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behaviors questionnaire, and hypertension preventive behaviors questionnaires. Reliabilities of these
instruments were .71, .77, .84, .71, .80 and .71 respectively. Data were analyzed by using descriptive statistic
and standard multiple regression.
The results found that the mean score of perceived hypertension preventive behaviors was at a
good level (M = 3.20, SD = .31). Significant predictors of hypertension preventive behaviors were perceived
self-efficacy in hypertension preventive behaviors ( = .85, p < .001) and perceived severity of hypertension
( = -.16, p = .02)
The results suggested that in developing a program to promote preventing behaviors among
persons at risk to hypertension, nurses should focus on perceived self-efficacy in hypertension
Keywords : Hypervension Preventive Behaviors, Person At Risk To Hypertension, Health Belief Model
บทนา
โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นการเจ็บป่วยเรื้อรัง ที่เป็นสาเหตุการตายทั่วโลกสูงถึง 7.5 ล้านคน
คิดเป็นร้อยละ 12.9 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด คาดการณ์ว่าจะมีความชุกของโรคความดันโลหิตสูงทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 1.56
พันล้านคนในปี พ.ศ. 2568 (World Health Organization [WHO], 2013) ภาวะความดันโลหิตสูงนี้ ส่งผลต่อการเจ็บป่วย
และการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อสาคัญหลายโรค ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต เป็นต้น
(กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล, 2558; James et al., 2014) นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ
24.3 (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,2558) กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้เฝ้าระวัง
การเกิดโรคความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสาคัญในการคัดกรองประชาชนในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
ในผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป และมีค่าความดันโลหิตซิสโตลิค 120-139 มม.ปรอท และ/หรือ ความดันโลหิต ไดแอสโตลิค 80-89
มม.ปรอท (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2558) โรคความดันโลหิตสูงมีสาเหตุจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่
กรรมพันธุ์ ความอ้วน ความเครียดทางจิตใจ สังคม รวมทั้งลักษณะนิสัยความเคยชิน หรือพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม
(เพ็ญจันทร์ เสรีวิวัฒนา, 2557) การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมอันจะส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ การบริโภค
อาหารที่มีรสเค็ม การรับประทานผักและผลไม้ที่รสหวาน การมีวิถีชีวิตนั่งๆนอนๆ ขาดการออกกาลังกาย การดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ภาวะเครียด (ธาริณี พังจุนันท์ และนิตยา พันธุเวทย์, 2556; Moinuddn, Gupta, & Sexena, 2016)
พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เป็นการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคลเพื่อการป้องกัน หรือชะลอการเกิด
โรคความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย การควบคุมน้าหนักตัว การลดอาหารที่มีโซเดียมสูง การรับประทานผักผลไม้ ที่ มี
โปแตสเซี ย ม การออกก าลั งกาย การจั ด การความเครี ย ด การหลี ก เลี่ ย งเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ และการหลี ก เลี่ ย งบุหรี่
(James et al., 2014 ) จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
มากนัก ดังเช่นการศึกษาของ พัชรี รัศมีแจ่ม, ปริศนา อัครพล และวนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย (2556) พบว่า ภาวะความดันโลหิตสูง
มีความสัมพันธ์กับการรับประทานอาหารรสเค็ม อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว การดื่มเครี่องดื่มที่แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ขาดการ
ออกกาลังกาย ความเครียด และการมีน้าหนักเกิน เช่นเดียวกับการศึกษาของ บุบผาชาติ ทีงาม, เยาวภา ติอัชสุวรรณ และ
ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์ (2555) พบว่า การรับประทานอาหารรสเค็ม ความเครียด วิตกกังวล หงุดหงิด โมโหง่าย เป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสาคัญในการป้องกันการเกิด
โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของ Rosenstock, Strecher, & Becker, 1988)
ที่กล่าวว่า เมื่อบุคคลมีความเชื่อหรือรับรู้ว่าตนเอง มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือความเจ็บป่วย รับรู้ว่าโรคนั้นมีความรุนแรง
และส่งผลกระทบคุกคามต่อชีวิต รับรู้ประโยชน์ของการปฏิบั ติตัวป้องกันโรค รับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการ
เกิดโรค ร่วมกับการรับรู้สมรรถนะของตนเอง บุคคลนั้นจะตัดสินใจปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ตนเอง มีสุขภาพแข็งแรง และมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหรือตั้งเป้าหมายไว้
จากงานวิจัยที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ที่มีความ
หลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังพบว่าอุบัติการณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูงยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงนั้น มีความแตกต่าง
ของบริบทในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง เพื่อแก้ไข
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ปัญหาเฉพาะบริบทนั้นแล้ว จาเป็นต้องทาการศึกษาในบริบทพื้นที่นั้นๆ อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นอาเภอขนาด
ใหญ่ที่มีพื้นที่มากที่สุดและมีประชากรที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป มากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งจากรายงานการคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชากรดังกล่าว พบว่า มีกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จานวน 6,269 ราย (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, 2560) นอกจากนี้ ยังพบว่า อุบัติการณ์การเกิดโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดย
ในปีงบประมาณ 2558-2560 มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกันทรลักษ์ คิดเป็น
จานวนต่อพันประชากรเท่ากับ ร้อยละ 28.97, 31.30 และ 37.26 ตามลาดับ (งานเวชระเบียนและสถิติโรงพยาบาลกันทรลักษ์
จั งหวั ด ศรี ส ะเกษ, 2560 ) ดั งนั้ น เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนกลุ่ ม เสี่ ย งในพื้ น ที่ อ าเภอกั น ทรลั ก ษ์ มี ค วามตระหนั ก และ
เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
จึงจาเป็นต้องทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสามารถทานายพฤติกรรมดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพยาบาล
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้อย่าง มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันโรความดันโลหิตสูงของกลุ่มเสีย่ งโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่
การรับรูโ้ อกาสเสี่ยง การรับรูค้ วามรุนแรง การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรค และการรับรูส้ มรรถนะของตนเอง
สมมติฐานการวิจัย
การรับรู้โอกาสเสี่ยงของโรค การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัว การรับรู้อุปสรรค
ของการปฏิบัติตัว และการรับรู้สมรรถนะของตนเอง สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่ม
เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงได้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ได้นาแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ของแบบแผนความเชื่อด้าน
สุขภาพ มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยเชื่อว่าการที่บุคคลจะแสดงออกหรือมีพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคหรือ
ความเจ็บป่วยได้นั้น บุคคลต้องมีการรับรู้ ดังนี้
1) การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค (Perceived susceptibility) 2) การรับรู้ความรุนแรงของโรค ผลกระทบ
คุกคามต่อชีวิต (Perceived severity) 3) การรับรู้ประโยชน์ของปฏิบัติตามคาแนะนาอันจะส่งผลดีต่อตนเอง ลดโอกาสเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหรือความเจ็บป่วย หรือลดความรุนแรงของโรค (Perceived benefits) 4) การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ
ตามที่ตนได้คาดไว้ (Perceived barriers) เช่น ค่าใช้จ่าย การได้รับการอานวยความสะดวก ความเจ็บปวด และความไม่สุข
สบายใจต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบถึงผลดีที่มีมากกว่าปัญหาอุปสรรคที่ตนคาดไว้ ( Becker,1974) 5) การรับรู้สมรรถนะของ
ตนเอง (Perceived Self-efficacy) บุคคลจะรับรู้ว่าตนเองมีสมรรถนะของตนเอง ต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
คาดหวังหรือตั้งเป้าหมายไว้ ( Bandura, A ., & Adams, N.,1997 ) ซึ่งปัจจัยทั้ง 5 นี้ จะร่วมกันส่งผลให้บุคคลเลือกปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง และเหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง (Rosenstock, Strecher, & Becker, 1988) เพื่อให้ตนเองนั้นมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคหรือความเจ็บป่วย และมีชีวิตที่ยืนยาวได้ต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบความสัมพันธ์เชิงทานาย (Predictive correlation research) เพื่อศึกษาปัจจัย
ทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ในอาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่
ได้รับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง และพบว่ามีระดับค่าความดันโลหิตซิสโตลิค 120-139 มิลลิเมตรปรอท
และ/หรือ มีความดันโลหิตไดแอสโตลิค 80-89 มิลลิเมตรปรอท ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน
6,269 ราย (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ,2560)
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุ 35-60 ปี ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่ผ่านการคัดกรอง
ความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษาครั้งนี้ โดยใช้การคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป G*
Power 3.1.9.2 กาหนดตามสถิติ Multiple Regression ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล (Faual, Erdfelder, Lang, & Bucher,
2007) โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ กาหนดค่าความเชื่อมั่นที่ นัยสาคัญ (α) ที่ .05
กาหนดอานาจการทดสอบ (Power of test ) เท่ากับ .80 และกาหนดขนาดอิทธิพลของขนาดกลุ่มตัวอย่าง Effect size)
เท่ากับ .15 ขนาดอิทธิพลปานกลาง (Medium effect size) (Cohen ,1988 อ้างถึงใน รัตน์ศิริ ทาโต, 2561) การศึกษาครั้งนี้
มีตัวแปรทั้งหมด 5 ตัวแปร
แทนค่าในโปรแกรมได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทั้งหมด จานวน 92 ราย
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยจับสลากเลือก 5 ตาบล จาก
ทั้งสิ้น 20 ตาบล ในสัดส่วนร้อยละ 25 (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553)
ผู้วิจัยคานวณขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามสัดส่วนจากจานวนกลุม่ เสีย่ งในต่ละตาบล ตามสูตร ดังนี้
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553)
ขนาดตัวอย่าง = ขนาดตัวอย่างของงานวิจัย x ขนาดตัวอย่างของแต่ละตาบล
ขนาดประชากร
ตารางที่ 1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของแต่ละตาบล
ตาบล
ประชากร (คน)
ตาบลกุดเสลา
415
ตาบลจานใหญ่
447
ตาบลตระกาจ
689
ตาบลกระแชง
948
ตาบลน้าอ้อม
1,030
รวม
3,529

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
11
12
18
24
27
92

การวิจัยครั้งนีผ้ ู้วิจัยคานวณหา แล้วคานวณตามสูตร ได้กลุม่ ตัวอย่าง 92 ราย โดยผู้วิจยั จับสลากรายชือ่ กลุ่มเสี่ยง
แบบไม่ใส่คืน (Simple Random sampling without replacement) จนครบ 92 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิ ตสูง ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โรคประจาตัว ประวัติพันธุกรรมดัชนีมวลกาย ประวัติ
การดื่มแอลกอฮอล์ และประวัติการสูบบุหรี่
2. แบบสอบถามการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค แบบสอบถามการรับรู้ความรุนแรงของโรค แบบสอบถาม
การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค แบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค เป็น
แบบสอบถามความเชื่อด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ของ
สุรางคณา คงเสือ (2560) ซึง่ ผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาใช้ตามต้นฉบับเดิม โดยไม่ได้ดัดแปลงข้อคาถาม
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) จานวน 30 รายกับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโดนเอาว์ ซึ่ งมี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งหลั งจากนั้ น น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ห าความเชื่ อ มั่ น ด้ ว ยวิ ธี ก ารหาค่ า
สัมประสิทธิ์ครอนบาค แอลฟา (Cronbach’ s Alpha Coefficient) ได้ เท่ากับ .71, .77, .84 ,.71 ตามลาดับ
3. แบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเป็นแบบสอบถามการรับรู้
สมรรถนะของตนเองในการป้องกันโรคความดันโลหิ ตสูง ซึ่งผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตนเอง
ของ ปาริชาติ กาญจนพังคะ (2550) แล้วนาไปตรวจสอบความตรงของเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน คานวณค่า
ดัชนีความตรงของเนื้อหา (Content validity index [CVI]) ได้เท่ากับ .80 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out)
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
จานวน 30 รายกับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโดนเอาว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกั บกลุ่ม
ตัวอย่างหลังจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค แอลฟา (Cronbach’ s
Alpha Coefficient) เท่ากับ .80
4. แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูง ของ อุไรพร คล้าฉิม (2554) ซึ่งผู้วิจัยนาแบบสอบถามมาใช้ตามต้นฉบับเดิม โดยไม่ได้ดัดแปลงข้อคาถาม ผู้วิจัย
นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) จานวน 30 รายกับกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
โดนเอาว์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างหลังจากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
ครอนบาค แอลฟา (Cronbach’ s Alpha Coefficient) เท่ากับ .71
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2561 การศึกษาครั้งนี้ได้ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการจริยธรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้วิจัยนาหนังสือ จากคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สานักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล ทั้ง 5 แห่ง เพื่อขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูล ผู้วิจัยนัดกลุ่มตัวอย่าง โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขนัดไว้ลว่ งหน้าตาม
จุดนัดพบ เมื่อกลุ่มตัวอย่างมาถึงที่นัดหมาย ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างชั่งน้าหนัก และจัดให้นั่งที่เก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นผู้วิจัย
แนะนาตนเอง และขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล ชี้แจงวัตถุประสงค์ การวิจัย ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ าง
โดยผู้วิจัยอธิบายเกี่ยวกับแบบสอบถามแต่ละส่วนให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ และให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง
อย่างอิสระ โดยใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามคนละประมาณ 30-40 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้การวิเคราะห์โดยวิธีถดถอยพหุคูณ
(Standard multiple regression) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจัย
จากการศึกษาสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา มีจานวนทั้งสิ้น 92 คน ร้อยละ 81.5 เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วง 50-54 ปี
ร้อยละ 49 ( M = 48.98, SD = 5.94) สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 87.0 สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 56.5
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 78.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2,001-5,001 บาท ร้อยละ 43.5 ไม่มีโรคประจาตัว ร้อยละ
95.7 ไม่มีญาติสายตรงเป็นโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 48.9 มีดัชนีมวลกายอยู่ในระดับอ้วน (BMI มากกว่า 25) ร้อยละ
41.3 (M = 23.73, SD = 3.71) ไม่สูบบุหรี่ ร้อยละ 88.0 ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 46.7
2. พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง โดยรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.20
(SD = .31) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม การป้องกันโรค
ความดันโลหิตสูง อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านการควบคุมน้าหนัก (M = 3.09, SD = . 58) ด้านการผ่อนคลายความเครียด (M =
3.18, SD = .47) ด้านการควบคุมบุหรี่ (M = 3.90, SD = .28) และด้านการควบคุมการดื่มสุรา (M = 3.60, SD = .38) ส่วน
ด้านการควบคุมอาหาร และด้านการออกกาลังกายอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.94 (SD = .45 ) และ
2.75 (SD = .70) ตามลาดับ
3. ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 2

115

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิ์สมการถดถอยพหุคูณของปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของกลุ่มตัวอย่าง
(n = 92)
ตัวแปรทานาย
B
SE
Beta
p-value
การรับรูโ้ อกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค
.08
.28
.02
.78
การรับรูค้ วามรุนแรงของโรค
-.51
.21
-.16*
.02
การรับรูป้ ระโยชน์ของการปฏิบัตติ วั
.18
.23
.06
.41
การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบตั ิ
-.09
.21
-.02
.65
การรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการป้องกันโรค
.58
.04
.85**
< .001
Intercept= 25.93, Adjusted R2 = .65, F (5, 86) = 36.14, p < .01
จากตารางที่ 2 ปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง การรับรู้ความรุนแรงของ
โรคความดันโลหิตสูง การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง การรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติ
ตัวในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง พบว่า การรับรู้ความ
รุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง และการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง สามารถร่วมทานาย
ทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงได้ ร้อยละ 65 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยปัจจัยการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง (  = .85, p < .001) และการรับรู้
ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง (  = -.16, p = .02 ) ซึ่งการรับรู้ความรุนแรงมีค่า  ติดลบ หมายถึง กลุ่มตัวอย่างมี
การรับรู้ความรุนแรงต่า แต่มีการปฏิบัติพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้ดี
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัย ได้ดังนี้
1. พฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง การศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสู ง
มีพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โดยรวมอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความตระหนักรู้ถึง
อั น ตรายจากการเกิ ดโรค และมี ความเข้ าใจถึงความสาคัญในการป้ องกั น โรคความดันโลหิตสู ง จึ งตั ด สิ น ใจเลือ กปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรค หรือความเจ็บป่วยนั้นๆ Rosenstock, Strecher, &
Becker (1988) ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ได้เกิดตระหนักถึงภาวะคุกคามของการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูง จึงส่งผลให้คะแนนพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงอยู่ในระดับ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มี
พฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงที่ถูกต้อง และเหมาะสมจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูงได้ (อุไรพร คล้าฉิม, 2554) และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อลดความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะทาให้ลดอัตราการ
เจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงได้ ( สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย, 2558 ; James et al., 2014 ) สอดคล้องกับ
การศึกษาของ จินดาพร ศิลาทอง (2553) พบว่า กลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (M=3.41, SD=.27 และสอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงใจ เปลี่ยนบารุง(2559) พบว่าพฤติกรรมสุขภาพของผู้ใช้บริการ
กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงโดยรวม อยู่ในระดับดี (M=3.45, SD=.80)
2. ปัจจัยทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในกลุม่ เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง สามารถอภิปรายได้
ดังนี้
2.1 การรับรู้สมรรถนะของตนเองในการป้องกันโรค สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( = .85, p < .001) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ กลุ่มเสี่ยง ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 50-60 ปี ร้อยละ
49.0 ซึ่งเป็นวัยที่มีการตั้งเป้าหมายในชีวิต โดยบุคคลจะมีความคาดหวังถึงผลลัพธ์ของการกระทาว่า เมื่อปฏิบัติพฤติกรรมใน
การป้องกันโรคความดันโลหิตสูงแล้ว จะสามารถป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ บุคคลจึงจะเกิดแนวโน้มในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพนั้นให้เกิดความสาเร็จได้ (Bandura,1997) ด้วยการพยายามแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ จึงมีความตั้งใจในการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้อย่าง
เหมาะสม และต่อเนื่องเพื่อคงไว้สุขภาพที่ดี (Rosenstock, Strecher and Becker ,1988) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
จินดาพร ศิลาทอง (2553) พบว่า การรับรู้สมรรถนะของตนเองสามารถร่วมทานายพฤติกรรมการป้องกันความดันโลหิตสูงของ
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
ผู้ใหญ่กลุ่มเสี่ยงได้ และสอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์วดี พันธ์ภาค(2552) พบว่าการรับรู้สมรรถนะของตนเองสามารถร่วม
ทานายพฤติกรรมการป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงได้
2.2 การรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการป้องกันโรค ความดันโลหิตสูง
ได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ( = -.16, p = .02 ) ทั้งนี้กลุ่มเสี่ยงมีการรับรู้ความรุนแรง มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน
เป็นลบ หมายถึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเชิงลบซึ่งไม่เป็นไปตามทฤษฎี ความเชื่อ
ด้านสุขภาพ (Health Belief Model) อธิบายได้ว่า กลุ่มเสี่ยงมีการรับรู้ความรุ นแรงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงต่า แต่มี
พฤติกรรมป้องกันโลหิตสูงได้ ดี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ สาเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 56.5
ยังมีความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบอันตรายจากโรคความดันโลหิตสูงไม่ถูกต้องนัก แต่จากการดาเนินงานเชิงรุก
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยทีมสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จัดทาโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ตามหลัก 3 อ 2 ส ด้วยการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป มีการ
วัดความดันโลหิตที่บ้าน แล้วให้คาแนะนาการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง ในการควบคุมและป้องกันโรคความดันโลหิตสูงเป็นรายบุคคล
เพื่อให้มีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคดังกล่าว
ผลการศึกษานี้แตกต่างกับการศึกษาของดวงใจ เปลี่ยนบารุง (2559) พบว่าการรับรู้ความรุนแรงของโรคความดัน
โลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมสุขภาพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และการศึกษาของ
สิรินันท์ เจริญผล ( 2559) ที่พบว่า การรับรู้ ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการป้องกัน
ภาวะความดันโลหิตสูงในสตรีผู้ใช้แรงงานที่มีน้าหนักเกินได้
2.3 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรค และการรับรู้อุปสรรค
ของการปฏิบัติตัวในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง สามารถร่วมกันทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีดัชนีมวลกาย อยู่ในระดับอ้วน (BMI มากกว่า 25) ร้อยละ 41.3 มีความตระหนัก
รู้ว่า ความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และอาจได้รับอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการเป็น
โรคความดันโลหิตสูง (James et al., 2014 ) รวมทั้งการให้บริการสุขภาพเชิงรุก โดยการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความ
ดันโลหิตสูง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มีการติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง
ทาให้กลุ่มเสี่ยงได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอันเป็นประโยชน์ ทันสมัย ซึ่งจะส่งเสริมให้กลุ่มเสี่ยงตระหนักรู้ และเกิดความ
ตั้ งใจในการปฏิ บั ติ พ ฤติ ก รรมสุข ภาพให้ ถู ก ต้อ ง ซึ่ งจะช่ ว ยลดโอกาสของการเกิ ด โรคความดัน โลหิ ต สูงได้ Rosenstock,
Strecher, & Becker (1988) สอดคล้องกับการศึกษาของ สิรินันท์ เจริญผล ( 2559) ที่พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิด
โรค การรับรู้ต่ออุปสรรคต่อการเกิดโรค สามารถร่วมทานายพฤติกรรมการป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงในสตรีผู้ใช้แรงงานที่
มีน้าหนักเกินได้ และสอดคล้องกับการศึกษาของ จินดาพร ศิลาทอง (2553) พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการปฏิบัติตัวใน
การป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสามารถร่วมทานายพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยนีส้ ะท้อนให้เห็นถึงบริบทเฉพาะของกลุ่มตัวอย่างนี้ พบว่ามีการรับรู้ความรุนแรงต่า
แต่พฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงดี ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ อาจไม่สามารถอ้างอิงไปถึงกลุ่ม
อื่นๆได้ จึงควรศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่างอื่นๆที่มีความหลากหลายมากขึ้น
2. ควรศึกษาเชิงทดลองโดยพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงจาก
ปัจจัยที่สามารถทานายพฤติกรรมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้สูงสุด คือปัจจัยการรับรูส้ มรรถนะของตนเองในการป้องกัน
โรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
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มกราคม ปี พ.ศ. 2561, จาก www.thaincd.com:URL http://www.thaincd.com/Annual.pdf.
งานเวชระเบียนและสถิติ กลุม่ งานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์. (2560). สถิติผู้ป่วยประจาปี 2560. ศรีสะเกษ: งาน
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง พรรณนาแบบภาคตั ด ขวาง ( Cross-sectional descriptive study)
เพื่ อ ตรวจวั ด ระดั บ ความดั งเสี ย งจากการจราจรในหอพั ก ที่ ตั้ งอยู่ ริ ม เส้ น ทางการจราจรหน้ า มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ทาการศึกษารวมระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โดยตรวจวัดจานวน 9 จุด ประกอบด้วยตัวแทนจุดตรวจวัดเสียงในหอพักซึ่งมี
ระยะห่างของหอพักจากเส้นทางการจราจรทั้งสองข้างไม่เกิน 60 เมตร จานวน 8 จุด และตัวแทนจุดตรวจวัดเสียงจาก
การจราจรบริเวณเกาะกลางถนน จานวน 1 จุด ซึ่งใช้เครื่อง Sound level meter ในการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24
ชั่ ว โมง และค านวณหาค่า ระดับ เสียงรบกวน เพื่ อ เปรีย บเที ยบกับ ค่า มาตรฐาน ท าการประเมิน ผลกระทบทางเสียงจาก
การจราจรที่มีต่อนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อระดับความดังของเสียง โดยสุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ( Sample Random Sampling)
จานวน 320 คน แล้วทาการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาด้วยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ
ผลการศึกษา พบว่า ระดับเสียงในหอพักทั้ง 8 แห่ง มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24 hr) อยู่ในช่วง 42.6 73.8 dB(A) ค่าระดับเสียงสูงสุดตลอดระยะเวลาการตรวจวัด (Lmax) อยู่ในช่วง 76.6 - 114.1 dB(A) ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งหมด (มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq24 hr) ไม่เกิน 70 dB(A) และค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม่เกิน 115 dB(A))
ทั้งนี้จุดตรวจบริเวณเกาะกลางถนนสี่แยกไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินค่ า
มาตรฐาน โดยมีค่าเท่ากับ 73.8 dB(A) นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า ค่าระดับเสียงรบกวนในหอพักทั้ง 8 แห่ง มีค่าเกิน
มาตรฐาน 7 แห่ง (มาตรฐานระดับเสียงรบกวน ไม่เกิน 10 dB(A)) การศึกษาผลกระทบที่ได้รับจากเสียงการจราจรของ
นักศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบอยู่ในระดับ ปานกลางร้อยละ 46.56 โดยผลกระทบที่ได้รับในประเด็นที่สาคัญ คือ
เสียงจากการจราจรทาให้ได้ยินไม่ชัดเจน ร้อยละ 28.75 เสียงจากการจราจรทาให้นอนหลับไม่สนิท หรือหลับๆ ตื่นๆ ร้อยละ
26.88 และเสียงจากการจราจรทาให้ท่านขาดสมาธิในการอ่านหนังสือและทางาน/ทาการบ้าน ร้อยละ 26.25 ดังนั้นเพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาและผลกระทบในระยะยาว เจ้าของกิจการหอพัก หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง ควรมีมาตรการป้องกัน เช่น การปลูกต้นไม้ตามแนวรัว้ ของหอพักด้านที่ติดถนน เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียงและช่วยลด
ระดับความดังเสียงที่เกิดจากการจราจร
คาสาคัญ: เสียงรบกวน เสียงจากการจราจร หอพักริมเส้นทางการจราจร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Noise Annoyance From Road-Traffic Of Dormitory
Near The Road In Front Of Ubon Ratchathani University
Nittaya Chakhamrun1* and Bussakorn Thitsomboon2
1College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University
*E-mail: nittaya.j@ubu.ac.th

Abstract
This cross- sectional descriptive research aims to measure the traffic noise level in dormitories
( dorms) located along the routes in front of Ubon Ratchathani University. The author conducted within
study distance of 2.4 kilometers. The sound level meter was used to measure the average noise level for
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24 hours totaling 9 sampling points consisting of eight sampling points which were away from the dorm and
the traffic route on both sides which not further than 60 meters and one sampling point in the traffic island
area. To calculate the noise annoyance and compare with the national standard. The Simple random
sampling used to select 320 Ubon Ratchathani University students who live in the dorms to assess the
traffic noise impact by using the questionnaire. Prevalence and percentage were calculated.
The results showed that the noise levels in all 8 dorms had an average 24 hours (Leq 24 hr) noise
levels in the range between 42.6-73.8 dB(A) and the maximum noise levels throughout the measurement
period (Lmax) were in the range between76.6-114.1 dB(A) which were consistent with the standard that
Leq 24 hr must not be higher than 70 dB(A) and the Lmax level must not be higher than 115 dB(A). The
noise level which monitored in the traffic island at the red light intersection in front of Ubon Ratchathani
University had an average noise level of 24 hours higher than the standard; 73. 8 dB( A) . In addition, this
study also found that seven out of eight dorms had the noise annoyance levels higher than the standard
which must not higher than 10 dB (A). According to the study of the impact from traffic noise among the
students found that most of them were affected of a moderate noise level at 46.56%. The important issues
were included: traffic noise made unclear hearing; 28.75%, had a sleepless; 2 6 . 8 8 % and lack of
concentration in reading and working / doing homework; 26.25%. Therefore, in order to solve noise
problems and impacts in the long- term, the dorm owners, government agencies, private sectors and the
others related agencies should provide preventive measures such as planting trees along the fence of the
dorm on the side of the road to reduce noise levels caused by traffic.
Keywords: Noise annoyance, Road traffic noise, Dormitory, Ubon Ratchathani University
บทนา
ปัจจุบันปัญหามลพิษทางเสียงกลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักๆ ที่พบในชุมชนเมือง โดยมลพิษทางเสียงจะส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหาการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางเสียงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยหลายๆ ด้าน
ที่ เ กิ ด มาจากการเติบ โตอย่ า งรวดเร็ว ของชุ มชนเมื อ ง ท าให้ จ านวนแหล่งก าเนิด เสีย งมีป ริมาณเพิ่ มขึ้ น เช่ น การเพิ่ มขึ้น
ของจ านวนประชากร ชุ ม ชน ถนน และจ านวนยานพาหนะ เป็ น ต้ น ปั ญ หาภาวะของเสี ย งที่ ดั งมากๆ จากการจราจร
จะมีผลกระทบต่อการได้ยิน ถ้าได้รับเสียงที่ดังไปนานๆ จะก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวร นอกจากนี้เสียงดังยังมีผล
ต่อสุขภาพจิตด้วย ทาให้เกิดความเครียด หงุดหงิด อารมณ์ไม่แจ่มใส และขาดสมาธิในการทางาน ดังนั้นไม่ควรเข้าใกล้บริเวณ
ที่มีเสียงดังเกินที่จะรับได้ ]1และจากการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม โดยสถานีตรวจวัดอัตโนมัติของกรม [
ควบคุมมลพิษใน13 จังหวัด จานวน 30 สถานี บริเวณพื้นที่ริมถนน พบว่าในปี 2558 ระดับเสียงบริเวณริมถนนในเมืองขนาด
ใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่น จะมีระดับเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ]2อีกทั้งปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงยังเป็นปัญหา [
มลพิษที่มีการร้องเรียนมากที่สุด โดยสถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษที่มีผลกระทบต่อประชาชนใน ปี2553 มีเรื่องปัญหามลพิษ
ทางอากาศและเสียงมากถึงร้อยละ 89 ประกอบด้วย ปัญหากลิ่นเหม็น ปัญหาเสียงดังรบกวน และปัญหาฝุ่นละอองและเขม่า
ควัน ]3[
จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมเส้นทางการจราจรเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางเสียง
จากการจราจรโดยใช้ แ บบสอบถาม พบว่ า ประชาชนส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่ า ที่ ที่ ต นอยู่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ มลพิ ษ ทางเสี ย งมาก
โดยแหล่งกาเนิดที่รบกวนประชาชนมากที่สุด คือ จักรยานยนต์และรถโดยสารประจาทาง ทั้งนี้ปัญหามลพิษทางเสียงจาก
การจราจรทาให้ประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่ริมเส้นทางการจราจรมีอาการหงุดหงิด รู้สึกรบกวนเวลาสนทนาและเกิดความเครียด
]4นอกจากนี้ [ยังมีการศึกษามลพิษทางเสียงของโรงเรียนที่อยู่ริมถนนหลายแห่งในประเทศไทย พบว่ามีระดับเสียงรบกวนมาก
เกินไปและมีเกณฑ์ระดับเสียงเกินมาตรฐาน ส่งผลต่อการรับรู้ของนักเรียนขณะเรียนหนังสือ จากการเก็บข้อมูลเกณฑ์ระดับ
เสียงในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศรวม 20 แห่ง ที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางการจราจร พบว่ามีระดับเสียงอยู่ระหว่าง 50-80 dB)A (
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ซึ่งเกินมาตรฐานไปมาก ระดับของเสียงรบกวนเหล่านี้มีผลต่อการรับรู้ของเด็กในระหว่างเรียนหนังสือ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่
มีส่วนทาให้มาตรฐานการศึกษาของไทยตกต่าได้ เพราะโรงเรียนในประเทศไทยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมเส้นทางการจราจร ]5[
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีถือเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งมีนักศึกษาและ
บุคลากรจานวนมาก เป็นศูนย์กลางความเจริญและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ มากมาย
ทั้งอาคารที่พักอาศัย ระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภครวมทั้งยานพาหนะมีจานวนเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งอยู่ริม
เส้ น ทางการจราจรคล้า ยๆ กั บ สถานศึ กษาไทยทั่ วประเทศ กล่ า วคื อ ถนนสถลมาร์ค กิ โ ลเมตรที่ 10 ซึ่ งถื อ เป็ น เส้ นทาง
การจราจรหลักที่ใช้ในการสัญจรไปมาของประชาชนในหลายอาเภอและหลายจังหวัด อีกทั้งยังเป็นเส้นทางการสัญจรไปมาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทาให้มีการจราจรหนาแน่นขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมลพิษทางเสียง อีก
ทั้งบริเวณริมเส้นทางการจราจรมีกิจการหอพัก ร้านค้า ร้านอาหารเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดเสียงรบกวนในการ
พักผ่อนหรือการใช้ชีวิตประจาวันของนักศึกษาที่อาศัยอยู่หอพักที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางการจาราจร ทาให้เกิดความราคาญได้
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลกระทบทางเสียงจากการจราจรบริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ที่ มี ต่ อ
นักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางการจราจร เพื่อวางแผนหรือกาหนดมาตรการในการแก้ปัญหาระดับเสียง
จากการจราจรในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1เพื่อตรวจวัดระดับเสียงจากการจราจรที่มีผลต่อนักศึกษาที่ พักอาศัยในหอพัก ที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางการจราจรหน้ า .
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2เพื่อเสียง .รบกวนจากการจราจรที่มีผลต่อนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางการจราจรหน้ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
3เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี . ที่
มีต่อระดับความดังของเสียงจากการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิธีการดาเนินการวิจัย
รูปแบบการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional descriptive study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่าง
1ประชากร
ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ อ าศั ย อยู่ ใ นหอพั ก ที่ ตั้ ง อยู่ ริ ม เส้ น ทางการจราจร ถนนสถลมาร์ ค หน้ า มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานีตั้งแต่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ถึง โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค รวมระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โดยมีระยะห่าง
จากเส้นทางการจราจรทั้งสองข้างออกไปไม่เกิน 60 เมตร จานวน 8 แห่ง ได้แก่ หอพักสันติสุขแมนชั่น หอพักพนิตรวี หอพักดี
จริงแมนชั่น หอพักบิ๊กพีแมนชั่น หอพักหญิงดารุณี หอพักหญิงวีระพร หอพักทวีชัยแมนชั่น และหอพักพรกมล จานวน 1,217
คน
2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ จานวนนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางการจราจรหน้า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งได้มาจากการคานวณขนาดตัวอย่าง จากสูตร การคานวณขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วน
ประชากรกรณีประชากรมีขนาดเล็กและทราบขนาดประช) ากร] (6 [ดังนี้
2
𝑝(1 − 𝑝)⌋
⌊𝑁𝑍∝/2
𝑛= 2
2
𝑝(1 − 𝑝)⌋
⌊𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑍∝/2
โดยที่กาหนดให้
𝑛 ขนาดตัวอย่างที่ต้องการศึกษา =
𝑁 จานวนประชากรที่ศึกษา = 1,217 คน
∝
ระดับนัยสาคัญ เท่ากับ =0.05
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𝑍
ค่าความเชื่อมั่น ที่กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติซึ่งกาหนด =𝑍 ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ )∝ ดังนั้น (0.05 =𝑍∝/2 มีค่าเท่ากับ 1.96
𝑝
ค่าสัดส่วนของการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์และนักเรียนที่มีต่อระดับเสียง =
รบกวนอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 78 มีค่าเท่ากับ 0.78 [7]
𝑒
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ กาหน =ดที่ร้อยละ 5 ของค่า p มีค่าเท่ากับ 0.039
ได้ตัวอย่างจานวนนักศึกษาที่ต้องเก็บข้อมูลอย่างน้อย 320 คน
3 การสุ่มตัวอย่าง
จากการคานวณขนาดตัวอย่างต้องใช้ตัวอย่า งอย่า งน้อย 320 คน ดังนั้นจึงเลือกทาการสุ่มอย่างง่าย (Sample
Random Sampling) โดยการจับฉลากเลขห้องแบบไม่ใส่คืน ในแต่ละหอพักเท่ากับจานวนห้องพักที่แบ่งสัดส่วนได้ จากการ
คานวณขนาดตัวอย่าง กรณีไม่พบห้องหรือไม่มีคนพักอาศัยให้เก็บข้อมูลในห้องใกล้เคียงกับห้องที่สุ่มได้มากที่สุด
พื้นที่ศึกษาและการกาหนดจุดตรวจวัด
1 หอพักที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์คหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตั้งแต่ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ถึง โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค รวมระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โดยมีระยะห่างจากเส้นทาง
การจราจรทั้งสองข้างออกไป โดยวัดจากริมขอบถนนด้านนอกไม่เกิน 60 เมตร จานวน 8 แห่ง ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ที่ตั้งของหอพักริมเส้นทางการจราจรทั้ง 8 แห่ง
กาหนดให้ จุดที่ 1 แทนหอพักสันติสุขแมนชั่น
จุดที่ 2 แทนหอพักพนิตรวี
จุดที่ 3 แทนหอพักดีจริงแมนชั่น
จุดที่ 4 แทนหอพักบิ๊กพีแมนชั่น
จุดที่ 5 แทนหอพักหญิงดารุณี
จุดที่ 6 แทนหอพักทวีชัยแมนชั่น
จุดที่ 7 แทนหอพักหญิงวีระพร
จุดที่ 8 แทนหอพักพรกมล
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2 กาหนดจุดตรวจวัดความดังของเสียงจากการจราจรบริเวณเส้นทางการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งถนน
ฝั่งขาเข้าและถนนฝั่งขาออก ผู้วิจัยได้ดาเนินการกาหนดจุดตรวจวัดระดับความดังเสียง 9 จุด ประกอบด้วยตัวแทนจุดตรวจวัด
เสียงในหอพักจานวน 8 จุด และตัวแทนจุดตรวจวัดเสียงจากการจราจรบริเวณเกาะกลางถนนหน้าประตู 1 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จานวน 1 จุด โดยดาเนินการตรวจวัดระดับความดังเสียงตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1 เครื่ อ งมื อ ตรวจวั ด ระดั บ ความดั ง เสี ย ง (Sound level meter) รุ่ น SVAN 971 ผ่ า นระบบ IEC 61672.2002
Class1 หมายเลขเครื่อง 60659 พร้อมเครื่องปรับเทียบ Type1 acoustic calibrator รุ่น SV35 หมายเลขเครื่อง 58081
2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักที่ตั้งอยู่ริม
เส้นทางการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ประกอบกด้วยความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลกระทบต่อ
สมรรถภาพการได้ยิน สุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ การพักผ่อน และการทางานและการสื่อสาร
ทั้งนี้ได้นาแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Congruency)
โดยคัดเลือกเฉพาะค่าข้อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ และวัตถุประสงค์ ซึ่งทุกข้อ
มีค่ามากกว่า 0.5
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1 การตรวจวัดระดับเสียง
(1หาตาแหน่งพื้นที่พิกัดหอพักที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์คหน้า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระยะทาง 2.4 กิโลเมตรและระยะห่างจากเส้นทางการจราจรไม่เกิน 60 เมตร
2 (นาข้อมูลที่ได้มากาหนดจุดตรวจวัดระดับเสียง
3) ก่อนนาเครื่องตรวจวัดระดั บเสียงออกใช้งาน ต้องเช็คความถูกต้องด้วยอุปกรณ์ตรวจสอบความถูกต้อง (Noise
calibratorของเครื่องมือก่อนและหลังทาการตรวจวัดในแต่ละครั้ง (
4เทคนิคการตั้งค่าเครื่องวัดเสียง มีดังนี้ (
• เลือกใช้เครื่องวัดระดับเสียง )Sound level meter(
• ตั้งค่าเลือก ข่าย หรือ สเกล เอ ; dBA
• การตอบสนองแบบช้า )Slow(
• อัตราพลังงานเสียงเพิ่มเป็นสองเท่า )Energy Exchange Rate ที่ (5
• สวมฟองน้ากันลม )Wind Screenที่ไมโครโฟนของเครื่องวัดเสียง (
• ติดตั้งบนขาตั้งกล้องควรอยู่ห่างจากขอบถนน 1 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ในรัศมี 3.5 เมตร ในแนวราบ
โดยรอบไมโครโฟนไม่มีกาแพงหรือสิ่งกีดขวางที่จะทาให้คุณสมบัติของเสียงสะท้อนกลับ ตามประกาศกระทรวงคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ [8] 29 .ศ.พ)2550] (9[
5การตรวจวัดในแต่ละ (หอพักทาการตรวจวัดหอพักละ เนื่องจากมีการจราจร (วันอาทิตย์ - วันจันทร์) วันต่อเนื่อง 7
แบบต่อเนื่องและแต่ละวันมีความแปรปรวนของระดับเสียงไม่เท่ากัน ระยะเวลาในการตรวจวัด กลางวัน 6.00 –22.00 น .
กลางคืน22.00 –6.00 น. รวมระยะเวลาตรวจวัด ชั่วโมง ในแต่ละวัน 24
2 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม
1 (ติดต่อประสานงานขอลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ เทศบาลตาบลเมืองศรีไค
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2 (ติดต่อประสานงานกับเจ้าของกิจการหอพักทั้ง 8 แห่ง เพื่อขออนุญาติในการลงพื้นที่ตรวจวัดระดับ
ความดังเสียงภายในหอพักและเก็บแบบสอบถามผู้พักอาศัยในหอพัก
3 (นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูล
4 (ดาเนินการแจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางการจราจรทั้ง 8 แห่ง
โดยผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองและผู้วิจัยขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
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5) เก็บรวบรวมแบบสอบถาม แล้วคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล
วิเคราะห์ข้อมูล
7.1 ระดับเสียงดังที่ตรวจวัดได้จากการจราจร โดยการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับเสียง แล้วนามาเปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐานของประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติฉบับที่ 15 [8] ซึ่งกาหนดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน
70 เดซิเบลเอ ค่าระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 [9] เรื่อง
ค่าระดับเสียงรบกวน กาหนดระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 10 dB(A)
7.2 ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามความคิ ดเห็ นของนัก ศึก ษาที่ พัก อาศั ยในหอพัก ที่ ตั้งอยู่ริมเส้นทางการจราจรหน้า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีต่อระดับความดังของเสียงจากการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิเคราะห์ความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
1) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยแสดงการแจกแจง ความถี่ ( Frequency) และร้ อ ยละ
(Percents)
2) วิ เ คราะห์ ความคิดเห็ น เกี่ย วกับ ผลกระทบทางเสียงจากการจราจรต่ อนั ก ศึก ษาในหอพั ก ที่ ตั้งอยู่ริมเส้นทาง
การจราจร โดยการโดยแสดงการแจกแจง ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percents)
ผลการวิจัย
1ข้อมูลระดับความดังของเสียงจากการจราจร .
จากการตรวจวัดระดับความดังของเสียงจากการจราจรที่มีผลต่อนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักที่ตั้งอยู่ริมเส้นทาง
การจราจรหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในบริเวณพื้นที่ศึกษาหอพักทั้ง 8 แห่ง มีจุดตรวจวัด 9 จุด โดยภาพรวมนั้นมีระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง )Leq 24 hr อยู่ในช่วง (42.6 - 73.8 dB)A (และค่าระดับเสียงสูงสุดตลอดระยะเวลาการตรวจวัด
)Lmax (อยู่ในช่วง 76.6 -114.1 เมื่อนาผลการตรวจวัดค่าระดับเสียงในบริเวณพื้นที่ทาการศึกษาทั้งหมดมาเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้กาหนดไว้ คือ ค่ามาตรฐานระดับเสียง Leq 24 hr ต้องไม่เกิน 70 dB)A (
และค่าระดับเสียงLmax ไม่เกิน 115 dB)Aผลการศึกษาพบว่า ค่า (ระดับเสียง Leq 24 hr ในบริเวณพื้นที่ศึกษา ทั้ง 9 จุด เกิน
ค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ เพียง 1 จุด คือ เกาะกลางถนนสี่แยกไฟแดง หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีค่าเท่ากับ 73.8
dB)Aแล (ะค่าระดับเสียง Lmax ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ทั้งหมดทุกสถานีที่ทาการตรวจวัด ดังแสดงในภาพที่ 2 และ 3
สาหรับผลการตรวจวัดเสียงรบกวนในบริเวณพื้นที่ศึกษาหอพักทั้ง 8 แห่ง เทียบกับค่ามาตรฐานตามคณะกรรมการ
ประกาศสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 .ศ.พ)2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน (ทีก่ าหนดระดับเสียงรบกวนเท่ากับ 10 dB)A (
พบว่า มีเพียง1 จุดตรวจวัดที่ค่าระดับเสียงรบกวนน้อยกว่า 10 dB)Aซึ่งถือว่าเสียงจากแหล่งกาเนิดเสียง (นั้นไม่เป็นเสียง
รบกวน ได้แก่ จุดตรวจวัดห้องพักชั้นที่ 1 ของหอพักพรกมล ในขณะที่จุดตรวจวัด ณ หอพักที่เหลือเกินค่ามาตรฐานทั้งหมด
ดังแสดงในภาพที่ 4
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาพที่ 2 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ในบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้ง 9 จุด
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ภาพที่ 3 ระดับเสียงสูงสุดตลอดระยะเวลาการตรวจวัด (Lmax) ในบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้ง 9 จุด
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Noise annoyance (dB(A))
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ภาพที่ 4 ระดับสียงรบกวนในบริเวณพื้นที่ศึกษาหอพักทั้ง 8 แห่ง จุดตรวจวัด 8 จุด
2ข้อมูลผลกระทบทางเสียงจากการจราจร .
ข้อมูลทั่วไปจากข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักที่ตั้งอยู่ริมเส้นทางการจราจรหน้า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จานวน 320 คน ที่มีต่อระดับความดังของเสียงจากการจราจรหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า
นักศึกษาที่ให้ข้อมูล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 74.69 โดยมีอายุระหว่าง 17 -25 ปี ส่วนใหญ่กาลังศึกษาอยู่ชั้นปี
ที่ 1 ร้อยละ 29.69 และมีระยะเวลาที่พักอาศัยในหอพัก น้อยกว่า 6 เดือน ร้อยละ 42.19 โดยส่วนมากอาศัยอยู่หอพักชั้นที่ 2
ร้อยละ 33.13 ซึ่งกิจกรรมส่วนใหญ่ที่นักศึกษามักจะทาเมื่ออยู่ห้องพัก คือ การนอนหลับพักผ่อน ร้อยละ 80.63 รวมทั้งยังใช้
ทากิจกรรมอื่นๆ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ร้อยละ 78.13 โดยนักศึกษาใช้เวลาอยู่ในหอพักในช่วงเวลา 22.00 -06.00 น .มากที่สุด
ร้อยละ 69.69 ช่วงเวลาที่เสียงจากการจราจรก่อให้เกิดความราคาญต่อนักศึกษามากที่สุด คือ 22.00 -06.00 น. ร้อยละ
27.19 และในช่วงวันของสัปดาห์ที่เสียงการจราจรก่อให้เกิดความราคาญต่อนักศึกษามากที่สุด คือ วันธรรมดา - จันทร์)ศุกร์ (
ร้อยละ43.44
สาหรับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจรต่อนักศึกษาในหอพักที่ตั้งอยู่ริมเส้ น ทาง
การจราจร ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เสียงจากการจราจรทาให้ท่านขาดสมาธิในการอ่านหนังสือและ
ทางาน ทาการบ้าน ร้อยละ/21.88 รองลงมา คือ เสียงจากการจราจรทาให้ท่ านเกิดความราคาญ อารมณ์เสีย หงุดหงิดง่าย
ร้ อ ยละ 16.25 และเสียงจากการจราจรรบกวนต่อ การดูหนั ง ฟั งเพลง และกิ จ กรรมนัน ทนาการต่า งๆ รวมทั้ งเสียงจาก
การจราจรก่อให้เกิดความราคาญและรบกวนการสื่อสารที่ใช้เสียง ร้อยละ 13.13 ตามลาดับ ในขณะที่ระดับความคิดเห็นที่
บอกว่าไม่ได้รับผลกระทบจากการจราจรในประเด็นที่มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เสียงจากการจราจรทาให้เกิดอาการคลื่นไส้
อาเจียน เวียนศีรษะ ร้อยละ 55.31 รองลงมา คือ ทาให้เกิดความดันโลหิตสูง ร้อยละ 52.81 และทาให้หูตึงไปชั่วขณะ ร้อยละ
41.06 ตามลาดับ
ทั้งนี้โดยภาพรวมทั้งหมดของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียง พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ
46.56 โดยเมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวผลกระทบต่อสมรรถภาพการได้ยิน การพักผ่อน และการทางาน
และการสื่ อ สาร อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ร้ อ ยละ 49.69, 37.81, 38.75 ตามล าดั บ และในส่ ว นของความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 76.19 และ ร้อยละ 24.38 ตามลาดับ
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อภิปรายผล
1ระดับความดังของเสียงจากการจราจร .
จากการตรวจวัดระดับเสียงนั้น สถานีส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ ยกเว้น จุดตรวจวัดบริเวณเกาะ
กลางถนนสี่แยกไฟแดง หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มีค่าเกินมาตรฐาน โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนช่วงเช้าและเย็น ทั้งนี้
เนื่องจากด้านหน้าประตูมหาวิทยาลัยมีการจราจรหนาแน่นซึ่งมีแยก 4 แยก ที่ทาให้ปริมาณรถวิ่งทุกเส้นคือเส้นถนนสาย
อุบลราชธานี-เดชอุดม และถนนเข้ามหาวิทยาลัยกับหอพักดีจริงแมนชั่น สาหรับระดับ เสียงรบกวนภายในบริเวณหอพักทั้ง 8
แห่ง พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าระดับเสียงรบกวนเกินมาตรฐาน เนื่องจากมีการจราจรอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นเส้นทางสัญจรทั่วไป
และการขนส่งสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมระหว่างอาเภอเดชอุดมกับจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นเส้นทางการสัญจรไปมาของ
ยานพาหนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า จุดตรวจวัดทวีชัยแมนชั่น มีค่าระดับเสียง
สูงสุดตลอดระยะเวลาการตรวจวัดสูงถึง 114.1 dB)A( และค่าระดับเสียงรบกวน อยู่ที่ 33.4 dB)A( เนื่องมาจากพื้นที่ศึกษา
ดังกล่าวมีระยะห่างจากริมเส้นทางการจราจรเพียง 25 เมตร โดยระดับเสียงจะลดลงเมื่อระยะทางจากแหล่งกาเนิดเสียงกับจุด
รับเสียงเพิ่มขึ้นทุกๆ ระยะทางที่เพิ่มขึ้น 2 เทาจากจุดกาเนิดเสียง อีกทั้งบริเวณพื้นที่ศึกษาดังกล่าวมีร้านค้า ร้านอาหาร มีรถ
สัญจรเข้าออกตลอดเวลา และยังไม่มีแนวกั้นเสียง อาทิเช่น อาคารพาณิช แนวรั้วต้ นไม้ เป็นต้น ดังนั้นจึงทาให้มีระดับเสียง
รบกวนไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจร .
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางเสียงจากการจราจร พบว่า โดยภาพรวมผลกระทบ
ทางเสี ย งจากการจราจรอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ทั้ งนี้ เ นื่ อ งจากนัก ศึ กษาส่ว นใหญ่ที่ พั ก อาศัย ในหอพั ก ที่ ตั้งอยู่ริมเส้นทาง
การจราจรหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งระยะเวลาที่พักอาศัยในหอพัก น้อยกว่า 6 เดือน โดย
ช่วงเวลาที่เสียงจากการจราจรก่อให้เกิดความราคาญต่อนักศึกษามากที่สุด คือ 22.00 น - .06.00 นซึ่งสอดคล้องกับความ .
คิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อการพักผ่อน คือ เสียงจากการจราจรทาให้นอนหลับไม่สนิท หรือหลับๆตื่นๆ เสียงจากการจราจร
ทาให้ตื่นบ่อยครั้ง เสียงจากการจราจรทาให้สะดุ้งตื่นฉับพลัน และเสียงจากการจราจรรบกวนต่อการ ดูหนัง ฟังเพลง และ
กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและผลกระทบในระยะยาว เจ้าของกิจการหอพัก หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรมีมาตรการป้องกัน เช่น การเข้มงวดกับการจราจรให้ขับขี่ช้าลงเพื่อลดระดับ
เสียงรบกวนจากการจราจรโดยเฉพาะในช่วงยามวิกาล หรือผลักดันนโยบายภาครัฐในการจัดทาพื้นที่ปลอดภัย )Safety
Zone เช่น การจากัดการปลดปล่อยเสียงของยานพาหนะ การจากัดความเร็วของยานพาหนะ ภายในช่วงระยะเวลากลางคืน (
การบังคับใช้กฎหมาย การจัดทาป้ายกาหนดอัตราความเร ็ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ทราบและถือปฏิบัติเพื่อ
ควบคุมความเร็ว
ตลอดจนพิจารณาข้อกาหนดในการการสร้างหอพักให้ อยู่ในระยะห่างจากถนนที่ ปลอดเสียงรบกวนจากจราจร
รวมถึงการปลูกต้นไม้ตามแนวรั้วของหอพักด้านที่ติดถนน เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียง
ข้อเสนอแนะ
ควรทาการศึกษาผลกระทบในระยะเวลายาว และทาการศึกษาปริมาณการจราจรหรือการนับปริมาณรถ เพื่อจะได้
ข้อมูลที่ครอบคลุมและละเอียดมากขึ้น รวมทั้งควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความดังของเสียงในหอพักที่ตั้งอยู่ริมเส้นทาง
การจราจร เช่น ลักษณะโครงสร้างอาคาร วัสดุสิ่งสร้างต่างๆ รวมทั้งข้อกาหนดหรือนโยบายของหอพัก
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ กลุ่มผู้ประกอบกิจการหอพัก หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้
สถานที่ในการเก็บข้อมูล และได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลสาหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จนสาเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
บรรรณานุกรม
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
]1 .2544 .วราวุธ เสือดี [มลพิษทางเสียง, ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(อัดสาเนา) ปทุมธานี .มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
]2.กรมควบคุมมลพิษ [ 2558 .รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2558กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ .
.สิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร.
]3กรมควบคุมมลพิษ [, 2553 .สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษที่มีผลกระทบต่อประชาชนกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี .
.กรุงเทพมหานคร .และสิ่งแวดล้อม
]4นิรันดร์ วิฑิตอนันต์ [, และปรียารัตน์ นาคสุวรรณ .2556 .การศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางเสียงจากการจราจร
ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี .มหาวิทยาลัยบูรพา.ชลบุรี .
]5 . ธนาวุ ธ โนราช [ 2552 .การศึ ก ษาผลของเสี ย งรบกวนต่ อ การรั บ รู้ จ ากการฟั ง . ส านั ก งานคณะวิ จั ย แห่ ง ชาติ .
.กรุงเทพมหานคร
] 6 [ Lwanga SK . and Lemeshow S . 1991 . Sample size determination in health studies : a practical
manual. Macmillan :World Health Organization.
]7 .สุวิศิษฎ์ ช่างทอง [2544 .การศึกษาระดับเสียงรบกวนในสภาวะแวดล้อมโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น คณะ .
.ขอนแก่น .สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
]8 [กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .2540 .ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15. 2540 เรื่อง .
กาหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปมาตรา 32)5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (
.ศ.พ2535 ณ วันที่ 12 มีนาคม พ .ศ.2540 .กรุงเทพมหานคร.
]9 [กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม .2540 .ประกาศคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15. 2550 .เรื่อง
ค่าระดับเสียงรบกวน.กรุงเทพมหานคร .
]10.รัศมี บุตรเกื้อ [ 2558 .การศึกษาผลกระทบทางเสียงจากการจราจร ต่อนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนวัดศรีสาราญ
ราษฏร์บารุง .คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี .กรุงเทพมหานคร.
] 11 [ศรายุทธ จิตรานนท์. 2545 .การศึกษาระยะห่างจากถนนที่ปลอดเสียงรบกวนจากจราจร .วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต .
.(วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม) วิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .กรุงเทพมหานคร.
]12.ศริญญา ชูพล [ 2544 .การศึกษาระดับเสียงดังจากการจราจรที่ก่อให้เกิดความราคาญในพื้นที่พาณิชยกรรม และพื้นที่
ที่อยู่อาศัยหนาแน่นในเทศบาลนครหาดใหญ่ . วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม .มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต.ภูเก็ต .
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ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรผู้ปลูกผักในตาบลขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ลักษณีย์ บุญขาว1* และภานุมาศ พันภู1
1วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University
*E-mail: lasans76@yahoo.com

บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความรู้และพฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกผักในตาบลขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน 180 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี simple random sampling สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ใช้สถิติ Fisher’s Exact test เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีความรู้ในการ
ป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในระดับปานกลาง ร้อยละ 47.8 ความรู้ที่เกษตรกรยังไม่เข้าใจ คือ ไม่รู้ว่าต้อง
ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในขยะอันตราย และเข้าใจว่าสารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกายได้เพียงทางการหายใจเท่านั้น
ร้อยละ 49.4 และ 55.0 ตามลาดับ ส่วนพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศั ตรูพืชอยู่ในระดับดี ร้อยละ
95.6 พฤติกรรมที่เกษตรกรยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง คือ ไม่สวมแว่นตาป้องกันสารพิษขณะฉีดพ่น ไม่เก็บผักมาขายตามระยะเวลาที่
กาหนด และนาเสื้อผ้าที่สวมใส่ขณะฉีดพ่นกองรวมกับเสื้อผ้าคนอื่นในครอบครัว ร้อยละ 34.4 31.1 และ 22.7 ตามลาดับ
และพบว่าความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p
– value = 0.036) ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช การ
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Abstract
This cross-sectional descriptive research aims to study the knowledge and prevention behavior of
farmers using the pesticides in their vegetable farms, Khi Lek Subdistrict, Mueang District, Ubon Ratchathani
Province. The Simple random sampling used to select 180 participants. Prevalence, percentage, mean,
standard deviation were calculated and correlations between the knowledge and prevention behavior of
farmers were analyzed by Fisher’ s Exact test. The study found that vegetable growers had a pesticides
knowledge at a moderate level, 47.8%. The knowledge that vegetable growers do not understand was that
they do not know to throw away pesticides containers in hazardous waste and they understand that
pesticides can enter the body only through inhalation with 49.4% and 55.0 % respectively. As for pesticides
prevention behavior was at a good level, 95.6%. The behavior that vegetable grower still do not practice
correctly was not wearing safety glasses while spraying, do not harvest vegetable under a specified period
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for sold and keep spray clothes combined with other clothes with 34.4%, 31.1% and 22.7% respectively.
This study found that the knowledge was significantly correlated with the pesticides prevention behavior
(p - value = 0.036). Therefore, relevant agencies should have training to provide knowledge about how to
use pesticides, pesticides container management including the harm and toxic of pesticides to vegetable
growers. For the further safely implemented among vegetable growers.
Keywords : Vegetable growers, Pesticides, Knowledge, Prevention behavior, Khi Lek Subdistrict, Ubon
Ratchathani Province
บทนา
ในปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณมาก รวมทั้ง
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทันเวลาตรงกับความต้องการของตลาด สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดที่ได้รับความ
สนใจในระดับสากล เนื่องจากมีรายงานการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมของโลก [1]
จากสถานการณ์การใช้สารเคมีทางการเกษตรของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกยังคงมีอยู่เท่า
เดิม ในปี 2556 พบว่า มีมูลค่าการนาเข้าเป็นจานวนมากกว่า 27,922 ล้านบาท ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าเกษตรกรของไทยมีปริมาณ
การใช้สารเคมีทางการเกษตรต่อไร่เพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าสารเคมีทางการเกษตรจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยลด
ความเสี่ยงในเรื่องความเสียหายต่อผลผลิต ทาให้ ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและเศรษฐกิจ
ของประเทศ แต่ในปัจจุบันการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเป็นการใช้ที่มากเกินความจาเป็น [2]
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ ทางการรับประทาน ทางการหายใจ และการสัมผัสทาง
ผิวหนัง ความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจั ดศัตรูพืช ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดของสาร
ระยะเวลาการรับสัมผัส ปริมาณการรับสัมผัส เป็นต้น ส่งผลก่อให้เกิดอาการพิษเฉียบพลัน เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว ปวด
กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก ท้องร่วง หายใจติดขัด ตาพร่ามัว แสบตา เป็นต้น และพิษเรื้อรัง เ ช่น มะเร็ง อัมพฤกษ์
อัมพาต โรคผิวหนังต่างๆ การเป็นหมัน การพิการของทารกแรกเกิด การสูญเสียการได้ยิน การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เป็น
ต้น [3]
จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรประกอบอาชีพเกษตรกรสวนผักเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะในตาบล
ขี้ เ หล็ ก อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด อุ บ ลราชธานี มี 1,630 ครั ว เรื อ น โดยผั ก ที่ เ กษตรกรในตาบลขี้ เ หล็ ก อ าเภอเมือ ง จั งหวั ด
อุบลราชธานีปลูกส่วนมาก ได้แก่ พริก หอม ผักชีฝรั่ง คะน้า เป็นต้น โดยในการเพาะปลูกแต่ละครั้งมีการใช้สารเคมีในการเพิ่ม
ผลผลิตและกาจัดศัตรูพืชต่างๆ เป็นจานวนมาก และจากผลการตรวจเลื อดเพื่อตรวจการทางานของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรส
ของเกษตรกร ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองแต้ ในต.ขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ที่มีความ
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คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.93 และพบผู้ ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ไ ม่ ป ลอดภั ย จ านวน 269 ราย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.30 จากข้ อ มู ล จะพบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่มีความเสี่ยงได้รับอันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชโดยตรง และการที่เกษตรกรมีผลเลือดที่อยู่ในระดับ
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ไม่ปลอดภัยนั้น มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้และการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งหากเกษตรกรมี
พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ไม่ถูกต้อง ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพตามมา[4] จากข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรผู้ปลูกผักในเขตตาบลขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความรู้แก่เกษตรกรในการ
ป้องกันอันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช และยังเป็นแนวทางในการนามาปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมป้องกันอันตรายจากการ
ได้รับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรต่อไป
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study ) ทาการศึกษา
ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพปลูกผักในตาบลขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี และเป็นผู้ที่มีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช เช่น ผู้ฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช เป็นต้น โดยใช้สูตรคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อการประมาณค่าสัดส่วนประชากรของ Lemeshow S et al., 1990 [5] ดังนี้
n=

NZ 2  / 2 p(1 − p)
[e 2 ( N − 1)] + [Z 2 / 2 p(1 − p)]

[(608)(1.962 )(0.75)(1-0.75)]
n=
[0.0752 (608-1)+(1.962 )(0.75)(1-0.75)]
n = 114
เมื่อ
n
= ขนาดของตัวอย่างที่ต้องการศึกษา
N
= ขนาดของประชากร
Zα/2
= ค่าสัมประสิทธ์ภายใต้โค้งปกติมาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น Z
(0.025) = 1.96
p
= ค่าประมาณสัดส่วนพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในระดับดี
ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรม [6] มีค่าเท่ากับ 0.75
e
= ความแม่นยาของการประมาณค่า (Precision of estimate) ซึ่งกาหนดให้เท่ากับ
0.075
เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการเก็บข้อมูลภาคสนามและความผิ ดพลาดจากความสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์
การศึกษาในครั้งนี้ทาการเก็บตัวอย่างจานวนจากเกษตรกรจานวน 180 คน โดยทาการสุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษา จาก
ตัวแทนของแต่ละครัวเรือนด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยการสุ่มจับฉลากบ้านเลขที่จาก
ประชากรทั้งหมด จนครบตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ทผี่ ู้ศึกษาสร้างขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เป็นคาถามแบบเลือกตอบ จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 แบบวัดความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช มีลักษณะข้อคาถามเป็นแบบตรวจคาตอบ
(Check-list) มี 3 ตัวเลือก คือ ใช่ – ไม่ใช่ และไม่ทราบ จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช จานวน 17 ข้อ
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดทาแบบสัมภาษณ์ขึ้นใหม่จากการทวบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยนามาปรับให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และ
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษาและปรับตามข้อแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ยังคงประเด็นที่เป็นเนื้อหาสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับงานโดย
ภาพรวมไว้
การตรวจสอบเครื่องมือ
1. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นมาตรวจความตรงเชิง
เนื้อหา และให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม จากนั้นนาไปคานวณค่า Index of
item objective congruence (IOC) ได้ค่า IOC = 0.74 - 1
2. ตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ผู้ วิ จั ย น าแบบสั ม ภาษณ์ ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาความตรงเชิ งเนื้ อ หาจาก
ผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับกลุ่มตั วอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการศึกษา คือ เกษตรกรในตาบลศรีไค
อ
า
เ
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อ
ว
า
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ชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 30 คน จากนั้นวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของข้อมูลด้านความรู้และพฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบค่าความเชื่อมั่นในด้านความรู้ในการป้องกันอันตรายจาก
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การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยใช้สถิติ Kuder-Richardson 20 (KR-20) ได้เท่ากับ 0.70 และทดสอบค่าความเชื่อมั่นด้าน
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยใช้สถิติแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ได้เท่ากับ 0.72
การเก็บรวบรวมข้อมูล
- ติดต่อประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างโดยผ่านผู้นาหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนวิธีการศึกษาวิจัย ตลอดจน
ขอความร่วมมือในการดาเนินการวิจัย
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนในการตอบ
แบบสัมภาษณ์ในแต่ละส่วน โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้ โดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล
เองทั้งหมด
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์นามาตรวจสอบความสมบูรณ์และประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
และใช้สถิติวิเคราะห์ ดังนี้
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่น เพศ ระดับการศึกษา ผักที่ปลูก การได้รับคาแนะนาในการเลือกซื้อสารเคมีกาจัดศัตรูพื ช
ประเภทของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ซื้อเป็นส่วนใหญ่ และการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวเนื่องจากการรับสัมผัส
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันอันตราย
จากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่และร้อยละ
- ข้ อ มู ล เชิ งปริมาณ ได้ แ ก่ อายุ จ านวนสมาชิ กในครอบครั ว รายได้ ของครอบครัว และพื้ น ที่ ใ นการเพาะปลูก
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
- ทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศั ตรูพืช โดยใช้
สถิติ Fisher’s Exact test
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจริ ย ธรรมวิ จั ย ในมนุ ษ ย์ จ ากคณะกรรมการพิ จ ารณาจริ ย ธรรมวิ จั ยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 รหัส UBU-REC-13/2561
ผลการศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกผักในตาบลขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 180
คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.8 พื้นที่ในการเพาะปลูก 1-5 ไร่ ร้อยละ 77.2 กลุ่มตัวอย่างปลูกพริกมากที่สุด ร้อยละ 67.2 กลุ่ม
ตัวอย่างเคยได้รับความรู้หรือการแนะนาให้เลือกใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ร้อยละ 81.7 โดยการอ่านฉลากที่ติดภาชนะบรรจุที่
วางขายตามท้องตลาดและได้คาแนะนาจากเพื่อนบ้าน ร้อยละ 33.9 และ 28.9 ตามลาดับ สารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ส่วนมาก
คือ ยาฆ่าแมลง ร้อยละ 58.3 และในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างหรือคนในครอบครัวไม่เคยป่วยจากการได้รับสัมผัส
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่ถูกต้องในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยกลุ่มตัวอย่างรู้ว่าผู้ฉีด
พ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชควรยืนอยู่เหนือลม จะต้องเก็บสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในที่ที่ปลอดภัย ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง อาหาร
และเปลวไฟ และไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะทาการฉีดพ่น ร้อยละ 98.9, 97.8 และ 96.7 ตามลาดับ แต่ยังพบว่า
ยังมีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ที่ถูกต้องน้อย ในเรื่องการไม่ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีในขยะอันตรายเมื่อใช้แล้ว และเข้าใจว่าสารเคมี
สามารถเข้าสู่ร่างกายได้เพียงทางการหายใจเท่านั้น ร้อยละ 49.4 และ 55.0 ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จ านวนและร้ อ ยละของความรู้ใ นการป้อ งกั น อั น ตรายจากการใช้ ส ารเคมี ก าจั ด ศัต รู พื ช จ าแนกตามรายข้อ
(n = 180)
ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
1. ก่อนฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชควรแต่งตัวให้มิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกละออง
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ตอบถูก
จานวน
ร้อยละ
173
96.1

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
2. การผสมสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในปริมาณมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับแมลงหรือวัชพืชที่ระบาด
3. มีลมแรงในขณะฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ผู้ฉีดพ่นควรยืนอยู่เหนือลม
4. สารเคมีกาจัดศัตรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกายได้เพียงทางการหายใจเท่านั้น
5. ขณะฉีดพ่นสารเคมี เมื่อมีอาการผิดปกติให้หยุดฉีดพ่นทันทีและรีบไปพบแพทย์
6. ไม่ควรรับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะทาการฉีดพ่น
7. สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่เหลือจากการฉีดพ่น สามารถเททิ้งลงในแม่น้าลาคลอง
8. ภาชนะบรรจุสารเคมีกาจัดศัตรูพืช เมื่อใช้หมดแล้วต้องรีบนาไปทิ้งในขยะอันตรายทันที
9. เก็บสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในที่ที่ปลอดภัย ห่างจากเด็ก สัตว์เลี้ยง อาหาร และเปลวไฟ
10. เสื้อผ้าที่ใช้ในการฉีดพ่นสารเคมีควรแยกออกจากเสื้อที่ใช้ปกติ

ตอบถูก
จานวน
ร้อยละ
130
72.2
178
98.9
99
55.0
171
95.0
174
96.7
166
92.2
89
49.4
176
97.8
144
80.0

ระดับความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
เมื่อพิจารณานาความรู้มาจัดระดับ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับจากคะแนนรวมความรู้ทั้งหมด 10 คะแนน กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้เฉลี่ย 8.3 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.1 คะแนน) คะแนนสูงสุด 10 คะแนนและคะแนนต่าสุด 6 คะแนน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ในการป้องกันอันตรายจากการใช้ สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด ร้อยละ 47.8
รองลงมาคือ ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 45.6 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของระดับความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (n = 180)
ระดับความรู้
จานวน
ร้อยละ
สูง
82
45.6
ปานกลาง
86
47.8
ต่า
12
6.7
Mean = 8.3 S.D. = 1.1 Min = 6 Max =10
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายในการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมมากที่สุด คือ สวม
กางเกงขายาวและใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก ขณะฉีดพ่น โดยมีการปฏิบัติเป็นประจาทุกคน สวมเสื้อผ้ามิดชิดขณะผสมสาร หลัง
การฉีดพ่นรีบอาบน้าทันที ปฏิบัติเป็นประจา ร้อยละ 98.3 และ 94.4 ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างยัง
ปฏิบัติไม่เหมาะสม คือ ไม่สวมแว่นตาป้องกันสารพิษขณะฉีดพ่น ไม่เก็บผักมาขายตามระยะเวลาที่กาหนดในฉลากของสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชที่ใช้ฉีดพ่น และนาเสื้อผ้ากางเกงที่สวมใส่ขณะฉีดพ่นกองรวมกับเสื้อผ้าคนอื่นในครอบครัว ร้อยละ 34.4 31.1
และ 22.7 ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ร้อยละของพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (n = 180)
การปฏิบัติ
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
พฤติกรรมก่อนฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
1. สวมเสื้อผ้ามิดชิดขณะผสมสาร
2. อ่านฉลากข้างภาชนะก่อนใช้สาร
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เป็นประจา
(ร้อยละ)

บางครั้ง
(ร้อยละ)

ไม่เคย
(ร้อยละ)

98.3
91.7

0.6
8.3

1.1
0.0

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
การปฏิบัติ
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
3. ใช้มือเปล่าคนสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
4. ใช้ปากเปิดภาชนะที่บรรจุสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
พฤติกรรมขณะฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
5. ใส่กางเกงขายาวขณะฉีดพ่น
6. ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก ขณะฉีดพ่น
7. ใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าบูท๊ ขณะฉีดพ่น
8. สวมถุงมือยางในการผสมและฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
9. ใส่แว่นตาป้องกันสารพิษขณะฉีดพ่น
10. ใช้ปากเป่าหัวฉีดเมื่อมีการอุดตัน
11. ยืนอยู่เหนือลมขณะฉีดพ่น
12. ฉีดพ่นในช่วงเวลาเช้าหรือเย็นที่มีสภาพอากาศไม่ร้อนและลมสงบ
พฤติกรรมหลังฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
13. วางขวดสารเคมีไว้บริเวณที่ประกอบอาหาร
14. หลังฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช รีบอาบน้าทันที
15. นาเสื้อผ้า กางเกงที่สวมใส่ขณะฉีดพ่นกองรวมกับเสื้อผ้าคนอื่นใน
ครอบครัว
16. เก็บสารเคมีกาจัดศัตรูพืชให้พน้ มือเด็ก
17. เก็บผักมาขายตามระยะเวลาที่กาหนดในฉลากของสารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชที่ใช้ฉีดพ่น

เป็นประจา
(ร้อยละ)
6.7
9.4

บางครั้ง
(ร้อยละ)
7.8
6.7

ไม่เคย
(ร้อยละ)
85.6
83.9

100.0
100.0
99.4
99.4
55.0
7.8
89.4
93.3

0.0
0.0
0.6
0.6
10.6
6.7
1.1
6.1

0.0
0.0
0.0
0.0
34.4
85.6
0.6
0.6

16.1
94.0
22.7

5.0
0.0
5.0

78.9
5.6
67.8

88.9
60.0

0.0
8.9

11.1
31.1

ระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
เมื่อพิจารณานาคะแนนพฤติกรรมมาจัดระดับ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ จากคะแนนพฤติกรรมเต็ม 34 คะแนน กลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนพฤติกรรมเฉลี่ย 30.1 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.3 คะแนน) คะแนนสูงสุด 34 คะแนนและคะแนน
ต่าสุด 18 คะแนน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับดี ร้อยละ
95.6 รองลงมา คือ มีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 4.4 (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของระดับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
(n = 180)
ระดับพฤติกรรม
จานวน
ร้อยละ
ดี
172
95.6
พอใช้
8
4.4
Mean = 30.1 S.D. = 3.3 Min = 18 Max = 34
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกับพฤติกรรมการป้องกัน
อันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
พบว่า ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจาก
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p – value = 0.036) (ตางรางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกับพฤติกรรมการป้ องกัน
อั
น
ต
ร
า
ย
จากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
Fisher’s Exact
ระดับพฤติกรรม (ร้อยละ)
p-value
Test
ระดับความรู้
ดี
พอใช้
สูง
81(78.4)
1(3.6)
6.13
0.036
ปานกลาง
81(82.2)
5(3.8)
ต่า
10(11.5)
2(0.5)
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
สรุปและอภิปรายผล
เกษตรกรมีความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่
มีความรู้ในเรื่องของการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ต้องยืนอยู่เหนือลม การเก็บสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในที่ที่ปลอดภัย ห่างจาก
เด็ก สัตว์เลี้ยง อาหาร และเปลวไฟ จะเห็นว่า แหล่งความรู้ที่เกษตรกรได้รับส่วนใหญ่เป็นการอ่านฉลากที่ติดภาชนะบรรจุที่
วางขายตามท้องตลาดและเพื่อนบ้านแนะนา เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไปซื้อสารเคมีกาจัดศัตรูพืชด้วยตัวเอง เพราะจะได้
อ่านดูสรรพคุณในฉลาก ได้ตรงตามความต้องการ ทาให้ความรู้ที่เกษตรกรได้รับส่ วนใหญ่มาจากการอ่านฉลากที่ติดภาชนะ
บรรจุที่วางขายตามท้องตลาด และลักษณะของชุมชนตาบลขี้เหล็ก คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกผัก ทาให้มีวิถีชีวิต
ที่คล้ายคลึงกัน เมื่อใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชชนิดใดแล้วได้ผลดี ก็จะแนะนาหรือบอกต่อๆกัน จึงทาให้เกษตรกรได้รับความรู้จาก
การแนะนาของเพื่อนบ้านมากเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติพัฒน์ สืบสิมมา และคณะ (2560) [7]ได้ศึกษา
พฤติกรรมการใช้และการป้องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช และผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรเพาะปลูกพริก ผู้ฉีด
พ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ในการใช้และป้องกันตนเองจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับ
ปานกลาง และสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ของกรมควบคุมมลพิษ (2556) [8] คือ การเก็บ
สารเคมีกาจัดแมลง อุปกรณ์ที่ใช้ให้มิดชิด ปลอดภัย และพ้นจากมือเด็ก แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่มีความรู้ไม่ถูกต้อง ในเรื่อง
ภาชนะบรรจุสารเคมี เมื่อใช้หมดแล้วไม่นาไปทิ้งในขยะอันตรายทันที และสารเคมีกาจัดศัตรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกายได้เพียง
ทางการหายใจเท่านั้น หากเกษตรกรมีความรู้ไม่ถูกต้อง แล้วนาไปปฏิบัติ นอกจากจะส่งผลอันตรายแก่ร่างกายของผู้ใช้สารเคมี
โ ด ย ต ร ง แ ล้ ว ยั ง ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของกรมควบคุมโรค (2553) [9] ที่กล่าวว่า ภาชนะที่บรรจุ
สารเคมีกาจัดแมลง เมื่อเลิกใช้แล้ว ควรนาไปทิ้งในขยะอันตรายทันที หรือนาไปเผาหรือฝังเสีย และอย่าสูดดมควั นที่เกิดจาก
การเผาภาชนะนั้น อย่าได้นาภาชนะเหล่านั้นมาล้างแล้วใช้เป็นภาชนะบรรจุสิ่งของอื่นๆ โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม เพราะ
อาจจะล้างสารเคมีไม่หมด เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ภาชนะนั้น และไม่สอดคล้องกับบทความในคู่มือเกษตรกรปลอดโรค ของสานัก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข [10] ที่กล่าวว่า สารเคมีกาจัดศัตรูพืชสามารถเข้าสู่ร่างกาย
ได้ 3 ทาง ได้แก่ ทางการหายใจ ทางผิวหนัง และทางปาก ส่วนพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศตรูพืช
เกษตรกรมีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศตรูพืชอยู่ในระดับดี ร้อยละ 95.6 โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการป้องกันอันตรายในการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมมากที่สุด คือ สวมกางเกงขายาวและใช้ผ้าปิดปาก
ปิดจมูก ขณะฉีดพ่น โดยมีการปฏิบัติเป็นประจาทุกคน สวมเสื้อผ้ามิดชิดขณะผสมสาร และหลังการฉีดพ่นรีบอาบน้าทั นที มี
การปฏิบัติเป็นประจา ร้อยละ 98.3 และ 94.4 ตามลาดับ ซึ่งทาให้เห็นว่าเกษตรกรเห็นความสาคัญและการปฏิบัติตัวเพื่อ
ป้องกันอันตราย ไม่ว่าจะก่อน ขณะ และหลังการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิมัณฑ์ สุวรรณราช
และปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ (2558) [11] ได้ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากอันตราย ในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบลบ้านเหมืองแบ่ง ตาบลหนองหญ้าปล้อง อาเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย พบว่า เกษตรกรมีพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศตรูพืชอยู่ในระดับดี ร้อยละ 92.0 นอกจากนี้ ยังพบว่ามีเกษตรกร
มีพฤติกรรมที่ปฏิบัติยังไม่เหมาะสม คือ ไม่สวมแว่นตาป้องกันสารพิษขณะฉีดพ่น ไม่เก็บผักมาขายตามระยะเวลาที่กาหนดใน
ฉลากของสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ใช้ฉีดพ่น และนาเสื้อผ้ากางเกงที่สวมใส่ขณะฉีดพ่นกองรวมกับเสื้อผ้าคนอื่นในครอบครัว ร้อย
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
ละ 34.4, 31.1 และ 22.7 ตามลาดับ ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายของผู้สัมผัสสารเคมีนั้นๆ ทั้งระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง และระบบทางเดินอาหาร ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการปฏิบัติตนในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช [8]
ที่ว่า ไม่ควรเก็บพืชผักมาขายหรือรับ ประทานก่อนเวลาที่กาหนดไว้ในฉลาก เพราะหลังจากการสัมผัสสารเคมีนั้นแล้วอาจจะ
ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ เกษตรกรควรจะปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง ปลอดภัย จะเห็นว่า พฤติกรรมบางอย่างเกษตรกร
ยังใช้ความเคยชินและปฏิบัติตัวตามแบบอย่างกัน เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เห็นว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรก็ไม่เคยป่วยเนื่องจาก
การได้รับสารเคมีมาก่อน จึงทาให้ขาดความตระหนักถึงอันตรายของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ทาให้เกษตรกรยังปฏิบัติตัว
เหมือนเดิม
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกร พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอย่างมีนัยสาคัญทาง
ส
ถิ
ติ
(p – value = 0.036) นั่นหมายถึง หากเกษตรกรมีความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง
ย่อมจะทาให้เกษตรกรมีพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมตามไปด้วย สอดคล้องกับ
วิจัยของบัณฑิตา ทองนา (2556) [12] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย บ้านปลวกและบ้านธาตุโสภา ตาบลคาสะอาด อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบว่า ความรู้มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ประโยชน์
1. ควรจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช การปฏิบัติตนขณะใช้ รวมไปถึงการทิ้งทาลายที่
ถูกต้องให้กับเกษตรกร หรือผู้นาชุมชนเป็นประจา เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
2. ควรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชจากเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญ
เพื่อให้เกษตรกรสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ถูกต้อง
3. จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้ปลูกผักในตาบลขี้เหล็กมีพฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพิชอยู่ในระดับดีถึงร้อยละ 95.6 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวควรส่งเสริมพฤติ กรรมดีของเกษตรกรให้เป็นตัวอย่างแก่
เกษตรกรอื่นๆ นาไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณเกษตรกรตาบลขี้เหล็ก อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลหนองแต้ ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณคณาจารย์และผู้บริหารวิทยาลัยแพทยาศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่
สนับสนุนการทาวิจัยในครั้งนี้จนแล้วเสร็จโครงการ
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การประเมินความเสี่ยงจากการทางานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
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1วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

บทคัดย่อ
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยเป็นผู้ที่ทางานสัมผัสกับสิ่งคุกคามทางสุขภาพในหลากหลายประเด็น การศึกษาในครั้งนี้
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาพตัดขวาง โดยมีวัตถุประสงค์ประเมินความเสี่ยงจากการทางานของพนักงานเก็บขน
ขยะมู ล ฝอยในเขตเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี จ านวน 73 คน เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบตรวจประเมิ น ความปลอดภั ยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน และการประเมินความเสี่ยงจากการทางานอ้างอิงตามวิธีการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผลการศึกษา พบว่า ความเสี่ยงจากการทางานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อยู่
ในระดับเสี่ยงสูง 12 ประเด็น ความเสี่ยงยอมรับได้ 13 ประเด็น ความเสี่ยงเล็กน้อย 2 ประเด็น โดยประเด็นที่พบความเสี่ยงสูง
แยกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ เช่น แสงสว่างในบริเวณการทางานไม่เพียงพอ มีสิ่งกีดขวางปิดบังทางเดิน พื้นไม่เรียบ มี
หลุมหรือพื้นต่างระดับ สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดกุมก่อนปฏิบัติงาน เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ไม่ได้รับการตรวจ
ต
ร
า
ทาความสะอาดซ่อมแซมและบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในลักษณะ
ที่
ไม่มั่นคงปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานและไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ด้านเคมี พบความ
เสี่ยงสูง ในเรื่องฝุ่นและควันในสถานที่ทางาน ด้านชีวภาพ พบความเสี่ยงสูง เรื่องของอันตรายจากสัตว์มีพิษในสถานที่ทางาน
และด้านการยศาสตร์ พบความเสี่ยงสูง เรื่องการบิดเอี้ยวตัวขณะทางาน และมีการยืนทางานต่อเนื่องมากกว่า 2 ชั่วโมง
เนื่ อ งจากสภาพแวดล้ อ มในการท างานของกลุ่ ม พนั ก งานเก็ บ ขนขยะเป็ น สิ่ ง ที่ ค วบคุ ม ได้ ย าก ทางผู้ วิ จั ย จึ งมี
ข้อเสนอแนะสาหรับทางหน่วยงานของเทศบาลเพื่อจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยใน
การขนย้ายขยะ เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสสิ่งคุกคามจากสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับ พนักงานเก็บขน
ขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
คาสาคัญ : การประเมินความเสี่ยง สภาพแวดล้อมในการทางาน พนักงานเก็บขนขยะ

Risk Assessment of The Solid Waste Collectors in Ubon Ratchathani Municipality
1 College

Krissada Phosai1 and Jeeraporn Tippila1*
of Medicine and Public Health Ubon Ratchathani University
* E-mail : jeeraporn.t@ubu.ac.th

The solid waste collectors are exposed to various issues of health hazards. This study is a crosssectional descriptive research which aims to assess the working risks among of 73 solid waste collectors in
Ubon Ratchathani Municipality. Data were collected by using the safety and working environment inspection
checklist and risk assessment which refer to methods of the Department of Industrial Works.
Result found risk from the work of the solid waste collectors in Ubon Ratchathani municipality at
high risk level for 12 issues, acceptable risk 13 issues and 2 minor risks. As identified the high-risk issues by
individual aspects including physical hazard such as insufficient lighting in working area, pedestrian was
obstructed. The floor is not smooth, and there are some holes or different levels. Wearing with not tightly
clothes prior start working. Machines, tools, appliances and equipment are not inspected, cleaned, repaired
and maintained in good condition. Installation of machinery, tools, appliances and equipment are not safe
conditions and may not prevent contamination that may occur during operation. For chemical hazard found
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high risk level in the dust and smoke in the workplace. Biological hazard found high risk level about the
danger of poisonous animals in the workplace. And ergonomics hazard found high risk level about twisting
while working and working with standing posture more than 2 hours.
Due to the working environment of the solid waste collectors is difficult to control, therefore the
researcher has suggestions for the municipal authorities to provide personal protective equipment and
provide the equipment for solid waste transfer in order to reduce health hazard from working environment
for the solid waste collectors in Ubon Ratchathani Municipality.
Keywords : risk assessment, working environment, solid waste collectors
บทนา
จากการสารวจข้อมูลด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ในปี 2559 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน
เกิดขึ้น ประมาณ 27.06 ล้านตัน หรือประมาณ 74,130 ตันต่อวัน โดยพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 7,777 แห่ง
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดาเนินการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน จานวน 4,711 แห่ง มีปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนเกิดขึ้นทั้งหมด ประมาณ 21.05 ล้านตัน หรือประมาณ 57,663 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 78 ของปริมาณขยะมูลฝอย
ชุมชนที่เกิดขึ้นทั้งประเทศ โดยพบว่า ปริ มาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มีการดาเนินการเก็บขน เพื่อนาไปกาจัดทั้งสิ้น ประมาณ
15.76 ล้านตัน หรือประมาณ 43,173 ตันต่อวัน โดยขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ ถูกขนส่งไปยังสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่
ถูกต้อง ประมาณ 9.75 ล้านตัน หรือ 26,721 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 62 ของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เก็บขนได้ ซึ่งมี
สถานที่กาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องและใช้งานได้ จานวน 328 แห่ง(กรมควบคุมมลพิษ, 2559)
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 85 ตันต่อวัน ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานีมาจากบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ร้านอาหาร โรงเรียน ฯลฯ และยังพบว่ามีการทั้งขยะอันตรายปะปนมากับขยะ
จากครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่ขยะมูลฝอยที่มีอันตรายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนที่มีส่วนประกอบสาคัญเป็นสารเคมี ประเภท
โลหะหนัก สารฆ่าแมลง หรือตัวทาละลาย อันอาจจะทาให้เกิดอันตรายได้ทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากขยะมากที่สุดก็คือ เจ้าหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย เนื่องจากมีการเก็บขนขยะ
มูลฝอยทุกวัน และเป็นช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเป็นยามวิ กาลเพื่อไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด ซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานของ
พนักงานเก็บขนมูลฝอยจะมีการยกถังขยะเทใส่รถเก็บขนมูลฝอย มีการเดินเก็บขนถังขยะในซอยเพื่อมาตั้งวางรอรถเก็บขนมูล
ฝอย ในกรณีที่รถเก็บขนขยะไม่สามารถเข้าไปได้ และมีการยืนบริเวณท้ายรถ เมื่อพิจารณาระดับความรุ นแรงของการปวด
พบว่า ตาแหน่งที่มีความรุนแรงสูงสุดสามอันดับแรก คือ หลังส่วนล่าง หลังส่วนบน และไหล่ ตามลาดับ (พีรพงษ์ จันทราเทพ
และสุนิสา ชายเกลี้ยง, 2554) และด้านสุขภาพของพนักงานเก็บขนขยะจากการปฏิบัติงาน พบว่า อาการเจ็บ ปวด เมื่อย
กล้ามเนื้อ และการถูกของมีคมบาดพบมากที่สุด(ศิริพรรณ ศิรสกุล, 2554) นอกจากนี้การเก็บขยะของเจ้าหน้าที่เหล่านี้มักจะ
สัมผัสกับขยะโดยตรงเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือยาง หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก แว่นตา
หรือรองเท้าบู๊ท เป็นต้น ดังนั้นโอกาสที่เจ้าหน้าที่เก็บขยะจะได้รับอันตรายจึงสูงมาก อันตรายที่เกิดขึ้นมีทั้งที่เป็นเรื่องเล็กน้อย
จนกระทั่งมาก อาจเกิดขึ้นโดยทันทีหรือเกิดขึ้นภายหลัง อันตรายที่เกิดขึ้นทันทีหรืออาการเฉียบพลัน ความรุนแรงตั้งแต่
เล็กน้อยจนถึงมาก เช่น เกิดการระคายเคืองที่ผิวหนัง หรือดวงตา เกิดบาดแผลจากการโดนบาดด้วยเศษแก้ว เศษโลหะ ซึ่งถ้า
หากมีเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคและไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องก็เป็นอันตรายได้ ความรุนแรงอาจมีมากถึงขั้นทาให้ตาบอดได้
ดังเช่นที่ปรากฏในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีรายงานว่าขยะที่เป็นผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดชนิดที่เป็นกรดหกรดใส่หน้าแ ละกรณี
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฆ่าเชื้อในสระว่ายน้ากระเด็นใส่หน้า ขณะที่เจ้าหน้าที่เก็บขยะกาลังทาการอัดขยะ ถ้าหากมีการทางานเป็นระยะ
เวลานานจะเกิดอันตรายที่เกิดขึ้นได้ในภายหลัง เช่น การติดเชื้อจากขยะทาให้เป็นโรคตาแดง ท้องร่วง ท้องเดิน รวมทั้งการที่
ได้รับสารพิษที่ปนเปื้ อนมากับขยะบ่อย ๆ เป็นระยะ ๆ ก็ทาให้เกิดการสะสมได้(พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535) ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่ามีการศึกษาในกลุ่มคนเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ แต่ยังไม่มีการ
ประเมินความเสี่ยงสาหรับคนเก็บขยะมูลฝอยที่ทางานในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีที่จะศึกษาถึงความเสี่ยงระหว่างการ
ทางานในแต่ละเส้นทางรวมถึงบริบทของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะแตกต่างจากการศึกษาก่อนหน้านี้
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ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ทาการศึกษาด้านการประเมินความเสี่ยงจากการทางานของ
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย เพื่อทราบระดับความเสี่ยงจากการทางานและเป็นแนวทางในการป้องกันดูแลปัญหาสุขภาพของ
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยใน เขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี
2. เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทางานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยใน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง(Cross-sectional descriptive research)
เพื่อศึกษาความเสี่ยงจากการทางานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จานวน 73 คน โดยใช้
แบบประเมินที่ผู้วิจัยตั้งขึ้นเป็นเครื่องมือในการศึกษา ระยะเวลาการดาเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือน
มกราคม 2561
วิธีการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บข้อมูลการทางานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ซึ่งมีลักษณะข้อคาถาม
เป็นแบบเลือกตอบ ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน โรคประจาตั ว
ระยะเวลาในการทางานเก็บขนขยะมูลฝอย ระยะเวลาในการพักจากการทางาน ความถี่ในการพักจากการทางาน การเดิน/ยืน
ทางานต่อเนื่อง ประวัติการได้รับอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงาน อวัยวะส่วนที่เกิดจากการบาดเจ็บ ลักษณะของอุบัติเหตุ ความ
รุนแรงของอุบัติเหตุ การสัมผัสสารเคมี การได้รับข้อมูลข่าวสารและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จานวน 16 ข้อ
2. การประเมินความเสี่ยง โดยใช้วิธี Check List ประกอบด้วย
2.1แบบตรวจประเมินความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน จานวน 34 ข้อ อ้างอิงจากการ
ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและความปลอดภัย ลักษณะคาตอบมี 2 ตัวเลือก ใช่และไม่ใช่ โดย
ครอบคลุมเนื้อหาการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน การดูแลสุขภาพเบื้องต้นและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เพื่อความปลอดภัยในการทางาน
2.2 แบบประเมินความเสี่ยง ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบ่งชี้อันตราย
การประเมินความเสี่ยงและการจัดทาแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item
Objective Congruence) มีคา่ IOC ระหว่าง 0.67-1
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยในการทางาน เพื่อจัดระดับความเสี่ยงจากการทางานโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
และค่าสถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ตัวแปรเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางาน
โรคประจาตัวของคนงาน ระยะเวลาในการทางานเก็บขนขยะ ระยะเวลาในการพักจากการทางาน ความถี่ในการพักจากการ
ทางาน การเดิน/ยืนทางานต่อเนื่อง ประวัติการได้รับอุบัติเหตุ ลักษณะของอุบัติเหตุ อวัยวะส่วนที่เกิดการบาดเจ็บ ความ
รุนแรงของอุบัติเหตุ การสัมผัสสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การได้รับข้อมูลข่าวสาร โดยการใช้การแจกแจงความถี่และ
ร้อยละ
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตัวแปรเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ในการทางาน ระยะเวลาใน
การทางานเก็บขนขยะมูลฝอย ระยะเวลาในการพักจากการทางาน ความถี่ในการพักจากการทางาน การเดิน/ยืนทางาน
ต่อเนื่อง โดยการใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพื่อนามาจัดระดับความเสี่ยง ใช้วิธีวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบ่งชี้อันตราย การประเมินความเสี่ยงและการจัดทาแผนบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2543
โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ของระดับโอกาสที่จะเกิดอันตรายคูณกับระดับความรุนแรงที่มีผลกระทบในการทางานต่อ
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย มีค่าแตกต่างกันให้เลือกระดับความเสี่ยงที่มีค่าสูงกว่าเป็นผลของการประเมินความเสี่ยงในเรื่อง
นั้น
2.1 การพิ จ ารณาโอกาสในการเกิ ดเหตุก ารณ์ต่ า ง ๆ แบ่ งออกเป็ น 4 ระดั บ โดยพิ จ ารณาได้ จ ากสถิ ติ ก ารเกิด
เ
ห
ตุ
ก
า
ร
ณ์
สิ่งที่เป็นความเสี่ยงนั้นในอดีตและพิจารณาจากมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายที่โรงงานดาเนินการอยู่ในปัจจุบันถ้าเป็น
มาตรการที่ถูกต้องและเหมาะสมโดยเป็นมาตรการที่สามารถแก้ไขปัญหาที่สาเหตุโดยตรงและมีมาตรการที่เพียงพอจึงสามารถ
พิจารณาโอกาสว่าเกิดน้อยได้ตัวอย่างการจัดระดับโอกาส
ตารางที่ 1 การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
ระดับ
รายละเอียด
1
มีโอกาสในการเกิดยาก เช่น ไม่เคยเกิดเลยในช่วงเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
2
มีโอกาสในการเกิดน้อย เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 3-6 เดือน
3
มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 1-3 เดือน
4
มีโอกาสในการเกิดสูง เช่น ความถี่ในการเกิด เกิดมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 เดือน
2.2 การพิจารณาระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลนครอุบลราชธานี สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน แบ่งออกเป็น 4 ระดับในการพิจารณาความรุนแรงจะไม่ นามาตรการ
ป้องกันและควบคุมอันตรายที่มีอยู่มาพิจารณาเพื่อลดความรุนแรงลงแต่ให้พิจารณาเหมือนไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุม
อันตรายเพื่อจะประเมินว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วจะเกิดความรุนแรงได้มาก
ตารางที่ 2 การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล
ระดับ
ความรุนแรง
รายละเอียด
1
เล็กน้อย
มีการบาดเจ็บเล็กน้อยในระดับปฐมพยาบาล
2
3

ปานกลาง
สูง

4

สูงมาก

มีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์
มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยทีร่ ุนแรง
ทุพลภาพหรือเสียชีวิต

2.3 การจัดระดับความเสี่ยงพิจารณาโดยนาผลลัพธ์ของระดับโอกาสคูณกับระดับความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อ
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี หากระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อพนักงานเก็บขนขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มีค่าแตกต่างกันให้เลือกระดับความเสี่ย งที่มีค่าสูงกว่าเป็นผลของการประเมินความเสี่ยง
ในเรื่องนั้นๆ ระดับความเสี่ยงจัดเป็น 4 ระดับ ดังที่แสดงในตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3 การจัดระดับความเสี่ยงอันตราย
ระดับความเสี่ยง
ผลลัพธ์
รายละเอียด
1
1-2
ความเสีย่ งเล็กน้อย
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
2
3
4

3-6
8-9
12-16

ความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุม
ความเสีย่ งสูง ต้องมีการดาเนินงานเพื่อลดความเสีย่ ง
ความเสีย่ งที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหยุดดาเนินการและปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ลดความ
เสี่ยงลงทันที

ผลการวิจัย

2. ข้อมูลทั่วไปการทางาน

การศึกษาข้อมูลทั่วไปในการทางานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหมดจานวน 73 คน พบว่า พนักงานเป็นเพศชายทั้งหมด โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 38-47 ปี มากที่สุด ร้อยละ 35.60 มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 76.10 มีประสบการณ์
ทางาน 11- 10 ปี มากที่สุด ร้อยละ 30.10 มีโรคประจาตัว ร้อยละ 11.00 เป็นโรคโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวานมาก
ที่สุด ร้อยละ 50.00 ระยะเวลาในการทางานเก็บขนขยะมูลฝอยเฉลี่ย 7.60 ชั่วโมง/วัน มีระยะเวลาในการพักจากการทางาน
เฉลี่ย 2.34 ชั่วโมง/วัน มีความถี่ในการพักจากการทางาน 1 ครั้ง/วัน มากที่สุด ร้อยละ 76.70 มีการเดิน/ยืนทางานต่อเนื่อง
เฉลี่ย 5.14 ชั่วโมง/วัน พนักงานเคยได้รับบาดเจ็บจากการทางานในระยะเวลา 1 เดือน ร้อยละ 57.50 ซึ่งบาดเจ็บจากการ
ทางานทางาน 1 ครั้ง มากที่สุด ร้อยละ 76.19 อวัยวะที่เคยได้รับบาดเจ็บคือบริเวณนิ้วมือมากที่สุด ร้อยละ 90.48 ลักษณะ
ของอุบัติเหตุเกิดจากวัตถุบาดมากที่สุด ร้อยละ 82.20 ความรุนแรงของอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ต้องหยุดงานมากที่สุด ร้อย
ละ 98.62 พนักงานเคยได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุจากการทางานมากที่สุด
ร้อยละ 90.40 ซึ่งมีแหล่งที่มาของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่พนักงานได้รับจากการอบรมจากเจ้าหน้าที่มากที่สุด ร้อยละ 81.82
พนักงานได้รับการสัมผัสสารเคมีในการทางานมากที่สุด ร้อยละ 50.70 พนักงานได้รับการสัมผัสสารกรด – ด่าง มากที่สุด ร้อย
ล ะ
70.27 มี อุ ป ก ร ณ์ ป้ อ ง กั น อั น ต ร า ย
ส่วนบุคคลที่ใช้ในการปฏิบัติงานมากที่สุด ร้อยละ 97.30 และชนิดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลแว่นตาป้องกันน้อยที่สุด
ร้อยละ 21.13

3. ผลการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน

แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
2.1 ผลการตรวจความปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน ด้ า นสิ่ ง คุ ก คามด้ า นกายภาพ

(n=16)
ตารางที่ 4 ผลการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านสิ่งคุกคามด้านกายภาพ (n=16)
ผลการประเมิน
ใช่
ไม่ใช่
รายการคาถาม
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
14(87.50)
2(12.52)
1. แสงสว่างในบริเวณการทางานเพียงพอและเหมาะสม
10(62.50)
6(37.50)
2. ไม่มีสิ่งกีดขวาง, ปิดบังทางเดิน
9(56.25)
7(43.75)
3. พื้นที่มีความกว้างเพียงพอในขณะทางาน
10(62.50)
6(37.50)
4. พื้นเรียบ ไม่มีหลุมหรือพื้นต่างระดับ
16(100.00)
0(0.00)
5. พื้นที่ยืนท้ายรถเก็บขนขยะมีสภาพแข็งแรง และมีที่จับ
14(87.50)
2(12.50)
6. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รดั กุมก่อนปฏิบัติงาน
16(100.00)
0(0.00)
7. รถเก็บขนขยะมูลฝอยวิ่งด้วยความเร็วที่เหมาะสม
11(68.75)
5(31.25)
8. มีการสวมใส่หมวกคลุมใบหน้า ถุงมือ ผ้าปิดจมูก
16(100.00)
0(0.00)
9. จัดวางอุปกรณ์เป็นระเบียบ

143

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายการคาถาม
10. ในบริเวณการทางานไม่ร้อนเกินไป
11. สวมรองเท้าหุ้มส้นขณะปฏิบัตงิ าน
12. สถานที่ทางานไม่มีแสงแดดมากเกินไป
13. มีจุดบริการน้าดื่มใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงาน
14. เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต้องได้รับการตรวจตราทาความสะอาด
ซ่อมแซมและบารุงรักษาให้ อยู่ในสภาพดี
15. การติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในลักษณะที่มั่นคงปลอดภัย
ต่อการปฏิบตั ิงานสามารถป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน

ผลการประเมิน
ใช่
ไม่ใช่
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
12(75.00)
4(25.00)
16(100.00)
0(0.00)
15(93.75)
1(6.25)
16(100.00)
0(0.00)
14(87.50)
2(12.50)
15(93.75)

1(6.25)

จากตารางที่ 4 การสารวจสภาพแวดล้อมในการทางาน สิ่งคุกคามด้านกายภาพ จานวน 15 ข้อ จากเขตปฏิบัติ
หน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งหมดจานวน 16 เขต พบว่า รถเก็บขนขยะมูลฝอยวิ่งด้วยความเร็วที่เหมาะสม พื้นที่ยืนท้ายรถเก็บขนขยะมีสภาพแข็งแรง
และมีที่จับ มีการจัดวางอุปกรณ์เป็นระเบียบ มีจุดบริการน้าดื่มใกล้กับสถานที่ปฏิบัติงาน และมีการสวมรองเท้าหุ้มส้นขณะ
ปฏิบัติงาน มากที่สุด ร้อยละ 100.00 รองลงมา คือสถานที่ทางานไม่มีแสงแดดมากเกินไป และการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่ อ งใช้ แ ละอุ ป กรณ์ ใ นลัก ษณะที่ มั่น คงปลอดภัย ต่อ การปฏิ บัติ งานสามารถป้อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ที่ อ าจเกิ ดขึ้ น ระหว่ างการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 93.80 และมีแสงสว่างในบริเวณการทางานเพียงพอและเหมาะสม เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ได้รับการตรวจตราทาความสะอาดซ่อมแซมและบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และพนักงานแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่รัดกุม
ก่อนปฏิบัติงาน ร้อยละ 87.50
2.2 ผลการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านสิ่งคุกคามด้านเคมี
ตารางที่ 5 ผลการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านสิ่งคุกคามด้านเคมี (n=16)
ผลการประเมิน
ใช่
ไม่ใช่
รายการคาถาม
จานวน(ร้อย
จานวน
ละ)
(ร้อยละ)
14(87.50)
2(12.50)
1. สวมถุงมือป้องกันสารเคมีขณะปฏิบัติงาน
5(31.25)
11(68.75)
2. มีฝุ่นและควันในสถานที่ทางาน
10(62.50)
6(37.50)
3. ใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นกลิน่ และสารเคมีขณะปฏิบตั ิงาน
15(93.80)
1(6.80)
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรงขณะปฏิบัติงาน
13(81.25)
3(18.75)
5. ทาความสะอาดร่างกายทุกครั้งหลังสัมผัสสารเคมี
จากตารางที่ 5 การสารวจสภาพแวดล้อมในการทางาน สิ่งคุกคามทางเคมี จานวนทั้งหมด 5 ข้อ จากเขตปฏิบัติ
หน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งหมดจานวน 16 เขต พบว่า มีการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรงขณะปฏิบัติงานมากที่สุด ร้อยละ 93.75 รองลงมา คือ
พนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยมีการสวมถุงมือป้องกันสารเคมีขณะปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 87.50 และมีการทาความสะอาด
ร่างกายทุกครั้งหลังสัมผัสสารเคมี ร้อยละ 81.25
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2.3 ผลการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านสิ่งคุกคามด้านชีวภาพ
ตารางที่ 6 ผลการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางานด้านสิ่งคุกคามด้านชีวภาพ (n=16)
ผลการประเมิน
ใช่
ไม่ใช่
รายการคาถาม
จานวน(ร้อย
จานวน
ละ)
(ร้อยละ)
1. ซักทาความสะอาดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหลังจากการ
16(100.00)
0(0.00)
ทางานทุกครั้ง
2. ใส่ถุงมือยางทุกครั้งที่สัมผัสขยะ
3. ไม่รับประทานอาหารในขณะปฏิบัติงาน

14(87.50)
12(75.00)

2(12.50)
4(25.00)

4. ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร
5. หลีกเลี่ยงการสัมผัสขยะจากโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป

16(100.00)
10(62.50)

0(0.00)
6(37.50)

6. สถานที่ทางานไม่พบสัตว์มีพิษ

10(62.50)

6(37.50)

จากตารางที่ 6 การสารวจสภาพแวดล้อมในการทางาน สิ่งคุกคามทางชีวภาพ จานวนทั้งหมด 6 ข้อ จากเขตปฏิบัติ
หน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งหมดจานวน 16 เขต พบว่า พนักงานมีการซักทาความสะอาดเสื้อผ้าและอุปกรณ์ป้ องกันอันตรายส่วนบุคคลหลังจากการ
ทางานทุกครั้ง และมีการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร มากที่สุด ร้อยละ 100.00 รองลงมา คือ มีการสวมใส่ถุงมือ
ยางทุกครั้งที่สัมผัสขยะ ร้อยละ 87.50 และไม่รับประทานอาหารในขณะปฏิบัติงาน ร้อยละ 75.00
2.4 ผลการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านสิ่งคุกคามด้านการยศาสตร์
ตารางที่ 7 ผลการตรวจความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านสิ่งคุกคามด้านการยศาสตร์ (n=16)
ผลการประเมิน
ใช่
ไม่ใช่
รายการคาถาม
จานวน
จานวน(ร้อย
(ร้อยละ)
ละ)
1. มีการบิดเอี้ยวตัวขณะทางาน
14(87.50)
2(12.50)
2. มีการทางานต่อเนื่อง
15(93.74)
1(6.25)
3. มีการยืนทางานต่อเนื่องมากกว่า 2 ชั่วโมง
13(81.25)
3(18.75)
4. มีการยกถังขยะที่มีหนักมากกว่า 25 กิโลกรัมขึ้นรถเก็บขนขยะ
16(100.00)
0(0.00)
5. มีเครื่องมือช่วยยกถังขยะ
2(12.50)
14(87.50)
6. พื้นที่ทางานไม่มีแหล่งเกิดความสั่นสะเทือน
9(56.30)
7(43.80)
7. มีการพักระหว่างทางาน
59(31.25)
11(68.75)
8. มีพื้นที่พักผ่อน
6(37.50)
10(62.50)
จากตารางที่ 7 การสารวจสภาพแวดล้อมในการทางาน สิ่งคุกคามทางการยศาสตร์ จานวนทั้งหมด 8 ข้อ จากเขต
ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งหมดจานวน 16 เขต พบว่า มีการยกถังขยะที่มีหนักมากกว่า 25 กิโลกรัมขึ้ นรถเก็บขนขยะมากที่สุด ร้อยละ 100.00
รองลงมา คือ พนักงานมีการทางานต่อเนื่อง ร้อยละ 93.80 และพนักงานมีการบิดเอี้ยวตัวขณะทางาน ร้อยละ 87.50

4. ผลการบ่งชี้อันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี Check list
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ผลการบ่ ง ชี้ อั น ตรายและการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ ว ยวิ ธี Check listจากการส ารวจความปลอดภั ย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จานวนทั้งหมด 73 คน จาก 16 เขตพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนขยะมูลฝอย ตามทะเบียน
รายชื่อ พบความเสี่ยง ดังนี้
ความเสี่ยงสูง
ผลการประเมินความเสี่ยงพบความเสี่ยงสูง จานวน 12 ความเสี่ยง จากการมีแสงสว่างในบริเวณการทางานที่
ไม่เพียงพอและเหมาะสม การมีสิ่งกีดขวาง, ปิดบังทางเดิน พื้นไม่เรียบ การมีหลุมหรือพื้นต่างระดับ การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่
ไม่รัดกุมก่อนปฏิบัติงาน การไม่สวมใส่หมวกคลุมใบหน้า ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ไม่มีการตรวจตราทาความสะอาดซ่อมแซมและ
บารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี การติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ใน
ลักษณะที่ไม่มั่นคงปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานและไม่สามารถป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน การที่มีฝุ่น
และควันในสถานที่ทางาน การพบสัตว์มีพิษในสถานที่ทางาน การบิดเอี้ยวตัวขณะทางาน การทางานต่อเนื่ อง และการยืน
ทางานต่อเนื่องมากกว่า 2 ชั่วโมง
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ผลการประเมินความเสีย่ งพบความเสีย่ งที่ยอมรับได้จานวน 13 ความเสี่ยง จากพื้นที่มีความกว้างไม่เพียงพอ
ในขณะทางาน การไม่สวมถุงมือป้องกันสารเคมีขณะปฏิบัติงาน การไม่หลีกเลีย่ งการสัมผัสสารเคมีโดยตรงขณะปฏิบัติงาน การ
ไม่ใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่น กลิน่ และสารเคมีขณะปฏิบตั ิงาน ไม่มีการทาความสะอาดร่างกายทุกครั้งหลังสัมผัสสารเคมี
การไม่สวมใส่ถุงมือยางทุกครั้งที่สมั ผัสขยะ การรับประทานอาหารในขณะปฏิบตั ิงาน การไม่หลีกเลีย่ งการสัมผัสขยะจาก
โรงพยาบาลหรือคลินิกที่ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป การยกถังขยะทีม่ ีหนักมากกว่า 25 กิโลกรัมขึ้นรถเก็บขนขยะ การไม่มี
เครื่องมือช่วยยกถังขยะ มีแหล่งเกิดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ทางาน ไม่มีการพักระหว่างทางาน และไม่มีการพักระหว่าง
ทางาน
ความเสี่ยงเล็กน้อย
ผลการประเมินความเสี่ยงพบความเสี่ยงเล็กน้อยจานวน 2 ความเสี่ยง จากพื้นที่บริเวณการทางานร้อน
เกินไป และมีแสงแดดมากเกินไปในสถานที่ทางาน
ตารางที่ 8 ผลการประเมินความเสี่ยงในการทางาน
การประเมินความเสี่ยง
ผลการทา Check list
1. แสงสว่างในบริเวณการทางานไม่เพียงพอและเหมาะสม
2. มีสิ่งกีดขวาง, ปิดบังทางเดิน
3. พื้นที่มีความกว้างไม่เพียงพอในขณะทางาน
4. พื้นไม่เรียบ มีหลุมหรือพื้นต่างระดับ
5. แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ไม่รดั กุมก่อนปฏิบัติงาน
6. ไม่มีการสวมใส่หมวกคลุมใบหน้า ถุงมือ ผ้าปิดจมูก
7. ในบริเวณการทางานร้อนเกินไป
8. สถานที่ทางานมีแสงแดดมากเกินไป
9. เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ไม่ได้รับการ
ตรวจตราทาความสะอาดซ่อมแซมและบารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพดี
10. การติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์
ในลักษณะทีไ่ ม่มั่นคงปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานและไม่

โอกาส
4
4
4
4
3
3
2
2

ความรุนแรง
2
2
1
2
3
3
1
1

ผลลัพธ์
8
8
4
8
9
9
2
2

ระดับความเสี่ยง
สูง
สูง
ยอมรับได้
สูง
สูง
สูง
เล็กน้อย
เล็กน้อย

2

4

8

สูง

2

4

8

สูง
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
สามารถป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิบัติงาน
11. ไม่มีการสวมถุงมือป้องกันสารเคมีขณะปฏิบตั ิงาน
12. ไม่มีการหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารเคมีโดยตรงขณะ
ปฏิบัติงาน
13. มีฝุ่นและควันในสถานที่ทางาน
14. ไม่มีการใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่น กลิ่นและสารเคมี
ขณะปฏิบตั ิงาน
15. ไม่ มี ก ารท าความสะอาดร่ า งกายทุ ก ครั้ งหลั งสั มผัส
สารเคมี
16. ไม่มีการสวมใส่ถุงมือยางทุกครั้งที่สัมผัสขยะ
17. มีการรับประทานอาหารในขณะปฏิบัติงาน
18. ไม่มีการหลีกเลี่ยงการสัมผัสขยะจากโรงพยาบาลหรือ
คลินิกที่ปะปนกับขยะมูลฝอยทั่วไป
19. พบสัตว์มีพิษในสถานที่ทางาน
20. มีการบิดเอี้ยวตัวขณะทางาน
21. มีการทางานต่อเนื่อง
22. มีการยืนทางานต่อเนื่องมากกว่า 2 ชั่วโมง
23. มีการยกถังขยะที่มีหนักมากกว่า 25 กิโลกรัมขึ้นรถ
เก็บขนขยะ
ผลการทา Check list
24. ไม่มีเครื่องมือช่วยยกถังขยะ
25. มีแหล่งเกิดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ทางาน
26. ไม่มีการพักระหว่างทางาน
27. ไม่มีพื้นที่พักผ่อน

2

3

6

ยอมรับได้

2

3

6

ยอมรับได้

3

3

9

สูง

2

3

6

ยอมรับได้

2

3

6

ยอมรับได้

2
2

3
3

6
6

ยอมรับได้
ยอมรับได้

2

3

6

ยอมรับได้

3
4
4
4

3
3
3
3

9
12
12
12

สูง
ยอมรับไม่ได้
ยอมรับไม่ได้
ยอมรับไม่ได้

3

3

9

สูง

การ
ประเมิน
ความ
เสี่ยง
3
3
3
3

ผลการทา
Check list
2
2
2
2

การ
ประเมิน
ความ
เสี่ยง
6
6
6
6

ผลการทา
Check list
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ยอมรับได้
ยอมรับได้

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ความเสี่ยงจากการทางานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พบ
สิ่งที่เป็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงสูง 12 ประเด็น ความเสี่ยงยอมรับได้ 13 ประเด็น ความเสี่ยงเล็กน้อย 2 ประเด็น โดย
ประเด็นที่พบความเสี่ยงสูง ได้แก่ ด้านกายภาพ พบความเสี่ยงสูง 7 ประเด็น คือ แสงสว่างในบริเวณการทางานไม่เพียงพอและ
เหมาะสม จะมีผลให้ตาทางานหนักเกินไป ทาให้เกิดอาการปวดกระบอกตา มึนศีรษะขึ้นได้ ส่งผลกระทบต่อการทางาน ทาให้
มี
ป
ร
ะ
สิ
ท
ธิ
ภ
า
พ
ลดน้อยลง รวมถึงอาจเกิดความผิดพลาดในการหยิบจับใช้สอยอุปกรณ์เครื่องมือสานักงานต่างๆ ได้ง่ายขึ้นนาไปสู่อุบัติเหตุได้
(โรงพยาบาลจะนะ, 2560) นอกจากนี้ยังพบประเด็นการมีสิ่งกีดขวาง, ปิดบังทางเดิน พื้นไม่เรียบ มีหลุมหรือพื้นต่างระดับ แต่ง
กายด้วยเสื้อผ้าที่ไม่รัดกุมก่อนปฏิบัติงาน ไม่มีการสวมใส่หมวกคลุมใบหน้า ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และการติดตั้งเครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในลักษณะที่ไม่มั่นคงปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานและไม่ได้รับการตรวจตราทาความสะอาด
ซ่อมแซมและบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการทางาน เช่น การสะดุดล้ม วัต ถุทิ่ม แทง บาด
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กระเด็นเข้าตา เป็นต้น รวมไปถึงการได้รับเชื้อโรคจากการสัมผัสขยะ พบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 1 ประเด็น คือ พื้นที่มีความ
กว้างไม่เพียงพอต่อการทางาน พบความเสี่ยงเล็กน้อย 2 ประเด็น คือ ในบริเวณทางานร้อนเกินไปและสถานที่ทางานมีแสงแดด
ม า ก เ กิ น ไ ป
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ ง จ า ก
พนักส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานในช่วงยามวิกาลถึงช่วงเช้า จึงไม่ค่อยได้รับความร้อนและแสงแดดมากนัก แต่พนักงานที่
ปฏิบัติงานในช่วงกลางวันจะได้รับสัมผัสแสงแดดและความร้อนมากกว่า เมื่อพนักงานได้รับความร้อนมากเกินไปจะทาให้
อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้น ซึ่งถ้าร่างกายไม่สามารถรักษาสมดุลความร้อนในร่างกายให้อยู่ในระดับปกติได้ อาจทาให้เป็นลม
เ
นื่
อ
ง
จ
า
ก
ค
ว
า
ม
ร้
อ
น
ในร่างกายสูง (Heat Stroke) และระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ที่สมองไม่สามารถทางานปกติ จะนาไปสู่อาการ คลื่นไส้
ตาพร่า หมดสติ ประสาทหลอน โคม่า และอาจเสียชีวิตได้ การอ่อนเพลียเนื่องจากความร้อน (Heat Exhaustion) เนื่องจาก
ระบบหมุนเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เต็มที่ ทาให้เกิดอาการอ่อนเพลีย ปวดศีรษะ เป็นลม หน้ามืด ชีพจรเต้นอ่อนลง
คลื่นไส้ อาเจียน ตัวซีด อาการผดผื่นขึ้นตามบริเวณผิวหนัง (Heat Rash) เกิดจากความผิดปกติของระบบต่อมเหงื่อทาให้ผื่น
ขึ้
น
เมื่อมีอาการคันอาจมีอาการคันอย่างรุนแรงเพราะท่อขับเหงื่ออุดตัน การขาดน้า (Dehydration) เกิดอาการกระหายน้า
ผิวหนังแห้ง น้าหนักลด อุณหภูมิสูง ทาให้ชีพจรเต้นเร็ว รู้สึกไม่สบาย (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) และจากงานวิจัย
ของ จีรนันท์ จะเกร็ง (2553) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกิดอาการและอาการแสดงจากการสัมผัสพลังงานความร้อน ในจานวนนี้
อาการที่แสดงทีพบ ได้แก่ อาการอ่อนเพลียร้อน เม็ดผด และตะคริวร้อน
ด้านเคมี พบความเสี่ยงสูง ประเด็น 1 คือ มีฝุ่นและควันในสถานที่ทางาน ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการทางานของคน
เก็บขนขยะต้องทางานกลางแจ้ง และในบริเวณถนนเป็นส่วนใหญ่ทาให้มีโอกาสในการสัมผัสฝุ่นและควันได้ตลอดเวลา ซึ่ง
มลพิษทางอากาศบนท้องถนนจราจร ฝุ่นละออง มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น หลอดลมอักเสบ เกิดหอบหืด ถุงลม
โป่งพอง และเกิดโรคระบบทางเดินหายใจเนื่องจากการติดเชื้ออันตรายจากคุณสมบัติทางเคมีและองค์ประกอบของฝุ่นละออง
การรับสัมผัสฝุ่นหยาบ ฝุ่นละเอียด และฝุ่นละเอียดขนาดเล็กมากเรื้อรังเป็นระยะเวลานานอาจก่อให้เกิดการอักเสบและระคาย
เ
คื
อ
ง
เ
รื้
อ
รั
ง
เกิดพังผืดหรือรอยแผลเป็นภายในปอดส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานของปอดลดลง(กรมควบคุมมลพิษ)
ด้านชีวภาพ พบความเสี่ยงสูง 1 ประเด็น คือ พบสัตว์มีพิษในสถานที่ทางาน แมลงและมีพิษที่พบเจอได้มีหลายชนิด
เช่น ผึ้ง ต่อ แตน ตะขาบ แมงป่อง งู เป็นต้น สาเหตุจากบริเวณการทางานเป็นบริเวณที่เก็บถังขยะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือ
แหล่งที่อยู่ของสัตว์และแมลงต่างๆ ทาให้มีโอกาสสูงในการได้รับความเสี่ยงจากสัตว์และแมลงมีพิษเหล่านี้ ซึ่งอาการหลังจาก
ถูกสัตว์มีพิษกัดต่อยของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ระยะเวลาที่เกิดอาการก็อาจช้ าหรือเร็วแตกต่างกันไป เนื่องจากมีภูมิ
ต้านทานแตกต่างกันไป คนที่มีภูมิต้านทานสูงอาจมีอาการเฉพาะที่เพียงเล็กน้อย แค่อาการบวมแดง ปวดเล็กน้อย และหายไป
ใ น เ ว ล า ไ ม่ น า น
ส่ ว น ค น ที่ มี
ภูมิต้านทานน้อย จะมีอาการแพ้มาก เช่น อาการคัน บวมแดง ขยายออกไปบริเวณข้างเคียงและเป็นอยู่ หลายวัน เช่น ถูกต่อย
บริเวณมือ อาจบวมแดงลามขึ้นไปถึงข้อมือหรือข้อศอก บางรายอาจมีอาการที่ระบบอื่นของร่างกายด้วย เช่น วิงเวียนศีรษะ
หน้ามืดตาลาย คลื่นไส้อาเจียน มีไข้สูง บางรายที่มีอาการรุนแรงมากจะมีอาการหายใจติดขัดหรือหายใจลาบาก กลืนน้าลาย
ยาก เนื่องจากลาคอบวมอักเสบ อาจหมดสติ หรือช็อกจนถึงขั้นเสียชีวิตได้(เอมอร คชเสนีม2560)
ด้านการยศาสตร์ พบความเสี่ยงสูง 3 ประเด็น คือ มีการบิดเอี้ยวตัวขณะทางาน มีการทางานต่อเนื่อง และการยืน
ทางานต่อเนื่องมากกว่า 2 ชั่วโมง พบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ประเด็น 5 คือ มีการยกถังขยะที่มีหนักมากกว่า 25 กิโลกรัมขึ้นรถ
เ
ก็
บ
ขนขยะ ไม่มีเครื่องมือช่วยยกถังขยะ มีแหล่งเกิดความสั่นสะเทือนในพื้นที่ทางาน ไม่มีการพักระหว่างทางาน และไม่มีพื้นที่
พักผ่อน ซึ่งเกิดจากลักษณะการทางาน ลักษณะงานที่ทาด้วยท่าทางอิริยาบถที่ฝืนธรรมชาติ ได้แก่ การทางานที่ต้องมีการบิด
โ
ค้
ง
ง
อ
ของข้อมือ งอแขน การงอศอก การจับ งานที่ต้องก้มศีรษะ ก้มหลัง บิดเอี้ยวตัว เอื้อมหรือยกสิ่งของขึ้นสุดแขน การปฏิบัติงาน
ในลักษณะนี้จะทาให้เกิดอาการเมื่อยล้า ปวดข้อ ปวดหลัง ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากการทางานผิดหลัก
การยศาสตร์ เช่น การยกของหนัก ซึ่งท่าทางการยกของหนักซึ่งโดยทั่วไปมักจะก้มหลังยก ซึ่งถือเป็นวิธีที่ผิด วิธที ี่ถูกต้องควรจะ
ใช้การย่อตัวแทน เพราะการก้มหลังนั้นจะส่งผลเสียต่อกระดูกสันหลังเป็นต้นเหตุของอาการปวดหลัง (กรมสวัสดิการคุมครอง
แรงงาน) และจากงานวิจัยของศิริพรรณ ศิรสกุล(2554) พบว่า พนักงานเก็บขนขยะส่วนใหญ่มีโรคประจาตัว และเมื่อพิจารณา
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
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ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน พบว่า อาการเจ็บ ปวด เมื่อยกล้ามเนื้อ อาการถูกของมีคมบาดพบมากที่สุด รวมถึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนริศรา เลิศพรสวรรค์และคณะ(2560) ที่พบว่า ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดล้อมการทางานที่สาคัญของ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ปัจจัยด้านการยศาสตร์ เช่น การก้มลาตัว การบิดเอี้ยวลาตัว และท่าทางซ้าๆ
สรุปผลการวิจัย
ความเสี่ยงจากการทางานของพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี อยู่ ในระดับเสี่ยงสูง 12
ประเด็น ความเสี่ยงยอมรับได้ 13 ประเด็น ความเสี่ยงเล็กน้อย 2 ประเด็น โดยประเด็นที่พบความเสี่ยงสูงแยกตามรายด้าน
ได้แก่ ด้านกายภาพ เช่น แสงสว่างในบริเวณการทางานไม่เพียงพอ มีสิ่งกีดขวางปิดบังทางเดิน พื้นไม่เรียบ มีหลุมหรือพื้นต่าง
ร
ะ
ดั
บ
สวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดกุมก่อนปฏิบัติงาน เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ไม่ได้รับการตรวจตราทาความสะอาด
ซ่อมแซมและบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี และการติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในลักษณะที่ไม่มั่นคง
ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานและไม่สามารถป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ด้านเคมี พบความเสี่ยงสูง
ในเรื่องฝุ่นและควันในสถานที่ทางาน ด้านชีวภาพ พบความเสี่ยงสูง เรื่องของอันตรายจากสัตว์มีพิษในสถานที่ทางาน และด้าน
การยศาสตร์ พบความเสี่ยงสูง เรื่องการบิดเอี้ยวตัวขณะทางาน และมีการยืนทางานต่อเนื่องมากกว่า 2 ชั่วโมง
จากผลการประเมินความเสี่ยง ทางผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายในการทางานของ
ค
น
เก็บขนขยะ โดยสรุป ดังนี้
1. จัดให้มีไฟส่องสว่างบนรถเก็บขนขยะมูลฝอยและมีการดูแลระบบไฟส่องสว่างอย่างสม่าเสมอ
2. จัดให้มีการพักระหว่างการทางาน
3. ควรมีป้ายสัญลักษณ์แจ้งและมีไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน
4. มีการตรวจการแต่งกายของพนักงานก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง
5. มีการตรวจสุขภาพประจาปีให้กับพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยทั่วไปและพนักงานชั่วคราว
6. พนักงานควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกคลุมใบหน้า ถุงมือ ผ้าปิดจมูก รองเท้าบู๊ท เป็นต้น
7. การตรวจสอบซ่อมแซมและบารุงรักษาและทาความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เป็นประจาทุกวัน ให้อยู่
ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
8. จัดให้มีการอบรมด้านการยศาสตร์สาหรับท่าทางการทางานที่ถูกต้องและเหมาะสม
กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ฝ่ายบริหาร
สาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุบลราชธานี และพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร
อุ บ ลราชธานี ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และให้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี และขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกท่าน ที่ได้ให้คาแนะนาตลอดระยะเวลาในการทาวิจัย ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ พื้นที่บ้านตาติด ตาบลโนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 64 คน โดยใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม านโดยทดสอบ
หาความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ โดยใช้การทดสอบ
ฟิชเชอร์ (Fisher’s Exact Test)
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ส่วนใหญ่มีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช มีปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 85.70 มีความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับน้อย
คิดเป็นร้อยละ 70.00 และผลความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
พบว่า อายุและระยะเวลาในการประกอบอาชีพมีความสั มพันธ์กับผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05) ผลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชและข้อมูลความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value < .05)
คาสาคัญ : ผลกระทบต่อสุขภาพ สารเคมีกาจัดศัตรูพืช เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้

Relationship between Pesticides Uses and Health among Flower Gardens
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Abstract
This survey study was aimed to examine the health effects from pesticides uses among flower
gardens. Bann Tatid area, Nonpueng subdistrict, Warinchamrab district, Ubonratchathani province.
The
subjects were the 64 persons. Using interview and data were statistically analyzed by using statistic package
program using descriptive statistic and inferential statistics were to Fisher’s Exact Test investigate the
relationship between health effects and pesticides uses among flower gardens.
The results showed that subjects of this study were pesticides uses and exposer factors at slightly
level (87.50%). Risk of pesticide uses at slightly level (70.00%). For relationship between general information
of subjects and health effects from pesticides uses, it was found that age and occupational duration
significant difference at .05 level (p-value < .05). For relationship between pesticides uses and exposer
factors, it was found that significant difference at .05 level (p-value < .05).
Keywords :

1. บทนา
ในปัจจุบันได้มีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเป็นจานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเกษตรกรพืชไร่หรือพืชสวน เนื่องจากเป็น
การช่วยเพิ่มผลผลิต และช่วยลดความเสียหายของพืชจากศัตรูพืชต่าง ๆ การใช้สารเคมีกาจัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกร
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นิยมใช้กันมาก จึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการตกค้างในร่างกายมนุษย์ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม สารเคมีกาจัดศัตรูพืชนอกจาก
จะเป็นพิษต่อศัตรูของพืชแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ โดยเฉพาะสุขภาพอนามัยของมนุษย์ [1]
เกษตรกรอาจได้รับอันตรายจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง คือ ทางปาก อาจเกิดขึ้นจากการทางานที่
ไม่ปลอดภัย เช่น การดูดหรือเป่าหัวฉีดพ่น ฯลฯ ทางการหายใจ อาจอยู่ในรูปฝุ่นผง หรือละอองของสารละลาย (สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชที่ผสมกับน้าหรือน้ายาอื่น ๆ) และทางผิวหนังเป็นทางที่สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้มากที่สุด โดยจะซึมผ่านโดยการสัมผัส
สารเคมีในขณะผสม ขณะฉีดพ่น หรือขณะล้างอุปกรณ์ ละอองสารเคมีเหล่านี้จะสัมผัสผิวหนังและซึมเข้าสู่ร่างกาย [2] ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรทั้งในระยะสั้น เช่น การระเคืองตา ปวดศีรษะ เป็นต้น และเรื้อรัง เช่น มะเร็ง หอบหืด
เป็นต้น [3] นอกจากนี้การใช้สารเคมีทางการเกษตร ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทาให้มีผลต่อการส่งออกผลิตผล
ทางการเกษตรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลกระทบต่อน้า ดิน และอากาศ [4]
บ้านตาติด ตาบลโนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีการปลูกดอกไม้โดยใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชด้วย
วิธีการฉีดพ่น ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว สารเคมีสามารถเข้าสู่ร่างกาย ได้ 2 ทาง คือ การหายใจ และการสัมผัสผิวหนัง เกษตรกรบาง
กลุ่มไม่มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล และบางกลุ่มมีการสวมใส่อุปกรณ์ไม่ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ชนิดของสารเคมี รวมทั้งมีการใช้งานสารเคมีอย่างผิดวิธี จึงส่งผลให้ร่างกายได้รับสารเคมีกาจัดศัตรูพืชและเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของเกษตรกร
เกษตรกรบางรายมีการนาสารเคมีเหล่านี้ ไปใช้เกินความจาเป็น และขาดความระมัดระวังเป็นเหตุให้เกิดการตกค้าง ซึ่ง
เป็นอันตรายต่อผู้อุปโภค บริโภค และต่อเกษตรกรเอง [4] การดูแลสุขภาพของเกษตรกรทั้งก่อนและหลังการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืชจึงเป็นสิ่งสาคัญ ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกับพฤติกรรม
การใช้งานที่ไม่ถูกต้องและเหมาะสมในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ บ้านตาติด ตาบลโนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการเสนอแนะแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืช
2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดาเนินงานวิจัย
2.1 รูปแบบการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมี
กาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้พื้นที่บ้านตาติด ตาบลโนนผึ้ง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
2.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บ้ า นต า ติ ด ตา บ ล โ นนผึ้ ง อาเ ภ อวา ริ นชา ร า บ จังหวัด
อุบลราชธานี
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรทั้งหมดของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ จานวน 80 คน โดยทาการเก็บตัวอย่างประชากร
ร้อยละ 30 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 64 คน
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ปรั บ ปรุ ง จากสมศั ก ดิ์ อิ น ทมาต (2550) [5] และสิ ริ ภั ณ ฑ์ กั ญ ญา เรื อ งไชย, ยรรยง อิ น ทร์ ม่ ว ง (2552) [1]
ประกอบด้วย 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ส่วนที่ 4 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
2.4 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
รวบรวมข้ อ มู ล แบบสั ม ภาษณ์ ทั้ ง หมด และท าการตรวจความถู ก ต้ อ งก่ อ นท าการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS Version 13
2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)
ใช้การแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมูลทั่วไปของประชากร
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proccedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ และผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูก
ดอกไม้โดยใช้ฟิชเชอร์ (Fisher’s Exact Test)
3. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคลของเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ (n = 64)
ปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน (คน)
เพศ
ชาย
27
หญิง
37
อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี
24
มากกว่า 45 ปี
40
(ค่าเฉลี่ย = 45.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 12.19
ค่าสูงสุด = 71 ค่าต่าสุด = 24)
สถานภาพสมรส
โสด
3
สมรส
61
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
35
สูงกว่าประถมศึกษา
29
รายได้ครอบครัวต่อปี
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท
38
มากกว่า 100,000 บาท
26
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพปลูกดอกไม้
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 7 ปี
49
มากกว่า 7 ปี
15
(ค่าเฉลี่ย = 7.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 5.30
ค่าสูงสุด = 20 ค่าต่าสุด = 1)

ร้อยละ
42.18
57.82
37.50
62.50

4.70
95.30
54.70
45.30
59.40
40.60
76.60
23.40

ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้
(n = 64)
ปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. มีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ใช้
63
98.40
ไม่ใช้
1
1.60
2. ปัจจัยเสี่ยงในการรับสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย
2.1 มีโรคประจาตัวหรือไม่
มี
17
26.60
ไม่มี
47
73.40
2.2 มีการพักผ่อนที่เพียงพอ
เพียงพอ (8 ชั่วโมง/วัน)
85.90
55
ไม่เพียงพอ (ต่ากว่า 8 ชั่วโมง/วัน)
14.10
9
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ปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
2.3 ที่พักของท่านตั้งอยู่
ในบริเวณสวนดอกไม้
นอกบริเวณสวนดอกไม้
3. ระยะเวลาในการได้รับสัมผัสสาร
3.1 ระยะเวลาในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
1 - 3 ครั้ง/สัปดาห์
4 - 6 ครั้ง/สัปดาห์
มากกว่า 6 ครั้ง/สัปดาห์
3.2 ระยะห่างในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
1 - 3 วัน
4 - 6 วัน
ทุกวัน
4. พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
4.1 มีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
มี
ไม่มี
4.2 สวมใส่หน้ากากอนามัย
ใช่
ไม่ใช่
4.3 สวมใส่หน้ากากอนามัย
ชนิดผ้าธรรมดา
ชนิดไส้กรองสารเคมี
ชนิดอื่นๆ
4.4 มีการสวมใส่ถุงมือ
ใช่
ไม่ใช่
4.5 มีการสวมใส่ถุงมือ
ถุงมือผ้า
ถุงมือยาง
4.6 มีการสวมใส่รองเท้าขณะใช้สารเคมี
ใช่
ไม่ใช่
4.7 สวมใส่รองเท้า
รองเท้าผ้าใบ
รองเท้าบูท
4.8 มีการสวมใส่เสื้อแขนยาว
ใช่
ไม่ใช่
4.9 มีการสวมใส่กางเกงขายาว
ใช่
ไม่ใช่
4.10 มีการสวมใส่แว่นตาชนิดป้องกันสารเคมี
ใช่
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จานวน (คน)

ร้อยละ

50
14

78.10
21.90

35
24
5

54.70
37.50
7.80

45
17
2

70.30
26.60
3.10

60
4

93.80
6.20

54
6

90.60
9.40

54
3
1

93.10
5.20
1.70

54
10

84.40
15.60

13
41

24.10
75.90

61
3

95.30
4.70

2
59

3.30
96.70

61
3

95.30
4.70

63
1

98.40
1.60

2

3.10

ปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ไม่ใช่
น้อย (0 – 21คะแนน)
สูง (44 - 64คะแนน)

จานวน (คน)
62
55

ร้อยละ
96.90
85.70

9

14.30

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
ผู้ปลูกดอกไม้ (n = 64)
ข้อมูลความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
1. สภาพแวดล้อมในการทางาน
1.1 ทางานในบริเวณที่มีฝุ่นหรือสารเคมีฟุ้งกระจาย
1.2 ทางานในบริเวณที่มีควันจากการเผาไหม้
1.3 ทางานในบริเวณที่มีอากาศร้อน
1.4 ทางานในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก
1.5 งานที่ทาต้องมีการยืนหรือเดินเป็นเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมงขึ้นไป
1.6 ทางานในแต่ละวันมากกว่า 8 ชั่วโมง
1.7 งานที่ทามีเวลาหยุดพักในแต่ละวันน้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1.8 ได้รับกลิ่นเหม็นจากสารเคมีรบกวนในเวลาทางาน
1.9 เด็กวิ่งเล่นรบกวนในขณะทางาน
1.10 มีการวางสิ่งของ เช่น ถังน้า บัวรดน้า กีดขวางทางเดิน
2. การกระทาที่ไม่ปลอดภัย
2.1 จัดเก็บสารเคมีในที่ไม่ปลอดภัย เช่น ใกล้กับบริเวณห้องนอน ห้องครัว เป็นต้น
2.2 ไม่มีการล้างภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้วก่อนนาไปกาจัด
2.3 ทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้หมดแล้วรวมกับขยะทั่วไป
2.4 ไม่มีการตรวจสอบรอยรั่วของภาชนะบรรจุสารฉีดพ่น
2.5 ไม่มีการติดฉลากรายละเอียดว่าคือสารอะไรมีวิธีใช้อย่างไรเมื่อมีการแบ่งหรือ
บรรจุสารเคมีใส่ในภาชนะบรรจุอนื่
2.6 เริ่มทางานทันทีหลังจากมีการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
2.6 เริ่มทางานทันทีหลังจากมีการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
2.8 ท่านใช้มือเปล่าในการผสมสารเคมีกาจัดศัตรูพืช
2.9 หยุดพักสูบบุหรี่ ดื่มน้า หรือรับประทานอาหารในระหว่างการทางาน
2.10 ดื่มสุราหลังเลิกงานตอนเย็น
3. สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
3.1 บริเวณจัดเก็บสารเคมีกาจัดศัตรูพืชมีอุปกรณ์อื่นอยู่ร่วมด้วย
3.2 ไม่มีพื้นที่จัดเก็บสารเคมีกาจัดศัตรูพืชตามการใช้งาน
3.3 บริเวณจัดเก็บสารเคมีกาจัดศัตรูพืชสกปรก
3.4 บริเวณสวนดอกไม้เป็นหลุม ทาให้สะดุดล้ม
3.5 บรรยากาศบริเวณสวนดอกไม้มีความร้อน อบอ้าว ทาให้เกิดความเครียด
3.6 มีเสียงดังรบกวนจากบริเวณรอบ ๆ สวนดอกไม้
3.7 เครื่องฉีดพ่นสารเคมีกาจัดศัตรูพืชชารุด
3.8 บริเวณสวนดอกไม้มีวัชพืช เช่น หญ้า
3.9 ตัวถังฉีดพ่นไม่มีฝาปิด
3.10 สายยางที่ต่อกับท่อฉีดพ่นมีการชารุด
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X̅

S.D.

แปลผล

2.63
3.39
1.88
3.02
2.44
2.95
2.81
2.78
2.78
2.78

0.78
0.65
0.91
1.21
0.99
1.09
1.12
0.93
0.93
0.93

น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย

3.58

0.81

น้อย

2.83
3.02
3.16
3.59

1.27
1.21
1.11
0.84

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

3.45
3.45
3.77
3.77
3.86

0.87
0.87
0.66
0.90
0.90

น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

3.61
3.31
3.50
3.30
2.06
3.50
3.41
1.78
3.23
3.55

0.70
1.03
0.73
0.86
0.99
0.69
0.58
0.76
1.12
0.64

น้อย
ปานกลาง
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
ปานกลาง
น้อย
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รวม

3.06

ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของระดับความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (n = 64)
ความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
จานวน (คน)
45
น้อย (x̅ = 0 – 1)
19
ปานกลาง (x̅ = 1 – 2)

0.90
ร้อยละ
70.00
30.00

ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (n = 64)
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. มีอาการวิงเวียนศีรษะ
ใช่
26
40.60
ไม่ใช่
38
59.40
2. มีความรูส้ ึกหายใจลาบาก
ใช่
6
9.40
ไม่ใช่
58
90.60
3. มีอาการมือสั่น
ใช่
3
4.70
ไม่ใช่
61
95.30
4. มีอาการเดินเซ
ใช่
2
3.10
ไม่ใช่
62
96.90
5. มีความรู้สึกกล้ามเนื้ออ่อนล้าหยิบจับของไม่สะดวก
ใช่
8
12.50
ไม่ใช่
56
87.50
6. มีอาการเป็นตะคริวบ่อยครั้ง
ใช่
6
9.40
ไม่ใช่
58
90.60
7. มีอาการเหงื่อออกมากกว่าปกติ
ใช่
13
20.30
ไม่ใช่
51
79.70
8. มีอาการสายตาพร่ามัวมองภาพไม่ค่อยชัดเจน
ใช่
7
10.90
ไม่ใช่
57
89.10
9. มีอาการอาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุ
ใช่
2
3.10
ไม่ใช่
62
96.90
10. มีอาการหน้ามืดบ่อยครั้งจนถึงขั้นหมดสติ
ใช่
2
3.10
ไม่ใช่
62
96.90
11. มีน้าลายมากกว่าปกติ
ใช่
1
1.60
ไม่ใช่
63
98.40
12. มีอาการชักโดยไม่ทราบสาเหตุ
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น้อย
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ไม่ใช่
13. มีอาการสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุ
ใช่
ไม่ใช่
14. มีอาการกระสับกระส่ายโดยไม่ทราบสาเหตุ
ใช่
ไม่ใช่
15. มีอาการกล้ามเนื้อกระตุกโดยไม่ทราบสาเหตุใช่หรือไม่
ใช่
ไม่ใช่
16. มีผื่นขึ้นตามผิวหนังโดยไม่ทราบสาเหตุ
ใช่
ไม่ใช่
17. มีอาการแน่นหน้าอก
ใช่
ไม่ใช่
18. มีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
ใช่
ไม่ใช่
19. มีอาการท้องร่วงโดยไม่ทราบสาเหตุ
ใช่
ไม่ใช่
20. มีอาการปวดท้องโดยไม่ทราบสาเหตุ
ใช่
ไม่ใช่

จานวน (คน)
64

ร้อยละ
100.00

1
63

1.60
98.40

2
62

3.10
96.90

4
60

6.30
93.80

18
46

28.10
71.90

6
58

9.40
90.60

10
22

31.20
68.80

8
56

12.50
87.50

3
61

4.70
95.30

ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากข้อมูลการเจ็บป่วยจากการใช้สารเคมีกาจัด
ศัตรูพืช (n = 64)
ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
จานวน (คน)
ร้อยละ
น้อย (0 – 21 คะแนน)
61
95.30
มาก (44 – 64 คะแนน)
3
4.70
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ตารางที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ปัจจัยส่วนบุคคล
df
X̅
น้อย
มาก
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
อายุ
7.11
3
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 45 ปี
24 (37.50)
0
มากกว่า 45 ปี
30 (46.90)
10 (15.60)
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ
38.71
3
น้อยกว่า 7 ปี
49 (79.60)
0
มากกว่า 7 ปี
5 (7.80)
10 (15.6)
หมายเหตุ : * = p-value < .05

p-value

.006*
.001*

ตารางที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกับผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ระดับปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและการ
df
p-value
มาก
X̅
ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
น้อย
จานวน (ร้อย
จานวน (ร้อยละ)
ละ)
น้อย

54 (84.40)

สูง

3 (4.70)

0

42.44

3

.001

7 (10.90)

หมายเหตุ : * = p-value < .05
ตารางที่ 10 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งข้ อ มู ล ความเสี่ ย งจากการใช้ ส ารเคมี กาจั ด ศั ต รู พื ช กั บ ผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ระดับความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี
df
p-value
มาก
X̅
กาจัดศัตรูพืช
น้อย
จานวน (ร้อย
จานวน (ร้อยละ)
ละ)
น้อย
46 (71.90)
0
20.08
3
.001
สูง
11 (17.20)
7 (10.90)
หมายเหตุ : * = p-value < .05
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4. สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ จานวนทั้งหมด 64 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์
4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า เกษตรกรผู้ ป ลู ก ดอกไม้ ส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.82 เป็ น เพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 42.18 ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 45 ปี มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 95.30 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
คิดเป็นร้อยละ 54.70 มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 59.40 มีระยะเวลาในการประกอบอาชีพ
ปลูกดอกไม้เฉลี่ยไม่เกิน 7 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.60 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของฤชุอร วรรณะ และวรัญญู แก้วดวงตา (2557)
[6] ได้ทาการศึกษาพฤติกรรมการใช้สารกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมะลิ กลุ่มผู้ปลูกดอกมะลิ บ้านทุ่งนาเรา ตาบลเกิ้ง อาเภอ
เมื อ ง จั ง หวั ด มหาสารคาม ผลการศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ป ลู ก มะลิ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 70.00 อายุ เ ฉลี่ ย 47 ปี
มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 76.70 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 56.70 มีรายได้จากการปลูกไม้ดอก
เฉลี่ย 71,235 บาทต่อปี มีประสบการณ์การปลูกมะลิเฉลี่ย 11 ปี
4.2 ปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
จากผลการศึ ก ษา ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บการสัม ผัสและการใช้ สารเคมี ก าจั ดศั ตรู พื ช พบว่ า เกษตรกรผู้ป ลูก ดอกไม้ส่ว นใหญ่
มีปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 85.70 และมีปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัส
และการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง คิด เป็นร้อยละ 14.30 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุนิสา ชายเกลี้ยง และ
สายชล แปรงกระโทก (2556) [7] ได้ทาการศึกษาการประเมินทางชีวภาพด้านความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมีกาจัดศัตรูพืชในกลุม่
เกษตรกรผู้ทานา: กรณีศึกษาตาบลแก้งสนามนาง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชศรีมา ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกร
มีปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับน้อ ย คิดเป็นร้อยละ 30.90 และอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อย
ละ 27.30
4.3 ความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
จากผลการศึกษา ข้อมูลความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงจาก
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ใ นระดับน้ อย คิ ดเป็นร้อยละ 70.00 (x̅ = 3.06, S.D. = 0.90) ซึ่งสอดคล้องกับการศึก ษาของ
พิมพ์ลดา ภิรมย์จิตร และสุชาดา ลี้หลีกภัย (2557) [8] ได้ทาการศึกษาความรู้ และพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของ
เกษตรกรบ้านนาเหล่า อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีความเสี่ยงจากการ
ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.60 (x̅ = 100.90, S.D. = 11.37)
4.4 ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
จากผลการศึกษา ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ส่วนใหญ่ได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 95.30 และได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 4.70 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ A.V.F Ngowi และคณะ (2007) [9]
ได้ทาการศึกษาการปฏิบัติตน การรับรู้ ค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกผัก
รายย่อยในภาคเหนือของประเทศแทนซาเนีย ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกผักในภาคเหนือของประเทศแทนซาเนีย ได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช คิดเป็นร้อยละ 68.00
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ผลการศึกษา พบว่า เพศไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้ ส า ร เ ค มี ก า จั ด ศั ต รู พ ื ช อย่ า งมี น ั ย ส า คั ญ ทา งส ถิ ต ิ (p–value = .418)
ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของวิมลรัตน์ กุดทิง และมานพ คณะโต (2557) [10] ได้ทาการศึกษาความรู้ พฤติกรรม และผลกระทบ
ด้านสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสุขสาราญ ตาบลนาด่าน
อาเภอสุวรรณคู จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า เพศกับผลกระทบด้านสุขภาพของเ กษต ร กร มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี นั ย สาคั ญ
ทางสถิ ติ (p-value < .05)
อายุมีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้ส ารเคมี กาจั ด ศั ต รู พื ช อย่ า งมี นั ย สาคั ญ ทางสถิ ติ (p–value =
.006) ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของพันธ์เทพ เพชรผึ้ง (2558) [11] ได้ทาการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้พาราควอต
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และแนวทางจัดการความเสี่ยง กรณีศึกษา ตาบลปงสนุก อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลการศึกษา พบว่า อายุไม่มีผลต่อการเกิด
ผลกระทบทางสุขภาพ (p-value = .371)
ระดั บ การศึก ษาไม่ มีความสัมพั น ธ์ กับ ผลกระทบต่อ สุขภาพจากการใช้ สารเคมีก าจัด ศัต รูพื ชอย่ างมีนั ยส าคั ญทางสถิติ
(p–value = .462) และรายได้ต่อปีกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p–value
= .220) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิมลรัตน์ กุดทิง และมานพ คณะโต (2557) [10] ได้ทาการศึกษาความรู้ พฤติกรรม และ
ผลกระทบด้านสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้สารเคมีกาจัด ศัตรูพืช ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลสุขสาราญ
ตาบลนาด่าน อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า การศึกษาและรายได้กับผลกระทบด้านสุขภาพของเกษตรกรผู้ใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value > .05)
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพ ปลูกดอกไม้มีค วามสัม พัน ธ์กั บผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการใช้ส ารเคมี กาจัดศั ต รู พื ช
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p–value = .001) ซึ่งแตกต่างกับการศึกษาของทองพูล แก้วกา (2557) [12] ได้ทาการศึกษาความเสี่ยง
ในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตาบลวังทอง อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู ผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (p-value > .05)
4.6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและ การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกับผลกระทบต่อสุขภาพจาก
การใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
จากผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกับผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช พบว่า ปัจจัยเกี่ยวกับการสัมผัสและการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่ อ
สุ ข ภ า พ อ ย่ า ง มี น ั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ต ิ (p–value = .001) ซึ่ ง แตกต่ า งกั บ การศึ ก ษาของทองพู ล แก้ ว กา (2557) [12]
ได้ทาการศึกษาความเสี่ยงในการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ตาบลวังทอง อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า
ปัจจัยที่ศึกษากับระดับการสัมผัสและการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรไม่พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติกับระดับการสัมผัสและการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช (p-value > .05)
4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช
จากผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืช พบว่า ข้อมูลความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชมีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้
สารเคมีกาจัดศัตรูพืชอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p–value = .001)ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของสิริภัณฑ์กัญญา เรืองไชย
และยรรยง อินทร์ม่วง (2552) [1] ได้ทาการศึกษาผลกระทบจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ
ในตาบลห้วยหลัว อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า ความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของเกษตรกร (p-value < .05)
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
- เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้ควรมีบริเวณจัดเก็บสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ควรจัดเก็บสารเคมีกาจัดศัตรูพืชให้เป็นระเบียบ และ
เมื่อเกิดอุปกรณ์ชารุดเสียหายให้หยุดพ่นทันที
- เกษตรกรผู้ ป ลู ก ดอกไม้ ค วรมี ก ารสวมใส่ อุ ป กรณ์ คุ้ ม ครองความปลอดภั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ แว่ น ตานิ ร ภั ย
ถุงมือยาง และหน้ากากอนามัยชนิดไส้กรองสารเคมี
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บทคัดย่อ
การศึกษาการตรวจวัดและประเมินเสียงรบกวนจากโรงสีข้าวชุมชนบ้านบาก ตาบลสระสมิง อาเภอวารินชาราบ
จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดเสียงรบกวนจากโรงสีข้าวชุมชนในพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านบาก ตาบลสระสมิง
อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการการสารวจพื้นที่พบว่ามีโรงสีข้าว 2 โรงทาการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 6 จุด โดย
โรงสีข้าวโรงที่ 1 เก็บตัวอย่างทั้งหมด 5 จุด แต่ละจุดมีระยะห่างจากแหล่งกาเนิดที่แตกต่างกัน ได้แก่ 10 เมตร 20 เมตร 30 เมตร
40 เมตร และ 50 เมตร ตามลาดับ และโรงสีข้าวโรงที่ 2 อยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านบาก ตาบลสระสมิง อาเภอวารินชาราบ จังหวัด
อุบลราชธานี จึงทาการเก็บตัวอย่าง 1 จุด ที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด 70 เมตร เก็บตัวอย่างในเวลา 9.00 น. – 16.00 น.
เก็บตัวอย่างช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559 ทาการเก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องวัดเสียง Sound Level Meter
ผลจากการศึกษาพบว่าโรงสีข้าวโรงที่ 1 ในจุดที่ 1 ระยะห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง 10 เมตร ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้คือ ระดับเสียง
สูงสุดเท่ากับ 28.0 dB (A) ระดับเสียงต่าสุดเท่ากับ21.5 dB (A) ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้จุดที่ 2 ระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ18.4 dB
(A) ระดับเสียงต่าสุดเท่ากับ 16.0 dB (A) ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้จุดที่ 3 ระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 17.4 dB (A) ระดับเสียงต่าสุด
เท่ากับ 6.9 dB (A) ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ จุดที่ 4 ระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 10.7 dB (A) ระดับเสียงต่าสุดเท่ากับ 2.1 dB (A)
และระดับเสียง ที่ตรวจวัดได้จุดที่ 5 ระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 7.0 dB (A) ระดับเสียงต่าสุดเท่ากับ 5.0 dB (A) และโรงสีข้าวที่ 2
ระยะห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง 70 เมตร มีระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 23.5 dB (A) ระดับเสียงต่าสุด เท่ากับ 6.3 dB (A) ระดับที่
ตรวจวัดได้ทั้ง 2 โรงสีข้าวมีระดับเสียงที่เกิน 10 dB (A) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ.2550
เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ระดับเสียงส่วนใหญ่เกินค่ามาตรฐานที่กาหนดไว้สาหรับจุดที่ตรวจวัดเสียงเกินมาตรฐานเนื่อ งจาก
ระยะห่างอยู่ใกล้กับแหล่งกาเนิดและไม่มีสิ่งกีดขวางขวางทางเดินของเสียงทาให้ความเข้มเสียงในบรรยากาศสูงกว่าในจุด ที่มี
สิ่งกีดขวางและในกระบวนการของเครื่องจักรในโรงสีข้าวขั้นตอนที่ทาให้เกิดเสียงจะมาจากขั้นตอนการกะเทาะเปลือกและ
เป่าลมแกลบออกจากเมล็ดข้าว ที่ทาให้เกิดเสียงดังและยังมีสาเหตุมาจากการที่เครื่องจักรขาดการบารุงรักษาเครื่องที่ไม่เคย
มีการบารุงรักษาเลยทาให้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรลดลงจึงทาให้เสื่อมสภาพของเครื่องจักรและสภาพของโรงสีข้าวสร้างจากไม้
ไม่มีวัสดุดูดซับเสียงจึงทาให้เสียงกระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่สามารถลดระดับความเข้มเสียงลงได้
คาสาคัญ : มลพิษทางเสียง โรงสีข้าวชุมชน เสียงรบกวน
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Abstract
The study of the measurement and evaluation of noise pollution from rice- mills. In the case study:
Banbak, SaSaming, Ubon Ratchathani with the objective to noise measurement from rice- mills. The survey
found two area and taking a sample that for six sampling stations. The first rice mill located in the community
had 5 sampling stations and the second sampling location located near a school (sensitive area) had 1 sampling
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station. The first rice mill located in the community had 5 sampling stations with a distance of 10, 20, 30, 40
and 50 meters from the rice mill. The second sampling location located near a school (sensitive area) had 1
sampling station with a distance of 70 meters from the rice mill. The Sound Level Meter was used to
measurement of noise at 9.00-16.00 on August to September 2016. The result of the first rice mill showed that
the maximum of noise level was 2 8 . 0 dB ( A) and the minimum was 2 1 . 5 dB ( A) at sampling point with a
distance of 10 meters from the rice mill. The sampling point with a distance of 20 meters from the rice mill
the maximum of noise level was 18.4 dB (A) and the minimum was 16.0 dB (A). The sampling point with a
distance of 30 meters from the rice mill the maximum of noise level was 17. 4 dB ( A) and the minimum was
6.9 dB (A). The sampling point with a distance of 40 meters from the rice mill the maximum of noise level was
10.7 dB (A) and the minimum was 2.1 dB (A). The sampling point with a distance of 50 meters from the rice
mill the maximum of noise level was 7.0 dB (A) and the minimum was 5.0 dB (A). The result of the second rice
mill showed that the maximum of noise level was 23.5 dB (A) and the minimum was 6.3 dB (A) collected from
a station located in the school with a distance of 70 meters from the rice mill. It could be concluded that
noise level exceed 1 0 dB ( A) standard criteria of nosie level. The results showed that all factors affect the
research defined for difference distance of source and there is no barrier of noise make that sound intensity in
the air and process of taking and blowing chaff from grain make that deteriorate of equipment. The structure
of the rice-mill’s wood siding without sound absorption materials. The sound dispersion into the environment.
Keywords : Noise pollution, Rice mill, Noise level
บทนา
ข้ า วถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง จ าเป็ น ต่ อ ประชากรในประเทศไทยมากและสิ่ ง ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ในกระบวนการผลิ ต ข้ า ว คื อ
การนาข้าวเปลือกไปขัดให้ได้เป็นข้าวสาร อุตสาหกรรมแปรรูปเมล็ดข้าวเปลือก (โรงสีข้าว) ถือเป็นธุรกิจที่มีความจาเป็นอย่างมาก
ต่อประเทศไทย เนื่องจากข้าวถือเป็นสินค้าทางการเกษตรที่มียอดส่งออกในอันดับต้นๆของประเทศไทย โรงสีข้าวมีบทบาทสาคัญ
ในการแปรรูปวัตถุดิบ ให้ได้สินค้าเพื่อขายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป (สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, 2554) ซึ่งในกระบวนการ
การทางานของเครื่องจักรที่ใช้ในการขัดสีข้าวจะก่อให้เกิดเสียงเกิดขึ้นซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษประเภทหนึ่งที่มีความรุนแรง
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่มีเสียงดัง มลพิษทางเสียงเป็นภัยใกล้ตัวที่มองไม่เห็น แต่สามารถรับรู้
ได้ด้วยความรู้สึกเท่านั้น มลพิษทางเสียงแม้จะไม่เป็นภัยถึงแก่ชีวิตในทันทีแต่เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต การได้ยินเสียงที่ดังมากอาจทาให้หูหนวก หูตึง และสมรรถภาพการได้ยินลดลง ในทางอ้อมมลพิษทางเสียง
ทาให้ความสุขชีวิตลดลง เป็นสาเหตุของความราคาญ ความเครียด ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญของความเจ็บป่วย เช่น โรคความดันโลหิต
สูง โรคหัวใจ และโรคนอนไม่ หลับรวมทั้งหากมีเสียงรบกวนสมาธิ ในการท างานจะมีผลให้ ประสิทธิภ าพในการทางานลดลง
นอกจากนี้มลพิษทางเสียงยังส่งผลให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก (กรมควบคุมมลพิษ , 2550) ระดับเสียงที่เกิดจากกระบวนการ
ทางานของเครื่องจักรในโรงสีข้าวบริเวณบ้านบาก ตาบลสระสมิง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี เสียงที่เกิดขึ้นผู้ที่ได้รับ
สัมผัสเสียงดังเป็นเวลานานอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตรวจวัดและประเมินค่าเสียง
ที่เกิดขึ้นเป็นเสียงรบกวนหรือไม่ และระยะห่างระหว่างที่ตั้งของโรงสีข้าวที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของกิจการและ
ครัวเรือนโดยรอบในชุมชน รวมทั้งเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาเสียงที่เกิดขึ้น
วิธีการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการตรวจวัดเสียงระดับเสียงที่เกิดจากโรงสีข้าวชุมชน โดยกาหนดการตรวจวัดเสียงที่เกิดขึ้น
จากการทางานของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการการขัดสีข้าวของโรงสีข้าวชุมชนบริเวณบ้านบาก หมู่ที่ 7 ตาบลสระสมิงอาเภอ
163

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทาการศึ กษาตรวจวัดในช่วงเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีพารามิเตอร์
ที่ ต รวจวั ด ได้ แ ก่ ระดั บ เสี ย งพื้ น ฐาน ระดั บ เสี ย งจากแหล่ ง ก าเนิ ด (โรงสี ข้ า ว) และระดั บ เสี ย งที่ ไ ม่ มี ก ารรบกวน
ทาการตรวจวัด 3 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน วันละ 6 จุด จุดตรวจวัดละ 1 ชั่วโมง โดยในพื้นที่มีโรงสีข้าวทั้งหมด 2 โรงสี และกาหนดจุด
ตรวจวัดเสียงรบกวนของโรงสีข้าว ดังนี้
1 โรงสีข้าวโรงที่ 1 ตรวจวัดเสียงทั้งหมด 5 จุด ได้แก่
จุดตรวจวัดที่ 1 มีระยะห่างจากโรงสีข้าวที่ระยะ 10 เมตร เป็นจุดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเสียงของ
โรงสีข้าว จึงพิจารณาตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด 10 เมตร
จุดตรวจวัดที่ 2 มีระยะห่างจากโรงสีข้าวที่ระยะ 20 เมตร เป็นจุดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเสียงของ
โรงสีข้าว จึงพิจารณาตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด 20 เมตร
จุดตรวจวัดที่ 3 มีระยะห่างจากโรงสี ข้าวที่ระยะ 30 เมตร เป็นจุดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเสียงของ
โรงสีข้าว จึงพิจารณาตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด 30 เมตร
จุดตรวจวัดที่ 4 มีระยะห่างจากโรงสีข้าวที่ระยะ 40 เมตร เป็นจุดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเสียงของ
โรงสีข้าว จึงพิจารณาตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด 40 เมตร
จุดตรวจวัดที่ 5 มีระยะห่างจากโรงสีข้าวที่ระยะ 50 เมตร เป็นจุดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเสียงของ
โรงสีข้าว จึงพิจารณาตั้งเครื่องตรวจวัดเสียงที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด 50 เมตร
2 โรงสีข้าวโรงที่ 2 กาหนดจุดตรวจวัดตรวจวัดเสียงทั้งหมด 1 จุด เนื่องจากมีพื้นที่อ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่
ใกล้กับโรงสีข้าวมากที่สุด คือ โรงเรียนบ้านบาก โดยมีระยะห่างจากโรงสีข้าวโรงที่ 2 ประมาณ 70 เมตร จึงพิจารณาตั้งเครื่อง
ตรวจวัดเสียงที่โรงเรียนบ้านบาก
ผลการวิจัย
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การศึ ก ษาการตรวจวั ด เสี ย งและประเมิ น ระดั บ เสี ย งรบกวน จากโรงสี ข้ า ว
ในชุมชนทาการศึกษาในพื้นที่ชุมชนบ้านบาก ตาบลสระสมิง อาเภอวาริ นชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยทาการตรวจวัดระดับ
เสียงจากโรงสีข้าวจานวน 2 แห่ง โรงสีข้าวที่ 1 ตรวจวัดทั้งหมด 5 จุด โรงสีข้าวที่ 2 ตรวจวัดทั้งหมด 1 จุด โดยทาการตรวจวัด
ทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตรวจวัดวันที่ 27 – 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 2 ตรวจวัดวันที่ 11 – 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 3 ตรวจวัดวันที่ 19 - 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ผลการตรวจวัดเสียงมีรายละเอียดดังนี้
1. สภาพทั่วไปของโรงสีข้าว
1.1 สภาพทั่วไปและปริมาณข้าวเปลือกของโรงสี ข้าวโรงที่ 1 มีลักษณะเป็นโรงสีที่สร้างด้วยไม้ (ดังภาพที่ 1) มี
เครื่องจักรอยู่ภายในตัวอาคาร ภายในโรงสีข้าวมีการเลี้ยงหมู เป็ด ไก่ และมีผ้าสแลนป้องกันฝุ่นแกลบบริเวณด้านข้างและด้านหลัง
ของโรงสี ข้า ว ลั ก ษณะเครื่อ งจัก รใช้ ไฟฟ้ า เป็น ตัว จ่ายพลังงาน โรงสี ข้ าวมีอ ายุ การใช้ งานมาแล้วมากกว่ า 5 ปี ไม่ มี การซ่อม
บารุงรักษา โรงสีข้าวแหล่งนี้เป็นการต่อเติมจากบ้านของเจ้าของโรงสีข้าว บริเวณโดยรอบโรงสีข้าวมีต้นไม้ เช่น ต้นมะม่วง ต้น
มะพร้าว เป็นต้น
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ภาพที่ 1 สภาพทั่วไปของโรงสีที่ 1
1.2 สภาพทั่วไปของโรงสีที่ 2 มีลักษณะ เป็นโรงสีที่สร้างด้วยไม้ (ดังภาพที่ 2) มีเครื่องจักรอยู่ภายในตัวอาคาร
บริ เ วณโดยรอบโรงสี ข้ า วมี บ้ า นของเจ้ า ของโรงสี ข้ า วตั้ ง อยู่ ห่ า งจากโรงสี ข้ า วประมาณ 30 เมตร และมี ต้ น ไม้ เช่ น
ต้นตาล ต้นมะพร้าว เป็นต้น ลักษณะเครื่องจักรจะใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ามันดีเซลมีอายุการใช้งานมาแล้วมากกว่า 5 ปี ไม่มีการซ่อม
บารุงเครื่องจักร

ภาพที่ 2 สภาพทั่วไปของโรงสีที่ 2
2.

ผลการตรวจวัดระดับเสียง
2.1 ผลการตรวจวั ด เสี ย งของโรงสี ข้ า วโรงที่ 1 ในวั น ที่ ต รวจวั ด มี ส ภาพอากาศปลอดโปร่ ง ไม่ มี ฝ นตก
ทาการตรวจวัดเสียงช่วงเวลา 8.00 น. – 16.00 น. ทาการตรวจวัดทั้งหมด 5 จุด จุดละ 3 ครั้ง ผลการตรวจวัดเสียงมี
รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ระดับเสียงรบกวนของโรงสีข้าวโรงที่ 1
ระดับเสียง ครั้ง ระดับเสียง ครั้ง
ที่ 1
ที่ 2
dB(A)
dB(A)
21.5
25.6

ระดับเสียง ครั้ง
ที่ 3
dB(A)
28.0

จุดที่

ระยะห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง
(เมตร)

1

10 เมตร

2

20 เมตร

18.4

18.0

16.0

3

30 เมตร

17.4

6.9

11.2

4

40 เมตร

2.1

4.6

10.7

*เกณฑ์มาตรฐาน
เสียงรบกวน

10 dB (A)

5
50 เมตร
6.0
5.0
7.0
*ที่มา: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงของโรงสีข้าวโรงที่ 1 ผลที่ได้จากการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐานที่กาหนดพบว่าเป็นเสียง
รบกวนในจุดตรวจวัดที่ 1- 3 ที่มีระยะห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง 10 เมตร 20 เมตร และ 30 เมตร ตามลาดับ และจุดที่ระดับ
เสียงไม่เกินมาตรฐานไม่มีเสียงรบกวนของเครื่ องจักร คือ จุดที่ 4 และ จุดที่ 5 ซึ่งมีระยะห่างจากแหล่งกาเนิด 40 เมตร และ
50 เมตร ตามลาดับ แสดงว่ากระบวนการทางานของเครื่องจักรที่ทาให้เกิดเสียงดังในขั้นตอนการกะเทาะเปลือกและเป่าลม
เพื่อแยกแกลบกั บเมล็ดข้าวก่อให้เกิดเสียงรบกวนจุดที่ 1 -3 ที่ระยะห่างจากแหล่ งกาเนิด 10, 20 และ 30 เมตร ตามลาดับ
ซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากเสียงรบกวน และในจุดที่ 4 และ 5 ที่ระยะห่างจากแหล่งกาเนิด 40 และ 50 เมตร เป็นจุดที่ไม่ได้
รับผลรบกวนเนื่องมาจากมีระยะห่างจากแหล่งกาเนิดมากขึ้นความเข้มเสียงในบรรยากาศลดลงและมีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นมะพร้าว
บ้านประชาชน ทาให้เสียงเดินทางได้ไม่ดีจึงทาให้ความเข้มของเสียงน้อย และค่าระดับเสียงไม่เกินมาตรฐานในการตรวจวัด
ในครั้งที่ 2 เนื่องจากในช่วงเวลาที่ทาการตรวจวัดพบว่าไฟฟ้าดับเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และไม่มีกิจกรรมการสีข้าวในช่วงเวลาดังกล่าว
จึ ง ท าให้ ผ ลการตรวจวั ด เสี ย งไม่ เ ป็ น เสี ย งรบกวน และส าหรั บ ในจุ ด ที่ 4 การตรวจวั ด ครั้ ง ที่ 3 พบว่ า มี ค่ า ระดั บ เสี ย ง
เกินเกณฑ์มาตรฐานเสียงรบกวนมีสาเหตุเนื่องมากจากในขณะที่ทาการตรวจวัดเสียงมีรถยนต์วิ่งผ่านถนนหน้าโรงสีข้าวซึ่งรถยนต์
มีการดัดแปลงเครื่องเสียงและมีการใช้เครื่องขยายเสียงจากรถยนต์ดังกล่าวทาให้ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้มีแหล่งกาเนิดมาจาก
กิจกรรมอื่นและมาจากกิจกรรมจากโรงสีข้าวด้วย ดังนั้นจึงมีค่าระดับเสียงเกินเกณฑ์มาตรฐานเสียงรบกวน

2.2 ผลการตรวจวัดเสียงของโรงสีที่ 2 ในวันที่ตรวจวัดมีสภาพอากาศปลอดโปร่ง ไม่มีฝน ทาการตรวจวัด 14.00 น. –
15.40 น. ทั้ง 1 จุด ครั้งละ 3 ครั้ง ผลการตรวจวัดเสียงมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับเสียงรบกวนของโรงสีข้าวโรงที่ 2
ระยะห่างจากแหล่งกาเนิดเสียง (เมตร)
จุดที่
(ร.ร.บ้านบาก)
1

70 เมตร

ระดับเสียง
ครั้งที่ 1
dB(A)

ระดับเสียง
ครั้งที่ 2
dB(A)

ระดับเสียง
ครั้งที่ 3
dB(A)

*เกณฑ์มาตรฐานเสียง
รบกวน

23.5

14

6.3

10 dB(A)

*ที่มา: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน
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ผลการตรวจวัดระดับเสียงของโรงสีข้าวโรงที่ 2 ซึ่งโรงสีข้าวแห่งนี้อยู่ใกล้กับพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ โรงเรียน
บ้านบาก ผลการตรวจวัดพบว่าโดยส่วนใหญ่ มีค่าเกินมาตรฐานเนื่องจากมีกิจกรรมอื่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดเสียงดัง
นอกเหนือจากกิจกรรมจากโรงสีข้าว เช่น กิจกรรมสันทนาการต่างๆของนักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น จึงส่งผลให้
ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่า เกินมาตรฐานเสียงรบกวน และสาหรับ การตรวจวัดครั้งที่ 3 มีค่าไม่เกินมาตรฐานเสียงรบกวน
เนื่องจากในวันที่ทาการตรวจวัดมีกิจกรรมการสีข้าวแต่ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่โรงเรียนปิดเทอม
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนของโรงสีข้าวในบริเวณบ้านบาก ตาบลสระสมิง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งหมด 2 โรงสี ที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณบ้านบาก ตาบลสระสมิง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยจะทาการติดตั้ง
เครื่องตรวจวัดที่โรงสีข้าวโรงที่ 1 ทาการตรวจวัดทั้งหมด 5 จุด ระยะห่างของจุดเก็บตัวอย่างห่างจากแหล่งกาเนิดเสียงที่ระยะ 10 เมตร
20 เมตร 30 เมตร 40 เมตร และ 50 เมตร ตามลาดับ ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ ในจุดที่ 1 ค่าระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 28.0 dB (A)
ค่าระดับเสียงต่าสุดเท่ากับ 21.5 dB (A) ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 2 ค่าระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 18.4 dB (A) ค่าระดับเสียงต่าสุด
เท่ากับ 16.0 dB (A) ระดับเสียงที่ตรวจวัดเท่ากับ 3 ค่าระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 17.4 dB (A) ค่าระดับเสียงต่าสุดเท่ากับ 6.9 dB (A)
ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 4 ค่าระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 10.7 dB (A) ค่าระดับเสียงต่าสุดเท่ากับ 2.1 dB (A) และระดับเสียง
ที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 5 ค่าระดับเสียงสูงสุดเท่ากับ 7.0 dB (A) ค่าระดับเสียงต่าสุดเท่ากับ 5.0 dB (A) ในจุดที่ 1 – 3 พบว่าเสียงเกินค่า
มาตรฐานที่กาหนดไว้ที่ 10 dB (A) เสียงที่เกินค่ามาตรฐานที่กาหนด และโรงสีข้าวโรงที่ 2 นี้อยู่ใกล้กับบริเวณโรงเรียนบ้านบาก ตาบล
สระสมิง อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ทาการตรวจวัดทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า เสียงที่ได้
จากการตรวจวัดส่วนใหญ่เป็นเสียงรบกวนเนื่องมาจากในวันที่ทาการตรวจวัดมีกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้มีแค่เพียงเสียงจากโรงสีข้าวเพียง
อย่างเดียว เช่น กิจกรรมสันทนาการของนักเรียน จากผลการศึกษาพบว่าระดับเสียงที่เกินมาตรฐานที่กาหนดลักษณะของอาคารที่ตั้ง
โรงสีข้าวก็มีส่วนที่ทาให้ เสียงเครื่องจักรออกมายังภายนอกอาคาร คือ อาคารเป็นอาคารที่สร้างจากไม้ มีช่องว่าง ไม่ได้ เป็นอาคาร
ปิดมิดชิด จากผลการศึกษาดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะ แนวทางการป้องกัน ได้แก่ หมั่นดูแล บารุงรักษาเครื่องจักรๆ เพื่อให้เครื่องจักร
มีประสิทธิภาพ การจัดหาที่ปิดครอบเครื่องจักร เพื่อลดระดับเสียงดังที่เกิดขึ้น การจัดหาวัสดุดูดซับเสียงมาติดตั้งกับโครงสร้าง
ของเครื่องจักร การกาหนดช่วงเวลาทาการสีข้าว ปลูกต้นไม้ทาเป็นแนวกันเสียงรอบๆบริเวณโรงสีข้าวชุมชน และการเลือกพื้นที่ตั้ง
โรงสีข้าวให้ห่างจากชุมชน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์ เพื่อหาความสัมพันธ์ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 กลุ่มโรค
ของผู้ป่วยกลุ่มวัยทางาน อายุ 15 – 59 ปี โดยข้อมูลที่นามาสร้างกฎประกอบด้วย ข้อมูลผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคไต
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื่องรัง ที่เข้ามารับการรักษาที่คลินิกอายุรกรรม
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ปีงบประมาณ 2561 ข้อมูลเหล่านี้ถูกนามาสร้างกฎความสัมพันธ์ โดยใช้อัลกอรึทึม Apriori และ
อัลกอริทึม FP-Growth ด้วย โปรแกรม Weka ผลการสร้างกฎความสัมพันธ์ พบว่า กฎความสัมพันธ์ที่ได้จากอัลกอริทึมทั้ งสอง
มีจานวน 4 กฎ ซึ่งมีความคล้ายกัน และมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 80 % สรุปผลการวิจัยทาให้ทราบความสัมพันธ์ของการเกิดโรค
ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นาไปใช้ในการส่งเสริมการสุขภาพผู้ป่วยป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้น
คาสาคัญ: กฎความสัมพันธ์ อะพริโอริ เอฟพี-กโรธ

Discovery Association Rules of Chronic Non-Communicable Diseases
in Working-age Patients
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Abstract
The objective of this research is to apply the association rules to find the relationship of 5 chronic
non-communicable diseases in working-age patients aged 15 - 59 years. The data used to create the rules
consists of patients who have diabetes mellitus, kidney disease, cardiovascular disease, cancer disease and
chronic lung diseases, which is a group of non-communicable diseases who come to receive treatment at
Sunpasithiprasong Hospital within the budget of the year 2018. This research used the Apriori algorithm and
FP-Growth algorithm with the Weka program to create the relationship rules in order to provide the data. The
results of the association rule found that there were 4 similar association rules derived from both algorithms
and there is confidence value of more than 80%. In conclusion, the results revealed that the association of
disease in chronic non-communicable diseases make patients aware of taking care of themselves and prepare
to cope with the disease that will occur.
Keywords : Association Rule, Apriori, FP-Growth
บทนา
ในปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื่อรัง ซึ่งประกอบด้วยโรคสาคัญๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต
และโรคปอดเรื้อรัง ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบสาธารณสุขไทย อีกทั้งยังเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิตในประเทศ
ไทยอีกด้วย ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมอันเนื่ องมาจากอัตราการเสียชีวิต และทุพพลภาพของประชากรมากขึ้น และผลกระทบทาง
เศรษฐกิจซึ่งเกิดขึ้นจากภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น โดยประชากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมี
จานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยวัยทางาน ในช่วงอายุ 15-59 ปี [1]
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสังคม เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง กลยุทธ์ทางการตลาด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
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และการสื่ อ สาร ที่ ส่ งผลต่ อ วิ ถี ชีวิ ต และท าให้ ป่ ว ยด้ ว ยโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั ง เพิ่ ม มากขึ้ น ด้ ว ย โดยโรคไม่ ติ ด ต่ อ เรื้ อ รั งเป็ น โรค
ที่มีความสัมพันธ์กับนิสัยหรือพฤติกรรมการดาเนินชีวิต การเจริญเติบโตของโรคจะค่อย ๆ สะสมอาการทีละนิด ค่อย ๆ เกิดและ
ค่อย ๆ ทวีความรุนแรง สุดท้ายจะเกิดอาการเรื้อรังในที่สุด หากไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลอย่างถูกต้องและทันเวลา ซึ่งจะส่งผล
กระทบอย่างมากต่อการดาเนินชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้าง [2] ดังนั้นหากมีการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการเกิดโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้ป่วยจะทาให้แพทย์หรือผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถดูแลและป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที ปัจจุบันมีการนา
เทคนิคกฎความสัมพันธ์ (Association Rule) มาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งเห็นได้จากงานวิจัยของกฤษฎา
นาคปลัด และวงกต ศรีอุไร [3] ได้ประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์เพื่อแนะนาหลักสูตรฝึกอบรมสาหรับวิทยาลัยชุมชนยโสธร โดยใช้
อัลกอรึทึม Apriori และอัลกอริทึม FP-Growth โดยใช้โปรแกรม WEKA ผลการสร้างกฎความสัมพันธ์พบว่า กฎความสัมพันธ์ที่ได้
จากอัลกอริทึมทั้งสองมีความใกล้เคียงกัน โดยมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 90% เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ณัฎญาพร ชื่นมัชฉา
และนิ เ วศ จิ ร ะวิ ชิ ต ชั ย [4] ได้ ท าการสร้ า งแบบจ าลองกฎความสั ม พั น ธ์ ส าหรั บ ฐานข้ อ มู ล การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า โดยใช้ เ ทคนิ ค
FP-Growth วิเคราะห์ผลการซื้อสินค้าเป็นรายบุคคล ผลการวิจัยพบว่า สามารถพยากรณ์ความต้องการซื้อสินค้าออกมาเป็นกฎ
ได้ 4 กฎสามารถนาไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของลูกค้าได้
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นความสาคั ญของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้ง 5 กลุ่มโรค
จึงได้ประยุกต์ใช้กฎความสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ป่วยเตรียมพร้อมรับการรักษาได้ทัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ในการให้บริการผู้ป่วยอีกด้วย
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 กฎความสั ม พั น ธ์ (Association Rule) คื อ การค้ น หาความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ ค้ น หา
ความสั ม พั น ธ์ ที่ ซ่ อ นอยู่ ใ นข้ อ มู ล และสามารรถช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจในเชิ งธุ ร กิ จ ตั ว อย่ า งเช่ น การค้ น หากฎ
ความสัมพันธ์ของการซื้อสินค้าของลูกค้าของลูกค้าและนามาวิเคราะห์เรียกว่า “Market Basket Analysis” [5]
2.2 Apriori Algorithm อั ล กอริ ธึ ม Apriori คิ ด ค้ น โดย Apriori ในปี ค.ศ.1993 เป็ น อั ล กอริ ธึ ม ที่ นิ ย มใช้ ส ร้ า งกฎ
ความสั ม พั น ธ์ โดยอั ล กอริ ธึ ม Apriori เป็ น อั ล กอริ ธึ ม ดั้ ง เดิ ม ที่ ใ ช้ ห าฟรี เ ควนท์ ไ อเทมเซต (frequent itemset) ถึ ง แม้ ว่ า
จะมีอัลกอริธึมอื่นๆ อีกมากมาย แต่อัลกอริทึมส่วนใหญ่ก็มีพื้นฐานมาจากอัลกอริธึม Apriori ดังนั้นจึงใช้อัลกอริธึมนี้ซึ่งมีอยู่
ในโปรแกรม Weka เพื่อนามาใช้ในการสร้างกฎ ความสัมพันธ์ [6]
2.3 FP-Growth Algorithm เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการหาเซต รายการความถี่เพื่อลดเวลาในการคานวณโดยไม่มีการ
หาแคนดิเดทไอเท็มเซตทุกระดับ โดยที่เอฟพี-กโรธ ใช้โครงสร้างข้อมูลที่มีชื่อว่า เอฟพี -ทรี (Frequent Pattern Tree, FP-tree)
ซึ่งเป็นโครงสร้างต้นไม้ที่ใช้เก็บข้อมูล ที่เป็นข้อมูลก่อนหน้าของรายการในรายการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะรายการที่มีค่าสนับ
สนุนมากกว่า หรือ เท่ากับค่าสนับสนุนขั้นต่า โดยมีการทางาน 2 ขั้นตอน คือ การสร้างเอฟพี-ทรีจากฐานข้อมูล และการหาเซต
ของรายการจากความถี่จากเอฟพี-ทรี ที่สร้างขึ้น [7]
วิธีการวิจัย
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และได้ดาเนินการวิจยั ตามกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล CRISP-DM [8]
โดยมี 6 ขั้นตอนดังนี้
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ภาพที่ 1 กระบวนการ CRIPS-DM
3.1 Business Understanding
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 5 โรคสาคัญ คือ โรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต และโรคปอดเรื้อรัง ที่มีช่วงอายุอยู่ในวัยทางานคือ อายุ 15 – 59 ปี ที่เข้ารับการ
รักษา ณ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งปัจจุบันอัตราการป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้องรังมักจะเกิดกับ
ประชากรกลุ่มวัยทางาน ปัญหาที่พบคือ ประชากรในกลุ่มนี้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมักจะเป็น
โรคอื่นๆใน 5 กลุ่มโรคนี้ตามมาด้วย เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน มักจะเป็นโรคไต ด้วย เป็นต้น ทาให้ผู้ป่วยไม่สามารถเตรียมตัว
เข้ารับการรักษาได้ทัน และสถานพยาบาลไม่ได้จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อให้บริการแก้ผู้ป่วย เนื่องจากไม่ทราบมาก่อน จากปัญหา
ดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงรวบรวมข้อมูลเพื่อทาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้ง 5 กลุ่มโรค โดยประยุกต์ใช้
เทคนิคการค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดโรคเพื่อให้ผู้ป่วย และสถานพยาบาลทราบและเตรียมตัวรับมือ
ได้ทัน
3.2 Data Understanding
ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รบั การวินิจฉัยว่าเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ID_HN

age

ICDCode

DES

1000133

54

C509

CA Breast, unspecified

1000150

58

N185

Chronic kidney disease, stage 5

100078

58

E113

Type 2 diabetes mellitus, with ophthalmic complications

1002131

49

C509

CA Breast, unspecified

1002136

54

E113

Type 2 diabetes mellitus, with ophthalmic complications

1003471

54

C541

CA Endometrium

1004145

25

N185

Chronic kidney disease, stage 5

1006123

52

I259

Chronic ischaemic heart disease, unspecified

1007375

47

E113

Type 2 diabetes mellitus, with ophthalmic complications
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งานวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไม่ตดิ ต่อเรื้องรัง ทั้ง 5 โรค ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคไต และโรคปอดเรื้อรัง โดยใช้ข้อมูลการเข้ามารับบริการของผู้ป่วย ที่คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ ในปีงบประมาณ 2561 จานวน 705 แถว
3.3 Data Preparation
เป็นขั้นตอนการเตรียมข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่ อนาเข้า สู่กระบวนการการทาเหมืองข้อมูล เพื่อให้สามารถนาข้อมูลไป
วิเคราะห์ ในขั้นถัดไปได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
3.3.1 คัดเลือกข้อมูลและจัดกลุ่มโรค
ในงานวิจัยนี้ได้ทาการคัดเลือกข้อมูลของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโดยใช้รหัสโรค ICD10 ว่าเป็นโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง ได้ข้อมูล จานวน 705 แถว และทาการจัดกลุ่มของข้อมูลเพื่อลดการกระจายตัวของข้อมูล จานวน 5 กลุ่มโรค
ตารางที่ 2 ข้อมูลการจัดกลุ่มโรคจากรหัส ICD10
กลุ่ม

กลุ่มโรค

รหัส ICD10

1

Diabetes mellitus

E10-E149

2

Cardiovascular disease
Cancer

I20-I259 , I60-I649

Chronic Obstructive Pulmonary Disease
kidney disease

J41-J449

3
4
5

C00-C99
N17-N199

3.3.2 การแปลค่าข้อมูล
เป็นการแทนค่าว่างของข้อมูลด้วยเครื่องหมาย “ ? ” เพื่อให้ข้อมูลมีความเหมาะสมกับโปรแกรมที่จะนาไปวิเคราะห์
หลังจากเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม ทาการบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .csv ที่โปรแกรม WEKA สามารถรองรับได้
ตารางที่ 3 ตัวอย่างของข้อมูลที่แทนที่ด้วยสัญลักษณ์ “ ? ”

hn

Diabetes
mellitus

kidney
disease

Cardiovascular
disease

Chronic Obstructive
Pulmonary Disease

Cancer

1857770
895364
308849
2138060
888641
1471569
1394183
2108122

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

?
Y
?
?
?
Y
?
?

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

?
Y
?
?
Y
?
Y
?

Y
?
Y
?
Y
Y
?
Y
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3.4 Modeling
ขั้นตอนนี้เป็นการสร้างโมเดลแสดงความสัมพันธ์ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้ป่วยกลุ่มวัยทางานที่เข้ารับการรักษา
ที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดย ใช้อัลกอริทึม Apriori และอัลกอริทึม FP-Growth และสร้างกฎ
ความสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรม WEKA กาหนดค่า lowerBoundMinSupport = 0.1 (ค่าสนับสนุน) minMetric =0.8 (ค่าความ
เชื่อมั่นต่าสุด 80%) และ numRulesToFind = 10 (จานวนกฎ 10 กฎ)
3.5 Evaluation
ขั้นตอนนี้จะได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นกฎความสัมพันธ์ โดยก่อนที่จะนาผลลัพธ์ที่ได้ไปใช้ทานายการเกิดโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังให้กับผู้ป่วย
ต้องมีการวัดประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใดโดยพิจารณาจากค่าสนับสนุน
(Support) ค่าความเชื่อมั่น (confidence) และค่าความสอดคล้อง(Lift) โดยถ้ากรณีความสอดคล้องมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าเป็น
อิสระไม่ขึ้นต่อกัน แต่ถ้ามากกว่า 1 แสดงว่ามีความสอดคล้องกัน
3.6 Deployment
ขั้นตอนนี้เป็นการนากฎความสัมพันธ์ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่วิเคราะห์ได้มาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศเพื่อใช้
แนะนาผู้ป่วย หรือเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วย โดยเริ่มจากโรคที่ป่วยในปัจจุบัน แล้วทาการเปรียบเทียบข้อมูลกับ
กฎความสัมพันธ์ที่วิเคราะห์ได้แล้วแสดงผลลัพธ์เป็นโรคที่มีโอกาสเกิดขึ้นต่อไป
4. ผลการดาเนินการวิจัย
จากขั้นตอนการทาเหมืองข้อมูลข้างต้นทาให้ได้กฎความสัมพันธ์ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้ป่วยกลุ่มวัยทางานที่
เข้ารับการรักษาที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ดังนี้

ภาพที่ 2 กฎความสัมพันธ์การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังจากการใช้อัลกอริทึม Apriori
จากภาพที่ 2 สามารถอธิบายกฎได้ดังนี้
กฎ1 : ถ้าผู้ป่วยเป็นโรค Cancer จะเป็นโรค Diabetes mellitus ด้วยเสมอ ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 96 %
กฎ2 : ถ้าผู้ป่วยเป็นโรค Cardiovascular disease จะเป็นโรค Diabetes mellitus ด้วยเสมอค่าความเชื่อมั่น 88 %
กฎ3 : ถ้าผู้ป่วยเป็นโรค Diabetes mellitus และ kidney disease จะเป็นโรค Cardiovascular disease ด้วยเสมอค่าความ
เชื่อมั่น 84 %
กฎ4 : ถ้าผู้ป่วยเป็นโรค kidney disease จะเป็นโรค Cardiovascular disease ด้วยเสมอค่าความ เชื่อมั่น 84 %
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ภาพที่ 3 กฎความสัมพันธ์การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังจากการใช้อัลกอริทึม FP-Growth
จากภาพที่ 3 สามารถอธิบายกฎได้ดังนี้
กฎ1 : ถ้าผู้ป่วยเป็นโรค Cancer จะเป็นโรค Diabetes mellitus ด้วยเสมอ ค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 96 %
กฎ2 : ถ้าผู้ป่วยเป็นโรค Cardiovascular disease จะเป็นโรค Diabetes mellitus ด้วยเสมอค่าความเชื่อมั่น 88 %
กฎ3 : ถ้าผู้ป่วยเป็นโรค Diabetes mellitus และ kidney disease จะเป็นโรค Cardiovascular disease ด้วยเสมอค่าความ
เชื่อมั่น 84 %
กฎ4 : ถ้าผู้ป่วยเป็นโรค kidney disease จะเป็นโรค Cardiovascular disease ด้วยเสมอค่าความ เชื่อมั่น 84 %
4.1 ผลที่ได้จากการหากฎความสัมพันธ์ของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้ป่วยกลุ่มวัยทางานด้วยโปรแกรม WEKA
VERSION 3.6.9
ผลการวิจัยพบว่า จากการใช้อัลกอริทึม Apriori และ FP-Growth ทาการทดสอบชุดข้อมูลเพื่อหากฎความสัมพันธ์ของ
การเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรื้อรังในผู้ป่วยกลุ่มวัยทางาน ปรากฏว่ามีข้อมูลที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ผ่านค่าสนับสนุนต่าสุดที่กาหนด และได้กฎ
ความสัมพันธ์เหมือนกัน 4 กฎ ซึ่ง 4 กฎที่ได้นมี้ ีความเชื่อมั่นมากกว่า 80 % ดังนั้นนากฎความสัมพันธ์ที่ได้ไปใช้ในการทานายการ
เกิดโรคไม่ติดตอเรื้อรังได้
4.2 การสร้าง Prototype ของระบบ

ภาพที่ 4 หน้าจอระบบการแจ้งเตือนและเฝ้าระวังการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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เมื่ อ ได้ก ฎความสัมพั น ธ์แ ล้ว คณะผู้ วิจั ยได้น ากฎความสัมพั นธ์ ที่ ได้มาพัฒ นาเป็ นระบบการแจ้งเตือ นและเฝ้าระวัง
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง โดยพัฒนาร่วมกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยระบ บจะแจ้งเตือนโรค
ที่ควรเฝ้าระวังและมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นให้กับแพทย์ พยาบาล เพื่อแจ้งให้กับคนไข้รับทราบ เมื่อมีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เข้ามารับการรักษาที่สถานพยาบาล มักจะไม่ทราบมาก่อนว่าอาการของโรคที่เป็นอยู่สามารถ
เกิดโรคอื่นๆในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมาได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไป ทาให้ขาดการป้องกัน และดูแลตนเอง อีกทั้งยังเป็นการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขของประเทศอีกด้วย เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บทความนี้ได้ดาเนินการหาความสัมพันธ์ของ
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา โดยใช้โปรแกรม WEKA และเลือกใช้ Associate เป็นเครื่องมือ ซึ่งข้อมูล
ที่ น ามาทดลองเป็ น เพี ย งข้ อ มู ล ณ ช่ ว งเวลาหนึ่ ง คื อ ข้ อ มู ล การเข้ า มารั บ บริ ก ารของผู้ ป่ ว ย คลิ นิ ก อายุ ร กรรม โรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์ ในปีงบประมาณ 2561 จานวน 705 ราย เท่านั้น ในการทดสอบข้อมูล พบว่าเทคนิค Apriori และเทคนิค
FP-Growth ให้กฎความสัมพันธ์เหมื อนกันทั้ง 2 เทคนิค และให้ความเชื่อมั่นมากกว่า 80 % ซึ่งสามารถนากฎความสัมพันธ์ ที่ได้
ไปใช้ทานายการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื่องรังสาหรับคลินิก อายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้โดยจัดทาระบบแจ้งเตือนและ
เฝ้าระวังการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง ผ่านระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลฯ เพื่อให้บุคลากรผู้ใช้งานระบบสามารถแจ้งเตือนไปยัง
ผู้ป่วยได้
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ร่วมกับเทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบาย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนยโสธรพิทยา
คม จานวน 51 คน ผู้วิจัยใช้คาถามสร้างความสนใจและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนในขั้นสร้างความสนใจร่วมกับ
กิจกรรมทานายที่เน้นการตั้งสมมติฐานเพื่อนาไปสู่การสารวจและอธิบายข้อมูลต่อไป และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเป็นแบบปรนัยจานวน 28 ข้อ ผลการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยค่าที (ttest analysis) พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (ค่าเฉลี่ย19.65 และ SD 2.91) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.04
และ SD 1.52) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ มีร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนจริงเป็น 55.74
หรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ <g> เท่ากับ 0.65 ซึ่งจัดอยู่ในระดับความก้าวหน้าปานกลาง แสดงว่าการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบาย สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน
ได้
คาสาคัญ : การเรียนรู้แบบสืบเสาะ ทานาย-สังเกต-อธิบาย ปฏิกริ ิยาเคมี

Development of Achievement on Chemical Reactions by Using 5E Inquiry Learning
incorporated with Predict-Observe-Explain (POE) Technique for Grade-8 Students.
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Abstract
This study aimed to enhance learning achievement on chemical reactions by using 5E inquiry learning
incorporated with predict-observe-explain technique. The participants were 51 Grade-8 students at Yasothon
Pittayakom School during the academic semester 1/2018. The scientific-oriented question and prediction were
used to draw students’ attention and motivation in forming a hypothesis for the question during the
engagement step and to further explore and explain the data via the 5E inquiry process. The data were gathered
by using the learning achievement test of chemical reactions, 28 multiple choice items. The dependent samples
t-test analysis indicated that the students’ post-test score (mean 19.65 and SD 2.91) was statistically significantly
higher than their pre-test score (mean 4.04 and SD 1.52) at the 95% confidence level. The actual learning gain
of the class was 55.74% and the normalized gain <g> was 0.65, medium gain. This verified that the 5E inquiry
learning incorporated with predict-observe-explain technique was effective to develop students’ achievement
on chemical reactions.
Keywords: 5E Inquiry Learning, Predict-Observe-Explain, Chemical Reaction
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บทนา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจาวันและ
อาชีพการงานต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ ผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตและการทางานล้วนเป็น
ผลของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาระบบการคิดของมนุษย์ทั้ง
การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู้ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
รวมถึงการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลด้วยข้อมูลที่หลากหลายมีหลักฐานร่องรอยสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็นต้องได้
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 2551) การเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นมุ่งให้นักเรียน
เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถนาความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการ
ดารงชีวิต (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2551) ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนส่งเสริมให้ จัดการ
เรียนรู้โดยเน้นนักเรียนเป็นสาคัญ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 2551) ดังนั้นครูต้องจัดกิจกรรมที่
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของนักเรียนและให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
เพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทาให้ได้รับความรู้ที่คงทนมากกว่าการเรียนรู้โดยการฟังบรรยายจากครู
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ โดยประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ
คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเพื่อนาเข้าสู่เนื้อหา 2) ขั้นสารวจและค้นหา
(Exploration) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็น
การวิเคราะห์และสรุปผลจากข้อมูลที่ได้ 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนาความรู้ที่ได้ไปเชื่อมโยงหรืออธิบายเหตุการณ์
อื่น ๆ และ 5) ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินนักเรียนในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546) การเรียนรู้แบบสืบเสาะเป็นกิจกรรมหรือวิธีการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิด รู้จัก
ค้นคว้าหาเหตุผล และสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง (Good, 1973) ดังนั้นการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (Science
inquiry) จึงเป็นการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ชาตรี, 2551; Good, 1973) ในการสารวจ
ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล ร่องรอย หลักฐานต่าง ๆ มาใช้ในการอธิบายปัญหาหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (ชาตรี, 2551)
ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ทาให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น (ปราญชลีและคณะ, 2558) เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
(วรุนันท์และกานต์ตะรัตน์, 2558) ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าไปอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ได้ (บุษยาและสุภาพร, 2559) และพัฒนาสติปัญญาของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง (ศักดิ์ศรี, 2554) การเรียนรู้แบบ
สืบเสาะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ในสถานการณ์ที่ต่างไปจากบทเรียน ยังมีส่วน
ช่วยทาให้เกิดความคงทนในการเรียน (สุธาทิพย์และสุภาพร, 2559)
การเรียนรู้ด้วยเทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบาย (Predict-Observe-Explain; POE) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
ทานาย (Predict) เป็นขั้นที่ให้นักเรียนทานายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่าง ๆ 2) ขั้นสังเกต (Observe) เป็นขั้นที่นักเรียนต้องลงมือ
ค้นคว้าหาคาตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ทานายไว้ 3) ขั้นอธิบาย (Explain) เป็นขั้นที่นักเรียนต้องอธิบายผลการทดลองเปรียบเทียบกับสิ่งที่
นักเรียนทานายไว้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551)
การจัดการเรียนรู้แบบทานาย-สังเกต-อธิบายเป็นการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนได้สารวจและค้นหาเหตุผลมาอธิบาย
เกี่ยวกับความคิดของตน (รุจิระ, 2554) นักเรียนได้วางแผนและลงมือปฏิบัติ รวมถึงอธิบาย เปรียบเทียบระหว่างการทานายกับผล
ที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผล (ศราวุธ, 2553) เป็นรูปแบบที่กระตุ้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ ในการเรียนรู้
และเกิดความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น (Kearney, 2004) ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ (ณราภรณ์,
2553) สามารถพัฒนาความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ และทาให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทน เนื่องจากนักเรียนคิดค้น
หาคาตอบได้ด้วยตนเอง (มิรันตี, 2557)
การจั ด การเรีย นรู้แ บบสื บเสาะร่ ว มกั บ เทคนิ ค ท านาย-สังเกต-อธิ บ าย เป็ น กิ จ กรรมที่ สร้ างความสนใจและท้ าทาย
ความสามารถของนั กเรียน (ฮิกมะฮ์และศักดิ์ศรี, 2558) เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียน
ทากิจกรรมด้วยตนเอง (สนทยาและศักดิ์ศรี, 2558) นอกจากนี้การวางแผนและการทางานเป็น กลุ่ม ทาให้เกิดการการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ที่ได้ (สนทยาและศักดิ์ศรี , 2558) พัฒนาความเข้าใจมโนมติ ทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนในเรื่อง สมดุลเคมี (ฮิกมะฮ์และศักดิ์ศรี, 2558; พนัสดาและคณะ, 2559) สารละลาย (ไผ่และศักดิ์ศรี, 2560) และ
ไฟฟ้าเคมี (สนทยาและศักดิ์ศรี, 2558) ให้สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ กฤษฎา และคณะ (2560) ยังรายงานว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะร่วมกับกับเทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบายในขั้นสร้างความสนใจ ในเรื่อง สมดุลเคมี และมีกิจกรรมการทดลองอย่างง่าย
ในกิจกรรมหลัก ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
95 และพบว่านักเรียนมีคะแนนมโนมติจากแบบทดสอบแบบจาลองทางความคิดสูงกว่าใช้แบบวัดความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์
ในทุกหัวข้อ เนื่องจากแบบทดสอบแบบจาลองความคิดทาให้นักเรียนสามารถอธิบายหรือเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้
โดยผ่านรูปร่าง รูปภาพ สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเรียนจดจาเนื้อหา ความรู้ได้ดีกว่าการใช้คาพูดหรือข้อความ
สาหรับเนื้อหาเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น มีผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
การเรียนรู้ของนักเรียนในเนื้อหานี้มากพอสมควร ตัวอย่างเช่น การจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาวัน ด้วยบทเรียน
สาเร็จรูปที่มีการนาภาพการ์ตูนมาประกอบการนาเสนอเนื้อเรื่อง มีการใช้คาพูดของตัวการ์ตูนช่วยในการเสริมแรง ทาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และการทาบทเรียนแบบรูปเล่ม ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน นักเรียนสามารถนากลับไป
ทบทวนได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา (พิศน์ณิชาและคณะ, 2556) และการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยเทคนิคทานายสังเกต-อธิบาย ที่ให้นักเรียนได้ทานายผลการทดลองก่อนทาการทดลอง และได้ปฏิบัติการทดลองด้วยตนเองรวมถึง ในขั้นอธิบาย
นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ทาให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (มิรันตี, 2557) นอกจากนี้เนื้อหาปฏิกิริยาเคมียังมี การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิว STEM Education เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งพบว่าความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับดี
เนื่องจากนักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกระบวนการทางานที่เป็นระบบขั้นตอนด้วยการทาโครงงาน ได้ใช้ความรู้จากทั้ง 4
วิชาได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (ดารารัตน์
และสกนธ์ชัย, 2559)
โรงเรียนยโสธรพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีจานวนนักเรียนมาก รวมถึงจานวนนักเรียนต่อห้องมากด้วย
การจัดการเรียนรู้ค่อนข้างลาบากโดยเฉพาะนักเรีย นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้น ขาดสนใจ
ในการเรียนรู้ในห้องเรียน นอกจากนี้ธรรมชาติของรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ นักเรียนมองว่าเป็นวิชาที่ยาก ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ต่า จากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยในการสอนรายวิชา
วิ ท ยาศาสตร์ ใ นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 2 ในโรงเรี ย นยโสธรพิ ท ยาคมในปี ก ารศึก ษา 2559-2560 ที่ ผ่ า นมาพบว่ า เนื้ อ หา
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เป็นเนื้อหาที่นักเรียนส่วนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า สังเกตจากคะแนนการทดสอบรายจุดประสงค์
คะแนนใบงานหรือชิ้นงานต่าง ๆ ของนักเรียนจะได้คะแนนต่ากว่าเนื้อหาอื่น ๆ ในระดับเดียวกัน เหตุผลที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ
นักเรียนคิดว่าเนื้อหาเกี่ยวกับเคมีเป็นเนื้อหาที่ซับซ้อน ไม่สามารถมองเห็นได้ ยากต่อความเข้าใจ ทาให้นักเรียนไม่โต้ตอบ ขาดความ
สนใจ ไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นในระหว่างเรียน และเมื่อทาแบบทดสอบทาให้ได้คะแนนค่อนข้างต่า (กฤษฎาและคณะ, 2560)
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับ เทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบายที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้นัก เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และพัฒนาความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนได้เป็น
อย่างดี เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบาย ที่เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนใจและ
เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนทากิจกรรมด้วยตนเอง รวมถึง การที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 (ว22101) ทาให้ผู้วิจัยสนใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับ เทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบาย
ผ่านกิจกรรมการทดลองที่ง่ายและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของนักเรียน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาคะแนนความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบาย
วิธีการวิจัย
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น แบบกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเดี ย วมี ก ารทดสอบก่ อ นและหลั ง การเรี ย นรู้ (One-group pretest and posttest
design) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เครื่องมือทดลอง
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จานวน 5
แผน ได้แก่ (1) การเกิดปฏิกิริยาเคมี (2) ชนิดหรือธรรมชาติของสารตั้งต้นที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี (3) พื้นที่ผิวสัมผัสรวม
ของสารตั้งต้นที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี (4) ความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ (5) อุณหภูมิ
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ของการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อ การเกิด ปฏิกิริยาเคมี ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ ร วมทั้ งหมด 10 คาบ คาบละ 50 นาที
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นร่วมกับเทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) จัดกิจกรรมทานาย (Predict) ในขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) โดยใช้คาถามที่เหมาะสมกับพัฒนาการและ
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของนักเรียนเพื่อ กระตุ้นความสนใจ ทาให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น สนใจในเนื้อหา และ
ให้นักเรียนได้ฝึกการทานายผลล่วงหน้าโดยเน้นการทานายผลอย่างมีเหตุผล ซึ่งต้องอาศัยการสังเกต ความรู้และประสบการณ์เดิม
เป็นพื้นฐานในการทานาย เพื่อเป็นการฝึกทักษะการตั้งสมมติฐาน และเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ ออกแบบการทดลองเพื่อพิสูจน์
การทานายหรือสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ในขั้นต่อไป
(2) จั ด กิ จ กรรมสั งเกต (Observe) ในขั้ น ส ารวจและค้ น หา (Exploration) ในขั้ น นี้ เ ป็ น การจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย น
ได้สารวจและค้นหาข้อเท็จจริงตามที่ได้ทานายไว้ โดยนักเรียนเป็นผู้ออกแบบหรือวางแผนการทดลองเพื่อพิสูจน์ ตรวจสอบ ข้อเท็จ
(สมมติฐาน) เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทานายไว้ในขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) จากนั้นลงมือทดลอง หรือพิสูจน์ เพื่อหาคาตอบ
ในขั้นนี้นักเรียนจะได้ฝึกฝนทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การออกแบบ การสังเกต การทดลอง การบันทึกผล
การทดลอง และการเก็บรวบรวมข้อมูล
(3) จัดกิจกรรมอธิบาย (Explain) ในขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เมื่อได้ข้อมูลอย่างเพียงพอจากการสารวจ
ตรวจสอบในขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) แล้ว นักเรียนต้องนาข้อมูล ข้อสนเทศต่างๆ ที่ได้ มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล
และนาเสนอผลที่ได้ในรูปต่าง ๆ
(4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนาความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมหรือนาข้อสรุปที่ได้ไปใช้อธิบาย
สถานการณ์หรือเหตุการณ์อื่น ๆ ในชีวิตประจาวัน
(5) ขั้นประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ด้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง อย่างไร
และมากน้อยเพียงใด จากใบงานหรือแบบทดสอบ
ตัวอย่างรายละเอียดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับ เทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบาย เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
ในแผนที่ 1 เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบาย เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ในแผนที่ 1 เรื่อง
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
ขั้นตอน
E1: ขั้นสร้างความสนใจ
(Engagement) ร่วมกับ
การทานาย(Predict)

กิจกรรมการเรียนรู้หลัก
สร้างความสนใจโดยทานายผลจากคาถามวิทยาศาสตร์ต่อไปนี้
1.1 การหยดน้าปูนลงบนผิวขมิ้นจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
1.2 การหยดน้าส้มสายชูลงในผงฟูจะสังเกตเห็นการเปลีย่ นแปลงหรือไม่ อย่างไร
1.3 การเป่าลมหายใจใส่น้าปูนใสจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร
E2: ขั้นสารวจและค้นหา
นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันออกแบบและวางแผนทาทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อพิสจู น์ผลที่
(Exploration) ร่วมกับ ทานายไว้ โดยผลการทดสอบเป็นดังต่อไปนี้
การสังเกต(Observe)
2.1 หยดน้าปูนลงบนผิวขมิ้น ขมิ้นจะเปลี่ยนสีจากเหลืองเป็นสีแดงส้ม ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การเกิดปฏิกิรยิ าระหว่างขมิ้นกับน้าปูน
2.2 หยดน้าส้มสายชูลงในผงฟูจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้น ดังภาพที่ 2
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ขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนรู้หลัก

ภาพที่ 2 การเกิดปฏิกิรยิ าระหว่างผงฟูกับน้าส้มสายชู
2.3 เมื่อเป่าลมหายใจใส่น้าปูนใสจะทาให้น้าปูนใสขุ่นหรือมีตะกอนสีขาวเกิดขึ้น
ภาพที่ 3

ดัง

ภาพที่ 3 การเกิดปฏิกิรยิ าระหว่างน้าปูนใสกับลมหายใจออก(CO2)
E3: ขั้นอธิบายและลง
ข้อสรุป (Explanation)
ร่วมกับการอธิบาย
(Explain)

นักเรียนแต่ละกลุ่ม ร่วมกันอธิบายและสรุ ปผลการทดลองของกลุ่มตนเอง จากนั้นครูและ
นักเรียนทุกคนร่วมกันอภิปรายผลที่ได้ ซึ่งรายละเอียดเป็นดังต่อไปนี้
3.1 การหยดน้าปูนลงบนผิว ขมิ้น เป็นการเกิด ปฏิกิริยาเคมีโดยขมิ้น ในธรรมชาติที่อยู่ใน
สภาวะกรด (สีเหลือง) ทาปฏิกิริยาเคมีกับน้าปูน (Ca(OH)2) ที่เป็นเบส เกิดเป็นขมิ้นในสภาวะเบส
(สีแดงส้ม) และน้า ซึ่งจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้จากการเปลี่ยนสีของขมิ้น และปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้นเป็นดังนี้

3.2 การหยดน้าส้มสายชูลงในผงฟู เป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยน้าส้มสายชู(CH3COOH) ทา
ปฏิกิริยาเคมีกับผงฟู (NaHCO3) เกิดเป็นเกลือโซเดียมอะซิเตต(CH3COONa) ซึ่งสามารถละลาย
น้าได้ (ไม่มีสี) แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้า(H2O) ซึ่งจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้
จากฟองแก๊สที่เกิดขึ้น และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้
CH3COOH + NaHCO3  CH3COONa + CO2+ H2O
แก๊ส

3.3 เมื่อเป่าลมหายใจใส่น้าปูนใส เป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ในลมหายใจออกทาปฏิกิริยาเคมีกับน้าปูนใส (Ca(OH)2) เกิดเป็นตะกอนของแคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3) ซึ่งไม่ละลายน้า และน้า (H2O) ซึ่งจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้จาก
ตะกอนสีขาวที่เกิดขึ้น และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นดังนี้
Ca(OH)2+ CO2  CaCO3 + H2O
ตะกอนขาว

E4: ขั้นขยายความรู้
(Elaboration)

นักเรียนแต่ละกลุ่มรวมกันพิจารณาและอธิบายเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจาวันที่
เป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การทอดไข่ การเกิดสนิมเหล็ก การเผากระดาษ การเปลี่ยนสี
ของแอปเปิ้ลเมื่อปอกเปลือกทิ้งไว้ในอากาศ เป็นต้น
179

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขั้นตอน
E5: ขั้นประเมิน
(Evaluation)

กิจกรรมการเรียนรู้หลัก
ครูประเมินผลจากการสังเกตการทากิจกรรม ตรวจให้คะแนนใบงานและการทาแบบ
แบบทดสอบของนักเรียน

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก มีตัวเลือกที่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียว จานวน 28 ข้อที่มีค่าความยากง่าย (difficulties) อยู่ในช่วง 0.29-0.64
ค่ า อ านาจจ าแนก (discrimination power) อยู่ ใ นช่ ว ง 0.21-0.79 และมี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบทดสอบทั้ งฉบั บ (KuderRichardson formula หรือ KR20) เป็น 0.76
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
จานวน 51 คน จากจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยรับผิดชอบสอนทั้งหมด 148 คน (ห้อง 2 จานวน 48 คนและห้อง 9
จานวน 49 คน) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกทั้งห้องแบบเจาะจง กลุม่ ตัวอย่างทั้ง 51 คน อยู่ห้องเรียนทีผ่ ู้วิจัยเป็น
ผู้รับผิดชอบสอน ผู้วิจยั จึงเลือกกลุม่ ตัวอย่างกลุ่มนีเ้ พราะสะดวกต่อการดาเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบเพื่อ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้เวลา ใน
การทาแบบทดสอบ 60 นาที
(2) ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิคทานาย-สังเกต อธิบาย ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผน ใช้เวลา 10 คาบ คาบละ 50 นาที
(3) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้หลังเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี โดยใช้เวลา ในการทาแบบทดสอบ
60 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
(1) ตั้ งเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนส าหรับ แบบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นแบบปรนั ย โดยนั ก เรี ย นที่ ต อบตั ว เลือ กถูก ได้
1 คะแนน และนักเรียนที่ตอบตัวเลือกผิด ได้ 0 คะแนน
(2) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มที่ศึกษาไม่อิสระต่อ
กัน (dependent samples t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 นอกจากนี้ยังมีการคานวณความก้าวหน้าทางการเรียนทั้งใน
กรณีที่เป็นร้อยละความก้าวหน้าทางการเรียนจริง (% actual learning gain) ซึ่งคานวณจากร้อยละของคะแนนหลังเรียนลบด้วย
ร้ อ ยละของคะแนนก่ อ นเรี ย น และในกรณี ที่ เ ป็ น ความก้ า วหน้ า ทางการเรี ย นแบบปกติ (normalized learning gain, <g>)
ซึ่งคานวณตามสูตรของ Hake (1998) ได้แก่
<g> = (%post-test – %pre-test)  (100% – %pretest)
โดยที่ค่า <g> น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.30 จัดเป็นความก้าวหน้าระดับต่า ค่า <g> มากกว่า 0.30 แต่น้อยกว่า 0.70 จัดเป็น
ความก้าวหน้าระดับปานกลาง และค่า <g> มากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 จัดเป็นความก้าวหน้าระดับสูง
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมี
คะแนนเป็น 4.04 (SD 1.52) และหลังเรียนมีคะแนนเป็น 19.65 (SD 2.91) คิดเป็นความก้าวหน้าทางการเรียนจริงร้อยละ 55.74
หรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ <g> เป็น 0.65 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ “ความก้าวหน้าปานกลาง” และเมื่อพิจารณา
ความก้าวหน้าทางการเรียนเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนจานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 39.22 มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่
ในระดับสูง (High gain) นักเรียนจานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 60.78 มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ใ นระดับปานกลาง
(Medium gain) และไม่มีนักเรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับต่า (Low gain) (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4 กราฟความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค ะแนนของนั ก เรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยการทดสอบค่ า ที แ บบกลุ่ ม ที่ ศึ ก ษาไม่ อิ ส ระต่ อ กั น
(dependent samples t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี
ก่อนเรียน
หลังเรียน
Mean SD % Mean SD %
0.92 0.84 18.43 4.18 0.68 83.53
1) การเกิดปฏิกิริยาเคมี (5)
0.71 0.67 14.12 3.12 1.21 62.35
2) ชนิดของสารตั้งต้น (5)
0.94 1.03 15.69 4.86 0.69 81.05
3) พื้นที่ผิวรวมของสารตั้งต้น (6)
4) ความเข้มข้นของสารตั้งต้น (6) 0.71 0.76 11.76 3.41 1.47 56.86
0.76 0.79 12.75 4.08 0.84 67.97
5) อุณหภูมิการเกิดปฏิกิรยิ า (6)
รวม
4.04 1.52 14.43 19.65 2.91 70.17
* แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (p < 0.05)
เรื่อง

ความก้าวหน้า
% <g>
65.10 0.80
48.24 0.56
65.36 0.78
45.10 0.51
55.23 0.63
55.74 0.65

t
21.64*
12.67*
25.21*
11.52*
20.15*
35.75*

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาคะแนน ตามเนื้อหาย่อย จานวน 5 เรื่อง พบว่า นักเรียนมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
อยู่ระหว่าง 11.76 – 18.43 และหลังเรียนอยู่ระหว่าง 56.86 – 83.53 และมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ <g> อยู่ระหว่าง
0.51 - 0.80 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ “ความก้าวหน้าปานกลาง-สูง” จากการวิเคราะห์คะแนนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรี ยน
ด้วยการทดสอบค่าทีแบบกลุ่ม ที่ศึก ษาไม่อิสระต่ อกั น (dependent samples t-test) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้ง 5 เนื้อหา แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
ร่วมกับเทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบาย เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
เพราะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้คาถามสร้างความสนใจและกระตุ้นความอยากรู้
อยากเห็นของนักเรียนในขั้นสร้างความสนใจร่วมกับกิจกรรมทานายที่เน้นการตั้งสมมติฐานเพื่อนาไปสู่การสารวจและค้นหาข้อมูล
ต่อไป ทาให้นักเรียนตื่นเต้น สนใจในการเรียนรู้ ความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮิกมะฮ์ และศักดิ์ศรี (2558) ที่รายงานว่าการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคทานายสังเกต-อธิบายในขั้นขยายความรู้ เป็นกิจกรรมที่สร้างความสนใจและท้าทายความสามารถของนักเรียน สามารถเพิ่มความเข้าใจ
มโนมติวิทยาศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติการ วางแผนและออกแบบวิธีการในการแสวงหาความรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง ทาให้มีคะแนนมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของมิรันตี (2557)
ทีจ่ ัดการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยเทคนิคทานาย-สังเกต-อธิบาย ที่นักเรียนได้ทานายผลการทดลองก่อนทาการทดลอง และได้
ปฏิบัติการทดลองด้วยตนเองรวมถึงในขั้นอธิบายนักเรียนได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้กันในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม ทาให้เข้าใจในเนื้อหามาก
ยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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จากข้อมูล คะแนนก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนทั้ง 5 เนื้อหาค่อนข้างต่า แสดงว่านักเรียนมีความรู้ เดิมเกี่ยวกับ เรื่อง
ปฏิกิริยาเคมีน้อยและหลังจากที่มีการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว พบว่า นักเรียนมีคะแนนในเนื้อหาย่อยทั้ง 5 เนื้อหาเพิ่มมากขึ้น
โดยเนื้อหาที่ (1) การเกิดปฏิกิริยาเคมี นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงที่สุดและมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูง เพราะ
กิจกรรมการเรียนรู้การเกิดปฏิกิริยาระหว่างขมิ้นกับปูน ผงฟูกับน้าส้มสายชู และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากลมหายใจออก
กั บ น้ าปู น ใส (ภาพที่ 5) เป็ น ปฏิ กิ ริ ย าที่ นั ก เรี ย นสามารถทดลองได้ง่า ย พบเห็ น ในชี วิ ต ประจ าวั น และเป็ น ปฏิ กิ ริ ย าที่ สั งเกต
การเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน ทาให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายสอดคล้องกับงานวิจัยของไผ่ และศักดิ์ศรี (2560) ที่รายงานว่า กิจกรรมที่ทา
ได้ง่าย เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน และส่วนผสมไม่เป็นอันตรายจะทาให้นักเรียนกล้าลงมือปฏิบัติ และงานวิจัยของกฤษฎา และ
คณะ (2560) ที่รายงานว่า การใช้กิจกรรมการทดลองอย่างง่ายจะช่วยทาให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ส่วนเนื้อหาที่มีคะแนนรองลงมาคือเนื้อหาย่อยที่ (3) พื้นที่ผิวสัมผัสรวมของสารตั้งต้นที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี (5) อุณหภูมิ
ของการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี (2) ชนิดหรือธรรมชาติของสารตั้งต้นที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี และ
(4) ความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี ตามลาดับ โดยในเนื้อหา “ความเข้มข้นของสารตั้งต้นมีผลต่อปฏิกริ ยิ า
เคมี” นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนต่าที่สุดและมีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยในหัวข้อนี้อาจจะ
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมิรันตี (2557) ในการจัดการเรียนรู้แบบทานาย-สังเกต-อธิบาย ที่ได้รายงานไว้ว่า นักเรียนมีคะแนน
หลังเรียนต่าสุดในเนื้อหา ชนิดของสารกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทั้งนี้อาจจะเกิดจากสาเหตุที่ว่าการทดลองที่เกี่ยวกับความเข้มข้น
ในงานวิจัยครั้งนี้อาจจะยังไม่สามารถทาให้นักเรียนมองเห็นภาพหรือยังไม่สามารถเสริมความรู้เดิมที่นักเรียนยังไม่เข้าใจได้เท่าทีค่ วร
จึงทาให้นักเรียนเข้าในเรื่องความเข้มข้นของสารตั้งต้นมีผลต่อปฏิกิริยาเคมียากขึ้นด้วย

(ก) ขมิ้น + น้าปูน

(ข) ผงฟู + น้าส้มสายชู

(ค) น้าปูนใส + ลมหายใจออก

ภาพที่ 5 ภาพการทากิจกรรมทดลองในแผนการจัดการเรียนรู้แผนที่ 1 เรื่อง การเกิดปฏิกิรยิ าเคมี
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยการเรียนรู้แบบสืบเสาะร่วมกับเทคนิค
ทานาย-สังเกต-อธิบาย มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (ค่าเฉลี่ย 19.65 และ SD 2.91) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย
4.04 และ SD 1.52) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ มีความก้าวหน้าทางการเรียนจริงร้อยละ 55.74
หรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติ <g> เป็น 0.65 ซึ่งจัดอยู่ในระดับความก้าวหน้าปานกลาง แสดงว่าการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางนี้ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ เนื่องจาก
กิจกรรมและรูปแบบการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ง่าย เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน สามารถกระตุ้นความสนใจ ความอยากรู้
อยากเห็นของนักเรียนได้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ค้นคว้าหาความรู้ ฝึกคิดและฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งนี้ คือ กิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ควรเป็นกิจกรรมเห็นผลชัดเจนและที่ใช้เวลาในการ
ทากิจกรรมไม่นานเกินไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย คือ 1) ศึกษาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน เรื่องระบบ
หมุนเวียนเลือดสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมการลงมือปฏิบัตบิ นฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์กลุม่ ตัวอย่าง คือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 1 ห้อง 30 คน โดยใช้แผนการทดลองแบบ one-group pretest-posttest design เครื่องมือ
วิจัยประกอบด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบจานวน 6 ข้อ และแผนกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 2 คาบ กิจกรรม
การเรียนรู้การลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 นักเรียนจดจ่อกับคาถามที่จะ
นาไปสู่การสืบเสาะ ขั้นที่ 2 นักเรียนเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับคาถามโดยใช้กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 3
นักเรียนสร้างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากประจักษ์พยาน ขั้นที่ 4 นักเรียนเชื่อมโยงคาอธิบายไปยั งองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ขั้นที่ 5 นักเรียนสื่อสารและโต้แย้งแสดงเหตุผลสนับสนุนผลการค้นพบของตนเอง ผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้นี้มีค่า
ประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 84.17/89.44 และ 0.8362 ตามลาดับ นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรี ย นคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.62 (<g> = 0.8362) จั ด เป็ น ความก้ า วหน้ า ในระดั บ สู ง และนั ก เรี ย นยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนจากระดับต่ากว่าเกณฑ์ (35.56%) ไปสู่ระดับดีเยี่ยม (89.44%) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < .05)
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Abstract
This research aims to develop enhance students’ learning achievement, to study its efficiency and
effectiveness, to compare achievements before and after learning and to investigate learning progress in Topic
of Circulatory system for Grade 8 Students Using a Science Inquiry-Based Hands-on Activity. The samples of this
study were selected by purposive sampling that were 30 grade 8 students from one classroom. Data analysis
was one-group pretest-posttest design. The research tools consisted of the pre- and post- academic
achievement test which was 6 items of 4 multiple choices test and 2 hour lesson plans. Science Inquiry-Based
Hands-on Activity was comprised of 5 steps; step 1, student engages in scientifically oriented questions; step 2,
student gives priority to evidence in responding to question using hands-on activity; step 3, student formulates
explanations from evidence; step 4, student connects explanations to scientific knowledge; step 5, student
communicates and justifies explanation. The results showed that, the efficiency (E1/E2) and effectiveness (E.I.)
of this activity were 84.17/89.44 and 0.8362, respectively. The students’ learning progression was 83.62% (<g>
= 0.8362), categorized as a high gain level. The students improved their pre-academic achievement from a low
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level (35.56%) to an excellent level for post-academic achievement (89.44%) which was a statistically significant
increasing (p<0.05).
Keywords: Circulatory System, Science Inquiry, Hands–on Activity, Academic Achievement
บทนา
เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด เป็นส่วนหนึ่งของระบบต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในสาระการเรียนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ สาระที่ 1 วิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ (Ministry of Education, 2017) เนื้ อ หาในบทเรี ย นนี้ เ ป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่
ใกล้ ตั ว ซึ่ ง นั ก เรี ย นจ าเป็ น ต้ อ งเรี ย นรู้ แ ละท าความเข้ า ใจ เพื่ อ ให้ รู้ ถึ ง หน้ า ที่ แ ละความส าคั ญ ของอวั ย วะต่ า ง ๆ ที่ ท างา น
ในระบบร่ า งกายของมนุ ษ ย์ แ ละสามารถน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ (Kotasa, 2010) ระบบหมุ น เวี ย นเลื อ ดได้ รั บ
การยอมรับว่า เป็นเนื้อหาที่อธิบายได้ยาก มีความซับซ้อนซึ่งอาจทาให้นักเรียนสับสนได้ง่าย และมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน เช่น เลือด
ที่ขาดแก๊สออกซิเจนจะมีสีน้าเงิน และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อได้รับแก๊สออกซิเจน (Grade 11 U Biology1, 2018) หลอดเลือด
อาร์เทอรีทุกหลอดเป็นหลอดเลือดที่นาเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูง หลอดเลือดเวนทุกหลอดเลือดเป็นหลอดเลือดที่นาเลือดที่มีแก๊ส
ออกซิเจนต่า (Khanacademy, 2017) เลือดสร้างขึ้นภายในหัวใจ (Ozgur, 2013) เลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจทุกห้องจะไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย (Pelaez. et al., 2005) เป็นต้น การมีแนวคิดทีค่ ลาดเคลื่อนในเรื่องนี้ พบว่าส่งผลต่อการเรียนในเนื้อหาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับระบบต่าง ๆ ในร่างกายของมนุษย์ (Polthum, 2012)
ในกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ครู ผู้ ส อนเป็ น ผู้ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการส่ งเสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น โดยออกแบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น รวมทั้ ง เกิ ด ความพึ ง พอใจในการเรี ย นรู้ และมี ค วามสุ ข
ในการเรียน จากผลการวิจัยในหลาย ๆ ประเทศพบว่า “การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ” (scientific inquiry) เป็นแนวทางการ
จั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ใ ห้ ผ ลดี และได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวาง Robrig and Luft (2004) เคยกล่ า วไว้ ว่ า
“การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยไม่ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้เหมือนกับการล่องเรื อไปโดยไม่มีจุดหมาย” ทั้งนี้เนื่องจากการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะวิ ท ยาศาสตร์ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยกระตุ้ น นั ก เรี ย น
ให้เกิดความสงสัยและแสวงหาคาตอบโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (National Research Council [NRC], 1996)
ซึ่งมีลักษณะสาคัญ 5 ประการ คือ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการตั้งคาถามเพื่อนาไปสู่การสารวจตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนเก็บ
รวบรวมหลักฐานที่นาไปสู่การสร้างคาอธิบายเพื่อตอบคาถาม ผู้เรียนสร้างคาอธิบายอย่างมีเหตุผลจากหลักฐาน ผู้เรียนประเมิน
คาอธิบายของตนเองโดยเชื่อมโยงกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และผู้เรียนเผยแพร่เพื่อนาเสนอข้อค้นพบและตัดสินคาอธิบาย ทาให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในงานของตนเอง (NRC, 2000; Proulx, 2004) ตัวอย่างกิจกรรมในลักษณะนี้ที่เน้น การเรียนรู้ผ่าน
การปฏิบัติ (learning by doing) และการปฏิสัมพันธ์เชิงรุก (active interaction) ได้แก่ “กิจกรรมการลงมือปฏิบัติ หรือการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ” ซึ่งพบว่ากิจกรรมในลักษณะนี้ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น (Boomer and Latham,
2011; Dunlap and Patrick, 2012; Kreiser and Hairston, 2007; Udomsin and Porntrai, 2017) ทั้ ง นี้ เ พ ร า ะ กิ จ กร ร ม
hands-on ทาให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกตอย่างแน่วแน่ ได้ใช้สมาธิอย่างมุ่งมั่นในการปฏิบัติกิจกรรม ทาให้นักเรียนเห็นและเข้าใจสิง่
ที่กาลังเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ และต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยรูปแบบนี้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ทาให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะสูงขึ้น (Porntrai, 2016; Udomsin and Porntrai, 2017)
เป้าหมายสาคัญของงานวิจัยนี้ จึงเป็นไปเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษา
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน และนาเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (instruction innovation) ที่เกิดจากการ
ผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิ ทยาศาสตร์ และกิจกรรมการลงมือปฏิบัติ ที่ผู้อ่านสามารถนาไปปรับใช้ได้
โดยสะดวก ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อครูในการนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรในลาดับต่อไป
วิธีการวิจัย
1) ขอบเขตการวิจัย
ง า น วิ จั ย นี้ ใ ช้ แ บ บ แ ผ น one-group pretest-posttest design ท า ก า ร ศึ ก ษ า กั บ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง นั ก เ รี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัด ยโสธร จานวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 30 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดย
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วิ ธี ก ารสุ่ ม แบบกลุ่ ม (cluster random sampling) จากประชากรนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ในภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2562 จานวน 17 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 648 คน
2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 6 ข้อ มีดังนี้
คาถามที่ 1 ให้นักเรียนศึกษาภาพโครงสร้างหัวใจของมนุษย์ จากข้อมูลในภาพ
1. หลอดเลือดหมายเลข 2 นาเลือดไปปอด
2. เลือดในหลอดเลือดหมายเลข 1 เป็นเลือดที่มีออกซิเจนมาก
3. หลอดเลือดหมายเลข 5 นาเลือดจากหัว และแขนเข้าสู่หัวใจ
4. ลิ้นหัวใจไตรคัสพิด เป็นลิ้นที่กั้นระหว่างห้องหัวใจหมายเลข 3 กับ 4
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
คาถามที่ 2 ในการตรวจสุขภาพของชาย 3 คน โดยได้เลือดของชาย 3 คน ได้ผลดังตาราง

จากข้ อ มู ล ในตารางบุ ค คลใดแสดงอาการของการขาดธาตุ เ หล็ ก (Fe) เลื อ ดแข็ ง ตั ว ช้ า และการอั ก เสบของแผล
บนผิวหนัง ได้ถูกต้องตามลาดับ
คาถามที่ 3 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของหัวใจในมนุษย์
คาถามที่ 4 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องเปรียบเทียบความแตกต่างของหลอดเลือดอาร์เทอรี หลอดเลือดเวน และ
หลอดเลือดฝอย
คาถามที่ 5 ถ้าพยาบาลวัดความดันเลือดของคนไข้คนหนึ่งได้ 144/90 มิลลิเมตรของปรอท จงพิจารณาว่าข้อความใด
ถูกต้อง
คาถามที่ 6 พฤติกรรมของบุคคลใดเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบหมุนเวียนเลือด
2) แผนกิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นที่ 1 ผู้เรียนจดจ่อกับคาถามที่จะนาไปสู่การสืบเสาะ (5 นาที)
(1) ครูนาเข้าสู่บทเรียนโดย การทบทวนเรื่องการย่อยอาหาร แล้ว ครูตั้งคาถามกระตุ้นการคิด ว่า “นักเรียนคิดว่า
สารอาหารที่ เ กิ ด จากการย่ อ ยจะไปยั ง เซลล์ ต่ า ง ๆ ทั่ ว ร่ า งกายได้ ท างใด และโดยวิ ธี ก ารใด ”
(แนวทางการตอบ สารอาหารที่เกิดจากการย่อยจะไปยังเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกายได้ทางเลือด โดยมีหัวใจ ทา
หน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย)
(2) ครูถามนักเรียนต่อว่า “การที่เลือดไหลเวียนในร่างกายได้โดยการทางานของหัวใจ เราจะสามารถตรวจสอบการ
ทางานของหัวใจเบื้องต้นได้อย่างไรบ้าง” (แนวทางการตอบการวัดอัตราการเต้นของชีพจร ฯลฯ)
(3) ครูถามนักเรียนต่อว่า “นักเรียนทราบหรือไม่ว่าหัวใจมนุษย์มีทั้งหมดมีกี่ห้อง และทาให้เกิดการหมุนเวียนเลือด
ได้อย่างไร(แนวทางการตอบ หัวมี 4 ห้อง แต่นักเรียนอาจตอบไม่ได้ว่าทาให้เกิดการหมุนเวียนเลือดได้อย่างไร
หรือถ้าตอบได้อาจยังไม่ชัดเจน แต่ครูยังไม่เฉลย)
(4) ครูบอกนักเรียนว่า “วันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด เพื่อตอบคาถามดังต่อไปนี้”
(4.1) ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยส่วนประกอบสาคัญอะไรบ้าง แต่ละอย่างทาหน้าที่อย่างไร
(4.2) การไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจ ปอด และอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย มีทิศทางอย่างไร
(4.3) ชีพจร ความดัน การเต้นของหัวใจ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
(4.4) การดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติสามารถทาได้อย่างไรบ้าง
ขั้นที่ 2 ผู้เรียนเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับคาถาม (45 นาที)
(1) แบ่งนักเรียนออกเป็น 6 กลุ่ม
(2) นักเรียนรับใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง อยากรู้จักคุณระบบหมุนเวียนเลือด ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
(2.1) ตอนที่ 1 ตามล่าหาคาศัพท์สาคัญในเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้
(2.1.1) กิจกรรม เกม word search และ (2.1.2) กิจกรรม ตามหาหน้าที่ของฉัน
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a
b
ภาพที่ 1 เกมการศึกษา (a) word search (b) ตามหาหน้าที่ของฉัน
(2.2) ตอนที่ 2 ผังมโนทัศน์ระบบหมุนเวียนเลือด
(3) นักเรียนรับใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง หัวใจ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
(3.1) ตอนที่ 1 กิจกรรม เรื่อง ของหัวใจ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่
ของหั ว ใจ โดยใช้ สื่ อ Animation ผ่ า น QR-Code แล้ ว ท าการเติ ม ค าหรื อ ข้ อ ความที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบและ
หน้าทีข่ องหัวใจให้สัมพันธ์กับภาพที่กาหนด

a
b
ภาพที่ 2 ใบงาน (a) ผังมโนทัศน์ระบบหมุนเวียนเลือด (b) ผังมโนทัศน์ระบบหมุนเวียนเลือด
(3.2) ตอนที่ 2 กิจกรรม ไหลไปตามเธอ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง แบบจาลองการทางานของ
หัวใจโดยใช้สื่อ Animation ผ่าน QR-Code แล้วทาการสร้างแผนภาพแสดงแบบจาลองระบบหมุนเวียนเลือดของ
ร่างกายมนุษย์ โดยการเติมคาหรือข้อความที่เป็นส่วนหนึ่ง แผนภาพระบบหมุนเวียนเลือดให้ สัมพันธ์กับภาพที่
กาหนด
(4) นักเรียนรับใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง เลือด ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
(4.1) กิจกรรม เกมต่อชิ้นส่วนของเลือด เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนช่วยกันต่อบัตรชิ้นส่วนองค์ประกอบและหน้าที่
ของเลือด จนกระทั่งกลายเป็นรูปวงกลมแล้วช่วยกันศึกษาความรู้

a

b
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ภาพที่ 3 ใบงาน (a) แบบจาลองระบบหมุนเวียนเลือดของร่างกายมนุษย์ (b) Jigsaw เรื่องเลือด
(5) นักเรียนรับใบกิจกรรมที่ 4 เรื่อง อัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือด ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
(5.1) กิจกรรม ตรวจสอบการเต้นของหัวใจ (วัดชีพจร) และความดันเลือด
ขั้นที่ 3 ผู้เรียนสร้างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์ (คาตอบ) จากประจักษ์พยานที่คน้ พบ (30 นาที)
(1) นักเรียนได้รับใบงาน เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ที่ประกอบด้วยคาถามสาคัญดังต่อไปนี้
(1.1)ระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยส่วนประกอบสาคัญอะไรบ้าง แต่ละอย่างทาหน้าที่อย่างไร
(1.2) การไหลเวียนเลือดผ่านหัวใจ ปอด และอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย มีทิศทางอย่างไร
(1.3) ชีพจร ความดัน การเต้นของหัวใจ มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
(1.4) การดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติสามารถทาได้อย่างไรบ้าง
ขั้นที่ 4 ผู้เรียนเชื่อมโยงคาอธิบายไปยังองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (30 นาที)
(1) นักเรียนแต่ละกลุ่มรับใบความรู้
(2) นักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขใบกิจกรรมให้ถูกต้อง
(3) นักเรียนช่วยกันตอบคาถามเพิม่ เติม จากต่อไปนี้
(3.1) ปั จ จั ย ที่ ท าให้ อั ต ราการเต้ น ของหั ว ใจ (ชี พ จร) และความดั น เลื อ ดสู ง หรื อ ต่ า มี ส าเหตุ จ ากอะไรบ้ า ง
ให้เขียนเป็นแผนภาพ
(3.2) การวัดชีพจรมีประโยชน์อย่างไร และวัดจากหลอดเลือดชนิดใด
(3.3) เด็กชายบอย มีความดันเลือด 120/80 mmHg หมายความว่าอย่างไร
ขั้นที่ 5 ผู้เรียนสื่อสารและโต้แย้งแสดงเหตุผลสนับสนุนผลการค้นพบของตนเอง (10 นาที)
(1) ครูสุ่มตัวแทนกลุ่ม 2 กลุ่ม นาเสนอสิ่งที่ได้จากกการปฏิบัติใบกิจกรรม หน้าชั้นเรียน เพื่อนในห้องและครูร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น และพิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
3) ขั้นตอนการวิจัย
1) พัฒนาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
มีคาตอบถูกเพียงคาตอบเดียว จานวน 6 ข้อ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (ดังตารางที่ 1)
ตาราง 1 โครงสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ข้อที่
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
จานวนข้อสอบ ระดับพฤติกรรม
1-2

1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด

2

ความเข้าใจ

3

2. อธิบายการหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจ

1

ความจา

1

วิเคราะห์

1

ความเข้าใจ

1

การนาไปใช้

4
5
6

3. เปรียบเทียบความแตกต่างของหลอดเลือดอาร์เทอรี หลอดเลือด
เวน และหลอดเลือดฝอย
4. แปลความหมายค่าความดันเลือดจากค่าที่อ่านแปลความหมายค่า
ความดันเลือดจากค่าที่อ่าน
5. บอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะ ในระบบหมุนเวียนเลือดให้
ทางานเป็นปกติ

จากนั้ น ประเมิ น คุ ณ ภาพโดยอาจารย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นชี ว วิ ท ยา 2 ท่ า น และครู ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการสอนชี ว วิ ท ยา
1 ท่าน จนได้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective: IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.0
นาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ม.3/1 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านการเรียนเรื่องนี้มาแล้ว
จานวน 38 คน เวลาที่ใช้ในการทาแบบทดสอบ 20 นาที วิเคราะห์ค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ (r) เลือก
ข้อสอบไว้ จานวน 6 ข้อ โดยข้อสอบที่เลือกไว้มีค่า p และค่า r อยู่ระหว่าง 0.37 - 0.79 และ 0.76 - 0.79 ตามลาดับ ในส่วนของ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.72
2) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด โดยให้มีลักษณะของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางของ NRC (2000) เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 2 คาบ ประมาณ 100 นาที จากนั้นประเมินคุณภาพโดยอาจารย์
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ผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยา 2 ท่าน และครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนชีววิทยา 1 ท่าน ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เมื่อผ่านการ
พิจารณา นาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น ม.2/8 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จานวน 38 คน พบว่า
แผนการจัดการเรียนรู้นี้มีค่า E1/E2 และค่า E.I. เท่ากับ 83.82/78.51 และ 0.7012 ตามลาดับจากนั้นจึงนาไปปรับปรุงแก้ไข และ
นาไปทดลองต่อไป
3) ด าเนิ น การทดลอง โดยใช้ รู ป แบบการวิ จั ย แบบการทดลองกลุ่ ม เดี ย วสอบก่ อ นเรี ย นและสอบหลั ง เรี ย น
(one group pretest-posttest design) และมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลดังนี้
1) ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จานวน 6 ข้อ ใช้เวลาสอบ 10 นาที ในวันที่ 7 พฤษภาคม
2562 โดยขอใช้คาบว่างของนักเรียน
2) จัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 จานวน 1 แผน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
3) ทดสอบหลั ง เรี ย นโดยใช้ แ บบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นฉบั บ เดิ ม แต่ ส ลั บ ข้ อ สลั บ ตั ว เลื อ ก จ านวน 6 ข้ อ
ใช้เวลาสอบ 10 นาที ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยขอใช้คาบว่างของนักเรียน
3) การวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) นาคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมาหาค่า E1/E2 โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และนา
คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่า E.I. (Promwong, 2013)
3) วิ เ คราะห์ ค ะแนนสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น เที ย บเป็ น ร้ อ ยละและแบ่ ง ผลการเรี ย นออกเป็ น 8 ระดั บ
ตามเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ดังนี้ ดีเยี่ยม (80-100 คะแนน) ดีมาก (75-79 คะแนน) ดี (70-74 คะแนน)
ค่อนข้างดี (65-69 คะแนน) น่าพอใช้ (60-64 คะแนน) พอใช้ (55-59 คะแนน) ผ่านเกณฑ์ขั้นต่า (50-54 คะแนน) ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้น
ต่า (0-49 คะแนน)
4) วิเคราะห์ร้อยละของจานวนนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยนาความถี่
ของจานวนนักเรียนที่ตอบคาถามถูกในแต่ละข้อของการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน เทียบเป็นร้อยละ โดยการคูณ100 หารด้วย
จานวนนักเรียนทั้งหมด จากนั้นคิดหาดัชนีความก้าวหน้าเป็นรายข้อ
5) น าคะแนนสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นมาเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ . 05
โดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ (t-test for dependent sample) และวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนโดย
การหาค่าดัชนีความก้าวหน้า (normalized gain: <g>) ซึ่งหาได้จากผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นจริง ( actual gain) หารด้วยผลการ
เรียนรู้สูงสุดที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นไปได้ (maximum possible gain) (<g> มีค่าตั้งแต่ 0-1) ซึ่งเป็นค่าที่บอกความก้าวหน้าทางการเรียน
และแบ่งความก้าวหน้าทางการเรียนออกเป็น 3 ระดับ (Hake, 1998) ดังนี้ low gain (<g> < 0.3) medium gain (0.3 ≤ <g> <
0.7) และ high gain (<g> ≥ 0.7)
ผลการวิจัย
1) ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมกิจกรรมการเรียนรู้
จากการวิ เ คราะห์ ค ะแนนใบงาน ซึ่ ง สะท้ อ นประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ ( E1 ) และคะแนนสอบหลั ง เรี ย น
ซึ่ ง สะท้ อ นประสิ ท ธิ ภ าพของผลลั พ ธ์ (E2) ของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ พบว่ า ค่ า E1/E2 ของนั ก เรี ย น เท่ า กั บ 84.17/89.44
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรูน้ ี้มีมปี ระสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (80/80) เมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการ
เรี ย นของนั ก เรี ย นทั้ ง ชั้ น พบว่ า จั ด อยู่ ใ นระดั บ สู ง ( high gain) โดยมี ค่ า <g> เท่ า กั บ 0.8362 แสดงว่ า กิ จ กรรม
การเรี ย นรู้ นี้ ท าให้ นั ก เรี ย นทั้ งชั้ น มี ค วามก้ า วหน้ า ทางการเรี ย นเฉลี่ ย สู งถึ งร้ อ ยละ 83.62 ทั้ งนี้ นั ก เรี ย นมี ค วามก้ า วหน้ า ทาง
การเรียนอยู่ในระดับต่า ปานกลาง และสูง จานวน 0, 6 และ 24 คน ตามลาดับ (ภาพที่ 4) จากข้อมูลความก้าวหน้าทางการเรียนนี้
สรุปได้ว่านวัตกรรมนี้เมื่อใช้กับนักเรียนห้องนี้มีค่า E.I. เท่ากับ 0.8362 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (0.5)
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ภาพที่ 4 ดัชนีความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
2) ผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากผลการวิ เ คราะห์ ใ นภาพที่ 5 พบว่ า คะแนนสอบก่ อ นเรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 35.56 อยู่ ใ นระดั บ
ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ขั้ น ต่ าจ านวน 19 คน ผ่ า นเกณฑ์ ขั้ น ต่ าจ านวน 10 คน และผ่ า นเกณฑ์ ค่ อ นข้ า งดี 1 คน เมื่ อ นั ก เรี ย นได้ รั บ
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางในงานวิจัยนี้และมีการทดสอบหลังเรียนพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
ร้อยละ 89.44 อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยแบ่งเป็นอยู่ในระดับดีเยี่ยม 25 คน ระดับค่อนข้างดี 4 คน และระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต่าจานวน
1 คน (ภาพที่ 6ก) เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่านักเรียนได้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<.05) (t = 24.33* และ p = .00) โดยที่นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลัง
เรียนเท่ากับร้อยละ 35.56 และ 89.44 (ภาพที่ 6ข) ตามลาดับ สรุปได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่าไปอยูใ่ นระดับดีเยีย่ มได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ

(ก)
(ข)
ภาพที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ก) ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข) คะแนนเฉลี่ย
นอกจากนี้หากพิจารณาการตอบข้อสอบเป็นรายข้อ (ตาราง 2) พบว่า จานวนนักเรียนที่ตอบข้อสอบหลังเรียนในแต่ละข้อ
ถูกต้องมีจานวนเพิ่มมากขึ้นในทุกข้อ และมีดัชนีความก้าวหน้ารายข้อเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง (<g> ≥ 0.7) โดยมีข้อสอบทั้ง 6 ข้อที่มี
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ร้ อ ยละของจ านวนนั ก เรี ย นที่ ต อบถู ก อยู่ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย มขึ้ น ไป สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้
ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดได้เป็นอย่างดี
ตารางที่ 2 ความถี่ของนักเรียนที่ตอบคาถามถูกในแต่ละข้อของการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และดัชนีความก้าวหน้า
ความถี่นักเรียนที่ตอบถูกต้อง
คาถามและความคิดหลัก
ก่อนเรียน
หลังเรียน
<g>
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1. โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด
5
16.67
28
93.33 0.92
2. โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือด
10
33.33
28
93.33 0.90
3. การหมุนเวียนเลือดผ่านหัวใจ
12
40.00
25
83.33 0.72
4. ความแตกต่างของหลอดเลือด
7
23.33
25
83.33 0.78
5. การแปลความหมายค่าความดันเลือด
14
46.67
26
86.67 0.75
6ใ การดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทางานเป็นปกติ
16
53.33
29
96.67 0.93
สรุปผลการวิจัย
กิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด มุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติทีละขั้นตอนและให้ครูเป็นเพียง
ผู้จัดสภาพการเรียนรู้ที่เอื้อต่ อการสืบเสาะของนักเรียน กิจกรรมนี้ใช้เวลา 100 นาที และประกอบด้วย 5 ขั้น คือ
นักเรียนจดจ่อกับคาถามที่จะนาไปสู่การสืบเสาะ
นักเรียนเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับคาถาม
นักเรียน
สร้างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากประจักษ์พยานที่ค้นพบ นักเรียนเชื่อมโยงคาอธิบายไปยังองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ
นักเรียนสื่อสารและโต้แย้งแสดงเหตุผลสนับสนุนผลการค้นพบของตนเอง กิจกรรมการลงมือปฏิบัติหลัก ๆ ของเรื่องนี้ประกอบด้วย
กิจกรรมตามล่าหาคาศัพท์สาคัญในเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ โดยใช้เกม word search กิจกรรม
ตามหาหน้าที่ของฉัน กิจกรรมการเขียนผังมโนทัศน์ระบบหมุนเวียนเลือด กิจกรรมศึกษาความรู้เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่
ของหัวใจ โดยใช้สื่อ Animation ผ่าน QR-Code กิจกรรมการสร้างแผนภาพแสดงแบบจาลองระบบหมุนเวียนเลือดของร่างกาย
มนุษย์ กิจกรรมเกมต่อชิ้นส่วนของเลือด และกิจกรรมตรวจสอบการเต้นของหัวใจ (วัดชีพจร) และความดันเลือด ผลการวิจัยพบว่า
กิจกรรมนี้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.17/89.44 ในขณะที่ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.8362 โดยสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นก่ อ นเรี ย นจากระดับ ไม่ ผ่า นเกณฑ์ ขั้ น ต่า (35.56) ไปสู่ ผ ลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรีย นระดับ ดี เยี่ ย ม (89.44)
(t = 24.33, p = .00) และความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนเท่ากับร้อยละ 83.62 จัดเป็นความก้าวหน้าในระดับสูง
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบหมุนเวียน
เลือด ที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ อีกทั้งยังทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ และมีความก้าวหน้าทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและ
สามารถวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดได้เป็นอย่างดี จึงเป็นวิธีการที่น่าจะเหมาะสมในการนาไปใช้แก้ไข
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนตามที่รายงานไว้โดย Clark and Mathis (2000) Lewis et al. (2000) Nakthong et al.
(2007) Dikmenli (2010) Prasarnned and Sumranwanich (2013) และ Smith (1991) นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
ผลการวิจัยของนักวิจัยหลายท่านที่พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมแบบลงมื อปฏิบัติและมีการลาดับ
กิจกรรมบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์มีความ ก้าวหน้าทางการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น อีกทั้งกิจกรรมนั้น ๆ
ก็มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กาหนด (Luo, 2012; Pitiporntapin and Sritha, 2012; Scherer, 2014) ซึ่งผล
ที่เกิดขึ้นนี้อาจเนื่องมาจาก
(1) การสร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ดาเนินตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์หลักสูตรและ
เนื้อหาสาระ การกาหนดวัตถุประสงค์และหลักฐานชิ้นงาน การออกแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นความท้าทายและ
การคิด และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ การทดลองใช้ (try–out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง และการปรับปรุงพัฒนาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
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(2) การลาดับกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของการสืบเสาะวิทยาศาสตร์มีความเหมาะสม กล่าวคือ
ในขั้ น ที่ 1 นั ก เรี ย นจดจ่ อ กั บ ค าถามที่ จ ะน าไปสู่ ก ารสื บ เสาะ มี ก ารทบทวนความรู้ เ ดิ ม ของนั ก เรี ย นเพื่ อ เชื่ อ มโยง
สู่ ค วามรู้ ใ หม่ มี ก ารใช้ ส ถานการณ์ ที่ ส ามารถดึ งดู ด ให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความสงสั ย และจดจ่ อ กั บ ค าถามที่ จ ะน าไปสู่ก ารสื บเสาะ
ในขั้ น ต่ อ ไป (Bybee et al., 2006) ซึ่ งการที่ นั ก เรี ย นจดจ่ อ กั บ ค าถามที่ จ ะน าไปสู่ ก ารสื บ เสาะ จะท าให้ นั ก เรี ย นมี เ ป้ า หมาย
ที่ แ น่ ชัด ของการเรี ย น (Bell et al., 2005; NRC, 2000) และมี ค วามมุ่ งมั่ น ที่ จ ะเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ สร้า งเป็ น หลัก ฐานที่ เ กี่ ยวเนื่อง
กับคาถามที่ตนสงสัยจึงนาไปสู่การเรียนรู้ที่มีความหมาย (Porntrai, 2015)
ในขั้นที่ 2 นักเรียนเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเป็นหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับคาถาม มีการใช้กิจกรรมที่เน้นการลงมือปฏิบัติแทน
การให้นักเรียนฟังบรรยายจากครูและแทนการอ่านใบความรู้เพื่อตอบคาถามตามใบงาน การใช้กิจกรรมการลงมือปฏิบัติทาให้
นักเรียนได้ฝึกการสังเกตอย่างแน่วแน่ การได้มีสมาธิมุ่งมั่นในการปฏิบัติกิจกรรมทาให้นักเรียนเห็นและเข้าใจสิ่งที่กาลังเกิดขึ้น
อย่างช้า ๆ และต่อเนื่อง (Phochaiyarach and Porntrai, 2015; Prasertsan, 2012) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติ (Boomer and Latham, 2011) นอกจากนี้การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและการใช้สื่อที่แปลกใหม่
(กิจกรรมตามล่าหาคาศัพท์สาคัญในเรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ โดยใช้เกม word search กิจกรรม
ตามหาหน้าที่ของฉัน กิจกรรมการเขียนผังมโนทัศน์ระบบหมุนเวียนเลือด กิจกรรมศึกษาความรู้เรื่อง ส่วนประกอบและหน้าที่
ของหัวใจ โดยใช้สื่อ Animation ผ่าน QR-Code กิจกรรมการสร้างแผนภาพแสดงแบบจาลองระบบหมุนเวียนเลือดของร่างกาย
มนุษย์ กิจกรรมเกมต่อชิ้นส่วนของเลือด และกิจกรรมตรวจสอบการเต้นของหัวใจ (วัดชีพจร) และความดันเลือด) ตลอดจนการแบ่ง
กิจกรรมเป็นตอน ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เก็บข้อมูลด้วยตนเองทีละขั้นจากง่ายไปหายาก จากท้าทายความคิดไม่มากไปสู่ท้าทาย
ความคิดมากขึ้นเป็นลาดับ ยังเป็นปัจจัยเสริมอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเรี ยนรู้เชิงรุก
(active learning) (Pitiporntapin and Sritha, 2012; Prasarnned and Sumranwanich, 2013) และสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ย
ตนเองโดยการปะติดปะต่อและเติมเต็มความคิดรวบยอดโดยใช้กระบวนการสืบเสาะวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ( Bybee et al.,
2006; Smith, 1991)
ในขั้นที่ 3 นักเรียนสร้างคาอธิบายทางวิทยาศาสตร์จากประจักษ์พยานที่ค้นพบ มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ร่วมกัน
พิจารณาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาและตรวจสอบว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ เพียงพอต่อการนาไปใช้สร้างคาอธิบายทาง
วิทยาศาสตร์ (คาตอบ) ของคาถามที่ตนสงสัยหรือไม่ สิ่งเหล่ านี้ช่วยให้นักเรียนฝึกใช้การคิดวิเคราะห์ในการเรียนรู้ (Prasertsan,
2012) นอกจากนี้การใช้คาถามนาที่ดีในแบบบันทึกกิจกรรมยังช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับคาถามได้งา่ ย
ขึ้น จึงนาไปสู่การสร้างคาตอบที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงประเด็น
ในขั้นที่ 4 นักเรียนเชื่อมโยงคาอธิบายไปยังองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มีการกระตุ้นให้นักเรียนอ่านแบบกระตือรือร้น
(active read-ing) และอ่านแบบจับใจความสาคัญให้สัมพันธ์กับคาถามนาในใบบันทึกกิจกรรม สิ่งเหล่านี้ทาให้นักเรียนทราบว่า
คาถามที่ตนสงสัยได้รับการตอบแล้วหรือยัง และคาตอบนั้นมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอหรือไม่ มีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด
และมี ค วามคลาดเคลื่ อ นจากค าอธิ บ ายที่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นเรื่ อ งเดี ย วกั น หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร ( Phochaiyarach and
Porntrai, 2015) ซึ่ ง หากมี ค วามสอดคล้ อ งกั น จะท าให้ นั ก เรี ย นเกิ ด ความภาคภู มิ ใ จในตนเอง ที่ ส ามารถใช้ ก ระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างองค์ความรู้ได้เช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องที่ตนศึกษา ในทางกลับกันหากผล
การศึกษาไม่สอดคล้องกัน จะทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้บนความผิดพลาดและจาความผิดพลาดและความถูกต้องนั้นได้นานยิง่ ขึน้
(Porntrai, 2015)
ในขั้นที่ 5 นักเรียนสื่อสารและโต้แย้งแสดงเหตุผลสนับสนุนผลการค้นพบของตนเอง มีการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ
การสื่อสาร การโต้แย้งซักถามแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นอย่างมีเหตุมีผลระหว่างนักเรียน ซึ่งทาให้นักเรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับ
เกี่ยวกับการอธิบายความรู้ความเข้าใจของตนเอง (Bybee et al., 2006) นาไปสู่การเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งในงานของตนเอง
(Scherer, 2014) และเกิดความสาเร็จในการเรียนในท้ายที่สุด (McDonald, 2012) นอกจากนี้การทดสอบหลังเรียนในชุดกิจกรรม
และการสะท้อนผลทันทีช่วยให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ถูกต้องอีกครั้งและได้ประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาในการเรียนครั้งต่อไป
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การพัฒนามโนมติเรื่องคลื่นนิ่งของนักเรียนโดยการใช้โมบายแอพลิเคชันร่วมกับการทดลองอย่างง่าย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างชุดการทดลองอย่างง่าย เพื่อพัฒนามโนมติวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
คลื่ น นิ่ ง ในเส้ น เชื อ ก ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 จ านวน 40 คน โรงเรี ย นล าปลายมาศ อ.ล าปายมาศ
จ.บุรีรัมย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 การวิจัยเป็นแบบ one-group pretest-posttest เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดมโนมติ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย t-test และ Normalized test ผลการวิจัยพบว่า
ชุ ด การทดลองอย่ า งง่ า ยที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และผลการทดลองมี ค วามคลาดเคลื่ อ นจากทฤษฎี น้ อ ย กว่ า ร้ อ ยละ 5
เมื่อนาชุดการทดลองอย่างง่ายไปใช้ในการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีมโนมติและคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 )t=16.17 และ t=17.29 ตามลาดับ( และมีความก้าวหน้าทางการเรียนของมโนมติวิทยาศาสตร์ (<g>=0.68) และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (<g>=0.63) อยู่ในระดับปานกลาง
คาสาคัญ : ชุดการทดลอง มโนมติทางวิทยาศาสตร์ คลื่นนิ่ง

Developing Students’ Scientific Concept in Standing Wave
by Using Mobile Application and Simple Experiment
Krissana Khlongkhlaew and Sura Wuttiprom*
Department of Physics Faculty of Science, Ubon Ratchathani University
*E-mail : sura.w@ubu.ac.th

Abstract
This research aims to develop the simple experimental set on standing waves in the rope.
To enhance the student's scientific concepts and learning achievement on standing waves in the rope. The
sample was 40 grade 11 students of Lamplaimat School, Lamplaimat, Buriram in 1st semester, 2018. The
research design is a one-group pretest-posttest design. The research tools consist of 1) lesson plan,
2) conceptual measurement, 3) academic achievement test. t-test and normalized test were used for data
analyis. The results of this simple experiment was less than thecretical error 5%. Thestudent's conceptual and
post-test score were higher than pre-test at a confiden level at 0.05 of significance,(t = 16.17 and t = 17.29,
respectively) The learning progress of science concepts were 0.68 (<g> = 0.68) and learning progress of acadamic
achievement ware ranke at medium gain (<g> = 0.63)
Keywords : Experimental set , scientific Concept ,Standing Waves
บทนา
ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งคือกระบวนการทดลอง เพราะทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการทดลอง
จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ (scientific concept) ของนักเรียนให้ดีขึ้น .ไชยยันต์ ศิริโชติ) 2541:79;
Sharma. 1982 : 262 – 263 ) เมื่อทาการทดลองสิ่งที่ปฏิบัติตามมาก็คือ การวัดและการเก็บ ข้อมูลจาเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ ที่
สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยา อุปกรณ์การทดลองในการเรียนการสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทย
ค่อนข้างไม่เพียงพอ อุปกรณ์บางอย่างมีราคาแพง อุปกรณ์บางอย่างจาเพาะเจาะจงตัวแปรต้นในการศึกษา ทาให้ผู้เรียนไม่สามารถ
ศึกษาปัจจัยอื่นหรือตัวแปรต้นอื่นที่เกี่ยวข้องได้ อุปกรณ์การทดลอง เรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือกเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์การทดลองที่ผู้วิจัย
สนใจ เนื่องจากห้องปฏิบัติการของโรงเรียนทั่วไปจะใช้ เครื่องเคาะสัญญาณเวลาเป็นตัวกาเนิดความถี่ เป็นอุปกรณ์ที่สร้างได้ง่าย
ไม่ยุ่งยาก แต่ข้อจากัดคือ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้ (มีความถี่เดียวคือ 50 เฮิร์ตซ์ ตรงกับความถี่ของไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ
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ไทย) บางโรงเรียนได้ใช้มอเตอร์แบบสั่นแทนเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเพื่อให้นักเรียนคานวณหาความถี่หลายค่าจากมอเตอร์แบบ
สั่นหลายอัน (เฉลิมพล เพชรรักษ์. 2560) ต่อมามีการพัฒนาให้สามารถปรับเปลี่ยนความถี่ได้ โดยใช้โปรแกรม Virtins soundcard
multi instrument และเขียนวงจรขยายสั ญญาณเพื่อกาหนดความถี่หลายค่าตามต้องการ (ทนง อัครธีรานนท์ . 2555) ถึงแม้
อุปกรณ์การทดลองนี้จะสามารถเปลี่ยนความถี่ได้แต่ปัญหาคือ ในทางปฏิบัติครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดทักษะความรู้ในด้านการใช้
โปรแกรม Virtins soundcard multi instrument และการเขียนวงจรขยายสัญญาณ
ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างอุปกรณ์การทดลองเรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่สามารถเปลี่ยนความถี่ได้ง่ายๆ
โดยที่ครูผู้สอนฟิสิกส์ไม่จาเป็นต้องมีทักษะด้านการใช้โปรแกรมและการเขียนวงจรขยายสัญญาณ 2) เพื่อพัฒนามโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ เรื่อง คลื่นนิ่งในเส้นเชือก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิธีการวิจัย
1. การสร้างและวัดประสิทธิภาพอุปกรณ์การทดลอง
1.1 การสร้างชุดการทดลอง
การสร้างชุดการทดลองนี้
เป็นการนาแอพลิเคชั่นในการกาหนดความถี่ส่งสัญญาณไปยังวงจรขยายสัญญาณจากนั้น
วงจรขยายสัญญาณจะทาหน้าที่ในการส่งความถีไ่ ปยังตัวรับสัญญาณเพื่อทาการทดลอง ดังภาพ

ภาพที่ 1 การติดตั้งอุปกรณ์การทดลองอย่างง่าย
การติดตั้งอุปกรณ์ดังภาพที่ 1 ประกอบด้วย หมายเลข 1 แหล่งกาเนิดความถี่ (โทรศัพท์มือถือ) ความถี่สร้างโดยแอพลิเค
ชันกาเนิดความถี่ (Frequency Sound) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในระบบปฏิบัติการ android หมายเลข 2 วงจรขยาย
สัญญาณ (Audio amplifier 8 watts) ทาหน้าที่ในการขยายกาลังของสัญญาณความถี่ที่ปล่อยสัญญาณจากโทรศัพท์ออกมาเพื่อ
ส่งไปยังส่วนแสดงผล หมายเลข 3 ทาหน้าที่จ่ายไฟให้วงจร หมายเลข 4-8 เป็นส่วนแสดงผลการเกิดคลื่นนิ่ง เมื่อสัญญาณความถี่สง่
มายังหมายเลข 4 (ชุดลาโพงประกอบด้วย ลาโพงขนาด 8 Watts ฝาขวดน้าพลาสติกและน็อตเป็นเสายึดเชือก) เมื่อนาหมายเลข
5 (เชือก) ผูกกับน็อตที่ทาหน้าที่เป็นเสาคล้องเชือกผ่านรอกระหว่างขาตั้ง (หมายเลข 7-8) และหมายเลข 9 เป็นมวลถ่วงเพื่อให้
เชือกตึง
1.2. การทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์การทดลอง
การสร้างชุดการทดลองมีความสาคัญอย่างยิ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นใน
การนาไปใช้ปฏิบตั ิจริงจึงได้มีการทดสอบประสิทธิภาพ จากการคานวณโดยใช้สมการคลื่นนิ่ง f = 4nl T กับความถี่ที่กาหนด
จากโทรศัพท์ โดยได้ทาด้วยกัน 2 วิธี ดังนี้
ตอนที่ 1 ก่อนทาการติดตั้งอุปกรณ์จะต้องทาการชั่งมวลของเชือก (0.0083 kg) แรงตึงเชือก(T=0.08134 N) และวัด
ความยาวเชือก(1.495 m) เพื่อหามวลต่อหน่วยความยาวเชือก (µ) จากนั้นติดตั้งชุดการทดลองดังภาพที่1 กาหนดค่าความความถี่
จากแอพลิเคชั่น 30 Hz 50 Hz และ 70 Hz แล้วเลื่อนเชือกเพื่อหาตาแหน่งของคลื่นนิ่ง 4 ลูบ 3 ลูบ 2 ลูบ และ 1 ลูบ ตามลาดับ
จะได้ผลการทดลองดังตารางที่ 1
2

2

2
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ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความถี่ ลูบและความยาวเชือก
N (loop)

L30Hz (m)

L50Hz (m)

L70Hz (m)

4

1.32

0.84

0.570

3

0.99

0.63

0.430

2

0.66

0.42

0.290

1

0.33

0.21

0.140

นาข้อมูลที่ได้จากตารางไปเขียนกราฟระหว่าง n2 กับ 2 แล้วคานวณหาความชันจากกราฟ เพื่อคานวณหาค่าความถี่
ซึ่งได้ผลดังนี้ 30.49 Hz 48.13 Hz และ 70.62 Hz
หาค่าความคลาดเคลื่อน จาก (ค่าสัมบูรณ์ของค่าจริง-ค่าทฤษฎี) คูณด้วย 100 หารด้วยค่าทฤษฎี หรือ
% ความคลาดเคลื่อน

=

E−S
S

 100%

ผลการทดลองตอนที่ 1 ได้ความคลาดเคลื่อน คือ 1.63% 3.74% และ 0.88 %
ตอนที่ 2 ก่อนทาการติดตั้งอุปกรณ์จะต้องทาการชั่งมวลของเชือก (0.0083 kg) และวัดความยาวเชือก(1.495 m)
เพื่อหามวลต่อหน่วยความยาวเชือก (µ) กาหนดค่าความโน้มถ่วงคงที่ (g=9.8 m/s2) จากนั้นติดตั้งชุดการทดลองดังภาพที่ 1
กาหนดค่าความความถี่จากแอพลิเคชั่น 30 Hz 50 Hz และ 70 Hz แล้วเพิ่มมวลเพื่อหาตาแหน่งของคลื่นนิ่ง 4 ลูบ 3 ลูบ 2 ลูบ
และ 1 ลูบ ตามลาดับ จะได้ผลการทดลองดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความถี่ ลูบและมวล
N (loop)
m30Hz (kg)
4
3
2
1

0.008
0.015
0.036
0.139

m50Hz (kg)

m70Hz (kg)

0.008
0.018
0.041
0.141

0.008
0.015
0.036
0.139

นาข้อมูลที่ได้จากตาราง นาไปเขียนกราฟระหว่าง T กับ 1/n2 แล้วคานวณหาความชันจากกราฟ เพื่อคานวณหา
ค่าความถี่ ซึ่งได้ผลดังนี้ 29.93 Hz 49.20 Hz และ 72.47 Hz
หาค่าความคลาดเคลื่อน จาก (ค่าสัมบูรณ์ของค่าจริง-ค่าทฤษฎี) คูณด้วย 100 หารด้วยค่าทฤษฎี หรือ
% ความคลาดเคลื่อน

=

E−S
S

 100%

ผลการทดลองตอนที่ 2 ได้ความคลาดเคลื่อน คือ 0.23 % 1.6 % และ 3.753 %
ชุดการทดลองอย่างง่ายเรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือก เมื่อนามาเทียบระหว่างความถี่ที่กาหนดกับผลการทดลองที่ได้
พบว่าผลการทดลองทั้ ง 6 แบบมีความคลาดเคลื่อนต่าร้อยละ 5.00 แสดงว่าชุดการทดลองนี้ มีประสิทธิภาพในการ
ปรับเปลี่ยนความถี่ แสดงถึงความแม่นยาในการทดลอง จึงมีความเหมาะสมในการนาไปใช้เป็นเครื่องมือวิจัย

198

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบแผนการวิจัย
งานวิจัยนี้มีแบบแผนการวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง )quasi-experimental designโดยมีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มี (
) การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนone group pre-test and post-test design(
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนลาปลายมาศ
อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรรี ัมย์ จานวน 40 คน เป็นนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับปานกลาง
2.3 แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง คลื่นนิ่งในเส้นเชือก 6 ชั่วโมง ดังนี้
หัวข้อ
1. Engagement ขั้นสร้างความสนใจ

กิจกรรม
- ถ้าเรานาดินน้ามัน 5 ลูก มาแขวนเชือกที่ขึงตึงไว้ จากนั้นสั่นที่ฐาน จะเกิด
อะไรขึ้น (ทักษะการวัด,ทักษะการสังเกต)

- ถ้าเราปรับระดับลูกตุม้ ในระดับที่ต่างกัน และเปลี่ยนลูกตุ้ม 1 ลูกให้ใหญ่ขึ้น
แต่มีความยาวเชือกเท่ากับลูกตุ้มลูกใดก็ได้ 1 ลูก จากนั้นดึงลูกตุ้มลูกที่ใหญ่สุด
แล้วปล่อย นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทักษะการ,ทักษะการจาแนก)
(ตั้งสมมติฐาน

2. Exploration

3. Explanation

นาวีดีทัศน์การสั่นพ้องให้นักเรียนศึกษา แล้วใช้คาถามต่อไปนี้
- จากวีดีทัศน์เกิดอะไรขึ้นบ้าง (ทักษะการสังเกต)
(ทักษะการลงความเห็น) เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (ทักษะการพยากรณ์) ถ้าใช้ลูกตุ้มใหญ่กว่าเดิมจะเกิดอะไรขึ้น - ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5-6 คน ศึกษาใบกิจกรรม แล้วออกแบบการกาหนด
ตัวแปร การบันทึกผลการทดลอง โดยใช้ชุดอุปกรณ์ที่ครูเตรียมให้ เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลคลื่นนิ่ง จากนั้นทาการทดลอง 3 การทดลอง

- ให้นักเรียนอภิปรายการทดลองที่ได้ร่วมกัน
- ปรากฏการณ์คลื่นนิ่ง คืออะไร
199

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวข้อ

4. Elaboration
5. Evaluation

กิจกรรม
-ความยาวคลื่นนิ่ง กับความยาวเชือก สัมพันธ์กันอย่างไร
อัตราเร็วคลื่นนิ่งในเส้นเชือกและแรงตึงเชือก จะสัมพันธ์กันอย่างไร ความยาวเชือกกับความถี่คลื่น - จะสัมพันธ์กันอย่างไร
- อัตราเร็วกับความถี่คลื่นนิ่งจะสัมพันธ์กันอย่างไรมวลของเชือกจะส่งผลต่อ ความอัตราเร็วคลื่นนิ่งในเส้นเชือก อย่างไร
- ศึกษาสมการคลื่นนิ่ง ปัจจัยต่างๆของคลื่นนิ่ง คานวณหาปริมาณต่างๆ
เชื่อมโยงกับเหตุการในชีวิตประจาวัน
- ทาแบบวัดมโนมติและข้อสอบหลังเรียน

2.4 เครื่องมือวิจัย
1) แบบวัดมโนมติประกอบไปด้วยข้อสอบอัตนัย 10 ข้อ 30 คะแนน แบ่งเป็น 2 หัวข้อย่อยคือ ลักษณะ
ของการแทรกสอดและคลื่นนิ่ง จานวน 4 ข้อ 12 คะแนน ปัจจัยที่ส่งผลต่อคลื่นนิ่ง จานวน 6 ข้อ 18 คะแนน โดยใช้รูบริค
ในการให้คะแนน เป็นแนวทางการให้คะแนนอย่างละเอียด ซึ่งพัฒนาขึ้น โดยผู้สอนหรือผู้ประเมิน เพื่อเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์ผลงานหรือกระบวนการที่เกิดจากความพยายามของนักเรียน (Barbara M. Moskel, 2000) รูบริคเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) ที่ใช้ประเมินการปฏิบัติ ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบสารวจรายการ (Checklists) โดยปกติจะเรียกว่า
แนวทางการให้คะแนน (Scoring guides ) ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะ ใช้ในการประเมิน
การปฏิบัติงานของนักเรียน หรือประเมินผลผลิตซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติงาน (Craig A Mertler, 2001) รูบริคเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพมากทั้งในการเรียนการสอนและการประเมินช่วยปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติหรือการแสดงออกของนักเรียน
ในขณะเดียวกันก็ช่วยควบคุมการปฏิบัตินั้นๆ ด้วย โดยครูต้องกาหนดความต้องการหรือความคาดหวังในผลงานของนักเรียน
ในส่ ว นของข้อ สอบปรนั ย จ านวน 20 ข้ อ แบ่ งเป็ น 3 หั ว ข้ อ ได้ แ ก่ ลั ก ษณะของคลื่นนิ่ ง จ านวน 5 ข้ อ 5 คะแนน ปั จ จัย
ที่เกี่ยวข้อง จานวน 7 ข้อ 7 คะแนน และการใช้สมการ จานวน 8 ข้อ 8 คะแนน รวมเป็น 20 คะแนน
2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ เ คราะห์ ม โนมติ แ ละข้ อ สอบปรนั ย โดยน าข้ อ มู ล ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นมาหาคะแนนเฉลี่ ย
ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยใช้การทดสอบทีแบบกลุ่ม
ตั ว อย่ า งไม่ อิ ส ระ (t-test for dependent sample) จากนั้ น วิ เ คราะห์ ค านวณหาความก้ า วหน้ า ทางการเรี ย นแบบปกติ
)Normalized learning gain <g> คานวณตามสูตร (Hake )Hake,1998 ซึ่ง (<g>=)%post-test - % pre-test(/)100 - %pretestโดยค่า (<g> น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.30 จะมีความก้าวหน้าที่ระดับต่า ค่า <g> มากกว่า 0.30 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.70
จะมีความก้าวหน้าที่ระดับปานกลาง และค่า<g> มีค่ามากกว่า 0.70 จะมีความก้าวหน้าที่ระดับสูง
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิ เคราะห์ก ารสร้ างอุป กรณ์ท ดลองอย่างง่ ายเรื่อ งคลื่นนิ่ งในเส้น เชื อ กพบว่ า อุ ป กรณ์ การทดลองอย่างง่ายนี้
มีความคลาดคลื่นในการทดลองน้อยกว่าร้อยละ 5 ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ชิ้นนี้มีความเหมาะในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เฉลิมพล เพชรรักษ์ (2560) ที่พบว่า ชุดการทดลองคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่สร้างขึ้นโดยใช้อุปกรณ์
อย่างง่าย มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับที่มีขาย สามารถส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดีทาให้ผู้เรียนเข้าใจมากขึ้น
ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการสร้างชุดการทดลองอย่างง่ายนี้ช่วยส่งเสริมและพัฒนามโนมติวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง
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ผลการวิเคราะห์มโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือก แสดงดังภาพที่ 6
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Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test
ลักษณะของการแทรกสอดและ
คลื่นนิ่ง

ปัจจัยที่สง่ ผลต่อคลื่นนิ่ง

รวม

ภาพที่ 6 กราฟแสดงมโนมติของนักเรียน
จากการศึกษาพบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีมโนมติเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 25 ซึ่งเมื่อทากิจกรรมไปแล้ว พบว่า มากกว่า
ร้อยละ 75 มโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (t=16.17) เมื่อวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน
เรียนด้วยวิธีของ Hake (1998) พบว่าความก้าวหน้าทางการเรียนกับ 0.68 อยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อศึกษาตามหัวข้อพบว่า
ในหัวข้อลักษณะของการแทรกสอดและคลื่นนิ่งนักเรียนทาคะแนนมโนมติได้ดีกว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อคลื่นนิ่ง เนื่องจากภายหลังการ
ทดลองโดยใช้อุปกรณ์การทดลองนี้ ส่งให้นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่องของลักษณะของการแทรกสอดและคลื่นนิ่งได้
อย่างชัดเจนนักเรียนจึงทาคะแนนได้สูง
ตัวอย่างคาตอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน

ตัวอย่างคาตอบก่อนเรียนและหลังเรียน
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ผลการวิเคราะห์ข้อสอบแบบปรนัย เรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือก แสดงดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 ผลการสอบข้อสอบแบบปรนัยเรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
จากการศึกษาพบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ 35 ซึ่งเมื่อทากิจกรรมไปแล้ว พบว่า
มากกว่ า ร้ อ ยละ 70 มี ค ะแนนหลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ 0.05 (t=12.79) เมื่ อ วิ เ คราะห์
ความก้าวหน้าทางการเรียนเรียนด้วยวิธีของ Hake (1998) พบว่าความก้าวหน้าทางการเรียนกับ 0.63 อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อศึกษาตามหัวข้อพบว่า ในหัวข้อลักษณะของคลื่นนิ่งนักเรียนทาคะแนนมโนมติได้ดีที่สุด และหัวข้อ
ที่คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากภายหลังการทดลองโดยใช้อุปกรณ์การทดลองนี้ ส่งให้นักเรียนมี
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องของลักษณะของคลื่นนิ่งได้ชัดเจนกว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้นักเรียนทาคะแนนได้
มากน้อยกว่ากัน
ตัวอย่างข้อสอบหลังเรียนที่นักเรียนตอบได้น้อยทีส่ ุดที่สดุ
ถ้าความยาวเชือกมีค่ามากขึ้น ความถี่คลื่นนิ่งจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ร้อยละก่อนเรียน ร้อยละหลังเรียน
ตัวเลือก
A. ไม่ส่งผลต่อความถี่
37.50
35.00
B. ความถี่มาก
30.00
32.50
C. ความถี่น้อย
20.00
25.00
D. ความถี่จะลดลง
12.50
7.50
ครึ่งหนึ่งเสมอ
ดังนั้นเมื่อพิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน เรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือก มีค่าความก้าวหน้า ทางการเรียน
เท่ากับ 0.62 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา อิ่มอ้วน )2560ที่พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกมี (
ความก้ า วหน้ า ทางการเรี ย นเท่ า กั บ 0.58 อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ ชิ งรุ ก ส่ งเสริ ม
ความก้าวหน้าทางการเรียน
สรุปผลการวิจัย
ชุดการทดลองอย่างง่ายเรื่องคลื่นนิ่งในเส้นเชือกนี้ สามารถปรับเปลี่ยนความถีไ่ ด้หลายค่า สามารถใช้ทดลองกับเชือกได้
หลายแบบหลายขนาด เป็นชุดทดลองที่ประหยัด ทาง่าย มีความเหมาะสมการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องคลื่นนิ่งในเส้น
เชือก จากการทดลองที่หลากหลายและชัดเจนส่งผลให้นักเรียนมีมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่
ในระดับปานกลางขึ้นไป และมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05
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ข้อเสนอแนะ
ในการใช้เชือกในการทดลองพบว่า หากใช้เชือกสีขาวหรือสีแดงจะแสดงคลื่นนิ่งได้ไม่ชัดเจน ควรใช้เชือกที่มีสีอื่น เช่น สี
เขียว สีน้าเงิน
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การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วย simulation เป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รายวิชาฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง
นิพัทธโรจน์ ส่องแสง1 และ สุระ วุฒิพรหม1*
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*E-mail : sura.w@ubu.ac.th

1สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

บทคัดย่อ
ทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นเป็นทักษะการเรียนรู้ที่สาคัญของศรรตวรรษที่ 21 เป็นทักษะการดารงชีวิตและทางาน
ในอนาคต งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะผ่านโปรแกรม simulation รายวิชาฟิสิกส์เรื่อง
ไฟฟ้ากระแสตรงที่ส่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
จานวน 33 คน วิธีดาเนินการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ยึดถือกระบวนทัศน์การตีความ เครื่องมือที่ใช้รวบรวมกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้เรียน ได้แก่ แบบบันทึกการทดลองระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน การตีความการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
จากเครื่องมือเหล่านี้โดยนาคาตอบของผู้เรียนมาจัดระดั บทักษะการคิดวิเคราะห์แบ่งเป็น 5 ระดับในแต่ละทักษะการคิดวิเคราะห์
ทั้ง 3 ด้านของบลูม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าสหสัมพันธ์
ผลวิจัยพบว่า คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนมีความสัมพันธ์กัน (ค่าสหสัม พันธ์
เท่ากับ 0.25) โดยคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์สูงสุดคือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ความสาคัญ และด้านต่าสุดคือ ทักษะการคิด
วิเคราะห์หลักการ ในด้านของระดับทักษะการคิดวิเคราะห์นั้น ผู้เรียนส่วนใหญ่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับมากที่สุด และไม่มี
นักเรียนคนใดที่ไม่มีทั กษะการคิดวิเคราะห์ตลอดทุกช่วงการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ โดยใช้โปรแกรมทดลอง
เสมือน Phet Simulation เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง
คาสาคัญ : วิชาฟิสิกส์ ไฟฟ้ากระแสตรง ทักษะการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้แบบสืบเสาะ simulation

Implementing Simulation-Based Inquiry Learning
to Develop 11 grade Students’ Critical Thinking Skill in Direct Current Circuit
Nipattaroj Songsaeng1 and Sura Wuttiprom1*
Science Education Faculty of Science Ubon Ratchathani University
*E-mail : sura.w@ubu.ac.th

Abstract
Analytical thinking skills are important learning skills of the 21st century and it is a life and work skill in
the future. This research aims to study analytical thinking skills through inquiry-based learning management by
using a lab program Phet Simulation on DC Circuit. By using Mattayom 5 students number 33 students in
Auedyai Pittaya School Ubon Ratchathani . Research methodology is qualitative research , that holds the
interpretation paradigm. Tools used to collect the decision-making process of learners is experimental record
during learning and post-test. The learner analytical thinking skills are analyted by Bring students' answers to
classify analytical thinking skills. Divided into 5 levels in 3 bloom analytical thinking skills By using statistics to
analyze data consisting of mean, percentage, correlation
The research found. That the score of analytical thinking skills of learners , during and after school , are
related. (Correlation value is 0.25). The highest Critical skills score is analytical thinking skills And the lowest
side is Principles of analytical thinking skills. The level of analytical thinking skills Most learners have the
highest level of critical thinking skills. And there are no students who do not have analytical skills all learning
periods through inquiry-based learning management By using a lab program Phet Simulation on DC Circuit.
Keywords : Physic , Direct Current Circuit , Analytical Thinking , Inquiry-Based Learning , Simulation
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ผู้เรียนส่วนใหญ่มีมโนมติที่คลาดเคลือ่ น (alternative conception หรือ misconception) ในเรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
การต่อตัวต้านทาน การต่อแบตเตอรี่ และการวิเคราะห์วงจรกระแสตรงเบื้องต้น (คณิต เทวรัตน์ 2556 สอดคล้องกับ จรัสศรี
จิณรักษ์ , จารุณี ซามาตย์ 2553) เช่น ประจุที่เคลื่อนที่ได้เรียกว่าไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของแสง สายไฟเหมือนท่อเปล่า
ที่ ก ระแสไฟฟ้ า ไหลผ่ า น หลอดไฟหลายหลอดในวงจรอนุ ก รมมี ค วามสว่ า งลดลงตามความห่ า งหลอดไฟที่ ใ กล้ ที่ สุ ด ขั้ ว บวก
ของแบตเตอรี่ที่สว่างที่สุดตามด้วยหลอดไฟที่อยู่ถัดจากมันและอื่น ๆ ตัวต้านทานจะต้องอยู่ในด้านบวกเพื่อที่จะทางานของพวกเขา
ในการลดกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
มโนมติที่คลาดเคลื่อนเป็นอุปสรรคในด้านการจัดการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงความสาคัญ
ความสัมพันธ์ และหลักการของเนื้อหาที่เรียนได้ ส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ทั้งสามด้าน (จันทิมา สาราญรื่น*
เพชรนภา อัตเส็น* ศุภรัตน์ ตั้งมั่น* สุทาพร เสริฐบุตร* และ ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ 2558) เนื่องจากเมื่อผู้เรียนขาดทักษะ
การคิดวิเคราะห์แล้วนั้นจะส่งผลให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในขั้นต่อไปได้ยากยิ่งขึ้น ทาให้ทางผู้วิจัยนั้นสนใจที่จะหาวิธีการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน โดยทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นสามารถพัฒนาได้ด้วยการสอนหลากหลายรูปแบบ เช่น การสอน
แบบ Cippa การสอนแบบ Active Learning หรือ การสอนแบบ STEAM เป็นต้น
การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะ (Inquiry Based-Learning) มี ร ากฐานมาจากทฤษฎี ก ารสร้ า งเสริ ม ความรู้
(Constructivism) เชื่อว่านักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างมาแล้วไม่มากก็น้อย ก่อนที่ครูจะจัด การ
เรียนรู้ให้เน้นว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นด้วยการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาตัวของผู้เรียนรู้เอง และการเรียนรู้เรื่องใหม่จะมีพื้นฐานมาจาก
ความรู้เดิม กระบวนการเรียนรู้ (Process of Leaning) ที่แท้จริงของนักเรียนไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครู หรือนักเรียน
เพี ย งแต่ จ ดจ าแนวคิ ด ต่ า ง ๆ ที่ มี ผู้ บ อกให้ เ ท่ า นั้ น (สุ ม าลี ชั ย เจริ ญ 2549 : 2) โดยการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ บบสื บ เสาะ
เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้นเสาะหา คิดวิเคราะห์ สารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่างๆ จนทาให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย ทาให้เหมาะเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ทั้ง 3 ด้าน
อย่างไรก็ตามการสอนแบบสืบเสาะไม่จาเป็นต้องลงมือทาจริงๆ การใช้ visual lab ก็สามารถทาให้ผู้เรียนนั้นเกิดความ
เข้าใจในมโนมติและทักษะการคิดวิเคราะห์ได้เช่นกัน โดยโปรแกรม simulation นั้นเป็นโปรแกรมการทดลองแบบเสมือนที่ทาให้
ผู้เรียนนั้นเข้าใจการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ได้ผลการทดลอง และทักษะทางวิทยาศาสตร์ได้เทียบเท่ากับการทดลองจริง อีกทั้ง
ใช้ทรัพยากรเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น การทดลองผ่านโปรแกรม simulation ทาได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัยจึงเหมาะกับ
กับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างรวดเร็วอีกทั้งไม่จาเป็นต้องเสียเวลาในการเตรียม lab วิทยาศาสตร์
ที่ ใ ช้ เ วลานานและไม่เปลืองงบประมาณที่ใ ช้ ใ นการจัดซื้อ อุ ปกรณ์การทดลองความปลอดภัย สูงเมื่อ เทีย บกั บการทดลองจริง
โดยเฉพาะในเนื้อหาของไฟฟ้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มีราคาสูงและมีความเสี่ยงในการทดลองที่อาจทาให้ผู้เรียนนั้นบาดเจ็บได้ อย่างไร
ก็ตามการทดลองเสมือนนั้นไม่ได้ทาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้อุปกรณ์จริงทาให้ผู้เรียนขาดทักษะในก ารทดลองผ่านอุปกรณ์จริง
ทางผู้วิจัยจึงเลือกที่จะใช้รูปแบบการทดลองเสมือนที่เหมาะกับบริบทของโรงเรียนที่ไม่ค่อยมีอุปกรณ์การทดลองและเวลาที่น้อย
ที่จะพาผู้เรียนจัดเตรียมอุปรณ์ที่จะใช้ทาการทดลองเพื่อใช้ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ในบริบทนี้การทดลองผ่าน simulation นั้น
เป็นตัวเลือกที่ดีและเหมาะสาหรับทุกๆโรงเรียนที่มีอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะผ่านโปรแกรม simulation รายวิชาฟิสิกส์เรื่อง
ไฟฟ้ากระแสตรงทีส่ ่งผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน เมื่อนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์จะทาให้เนักเรียนเกิดการเรียนรู้
และเข้าใจเนื้อหาเป็นรูปธรรม โดยนักเรียนจะต้องสืบเสาะหาความรู้มาอธิบายผลทีไ่ ด้จากการศึกษาผ่านสื่อจาลอง มีกระบวนการ
กลุ่มที่ช่วยเหลือกันส่งเสริมให้นักเรียนใช้กระบวนการเชิงเหตุผล มีความเข้าใจอย่างแท้จริง และมีเจตคติที่ดีกับการเรียน
คาถามวิจัย
1) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้ simulation ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราห์แต่ละด้านอย่างไร
2) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้ simulation ส่งผลต่อระดับทักษะการคิดวิเคราะห์แต่ละด้านของผู้เรียนใน
ระหว่างเรียนและหลังเรียนอย่างไร
วิธีการวิจัย
1.เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง จานวน 5 แผนการ
จัดการเรียนรู้ ดังตารางที่ 1 รวมทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง โดยแต่ละแผนใช้โปรแกรม simulation ซึ่งลักษณะของหน้าจอประกอบด้วย
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สายไฟ ตัวต้านทาน แบตเตอรี่ หลอดไฟ สวิตช์ แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ นักเรียนสามารถหยิบ จับ ต่อ วงจร และสังเกต พร้อมทั้ง
บันทึกผลการทดลอง ดังภาพที่ 1 โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้นั้นแบ่งเป็น 5 ขั้นการเรียนรู้ประกอบด้วย ขั้นสร้างความสนใจ
เป็นขั้นที่นาผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนและทบทวนความรู้เก่าเพื่อเข้าสู่ ขั้นสารวจและค้นหาโดยขั้นนี้นั้นจะเป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนทาการ
ทดลองเพื่อสรุปคาตอบ ขั้นอธิบายและลงข้อสรุปเป็นขึ้นที่ให้ผู้เรียนสรุปและอภิปรายความรู้ในกลุ่ม ขั้นขยายความรู้เป็นขั้นที่ให้
ผู้เรียนได้อภิปรายความรู้และวางแผนนาความรู้ไปใช้ และ ขั้นประเมินผลเป็นขัน้ ที่ให้ผู้เรียนได้ทาแบบทดสอบและตอบคาถามเพื่อ
นามาวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเรียนรู้

ภาพที่ 1 หน้าโปรแกรม Phet Simulation
ตารางที่ 1 ตารางแผนการจัดการเรียนรูเ้ รื่องไฟฟ้ากระแสตรง
แผนการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
รูปแบบการทดลอง
ไฟฟ้ากระแส
นักเรียนสามารถอธิบายได้ถึง ผู้ เ รี ย นได้ ฝึ ก การใช้ โ ปรแกรม phet simulation ในการ
หลักการของกระแสไฟฟ้าได้ ทดลองอย่ า งง่ า ยๆโดยจะเน้ น ไปที่ ก ารฝึ ก ใช้ ร ะบบ
simulation ในการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง โดยให้ผู้เรียน
ทาการทดลองง่ายๆ เพื่อหารูปแบบการไหลของกระแสไฟฟ้า
ในวงจร
ตัวต้านทานและกฏของโอห์ม นักเรียนสามารถอธิบายกฎ ทดลองหาความสัมพันธ์ของตัวแปรในสมการกฏของโอห์ม
ของโอห์มและตัวต้านทานได้ และให้นักเรียนได้เข้าใจในหน้าที่ของตัวต้า นทานไฟฟ้ า ใน
วงจร ผ่านการทดลองต่อวงจรไฟฟ้าและวัดค่าต่างๆในวงจร
การต่อตัวต้านทาน
นักเรียนสามารถอธิบาย
ทดลองหาความสัมพันธ์ของการต่อตัวต้านทานในวงจรใน
ความหมายและต่อตัว
รู ป แบบต่ า งๆโดยในแผนการจั ด การเรี ยนรู้ นี้ นั้ น ได้ เ น้ นให้
ต้านทานไฟฟ้าได้
ผู้เรียนวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าหาความต้านรวมในวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงในรูปแบบการต่อวงจรแบบต่างๆ
การต่อแบตเตอร์รี่
นักเรียนสามารถอธิบาย
ทดลองหาความสั ม พั น ธ์ ข องการต่ อ แบตเตอร์ รี่ ใ นวงจร
ความหมายและต่อแบตเตอรี่ รู ป แบบต่ า งๆโดยในแผนการจั ด การเรี ยนรู้ นี้ นั้ น ได้ เ น้ นให้
ได้
ผู้ เ รี ย นวิ เ คราะห์ ว งจรไฟฟ้ า หาความต่ า งศั ก ย์ ต กคร่ อ มใน
ตาแหน่งต่างๆของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงในรูปแบบการต่อ
วงจรแบบต่างๆ
การวิเคราะห์วงจรอย่างง่าย นักเรียนสามารถอธิบายผลที่ ทดลองเพื่อเป็นการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงในรูปแบบ
เกิดขึ้นจากวงจรไฟฟ้า
ของวงจรต่างๆ เป็นการสรุปองค์ความรู้เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง
กระแสตรงได้
ทั้งหมดที่ได้เรียนไปใน 4 แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนหน้าเพื่อ
นามาใช้ในการต่อวงจรจริง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) แบบบันทึกผลการทดลองจานวน 5 การทดลอง โดยในแบบ
บันทึกผลการทดลองมีคาถามก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง และท้ายการทดลอง โดยผู้วิจัยเป็นผู้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้
แบบสื บ เสาะด้ ว ยตนเองโดยมี ก ารปรึ ก ษากั บ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาถึ ง การออกแบบขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน
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เมื่อดาเนินการจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้นในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนจากแบบ
บันทึกผลการทดลอง (2) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนหลังเรีย น เป็นข้อสอบปรนัยจานวน 30 ข้อ แต่ละข้อมี
4 ตัวเลือก ข้อสอบนี้วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ ทักษะวิเคราะห์ความสาคัญ ทักษะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ทักษะ
การวิเคราะห์หลักการ จานวนด้านละ 10 ข้อ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาจากแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์วิชาฟิสิกส์เรือ่ งไฟฟ้ากระแสตรง
ของอาจารย์สุระ วุฒิพรหม ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีค่า IOC ที่ 0.87
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา อาเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี นักเรียน 33 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1) จากแบบบันทึกผลการทดลอง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยนามาแยกระดับทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเป็น 5
ระดับทักษะการคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และไม่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ จาก
คาตอบของผู้เรียนในใบบันทึกการทดลองโดยนามาจาแนกตามระดับความสมบูรณ์ของคาตอบและคะแนนที่ได้
จากนั้นหาค่าร้อยละของทักษะการคิดวิเคราะห์ทั้ง 3 ด้านคือ ทักษะวิเคราะห์ความสาคัญ ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์หลักการจากคะแนนที่ผู้เรียนได้จากการตอบคาถามในแต่ละด้านของทักษะ หา
ร้อยละทักษะการคิดวิเคราะห์ทั้ง 5 ระดับ เปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทั้งสามด้านในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้
2) จากแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนหลังเรียน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลระดับทักษะการคิดวิเคราะห์ทั้ง 5
ระดับและข้อมูลทักษะการคิดวิเคราะห์ทั้งสามด้านโดยการนามาหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สหสัมพันธ์
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
คาถามวิจัย การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้ simulation ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แต่ละด้ าน
อย่างไร
จากคาถามระหว่างการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-5 เมื่อนามาวิเคราะห์ทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน
พบว่าคะแนนของผู้เรียนสูงสุด คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ความสาคัญ (ร้อยละ 88.94) รองลงมาคือ ทักษะความสัมพันธ์ (ร้อยละ
80.98) และทักษะที่มีคะแนนต่าสุดคือทักษะการวิเคราะห์หลักการ (ร้อยละ 78.30)
และเมื่อพิจารณาคะแนนทักษะในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่าทักษะวิเคราะห์ความสาคัญมีคะแนนสูงสุดทุกแผนการ
จัดการเรียนรู้ยกเว้นเรื่องตัวต้านทานและกฏของโอห์ม
เมื่อดูพัฒนาการของผู้เรียนในส่วนของทักษะการวิเคราะห์ความสาคัญอยู่ในระดับสูงที่สุดเมื่อเทียบกับทักษะอื่น ๆ และ
พัฒนาขึ้นได้เรื่อย ถึงแม้อีกสองทักษะจะได้น้อยกว่า แต่มันก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด แสดงว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านการพัฒนา
ทักษะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อได้เรียนรู้ไปเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ด้าน โดยเมื่อพิจารณาคะแนนทักษะในแต่ละเรื่อง พบว่า การต่อแบตเตอรี่ได้
คะแนนสูงสุด และตัวที่ต่าสุด คือ ไฟฟ้ากระแส โดยในเนื้อหาของการต่อแบตเตอร์รี่นั้นผู้เรียนมีคะแนนระดับทักษะการคิดวิเคราะห์
มากที่สุดเนื่องจากเป็นเรื่องที่ ผู้เรียนนั้นเห็นภาพ และคุ้นชินกับการต่อแบตเตอร์รี่ในชีวิตประจาวันเช่นการต่อถ่านไฟฉาย ทาให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจในส่วนของทิศทางการไหลและแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ดีอยู่แล้ว ในส่วนของการคานวนก็ไม่ยากมากเนื่องจากการต่อ
แบตเตอร์รี่ทาให้แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมกันเป็นอนุกรมการบวก ทาให้ผู้เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห์ในเนื้อหาการจัดการเรียนรู้นี้อย่างดี
ส่วนในเนื้อหาของไฟฟ้ากระแสนั้น การที่ผู้เรียนได้คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์น้อยสุดอาจเป็นผลมาจากเป็นการทดลองแรกทา
ให้ผู้เรียนนั้นยังไมคุ้นชินกับการทดลองในเนื้อหาเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงมากเท่าที่ควร อีกทั้งกระแสไฟฟ้านั้นคล้ายนามธรรมที่มองไม่
เห็นโดยทั่วไปขณะที่ไหลในวงจร ทาให้ผู้เรียนได้คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์น้อยสุดในเนื้อหานี้ ซึ่งสามารถแสดงการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ในแต่ละด้านที่ผ่านการจัดการเรียนการสอนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ดังตารางที่ 1 และ กราฟที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางแสดงร้อยละคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ในแต่ละการทดลอง
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การทดลอง
ไฟฟ้ากระแส
ตัวต้านทานและกฏของโอห์ม
การต่อตัวต้านทาน
การต่อแบตเตอร์รี่
การวิเคราะห์วงจรเบื้องต้น
เฉลี่ย

ร้อยละคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ในแต่ละการทดลอง
วิเคราะห์ความสาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์หลักการ
82.14
62.12
51.71
84.09
85.22
79.54
88.63
81.36
82.58
94.32
88.96
90.15
95.54
87.22
87.5
88.944
80.976
78.296

เฉลี่ย
65.32
82.95
84.19
91.14
90.09

ระดับการคิดวิเคราะห์ (ร้อยละ)

กราฟที่ 1 กราฟแสดงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทั้งสามด้านในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
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แผนการจัดการเรียนรู ้
วิเคราะห์ความสาคัญ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์

วิเคราะห์หลักการ

คาถามวิจัย
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้ simulation ส่งผลต่อระดับทักษะการคิดวิเคราะห์แต่ละ
ด้านของผู้เรียนในระหว่างเรียนและหลังเรียนอย่างไร
จากคาตอบของคาถามระหว่างการทดลองของนักเรียนเมื่อวิเคราะห์ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ
ประกอบด้ วย ระดั บ มากที่ สุด มาก ปานกลาง น้ อ ย และไม่มีทั กษะการคิ ดวิเ คราะห์โดยพิจ ารณาจากความสมบูรณ์คาตอบ
ของผู้เรียนเช่นจากคาถามหลอดไฟชนิดมีไส้หลอดหนึ่ง ถ้าใช้กับความต่ างศักย์ 220 Volts จะวัดกระแสที่ผ่านหลอดได้ 0.45 A
ถ้านาหลอดไฟหลอดนี้ไปใช้กับความต่ างศักย์ 110 Volts จะมีกระแสผ่านหลอดเท่าใด? ตัวอย่างคาตอบที่ได้ระดับทักษะการคิด
วิเคราะห์มากที่สุดคือคาตอบที่แสดงถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ขั้นตอนการคานวนหาคาตอบ และคาตอบที่ได้นั้น
สมบูรณ์ถูกต้องจึงจะจาแนกเป็นระดับการคิดวิเคราะห์ในระดับมากที่สุด จากค่าเฉลี่ยรวมพบว่า ระดับทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
ผู้เรี ยนระดับมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 50.656 ของนักเรียนทั้งหมด รองลงมาคือระดับมากอยู่ที่ร้อยละ 37.716 ถัดมา คือระดับ
ปานกลาง มีร้อยละค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8.33 ในส่วนของระดับน้อยเป็นร้อยละ 3.296 และไม่มีนักเรียนคนใดที่ไม่มีทักษะการคิด
วิเคราะห์เลย
โดยนักเรียนส่วนใหญ่ในแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ากระแส ตัวต้านทานและกฎของโอห์มมีระดับการคิดวิเคราะห์
ในระดับมาก เนื่องจากเป็นเนื้อหาในช่วงแรกของผู้เรียนที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานและมโนมติในเนื้อหาเรื่องไฟฟ้ากระแสตรงมาก
พอที่จะมีระดับทักษะการคิดวิเคราะห์มากที่สุดอีกทั้งเรื่องไฟฟ้ากระแส ตัวต้านทานและกฏของโอห์มก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้าใจ
ยากทาให้ผู้เรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจในระดับมาก และส่วนของแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการต่อตัวต้านทาน การต่อ
แบตเตอร์รี่ และการวิเคราะห์วงจรเบื้องต้น อยู่ในระดับมากที่สุดเนื่องจากเป็นการพัฒนาจากเนื้อหาทั้งสองที่เรียนผ่านมา และจาก
การสอนของเรา พบว่า ไม่มีคนใดในทุกแผนที่ระดับการคิดวิเคราะห์ในระดับ ไม่มี แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
Simulation นั้นส่งผลให้ผู้เรียนนั้นเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ตลอดช่วงการเรียนรู้
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
ตารางที่ 2 ตารางแสดงระดับทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
ระดับการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน (ร้อยละของนักเรียนทั้งหมด)
ชนิดการคิดวิเคราะห์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มี
ไฟฟ้ากระแส
ตัวต้านทานและกฏของโอห์ม
การต่อตัวต้านทาน
การต่อแบตเตอร์รี่
การวิเคราะห์วงจรเบื้องต้น
เฉลี่ย

19.58
41.56
59.09
69.42
63.63
50.656

60.84
46.75
27.27
26.45
27.27
37.716

17.48
11.69
0.91
2.48
9.09
8.33

2.10
12.73
1.65
3.296

ผู้วิจัยได้นาคะแนนจากแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียน เป็นข้อสอบปรนัยจานวน 30 ข้อ แบ่งเป็นวัดทักษะ
วิเคราะห์ความสาคัญ 10 ข้อ วัดทักษะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 10 ข้อ และวัดทักษะการวิเคราะห์หลักการ 10 ข้อ โดยใช้ในการ
วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนทั้ง 3 ด้านคือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ความสาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์
หลักการ นามาวิเคราะห์หาคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งพบว่าผู้เรียนในห้องนั้นมีทักษะการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนในส่วนของการวิเคราะห์ความสาคัญมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 92.72 รองลงมาคือทักษะการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คิดเป็นร้อยละ 68.18 และสุดท้ายคือทักษะการคิดวิเคราะห์หลักการคิดเป็นร้อยละ 65.45 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ทงั้ สามด้านของนักเรียน 33 คน
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
วิเคราะห์ความสาคัญ
9.27
92.72
0.76
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
6.82
68.18
0.92
วิเคราะห์หลักการ
6.55
65.45
0.67
จากตารางที่ 3 พบว่า จะพบว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ความสาคัญนั้นมากที่สุดซึ่งสอดคล้องกับในระหว่างเรียนเนื่องจาก
เป็นการวิเคราะห์ว่า สิ่งที่อยู่นั้นอะไรสาคัญ หรือจาเป็นหรือมีบทบาทที่สุด ตัวไหนเป็นเหตุตัวไหนเป็นผล เหตุผลใดถูกต้องและ
เหมาะสม เป็นทักษะที่ผู้เรียนนั้นสามารถพัฒนาได้ดีที่ สุด และทักษะที่ได้น้อยที่สุดคือทักษะการวิเคราะห์หลักการเนื่องจาก
เป็นความสามารถที่เข้าใจว่าเนื่องราวนั้นยึดหลักการหรือปรัชญาใด สื่อสารสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เป็นทักษะการคิด
วิเคราะห์ที่พัฒนาได้ยากที่สุดเนื่องจากเป็นทักษะที่ต้องใช้ความเข้าใจในระดับสู ง เป็นไปตามที่อ้างถึงในผลการวิจัยเรื่องการศึกษา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2539 ที่แบ่งทักษะการคิดวิเคราะห์เป็น 3 ระดับซึ่งผลที่ได้นั้น
เหมือนกันคือทักษะการวิเคราะห์ความสาคัญมากที่สุด รองลงมาคือทักษะวิเคราะห์ความสัมพันธ์และสุดท้ายคือทั กษะวิเคราะห์
หลักการและเมื่อเราเปรียบเทียบค่าสหสัมพันธ์ของทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการ
เรียนรู้ พบว่ามีค่าสหสัมพันธ์ที่ 0.25 แสดงว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนสอดคล้องกันในทุกๆช่วงการเรียนรู้
สรุปผลการวิจัย
การสอนแบบสืบเสาะโดยใช้ simulation ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แต่ละด้านโดยเมื่อนามาวิเคราะห์ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนพบว่าคะแนนของผู้เรียนสูงสุด คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ความสาคัญ รองลงมาคือ ทักษะความสัมพันธ์
และทักษะที่มีคะแนนต่าสุดคือทักษะการวิเคราะห์หลักการ การสอนแบบสืบเสาะโดยใช้ simulation ในการสอนส่งผลต่อระดับ
ทักษะการคิดวิเคราะห์แต่ละด้านของผู้เรียนในระหว่างเรียนเมื่อวิเคราะห์ทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ จากค่าเฉลี่ย
รวมพบว่า ระดับทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนส่วนใหญ่คือระดับมากที่สุด รองลงมาคือระดับมาก ถัดมาคือระดับปานกลาง
ระดับน้อย และไม่มีนักเรียนคนใดที่ไม่มีทักษะการคิดวิเคราะห์เลยการสอนแบบสืบเสาะโดยใช้ simulation ในการสอนส่งผลต่อ
ทักษะการคิดวิเคราะห์แต่ละด้านของผู้เรียนหลังเรียนโดยพบว่า ผู้เรียนนั้นมีทักษะการคิดวิเคราะห์ความสาคัญมากที่สุด ทักษะที่มี
คะแนนต่าสุดคือทักษะการวิเคราะห์หลักการ และมีค่าค่าสหสัมพันธ์ของทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนระหว่างการจัดการ
เรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ที่ 0.25 แสดงว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนสอดคล้องกันในทุก ๆ ช่วงการเรียนรู้
กิตติกรรมประกาศ
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.องอาจ เทียบเกาะ อาจารย์สายชล พิมพ์มงคล และอาจารย์ขวัญฟ้า มหาสิทธิ์ ภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้ช่วยแนะนาตลอดการวิจัยนี้
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: กรณีศึกษาสื่อการเรียนรู้เรื่อง โทโพโลยีระบบเครือข่าย
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บทคัดย่อ
การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมโดยทั่วไปมักจะใช้การสร้างโมเดลสามมิติสาหรับทุกๆ มาร์กเกอร์ไว้ล่วงหน้า ทาให้
ส่งผลต่อขนาดของแอปพลิเคชัน และใช้ทรัพยากรแรม งานวิจัยนี้จึงได้นาเสนอวิธีการพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมแบบพลวัต
ซึ่ ง จะมี ป ระโยชน์ ใ นกรณี ที่ ต้ อ งใช้ โ มเดลเดี ย วกั น ในหลายมาร์ ก เกอร์ แต่ มี ก ารจั ด วางต าแหน่ ง และมี รู ป แบบที่ แ ตกต่ า งกั น
โดยในงานวิจัยนี้จะใช้กรณีศึกษาการพัฒนา สื่อการเรียนรู้เรื่อง โทโพโลยีระบบเครือข่าย ซึ่งปกติในแต่ละโทโพโลยีจะใช้โมเดล
เหมือนกันแตกต่างกันที่การจัดวางตาแหน่งและแอนิเมชัน การพัฒนาแบบเดิมจะต้องสร้างโมเดลการเชื่อมต่อของโทโพโลยีเอาไว้
ล่วงหน้า แต่ในงานวิจัยนี้จะใช้วิธีการสร้างโมเดลขึ้นใหม่จากต้นแบบโมเดลในขณะที่โปรแกรมทางานอยู่ เพื่อลดการโหลดโมเดล
สาเร็จรูปล่วงหน้า และใช้เพื่อแสดงผลในหลายมาร์กเกอร์ได้ สายแลนที่ใช้แสดงการเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์และฮับสร้างจาก
อัลกอริทึมเส้นโค้งเบซิเยร์ ผลการทดลองการวัดขนาดแอปพลิเคชันและการใช้ทรัพยากรระบบ พบว่าขนาดของแอปพลิเคชัน
น้อยลง 5.88% ใช้ทรัพยากรแรมเฉลี่ยน้อยลง 1.24% เมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิม ผลการประเมินด้านความพึงพอใจในการใช้งาน
แอปพลิเคชัน จากตัวอย่างกลุ่มผู้ใช้งานเป็นนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 28 คน และครูผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์ค
1 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : แอปพลิเคชัน ความจริงเสริม เส้นโค้งเบซิเยร์

Development of Dynamic Augmented Reality Application
: A Case Study of Network Topology Learning Media
Tosporn Ngamtuan1* and Anusorn Bunteong1
Faculty of Science, Ubon Ratchathani University
*E-mail : Tosporn.ng.60@ubu.ac.th

Abstract
Augmented Reality application development is generally applied for creating three-dimension model
for every marker in advance which consequently affect the application size and RAM usage. This research has
proposed an approach for the development of dynamic Augmented Reality application which would be
beneficial in case that same model is required for many markers but with different form and arrangement. The
case study on the development of Augmented Reality Learning media about Network Topology was used in
this research. Each topology usually uses the same model but with the difference in marker. Topology
networking model is required in advance for the static development but a new approach for model creation
from prototype model during operation was applied in this research to reduce the model download in advance
and to use for displaying results in different markers. LAN cable used has shown the connection between the
computer and Hub created from Bézier curve. The application size was decreased by 5.88 % and RAM storage
required was decreased by 1.24% comparing with the original method. Satisfactory assessment was carried out
from 28 of Grade-8 students and 1 teacher who is an expert in networking. The results showed an average score
of which resulted in an average of 4.27, standard deviation of 0.86 which means a high satisfaction.
Keywords : Application, Augmented Reality, Bézier Curve
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บทนา
ปัจจุบันมีการใช้งาน เทคโนโลยีความจริงเสริม (Augmented Reality) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการพัฒนา
งานได้หลายๆ ด้าน ความสามารถของเทคโนโลยี นี้สามารถนามาปรับปรุงรูปแบบการใช้งานในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสบการณ์
แปลกใหม่เพิ่มมากขึ้น เช่น สื่อการเรียนรู้ ซึ่งสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ ต่างจากแบบเดิมกับการเรียนการสอน
แบบปกติ ที่เน้นเป็นนามธรรม (จรินทร อุ่มไกร และคณะ, 2561) ดังนั้นเทคโนโลยีความจริงเสริมจึง เป็นการถ่ายทอดความรู้
แบบใหม่ที่สามารถโต้ตอบมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อโดยตรงในรูปแบบเสมือนจริง อย่างเป็นรูปธรรม แต่ปัญหาที่ตามมาส่วนมากหลังจาก
การสร้างแอปพลิเคชันความจริงเสริมคือขนาดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ และใช้ทรัพยากรในการประมวลผลมากเกินความจาเป็น ซึ่งการ
พัฒนาทั่วไปใช้วิธีการเพิ่มโมเดลลงไปในแต่ละมาร์กเกอร์ ทาให้โ มเดลที่ใช้งานถูกโหลดข้อมูลมาพักไว้ในหน่วยความจาแรม
ก่ อ นจะเรี ย กใช้ ง านจริ ง ท าให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งสิ้ น เปลื อ ง ซึ่ ง บางอุ ป กรณ์ ที่ ส เปกต่ าอาจไม่ ส ามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Widyo Nugroho, 2017)
มีแนวทางที่จะช่วยลดการโหลดโมเดลล่วงหน้าจากการแสดงผลลัพธ์ Object เดียวกันในหลายฉาก โดยการ Clone
Object เพื่อแสดงผลลัพธ์ลงในฉาก ซึ่งช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง ผู้วิจัยได้ศึกษาและ
ค้นคว้าเกี่ยวกับการ Clone Object พบว่าฟังชัน Instantiate (Unity, 2017) ของโปรแกรม Unity สามารถนาไปใช้สร้าง Object
เดิ ม ขึ้ น มาใหม่ ไ ด้ ผลลั พ ธ์ จ ะอยู่ ใ นรู ป แบบการ Clone Object เดิ ม ขึ้ น มา ประโยชน์ ส่ ว นมากน าไปใช้ กั บ การเพิ่ ม Object
แบบไม่จาเป็นต้องใช้งานได้ตลอดเวลา (Jennifer Wood And Team, 2018) นอกจากนี้ เมื่อปรากฏผลลัพธ์นั้นแล้วก็สามารถลบ
Object ออกไปได้เมื่อใช้งานเสร็จสิ้น วิธีการดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ในการพัฒนาเทคนิคใหม่เพื่อลดการใช้ทรัพยากรระบบ
ให้กับแอปพลิเคชันความจริ งเสริม ซึ่งจะมีประโยชน์กับแอปพลิเคชั นความจริ งเสริ มที่มี การใช้โมเดลเดิมซ้ ากั นหลายโมเดล
ยกตัวอย่ างเช่น การทาสื่อการเรียนรู้เรื่องโทโพโลยีระบบเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม แต่ละโทโพโลยีที่จะแสดง
บนมาร์กเกอร์จะใช้โมเดลซ้าๆ กัน เช่น โมเดลคอมพิวเตอร์ โมเดลฮับ แต่การจัดวางโมเดลจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโทโพโลยี
ซึ่งหากเป็นวิธีการพัฒนาโดยทั่วไป แต่ละมาร์กเกอร์จะต้องมีการสร้างโมเดลการเชื่อมต่อแต่ละโทโพโลยีเอาไว้ล่วงหน้า ซึ่งส่งผล
ต่อขนาดไฟล์ของแอปพลิเคชัน และการใช้หน่วยความจาแรม รวมถึงไม่มีความหยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ผู้วิจัยจึงได้
ประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ก ารพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ความจริ งเสริ ม แบบพลวั ต ที่ แ ต่ ล ะมาร์ ก เกอร์ จ ะไม่ มีก ารสร้ า งโมเดลเอาไว้ ล่ว งหน้า
แต่จะสร้างเมื่อมาร์กเกอร์ถูกตรวจพบด้วยกล้องเท่านั้น ซึ่งช่วยลดขนาดไฟล์ของแอปพลิเคชันและการใช้หน่วยความจาแรม อีกทั้ง
ยังยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลในภายหลัง ผู้วิจัยจึงได้เลือกกรณีศึกษาการพัฒนาสื่อ การเรียนรู้เรื่อง โทโพโลยี
ระบบเครือข่าย เพื่อใช้ทดสอบวิธีการดังกล่าวเปรียบเทียบกับวิธีการเดิม นอกจากนี้การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบพลวัต กรณีศึกษา
สื่อการเรียนรู้เรื่อง โทโพโลยีระบบเครือข่าย ยังต้องสร้างเส้นนาทางการเชื่อมต่อ ให้แสดงผลลัพธ์เป็นเส้นระหว่างวัตถุกั บวัตถุ
ให้คล้ายสายเชื่อมต่อในแต่ละประเภทของโทโพโลยี แทนการแสดงผลลัพธ์แบบเดิมที่ต้องเพิ่มโมเดลขึ้นมาใหม่ ซึ่งผู้พัฒนาได้ค้นคว้า
วิ ธี ก ารแสดงผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น เส้ น โค้ ง จากอั ล กอริ ทึ ม ของเบซิ เ ยร์ ซึ่ ง สามารถปรั บ ความโค้ ง ของเส้ น ตรงระหว่ างวั ต ถุ กั บ วั ต ถุ
ได้อย่างนิ่มนวล (Henri Hirvelä, 2018) มีความสมจริงกว่าการสร้างเส้นโค้งแบบปกติโดยการปรับทิศทางของเส้นตรงทีละเส้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
พัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้เรื่อง โทโพโลยีระบบเครือข่ายด้วยวิธีการความจริงเสริมแบบพลวัต และวัด
ประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นด้วยวิธีการดังกล่าว
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามแผนผังลาดับงานวิจัย ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
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รูปที่ 1 แผนผังลาดับการทางานของเทคนิค Dynamic เปรียบเทียบกับ Static
จากรู ป ที่ 1 วิ ธี ก ารท างานของเทคนิ ค ทั้ งสอง คื อ แบบพลวั ต (Dynamic) และแบบคงที่ (Static) ซึ่ งแบบ
Dynamic คือการปรับปรุงเพิ่มความสามารถใหม่ให้กับระบบ Static คือวิธีเดิมที่ใช้งานทั่วไป โดยนาทั้งสองวิธีนี้มา
เปรียบเทียบเพื่อประเมินหาประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรและความยืดหยุ่นในการใช้งาน
เทคนิคปรับปรุงแบบ Dynamic ประกอบไปด้วยกระบวนการทางานดังนี้
ขั้นที่ 1 Import Prefab Model คือการนา Object มารวมกลุ่มกันจากนั้นสร้างเป็น Object ใหม่ ที่มีโมเดล
เป็นส่วนประกอบ แล้วเพิ่มลงในสคริปต์ที่พัฒนาขึ้น (Jianshu Chen And Team, 2018)
ขั้นที่ 2 เมื่อระบบทาการตรวจพบมาร์กเกอร์ (Detection Found) ระบบจะสร้าง Object ใหม่ซึ่งได้จากการ
Clone จาก Object ที่ต้องการ ซึ่ง Object ที่ Clone ใช้เป็น Prefab Model ที่กาหนดไว้ จากนั้นจะแสดงผลลัพธ์
ขั้นที่ 3 เมื่อระบบไม่สามารถตรวจพบ (Detection Lost) ระบบจะทาการลบ Prefab Model นั้นออกไปจาก
การใช้ทรัพยากรของระบบ เมื่อระบบตรวจพบมาร์กเกอร์ใหม่อีกครั้งก็จะทาการสร้าง Object จากการ Clone Prefab
Model ใหม่อีกครั้ง
เทคนิคเดิมแบบ Static ประกอบไปด้วยกระบวนการทางานดังนี้
ขั้นที่ 1 Import Model คือการนา Object เข้ามาไว้ในเทคนิคเดิมโดยตรง เพื่อรอการตรวจพบของมาร์กเกอร์
และแสดงผลทันที
ขั้นที่ 2 เมื่อระบบทาการตรวจพบมาร์กเกอร์ (Detection Found) แสดงผลลัพธ์ของโมเดลนั้นโดยทันที
ขั้นที่ 3 เมื่อระบบไม่สามารถตรวจพบ (Detection Lost) ระบบจะทาการซ่อนรูปร่าง (Mesh Render) เพื่อ
ไม่ให้ผู้ใช้งานมองเห็น แต่โมเดลยังคงอยู่ในระบบดังเดิม เมื่อระบบตรวจพบมาร์กเกอร์ใหม่อีกครั้งก็จะทาการเลิกซ่อน
Mesh Render เพื่อแสดงผลลัพธ์โมเดล
2. ศึกษาการพัฒนาเทคนิคใหม่
ขั้นที่ 1 ศึกษาการทางานของ Vuforia และค้นคว้าเทคนิคใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
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ขั้นที่ 2 เทคนิคที่ได้นามาใช้ในการสร้างโมเดลคือ Instantiate มีความสามารถในการสร้าง Object ในขณะ
RunTime จาก Prefab ได้
ขั้นที่ 3 เลือกโมเดลที่จะใช้ในการแสดงผลเข้าไปพักไว้ในสคริปต์ที่เขียนไว้
ขั้นที่ 4 แสดงผลลัพธ์เมื่อระบบตรวจพบมาร์กเกอร์ ซึ่งเมื่อมาร์กเกอร์ไม่ทางานระบบจะทาการลบทิ้ง

รูปที่ 2 คาสั่งสาหรับการสร้าง Object ใหม่จากวิธี Instantiate
จากรู ป ที่ 2 ก าหนด GameObject ใหม่ ชื่ อ ว่ า Clone ซึ่ ง จะใช้ ส ร้ า ง Object จากต าแหน่ ง ข้ อ มู ล ของ
PrefabOBJ, clone.tranform.parent คื อ การก าหนดต าแหน่ ง หลั ง การ Clone ซึ่ ง ตามสคริ ป ต์ ไ ด้ ก าหนดเป็ น
GameObject ของ Put_in, ส่วน DescloneObj ให้เป็น Object เดียวกันกับ Clone เพื่อทาการลบเมื่อไม่ตรวจพบ
มาร์กเกอร์ ซึ่งจะอยู่ในฟังก์ชัน OnTrackingLost ใช้คาสั่ง Destroy(DesCloneObj); เพื่อทาการลบ Object Clone

รูปที่ 3 การนาโมเดลมาใช้ในเทคนิคใหม่
จากรูปที่ 3 หมายเลข 1 ตาแหน่ง Prefab ของโมเดลในเลเยอร์ต่างๆ ซึ่งผลลัพธ์จะอยู่ในตาแหน่งตามที่เลือกไว้
ในสคริปต์ , หมายเลข 2 การลบ Prefab โมเดลหลังจากการหยุดการทางานของมาร์กเกอร์ , หมายเลข 3 หน้าต่าง
คุณสมบัติของสคริปต์ ในวงกลมสีฟ้าช่อง Prefab OBJ ไว้สาหรับใส่โมเดลที่จัดกลุ่มไว้ในรูปแบบ Prefab และช่องว่าง
put_in มีไว้สาหรับวาง Object ของตาแหน่งที่อยากจะให้โมเดลเข้าไปอยู่ในเลเยอร์นั้น
ขั้นที่ 3 เทคนิคในการระบุตาแหน่งการรับส่งข้อมูลแบบโต้ตอบ โดยใช้ RaycastHit เก็บ Object ไว้ในช่องที่
ต้องการเพื่อให้ Object อื่น สามารถรู้ตาแหน่งของ Object ที่เป็นเป้าหมาย ซึ่งคุณสมบัตินี้ใช้สาหรับแสดงข้อมูล PC
หลักส่งไปยัง PC อีกตาแหน่ง

รูปที่ 4 คาสั่งในการเคลื่อนไหวของ Object แทนการสร้าง AnimationClip
จากรูปที่ 4 สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ตามต้องการ เช่น -= คือการย้อนกลับ, วิธีการคือกาหนดให้ระบุ
ต าแหน่ ง HubObject จากนั้ น ให้ Object นั้ น เคลื่ อ นไหวตรงไปหา HubObject ด้ ว ยความเร็ ว ที่ ก าหนดผ่ า นทาง
movementSpeed ที่กาหนดเป็น float คูณคุณสมบัติ Time.deltaTime คือเวลาที่ใช้ในการเรนเดอร์ในแต่ละเฟรม
เพื่อให้ ObjectFile ดังรูปที่ 5 สามารถเคลื่อนไปถึงจุดหมายได้
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(ก)
(ข)
รูปที่ 5 (ก) รูป File (ข) การเคลือ่ น ObjectFile จาก PC1 ไป PC2
ขั้นที่ 4 การสร้างเส้นโค้งโดยอัลกอริทึมเส้นโคงเบซิเยร์นามาใช้ในการแสดงลักษณะการเชื่อมต่อของแต่ละ
ประเภทโทโพโลยีซึ่งนามาทางานพร้อมกันกับคุณลักษณะของ LineRenderer, ซึ่ง LineRenderer ทาหน้าที แสดง
ผลลัพธ์ออกมาเป็นรูปแบบของเส้นระหว่างวัตถุทั้งสอง

รูปที่ 6 สมการเส้นโค้งเบซิเยร์กาลังสอง
จากรูปที่ 6 เส้นโค้งเบซิเยร์ที่นามาใช้คือเส้นโค้งเบซิเยร์กาลังสอง เป็นการแก้ไขเส้นตรงแบบจุดสองจุด
t คือ พารามิเตอร์ จาก 0 ถึง 1,
คือ จุดเริ่มต้นการสร้างเส้นโค้ง,
คือ จุดปลายทางของ ,
คือ จุดปลายทางของ
3. การกาหนดขอบเขตของระบบ
1) พัฒนาชุดคาสั่ง ภาษา C# ปรับปรุงเพิ่มเติมจากเทคนิคเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) เพิ่มความยืดหยุ่นในการรองรับโมเดล ลดการใช้ทรัพยากรของระบบ
3) สามารถส่ง Object จากโมเดลหนึ่งไปอีกโมเดลทีผ่ ู้ใช้กาหนดได้ โดยไม่ใช้การทา AnimationClip
4) สามารถใช้งานมือถือระบบแอนดรอยเวอร์ชั่น 4.4 ขึ้นไปได้
5) พั ฒ นาเป็ น สื่ อ การเรี ย นรู้ ทั้ งหมด สามเรื่ อ ง ได้ แ ก่ โทโพโลยี แ บบบั ส (Bus Topology), โทโพโลยี แ บบ
วงแหวน (Ring Topology), โทโพโลยีแบบดาว (Star Topology) ดังรูปที่ 7 – 9 ตามลาดับ และแสดงตัวอย่างชุดอุปกรณ์ด้าน
เน็ตเวิร์ค จานวน 13 ชิ้น ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมีหลักการแสดงการเชื่อมต่อระหว่างกันผ่านประเภทของการเชื่อ มต่อทั้งสามแบบ
ซึ่งโมเดลที่แสดงสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องมีโมเดลผลลัพธ์สาเร็จรูป

รูปที่ 7 ตัวอย่างการทางานของระบบ Bus Topology
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รูปที่ 8 ตัวอย่างการทางานของระบบ Ring Topology

รูปที่ 9 ตัวอย่างการทางานของระบบ Star Topology
4. ทดสอบการทางานของระบบ
4.1 ทดสอบการทางานเทคนิคใหม่บนแอปพลิเคชัน
ขั้นที่ 1 กาหนดให้ Image target ใช้เทคนิคที่พัฒนาแทนที่เทคนิคเดิม ปรังปรุงโดยการเพิ่มคุณสมบัติ
Instantiate เพื่อทาการสร้างโมเดลขึ้นใหม่จากต้นแบบโมเดล
ขั้นที่ 2 เลือกโมเดลใช้งานกับ Image target และเลือกตาแหน่งสาหรับการ Clone ไว้ตามตาแหน่ง
ขั้นที่ 3 โมเดลที่อยู่ในรูปแบบ Prefab จะทาการ Clone ตัวเองไว้ในตาแหน่งที่กาหนดไว้
ขั้นที่ 4 ใช้โมเดลที่ได้ทาการทดสอบ โดยมีโมเดลคอมพิวเตอร์เท่าๆ กัน ต่างกันที่เทคนิควิธี
4.2 ทดสอบการทางานกับเทคนิคเดิมบนแอปพลิเคชัน
ขั้นที่ 1 กาหนดให้ Image target ใช้อัลกอริทึมเดิม
ขั้นที่ 2 เลือกโมเดลทีต้องการใช้งาน เพิ่มลงใน Image target โดยตรง
ขั้นที่ 3 ใช้โมเดลที่ได้ทาการทดสอบ โดยมีโมเดลคอมพิวเตอร์เท่าๆ กัน และมีโมเดลที่แสดงผลลัพธ์อีกหนึ่งชุด

(ก)
(ข)
รูปที่ 10 (ก) รูปการทดสอบการทางานกับเทคนิคใหม่ (ข) รูปการทดสอบการทางานกับเทคนิคเดิม
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5. ทดสอบประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับเทคนิคเดิม
การทดสอบประสิทธิภาพจะเป็นการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างสองเทคนิค ซึ่งจะมีการทดสอบเทคนิคเดิมแบบ Static
กับเทคนิคใหม่แบบ Dynamic ซึ่งเทคนิคเดิมจะแสดงโมเดล PC จากขั้นตอนการ Import โมเดลลงใน child ของ Image target
จานวน 4 ชุด และโมเดลที่แสดงผลลัพธ์ใน Image target อีก 1 ชุด ชุดละ 4 โมเดล PC เพื่อให้แสดงผลลัพธ์การเชื่อมต่อ ส่วน
เทคนิคใหม่จะใช้ขั้นตอนการแสดงโมเดล PC จากการ Import โมเดลลงในสคริปต์ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งจะไม่ Import ลงใน child ของ
Image target ส่วนการตั้งค่าต่างๆ และคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดทั้งสองเทคนิค แตกต่างกันที่จานวนโมเดลกับเทคนิคการนาเข้า
ของโมเดลเท่านั้น ซึ่งการทดสอบและนาไปเปรียบเทียบทั้งสองเทคนิคมีดังนี้
5.1 การเปรียบเทียบขนาดไฟล์ APK หลังการ Built ด้วยโปรแกรม Unity
โดยการตั้งค่าการ Player Setting สาหรับ Export file ให้เหมือนกันดังนี้
1) เมนู Other Setting ในส่วนของ Configuration
ขั้นที่ 1 หัวข้อ Api Compatibility Level เลือก .NET Standard 2.0, API Android 4.4
ขั้นที่ 2 หัวข้อ Target Architectures เลือก ARMv7 เพียงอย่างเดียว
2) เมนู Other Setting ในส่วนของ Optimization
- หัวข้อ Managed Stripping Level เลือก Low
หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเหมือนกันเสร็จแล้วทาการ Built เป็นไฟล์ APK พร้อมใช้งาน
5.2 ทดสอบประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ CPU, RAM รวมถึงเวลาในการโหลดข้อมูล ของแอปพลิเคชัน บนสมาร์ท
โฟนเครื่องเดียวกัน ใช้คาสั่งในการแสดงผลการแจ้งสถานการณ์ จากเครื่องมือเสริม Asset FPS & Stats Monitor แสดงข้อมูลการ
ใช้ทรัพยากรระบบจากหน้าต่างซีนโปรเจคนั้น

(ก)
(ข)
รูปที่ 11 (ก) รูปการณ์บอกสถานการณ์ใช้ทรัพยากรระบบเมื่อใช้วิธีเดิมซึ่งเมื่อระบบไม่ตรวจพบมาร์กเกอร์
ระบบก็ยังใช้ทรัพยากรแรมทั้งหมด 403 MB ของอุปกรณ์ตลอดเวลา (ข) รูปการบอกสถานะการใช้ทรัพยากรระบบไป 397 MB
เมื่อใช้วิธีใหม่ โดยรูปด้านล่างทั้งสองใช้การปิดบังไม่ให้ตรวจพบมาร์กเกอร์
6. เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้
1) เครื่องมือสาหรับการทดสอบ Smartphone :
CPU Snapdragon 845, RAM 6GB, Storage UFS 2.1, Android Version 9.0.
2) โปรแกรมสาหรับการพัฒนา :
Unity Engine 2019, Photoshop CS6, Vuforia SDK, C# Script, Blender 3D, 3D MAX, AutoCAD
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ผลการวิจัย
ประเมินโดยการวัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร หลักเกณฑ์ในการประเมินมีดังนี้ Storage Used คือการใช้พื้นที่ในการ
ติดตั้งน้อยลงจากเทคนิคเดิม, RAM Used คือการใช้ทรัพยากรแรมน้อยลงจากเทคนิคเดิม , Time Load Used คือการใช้เวลาใน
การโหลดโมเดลจากเทคนิคเดิม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพเทคนิคการการพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมแบบพลวัต กรณีศึกษาสื่อการเรียนรู้
เรื่อง โทโพโลยีระบบเครือข่าย ผ่านทางอุปกรณ์การทดสอบ
Performance
Storage Used
RAM Used
Time Load Used

Static (Conventional
Model)
68 MB
403 MB
0.016708 S

Dynamic (Proposed
Model)
64 MB
398 MB
0.016706 S

อัตราการลดลงของทรัพยากร
5.88%
1.24%
0.011970%

จากการทดสอบเทคนิคใหม่ ผลลัพธ์ขนาดไฟล์เล็กลงจากเทคนิคเดิม 5.88%, การใช้ทรัพยากรแรมลดลงจากการใช้
เทคนิคเดิม 1.24%, การใช้เวลาในการโหลดแอปพลิเคชันลดลงจากเทคนิคเดิม 0.011970% การทดสอบโดยใช้อุปกรณ์มือถือ
สเปกเดียวกันในการทดสอบ และปิดการทางานของแอปพลิเคชันอื่นที่ใช้ทรัพยากรแรม, ปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต, ปิดการใช้งาน
แอปที่ทางานเบื้องหลัง ทุกครั้งที่ทาการทดสอบ ซึ่งจะทาให้ผลลัพธ์ออกมาชัดเจนยิ่งขึ้น หรือสามารถทดสอบได้จากโปรแกรม
Unity ให้ผลลัพธ์ในการทดสอบได้เช่นกัน ผลการทดสอบเห็นได้ชัดว่าผลลัพธ์ดีขึ้นกว่าเทคนิคเดิมพอสมควร และการทดสอบเวลา
ในการโหลดโมเดลเมื่อนามาใช้งานจริงให้ความรู้สกึ แทบไม่แตกต่างกับเทคนิคเดิม จากผลลัพธ์เวลาในการโหลดโมเดลการใช้เทคนิค
ใหม่ไม่มีผลต่อเวลาในการโหลดโมเดล

รูปที่ 12 การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานแรมจากทั้งสองลักษณะ จากเมนูข้อมูลการทางานจาก Profiler
ซึ่ง (ก) รูปจากการทดสอบเทคนิคเดิม (ข) รูปจากการทดสอบเทคนิคใหม่
- การประเมินความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน
28 คน และครูผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์ค 1 ท่าน ซึ่งวิเคราะห์ผลการประเมินด้วยข้อมูล โดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ ได้แก่ มาก
ที่สุดเท่ากับ 4.50 - 5.00, มากเท่ากับ 3.50 - 4.49, ปานกลางเท่ากับ 2.50 - 3.49, น้อยเท่ากับ 1.50 - 2.49, น้อยที่สุดเท่ากับ
1.00 - 1.49 ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมิน ความพึงพอใจการพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมแบบพลวัต กรณีศึกษาสื่อการเรียนรู้เรื่อง
โทโพโลยีระบบเครือข่าย
̅
𝑿
4.23
4.27
4.43
4.27
4.37
4.50
4.40
3.53
4.43
4.27

รายการประเมิน
แอปพลิเคชันมีความสมจริง
ภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชัน, การส่งไฟล์, และลูกเล่นต่างๆ
ความสมจริงของโมเดล มิติ อุปกรณ์ตา่ งๆ 3
การออกแบบเมนู UI ใช้งานภายในแอปพลิเคชัน
มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย
ความเหมาะสมของรูปแบบสาย, สายตรง สายโค้ง
แอปพลิเคชันทางานได้ดีกับอุปกรณ์
มีอาการ กระตุก หรือ ค้าง
ความพึงพอใจแอปพลิเคชันโดยรวม
สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ย

S.D.
0.86
0.78
0.77
0.78
0.93
0.63
0.89
1.38
0.68
0.86

Interpret
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับมาก
ระดับมาก

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
การพัฒนาแอปพลิเคชันความจริงเสริมแบบพลวัต กรณีศึกษาสื่อการเรียนรู้เรื่อง โทโพโลยีระบบเครือข่าย เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรของระบบ ทาให้การใช้งานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเหมาะสาหรับการแสดงผลลัพธ์โมเดลสามมิติที่เป็น โมเดลเดียวกัน
ในหลายมาร์กเกอร์ เทคนิคในงานวิจัยนี้จึงเหมาะที่จะนาไปใช้งานด้านการสร้าง AR หรือสื่อการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่นในการ
ใช้งาน และทาให้มีขนาดไฟล์ที่เล็กลง การพัฒนาการเคลื่อนไหวของ Object แทนการสร้าง Animation Clip ซึ่งเป็นการส่งข้อมูล
จากตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่งได้โดยการเลือกที่ Object สามารถปรับเปลี่ยนเป้าหมายที่จะต้องส่งได้แบบเรีย ลไทม์ และใน
ส่วนของเส้นโค้งเบซิเยร์สามารถปรับความโค้งได้ตามต้องการ จุดอ่อนของโค้งเบซิเยร์คือการนาไปใช้ในจุดประสงค์ที่ซับซ้อนมากว่า
แค่วิธีการโค้งของเส้น นอกจากเทคนิคจะมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ยังสามารถนาไปประยุ กต์ใช้กับงานสื่อประเภทอื่นได้ด้วย
การประเมิ น ความพึ งพอใจถื อ ว่ า อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมี ก ลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของการประเมิ น ความพึ งพอใจต่ อ
แอปพลิเคชันเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 28 คน และครูผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์ค 1 ท่าน ซึ่งวิเคราะห์ผล
การประเมินด้วยข้อมูลโดยใช้มาตรวัดแบบ 5 ระดับ ผลการประเมินพบว่าเทคนิคที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก )𝑋̅ = 4.27, S.D. = 0.86) แสดงว่าแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นมีความยืดหยุ่นเหมาะแก่การใช้งานด้านสื่อการเรียนรู้
โทโพโลยีระบบเครือข่าย อีกทั้งยังช่วยลดขนาดไฟล์ของแอปพลิเคชันและการใช้หน่วยความจาแรม ซึ่งพบว่าวิธีแบบเดิมนั้นภาพ
มีการกระตุกเมื่อนาไปใช้งานกับอปุกรณ์มือถือที่ใช้ Ram น้อยกว่า 1 GB แต่วิธีที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นให้ผลลัพธ์ตรงข้ามคือไม่เกิด
อาการกระตุกดังกล่าว และควรใช้บนอุปกรณ์มือถือ Android ที่มี RAM 1 GB ขึ้นไป และ Android Version lollipop 5.0 ขึ้นไป
จะไม่พบปัญหา
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บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบการค้าส่งและบริหารลูกหนี้ กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงในการชาระหนี้ เป็นการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์ผลและพยากรณ์ข้อมูล ด้วยตัวเลขทางสถิติและแผนภูมิเพื่อแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลง
และแนวโน้มของชุดข้อมูล กรณีศึกษาสาหรับธุรกิจค้าส่งในด้านการประเมินความเสี่ยงในการชาระหนี้ ส่วนของงานหลักเป็นการ
พัฒนาระบบเพื่อแก้ปัญหาการจัดการด้านการขายและการจัดการสินค้าคงคลัง โดยใช้หลักการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (เอ็ม
อาร์พ)ี เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและประสิทธิภาพในการทางาน การพัฒนาใช้ภาษา คอมพิวเตอร์ด้วยวิชวลซีชาร์ปและใช้ข้อมูล
เชิงสัมพันธ์บนฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล
ผลการศึกษาพบว่า ระบบการค้าส่งและบริหารลูกหนี้สามารถลดความซ้าซ้อนของข้อมูลและการทางาน ช่วยในการ
คานวณและได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง การแสดงข้อมูลทางสถิติในรูปของตาราง แผนภูมิเส้น แผนภูมิคัลลัมน์และแผนภูมิไพ ทาให้
เห็นความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของข้อมูล และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจประกอบการประเมินความเสี่ยงในการ
จัดการธุรกิจด้านสินค้าคงคลังและความเสี่ยงในการให้เครดิต โดยมีค่าความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( x 4.61) สรุปได้ว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้
คาสาคัญ : การค้าส่ง ประเมินความเสี่ยง การวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (เอ็มอาร์พี) พยากรณ์ ซีชาร์ป
ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ มายเอสคิวแอล

Development of Wholesale and Debtor Management Systems
Case Studies of Debt Payment Risk Assessment
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Abstract
Development of Wholesale and Debtor Management Systems Case Studies of Debt Payment Risk
Assessment is the information technology to solve the analysis and forecast the data with statistical numbers
and charts to show the changes and trends of data sets case studies for wholesale businesses in the assessment
of debt payment risks. The main part of the work is the development of systems to solve sales management
and inventory management problems. by using the principle of Material Resource Planning (MRP) for data
accuracy and work efficiency. The development using computer language with Visual C# and using relational
data on MySQL database.
The study indicated that The Development of Wholesale and Debtor Management can reduce data
duplication and work, helps to calculate and get accurate information displaying statistical data in the form of
tables, line charts, column charts and pie charts making changes and trends in information. And used as
information to support decision making, risk assessment, inventory management and credit risk with the overall
system user satisfaction level at the highest level (4.61). In conclusion, this developed system has the highest
level of satisfaction and can be applied.
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Keywords : Wholesale, Risk Assessment, Material Resource Planning (MRP), Forecasting, C#,
Relationship, MySQL
บทนา
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
การค้าส่ง เป็นกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ซื้อเพื่อ นาไปขายต่อ หรือเพื่อนาไปใช้ในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ กลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายของสถาบั น การค้ า ส่ ง ได้ แ ก่ ผู้ ค้ า ปลี ก ผู้ ค้ า ส่ ง ผู้ ใ ช้ ท างอุ ต สาหกรรม และสถาบั น ต่ า ง ๆ
การวางแผนการจัดการธุรกิจที่ดีหรือมีความเหมาะสมย่อมทาให้ผู้ป ระกอบการมีผลตอบแทนทางการค้าที่ดี ถ้าหากมีเงื่อนไข
อย่างอื่นมาเกี่ยวข้องเช่น ผู้ประกอบการเป็นร้านค้าที่มีงบประมาณหรือต้นทุนที่จากัด ยิ่งต้องมีการวางแผนทางการค้าที่ดีจึงจะ
ไม่กระทบต่อกิจการ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและวางแผนความต้องการวัตถุดิบ (MRP: Material Resource Planning)
เป็นการนาระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการควบคุมแผนการสั่งซื้อ การส่งมอบสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง และวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิต โดยระบบ MRP มีส่วนประกอบคือ 1) ตารางผลิตหลัก (Master Production Schedule) คือการจัดทาแผนการผลิต
พร้อมทั้งแสดงปริ มาณวัตถุดิบที่ต้องการใช้งาน หรือแสดงจานวนวัตถุดิบที่คาดว่าจะใช้งาน เพื่อใช้ตรวจสอบกับคลังวัตถุดิบ
โดยเปรียบเทียบกับ ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้าตามการสั่งซื้อสินค้าจากภายนอก หรือการสั่งผลิตจากภายใน 2) บันทึกการ
คงคลัง (Inventory Structure Records) คือการแสดงรายการวัตถุดิบในคลัง โดยแสดงรายการ จานวนคงคลัง จานวนวัตถุดิบ
ที่ถูกเรียกใช้งาน จานวนวัตถุดิบขั้นต่าที่ต้องสั่งซื้อ เป็นต้น ซึ่งเมื่อวัตถุดิบถึงจุดสั่งซื้อ ระบบควรแจ้งเตือน เพื่อให้เกิดกา รสั่งซื้อ
วัตถุดิบ 3) บันทึกโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ (Production Structure Record) คือสินค้าหนึ่งชิ้นประกอบด้วยวัตถุดิบหลายส่วน
หรือเรียกว่า Bill of Material Record (BOM) ซึ่งจะเชื่อมโยงกับ ส่วนบันทึกการคงคลัง เพื่อให้เห็นปริมาณ สาหรับการสั่งผลิต
ต่อไป ประโยชน์ที่ได้คือ 1) ทาให้เกิ ดความมั่นใจว่าวัตถุดิบที่ได้วางแผนไปแล้วนั้น ถูกนาไปใช้งานได้อย่างเพียงพอ 2) ทาให้เกิด
การรักษาระดับคงคลังไว้ คือ มีวัตถุดิบในคลังอย่างเพียงพอเมื่อต้องการเรียกใช้ 3) ทาให้การวางแผนการผลิตและการจัดส่ง
ให้ลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (สนง.พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอ-นิกส์, 2560) Bill of Materials (BOM) คือรายการ
ของวัตถุดิบประกอบย่อย ส่วนประกอบกลางย่อย ส่วนประกอบชิ้นส่วนและปริมาณของแต่ละที่จาเป็นในการผลิตสินค้าที่สิ้นสุด
ในอุตสาหกรรมกระบวนการ BOM เป็นที่รู้จักกันเป็นสูตร หรือรายการส่วนผสม ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ BOM แสดงให้เห็น
ถึงรายชื่อของชิ้นส่วนที่ใช้ (วิสุนีย์ เกลากลิ่น, 2556) นอกจากการวางแผนการจัดการที่ดีแล้วยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้าส่งอีก
นั่นคือการให้เครดิตการชาระหนี้ ซึ่งมีผลต่อการดาเนินธุรกิจค้าส่งและจัดเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการลงทุน ซึ่งการประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ของประเภทธุรกิจซื้อมาขายไป มีปัจจัยที่ทาให้เกิดความเสี่ยง ความถี่
ของความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยงแตกต่างกันไป โดยความเสี่ยงที่องค์กรยินดีจะยอมรับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขึ้นอยู่ กับ
ความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสีย่ ง (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ และคณะ, 2556) ซึ่งในกรณีศึกษานี้ใช้ข้อมูลการชาระหนี้ในการคานวณ
ค่าความถี่ ร้อยละ และการสร้างแผนภูมิให้ผู้ประกอบการใช้ประกอบการตัดสินใจพิจารณาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
สาหรับร้านค้าในชุมชนหรือที่มีงบประมาณที่จากัดแล้ว การขายโดยปกติที่ไม่มีการจัดการด้วยเทคโนโลยีจะประสบปัญหา
ในการสืบค้น การตรวจสอบสินค้าที่มีค้างอยู่ในร้านเกินความจาเป็น หากมีระบบการจัดการข้อมูลที่ดยี ่อมทาให้การลงทุนที่จากัด
ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การนาหลักการวางแผนความต้องการวัตถุดบิ (MRP) มาใช้เพื่อการจัดการทางธุรกิจและวางแผนด้านสินค้า
และการประเมินความเสีย่ งในการให้เครดิตจากการชาระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ประกอบการ
ในการจัดการสินค้าและการพิจารณาให้เครดิต ซึ่งจะทาให้การดาเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนา “ระบบการค้าส่งและบริหารลูกหนี้ กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงในการชาระหนี้ ” เพื่อ
แก้ปัญหาร้านค้าที่มีงบประมาณจากัดและการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในการชาระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในการให้เครดิตทางการค้าของผู้ประกอบการ
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1) เพื่อพัฒนา “ระบบการค้าส่งและบริหารลูกหนี้ กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงในการชาระหนี้ ” ในการแก้ปัญหา
การวิเคราะห์ผลและพยากรณ์ข้อมูลของลูกค้าจากการชาระหนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการให้
เครดิตทางการค้า
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงานที่ทาการพัฒนาขึ้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ได้ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์แนวโน้มเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจผู้ประกอบการ ใน
การให้เครดิต
2) ได้สารสนเทศทีส่ อดคล้องตามความต้องการ และทันต่อเวลาในการนาไปใช้งาน
3) ได้สารสนเทศเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับปฏิบัติการ
4) เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน
ขอบเขตการวิจัย
1) การเลือกใช้เครื่องมือ ในการเลือกใช้เครื่องมือภาษาโปรแกรมสาหรับพัฒนาระบบ พิจารณาถึงการทางานของระบบ
ที่พัฒนาขึ้น ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสาหรับการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลักเพียงเครื่องเดียว (Stand-Alone)
บนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดว์ (Microsoft Windows 10) ความสามารถของโปรแกรมในการรองรับและแสดงข้อมูลที่จะ
เกิดขึ้น เช่น การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ใช้ เก็บข้อมูลทั้งหมด การสร้างข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิต่าง ๆ ความสามารถในการ
สร้างรายงาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้โปรแกรมภาษาซีชาร์ป (C#) เก็บข้อมูลด้วยบนฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)
2) ขอบเขตของโครงการวิจัย โครงการวิจัยนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นระบบสารสนเทศช่ วยร้านค้าชุมชน ในการให้บริการ
ด้านการขาย การบันทึกและการจัดการข้อมูลเพื่อ นามาวิเคราะห์ผลเพื่อ การประเมิ นและพยากรณ์ข้ อมูล สาหรับสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้ประกอบการ
3) ขอบเขตด้านเวลา การวิจัยนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 8 เดือน ตั้งแต่วัน สิงหาคม 2560 – มีนาคม 2561 โดยประมาณ
4) ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัย พื้นที่ทดสอบและเก็บข้อมูลเป็นพื้นที่ชุมชนที่ผู้วิจัยอาศัยอยู่ ได้แก่ ร้านศุภกันยา อ.สังขะ
จ.สุรินทร์
5) ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ในการทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้น ใช้ข้อมูลสมมติรายการสินค้าสาหรับทดสอบ สถานที่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และร้านค้าชุมชนในพื้นที่วิจัย
วิธีการวิจัย
รู ป แบบการวิ จั ย เป็ น การวิ จั ย ประยุ ก ต์ (Application Research) เพื่ อ พั ฒ นาระบบการค้ า ส่ ง และบริ ห ารลู ก หนี้
กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงในการชาระหนี้ ในการแก้ปัญหาร้านค้าที่มีงบประมาณจากัดและการวิเคราะห์ประเมินความเสีย่ ง
ในการชาระหนี้ของลูกหนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการให้เครดิตทางการค้า
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีเจาะจง โดย 1) ในขั้นตอนการเก็บรวบรวม
ความต้องการในการพัฒนาระบบการขายใช้ผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้าในชุมชนหรือร้านค้าขนาดเล็กที่จัดการขายแบบทั่ วไป
ความต้องการด้านฟังก์ชันการทางานของระบบเก็บข้อมูลโดยสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนที่ต้องใช้ระบบ
ที่พัฒนาขึ้น ผู้เชี่ยวชาญในคณะวิทยาศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2) ในขั้นตอนการทดสอบระบบและ
ความพึงพอใจใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการในชุมชน ผู้มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญในคณะวิทยาศาสตร์และ
คณะบริหารธุรกิจ เพื่อวัดความเหมาะสมทางด้านการออกแบบ การพัฒนา และความต้องการของผู้ใช้ระบบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นภายใต้ขอบเขตของงานวิจัยที่กาหนดไว้ และ 2) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้นเพื่อวัดความพึงพอใจ โดยทาการประเมินด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้
การประเมินด้านได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ การประเมินด้านความง่ายต่อการใช้งาน และการประเมินด้านการออกแบบระบบ
จ านวน 10 ข้ อ ใช้ ม าตรประมาณค่ า (Rating Scales) 5 ระดั บ ของลิ เ คิ ร์ ท สเกล (Likert Scales) (Likert, Rensis A. 1961)
ดังแสดงในตารางที่ 1
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจ
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
มากที่สุด
4.51 –5.00
มาก
3.51 –4.50
ปานกลาง
2.51 –3.50
น้อย
1.51 –2.50
น้อยที่สุด
1.00 –1.50

ความหมาย
ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด
ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับมาก
ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อย
ระบบที่พัฒนามีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สดุ

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยนี้ ใช้วิธีสารวจพื้นที่ชุมชนเป้าหมายโดยคานึงถึงความต้องการใช้สารสนเทศ
ของร้านค้าชุมชนนั้น รวมทั้งความสะดวกด้านเวลา งบประมาณของผู้ทาการวิจัย จากนั้นขอความอนุเคราะห์เข้าทาการสัมภาษณ์
ร้านค้า สังเกตการณ์ทางานการบริการและเก็บความต้องการการใช้ระบบสารสนเทศของร้านค้าเป้าหมาย เพื่อความสอดคล้อง
เอื้ออานวยต่อผู้ปฏิบัติและการนาไปใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ผู้ขายสินค้า ในร้านค้าชุมชนเป้าหมาย การสังเกตการณ์
ในการทางานของร้านค้า และการเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบงานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
ความต้องการของระบบงานใหม่ต่อไป
2) วิ เ คราะห์ ค วามต้อ งการของระบบ ท าการวิ เ คราะห์ ความต้อ งการจากขั้ น ตอนการเก็ บรวบรวมข้อ มู ลเพื่ อให้ได้
ความต้องการของระบบงานใหม่ (System Requirement Specification) ภายใต้ขอบเขตการวิจัยที่ได้กาหนดไว้
3) วิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ทาการวิเคราะห์ความต้ องการของระบบงานใหม่
(SRS) ให้ เ ป็ น ระบบงาน โดยขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การออกแบบโมเดลต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ การออกแบบความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล (Entity
Relationship Diagram) (โอภาส เอี่ ย มสิ ริว งศ์ , 2551) การออกแบบแผนภาพกระแสข้ อ มูล (Data Flow Diagram) (โอภาส
เอี่ยมสิริวงศ์, 2555) การออกแบบส่วนติดต่อประสานผู้ใช้ (GUI: Graphic User Interface) สาหรับการนาข้อมูลเข้าสู่ระบบและ
การแสดงผลของข้อมูล
4) พั ฒ นาและทดสอบระบบ (Development and Testing) ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การพั ฒ นาระบบจากที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้
โดยสร้างฐานข้อมูลสาหรับเก็บข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเป็นฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ออกแบบชุดคาสั่งสาหรับ
การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล (ชาญชัญ ศุภอรรถกร, 2555) (สงกรานต์ ทองสว่าง, 2554) ใช้โปรแกรมภาษาซีชาร์ป (C#)
สาหรับสร้างส่วนติดต่อประสานผู้ใช้ (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2554) (ศุภชัย สมพานิช, 2559)
5) ติดตั้งและใช้งาน (Install and Implementation) ขั้นตอนนี้เป็นการนาระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเข้าติดตั้งและทา
การทดสอบการทางานในพื้นที่ร้านค้าชุมชนในพื้นที่การทาวิจัย และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบงานใหม่
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนาเสนอสารสนเทศในรูปแบบตารางตัวเลขและรูปแบบแผนภูมิ โดยใช้การหาค่าความถี่
และค่าร้อยละของชุดข้อมูล และในการประเมินความพึงพอใจใช้การหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กระบวนการประเมินความเสี่ยงในการชาระหนี้
โดยพื้นฐานของระบบงานนี้เป็นระบบค้าส่งและบริหารหนี้ ซึ่งเป็นระบบทางธุรกิจด้านการซื้อมาขายไป ระบบการจัดการ
ข้อมูลในเบื้องต้นได้แก่ การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า พนักงาน ลูกค้า การให้เครดิต การซื้อ การขาย การชาระหนี้ การคืนสินค้า
การสืบค้น การทารายงานสรุป และสิทธิ์เข้าใช้ระบบ สาหรับในส่วนของกระบวนการประเมินความเสี่ยงนั้น เป็นกระบวนการที่ใช้
ข้อมูลจากการซื้อสินค้าและการชาระหนี้เป็นหลัก ซึ่งถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล กระบวนการประเมินความเสี่ยงในการชาระหนี้
เกิดขึ้นเมื่อผู้ประกอบการต้องการวิเคราะห์หรือประเมินว่า ลูกค้าเป้าหมายมีปัจจัยหรือความเสี่ยง ในการให้เครดิตหรือไม่ ซึ่งข้อมูล
ที่ได้ช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจในการจัดการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลการให้เครดิตของเป้าหมาย หรือใช้ประกอบการจัดการ
ทางธุรกิจ ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการประเมินความเสี่ยงในการชาระหนี้
ที่มา : ผู้วิจัย, การวิเคราะห์ระบบ
ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเพื่ออานวยความสะดวกในการทางานของผู้ปฏิบัติงาน ช่วยให้การทางานใน
หน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแก้ปัญหาการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงในการชาระหนี้ของลูกหนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในการให้เครดิตทางการค้า
การใช้เครื่องมือเพื่ออานวยความสะดวกเพื่อประสิทธิภาพในการทางาน
1) การบันทึกผลการขาย โดยออกแบบส่วนติดต่อประสานผู้ใช้ (GUI: Graphic User Interface) ให้สอดคล้องกับการ
จัดเก็บข้อมูลตามหลักฐานที่ระบบงานเดิมจาเป็นต้องดาเนินการ และลดขั้นตอนการคานวณของผู้กรอกข้อมูลจากการใช้เครื่อง
คานวณในการหาตัวเลขเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง อานวยความสะดวกในการทางายของผู้ขาย ดังแสดงในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงการการซื้อขาย โดยอยู่นะหว่างทารายการ (รูปซ้าย) และบันทึกยืนยันแล้ว (รูปขวา)
ที่มา : การทดสอบระบบโดยใช้ข้อมูลสมมติ
2) การสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าที่ขาย ด้วยการการตรวจสอบรายการสินค้าที่เลือกซื้อ การตรวจสอบของระบบทาให้
ทราบราคาที่กาหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในระบบเดิมใช้วิธีการจดจา และการตรวจสอบสินค้าที่ซื้อหมดอายุหรือไม่ ระบบที่พัฒนาขึ้น
สามารถตรวจสอบ แจ้งเตือนและไม่ทารายการขายให้ในรายการสินค้าที่หมดอายุ ในขณะที่ระบบงานเดิมไม่สามารถจดจาได้
ทั้งหมด ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงการแจ้งเตือนรายการขายสินค้าที่หมดอายุ
ที่มา : การทดสอบระบบโดยใช้ข้อมูลสมมติ
3) การชาระหนี้ค่าสินค้า ใช้วิธีการออกใบส่งของประกอบรายการชาระหนี้ ดังนั้นทั้งกรณีขายสดหรือให้เครดิตจะมีใบส่ง
ของกากับทั้งสองกรณี การรับชาระหนี้ด้วยการสืบค้นด้วยระบบทาให้มีความถูกต้องแม่นยา การคานวณตัวเลขใช้ระบบคานวณ ไม่
เกิดความผิดพลาด ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงการรับชาระหนี้จากยอดค้างชาระ (รูปซ้าย) ผลการคานวณถูกต้อง (รูปขวา)
ที่มา : การทดสอบระบบโดยใช้ข้อมูลสมมติ
การแก้ปัญหาการวิเคราะห์ผลและพยากรณ์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ผล ในระบบงานเดิมใช้วิธีการสารวจจากสินค้าที่เหลืออยู่จริงที่วางขายอยู่ว่ามีเหลือหรือไม่ จานวนที่
เหลืออยู่สัมพันธ์กับจานวนที่ซื้อเข้ามาอย่างไรต้องใช้วิธีการจาหรือหาหลักฐานจากใบเสร็จที่ซื้อเข้ามา หรือการจดบันทึกไว้ ทาให้
ความต้องการใช้ข้อมูลในขณะนั้นเกิดความล้าช้า ในระบบงานที่พัฒนาขึ้นใช้หลักการวิเคราะห์โดยวิธีสืบค้นข้อมูลรายการสินค้า
เฉพาะที่มีการขายเท่านั้นแล้วนามาหาค่าความถี่เพื่อคานวณหาค่าร้อยละการขาย ร้อยละการเหลืออยู่ ในรูปแบบตารางตัวเลข
เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดการคลังสินค้า หรือประกอบการตัดสินในเลือกซื้อสินค้าเข้าคลัง
ดังแสดงในภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ผลข้อมูลรายการขาย
ที่มา : การทดสอบระบบโดยใช้ข้อมูลสมมติ
2) การพยากรณ์ ข้ อ มู ล รายการสิ น ค้ า ที่ ข ายไปเมื่ อ น ามาหาค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละการขาย ร้ อ ยละการเหลื อ อยู่
แสดงในรูปแบบตารางเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบและเปรียบเทียบข้อมูล แล้ว เมื่อเกิดการคลื่อนตาแหน่งรายการข้อมูล
ในตารางระบบจะที่ทาการสืบค้นและคานวณหาค่า ใหม่สาหรับรายการสินค้าที่มีรหัสสินค้าตามแถวรายการที่เลือก และยัง สร้าง
แผนภูมิเส้นเพื่อใช้ประกอบข้อมูลในตารางแสดงค่า ดังกล่าว ทาให้ผู้ประกอบการใช้เป็นข้อมูลพยากรณ์แนวโน้มของความต้องการ
ของลูกค้าได้ ดังแสดงในภาพที่ 5 และยังสามารถใช้ข้อมูลของชุดรายการทั้งหมดสร้างแผนภูมิเส้น เพื่อเปรียบเทีย บแนวโน้มได้
ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงผลการพยากรณ์ขอ้ มูลด้วยแผนภูมิเส้นของชุดข้อมูล
ที่มา : การทดสอบระบบโดยใช้ข้อมูลสมมติ
3) การวิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลการชาระหนี้ ด้วยแผนภูมิคัลลัมน์ (Column Chart) และแผนภูมิไพ (Pie Chart)
ประกอบรายการใบส่งของที่ค้างชาระหรือใบเสร็จรับเงิน ทาให้เห็นอัตราส่วนของหนี้ค้างชาระหรือรายการที่ชาระได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาเครดิตลูกค้าคราวถัดไปได้ ดังแสดงในภาพที่ 7 และ 8
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ภาพที่ 7 แสดงผลการพยากรณ์ขอ้ มูลด้วยแผนภูมิ โดยไม่มียอดค้างชาระ (รูปซ้าย) และค้างชาระทั้งหมด (รูปขวา)
ที่มา : การทดสอบระบบโดยใช้ข้อมูลสมมติ

ภาพที่ 8 แสดงผลการพยากรณ์ขอ้ มูลด้วยแผนภูมิ กรณีมีการชาระหนี้และค้างชาระ
ที่มา : การทดสอบระบบโดยใช้ข้อมูลสมมติ
จากการทดสอบข้ อ มูลกั บ ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ นพบว่ า การแสดงผลเป็น ตั วเลขที่ ได้ จ ริงจากการค านวณ และแสดงผล
เป็นแผนภูมิเส้นสาหรับการพยากรณ์สินค้า หรือแผนภูมิคัลลัมน์และไพเพื่อแสดงให้เห็นอัตราส่วนหนี้สิน ให้ผู้ประกอบการสามารถ
ใช้ประกอบการประเมินความเสี่ยงในการชาระหนี้ได้ชัดเจน ประกอบการตัดสินใจในการจัดการข้อมูลการให้เครดิตต่อไป
ผลการประเมินความพึงพอใจในระบบของผู้ใช้งาน
จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ทดสอบการใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคณะบริหารธุรกิจ จานวน 6 คน ผู้ประกอบการร้านค้า จานวน 4 คน รวมเป็น 10 คน เพื่อทาการประเมินด้านความตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้ การประเมินด้านได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ การประเมินด้านความง่ายต่อการใช้งาน และการประเมิน
ด้านการออกแบบระบบ พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นให้ผลการแสดงข้อมูลที่รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 5.00) สามารถอานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน ใช้งานง่าย ฟังก์ชันทางานครอบคุมตรงตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.50 -4.80) และในส่วนความสวยงามและ
การใช้สีตัวอักษร (ค่าเฉลี่ย 3.80-4.20) ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยรวมมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.19 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
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รายการประเมิน

5

คะแนน
4 3 2 1

1 .การจัดหมวดหมู่ของรายการใช้งานได้อย่างชัดเจน 8 2
2 .เมนูการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
7 3
3 .การเข้าถึงระบบทาได้ง่าย รวดเร็ว
8 2
4 .ระบบมีการแสดงผลข้อมูลที่รวดเร็ว
10 0
.5มีฟังก์ชันครอบคลุมการทางาน
5 5
6 .ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 8 2
ได้ดี
7 .ระบบช่วยอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้ 8 2
ดี
8 .ระบบช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เร็วขึ้นได้ 7 3
9. ความสวยงามของระบบ
4 4
.10การเลือกใช้สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม
0 8
รวม

x

S.D.

4.80
4.70
4.80
5.00
4.50
4.80

0.42
0.48
0.42
0.00
0.53
0.42

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2

0

0 4.80 0.42

มากที่สุด

0
2
2

0
0
0

0 4.70 0.48
0 4.20 0.79
0 3.80 0.42
4.61 0.19

มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อพั ฒนาระบบสารสนเทศ “ระบบการค้าส่งและบริหารลูกหนี้ กรณีศึกษาการประเมิ น
ความเสี่ยงในการชาระหนี้” ในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ผลและพยากรณ์ข้อมูลของลูกค้าเพื่อประเมินความเสี่ยงในการชาระหนี้
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบการในการให้เครดิตทางการค้า สรุปผลการวิจัยดังนี้
1) การใช้เครื่องมือเพื่ออานวยความสะดวกเพื่อประสิทธิภาพในการทางาน ช่วยอานวยความสะดวกในการจัดการข้อมูล
การสืบค้นเพื่อค้นหาข้อมูล และการคานวณค่าตัวเลขต่างๆ ได้ถูกต้องน่าเชื่อถือ ผลการทดสอบพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถ
ลดความซ้าซ้อน ช่วยในการคานวณและได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ซึ่งให้ผลการแสดงข้อมูลที่รวดเร็ว (ค่าเฉลี่ย 5.00)
สามารถอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้งานง่าย ฟังก์ชันทางานครอบคุมตรงตามความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.50 -4.80)
โดยมีค่าความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x 4.61) ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฉมาธร กุยศรีกุล
(2556) “การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) เพื่อเข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทางานที่ซ้าซ้อน และ
ลดข้อผิดพลาดของการประสานงานจากการทางานฝ่ายต่าง ๆ...”
2) การสร้างสารสนเทศที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ในรูปแบบของตารางตัวเลขจากการหาค่าความถี่
เพื่อคานวณหาค่าร้อยละการขาย ร้อยละการเหลืออยู่ และคานวณงบประมาณที่ต้องการของรายการ ใช้วิธีการสืบค้นรายการสินค้า
ที่มีรหัสตรงกันในฐานข้อมูลด้วยความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ ทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีฟังก์ชันทางานครอบคุมตรงตาม
ความต้องการ (ค่าเฉลี่ย 4.50) ทาให้ผู้ใช้ระบบนาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้าเข้าร้านได้ตรงตามความต้องการ
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ณณัฐ ชูจิตร (2558) “การใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกั นทั้งกระบวนการทาให้สามารถระบุยอด
การรับจ่ายวัตถุดิบและสินค้าคงคลังได้ถูกต้องชัดเจนนามาใช้ในการพยากรณ์การสั่งวัตถุดิบในครั้งถัดไป...”
3) แสดงผลเป็นแผนภูมิเส้น ทาให้ผู้ใช้ระบบสามารถใช้ค่าตัวเลขและแผนภูมิเส้น ในการพยากรณ์ รายการสินค้าที่ขายไป
เมื่อนามาหาค่าความถี่ ค่าร้อยละการขาย ร้อยละการเหลืออยู่ แสดงให้เห็นแนวโน้มการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละรายการได้
อย่างชัดเจน ซึ่งการจัดหาจานวนสินค้าเข้าร้านที่เหมาะสมทาให้ลดต้นทุนในการประกอบการได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
พิชาติ ยาพันธ์ (2554) “การบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องมีการสารองวัตถุดิบเผื่ ออย่างเกินจาเป็น สารอง
เพียงเพื่อให้พอสาหรับรอบการสั่ งซื้อและจานวนขั้นต่าที่ต้องการเท่านั้น เป็นการประหยัดต้นทุนในการบริหารจัดการสินค้าและ
วัตถุดิบ และการบริหารจัดการทรัพยากรในการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด...”
4) แสดงผลเป็นแผนภูมิคัลลัมน์และแผนภูมิไพเพื่อแสดงให้เห็นอัตราส่วนหนี้สิน จากข้อมูลรายการชาระหนี้ใช้เป็นข้อมูล
สนับสนุนการตัดสินใจในการให้เครดิต มาจากการคานวณหาค่าความถี่และร้อยละในการชาระ ค้างชาระ เป็นต้น โดยเปรียบเทียบ
ให้เห็นถึงร้อยละการชาระหรือค้างชาระ ช่วยในการพยากรณ์ความเสี่ยงในการชาระหนี้อย่างชัดเจน ใช้เป็นสารสนเทศประกอบการ
พิจารณาความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ และคณะ (2556)
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“ความเสี่ยง (Risk) คือโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
...”
5) ความพึ ง พอใจต่ อ ระบบโปรแกรมที่ พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ น ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หาหรื อ การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระเมิ น พบว่ า
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x 4.61)
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ
เนื่ อ งจากระบบงานนี้พั ฒ นาสาหรั บร้ านค้ า ชุ มชนที่ มี งบประมาณการจั ดซื้ อ สิน ค้ ากลับ คื น หรื อ ต้น ทุ น จากั ด ต้ น ทุ น
ทางเทคโนโลยีน้อย จึงเป็นระบบทางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว (Stand-Alone) การจัดการง่าย หากพัฒนาให้ใช้กับผู้ใช้
หลายคน (Multi-User) หลายเครื่องภายใต้หลักการที่จัดการง่ายเช่น ทางานบนระบบเครือข่ายท้องถิ่นอย่างง่าย (Simple LAN:
Local Area Network on Peer-to-Pear) จะเอื้อประโยชน์ต่อร้านค้าได้มากยิ่งขึ้น
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1ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกจากงานและการคงอยู่ของล่ามภาษาญี่ปุ่น
ในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน กลุ่มตัวอย่างคือ ล่ามภาษาญี่ปุ่นที่เคยลาออกจากบริษัทญี่ปุ่น
จานวน 10 คน และล่ามภาษาญี่ปุ่นที่มีอายุการทางาน 10 ปีขึ้นไป จานวน 5 คน ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจงและสโนว์บอลล์
ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาโดยการจาแนกข้อมูลในระดับ
จุลภาค วิเคราะห์คาหลัก กาหนดรหัสและดัชนีของคา วลี และประโยคจากข้อมูลการสัมภาษณ์
ผลการวิจั ยพบว่า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ทธิ พ ลต่อ การลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่น คื อ ปั จ จั ย ลัก ษณะงาน งานที่ ได้รับ
มอบหมายไม่ตรงกับทักษะหรือความถนัดของล่าม เนื่องจากล่ามจะให้ความสาคัญกับการใช้ทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นในการทางาน
เป็นสาคัญ ดังนั้นเมื่อไม่สามารถนาทักษะและความสามารถด้านภาษามาใช้ได้อย่างเต็มที่ ทักษะด้านภาษาจึงไม่พัฒนาเท่าที่ควร
ทาให้ล่ามเกิดความรู้สึกอึดอัดใจ และไม่พึงพอใจในงาน ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ คือปัจจัยด้านลักษณะงานเช่นเดียวกัน
ซึ่งหากงานที่ได้รับมอบหมายใหม่ในภายหลัง สามารถใช้ทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นพื้นฐานในการทางาน และส่งเสริมความก้าวหน้า
ในตาแหน่งงาน ทาให้ล่ามเกิดความพึงพอใจในงาน และต้องการทางานอยู่ต่อไป
คาสาคัญ : การลาออก การคงอยู่ ล่ามภาษาญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
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Abstract
The Purpose of this study aims to analyze the factors affecting the resignation and retention of
Japanese interpreters in Japanese companies in Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province. The
samples are 10 Japanese interpreters who have resigned from Japanese companies and 5 Japanese interpreters
who have experiences over 10 years of working which have been chosen via Purposive Sampling and Snowball
Sampling methods. The instrument used in this study is a Semi-structured Interview. The data is analyzed by
micro-level classification, keyword analysis, code determination and indexes of words, phrases, and sentences
from interviewed data.
As the result, it is found that the factor affecting the resignation of Japanese interpreters is the factor
of the characteristics of the assignment does not match the skills or specialties of interpreters because
interpreters mainly focus on Japanese skills in their work. Therefore, once the interpreters cannot apply
language skills and abilities in their scope of work, it causes the inability to develop their language skills resulting
the interpreters to feel awkward and not satisfied with the job. Also, the factor affecting the retention of
Japanese interpreters is the factor of job characteristics as well. If the interpreters can apply Japanese skills as
basis in their assignment and have opportunities to make progress in their position, the interpreters will be
satisfied in their job and wish to continue working.
Keywords : Resignation, Retention, Japanese Interpreters, Northern Region Industrial Estate
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
บทนา
จากความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่นที่มีอย่างยาวนาน 132 ปี ทาให้ปัจจุบันญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทต่อประเทศไทย
ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจการค้า การศึกษา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการผลิต ทาให้การว่าจ้าง
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นยังมีอยู่มาก) นีรนุช ดารงชัย,2554 , 38-48บริษัทต่าง ๆ จาเป็นต้องเตรียมพร้อม (
ด้านการบริหารจัดการ และการจัดจ้างพนักงานที่เหมาะสม โดยเฉพาะพนักงานที่ทาหน้าล่ามให้แก่บริษัทญี่ปุ่น เพราะเป็นกลไก
สาคัญในการเชื่อมต่อระบบการจัดการทุกระดับของบริษัท
ทั้งนี้ จากข้อมูลทาเนียบผู้ประกอบอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือของสานักงานนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ (2557, 1-18) พบว่ามีจานวนบริษัทญี่ปุ่นมากเกินครึ่งหนึ่งของบริษัทที่เปิดดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ทาให้มีความต้องการ
จ้างงานล่ามภาษาญี่ปุ่นจานวนมาก แต่ในปัจจุบันบริษัทญี่ปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กาลังประสบกับปัญหาการลาออก
จากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นภายหลังจากเริ่มงานได้ไม่นาน ซึ่งจากการศึกษาเบื้องต้นโดยการโทรสัมภาษณ์ข้อมูลจากฝ่ายบุคคลของ
บริษัทญี่ ปุ่นขนาดใหญ่ ที่มีจานวนพนักงาน 3,000 คนขึ้นไป จานวน 5 บริษัท ที่เปิดดาเนินการอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลาพูน พบว่าล่ามภาษาญี่ปุ่นในแต่ละบริษัทมีการลาออกอย่างต่อเนื่อง
การลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นที่ทวีมากขึ้น อาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมได้ จากผลการศึกษาของ
ฐิติรัตน์ ศิริเลิศ (2547, 1-2) ที่ชี้ให้เห็นว่าการลาออกจากงานของพนักงาน ส่งผลกระทบให้บริษัทประสบปัญหาการขาดพนักงาน
ที่มีความชานาญเฉพาะด้าน สูญเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร และพบว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ย่อมทาให้ต้นทุนการผลิต
ในภาพรวมสูงขึ้นตามไปด้วย อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ากว่า ส่งผลให้เกิด
ปัญหาการว่างงาน ทาให้การพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศเกิดการชะลอตัว
นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ของล่ามภาษาญี่ปุ่น ที่เป็นคนกลางในการประสานงานระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและ
พนักงานคนไทย ยังกล่าวได้อีกว่าตาแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่นมีลักษณะเฉพาะ คือ ตาแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทจะไม่มีตาแหน่ง
หัวหน้าล่าม หรือผู้จัดการล่าม จึงไม่สามารถรั บตาแหน่งที่สูงขึ้นได้ อาจทาให้ล่ามภาษาญี่ปุ่นเกิดความรู้สึกว่าไม่มีก้าวหน้า
ในตาแหน่งอาชีพการทางาน จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่น
พร้อมกันนี้ งานวิจัยนี้ยังศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของล่ามภาษาญี่ปุ่ นที่ยังคงทางานอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ในบริษัทญี่ปุ่น ซึ่งแม้ว่าจะมีจานวนผู้เป็นล่ามยาวนานเหลือไม่มากนัก เพื่อให้เข้าใจถึงการลาออกของล่ามภาษาญี่ปุ่นในมุมมอง
หลาย ๆ ด้านได้ชัดเจนขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปนุ่ ในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ จังหวัดลาพูน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยูข่ องล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลาพูน
ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและการลาออกจากงาน
ความพึงพอใจในงาน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการลาออกจากงาน กล่าวคือหากพนักงานมีความพึงพอใจในงานต่า อัตรา
การลาออกจะสูง ดังนั้นความพึงพอใจในการทางานสามารถทานายการลาออกจากงานได้ ทฤษฎีความพึงพอใจในงาน ดังเช่น
1.1 ทฤษฎีสองปัจจัย) Two factor Theory) ของ Herzberg ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้เกิดความ
พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในการทางาน มี 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยกระตุ้น) Motivator Factors) เป็นปัจจัยที่ทาให้พนักงานเกิดความ
พึงพอใจในงาน ได้แก่ ความสาเร็จของงาน การได้พัฒนาทักษะ ความชานาญ ลักษณะของงานที่ทา ความรับผิดชอบในงาน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน อีกปัจจัยหนึ่งคือ ปัจจัยสุขอนามัย ) Hygiene Factors) ได้แก่ นโยบายและการบริหารองค์กร
การบังคับบัญชา สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา สภาพการทางาน ค่าจ้าง สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน ชีวิตส่วนตัว และความ
มั่นคงในการทางาน
1.2 ทฤษฎีความคาดหวัง) Expectancy Theory) ทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 1) เป้าหมายหรือ
ความคาดหวังของบุคคล 2) ความเข้าใจหรือการรับรู้ในความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและการประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
และ 3) การรับรู้ความสามารถของตนเองว่ามีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดกับความสาเร็จนั้น ดังนั้นความพึงพอใจในการทางาน
เกิ ด จากการเปรียบเที ย บความแตกต่ า งระหว่า งสิ่งที่ คาดหวังกั บ สิ่งตอบแทนที่ ได้รับ จริ ง ซึ่ งแต่ ล ะบุ คคลอาจจะมีเป้าหมาย
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ความต้องการ ความชอบ และความคาดหวังแตกต่างกันไป หากผลตอบแทนจริงน้อยกว่าสิ่งที่บุคคลคาดหวัง ผลที่ตามมาคือความ
ไม่พึงพอใจในงาน
1.3 ทฤษฎีว่าด้วยความยุติธรรม) Equity Theory) หมายถึง สิ่งที่บ่งชี้ความพยายามในการทางาน ผลการปฏิบัติงาน
และความพึ งพอใจในการท างาน คื อ ระดั บ ความยุ ติ ธ รรมหรื อ ความไม่ ยุ ติธ รรม ซึ่ งบุ ค ลากรสามารถรับ รู้ ได้ ใ นการท างาน
องค์ประกอบที่สาคัญของความยุติธรรม คือ สิ่งที่บุคคลลงทุนไป ได้แก่ เวลา ประสบการณ์ การศึกษา และความสามารถ เป็นต้น
ผลลัพธ์ที่ได้รับ ได้แก่ ค่าจ้าง สวัสดิการ โบนัส การยอมรับจากคนในองค์กร การพัฒนาตนเอง การเลื่อนขั้น และความมั่นคงในการ
ทางาน เป็นต้น
2. งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกจากงาน
งานวิจัยของสุทธิณีย์ แก้วเจริญ (2542, 38-61) ที่ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ พบว่ามี 4 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ กลับไปดูแลบ้านและบิดามารดา ช่วยครอบครัวทาไร่
ท านา ท าสวน คลอดบุ ต ร ดู แ ลบุ ต ร ย้ า ยตามคู่ ส มรส 2) ปั จ จั ย ด้ า นองค์ ก าร เช่ น ไม่ พึ งพอใจในสวั ส ดิ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ไม่ มี
ความเจริญก้าวหน้าในการทางาน ไม่มีโอกาสในการขึ้นเงินเดือน ไม่พึงพอใจในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และชื่อเสียง
ขององค์การไม่เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน 3) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในที่ทางาน เช่น ไม่ชอบหัวหน้างาน งานที่ทามีอันตราย
ต่อสุขภาพ ได้รับความเครียดจากงานที่ทา ไม่ชอบเพื่อนร่วมงาน งานที่ทาเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ และ 4) ปัจจัยด้านเนื้อหางาน เช่น
งานที่ทาไม่มีความสาคัญ ไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากงานที่ทา งานซ้าซากจาเจ และไม่มีอิสระในงานที่ทา
งานวิจัยของกุลวดี เทศประทีป (2544, 70-73) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในโรงงานอุ ต สาหกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การลาออก
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยมีปัจจัยย่อยแตกต่างกัน ได้แก่ ปัจจัยด้านอายุ โดยกลุ่มอายุ 26-29ปี ลาออกมากที่สุด รองลงมา
คือกลุ่มอายุ 30-33ปี ส่วนปัจจัยความพึงพอใจด้านสวัสดิการ มีผลต่อการลาออกรองลงมา ทั้งนี้ปัจจัยลักษณะงาน หัวหน้างาน
เพื่อนร่วมงาน ความก้าวหน้าและความมั่นคงไม่มีความสัมพันธ์กับการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ
งานวิจัยของสุรสาร เทพศิริ ( 2547, 79-81) ที่ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับความต้องการลาออกจากงานของวิศวกร
ในอุตสาหกรรมรถยนต์ 6 แห่ง พบว่าปัจจัยความพึงพอใจในงานเป็นสิ่งสาคัญในการทางาน ซึ่งมีปัจจัยย่อย คือ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จตามเป้าหมาย การรับรู้ถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของงานที่ชัดเจน และการมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจในงานที่ทา โดยมีระดับความคิดเห็นค่อนข้างสูงต่อความต้องการลาออกจากงานของ
วิศวกร เมื่อวิศวกรมีความพึงพอใจในงานต่า ทาให้วิศวกรรู้สึกอยากจะลาออกจากงาน
3. งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่
งานวิจัยของวุฒิพงศ์ เตชะดารงสิน และคณะ (2537, 69-76) ศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการคงอยู่ การลาออกหรือ
โอนย้ายของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการคงอยู่ มีปัจจัยเด่นตามความคิดเห็น
ของอาจารย์เรียงตามลาดับความสาคัญ 7 ปัจจัย ได้แก่ ความมีอิสระในการทางาน ความชอบในอาชีพการเป็นอาจารย์ การมี
โอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ การมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถตามความต้องการ การได้อยู่กับครอบครัว
สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัย และการมีพันธะสัญญาการใช้ทุน ตามลาดับ
งานวิ จั ย ของแสงทอง ปุ ร ะสุ ว รรณ์ (2541, 54-69) ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การคงอยู่ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ
ในโรงพยาบาลชุมชน พบว่าปัจจัยด้านอายุการทางาน ภาระงาน และการปฏิสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระยะเวลา
ที่ ว างแผนจะปฏิบั ติงานอยู่ ต่อ ไป ดั งนั้ น การส่งเสริม การคงอยู่ ควรจะพิจ ารณาลักษณะส่ว นบุ คคล และภาระงานให้มีความ
เหมาะสม นอกจากนี้การส่งเสริมให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร ก่อให้เกิดการคงอยู่ของบุคลากรในองค์กรให้นานขึ้น
งานวิจัยของสุธิดา โตพันธานนท์ (2549, 90-101) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพกลุ่ม
พนักงานมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่าการคงอยู่มีระดับสูง คือ กลุ่มที่มีระดับความมั่นใจในการคงอยู่
ร้อยละ 42.98 รองลงมาคือกลุ่มที่มีระดับความมั่นใจในการคงอยู่ในองค์กรอยู่ระดับเฉย ๆ / ไม่แน่ใจ ร้อยละ 35.40 และกลุ่มที่ไม่มี
ความมั่นใจในการคงอยู่ในองค์กร ร้อยละ 21.36 ทั้งนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้มองเห็นปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการ
ลาออกจากงานและการตั ดสินทางานอยู่ต่อไปของตาแหน่งงานต่าง ๆ ที่ทางานให้บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย รวมไปถึงองค์กร
เอกชน นอกจากนี้ ปั จจั ยต่า ง ๆ ที่ ป รากฏ สามารถเป็ น แนวทางในการก าหนดสมมุติ ฐานในการศึก ษาครั้งนี้ กล่ า วคื อปัจจัย
ด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านองค์กร เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกจากงานและการคงอยู่ของล่ามภาษาญี่ปุ่น
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แผนภาพที่ 1 สรุปกรอบแนวคิดที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องของแต่ละองค์ประกอบในการลาออกหรือคงอยู่
ความพึงพอใจในงาน
ความคิดทีอ่ ยากลาออกจาก
ปัจจัยต่างๆ

ความตั้งใจในการหางานใหม่
ความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน
หรืออยู่ต่อ
ลาออก/อยู่ต่อ

ความเป็นไปได้ที่ดีกว่า
ของการหาทางเลือกอื่น

วิธีการวิจัย
1.กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มล่ามภาษาญี่ปุ่นที่เคยลาออกจากงานในบริษัทญี่ปุ่น เป็น
การเลื อ กผู้ใ ห้ข้ อ มูลสาคัญ แบบเจาะจง ) Purposive Sampling) และการสโนว์ บอล ) Snowball) จ านวน 10 คน ได้ แ ก่ ล่ าม
ภาษาญี่ปุ่นที่เคยลาออกจากงานในบริษัทญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ .2550 ถึง พ.ศ.2560 ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด
ลาพูน และ 2)กลุ่มล่ามภาษาญี่ปุ่นที่ยังคงทางานในตาแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เป็นการเลือกผู้ให้ข้อมูลสาคัญแบบ
เจาะจง และการสโนว์บอล จานวน 5 คน ได้แก่ ล่ามภาษาญี่ปุ่นที่ยังคงทางานในตาแหน่งล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น เขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน ที่มีประสบการณ์การทางาน 10 ปีขึ้นไป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบกึ่งโครงสร้าง ) Semi-structured interview) เพื่อใช้ในการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ) Indepth interview) จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม จานวน 15 คน แนวคาถามสัมภาษณ์ประกอบไปด้วย
3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้ให้สัมภาษณ์ ส่วนที่ 2 ประเด็นคาถามเกี่ยวกับด้านลักษณะงาน สภาพแวดล้อมการทางาน
และสภาพองค์กร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการทางาน การแก้ไขปัญหา ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออก และ
ปัจจัยหลักที่อิทธิพลต่อการคงอยู่ และส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สาหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการติดต่อและประสานงานเพื่อขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์ และผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง
3. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา) Content Analysis)
โดยการจาแนกชนิดข้อมูล) Typological Analysis) ในระดับจุลภาค โดยการวิเคราะห์คาหลัก) Domain Analysis) กาหนดรหัส
และดัชนีของคา วลี และประโยคจากข้อมูลการสัมภาษณ์ และเขียนนาเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ผลการวิจัย
1.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่น จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออก
จากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่นนั้น มีปัจจัยแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล แต่สามารถสรุปได้เป็น 3 ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยด้านลักษณะงาน และปัจจัยด้านองค์กร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 ปั จ จั ย ส่วนบุค คล จากการศึกษาพบว่า ล่าม 4 คนจาก 10 คน ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิ ทธิ พลต่อการลาออก
จากงาน กล่าวคือปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ตอบสนองความต้องการของบุพการี และความชอบ
ในลักษณะงานอื่นมากกว่างานล่าม เป็นต้น ดังตัวอย่างคาพูดต่อไปนี้
(ID1) “พ่อไม่สบาย )..……( ไม่มีใครดูแลพ่อ เลยลาออกมาดูแลพ่อ”
(ID4) “ลาออกไปเรียนปริญญาตรีที่ญี่ปุ่น เพราะว่าได้ทุนไปที่ญี่ปุ่น”
(ID6) “พอดีแม่ทางานธนาคาร แล้วเราเป็นลูกคนแรก )…( แม่ก็อยากให้เราได้งานที่ดีกว่า มั่นคงกว่า”
(ID8) “เราอยากรู้ในระบบหรือในโรงงานมันมีอะไรบ้าง คนญี่ปุ่นจริง ๆ แล้วเขาเป็นแบบไหน เราก็คิดที่จะ
สะสมความรู้อย่างเดียวเลยคะ เรียนรู้ไป มาคิดแล้วว่าเราอยากเป็นคุณครู ก็เลยลาออก”
จากคากล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ว่าล่ามภาษามีบทบาทหน้าที่การทางานเดียวกัน แต่ทั้งนี้ล่าม
แต่ละคนมีความคาดหวังแตกต่างกันไป ก็ย่อมมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานแตกต่างกันตามไปด้วย ทั้งนี้
กล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
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1.2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน จากการศึกษาพบว่าล่าม 3 คนจาก10 คน ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยด้านลักษณะงาน เป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการลาออกจากงาน กล่าวคือ ในเรื่องการได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่อื่น ๆ มากเกินไป จึงทาให้ไม่ได้ทาหน้าที่
ในงานล่ามเท่าที่ควร ทาให้ล่ามเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ เมื่อไม่ได้ทางานที่ตรง
กับความสามารถ จึงทาให้เกิดความรู้สึกอึดอัดใจ และไม่พึงพอในงานได้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างคาพูดต่อไปนี้
(ID3) “มันเป็นสาเหตุทาให้ลาออกเลยคือ ล่ามจะนั่งโต๊ะใกล้ manager คนญี่ปุ่น แล้วเขาก็จะส่งใบ อย่างเช่น
ใบลา ใบนู่นใบนี่มาให้เซ็น แล้วล่ามจะต้องเอาไปคืนทุกแผนก เราไม่รู้ว่าคนนี้อยู่แผนกไหนอีก เราไม่รู้มันอยู่ตรงไหน ก็ไล่ถามเขา
ทั้งออฟฟิศ บ่อย ๆ เข้าก็เลยเกิดคาถามว่าทาไมต้องทา พอไปถามแล้วได้คาตอบที่ไม่โอเค ก็เลยตัดสินใจลาออก”
(ID9) “งานเก่าที่ออกมา บอกเลยว่าเพราะไม่ได้พูดเลยค่ะ แปลเอกสารทั้งวัน อยากจะพูด ชอบพูด ชอบแปล
เลยทาให้ไม่ได้พัฒนาทักษะในการพูด ก็รู้สึกแบบ ช่วงหลังๆ งานแปลเยอะมาก ”
(ID10) “คือแกแซวเล่นนะว่า เออ เดี๋ยวฉันกลับแล้ว ก็อาจจะไม่มีความจาเป็นต้องใช้ล่ามสองคน คืองานมัน
อาจจะน้อยลงหรือเปล่า เวลาได้ย้ายแผนกไปนี่ คือทุกคนเต็มใจหรือเปล่า เกิดความไม่มั่นคงในชีวิต ถ้าย้ายไปแล้วไม่โอ ออกดีกว่า”
จากคากล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการมอบหมายงานจากหัวหน้างาน กล่าวคือล่ามได้รับมอบหมาย
ให้ทางานที่ไม่ตรงกับลักษณะงานที่ ถนัดและตรงกับ ทักษะที่มี ทั้งนี้ล่ามภาษาจะตระหนักถึงการใช้ ความสามารถและทั ก ษะ
ด้านภาษาในการทางานเป็นสาคัญ ดังนั้นเมื่อขอบเขตหน้าที่การทางานไม่สามารถนาทักษะและความสามารถด้านภาษามาใช้ได้
อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาเท่าที่ควร ทาให้ล่ามเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน และความผูกพันต่องาน
น้อยลง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออกจากงานหรือการเปลี่ยนงานในที่สุด
1.3 ปัจจัยด้านองค์กร จากการศึกษาพบว่าล่าม 3 คนจาก10 คน ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออก
จากงาน กล่าวคือปัจจัยด้านองค์กร ในเรื่องความต้องการความก้า วหน้าด้า นเงินเดื อนหรื อผลประโยชน์ตอบแทน และการ
ตอบสนองด้านเงินเดือนตามที่ต้องการได้มากกว่าบริษัทเดิม รวมถึงการลาออกไปทางานที่อื่นเพื่อเป็นการปรับฐานเงินเดือน
ให้สูงขึ้น ดังตัวอย่างคาพูดต่อไปนี้
(ID1) “คิดว่าแผนกล่ามในXX มันมีขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว ด้วยระบบองค์กร ด้วยการบริหารงาน ด้วยระบบพรรค
พวก มันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว ด้วยความโปร่งใสในการบริหารงานด้วย ”
(ID3) “คือเหตุผลใหญ่ๆ อย่างที่บอกตอนแรกว่าลักษณะงานไม่ชัดเจนแล้ว ไม่ได้พัฒนาด้วยเนอะ ก็เลยเป็น
เหตุผลใหญ่ที่ทาให้ลาออก ถามว่าเรื่องเงินเหตุผลใหญ่ไหม มันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาด )…( แต่เราได้เงินเยอะกว่า เราก็เลยตัดสินใจไป”
(ID9) “ทางานมาประมาณ 3-5 ปี เหมือนกับว่าฉันไม่ไหวแล้ว อยู่มานานแต่เงินเดือนขึ้นนิดเดียว ทีละร้อยสอง
ร้อย ซึ่งสมัยพี่ 8,000 บาท รายได้และผลตอบแทนเรารู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับงานที่เขาได้จากเรา”
จากคากล่าวข้างต้น ทาให้มองเห็นได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความซับซ้อน เกี่ยวกับการดาเนินงาน เช่น การบริหาร
จัดการขององค์กร นโยบายค่าจ้างและสวัสดิการ การประเมินผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่ง และนโยบายการส่งเสริมสนับสนุน
เป็นต้น ถึงแม้ว่าล่ามจะมีประสบการณ์การทางานนานเท่าใด ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ที่มีความหลากหลายมากเพียงใด ก็ยัง
ไม่สามารถเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้ ยังกล่าวได้ว่ารูปแบบการบริหารจัดการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ต่าง ๆ เหล่านี้จะมีลักษณะเฉพาะแต่ละองค์กร ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลที่ทางานภายในองค์กรโดยตรง รวมไปถึงพฤติกรรมที่
แสดงออกของบุคคลในองค์กรด้วย
2.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของล่ามภาษาญี่ปุ่น จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของล่าม
ภาษาญี่ปุ่นนั้น มีปัจจัยแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล แต่สามารถสรุปได้เป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล จากการศึกษาพบว่าล่าม 3 คนจาก 5 คน ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ กล่าวคือ
ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น สถานที่ทางานใกล้บ้าน ความผูกพันกับหน่วยงานและองค์กร และอายุ เป็นต้น ดังตัวอย่างคาพูดต่อไปนี้
(ID1) “เอาจริ ง ๆ เลยนะ มั น ใกล้ บ้ า น หละก็ คื อ เงิ น ( หั ว เราะ )ไปเริ่ ม งานอื่ น เงิ น เดื อ นก็ เ ริ่ ม ใหม่ เรามี
ครอบครัว มีลูกด้วย ไม่อยากไปเริ่มงานใหม่”
(ID2) “สาหรับ )…( อีกอย่างทางานมานานจนรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวไปแล้วค่ะ ”
(ID4) “ลาออกไปทางานที่อื่น คงไม่ได้เงินเดือนเท่านี้ )…( อายุเยอะแล้ว ไม่อยากไปเริ่มงานใหม่เหมือนกัน”
จากคากล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าล่ามภาษาจะมีบทบาทหน้าที่การทางานเดียวกัน และทางานอยู่ใน
บริษัทญี่ปุ่นเช่นเดียวกัน ซึ่งล่ามแต่ละคนย่อมมีเหตุผลและการให้ความสาคัญในแต่ละเรื่องแตกต่างกันไป และเกิดความรู้สึกผูกพัน
กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานและบริ ษั ท ส่ งผลให้ เ กิ ด ความพึ งพอใจในงาน กล่ า วได้ ว่ า เป็ น ปั จ จั ยหนึ่ งที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การคงอยู่ ข องล่าม
ภาษาญี่ปุ่น ทั้งนี้กล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
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2.2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน จากการศึกษาพบว่า ล่าม 3 คนจาก 5 คน ได้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยด้านลักษณะงานเป็นปัจจัย
หนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ กล่าวคือ ได้รับการโปรโมทให้รับตาแหน่งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือฝ่ายที่ตนเองสังกัดอยู่
ซึ่งสามารถเลื่อนขั้นตามอายุงานและประสบการณ์การทางานได้ ทาให้เกิดความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการทางาน อีกทั้ง
มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดความพึงพอในงานได้อย่างชัดเจน ดังตัวอย่างคาพูดต่อไปนี้
(ID2) “สาหรับ )…( แล้ว เคยไปสมัครงานอย่างอื่น อย่างเช่น Reception มันมีวันหยุดที่ไม่เหมือน
ปกติทั่วไป ไม่ได้หยุดเสาร์ -อาทิตย์ )…( อีกอย่างทางานมานานจนรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวไปแล้ว และมีโอกาสที่จะได้ไป
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ก็มีเยอะ คิดว่ามั่นคงที่สุดแล้ว ”
(ID3) “เขาโปรโมทให้ผมรับตาแหน่งโปรแกรมเมอร์ของแผนกครับ คิดว่ามันมีความก้าวหน้า สามารถเลื่อนขั้น
เป็นหัวหน้างาน หรือหัวหน้าแผนกได้ในอนาคต )…( ก็ทามา 2-3 ปีหละครับ”
(ID5) “เมื่อ 5 ปีก่อนหัวหน้าแผนกบัญชีลาออก และพี่ทางานตรงนี้พอดี เขาก็เลยย้ายพี่ไปแผนกบัญชี พี่ก็เลย
พูดกับหัวหน้าคนญี่ปุ่นว่า ทางานมาก็นาน เงินเดือนก็น้อย ช่วยเพิ่มเงินเดือนให้หน่อย เขาก็เลยให้พี่เป็น SV (Supervisor) ของ
แผนกบัญชี พอฝ่ายบุคคลคนไม่พอ เขาเลยย้ายพี่กลับ งานลดลง แต่เงินเดือนไม่ลด พี่ก็โอเค ”
จากคากล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าลักษณะงานของล่ามภาษาที่มีโอกาสเดินทางไปทางานที่ต่างประเทศ ทา
ให้สามารถพัฒนาความรู้ของตนเองได้ ทั้งนี้ยังได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่อื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในแผนกหรือฝ่ายที่ล่ามสังกัด
อยู่ โดยใช้ความรู้ ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นพื้นฐานในการทางาน ทาให้ล่ามมีโอกาสได้เลื่อนขั้นในอนาคต และยังคงได้ใช้
ภาษาญี่ปุ่นในการทางานอีกด้วย ส่งผลให้ล่ามเกิดความพึงพอใจในงาน
อภิปรายผลการวิจัย
ปั จ จั ย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ การลาออกจากงานของล่า มภาษาญี่ปุ่น คื อ ปั จ จั ย ด้านลัก ษณะงาน ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ล่ามส่ วนใหญ่ได้รับ
มอบหมายให้ทางานที่ไม่ตรงกับงานที่ถนัดและตรงกับทักษะที่มี นอกจากนี้ล่ามภาษาจะตระหนักถึงการใช้ความสามารถและทักษะ
ด้านภาษาญี่ปุ่นในการทางานเป็นสาคัญ ดังนั้นเมื่อขอบเขตหน้าที่การทางานไม่สามารถนาทักษะและความสามารถด้านภาษา
มาใช้ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ไม่สามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาเท่าที่ควร ทาให้ล่ามเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน และความผูกพัน
ต่องานน้อยลง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลาออกจากงาน สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุรสาร เทพศิริ (2547, 108-110)
ที่พบว่าวิศวกรในอุตสาหกรรมรถยนต์ให้ความสาคัญกับปัจจัยลักษณะงานที่ตนเองมีส่วนรวมมากที่สุด เมื่อความพึงพอใจในปัจจัยนี้
ต่า ทาให้วิศวกรรู้สึกอยากจะลาออกจากงาน นอกจากนี้ล่ามรู้สึกว่าค่าจ้างที่ได้รับ หรือโอกาสในการเลื่อนขั้นนั้นไม่ยุติธรรม
กับความพยายามในการทางาน ส่งผลให้ล่ามต้องการลาออกจากงาน หรือต้องการเปลี่ยนงาน เพื่อรับเงินเดือนที่สูงกว่าในบริษัท
แห่งอื่นๆ ซึ่งประเด็นนี้ ตรงกับประเด็นปัจจัยที่ผู้บริหารให้ความสาคัญ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกจากงานของผู้บริหาร
เช่นกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมศักดิ์ เตชะวสัญญูและคณะ (2539, 93) และ ฉัตรวิบูลย์ ฉาวเกียรติ (2540, 115) ที่พบว่า
การได้รับค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ รวมไปถึงการขึ้นเงินเดือนที่ไม่เหมาะสม กับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และทักษะ
ความสามารถที่ใช้ในการทางาน ทาให้ผู้บริหาร และวิศวกรเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของล่ ามภาษาญี่ปุ่น คือปัจจัยด้านลักษณะงานซึ่งเป็นปัจจัยเดียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่ อ การลาออกจากงานของล่ า มภาษาญี่ ปุ่ น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า หากล่ า มได้ รั บ มอบหมายให้ ที่ ท าหน้ า ที่ ที่ ใ ช้ ค วามรู้ ความสามารถ
ด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นพื้นฐานในการทางานแล้ว ล่ามย่อมจะสามารถพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นที่มีอยู่เดิม ควบคู่ไปกับภาระงาน
ใหม่ที่ได้มอบหมายได้ นอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงานหรือองค์กร ส่งผลให้ล่ามสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข ช่วยส่งเสริมให้เกิดความสุขในการทางาน ซึ่งเป็นปัจจั ยหนึ่งที่ส่งเสริมให้ล่ามวางแผนที่จะทางานอยู่ต่อไป ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของแสงทอง ปุระสุวรรณ์ (2541, 65-66) และผลการวิจัยของสุธิดา โตพันธานนท์ (2549, 91 (ที่กล่าวว่าภาระงาน
และการมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระยะเวลาที่วางแผนว่าจะปฏิบัติงานอยู่ต่อ ไปของกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ดังนั้น
จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านลักษณะงาน และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของล่ามภาษาญี่ปุ่นในบริษัทญี่ปุ่น
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน
สรุป
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกจากงานและการคงอยู่ของล่ามภาษาญี่ปุ่นนั้น มีปัจจัยแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล
แต่มีปัจจัยที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นพ้องกันว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกจากงานและการคงอยู่ คือ ปัจจัยด้านลักษณะงาน
ที่สามารถนาทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นพื้นฐานในการทางาน ถึงแม้ว่าจะได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
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ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เป็นปัจจัยที่พยากรณ์ถึงความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงาน และความผูกพันต่องาน ซึ่งมีอิทธิพล
ต่อการลาออกจากงานหรือการคงอยู่ของล่ามภาษาญี่ปุ่น
ด้านข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ คือ บริ ษัทญี่ปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลาพูน
สามารถนาผลการวิจัยไปประกอบการพิจารณาในการแก้ไขปัญหาการลาออกจากงานของล่ามภาษาญี่ปุ่น และการกาหนดนโยบาย
และวางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรในตาแหน่ งล่า มภาษาญี่ปุ่ น ได้ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ เป็ น ไปอย่ า งราบรื่น และมี ป ระสิทธิ ภาพ
นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการมอบหมายงานให้กับล่ามภาษาญี่ปุ่นที่หลากหลายมากขึ้น ทาให้ผู้ที่ทางานในตาแหน่งล่าม
ต้องปรับตัวมากขึ้น นอกจากนี้ผู้ที่กาลังจะเข้าสู่การทางานล่ามจาเป็นต้องมีความเข้าใจในวัฒนธรรมการทางานของบริษัทญี่ปุ่น
ในประเทศไทย และเตรียมความพร้อมด้านความสามารถเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้จากผลการศึกษาทาให้มองเห็นวัฒนธรรมการมอบหมายงานใหม่อยู่เสมอภายในบริษัทญี่ปุ่น ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งต่อไป จึงควรศึกษาว่าล่ามมีการเตรียมความพร้อม และองค์กรมีแผนงานหรือนโยบายที่ส่งเสริมให้ล่ามได้พัฒนาตนเอง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และเตรียมความพร้อมในการรับมอบหมายงานใหม่ในอนาคตอย่างไร
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เงื่อนไขและลักษณะเฉพาะของ “สังคมผู้ประกอบการชนบท” ในหมู่บ้านใกล้เมืองภาคอีสาน
พฤกษ์ เถาถวิล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บทคัดย่อ
สังคมผู้ประกอบการชนบท คือสังคมชนบทที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจวางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นผู้ประกอบการ
และรายได้ห ลัก ของครั ว เรื อ นมาจากการเป็ น ผู้ป ระกอบการ บทความนี้ เ ป็ น ผลจากการสารวจข้ อ มูล เบื้ อ งต้ น ของการวิ จัย
เชิงคุณภาพในหมู่บ้านใกล้เมืองแห่งหนึ่งในภาคอีสาน บทความมีวัตถุประสงค์เพื่อทาความเข้าใจเงื่ อนไขและลักษณะเฉพาะ
ของสั ง คมผู้ ป ระกอบการชนบท โดยใช้ แ นวคิ ด ที่ เ สนอว่ า ชนบทมี ค วามหลายหลาย และความหลากหลายดั งกล่ า วท าให้
ความเป็นผู้ประกอบการชนบทมีความแตกต่างกัน การศึกษาพบว่า หมู่บ้านแห่งนี้เป็นสังคมผู้ประกอบการชนบทบนพื้นฐาน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สาคัญคือ การเกษตร หัตถกรรมพื้นบ้าน และกิจการรายย่อยหลายรูปแบบ การประกอบการแต่ละประเภท
มีลักษณะเฉพาะตามเหตุปัจจัย เช่นการเกษตร ชาวบ้านทาการผลิตในลักษณะ “ผู้จัดการนา” ผสมผสานกับการเป็นชาวนา
ตามแบบดั้งเดิม ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นการทอผ้าไหมและเครื่องทองเหลือ ซึ่งการเกิดขึ้ นของผู้ประกอบการที่ก้าวหน้ายังมี
จากัด ส่วนเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดสังคมผู้ประกอบการชนบทในลักษณะดังกล่าวคือ การเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ การได้รับการพัฒนาจากรัฐ
อย่างต่อเนื่อง และบทบาทของเครือข่ายทางสังคมชนบท2560) เมือง เมื่อเปรียบเทียบกับงานของอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์- ( ที่เสนอ
ว่าสังคมชนบทไทยเป็นสังคมผู้ประกอบการแล้ว ผู้เขียนมีความเห็นสอดคล้องกับงานดังกล่าว ดังที่เกิดการประกอบการของคน
ในหมู่ บ้ า นหลากหลายรู ป แบบ อย่ า งไรก็ ต าม ควรเรี ย กชนบทว่ า สั ง คมผู้ ป ระกอบการชนบท “ขั้ น เริ่ ม ต้ น ” ดั ง ข้ อ เท็ จ จริ ง
หลายประการที่ปรากฏในหมู่บ้านแห่งนี้ การเข้าใจความจริงนี้ จะทาให้เห็นทั้งด้านศักยภาพ และด้านข้อจากัดของชนบท ทั้งสอง
ด้านเป็นสิ่งที่ควรทาความเข้าใจให้ดีขึ้น เพื่อการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการชนบทให้ก้าวหน้าต่อไป
.
คาสาคัญ : ผู้ประกอบการชนบท สังคมผู้ประกอบการ การพัฒนาชนบท ปฏิสัมพันธ์ชนบท เมือง-

Conditions and Characteristics of "Rural Entrepreneurial Society"
in The Isan’s Peri-Urban Village
Preuk Taotawin
Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
Email: pruektt@gmail.com

Abstract
Rural entrepreneurial society is a rural society where economic relations are based on entrepreneurship
and the main income of the households come from being a entrepreneur. This article is a result of preliminary
surveys of qualitative research in a peri-urban village of Isan. Having a purpose to understand the conditions
and characteristics of "rural entrepreneurial society" ,the article adapted the concept proposed the rurality are
heterogeneous, and such heterogeneous making rural entrepreneurship different. Result of the study indicated
that the village is a rural entrepreneurial society based on economic activities, such as agriculture, folk crafts
and small businesses. While the conditions that cause a unique characteristic of rural entrepreneurial society
consists: a long-lived village, state’s development projects continuously and the role of rural-urban social
networks. Comparing with the work of Attachak Satyanurak (2560) which proposed that Thai rural society was
an entrepreneurial society, this article agrees with the proposition. However, the author proposes that we
should call the rural society as rural entrepreneurial society in "beginning stage". This truth will guide to see
both potentials and limitations of the rural that we should understand better for promoting rural
entrepreneurial society to progress further.
Keywords: Rural Entrepreneurial, Entrepreneur Society, Rural Development, Rural-Urban Interaction
239

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บทนา
“ผู้ประกอบการ” ในภาษาอังกฤษคือคาว่า “entrepreneur” เป็นคาที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสแปลว่า “การรับ
อาสามาทา”) undertaken) ผู้ประกอบการ เป็นคาที่ใช้กันทั่วไปในแวดวงวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาอื่น ๆ มีผู้นิยามความหมายของผู้ประกอบการไว้หลากหลาย แต่ ลักษณะสาคัญที่มีร่วมกันคือ ผู้ประกอบการ หมายถึง
บุคคลที่ก่อตั้งธุรกิจ ดาเนินกิจการโดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อหวังผลกาไร เป็นผู้ใช้นวัตกรรม และแสวงหาโอกาสที่ดี
เสมอในตลาดเพื่อขยายธุรกิจ ) Petrin and Gannon, 1997) ในประเทศพัฒนาแล้ว เช่นกลุ่มประเทศในยุโรปตะวันตก การสร้าง
ผู้ประกอบการในชนบทเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาประเทศที่สาคัญ โดยเฉพาะในบริบทที่ชนบทประสบวิกฤตการณ์รอบด้าน
ไม่ว่าปัญหาความตกต่าของการจ้างงานในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การเป็นสังคมสูงวัย การย้ายออกของคนหนุ่มสาว
และข้อจากัดของรัฐในการใช้ จ่ายงบประมาณดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในชนบท ด้วยเหตุนี้รัฐบาลและองค์กรพัฒนา
เอกชนในประเทศยุโรปตะวันตก ได้สนับสนุนนโยบายการสร้างผู้ประกอบการในชนบท ในฐานะที่เป็นแนวทางสร้างงานสร้างรายได้
และเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทในยุคใหม่ ดังที่มีนโยบาย โครงการ และการศึกษาวิจัยที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการในชนบท (Smallbone, 2009)
ในกรณีของไทย การสร้างผู้ประกอบการชนบท ได้ถูกนามาประยุกต์เป็นนโยบายในการพัฒนาชนบทของไทยมานาน
ทศวรรษ ดังปรากฏเป็นนโยบายส่งเสริม 2 ไม่ต่ากว่า “วิสาหกิจชุมชน” (กรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน .ป.ป.ม ,) อย่างไรก็ตาม
บทความนี้ให้ความสนใจกับข้อถกเถียงที่โด่งดังเมื่อไม่นานมานี้ของศาสตราจารย์อรรถจักร สัตนานุรักษ์ (2560)ที่เสนอว่า สังคม
ชนบทไทย ไม่ ไ ด้ เ ป็ น สั งคมชาวนาอย่ า งที่ เ ข้ า ใจกั น แต่ ไ ด้ ก ลายเป็ น “สั งคมผู้ ป ระกอบการชนบท” มานานแล้ ว นั ย ส าคั ญ
ของข้อถกเถียงนี้เชิงการพัฒนาก็คือ การปรับความเข้าใจว่าสังคมชนบทเป็นสังคมผู้ประกอบการ จะทาให้เกิดความเข้าใจวิถีชีวิต
ความสัมพันธ์ทางสังคม ความรู้สึกนึกคิด และความต้องการของคนชนบท ความเข้าใจนี้จ ะช่วยลดอคติที่มีต่อคนชนบท โดยเฉพาะ
อคติทางการเมือง ที่มองว่าคนชนบทไม่มีความรู้ความเข้าใจต่อระบอบประชาธิปไตย และจะช่วยให้นโยบายและโครงการพัฒนา
ชนบทของรัฐ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกว่าที่เคยเป็นมา
บทความนี้ศึกษาสังคมผู้ประกอบการชนบทในหมู่บ้านแห่งหนึ่งขอ งจังหวัดในภาคอีสาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจ
เงื่อนไขและลักษณะเฉพาะของสังคมผู้ประกอบการ บทความนี้ใช้ข้อเสนอของ Smallbone มาเป็นกรอบแนวคิดในการ (2009)
วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเขาได้เสนอไว้ว่า ความเป็น “ชนบท” )rurality) มีความแตกต่างหลากหลายทั้งความแตกต่างกันระหว่าง
ประเทศและในประเทศ ส าหรั บ ในประเทศหนึ่ งๆความเป็ น ชนบทแตกต่า งกั นตามที่ ตั้งทางกายภาพ ประชากร วั ฒ นธรรม
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงตลาด และการพัฒนาของรัฐ ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลในการกาหนดลักษณะเฉพาะ
ของความเป็นสังคมผู้ประกอบการ ภายใต้กรอบแนวคิดดั งกล่าวบทความนี้เสนอว่า ผู้ประกอบการในหมู่บ้านตัวอย่างเกิดขึ้น
จากเงื่ อ นไขทางประวั ติศ าสตร์ก ารก่ อ ตั้งหมู่บ้ าน การได้รับ การพัฒ นาจากรั ฐอย่า งต่ อเนื่อ ง และเครือ ข่า ยทางสังคมชนบท เมืองก่อให้เกิดสังคมผู้ประกอบการชนบทที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งวางอยู่บนพื้นฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สาคัญคือ การเกษตร
หัตถกรรมพื้นบ้าน และกิจการรายย่อยหลายรูปแบบ เมื่อเปรียบเทียบกับงานของอรรถจักร์ ) 2560) ที่เสนอว่าสังคมชนบทไทย
เป็นสังคมผู้ประกอบการแล้ว ผู้เขียนมีความเห็นสอดคล้องกับงานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเสนอว่าควรเรียกชนบทว่า สังคม
ผู้ประกอบการชนบท “ขั้นเริ่มต้น” การเข้าใจความจริงนี้จะทาให้เห็นทั้งด้านศักยภาพ และด้านข้อจากัดของชนบท ซึ่งเป็นเรื่อง
สาคัญที่จะต้องศึกษาวิจัยกันต่อไป
วิธีการวิจัย
บทความนี้เรียบเรียงจากข้อมูลของการวิจัยที่กาลังดาเนินการอยู่ 1 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาหมู่บ้าน
ปะอาว ตาบลปะอาว อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตสินค้าหัตถกรรม
พื้นบ้าน หมู่บ้านนี้จัดเป็นหมู่บ้าน “ใกล้เมือง”2 เนื่องจากอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานี กิโลเมตร ปัจจุบันสามารถเดินทาง 22
โดยรถยนต์มาถึงเมืองอุบลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว บทความนี้เป็นผลจากการศึกษาภาคสนามเบื้องต้น คือผู้วิจัยได้สารวจข้อมูล
ราย ซึ่งเป 10 ที่ผ่านมา ได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 2562 ภาคสนามในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน ็น
1

โครงการวิจัย “บทบาทของเครือข่ายทางสังคมชนบท-เมืองต่อการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ” ดาเนินการวิจัยระหว่างเดือน
มีนาคม 2562 – มีนาคม 2563
2
ผู้เขียนตั้งใจเลี่ยงใช้คาว่า “หมู่บ้านชานเมือง” เพราะหมู่บ้านนี้อยูห่ า่ งจากตัวเมืองมากพอสมควร และสภาพแวดล้อมยังคงเป็นทุ่ง
นาตามแบบชนบท แต่การเดินทางที่สะดวกรวดเร็วในปัจจุบันทาให้เรารูส้ ึกว่าหมู่บ้านนี้อยู่ “ใกล้เมือง”
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
ผู้ประกอบการกิจการต่าง ๆ และผู้นาหมู่บ้าน รวมทั้งสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับคนในชุมชนอีก ราย ได้เข้าสังเกตการณ์ใน 20
การประชุม และงานประเพณีสงกรานต์ของหมู่บ้าน นอกจากนั้นได้รวบรวมข้อมูลชั้นสองจากงานวิจัย และข่าวสารเกี่ยวกับหมู่บ้าน
นี้อีกจานวนหนึ่ง ข้อเสนอของบทความนี้เป็นข้อสังเกตเบื้องต้นจากการวิจัย โดยหวังจะกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปในโอกาสต่อไป
การนาเสนอบทความในลาดับต่อไป จะเริ่มจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการในชนบท จากนั้นเข้าสูผ่ ล
การศึกษา ซึ่งผู้เขียนจะนาเสนอข้อมูลไปพร้อมกับการอภิปรายเชิงวิเคราะห์ โดยนาเสนอในประเด็นการประกอบการทางด้าน
การเกษตร หัตถกรรมพื้นบ้าน และกิจการรายย่อย ตามลาดับ และปิดท้ายด้วยการสรุปและอภิปรายข้อเสนอของบทความ
ผู้ประกอบการและสังคมผู้ประกอบการชนบท
กฤตภัค งามวาสีนนท์ 2560)) ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับผู้ประกอบการในชนบท )rural entrepreneurs) ไว้เป็น
อย่างดี โดยนาเสนอว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมชนบททั่วโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง คือการที่ชนบทเคลื่อนตัวเข้าสู่
การเป็นสังคมผู้ประกอบการ โดยการเปลี่ยนจากการเกษตรเพื่อยังชีพหรือผลิตสินค้าเกษตรอย่างเข้มข้นเพียงอย่างเดียว ไปสู่
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างทั้งในและนอกเหนือการเกษตร เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน การจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิต
ขนาดเล็ก การเป็นผู้ค้าคนกลาง เจ้าของกิจการร่ายย่อย การให้เช่าที่ดิน การให้เช่าเครื่องจักรกลการเกษตร (Ferguson and
Olofsson, ปรากฏการณ์ดั งกล่าวนามาสู่ความสนใจทางวิชาการ โดยเฉพาะวงวิชาการ (152 ,2560 ,อ้างใน กฤตภัค ,2011
) ทางด้านการศึกษาการพัฒนา Development Studies) ซึ่งเห็นว่า การเกิดผู้ประกอบการในชนบทจานวนมาก ทาให้ชนบท
กลายเป็นสังคมผู้ประกอบการ ภาวะเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าชนบทไม่จาเป็นต้องพัฒนาเป็นเส้นตรงตามทฤษฎีการพัฒนารุ่นก่ อน
ที่คาดว่าคนชนบทจะกลายเป็นเกษตรกรรายใหญ่จานวนน้อย และประชากรส่วนมากจะกลายเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมเกษตร
หรืออพยพเข้าเมือง หากแต่คนชนบทสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ประกอบการหลากหลายรูปแบบ สังคมผู้ประกอบการชนบท จึง
แสดงให้เห็นศักยภาพทางสังคม ซึ่งสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนใหม่ของการพัฒนาชนบทได้ (Marsden, et al., 1993(
สาหรับประเด็นผู้ประกอบการโดยทั่วไป กับผู้ประกอบการในชนบท มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร Frese
(2000, อ้างใน วันวิสาข์ และวิโรจน์, (2558เสนอว่า การเป็นผู้ประกอบการ )entrepreneurship) มีคุณลักษณะดังนี้คือ มีความ
เป็นตัวของตัวเอง เป็นผู้ใช้หรือสร้างนวัตกรรม มีความกล้าเสี่ยง มีความทุ่มเทในการแข่งขัน มีความสม่าเสมอและใฝ่ใจในการเรียนรู้
มีความใฝ่ใจในความสาเร็จ และมีแรงจูงใจในการดาเนินงานนั้นๆให้ได้ดีกว่าเดิม ส่วน McElwee (2008, อ้างใน กฤตภัค, (2559
เสนอว่า ผู้ประกอบการในชนบทมีความแตกต่างจากผู้ประกอบการภาคธุรกิจ โดยทั่วไปทั้งภูมิหลัง สังคมวัฒนธรรม และลักษณะ
ของธุรกิจ McElwee จาแนกผู้ประกอบการในชนบทเป็น ประเภทคือ 4ประเภทที่ ( เกษตรกรในฐานะชาวนา 1farmer as
farmer) คือ เกษตรกรที่มีข้อจากัดในการกระจายความเสี่ยง ทาให้พวกเขายังติดอยู่กับการผลิตเชิงเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม
ประเภทที่ ( เกษตรกรในฐานะผู้ประกอบการ 2farmer as entrepreneur) กลุ่มนี้มักมีความได้เปรียบเชิงพื้นที่ เช่น มีโครงสร้าง
พื้นฐานที่เอื้อต่อการท่องเที่ยว หรือการเคลื่อนย้ายสินค้า ทาให้สามารถหาประโยชน์จากโอกาสที่นอกเหนือจากการเกษตรโดย
พื้นฐาน เช่น การท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม หรือการแปรรูปสินค้าเกษตร นอกจากนั้นเกษตรในฐานะผู้ประกอบการ
ยังมีลักษณะสาคัญคือ มีฐานของเครือข่ายเครือญาติ )family farm) ที่ช่วยให้สามารถหมุนเวียนทรัพยากรได้อย่างยืดหยุ่น สามารถ
นาทรัพยากรที่มีอยู่อย่างหลากหลายในวงเครือญาติมาปรับใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ประเภทที่ เกษตรกรในฐานะผู้รับช่วง 3
( สัญญาcontractor) คนกลุ่มนี้อาจไม่มีนาหรือสวนเป็นของตัวเอง หรือถ้ามีก็อาจจะไม่มากพอที่จะทาการเกษตรกรรมขนาดใหญ่
แต่พวกเขากลับมีทักษะเฉพาะด้านขั้นสูง หรือเป็นเจ้าของทรัพย์สินเชิงกายภาพ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร หรือเมล็ดพันธุ์ราคา
แพง ทาให้สามารถรับสัญญาจ้างงานมาทาในฐานะของผู้จัดการนา )farm manager) หรือเป็นแรงงานรับจ้าง เช่น กลุ่มเจ้าของรถ
เกี่ยวข้าวที่รับจ้างเกี่ยวข้าว ประเภทที่ ( ผู้ประกอบการในชนบท 4rural entrepreneur, not farmer) คือผู้ประกอบการใน
ชนบททีเ่ ริ่มต้นจากการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย จนสามารถสร้างแหล่งรายได้ที่สองนอกภาคการเกษตร จนในที่สุด
แหล่งรายได้นอกภาคการเกษตรเข้ามาเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลัก ลักษณะสาคัญอีกอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการในชนบทคือ
มีทักษะการบริหารจัดการสูงกว่าเกษตรกรในฐานะผู้ ประกอบการ ทาให้พวกเขาต้องพึ่งพาการร่วมมือ )cooperation) อย่างมาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในชนบทจึงมีความกว้างขวาง และหลากหลายมากกว่าเกษตรกรในฐานะผู้ประกอบการ
Smallbone (2009) น าเสนอบทวิเ คราะห์สถานภาพ ประเด็นท้ า ทาย และข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบายการสนับสนุ น
ผู้ประกอบการชนบทในกลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก เขาเสนอว่า ก่อนอื่นสิ่งที่เรียกว่าชนบท หรือความเป็นชนบท (rurality) เป็น
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาก่อน เพราะในแต่ละประเทศมีเกณฑ์การนิยามความเป็นชนบทไว้แตกต่างกัน เช่น การพิจารณาความ
หนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ ระยะห่า งระหว่างที่ตั้งชนบทกับเมือง อาชีพ หรือวิถีชีวิต ฯลฯ นอกจากนั้นชนบทแต่ละแห่งยังมี
ความแตกต่างกันทางด้านความเป็นมาเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้ง ประชากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวกาหนดจุดแข็ง
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุ ด อ่ อ นของการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการในชนบท ดั งกรณี ศึ ก ษาจากชนบทในเขตหุ บ เขาแห่ ง หนึ่ ง ในประเทศอิ ต าลี ซึ่ งมี ก าร
ประกอบการหัตถกรรมท้องถิ่นและแปรรูปสินค้าเกษตรที่โดดเด่น ความสาเร็จของชุมชนนี้มาจากเงื่อนไขที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ที่
สวยงามและอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับปัจจัยสาคัญคือ การมีทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และความรู้ท้องถิ่น ประกอบกับกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ และการรับเอาการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างเป็นระบบ ทาให้ชุมชนประสบความสาเร็จและมีชื่อเสียง
)Meccheriy and Pelloni, sited in Smallbone, 2009: 4) กรณี นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ความเป็ น “ชนบท” มี ค วามแตกต่ า ง
หลากหลาย ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลต่อความสาเร็จและลักษณะเฉพาะของความเป็นสังคมผู้ประกอบการ
ในกรณีของสังคมไทย อรรถจักร์ 6 สังเคราะห์ผลการศึกษาชนบทในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยจานวน (2560)
ผู้ประกอบการนา ผู้/หมู่บ้าน พบว่าชาวบ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นผู้ประกอบการในลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น ผู้จัดการนา 18 พื้นที่
ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร กลุ่มผู้รับจ ้างทานา ผู้ประกอบการไร่ สวน เกษตรกรผู้รับช่วงสัญญา ผู้ประกอบการค้าเร่ /
ผู้ประกอบการตลาดนัด ผู้ประกอบกิจการรายย่อยต่าง ๆ ฯลฯ อรรถจักร์สรุปว่า ใน ทุกพื้นที่แสดงให้เห็นว่าชนบทไทยเป็นสังคม
ผู้ประกอบการ คือการที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจล้วนแล้วแต่วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นผู้ประกอบการ ที่สาคัญรายได้หลัก
ของแต่ละครัวเรือนในสังคมมาจากการเป็นผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการในชนบทมีธรรมชาติเช่นเดียวกับผู้ประกอบการในธุรกิจ
สมัยใหม่ทั้งหลาย คือการแบกรับความเสี่ยงในการประกอบการ กล่าวง่ายๆคือคิดคานึงถึง “กาไรขาดทุน/” ตลอดเวลา อีกประการ
หนึ่งคือ ผู้ประกอบการในชนบทเป็นผู้ที่สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่จากแหล่งทรัพยากรหลายแหล่งโดยฐานทรัพยากรที่ผลิตนั้นต้องสัมพันธ์
กับภาคเกษตรกรรมในชนบท และผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นจะมุ่งสู่ตลาด กระบวนการกลายมาเป็นผู้ประกอบการในชนบท เกิดขึ้นจาก
แรงจูงใจที่สาคัญอย่างน้อยสองด้านด้วยกัน ด้า นแรก ได้แก่ “กาไร” และความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่พวกเขาเห็นอยู่ทุก
เมื่อเชื่อวันให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด ในอีกด้านหนึ่งเป็นผลมาจากการถูกบีบคั้นจากกระบวนการผลิตสินค้าวัตถุดิบ
การเกษตรที่ ท าให้ อ ยู่ ใ นสภาพลื ม ตาอ้ า ปากไม่ ไ ด้ จึ ง ต้ อ งกลั บ มาพั ฒ นาและต่ อ ย อดความรู้ พื้ น ฐานของตน การเป็ น สั งคม
ผู้ประกอบการทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญสูงอย่างน้อยสองประการคือ การสร้างเครือข่ายทางสังคมแนวระนาบ ทั้ง
เครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง เครือข่ายสัมพันธ์กับกลไกอานาจรัฐทั้งในระดับท้องถิ่น ท้องท/ี่และหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องด้วย และการสร้างเครือข่ายในระดับสังคมที่สัมพันธ์กันผ่านเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ ความเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งคือ
“โครงสร้างความรู้สึก ” ซึ่งชาวบ้านมีลักษณะเป็นปัจเจกชน คานึงถึงความเท่าเทียม และความต้องการมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายในระดับต่าง ๆ มากขึ้น
เงื่อนไขของสังคมผู้ประกอบการชนบท
บ้านปะอาวเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ประกอบด้วย ครัวเรือน 750 หมู่ มีประชากรรวมกันประมาณ 4
ที่หมู่บ้านแห่งนี้เมื่อสารวจสภาพโดยทั่วไปจะพบว่า สามารถ (บ้านปะอาว .ประมาณการจากข้อมูล อบต) คน 2,700 หรือประมาณ
เรียกหมู่บ้านแห่งนี้ได้ว่าหมู่บ้านผู้ประกอบการชนบท ดังที่พบว่าที่ทางเข้าหมู่บ้านมีศูนย์หัตกรรมผ้าไหม จาหน่ายผ้าไหมฝีมือ
ชาวบ้านที่สวยงามเลื่องชื่อ ในหมู่บ้านจะพบกับบ้านพักโฮมสเตย์อยู่ทั่วไป เมื่อผ่านไปยั งท้ายหมู่บ้านจะพบกับศูนย์หัตถกรรม
ทองเหลือง ผลิตสินค้าอันเป็นเอกลักษณ์จากมรดกภูมิปัญญา ที่วัดกลางหมู่บ้านเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน เป็นอีกแรงดึงดูดให้
ผู้สนใจเข้ามาท่องเที่ยวหมู่บ้านแห่งนี้ และเมื่อเดินไปรอบ ๆ หมู่บ้าน จะพบกับกลุ่มแม่บ้านเย็บผ้า กลุ่ มทาสินค้าที่ระลึก กลุ่มแปร
รูปอาหาร นอกจากนั้นมีร้านค้าสินค้าอุปโภคบริโภค หรือร้าน “โชว์ห่วย” หลายร้าน อีกทั้งอู่ซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกล
การเกษตร ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้านค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ร้านค้าอุปกรณ์การเกษตร ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย ร้าน
ก๋วยเตี๋ยวและอาหารตามสั่ง ในหมู่บ้านมีตลาดนัดสัปดาห์ละ ครั้ง สาหรับการเกษตร คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็น 3“ผู้จัดการนา”
โดยไม่ได้ทานาเองหรือทาเพียงส่วนหนึ่ง แต่จัดการว่าจ้างให้แรงงานมาทานาในที่ดินของตัวเอง หลายคนให้บริการรับจ้างไถนาและ
รถรับจ้างเกี่ยวข้าว คนจานวนหนึ่งรวมตัวเป็นกลุ่มแรงงานรับจ้างงานในการเกษตร ฯลฯ สภาพทั้งหมดนี้สอดคล้องกับที่ อรรถจักร์
ได้เสนอไว้ว (2560)่า ชนบทได้กลายเป็นสังคมผู้ประกอบการแล้วอย่างชัดเจน
ตามข้อเสนอของ Smallbone ( (2009ที่ว่า ชนบทมีความแตกต่างหลากหลาย และความแตกต่างหลากหลายก็ทาให้
สังคมผู้ประกอบการในชนบทแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ผู้เขียนพบว่ามีเงื่อนไขสาคัญ ประการ ที่ทาให้สังคมผู้ประกอบ 3การใน
หมู่บ้านแห่งนี้ลักษณะเฉพาะ เงื่อนไขดังกล่าวมีดังนี้
1. การเป็นชุมชนเก่าแก่ มีบันทึกอย่างเป็นทางการว่า ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ บรรพบุรษุ ของ
หมู่บ้านนี้ ได้อพยพหนีความไม่สงบจากเวียงจันทร์เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นี้ ก่อนพัฒนาเป็นบ้านปะอาวในปัจจุบัน องค์การ)
การเป็นชุมชนเก่าแก่เป็นที่มาของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ดังการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย ซึ่งบรรดา (.ป.ป.ม ,บริหารส่วนตาบลปะอาว
) แม่บ้านรุ่นแล้วรุ่นเล่าได้สร้างสรรค์ สืบสาน และต่อยอดงานฝีมือนี้ต่อ ๆ กันมาปรารถนา(2556 , อีกด้านหนึ่งคือ การทาเครื่อง
ทองเหลือง เพื่อทาเป็นชุดหมากพลู กระดึงวัวควาย ต่อมาพัฒนาเป็นเครื่องประดับบ้าน เครื่องประดับร่างกาย เครื่องบริภัณฑ์ การ
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ทาเครื่องทองเหลือของหมู่บ้านนี้มีวิธีการทาที่เป็นเอกลักษณ์เพียงแห่งเดียวในภาคอีสาน )สักรินทร์ และคณะ, มมรดก (.ป.ป.
เหล่านี้ เป็นเงื่อนไขสาคัญที่ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้พัฒนาไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่โด่งดังในภายหลัง
2. การพัฒนาของรัฐอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาของรัฐสู่หมู่บา้ นปะอาวมีหลายด้านด้วยกัน ที่สาคัญประการแรกคือ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และการพัฒนาที่สาคัญคือถนน ในอดีตการเดินทางจากบ้าน
ปะอาวมาถึ งเมื อ งอุ บ ลไม่ ค่ อ ยสะดวกเนื่ อ งจากสภาพถนนไม่ อ านวย แต่ ใ นปั จ จุ บั น บนเส้ น ทางจากบ้ า นปะอาวถึ งตั ว เมื อ ง
อุบลราชธานีประมาณ นาที จาก 20 กิโลเมตร เราสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวได้สะดวกรวดเร็วในระยะเวลาประมาณ 22
หมู่บ้าน “ไกลเมือง” บ้านปะอาวได้กลายเป็นหมู่บา้ น “ใกล้เมือง” การเป็นหมู่บ้านชนบทที่อยู่ใกล้เมือง ทาให้หมู่บ้านนี้ได้ประโยชน์
หลายอย่างทั้งจากสภาพความเป็นชนบท และความใกล้เมือง เช่นการทาการเกษตร แต่ สามารถเข้าถึงตลาดในเมือง รวมทั้งการไป
ทาธุระ หรือการไปโรงเรียนในเมืองของบุตรหลาน
การพัฒนาของรัฐสู่หมู่บ้านปะอาวด้านอื่นมีอีกมาก การเป็นหมู่บ้านใหญ่ มีจุดเด่นหลายด้าน ทาให้ราชการหลายหน่วยงาน
เข้ามาทางานเพื่อสร้าง “ต้นแบบ” การพัฒนา และเพื่อเป็นการสร้างผลงานของหน่วยงานเอง ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะโครงการ
พัฒนาที่โดดเด่นของบางหน่วยงาน เช่น การส่งเสริมให้บ้านปะอาวเป็นหมู่บ้าน “หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ” หรือ “โอท๊อป”
)OTOP) ในปี บ้านปะอาวได้การรับรองเป็นหมู่บ้านโอท๊อปดีเด่นระดั 2549บประเทศ ทาให้มีโครงการอื่นๆต่ อเนื่องตามมา เช่น
หมู่บ้านโฮมสเตย์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ การก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน โครงการเหล่านี้พัฒนามา
ต่อเนื่อง กระทั่งในปัจจุบันหมู่บ้านนี้ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านในโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อ
ยอดจุดเด่นของหมู่บ้านที่มีมาก่อน การมีโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทาให้ชาวบ้านได้ประโยชน์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม คือมีเงิน
เข้าสู่หมู่บ้านในรูปแบบต่างๆ เกิดการจ้างงาน เกิดอาชีพ เกิดอัตลักษณ์ชุมชนที่โดดเด่น และความภาคภูมิใจในถิ่นฐานบ้านเกิด
ของตน
3. บทบาทของเครือข่ายทางสังคมชนบท-เมือง การเกิดขึ้นของเครือข่ายทางสังคมชนบท-เมือง มีพื้นฐานมาจาก
การไปทางานต่างถิ่น การออกจากหมู่บ้านไปทางานต่างถิ่นเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปในภาคอีสาน ) Rigg and Salamanca,
2011; สมพงศ์ (2561 , ที่หมู่บ้านนี้ก็เช่นเดียวกัน ย้อนหลังไป 30-40 ปี ชาวบ้านปะอาวออกไปทางานแดนไกลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า
จะเป็นการทางานต่างประเทศอย่าง ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือการไปทางานในเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของไทย
เช่น กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และจังหวัดใหญ่ในภาคอีสาน การไปทางานต่างถิ่นเป็นที่มาของเงินส่งกลับ
บ้าน และการสร้างฐานะของหลายครอบครัว จากการศึกษาภูมิหลังของครัวเรือนจานวนหนึ่งพบข้อมูลที่น่าสนใจคือ ชาวบ้าน
ปะอาวจานวนหนึ่งไปประกอบกิจการในเมืองใหญ่ภายในประเทศ ซึ่งอาจจาแนกได้ รูปแบบ รูปแบบแรกคือการไปทาโร 4งงานผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์3 คือมีชาวบ้านจานวนหนึ่งไปเป็นลูกจ้างเถ้าแก่ที่กรุงเทพฯก่อน จากนั้นได้เรียนรู้และขยับขยายออกมาทากิจการ
ของตัวเอง กลายเป็น “เถ้าแก่บ้านปะอาว” และจากนั้นได้มีเถ้าแก่บ้านปะอาวผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อีกหลายคน เถ้าแก่เหล่านี้
ได้นาพาลูกหลานบ้านปะอาวไปเป็นคนงานในโรงงานอีกจานวนมาก รูปแบบที่สอง ไปขับรถตุ๊กตุ๊ก และรถแท็กซี่ ชาวบ้านหลายคน
ไปประกอบอาชีพนี้ แล้วก็ชักชวนกันไปทาอีกจานวนมาก การทางานรูปแบบนี้อาจจะไม่ประสบความสาเร็จเท่ากลุ่มแรก แต่ก็มี
บางคนได้พัฒนาตัวเองเป็นเจ้าของกิจการให้เช่ารถตุ๊กตุ๊ก รูปแบบที่สาม การไปเป็นคนงานโรงงานเย็บผ้า ทั้งหมดเป็นผู้หญิง มีการ
ชักชวนกันไปทางานนี้จานวนมาก และรูปแบบที่สี่ การไปประกอบกิจการรายย่อยหลากหลายประเภท เช่นร้านอาหาร ร้านค้า
อาหารแผงลอย ผู้ค้าขายสินค้าต่างๆ
การไปทางานในเมืองยังสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน และผู้ประกอบการแรงงานในเมืองยังคงรักษาความสัมพันธ์กับครอบครัว/
เมือ ง ซึ่ งเข้ า ข่ า ยแนวคิด ที่เรียกว่า- และเครือ ญาติ ในชนบทอย่า งต่ อเนื่อ ง ลั ก ษณะเช่ นนี้ ท าให้เ กิด เครื อข่ า ยทางสังคมชนบท
“ปฏิสัมพันธ์ชนบทเมือง-”) Rural-urban Interaction) )Lynch, 2005; Tacoli, 2003) ลักษณะเช่นนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค้าจุน
และให้ประโยชน์แก่ชาวบ้านทั้งฝ่ายที่อยู่ในเมือง และฝ่ายที่อยู่ในชนบท ในกรณีบ้านปะอาวเครือข่ายทางสังคมชนบทเมือง-หรือ
ปฏิสัมพันธ์ชนบทเมืองดังกล่าวนี้ มีบทบาทอย่างมากในการค้าจุนและพัฒนาความเป็นอยู่ของครัวเรือนในชนบท และ-สนับสนุนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมให้เกิดผู้ประกอบการในหมู่บ้านปะอาว และผู้ประกอบการชาวบ้านปะอาวที่ไปเติบใหญ่อยู่ในเมืองด้วย
ในช่วงต่อไปจะพิจารณาการประกอบการด้านต่าง ๆ ของชาวบ้านปะอาว โดยจะนาเสนอการประกอบการด้าน
การเกษตร หัตถกรรมพื้นบ้าน กิจการรายย่อยต่าง ๆ ตามลาดับ
การเกษตร
3

เช่น กระจังครอบล้อ กระจกมองหลัง ชิ้นส่วนประกอบในห้องโดยสารรถยนต์
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บ้านปะอาวมีอาชีพหลักที่ทากันมานานคือการทานา ปัจจุบันค่าเฉลี่ยการถือครองที่นาของครัวเรือนค่อนข้างสูง ซึ่งเห็นได้
จากการมีที่ดินทากินรวมของหมู่บ้าน 4)หมู่ การทานาเป็นนาปี อาศัยน้าฝน (ครัวเรือน/ไร่ 24 ค่าเฉลี่ย) ไร่ 18,000 กว่า (หมู่บ้าน
นี้อยู่ในพื้นที่ส่งน้าของชลประทานลาเซบายด้วย ช่วยให้มีน้าใช้พอเพียงในปีที่แห้งแล้ง ที่นาบ้านปะอาวมีสภาพดินและสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิ ทาให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สาคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี นอกเหนือจากการ
ปลูกข้าวแล้ว การเกษตรอื่น ๆ มีไม่มากนัก ปรากฏมีการทาไร่มันสาปะหลัง และสวนยางพารา แต่ไม่มากนัก การเลี้ยงวัวและควาย
มีน้อย ดัชนีชี้วัดตัวหนึ่งคือในฤดูกาลผลิตหมู่บ้านนี้สั่งซื้อมูลสัตว์มาจากหมู่บ้านอื่นที่ละหลายคันรถสิบล้อ(ปุ๋ยคอก)
ชาวนาบ้านปะอาวจานวนมากเป็นผู้ประกอบการทานา ในลักษณะที่เรียกว่า “ผู้จัดการนา” )ประภาส และตะวัน (2560 ,
คื อ การจ้ า งแรงงานมาท านาในขั้ นตอนต่า ง ๆ นั บ ตั้ งแต่ ขั้ น ปรั บ ที่ ดิ น จนถึ งเก็ บ เกี่ ย ว แต่ บ างครั ว เรือ นอาจจ้า งแรงงานมาก
บางครัวเรือนอาจจ้างแรงงานน้อยแตกต่างกันไปตามสภาพครอบครัว อย่างไรก็ตามพบว่ามีชาวบ้านจานวนหนึ่งยังทานาด้วยตัวเอง
ทุกขั้นตอน และอาศัยการแลกเปลี่ยนแรงงานในหมู่เครือญาติหรือเพื่อนบ้านเพื่อประหยัดค่าจ้าง คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนที่
ฐานะไม่ค่อยดี และมีที่นาไม่มากนัก นอกเหนือจากนั้นการสารวจเบื้องต้นพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ ผู้ประกอบการนารายใหญ่
ซึ่งปลูกข้าวในพื้นที่ประมาณ ราย คนเหล่านี้จ้างแรงงานและใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทุกขั้นตอน ดัง 10 ไร่ มีอยู่ประมาณ 100
ไร่ ซึ่งมา 100 นายแหลมทานาเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่หนุ่ม ครอบครัวมีที่นารวมกันประมาณ (ปี 69 อายุ) กรณีของนายแหลม4
จากที่นามรดกของตัวเอง รวมกับภรรยา และซื้อเพิ่มจานวนหนึ่ง เขาเป็นคนแรกๆในหมู่บ้านที่ซื้อรถไถขนาดกลาง เมื่อ(แทรกเตอร์)
เนื่องจากเล็งเห็นว่าการทานาจานวนมากจาเป็นต้องมีเครื่องทุ่นแรง รถไถคันแรกซื้อโดยเงินผ่อน โดยใช้เงินเก็บจาก 2530 ทศวรรษ
ที่ไปทางานสิงคโปร์สองปี รวมกับเงินจากญาติของฝ่ายเมีย ในปัจจุบันแหลมมีรถไถขนาดกลาง คัน และรถ 2 คัน รถเกี่ยวข้าว 3
คน แหลมมีรายได้จากการทานา รับจ้างไถ่ไร่นา และรับจ้างเกี่ยวข้าว นอกจาก 4 ปิกอัพสาหรับขนส่งสัมภาระการเกษตรอีก
การเกษตร แหลมได้นาเงินมาลงทุนเปิดร้านค้าในหมู่บ้าน ขายสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้จิป าถะในบ้าน รวมทั้งอุปกรณ์
การเกษตร และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นร้านค้าที่ใหญ่อันดับต้นๆของหมู่บ้าน ลูกสาวคนโตกับลูกเขยดูแลร้านค้า หลานชาย จาก)
3 (ลูกสาวคนโตคน คนแรกจบวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ช่วยพ่อรับจ้างขับรถเกี่ยวข้าว ลูกสาวคนที่สองทาธุรกิจแต่งงานแล้ว 2
อยู่ภาคเหนือ ลูกสาวคนสุดท้องกาลังเรียนปริญญาเอก ปลูกบ้านสมัยใหม่หลังใหญ่อยู่ใกล้บ้านพ่อ กรณีของแหลมอาจกล่าวได้ว่า
เป็นต้นแบบของผู้ประกอบการเกษตรที่ประสบความสาเร็จในหมู่บ้านแห่งนี้
จากกรณีที่กล่าวมาและข้อมูลจากการสารวจ ผู้เขียนมีข้อสังเกตต่อการประกอบการการเกษตรเพิ่มเติมว่า การทานาใน
ปัจจุบัน ผู้ทานาส่วนใหญ่เป็นคนสูงวัยและคนวัยกลางคน กลุ่มคนสูงวัยยังทานาอยู่เพราะความเคยชิน โดยการทานาอาจไม่จาเป็น
ทางเศรษฐกิจแล้ว เพราะมีลูกหลานที่ประกอบการนอกการเกษตรคอยส่งเสียเลี้ยงดู ส่วนกลุ่มวัยกลางคน มักเป็น(พ่อบ้านแม่บ้าน)
คนที่อยู่โยงดูแลพ่อแม่ ไม่ได้ออกจากการเกษตรไปมีอาชีพอื่น คนเหล่านี้รับหน้าที่ดูแลที่ดินของพี่น้องที่ไปทางานที่อื่น พี่น้องส่งเงิน
มาให้ทานา เมื่อได้ข้าวก็แบ่งปันกันไปตามสัดส่วนการลงทุนลงแรง ทั้งหมดนี้มีนัยสาคัญคือ การเกษตรไมได้เป็นอาชีพหลักของ
ครัวเรือนแล้ว แต่เป็นกิจกรรมเสริม การทานาด้วยการจ้างแรงงานมาทาเป็นการประหยัดเวลา เพื่อใช้เวลาไปกับการประกอบอาชีพ
อื่นๆ อย่างไรก็ตามการทานายังมีความสาคัญในฐานะคุณค่าทางใจ และเป็นเสมือนสวัสดิการในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย และการ
แบ่งปันกันในหมู่พี่น้องที่ไม่ได้ทานาสาหรับผ่อนเบาภาระค่าใช้จ่ายในบ้าน นัยสาคัญอีกประการหนึ่ง ทาให้เราเ ห็นบทบาทของ
เครือข่ายทางสังคมชนบท เมือง ที่เกื้อหนุนจุนเจือกันผ่านกิจกรรมการเกษตรหัตถกรรมพื้นบ้าน
การทอผ้าไหมและเครื่องทองเหลือ เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของบ้านปะอาว กิจกรรมทั้งสองเป็นไปในรูป
สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ถือหุ้นส่วนและได้รับเงินปันผลจากผลกาไรเมื่อขายสินค้า สาหรับผู้ทอผ้าไหมและผลิตเครื่องทองเหลืองจะ
ได้ค่าตอบแทนจากกาไรที่ขายสินค้า สหกรณ์ทั้งสองกลุ่มมีผู้ถือหุ้นกลุ่มละประมาณ หุ้น และมีผู้ผลิตสินค้าหลายสิบราย การ 80-70
ผลิตสินค้าส่งสหกรณ์เป็ นรายได้เสริมที่สาคัญสาหรับหลายครอบครัว กลุ่มทอผ้าไหมและเครื่องทองเหลืองได้จดทะเบียนเป็น
“วิสาหกิจชุมชน” ได้รับการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล วิสาหกิจชุมชนจัดเป็นการประกอบการประเภทหนึ่ง กล่าวในเชิง
ปัจเจก การเป็นผู้ผลิตสินค้าให้แก่สหกรณ์อาจเรียกว่าเป็น “ลูกจ้าง” ผลิตสินค้าให้สหกรณ์ แต่ก็อาจเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการ
เนื่องจากเขาเธอจะได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้า และสามารถนาความรู้ความสามารถไปต่อยอดกิจการ /
นางสมพรเป็นลูกสาวของ (ปี 50 อายุ) ราย คือนางสมพร 1 ของตัวเองก็ได้ กรณีการทอผ้าไหมผู้วิจัยพบ ผู้ประกอบการที่น่าสนใจ
นางอารีเป็นช่างทอผ้าฝีมือเยี่ยมของหมู่บ้าน เป็นกรรมการ และมีบทบาทสาคัญของสหกรณ์ทอผ้าไหม นาง (ปี 75 อายุ) นางอารี
ซึ่งเป็นช่วงที่ได้รางวัลโอท๊อป 2549 อารีเล่าให้ฟังว่า กิจการผ้าไหมของศูนย์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านปะอาวเคยคึกคักมากในช่วงปี
4

นามที่ยกมาเป็นกรณีตัวอย่างในบทความนี้ เป็นนามสมมุติ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูล
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
ระดับประเทศ ได้รับเชิญไปออกงานแสดงและจาหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง ในช่วงเดี ยวกันนั้นเองลูกสาวคือนางสมพรมาช่วยงาน
แม่ ได้เรียนรู้ด้านการผลิตและการตลาดผ้าไหม เคยเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหม จนกระทั่งแยกตัวออกไปประกอบกิจการ
ร้านค้าผ้าไหมของตนเอง ปัจจุบันนี้ก็ยังดาเนินการร้านค้าในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นร้านค้าที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัด
อุบลราชธานี
นอกเหนื อ จากนางสมพรแล้ว การทอผ้ า ไหมและเครื่อ งทองเหลือ งเป็ นเพีย งรายได้เ สริม ของครอบครัว ผู้ ที่ เ ข้ามา
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของงานหัตถกรรมแทบทั้งหมดเป็นคนสูงอายุ ซึ่งจริง ๆแล้วดารงชีวิตอยู่ได้จากการดูแลของลูกหลานซึ่งมีอาชีพ
อื่น ๆ กรรมการสหกรณ์ทอผ้าไหมท่านหนึ่งกล่าวว่า คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีคนอยากมาสืบสานงานทอผ้า เพราะการทอผ้าใช้เวลา
แต่ได้ค่าตอบแทนน้อย ในช่วงหลายปีมานี้สินค้าผ้าไหมและเครื่องทองเหลืองขายยากขึ้น เนื่องจากโดยธรรมชาติเป็นสินค้าที่คนซื้อ
แล้วจะไม่ซื้อซ้า ผ้าไหมมีคู่แข่งจากหมู่บ้านอื่นจานวนมาก ประกอบกับการจัดงานแสดงสินค้าไม่ค่อยคึกคักเหมือนเมื่อก่อน แม้ว่า
ในปัจจุบันรัฐบาลโดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการ “ชุมชนนวัตวิถี” บ้านปะอาวเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี
แต่การขายสินค้าหัตถกรรมก็กระเตื้องขึ้นไม่มากนัก ดังนั้นกล่าวได้ว่าวิสาหกิจหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นกิจการที่อยู่ไม่รอดในทางธุรกิจ
แต่ดาเนินมาได้เพราะการ “อัดฉีด” ของภาครัฐ อย่างไรก็ตามหัตถกรรมก็ยังเป็นอาชีพเสริมของคนจานวนหนึ่ง การส่งเสริมของรัฐ
ท าให้ มี เ งิ น เข้ า สู่ ห มู่ บ้ า นและผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทางอ้ อ ม ผ่ า นการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ นอกจากนั้ น งานหั ต ถกรรมดั ง กล่ า วมี คุ ณ ค่ า
เชิงวัฒนธรรม ช่วยสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้ชุมชนบ้านปะอาว
กิจการรายย่อยและกิจการรับช่วงตัดเย็บเสื้อผ้า
ในหมู่ บ้ า นปะอาวยั งมี กิ จ การรายย่ อ ยจ านวนมาก ได้ แ ก่ ร้ า นค้ า และร้ า นให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ ดั งได้ ก ล่ า วมาตอนต้ น
ลักษณะร่วมคือเป็นกิจการขนาดเล็ก ดัดแปลงหน้าบ้านเป็นหน้าร้าน ผู้ประกอบการอาจเป็นพ่อแม่ หรือลูกหลาน หรือช่วยกันอยู่
ประจาร้าน เมื่อถึงฤดูทานาคนเหล่านี้ก็ไปช่วยกันทานา บางขั้นตอนจ้างแรงงานมาช่วย บางขั้นตอนก็ทากันเองตามกาลัง คนที่มีนา
ระดับ ไร่ ขึ้นไป จะมีข้าวสารไว้กินคุ้มปี ส่วนที่เหลือขายข้าวเปลือกเป็นรายได้ของครอบครัว การทานากับการประกอบกิจการ 20
รายย่อยจึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทาควบคู่กัน มีข้อสังเกตว่า เหตุที่กิจการรายย่อ ยในบ้านปะอาวอยู่ได้ เพราะเป็นหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ ทาให้มี “ตลาดภายใน” ของหมู่บ้าน ประกอบกับยังห่างจากตัวเมืองมากพอสมควร ผู้บริโภคจานวนมากจึงเลือกซื้อของ
ที่หมู่บ้านแทนที่การเข้าเมือง อีกประการหนึ่งหมู่บ้ านนี้มีคนภายนอกเข้ามาท่องเที่ยวดูงานอยู่บ้าง น่าสังเกตอีกว่า กิจการหนึ่งที่
สาคัญคือ การให้บริการซ่อมรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ และเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งแสดงให้เห็นการใช้พาหนะและเครื่องทุ่นแรง
การเกษตรมากขึ้นในหมู่บ้าน
ราย กรณีกิจการ 2 กิจการรับช่วงตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นกิจการ หนึ่งที่น่าสนใจ ในหมู่บ้านมีกิจการชนิดนี้ หนึ่งที่บ้านปะอาว
หมู่ คน นางวรรณ 20 เป็นกลุ่มในรูปของกลุ่มแม่บ้าน โดยมีนางวรรณ เป็นผู้นากลุ่ม กลุ่มแม่บ้านเย็บผ้ากลุ่มนี้มีสมาชิกประมาณ 5
ตัว สมาชิกอาจมานั่งเย็บผ้าที่นี่ หรือเ 10 ดัดแปลงที่หน้าบ้านเป็นที่ตั้งโรงงานขนาดย่อม มีจักรไฟฟ้าให้สมาชิกมานั่งเย็บผ้าย็บผ้าที่
บ้านของตัวเองก็ได้ สมาชิกจะได้ค่าจ้างจากการเย็บผ้าเป็นรายชิ้นตามที่ตกลงกัน โดยนางวรรณทาหน้าที่จัดหาคาสั่งซื้อสินค้า
ประสานงานเรื่องรูปแบบการตัดเย็บ วัตถุดิบ และรวบรวมส่งสินค้าให้แก่ผู้จ้าง นางวรรณก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านเย็บผ้ามาประมาณ 10
ปี การก่อตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านทาให้ได้รับการสนับสนุนจักรไฟฟ้าให้จานวนหนึ่งในขั้นต้นจาก อบต หากพิจารณาบทบาทของนาง .
เธอไปทางานเย็บผ้าที่กรุงเทพฯ 2530 วรรณจะเห็นว่าเธอเป็นผู้ประกอบการที่น่าสนใจ ในวัยสาวของเธอ ซึ่งอยู่ในช่วงทศวรรษ
ตอนนั้นมีผู้หญิงบ้านปะอาวไปทางานเย็บผ้ากันจานวนมาก เธอทางานเย็บผ้าอยู่หลายปีจนได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นากลุ่มของคนที่ไป
ด้วยกัน จากพื้นฐานของความเป็นคนมีหัวคิดทางธุรกิจ เมื่อเธอมี ความชานาญในการเย็บผ้า รู้แหล่งซื้อวัตถุดิบ และรู้จักกับผู้จ้าง
งานหลายราย จึงตัดสินใจกลับมาเปิดกิจการที่บ้าน เพราะเห็นว่าทางานที่บ้านก็สะดวก มีแรงงานเยอะ การขนส่งวัตถุดิบและสินค้า
ทาได้สะดวกขึ้น ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ ได้อยู่ดูแลพ่อแม่และครอบครัว ปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จของเธอประการหนึ่งคือครอบครัว
พ่อแม่ของเธอมีพี่น้อง คน พี่ชายของเธอคนหนึ่ง คือนายเบิ้ม ไปทางานกับคนบ้านปะอาวที่เปิด 7โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ในช่วง
แรกเธอทาหน้าที่ช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่พี่ชาย ต่อมาพี่ชายได้แยกออกมาตั้งกิจการของตัวเองจนประสบความสาเร็จ และพี่ชาย
กลับมาเป็นฝ่ายประคับประคองช่วยเหลือกิจการของเธอ ปัจจุบันชาวบ้านปะอาวเรียกพี่ชายของเธอว่า “เสี่ยเบิ้ม” เป็น “เสี่ยร้อย
ล้าน” ของบ้านปะอาว ปัจจุบันพี่น้องสองคน เป็นคนสาคัญที่อุปถัมภ์กิจการสาธารณะของหมู่บ้าน และสร้างงานสร้างอาชีพให้กับ
คนบ้านปะอาวจานวนมาก
สรุปและอภิปราย
บทความนี้ศึกษาสังคมผู้ประกอบการ กรณีศึกษาหมู่บ้านใกล้เมืองแห่งหนึ่งในภาคอีสาน เพื่อเปรียบเทียบกับงานของ
อรรถจักร์ โดยใช้กรอบแนวคิดที่เสนอว่า ความเป็นชนบทมีหลากหลาย และความหลากหลายดังกล่าวทาให้ความเป็น (2560)
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ผู้ประกอบการชนบทมีความแตกต่างกัน บทความแสดงให้เห็นลักษณะของหมู่บ้านนี้ซึ่งมีความเก่าแก่รุ่มรวยศิลปวัฒนธรรม ได้รับ
การพัฒนาจากรัฐอย่างต่อเนื่อง และบทบาทของเครือข่ายทางสังคมชนบทเมือง ลักษณะประการหลังนี้เป็นแรงสนับสนุนที่สาคัญของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของหมู่บ้านนี้ ความเป็นชนบทในลักษณะดังกล่าว ทาให้เกิดสังคมผู้ประกอบการชนบทบ้าน
ปะอาวซึ่งแสดงออกในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้จัดการนา และมีผู้ประกอบการเกษตรรายใหญ่
จานวนหนึ่ง คนเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้ประกอบการชนบทในการลงทุนทากิจการต่าง ๆ ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นวิสาหกิจชุมชนที่
มีบทบาทในการเป็นรายได้เสริมของครอบครัว สร้างอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจให้หมู่บ้าน ขณะที่ยังมีผู้ประกอบการที่ก้าวหน้า
จานวนน้อยราย ด้านการประกอบกิจการรายย่อยในหมู่บ้านมีหลากหลาย เนื่องจากการมีตลาดภายในหมู่บ้านที่ใหญ่พอ แต่กิจการ
เหล่านี้ก็มีลักษณะเป็นอาชีพเสริมของครอบครัว มากกว่าจะเป็นกิจการที่มีการพัฒนาอย่างจริงจัง ในหมู่กิจการรายย่อยนี้ มีกิจการ
การรับช่วงตัดเย็บเสื้อผ้า ที่แสดงนัยสาคัญของการเป็นผู้ประกอบการชนบทของผู้เป็นเจ้าของกิจการ กิจการนี้สะท้อนบทบาทของ
เครือข่ายทางสังคมชนบทเมือง และการสร้างงานสร้างรายได้ในหมู่บ้านที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับงานของอรรถจักร กรณีศึกษานี้ช่วยแสดงให้เห็นว่ (2560)า ชนบทแห่งนี้เข้าข่ายการเป็นสังคม
ผู้ประกอบการชนบท ดังปรากฏเป็นการประกอบการด้า นการเกษตร หัตถกรรมพื้นบ้าน และการประกอบกิจการร ายย่ อ ย
อีกหลากหลาย สอดคล้องกับที่อรรถจักรค้นพบในหมู่บ้านกรณีศึกษาต่าง ๆ ของเขา อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบในการศึกษานี้ก็ชวนให้
เกิดข้อถกเถียงกับงานของอรรถจักร์ กล่าวคือ หากเราใช้ข้อสรุปของอรรถจักร์ว่าด้วยคุณลักษณะของสังคมผู้ประกอบการชนบท
และการเป็นผู้ประกอบการชนบท มาเป็นกรอบการมองความเป็นไปของชนบทในปัจจุบัน ก็จะกล่าวได้ว่า ชนบทไทยได้กลายเป็น
สังคมผู้ประกอบการแล้ว แต่หากเราได้พิจารณาข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ในหมู่บ้านก็จะพบว่า ไม่สามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า
ชนบทไทยเป็นสังคมผู้ประกอบการ เพราะไม่ว่าจะพิจารณาด้านปริมาณหรือด้านคุณภาพ ก็ล้วนแล้วแต่มีประเด็นที่จะต้องถกเถียง
และพิจารณาเพิ่มเติม เช่น เมื่อกล่าวถึงการเกษตร แม้ชาวบ้านจานวนมากเป็นผู้จัดการนา แต่เป็นการทานาเพื่อเป็นอาชีพเสริมของ
ครอบครัว ในขณะที่เกษตรกรผู้ประกอบการที่ต่อยอด ใช้นวัตกรรม และสร้างตลาดใหม่จากการเกษตรมีไม่มากนัก ด้านหัตถกรรม
พื้นบ้านนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นอาชีพเสริม และอยู่ได้เพราะการสนับสนุนของภาครัฐ ขณะที่ปรากฏมีผู้ประกอบการค้าผ้าไหมเพียงราย
เดียว ในทานองเดียวกันกิจการรายย่อยต่าง ๆ ก็อยู่ได้โดยอาศัยตลาดในหมู่บ้าน แต่ไม่มีกิ จการ (ยกเว้นการรับช่วงตัดเย็บเสื้อผ้า)
ใหม่ๆที่ใช้นวัตกรรมเพื่อขยายออกไปสู่ตลาดใหม่ ทั้งหมดนี้ทาให้ไม่ควรด่วนสรุปว่าสังคมชนบทไทยเป็นสังคมผู้ประกอบแล้ว เพราะ
ชนบทจานวนมากยั งอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการเป็นสังคมผู้ประกอบการ เช่นกรณีศึกษานี้อาจเรียกได้ว่า หมู่บ้านแห่งนี้เป็นสังคม
ผู้ประกอบการชนบท “ขั้นเริ่มต้น” ผู้เขียนเห็นด้วยว่าควรจะมองเห็นความเป็นสังคมผู้ประกอบการชนบท เพราะสังคมชนบทมี
ความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก แต่การตระหนักว่ายังเป็นสังคมผู้ประกอบการชนบทขั้นเริ่มต้น จะทาให้เห็นทั้งด้าน
ศักยภาพและด้านข้อจากัดของชนบท ทั้งสองด้านเป็นสิ่งที่ควรจะทาความเข้าใจให้ดีขึ้น เพื่อการส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการชนบท
ให้เจริญก้าวหน้าในขั้นต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทของเครือข่ายทางสังคมชนบท เมืองต่อการพัฒนาการเป็นผู้ ป ระกอบการ” ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ความเห็ น ในบทความนี้ เ ป็ น ของผู้ วิ จั ย ผู้ ใ ห้ ทุ น
ไม่จาเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป ผู้เขียนขอขอบพระคุณชาวบ้านปะอาวที่กรุณาให้ข้อมูลต่อการวิจัยนี้เป็นอย่างดี.
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจาแนกตามประเภทของสถานที่
ที่แตกต่างกัน และศึกษาปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ในพื้นที่อีสานใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ยโสธร สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
กลุ่มตัวอย่างคือรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจากเว็บไซต์ TripAdvisor ทั้งหมด 318 รีวิว สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมติฐานด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต่อสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้อยู่ในระดับมากสาหรับ
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่ องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นอีสานใต้ เว็บไซต์ TripAdvisor

A Study of Factors Affecting Satisfaction of Japanese Tourists on South Isan
Through TripAdvisor Reviews
1 Japanese

Chakhariya Chummuel 1* and Kumiko Mishima1
and Communication Section, Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
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Abstract
The purposes of this study were 1) to compare satisfaction of Japanese tourists on different types of
tourist attractions and 2) to investigate destination competitiveness factors that affect to satisfaction of
Japanese tourists over 7 areas in south Isan. Those areas are Nakorn Ratchashima, Ubon Ratchatani, Yasothon,
Surin, Chaiyaphum, Buriram, and Sri Saket. The study was a quantitative research. Sample consisted of the
reviews of Japanese tourists on south Isan written in TripAdvisor website for total 318 reviews. Statistics used
for analyzing data included percentage, frequency, mean, standard deviation, and inferential statistics one-way
ANOVA.
The study revealed that satisfaction of Japanese tourists toward south Isan was at high level.
The hypothesis test showed that different types of tourist attractions had no effect to satisfaction of Japanese
tourists, but there was a statistically significant difference in Japanese tourists' satisfaction on destination
competitiveness factors at 0.05 level.
Keywords : Tourist Satisfaction, Japanese Tourists, Tourist Destinations in South Isan, TripAdvisor Site
บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยมายาวนาน อย่างไรก็ตาม
รายได้จากการท่องเที่ยวยังคงกระจุกตัวตามแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในเมืองใหญ่ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่
2 (พ.ศ. 2560-2564) มีแนวคิดที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่
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ประชาชนทุกภาคส่วน ในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวใน
สถานที่ท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง ๆ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตอบรับนโยบายดังกล่าวโดยนาเสนอแคมเปญ “Amazing
Thailand Go Local” (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561: ออนไลน์) ที่นอกจากจะมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย
แล้วยังต้องการกระตุ้นให้ชาวต่างชาติหันมาสนใจท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองมากขึ้น
จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดิน
ทางเข้าประเทศไทย 38,277,300 คน ในจานวนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น 1,656,100 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 7.23
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยกว่า 72,683.45 ล้านบาท (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562ก: ออนไลน์) อย่างไรก็ตาม
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นยังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต
และพระนครศรีอยุธยา ส่วนการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรองยังไม่ได้รับความนิยมมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยือนน้อยที่สุด จากผลสารวจจานวนนักท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส
แรกของ ปี พ.ศ. 2561 พบว่ า มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 135,474 คน และ
มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ่ น เพี ย ง 8,721 คน (กองเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า, 2562ข: ออนไลน์ ) จะเห็ น ได้ ว่ า
แม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม พื้นที่นี้ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมากนัก
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่มักต้องการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนท่องเที่ยวทั้งจากการสอบถาม
คนใกล้ตัว เว็บไซต์หรือหนังสือนาเที่ยว (จุฑาทิพย์ สุจริตกุล, 2560) จากรายงานแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตชาวญี่ปุ่น
ด้านการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนปี พ.ศ. 2561 พบว่าเว็บไซต์การท่องเที่ยวที่มีอัตราการเข้าชมเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือเว็บไซต์กลุ่ม “คุจิ
โคะมิ ไซโตะ” หรือเว็บไซต์รีวิว ได้แก่ เว็บไซต์ TripAdvisor ที่มีอัตราการเข้าชมกว่า 6,390,000 ครั้ง เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 37.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้อมูลช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา (VALUES, 2018: Online) TripAdvisor เป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่ได้รับความ
นิยมมาก นักท่องเที่ยวสามารถแสดงความคิดเห็นต่อที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว รีวิวประสบการณ์ของตนเองเพื่อแบ่งปันกับ
นักท่องเที่ยวคนอื่นได้ มีรีวิวและความคิดเห็นมากกว่า 730 ล้านรายการและมีผู้เข้าชมประมาณ 490 ล้านคนต่อเดือน เป็นข้อมูล
จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว คะแนนความพึงพอใจและรีวิวจากประสบการณ์ตรงในเว็บไซต์ TripAdvisor
อาจส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนอื่นไม่มากก็น้อย
ดั งนั้ น ในการวิ จัย ครั้งนี้ จึ งสนใจที่ จะศึ ก ษารีวิ ว ในเว็ บไซต์ TripAdvisor ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ปุ่ น เกี่ ยวกั บสถานที่
ท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งต่อไปจากนี้จะเรียกกว่า “อีสานใต้”
เพื่อทาความเข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาพื้นที่ อีสานใต้ และนาผล
การศึกษาไปเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อีสานใต้ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจาแนกตามประเภทของสถานที่ที่แตกต่างกัน
2. เพื่อศึกษาปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่นในพื้นที่อีสานใต้
สมมุติฐานในการวิจัย
H1 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
H2 ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยนี้มีทฤษฎีที่นามาใช้แนวทางในการศึกษา 3 ทฤษฎีได้แก่ ทฤษฎีความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว แนวคิดการ
สื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และทฤษฎีความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว
ทฤษฎีความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (tourist satisfaction) Corte, Sciarelli, Cascella, and Gaudio (2015)
กล่าวว่าความพึงพอใจต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวก่อให้เกิดความภักดีต่อแหล่งท่องเที่ยวซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากความต้องการ
มาเที่ยวซ้าและการบอกต่อแบบปากต่อปาก (word of mouth) ในเชิงบวก ความภักดีของนักท่องเที่ยวมีความสาคัญในการรักษา
ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทฤษฎีการสื่อสารแบบปากต่อปากบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (electronic word of mouth) หรือ e-wom คือรูปแบบ
การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการเพื่อบอกเล่าแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งบนสังคมออนไลน์ เช่น facebook twitter
เป็นต้น Jalilvand and Samiei (2012) กล่าวว่าการสื่อสารแบบปากต่อปากมีความสาคัญอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการบริการและ
การท่องเที่ยว และ e-wom มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อทัศนคติต่อพื้นที่และความตั้งใจที่จะเดินทางของนักท่องเที่ยว
งานวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดองค์ประกอบความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว 4 ด้าน จากงานวิจัยของ
Mechinda, Serirat, Popaijit, Lertwannawit, and Anuwichanont (2010) ที่อ้างอิงจากทฤษฏีความสามารถในการแข่งขันของ
แหล่งท่องเที่ยว (destination competitiveness) ของ Dwyer and Kim (2003) ที่กล่าวว่าความสามารถในการแข่งขันของ
แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนื อกว่าแหล่งท่อ งเที่ ยวอื่น ๆ ถือเป็น
ประสบการณ์ที่สาคัญสาหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้พัฒนาโมเดลที่ใช้เปรียบเทียบความสามารถในการแข่ งขั น ของ
แหล่งท่องเที่ยวระหว่างพื้นที่หรือภาคส่วนการท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อระบุถึงปัจจัยแห่งความสาเร็จในการแข่งขันของแหล่งท่องเทีย่ ว
แต่ละแห่งที่จะส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว โดยงานวิจัยของ Mechinda et al (2010) ได้ระบุถึงกรอบแนวคิด
องค์ประกอบความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 1) ทรัพยากรหลัก (core resources) เป็นแรงจูงใจสาคัญในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม (endowed resources) ประกอบด้วยทรัพยากร
ทางธรรมชาติรวมถึงทรั พยากรทางวัฒ นธรรม และทรัพยากรที่สร้างขึ้น (created resources) ประกอบด้วยสาธารณูปโภค
การท่องเที่ยว ความหลากหลายของกิจกรรม ด้านบันเทิง และด้านช้อปปิ้ง 2) ทรัพยากรสนับสนุน (supporting resources)
เป็นสิ่งสนับสนุนกิจกรรมทางการท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบไปด้วย สาธารณูปโภคทั่วไป คุณภาพการบริการ
และอัธยาศัยไมตรี 3) การจัดการแหล่งท่องเที่ยว (destination management) เลือกศึกษาเฉพาะด้านการจัดการสภาพแวดล้อม
เท่านั้น 4) ปัจจัยตามสถานการณ์ (situational condition) ประกอบไปด้วยทาเลที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว ความมั่นคงและความ
ปลอดภัย และความสามารถในการแข่งขันด้านราคา
งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้แก่ งานวิจัยของวารัชย์ มัธยมบุรุษ (2554) ระบุว่า
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พานักระยะยาวในจังหวัดเชียงใหม่ คือ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อหน่วยงาน การรับรู้ข่าวสารจากสื่อกิจกรรม การรับรู้ความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยว และการเปรียบเทียบราคาของสินค้าและบริการ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม คือ อายุ สถานภาพ ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อหน่วยงาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อกิจกรรมและการเปรียบเทียบราคาของสินค้ าและบริการ งานวิจัยของธนวัต คองประเสริฐและคณะ (2557) ศึกษาปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อประเภทนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่านักท่องเที่ยวระยะยาวจะให้ความสาคัญกับปัจจัยดึงดูด
การท่องเที่ยว (pull factors) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ส่วนนักท่องเที่ยวระยะสั้นจะให้ความสาคัญกับทาเลที่ตั้งและสถานที่พัก
อาศัย รวมถึงปัจจัยผลักดันทางการท่องเที่ยว (push factors) ด้านความต้องการค้นหาความแปลกใหม่และด้านความต้องการ
เติมเต็มความต้องการของตน
ในระยะหลังนี้ชาวญี่ปุ่นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ เหตุผลหนึ่งคือ
เพื่อต้องการสารวจพื้นที่ประกอบการตัดสินใจก่อนเข้ามาพานักระยะยาวหลังเกษียณอายุ จึงทาให้มีงานวิจัยเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่นกับการท่องเที่ยวจั งหวัดเชียงใหม่ในหลากหลายแง่มุม อย่างไรก็ตามยัง ไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ในสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวครอบคลุมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
เมืองรอง จึงเห็นความจาเป็นในการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต่อสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้มากยิ่งขึ้น
วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นเป้าหมายในการศึกษาคือข้อความรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในเว็บไซต์ TripAdvisor เฉพาะเขตพื้นที่อีสานใต้ ประกอบด้วย นครราชสีมา อุบลราชธานี ยโสธร
สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ รวมทั้งหมด 7 จังหวัด โดยยึดการแบ่งเขตพื้นที่จากไกด์บุ๊คแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว (ฉบับ
ภาษาญี่ปุ่น) ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ช่วงระยะเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ 11-25 เมษายน พ.ศ.
2562 โดยเลื อ กข้ อ ความรี วิ ว ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ่ น (เฉพาะภาษาญี่ ปุ่ น ) ทุ ก รี วิ ว ในเว็ บ ไซต์ TripAdvisor ซึ่ งเป็ น รี วิ ว
ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 - มกราคม พ.ศ.2562 รวมทั้งหมด 318 รีวิว
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มจากจัดกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ อ้างอิงจากประเภทสถานที่ในเว็บไซต์
TripAdvisor ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1) สถานที่ทางศาสนา 2) สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ 3) จุดชมวิวและสถานที่สาคัญ
4) ธรรมชาติและอุทยาน 5)แหล่งช้อปปิ้ง และ 6) กิจกรรม ระบุระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยวจาก
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
เว็บไซต์ TripAdvisor ตามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ หลังจากนั้นวิเคราะห์ว่าเนื้อหาหลักของรีวิวมีแนวโน้ม
เป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือความคิดเห็นเชิงลบในประเด็นใดบ้าง แล้วจึงจัดประเภทของรีวิวว่าสอดคล้องกับความสามารถในการ
แข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว 4 ด้านตามกรอบแนวคิดของ Mechinda et al. (2010) ที่ใช้ในงานวิจัยนี้อย่างไร ในกรณีที่ในรีวิว
มีความคิดเห็นมากกว่า 1 ด้าน ผู้วิจัยจะใช้หัวข้อรีวิวและแนวโน้มหลักของเนื้อหาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินเลือกความคิดเห็นหลัก
เพียง 1 ด้านเท่านั้น
สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ การใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) เพื่ออธิบายลักษณะประชากรศาสตร์
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และการหาค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย (mean rating) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์
ความแปรปรวน (ANOVA) แล้วเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's method) เพื่ออธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ตารางที่ 1 การจัดประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว
การจัดประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ทางศาสนา (religious sites)
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ (historic sites)
จุดชมวิวและสถานที่สาคัญ (sight & landmarks)
ธรรมชาติและอุทยาน (nature & parks)
แหล่งช้อปปิ้ง (shopping)
กิจกรรม (events)

ตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยว
วัดพระธาตุหนองบัว (จ.อุบลราชธานี)
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย (จ.นครราชสีมา)
ผามออีแดง (จ.ศรีสะเกษ) อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (จ.นครราชสีมา)
เขื่อนจุฬาภรณ์ (จ.ชัยภูมิ) สามพันโบก (จ.อุบลราชธานี)
ตลาดนัดเซฟวัน (จ.นครราชสีมา) บุรีรัมย์ คาสเซิล (จ.บุรีรัมย์)
งานแสดงช้าง (จ.สุรินทร์) เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา
(จ.อุบลราชธานี)

ตารางที่ 2 นิยามประเภทของความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว (destination competitiveness)
และตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหา
ประเภท
ทรัพยากรหลัก
(core resources)

ทรัพยากรสนับสนุน
(supporting resources)

การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
(destination
management)

คานิยาม
ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมทั้ง
ทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรม เช่น น้าตก
โบราณสถาน รวมถึง
ทรัพยากรที่สร้างขึ้นใหม่ เช่น
ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์
สาธารณูปโภคทั่วไป เช่น
คมนาคม โทรคมนาคม
สุขาภิบาล รวมถึงคุณภาพการ
บริการ และอัธยาศัยไมตรี

ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหา
วัดพระธาตุหนองบัว จ.อุบลราชธานี
(ต้องมาชมให้ได้) คิดว่าเป็นสถานที่ที่ถ้ามาอุบลราชธานี
ต้องไปให้ได้ เจดีย์องค์ใหญ่มาก ในขณะเดียวกันก็งดงาม
จริง ๆ ควรค่าแก่การเยี่ยมชม (แปลโดยผู้วิจัย)5

ไร่องุ่นกรานมอนเต้ จ.นครราชสีมา
(การบริการด้วยหัวใจ) พื้นที่เล็กเมื่อเทียบกับร้านไวน์
เก่าแก่ที่อยู่ใกล้ๆ แต่มีทั้งร้านอาหารและร้านขายของ
ต้อนรับลูกค้าด้วยความเป็นกันเองมาก ทาให้ใช้เวลาที่นี่
ได้อย่างผ่อนคลาย เป็นไร่องุ่นที่อยากมาอีกครั้ง
การจัดการสภาพแวดล้อม เช่น ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้าเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
สภาพอากาศ สภาพภูมิทัศน์ จ.ศรีสะเกษ
บรรยากาศ
(ค่อนข้างมีชีวิตชีวา) ไปชมแบบไม่ได้คาดหวังอะไร แต่ก็
ค่อนข้างมีชีวิตชีวา มีอุโมงค์น้าด้วย มีปลาหลากหลาย
ชนิด ปลาดุกยักษ์ก็มี สนุกมากทีเดียว

5 รีวิวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาไทยในบทความนี้ทงั้ หมดแปลโดยผู้วิจัย
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ประเภท
ปัจจัยตามสถานการณ์
(situational condition)

คานิยาม
ทาเลที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว
ความปลอดภัย และราคา

ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหา
วัดบ้านนาเมือง จ.อุบลราชธานี
(ชานเมือง) วัดอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเล็กน้อย ไม่รู้ว่ามี
ชื่อเสียงในท้องถิ่นหรือเปล่า? รูส้ ึกว่าเป็นวัดทั่ว ๆ ไปใน
เมืองไทย

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์รีวิวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในเว็บไซต์ TripAdvisor ต่อแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้ 7 จังหวัด
ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี ยโสธร สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีษะเกษ ทั้งหมด 318 รีวิว สรุปผลได้ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยวที่พบรีวิวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
แผนภูมิที่ 1 ข้อมูลทาเลที่ตั้ง

แผนภูมิที่ 2 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติและอุทยาน
แหล่งช้อปปิ้ง กิจกรรม, 50

ศรีสะเกษ สุรินทร์ ชัยภูมิ
ยโสธร, 24
บุรีรัมย์, 44

อุบลราชธานี, 56

นครราชสีมา,
194

สถานที่ทางศาสนา , 50

จุดชมวิวและสถานที่
สาคัญ, 125

สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์, 93

จากแผนภูมิที่ 1 จะพบว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเขียนรีวิวในเว็บไซต์ TripAdvisor เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
นครราชสีมามากที่สุด (ร้อยละ 61) รองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานี (ร้อยละ 17.61) จังหวัดบุรีรัมย์ (ร้อยละ 13.84) และกลุ่ม
จั งหวั ด ศรี ษ ะเกษ สุ ริ น ทร์ ชั ย ภู มิ แ ละยโสธร พบรี วิ ว ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ่ น น้ อ ยที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 7.55) โดยไม่ พ บรี วิ ว
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธรเลย
และจากแผนภูมิที่ 2 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว พบรีวิวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจุดชมวิว
และสถานที่สาคัญมากที่สุด (ร้อยละ 39.31) รองลงมาคือประเภทสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 29.25) ส่วนประเภท
สถานที่ทางศาสนาพบรีวิวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเท่ากับกลุ่มประเภทธรรมชาติและอุทยาน แหล่งช้อปปิ้ง กิจกรรม (ร้อยละ
15.72) นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมายังเป็นจังหวัดเดียวที่พบรีวิวแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท รองลงมาคือจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ไม่พบเพียงรีวิว แหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ จังหวัดบุรีรัมย์ไม่พบรีวิวแหล่งท่องเที่ยวประเภท
ธรรมชาติและอุทยานและประเภทกิจกรรม จังหวัดศรีสะเกษไม่พบรีวิวแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติและอุทยานและประเภท
แหล่งช้อปปิ้ง จังหวัดสุรินทร์ไม่พบไม่พบรีวิวแหล่งท่อ งเที่ยวประเภทสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ประเภทธรรมชาติและ
อุทยาน และประเภทกิจกรรม จังหวัดชัยภูมิพบเพียงรีวิวแหล่งท่องเที่ยวประเภทสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และประเภท
ธรรมชาติและอุทยาน ส่วนแหล่งท่องเที่ยวที่พบรีวิวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมากที่สุดคือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัด
นครราชสีมา (42 รีวิว)
2) ระดับความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้ในระดับมาก (M = 3.96, SD = 0.817) และจาก
การวิเคราะห์แนวโน้มเนื้อหาของรีวิว พบรีวิวเชิงบวกมากกว่ารีวิวเชิงลบ โดยพบรีวิวเชิงบวกมากถึงร้อยละ 84.91 และพบรีวิว
เชิงลบร้อยละ 15.09 รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แนวโน้มรีวิวเชิงบวกและรีวิวเชิงลบของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต่อแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้
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ลักษณะเนื้อหารีวิว
รีวิวเชิงบวก
เช่น วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
ศิลปะที่งดงาม บรรยากาศเงียบ
สงบ สิ่งก่อสร้างที่มีคณ
ุ ค่าทาง
ประวัติศาสตร์ เป็นต้น

ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหา
ผามออีแดง จ.ศรีสะเกษ (พื้นที่ชายแดนที่เป็นหน้าผาสูง) มีหน้าผาสูงชันที่ยอดเยี่ยม
ยกให้เป็น 1 ใน 5 สถานที่ท่องเที่ยวในไทยที่ดีที่สุดที่เคยไปมา น่าเสียดายว่าไม่ได้ไป
เขาพระวิหาร ทั้ง ๆ ที่อยู่ใกล้ ๆ เอง
วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ (ภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถที่สวยงาม) ภายในอุโบสถ
มีภาพเขียนพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าอยู่บนฝาผนังฝั่งหนึ่ง คนน้อย บรรยากาศ
เงียบสงบ มีครอบครัวหนึ่งเข้ามาไหว้พระ
ปรางค์กู่ จ.ชัยภูมิ (โบราณสถานขอมชานเมืองชัยภูมิ) โบราณสถานห่างจากตัว
เมื อ งชั ย ภู มิ เ ล็ ก น้ อ ย มี ข นาดเล็ ก ที่ ไ ม่ ค วรน าไปเปรี ย บเที ย บกั บ นครวั ด ที่ เ ป็ น
ต้นแบบหรือโบราณสถานขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กัมพูชา เช่น สุรินทร์หรือศรีษะเกษ
แต่เป็นสิ่งก่อสร้างที่แข็งแรงที่สร้างจากหินและอิฐที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นควรค่าแก่
การมาเยี่ยมชม
รีวิวเชิงลบ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี (บางส่วนอยู่ในระหว่าง
เช่น การคมนาคมไม่สะดวก ราคา ปรับปรุงซ่อมแซม) ส่วนจัดแสดงครึ่งหนึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุง เข้าไปข้างใน
ค่าเข้าชมสาหรับชาวต่างชาติ การ แล้วสามารถชมได้เฉพาะห้องจัดแสดงทางมุมขวา คาอธิบายก็มีแต่ภาษาไทย ไม่
จัดการห้องน้า การจัดการภายใน เข้าใจเลย ไม่สามารถชมผาแต้มจาลองได้ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอยู่ในระหว่างปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว ระยะทางในการ รึเปล่า เลยไม่เก็บค่าเข้าชม
เดินทาง บรรยากาศของสถานที่
ฟาร์มโชคชัย จ.นครราชสีมา (ทัวร์ได้รับความนิยม แต่ไม่แนะนา) เข้าร่วมทัวร์ที่
ท่องเที่ยว การจัดการขยะตาม ได้รับความนิยมมากแต่บอกตรง ๆ ว่าผิดหวัง ทัวร์ใช้เวลา 2 ชั่วโมง แต่เสียเวลารอ
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ แหล่ง นาน โชว์ก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ โรงงานไอศกรีมก็ทาความสะอาดแล้วเก็บ
ท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เรียบร้อยไปแล้ว เลยได้แต่นั่งกินไอศกรีมหน้าโรงงานโล่ง ๆ
เป็นต้น
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ (ซากโบราณสถานบนเนินเขา) แทบจะไม่
ค่อยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรืออาจจะเป็นเพราะเดินทางลาบาก
3) ความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว (destination competitiveness)
แผนภูมิที่ 3 ผลการวิเคราะห์รีวิวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่สะท้อนความสนใจต่อความสามารถทางการแข่งขันของ
แหล่งท่องเที่ยว
ปัจจัยตามสถานการณ์
13.21%
การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
15.09%
ทรัพยากรหลัก
59.75%

ทรัพยากรสนับสนุน
11.95%

จากแผนภูมิที่ 3 พบว่ารีวิวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจกับความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว
ประเภททรัพยากรหลักมากที่สุด (ร้อยละ 59.75) รองลงมาคือประเภทการจัดการแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 15.09) ประเภทปัจจัย
ตามสถานการณ์ (ร้อยละ 13.21) และให้ความสนใจกับทรัพยากรสนับสนุนน้อยที่สุด (ร้อยละ 11.95)
4) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สรุปได้ว่า
H1 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมติฐานที่ตั้งไว้
H2 ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
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อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน จากการเปรียบเทียบรายคู่พบความแตกต่างจานวน 2 คู่ คือปัจจัย
ความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวประเภททรัพยากรหลัก เช่น โบราณสถาน อุทยานทางธรรมชาติ มีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างจากปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวประเภททรัพยากรสนับสนุน
เช่ น คุ ณ ภาพการบริ ก าร และปั จ จั ย ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของท่ อ งเที่ ย วประเภททรั พ ยากรสนั บ สนุ น มี ผ ลต่ อ ระดั บ
ความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างจากปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวประเภทปัจจัยตามสถานการณ์
เช่น ความปลอดภัย ราคา
เมื่ อ พิ จ ารณารายประเภท ปรากฏว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ปุ่ น มี ระดับ ความพึ งพอใจต่ อ ความสามารถในการแข่ งขัน
ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้อยู่ในระดับมากทุกประเภท ดังนี้ ประเภทปัจจัยตามสถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย 4.10) ประเภท
การจัดการแหล่งท่องเที่ยว (ค่าเฉลี่ย 4.02) ประเภทแหล่งท่องเที่ยวหลัก (ค่าเฉลี่ย 4.00) และประเภทแหล่งท่องเที่ยวสนับสนุน
(ค่าเฉลี่ย 3.52) ตามลาดับ
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต่อความสามารถในการแข่งขันของสถานที่
ท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้ผ่านรีวิวในเว็บไซต์ TripAdvisor พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
1) ด้านทาเลที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานใต้ พบรีวิวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
นครราชสีมามากที่สุด และสถานที่ท่องเที่ยวที่พบรีวิวมากที่สุดคือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อาจกล่าวได้ว่าสาหรับนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่นแล้วจังหวัดนครราชสีมามีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายเหมาะกับจุดประสงค์ในการท่องเที่ย วที่แตกต่างกัน ในขณะที่
ไม่พบรีวิวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นต่อสถานที่ท่ องเที่ยวในจั งหวัดยโสธร ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจเนื่องจากจั งหวัดยโสธร
มีประเพณีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและมีการโปรโมทข้อมูลการท่องเที่ยวในเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคภาษาญี่ ปุ่น
ได้ แ ก่ วั ด มหาธาตุ ประเพณี บุ ญ บั้ ง ไฟ ประเพณี แ ห่ ม าลั ย ข้ า วตอก นอกจากนี้ จั ง หวั ด ยโสธรยั ง ได้ ด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์
เมืองพี่เมืองน้อง (sister city) กับเมืองจิจิบุ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 และมีการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ น
คู่วัฒนธรรมบุญบั้งไฟมาอย่างต่อเนื่อง จึงอาจสันนิษฐานได้ว่ามีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางมาจังหวัดยโสธรเช่นเดียวกับจังหวัด
อื่น ๆ แต่เป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีพฤติกรรมแบ่งปันประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านรีวิวในเว็บไซต์ TripAdvisor
2) ด้านประเภทของแหล่งท่องเที่ยว พบรีวิวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวประเภทจุดชมวิวและ
สถานที่สาคัญและประเภทสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ รวมกันถึงร้อยละ 68.56 สอดคล้องกับงานวิจัยของวารัชต์ มัธยมบุรุษ
(2556) ที่ระบุว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นนักท่องเที่ยวที่รักษ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ดังนั้น จึงเลือก
สถานที่ท่องเที่ยวตามช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว เช่น ช่วงต้นฤดูหนาวจะท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติเป็นหลัก ฤดูหนาว
จะท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ส่วนหน้าร้อนจะเดินทางกลับญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อภิชยาภรณ์ ชุณหเวชสกุลและคณะ (2562) ที่ศึกษาเรื่องความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวประเทศไทยพบว่า
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเน้นการชมทิวทัศน์ (ร้อยละ 37.5) เน้นการช้อปปิ้ง (ร้อยละ 32) และเน้นการบันเทิง (ร้อยละ 30.5)
3) สมมติฐานข้อ 1 ที่ว่าประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากว่าจานวนรีวิ วของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต่อแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภทที่น ามา
วิเคราะห์ไม่สมดุลกัน โดยพบรีวิวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจุดชมวิวและสถานที่สาคัญมีจานวนมาก
(ร้อยละ 39.31) ในขณะที่ประเภทธรรมชาติและอุทยาน ประเภทแหล่งช้อปปิ้งและประเภทกิจกรรม รวมกัน 3 ประเภท มีจานวน
น้อย (ร้อยละ 15.72) จึงอาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ความแปรปรวนได้ นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมามีรีวิวของนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่นมากที่สุดและระบุถึงแหล่งท่องเที่ยวครบทุกประเภท ในขณะที่พบรีวิวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต่อจังหวัดชัยภู มิ
เพียง 2 รีวิว ได้แก่ ปรางค์กู่ (สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ) เขื่อนจุฬาภรณ์ (ธรรมชาติและอุทยาน) และไม่พบรีวิวต่ อ
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดยโสธรเลย ซึ่งผลการวิจัยนี้ไม่ตรงกับงานวิจัยของวิไล โทโมดะและคณะ (2548) ที่พบว่านักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่นให้ความสาคัญกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และประเพณีมากที่สุด
สมมติ ฐ านข้ อ 2 ที่ ว่ า ปั จ จั ย ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ผ ลต่ อ ระดั บ ความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อระดับ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ หมายความว่า
หากแหล่งท่องเที่ยวมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงทั้งด้านทรัพยากรหลัก ทรัพยากรสนับสนุน การจัดการแหล่งท่องเที่ยว และ
ปัจจัยตามสถานการณ์ก็จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีความพึงพอใจต่อสถานที่นั้น ๆ เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งผลการวิจัยนี้
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สอคคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของวิ ไ ล โทโมดะและคณะ (2548) ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย เรื่ อ งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น (ปั จ จั ย
ตามสถานการณ์) มีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมากที่สุด รองลงมาคืออัธยาศัยไมตรี
(ทรัพยากรสนับสนุน) และความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (ทรัพยากรหลัก) ตามลาดับ
ข้อจากัดประการหนึ่งในการวิจัยครั้งนี้คือ ในรีวิวของนักท่องเที่ ยวชาวญี่ปุ่น 1 รีวิว กล่าวถึงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ
อย่างหลากหลาย ซึ่งผู้วิจัยจาเป็นต้องคัดเลือกความคิดเห็นหลักที่นักท่องเที่ยวต้องการนาเสนอเพียงหนึ่งด้านเท่านั้น ในงานวิจัย
ครั้งต่อไปหากสามารถวิเคราะห์แยกแยะความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างละเอียด ก็จะสามารถได้ผลการวิจัยในระดับลึกและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเขตพื้นที่อีสานใต้ ควรปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์โดยเชิญ ชวน
ให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่มาเยือนจังหวัดต่าง ๆ แบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านเว็บไซต์รีวิวต่าง ๆ เพื่อเพิ่มช่องทาง
การให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยวจากผู้มีประสบการณ์ตรง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่ท่องเที่ย วของ
ชาวญี่ปุ่น (วารัชต์ มัธยมบุรุษ, 2554)
2) ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเขตพื้นที่อีสานใต้ ควรให้ความสาคัญกับรีวิวเชิงลบของนักท่องเที่ยว
ชาวต่ า งชาติ ใ นเว็ บ ไซต์ รี วิ ว เพื่ อ น ามาเป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ออนไลน์ จ ะถู ก เผยแพร่
ไปอย่างรวดเร็วและได้รับความสนใจในวงกว้างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้
3) ข้อเสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป ควรเพิ่มการศึกษาข้อมูลรีวิวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นต่อแหล่งท่องเที่ยว
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด และควรเน้นการวิเคราะห์เนื้อหาของรีวิวต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้งรีวิวเชิงบวกและเชิงลบ
อย่างละเอียด
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กลวิธีการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในบทละครโนเรื่อง “ยุยะ”
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1 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการนาเสนอแนวคิดต่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในบทละครโนเรื่อง
“ยุยะ” โดยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และนาเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนา ผลการศึกษา
พบว่ามีกลวิธีการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือ เจ้าแม่กวนอิม โดยการกล่าวถึงพระนามโดยตรงใน
เนื้อเรื่อง และกลวิธีอื่นๆ อีก 3 กลวิธี คือ 1) การนาเสนอผ่านเรื่องราวของตัวละครเอก (ยุยะ) 2) การนาเสนอด้วยการบรรยาย
ฉากเส้นทางการเดินทางสู่ วัดคิโยะมิสุและฉากวัดคิโยะมิสุ และ 3) การนาเสนอด้วยแก่นเรื่องเกี่ยวกับความอนิจจัง ทั้งนี้กลวิธี
การนาเสนอผ่านเรื่องราวของตัวละครเอก (ยุยะ) และการนาเสนอด้วยแก่นเรื่องเกี่ยวกับความอนิจจังมีการใช้เพื่อนาเสนอแนวคิด
เรื่องความกตัญญู อันเป็นหัวใจสาคัญประการหนึ่ งในแนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ของพุทธศาสนามหายาน เนื่องจากในช่วงสมัย
คะมะคุระ – มุโระมะจินั้นเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นมีการปกครองโดยนักรบ ซามุไร ดังนั้นการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร ในเรื่องความกตัญญูและความจงรักภักดี จึงมีนัยยะเพื่อแฝงแนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการเมืองการปกครอง
ณ ขณะนั้น นอกจากนี้การใช้กลวิธีการกล่าวถึงพระนามโดยตรงและกลวิธีการนาเสนอด้วยการบรรยายฉากเส้นทางการเดินทางสู่
วัดคิโยะมิสุและฉากวัดคิโยะมิสุ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ชมเกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เนื่อง จากสภาพสังคม
ในสมัยนั้นที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ทาให้แนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์เป็นผู้ให้การช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้รับความนิยม
อี ก ทั้ งด้ ว ยสาเหตุที่ สมั ยนั้ น มี ก ารแก่ งแย่ งทางการเมือ ง รวมทั้ งในกลุ่มศาสนาต่างก็ แ ข่ งขั น เพื่ อ สร้า งศรัท ธาในหมู่ประชาชน
การกล่าวถึงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ในบทละครโนเรื่อง “ยุยะ” จึงอาจเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะระบุแนวคิดนิกายทางพุทธศาสนา
อย่างชัดเจน แต่เน้นการนาเสนอแนวคิดของพุทธศาสนามหายานในภาพรวมแทน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากขึ้น จึงอาจกล่าวได้
ว่าการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในบทละครโนเรื่อง “ยุยะ” เป็นไปเพื่อให้เกิดความเชื่อและความศรัทธายิ่ง
ต่อพระพุทธศาสนามหายานนั่นเอง
คาสาคัญ : บทละครโน วรรณกรรมโบราณ ยุยะ พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร พุทธศาสนามหายาน

The Techniques Of Presenting Concept Of Avalokiteshvarabodhisatva In The Noh Play
“YUYA”
1Japanese

Wanatsanan Sookthon1*
and Communication Program, the Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
*E-mail : natnan15@gmail.com

Abstract
This research aims to study the techniques used in presenting a concept of
Avalokiteshavarabodhisatva, known as Guan Yin in the Noh play titled “Yuya.” Documentary research was
applied and data were presented in description. The finding illustrates that the direct mention of the name of
Avalokiteshavarabodhisatva is not only used in the play but also other three techniques adopted. These consist
of 1) presenting through a main character (Yuya), 2) using a description to depict the scene of travel route to
Kiyomizu temple and the scene of Kiyomizu temple, and 3) presenting through a core of the impermanence.
Also, the techniques of presenting through the main character (Yuya) and the core of the impermanence
demonstrate an idea of gratefulness which is the vital principle of Avalokiteshavarabodhisatva in Mahayana
Buddhism. During the Kamakura-Muromachi period, Japan was governed by the warrior and samurai. Therefore,
presenting the idea of gratefulness and royalty benefited those who governed the country at that time.
Moreover, the techniques of using the direct mention of her name and the description on the scene of travel
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route to Kiyomizu temple and the scene of Kiyomizu temple helped the audiences have a great faith with
Avalokiteshavarabodhisatva. Since the society at that time was in a state of chaos, the idea of
Avalokiteshavarabodhisatva assisting the human from the sadness became popular. Besides, there were intense
competitions among political and religious groups; thus, the mention of Avalokiteshavarabodhisatva in the Noh
play titled “Yuya” seems to avoid illustrating the Buddhist idea explicitly. Nevertheless, the concept of
Mahayana Buddhism was presented in general to draw a big audience instead. Therefore, it can be argued that
presenting the concept of Avalokiteshavarabodhisatva in the Noh play titled “Yuya” is for building a belief and
great faith in Mahayana Buddhism.
Keywords : Noh plays, Classical literature, Yuya, Avalokiteshvarabodhisatva, Mahayana Buddhism
บทนา

ญี่ปุ่นในช่วงยุคกลางนั้น หรือสมัยคะมะกุระ – มุโระมะชิ )鎌倉 - 室 町時代 6(เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเกิดการแย่งชิง
อานาจทางการเมือง การสงครามและภัยพิบัติธรรมชาติหลายครัง้ ทาให้ผู้คนตระหนักถึงความเป็นอนิจจังของชีวิตซึ่งมีอิทธิพลอย่าง
มากต่องานวรรณกรรมในยุคนี้ 2554 ,อรรถยา สุวรรณระดา), น. 97-98ความวุ่นวายในสังคมดังกล่าว ทาให้ประชาชนผู (้คนต่าง
ล้วนแสวงหาที่พึ่งทางใจ และศาสนาพุทธได้เข้ามามีอิทธิพล บทบาทต่อคนญี่ปุ่นในสมัยนั้นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
เชื่อมั่นบูชาศรัทธาในพระโพธิสัตว์
โดยตามความเชื่อของชาวพุทธมหายานนั้นเชื่อว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือพระโพธิสัตว์กวนอิม ที่รู้จั กกันดี
ในนามเจ้าแม่กวนอิม เป็นพระผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาธรรม ทรงช่วยเหลือให้เหล่าสรรพสัตว์พ้นจากความทุกข์ร้อน บุษบา)
จังพานิชย์กุล ,2554, น. 12( แนวคิดนี้มีมาตั้งแต่สมัยนารา และต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงสมัยคะมะกุระ– มุโระมะชิ เห็นได้จากบันทึก
“จิมงโกโซกิ ) ”『寺門高僧記』ซึ่งเป็นบันทึกในสมัยคะมะกุระ กล่าวถึงการจาริกแสวงบุญเพื่อเดินทางไปนมัสการสถานที่ (
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ เ ชื่ อ ว่ า มี พ ระโพธิ สั ต ว์ อวโลกิ เ ตศวรประดิ ษ ฐานอยู่ 33 แห่ ง ในแถบภู มิ ภ าคคิ น กิ ) 西国三十三所巡礼 (
)西国三十三所札所会, https://www. saikoku33.gr.jp/แนวคิด คาสอ (น ความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับพุทธศาสนานอกจากส่งผล
ต่อทรรศนะของผู้คนในยุคนั้นแล้ว ยังส่งอิทธิพลอย่างมากต่อวรรณกรรมในสมัยคะมะกุระ – มุโระมะชิอีกด้วย วรรณกรรมจานวน
มากในยุคนั้นล้วนสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับ พุท ธศาสนา เช่น วรรณกรรมเรื่อง “เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ ) 7”『平家物語』 (
วรรณกรรมเรื่อง “โฮโจกิ)8 ”『方丈記』“ วรรณกรรมเรื่อง (ท์ซุเระสุเระงซะ)9 ”『徒然草』เป็นต้น รวมทั้งบทละครโน ซึ่งเป็น (
วรรณกรรมการแสดงที่ได้รบั ความนิยมอย่างมากในยุคนี้ดังที่เพ็ญศรี กาญจโนมัย (2540, น.52) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าเรื่องราวทีน่ ยิ ม
สาหรับบทละครโนมักเกี่ยวกับพุทธศาสนา แสดงให้เห็นประเพณีนิยมและรูปแบบความงามของศิลปะที่เป็นนามธรรมพร้อมด้ วย
การแสดงความรู้สึกอารมณ์ของมนุษย์ออกมาได้อย่างลึกซึ้ง
หนึ่งในบทละครโนที่กล่าวถึง แนวคิดพุทธศาสนาและพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนั้นคือบทละครโนเรื่อง “ยุยะ”
)『熊野』( ซึ่งบทละครโนเรื่องนี้เป็นบทละครโนประเภทเก็นสะอิโน )現在能10( ที่มีความน่าสนใจจนได้รับการกล่าวขานว่า
“熊野松風は（に）米の飯“ หมายถึง ”ละครโนเรื่องยุยะและมะท์ซุกะเสะคือข้าวสวย เพื่อเปรียบว่าบทละครโนเรื่อง ” “ยุยะ ”
“ และเรื่ อ งมะท์ ซุ ก ะเสะ) 11” 『松風』) นั้ น เป็ น ที่ ชื่ น ชอบของผู้ ช มจ านวนมากไม่ ว่ า ใครก็ ต าม ( 木下章, http://www.thenoh.com/jp/plays/data/program_016.html แม้กระทั่งในปัจจุบันบทละครโนเรื่องนี้ก็ยังเป็นที่นิยมในการนามาแสดงอยู่ (
“ บทละครโนเรื่องยุยะ (การแสดง) มีการเล่าเรื่อง ”อย่างต่อเนื่องซึ่งมีหลายฉากที่น่าสนใจตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นบท
ละครที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบที่ดึงดูดให้ผู้ชมจินตนาการตาม เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเอก และตัวละครรอง (ยุยะ)
6

ราวค.ศ. 1192- 1603
วรรณกรรมประเภทนิยายสงครามที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น มีเนื้อหากล่าวถึงการสู้รบระหว่างทะอิระ (平家) และตระกูลมินะโมะโตะ (源氏) ในช่วง
ปลายสมัยเฮอัน สะท้อนถึงความรุ่งเรืองและการล่มสลายความเป็นอนิจจังของชีวิต
8 วรรณกรรมประเภทความเรียงในช่วงต้นสมัยคะมะกุระ ประพันธ์โย คะโมะ โนะ โชเมะอิ (鴨長明) เนื้อหากล่าวถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตความ
วุ่นวายทางโลกและความเปลี่ยนแปลงของภาพสังคม
9 วรรณกรรมประเภทความเรียงในช่วงปลายสมัยคะมะกุระ ประพันธ์โดย พระเค็งโก (兼好法師) เนื้อหากล่าวถึงความรู้สึกนึกคิดของพระเค็งโกที่ผุด
ขึ้นมาในใจ ขณะที่เขากาลังรู้สึกเบื่อหน่ายอ้างว้าง เนื้อหามีการกล่าวถึงทั้งทางโลกและทางธรรม มีการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆ
10 บทละครโนประเภทหนึ่งที่ตัวละครเอกส่วนใหญ่เป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ และดาเนินเรื่องราวไปตามลาดับเวลาปกติ
11 ละครโนที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณสองสาวพี่น้องนามว่า มะท์ซุกะเสะ และ มุระซะเมะ (村雨) ทีย
่ ังคงรักมั่นในอะริวะระ โนะ ยุกิฮิระ (在原行平)
7
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)ทะอิระ โนะ มุเนะโมะริในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ความขัดแย้งระหว่างภาพความงดงามของ (เกียวโต) ทิวทัศน์ความงามของเมืองหลวง (
ดอกซากุระที่บานสะพรั่งกับหญิงงามที่จมในห้วงแห่งทุกข์ เป็นต้น ภาพความงดงามที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันกับความรู้สึกสับสน
ว้าวุ่นใจอย่างไม่สามารถอธิบายได้ของตัวละครเอกนับได้ว่าเป็นเสน่ห์ของละครโนเรื่องนี้) 石井倫子 ,2009, p. 151(
นอกจากความน่าสนใจของตัวบทละครที่เล่าถึงความขัดแย้งภายในจิตใจของตัวละครเอกและฉากทิวทัศน์อันงดงาม
แล้ว บทละครโนเรื่องนี้ยังมีการการกล่าวถึง พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ทั้งการกล่าวถึงพระนามโดยตรง และยังปรากฏรายชื่อ
สถานที่ต่างๆ สัญลักษณ์ที่แฝงให้เห็น ถึงนัยยะแนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนาอีกด้วย ดังที่สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์ )2561 (
ได้กล่าวว่าในบทละครโนเรื่อง “ยุยะมีการใช้อุปลักษณ์เสียงและสี นั่นคือ เสียงระฆังและสีของดอกสาละสะท้อนความคิดของ ”
ชาวญี่ปุ่นที่มีต่อความอนิจจัง
การเผยแพร่แนวคิดทางพุทธศาสนา คาสอน รวมทั้งศรัทธาต่อพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ นั้นนอกจากจะผ่านทาง
พระนักบวชแล้ว วรรณกรรมถือเป็นเครื่องมือและตัวกลางหนึ่งในการน าเสนอแนวคิด และทาให้ประชาชนเข้า ถึ งธรรมะได้
อย่างแยบคาย ดังที่ เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล 2533), น. 234 กล่าวว่า (“บทละครโนนั้นนอกจากจะมีคุณค่าในฐานะเป็นงาน
ศิลปะของภาษาและการแสดงแล้ว ยังนับได้ว่ามีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในฐานะที่เป็นผลงานซึ่งสะท้อนความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ
ความหวัง ศีลธรรม และภูมิปัญญาของชนชาติญี่ปุ่นในสมัยมุโระมะชิ ได้ดีกว่าวรรณกรรมชิ้นใดๆ”
บทละครโนเรื่อ ง “ยุ ย ะ” เป็ น บทละครโนเพี ย งไม่ กี่ เรื่ อ งที่ ตัว ละเอกไม่ใ ช่ วิ ญ ญาณ แล้ ว มี ก ารกล่ าวถึ งการได้รับ
ความช่วยเหลือให้พ้นทุกข์หรือสมหวังจากพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (บทละครโนที่นาเสนอพลานุภาพของพระโพธิสัตว์ หรือ
ต้องการความช่วยเหลือจากพุทธศาสนามักเป็นบทละครโนประเภทในฝัน หรือ มุเก็นโน ( 夢幻能) ที่ส่วนใหญ่ตัวละครเอกเป็น
วิญญาณที่จาแลงกายมาเพื่อออกมาเล่าเรื่องราวในอดีตของตน แล้วขอร้องให้พระธุดงค์สวดภาวนาอุทิศให้ตนเอง) จึงมีความ
น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะนามาศึกษา อีกทั้งจากการศึกษารายงานการวิจัยในประเทศไทยยังไม่มีผู้ใดศึกษาประเด็นการศึกษากลวิธีการ
น าเสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกั บพระอวโลกิ เตศวรโพธิ สั ตว์ ใ นบทละครโนมาก่ อ น และงานวิ จั ย ในญี่ปุ่ น เรื่อ งพระโพธิ สั ตว์ เ ป็น เพียง
ส่ ว นประกอบในการอธิบ ายเหตุผลการกระท าของตัวละครเอก หรื อ ผลลัพธ์ ว่า ตัว ละครเอกพ้ นทุ กข์ ได้ห รือไม่ เท่ านั้น ผู้ วิจัย
จึงประสงค์ที่จะศึกษากลวิธีการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ในบทละครโนเรื่อง “ยุยะ ”เพื่อให้เข้าใจ
ทรรศนะมุมมองของคนญี่ปุ่นในยุคคะมะกุระ มุโระมะชิที่มีต่อ –พุทธศาสนาและพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์มากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษากลวิธกี ารนาเสนอแนวคิดต่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ในบทละครโนเรื่อง “ยุยะ”
วิธีการวิจัย
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป็น การวิ จั ยเอกสาร )Documentary Research) โดยจะศึ ก ษาค้น คว้า จากตัว บทละครโนเป็นหลัก
โดยศึกษาตัวบทละครโนเรื่อง “ยุยะ ”ที่ปรากฏในหนังสือรวมเล่มบทละครโน “ โยเกียวกุฌู 1” (『謡曲集Ｉ』) เรียบเรียงและ
ตีความเป็นภาษาญี่ปุ่นปัจจุบันโดย โคะยะมะ ฮิโระฌิ ( 小山弘志) และ ซะโต เคนอิชิโร ( 佐藤健一郎) ของสานักพิมพ์โชงะกุกัง
)小学館) ตีพิมพ์ครั้งที่ 5 ปี ค .ศ.2012 กอปรกับการตีความของบทละครโน ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทละครโนเรื่องนี้
และแนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ในญี่ปุ่น จากเอกสาร หนังสือ ตารา รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศในระบบออนไลน์
โดยน าข้ อ มู ล ทั้ ง หมดมาวิ เ คราะห์ โดยใช้ ก รอบแนวคิ ด ภาพสะท้ อ นวรรณกรรมกั บ สั ง ค ม และกลวิ ธี ก ารน าเสนอแนวคิ ด
แล้วเรียบเรียง นาเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนา ทั้งนี้สานวนแปลไทย ผู้วิจัยเป็นผู้แปล
ข้อตกลงเบื้องต้น
บทความวิจัยฉบับนี้ใช้ระบบถอดอักษรภาษาญี่ปุ่นทีเ่ ป็นผลงานในพ 2530 .ศ.ของอาจารย์คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าบทละครโนเรื่อง “ยุยะ” นอกจากการนาเสนอโดยการกล่าวถึงพระนามโดยตรงแล้ว ยัง ปรากฏ
กลวิธีการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือ เจ้าแม่กวนอิม อีก 3 วิธี ได้แก่ 1) การนาเสนอผ่านเรื่องราว
ของตัวละครเอก 2) การนาเสนอด้วยการบรรยายฉากเส้นทางการเดินทางสู่วัดคิโยะมิสุและฉากวัดคิโยะมิสุ และ 3) การนาเสนอ
ด้วยแก่นเรื่องเกี่ยวกับความอนิจจัง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) การนาเสนอผ่านเรื่องราวของตัวละครเอก
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตัวละครเอกในบทละครโนเรื่องนี้เป็นสตรีผู้งดงาม นามว่า ยุยะ นางเป็นที่รักและโปรดปรานของนักรบ นามว่า ทะอิระ
โนะ มุเนะโมะริ )平宗盛 12(บทละครมีการดัดแปลงอ้างอิงเรื่องราวของหญิงสาวนามว่า ยุยะ ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง “เฮะอิ
เกะ โมะโนะงะตะริ ” ในเล่มที่ ) ”คะอิโด กุดะริ“ ชื่อตอน 10海道下り 13(เนื้อเรื่องในบทละครโนเล่าถึงการเดินทางเพื่อไปชม
ดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิของ ทะอิระ โนะ มุเนะโมะริ กับ ยุยะ โดยบรรยายภาพความงามทิวทัศน์ และความรู้สึกภายในจิตใจของยุยะ
ที่ไม่อาจรู้สึกเบิกบานรื่นเริงไปกับภาพความงามตรงหน้าได้ เพราะพะวงกับอาการป่วยหนักของมารดาซึ่งใกล้สิ้นใจ เมื่อเดินทาง
มาถึงวัดคิโยะมิสุ)清水寺14( นางได้กราบอธิษฐานต่อพระโพธิสัตว์กวนอิม ภาวนาให้มารดาหายป่วย หลังจากนั้น ในขณะที่นาง
กาลังปรนนิบัติดูแลและร่ายราเพื่อสร้างความสาราญให้แก่ทะอิระ โนะ มุเนะโมะริ พลันมีฝนห่าใหญ่ตกลงมา กลีบซากุระต่างโดน
ฝนชะร่วงโรย นางจึงเอ่ยกลอนราพันความในใจว่าดอกซากุระที่ร่วงหล่นนั้นสื่อถึงชีวิตมารดาของนาง ทาให้ทะอิระ โนะ มุเนะโมะ
รู้สึกประทับใจและเห็นใจนางขึ้นมา จึงอนุญาตให้นางเดินทางกลับไปหามารดาได้
การกล่าวถึงพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือ เจ้าแม่กวนอิม ในบทละครโนเรื่องนี้ สาเหตุหนึ่งมาจากจุดหมายปลายทาง
ของการเดินทางมาชมดอกไม้อยู่ที่วัดคิโยะมิสุ ซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นเกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์กวนอิม อย่างลึกซึ้ง กล่าวคือ
วัดคิโยะมิสุ เป็นสถานที่ที่ทีชื่อเสียงในฐานะดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร โดยมีบันทึกชื่อว่า “โสะกุกุนโฌะ
รุอิโจ) ”『続群書類従 』( ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาในการก่อตั้งวัดว่า เกิดจากพระธุดงค์นามว่า เคนฌิน )堅心นิมิต (เห็น
ชายชรานุ่งขาวห่มขาวมาบอกให้ตนเดินทางมุ่งหน้าไปทางเหนือ เมื่อท่านทาตามจึงได้พบกับพระชรานามว่า เกียวเอะโ“กะจิ”
)行叡居士 (และพระเกียวเอะโกะจิได้กล่าวกับพระเคนฌินว่าให้นาไม้ ศักดิ์สิทธิ์มงคลไปแกะสลักเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือ เพื่อเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกปักษ์สถานที่ เมื่อกล่าวจบร่างของพระชราผู้นั้นก็หายไป พระเคนฌินจึงรู้ได้ในทันทีว่าชายชราผู้นั้นแท้จริ ง
แล้วคือเจ้าแม่กวนอิมที่จาแลงกายมา ต่อมาเมื่อมีการสร้างอารามวัด จึงมีการประดิษฐานรูปสลักองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือไว้ใน
อุโบสถของวัดคิโยะมิสุ )音羽山清水寺, https://www.kiyomizudera.or.jp/history.php(
ในบทละครโนเรื่อง “ยุยะ” มีการกล่าวถึงพระนามโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรโดยตรง ในตอนที่ตัวละครยุยะเดินทางผ่าน จิโส
โด (地蔵堂)15และในตอนท้ายที่นางกล่าวขอบคุณพระเมตตาของพระองค์หลังจากได้รับอนุญาตจากทะอิระ โนะ มุเนะโมะริ ให้
กลับไปเยี่ยมมารดาได้ แม้การกล่าวถึงพระนามโดยตรงจะไม่ปรากฏบ่อยนักแต่ผู้ชมสามารถรับรูเ้ รื่องราวของพระโพธิสัตว์อวโลกิเต
ศวร ได้จากเรื่องราวของตัวละครเอก ที่กล่าวถึงมารดา ดังเช่นในบทบรรยายความในใจของตัวละครเอกตามลาดับ ดังนี้
シテ「…（略）さなきだに親子は一世の中なるに、同じ世にだに添ひ給はずは、孝行にも外れ給ふべ
し、ただ返す返すも命の内にいまひとたび、見参らせたくこそ候へとよ。…（略）」(小山弘志と佐藤
健一郎,

2012, p. 410)
ตัวละครเอก 「...(ย่อ) หากแม้ว่าชาติภพของบุพการีและบุตรมีเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียว16 ในชาตินี้หากไม่ได้อยู่กับ
มารดา ก็คงจะอกตัญญูเป็นแน่ ตัวข้าอยากขอเพียงในขณะที่ยังมีลมหายใจ ขอให้ได้กลับไปพบหน้าท่านสักครั้ง
เท่านั้น...(ย่อ)」
และ
シテ「観音も同座あり、闡提救世の、方便あらたに、たらちねを守り給へや。」
地謡「げにや守りの末すぐに、頼む命は白玉の、愛宕の寺もうち過ぎぬ、六道の辻とかや。」
シテ「げに恐ろしやこの道は、冥途に通ふなるものを、心細鳥辺山。」(小山弘志と佐藤健一郎,

2012,p. 413)
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เป็นบุตรชายคนที่ 3 ของ ทะอิระ โนะ คิโยะโมะริ (平清盛) และเป็นนักรบในช่วงปลายสมัยเฮอัน มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1147 – 1185
หมายถึง การเดินทางจากเกียวโตไปยังเมืองทางทิศตะวันออก โดยใช้เส้นทางที่เรียกว่า “โทกะอิโด” (東海道) ซึ่งจะผ่านหลายเมือง เช่น โทโตมิ (遠江
) ซุรุงะ(駿河) อิสุ (伊豆) คะสุซะ (上総) เป็นต้น
14 วัดคิโยะมิสุ หรือ วัดโอะโตะวะยะมะ คิโยะมิสุ (音羽山清水寺) เป็นเก่าแก่อายุราว 1,200 ปี สร้างขึ้นในสมัยนารา ปี ค.ศ. 778 ตั้งอยู่ในบริเวณกลาง
เขาโอะโตะวะ ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดเกียวโต
15 สถานที่หรือศาลทีพ
่ ระจิโซโบะสะท์ซุ (地蔵菩薩) หรือ พระกษิติครรภโพธิสัตว์สถิตอยู่ เป็นศาลขนาดเล็กคล้ายศาลเพียงตา เชื่อว่าเป็นพระที่คุ้มครอง
ผู้เดินทางและเด็ก
16 มาจากสานวนสุภาษิ ตที่ว่า “親子は一世、夫婦は二世、主従は三世” (บุ พ การีและบุ ตรหนึ่งภพชาติ สามีภ รรยาสองภพชาติ นายบ่ าวสามภพ
ชาติ) กล่าวคือ บุพการีและบุตรจะมีความสัมพันธ์เพียงแค่ภพชาติเดียวเท่านั้น ในขณะที่สามีภรรยาและนายบ่าวจะมีความสัมพันธ์ติดตามกัน ไปหลายภพ
ชาติ (故事ことわざ辞典, http://kotowaza-allguide.com/o/oyakowaisse.html)
13
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
ตัวละครเอก 「เจ้าแม่กวนอิมก็ประดิษฐาน ณ ที่แห่งนี้ด้วย กล่าวกันว่าท่านคอยช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์ที่มิอาจ
หลุดพ้น พุทธวิธีการชี้นาของท่านนั้นศักดิ์สิทธิ์แลเห็นผล ด้วยพลังอานุภาพนั้น โปรดช่วยคุ้มครอง รักษามารดาของ
ลูกด้วยเทอญ」
คอรัส「ขอได้โปรดเถิดให้พลังอานุภาพที่คุ้มครองสรรพสัตว์ของพระองค์ได้แผ่กระจายในบัดดล ชีวิตของมารดาที่
ฝากไว้ยังพระองค์ท่านนั้นก็ยาวนานถึงเมื่อใดก็สุดรู้ ผ่านวัดโอะตะกิ17 มาแล้ว ที่นี่ว่ากันว่าคือภพภูมิทั้งหก18ล่ะ
หรือ」
ตัวละครเอก 「ช่างน่ากลัวเหลือเกิน เส้นทางสายนีเ้ ชื่อมโยงกับเส้นทางทีเ่ หล่าวิญญาณหลงทางไม่สามารถไปเกิดได้
หรือเปล่านะ รูส้ ึกใจฝ่อขึ้นมา แถวนี้คือโทะริเบะยะมะ」
และ
地謡「馬留、ここより花車、おりいゐの衣播磨潟、飾磨の徒路清水の、仏の御前に、念誦して、母の
祈誓を申さん」)小山弘志と佐藤健一郎,

2012, p.414(
คอรัส 「พักม้าไว้ที่นี่ ข้าลงจากรถขบวนชมดอกไม้ตรงนี้แล้วเดินต่อไปจนถึงหน้าพระพุทธรูปวัดคิโยะมิสุ ข้าสวด
ภาวนาขอพรให้แก่มารดา」
จากบทข้างต้นที่กล่าวถึงความรู้สึกภายในใจของตัวละครยุยะ ที่ต้องการแสดงความกตัญญูต่อมารดาโดยการกลับไป
เยี่ยมดูใจครั้งสุดท้ายและการระลึกถึงมารดาตลอดการเดินทาง โดยภาวนาต่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ให้ช่วยเหลือมารดาของตน
นั้ น นั บ ได้ ว่ า เป็ น การเน้ น เรื่ อ งราวความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว ละครเอกกั บ มารดา และผสานความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ พระโพธิ สั ต ว์
อวโลกิเตศวร ไปในเนื้อหาด้วย กล่าวคือ ในเนื้อหาจากวรรณกรรมแหล่งที่มาเดิมอย่าง “เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ” กล่าวเพียงสั้นๆ
ว่ายุยะเป็นนางคณิกาอันเป็นที่รักของ ทะอิระ โนะ มุเนะโมะริ และนางนั้นมีความสามารถในด้านกลอน โดยนางเคยเอ่ยกลอนจน
ท าให้ ทะอิ ร ะ โนะ มุ เ นะโมะริ ใจอ่ อ นยอมอนุ ญ าตให้ น างกลั บ ไปเยี่ ย มมารดาที่ บ้ า นเกิ ด ( 日本古典文学摘集,
https://www.koten.net/heike/yaku/150/) ทั้งนี้ในบทละครโนได้มีการนาส่วนนี้มาขยายต่อ โดยเผยให้เห็นความในใจของตัว
ละครยุยะที่มีต่อมารดา เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตรมากขึ้น
ในสมัยที่บทละครโนได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากนั้นคือสมัยคะมะกุระ – มุโระมะชิ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศ
ญี่ปุ่นมีนิกายพุทธศาสนาใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย รวมทั้งพุทธศาสนายังแทรกซึมเข้าสู่ชนชั้นสามัญมากขึ้น ญี่ปุ่นนั้นรับแนวคิด
พุ ท ธศาสนามาจากจี นและเกาหลี (ยุ พ า คลั งสุ ว รรณ, 2547, น. 70 ) ซึ่ งสอดคล้ อ งกับ ช่ ว งเวลาที่ แนวคิ ดเรื่ องพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรได้เริ่มแพร่หลายในญี่ปุ่น คือตั้งแต่ปลายสมัยเฮอัน ( 平安時代)19 เป็นต้นมา โดยชาวญี่ปุ่นรับแนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์
กวนอิมเป็นดังพระมารดาของสรรพสัตว์มาพร้อมกับการรับพุทธศาสนาผ่านทางจีนและเกาหลีในช่ วงศตวรรษที่ 6-7 (Wajikan,
https://wajikan.com/note/kannonyurai/) จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ชาวญี่ ปุ่ น เองก็ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พระโพธิ สั ต ว์
อวโลกิเตศวร หรือ เจ้าแม่กวนอิม ตามแบบจีนเช่นเดียวกัน เห็นได้จากประติมากรรมพระประธานเจ้าแม่กวนอิมของวัดคิโยะมิสุเอง
ก็มีรูปร่างเป็นสตรีเช่นเดียวกับจีน 20 จึงทาให้เชื่อได้ว่านอกจากอิทธิพลด้านรูปลักษณ์แล้ว ยังรับแนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์จาก
จีนด้วย ตามที่ภัทรพร สิริกาญจนและคณะ (2546, น. 57) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ศีลของโพธิสัตว์เน้นในความเมตตากรุณาของพุทธ
เน้นเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ คือ บิดามารดา ครูอาจารย์และพระไตรรัตน์”
การน าจุ ด เด่ น เรื่ อ งแนวคิ ด ความกตั ญ ญู ม าสร้ า งเป็ น ปมในใจของตั ว ละครเอก และให้ ตั ว ละครเอกภาวนา
ต่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ที่เชื่อว่าเป็นผู้ สดับฟังทุกข์ภัย และคอยช่วยเหลือสรรพสัตว์ นับได้ว่าเป็นการนาเสนอแนวคิดและ
ส่งเสริมศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์ได้อย่างแยบคาย อีกทั้งความเชื่อที่ว่าเจ้าแม่กวนอิมพันมือนั้น เป็นปางซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
17愛宕の寺

ในบทละครโนมีการกากับเสียงอ่านว่า โอะตะกิ โนะ เทะระ ซึ่งสามารถออกเสียงได้หลายแบบ คือ อะดะโกะ อะตะโกะ และโอะดะกิ
อย่างไรก็ตามในที่นี้หมายถึงสถานที่เดียวกันคือ วัดโระกุโด จินโนะจิ (六道珍皇寺) ในจังหวัดเกียวโต
18 โระกุโด โนะ ท์ซุจิ (六道の辻) คือชื่อถนนทางสายหนึ่ง ในที่นี้เป็นเล่นคาพ้องเสียงกับคาว่า “โระกุโด” (六道) ซึ่งหมายถึง โลกภูมิ 6 ตามแนวคิดพุทธ
ศาสนาในญี่ปุ่น ได้แก่ สวรรค์ มนุษย์ นักรบ เดรัจฉาน เปรต นรก
19 ราวค.ศ. 794 - 1185
20 ในนิกายมหายาน ตามที่ระบุในสัทธรรมปุณฑริกสูตรนั้นกล่าวว่า “พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์สามารถแบ่งภาคเพื่อโปรดสรรพสัตว์มากมาย จึงมีทั้งปาง
บุรุษและสตรี ซึ่งชาวจีนนิยมบูชาพระโพธิสัตว์ปางสตรีที่เรียกว่า กวนอิมซี หรือ กวนอิม เดิมทีในอินเดียเชื่อว่าพระโพธิสัตว์เป็นบุรุ ษเพศ แต่เมื่อเข้าในจีน
ได้เกิดประติมากรรมรูปพระอวโลกิเตศวรที่เป็ นสตรี ซึ่งแสดงถึงความอ่อนโยนและความเมตตากรุณามากขึ้น และในยุคราชวงศ์หยวนมีตานานกล่าวถึง
องค์หญิงเมี่ยวซ่าน ซึ่งเป็นพระธิดาของราชาเมี่ยวจวงว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิม” (รอมแพง, 2557, น. 2-3)
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เอื้ออาทรเมตตาที่จะโปรดสัตว์ผู้อยู่ในห้วงทุกข์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ภาวนาให้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยและขอให้อายุยืนยาว
โดยความเชื่อนี้เริ่มแพร่หลายตั้งแต่สมัยเฮอันเป็นต้นมา ( 日本の仏研究会, 2018, p. 98 ) ซึ่งตรงกับการกาหนดให้ตัวละครเอก
มีความปรารถนาให้มารดาแคล้วคลาดปลอดภัย และปรารถนาให้ตนได้แสดงความกตัญญูในการเดินทางไปพบมารดา นามาซึ่งการ
ภาวนาอ้อนวอนต่อพระโพธิสัตว์ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ว่าในท้ายที่สุดด้วยพลานุภาพของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ตัวละครเอก
จึงสมปรารถนาในการได้กลับไปแสดงความกตัญญูอีกครั้ง ทุกอย่างจึงสอดคล้องล้วนเป็นเหตุเป็นผล เป็นการนาเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ได้อย่างมีเอกภาพ สอคล้องเชื่อมโยงกันตลอดเรื่อง
นอกจากนี้เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือยังมีความเกี่ยวข้องกับภพภูมิทั้งหก ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความเชื่อเกี่ยวพันกับวัด
วัดโอะตะกิ หรือ วัดโระกุโด จินโนะจิ (六道珍皇寺) ในจังหวัดเกียวโต ซึ่งเป็นทางผ่านไปยังวัดคิโยะมิสุ ดังปรากฏในบท “...)ย่อ(...
ผ่านวัดโอะตะกิมาแล้ว ที่นี่ว่ากันว่าคือภพภูมิทั้งหกล่ะหรือ”กล่าวคือเจ้าแม่กวนอิมปางพันมือเป็นอวตารร่างหนึ่ง จาก 33 ร่าง (三
21
十三観音) ตามบันทึกในบทที่ 25 ชื่อว่า “ฟุมงบง” ของสัทธรรมปุณฑริกสูตร (法華経普門品) และอวตารร่างพันมือนั้นเป็นร่าง
ที่ทาหน้าที่คอยช่วยเหลือในเปรตภูมิ ซึ่งผู้ที่กระทาผิด อันได้แก่ การเสวยสุขเพียงลาพังโดยไม่
แบ่งปันครอบครัวจะเกิดในภพภูมนิ ี้ (Japan Buddhism Association, https://true-buddhism.com/character/ kannon/)
ซึ่งหากพิจารณาเนื้อเรื่องทั้ งหมดจะเห็นได้ว่าสาเหตุที่ผู้ประพันธ์นาตัวละครยุยะใน “เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ ”
มาดัดแปลงเป็นบทละครโนนั้น เพราะเนื้อหาตามบทประพันธ์เดิมเอื้อให้ผู้ประพันธ์ขยายปมภายในใจเรื่องมารดาและสอดคล้อง
กับการกาหนดพฤติกรรมให้ตัวละครยุยะสวดภาวนาอ้อนวอนต่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และได้รับการช่วยเหลือจากผลของการ
สวดภาวนาในตอนท้าย (ได้รับอนุญาตจากทะอิระ โนะ มุเนะโมะริ ให้เดินทางกลับไปเยี่ยมมารดาได้) โดยมีการสอดแทรกแนวคิด
เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางพันมือที่วัดคิโยะมิสุ ในเรื่องการเสวยสุขเพียงลาพังไม่แบ่งปันเอื้อเฟื้อแก่ คนในครอบครัว
ต้องไปใช้กรรมในเปรตภูมิซึ่งเป็นภพภูมิที่พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางพันมือเป็นผู้ดูแลกล่าวคือตัวละครยุยะ ที่เข้ามาปรนนิบัติ
รับใช้ทะอิระ โนะ มุเนะโมะริ ในเมืองหลวง แม้มารดาส่งจดหมายมาตามหลายครั้งก็ไม่ได้เดินทางกลับไป อีกทั้งยังร่วมขบวน
เดินทางมาชมดอกไม้ จึงเปรียบเหมือนการเสวยสุขลาพัง เป็นนัยยะว่าตัวละครยุยะอาจเกิดความกลัวตามความเชื่อเรื่องเปรตภูมิ
จึงได้สวดภาวนาอ้อนวอนต่อเจ้าแม่กวนอิมพันมือ จึงอาจกล่าวได้ว่าการดัดแปลงเรื่องราวของยุยะจากบทประพันธ์เดินมาเป็น
บทละครโนนั้นเพื่อมุ่งหวังให้เกิดเอกภาพในเนื้อหาและง่ายต่อการนาเสนอภาพลักษณ์ด้านพลานุภาพพระเมตตาของพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร เพื่อก่อให้เกิดศรัทธาด้วยนั่นเอง
2) การนาเสนอด้วยการบรรยายฉากเส้นทางการเดินทางสู่วัดคิโยะมิสุและฉากวัดคิโยะมิสุ
บทละครโนเรื่อง “ยุยะ” นั้นได้ชื่อว่าเป็นบทละครโนที่ถ่ายทอดการบรรยายภาพเส้นทางการเดินทางที่งดงาม แต่
กลับขัดแย้งกับสภาพอารมณ์และจิตใจของตัวละคร ทาให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกบีบคั้นอารมณ์และเห็นใจในชะตากรรมของตัวละคร
จากภาพที่บรรยายเส้นทางการเดินทางไปชมดอกไม้ของขบวน ไทระ โนะ มุเนะโมะริ และ ยุยะ ที่บรรยายว่า
地謡「四条五条の橋の上、四条五条の橋の上、老若男女貴賎都鄙（あたりを見まわす）色めく花衣、
袖を連ねて行く末の、雲かと見えて八重一重、咲く九重の花盛り、名に負ふ春の景色かな、名に負ふ
春の景色かな。」
地謡「河原面を過ぎ行けば、急ぐ心の程もなく、車大路や六波羅の、地蔵堂よと伏し拝む」(小山弘志
と佐藤健一郎,

2012,p. 413)
คอรัส 「บนสะพานฌิโจ และโกะโจ, บนสะพานฌิโจ และโกะโจนั้น, ผู้คนทั้งหนุ่มสาวและคนเฒ่าคนแก่ )กวาดตา
มองไปโดยรอบ( ทั้งบุรุษและสตรี ทั้งที่เป็นชนชั้นสูงและชนชั้นต่า ทั้งผู้คนในเมืองและคนบ้านนอก ไม่ว่าใครก็ตาม
ต่างสวมใส่เครื่องแต่งกาย22ลวดลายดอกไม้สีสันสดใส เดินข้ามสะพานไปเป็นแถวยาวเรียงราย, เบื้องหน้าที่ราวกับ
เมฆขาวลอยนั้นคือดอกซากุระกลีบชั้นเดียว23และซากุระกลีบซ้อนแปดชั้น24 เห็นดอกไม้ผลิบานสะพรั่งในเมือง

21

พระสูตรที่สาคัญในพุทธศาสนามหายาน
เครื่องแต่งกายในที่นี้คือชุดโคะโระโมะ (衣) ลักษณะเป็นผ้าผืนยาวคล้ายจีวรของพระภิกษุ
23 ฮิโตะเอะ ซากุระ คือ ชนิดของดอกซากุระที่มีกลีบชั้นเดียว
24 ยะเอะ ซากุระ คือ ชนิดของดอกซากุระที่มีกลีบซ้อนหลายชั้น (8 ชั้น) รวมถึงเป็นการเปรียบเปรยความรุ่งเรืองของเมืองหลวงนาราในอดีต
22
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
หลวงราวกับดอกซากุระเก้าชั้น25สมกับชื่อเมืองแห่งดอกไม้ ช่างมีวิวทิวทัศน์ดอกไม้บานเหมาะสมกับชื่อ ช่าง
เหมาะสมกับวิวทิวทัศน์ฤดูใบไม้ผลิเหลือเกิน」
คอรัส 「เมื่อผ่านเส้นทางตามทิศกระแสน้าไหลผ่านไปสักพัก อาจจะเพราะจิตใจที่ร้อนรุม่ ไม่ทันไรก็มาถึงถนนเส้น
ใหญ่ เมื่อเห็นว่าที่นี่คือจิโซโด แห่งวัดโระกุฮะระ จึงได้ก้มตัวลงกราบ」
สถานที่ที่ปรากฏในเส้นทาง เช่น สะพานฌิโจ สะพานโกะโจ นั้นเป็นเส้นทางศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมในการเดินทางไป
สักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ที่วัดคิโยะมิสุมาตั้งแต่สมัยเฮอัน เพราะเดิมทีทุกวันที่ 18 ของเดือนจะมีการจัดงานวัด ทาให้
ชาวเมืองต่างพากันใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางไปสักการะ ( 森清範と田辺聖子, 2008, p. 93) เมื่อกล่าวถึงสะพานฌิโจ หรือ
สะพานโกะโจ ผู้คนในสมัยนั้นย่อมทราบกันดีว่าเป็นเส้นทางในการมุ่งหน้าไปสักการะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนั่นเอง นอกจากนี้
ยังปรากฏชื่อวัดโระกุฮะระ หรือ วัดโระกุฮะระมิท์ซุจิ (六波羅蜜寺) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 33 สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ามี พระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรประดิษฐานอยู่ในแถบภูมิภาคคินกิ ( 西国三十三所) ซึ่งคาว่า “โระกุ” (六) ในภาษาญี่ปุ่นหมายถึง เลข 6 ตามที่
นงเยาว์ ชาญณรงค์ (2542, น.307) ระบุไว้ว่าชาวพุทธมหายานเคารพนับถือศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์อย่างสูง ซึ่งพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรนั้นทรงมีปาง 6 ปาง แต่ละปางจะลงมาช่วยสรรพสัตว์ผู้ทุกข์ยากในโลกด้วยมหาเมตตากรุณา
ดังนั้นเลข 6 จึงอาจมีความหมายเกี่ยวพันกับพระโพธิสัตว์กวนอิมทั้ง 6 ปาง ที่เป็นดั่งตัวแทนปกปักษ์ดูแลในโลกภูมิทั้ง 6
อันได้แก่ สวรรค์ มนุษย์ นักรบ เดรัจฉาน เปรต นรก ซึ่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรกวนอิมปางพันกร คือผู้ที่คอยดูแลช่วยเหลือใน
เปรตภูมิ ที่ผู้กระทาผิดส่วนใหญ่มาจากความเห็นแก่ตัว เสวยสุขลาพังโดยละทิ้งครอบครัว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าตัวละครเอกยุยะอยู่ใน
กลุ่มนี้ ดังนั้นการที่ยุยะได้เดินทางมากับขบวนชมดอกไม้ของ ทะอิระ โนะ มุเนะโมะริ จึงเปรียบเสมือนการเสวยความสุขเพียงลาพัง
โดยละทิ้งมารดาที่ป่วยใกล้เข้าสู่วาระสุดท้ายไว้ที่บ้านเกิ ด ตัวละครเอกจึงได้เฝ้าภาวนาให้พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรได้รับรู้ถึงความ
ปรารถนาที่ต้องการกลับไปทาหน้าที่ของบุตร แสดงความกตัญญูในวาระสุดท้าย
และหากพิจารณาเส้นทางที่ตัวละครเอกยุยะได้เดินทางมานั้น จะพบว่ามีการกล่าวถึงสถานที่ที่ตัวละคร “พบเห็น”
อยู่หลายครั้ง เช่น การบรรยายฉากข้ามสะพานชิโจ และสะพานโกะโจเห็นความสวยงามของดอกซากุระที่บานอยู่ในเมืองหลวง
เบื้องหน้า เป็นต้น และสถานที่ที่ตัวละคร “ได้ยินเสียง” เช่น การบรรยายฉากว่าได้ยิน เสี ยงระฆังวัดเซะอิ ซุอิ จิ (วัดคิโยมิสุ )
ที่ ดั งกั งวาน เป็ น เสี ย งเดี ย วกั น กั บ เสี ย งระฆั งจากวั ด พระเชตวั น มหาวิ ห าร ( 清水寺の鐘 の声 、祇 園 精 舎 をあらはし) หรื อ
การได้ยินเสียงสายธารจากแม่น้าคะโม ( 川は音羽の山桜26) การบรรยายฉากที่ทาให้เห็นถึงการรับชมรับฟังนี้ สอดคล้องกับ
พระนามของพระอวโลกิเตศวรกวนอิม ในภาษาญี่ปุ่น คือคาว่า “観世音” (ย่อมาจากคาว่า “観世音菩薩” หมายถึง พระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร) หรือเรียกว่า “ 観 音 ” (เจ้าแม่กวนอิม) คาว่า “ 観 音 ” นั้นประกอบด้วยอักษรคันจิ 2 ตัว คือคาว่า “観” ซึ่งมี
ความหมายว่า “การมองเห็น หรือ ทรรศนะ” และคาว่า “音”ที่หมายถึง “เสียง” กล่าวคือพระนามของเจ้าแม่กวนอิมนั้น หมายถึง
พระผู้มองเห็นเหล่าสรรพสัตว์ที่อยู่ในห้วงแห่งทุกข์บนโลกใบนี้ ด้วยดวงตาแห่งความถูกต้อง และสดับฟังคาอ้อนวอนของเหล่า
ส ร ร พ สั ต ว์ ที่ ต ก ทุ ก ข์ ไ ด้ ย า ก เ ห ล่ า นั้ น เ พื่ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ ห้ พ้ น ทุ ก ข์ ( 仏像ドットコム・東洋仏所,
https://www.butsuzou.com/jiten/kannon.html) ดังนั้นตัวละครยุยะ ที่ เดินทางมาและพบเห็นความงดงามของธรรมชาติ
รวมทั้งได้ยินเสียงไพเราะต่างๆ แต่จิตใจกลับเต็มไปด้วยความทุกข์ จึงเป็นการชี้เป็นนัยว่าตัวละครจะได้รับการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์
ดังกล่าวด้วยพลานุภาพของพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวรในตอนท้าย เพราะตลอดเส้นทางที่ตัวละครเอกได้ผ่า นมา ล้วนอยู่ใ น
สายพระเนตรและทรงได้สดับฟังคาภาวนาของตัวละครเอกอยู่นั่นเอง
せいすいじ

かんぜおん

かんのん

かね

こえ

ぎをんしやうじゃ

かんぜおんぼさつ

かんのん

3) การนาเสนอด้วยแก่นเรื่องเกี่ยวกับความอนิจจัง

25

โคะโกะโนะเอะ หมายถึง ดอกซากุระทีม่ ีกลีบเดียวเมื่อรวมกับดอกซากุระที่มีกลีบแปดชั้น กล่าวคือบรรยายว่าเบื้องหน้านั้นมีดอกไม้หลากหลายชนิด
ผลิบาน รวมทั้งเป็นการเปรียบเปรยว่าเมืองหลวงในปัจจุบัน คือ เมืองเกียวโตนัน้ มีความรุ่งเรือง (มีเก้าชั้น) มากกว่าเมืองหลวงนาราในอดีตที่มีเพียงแปด
ชั้น
26 ในประโยคนี้มีการใช้คาพ้องเสียง คาว่า “โอะโตะวะ” ที่หมายถึงชื่อภูเขาโอะโตะวะ(音羽の山) และเสียง (音は)ในประโยคนี้ทั้งหมดจึงหมายถึง ได้
ยินเสียงสายธารจากแม่น้าคะโมะ และแลเห็นซากุระผลิบานบนเขาโอโตะวะ โดยมีการใช้คาพ้องเสียง
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าบทละครโนเรื่อง “ยุยะ” มีการอ้างอิงดัดแปลงเนื้อหามาจากวรรณกรรมเรื่อง “เฮะอิเกะ
โมะโนะงะตะริ” ซึ่งนอกจากเนื้อหาเกี่ยวกับตัวละครเอกแล้ว ในบทคุเซะ (クセ) ที่เป็นแก่นเรื่องนั้น มีอ้างอิงเนื้อหาในส่วนบทนา
จากวรรณกรรมเรื่องเดียวกันอีกด้วย ดังปรากฏในบทบรรยายความในใจของตัวละครเอก ดังนี้
地謡「清水寺の鐘の声、祇園精舎をあらはし、諸行無常の声やらん、地主権現の花の色、沙羅双樹の理
なり。生者必滅の世の習ひ、げに例あるよそほひ、仏ももとは捨てし世の、半ばは雲に上見えぬ
、鷲のお山の名えを残す、寺は桂の橋柱、立ち出でて峰の雲、花やあらぬ初桜の、祇園林下河原
。」) 小山弘志と佐藤健一郎,

2012,p. 41(6

คอรัส 「เสียงระฆังวัดเซะอิซุอิจิ ที่ดังกังวานนั้น)วัดคิโยมิสุ(เช่นเดียวกันกับเสียงระฆังจากวัดพระเชตวันมหาวิหาร
ราวกับกาลังส่งเสียงแสดงความอนิจจังไม่เที่ยงแท้ของสรรพสิ่ง สีของดอกไม้ในจิฌุกนเงน27ก็เป็นสีขาวไม่ต่าง
จ
า
ก
สีดอกสาละ เป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงสัจธรรมที่ว่าไม่มีอะไรจีรังยั่งยืน ทุกสิ่งย่อมมีวันเสื่อมสลาย เรื่องสิ่งมีชีวิต
ย่อมมีวันดับสูญนั้นได้เรียนรู้จากโลกนี้ มีตัวอย่างมากมายให้เห็นในโลก พระศากยมุนีเองตอนแรกพระองค์ได้
ทรงสละทางโลก ต่ อ มาจึ ง ได้ ต รั ส รู้ และเทศนาสั่ ง สอนธรรม ที่ เ ห็ น ที่ เ ข้ า ใจนั้ น เป็ น เพี ย งครึ่ ง เดี ย ว
ดังเมฆที่บดบังจึงเห็นเพียงส่วนยอดของเขาเรียวจุ เซ็น28 ซึ่งชื่อของเขานั้นยังคงหลงเหลือในเมืองนี้ที่วัดเคะอิ
เกียวจิ29 เมื่อออกมายืนมองจะเห็นเมฆบริเวณยอดเขา ไม่ใช่สิ อาจจะไม่ใช่เมฆ นั่นอาจจะเป็นดอกไม้ก็ได้
ดอกซากุระแรกในฤดูใบไม้ผลิ ที่ผลิบานบริเวณป่าแถวศาลเจ้ากิอน30 และฌิโมะกะวะระ31」
จากข้ อ ความข้ า งต้ น แสดงให้ เ ห็ น การกล่ า วเปรี ย บเที ย บวั ด คิ โ ยะมิ สุ กั บ วั ด พระเชตวั น มหาวิ ห าร มี ก าร
เปรียบเทียบเสียงระฆังของวัดทั้งสองและสีของดอกซากุระกับดอกสาละ ซึ่งล้วนแล้วแต่สื่อถึงความอนิจจัง ไม่เที่ยงแท้ของชีวิต
ผู้วิจัยเห็นสอดคล้องกับ สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์ (2561, น. 102-103) ทีไ่ ด้ให้ความเห็นไว้ว่าเสียงระฆังวัดคิโยมิสุที่ดังกังวานและสีของ
ดอกซากุระในศาลเจ้าจิฌุที่คล้ายกับดอกสาละเป็นอุปลักษณ์แสดงถึงแนวคิดเรื่องความอนิจจัง โดยมีการอ้างอิงมาจากบทนาของ
วรรณกรรม เรื่อง “เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ” ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งนี้ใน“เฮะอิเกะ โมะโนะงะตะริ” มีการกล่าวเปรียบความ
อนิจจังของมนุษย์ 4 ประการ คือ เสียงระฆัง สีของดอกสาละ ความฝันยามค่าคืนในฤดูใบไม้ผลิ และฝุ่นละอองยามต้องลม ซึ่ งการ
ตระหนั ก ในความอนิ จ จังท าให้ ตัว ละครยุ ยะเข้ า ใจถึ งความไม่แ น่ น อนของชี วิ ต จึ งต้ อ งการแสดงความกตั ญญู โดยข อร้ องกับ
ทะอิระ โนะ มุเนะโมะริ เพื่อกลับไปปรนนิบัติแม่ที่บ้ านเกิด ดังนั้นความอนิจจังในแก่ นเรื่อ งนี้ จึงเป็นส่ วนกระตุ้ นขั บเคลื่ อ น
ให้ตัวละครยุยะตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ จริยธรรมในเรื่องความกตัญญู
ตามที่ภัทรพร สิริกาญจนและคณะ (2546, น. 57) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ศีลของโพธิสัตว์เน้นในความเมตตากรุณา
ของพุทธ เน้นเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ คือ บิดามารดา ครูอาจารย์และพระไตรรัตน์ ” ดังนั้นการที่ตัวละครยุยะ
ตระหนักได้ถึงความไม่แน่นอนในชีวิต และต้องการกลับไปแสดงความกตัญญูต่อมารดา จึงแฝงแนวคิดที่เชื่อมโยงต่อพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรด้วยนั่นเอง
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาบทละครโนเรื่อง “ยุยะ” พบว่ามีกลวิธีการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หรือ
เจ้าแม่กวนอิม โดยการกล่าวถึงพระนามโดยตรงในเนื้อเรื่อง และกลวิธีอื่นๆ อีก 3 กลวิธี คือ การนาเสนอผ่านเรื่องราวของตัวละคร
เอก (ยุยะ) การนาเสนอด้วยการบรรยายฉากเส้นทางการเดินทางสู่วัดคิโยะมิสุและฉากวัดคิโยะมิสุ และการนาเสนอด้วยแก่นเรื่อง
เกี่ยวกับความอนิจจัง โดยในบทละครโนเรื่อง “ยุยะ” แฝงแนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ในเรื่องความกตัญญูเป็นสาคัญ
เห็นได้จากตัวละครยุยะภาวนาขอพรต่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเพื่อให้มารดาตนเองหายป่วย และได้กลับไปเยี่ยมมารดา
เพื่อแสดงความกตัญญู รวมถึงแก่นเรื่องที่นาเสนอความอนิจจั งอันนาไปสู่การตระหนักในการแสดงหน้าที่ของบุตรที่ดีต่อบุพากรี
จึงกล่าวได้ว่าบทละครโนเรื่องนี้ใช้กลวิธี การนาเสนอผ่านเรื่องราวของตัวละครเอก (ยุยะ) และกลวิธีการนาเสนอด้วยแก่นเรื่อง
27
28

จิฌุกนเงน (地主権現) หรือศาลเจ้าจิฌุ คือ สถานทีห่ รือศาลที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะ บูชาเทพที่สถิต ณ พื้นที่นั้น ซึ่งอยูภ่ ายในอาณาบริเวณวัด
เขาคิชฌกูฏ ในอินเดีย เรียกในภาษาญีป่ ุ่นว่า เรียวจุเซ็น (霊鷲山)

29 桂橋寺
30 祇園社
31

เป็นอีกชือ่ เรียกหนึ่งของศาลเจ้ายะซะกะ (八坂神社)
เป็นชื่อพื้นที่ที่เชื่อมต่อทอดยาวจากศาลเจ้ากิอนไปทางทิศใต้
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
เกี่ยวกับความอนิจจังเพื่อนาเสนอแนวคิดเรื่องความกตัญญูกตเวที อันเป็นหัวใจสาคัญประการหนึ่งในแนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์
ของพุทธศาสนามหายาน
เมื่อพิจารณาสภาพสังคมในสมัยคะมะกุระ – มุโระมะชิ พบว่าการที่บทละครโนเรื่องนี้เน้นนาเสนอเรื่องความกตัญญู
นั้น มีที่มาจากการเมืองและปกครอง ตามที่เพ็ญศรี กาญจโนมัย (2540, น. 67) ระบุว่า “ความกตัญญูและความจงรักภักดี
เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของค่านิยมญี่ปุ่นตัง้ แต่ครอบครัวขึ้นมา แต่ความซื่อสัตย์กตัญญูของลัทธิขงจื้อในญี่ปุ่นอยู่ในรูปความจงรักภักดี
ที่เหมาะสมสาหรับสังคมนักรบ เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม” ซึ่งในช่วงสมัยคะมะกุระ – มุโระมะชินั้นเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่น
มีการปกครองโดยนักรบ ซามุไร ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร มีนัยยะเพื่อแฝง
แนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการเมืองการปกครอง ณ ขณะนั้น อันได้แก่ความกตัญญูและความจงรักภักดี นั่นเอง
อีกประการหนึ่งที่สาคัญคือการกล่าวถึงพระนามของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรโดยตรง และกลวิธีการนาเสนอด้วย
การบรรยายภาพเส้นทางการเดินทางที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เช่น วัดโระกุฮะระมิท์ซุ ซึ่งเป็นหนึ่ง
ใน 33 สถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ามี พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประดิษฐานอยู่ สาเหตุที่บทละครโนมีการกล่าวถึงพระนามและ
บรรยายถึงสถานที่เหล่านี้ มาจากความต้องการเน้นให้ผู้ชมเกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ตามความเชื่อที่ว่า
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร คือผู้สดับฟังคาวิงวอนและการให้การช่วยเหลือเหล่าสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ ซึ่งสอดคล้องกับสัทธรรม
ปุณฑริกสูตร ที่ระบุว่าการบรรลุนิพพานของมนุษย์นั้นเกิดจากความช่วยเหลือ การชี้ทางของพระโพธิสัตว์ (ภัทรพร สิริกาญจนและ
คณะ, 2546, น. 47) อีกทั้งในบันทึก “ฟุมงบง” ของสัทธรรมปุณฑริกสูตรยังมีการกล่าวไว้ว่าผู้ใดที่นึกถึงพระเมตตาธรรม คุณความ
ดีของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระองค์จะเสด็จไปช่วยเหลือผู้นั้น จะเห็นได้ว่าแนวคิดเรื่องความศรัทธาต่อพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร สอดคล้องกับสภาพสังคมญี่ปุ่นในขณะนั้นที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ทาให้แนวคิดเรื่องพระโพธิสัตว์กลายเป็นที่พึ่ง
ทางจิตใจของประชาชน และได้รับความนิยมอย่างสูง อีกทั้งสังคมญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา เต็มไปด้วยความ
วุ่นวายการแก่งแย่งทางการเมือง รวมทั้งในกลุ่มศาสนาเอง ศาสนาพุทธในญี่ปุ่นมีนิกายใหม่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งนิกายเก่าที่มีมาแต่
เดิมและนิกายที่เกิดขึ้นใหม่ต่างแข่งขันกันเพื่อสร้างศรัทธาในหมู่ประชาชน (松井義和, 1991, p. 16) การกล่าวถึงพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร ในบทละครโนเรื่อง “ยุยะ” จึงอาจเป็นการหลีกเลี่ยงที่จะระบุแนวคิดนิกายทางพุทธศาสนาอย่างชัดแจ้ง แต่เน้น
การนาเสนอแนวคิดของพุทธศาสนามหายานในภาพรวมแทน เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากขึ้น
นอกจากนี้จากการศึกษาพบว่าบทละครโน เรื่อง “ยุยะ” เป็นบทละครโนที่ตัวละครเอกไม่ใช่วิญญาณ แต่กลับมีการ
นาเสนอพลานุภาพของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (การได้รับการช่วยเหลือให้พ้นทุกข์) เมื่อตัวละครเอกสวดภาวนาอ้อนวอน ก็ได้รบั
ผลสัมฤทธิ์ที่สมปรารถนา คือการได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับไปเยี่ยมมารดา ซึ่งการนาเสนอลักษณะดัง กล่าวนี้มักปรากฏในบท
ละครโนประเภทมุเก็นโน ที่ตัวละครเอกส่วนใหญ่เป็นวิญญาณ ไม่ใช่มนุษย์ การนาเสนอแนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าศรัทธาในการสวดภาวนาของมนุษย์ปุถุชนที่ยังคงมีชีวิตเป็นสิ่งสาคัญ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นหนทางในการ
ได้รับความช่วยเหลือให้พ้นทุกข์จากพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร บทละครโนเรื่องนี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือในการเผยแพร่ความเชือ่
ความศรัทธาต่อพุทธศาสนาในเรื่องการสวดภาวนาเป็นสาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของยอดสวรรค์ อิกูจิ (2561, น.92-94)
ที่ศึกษาภาพลักษณ์ของสมณะและความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของญี่ปุ่นในนิทานเรื่องเล่า “อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ” (『宇治
拾遺物語』) ซึ่ ง เป็ น วรรณกรรมในช่ ว งสมั ย เดี ย วกั น กั บ บทละครโน โดยกล่ า วว่ า “ความเชื่ อ ที่ ป รากฏในวรรณกรรม ‘อุ จิ ฌู อิ
โมะโนะงะตะริ’ เป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับพิธีกรรมในพระพุทธศาสนามหายาน ซึ่งสะท้อนออกมาในเชิงของวัฒนธรรม เช่น การสวด
มนต์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วย เพื่อหวังผลในชาติปัจจุบันและชาติหน้ามากกว่าความเชื่อที่เป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนาในลักษณะที่
เป็นสากล เช่น เรื่องกฎแห่งกรรม” จึงอาจกล่าวได้ว่าการนาเสนอแนวคิดเกี่ยวพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในบทละครโนเรือ่ ง “ยุยะ”
เป็นไปเพื่อให้เกิดความเชื่อและความศรัทธายิ่งต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งจากจานวนพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ต่างๆ บันทึกเกี่ยวกับ
เส้นทางการเดินทางมนัสการพระโพธิสัตว์ ที่มีจานวนมากมายทั่วประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยเฮอันเป็นต้นมา ทาให้ผู้วิจัยอนุมานได้ว่า
การสอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในวรรณกรรมต่างๆ รวมถึงบทละครโนเรื่อง “ยุยะ” มีส่วนอย่างยิ่งในการ
สร้างของผู้คนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
เอกสารอ้างอิง
ภาษาไทย
นงเยาว์ ชาญณรงค์. (2542). วัฒนธรรมและศาสนา (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานครฯ:สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
บุษบา จังพานิชย์กุล .(2554) .พระโพธิสัตว์กวนอิม. กรุงเทพมหานครฯ.บริษัทคอมม่าดีไซน์แอนด์พริ้นท์จากัด :
เพ็ญศรี กาญจโนมัย .(2540) .สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานครฯ.สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
ภัทรพร สิริกาญจนและคณะ .(2546) .ความรู้พื้นฐานทางศาสนา. กรุงเทพมหานครฯ.สานักพิมพ์ธรรมศาสตร์ :
265

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยอดสวรรค์ อิกูจิ. (2561). ภาพลักษณ์ของสมณะและความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในนิทานเรื่องเล่า อุจิฌูอิ โมะโนะงะตะริ .
วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ , ปีที่ 3 ฉบับที่ 8, 84-95.
ยุพา คลังสุวรรณ .(2547) .ญี่ปุ่นสร้างชาติด้วยความรักและภักดี ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของสังคมญี่ปุ่น . กรุงเทพมหา นครฯ :
.สานักพิมพ์มติชน
รอมแพง. (2557). เจ้าแม่กวนอิม: พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาและความสําเร็จ. กรุงเทพมหานครฯ: สานักพิมพ์
อมรินทร์
ธรรมะ.
สุนิศา ธรรมาวิวัฒน์ .อุปลักษณ์ความเป็นอนิจจังในบทละครโน .(2561) .วารสารเครือข่ายญี่ปุ่นศึกษา ฉบับพิเศษ , ปีที่ ฉบับที่ 8
3, .106-96
เสาวลักษณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล .(2533) .ฟูฌิกะเด็น .ทฤษฎีการละครญี่ปุ่นของเสะอะมิ – กรุงเทพมหานครฯสานักพิมพ์บารุงสาส์ :
.น
อรรถยา สุวรรณระดา .(2554) .ประวัติวรรณคดีญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานครฯ.สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย :
ภาษาญี่ปุ่น
石井倫子. (2009). 能・狂言の基礎知識. 東京: 横山印刷.
小山弘志と佐藤健一郎 .(2012) .謡曲集I. 東京 : 小学館.
日本の仏研究会. (2018). イラストでわかる 日本の仏さま. 東京: KADOKAWA.
松井義和 .(1991) .日本人の考え方・日本論への案内 . 東京 :国際交流基金日本語国際センター.
森製版と田辺聖子 .(2008) .古寺巡礼京都26 清水寺 . 京都 :大日本印刷.

เว็บไซต์
Association, Japan Buddism. (2017). 観音菩薩とは？. Retrieved 28 April, .2019 from仏教ウェブ入門講座 :
https://true-buddhism.com/character/kannon/
Wajikan.201) 8 .(日本の観音様の由来とは？. Retrieved 28 April, .2019 from和じかん.com:
https://wajikan.com/note/kannonyurai/
音羽山清水寺 .(2019) .清水寺の歴史. Retrieved 25 April, .2019 from音羽山清水寺 :
https://www.kiyomizudera.or.jp/history.php
木下章 .(2019) .熊野／湯谷. Retrieved 25 April, .2019 from The- Noh.com: http://www.thenoh.com/jp/plays/data/program_.016html
故事ことわざ辞典 .(2019) .親子は一世、夫婦は二世、主従は三世.Retrieved 28 April, .2019 from kotowazaallguide.com: http://kotowaza-allguide.com/o/oyakowaisse.html
西国三十三所札所会 .(2019) .西国三十三所巡礼とは. Retrieved 26 April, .2019 from西国三十三巡礼の旅 :
https://www.saikoku.33gr.jp
日本古典文学摘集) .2011 .(平家物語 巻第十六（一五〇）海道下. Retrieved 30 April, .2019 from日本古典文学摘集 :
https://www.koten.net/heike/yaku//150
仏像ドットコム・東洋仏所 .(2019) .観音菩薩. Retrieved28 March, .2019 from仏像ドットコム・東洋仏所 :
https://www.butsuzou.com/ jiten/kannon.html

266

เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13

เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนกับปฏิบัติการในชีวิตประจาวัน
พงษ์เทพ บุญกล้า32* สุรสม กฤณะจูฑะ และกนกวรรณ มะโนรมย์
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บทคัดย่อ
บทความวิจัยเชิงคุณภาพนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพลวัตเรื่องเล่าประมงพื้นบ้านในช่วงก่อนและหลังการสร้างเขื่อนปาก
มูล และศึกษาเรื่องเล่าประมงพื้นบ้านในฐานะปฏิบัติการในชีวิตประจาวัน ของชาวประมงบ้านหัวเห่ว อาเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทย โดยใช้ แนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจาวัน )The Practice of Everyday Life) ผลการศึกษาพบว่า
ชาวประมงพื้นบ้านปากมูนมีอัตลักษณ์ สานึกนิเวศวัฒนธรรม ตาแหน่งแห่งที่ และสานึกร่วมกันระหว่างคนสองฝั่งโขง ไทย)-ลาว (
เมื่อการสร้างเขื่อนปากมูลส่งผลกระทบต่อสิ่งดังกล่าว ชาวประมงพื้น บ้านปากมูนจึงผลิตซ้าเรื่องเล่า และเล่าในชีวิตประจาวันเพื่อ
การต่อรองและช่วงชิงความหมายกับนโยบายการพัฒ นา โดยแบ่งเรื่องเล่าเป็น (1 ประเภท ได้แก่ 4เรื่องเล่าโลกใต้น้าและ
ภูมิศาสตร์พื้นบ้าน 2 เรื่องเล่าผีและวีรบุรุษท้องถิ่น (3 อุปลักษณ์เรื่องเล่ากับเขื่อนปากมู ล และ (4เรื่องเล่านิเวศวัฒนธรรมและ (
สิทธิชุมชน
นอกจากนี้ยังพบว่า เรื่องเล่าของชาวประมงพื้นบ้านเป็นอุดมการณ์เชิงปฏิบัติการณ์ มิติ คือ หนึ่ง การ 3ไม่ยอมจานนต่อ
อานาจรัฐที่ไม่เป็นธรรม เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านเสมือนเป็นอาวุธของผู้อ่อนแอ ชาวประมงพื้นบ้านอุปลักษณ์เรื่องเล่ากับเขื่อนปาก
มูลและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ทรัพยากร สอง เรื่องเล่าแบบอารยะขัดขืนของชาวประมง เป็นการบอกเล่าอัตลักษณ์ ตาแหน่ง
แห่งที่ การไม่ถูกครอบงาจากอานาจรัฐ และการสร้างสานึกของความเป็นคนปากมูน สาม เรื่องเล่าเกี่ยวกับ สิทธิชุมชน โดยการ
พยายามเล่าเรื่องนิเวศวัฒนธรรม หรือผลิตซ้านิเวศวัฒนธรรม และตีความใหม่จากสถานการณ์ปัจจุบัน
คาสาคัญ : เรื่องเล่า ประมงพื้นบ้าน ปากมูน ปฏิบัติการในชีวิตประจาวัน พลวัต อัตลักษณ์

Narratives On Pak Mun Folk Fisheries And Practice Of Everyday Life
Phongthep Bunkla1* Surasom Krisnachuta and Kanokwan Manorom
1Mekong Regional Studies, Faculty of Liberal Art, Ubonratchatani University.
*E-mail : arkom.utopia2015@gmail.com

Abstract
This qualitative research aimed to study the dynamic of narrative on folk fisheries before and after the
Pak Mun dam construction and to study narrative on folk fisheries as a practice of everyday life among local
fishermen in Ban Huahew, Khong Chiam District, Ubonratchatani Province, Thailand. Theories of The Practice of
Everyday Life are implemented for data analysis in this research. The results revealed that fishermen of Pak
Mun have their own identity, ecological culture, long settlement and the shared consciousness between Thai
and Lao people from the two banks of the Mekong River. When the Pak Mun Dam construction had effect on
local fishermen identity, the fishermen are stated to construct the folk narratives in relation to their everyday
life for the negotiation and meaning reconstruction. The narratives were classified into 4 group namely folk
narratives of underwater world and local geography, ghosts and local heroes, the metaphors about Pak Mun
Dam, ecological culture and community rights.
32

สนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยโดยสภาการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แห่งประเทศแคนาดา ภายใต้โครงการวิจัยตามรอยความเปลี่ยนแปลง
ความรู้ ท้ อ งถิ่ น และพื้ น บ้ า นเพื่ อ ธรรมาภิ บ าลลุ่ ม น้ า (Tracking Change Local and Tradition Knowledge in Watershed Governance) และ
โครงการทุนวิจัยบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มหัวข้อ: พลวัตความรู้ประมงพื้นบ้าน: สู่การสร้างสรรค์ชุ มชนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน).
1 This study was sponsored by the Tracking Change Local and Traditional Knowledge in Watershed Governance and Thailand
Research Fund (TRF).
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In addition, the narratives of the local fishermen constitute the practice of ideology in three dimensions.
First, the fishermen did not surrender to the power of the unfair state. Their narratives are the weapon of
normal fishermen for constructing their own identity, ecological culture, and the shared consciousness. They
created metaphors for Pak Mun Dam and its impacts on resource areas. Second, their narratives also contain
civil disobedience of the local fishermen. They express their identity, long settlement and independence from
the state’s power and the shared consciousness among fishermen of Pak Mun. Third, the narratives encompass
community rights by telling the story of ecological culture or the reproduction of ecological culture and the
reinterpretations from the current situations.
Keywords : Narratives, Fisheries, Pak Mun, Practice Of Everyday Life, Dynamics, Identity
บทนา

บริเวณปากแม่น้ามูนได้รับการขนานนามว่าเป็น 33”เมืองหลวงของปลา“กล่าวคือ 34”ปากแม่น้ามูน“ หรือ ”ปากมูน“
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์ปลามากกว่า 265 ชนิดมีระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเกาะ แก่งหิน ดอน วัง เวิน ถ้า และ
ป่าบุ่งป่าทาม เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งวางไข่ของปลา ชุมชนบริเวณปากมูนประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเพื่อการยังชีพและ
สร้างรายได้ชาวบ้านมีวิถี ชีวิตและความเป็นอยู่ผูกพันกับแม่น้ามูน มีจิตวิญาณและองค์ประกอบสาคัญของความเป็นชาวประมง
พื้นบ้านที่พบเห็นได้ อาทิ การใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ องค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ
และความเข้าใจพฤติกรรมปลา การใช้ภูมิปัญญาที่ได้ รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษในการหาปลา การบอกเล่าเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
สายน้าจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งในชุมชน เป็นต้น การทาความเข้าใจจิตวิญญาณและองค์ประกอบเหล่านี้จะเป็นกุญแจสาคัญ
ที่ทาให้เข้าใจความเป็นพลวัตของชุมชนประมงพื้นบ้านปากมูน )ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ(2545 ,
บ้านหัวเห่ว ตาบลโขงเจียม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นชุมชนหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งชุมชน
อย่างยาวนาน ในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเนื่องจากภูมิศาสตร์บริเวณนี้เป็นที่สูงภูเขาไม่เหมาะกับ
การประกอบเกษตรกรรม ชาวบ้านสั่งสมองค์ความรู้ประมงพื้นบ้าน ภูมิปัญญา วัฒนธรรมจากบรรพบุรุษ และพึ่งพาทรัพยากร
แม่น้ามูนเป็นหลักอาณาบริเวณปากแม่น้ามูนบ้านหัวเห่วจึงเป็นพื้นที่หล่อเลี้ยงปากท้องที่สาคัญของชาวประมงพื้นบ้านตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน อีกทั้งปากแม่น้ามูนยังเป็นหลักประกันในการดารงชีพ ความมั่นคงทางอาหาร ระบบเศรษฐกิจชุมชน และการดารงอยู่
ของชุมชนประมงพื้นบ้าน ชาวประมงพื้นบ้านมีความผูกพันกับสายน้ามูนอย่างแนบแน่นร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องเล่าประมงพื้นบ้าน
ที่สะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง “คน” กับ “สายน้า” และ “สิ่งเหนือธรรมชาติ” ที่มีการถ่ายทอด บอกเล่าส่งต่อจากรุ่นหนึ่ง
สู่รุ่นหนึ่งในรูปแบบต่างๆ หลากหลาย ซึ่งการศึกษานี้สนใจศึกษาเรื่องเล่าเกี่ยวกับประมงพื้นบ้านปากมูนมีการถ่ายทอด ส่งต่อ และ
ตีความอย่างไร แล้วเรื่องเล่าเหล่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงก่อนและหลังการสร้างเขื่อนปากมูล และเรื่องเล่าประมง
พื้นบ้านในฐานะปฏิบัติการในชีวิตประจาวันที่เชื่อมโยงกับเขื่อนปากมูลอย่างไร
วิธีการวิจัย
การศึกษา “เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนกับปฏิบัติการในชีวิตประจาวัน ” เลือกใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
)Qualitative Research) ผู้ศึกษาวิจัยใช้แนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจาวัน )The Practice of Everyday Life) ของ De Certeau
(เดอ เซอร์ตู นักวิชาการชาวฝรั่งเศสที่เสนอแนวคิดโดยใช้ศัพท์ทางทหารในการอธิบาย ซึ่ง (De Certeau (1984) เสนอไว้ในหนังสือ
“The Practice of Everyday Life” ว่า “ปฏิบัติการในชีวิตประจาวัน” หากพิจารณาความสาคัญของกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
เช่น การอ่าน การพูด การทากับข้าว หรือการประกอบอาชีพ ฯลฯ จะเห็นความสาคัญของการบริโภคที่ผู้บริโภคไม่ใช่ผู้กระทา แต่มี
วิธีการ )Way of Operating) ที่มีความสัมพันธ์กับอานาจ ในขณะเดียวกันผู้ด้อยอานาจมีคุณลักษณะของการเป็น “ผู้กระทาการ”
(active agent) การดาเนินชีวิตประจาวันเป็นเรื่องของการแย่งชิงและต่อรองความสัมพันธ์เชิงอานาจ )power relations) ระหว่าง
33

แม่เฒ่าเจริญ กองสุก. อายุ 67 ปี. ชาวประมงพื้นบ้านหัวเห่ว ตาบลโขงเจียม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี.
ชินนาค, 2556,ในบทความ “มูน” ไม่ใช่ “มูล”: วาทกรรมต่อต้านรัฐของกลุ่มชาติพันธ์ไทย-ลาวที่ได้รับ ผลกระทบจากเขื่อนปากมูล ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการใช้คาว่า “มูน” และ“มูล”โดยมองว่าเป็นวาทกรรมที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนเล็กๆ กลุ่มหนึ่งในช่วงกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพือ่
คัดค้านเขื่อนปากมูลในการจัดงานธรรมชาติยาตราเพื่อน้ามูน ครั้งที่ 1 (2542) ชาวบ้านปากมูนมองคาว่า “มูน” มาจากคาว่า “มูนมัง” ซึ่งหมายถึง
“มรดก” แทนคาว่า “มูล” ที่รัฐให้ความหมายว่าเป็น “มูลคน มูลสัตว์”วาทกรรม “มูน” ถูกนาเสนอผ่านการ “เขียน” ในกาละเทศะต่างๆซึ่งในงาน
ศึกษาวิจัยนี้จะใช้คาเขียนว่า “ปากมูน”“แม่น้ามูน” และ “เขื่อนปากมูล”
34สมหมาย
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“ผู้กาหนด” กับ “ผู้ใช้” ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางเดียว แต่เป็นวงจรของอานาจที่หมุนเวียนอย่างไม่สิ้นสุดในชีวิตประจาวัน
เดอ เซอร์ตู อธิบายการต่อรองความสัมพันธ์เชิงอานาจในชีวิตประจาวันผ่านการใช้ศัพท์ทางทหารคือ “strategy” หรือ ยุทธศาสตร์
กับ “tactic” หรือ กลยุทธ์ โดยยุทธศาสตร์ หมายถึง การกระทาของอานาจรัฐเป็นตัวกาหนดจัดวางความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ
ผ่านตรรกะของการเมือง เศรษฐกิจ และวิทยาศาสตร์ )Boonprakarn, 2016 อ้างถึงใน คนึงนิจ พรมนัส, 2017)
ด้วยเหตุนี้ ปฏิบัติการในชีวิตประจาวันเกิดขึ้นจากหลายกลุ่ม ทาให้ปฏิบัติการในชีวิตประจาวันในฐานะ “กลยุทธ์” หรือ
“อาวุธของผู้อ่อนแอ” เพื่อต่อรองกับ “อานาจ” หรือ “ยุทธศาสตร์” ซึ่งเกิดขึ้นจากเบ้าหลอมของโครงสร้างทางอานาจ ทาให้เรื่อง
เล่า ตานาน นิทานประมงพื้นบ้านที่ถูกเล่ามีความหลากหลาย ซับซ้อน และมีความเชื่อมโยงกับ “อุดมการณ์” และถูกยกระดับขึ้น
เป็น “อุดมการณ์เชิงปฏิบัติการ” ที่ลื่นไหล ดังนั้นการวิเคราะห์ปฏิบัติการในชีวิตประจาวันซึ่งเกิดขึ้นจากการต่อสู้ของคนกลุ่มต่างๆ
ที่มีอุดมการณ์หรือความแตกต่าง เพื่อให้ตนเองเข้า ถึงสิทธิการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม
ต่อไป
ผลการวิจัย
การศึกษาพบว่าลุ่มแม่น้ามูนมีจุดกาเนิดจากแอ่งโคราชไหลผ่านดินแดนทุ่งกุลาร้องไห้และสบกับแม่น้าโขงในจังหวัด
อุบลราชธานีเรียกว่า “ปากมูน ” หรือ “ปากแม่น้ามูน ” พลวัตเรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนเริ่มต้นมาอย่างยาวนานก่อนยุค
ประวัติศาสตร์ ปรากฏร่องรายทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในสถานที่สาคัญแถบนี้ สะท้อนอัตลักษณ์ พหุวัฒนธรรม และความ
หลากหลายของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้จากอดีตถึงปัจจุบัน อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองการ
ปกครองที่บ่งบอกถึงลักษณะสังคม สานึก และสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เรื่อยมา ผู้ศึกษาแบ่งการอธิบาย
ประวัติศาสตร์ปากมูนออกเป็น 5 ยุค ได้แก่
1.1 ยุ ค ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ การตั้ ง ถิ่ น ฐานของผู้ ค นที่ อ าศั ย อยู่ บ ริ เ วณพื้ น ที่ ป ากแม่ น้ ามู น พบสถานที่ ส าคั ญ ทาง
ประวัติศาสตร์คืออุทยานแห่งชาติ “ผาแต้ม” สะท้อนวิถีชีวิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่พึงพาทรัพยากรป่าไม้และประมง
เพื่อการยังชีพตลอดมา และนัยยะความหมายมิติสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และพิธีกรรมของผู้คนในอดีต
1.2 ยุคการปกครองของนครรัฐโบราณสู่เขตแดนของรัฐชาติสมัยใหม่ ลุ่มแม่น้ามูนมีอาณาบริเวณเชื่อมโยงกับลุ่มน้าโขง
และพื้นที่ดินแดนแถบอีสานใต้อย่างยาวนาน ส่งผลให้ประวัติศาสตร์พื้นที่บริเวณนี้มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าผู้ปกครองของนครรัฐ
โบราณนาม “จิตรเสน”
1.3 ยุ ค การปกครองแบบมณฑลรั ฐ แสงเที ย น ) Mandala) พื้นที่ชายแดนซึ่งมีความห่างไกลจากการปกครองและ
ศูนย์กลางของอานาจเป็นผลให้สานึกของผู้คนซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองเจือจาง ผู้คนซึ่งอยู่ในบริบทปากแม่น้ามูนในอดีตเคยมีสานึก
เข้มข้นกับอานาจการเมืองการปกครองของมณฑลลาวกาวส่งผลให้ คนที่อยู่ในพื้นที่นี้มี) "อารยะขัดขืน" civil disobedience)35
ต่อต้านทางการเมืองของส่วนกลาง และถูกตราหน้าว่าเป็น “กบฏ” การรวมตัวของชาวประมงพื้นบ้านในนามสมัชชาคนจนยังคง
ผลิตซ้าเรื่องเล่าซึ่งแฝงเร้นด้วยสานึกอารยะขัดขืนโดยนิยามตนเองว่าเป็น “ลูกหลานของกบฏ”
1.4 ยุคการสร้างชุมชนประมง เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ามูนในอดีตสะท้อนความเป็น “ชุมชนจินตก
รรม” (Imagined Communities)36 อาณาบริเวณนี้เคยเป็นพื้นที่ของคนหาปลาที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ สามารถเข้าถึง
ทรัพยากรประมงเพื่อการยังชีพ ภายหลังก่อตั้งหมู่บ้านหัวเห่วงขึ้นโดยกลุ่มตระกูลที่เดินทางเข้ามาอาศัยพื้นที่ทรัพยากรผสมผสาน
ทางวัฒนธรรม )Acculturation) กลืนกลายทางวัฒนธรรม )Assimilation) และการแพร่กระจาย )Diffusion) ทั้งการเคลื่อนไหวใน
ชีวิตประจาวัน การปฏิบัติการตอบโต้ในมนฑลรัฐแสงเทียนเพื่อสร้างอัตลักษณ์ ตัวตน ตาแหน่งแห่งที่ในสังคมและการเรียกร้องสิทธิ
ในรูปแบบต่างๆ
35

ประภาส ปิ่นตบแต่ง (2554) มองว่า ปฏิบัติการอารยะขัดขืน คือ ภาคปฏิบัติการของผู้ที่มีแนวคิดที่จะขัดขืนไม่เชื่อฟังอานาจรัฐ โดยเป็นการแสดงออก
ว่าผู้กระทาการแข็งขืนต่ออานาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมด้วยวิธีการแบบผิดกฎหมาย สาหรับ “แนวคิดอารยะขัดขืน” คือ แนวความคิดของบุคคลหรือกลุ่มคนที่
ปฏิเสธจะเชื่อฟังหรือาตามอานาจรัฐ เมื่ออานาจหรือการใช้อานาจดังกล่าวได้ไปขัดกับมโนธรรมสานึกของเขาในการให้คุณค่ากับบางสิ่งที่ดารงอยู่ในสังคม
การเมือง อย่างเช่น การให้คุณค่าว่าสิ่งใดถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว ยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม โดยแนวคิดได้ก่อขึ้นในมโนสานึกของมนุษย์ผู้ มีเหตุผลที่ปรารถนา
จะเห็นสังคมการเมืองดาเนินไปในทิศทางที่ถูกที่ควรหรือถูกต้องดีงามตามอุดมคติทางการเมือง
36 ชัยพงษ์ สาเนียง. (2558) คนในชาติแม้จะเล็กหรือใหญ่ก็ไม่อาจรู้จักความสัมพันธ์กันทั้งหมด แม้จะไม่รู้จักสัมพันธ์กันมาก่อนก็ตาม แต่ละคนก็มีภาพ
จาของความเป็นชาติ (ชุมชน) ร่วมกัน ชาติจึงเป็นแก่นของแต่ละชาติ คนในชาติมีหลายสิ่งหลายอย่างมารวมกันและในเวลาเดียวกันก็กลืนหลายสิ่ งหลาย
อย่างรวมกัน ชาติในทานองนี้จึงเป็นชาติที่ถูกสร้างภายใต้ “จินตนการ” ของผู้คนในชาติที่มีการรับรู้ร่วมกัน ซึ่งในชีวิตอาจไม่เห็นเลยว่ารูปร่างของชาติ
จริงๆ เป็นอย่างไร บางคนไม่เคยไปชายแดนด้วยซ้าแต่ภาพของชาติถูกอธิบาย “สร้าง” ผ่านจินตนาการแผนที่ที่กาหนดว่าไหนคือเราไหนคือเขา ชาติจึงมี
ความหมายของการผนึกรวมคนในชาติและกีดกันคนกลุ่มอื่นโดยนัย
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.5 ยุคเขื่อนปากมูล หลังจากเขื่อนปากมูลสร้างขึ้นในปี พ .ศ.2534 ได้มีการประท้วงคัดค้านจากกลุ่มสมัชชาคนจน
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันยาวนานกว่าสองทศวรรษ เป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยและใน
บริบทโลก เนื่องจากการได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลกระทบจากการสร้างเขื่อนต่อชุมชนหลายชุมชน ด้านอาชีพ วิถีชีวิต รวมถึง
ระบบนิเวศของปลา แม่น้า และชุมชน ซึ่งการต่อสู้ของชาวบ้านต่อกรณีปัญหาผลกระทบจากโครงการเขื่อนปากมูลได้รับความสนใจ
จากสถาบันทางวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน และนักพัฒนาเอกชาทั้งในและนอกประเทศ รวมถึง “งานวิจัยไทบ้าน” โดยชาวบ้าน
เป็นนักวิจัยเพื่อเสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และวัฒนธรรม ของชุมชนบริเวณปากมูนและสภาพหลังการสร้างเขื่อน
นอกจากนั้น ผู้ศึกษาพบว่าพื้นที่อาณาบริเวณปากมูนมีเรื่องเล่าประมงพื้นบ้านจานวนมากซึ่งถูกเล่า ถ่ายทอด ส่งต่อ เพื่อ
สื่อสารภายในและภายนอกชุมชน โดยจัดเรื่องเล่าประมงพื้นบ้านออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทหนึ่ง เรื่องเล่าโลกใต้น้าและภูมิศาสตร์พื้นบ้าน ชาวประมงพื้นบ้านมีประสบการณ์และความทรงจาที่เชื่อมโยง
กับวิถีชีวิตประจาวัน เรื่องราวของโลกใต้น้าจึงถูกเล่าให้เห็นภาพของความอุดมสมบูรณ์บริเวณปากมูนในภาษาของชาวบ้าน เช่น
การเล่าเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดของเกาะแก่งหินเรื่องเล่าเมืองหลวงของปลา เรื่องเล่าของคนน้าหรือคนน้อยเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตใต้น้า และ
เรื่องเล่าถ้าพญานาค เป็นต้น
ประเภทที่สอง เรื่องเล่าผีและวีรบุรุษท้องถิ่น ชาวประมงพื้นบ้านมีเรื่องเล่าประมงพื้นบ้านที่มีความเกี่ยวข้องกับผี
สะท้อนความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการเขื่ อนปากมูล เช่น เรื่องเล่าผีเจ้าปู่เจ้าตา
เรื่องเล่าผีเจ้าสุริยะวงศ์ เรื่องเล่าเจ้าภูใหญ่ภูสูง เรื่องเล่าเกี่ยวกับผีถูกเล่าในมิติทางเพศสะท้อนนัยอานาจระหว่างความเป็นเพศชาย/
เพศหญิงได้แก่ เรื่องเล่าแม่ย่านาง เรื่องเล่าเจ้าปากมูน เรื่องเล่าเจ้าปากโดม และในขณะที่บางเรื่องเล่าถูกเล่าในฐานะวีรบุรุษ
ท้องถิ่นผู้ให้กาเนิดแม่น้ามูนและแม่น้าโขง คือ เรื่องเล่าพ่อใหญ่พึ้ม
ประเภทที่สาม อุปลักษณ์เรื่องเล่ากับเขื่อนปากมูล เป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าและตีความหมายเชื่อมโยงกับนโยบายการ
พัฒนาเขื่อนปากมูน ชาวบ้านสามารถปรับใช้เรื่องเล่ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยชาวประมงพื้นบ้านไม่ได้พูดเรื่องพลังงานแต่
เล่าเปรียบเทียบให้เห็นว่า “เขื่อนคือสิ่งชั่วร้าย” ผ่านเรื่องเล่าสินไซกับงูซวง เรื่ องเล่าการต่อสู้ของพญาจระเข้เพื่อท้าปะลองวิชา
ความรู้ ปรากฏการณ์พญานาค และเรื่องเล่าผ่านบทกลอนหมอลา
ประเภทที่สี่ เรื่องเล่านิเวศวัฒนธรรมและสิทธิชุมชน งานบุญประเพณีจานวนหนึ่งเกิดขึ้นภายใต้เงือนไขของชุม ชน
ในการควบคุมและการจัดการทรัพยากร กระทั่งภายหลังเริ่มมีการหยิบยกเรื่องเล่าประมงพื้นบ้านมาใช้ในขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่ง เช่น เรื่องเล่าพรานปลาบึก เรื่องเล่าปลาไหว้พระธาตุ และเรื่องเล่าบุญเนา/
สืบชะตาแม่น้า เป็นต้น
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
นโยบายการพัฒนาขนาดใหญ่ซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐบาลซึ่งนาไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์
ภูมินิเวศ และกระทบต่อการดารงชีวิตประจาวันของชาวประมงพื้นบ้าน ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบรวมตัว
เคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบต่ อผลที่เกิดขึ้นและเรียกร้องสิทธิชุมชน โดยใช้เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านเป็น
“กลยุทธ์” หรือ “อาวุธของผู้อ่อนแอ” ในการต่อรองและช่วงชิงความหมายกับ “ยุทธศาสตร์” หรือ “โครงสร้างทางอานาจ”
มีความแตกต่างหลากหลาย ดังนี้
- การสร้ า งอุ ด มการณ์ ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ประวั ติ ศ าสตร์ เรื่ อ งเล่ า ประมงพื้ น บ้ า นถู ก ใช้ ใ นการสร้ า งอุ ด มการณ์ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาของเรื่องเล่าถูกอธิบายสัมพันธ์กับความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ มีการส่งต่อองค์ความรู้เหล่าในนั้นในรูปมุขปาฐะและชาวประมงพื้นบ้านมีสานึกอิสระ ไม่
สยบยอมต่อการรวมศูนย์อานาจที่นาไปสู่การเอาเปรียบเรื่องเล่าประมงพื้นบ้านจึงถูกผลิตซ้าเพื่อสร้างอุดมการณ์ใน
การต่อสู้ของชาวบ้านอย่างมีเป้าหมาย หลากหลาย ลุ่มลึก และซับซ้อน ผ่านอารมณ์ ความรู้สึกของคนตัวเล็กตัวน้อย
ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนา เช่น การเล่าเรื่ องสินไซกับงูซวง การต่อสู้ของพญาจระเข้ และหมอลา
กลอน
- การตอบโต้สถานการณ์ หลังจากนโยบายการสร้างเขื่อนปากมูลเกิดขึ้นชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถหาปลาได้
เหมือนแต่เก่า เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านถูกผลิตซ้าเพื่อการตอบโต้สถานการณ์เขื่อนปากมูล และสร้างสานึกความเป็น
ชาวประมงในพื้นที่ปากมูนที่ได้รับผลกระทบเดียวกัน อีกทั้งใช้ยืนยันให้เห็นภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคน
พื้นถิ่นที่อาศัยทรัพยากรไร้อานาจจัดการ เนื่องจากอิทธิพลของความสัมพันธ์เชิงอานาจของหน่วยงานภาครั ฐ
ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านเข้าไม่ถึง เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านจึงเป็นเครื่ องมือยืนยันให้เห็นว่าชาวประมงพื้นบ้านได้รับ
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-

-

ความเดือดร้อนจากนโยบายของรัฐ เช่น เรื่องปลาเดินทางไปไหว้ธาตุกับการเปิด/ปิดประตูเขื่อนปากมูล การเล่า
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอานาจของผี
การสร้างสานึกนิเวศท้องถิ่น ชาวประมงพื้นบ้านมีโลกทัศน์เกี่ยวกับพื้นที่ปากแม่น้ามูนที่เชื่อมโยงกับลุ่มน้าโขง
เรื่องราวตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงปัจจุบัน ยังคงถูกบอกเล่า ถ่ายทอด ส่งต่อโดยมีเป้าหมายในการสร้างสานึก
ร่วมอย่างเข้มข้นภายในชุมชน หรืออาจเรียกว่า “สานึกนิเวศท้องถิ่น” เช่น เรื่องราวของพ่อใหญ่/ปู่พึ้ม
องค์ความรู้พื้นถิ่นกับการตอบโต้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์ โลกทัศน์ของชาวประมงพื้นบ้านซึ่งมองว่า “แม่น้ามี
ชีวิต” เมื่อแม่น้าจะถูกฆ่าการต่อสู้ของชาวประมงพื้นบ้านจึงเกิดขึ้น ซึ่งยืดเยื้อยาวนานเป็น “มหากาพย์การต่อสู้”
ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐกลับมองว่า “แม่น้าคือวัตถุ” ต้องเข้าไปจัดการ มีการช่วงชิงนิยมความหมายของปลาบึก
ผ่านเรื่องเล่าประมงพื้นบ้าน อีกทั้งเรื่องเล่ายังสะท้อนให้เห็นว่าการสร้างบันไดปลาโจนไม่สามารถทาให้ปลาเดินทาง
ได้ ในขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านใช้เรื่องเล่าในการต่อรองและช่วงชิงความหมายกับนโยบายการพัฒนามาตลอดช่ วง
ของรัฐบาลหลายสมัยผ่านพิธีกรรม เช่น การเล่าเกี่ยวกับปลาบึกในลาน้ามูนไม่ใช่ปลาธรรมชาติ

เรื่องเล่าเกิดขึ้นจากการบอกเล่า ถ่ายทอด ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งในรูปมุขปาฐะ หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
โบราณคดี ทั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร การบอกเล่าเรื่องราวของชาวประมงพื้นบ้านปากมูนไม่ใช่เพียงการ
อธิบายในมุมคติชนที่สะท้อนภาพของ “อุดมการณ์” แต่การเล่าเรื่องประมงพื้นบ้านปากมูนแฝงเร้นความหมายแบบ “อุดมการณ์
เชิงปฏิบัติการ” ที่ไม่ยอมจานนต่อโครงสร้างอานาจ หรือตกอยู่ภายใต้อานาจของรัฐที่ไม่เป็นธรรม คือ
1. ภูมิศาสตร์และภูมินิเวศในเรื่องเล่าประมงพื้นบ้าน สะท้อนภูมิศาสตร์และภูมินิเวศใต้น้าแล้วยังปรากฏเรื่องเล่าที่
อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ ท รั พ ยากรผื่ น ดิ น และผื่ น ป่ า ซึ่ ง มี สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องปกป้ อ งรั ก ษา ได้ แ ก่ เรื่ อ งเล่ า เกี่ ย วกั บ
“แม่ย่านาง” ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ชาวประมงพื้นบ้านนามาขุดเจาะเป็นเรือประมง หรือ
เรื่องเล่าผีผู้ชาย คือ “ผีเจ้าปู่เจ้าตา” “ผีเจ้าสุริยวงศ์” “ผีเจ้าภูใหญ่ภูสูง” ที่มีอานาจการปกครอง ปกป้อง ดูแลรักษา
ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชาวประมง แล้วพื้นที่ ทรัพยากร รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ชาวบ้านเกิด
อุบัติเหตุต่างๆ อีกทั้งอานาจของผีผู้หญิง คือ “ผีเจ้าปากโดม” และ “เจ้าปากมูน” ที่มีอานาจในการคุ้มครองพื้นที่
อาณาบริเวณปากแม่น้ามูนและปากแม่น้าโดม ชาวประมงและชาวบ้านที่ใช้ทรัพยากรบริเวณนี้จะต้องให้ความเคารพ
ย าเกรงต่ อ อ านาจของผี เ หล่ า นั้ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานศึ ก ษา “ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ แม่ ย่ า นางเรื อ และการสร้าง
ความหมายเกี่ยวกับแม่ย่านางเรือของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา” (ชญานี ประกอบชาติ และคณะ, 2552) ที่
วิเคราะห์เกี่ยวกับผีและความสัมพันธ์เชิงอานาจเรื่องเพศ (Gender) และการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
ชาวประมงเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic interactionism) ที่เป็นผลผลิตทางสังคม (Social product) เกิดขึ้นจาก
ความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
2. อาวุธของชาวประมง ชาวประมงพื้นบ้านใช้เรื่องเล่าในการต่อรองและช่วงชิงความหมายกั บเขื่อนปากมูนผ่านการ
เล่ า เรื่ อ ง ตี ค วาม ผลิ ต ซ้ าเรื่ อ งเล่ า เพื่ อ แสดงอั ต ลั ก ษณ์ ตั ว ตน ต าแหน่ งแห่ ง ที่ เรื่ อ งเล่ า ประมงพื้ น บ้ า นถู ก ใช้
อย่างมีเป้าหมาย กล่าวคือชาวประมงพื้นบ้านเล่าเรื่องเกี่ยวกับ “พญานาค” ขึ้นมาดึงขาผู้ที่มีอานาจหรือตาแหน่ง
ในโครงสร้างอานาจของรัฐ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เสนอต่อชาวประมงพื้นบ้านในการบริหารจัดการ
เขื่ อ นปากมูน ตามที่ ชาวบ้ านต้อ งการ สะท้ อ นภาพของการบริหารจัดการที่ไม่ โปร่งใสและไม่เป็ นธรรมาภิบาล
ของรัฐบาลหลายยุคสมัย ชาวบ้านจึงคาดหวังให้พญานาคขึ้นไปดึงขากลุ่มคนเหล่านั้นลงจากตาแหน่ง หรือเรื่องเล่า
“สิ น ไซกั บ งู ซ วง” เป็ น ภาพสะท้ อ นการพั ฒ นาที่ เ ป็ น ผลกระทบต่ อ คนในพื้ น ที่ ใ นขณะที่ “อา” ของสิ น ไซ
ถูกเปรียบเทียบกับ “พลังงาน” ที่ได้จากการสร้างเขื่อนปากมูลแต่เป็นผลประโยชน์ที่คนเมืองและระบบอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ในเมืองได้รับ แต่กลับทิ้งผลกระทบไว้ให้ชาวบ้าน ขณะที่ “งูซวง” เปรียบเสมือนสิ่งชั่วร้ายที่นอนขวางกั้น
การเดินทางของแม่น้า ซึ่งหมายถึง “เขื่อนปากมูน” ที่ปิดกั้นการไหลของน้า “สินไซ” จึงเป็นชาวประมงพื้นบ้าน
จึงต้องลึกขึ้นรวมตัวกันเพื่อสับงูซวงให้ขาดออกและเปิดให้แม่น้าไหลอย่างอิสระ รวมถึงเรื่องเล่า “พญาจระเข้”
ที่ต่อสู้กันในพื้นที่ปากมูน สะท้อนภาพของการรวมตัวเพื่อเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้าง
เขื่ อ นปากมู นที่ ต้ องสร้ างองค์ ความรู้ผ่าน “งานวิ จั ย ไทบ้ าน” ที่ ยื น ยั น ภาพของวิ ถี ชีวิต ความมั่ น คงทางอาหาร
ความหลาหลายของระบบนิเวศและทรัพยากร นิเวศวัฒนธรรม ฯลฯ ของชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อต่อสู้กับ “งานวิจัย
ของรัฐ” ที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานและการพัฒนาประเทศ เป็นต้น
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3. เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนเชิงคติชนสร้างสรรค์ คติชนวิทยามีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการทาความเข้าใจ
ลักษณะพลวัตของชีวิตและชุมชนในโลกาภิวัตน์ จิตวิญญาณของคติชนวิทยานั้นอยู่ที่ความสามารถในการสื่อสะท้อน
รากแก้วที่เชื่อว่าเป็นแกนของความทรงจาและประสบการณ์ของมนุษย์ ซึ่ งตกผลึกอยู่ในตานาน นิทาน เรื่องเล่า
เพลงพื้นบ้าน การละเล่น รวมทั้งรูปแบบต่างๆ ของประเพณีนิยมประจาถิ่นในแง่ นี้เรียกว่ า “เรื่องเล่าตัวตน”
(narrative of the self) เพื่อแสดงให้เห็นว่าตัวเราคือใคร (พัฒนา กิตอาสา, 2552) ทุกวันนี้วัฒนธรรมโดยเฉพาะคติ
ชนมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่เป็นความเปลี่ยนแปลงตามปกติธรรมดาของวัฒนธรรม แต่เป็นความ
เปลี่ยนแปลงอันมีปัจจัยทางสังคมเป็นตัวเร่งและเป็นตัวกาหนด ทาให้เกิดการสร้างสรรค์คติชนในรูปแบบและเนื้อหา
ใหม่ๆ หลายลักษณะหรือเรียกว่า “คติชนสร้างสรรค์” (ศิราพร ณ ถลาง, 2013)
นอกจากนี้ งานเขียนเรื่อง “วิถีท้องถิ่น กฎร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชนในอินโดนีเซีย ” )นุศจี ทวีวงศ์, (2551
เสนอ ความเชื่อประมงพื้นบ้านในประเทศอินโดนีเซียได้รับการยอมรับจากรัฐ โดยรัฐเล็งเห็นความสาคัญในการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
วัฒนธรรม และความเชื่อของชาวบ้านในการจัดการทรัพยากร ใช้ระบบดั้งเดิมเพื่อสร้างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่คานึงถึงวิถี
ชุมชนและการประมงของชาวบ้านอย่างยั่งยืน ในขณะที่เรื่องเล่าประมงพื้นบ้านปากมูนเป็นสิ่งที่มีควา มสาคัญอย่างยิ่งในการ
จัดระเบียบสังคม การสร้างกฎเกณฑ์ในชุมชน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ชาวประมงพื้นบ้านมองเรื่องเล่า
เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิต ในขณะที่รัฐมองทรัพยากรเป็นวัตถุที่ต้องจัดการ โลกทัศน์ของรัฐกับชาวบ้านที่แตกต่าง
เป็นผลให้ความร่วมมือกันในการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นยาก ในขณะที่งานวิจัยไทบ้านปากมูน
“แม่มูล การกลับมาของคนหาปลา :” )ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ , (2444พยายามชูให้เห็นภาพของวิกฤติทางวิชาการที่ความจริง
ถูกผูกขาดและการละเลย “ความรู้ท้องถิ่น”
อีกทั้ง การศึกษา “ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวประมงพื้นบ้านที่มีต่อทวดหัวเขาแดง ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร
จังหวัดสงขลา” )สุทธิพงศ์ อยู่ดวง, (2558สะท้อนภาพของวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องและผูกพันอยู่กับความเชื่อ พิธีกรรมที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ ประวัติศาสตร์เรื่องเล่า มีรายละเอียดแตกต่างกันตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่แปรเปลี่ยน แต่ชาวประมงพื้นบ้านมีนัย
ในลักษณะเดียวกัน คือ การปกป้องจากอันตราย การให้โชคลาภ ให้ความคุ้มครองจากพายุฝน ลมทะเล รวมถึงการขอให้บรรเทา
จากโรคภัยไข้เจ็บ ชาวบ้านจะบูชาทวดหัวเขาแดงด้วยเครื่องเซ่นไหว้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของชาวประมงพื้นบ้านปากมูน
ที่มีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังเหนือธรรมชาติ พิธีกรรมและงานบุญประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแม่น้า ประวัติศาสตร์ชุมชน
ที่ ส ะท้ อ นผ่านเรื่องเล่า และมี รายละเอี ยดแตกต่า งตามเพศ อายุ ประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สึก รวมถึ งการเซ่นไหว้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน
กิตติกรรมประกาศ
บทความวิจัยนี้ได้สาเร็จด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยเหลือให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นในการศึกษาเป็น
อย่างดีตลอดระยะเวลาที่ทาการศึกษา ขอขอบพระคุณ รศดร..กนกวรรณ มะโนรมย์ และ ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้คาแนะนาในการศึกษาตลอดระยะเวลาในการศึกษา
.ขอบพระคุณ ผศดรจักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . ในการบรรยายพิเศษ “สังคมวิทยา
ความรู้ ความรู้พื้นถิ่นในบริบทสังคมสมัยใหม่ และวิธีวิทยา” และ ศอานันท์ กาญจนพันธุ์.เกียรติคุณ ดร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการบรรยายพิเศษ "วิธีวิทยา และการวิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม "พร้อมให้ข้อเสนอแนะข้อมูลภาคสนามวิทยานิพนธ์และร่วม
เดินทางลงพื้นที่ศึกษาวิจัย และ ดร จันทิมา อังคพณิชกิจ.คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเสนอแนะต่อข้อมูล
ภาคสนามวิ ท ยานิพ นธ์ และคณะนัก ศึ ก ษานานาชาติจ าก International WaterCenter, Griffith Universuty ที่ ร่ ว มเดิ น ทาง
ลงพื้นที่ศึกษาวิจัย
ขอบคุณ สภาการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แห่งประเทศแคนาดา ภายใต้โครงการวิจัยตามรอยความ
เปลี่ ย นแปลงความรู้ ท้ อ งถิ่ น และพื้ น บ้ า นเพื่ อ ธรรมาภิ บ าลลุ่ ม น้ า )Tracking Change Local and Tradition Knowledge in
Watershed Governance) สนับสนุนทุนการศึกษาและวิจัย และโครงการทุนวิจัยบัณฑิต สกวด้านม .นุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มหัวข้อ สู่การสร้างสรรค์ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน :พลวัตความรู้ประมงพื้นบ้าน : สนับสนุนทุนลงพื้นที่วิจัยภาคสนาม และ
ขอขอบคุณคณะอาจารย์ในสาขาภูมิภาคลุ่มน้าโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่อนุเคราะห์ประสานให้
เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา และขอขอบคุณชาวประมงพื้นบ้านผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลในการศึกษา
เอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง
คนึงนิจ พรมนัส .(2017) .การต่อรอง ปฏิบัติการในชีวิตประจาวัน และอานาจในตลาดชายแดน ไทยกัมพูชา กรณีศึกษา272
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แรงงานเข็นรถรับจ้างขนสินค้าชาวกัมพูชา ตลาดโรงเกลือ อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. วารสารสังคมลุม่ น้าโขง.
(3)3,174-151 .
ชญานี ประกอบชาติ และคณะ .(2552) .พิธีกรรมการบูชาแม่ย่านางเรือในกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ตาบลน้าปราน อาเภอ
ปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ .สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ชัยพงษ์ สาเนียง. )2558(. ชุมชนจินตกรรมสิ่งประกอบสร้างของความเป็นชาติ : ความชิดเชื้อทางวัฒนธรรม/. มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ปริทัศน์. 3)1(, 137-155.
ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ. )2552(. กลยุทธ์ปฏิบัติการในชีวิตประจาวันของแรงงานข้ามชาติจากชายแดนกัมพูชา-ลาว
ที่ทางานในประเทศไทย ภายใต้กระแสการพัฒนาอนุภาคลุม่ น้าโขง. วารสารสังคมลุ่มน้าโขง. 5)2(, 23-44.
ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ2) .(บรรณาธิการ) 444)”แม่มูน การกลับมาของคนหาปลา”.(1(. เครือข่ายแม่น้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศไทย.
นุศจี ทวีวงศ์“ .(2551) .(บรรณาธิการ) ทรัพยากรและชุมชน บทบาทหญิงชายในชุมชนประมงใน วิถีท้องถิ่น ” กฎร่วมในการ
จัดการทรัพยากรของชุมชนในอินโดนีเซียกรุงเทพฯ .: มูลนิธเิ พื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. น.16-30.
ประภาส ปิ่นตบแต่ง.) 2554(. ปฏิบัติการอารยะขัดขืน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 5)3(, 153-166.
ศิราพร ณ ถลาง) .2013). “คติชนสร้างสรรค์”: บทปริทัศน์บริบททางสังคมและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง .วารสารอักษรศาสตร์ .
42)1(, 1-74.
สุทธิพงศ์ อยู่ดวง. )2558 .(ความเชื่อและพิธีกรรมของชาวประมงพื้นบ้านที่มีต่อทวดหัวเขาแดง ตาบลหัวเขา
อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา. สักทอง : วารสารมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มทมส).(. 23)2(, 28-37.
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์การทาเทียนพรรษาโบราณ
ของคุ้มวัดสิริสารคุณ อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ผลการศึกษาพบว่า
วัดสิริสารคุณก่อตั้งเมื่อพ2482.ศ. ทุนวัฒนธรรมของคุ้มวัดสิริสารคุณเกิดจาก ความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ บรรทัดฐาน ค่านิยม
ที่ถูกปลูกฝังจากบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ ถึงลูกหลาน จนเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เรียกว่าประเพณีฮีตสิบสอง จากความเชื่อ
ความศรัทธาเกี่ยวกับพุทธศาสนาสะท้อนออกมาเป็นทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมคือ การทาเทียนพรรษา
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Cultural Capital and Local Wisdom for The Cultural Community Conservation : The Case
study of The Traditional Candle Making of Det Udom District,
Ubonratchathani Province
Hemawan Hemanaga1* and Apinan Songkro1
Social Development Program Faculty of Liberal Arts, Ubonratchathani University
Lecturer, History Program Faculty of Liberal Arts, Ubonratchathani University
*E-mail : hhemawan@gmail.com
1Lecturer,

Abstract
This study aimed to reveal the utilization of the cultural capital and the local wisdom for traditional
candle making at Wat Sirisarakhun, Det Udom District, Ubonratchatani Province. In-depth interview was
conducted. The sample were the key informants. The results found that Wat Sirisarakhun was established in
B.E. 2482. Cultural capital and local wisdom of Wat Sirisarakhun community originated from thinking, belief,
faith, ideology, norms and values that transmitted from the ancestors to the descendants and became to be
local cultural called Heed Sib Song. From belief and faith in Buddhism that inherited to be cultural capital and
local wisdom in term of traditional candle making. The community managed knowledge from cultural capital
and local wisdom as follows (1) utilized indigenous knowledge i.e. banana leaves folding to traditional candle
decoration. (2) learned banana leaves folding by direct experience and passed on this to people and the
monks in community that was learning process and (3) the goal or direction of development was Wat
Sirisarakhun concentrated on traditional candle making conservation for the next generation.
Keywords : Cultural Capital, Local Wisdom, Cultural Community Conservation,
Traditional Candle
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บทนา
ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทาให้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม (Capitalism) ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกและ
เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ส่งผลให้ชุมชนรับวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับกระแสโลกาภิวัตน์คือ วัฒนธรรมบริโภคนิยม (Consumerism)
ซึ่งเป็นการบริโภคสินค้าและบริการที่ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะประโยชน์ใช้สอยแต่มุ่งเน้นการบริโภคในเชิงสัญญะ )sign) คือ การบริโภค
เพื่อแสดงให้เห็นสถานะทางสังคม เช่น การใช้สินค้าแบรนด์เนม การรับประทานอาหารจานด่วน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ยังมี
ชุมชนในภาคอีสานที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน ดังจะเห็นได้
จากชุมชนในอาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ตั้งแต่สมัยอาณาจักรเขมรโบราณจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และสมัยปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทาให้เมืองเดชอุดม
เป็นเมืองสาคัญในหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออกต่อเนื่องมาจนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองพ 2475.ศ.ในปัจจุบันอาเภอเดชอุดม
มี ก ารเติบ โตตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสังคมแห่ งชาติ นโยบายรั ฐบาล และแผนพั ฒนาจังหวัด ในขณะเดี ยวกั นทุนนิยม
ไร้พรมแดนได้แพร่หลายในพื้นที่ดังกล่าว ดังจะเห็นได้จากการเกิดห้างเทสโก้โลตัส ร้านสะดวกซื้อหลายแห่ง และร้านกาแฟสมัยใหม่
ถึงแม้ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ที่ผลักดันให้ระบบทุนนิยม และวัฒนธรรมบริโภคนิยมส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของผู้คนใน
อาเภอเดชอุดม แต่ความเป็นชุมชนดั้งเดิมยังคงดารงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ปรากฏชัดเจนคือ การทาเทียนพรรษาโบราณของคุ้มวัดสิริสารคุณที่สืบทอดต่อกันมาและยังคงดารงอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น
บทความนี้จึงต้องการศึกษาว่าชุมชนมีการใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทาเทียนพรรษาโบราณเพื่อ การอนุรักษ์
วัฒนธรรมของชุมชนคุ้มวัดสิริสารคุณ อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อย่างไร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแส
โลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้น ซึ่งการศึกษาในประเด็น การใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทาเทียนพรรษาโบราณเพื่อการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมของคุ้มวัดสิริสารคุณ อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้ใช้แนวคิดทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อ งถิ่น
ดังนี้
แนวคิดทุนวัฒนธรรม
Bourdieuอ้างในต่อสิต กลีบบัว) ,2553:29 แบ่งทุนเป็น (4 ประเภทคือ
1.ทุนทางเศรษฐกิจ )Economic capital ทุนประเภทนี้ได้แก่รายได้ ทรัพย์สิน เงินทอง ความมั่นคง สิ่งของมีราคา เช่น (
ที่ดิน อาคารบ้านเรือน เครื่องเพชร รถยนต์ หุ้น ฯลฯ รูปแบบของทุนประเภทนี้โดยมากมักอยู่ในมิติด้านเศรษฐกิจแต่สามารถ
โยกย้ายเคลื่อนไหวไปยังมิติอื่นได้ ที่ สาคัญทุนประเภทนี้เป็นรูปแบบทุนที่สามารถคิดค่าคานวณเป็นปริมาณที่แน่นอนได้และ
สามารถรวบรูปแบบได้อย่างแน่ชัด เช่น เงินสดในธนาคาร ราคาเครื่องจักร ที่ดิน รวมถึง การเป็นเจ้าของและอุปกรณ์ค่ายเกมที่มี
คุณภาพ ฯลฯ
2.ทุ น ทางสั งคม )Social capital ความหมายของทุ น ทางสั งคมนั้ น มี ( 2 ความหมาย คื อ ความหมายแรกมองจาก
โครงสร้างของกลุ่ม ความหมายที่สองมองจากปัจเจกบุคคลที่มีเครือข่าย แต่ทั้งสองความหมายต่างก็หมายถึง เครือข่ายทาง“
) ”สังคม Network เช่น ”ตัวเครือข่ายจริงๆ “ ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าในความหมายแรกเป็น การมองมาจากตั วโครงสร้า งที่มอง (
ที่มี ”ปัจเจกบุคคล“ โครงสร้างของกลุ่มเพื่อนร่วมโรงเรียน เพื่อนร่วมอาชีพ ฯลฯ ส่วนในความหมายที่สองนั้นเป็นมุมมองมาจาก
เครือข่ายและมองว่าเครือข่ายนั้นเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งของตน เช่น เป็นคนมีเส้นสาย/กว้างขวางจะทาอะไรก็ง่ายและสะดวก ใน
ความหมายที่สองนี้เองที่เป็นความหมาย ของ ”ทุนทางสังคม “Bourdieu Bourdieu เห็นว่าทุนทางสังคมนั้นถือเป็นเสมือน
ทรัพยากรอย่างหนึ่งที่สามารถเอื้ออานวยประโยชน์ให้ได้ ดังเช่นที่มักมีคากล่าวที่ว่า ไม่สาคัญว่ามีผลงานอะไร สาคัญที่ว่าเป็นคน“
มากกว่า และสาหรับทุน ”ของใครทางสังคมนี้กระจายอยู่ตาม field ต่างๆ เช่น เพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนโรงเรียนเดียวกัน คนหมู่บ้าน
เดียวกัน คนแซ่เดียวกัน เป็นต้น
3.ทุ น ทางสั ญ ลั ก ษณ์ )Symbolic capital ทุ น ประเภทนี้ ( Bourdieu หมายถึ ง สถานภาพชื่ อ เสีย ง การได้รับการ“
ยอมรับจากบุคคลรอบข้าง ที่ทาให้เจ้าของทุนเกิดความได้เปรียบหรือเกิดประโยชน์ต่างๆ”
4.ทุนวัฒนธรรม )Cultural capital( Bourdieu ได้แบ่งทุนวัฒนธรรมเป็น รูปแบบ คือ 3
(รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2559:36-39 )
1. ทุ น ที่ ร วมอยู่ ใ นฮาบิ ตุ ส (embodied state) คื อ อยู่ ใ นรู ป ของกริ ย าด้ า นร่ า งกายและจิ ต ใจ มั ก ปรากฏในรู ป ของ
วัฒนธรรมต้องใช้ระยะเวลาสะสมและรวมกันเป็นรูปร่าง สามารถเปลี่ยนความมั่งคั่งภายนอกหรือที่อยู่ในรูปวัตถุให้กลายเป็นทุนที่
อยู่ในตัวคนได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันทีทันใด การเปลี่ยนแปลงต้องมีเงื่อนไขอื่นประกอบคือ เวลา สังคม และชนชั้นทางสังคม
ทุนวัฒนธรรมในรูปแบบนี้มีการสืบทอดโดยการส่งผ่านพันธุกรรม
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2. ทุนที่ถูกทาให้อยู่ในรูปของวัตถุหรือที่เป็นรูปธรรม ( objectified state ) เป็นทุนวัฒนธรรมที่ มีคุณสมบัติมากมาย
แต่นิยามได้เพียงแค่เป็นคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับทุนวัฒนธรรมในแบบที่ประกอบกัน และถูกทาให้เป็นวัตถุในรูปของสื่อหรือ
สิ่งของ เช่นรูปภาพ งานเขียน หนังสือ อนุสาวรีย์ เครื่องจักร ฯลฯ มีการแสดงออกและสืบทอดผ่านวัตถุ เช่น การสะสมภาพวาด
การเป็นเจ้าของทุนถ้าเป็นผู้ขายผลผลิตหรือบริการจะมีสถานภาพเป็นกลุ่มที่ถูกครอบงา (dominated) แต่หากเป็นเจ้าของปัจจัย
การผลิตและผลกาไรที่ได้มาจากทุนวัฒนธรรมประเภทนี้เขาจะมีสถานภาพเป็นกลุ่มผู้ครอบงา(dominate) ทุนวัฒนธรรมชนิดนี้
ดารงอยู่ทั้งในแบบวัตถุและสัญลักษณ์ ประสิทธิภาพของทุนจะถูกทาให้เกิดความเหมาะสมโดยตัวแสดง การนาไปใช้ และการนาไป
ปฏิบัติ
3. ทุนที่ถูกทาให้อยู่ในรูปสถาบัน ( institutionalization state ) คือ ทุนที่อยู่ในรูปของการทาให้เป็นวัตถุหรือรูปธรรม
ที่ถูกจัดแยกออกมาจากปัจเจกบุคคล ทุนชนิดนี้อ้างอิงถึงคุณสมบัติเริ่มต้นของทุนวัฒนธรรม และถูกเข้าใจว่าคือการรับประกัน โดย
แสดงออกในรูปของประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง และการสอบ ทุนวัฒนธรรมชนิดนี้อาจเปลี่ยนรูปเป็นทุนเศรษฐกิจ หรืออาจถูก
เปลี่ยนรูปให้กลายเป็นสถาบันในรูปของคุณสมบัติทางการศึกษา ทุนวัฒนธรรมชนิดนี้สามารถอธิบายได้ถึงความแตกต่างระหว่าง
ความไม่เท่าเทียมกันในการประสบความสาเร็จทางการศึกษาของเด็กที่มาจากชนชั้นทางสังคมที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม Bourdieu นิยามทุนวัฒนธรรมไว้ว่า เป็นทุนที่สะสมอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคล วัตถุ สิ่งของ และที่อยู่ใน
รูปแบบของสถาบัน ซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการหล่อหลอมและผลิตซ้า เพื่อสืบทอดผ่านระบบการศึกษา ผลผลิตที่ได้จากการสะสมทุน
ทางวัฒนธรรมคือ รสนิยม (Taste) ซึ่งจะสร้างความแตกต่างและเป็น เครื่องมือที่ใช้ธารงชนชั้นในสังคมให้ดารงอยู่ต่อไป (อ้างใน
อุทิศ ทาหอม และคณะ,2015 : 47) นอกจากนี้ Bourdieu ยังอธิบายความสาคัญของทุนวัฒนธรรมว่า ชนชั้นปกครองได้ใช้ทุน
วั ฒ นธรรมครอบงากลุ่ ม คนในสั งคม ผู้ มี ทุ น วั ฒ นธรรมจะได้ เ ปรี ย บคนกลุ่ ม อื่ น โดยสามารถเข้ า สู่ อ าชี พ ได้ ต ามต้ อ งการและ
มี ค วามชอบธรรมที่ จ ะได้ ป ระโยชน์ จ ากทุ น เศรษฐกิ จ มากกว่ า ผู้ อื่ น ( พจนานุ ก รมศั พ ท์ สั งคมวิ ท ยา อั งกฤษ -ไทย ฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2549 : 82)
แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom)เป็นสิ่งที่มนุษย์กระทาและสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ในสังคมไทยนั้ นมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นหลายอย่างที่มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษแต่สังคมไม่ได้ให้ความสนใจ เรามักรับเอาแนวคิดและวัฒนธรรมจากตะวันตก
มาปฏิบัติ โดยละเลยสิ่งที่เรามีอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากในระยะหลัง โดยเฉพาะช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจใน พ.ศ. 2540 นักวิชาการหลายคนต่างให้ความสนใจกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมองว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่เรามีอยู่
และจะเป็นสิ่งที่ทาให้เราสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจได้ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนั้น ธุรกิจหลายอย่างต้องปิดตัวลง ลูกจ้าง
ถูกเลิกจ้าง ผู้ใช้แรงงานกลับสู่ภูมิลาเนาดารงชีพด้วยเกษตรกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่จึงมีบทบาทสาคัญในการดารงชีพ
คาว่า “ภูมิปัญญา”) Wisdom หรือ (“ภูมิปัญญาชาวบ้าน”) Popular wisdom or Folk wisdom หรือ (“ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” (Local wisdom) หมายถึง พื้นเพรากฐานของความรู้ชาวบ้าน หรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และมีประสบการณ์
สืบต่อกันมา ทั้งทางตรง คือ ประสบการณ์ด้วยตนเอง หรือทางอ้อม ซึ่งเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือความรู้สะสมที่สืบต่อกันมา อ้างใน)
สามารถ จันทร์สูรย์ ,2536 : 146) ดังนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดได้เอง
ที่นามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั้งหมดของชาวบ้าน ทั้งกว้าง ทั้งลึก ที่ชาวบ้านสามารถคิดเอง ทาเอง
โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดาเนินชีวิตได้ในท้องถิ่นอย่างสมสมัย สามารถ จันทร์สูรย์ ),2536 : 146)
เสรี พงศ์พิศ กล่าวไว้ว่าภูมิปัญญามี 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่เป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการดาเนิน
ชีวิต เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจาวัน ลักษณะที่เป็นรูปธรรม
เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะด้านต่างๆ เช่น การทามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะดนตรี และอื่นๆ อ้างใน สามารถ จันทร์สูรย์)
,2536 : 147)
ในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาจาเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบของภูมิปัญญาในสามส่วนที่สาคัญคือ (2) ความรู้ (1)
เป้าหมายหรือทิศทางการพัฒนา การนาความรู้ไปใช้ หรือ มองอีกแง่หนึ่งคือผลกระทบจาก (3)กระบวนได้มาซึ่งความรู้นั้น และ
เอกวิทย์ ณ ถลาง และคณะ)ความรู้และกระบวนการนั้นๆ,2546 :2 )
ปราณี ตันตยานุบุตร กล่าวถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ดังนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจใน(1)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและ (3)ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น (2) ตัวตน
ภูมิปัญญาท้(4) ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนองถิ่นเป็นบ่อเกิดของพฤติกรรมทางจริยธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้(5)
อ้างใน สุธิดา บุณยาดิศัย) ตามยุคสมัย,25 58: 21-20)
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของ
ชุมชน ได้แก่งานของเพชรรินทร์ บุญสนอง )2550 ศึกษาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น (: กรณีศึกษา บ้านสระดอกเกษ ต.โคกสว่าง
อ.สาโรง จ.อุบลราชธานี พบว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ของสังคมอีสานเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม
การดารงชีวิต ประเพณี ความเชื่อ และแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังพบว่าชาวบ้านสระดอกเกษยังคงมีการ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านการดารงชีวิตมีการผลิตของใช้เองในครัวเรือน การปรุงอาหารที่อาศัยวัตถุดิบที่ปลูกและหาเอง
ในชุมชนการปฏิบัติตามประเพณีฮีตสิบสองและการบูชาผีแ ถนเพื่อรักษาโรค ความเชื่อเรื่องการบูชาผีสางเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธ์
เพื่อคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัย งานของสุพัชฌาย์ ปาปะชะ )2556ศึกษาการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนเผ่าญ้อ ขององค์การ (
)บริหารส่วนตาบลโคกสาราญ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พบว่า1องค์การบริหารส่วนตาบลมีแผน (การดาเนินงานให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม)2ด้านงบประมาณผู้บริหารท้องถิ่นมีการจัดสรรงบในการบารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งแผน (
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี )3การมีส่วนร่วมของชุมชนมีการขอความร่วมมือในการทางานทางด้า นวัฒนธรรม (
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมีการตั้งสภาวัฒนธรรมตาบลโคกสาราญ )4การสืบทอดมีความร่วมมือกับคนในชุมชนโดยเลือก (
)บุคคลที่มีความรู้สนใจมาฝึกฝนเรียนรูส้ ืบทอดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม5การเผยแพร่มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน(
)ทางการประชาสัมพันธ์ของผู้นาชุมชน และ6การจัดระบบข้(อมูลได้มีการบันทึกข้อมูลไว้ในระบบซีดีและคอมพิวเตอร์ งานของเรณู
เหมือนจันทร์เชย )255 (8ศึกษาทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดาในจังหวัดนครปฐม พบว่า ลักษณะทุน
วัฒนธรรมเป็นคุณค่าและมูลค่าของวัฒนธรรม 5 กลุ่ม คือวัฒนธรรมการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต วัฒนธรรมการทามาหากิน วัฒนธรรม
การแต่งกาย เสื้อผ้า การประดับตกแต่ง วัฒนธรรมการดูแลรักษาสุขภาพและวัฒนธรรมศาสนาและความเชื่อ มีอยู่ 3 ลักษณะคือ
.1ทุนวัฒนธรรมส่วนที่แฝงฝังอยู่ในกาย .2ทุนวัฒนธรรมส่วนที่อยู่ในรูปของวัตถุ .3ทุนวัฒนธรรมส่วนที่อาศัยการสถาปนา ทุนเหล่านี้
มีพัฒนาการแตกต่างกันไปในยุคสมัยปู่ย่าตายาย สมัยพ่อแม่ สมัยผู้สูงอายุ และสมัยคนปัจจุบัน ส่วน เปรมชัย จันทร์จาปา )255 (8
ศึกษาการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเมืองในเขตเทศบาลนครสงขลา พบว่าองค์ประกอบของการจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมเมืองสงขลาที่สาคัญที่สุด คือการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเนื่องจากกลุ่มภาคประชาสังคม
มีบทบาทร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสูงในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมือง และเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อน
องค์ประกอบการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านอื่นๆ ให้ประสบผลสาเร็จ ส่วนลักษณะการจัดการทุนทางวัฒนธรรมนั้นพบว่า
เทศบาลนครสงขลามีการจัดการทุนทางวัฒนธรรมในฐานะ หรือสิ่งที่ถูกจัดการมากกว่าการจัดการทุนทางวัฒนธรรมใน ”ประเด็น“
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานด้านอื่น ”เครื่องมือ“ ฐานะ
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าทุนวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนและชุมชนใช้ทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เพื่อการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth interview ) จากผู้ให้
ข้อมูลสาคัญ( Key Informants ) จานวน 9 คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่มทาเทียนพรรษา ผู้นาชุมชน ช่างทาเทียนพรรษา
พระสงฆ์ ไวยาวัจกร ครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเดชอุดม
ผลการวิจัย
ประวัติอาเภอเดชอุดม .1
อาเภอเดชอุดมเดิมคือบ้านโดมใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อ พ 2388 .ศ.ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านโดมใหญ่ขึ้นเป็นเมืองเดชอุดม ตั้งหลวงธิเบศร์เป็นพระศรีสุระเจ้าเมือง ให้หลวงมหาดไทยเป็นหลวงปลัด
ให้หลวงอภัยเป็นหลวงยกกระบัตรรักษาราชการแขวงเมืองเดชอุดม มีอาณาเขตทิศเหนือตั้งแต่ลาห้วยเท้าสารฝั่งใต้ ทิศตะวันตก
ตั้งแต่ลาห้วยเท้าสารไปถึงเชิงเขาเพียงลาน น้าซอง โอบตามเชิงเขาไปถึงลาโดมน้อย ทิศตะวันออกตั้งแต่ลาโดมน้อยฟาก (ฤๅซอม)
ทิศตะวันตกไปจนถึงลาน้ามูล คณะกรรมการเมืองเมื่อก่อนเป็นระบบอาญาส ี่ประกอบด้วยเจ้าเมือง อุปฮาด ราชบุตร และราชวงศ์
เมื่อยุบเมืองมาเป็นอาเภอจึงเทียบตาแหน่ง คล้ายคลึงกัน ดังนี้ เจ้าเมือง และ (ปลัดซ้าย) ราชวงศ์ (ปลัดขวา) อุปฮาด (นายอาเภอ)
.ศ.เจ้าเมืองเดชอุดมมีตาแหน่งเป็นพระศรีสุระทุกคน ต่อมา พ (สมุห์บัญชี) ราชบุตร2443 มีการปรับปรุงการปกครองส่วน
ภูมิภาค ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดชอุดมมีฐานะเป็นเมือง แต่รวมอยู่ในบริเวณขุขันธ์ (ทัศน์ ทัศนียานนท์,
ผู้รวบรวมเรียบเรียง .(2544).นามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี สานักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี .สืบค้น
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน, 2561, จาก http://www.lib.ubu.ac.th/html/ub_info/other/name/detudom.html ) ในพ .ศ.
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2450มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบเทศาภิบาล เมืองเดชอุดมจึงขึ้นกับมณฑลอีสาน มีพระสุรเดชอุดมมาภิรักษ์
เป็นผู้ว่าราชการเมือง (ทองปัญญา) จึงแบ่งเมืองเดชอุดมออกเป็น .1 อาเภอ คือ 3อาเภอปจิมเดชอุดม ตั้งที่ว่าการที่บ้านเมืองเก่า
บ้านกลาง ตาบลยาง) อาเภอกลางเดชอุดม ตั้งที่ว่าการที่บ้านกลาง .2 (บ้านเมืองเก่า ตาบลเมืองเดช อาเภอเดชอุดมในปัจจุบัน )
อาเภออุทัยเดชอุดม ตั้งที่ว .3 (อาเภอน้ายืน ในปัจจุบัน ่าการที่บ้านยางใหญ่ (บ้านยางใหญ่ ตาบลยาง อาเภอน้ายืนในปัจจุบัน )
2455.ศ.ต่อมาใน พให้ยุบเมืองเดชอุดม และอาเภอต่างๆ รวมเรียกว่าอาเภอเดชอุดมขึ้นตรงต่อจังหวัดศรีสะเกษ ในพ 2472.ศ.จึง
โอนมาขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี แรกเริ่มที่ว่าการอาเภอเดชอุดมตั้งอยู่บ้านเมืองเก่าเป็นเมืองและอาเภอมาหลายปี แต่เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ลุ่มและอยู่ใกล้กับลาน้าโดมจึงเกิดน้าท่วมกะทันหันอยู่เสมอ นายอาเภอหลายคนได้พยายามย้ายไปตั้งที่ว่าการใหม่หลาย
แห่ งแต่ ไ ม่ ส าเร็ จ เพราะราษฎรไม่ อ ยากย้ า ยจากที่ เ ดิ ม จนกระทั่ งในสมั ย หลวงประชากรเกษม(เป้ ย ส่ งศรี เป็ น น ( ายอ าเภอ
สมุหเทศาภิบาล จึงปรึกษาข้าราชการ ราษฎร พ่อค้า ประชาชนทั้งหลาย เห็นว่า บริเวณ เป็นที่สูงน้าท่าบริบูรณ์ "โนนขามป้อม"
2464 .ศ.มกราคม พ 10 เหมาะสมที่จะเป็นที่ว่าการอาเภอ จึงได้ทาพิธีย้ายที่ว่าการอาเภอมาตั้งที่ โนนขามป้อม ในวันที่ซึ่งคือที่ตั้ง
ที่ว่าการอาเภอในปัจจุบัน
2. ความเป็นมาของการทาเทียนพรรษา
การทาเทียนพรรษาเป็นประเพณีพิธีกรรมในฮีตสิบสอง ปีของชาวอีสานที่ถือ 1 ประเพณีที่จัดขึ้นในรอบ 12 งานประเพณี)
ปฏิบัติในแต่ละเดือน) โดยการทาเทียนพรรษาอยู่ในฮีตที่ เป็นช่วงที่พระสงฆ์จา 8 ค่า เดือน 15 บุญเข้าพรรษาซึ่งทาในวันขึ้น 8
ค่า เดือนแปด 15 พรรษาไม่ไปค้างแรมที่ไหน ชาวอีสานเชื่อว่าการทาบุญในวันเข้าพรรษาจะได้กุศลมาก ในอดีตนั้นเมื่อถึงวันขึ้น
ชาวบ้านจะพากันนาเทียนแห่ไปถวายวัด มีการประกวดต้นเทียน ขบวนแห่ ฟ้อนรา มีการละเล่นพื้นบ้านประกอบ พวกผู้หญิงจะพา
กันเตรียมอาหารคาวหวาน หมากพลู บุหรี่ ปัจจัยไทยทานที่จาเป็นไปถวายพระ เช่น ไตรจีวร (ผืนคือสบง จีวร และสังฆาฏิ 3 ผ้า)
ยารักษาโรค ผ้าห่ม ตะเกียง ธูปเทียน โดยเฉพาะสิ่งที่ให้แสงสว่างคือ ธูปเทียนตะเกียงน้ามัน จะขาดไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีการถวาย
ผ้าอาบน้าฝนให้พระภิกษุสงฆ์ด้วย แม้ในปัจจุบันจะมีไฟฟ้าใช้ และผู้คนนิยมถวายหลอดไฟฟ้า แต่ก็ยังมีการรักษาจารีตการทาเทียน
พรรษาถวายพระ สาหรับอาเภอเดชอุดม การทาเทียนพรรษามีมาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยเฉพาะการทาเทียนโบราณที่วัดสิริสารคุณ
3.การนาทุนวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นมาใช้ในการทาเทียนพรรษาเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน
การทาเทียนพรรษาโบราณของวัดสิริสารคุณ วัดสิริสารคุณก่อตั้งเมื่อ พ 2482 .ศ.เดิมประเพณีแห่เทียนพรรษาในเขต
เทศบาลเมืองเดชอุดมนิยมทาเทียนพรรษาประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ แต่ประสบปัญหาเนื่องจากต้นทุนสูงเพราะต้องจ้างช่าง
จากภายนอกมาทาเทียน อีกทั้งการจ้างช่างมาทาเทียนส่งผลให้ชาวบ้านไม่สนใจเข้าร่วมและไม่แสดงถึงภูมิปัญญาของท้อ งถิ่น
ผู้อานวยการกองการศึกษาของเทศบาลเมืองเดชอุดม คือนายยิ่งยศ ศรีจรูญ ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทาเทียนโบราณ
จากการนาเทียนเล่มเล็กมามัดรวมกันโดยไม่มีการตกแต่ง มาเป็นการนาใบตองมาประดับต้นเทียนและรถแห่เทียน ซึ่งการพับ
ใบตองตองนั้นเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนบ้านตลาด ที่อยู่ในคุ้มวัดสิริสารคุณ ผู้ที่มีความชานาญในการพับใบตองคือ คุณยาย
สนาน อัคคะประสา ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการทาพานบายศรีสู่ขวัญ ขันหมากเบ็ง ขันหมาก ขันเงิน ขันทอง ของบวงสรวง ลวดลายที่
เป็นเอกลักษณ์ของคุณยายสนานคือ การพับใบตองเป็นรูปกลีบบัว เกล็ดพญานาค และลวดลายที่คุณยายสนานคิดเองคือ การพับ“
จากความชานาญ ”ใบตองเป็นรูปหัวพญานาคคุณยายสนานทาให้นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ได้เสนอแนะว่าควรนาภูมิปัญญาดั้งเดิมคือการ
พับใบตองมาประดับต้นเทียนพรรษา ดังนั้น ใน พ 2552.ศ.จึงได้เริ่มการทาเทียนโบราณโดยการใช้งานใบตองประดับ เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างทาเทียน และเป็นการแสดงให้เห็นภูมิปัญญาด้านการพับใบตอง ในระยะแรกการพับใบตองประดับต้นเทียน
ทาเป็นรูปพญานาคขนาดใหญ่ โดยมีคุณยายสนานเป็นผู้นา ภายหลังเทศบาลเมืองเดชอุดมจัดให้มีการจัดอบรมการพับใบตองให้กับ
คนในชุมชนโดยมีคุณยายสนานเป็นวิทยากร เพื่อให้คนในชุมชนมีความสามารถพับใบตองได้ และมีส่วนร่วมในการทาเทียนพรรษา
ทุกปี ซึ่งส่งผลทาให้เกิดการตระหนัก เห็นคุณค่า ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชน
ในปัจจุบันเทศบาลเมืองเดชอุดมมีการสนับสนุนด้านการเงินให้ วัด ได้แก่ วัดดอนเสาโฮง วัดสิริสารคุณ วัดเวียงเกษม วัด 7
20 แสงเกษม วัดเมืองเดช วัดชัยอุดม และวัดเวตวันวิทยาราม จานวนวัดละ,บาทในการทาเทียนพรรษา แต่วัดที่คนในชุมชนมี 000
ในการประกวดเทียน 1 ส่วนร่วมในการทาเทียนตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายคือ วัดสิริสารคุณ ซึ่งวัดดังกล่าวได้รับรางวัลที่
โบราณในอาเภอเดชอุดม ดังนั้น เทศบาลเมืองเดชอุดมจึงผลักดันให้เทียนโบราณคุ้มวัดสิริสารคุ ณเข้าร่วมประกวดเทียนโบราณใน
ระดับจังหวัดหลายครั้ง โดยใน พ 2561 .ศ.เทศบาลเมืองเดชอุดมให้การสนับสนุนด้านการเงินจานวน 100,บาทในการเข้าร่วม 000
ในระดับจังหวัด
การปรับเปลี่ยนทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ ด้านการทาเทียนพรรษาโบราณ จะเห็นได้จากการเปลีย่ นแปลงวัสดุ
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากเทียนฟั่น มาเป็นเทียนที่ซื้อจากร้านค้า (การคลึงขี้ผึ้งด้วยมือและใช้ฝ้ายเป็นไส้อยูภ่ ายในให้เป็นเล่มเทียน)
และการใช้ฝา้ ยผูกมัดรวมต้นเทียนมาเป็นการนาใบตองมาพับเป็นลายเปียตะขาบมาคาดต้นเทียน
จากนั้นมีพัฒนาการนาลาย
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เล็บครุฑมาคาดต้นเทียน เนื่องจากต้องการให้มีความโดดเด่น สวยงาม และแตกต่างจากงานใบตองทัว่ ไป เพราะลายเปียตะขาบเป็น
ลายทั่วไปที่ใช้สาหรับการผูกมัดรวมโดยการถักใบตองให้เป็นสายยาวๆ ส่วนลายเล็บครุฑปกติจะไม่ใช้สาหรับการผูกมัดรวมแต่ใช้
สาหรับการนาไปประกอบเป็นรูปต่างๆ การทาสายมัดรวมลายเล็บครุฑนั้นต้องพับใบตองเป็นลายเล็บครุฑทีละชิ้น แล้วจึงนามาต่อ
กันเป็นสายสาหรับมัดรวม เนื่องจากใบตองจะเหี่ยวง่ายและเก็บไว้ไม่ได้นาน ถึงแม้ว่าจะมี (ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์จะกลายเป็นสีเหลือง)
ช้อนแกงผสมน้าและฉี 1 วิธีการรักษาให้ใบตองคงสีเขียวสดเงางาม คือ การใช้น้ามันมะกอกดพ่น ต่อมาใน พ 2561 .ศ.คนในชุมชน
มีความเห็นร่วมกันว่าควรใช้วัสดุทที่ นกว่าใบตองมาประดับต้นเทียนและรถแห่เทียนคือใบลาน ซึ่งบางครั้งต้องการให้ใบลานมีความ
มันวาวจะใช้แล็คเกอร์ทาไม้เคลือบ อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันงานใบลานจะเข้ามาทดแทนงานใบตอง แต่ก็ยังคงมีงานใบตอง
ปะปนอยู่ นอกจากนั้นชุมชนคุ้มวัดสิรสิ ารคุณเห็นว่าควรเพิ่มเรื่องราวประกอบรถเทียนมากกว่ารูปพญานาคขนาดใหญ่ เช่น พุทธ
ประวัติ ชาดก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา เช่น พญาครุฑ
ปัจจุบันมีผู้ที่สืบทอดงานใบตองต่อจากคุณยายสนาน คือ นายอธิราช อัคคะประสา ซึ่งเป็นบุตรของคุณยายสนาน เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในการออกแบบต้นเทียนร่วมกับชุมชน นายอธิราชเป็นผู้สืบสานการทาเทียนโบราณโดยมีการออกแบบเทียน
การตบแต่งและประดับรถเทียน ร่วมกับคุณยายสนานประธานกลุ่มทาเทียน รวมถึงคนในชุมชนซึ่งมีผู้นาชุมชนบ้านตลาดคือ
นายบุญ บุราไกร การดาเนินการเกี่ยวกับการทาเทียนโบราณของวัดสิรสิ ารคุณเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม โดยมีการประชุมหารือ
กันที่วัดสิริสารคุณระหว่างกลุ่มช่างผู้ทาเทียน ผู้นาชุมชน เจ้าอาวาส พระสงฆ์ ไวยาวัจกร และครูจากโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดช
อุดม ซึ่งโรงเรียน (โรงเรียนตั้งอยู่ติดกับวัด)ดังกล่าวมีการส่งขบวนฟ้อนราร่วม โดยมีครูโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดมเป็น
ผู้ อ อกแบบท่ า ร า จากนั้ น ผู้ น าชุ ม ชนจะแจ้ งให้ ค นในชุ ม ชนทราบเกี่ ย วกั บ ก าหนดการท าเที ย นและแบ่ งหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะคน
ผู้ที่รับผิดชอบซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการทาเทียนคือผู้นาชุมชนและกลุ่มแม่บ้าน ใน พ.ศ 2561.มีการใช้เงินซึ่งได้จากเทศบาลตาบล
เมืองเดชอุดมจานวน 100,บาท และขอบริจาคจากคนในชุมชนตามศรัทธาเนื่องจากเงินที่ได้จากเทศบาลไม่เพียงพอ ครัวเรือน 000
8 บาท เป็นต้น รวมถึงห้างโลตัสเดชอุดมบริจาค 100 50บาท บาท 20 ละ,ที่ไม่หนามา) บาท เพื่อซื้อวัสดุประเภทโฟม 000ก
ถ้าหนาจะตัดยาก20) ใบลานซึ่งอบเรียบร้อยแล้ว (, 25)กาวร้อน (มัด 100 บาท จานวน 200 บาท มัดละ 000กิโลกรัม เทียน (
2 จานวน),จากร้านสังฆภัณฑ์ในอาเภอเมืองอุบลราชธานี สาหรับเงินรางวัลในการประกวดเทียนโบราณที่เคยได้นามาซือ้ (บาท 000
เครื่องตัดเหล็ก
หลังจากได้วัสดุมาแล้วผู้นาชุมชนมีการเรียกประชุมคนในชุมชนเพื่อแบ่งงานกัน โดยให้แต่ละครัวเรือนรับใบลานเพื่อนาไป
พับแล้วนามารวมกันที่วัดเพื่อประกอบต้นเทียน การทาเทียนในวัดทุกคนมารวมกันและแบ่ งหน้าที่ให้ผู้ชายตัดโฟม ส่วนผู้หญิงเป็น
ผู้นาใบลานที่พับมาประดับตกแต่งโดยใช้กาวร้อน ส่วนนายอธิราช อัคคะประสา เป็นผู้ออกแบบเรื่องราวประกอบต้นเทียนและบอก
ว่าจะต้องมีอะไรบ้าง เช่น ครุฑ ตัวราหู เทวดา เป็นต้น ซึ่งพวกผู้ชายมีหน้าที่ตัดโฟมเป็นรูปตามที่นายอธิราช อั คคะประสา
เป็นผู้ออกแบบ นอกจากนั้นยังมีพระสงฆ์ช่วยพับใบตองและใบลาน โดยการเรียนรู้จากคุณยายสนาน
นอกจากการใช้ใบลานประดับต้นเทียนและรถเทียนแล้วยังมีงานใบตองประดับให้มีสีสัน เช่น ทาเป็นรูปพญานาค พานพุ่ม
สาหรับใบตองที่ใช้งานทาเทียนประธานกลุ่มทาเทียนสั่งซื้อจากคนทาแหนมในอาเภอเดชอุดม ภายหลังทาเทียนเสร็จจะนาเทียน
ไปรวมกับคุ้มวัดต่าง ๆ ที่หน้าที่ว่าการอาเภอเดชอุดมเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ไปตามถนนประชาเพื่อให้ชาวอาเภอเดชอุดมได้ ชม
การจัดแห่เทียนเข้าพรรษาของอาเภอเดชอุ ดมจะจัดก่อนจังหวัด 1 วัน หลังจากนั้นเทียนพรรษาโบราณของวัดสิริสารคุณซึ่งได้รับ
การคัดเลือกให้ส่งเทียนไปประกวดในระดับจังหวัดจะถูกนาไปรวมกันที่ทุ่งศรีเมืองในตัวเมืองอุบลราชธานีโดยมีผู้ร่วมเดินทาง คน 7
3 และชุมชนต้องเช่ารถไถนาเพื่อขนเทียนจานวน (บาท 200 ชุมชนจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้คนละ ),บาท ก่อนออกเดินทางมีการ 000
บอกกล่าวเจ้าปู่แดงซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาชุมชนเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการเดินทาง จากการสัมภาษณ์นายบุญ บุราไกร ผู้นา
ชุมชนบ้านตลาด พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการนาเทียนเข้าประกวดดังนี้ .1การเดินทางใช้เวลานานเนื่องจากต้องระวังครุฑที่
ประดับต้นเทียนหัก เวลาเดินทางออกจากอาเภอเดชอุดมเวลา ในเวลาดังกล่าวการจราจร .น 17.00 ถึงทุ่งศรีเมืองเวลา .น 12.00
ติดขัดเพราะเป็นวันที่อาเภอต่างๆ และวัดในเขตอาเภอเมืองอุบลราชธานีส่งเทียนมาเพื่อจัดแสดงในเวลากลางคืนก่อนที่จะแห่ใน
วันรุ่งขึ้น .2บริเวณที่จัดงานไม่มีเต็นท์ให้พักและเก้าอี้ให้นั่ง และ .3ต้องเตรียมไฟส่องเทียนไปเอง แม้ว่าในการทาเทียนโบราณแต่
ละครั้งต้องใช้งบประมาณจานวนมาก และเงินรางวัลที่ได้รับจานวนน้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่าย แต่นายบุญ บุราไกร บอกว่า
อีกทั้งเป็นสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ ”ทาเอาบุญ“ และ”รางวัลน้อยก็ช่าง ขอให้ได้ทา“
การอนุรักษ์และสืบสานการทาเทียนโบราณของคุ้มวัดสิริสารคุณมีการร่วมมือกันระหว่างเทศบาลเมืองเดชอุดมและชุมชน
ในการจัดอบรมการพับใบตองและใบลาน รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเทียนโบราณกับคนในชุมชนและบุคคลทั่วไป เทศบาลเมืองเดช
อุดมมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน )facilitator) กระตุ้นให้ชุมชนเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์การทาเทียนโบราณ และเป็นผู้สนับสนุน
ด้านการเงินในการทาเทียนโบราณแก่คุ้มวัดต่างๆ รวมถึงการจัดการประกวดเทียนโบราณในอาเภอเดชอุดม เพื่อสืบสานประเพณี
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้าพรรษาซึ่งเป็นประเพณีฮีตสิบสองของท้องถิ่น ส่วนชุมชนเองมีการชักชวนให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนในชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการทาเทียนโบราณ

เทียนพรรษาโบราณ คุ้มวัดสิรสิ ารคุณ พ2559.ศ.
ที่มา)
: https://ubon.town ที่มา)

เทียนพรรษาโบราณ คุ้มวัดสิรสิ ารคุณ พ2561.ศ.
(: https://www.guideubon.com(

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ทุนวัฒนธรรมของคุ้มวัดสิริสารคุณเกิดจาก ความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ บรรทัดฐาน ค่านิยม ที่ถูกปลูกฝังจนเป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เรียกว่าประเพณีฮีตสิบสอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการทาเทียนพรรษาโบราณที่ได้มีการ
พัฒนาสืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นทุนวัฒนธรรมสอดคล้องตามที่ Bourdieu ได้แบ่งประเภททุนวัฒนธรรมไว้
คือ 1. ทุนที่รวมอยู่ในฮาบิตุส (embodied state) .2ทุนที่ถูกทาให้อยู่ในรูปของวัตถุหรือที่เป็นรูปธรรม ( objectified state )
1. ทุนที่รวมอยู่ในฮาบิตุส (embodied state) การทาเทียนโบราณได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตา
ยาย พ่อแม่ ถึงลูกหลาน โดยผ่านขบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) มาเป็นเวลานาน ดังจะเห็นได้จากการพับใบตองและ
ใบลานที่มีการถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน และการส่งต่อจากรุ่นแม่สู่รุ่นลูก (คุณยายสนาน อัคคะประสา และนายอธิราช อัคคะ
ประสา) 2. ทุนที่ถูกทาให้อยู่ในรูปของวัตถุหรือที่เป็นรูปธรรม (objectified state) คือต้นเทียนและการประดับรถเทียน ซึ่งมีการทา
สืบเนื่องติดต่อกันเป็นประจาทุกปีและมีความโดดเด่นในอาเภอเดชอุดม เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป กล่าวคือ หากกล่าวถึงเทียนโบราณ
วัดสิริสารคุณจะอยู่ในห้วงความคิดของคนในสังคม
การทาเทียนโบราณเป็นการเรียนรู้จากผู้ใหญ่หรือความรู้สะสมที่สืบต่อกันมา ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงและชาวบ้านคิดได้
เอง เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหา เช่น การเปลี่ยนใบตองมาเป็นใบลาน การทาเทียนโบราณสะท้อนให้เห็ นภูมิปัญญาที่มีลักษณะ
เป็นนามธรรม ที่เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา จารีตเป็นปรัชญาการดาเนินชีวิตซึ่งจะเห็นได้จากเรื่องราวในพุทธประวัติ
และชาดก ที่ มี นั ย ยะแฝงให้ เ ห็ น สั จ ธรรมในการด ารงชี วิ ต นอกจากนั้ น ภู มิ ปั ญ ญายั งสะท้ อ นให้ เ ห็ น ลั ก ษณะที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
ที่แสดงออกในรูปศิลปะการทาเทียนโบราณ การพับใบตอง และการพับใบลาน
นอกจากนี้การทาเทียนโบราณยังสะท้อนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ (1)การสร้างศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ
ในตัวตนของชุมชน คุ้มวัดสิริสารคุณมีความภาคภูมิใจในฐานะเป็นต้นแบบของเทียนโบราณของอาเภอเดชอุดมและในจังหวัด
อุบลราชธานีภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมให้มีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นจะเห็นได้จากการใช้ใบตองและใบลานมาประดับต้นเทียน (2)
ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความสมดุลระหว่างคน(3)และรถเทียนในสังคมและธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนกล่าวคือ คนในชุมชนทุกชนชั้นมี
ส่วนร่วมในการทาเทียนโบราณ และในขณะเดียวกันมีการเก็บรักษาวัสดุธรรมชาติคือใบตองและใบลานไว้ประดับต้นเทียนในปี
ต่อมาภูมิปัญญาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัย กล่าวคือมีการใช้วัสดุสมัยใหม่เ (4)ข้ามาประกอบในการทาเทียน เช่น
โฟม กาวร้อน นอกจากนั้น ยังเปลี่ยนแนวความคิดในการประดับรถเทียนจากเดิมที่ประดับด้วยพญานาคขนาดใหญ่เป็นการ
นาเรื่องราวในพุทธประวัติ ชาดก สัตว์ขนาดใหญ่ เช่น ครุฑยึดนาค มาประดับรถเทียน
อาจกล่ า วได้ ว่ า การจั ด การความรู้ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น ในการท าเที ย นโบราณของคุ้ ม วั ดสิ ริ สารคุณ มีอ งค์ ป ระกอบดังนี้
กระบวนการได้มาซึ่งความรู้นั้น คุณยายสนานเรียนรู้ (2) ความรู้ดั้งเดิมในการนางานใบตองมาประดับตกแต่งต้นเทียนโบราณ (1)
เป้าหมายหรือทิศทางการพ(3)การพับใบตองด้วยประสบการณ์ตรงและถ่ายทอดให้ชาวชุมชนและพระสงฆ์ และ ัฒนา คุ้มวัดสิริสาร
คุณมุ่งในการอนุรักษ์การทาเทียนโบราณให้คงอยู่และสืบทอดชั่วลูกชั่วหลาน
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
กล่าวโดยสรุปการทาเทียนโบราณของคุ้มวัดสิรสิ ารคุณเป็นทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดความรัก ความ
ภาคภูมิใจ และความผูกพันกับท้องถิ่น คนในชุมชนมองเห็นคุณค่า ซึมซับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิต ต้องทาเป็นประจา
ทุกปีตามประเพณีฮีตสิบสอง และสืบสานต่อไปในอนาคต รวมทั้งต้องอนุรักษ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไว้ไม่ให้สญ
ู หายไป
จากผลการวิจัยเรื่องทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน สอดคล้องกับงานของ
เพชรรินทร์ บุญสนอง )2550ในประเด็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ของสังคมอีสานเป็นอย่างยิ่ง และยังคงมี (
)การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามประเพณีฮีตสิบสอง และงานของสุพัชฌาย์ ปาปะชะ 255 (6ในประเด็นการสืบทอดมีความ
ร่วมมือกับคนในชุมชนโดยเลือกบุคคลที่มีความรู้สนใจมาฝึกฝนเรียนรู้สืบทอดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงงานของเปรมชัย
จันทร์จาปา)2558ในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเนื่องจากกลุ่มภาคประชาสังคมมี (
บทบาทร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสูงในการจัดการทุนทางวัฒนธรรมของเมือง และงานของเรณู เหมือนจันทร์เชย
)2557ในประเด็นลักษณะทุนวัฒนธรรมเป็นคุณค่าและมูลค่าของวัฒนธรรมในกลุ่มวัฒนธรรมการอยู่อาศัยและวิถีชีวิต และ (
วัฒนธรรมศาสนาและความเชื่อ
งานวิ จั ย นี้ มี ข้อ เสนอแนะดั ง นี้ . 1 เทศบาลเมื องเดชอุ ดมควรผลักดั นการท าเที ยนโบราณของคุ้ม วัด สิริสารคุณให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้การทาเทียนโบราณในระดับอาเภอ 2. ชุมชนคุ้มวัดสิริสารคุณควรจัดตั้งแกนนาเยาวชนเพื่อผลักดันและส่งเสริม
ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบทอดและอนุรักษ์การทาเทียนโบราณของชุมชนให้มากขึ้น 3. งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาการ
มีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียนในการอนุรักษ์เทียนโบราณ 4.งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาทุนทางสังคมในการทาเทียน
โบราณ 5 งานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบการทาเทียนโบราณของอาเภอเดชอุดมกับพื้นที่อื่นๆ.
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบคุณ
บุคลากรของเทศบาลเมืองเดชอุดมที่ให้ข้อมูลและอานวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลคือผู้อานวยการกองการศึกษาคุณยิ่งยศ
ศรีจรูญ คุณอรทัย ชมพูพื้น นักพัฒนาชุมชน คุณทนงศักดิ์ สายสมบัติ พนักงานเทศบาล และคุณศรัณยู คาสามารถ นักทรัพยากร
บุคคล รวมถึงขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูลทุกคน
เอกสารอ้างอิง
ต่อสิต กลีบบัว การเมืองในการถ่ายภาพท่องเที่ยว .(2553) .: การครอบงาและการต่อรองทางวัฒนธรรม .
ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต คณะวารสารและสื่ (สื่อสารมวลชน)อสารมวลชน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานครฯ.
ทัศน์ ทัศนียานนท์, ผู้รวบรวมเรียบเรียงนามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี สานัก .(2544).
ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี .สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน, 2561, จาก
http://www.lib.ubu.ac.th/html/ub_info/other/name/detudom.html
เปรมชัย จันทร์จาปา( .255.)8 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเมืองในเขตเทศบาลนครสงขลา .
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานครฯ.
เพชรรินทร์ บุญสนอง) .2550 รายงานการวิจัยเรื่อง การจัดการภูมปิ ัญญาท้องถิ่น (: กรณีศึกษา บ้านสระดอก
เกษ ต.โคกสว่าง อ.สาโรง จ.อุบลราชธานีอุบลราชธานี .: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี.
ราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที)่ ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน-พจนานุกรม ศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ .(2549) .
.(3กรุงเทพฯ: หจก.ไอเดีย สแควร์.
รุ้งนภา จรรยงเกษมสุข.(2556) มโนทัศน์ชนชั้นและทุนของ ปิแอร์ บูร์ดิเยอร์ Concept of Class and
Concept of Pierre Bourdieu. วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, ปีที่ 2 (ฉบับที่ 1 กรกฏาคม-ธันวาคม ), 29-44.
เรณู เหมือนจันทร์เชย.) 255 (8ทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดาในจังหวัดนครปฐม.
Veridian E-Journal, Silpakorn University,ปีที่ 8(สิงหาคม-พฤษภาคม 2 ฉบับที่) , .247-231
สุธิดา บุณยาดิศยั ภูมิปัญญาการทานาในทะเลสาบของชุมชนบ้านปากประ ตาบลลาปา อาเภอเมือง .(2558) .
จังหวัดพัทลุงศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ., มหาวิทยาลัยศิลปากร,
กรุงเทพมหานครฯ.
สุพัชฌาย์ ปาปะชะการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนเ .(2556) .ผ่าญ้อ ขององค์การบริหารส่วนตาบลโคก
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สาราญ อาเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร .รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
ขอนแก่น.
สามารถ จันทร์สรู ย์ .1 ใน ภูมิปญ
ั ญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท เล่ม .ภูมิปัญญาชาวบ้าน .(2536) .
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด .
เอกวิทย์ ณ ถลาง และคณะกรุงเทพฯ .ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการความรู้ .(2546) .: สานักพิมพ์อมรินทร์.
อุทิศ ทาหอม และคณะ2) .558ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการ (
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านตามา จังหวัดบุรีรมั ย์วารสารการจัดการสิง่ แวดล้อม ., ปีที่ 11
)ฉบับที่ (2, .59-44
สัมภาษณ์
นายยิ่งยศ ศรีจรูญ
อายุ ปี ผู้อานวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองเดชอุดม 58,วันที่ .2562 เมษายน 26
นายศรัณยู คาสามารถ อายุ ปี นักทรัพยากรบ 32ุคคลเทศบาลเมืองเดชอุดม,วันที่ .2562 เมษายน 26
นางอรทัย ชมพูพื้น
อายุ ปี นักพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองเดชอุดม 39,วันที่ .2562 เมษายน 26
นางสนาน อัคคะประสา อายุ ปี ประธานทาเทียนพรรษาคุ้มวัดสิรสิ ารคุณ 74,วันที่ .2562 เมษายน 27
นายบุญ บุราไกร
อายุ ปี ผู้นาชุมชนบ้านตลาด คุม้ วัดสิรสิ ารคุณ 70,วันที่ .2562 เมษายน 28
นายจรัส จันตรี
อายุ ปี ไวยาวัจกรวัดสิรสิ ารคุณ 63,วันที่ .2562 เมษายน 30
พระณัฐพงษ์ กิตติปญ
ั โญ อายุ 1 ปี เลขานุการเจ้าคณะตาบลโนนสมบูรณ์เขต 22,วันที่ .2562 เมษายน 30
นายพิพิธธน สุคันธรัต อายุ 60 ปี ครูชานาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม,
วันที่ 2 พฤษภาคม
.2562
นายอธิราช อัคคะประสา อายุ 44 ปี ช่างทาเทียนพรรษาคุ้มวัดสิริสารคุณ, วันที่ 2 พฤษภาคม 2562.
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การศึกษาเปรียบเทียบลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
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ภาสพงศ์ ผิวพอใช้1*
1คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*E-mail : bhasabong@gmail.com

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ
การสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อนาผลการศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยและการสื่อสาร
และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกชั้นปี ในปีการศึกษา 379 จานวน 2559
คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามลีลาการเรียนรู้ภาษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยและการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและ
การสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีลีลาการเรียนรู้ภาษาดังนี้ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร มี
ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ที่ พ บ ม า ก ที่ สุ ด คื อ ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม ) Participant) ร อ ง ล ง ม า คื อ
) ลีลาการเรียนรู้แบบร่วมมือCollaborative) ส่วนนักศึกษาสาขาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร มีลีลาการเรียนรู้ภาษาที่พบมากที่สุด
คือ ลีลาการเรียนรู้แบบร่วมมือ )Collaborative) รองลงมาคือ ลีลาการเรียนรู้ภาษาแบบมีส่วนร่วม )Participant) นอกจากนี้ยังมี
ลีลาการเรียนรู้ภาษา 4 ลาดับสุดท้ายเหมือนกัน ได้แก่ ลี ล าการเรี ย นรู้ แ บบพึ่ ง พา ) Dependent) ลีลาการเรียนรู้แบบอิสระ
)Independent) ลีลาการเรียนรู้แบบแข่งขัน )Competitive) และลีลาการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง )Avoidant) ตามลาดับ และ
ผลการเปรียบเทียบลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาในแต่ละชั้ นปีพ บว่า นักศึกษาแต่ละชั้นปี มีลีลาการเรียนรู้ที่เหมือนกั น
ในบางลีลาการเรียนรู้และแตกต่างกันในบางลีลาการเรียนรู้
คาสาคัญ : ลีลาการเรียนรู้ภาษา นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสือ่ สารและสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
Language Learning Styles of Bachelor of Arts Program, Thai Language and Communication and
Japanese Language and Communication
Faculty of Liberal Arts at Ubonratchathani University
Passapong Prewporchai1*
1Faculty of Liberal Arts at Ubon Ratchathani University
*E-mail : bhasabong@gmail.com

Abstract
This research aimed to study and compare the learning styles of the students of the Bachelor of Liberal
Arts program, Thai Language and communication, Thai Language and communication, Faculty of Liberal Arts at
Ubon Ratchathani University in order to use the result to develop instructional design. The population used to
study are 379 students of the Bachelor of Liberal Arts program, Thai Language and communication, Japanese
Language and communication, Faculty of Liberal Arts at Ubon Ratchathani University in Academic year 2016.
The tools used to study were Language learning style questionnaire. Statistics used to analysis are Mean and
Standard Deviation.
The study indicated that Bachelor of Liberal Arts Program Thai and Communication, Japanese Language
and Communication, Faculty of Liberal Arts Ubon Ratchathani University. There are language learning styles as
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follows: Students of Thai language and communication have most common language learning styles are
participant, the second is Collaborative. Students of Japanese language and communication have most
common language learning styles are Collaborative, the second is participant. In addition, last four learning
styles are dependent, independent, competitive and avoidant. The results of the compare of language learning
styles among students each year's students have the same learning style in some learning styles and different
in some learning styles.
Keyword : Language Learning Styles, Student bachelor of arts program, Thai Language and Communication,
Japanese Language and Communication
บทนา
ประเทศไทยเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษามานานมากแล้ว เพราะในปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงไป
2553) มาก พัชราพร รัตนวโรภาส : 8( กระแสโลกาภิวัฒน์“ กล่าวว่า (Globalizationเป็นยุค )แห่งความก้าวหน้าด้านการสื่อสาร
และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้วิวัฒนาการด้านการสื่อสารในปัจจุบัน ”เป็นการสื่อสารแบบไร้พรมแดน จะเรียกว่า
ทุกวันนี้เป็นโลกแห่งความเจริญรุ่งเรืองก็ว่าได้ และจาเป็นที่ทุกคนต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน ทั้งกลุ่มคนที่อยู่ในชน
ชาติเดียวกัน และต่างชนชาติกัน แน่นอนเมื่อต่างชนชาติกัน ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารย่อมต่างกันไปด้วย การจัดการเรียน
การสอนภาษาจึงจัดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ในทุกชนชาติสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจและบรรลุผล
การจั ด การเรี ย นการสอนภาษาในประเทศไทย มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
และมี วิ ธี ส อน รู ป แบบ และเทคนิ ค การสอนที่ ผู้ ส อนและผู้ เ รี ย นต่ า งก็ คุ้ น เคยกั น ดี ดั ง ที่ 2551 ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช
”ครูส่วนมากจะคุ้นเคยกับวิธีสอนแบบดั่งเดิม “ กล่าวว่า (8 : 2553) พัชราพร รัตนวโรภาส และเป็นลักษณะที่สืบต่อกันมาโดย
อั ต โนมั ติ ปั ญ หาในการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาพบว่ า ผู้ เ รี ย นเมื่ อ เรี ย นภาษานั้ น ๆ แล้ ว ไม่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์
2541) ในการติดต่อสื่อสารได้จริงๆ และความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาด้านต่างๆ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ปราณี อมรรัตศักดิ์:
76ความ“ กล่าวว่า (สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ” ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไม่ได้เกิดจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว แต่มีปัจจัยด้านอื่นๆ ที่ทาให้เกิดปัญหา เช่น สภาพแวดล้อมในการเรียน ขนาดของ
ห้องเรียนไม่เหมาะสม หรือสภาพแวดล้ อมรอบๆ ตัวผู้เรียนนั้นไม่เอื้ออานวยที่จะให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนการใช้ภาษาอย่างจริงจัง
ตัวผู้เรียนเองก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญที่ทาให้เกิดปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้วยพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ผู้เรียน
บางคนอาจจะเรียนไม่เข้าใจ หรือเรียนแล้วไม่สามาร ถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ทาให้เกิดปัญหาผู้เรียนไม่อยากที่จะมา
ถ้าผู้เรียนมีพฤติกรรมทางการเรียนที่ดี ย่อมมีแนวโน้มมี (75 : 2549) เรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดี ประณต เค้าฉิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี แต่หากผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ ไม่ดี เช่น ไม่เข้าเรียน ไม่ตั้งใจเรียน ไม่สนใจเนื้อหา อาจทาให้
ผู้เรียนประสบกับความล้มเหลวในการเรียนได้ ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนที่ไม่ดีของผู้เรียนยังคงพบเห็นอยู่ จะเห็นได้จาก
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในชั้นเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปัจจุบัน
ในระดับอุดมศึกษา ได้จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาและยังคงพบว่ามีปัญหาในหลาย ๆ ด้าน ด้านผู้สอนเอง
พบว่า ผู้สอนอาจไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์และนาเอาความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ได้จริง
( 77 : 2555 ) เท่ า ที่ ค วร อั ญ ชลี ทองเอม และมธุ ร ส จงชั ยกิ จ กล่ า วว่ า ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต้ อ งจั ด การเรี ย นการสอน
ที่ลดบรรยากาศและเน้นกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีวิธีการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหา และระดับของ
ผู้เรียน ในระดับอุดมศึกษาโดยส่วนมากผู้สอนจะเน้นไปที่การสอนแบบบรรยายตลอดเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน อาจเป็นเหตุ
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้เบื่อหน่ายในการเรียน อีกปัจจัยที่เป็นปัญหาสาคัญในการจัดการเรียนการสอนภาษาคือ ผู้เรียน ผู้เรียนบางคน
ไม่ได้สนใจที่จะเรียนภาษา แต่เรียนไปเพราะเป็นกฎระเบียบหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ทาให้ผู้เรียนไม่เ ปิดใจที่จะเรียน
สุดท้ายไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน และการวัดผลประเมินผลก็เน้นไปที่ให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนดเอาไว้เท่านั้น แต่ก็ไม่ได้ประเมิน
กล่าวว่า การสอนที่มุ่งเน้นเพื่อให้ผู้เรียนสอบผ่าน โดยขาดกา (4 : 2542) ว่า ผู้เรียนนาไปใช้ได้จริง กระทวงศึกษาธิการรส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย นน าความรู้แ ละทั ก ษะที่ ไ ด้ไ ปประยุ ก ต์ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ดประโยชน์ กั บ การเรีย นและการดารงชี วิ ต นอกจากนี้ ผู้ เ รี ย นแต่ละคน
มีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาไม่เท่าเทียมกัน เป็นผลทาให้ผู้เรี ยนไม่ประสบผลสาเร็จในการเรียนภาษาและต่อต้านการเรียนภาษา
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนภาษาให้ ไ ด้ ผ ลดี ม ากยิ่ ง ขึ้ น ผู้ ส อนควรจะสั ง เกตพฤติ ก รรม
ของผู้เรียนด้วย พฤติกรรมที่ว่านี้คือ ลีลาการเรียนรู้ นั่นเอง
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
ทิศนา แขมมณี )2551 : 2 – 3) ได้อธิบายว่า ลีลาการเรียนรู้หมายถึงลักษณะหรือวิธีการเรียน หรือวิธีการคิด หรือวิธีการ
แก้ปัญหาที่บุคคลชอบหรือมีความถนัดในการใช้เป็นประจา หรือใช้เป็นส่วนใหญ่ในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน และเป็น
วิธีการเรียนรู้ที่ช่วยให้บุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด ดังนั้ นผู้สอนจาเป็นต้องศึกษาลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนและ
ปรับการสอนของตนให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันของผู้เรียนได้มากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุดหรือเต็มศักยภาพ
สิตานันท์ ศรีวรรธนะ กล่าวว่า ในการสอน หากผู้สอนออกแบบการสอนให้เข้าถึงวิธีการเร (2556)ียนรู้ภาษาของผู้เรียน
จะช่วยให้ผู้เรียนรับรู้ถึงลีลาการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ที่จะทาให้ตนเองสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ลีลาการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ของตนเองจะช่วยผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบที่จะพยายามในการเรียนและ
การใช้ภาษาเป้าหมายและการปล่อยให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเองจะทาให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จะเห็นได้ว่า ลีลาการเรี ยนรู้ของผู้เรียนมีบทบาทสาคัญมากต่อการกาหนดวิธีการสอนของผู้สอน การศึกษา
ลีลาการเรียนรู้จึงเป็นประโยชน์ในการเตรียมการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น
สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ดังที่ กราชาและไรช์แมน )Grasha and Richeman. 1975) ได้แบ่งประเภทของลีลาการ
เรียนรู้ดังต่อไปนี้
1) แบบอิสระ )Independent) ผู้เรียนแบบนี้มีลักษณะตรงกันข้ามกับแบบพึ่งพา คือชอบเรียนรู้ คิด และทาสิ่งต่างๆ
ด้วยตนเอง เป็นผู้มีความสุข หากได้คิด ได้ทาด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้อื่นรบกวนแต่ก็เป็นผู้ที่ชอบฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2) แบบหลีกเลี่ยง )Avoidant) ผู้เรียนแบบนี้เป็นผู้ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ ขาดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ จึงไม่
สนใจและพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
3) แบบร่วมมือ )Collaborative) ผู้เรียนแบบนี้ชอบเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น มีความสุขใจการเรียนรู้ หากได้ปฏิสัมพันธ์
และทางานร่วมกับผู้อื่นสามารถเรียนรู้ได้ดี หากได้ทากิจกรรมต่าง ๆ กับกลุ่ม
4) แบบพึ่ ง พา )Dependent) ผู้ เ รี ย นแบบนี้ เ ป็ น ผู้ ข าดความรู้ ค วามสามารถ และความมั่ น ใจในตนเอง
จึงพยายามยึดผู้อื่นเป็นแหล่งพึงพิง หรือเป็นแนวทางในการเรียนรู้โดยพยายามเลียนแบบหรือปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้อื่น
5) แบบแข่งขัน )Competitive) ผู้เรียนแบบนี้ชอบการเรียนที่มีลักษณะท้าทาย และมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้
ดีกว่าผู้อื่น การได้คะแนนหรือรางวัลมากกว่าผู้อื่น ทาอะไรได้ดีกว่าผู้อื่น สามารถชนะผู้อื่น เป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ของบุคคล
แบบนี้
6) แบบมีส่วนร่วม )Participant) ผู้เรียนแบบนี้เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการเรียน และพยายามที่จะเรียนรู้ให้ได้มาก
ที่สุด ในเรื่องที่ตนต้องการ หรือที่กาหนดให้โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตนต้องการ
เรียนรู้ หรือตอบสนองต่อเป้าหมายการเรียนรู้ของตน แต่จะไม่สนใจการเข้าร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่สัมพันธ์กับเป้าหมายของการ
เรียนรู้ของตน
จะเห็นว่า การสอนภาษานั้น ผู้สอนจะพบเจอกับผู้เรียนที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างหลากหลายเพราะลีลาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละคนย่อมมีลักษณะที่แตกต่างกัน หากผู้เรียนได้ใช้ลีลาการเรียนรู้ที่ตนเองถนัดในการเรียนก็จะสามารถช่วยให้ผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การศึกษาลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนจะช่วยให้ ผู้สอนสามารถ
ออกแบบลีลาการสอนให้สอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ทาให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนประสบผลสาเร็จในการจัดการเรียน
การสอนภาษา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาหลั กสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารและ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ ลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยและการสื่อสารและ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในแต่ละชั้นปี
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึ ก ษาลี ล าการเรี ย นรู้ ภ าษาของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทยและการสื่ อ สาร
และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. รวบรวมเอกสารและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการศึกษาลีลาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษา
2. การเตรียมการก่อนรวบรวมข้อมูล
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2.1 ศึกษาแนวคิดของกราชาและไรซ์แมน )Grasha&Reichman. 1975เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม (
2.2 ศึกษาแบบสอบถามของกราชาและไรซ์แมน )Grasha&Reichman. 1975(
) แบบสอบถามจากแนวคิดลีลาการเรียนรู้ของกราชาและไรช์แมน Grasha & Reichman, 1975 (เป็นแบบสอบถามที่มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ระดับ 1 น้อยที่สุด ระดับ 2 น้อย ระดับ 3 ปานกลาง ระดับ 4 มาก และระดับ 5
มากที่สุด แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาวิจัยตามแนวคิดของกราชาและไรช์แมน )Grasha & Reichman, 1975 มีจานวนทั้งหมด (
60 ข้อ เพื่อไม่ให้คาถามที่แสดงถึงลักษณะลีลาการเรียนรู้ในกลุ่มเดียวกันอยู่ใกล้กัน และเพื่อทาให้กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถคาดเดา
ประเภทของลีลาการเรียนรู้ได้ (สิตานันท์ ศรีวรรธนะ, 2556 : 58 - 59)
2.3 สร้างเครื่องมือในการศึกษาวิจัย คือ สร้างแบบสอบถาม
2.4 การเลือกประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย คื อ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาไทยและการสื่ อ สาร และสาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น และ
การสื่อสาร สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2559 จานวนทั้งสิ้น 379 คน จานวนของน)ักศึกษาทั้งสองสาขาวิชารวมกันการให้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการ (
ตอบแบบสอบถามของนักศึกษาเป็นที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์
3. รวบรวมข้อมูล
4. วิเคราะห์ข้อมูล นาเอาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาผลการศึกษาวิจัย
4.1 วิเคราะห์ตามประเด็นศึกษา
4.1.1 ประเด็นการศึกษาลีลาการเรียนรูภ้ าษา
4.1.2 ประเด็นการเปรียบเทียบลีลาการเรียนรู้ภาษา
นาผลการศึกษาลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชาที่ได้มาเปรียบเทียบกัน โดยกาหนดการเปรียบเทียบคือ
เปรียบเทียบระหว่างระดับชั้นปี1, ชั้นปี 2, ชั้นปี 3 และชั้นปี 4
5. นาเสนอผลการวิจัย
ผลการศึกษา
ผลการศึกษาลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร และ
สาขาวิ ชาภาษาญี่ ปุ่ นและการสื่ อสาร คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยอุ บลราชธานี มี ลี ล าการเรี ย นรู้ ภ าษาดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง จะแสดง
ให้เห็นในตาราง โดยผู้วิจัยจะนาเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
การศึกษาลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารและ .1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจะแสดงให้เห็นในตารางที่ 1
1 ตารางที่ ลี ล าการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทยและการสื่ อ สาร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกชั้นปี
ลีลาการเรียนรู้
1. ลีลาการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม )Participant)
2. ลีลาการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ)Collaborative)
3. ลีลาการเรียนรู้แบบ
พึ่งพา )Dependent)
4. ลีลาการเรียนรู้แบบ
อิสระ )Independent)

ชั้นปีที่ 1
S.D.
x

ชั้นปีที่ 2
S.D.
x

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 3
S.D.
x

ชั้นปีที่ 4
S.D.
x

รวม
x

S.D.

3.90

0.79

3.53

0.92

3.63

0.89

3.81

0.76

3.71

0.84

3.69

0.90

3.59

0.87

3.69

0.90

3.75

0.78

3.68

0.86

3.47

0.88

3.50

0.83

3.60

0.94

3.41

0.90

3.49

0.88

3.22

0.85

3.39

0.89

3.32

0.93

3.27

0.80

3.30

0.86
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ลีลาการเรียนรู้
5. ลีลาการเรียนรู้แบบ
แข่งขัน )Competitive)
6. ลีลาการเรียนรู้แบบ
หลีกเลี่ยง )Avoidant)
รวม

ชั้นปีที่ 1
S.D.
x

ชั้นปีที่ 2
S.D.
x

ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 3
S.D.
x

ชั้นปีที่ 4
S.D.
x

รวม
x

S.D.

2.98

1.01

3.20

0.97

2.98

1.05

2.95

0.98

3.02

1.00

2.56

0.92

3.12

1.03

2.99

1.07

2.86

0.94

2.88

0.99

3.30

0.89

3.38

0.91

3.36

0.96

3.34

0.86

3.40

0.90

จากตารางข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
) ลีลาการเรียนรู้ภาษาไทยที่พบมากที่สุดคือ ลีลาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมParticipant) โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ( x ) = 3.71
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D. (= 0.84
ลี ล า กา ร เรี ย นรู้ ภา ษา ไทยที่ พ บ มา กเป็ นอั น ดั บ ที่ 2 คื อ ลี ล า กา ร เรี ย นรู้ แบ บ ร่ ว มมื อ ) Collaborative)
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ( x ) = 3.68 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D. (= 0.86
ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ไ ท ย ที่ พ บ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 3 คื อ ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ พึ่ ง พ า ) Dependent)
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ( x ) = 3.49 และมี ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน) S.D. (= 0.88
ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ไ ท ย ที่ พ บ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 4 คื อ ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ อิ ส ร ะ ) Independent)
โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.30 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D. (= 0.86
ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ไ ท ย ที่ พ บ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 5 คื อ ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ แ ข่ ง ขั น ) Competitive)
โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.02 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D. (= 1.00
ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ไ ท ย ที่ พ บ เ ป็ น ล า ดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ ห ลี ก เ ลี่ ย ง ) Avoidant)
โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 2.88 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D. (= 0.99
ตารางที่ 2 ลีลาการเรียนรูภ้ าษาญีป่ ุ่นของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกชั้นปี
ระดับชั้นปี
ลีลาการเรียนรู้
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
S.D.
x
x
x
x
x
1. ลีลาการเรียนรู้แบบ
3.63 0.93 3.77 0.90 3.68 0.93 3.86 0.86 3.73 0.91
ร่วมมือ)Collaborative)
2. ลีลาการเรียนรู้แบบมี
3.39 0.88 3.76 0.89 3.20 0.82 3.91 0.76 3.56 0.83
ส่วนร่วม )Participant)
3. ลีลาการเรียนรู้แบบ
3.43 0.91 3.57 0.95 3.44 0.94 3.67 0.82 3.52 0.91
พึ่งพา )Dependent)
4. ลีลาการเรียนรู้แบบ
3.26 0.99 3.40 0.92 3.79 1.17 3.48 0.75 3.48 0.95
อิสระ )Independent)
5. ลีลาการเรียนรู้แบบ
3.05 1.14 3.15 1.02 2.82 1.10 3.10 1.01 3.03 1.06
แข่งขัน )Competitive)
6. ลีลาการเรียนรู้แบบ
2.63 1.22 2.95 1.13 2.56 1.15 2.74 1.09 2.72 1.14
หลีกเลี่ยง )Avoidant)
รวม
3.22 1.01 3.43 0.96 3.24 1.01 3.46 0.88 3.34 0.96
จากตารางข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
) ลีลาการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นที่พบมากที่สุดคือ ลีลาการเรียนรู้แบบร่วมมือCollaborative) โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ( x ) = 3.73
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D. (= 0.91
ลี ล าการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยที่ พ บมากเป็ น อั น ดั บ ที่ 2 คื อ ลี ล าการเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม )Participant)
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ( x ) = 3.56 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D. (= 0.83
ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ไ ท ย ที่ พ บ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 3 คื อ ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ พึ่ ง พ า ) Dependent)
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย ( x ) = 3.52 และมี ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน) S.D. (= 0.91
ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ไ ท ย ที่ พ บ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 4 คื อ ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ อิ ส ร ะ ) Independent)
โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.48 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D. (= 0.95
ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า ไ ท ย ที่ พ บ เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 5 คื อ ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ แ ข่ ง ขั น ) Competitive)
โดยมีค่าเฉลี่ย ( x ) = 3.03 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D. (= 1.06
) ลีลาการเรียนรูภ้ าษาไทยที่พบเป็นลาดับสุดท้ายคือ ลีลาการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยงAvoidant)
โดยมีคา่ เฉลีย่ ( x ) = 2.72 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน )S.D. (= 1.14
2. การเปรี ย บเที ย บลี ล าการเรี ย นรู้ ภ าษาของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทยและ
การสื่อสารและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จากผลของการศึ ก ษาลี ล าการเรี ย นรู้ ภ าษาของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไท ยและ
การสื่ อ สาร และสาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น และการสื่ อ สาร คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ผู้ วิ จั ย จึ ง คิ ด ว่ า ควรมี
การเปรี ย บเที ย บลี ล าการเรี ย นรู้ ภ าษาของนั ก ศึ ก ษาทั้ งสองสาขาวิ ช า เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า นั ก ศึ ก ษาทั้ งสองสาขาวิ ชานั้ น มี ลี ล า
การเรียนรู้ภาษาที่เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
ดังนั้น เพื่อความชัดเจนในการเปรียบเทียบลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยและการสื่อสาร และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้วิจัยจึงได้ใช้
ตารางในการนาเสนอข้อมูลการเปรียบเทียบลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา โดยในตารางการเปรียบเทียบลีลา
การเรียนรู้ภาษาผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลเพียงแค่ค่าเฉลี่ย ( x ) เท่านั้น
38
ข้อตกลงที่ควรทราบในการดูตารางที่ 3
1. Th หมายถึ ง ลี ล าการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทยและ
การสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. Jap หมายถึ ง ลี ล าการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น และ
การสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ( x ) หมายถึง ค่าเฉลี่ย
ตารางที่3 เปรียบเทียบลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารและ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
Th
Jap
Th
Jap
Th
Jap
Th
Jap
Th
Jap
ลีลาการเรียนรู้
1. ลีลาการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ)Collaborative)
2. ลีลาการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม )Participant)
3. ลีลาการเรียนรู้แบบ
พึ่งพา )Dependent)
4. ลีลาการเรียนรู้แบบ
อิสระ )Independent)
38

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.69

3.63

3.59

3.77

3.69

3.68

3.75

3.86

3.68

3.73

3.90

3.39

3.53

3.76

3.63

3.20

3.81

3.91

3.71

3.56

3.47

3.43

3.50

3.57

3.60

3.44

3.41

3.67

3.49

3.52

3.22

3.26

3.39

3.40

3.32

3.79

3.27

3.48

3.30

3.48

ควรอ่านและทาความเข้าใจข้อตกลงที่ควรทราบก่อนดูข้อมูลในตารางที่ 3
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ลีลาการเรียนรู้
5. ลีลาการเรียนรู้แบบ
แข่งขัน )Competitive)
6. ลีลาการเรียนรู้แบบ
หลีกเลี่ยง )Avoidant)

ชั้นปีที่ 1
Th
Jap

ชั้นปีที่ 2
Th
Jap

ชั้นปีที่ 3
Th
Jap

ชั้นปีที่ 4
Th
Jap

รวม
Th

Jap

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.98

3.05

3.20

3.15

2.98

2.82

2.95

3.10

3.02

3.03

2.56

2.63

3.12

2.95

2.99

2.56

2.86

2.74

2.88

2.72

เมื่อพิจารณาจากตารางที่ 3 จะพบว่า นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารและ
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีลีลาการเรียนรู้ภาษาที่แตกต่างและเหมือนกันดังนี้
ลี ล าการเรีย นรู้ภ าษาของนั ก ศึก ษาหลัก สูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทยและการสื่อ สารและสาขาวิชา
ภาษาญี่ ปุ่ น และการสื่ อ สาร คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กั น คื อ ลี ล าการเรี ย นรู้
) แบบมีส่วนร่วมParticipant) เป็นลีลาเรียนรู้ภาษาที่พบมากที่สุดในนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร ซึ่งต่างจาก
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสารที่จะพบลีลาการเรียนรู้ประเภทนี้เป็นลาดับที่ 2 ในขณะที่ลีลาการเรียนรู้แบบร่วมมือ
)Collaborative) เป็ น ลี ล าการเรี ย นรู้ ภ าษาที่ พ บเป็ น ล าดั บ ที่ 2 ในนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาไทยและการสื่ อ สาร
แต่กลับพบลีลาการเรียนรู้ประเภทนี้มากที่สุดในนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า นั ก ศึ ก ษานั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทยและการสื่ อ สาร
และสาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น และการสื่ อ สาร คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี มี ลี ล าการเรี ย นรู้ ภ าษา
ที่ เ หมื อ นกั น กล่ า วคื อ ในนั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองสาขาวิ ช าพบลี ล าการเรี ย นรู้ แ บบพึ่ ง พา )Dependent) เป็ น ล าดั บ ที่ 3
) พบลี ล าการเรี ย นรู้ แ บบอิ ส ระ Independent) เป็ น ล าดั บ ที่ 4 พบลี ล าการเรี ย นรู้ แ บบแข่ ง ขั น )Competitive)
เป็ น ล าดั บ ที่ 4 และพบลี ล าการเรี ย นรู้ แ บบหลี ก เลี่ ย ง )Avoidant) เป็ น ล าดั บ สุ ด ท้ า ยของลี ล าการเรี ย นรู้ ภ า ษา
โดยจะเห็นตารางแสดงความแตกต่างและเหมือนกันของลีลากาเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา
ตารางที่ 4 ตารางแสดงความแตกต่างและเหมือนกันของลีลากาเรียนรู้ภาษานักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
1. ลีลาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม )Participant)
1. ลีลาการเรียนรู้แบบร่วมมือ )Collaborative)
2. ลีลาการเรียนรู้แบบร่วมมือ )Collaborative)
2. ลีลาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม )Participant)
3. ลีลาการเรียนรู้แบบพึ่งพา )Dependent)
3. ลีลาการเรียนรู้แบบพึ่งพา )Dependent)
4. ลีลาการเรียนรู้แบบอิสระ )Independent)
4. ลีลาการเรียนรู้แบบอิสระ )Independent)
5. ลีลาการเรียนรู้แบบแข่งขัน )Competitive)
5. ลีลาการเรียนรู้แบบแข่งขัน )Competitive)
6. ลีลาการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง )Avoidant)
6. ลีลาการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง )Avoidant)
เมื่อเปรียบเทียบในระดับชั้นปีของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารและสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
1. เปรียบเทียบลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีดังต่อไปนี้
ลี ล าการเรีย นรู้ภ าษาของนั ก ศึก ษาหลัก สูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาไทยและการสื่อ สารและสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 1 มี ค วามแตกต่ า งกั น คื อ
) ลีลาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมParticipant) เป็นลีลาเรียนรู้ภาษาที่พบมากที่สุดในนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและการ
สื่อสาร แต่กลับพบลีลาการเรียนรู้ประเภทนี้เป็นลาดับที่ 2 ในนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
) ลี ล าการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ Collaborative) เป็ น ลี ล าการเรี ย นรู้ ภ าษาที่ พ บเป็ น ล าดั บ ที่ 2 ในนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชา
ภาษาไทยและการสื่ อ สาร แต่ ก ลั บ พบลี ล าการเรี ย นรู้ ป ระเภทนี้ เ ป็ น ล าดั บ ที่ 3 ในนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น
และการสื่อสาร
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) ลีลาการเรียนรู้แบบพึ่งพาDependent) เป็นลีลาการเรียนรู้ภาษาที่พบเป็นลาดับที่ 3 ในนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร แ ต่ ก ลั บ พ บ ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ ป ร ะ เ ภ ท นี้ เ ป็ น ล า ดั บ ที่ 2 ใ น นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ญี่ ปุ่ น
และการสื่อสาร
ลี ล าการเรี ย นรู้ ภ าษาที่ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองสาขาวิ ช านี้ มี เ หมื อ นกั น คื อ ลี ล าการเรี ย นรู้ ภ าษา 3 ล าดั บ สุ ด ท้ า ย
) คื อ ลี ล าการเรี ย นรู้ แ บบอิ ส ระ Independent) ลี ล าการเรี ย นรู้ แ บบแข่ ง ขั น )Competitive) ลี ล าการเรี ย นรู้ แ บบหลี ก เลี่ ย ง
)Avoidant) ตามลาดับ
2. เปรียบเทียบลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีดังต่อไปนี้
ลี ล าการเรีย นรู้ภ าษาของนั ก ศึก ษาหลัก สูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาไทยและการสื่อ สารและสาขาวิชา
ภาษาญี่ ปุ่ น และการสื่อ สาร คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ชั้ น ปี ที่ 2 มี ลี ล าการเรี ยนรู้ ภาษาที่ มีเ หมื อ นกันคือ
มีลีลาการเรียนรู้แบบร่วมมือ) Collaborative) มากที่สุด รองลงมาคือ ลีลาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม) Participant) ลีลาการเรียนรู้แบบ
พึ่งพา )Dependent) ลีลาการเรียนรู้แบบอิสระ )Independent) ลีลาการเรียนรู้แบบแข่งขัน )Competitive) ลีลาการเรียนรู้แบบ
หลีกเลี่ยง )Avoidant) ตามลาดับ
3. เปรียบเทียบลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีดังต่อไปนี้
ลี ล าการเรีย นรู้ ภ าษาของนั ก ศึก ษาหลัก สูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาไทยและการสื่อ สารและสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3 มี ค วามแตกต่ า งกั น คื อ
) ลีลาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม Participant) เป็นลีลาเรียนรู้ภาษาที่พบเป็นลาดับที่ 2 ในนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
และการสื่อสาร แต่กลับพบลีลาการเรียนรู้ประเภทนี้เป็นลาดับที่ 4 ในนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และการสื่อสาร
) ลีลาการเรียนรู้แบบร่วมมือCollaborative) เป็นลีลาการเรียนรู้ภาษาที่พบมากที่สุดในนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและ
การสื่อสาร แต่กลับพบลีลาการเรียนรู้ประเภทนี้เป็นลาดับที่ 2 ในนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และการสื่อสาร
ลีลาการเรียนรู้แบบอิสระ )Independent) เป็นลีลาเรียนรู้ภาษาที่พบเป็นลาดับที่ 4 ในนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและ
การสื่อสาร แต่กลับพบลีลาการเรียนรู้ประเภทนี้มากที่สุดในนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
) ลี ล าการเรี ย นรู้ ภ าษาที่ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง สองสาขาวิ ช านี้ มี เ หมื อ นกั น คื อ ลี ล าการเรี ย นรู้ แ บบพึ่ ง พา Dependent)
ซึ่ ง พบเป็ น ล าดั บ ที่ 3 และลี ล าการเรี ย นรู้ ภ าษา 3ล าดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ ลี ล าการเ รี ย นรู้ แ บบอิ ส ระ )Independent)
ลีลาการเรียนรู้แบบแข่งขัน )Competitive) ลีลาการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง )Avoidant) ตามลาดับ
4 เปรียบเทียบลีลาการเรียนรูภ้ าษาของนักศึกษาชั้นปีที่ .4 มีดังต่อไปนี้
ลี ล าการเรีย นรู้ภ าษาของนั ก ศึก ษาหลัก สูตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิ ชาภาษาไทยและการสื่อ สารและสาขาวิชา
ภาษาญี่ ปุ่น และการสื่อ สาร คณะศิ ลปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัยอุ บลราชธานี ชั้ น ปี ที่ 4 มี ลี ล าการเรียนรู้ภาษาที่ มีเหมือนกันคือ
) มีลีลาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมParticipant) มากที่สุด รองลงมาคือ ลีลาการเรียนรู้แบบร่วมมือ) Collaborative) ลีลาการเรียนรู้แบบ
พึ่ ง พ า ) Dependent) ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ อิ ส ร ะ ) Independent) ลี ล า ก า ร เ รี ย น รู้ แ บ บ แ ข่ ง ขั น ) Competitive)
ลีลาการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง )Avoidant) ตามลาดับ
บทสรุป
การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการ
สื่อสารและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเลือกศึกษาจากนักศึกษาใน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารและสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จานวนทั้งสิ้น 379 คน สาหรับเครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาคือ แบบสอบถามลีลาการเรียนรู้ภาษา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า )Rating Scale (5 ระดับ ซึ่งพัฒนา
มาจากแบบสอบถามลีลาการเรียนรูข้ องสิตานันท์ ศรีวรรธะ )2556) กับกราชาและไรซ์แมน (Grasha and Reichman, 1975สถิติ (
ที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า ลีลาการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร มีลีลาการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม )Participant) มากที่สุด รองลงมาคือ ลีลาการเรียนรู้แบบร่วมมือ )Collaborative) ซึ่งต่างจากนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
และการสื่อสารที่พบลีลาการเรียนรู้แบบร่วมมือ )Collaborative) รองลงมา คือ ลีลาการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม )Participant) ซึ่งมี
ความแตกต่างกัน นอกจากนั้น นักศึกษาทั้งสองสาขาวิชายังมีลีลาการเรียนรู้ภาษาที่พบว่าเหมือนกันคือ ลีลาการเรียนรู้ภาษาตั้งแต่
ลาดับที่ 3 จนถึงลาดับสุดท้าย ได้แก่ ลีลาการเรียนรู้แบบพึ่งพา )Dependent) ลีลาการเรียนรู้แบบอิสระ) Independent) ลีลาการ
เรียนรู้แบบแข่งขัน )Competitive) ลีลาการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง )Avoidant) นอกจากนั้น นักศึกษาทั้งสองสาขาวิชายังมีลีลา
การเรียนรู้ภาษาที่พบว่าเหมือนกันคือ ลีลาการเรียนรู้ภาษาตั้งแต่ลาดับที่ 3 จนถึงลาดับสุดท้าย ได้แก่ ลีลาการเรียนรู้แบบพึ่งพา
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)Dependent) ลีลาการเรียนรู้แบบอิสระ) Independent) ลีลาการเรียนรู้แบบแข่งขัน )Competitive) ลีลาการเรียนรู้แบบหลีกเลี่ยง
)Avoidant)
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในครั้งนี้เป็นการสารวจลีลาการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทยและการสื่ อ สารและสาขาวิ ช าภาษาญี่ ปุ่ น และการสื่ อ สาร คณะศิ ล ปศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ในเบื้องต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะสามารถนามาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับผู้เรียนในทั้งสองหลักสูตรได้ และ
ห า กมี กา ร ศึ กษา ค รั้ งต่ อไ ป อา จ มี กา ร ศึ กษา ว่ า ตั วแ ป ร อื่ น ๆ เ ช่ น เ พศ วั ย ค วา ม รู้ พื้ น ฐา น ส ภ า พแ วด ล้ อม
ในการเรีย น มี ผ ลต่ อ ลีลาการเรี ยนรู้ภาษาของนั ก ศึก ษาหรือ ไม่ หรื อ ควรมี ก ารศึ ก ษาลีลาการเรีย นรู้ภาษาอื่ น ๆ ของนักศึกษา
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1สาขาวิชาภาษาไทย

บทคัดย่อ
บทความนี้มุ่งศึกษากลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับ
ประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช เล่ม ได้แก่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 2551
หนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 3 ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของนอร์แมน แฟร์คลัฟ
ผลการศึกษา พบกลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมื องมี (1 กลวิธี ได้แก่ 6การอ้างส่วน
ใหญ่ (2การเลือกใช้คาศัพท์ (3การใช้ประโยคแสดงเหตุและผล (4การสร้างข้อสงสัยและตอบข้อสงสัย (5การใช้คาแสดงทัศนะ
ภาวะ และ (6การกาหนดกรอบการตีความคิด เพื่อนาเสนออุดมการณ์ความเป็นพลเมืองที่ประกอบด้วยชุดความคิดเกี่ยวกับ (1
การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2การมีครอบครัวเป็นแบบอย่าง และ (3พลเมืองมีสิทธิ หน้าที่และปฏิบัติตนตามกฎหมาย โดย
กลวิธีทางภาษาจะเป็นสื่อกลางที่ผู้เขียนใช้สื่อความหมายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับอุดมการณ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนเพื่อมุ่ง
ปลูกฝังให้นักเรียนกลายเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
คาสาคัญ :กลวิธีทางภาษา อุดมการณ์ความเป็นพลเมือง หนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
Linguistic Strategies and Ideologies of Citizenship : A Study of Primary School Civic Duty Textbook
based on the Thailand's Basic Education Core Curriculum B.E .25512
Piyatida NamKord1 *and Passapong Pewporchai1
of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
*E-mail :perl36pasati@gmail.com

1 Faculty

Abstract
This study aimed to Language Strategies and citizen Ideology in citizenship Book Primary school level
for the basic education core curriculum b. e2 5 5 1 . of Ministry of Education . There are 3 books for studying
citizenship culture and living in the society economics and geography book for Primary 1 –3.
From studyign there are 6 types include ( 1 claiming( 2 lexical selection( 3 reasoning( 4 questionanswer( 5 modality and ( 6 concept .These strategies reflect the practice of being a good citizen whose ideals
are hidden in the 4 ideologies Include (1 Ideology of Desirable Characteristics (2Model family ideology and (3
Ideology of Rights . Language strategies are intermediate which the author uses tell the meaning of the
relationship with the ideology that appears in the textbook and teaches students to become good citizen of
society and the nation .
Keywords : Language Strategies, Ideologies of Citizenship, Citizen textbook
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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง กลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง ศึกษาจากหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับ :
ประถมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลป
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บทนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก โดยบรรจุ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมืองไว้ใ น
โครงสร้างรายวิชา เพื่อเพิ่มเติมจุดเน้นสานึกรักชาติ สิทธิและหน้าที่แก่นักเรียน
หนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองจึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจว่ามนุษย์ดารงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจก
บุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคม ทาให้เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และ
สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตให้ เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น)
พื้นฐาน, 2551 : 3 (
โดยทั่วไปหนังสือเรียนเป็นเสมือนเอกสารทางวิชาการที่มุ่งถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน ทาให้ไม่ได้คานึงถึงความเป็นวาท
กรรมที่สื่ออุดมการณ์บางประการสู่สังคม ทั้งที่จริงแล้วหนังสือเรียนเป็นวาทกรรมประเภทหนึ่งที่สื่ออุดมการณ์สู่สังคมได้ แอปเปิล
และคริสเตียน ) สมิธ-Apple and Christan-Smith, 1991กล่าวว่า หนังสือเรียนนั้นเป็นรูปแบบของสารทางอุดมการณ์ ที่ มุ่ ง (
ถ่ายทอดค่านิยมและความเชื่อของผู้มีอานาจมากไปสู่ผู้มีอานาจด้อยกว่าในสังคม ทาให้หนังสือเรียนมีลักษณะที่เอื้ อต่อการสื่อ
อุดมการณ์บางประการที่มีอิทธิพลในสังคมไทย
จากแนวคิดข้างต้นพบว่า หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองเป็นรายวิชาที่ถูกกาหนดขึ้นมาใช้ในการปลูกจิต สานึกของการรัก
ชาติ โดยรัฐจะเป็นผู้กาหนดบทบาท หน้าที่ สิทธิ รวมถึงสิ่งที่นักเรียนต้องปฏิบัติหรือห้ามปฏิบัติ หากพิ จารณาอย่างถี่ถ้วนหนังสือ
เรียนหน้าที่พลเมืองมีลักษณะที่เอื้อต่อการเป็นสารสื่ออุดมการณ์ผ่านตัวบทหนังสือเรียน
ประการแรก คือ หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองนั้นเป็นวาทกรรมที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือต่อคนในสังคม
กล่าวคือ หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองผลิตขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญหรือชานาญทางแวดวงวิชาการการศึกษา อีกทั้งยังอยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเรียนการสอน อีกทั้งมีครูเป็นผู้ถ่ายทอด (บริโภค) ประการที่สอง หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองมีความจาเป็นต้องใช้
ซึ่งเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถืออย่างไร้ข้อสงสัย ทาให้หนังสือเรียนมีหน้าที่สื่ออุดมการณ์ไปสู่นักเรียนและสังคมได้อย่างรวดเร็วและ
ในวงกว้าง
จากลักษณะทั้งสองประการข้างต้นเป็นการนาเสนออุดมการณ์ผ่านวาทกรรมหนังสือเรียน เมื่อพิจารณาหนังสือเรียนที่ใช้
ในปัจจุบันยังไม่พบการศึกษากลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ดังตัวอย่าง
(1)
มาโรงเรียนแต่เช้า เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณก็ไปเข้าแถวเคารพธงชาติและทากิจกรรม
(10 หน้า 2 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการใช้กลวิธีการเลือกใช้คาศัพท์แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ คือ การรักชาติ ศาสนา 1
และพระมหากษัตริย์ เป็นเสมือนการเคารพและย้าเตือนถึงสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งวิถี
ปฏิบัตินี้เป็นการปลูกฝังจิตสานึกของการรักชาติให้ เกิดแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิถีปฏิบัติตามบรรทัดฐานของการเป็น
พลเมืองของสังคม
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง ที่กล่าวถึงอุดมการณ์หรือ ชุด
ความคิดทีเ่ กิดจากการสั่งสมและสืบทอดวิถีปฏิบัตขิ องคนในสังคมที่ปรากฎในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองที่สามารถส่งผลต่อ
พฤติกรรมและการกระทาของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิช า
หน้าที่พลเมือง และเพื่อวิเคราะห์อุดมการณ์ที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง โดยศึกษาจากหนังสือ
เรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 3
เล่ม ซึ่งเลือกศึกษาเฉพาะ รายวิชาหน้าที่พลเมืองเท่านั้น โดยใช้แนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของนอร์แมน แฟร์คลัฟ
)Fairclough, 1989 (ที่นากรอบมิติทั้งสาม คือ ตัวบทหมายถึงภาษาและกลวิธีที่ปรากฏในหนังสือเรียน วิถีปฏิบัติทางวาทกรรม
หมายถึงกระบวนการผลิตและกระบวนการตีความที่ผู้ผลิตและผู้ ใช้มีต่อหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง และวิถีปฏิบัติทางสังคม
วัฒนธรรมที่มีต่อการผลิตและการทาความเข้าใจหนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง มาใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์
วิธีการวิจัย
1ทบทวนวรรณกรรม (
ผู้วิจัยสารวจ รวบรวม และศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ อุดมการณ์และกลไกทาง
อุดมการณ์ของรัฐ พลเมืองและพลโลก ตลอดจนหลักสูตรของการศึกษาในประเทศไทย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดกรอบ
เป็นแนวทางในการวิจัย
2เก็บรวบรวมข้อมูล (
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์
และภูมิศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาในระดับชั้นประถมศึ (ศึกษาเฉพาะรายวิชาหน้าที่พลเมืองเท่านั้น )กษาปีที่ 1 3 –
จานวน เล่ม เนื่องจากเป็นระดับชั้นพื้นฐานของการศึกษาที่จะได้รับความรู้ ทักษะ และการปลูกฝังอุดมการณ์ต่าง ๆ 3
(3วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
3.1วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ความเป็นพลเมืองในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง เช่น กลวิธีการอ้าง
ส่วนใหญ่ การเลือกใช้คาศัพท์ การใช้ประโยคแสดงเหตุและผล กลวิธีสร้างข้อสงสัยและตอบข้อสงสัย การใช้คาแสดงทัศนะภาวะ
และการกาหนดกรอบการตีความคิด
3.2 วิ เ คราะห์ อุ ด มการณ์ ที่ สื่ อ ผ่ า นกลวิ ธี ท างภาษาในหนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง โดยผู้ วิ จั ย น ากรอบมิ ติ
ทั้งสามของแฟร์คลัฟมาใช้ในการวิเคราะห์ตัวบท วาทกรรม และบริบททางสังคมวัฒนธรรม
ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ศึกษากลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมือง มีวัตถุประสงค์ ประการ คือ เพื่อ 2วิเคราะห์กลวิธีทาง
ภาษาที่สื่ออุดมการณ์ในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง และเพื่อวิเคราะห์อุดมการณ์ที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในหนังสือเรียน
รายวิชาหน้าที่พลเมือง ดังนี้
1. กลวิธีทางภาษาที่สื่อชุดความคิด “ความเป็นพลเมือง” ในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
ผลการศึกษาครั้งนี้จะกล่าวถึงกลวิธีทางภาษาที่สื่อชุดความคิด กลวิธี 6 พบกลวิธีทางภาษาทั้งหมด ”ความเป็นพลเมือง“
ได้แก่ การอ้างส่วนใหญ่ การเลือกใช้คาศัพท์ การใช้ประโยคแสดงเหตุและผล กลวิธีสร้างข้อสงสัยและตอบข้อสงสัย การใช้คาแสดง
ทัศนะภาวะ และการกาหนดกรอบการตีความคิด ดังนี้
1.1 กลวิธีการอ้างส่วนใหญ่
การอ้างส่วนใหญ่เป็นการเลือกใช้คาที่มีความหมายอ้างถึงบุคคลต่าง ๆ ในสังคม ทั้งสังคมจริงและสังคมสมมุติขึ้นใน
เรื่อง ซึ่งคาที่ใช้อ้างถึงบุคคล ได้แก่ ทุกคน เพื่อน ๆ ฯลฯ เป็นกา รเพิ่มน้าหนักความน่าเชื่อถือให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามและเกิดความ
ต้องการปฏิบัติตามข้อความดังกล่าว
ตัวอย่างที่ 1
มานะและมะลิมาถึงโรงเรียนตั้งแต่เช้า ช่วยเพื่อน ๆ ทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน เมื่อเวลา นาฬิกา 8
นักเรียนที่ทาความสะอาดไปล้างมือ นักเรียนทุกคนมาเข้าแถวหน้าเสาธง ร่วมกันร้องเพลงชาติและสวดมนต์
ก่อนเข้าเรียน ส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นก็ยืนตรง
(25 หน้า 1 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
ตัวอย่างที่ 2
: มาลีพวกพี่ ๆ เขามาโรงเรียนแต่เช้าทาความสะอาดบริเวณโรงเรียนและรดน้าต้นไม้
มะลิ พี่เขาเป็นคนดีนะ ปฏิบัติตามกฏ กต :ิกา และข้อตกลงของโรงเรียน
(35 หน้า 1 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
จากตัวอย่างข้างต้น พบคาว่า เพื่อน ๆ พี่ ๆ และทุกคน เป็นการอ้างถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนักเรียน ซึ่งได้
กระทาเป็นกิจวัตรประจาวัน เช่น ทาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ทากิจกรรมหน้าเสาธง ฯลฯ ซึ่งการอ้างส่วนใหญ่นี้เป็นการกล่าว
อ้างถึงการกระทาของคนส่วนใหญ่ เพื่อให้นักเรียนเกิดความตระรู้และอยากประพฤติตนเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์ตามข้อตกลงของ
คนในสังคม
1.2 กลวิธีการเลือกใช้คาศัพท์
การใช้คาศัพท์เป็นการนาชุดคาศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรืออยู่ในกลุ่มเด ียวกัน และปรากฏซ้ากัน สะท้อนถึง
อุดมการณ์ของผู้เขียนที่แฝงอยู่ได้เป็นอย่างดี เพราะการเลือกใช้ความหมายของคาผ่านการแสดงคาศัพท์ได้ถูกเน้นย้า จนทาให้เห็น
อุดมการณ์ที่มีอยู่ ดังต่อไปนี้
1.2.1 การเลือกใช้คาศัพท์แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง คุณภาพของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่กาหนดขึ้นโดย
พิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งทาให้มีความจาเป็นต้องเน้นและปลูกฝังลักษณะดังกล่าว
ให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนทุกคน อันจะนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงสงบสุขในสังคม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ 1(2 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ( ซื่อสัตย์สุจริต 3มี (
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วินัย4ใฝ่เรียนรู้ ( 5อยู่อย่างพอเพียง ( 6มุ่งมั่นในการทางาน ( 7 รักความเป็นไทย และ (8มีจิตสาธารณะ ซ (ึ่งปรากฏผ่านวาทกรรม
ของหนังสือเรียน ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1

มะลิ
แม่ค้าส้ม :

: คุณป้าทอนเงินเกิน บาท ค่ะ 5
ขอบใจนะจ๊ะ หนูเป็นเด็กซื่อสัตย์จริง ๆ
(19 หน้า 1 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
ตัวอย่างที่ 2
คุณแม่ขา หนูทาการบ้านเสร็จแล้ว ให้หนูช่วยทาความสะอาดบ้านนะคะ
(8 หน้า 1 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นว่ามีการใช้คาศัพท์ที่แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์อันแสดงถึงความซื่อสัตย์
สุจริต และการมีจิตสาธารณะ เช่น หนูเป็นเด็กซื่อสัตย์จริง ๆ ให้หนูช่วยทาความสะอาดบ้านนะคะ เพื่อจะบอกว่าการประพฤติ
ตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นเป็นสิ่งที่เด็กดีควรจะทา เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
กลวิธีการใช้ประโยคแสดงเหตุและผล 1.3
2 การใช้ประโยคแสดงเหตุและผล ประกอบด้วยเนื้อความ ส่วน คือ ส่วนที่มีเนื้อความกล่าวถึงเหตุ และส่วนที่มี
เนื้อความกล่าวถึงผล ซึ่งเชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบของประโยคหรือข้อความ โดยมีสันธานเป็นตัวเชื่อม
ตัวอย่างที่ 1
นักเรียนห้องนี้ตั้งใจเรียน ไม่คุย ไม่เล่นในเวลาเรียนและเวลาทางาน จึงทางานเสร็จตรงเวลา
(29 หน้า 3 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
ตัวอย่างที่ 2
วั น พฤหั ส บดี นั ก เรี ย นทุ ก คนต้ อ งท าพิ ธี ไ หว้ ค รู เพราะการไหว้ ค รู เ ป็ น การระลึ ก ถึ ง บุ ญ คุ ณ ของครู
ที่อบรมสั่งสอนและเป็นการแสดงตนว่าตนเองเป็นศิษย์ของครู พร้อมที่จะน้อมรับคาสั่งสอน
หน้าที่พลเมือง)ประถมศึกษาปีที่ (38 หน้า 1
จากตัวอย่างในข้างต้น พบคาว่า จึง เพราะ ทาหน้าที่เชื่อมประโยคที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผล ทาให้เห็นว่า
การที่นักเรียนตั้งใจเรียน จะทาให้งานที่ทาเสร็จตรงเวลา และการที่นักเรียนทาพิธีไหว้ครู เพราะต้องการระลึกถึงบุญคุณของครูนั้น
เป็นการกระทาในด้านดีที่จะส่งผลดีกลับคืนมาสู่นักเรียน
1.4 กลวิธีสร้างข้อสงสัยและตอบข้อสงสัย
การสงสัยเป็นสิ่งที่สมองใคร่รู้ในเรื่องที่สนใจ สื่อที่มีการกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยการสร้างข้อสงสัยจึงเป็นเสมือนการสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่นักเรียน เมื่อเด็กสงสัย เด็กจึงถาม ฉ ะนั้นการตอบคาถามจึงเป็นการบอกข้อความรู้แก่เด็ก เพื่อสั่งสมเป็ นข้อมูล
กลวิธีการสร้างข้อสงสัยและตอบข้อสงสัยมักพบในเหตุการณ์ที่ตัวละครเกิดความสงสัยต่อสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ส่วนใหญ่มักเริ่ม
จากตัวละครเด็กที่สงสัยใคร่อยากรู้ และผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เป็นผู้ตอบข้อสงสัยแก่เด็ก มักจะพบคาว่า คืออะไร อะไรบ้าง ทาอะไร
ทาไมต้อง ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
มะลิ
:สิทธิคืออะไรคะ
พ่อ
:สิทธิ คือการที่เด็กทุกคนเกิดมาได้รับการคุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฏหมาย
มะลิ
:คุณพ่อคะ เด็ก ๆ มีสิทธิอะไรบ้างคะ
พ่อ
:มี ห ลายอย่ า ง คื อ ได้ รั บ การเลี้ ย งดู อ ย่ า งดี ต ามความเหมาะสม เช่ น ได้ รั บ อาหาร ที่ อ ยู่
อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ได้รับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย
(10 หน้า 1 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
ตัวอย่างที่ 2
แก้ว
:คุณแม่ขา วันนี้เป็นวันอะไรคะ คนจึงมาทาบุญกันมากกว่าเมื่อวันพระก่อน
แม่
:เป็นวันมาฆบูชาค่ะ
(8 หน้า 3 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าการสร้างข้อสงสัยและตอบข้อสงสัยนั้น เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของนักเรียน
ไม่ว่าจะเป็นสิทธิความคุ้มครอง หรือวันสาคัญในโอกาสต่าง ๆ ก็ล้วนแต่เป็นข้อมูลใหม่ที่นักเรียนสนใจและเกิดคาถาม จึงได้ตั้ง
คาถามผ่านตัวละครลูกกับพ่อแม่ ซึ่งตัวอย่างข้างต้นนี้จะเป็นการให้ความกระจ่างแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี
1.5 กลวิธกี ารใช้คาแสดงทัศนะภาวะ
ทัศนะภาวะ หมายถึง คาที่มีการใส่ทัศนะของผู้พูดเข้าไปในประโยค เพื่อประเมินความเป็นจริง เป็นการแสดงความ
เชื่อมั่นของผู้พูด สื่อถึงมโนทัศน์ความจาเป็นและความต้องการ โดยงานวิจัยนี้ปรากฏคาว่า ต้องมี ต้องทา ควรทา ฯลฯ
ตัวอย่างที่ 1
การไปงานขึ้นบ้านใหม่ เป็นงานมงคลต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสวยงาม เหมือนที่ดาวแต่ง
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(27 หน้า 2 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
ตัวอย่างที่ 2
การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องปฏิบัติ
(57 หน้า 3 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
จากตัวอย่างข้างต้น พบคาว่า ต้อง ซึ่งเป็นการแนะความว่าพลเมืองที่ดีต้องปฏิบัติตนเช่นไร ต้องทาอะไร ต้อง
ทาแบบใด โดยคาว่า ต้อง เป็นการบอกถึงความต้องการที่อยากให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามวิถีปฏิบัติและ
กฎเกณฑ์ของสังคม
1.6 กลวิธกี ารกาหนดกรอบการตีความคิด
การกาหนดกรอบการตีค วามคิด คือ การสื่อสารที่กาหนดกรอบการตีความของข้อความ จากการศึกษาตัวบทหนังสือ
พบว่า ผู้เขียนมีการสร้างกรอบการตีความคิด โดยจะกาหนดเป็นหัวข้อย่อย เพื่อให้ข้อความนั้นมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้
ตัวอย่างที่ 1
นักเรียนทุกคนที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียน ต้องเคารพและปฏิบัติตามกฏ กติกา และระเบียบของโรงเรียน ดังนี้
1. มีสัมมาคารวะต่อครู อาจารย์ และผู้ใหญ่ทุกคน
2. มาโรงเรียนแต่เช้า เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณก็ไปเข้าแถวเคารพธงชาติและทากิจกรรม
3. เชื่อฟังคาสั่งสอนของครู ขยันและตั้งใจเรียน
4. แต่งกายเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
5. มีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
6. ช่วยกันดูแลทรัพย์สมบัติของโรงเรียน
7. ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
8. ช่วยกันประหยัดพลังงาน
9. เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ
(14-10 หน้า 2 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
ตัวอย่างที่ 2
เคารพ กฎ กติกา และระเบียบของสังคมที่เราอาศัยอยู่ เช่น การข้ามถนนตรงทางม้าลาย หรือเดิน บน
สะพานลอย
(20 หน้า 2 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
จากตัวอย่างที่ 1เป็นการกาหนดกรอบการปฏิบัติตนของนักเรียนในขณะที่อยู่ภายในโรงเรียน โดยจากัดข้อ
ปฏิบัติให้ปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันการกระทาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน และตัวอย่างที่ สื่อถึงข้อปฏิบัติที่สังคมกาหนด 2
ขึ้นมาให้ทุกคนปฏิบัติตาม เพื่อความสงบสุขของสังคมทั้งนีก้ ารกาหนดกรอบการตีความคิดสะท้อนถึงการปฏิบัติตนให้เป็นพลเมือง
ที่ดขี องสังคม
.2อุดมการณ์ที่สื่อผ่านกลวิธีทางภาษาในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมือง
ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีทางภาษาที่ปรากฏในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองที่นาเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับความ
เป็นพลเมือง มีดังนี้
ชุดความคิดการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2.1
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน อันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม จิตสานึก ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก หลักสูตร)
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551 :5 (ซึ่งกลวิธีทางภาษาที่นาเสนอชุดความคิดการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ กลวิธกี าร
เลือกใช้คาศัพท์ที่นาเสนอให้เห็นถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นลักษณะสาคัญของพลเมืองดี
ตัวอย่างที่ 1
มะลิ :คุณแม่ เด็กผู้ชายคนนั้นนิสัยดี เก็บนาฬิกาได้ คืนให้เจ้าของ
แม่
:เด็กดีต้องซื่อสัตย์ มะลิเป็นเด็กดี เก็บกระเป๋าเงินได้ ก็คืนเจ้าของเหมือนกัน
)หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่ (19 หน้า 1
ตัวอย่างที่ 2
เด่น ดาว ถอดรองเท้าก่อนตักบาตรนะลูก
หน้าที่พลเมือง)ประถมศึกษาปีที่ (5 หน้า 2
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการใช้กลวิธีการใช้คาศัพท์กล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบคาว่า ซื่อสัตย์ ตัก
บาตร สื่อถึงชุดความคิดการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษามุ่งให้เกิดแก่นักเรียนเพื่อพัฒนาให้
นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก

297

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
.22 ชุดความคิดการมีครอบครัวเป็นแบบอย่าง
ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในสังคมและเป็นเสมือนรากฐานของสังคม การที่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการปฏิบัติตน จะทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี ทั้งนี้ พบว่าชุดความคิดการมีครอบครัวที่อบอุ่นถูกถ่ายทอดในรูปแบบของกลวิธี
การเลือกใช้คาศัพท์มากที่สุด เนื่องจากการเลือกใช้ชุดคาศัพท์จะเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตในครอบครัวของเด็ก
ตัวอย่างที่ 1
ตอนเย็นพ่อจะไปช่วยเขาจัดสถานทีท่ าบุญสรงน้าวันสงกรานต์ในหมู่บ้าน เด่นไปกับพ่อไหม
(15 หน้า 2 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
ตัวอย่างที่ 2
คุณแม่ขา วันนี้เป็นวันอะไรคะ คนจึงมาทาบุญกันมากกว่าเมื่อวันพระก่อน
(8 หน้า 3 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
จากตัวอย่างข้างต้น เป็นการใช้กลวิธีการเลือกใช้คาศัพท์ที่สื่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น จะไปช่วยจัด
สถานที่ คนมาทาบุญกันมาก เพื่อสื่อว่าการประพฤติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นแบบแผนของการเป็นพลเมืองดีที่พึง
ประสงค์ คือการมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมหรือแม้กระทั้งการไปทาบุญที่วัดอย่างพร้อมเพรียงก็เป็นการแสดงความสามัคคี ซึ่งการ
กระทาเหล่านี้ถูกนาเสนอผ่านตัวละคร พ่อ แม่ และลูก อันสื่อถึงชุดความคิดการมีครอบครัวเป็นแบบอย่าง
ชุดความคิดพลเมืองมีสิทธิ หน้าที่และปฏิบัติตนตามกฏหมาย 2.3
สิทธิ คือ ประโยชน์หรืออานาจของบุคคลที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองมิให้มีการละเมิด รวมทั้งบังคับการให้เป็นไปตาม
สิทธิในกรณีที่มีการละเมิดด้วย เช่น สิทธิในครอบครัว สิ ทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว สิทธิในทรัพย์สิน และสิทธิทางการศึกษา เป็นต้น
หน้าที่เป็นเสมือนงานประจาที่ต้องปฏิบัติหรือสิ่งที่ต้องทาด้วยความรับผิดชอบ และกฏหมายเป็นสิ่งที่ควบคุมการปฏิบัติตนของคน
ในสังคมเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย ฉะนั้นรัฐมีหน้าที่คุ้มครองและดูแลประชาชนให้ได้รบั สิทธิ ทาตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ซึ่งพบในกลวิธีสร้างข้อสงสัยและตอบข้อสงสัยมากที่สุด ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ 1
มะลิ
:คุณแม่คะ ทาไมต้องข้ามถนนตรงทางม้าลายด้วยคะ
แม่
:เพื่อปฏิบัติตามกฏจราจร รถจะได้ไม่ชนด้วย
(34 หน้า 1 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
ตัวอย่างที่ 2
ดาว
:คุณแม่ขา ทาไมเขามีความเห็นไม่เหมือนกันคะ
แม่
:ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดอย่างมีเหตุผล
(32 หน้า 2 หน้าที่พลเมือง ประถมศึกษาปีที่)
จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตนตามสิทธิ หน้าที่ และกฎระเบียบทางสังคมตามกฎหมาย เช่น
การปฏิบัติตนตามกฎหมายด้วยการข้ามทางม้าลาย และการมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อส่วนรวม ซึ่งชุดความคิด
พลเมืองมีสิทธิ หน้าที่และปฏิบัติตนตามกฏหมายนี้ถูกนาเสนอผ่านกลวิธีการสร้างข้อสงสัยและตอบข้อสงสัย อันสะท้อนการเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา พบกลวิธีทางภาษาที่สื่ออุดมการณ์ความเป็นพลเมืองทั้งหมด (1 กลวิธี ได้แก่ 6 การอ้างส่วนใหญ่ (2การ
เลือกใช้คาศัพท์ (3การใช้ประโยคแสดงเหตุและผล (4การสร้างข้อสงสัยและตอบข้อสงสัย (5การใช้คาแสดงทัศนะภาวะ และ (6
การกาหนดกรอบการตีความคิด โดยกลวิธีทางภาษาจะเป็ นสื่อกลางที่ผู้เ ขียนใช้สื่อความหมายที่มีค วามสัม พัน ธ์เกี่ย วโยงถึ ง
อุดมการณ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนทั้ง (1 อุดมการณ์ ได้แก่ 3การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (2การมีครอบครัวเป็นแบบอย่าง
และ (3พลเมืองมีสิทธิ หน้าที่และปฏิบัติตนตามกฎหมาย
กลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นพลเมืองในหนังสือเรียนรายวิชาหน้าที่พลเมืองสะท้อนให้เห็นอุดมการณ์พลเมือง
ตามที่กาหนดในหลักสูตรแกนกลางว่า นักเรียนเป็ นพลเมืองที่สาคัญในการพัฒนาชาติ จึงจาเป็นต้องปลูกฝังความเป็นพลเมืองผ่าน
ระบบการศึกษา เริ่มตั้งแต่การเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ที่จะได้เรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามที่ 1
สังคมมุ่งหวังไว้ ทั้งนี้กลวิธีทางภาษาดังกล่าวมีความสัมพันธ์โดยตรงต่ อการเลือกนาเสนอชุดความคิด ผ่านการนาเสนอในรูปแบบ
ของหนังสือเรียนในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐและสังคมที่กาหนดหรือตกลงร่วมกันว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีงามและเกิดประโยชน์ต่อ
สังคม
อุดมการณ์ที่เสนอผ่านกลวิธีทางภาษาแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏในวาทกรรมความเป็นพลเมืองนี้ มีอิทธิพลต่อสังคมไทย ในแง่
ของอุดมการณ์มีส่วนช่วยในการจัดระเบียบสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ช่วยให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งอุดมการณ์เหล่านี้ก็มีส่วนสะท้อนความไม่มีอิสระในการดาเนินชีวิต ความเกรง
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กลัวจะปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบรรทัดฐานของสังคม อีกทั้งยังทาให้วิถีปฏิบัตินั้นกลายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา และเป็นหน้าที่
ของคนในสังคมที่จะต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวิถีปฏิบัติดังกล่าว
ฉะนั้น หนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง มีบทบาทสาคัญต่อการศึกษาในระบบโรงเรียน นอกจากจะปลูกฝังให้นักเรียนเป็น
พลเมืองที่ดีแล้ว ยังมีส่วนช่วยสร้างและผลิตซ้าอุดมการณ์ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นและดารงอยู่ในสังคม อีกทั้งยังทาให้คนในสังคมเกิดความ
มั่นใจในระบบการศึกษา งานวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่า หนังสือเรียนหน้าที่พลเมืองเป็นสิ่งที่กาหนดรูปแบบของคนในสังคมผ่านตัวบท
หนังสือเรียนที่มุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ แต่ในทางกลับกันหนังสือเรียนก็ถูกผลิต และถูกกาหนดโดยสังคม
เช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
.1ศึกษากลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ที่ปรากฏในหนังสือเรียนรายวิชาที่ยังไม่มีผู้ศึกษาวิจัย
.2ศึกษาวาทกรรมที่ปรากฏในเพลงมาร์ชโรงเรียนเพื่อวิเคราะห์อุดมการณ์
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร .( 2551 ) . หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ชุ ม นุ ม : กรุ ง เทพฯ . 2551
.สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ราชบัณฑิตยสถาน) .2546 .(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2542.นานมีบุ๊คส์ :กรุงเทพฯ .
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน) .2559 .(หนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง วั ฒ นธรรมและการ
ดาเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1 .กรุงเทพฯ.กระทรวงศึกษาธิการ :
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน) .2559 .(หนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง วั ฒ นธรรมและการ
ดาเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 .กรุงเทพฯ.กระทรวงศึกษาธิการ :
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน) .2559 .(หนั ง สื อ เรี ย นรายวิ ช าหน้ า ที่ พ ลเมื อ ง วั ฒ นธรรมและการ
ดาเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 .กรุงเทพฯ.กระทรวงศึกษาธิการ :
ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา) .2551 .(ตั ว ชี้ วั ด และสาระการเรี ย นรู้ แ กนกลาง กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ร าช 2551.
กรุงเทพฯ.กระทรวงศึกษาธิการ :
Apple, M.W., and Chirstian-Smith, L.C) .1991 .(The politics of the textbook .In M.W .Apple and L.C .ChirstianSmith )Eds(., The politics of the textbook .New York :Routledge.
Fairclough, N) .1989 .(Language and power .London :Longman .
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กลวิธีทางภาษาเพื่อสื่ออุดมการณ์ทางการเมือง
ที่ปรากฏในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน1
วณิชชา โนภาศ2* และ วรธนิก โพธิจกั ร2
2คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*E- mail: wanichcha.nopas@gmail.com

บทคัดย่อ
บทความวิจัย นี้ มุ่งศึกษา ”กลวิธีทางภาษาเพื่อสื่ออุดมการณ์ทางการเมืองที่ปรากฏในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน “
กลวิธีทางภาษาในการนาเสนออุดมการณ์ทางการเมืองในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนซึ่งเป็นช่องทางสาคัญที่พรรคอนาคต ใหม่
ใช้ในการสื่อสารกับ ประชาชนเพื ่อน าเสนอข้ อมู ลต่า ง ๆ ประชาชนเข้าถึงได้ ง่า ยและเข้า ถึงได้อย่ างกว้า งขวางโดยศึก ษาจาก
เทปบันทึกภาพรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนที่ออกอากาศตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 ได้แก่ จานวน 15
ตอน
ผลการศึกษา พบกลวิธีทางภาษาที่รายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนใช้สื่ออุดมการณ์ 6 วิธี ได้แก่ การเลือกใช้คาศัพท์ การ
อ้างส่วนใหญ่ การใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์เหตุ-ผล การใช้คาแสดงทัศนภาวะ การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ และการกล่าวเสียดสี
เพื่อนาเสนออุดมการณ์ทางการเมืองที่ประกอบด้วยชุดความคิดเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและความชอบธรรมในการดาเนินกิจกรรม
ของพรรคการเมือง กลวิธีทางภาษาข้างต้นยังนาเสนอชุดความคิด ในเชิงลบเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ คสช).ด้วย (
คาสาคัญ: กลวิธีทางภาษา ภาษากับอุดมการณ์ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์

Linguistic Strategies for Political Ideologies on the Return Friday to People Program
Wanichcha Nopas2* and Worathanik Photijak2
2 Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
*E- mail: wanichcha.nopas@gmail.com

Abstract
This study investigated language strategies used to convey political ideologies from the “Kuen Wan
Sook Hai Pra Cha Chon: Return Friday to ( Thai) People” program, which are imperative means of
communication for the Future Forward Party. Data is collected from this program October 2018 and January.
The results exhibit that there are four main linguistic strategies applied in the: ‘Return Friday to ( Thai ) People’
program.
Those of strategies include lexical selection, reference, cause and effect sentence structure, modality
rhetorical question and irony. Those communicative means play key roles in orienting political ideologies of
the Future Forward Party. Through the use of those linguistic strategies, the party conveys key political
ideologies such as right, liberty, and legitimacy of political activity. Some points of view also challenge the
policies and the administrations of National Council for Peace and Order (NCPO).
Keywords: Linguistic strategies, Language and Ideologies, Critical discourse analysis
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บทนา
ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารสาคัญของมนุษย์ การใช้ภาษาในแต่ละสถานการณ์ย่อมมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันตามเจตนา
ของผู้ส่งสาร ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็อาจถ่ายทอดอุดมการณ์ (Ideology) อันเป็นระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิยมหรือกฎเกณฑ์
ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปยังผู้รับสารในแต่ละสถานการณ์เหล่านั้นด้วย โดยอาจเป็นการเสนออุดมการณ์เพื่อเอื้อประโยชน์แก่คนกลุ่ม
นั้นอย่างชัดเจนหรือแฝงเร้นและเป็นธรรมชาติจนผู้รับสารอาจไม่รู้ตัวว่ากาลังถูกปลูกฝังอุดมการณ์หรือถูกครอบงาอุดมการณ์ที่ถูก
เสนอผ่ า นภาษาเหล่ า นี้ อ าจมี ส ถาบั น ที่ มี อ านาจในสั ง คม เช่ น
สื่ อ สถาบั น ทางการเมื อ ง สถาบั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รั ฐ
สถาบันการศึกษา ฯลฯ นาความคิดต่างๆ เข้าสู่กระบวนการผลิตสื่ออุดมการณ์ จนทาให้ความคิดซึ่งไม่มีคุณสมบัติเป็นอุดมการณ์ใน
ตัวเองกลายมาเป็นอุดมการณ์ได้ อุดมการณ์ดังกล่าวนี้ จึงมีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมและสร้างวิถีปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ผลิต
อุดมการณ์ วาทกรรมที่ถูกนามาใช้เพื่ อเสนออุดมการณ์จึ งมีลัก ษณะหลากหลาย เช่น หนังสือเรียน ภาพยนตร์ โฆษณา ข่าว
สื่อสารมวลชน ฯลฯ นัยนา วงษ์สาคา), 2559(
“รายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน” คือ รายการวิเคราะห์และวิจารณ์การเมืองในรูปแบบการสนทนา ออกอากาศทุกวัน
ศุ ก ร์ โดยเผยแพร่ ท างสื่ อ ออนไลน์ 2 ช่ อ งทาง ได้ แ ก่ Facebook fanpage พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party มี
ผู้ติดตาม 334,976 คน และอีกหนึ่งช่องทางคือ เวบไซต์ ยู ทูป (Youtube) ทั้ง 2 ช่องทางดังกล่าวมีผู้ติดตามจานวนมาก จึงมี
อิทธิพลต่อสังคมในวงกว้างในด้านการเผยแพร่อุดมการณ์และนโยบายของพรรค รายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนดาเนินรายการ
โดยธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ร่วมกับสมาชิกในพรรค ก่อกาเนิดขึ้นในฐานะที่เป็นวาทกรรมต้านวาทกรรมของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่สื่อสารผ่านรายการคืนความสุขให้
คนในชาติที่เปรียบเสมือนวาทกรรมกระแสหลัก กล่าวคือ เป็นวาทกรรมที่สร้างให้ดารงอยู่ในสังคม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวาทกรรม
ต่อต้าน คือ ผลผลิตของอุดมการณ์ รวมทั้งระบบคิด ความชอบ ค่านิยม ของกลุ่มคนที่นาไปสู่การเห็นต่าง ตลอดจนการคัดค้านวาท
กรรมที่ดารงอยู่ก่อน
ผู้ศึกษาสนใจศึกษาภาษากับอุดมการณ์ที่ปรากฏในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีทาง
ภาษาในการนาเสนออุดมการณ์การศึกษาในการรายการโทรทัศน์เดินหน้าประเทศไทย จากเทปบันทึกภาพการออกอากาศรายการ
คืนวันศุกร์ให้ประชาชนที่ออกอากาศตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562 ได้แก่ จานวน 15 ตอน เพื่อให้เห็นว่า พรรค
อนาคตใหม่ใช้กลวิธีทางภาษาใดบ้างเพื่อนาเสนออุดมการณ์ทางการเมืองไปยังประชาชน อุดมการณ์การทางการเมืองที่ถูกเสนอ
ผ่านกลวิธีทางภาษาเหล่านั้นจะทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แฝงเร้นไว้ในการนาเสนอ
รายการและเข้าใจบทบาทของรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนในการสื่ออุดมการณ์สู่คนในสังคม
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ )Critical Discourse Analysis (
ผู้วิจัยจะนาเสนอวิธีวิเคราะห์ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ของแฟร์เคลาฟ์ )Norman Fairclough, 1995( ซึ่งใช้
ในการศึกษาครั้งนี้
แฟร์เคลาฟ์เน้นว่า การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวาทกรรมกับสังคม จะ
พิจารณาด้านเดียวไม่ได้ ดังนั้น ในการวิเคราะห์จึงต้อ งพิจารณาตัว บท )text) พิจารณาวิถีปฏิบัติทางวาทกรรม (Discourse
Practiceและพิจารณาวิถีปฏิบัติทางสังคมวัฒนธรรม ( )Socio-Cultural Practice( ด้วย
แฟร์เคลาฟ์) Fiarclough, 1995: 98 อ้างถึงใน สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ,2552 : 13 (ให้แนวคิดในการวิเคราะห์ตัวบท
)Text( ว่า ตัวบทประกอบสร้างความหมาย มีลักษณะเป็นชุดของตัวเลือก คือ ตัวบทเลือกรูปของภาษาหนึ่งจากชุดตัวเลือกที่มีอยู่
ในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับคาศัพท์ ระดับโครงสร้างประโยค ฯลฯ เพื่อสื่อเหตุการณ์หรือสภาพจากมุมมองหนึ่ง การเลือกใช้ภาษา
แตกต่างกันทาให้ภาพที่เสนอต่างกัน ซึ่งมุมมองเรื่องหน้าที่หรือความหมายนี้จะทาให้เห็นว่าการวิเคราะห์ภาษาในตั วบทมี
ความสาคัญ การวิเคราะห์ตัวบทจะโยงไปสู่การศึกษาประเด็นทางสังคม ทั้งนี้มีชุดตัวเลือกระดับระเบียบวาทกรรม )order of
discourseด้วย (
แฟร์เคลาฟ์ยังกล่าวอีกว่า สังคมมีอิทธิพลต่อตัวบททางอ้อม เพราะสังคมได้กาหนดวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและวิถีปฏิบัติ
ทางวาทกรรมก็ ไ ปก าหนดตั ว บทด้ ว ย ที่ เ รี ย กว่ า ความสั ม พั น ธ์ แ บบวิ ภ าษา จึ งต้ อ งมี ก ารวิเคราะห์ วิถี ป ฏิ บั ติท างวาทกรรม
)Discourse Practice( เพราะนอกจากวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมจะส่งผลต่อภาษาในตัวบทแล้วยังส่งผลต่อระเบียบวาทกรรม ซึ่ง
หมายถึงการรวมตัวกันของประเภทตัวบทต่างๆ )genres( วาทกรรมต่าง ๆ )discourses( และ ลีลา )style( ในรูปแบบเฉพาะด้วย
ระเบียบวาทกรรม มีองค์ประกอบคือ 1. ประเภทของตัวบท )genres( หมายถึง ภาษ ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางสังคมแบบใดแบบ
หนึ่ง เช่น บทสัมภาษณ์ บทวิจารณ์ภาพยนตร์ 2. วาทกรรม )discourses( หมายถึง ภาษาที่ใช้เพื่อสื่อภาพแทนจากมุมมองใด
มุมมองหนึ่ง เช่น วาทกรรมแพทย์แผนจีน วาทกรรมแพทย์แผนตะวันตก 3. ลีลา )style) หรือ เสียง (voiceหมายถึง ภาษาที่คน (
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กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ของกลุ่มนั้น เช่น ลีลาของแพท ย์ ลีลาของศาล วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมที่ไม่เป็นไปตาม
ขนบเดิมมักจะสัมพันธ์กับระเบียบวาทกรรมที่ซับซ้อน เช่น การรายงานข่าวที่เปลี่ยนรูปแบบ การบริโภคข่าวของผู้บริโภคข่าวที่
เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติทางวาทกรรมที่เปลี่ยนไปของสื่อปัจจุบัน การวิเคราะห์ระเบียบวาทกรรมเป็นการวิเคราะห์สหบท
)intertexual analysisควบคู่ไปด้วยเพื่อมุ่งตอบคาถามว่า ประเภทของตัวบทและว (าทกรรมใดบ้างที่นามาผสมผสานกัน พร้อม
วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับสังคมของระเบียบวาทกรรมนั้น
การวิ เ คราะห์ว าทกรรมเชิ งวิ พ ากษ์ จะประกอบจาก 3 มิ ติ แฟร์ เ คลาฟ์ )Fiarclough, 1995: 98 อ้ า งถึ งใน อรวรรณ
ปิลันธน์โอวาท ,2546 : 8 สรุปได้ว่า (มิติบรรยายความ คือ การวิเคราะห์ตัวบท ได้แก่ การศึกษาภาษาในตัวบท โดยดูที่หน่วย
พื้นฐานและองค์ประกอบทางภาษาทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา ได้แก่ ภาษาระดับข้อความ ภาพ แสง สี เส้น องค์ประกอบภาพ
เป็นต้น มิติตีความ คือ การวิเคราะห์กระบวนการ )Process Analysis ของวิถีปฏิบัติการทาง (วาทกรรม ได้แก่ การวิเคราะห์
ความหมายแฝงนัยและอุดมการณ์ที่ซ่อนอยู่ในระดับลึกของตัวบท เป็นการศึกษาความหมายของตัวบทในฐานะที่เป็นปฏิบัติการ
สร้างความหมายผ่านตัวภาษา รวมทั้งศึกษากลไก วิธีการต่าง ๆ ในการสร้างความหมายโดยเฉพาะความหมายที่สัมพันธ์กับ
อุดมการณ์และความเชื่อในสังคม และ มิติอธิบายความ คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อหรือตัวบท ภาษากับบริบทสังคม
วัฒนธรรมที่สื่อหรือตัวบทนั้นปรากฏใช้เป็นการอธิบายภาษาที่ถูกหล่อหลอมโดยสังคมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของภาษา สื่อ
และสังคม ซึ่งมักนาไปสู่ประเด็นเรื่องอุดมการณ์และความสัมพันธ์เชิงอานาจในสังคม
อุดมการณ์ (Ideology)
อุ ด มการณ์ เป็ น ความเชื่ อ ของคนกลุ่มใดกลุ่ม หนึ่ งที่ เกี่ ย วข้ อ งสัม พัน ธ์ กั บผลประโยชน์ ของคนกลุ่ม นั้ น ซึ่ งความคิด
ความเชื่อบางอย่างนั้นสามารถพัฒนาให้กลายเป็นอุดมการณ์ได้ ก็ต่อเมื่อสถาบันที่มีอานาจทางสังคมนาความคิดความเชื่อนั้นเข้าสู่
กระบวนการผลิตและสื่ออุดมการณ์นิยามเดิมเชื่อว่าอุดมการณ์มีนัยที่เป็นลบ คือ สานึกที่ผิดที่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบของคน
บางกลุ่มและมีทั้งนิยามที่มองอุดมการณ์เป็นนัยที่เป็นกลาง คือความคิด ความเชื่อ ค่านิยมที่คนในสังคมมีร่วมกัน ในการศึกษาตาม
มุมมองของวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์นั้น อุดมการณ์ คือ ความคิด ความเชื่อที่สัมพันธ์กับการเอื้อประโยชน์แก่คนกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งไม่จากัดว่าจะเป็นนัยที่เป็นกลางหรื อลบ นอกจากนี้ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวทางของฟาน ไดก์ มองว่า
อุดมการณ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบความคิดของมนุษย์ที่เชื่อมโยงวาทกรรมกับสังคม เข้าด้วยกัน (โดยเฉพาะในแง่อานาจและการ
ใช้อานาจในสังคม) และมีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งในการตีความ วาทกรรม ขณะที่วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวทางของ
แฟร์เคลาฟ์ มองว่าอุดมการณ์เป็นส่วนหนึ่งของบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่แวดล้อมที่ส่งอิทธิพลต่อขั้นตอนการผลิต ทาให้มีการ
เลือกผลิตตัวบท หรือเลือกใช้ภาษาและแสดงออกมาในรูปแบบเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งและส่งอิทธิพลต่อขั้นตอนการตี ความและ
การบริโภคตัวบทด้วย (ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2556 : 12)
อุดมการณ์เป็นแนวคิดสาคัญที่นามาศึกษาวาทกรรมวิเคราะห์เชิง วิพากษ์ อุดมการณ์จะถ่ายทอดผ่านภาษาที่สะท้อนชุด
ความคิดของคนในสังคมใดสังคม หนึ่ง ที่ยึดถือปฏิบัติและเป็นสิ่งที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม อุดมการณ์จึงเป็น กรอบ
ความคิดที่สมาชิกในกลุ่มนาไปตีความร่วมกัน และประกอบสร้างความเข้าใจและการ รับรู้ของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งเป็นตัวกาหนดวิถี
ปฏิบัติในชีวิตประจาวันและปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกในกลุ่มอื่ น (สุนทรี โชติดิลก, 2555 : 168) การศึกษาอุดมการณ์จึงมีประโยชน์ใน
การเข้าถึงชุดความคิดหรืออุดมการณ์เพื่อสนองประโยชน์ของผู้ครอบงาที่แฝงมาอย่างแนบเนียนโดยผู้ถูกครอบงาอาจไม่รู้ตัว
งานวิจัย “วาทกรรมทางการเมือง” ตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
รายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนแม้จะเป็นรายการที่ไม่ได้ออกอากาศทางโทรทัศน์ แต่ก็เป็นรายการที่เผยแพร่ออนไลน์
ปรากฏเป็นสาธารณะและมีผู้ติดตามจานวนมาก กล่าวคือ พรรคอนาคตใหม่เป็นผู้ผลิตวาทกรรม ดังนั้น การนาเสนอต่าง ๆ แม้จะ
อยู่ในลักษณะการสัมภาษณ์ ฯลฯ ย่อมต้องผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรอง คัดเลือกข้อมูลของผู้นาเสนอข้อมูลและผู้ดาเนินรายการ
มาก่อนแล้วทั้งสิ้นและสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง คือ วาทกรรมที่มีการตรวจสอบและเผยแพร่โดยช่องทางการสื่อสารไปยังประชาชนของ
พรรคอนาคตใหม่ย่อมมีการปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างเพื่อสื่ออุดมการณ์ของพรรคอย่างแน่นอน
ก่อนหน้านี้ มี งานวิจัยที่มุ่งศึกษาอุดมการณ์จากวาทกรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมในวงกว้างและศึกษาอุดมการณ์ทาง
การเมืองที่มุ่งนาเสนอผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เช่น รัตนาวดี สาราญสุข (2545) ศึกษาเรื่อง วาทกรรมวิเคราะห์รายการนายกฯ
ทั ก ษิ ณ คุ ย กั บประชาชน และรายการชวนออนไลน์ ผลการศึก ษาพบว่ าวาทกรรมที่เ กิด ขึ้น รวมถึ งรูปแบบเนื้ อ หามีเรื่อ งของ
สถานภาพ บทบาท สิทธิ อานาจ อุดมการณ์การครองความเป็นใหญ่และการแย่งชิงพื้นที่ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง อุดมการณ์ที่
พบบางส่วนสอดคล้องกับงานวิจัยของธนวัตร มัททวีวงศ์ (2559) ศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในรายการคืน
ความสุขให้คนในชาติ ที่ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ผลการศึกษา
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พบว่า วาทกรรม 5 ชุด ประกอบด้วย วาทกรรมการปฏิรูปประเทศ วาทกรรมความชอบธรรมของรัฐบาล วาทกรรมการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ วาทกรรมการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น และวาทกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นวาทกรรมที่มี
การกล่าวถึงบทบาทและอานาจเพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ธิดารัตน์ อเนกะเวียง (2548) ศึกษาเรื่อง วาทกรรม
วิเคราะห์ของสนธิ ลิ้มทองกุลในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ ที่ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ถึง วันที่ 9
กันยายน พ.ศ. 2548 ผลการศึกษาพบว่า สนธิ ลิ้มทองกุลมีการประกอบสร้างความจริงจากชุดวรรณกรรมที่มีมติ ิทางการเมือง ได้แก่
1) วาทกรรมเกี่ยวกับกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย คือ การเมืองในสภาพความเป็นจริงต่างกับการเมืองในรัฐธรรมนูญอย่าง
สิ้นเชิง 2) วาทกรรมเกี่ยวกับนโยบายและโครงสร้างของรัฐบาล คือ การที่รัฐบาลเน้นนโยบายเฉพาะด้านเศรษฐกิจจะนาพาประเทศ
ไปสู่ความเป็นอานาจนิยม 3) วาทกรรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโดยรัฐบาล คือ รัฐบาลขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ 4) วาทกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนักการเมือง คือ นักการเมืองที่ดีต้องมีคุณธรรมประจาใจ และ 5) วาทกรรม
เกี่ยวกับตารวจในสังคมไทย คือ ตารวจต้องเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางาน ต้องสามารถตรวจสอบได้ รายการดังกล่าวจึงมีบทบาท
ในแง่การถ่ายทอดอุดมการณ์บางประการสู่ประชาชน
งานวิจัยทั้งสามเรื่องสะท้อนอุดมการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์เกี่ยวกับการครองความเป็นใหญ่ อุดมการณ์เกี่ยวกับ
บทบาทของผู้นาในสังคมไทย อุดมการณ์เกี่ยวกับความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ผลการวิจัยทั้งสองเรื่องสะท้อนว่า รายการที่
นาเสนอผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ เป็นสารทางอุดมการณ์ซึ่งผู้ผลิตรายการรวมถึงผู้ดาเนินรายการใช้ในการถ่ายทอดและปลูกฝัง
ความคิดเชิงอุดมการณ์บางประการแก่ประชาชนในสังคมไทยเพื่อสร้าง “ความเชื่อมั่น”และ “ความน่าเชื่อถือ” ซึ่งจะเอื้อต่อการ
กากับดูแลและควบคุมสมาชิกในสังคมต่อไป
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับต่อไปนี้
1) ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
- แนวคิดเรื่องกลวิธีทางภาษา อุดมการณ์ แนวคิดเรื่องวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
- งานวิจัยเกี่ยวกับกลวิธีทางภาษาเพื่อสื่ออุดมการณ์
- งานวิจัยเกี่ยวกับอุดมการณ์ทางการเมืองในสังคมไทย
2) เก็บข้อมูลจากบันทึกรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนทางเว็บไซต์ Facebook fanpage
พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party โดยเลือกเก็บข้อมูลจากช่วงเวลาและจานวนผู้เข้าชม ทัง้ หมด 15
คลิปวีดีโอ เผยแพร่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมกราคม 2562
3) จัดระเบียบข้อมูล โดยจัดพิมพ์ให้อยู่ในรูปไฟล์เอกสารและจัดแยกประเภทตามสื่อ เนื้อหา และ
กลวิธีทางภาษา ตามลาดับ
4) วิเคราะห์ข้อมูลตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ (Critical Discourse Analysis – CDA) ของแฟร์คลัฟ
(Fairclough, 1992a, 1995b)
5) สรุปและอภิปรายผล
กลวิธีทางภาษาเพื่อสื่ออุดมการณ์ทางการเมืองที่ปรากฏในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน
ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลวิธีทางภาษาในการนาเสนออุดมการณ์การศึกษาที่ปรากฏในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน
มี 6 วิธี ได้แก่ การเลือกใช้คาศัพท์ การอ้างส่วนใหญ่ การใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์เหตุ -ผล การใช้คาแสดงทัศนภาวะ การใช้
คาถามเชิงวาทศิลป์ และการกล่าวเสียดสี ดังจะนาเสนอต่อไปนี้
1. การเลือกใช้คาศัพท์
การเลือกใช้คาศัพท์ เป็นการเลือกใช้คาศัพท์เพื่อการแสดงความคิดและสื่อแทนความคิดของผู้ส่งสาร (Fairclough, 1995
: 185 อ้างถึงใน จันทิมา อังคพนิชกิจ, 2557) ชี้ให้เห็นว่าการเลือกใช้คาศัพท์ของผู้เขียนในฐานะผู้ผลิตตัวบทนั้นเป็นเรื่องที่แปรไป
ตามปัจจัยทางสังคม รวมทั้งจะต้องเผชิญกับกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมในวงกว้างอีกด้วย ในที่นี้หมายรวมถึงการเลือกใช้
คาศัพท์และวลีด้วยการเลือกใช้คาศัพท์เพื่อนาเสนออุดมการณ์ทางการเมือง ในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชน มี 2 ลักษณะดังนี้
1.1) การเลือกใช้คาศัพท์ที่มีความหมายเชิงบวกต่อนโยบายหรือแนวทางการดาเนินงานของพรรค
การเลือกใช้คาศัพท์และวลีเชิงบวกในที่นี้เป็นการกล่าวเพื่อแสดงความชอบธรรมในการดาเนินการของ
พรรคอนาคตใหม่และนาเสนอชุดความคิดเกีย่ วกับสิทธิ เสรีภาพ ดังนี้
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชุดความคิดเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ
(1) “พรรณณิการ์ : วันนี้ก็ในเมื่อมาในฐานะพรรคอนาคตใหม่
ปิยบุตร : อืม
พรรณการ์ : เราก็มีเสรีภาพในการทาอะไรมากขึ้น
ปิยบุตร : ใช่”
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 5 ตุลาคม 2561
ตัวอย่างที่ (1) ใช้คาว่า เพื่อสื่อว่า พรรคการเมืองที่จัดตั้งถูกต้องตามรัฐธรรมนูญย่อมมีเสรีภาพในการดาเนิน ”มีเสรีภาพ“
กิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งเป็นการเน้นย้าหลักการประชาธิปไตย ซึ่ งเสรีภาพเป็นสารัตถะของระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งตรงกันข้ามกับวิถีปฏิบัติทางการเมืองหลายประการที่เป็นไปในทางเผด็จการที่เคยมีมาก่อน
(2) “พรรณิการ์ : หรือว่าไม่รู้หรือไงว่าเขามีการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะ แต่เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับนะ ว่ามันเป็น สิทธิ์ของ
นักเรียนมัธยมหกทั่วประเทศรึเปล่า ทาไมเขาต้องเดือดร้อนกว่าคนอื่ นในการต้องเลือก
ไปเลือกตั้งล่วงหน้า
หรือว่าจะสอบกับไปเลือกตั้งในวันเดียวกัน”
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 26 ตุลาคม 2561
ตัวอย่างที่ (2) ใช้คาว่า เพื่อสื่อว่า แม้จะอยู่ในสถานะของนักเรียน ก็มีสิทธิเท่ ”สิทธิ์“าเทียมกันของประชาชนตามระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย
(3) “ปิยบุตร : จริง ๆ การตีความกฎหมายนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะ แต่ถ้าเค้ายืนยันมาแบบนี้ก็โอเค
คือสิ่งใด ที่ไม่
ห้ามเนี่ย โดยหลักแล้วมันคือเสรีภาพ”
พรรณิการ์ : ถูก
ปิยบุตร : นี่ตามหลักของรัฐเสรีประชาธิปไตยนะครับ ถ้ากฎหมายไม่ได้เขียนห้าม แสดงว่านั่นเป็นเสรีภาพที่ทาได้ ผม
ดูแล้วไม่มีประโยคไหนเขียนห้ามขายของทางออนไลน์ เพียงแต่แค่บอกว่าขายของได้ที่ไหนบ้าง
พรรณิการ์ : อืม”
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 16 พฤศจิกายน 2561
ตัวอย่างที่ (3) ใช้คาว่า เพื่อสื่อว่า การกระทาที่กฎหมายไม่ได้ระบุว่า เป็นการกระทาที่ผิดกฎหมาย ย่อม ”เสรีภาพ“
รัฐเสรี“ สามารถกระทาได้ ตามสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามการปกครองระบอบประชาธิปไต ย โดยเชื่อมโยงกับการเลือกใช้คา
และ ”ประชาธิปไตยย้าคาว่า เพื่อยืนยันว่า สิทธิเสรีภาพย่อมเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนได้รับตามการปกครองระบอบ ”เสรีภาพ“
ประชาธิปไตย
จากตัวอย่างที่ (1) ถึง (3) แสดงให้เห็นการเลือกใช้ศัพท์ที่ เน้นสารัตถะของระบอบประชาธิปไตยเป็นการเลือกคาที่ มี
ความหมายเชิงบวกต่อนโยบายหรือแนวทางการดาเนินงานของพรรคแสดงให้เห็นว่าพรรคอนาคตใหม่สนับสนุนการมีสิทธิ เสรีภาพ
ของประชาชน วาทกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อยืนยันอุดมการณ์ประชาธิปไตย การเลือกใช้ศัพท์ลักษณะนี้จึงถือเป็นกลวิธีทางภาษาที่ถูก
ใช้เพื่อเสนออุดมการณ์ และชุดความคิดที่สร้างความชอบธรรมให้แก่พรรครวมทั้งเป็นการโน้มน้าวประชาชนที่เห็นด้วยกับระบอบ
ประชาธิปไตยด้วย
ชุดความคิดเกี่ยวกับความชอบธรรมในการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง
(4) “พรรณิการ์ : แล้วก็ยืนยันว่าเรายังเดินหน้า ในทิศทางนี้ต่อไป ใครอยากจะบริจาคให้เรา หรือซื้อแก้ว แก้วใบละ
ร้อยห้าสิบ อยากให้พันห้าเลย อันนี้ก็ทาได้เหมือนกัน
ธนาธร : ครับ
พรรณิการ์ : อันนีไ้ ม่ผิดกฎหมายนะคะ
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 5 ตุลาคม 2561
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
ตัวอย่างที่ (4) ใช้คาว่า “ไม่ผิดกฎหมาย เพื่อสื่อว่า การกระทาที่ขายของที่ระลึกที่เป็นกิจกรรมของพรรคอนาคตใหม่นั้น ”
เป็นการระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าว เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นความชอบธรรมที่พรรคอนาคตใหม่สามารถกระทาได้
(5) “ธนาธร : ธนาธร : ก็อย่างที่บอก ส่วนพรรคอนาคตใหม่นะครับ เราก็จะใช้จ่ายให้โปร่งใสนะครับ เราจะทาทั้งรายรับ
รายจ่ายให้โปร่งใสและเปิด เปิดกับ เอ่อ พี่น้องประชาชน แล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้ามาตรวจสอบเราได้
พรรณิการ์ : ค่ะ”
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 21 ธันวาคม 2561
ตัวอย่างที่ (5) ใช้คาว่า “โปร่งใส ”2 ครั้ง เพื่อยืนยันว่า การดาเนินกิจกรรมของพรรคที่กาลังดาเนินการอยู่ทั้งหมดนั้น
ปราศจากการทุจริต และใช้คาว่า ”เปิด“ เพื่อสนับสนุนการกระทาที่โปร่งใส สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ ซึ่งชุดคาเหล่านี้มีนยั
ในการเน้นย้าความตรงกันข้ามกับการดาเนินงานของรัฐบาลที่มาจากการยึดอานาจ คือ
ไม่สามารถตรวจสอบได้
(6) ธนาธร : “ครับ ผมก็ต้องเรียนทุกท่านว่า สิ่งที่พวกเราทาไปทั้งหมด เราทาด้วยความตั้งใจ
เราทาด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่มีอะไรแอบแฝง เวลาท่านอยากจะตามมาดูเราตามมาได้เลย”
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 14 ธันวาคม 2561
ตัวอย่างที่ (6) ใช้คาว่า บริสุทธิ์ใจ เพื่อสื่อว่า กิจกรรมที่พรร“ และ ”ความตั้งใจ“คอนาคตใหม่ดาเนินการทั้งหมดคือ การ
กระทาที่ล้วนแล้วแต่มาจากความตั้งใจของหัวหน้าและสมาชิกในพรรคที่ปราศจากสิ่งแอบแฝง เป็นการกระทาที่บริสุทธิ์ เป็นไป
อย่างถูกต้องตามรูปแบบการหาเสียงเลือกตั้ง
จากตัวอย่างที่ (4) ถึง (6) มีการเลือกใช้คาศัพท์แสดงความชอบธรรมในการดาเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง อาทิ ไ“ม่
ผิดกฎหมาย“ ”โปร่งใส”บริสุทธิ์ใจ“ และ ”ตั้งใจ“ ” ซึ่งการกล่าวในลักษณะเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า พรรคอนาคตใหม่ต้องการ
ยืนยันกับประชาชนในฐานะผู้รับสารว่า การดาเนินการทุกอย่างที่พรรคได้กระทามีความน่าเชื่อถือ ปราศจากความไม่บริสุทธิ์ เป็น
การนาเสนอตัวตนและคุณลักษณะของสมาชิกพรรคในแง่บวก
1.2) การเลือกใช้คาศัพท์ที่มีความหมายเชิงลบต่อนโยบายและระบบการบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คสช). (
การเลือกใช้คาศัพท์เชิงลบในที่นี้เป็นการเสนอชุดความคิดเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารมีการใช้คาศัพท์และวลีต่าง ๆ
เพื่อแสดงข้อเสีย ความบกพร่องของนโยบายและระบบการบริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าเป็น“ปัญหา” ที่
ควร “แก้ไข” และไม่เป็นไปตามหลักรัฐธรรมนูญ ดังนี
ชุดความคิดเกี่ยวกับนโนบายและการบริหาร
(7) “พรรณิการ์ : นี่ก็เป็น อีก อีก เอ่อ มุมนึงนะคะที่ทาให้เราตั้งข้อสังเกตได้ว่าเป็นการใช้อานาจในทางมิชอบ
ของบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลในการสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ
ธนาธร : ครับ
พรรณิการ์ : ซึ่งจะสืบทอดอานาจของคสช. ต่อไป”
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 21 ธันวาคม 2561
ตัวอย่างที่ (7) ใช้คาว่า “มิชอบเพื่อสื่อว่า”การใช้อานาจของบุคคลที่อยู่ในรัฐบาลใช้อานาจในทางมิชอบ
เป็นการกล่าวเชิงตาหนิระบบการทางานของรัฐบาลภายใต้การนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช).(
(8) “พรรณิการ์ : ที่ทาให้เกิดข้อสงสัยว่า ไอ้การจะใช้เงินรัฐมาอุดหนุนพรรคพลังประชารัฐตรง ๆ เนี่ยก็คดิ ว่า
คงจะยาก ถ้าทาจริง สื่ออย่างอิสรา ก็ช่วยขุดคุ้ยต่อด้วยนะคะ เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงเอาเงิน
ของกระทรวงของตัวเองเนี่ยมาซือ้ เต็ม ๆ เลยรึป่าว ถ้าใช่ ถือเป็นการกระทาทีผ่ ิด”
ธนาธร : ครับ”
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 21 ธันวาคม 2561
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ตัวอย่างที่ (8) ใช้คาว่า “ผิด เพื่อสื่อว่า ”การดาเนินกิจกรรมดังกล่าวของรัฐบาลภายใต้การนาของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ คสช). เป็นการกระทาใช้งบประมาณของรัฐในทางที่ไม่ถูกต้อง (
จากตัวอย่างที่ (7) ถึง (8) มีการเลือกใช้คาศัพท์และวลีแสดงชุดความคิดเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารมี การใช้
คาศัพท์และวลีต่าง ๆ อาทิ “มิชอบ” “ผิด” เพื่อแสดงข้อเสีย ความบกพร่องของนโยบายและระบบการบริหารของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทั้งนี้ จากตัวอย่างข้างต้นยังชี้ให้เห็นถึงการกล่าวเชิงตาหนิซึ่ง
ล้วนแล้วแต่สื่อความหมายในเชิงลบ
จะเห็นได้ว่า การเลือกใช้คาศัพท์และวลีต่าง ๆ เพื่อสื่ออุดมการณ์การศึกษาและชุดความคิดเกี่ยวกับอุดมการณ์ทาง
การเมือง ทั้งคาที่มีความหมายเชิงบวกและลบนั้นล้วนแต่สิ่งที่ถูกเลือกอย่างมีนัยที่สื่อถึงความพยายามสร้างความชอบธรรมและเอื้อ
ประโยชน์ต่อพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นผู้ผลิตวาทกรรมโดยตรง การชี้ให้เห็นความบกพร่องของระบบนโยบายและระบบการบริหาร
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แสดงให้เห็นความถูกต้องของ
การดาเนินงานของพรรคล้วนแต่เป็นการสร้างวาท
กรรมเพื่อรองรับการปฏิบัติของพรรคทั้งสิ้น
2. การอ้างส่วนใหญ่
การอ้างส่วนใหญ่นั้นเป็นการเลือกใช้คาที่มีความหมายอ้างถึงบุคคลต่าง ๆ ในสังคมซึ่งอาจเป็นสังคมจริง หรือสังคมที่ถูก
สร้างขึ้น (วิสันต์ สุขวิสิทธิ์, 2554 : 86) ในที่นี้คาที่เลือกใช้เพื่ออ้างถึงสังคม เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ผู้ชมหรือประชาชนคล้อยตาม
และยอมรับนโยบายหรือแนวทางในการปฏิบัติของพรรค ดังนี้
(9) “พรรณิการ์ : 24 กุมภาพันธ์นะคะ เด็กก็เลยโอ้โห นักเรียนทั่วประเทศออกมาบอกว่า ทาแบบนี้หมายความว่ายังไง”
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 26 ตุลาคม 2561
ตัวอย่างที่ (9) แสดงให้เห็นการเลือกใช้คา “ทั่วประเทศ” เพื่อรองรับความคิดของผู้ดาเนินรายการว่านักเรียนทั่วประเทศ
ต้องการเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนวันในการสอบ ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างถึงนักเรียนส่วนใหญ่เพื่อสนับสนุนให้สารที่สื่อไปนั้นมีความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งเน้นย้าให้เห็นถึงการทางานของรัฐบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ
(10) “ปิยะบุตร : จริง ๆ แล้วเทศกาลงานดนตรีที่พรรคการเมืองเป็นผู้สนับสนุนเนี่ย ไม่ได้มีแค่เรานะครับทัว่ โลกเค้าก็มี”
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 21 พฤศจิกายน 2561
ตัวอย่างที่ (10) แสดงให้เห็นการเลือกใช้คา “ทั่วโลก” เพื่อรองรับความคิดของผู้ดาเนินรายการว่าการจัดกิจกรรมที่ผู้
ดาเนินรายการได้กล่าวถึงเป็นเรื่องนานาชาติยอมรับและถือปฏิบัติ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ผิดปกติ หากพรรคอนาคตใหม่จะจัดกิจกรรมนี้
ขึ้น
จากตัวอย่างที่ (9) ถึง (10) แสดงให้เห็นถึงการกล่าวอ้างคนส่วนใหญ่ โดยปรากฏคาว่า “ทั่วประเทศ” “ทั่วโลก” เพื่อ
เพิ่มความน่าเชื่อถือและเป็นข้อสนับสนุนในข้อความที่ผู้ดาเนินรายการกล่าวมา
3. การใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผล
การใช้ประโยคแสดงความสัมพันธ์แบบเหตุ-ผลเป็นกลวิธีทางภาษากลวิธีหนึ่งที่ใช้ในการโน้มน้าวใจให้ผรู้ ับสารคล้อยตาม
ความคิดของผูส้ ่งสารเสนอ ประโยคแสดงเหตุผลจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่มีเนื้อความกล่าวถึงเหตุและส่วนที่มีเนื้อความ
กล่าวถึงผล ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(11) “ปิยบุตร : แต่อย่างน้อยทีส่ ุดมันมีแนวโน้มที่เกิดขึ้นก็คือว่าโอกาสการเลือกตั้งในวันที่ 24 กุมภา
พรรณิการ์ : เริม่ สดใสขึ้น
ปิยบุตร : เริ่มสดใสขึ้น เพราะ พรรคพลังประชารัฐเกิดขึ้นนะครับนะ ก็มีโอกาสละ แสดงว่ามีแนวโน้มจะใกล้เลือกตั้ง
อย่างที่เราตอบคาถามสื่อมวลชนไปว่าแนวทางที่การเลือกตั้งจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นเนี่ย คือ ถ้าพรรคพลังประชารัฐ
เค้าตั้งเสร็จละ
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 5 ตุลาคม 2561
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ตั ว อย่ า งที่ (11) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ ด าเนิ น รายการกล่ า วถึ งประโยคที่ เป็ น ผล คื อ มี โ อกาสเลื อ กตั้ งในวั น ที่
กุมภาพันธ์ ใช้คาว่า เพราะ แสดงความเป็นเหตุ โดยวางเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุคือ ถ้าพรรคพลังประชารัฐตั้งเสร็จ

24

(12) “รังสิมันต์ : อือ อือ แสดงว่าผมสามารถพูดได้มยั้ ว่า ถ้าพรรคอนาคตใหม่เป็นรัฐบาล
พงศกร : ครับ
รังสิมันต์ : เราจะมีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารทันที
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 4 มกราคม 2562
ตัวอย่างที่ (12) แสดงให้เห็นว่า ผู้ดาเนินรายการกล่าวถึงประโยคที่เป็นเหตุก่อน โดยใช้คาว่า “ถ้า”เป็นคาบอก เงื่อนไข
คือ ถ้าพรรคอนาคตใหม่เป็นรัฐบาล ผลที่จะเกิดก็คือ เราจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารทันที สื่อให้เห็นถึงการไม่เห็นด้วยกับระบบการ
เกณฑ์ทหารของผู้ดาเนินรายการ มีนัยยะเชื่อมโยงไปถึงระบบ คสช. ซึ่งมีทหารเป็นหัวหน้า
จากตัวอย่างที่ (11) ถึง (12) แสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้ประโยคแสดงเหตุผลโดยมีนัยที่สาคัญ 2 ประการ คือ 1) เพื่อให้
สารมีความน่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นว่าผู้ส่งสารมีเหตุและผล และ 2) เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย ของพรรค ในการใช้ภาษาและ
โครงสร้างการแสดงเหตุผลดังกล่าว เป็นทั้งการแสดงออกซึ่งเหตุผลของสมาชิกพรรคการเมือง และสร้างตัวตนพรรคการเมืองที่มี
เหตุมีผลในขณะเดียวกัน
4. การใช้คาแสดงทัศนภาวะ
ฮาร์เดน (Harden, 2009: 229 อ้างถึงใน ชนกพร พัวพัฒนกุล, 2556 : 117) กล่าวว่า การสื่อมโนทัศน์ ทัศนภาวะ
เป็นการเสริมทัศนะของผู้พูดเข้าไปในข้อมูลที่กล่าว เพื่อเป็นการ “ประเมิน” หรือ “วินิจฉัย” ถ้อยคาที่กล่าวออกมา หรืออาจกล่าว
ได้ว่าเป็นการใส่ “ทัศนะ” ของผู้พูดเข้าไปในถ้อยคาที่กล่าวเพื่อเป็นการประเมินความเป็นจริงหรือโอกาสในการเป็นจริงของถ้อยคา
ดังกล่าว
จากการศึกษาพบว่ามีการใช่ทัศนะภาวะในลักษณะของมาลาแสดงความมั่นใจ คือ การใช้คาไวยากรณ์ที่แสดงระดับความ
มั่นใจในข้อมูลที่จะกล่าวถึง เช่น ต้อง ระวัง อาจ เป็นต้น เพื่อสื่อถึงสิ่งที่ควรทา แนวโน้มสถานการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้น ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
(13) ปิยบุตร : ท่านที่สนใจอยากจะสมัครเข้าแข่งขันไพรมารี่โหวตต่าง ๆ นี่ต้องพึงระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับ เพราะว่าถ้า
หากการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงในวันที่ยี่สิบสี่กมุ ภาพันธ์เนี่ย ท่านจะต้องเป็นสถานะ ต้องมีสถานะสมาชิกก่อนเก้าสิบวัน
นั้นก็คือยี่สิบหก พฤศจิกายนนะครับ เพราะฉะนั้นต้องรีบมาสมัครทันทีนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของพรรคเราเนี่ย
เราอาจจะต้องก่อนยี่สิบหก พฤศจิกายนอีก”
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 5 ตุลาคม 2561
ตัวอย่างที่ (13) แสดงให้เห็นว่า ผู้ดาเนินรายการเลือกใช้คาทัศนภาวะ “ต้อง” เพื่อแสดงระดับความมัน่ ใจใน
สารที่ส่งไปยังผูร้ ับสารว่าจาเป็นต้องปฏิบัติตามที่แนะนาจึงจะเกิดผลที่ดีตามมา
(14) พงศกร : เราอาจจะดูตัวอย่างของประเทศฟิลิปปินส์ เค้าก็ใช้ออกเป็นพระราชบัญญัติ คือออกกฎหมายเลย บังคับ
เจ็ดปี
รังสิมันต์ : ครับ
พงศกร : เปลี่ยนเลย เจ็ดปี
รังสิมันต์ : ครับ
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 4 มกราคม 2562
ตัวอย่างที่ (14) แสดงให้เห็นว่า ผู้ดาเนินรายการเลือกใช้คาทัศนภาวะ “อาจ” เพื่อประเมินโอกาสในการ
เป็นไปได้ในการนาพระราชบัญญัติของฟิลิปปินส์มาเป็นตัวอย่างการออกพระราชบัญญัติในประเทศไทย
จากตัวอย่างที่ (13) ถึง (14) แสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้คาทัศนภาวะ “ต้อง” หลายครั้ง เพื่อแสดงระดับความมั่นใจ ต้อง
ปฏิบัติตามจึงจะได้ผลที่ดีตามมา และเลือกใช้คาทัศนภาวะ “อาจ” เพื่อประเมินโอกาสในการกระทา
307

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์
คาถามเชิงวาทศิลป์ หมายถึง คาถามที่ไม่ต้องการคาตอบ แต่เว้นไว้ให้ผู้อ่านได้คิดหาคาตอบเอง และผู้เขียนก็คาดหวังให้
ผู้อ่านคิดตอบให้ได้อย่างถูกต้องตรงกับที่ผู้เขียนต้องการ การใช้คาถามวาทศิลป์เป็นกลวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เขียนไม่แสดงความคิดเห็ น
ของตนออกมาตรง ๆ แต่ใช้วิธีตั้งคาถามพร้อมทั้งแสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุนเพื่อโน้มน้าวผู้อ่านให้ไปสู่คาตอบที่ผู้เขียนต้องการ (ชนก
พร พัวพัฒนกุล, 2556 : 120)
(15) “ปิยบุตร : จริง ๆ ท่านเป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วย ท่านก็เลยลางานไปครึ่งวันนะครับ ไปยื่นเอกสารที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้ง
พรรณิการ์ : ค่ะ ล่าสุดสรุปว่าท่านไม่ลาออกใช่ไหมคะ
ปิยบุตร : ยัง ไม่รู้จะออกไหม”
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 16 พฤศจิกายน 2561
ตัวอย่างที่ (15) แสดงให้เห็นว่า ผู้ดาเนินรายการเลือกใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ที่ว่า “ไม่รู้จะออกไหม” เป็น
คาถามที่ไม่ต้องการคาตอบ กล่าวคือ ผู้ถามรู้คาตอบอยู่แล้วแต่ต้องการชี้คาตอบให้คู่สนทนา คือ การไม่ลาออก
(16) “พรรณิการ์ : ทาไมไม่ถามเรื่องที่สร้างสรรค์กว่านี้
ปิยบุตร : ก็ใช่สิครับ”
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 4 มกราคม 2562
ตัวอย่างที่ (16) แสดงให้เห็นว่า ผู้ดาเนินรายการเลือกใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ที่ว่า “ทาไมไม่ถามเรื่องที่
สร้างสรรค์กว่านี้” เป็นคาถามที่ไม่ต้องการคาตอบ กล่าวคือ ผู้ถามต้องการกล่าวเชิงตาหนิผู้ที่ถูกกล่าวถึง
จากตัวอย่างที่ (15) ถึง (16) แสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ ที่ผู้ถามไม่ได้ต้องการคาตอบ บางครั้งใช้
คาถามเชิงวาทศิลป์เพื่อชักนาให้คู่สนทนารู้คาตอบ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ดาเนินรายการใช้คาถามเชิงวาทศิลป์เพื่อกล่าวเชิงตาหนิผู้ที่
ถูกกล่าวถึง
6. การกล่าวเสียดสี
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง กล่าวว่า ไกรซ์จัดให้การเสียดสีเป็นตัวอย่างหนึ่งของความหมายชี้บ่งเป็นนัยที่ได้จากการละเมิดหลัก
คุณภาพ การหานัยและความหมายของการพูดเสียดสีต้องตีความหรือถอดรหัส และต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าคาพูดกล่าวถ้อยคา
นั้น ๆ โดยยึดหลักการร่วมมือในการสนทนา (อ้างถึงใน ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ, 2556 : 147)
(17) “พรรณิการ์ : แล้วก็พลเอกประยุทธ์เองเนี้ย มักจะมีปมด้อยในด้านที่ไปไหนไม่ค่อยมีใครต้อนรับ
ปิยบุตร : อือ”
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 30 พฤศจิกายน 2561
ตัวอย่างที่ (17) แสดงให้เห็นว่า ผู้ดาเนินรายการกล่าวเสียดสีพลเอกประยุทธ์ โดยกล่าวว่า “มีปมด้อย” สื่อถึง
สิ่งที่กล่าวต่อจากนั้นเป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ต่าต้อย ด้อยกว่าผู้อื่น ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะในเชิงลบ
(18) พรรณิการ์ : อย่า อย่าโทษเค้าค่ะอาจารย์ เค้าเป็นรัฐบาลทหาร
ปิยบุตร : (หัวเราะ)
พรรณิการ์ : เค้าไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เค้าไม่เข้าใจสิ่งที่อาจารย์พดู นะคะ
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน : 14 ธันวาคม 2561
ตัวอย่างที่ (18) ดาเนินรายการกล่าวเสียดสีรัฐบาลปัจจุบันว่า “เค้าไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เค้าไม่เข้าใจ”
การกล่าวลักษณะนี้ผู้ดาเนินรายการต้องการจะสื่อถึงที่มาของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ทหารเป็นผู้ยึดอานาจ จึงไม่เข้าใจ
ในสิ่งที่คู่สนทนากาลังพูดถึง
จากตัวอย่างที่ (17) ถึง (18) แสดงให้เห็นถึงการกล่าวเสียดสีรัฐบาลภายใต้การนาของหัวหน้าคณะรักษาความ
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สงบแห่ งชาติ (คสช.) เจตนาในการกล่า วจากตัว อย่า งข้า งต้น มั ก จะมี เ จตนาไปในทางลบ เพื่ อ สื่ อ ไปยั งผู้รับ สาร ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ถึง
ข้อบกพร่องของผู้ที่ถูกกล่าวถึง
สรุปผล
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนสะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ทางการเมืองว่า การ
บริหารและนโยบายที่ใช้ในการบริหารประเทศโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช).ในขณะนี้ (ประสบปัญหาอย่างมาก จึง
จาเป็นต้องมีการ ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อประเทศชาติ ภายใต้พรรคการเมืองที่ได้รับเลือก ”ควรแก่เวลา“ และ ”พัฒนา“
จากประชาชนภายในประเทศตามระบอบประชาธิปไตยนอกจากนี้อุดมการณ์ที่เสนอผ่านกลวิธีทางภาษาแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏนี้ยัง
มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการใช้เลือกเสนออุดมการณ์ของพรรค โดยผ่านการนาเสนอของผู้ดาเนินรายการ ในฐานะตัวแทนพรรค
ซึ่งเป็นเสมือนเสียงชื่นชม สนับสนุน การดาเนินงานของพรรคว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม เกิดประโยชน์สูงสุด
ตามแนวคิดของแฟร์เคลาฟ์ ในระดับตัวบท )text) ผลการวิเคราะห์พบว่ากลวิธีทางภาษาทั้ง 6 กลวิธีดังกล่าว ถูกเลือกใช้
อย่างมีนัยสาคัญ กล่าวคือ เป็นชุดคาที่แสดงตัวตนและจุดยืนของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งเป็นพรรคที่มี อุดมการณ์ทางการเมืองกับ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช). (การใช้กลวิธีทางภาษาดังกล่าวมา เป็นเครื่องมือทางด้านตัวบทที่นาเสนอชุด
ความคิดเชิงเชิงต่อต้านระบอบการปกครองที่กาลังมีอานาจอยู่ในปัจจุบัน ในอีกแง่มุมหนึ่ง อุดมการณ์เหล่านี้ก็มีส่วนสะท้อนว่าแนว
ทางการบริหารประเทศที่ผ่านมานั้น ไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์ประชาธิปไตย
ในด้านระดับปฏิบัติการของวาทกรรม (Discourse Practice) การนาเสนอการดาเนินนโยบายของพรรคนาเสนอผ่าน
รายการคืนวันศุกร์ ให้ประชาชน เป็นการสื่อสารทางเลือกที่เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นเครื่องมือเผยแพร่อุดมการณ์ทาง
การเมืองของพรรคตั้งใหม่เพื่อให้เข้าถึงประชาชนแบบสาธารณะ ถือเป็นช่องทางสาคัญที่พรรคพยายามเสนอข้อมูลการดาเนินงาน
ของตน การนาเสนอข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อพรรคโดยตรงในแง่ของการเสนอภาพที่ดีของตน การแสดงจุดยืนและจุดแย้งทาง
การเมือง ตามความเห็นของพรรคซึ่งเชื่อว่า อุดมการณ์การเมือง แนวทาง วิถิปฏิบัติทางการเมืองของไทยควรดาเนินไปตามครรลอง
ของอุดมการณ์การเมืองแบบประชาธิปไตย
ส่วนในระดับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่า บรรยายกาศทางการเมืองหลังจากการเข้ามาปกครองของ
คสชเป็นเวลาเกือบครึ่งทศวรรษ เป็นช่วงเวลาที่กลุ่มคนส่วนหนึ่งได้พยายามหาช่องทางสื่อสารทางการเมืองซึ่งต่างออกไปจาก .
จุดยืนของรัฐบาลที่พวกเขาเรียกว่า รัฐบาลเผด็จการ ซึ่งมาจา กการการยึดอานาจการปกครองโดยก ลุ่มนายทหาร บรรยากาศทาง
การเมืองซึ่งถูกควบคุมเคร่งครัดตามม .44 และ 112 เอื้อให้กลุ่มคนที่เห็นต่างพยายามรวมตัว และใช้โอกาสทางเมืองที่เป็นไปได้
ก่อตั้งพรรค และเริ่มกระบวนการต่อสู้ทางการเมืองตามกฎหมายเลือกตั้ง
ดังนั้น การพิจารณาวาทกรรมตามกรอบสามมิตขิ องแฟร์เคลาฟ์ ทาให้เราเข้าใจได้ว่า กลวิธีทางภาษาที่สื่อสารผ่านรายการ
คืนวันศุกร์ให้ประชาชน จึงเป็นวาทกรรมการสร้างจุดยืนคือ การแสดงออกซึ่งอุดมการณ์ประชาธิปไตย และแสดงจุดแย้ง ซึ่งได้แก่
การต่อต้านแนวคิด วิธิปฏิบัติ และอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเผด็จการทหาร ในสภาวะที่ผู้ที่ถูกต่อต้านก็ยังอยู่ในอานาจอยู่
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ปริบทของปริจเฉทในการสัมภาษณ์รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์”1
แพรวตา ศรีษะโคตร2* และ วรธนิก โพธิจักร3
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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บทคัดย่อ
บทความนี้ เป็นการวิเคราะห์ปริบทของปริจเฉทในการสัมภาษณ์รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์ ” ผู้วิจัยศึกษาตามกรอบ
แนวคิดชาติพันธุ์แห่งการสื่อสาร (SPEAKING) ของ Dell Hymes ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากบทสัมภาษณ์ในรายการวิทยุคลื่น
ความถี่ "106.5 FM" ออกอากาศทุกวันศุกร์ ปี พ.ศ.2561 ผลการศึกษาพบว่า ปริบทของปริจเฉทในการสัมภาษณ์รายการวิทยุ
“คลับฟรายเดย์” มีลักษณะสัมพันธ์กันกับจุดประสงค์ของรายการ ซึ่งมีผลต่อการกาหนดฉาก การลาดับวัจนกรรม การเลือกใช้
ภาษาและการใช้น้าเสียง ปริจเฉทการสนทนารายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์ ” มีจุดประสงค์หลักที่แน่นอน คือ การรับฟังและ
ให้คาปรึกษา พร้อมกับให้ความบันเทิงแก่ผู้รับชมรายการ
คาสาคัญ : ปริบท ปริจเฉท การสัมภาษณ์ รายการวิทยุคลับฟรายเดย์ ชาติพันธ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร

Context in Interviewing Discourse in the Club Friday Radio Program
Praewta Srisakhot1* and Worathanik Photijak2
of Arts Program in Thai, Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
2 Thai Language and Communication, Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
*E-mail: praewtasri@gmail.com
1Master

Abstract
This study purports to analyze contexts of the interview discourse in “Club Friday radio program”. A
contextual analysis is conducted base on Dell Hymes’ SPEAKING concept. The data was collected from the
interviews on the radio program at radio frequency "106.5 FM" broadcasted on every Friday, 2018. The results
reveal that the context of the interview discourse in the Club Friday radio program is relevant to the purposes
of the Club Friday radio program. The context of the interview discourse is related to the types of discourse
which partially shape the settings of the scenes, sequences of the Speech acts, and language selections and
variety of tones. The interview discourse of Club Friday radio program sets its purposes to pursue missions of
listening and counseling meanwhile providing entertainment.
Keywords: context, discourse, Interview discourse, Club Friday radio program,
Ethnography of Communication
บทนา
การสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียงเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะเฉพาะต่าง
จากการสนทนาทั่วไป โดยการสัมภาษณ์จะต้องมีจุดหมายที่แน่นอน รายการสัมภาษณ์ทางวิทยุกระจายเสียง มีทั้งเพื่อความบันเทิง
ให้ความรู้ การศึกษา และแสดงความคิดเห็น ซึ่งเป็นการสร้างสาระให้กับผู้ที่รับชมรับฟังในเรื่องราวและการวิเคราะห์ วิจารณ์ ยัง
สามารถเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้แสดงความคิดเห็น เป็นช่องทางร้องทุกข์ให้กับประชาชน และรายการสัมภาษณ์เพื่อแสดงความ
คิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ในเรื่องความรักเป็นที่นิยม กล่าวคือ เปรียบเป็น “ศิราณีออนไลน์” ซึ่งเมื่อ 20 –30 ปีก่อน
“ศิราณี” เป็นชื่อที่มีอิทธิพลต่อจิตใจคนไทยเป็นอย่างมากในฐานะผู้คลี่คลายปัญหาด้านความรัก และในปัจจุบันก็ได้รับความนิยม
1

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ กลวิธกี ารถามในปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการวิทยุคลับฟรายเดย์ การศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อย่างแพร่หลาย ซึ่งรายการในลักษณะนี้ สื่อวิทยุกระจายเสียงสามารถทาได้ดีเพราะมีความไวในการเผยแพร่มากที่สุด หากจะเทียบ
กับสื่ออื่น ๆ รายการลักษณะดังกล่าวที่เผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง เช่น รายการวิทยุคลับฟรายเดย์
รายการคลับฟรายเดย์ เป็นที่ตั้งของคลื่นวิทยุ "กรีนเวฟ" ออกอากาศทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 21.00 – 23.00 น. มีผู้ดาเนิน
รายการ 2 คน ได้แก่ คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล เป็นที่รู้จัก กันในนาม “พี่อ้อยพี่ฉอด”
ทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินรายการ และเป็น “ศิราณีออนไลน์ ” ตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ให้สัมภาษณ์กาลังประสบอยู่ และให้
คาแนะนาที่ถูกที่ควร จึงมีผู้ให้ความสนใจเป็นจานวนมากทาให้รายการมีชื่อเสียง น่าจะสังเกตได้จากยอดรับชมถ่ายทอดสดผ่าน
Facebook Live จานวนมาก และเรื่องราวที่ถ่ายทอดผ่านรายการวิทยุยังถูกนาไปทาเป็นละคร “คลับฟรายเดย์เดอะซีรีย์ ” ทั้งนี้
เพราะเป็นรายการนาเสนอที่วางแผนไว้ล่วงหน้า เช่น การกาหนดประเด็นการพูดคุยให้ผู้ฟังทราบล่วงหน้า ทาให้ผู้ฟังที่มีปัญหา
ตรงประเด็นได้เตรียมพร้อมที่จะโทรศัพท์เข้ามาเล่าในรายการวิทยุคลับฟรายเดย์ในครั้งต่อไป
ผู้วิจัยพบว่ารายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์” จัดเป็นรายการเพื่อความบันเทิงที่นาสาระความรู้มาผสานรวมกัน แต่อย่างไรก็
ตามผู้วิจัยเห็นว่ามีจุดประสงค์ในการดาเนินรายการอื่นอีก ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากปริบทแวดล้อมในการดาเนินรายการ ปริบท
แวดล้อมในการสื่อสารถือเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยทาให้เข้าใจการใช้ภาษาของคนในสังคม กลุ่มคน วัฒนธรรม และเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น กล่าวคือ การใช้ภาษาจะแปรเปลี่ยนไปตามปริบทสิ่งแวดล้อม เพื่อให้จุดประสงค์ของการสื่อสารในครั้งนั้น ๆ
บรรลุไปด้วยดี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ปริบทของปริจเฉทในการสัมภาษณ์รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์” ตามแนวทฤษฎีชาติ
พันธ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร (Ethnography of communication) ตามกรอบ SPEAKING ของ Dell Hymes
วิธีการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้องกับงานวิจัย โดยแยกเป็น 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้
1.1 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับวัจนกรรมและวัจนปฏิบัติศาสตร์
1.2 เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
1.3 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปริจเฉทและกลวิธีการถามในปริเฉทการสัมภาษณ์รายการผ่าน
สื่อมวลชน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะตอนที่ออกอากาศตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาล่าสุด
ที่ผู้วิจัยจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาศึกษาได้ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ เลือกศึกษาข้อมูลตอนที่มียอด
จานวนผู้รับชมมากที่สุด 5 อันดับแรก จากเทปการสัมภาษณ์สดผ่าน www.facebook.com/ClubFridayOfficial/จากทั้งหมด 48
ตอน ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
วันที่ 5 มกราคม 2561
ยอดรับชม 172,950 ครั้ง
ครั้งที่ 2 ตอน คนที่ดีหรือคนที่ใช่
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ยอดรับชม 171,213 ครั้ง
ครั้งที่ 3 ตอน รักนอกใจ
วันที่ 27 เมษายน 2561
ยอดรับชม 170,756 ครั้ง
ครั้งที่ 4 ตอน มีใจหรือแค่ไม่มีใคร
วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ยอดรับชม 165,257 ครั้ง
ครั้งที่ 5 ตอน ตัวจริงหรือตัวประกอบ
วันที่ 1 มิถุนายน 2561
ยอดรับชม 159,520 ครั้ง
2.2 ผู้วิจัยวิเคราะห์ปริบทของปริจเฉทในรายการวิทยุคลัปฟรายเดย์ ทางวิทยุคลื่นความถี่ "106.5 FM"
ผู้วิจัยถ่ายถอดข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียงลงในรายการวิทยุ เป็นตัวอักษรประกอบเครื่องหมายพิเศษของปริจเฉทการสนทนา
ตามแบบ ประไพพรรณ พึ่งฉิม (2542 : 4) ซึ่งพัฒนามาจากวิธีการถ่ายทอดเสียงของเลวินสัน (Levinson’1983) ดังต่อไปนี้
.
แสดงการจบหรือสิ้นสุดข้อความ ด้วยทานองเสียงตก
,
แสดงการจบหรือสิ้นสุดข้อความด้วยทานองเสียงสูง เป็นการทิ้งช่วงเพื่อพูดต่อ
!
แสดงการจบหรือสิ้นสุดข้อความด้วยทานองเสียงสูงเป็นพิเศษ เป็นการแสดงอารมณ์ความรู้สึก เช่น
ประหลาดใจ ตกใจ หรือไม่เชื่อ เป็นต้น
…
แสดงการพูดไม่จบข้อความ แต่หยุดเพื่อให้ผู้ฟังพูดข้อความต่อ
::
แสดงการพูดที่ออกเสียงยาว ด้วยความตั้งใจจะเน้น หรืออ้าอึ้ง
แสดงการพูดซ้อนของคู่สนทนาในเวลาเดียวกันทั้งที่อีกฝ่ายยังพูดไม่จบ
Z
แสดงการผลัดการพูดโดยไม่มีการหยุดเว้นระยะ
=
แสดงการพูดในพลัดที่ต่อเนื่องกันของผู้พูดคนเดียว แต่เนื่องจากพื้นที่กระดาษมีจากัดจึงต้องขึ้นบรรทัดใหม่
()
แสดงอากัปกริยาของผู้พดู
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แสดงถ้อยคาที่ไม่สามารถถอดเป็นตัวอักษรได้เนื่องจากได้ยินไม่ชัดเจน

3. หลังจากถ่ายถอดข้อมูลเป็นตัวอักษรแล้ว ผู้วิจัยวิเคราะห์ปริบทของปริจเฉทการสัมภาษณ์รายการวิทยุ
“คลับฟรายเดย์”ตามแนวชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้กรอบ SPEAKING ของ Hymes เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปริบทการสัมภาษณ์ของรายการวิทยุ “คลับฟ
รายเดย์” และได้ผลสรุปดังนี้
1) ฉาก หรือ กาลเทศะ (Setting หรือ Scene) หมายถึง สถานที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์การสือ่ สารนั้น ซึ่งถือเป็นปัจจัย
แวดล้อมทางกายภาพ ว่าเหตุการณ์การสื่อสารนั้นเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร
รายการวิ ท ยุ “คลั บ ฟรายเดย์ ” ถ่ า ยทอดสดผ่ า นทาง www.facebook.com/ClubFridayOfficial ทุ ก วั น ศุ ก ร์ เวลา
21.00 – 23.00 น. ฉากหรือสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์สัมภาษณ์คือห้องส่งรายการวิทยุ ซึ่งมีการจัดเตรียมไว้อย่างตายตัว กล่าวคือ
เป็นโต๊ะโค้งสีไม้ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไมโครโฟน มีโทรทัศน์ฉายภาพชื่อรายการและผู้สนับสนุนเป็นฉาก
ด้านหลัง ใช้เก้าอี้แบบมีพนักพิงสามารถหมุนได้รอบตัว ไม่มีแจกันดอกไม้ประดับโต๊ะ เน้นบรรยากาศแบบเป็นทางการ
ผู้สัมภาษณ์สองคน ผู้สัมภาษณ์นั่งข้างกัน และมีผู้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพียงคนเดียว ช่วงเวลาในการสัมภาษณ์จะเป็น
เวลาที่แน่นอนชัดเจน เนื่องจากเป็นรายการสัมภาษณ์สด คือทุกวันศุกร์ เวลา เวลา 21.00 – 23.00 น. รวม 120 นาที
การจัดองค์ประกอบฉากดังกล่าว โดยใช้โต๊ะทรงโค้ง ด้วยสีไม้ทาให้รู้สึกสบายตา เน้นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับผู้สั มภาษณ์
เหมาะสมกับห้องส่งรายการวิทยุ
ตัวอย่าง

ภาพประกอบ
ตอน คนที่ดีหรือคนที่ใช่ ออกอากาศวันที่ 22 มิถุนายน 2561
2) ผู้ร่วมเหตุการณ์ (Participants) หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสื่อสารนั้น ซึ่งได้แก่ ผู้พูด -ผู้ฟัง ผู้สื่อสาร-ผู้รับ
สารในการสื่อสาร ในบางครั้งอาจนับรวมผู้อื่นที่อยู่ในสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์การสื่อสารด้วย ในกรณีที่บุคคลนั้นมีอิทธิพลต่อ
สถานการณ์การสื่อสารที่กาลังดาเนินอยู่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ผู้ร่วมเหตุการณ์สัมภาษณ์ในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์” ประกอบด้วย ผู้สมั ภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ และ
ผู้ฟังทางบ้านผ่านทางวิทยุคลื่นความถี่ "106.5 FM" และการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook
ผู้สัมภาษณ์ ทาหน้าที่สัมภาษณ์ คือ คุณสายทิพย์ มนตรีกลุ ณ อยุธยา และ คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
ผู้ให้สัมภาษณ์ หมายถึง บุคคลทั่วไปที่สนใจโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยในรายการในประเด็นที่รายการกาหนดไว้
ผู้ฟังทางบ้าน จะประกอบด้วยผู้ฟังผ่านทางวิทยุคลื่นความถี่ "106.5 FM" และการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ผู้วิจัยจัด
ให้บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ร่วมเหตุการณ์ของการสัมภาษณ์ด้วยแม้จะไม่ได้มีส่วนร่วมในการโต้ ตอบบทสนทนาโดยตรง แต่เป็นผู้ที่
สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ต้องคานึงถึง และมักเป็นเป้าหมายในการสื่อสารของทั้งผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ และผู้ฟังทาง
บ้านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้งด้วย กล่าวคือ สามารถแสดงความคิดเห็นของตนที่มีต่อเรื่ อง
หรือบุคคลที่กาลังให้สัมภาษณ์อยู่ โดยส่งข้อความผ่านทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของรายการ หรือผ่านทางข้อความ Live
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Facebook ซึ่งความคิดเห็นดังกล่าวจะปรากฏทางช่องข้อความในขณะไลฟ์สดผ่านทาง Facebook บางครั้งผู้สัมภาษณ์จะนาความ
คิดเห็นผ่านทาง Live Facebook พูดเสริมในขณะพูดคุยกับผู้ให้สัมภาษณ์ หรือขณะออกอากาศ ดังตัวอย่างที่ว่า
ตัวอย่าง ผู้สัมภาษณ์อ่านข้อความของผู้ฟังทางบ้านนอกช่วงสัมภาษณ์
พี่อ้อย : [ค่ะ อันนี้ส่งมาเลยค่ะทางไลฟ์ถึงจะนอกใจแต่ไม่นอกกายนะครับ เจ็บปวดทุกคนอะค่ะไม่ว่าจะนอกใจ
หรือนอกกายก็ตามที คิดถึง:: ง่าย ๆ เลยค่ะกอดคนหนึ่งคิดถึงอีกคนหนึ่ง เฮ้ย! ถ้าเราเป็นคนในอ้อมกอดนั้นเรา
จะรู้สึกยังไง เออเอ้าตกลงก่อนที่กอดชั้นอยู่เนี่ยคิดถึงคนอื่นอยู่นะ เพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงคะว่าไม่ว่าอะไรก็
ตามทีเวลาที่รู้สึกไปใส่ความซับซ้อนลงไป
พี่ฉอด : [ค่ะ
(ตอน รักนอกใจ)
จากตัวอย่าง จะเห็นว่าผู้สัมภาษณ์ได้อ่านข้อความของผู้ฟังทางบ้านที่แสดงความคิดเห็นผ่านทางไลฟ์ ขณะที่ไม่ได้
สัมภาษณ์ เป็นการพูดคุยของผู้สัมภาษณ์สองคน
ตัวอย่าง ผู้สัมภาษณ์อ่านข้อความของผู้ฟังทางบ้านขณะสัมภาษณ์
พี่ฉอด : อันหนึ่งพี่รู้สึกเหมือนกับเราเอาลูกเป็นตัวประกันนะ คือถ้าเกิดเขาเห็นหน้าลูกเขาอาจจะดีขึ้น แล้วถ้าเกิดเขาดี
ขึ้นแต่เขาไม่ได้เกิดจากการรักเรานะ เอ่อ... หรือเปล่าคะ คือพี่กาลังรู้สึกว่าน้องอาจจะต้องอยู่อย่างนี้ไปก่อนก็ได้
แล้วแต่ เพราะในที่สุดแล้วสิทธิ์ในการตัดสินใจคือชีวิตน้องอยู่แล้วละ เพียงแต่พี่เป็นคนนั่งฟังแล้วพี่รู้สึกว่า เอ๊ะ !
อยู่ตรงนั้นทาไมเอ่ย ในข้อความทางไลฟ์ก็เยอะมากที่บอกว่า อยู่ตรงนั้นทาไมนะ คือยังไงก็ไม่ใช่บ้านเรา นั่นก็
พ่อแม่เขายังไงก็ลูกเขาถูกไหมคะ
ฝน
: ค่ะ
(ตอน ตัวจริงหรือตัวประกอบ)
จากตัวอย่าง จะเห็นว่าผู้สัมภาษณ์ได้อ่านข้อความแสดงความคิดเห็นของผู้ฟังทางบ้านขณะสัมภาษณ์ แสดงให้เห็นถึงการ
มีส่วนร่วม และผู้สัมภาษณ์ให้ความสาคัญกับผู้ฟังทางบ้านด้วย
นอกจากนี้การเป็นผู้ร่วมเหตุการณ์ปรากฏชัดเจนขึ้น เมื่อพบว่าผู้สัมภาษณ์มักจะกล่าวเชิญชวนผู้ฟังทางบ้านให้ส่งความ
คิ ด เห็ น หรื อ โทรศั พ ท์ เ ข้ า มาในรายการเป็ น ประจ าด้ ว ย กล่ า วได้ ว่ า ผู้ ฟั งทางบ้ า น คื อ ผู้ ร่ ว มเหตุ ก ารณ์ ก ลุ่ ม ใหญ่ ซึ่ งถื อ เป็ น
กลุ่มเป้าหมายหลักที่รายการสัมภาษณ์ต้องการจะสื่อสารถึง และผู้ฟังทางบ้านมีความสาคัญในฐานะเป็นผู้มีส่วนแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องดังกล่าว และเป็นเสียงสะท้อนในแง่ของการสนับสนุนหรือโต้แย้งให้กับผู้ให้สัมภาษณ์ในครั้งนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีด้วย
3) จุ ดมุ่ ง หมาย (Ends) หมายถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ผู้ ร่ ว มเหตุก ารณ์ ได้ ตั้งไว้ ใ นการสื่ อ สารแต่ ละครั้ง กล่ า วได้ ว่ า เป็น
เป้าประสงค์ของผู้ร่วมเหตุการณ์การสื่อสารในครั้งนั้น ๆ ว่าต้องการให้เกิดสิ่งใดขึ้น
การสัมภาษณ์รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์” ผู้สมั ภาษณ์ได้บอกจุดมุ่งหมายของการสัมภาษณ์ไว้ชัดเจนว่าแต่ละครั้งคือ
อะไร กล่าวคือได้กาหนดประเด็นการพูดคุยให้ผู้ฟังทราบล่วงหน้า ทาให้ผู้ฟังที่มีปัญหาตรงประเด็นได้เตรียมพร้อมที่จะโทรศัพท์เข้า
มาเล่าในรายการวิทยุคลับฟรายเดย์ในครั้งต่อไป เช่น
3.1) การกาหนดจุดมุ่งหมายการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง
ตัวอย่าง
พี่อ้อย : วันนี้ชื่อตอน มีใจหรือแค่ไม่มีใคร ค่ะ มันเป็นความสัมพันธ์คลุมเครือ ๆ เป็นสัมพันธ์แบบไม่ชัด ตกลงรักหรือไม่
รัก ซึ่งเราก็พูดกันบ่อย ๆ ว่าถ้าถามตัวเองว่า เอ๊ะ ตกลงเรารักหรือไม่รักเนี๊ย สิ่งที่เธอทาอยู่กับฉันเรียกว่ารักหรือ
เปล่า สงสัยแปลว่าใช่แล้วก็ได้
พี่ฉอด : [ค่ะ เป็นความรู้สึกเบลอ ๆ ยังไม่ได้โฟกัส (หัวเราะ)
พี่อ้อย : แต่ก็อีกนะ บางคนรู้สึกว่าความคลุมเครือก็ดีเหมื อนกัน ก็ยังไม่ผิดหวังไง ก็ยังสนุกกับการให้ความหวังตัวเอง
หรือสนุกกับการหลอกตัวเองก็ไม่รู้ นะคะ วันนี้สาหรับใครก็ตามทีที่ยังไม่ได้คาตอบหรือใครก็ตามทีที่รู้สกึ ว่า เอ่อ
...อยากถามเหมือนกัน อยากคุยเหมือนกันว่ายังไงดีนะ มีใจหรือแค่ไม่มีใคร โทรเข้ามานะคะ พร้อมกันตรงนี้เลย
ค่ะ
(ตอน มีใจหรือแค่ไม่มีใคร)
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จากตัวอย่าง จะเห็นว่าผู้สมั ภาษณ์ได้กาหนดประเด็นการสัมภาษณ์ไว้ตั้งแต่ช่วงแรกของรายการ เพื่อให้คนที่สนใจใน
ประเด็นโทรศัพท์เข้ามาในรายการ หรือฝากข้อความ เรื่องราวที่เกี่ยวกับประเด็นนั้น พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ ทาง
รายการจัดคัดเลือกเรื่องราวที่ตรงกับประเด็นมาสัมภาษณ์ในรายการ และผู้สมั ภาษณ์ได้กาหนดประเด็นไว้ล่วงหน้า อย่างเช่น
3.2) การกาหนดจุดมุ่งหมายการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า
ตัวอย่าง
พี่อ้อย : และบอกไปยังหลาย ๆ คนค่ะ สาหรับบางสายนะคะที่ก็กั๊ก ๆ เขาเอาไว้ กั๊กไว้เผื่อไม่เลือกด้วย บางทีมันก็ใจ
ร้ายเกินไป ใจเขาใจเราค่ะ เวลาโดนเราบ้างเราก็เจ็บเพราะฉะนั้นอย่าไปทาแบบนี้กับใครแล้วกันนะคะ เดี๋ยว
ศุกร์หน้าคุยกัน โอ๊ย! เยอะมากนะคะชื่อตอนดูสิ รักร้าวเพราะโซเซียว ค่ะ โซเซียวทาให้รักร้าวไหมบางคนเจอ
แต่อย่าไปมองว่ามันร้ายอย่างเดียวนะคะ โซเซียวเป็นเหมือนอีกพื้นที่ๆ หนึ่ง ที่ทาให้เราสามารถเจอใครก็ตามที
ที่เราไม่ได้เจอกันได้นานๆ และอาจจะเป็นบ่อเกิดความรักที่ดีก็เป็นไปได้
(ตอน มีใจหรือแค่ไม่มีใคร)
จากตัวอย่าง จะเห็นว่าผู้สัมภาษณ์ได้กาหนดประเด็นการสัมภาษณ์ ในครั้งถัดไปไว้ในช่วงท้ายของรายการ เพื่อให้คนที่
สนใจในประเด็นเตรียมความพร้อมโทรศัพท์เข้ามาในรายการ ทาให้การสัมภาษณ์ในครั้งนั้นเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
4) การลาดับวัจนกรรม (Act Sequence) หมายถึง การลาดับวัจนกรรมในการสื่อสารว่าใช้วัจนกรรมใดในการสื่อสาร
ในส่วนของการขึ้นต้น ดาเนินการสื่อสาร และการปิดท้ายการสื่อสารนั้น ๆ
การลาดับวัจนกรรมของการสัมภาษณ์ในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์” จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน กล่าวคือ
เริ่มด้วยการเปิดรายการ การดาเนินการสัมภาษณ์ และการปิดรายการ ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบจะประกอบด้วย
วัจนกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เห็นปริบทของการสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1) การเปิดรายการ
การเปิดการสัมภาษณ์เริ่มจากการเปิดช่วงของรายการด้วยเพลงที่มีเนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงกับประเด็นการ
สัมภาษณ์ในรายการ กล่าวทักทายผู้ร่วมสัมภาษณ์และผู้ฟัง บอกเรือ่ งหรือประเด็นที่จะสัมภาษณ์ แนะนารายการที่เกี่ยวกับคลับฟ
รายเดย์ ตามด้วยช่องทางติดต่อ จากนั้นเริ่มเปิดประเด็นการสัมภาษณ์
ตัวอย่าง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
เปิดด้วยเพลง ก็เคยสัญญา ขับร้องโดย อัสนี โชติกุล, วสันต์ โชติกุล
(กาหนดประเด็นการสัมภาษณ์)

พี่อ้อย : เป็นท่อน ๆ หนึ่งในเพลงนี้นะคะ เรารู้สึกว่าเรามักจะเอามาพูดกันอยู่เสมอว่า เวลาเปลี่ยนใจคนก็เปลี่ยน
(กล่าวทักทายผู้ร่วมสัมภาษณ์)

จริง ๆ นะ วันนี้เลยกลายมาเป็นชื่อตอนของ Club Friday นะคะ สวัสดีค่ะพี่ฉอด.
พี่ฉอด : สวัสดีค่ะ
พี่ฉอด : ค่ะก็ เวลาเปลี่ยนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนตามเวลาไปบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจของใคร บางคน
พี่อ้อย : หรืออาจจะทาให้คนที่เคยรัก รักน้อยลง และเช่นกันค่ะเวลาอาจจะทาให้คนที่อ่อนแอกลายเป็นคนที่
(บอกช่องทางติดต่อ)

เข้มแข็งได้ในวันนี้ก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในความเปลี่ยนแปลงรูปแบบไหน เวลาเปลี่ยนใจคน
เปลี่ยน โทรเข้ามาคุยกัน 026658377-80 นะคะ วันนี้ 2 ชั่วโมงเต็ม ๆ แล้วก็เข้ามาดูไลฟ์กันได้เลยนะคะ ไลฟ์
ในคลับฟรายเดย์ เดอะซีรีส์ ค่ะ คลิ๊กไลค์เสร็จปั๊ป จะเห็นภาพบรรยากาศในห้องจัดรายการของเราเนี่ยแหละ
แล้ววันนี้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางค่ะ เรามียูทูปไลฟ์ด้วย เพราะฉะนั้นจะเห็นกันผ่านหน้าจอเต็มไปหมดนะคะ เดี๋ยว
จะตามไปดูข้อความที่คุณส่งเข้ามาด้วย ใครก็ตามอยากเป็นส่วนหนึ่งของคลับฟรายเดย์ แต่ว่าโทรไม่เคยติดเลย
เข้ามาในไลฟ์ก็บอกเบอร์โทรกลับเอาไว้ได้ เดี๋ยวมีบริการโทรกลับด้วย นะคะ เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน แต่สิ่งที่
ไม่เปลี่ยน คลับฟรายเดย์โชว์ พรุ่งนี้.
(แนะนารายการที่เกี่ยวกับคลับฟรายเดย์)

พี่อ้อย : นะคะ พรุ่งนี้คลับฟรายเดย์โชว์ เปิดประเดิมแขกคู่แรกของปีนี้ พวกเราปลื้มกันมาก ปลื้มจิตรค่ะ ปลื้ม
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จิตรมานั่งคุยกันกับกัปตันกิ๊ฟ นักวอลเลล่ย์บอลหญิงที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจของคนไทยทั้งประเทศจริง ๆ นะคะ
เวลาที่เราเชียร์กันวอลเล่ย์บอลไทย มาฟังมุมของความรัก ซึ่งตะมุตะมิมากค่ะขอบอก
พี่ฉอด : [มีความมหัศจรรย์.
พี่อ้อย : จริง ๆ อยากให้ลองติดตามดู.
4.2) การดาเนินการสัมภาษณ์
การดาเนินการสัมภาษณ์เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟังทางบ้านโทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราว เป็นส่วนที่เน้นการถาม
– ตอบ เป็นหลักโดยการลาดับวัจนกรรมในส่วนนีเ้ ริ่มจากทักทายผู้ให้สัมภาษณ์ และเริ่มการสัมภาษณ์ด้วยคาถามตามวัตถุประสงค์
ในการสัมภาษณ์
ตัวอย่าง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
พี่อ้อย : ค่ะ น้อในเฟซบุ๊กไลฟ์ ค่ะในคลับฟรายเดย์ แฟนเพจ มีคนเริ่มแชร์ไปให้เพื่อนดู แล้วเพื่อนก็ส่งกลับมา
ว่าแชร์อะไรมาให้กันดูจ๊ะ (หัวเราะ) เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนของคุณล่ะเปลี่ยนเป็นทางไหน สายแรกของ
(ทักทายผู้ให้สัมภาษณ์)

วันนี้นะคะ คุณต้องสวัสดีค่ะ.
ต้อง : สวัสดีครับ.
พี่อ้อย : ค่ะ ต้องคะยินดีต้อนรับสู่คลับฟรายเดย์ค่ะ
พี่ฉอด : ค่ะ นาน ๆ จะมีแบบว่าสุภาพบุรุษมาเริ่มเป็นคนแรกน้อ.
พี่อ้อย : นะ เปิดประเดิมให้หน่อยค่ะ เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน
(เริ่มตั้งคาถาม)

พี่ฉอด
ต้อง
พี่อ้อย
ต้อง

: [เรื่องของต้องเป็นไงคะ
: ครับ เป็นเรื่องของผมที่ผมเป็นคนเปลี่ยนใจเองครับ.
: อะ ตอนแรกเป็นเปลี่ยนใจยังไงบ้างคะ.
: ก็เค้าคบกับแฟนมาได้สักระยะหนึ่งคือว่าได้งานทาใหม่ แล้วงานนี่คือก็ต้องอยู่ห่างกัน ผมก็ไปมีสังคมใหม่
แล้วทีนี้สังคมผมก็สังคมแบบไปสังสรรค์หลังเลิกงานเนี่ยครับ.
พี่อ้อย : ค่ะ.
ต้อง : จากเริ่มที่ติดต่อแฟน ก็เริ่มไม่ค่อยได้ติดต่อ เริ่มติดเพื่อน ติดเที่ยวกลางคืนอะไรอย่างเนี้ยน่ะครับ.
พี่ฉอด : ที่ว่าห่าง ๆ กันขนาดไหนคะ หมายถึงคนละจังหวัดอะไรอย่างนี้เหรอ.
ต้อง : คนละจังหวัดเลยครับ ห่างกันเป็นร้อยโล ๆ เลยครับ แล้วพอไม่ ๆ มีโอกาสเจอกันเลยครับ.
4.3) การปิดการสัมภาษณ์
การปิดการสัมภาษณ์เริม่ ด้วยการสรุปเรื่องที่สัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการสรุปด้วยการแสดงความเห็นใจ ให้กาลังใจแก่
ผู้ให้สัมภาษณ์ การขอบคุณผู้ให้สมั ภาษณ์ที่โทรศัพท์เข้ามาเล่าเรื่องราวในรายการ แนะนารายการ และการกล่าวปิดการสัมภาษณ์
ตัวอย่าง ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน
(การกล่าวสรุป)

พี่อ้อย : วันนี้ให้เวลาเป็นตัวตั้ง เพื่อทาให้เราได้รู้จักคน ๆ หนึ่งมากขึ้น และเวลาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทาให้
คนอ่อนแอหลาย ๆ คนกลายเป็นคนเข้มแข็งขึ้นในที่สุด.
พี่ฉอด : ค่ะ แต่อันหนึ่งที่เราจะต้อง ต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าเวลาเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนไป
ใจคนก็เปลี่ยนไปได้จริง อะอย่างวันนี้ที่เราฟังกันอยู่อะนะคะ แต่เราไม่ต้องถึงขนาดกับหลอนว่าตายแล้ว เดี๋ยว
คนข้าง ๆ ชั้นจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ คือมาถึงวันนั้นจริง ๆ เราก็ทาอะไรไม่ได้หรอก.
พี่อ้อย : ค่ะ จริง ๆ.
พี่ฉอด : น้อ เราแค่ทาได้ แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าพรุ่งนี้เค้าจะเปลี่ยนมั้ย.
พี่อ้อย : ค่ะ.
พี่ฉอด : สิ่งสาคัญคือทาวันนี้ให้ดีที่สุดน้อ เรื่องของความรัก.
พี่อ้อย : หรือไม่แน่เราอาจจะเป็นคนเปลี่ยนก็ได้ วันนี้สายที่อยู่ ๆ มันก็หมดใจจริง ๆ อะค่ะ ทาไมมันไม่ตื่นเต้น
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กับการได้ยินเสียงกันแล้วก็ไม่รู้ ซึ่งมันไม่มีเหตุผลอะไรมากไปกว่าเวลามันเคลื่อนตัว ความรู้สึกมันก็เคลื่อนไป
เพียงแค่ว่าขอให้เห็นคุณค่าของเวลาก็แล้วกัน วันนี้ต้องบอกว่าแต่ละสายที่เข้ามา ครบถ้วนทุกมุมเลยนะคะ บาง
คนมีเวลาอยู่ด้วยกันดี ๆ กลับไม่ดูแลเค้าอย่างดี กลับรู้สึกว่าเค้าเป็นคนที่เป็นแค่ของตาย แล้วพอวันหนึ่งเสียเค้า
ไป โห มันทุกข์ทรมาณใจยาวนานนะคะ และก็มีอีกเยอะมากซึ่งอาจจะใช้เวลาโดยการดูใจแปปเดียว แล้วก็มา
เสียเวลาในการทาใจภายหลัง ซึ่งนานกว่ามาก วันนี้ทุกคนได้เรียนรู้จากหลายสายนะคะ
(กล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์)

พี่ฉอด : [แล้วต้องขอบคุณนะคะทุกคนที่โทรเข้ามา แล้วก็เล่าเรื่องราวให้เราฟัง ซึ่งเชื่อว่าอีกเยอะมากที่นั่งฟังกันอยู่
และก็หวังจะได้ประโยชน์กันไปในแต่ละแง่แต่ละมุมนะคะ แล้วก็เก็บเอาไปใช้ในส่วนที่ประโยชน์ละกัน
พี่อ้อย : [ค่ะ ดูย้อนหลังนะคะ ในไลฟ์ วันนี้ข้อความเยอะมาก ๆ จริง ๆ ขอบคุณในการร่วมกันแชร์ประสบการณ์
(แนะนารายการ)

ด้วย ศุกร์หน้าค่ะคลับฟรายเดย์ เดอะซีรีส์ตอนใหม่ดีกว่า รักปลอม ๆ นะคะ คุณนั่นแหละที่รู้ว่าตอนนี้ ตอนแรก
คิดว่าน่าจะรักแท้อะ
(อาลา)

พี่อ้อย : ค่ะ วันนี้ขอบคุณมากเลย สวัสดีค่ะ.
พี่ฉอด : ค่า สวัสดีค่ะ.
5) น้าเสียงหรือท่วงทานองในการสนทนา (Key) หมายถึง น้าเสียงหรือท่วงทานองในการสื่อสาร ซึ่งเป็นกุญแจไขไปสู่
ความเข้าใจความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของสารที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ น้าเสียง หรือท่วงทานองอาจเป็นไปในลักษณะจริงจัง หรือเป็น
แบบเป็นกันเอง ถ้อยทีถ้อยอาศัย มีการหยอกล้อกันอย่างสนิทสนม หรือเป็นการเสียดสี เหน็บแนม เป็นต้น
น้าเสียงหรือท่วงทานองในการสัมภาษณ์ของรายการนี้ เป็นรูปแบบเป็นกันเอง ผู้สัมภาษณ์มักสร้างความไว้ใจ ความอบอุ่น
กับผู้ให้สัมภาษณ์เสมอ แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองของผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์
5.1) ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้ตกอยู่ในประเด็นด้านลบ
ตัวอย่าง
พี่อ้อย : ใช่ป่ะค่ะ เพราะฉะนั้นจริง ๆ พี่อ้อยว่าคนเป็นหม้ายทุกคนอย่าพึ่งไปมองว่าตัวเองเป็นคนที่แย่เสมอไป
นะคะ ไม่มีใครอยากแต่งงานวันนี้เพื่อไปหย่าวันหน้าหรอก ทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีทั้งนั้นกันอะค่ะ
พี่ฉอด : [ใช่
พี่อ้อย : แต่จริง ๆ แล้วต้องชื่นชมตัวเองด้วยซ้าว่าขนาดว่าวันนึงที่สามีไม่อยู่หนูยังเป็นคนที่ดูแลและประคับประคอง
ชีวิตลูกได้ด้วย น่าภูมิใจในตัวเองมากกว่าอีกนะ.
(ตอน รักนอกใจ)
จากตัวอย่าง ผู้สัมภาษณ์ใช้น้าเสียงปลอบประโลม แสดงความเห็นใจ เพื่อให้ผู้ให้สัมภาษณ์คลายความวิตกกังวล
จากเหตุการณ์ที่ประสบมา
5.2) ผู้สัมภาษณ์ตกอยู่ในประเด็นด้านลบ
ตัวอย่าง
พี่อ้อย : แล้ว เราหยุดได้มั้ยคะ.
ต้อง : ไม่เคยคิดจะหยุดครับ.
พี่อ้อย : โห ชัดเจนมาก ผู้หญิงฟังอยู่ [ผู้หญิงทั้งหลายที่ฟังอยู่หงายหลังเก้าอี้ไปหมดแล้วค่ะ. (หัวเราะ)]
ไม่เคยคิดจะหยุด
ต้อง
พี่อ้อย
พี่ฉอด
พี่อ้อย
ต้อง
พี่ฉอด

: ก็ยังรักเหมือนเดิมแหละครับ แต่ก็มันก็ความรู้สึกของคนที่ไปหลงอีกโลกหนึ่งน่ะครับ.
: ดูเหมือนรู้ตัวหมดทุกอย่าง คือรู้ตัวหมดเลยว่า
: [ผิดถูกรู้หมด แต่อดไม่ได้.
: แต่ก็ยังอยากให้เธอทนอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ.
: ครับวันนั้นไม่รู้นะครับ ณ วันนั้น ผมต้องใช้คาว่าผมไม่รู้จริง ๆ .
: ค่ะ ไม่ต้องคิดจะรู้อะไรเลยด้วย สนุกอย่างเดียว.
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ต้อง

: ใช่ครับ.

(ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน)
จากตัวอย่าง ผู้สัมภาษณ์ใช้น้าเสียงเหน็บแนมผู้ให้สัมภาษณ์ จากการกระทาของผู้ให้สัมภาษณ์
6) เครื่องมือ (Instrumentalities) หมายถึง วิธีการในการสื่อสาร เช่น การพูดปากเปล่า การใช้เครื่องมือสื่อสารแบบ
ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ โทรเลข นอกจากนี้ยังรวมไปถึงลักษณะภาษาที่ใช้ การเลือกใช้ถ้อยคา การใช้ความเปรียบ การใช้ภาษาถิ่น
รวมถึงการสลับภาษาหรือการใช้วัจนภาษาเพื่อสื่อความหมายในลักษณะต่าง ๆ เช่น อากัปกิริยาท่าทาง การหัวเราะ การใช้ระดับ
เสียงที่ต่างกัน เหล่านี้เป็นต้น
เครื่องมือหรือลักษณะภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์” มักใช้เป็นภาษาพูด มีการใช้ศัพท์สแลง
บ้างในบางครั้ง คาทับศัพท์ และใช้การเปลีย่ นเสียงสระและวรรณยุกต์ เพื่อแสดงอารมณ์ร่วม เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนม
ระหว่างผูส้ ัมภาษณ์กับผู้ให้สมั ภาษณ์ ทั้งยังช่วยให้การสัมภาษณ์มีความเป็นกันเองมากขึ้น
6.1 ศัพท์สแลง
ตัวอย่าง
พีอ่ ้อย : ไม่เห็นแปลกเลยไม่มีอะไรเหมือนเดิมหรอกค่ะ เพราะว่าคนมันเปลี่ยนกันทุกวันอะเน้อ และอีกอันนึงนะคะ
การที่เราไปๆ กลับๆ แบบนี้แล้วจะมาคาดหวังความเป็นเหมือนเดิม พี่ว่าน้องคาดหวังมากเกินไปแล้ว ถูกไหม
คะ [ครับ] วันที่เราเดินออกจากชีวติ คนๆ นึงโดยการไปมีคนอื่น วันที่เขาร้องไห้แทบตายเพราะว่าน้องเลือกคน
อื่น แล้วพออยู่ๆ วันหนึ่ง เอ๊อ! สงสารว่ะ กลับมาดีกว่าแล้วก็ไปบอก ไปเทอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วเราบอกว่าอยาก
คาดหวังความเป็นเหมือนเดิม ไม่มที างอะค่ะ เราคาดหวังเกิ๊นไป.
(ตอน คนที่ดีหรือคนที่ใช่)
จากตัวอย่าง คาว่า “เท” หมายถึง ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในนั้นไหลลงไปหรือออกไป แต่คาว่า “เท” ใน
บริบทนี้หมายถึง ถูกทิ้ง หรือถูกปล่อยให้อยู่คนเดียว เป็นความหมายเกี่ยวกับเรื่องความรัก
พี่อ้อย : ค่ะ แต่ตอนนี้รสู้ ึกยังไงบ้างคะ.
ต้อง : ตั้งแต่วันที่ปล่อยไปจนถึงวันนี้ ผมพึ่งรู้ว่าหัวใจผมไปกับเค้าด้วย.
พี่อ้อย : อ้าว! แล้วคนอื่น ๆ กิ๊กกั๊กทั้งหลายมีมั้ยคะ.
ต้อง : ไม่มีครับ.
(ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน)
จากตัวอย่าง คาว่า “กิ๊กกั๊ก” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงชู้สาวที่ไม่ใช่คนรักของตน หรือบุคคลที่เพิ่งเริม่ คบ
หาพูดคุยกันแต่ยังไม่ใช่คนรัก
6.2 คาทับศัพท์
ตัวอย่าง
พี่ฉอด : ตอนนี้กเี่ ปอร์เซนต์แล้วลูกสุขภาพจิต.
จูน
: ตอนนี้มันก็เหมือนกับเรา เหมือนเรายังกลัวความรักไปเลยอะค่ะพี่ มีคนเข้ามาคุยแล้วเราแบบเรากลัว คือตอน
นั้นเราคิดว่า 7 ปีคนนี้แหละมันใช่แล้วมันเจ็บขนาดนี้มันเลยแบบมันกลัวจริง ๆ อะค่ะ.
(ตอน รักนอกใจ)
จากตัวอย่าง คาว่า “เปอร์เซ็นต์” เป็นคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่า percent หมายถึง จานวนที่เทียบเป็นส่วนร้อยหรือ
ร้อยละ
มีน
: ผลสรุปคือน้องคนนั้นก็ไม่ได้กลับมาหาผมครับ
พี่อ้อย : ชัวร์!
(ตอน คนที่ดีหรือคนที่ใช่)
จากตัวอย่าง คาว่า “ชัวร์” เป็นคาทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ว่า surely หมายถึง แน่นอน,มั่นใจ
6.3 การเปลี่ยนเสียงสระและวรรณยุกต์ เป็นการเปลี่ยนเสียงแต่ไม่เปลี่ยนความหมายจากเดิม เพื่อเป็นการแสดงอารมณ์
ของผู้สัมภาษณ์
ตัวอย่าง
พี่ฉอด : แล้วหนูห่วงลูกมั้ยคะ ได้ไปเจอลูกบ้างมั้ย
โมนา : [ก็ห่วง ก็พยายามเจอ แต่ว่าเค้าแบบไม่รับสาย อะไรอย่างเนี้ยค่ะ.
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(ตอน เวลาเปลี่ยน ใจคนเปลี่ยน)
จากตั ว อย่ า ง ค าว่ า “มั้ ย ” แผลงมาจากค าว่า “ไหม” เป็ น การเปลี่ย นเสี ยงสระและเสีย งวรรณยุก ต์ แต่ ไม่ เปลี่ยน
ความหมายจากเดิม
7) บรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ์และการตีความ (Norm of Interaction & Interpretation) หมายถึง ข้อตกลง
อันเป็นที่ทราบและยอมรับกันเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของผู้ร่วมเหตุการณ์ระหว่างการสื่อสาร และข้อตกลงเกี่ยวกับการตีความหมาย
ของสารที่สื่อในเหตุการณ์แบบต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละวัฒนธรรมหรือเหตุการณ์การสื่อสารอาจแตกต่างกัน
รายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์” มีบรรทัดฐานของการปฏิสัมพันธ์และการตีความการสื่อสารในรูปแบบการสัมภาษณ์ คือ คู่
สนทนาทั้งสองฝ่ายทราบและเข้าใจดีว่ากาลังสนทนากัน โดยมีกติกาที่ชัดเจนต่างจากการสนทนาแบบทั่วไปในชีวิตประจาวัน เพราะ
คู่สนทนาฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้สัมภาษณ์นั้นมีสถานะเหนือกว่า คู่สนทนาที่เรียกว่าผู้ให้สัมภาษณ์ กล่าวคือ ผู้สัมภาษณ์มีสิทธิ์ที่จะถาม
ทุกเรื่องที่ต้องการทราบ โดยที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีหน้าที่ต้องตอบคาถามนั้น ผู้สัมภาษณ์จะเลือกถามเฉพาะเรื่องที่ผู้ให้สัมภาษณ์เต็มใจ
ตอบ และใช้ถ้อยคาที่สุภาพ ดังนั้น ผู้สัมภาษณ์จึงมักจะได้รับคาตอบจากผู้ให้สัมภาษณ์โดยง่าย
8) ประเภทการสื่อสาร (Genre) หมายถึง ประเภทปริจเฉท เช่น การสวด การหาเสียง การปลุกระดม การบรรยาย การ
แสดงความคิดเห็น หรือการสัมภาษณ์
ประเภทการสื่อสารของรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์” คือ การแสดงความคิดเห็น หรือการสัมภาษณ์แบบปากเปล่า ซึ่งผู้
สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน ไม่เห็นหน้ากัน แต่ผู้ให้สมั ภาษณ์สามารถเห็นหน้าผู้สมั ภาษณ์ได้ผ่านการ
ถ่ายทอดสด Facebook
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปริบทการสัมภาษณ์ตามกรอบ Speaking ของ Hymes ในรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์” พบว่า ปริบทของ
รายการมีความแตกต่างจากการสนทนาทั่วไป กล่าวคือ เป็นการสนทนาผ่านสื่อสาธารณะโดยมีรูปแบบผสม (Hybrid Program) การ
ออกอากาศทางห้องส่งวิทยุ ถ่ายทอดสดผ่านทาง www.facebook.com/ClubFridayOfficial ทุกวันศุกร์ กาหนดเวลา 21.00 –
23.00 น. ผู้ร่วมเหตุการณ์ ได้แก่ ผู้สัมภาษณ์ 2 คน ผู้ให้สมั ภาษณ์ผา่ นโทรศัพท์ และผู้ฟังทางบ้านผ่านทางวิทยุคลื่นความถี่ "106.5
FM" และการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook ปริจเฉทการสนทนารายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์” มีจุดประสงค์หลักที่แน่นอน คือ การ
รับฟังและให้คาปรึกษา พร้อมกับให้ความบันเทิง
นอกจากนี้การลาดับวัจนกรรมของการสัมภาษณ์อย่างชัดเจน ได้แก่ การเปิดรายการ การดาเนินการสัมภาษณ์ และการ
ปิดรายการ ด้านการใช้น้าเสียงหรือท่วงทานองในการสื่อสารเป็นรูปแบบเป็นกันเอง ผู้สัมภาษณ์มักสร้างความไว้ใจ ความอบอุ่นกับ
ผู้ให้สัมภาษณ์เสมอ แสดงให้เห็นถึงความเป็นกันเองของผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้สัมภาษณ์ ปริเฉจรายการวิทยุ “คลับฟรายเดย์” ได้
กาหนดบรรทัดฐานของปฏิสมั พันธ์และการตีความ คือ ผูส้ มั ภาษณ์เปรียบเป็นศิรานีออนไลน์มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้
คาปรึกษา จึงได้แบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวรรณ ปกรณ์ขจรนาวิน(2549) พบว่า รายการ "ถึงลูก
ถึงคน" มีปริบทที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในส่วนของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึง่ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มด้วยกันคือ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่ตกเป็นประเด็น
ข่าวในด้านลบ และผู้ให้สัมภาษณ์ที่ไม่ได้ตกเป็นประเด็นข่าวในด้านลบ ความแตกต่างดังกล่าวยังส่งผลให้น้าเสียงหรือท่วงทานองใน
การสื่อสาร วิธีการที่ใช้ในการสื่อสาร บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธ์และการตีความ รวมไปถึงการผสานด้านทัศนคติของคู่สนทนา
แตกต่างกันด้วย การศึกษาปริบทของปริจเฉทการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์สองประเภท ของ ประไพพรรณ พึ่งฉิม (2542) พบว่า การ
สัมภาษณ์สองรายการทีม่ ีวัตถุประสงค์ต่างกันนั้นมีปริบทด้านอื่น ๆ แตกต่างกันด้วย คือ ฉาก ผู้ร่วมเหตุการณ์ในการสื่อสาร
ท่วงทานองในการสื่อสาร เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร บรรทัดฐานของปฏิสัมพันธ์และการตีความ และความแตกต่างประการสาคัญ
คือ การผสานด้านทัศนคติของคู่สนทนา
เอกสารอ้างอิง
กมลวรรณ ปกรณ์ขจรนาวิน. (2549). กลวิธีการถามในปริเฉทการสัมภาษณ์รายการถึงลูกถึงคน. (วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษร
ศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประไพพรรณ พึ่งฉิม. (2542). กลวิธีการถามในปริเฉทการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์สองประเภท. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัญฑิต). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ราชบัณฑิตยสถาน. (2542). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส์พับลิเคชั่นส์.
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กลวิธีทางภาษาในแฟนเพจเฟซบุ๊ก
“Group มนุษย์เงินเดือน”
นภาจริน สุขอ้วน1* และวรธนิก โพธิจกั ร1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
*Email: napacha4828@gmail.com

1คณะศิลปศาสตร์

บทคัดย่อ
บทความนี้ มุ่ งศึ กษากลวิ ธี ทางภาษาในแฟนเพจเฟซบุ๊ ก “Group มนุ ษย์ เงิ นเดื อนระหว่ างเดื อนพฤศจิ กายน ” 2560 –
พฤษภาคม 2561 โดยศึกษาจากวาทกรรมรูปภาพกราฟิกจานวน 315 ภาพ งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาความเป็น
มนุษย์เงินเดือนในแฟนเพจเฟซบุ๊ก “Group มนุษย์เงินเดือน ผลการศึกษาพบว่า แฟนเพจนี้ใช้กลวิธีทางภาษาที่ปรากฏ ดังนี้ ”1การใช้ (
อุปลักษณ์2( การใช้มูลบท 3 การกล่าวอ้าง (4 การใช้คาแสดงการประเมินค่า (5 การใช้คาแสดงทัศนภาวะ (6การใช้ประโยคแสดง (
เหตุผล7 การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ และ (8 การเลือกใช้คาศัพท์ (
กลวิธีดังกล่าวเป็นกลไกในการสื่อความหมายว่า มนุษย์เงินเดือนคือผู้ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทางานอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ วาทกรรมได้สร้างความคิดของคนในสังคมว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องรับมืออุปสรรคในการทางาน
ไม่ว่าจะเป็น เพื่อร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกค้า ซึ่งมีความกดดันสูงและเผชิญกับการแบ่งชนชั้นโดยมี เป็นปัจจัยทางเศรษ ”เงิน“ฐกิจที่
สาคัญมากที่สุด ในชีวิตคนกลุ่มที่เรียกตนเองว่า ”มนุษย์เงินเดือน“
คาสาคัญ: กลวิธีทางภาษา มนุษย์เงินเดือน เฟซบุ๊ก มโนอุปลักษณ์
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Abstract
This research aims to study linguistic strategies in a “salary earners’ group” on Facebook fan page during
November, 2017- May, 2018 by analyzing from 315 messages coupling with their graphic images. The results illustrate
that this fan page realizes uses of the eight linguistic strategies: metaphors, presuppositions, consisting of claims, estimate
language, modality, reasoning sentences, and lexical choices. Results of the study unfold that those strategies by which
the salary man fan page construct meaning that the ‘salary man’ is one who dedicate himself to all hard work with his
best knowledge and capacity. The salary man discourse conveys its main concept on the ‘salary man’ which is not
easy. This is due to dealing with various obstacles in the workplace such as co-workers, bosses or customers. Those of
which are major pressures for them. Meanwhile, the salary man faces as well class division up on subordinate economic
status which "money" does matter to the ‘salary man’s life.
Keywords: Linguistic Strategies, Salary Earner, Facebook fan page ,Conceptual Metaphor
บทนา
คาว่า มนุษย์เงินเดือน ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งเมื่อพูดถึงเรื่องราวของกลุ่มคนที่ทางานและรับค่าตอบแทนเป็นเงินในแต่
ละเดือน คา ๆ นี้เป็นคาเรียกถึงบุคคลทั่วไปที่ทางานทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ชีวิตการทางานของมนุษย์เงินเดือนทุ ก คน
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต้องการมีความมั่นคงและต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทางาน ได้รับการยอมรับในสังคม และมีแรงกดดันของสังคม ความ
เชื่อ ค่านิยม ที่เรียกว่า “ลูกจ้าง”
ในปัจ จุบัน ที่เ ทคโนโลยีแ ละการติด ต่อ สื่อ สารก้า วหน้า เป็น ไปอย่า งสะดวกและรวดเร็ว ทาให้สื่อ ออนไลน์ ต่า ง ๆ
กลายเป็นแหล่งสังคมขนาดใหญ่ที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความคิดมีลักษณะทางสังคมที่ คล้ายกันให้มารวมตัวกันได้ง่ายขึ้นและมี
จานวนมาก ทาให้เกิดการแบ่งปันความคิด ความรู้สึกและวาทกรรมต่าง ๆ มากมายขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ Facebook
ซึ่งเปรียบเสมือนโลกหรือชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community ที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีปฎิสัมพันธ์ (Interaction)
กับคนใน “ชุมชน” นั้น ๆ ได้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พูดคุยกัน ทาให้เกิดผลและปรากฏการณ์บางอย่างต่อความรู้สึกและ
ตัว ตน (Identity) ดั งที่ (Darin Barney อ้ า งอิ งใน ธนา, 2552) กล่า วว่ า โลกเสมื อนจริงประกอบสร้า งขึ้ น มาจากการสนทนา
(Interpersonal Communication) และความสนใจร่วมกัน (Shared Interest)
แฟนเพจเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่า “Group มนุษย์เงินเดือนเป็นแฟนเพจที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกลุ่มทางสังคมบนโลกออนไลน์ที่ ”
ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากจะเห็นได้จากมีผู้ติดตามมากถึง ”มนุษย์เงินเดือน “ เรียกกลุ่มตนเอง 1,347,884 คน มีการ
นาเสนอภาษาผ่านรูปภาพกราฟิกที่มีข้อความปรากฏร่วมด้วยจานวน 14,167ข้) อมูลเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561แต่ละรูปจะมี (
ยอดกดถูกใจหรือที่เรียกว่ายอดไลก์ร่วมกับมีการแชร์จานวนมาก ทาให้พบลัก ษณะทางภาษาที่สะท้อนค่านิยม ความคิด ความรู้สึก
“ เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์เงินเดือน ดังตัวอย่าง คนที่จะอยู่รอดทุกสถานการณ์ ทุกแรงกดดัน เรื่องแย่ในที่ทางาน ไม่ใช่คนเก่ง แต่
เป็นคนบ้า) ”Groupมนุษย์เงินเดือน : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561( รูปภาพประกอบคือรูปพนักงานนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ มีดอกไม้ทัด
หู และแสดงอาการมีความสุข ไม่เดือนร้อนกับงานที่ทา พบว่ามียอดไลก์สูงกว่า 5 หมื่นครั้งซึ่งเป็นกลวิธีทางภาษาโดยการใช้อุป
ลักษณ์เปรียบมนุษย์เงินเดือนที่สามารถทางานและทนแรงกดดันต่าง ๆ ได้ในทุกสถานการณ์ว่าเป็ นคนบ้า ยอดไลก์และยอดแชร์
สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เงินเดือนส่วนมากรู้สึกร่วมไปกับข้อความเหล่านี้ แฟนเพจจึงเปรียบเสมือนตัวแทนความคิด ความรู้สึกที่
หลายคนอยากจะถ่ายทอดออกมา แฟนเพจจึงเหมือนตัวแทนความคิด ความรู้สึกที่ถูกซุกซ่อนอยู่ จึงนับได้ว่า แฟนเพจเฟซบุ๊ก
Group มนุษย์เงินเดือน มีลักษณะเป็นชุมชนเสมือนจริงมีการจาลองลักษณะของชุมชนปกติ เพื่อให้ผู้ใช้มีความรู้สึกว่าใกล้เคียงและ
ในบางกรณีรู้สึกว่าทดแทนการสื่อสารโดยตรงได้
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า กลวิธีทางภาษาความเป็นมนุษย์เงินเดือนในแฟนเพจเฟซบุ๊ก “Group มนุษย์เงินเดือน ”
ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง และเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น โดยจะศึกษาผ่านวาทกรรมที่ปรากฏบนรูปภาพกราฟิกในภาพการ์ตูน ตาม
แนวคิ ด การประกอบสร้ า งความหมายหรื อ วาทกรรมวิ เ คราะห์ เ ชิ ง วิ พ ากษ์ )critical discourse analysis) ของ Norman
Fairclough
วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยมุ่งศึกษากลวิธีทางภาษาและอุดมการณ์ความเป็นมนุษย์เงินเดือนในแฟนเพจเฟซบุ๊ก“Group มนุษย์เงินเดือน โดยมี
วิธีการดาเนินงานวิจัยและลาดับขัน้ ตอนการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ ศึกษากลวิธีทางภาษาในการแสดงความเป็นมนุษย์เงินเดือนในแฟน
เพจเฟซบุ๊ก“Groupมนุษย์เงินเดือน“ การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแฟนเพจ”Group มนุษย์เงินเดือน”
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – พฤษภาคม 2561 โดยมุ่งศึกษาจากข้อความรูปภาพกราฟิกจานวน 315 รูป รวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากลวิธีทางภาษา เอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่ วข้องกับความเป็นมนุษย์เงินเดือนและวิเคราะห์กลวิธี
ทางภาษาที่ปรากฏความเป็นมนุษย์เงินเดือนในแฟนเพจเฟซบุ๊ก “Group มนุษย์เงินเดือนและนาเสนอผลการศึกษาโดยวิธี ”
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาในการแสดงความเป็นมนุษย์เงินเดือนในแฟนเพจเฟซบุ๊ก “Group มนุษย์เงินเดือนพบ ”
กลวิธีทางภาษาที่ปรากฏ ดังนี1้ การใช้อุปลักษณ์ (2 การใช้มูลบท (3 การกล่าวอ้าง (4 การใช้คาแสดงการประเมินค่า (5การใช้ (
คาแสดงทัศนภาวะ6การใช้ประ (โยคแสดงเหตุผล 7 การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ (8 การเลือกใช้คาศัพท์ (
1. การใช้อุปลักษณ์
การใช้คาอุปลักษณ์ การใช้ความหมายของภาพอุปลักษณ์ )Pictorial Metaphor) หมายถึง ภาพที่แสดงความหมาย
โดยนัย มีนัยแฝง โดยใช้สิ่งหนึ่งเป็นตัวแทนเพื่อหมายถึงอีกสิ่งหนึ่ง มิได้แสดงความหมายตรงตัวตามภาพที่ปรากฏ ณัฐพงษ์ หริ)
รักษาพิทักษ์, 2540“ จากการศึกษาพบว่า วาทกรรมในแฟนเพจเฟซบุ๊ก (Group มนุษย์เงินเดือนมีการใช้มโนอุปลักษณ์ ดังนี้ ”
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
1.1 มโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับการต่อสู้ จากการศึกษาพบการใช้ชุดคาต่าง ๆ เช่น รับมือ ปัก แทง แซะ ตบ วิธีเอาตัวรอด ได้แสดงการ
เชื่อมโยงให้เห็นว่า มนุษย์เงินเดือนเป็นผู้ที่ต้องต่อสู้อยู่เสมอ งาน เจ้านาย เพื่อนร่วมงานและลูกค้านั้นเป็นเหมือนศัตรูหรือคู่ต่อสู้
ที่ต้องสู้รบ รับมือ
ตัวอย่างที่ 1
จากตัวอย่างข้างต้นพบว่า มีการใช้มโนอุปลักษณ์ แทง ปัก ซึ่งเป็นลักษณะ
ของอาวุธที่มีคม แสดงการเชื่อมโยงให้เห็นว่า มนุษย์เงินเดือนไม่ได้มีหน้าที่
เพียงแค่ต่อสู้กับงานเท่านั้น

เพราะคาว่าแทงข้างหลังยังสอดคล้องกับสานวน ที่หมายถึง การหักหลัง การทรยศ และคาว่า
เต็มไปหมด แสดงถึงพื้นที่ที่ไม่ว่างเลย ดังนั้นเชื่อมโยงได้ว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนจะต้องพบเจอกับการหักหลัง ทรยศในที่ทางาน
)Group มนุษย์เงินเดือน, 4 กุมภาพันธ์ 2561
(
ตัวอย่างที่ 2
การใช้มโนอุปลักษณ์ ตบ ในที่นี้เป็นการเปรียบถึงการต่อสู้กับกิเลสของตนเอง
นั้นคือการใช้จ่ายเงิน ซึ่งสื่อให้เห็นว่า การต่อสู้กับการใช้จ่ายเงินนั้นเป็นสิ่งสาคัญ ของ
มนุษย์เงินเดือน)Group มนุษย์เงินเดือน ,26 เมษายน 2561(

1.2 มโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ จากการศึกษาพบการใช้ชุดคาต่าง ๆ เช่น เลีย กัด เห่า หอน จิก กินอาหารหมา ได้
แสดงเชื่อมโยงให้เห็นว่า มนุษย์เงินเดือนนอกจากจะต้องเป็นผู้ต่อสู้แล้ว ในการทางาน บางครั้งต้องแสดงพฤติกรรมอย่างเดียวกับกับ
สัตว์บางชนิด เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์บางอย่าง และความสาเร็จในการทางาน ชุดคาเหล่านี้จึงแสดงถึงการจัดลาดับสถานะ
ของตนให้ต่าลงโดยเทียบเคียงกับสัตว์
ตัวอย่างที่ 3
การใช้มโนอุปลักษณ์ เลีย ซึ่งเป็นลักษณะของสุนัขที่แสดงอาการเมื่อดีใจ มีความสุข การเลียในที่นี้ของ
มนุษย์เงินเดือนจึงเปรียบถึงการทางานที่ไม่เป็นไปตามระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสาเร็จของ
ตนเอง ) Group มนุษย์เงินเดือน ,17 มกราคม 2561(

1.3 มโนอุปลักษณ์เกี่ยวกับสิ่งของ จากการศึกษาพบการใช้ชุดคาต่าง ๆ เช่น เท รองรับ ขับเคลื่อน ได้แสดงเชื่อมโยง
ให้เห็นว่า มนุษย์เงินเดือนต้องทาหน้าที่เปรียบเหมือนสิ่งของไม่ว่าจะเป็นภาชนะที่ต้องรองรับงาน อารมณ์ของเจ้านายและเพื่อน
ร่วมงาน หรือแม้แต่การเปรียบเป็นเครื่องยนต์ในระบบการทางาน
ตัวอย่างที่ 4
การใช้มโนอุปลักษณ์ ขับเคลื่อน เป็นการเปรียบมนุษย์เงินเดือนเป็ นเครื่อ งยนต์ โดยปกติแล้ว
เครื่องยนต์จะทางานต้องใช้น้ามันหรือไฟฟ้าเป็นตัว ขับเคลื่อน แต่สาหรับมนุษย์เงินเดือนในการ
ทางานจะต้อ งขั บเคลื่อ นด้ว ย ”เงิน “ ซึ่งเชื่อ งโยงให้ เห็ นว่าเงินเป็ นปัจ จัยสาคัญในการทางาน
ส า ห รั บ ม นุ ษ ย์ เ งิ น เ ดื อ น ) Group ม นุ ษ ย์ เ งิ น เ ดื อ น , 24 เ ม ษ า ย น 2561
(

1.4 มโนอุปลักษณ์ที่เกี่ยวกับทาส
มนุษย์เงินเดือนคือขี้ข้า คนใช้ในโลกของการทางาน ถ้าปฏิเสธคนไม่เป็นเราก็ไม่ต่างอะไรจากคนใช้รอรับงานจากคน“
)”อื่นGroup มนุษย์เงินเดือน ,1 มีนาคม 2561 (การใช้มโนอุปลักษณ์ คนใช้ มาเปรียบเป็นมนุษย์เงินเดือนแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างทางชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์เงินเดือนที่ดูจะต่าต้อยกว่าอาชีพอื่น ๆ เพราะคนใช้คือ ผู้ที่มีหน้าที่คอยรับ
ใช้ ลูกจ้างที่จ้างมาเพื่อดูแลรับใช้ และทางานบ้าน
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.5 มโนอุปลักษณ์อื่น ๆ ได้แก่ มนุษย์เงินเดื อนคือซอมบี้ ”นี่คือพวกพนักงานซอมบี้ที่ใช้ร่างกายเปลืองช่วงหยุดยาว “
)Group มนุษย์เงินเดือน ,17 เมษายน 2561 (การใช้มโนอุปลักษณ์ ซอมบี้ แสดงมุมมองความคิดว่ามนุษย์เงินเดือนมีลักษณะทาง
กายที่คล้ายศพ หรือผีดิบ ซึ่งมีร่างกายทรุดโทรมจนน่าเกลียดน่ากลัว เป็นลักษณะทางกายที่ไม่ดี หรือไม่ปกติอย่างมนุษย์โดยปกติ
จากมโนอุปลักษณ์ที่เปรียบมนุษย์เงินเดือนข้างต้น ได้สื่อความคิดว่า ไม่ใช่บ ”มนุษย์เงินเดือน“ุคคลธรรมดาทั่วไป แต่สื่อ
ให้เห็นว่าลักษณะพิเศษที่ถูกเปรียบนั้นเป็นลักษณะของชนชั้นที่ต่าต้อยกว่าบุคคลปกติธรรมดาทั่วไปในสังคม การใช้ถ้อยคาอุป
ลักษณ์ที่เกี่ยวกับมนุษย์เงินเดือนเช่น สัตว์ คนรับใช้ หรือผีดิบ กลุ่มคากริยาที่เกี่ยวกับการต่อสู้สะท้อนมโนทัศน์ของคนในสั งคมว่า
คือปัจจัยหลักที่สาคัญ ”เงิน“ มีบทบาทสาคัญในการทางานที่เต็มไปด้วยแรงกดดันทั้งทางสังคมและการทางาน ”มนุษย์เงินเดือน“
สาหรับมนุษย์เงินเดือน การที่มนุษย์เงินเดือนต้องสรรหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายล้วนแส ดงให้เห็นว่า มนุษย์
เงินเดือนต้องรับบทหนักมากเพียงใดกว่าจะได้มาซึ่งเงินเดือนในแต่ละเดือนตามที่มุ่งหวัง
2. การใช้มูลบท
มูลบท )Presupposition คือ ความรู้เบื้องหลังที่ผู้ร่วมสนทนามีร่วมกัน เป็นสิ่งที่เอื้อต่อการทาความเข้าใจในการสื่อสาร (
กฤษดาวรรณ หงศ์ล) โดยที่ผู้พูดไม่จาเป็นต้องพูดทุกอย่างออกมา ดารมภ์, 2547 : 43 ) การใช้มูลบทในวาทกรรมบนแฟนเพจเป็น
วิธีการแนะว่า ความสุขเกิดได้ยากในอาชีพมนุษย์เงินเดือ น มนุษย์เงินเดือนคือบุคคลที่มีหนี้ และการใช้มูลบทเพื่อแนะว่ามนุษย์
เงินเดือนเป็นอาชีพที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้า
2.1 การแนะว่ามนุษย์เงินเดือนคือบุคคลที่มีหนี้
จากข้อมูลพบว่า วาทกรรมในแฟนเพจมีการใช้มูลบทเพื่อแนะว่า คือสิ่งที่จะได้พบเจอเมื่อได้เป็นมนุษย์เงินเดือน ”หนี้“
เต็มตัว
ตัวอย่างที่ 5

)
ตัวอย่างที่ 6

Group มนุษย์เงินเดือน ,28 กุมภาพันธ์ 2561

(

) Group ม นุ ษ ย์ เ งิ น เ ดื อ น , 19 ม ก ร า ค ม
2561
(
จากตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า การบอกปี คเป็นการเชื่อมโยงถึงการเ .ศ.ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เงินเดือน เพื่อทาให้
คนอ่านเข้าใจร่วมกันดึงจุดร่วมที่คล้ายกันแต่มีความแตกต่างกันตามยุคสมัย และสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนนั่นคือใน
อดีต การมีจดหมายส่งมาจะเป็นจดหมายจากเพื่อน แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงยุคปัจจุบัน จดหมายที่ส่งมาก็เริ่มเปลี่ยนเป็นจดหมาย
ทวงหนี้ ดังจะเห็นจากวลีที่ว่า ตอนเด็กปรึกษาเรื่องความรัก ตอนโตปรึกษาเรื่องเงิน เป็นการแนะให้เห็นว่ามนุษย์เงินเดือนคือบุคคล
ที่มีหนี้ และกลายเป็นปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับมนุษย์เงินเดือน
2.2 มนุษย์เงินเดือนเป็นอาชีพทีค่ นในอยากออกคนนอกอยากเข้า จากข้อมูลพบว่า วาทกรรมในแฟนเพจมีการใช้มลู บท
เพื่อแนะว่า มนุษย์เงินเดือนเป็นอาชีพที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้า เพราะมีการใช้ข้อมูล มูลบทเปรียบเทียบให้เห็นถึงความสุข
ในช่วงขณะที่กาลังจะได้เริม่ ต้นทางาน เริ่มต้นเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเต็มตัว และความรู้สึกหลังจากได้เป็นมนุษย์เงินเดือน
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ตัวอย่างที่ 7
)

Group มนุษย์เงินเดือน ,20 มีนาคม 2561(
ตัวอย่างที่ 8

)

Group มนุษย์เงินเดือน ,20 มกราคม 2561(
จากตัวอย่างมีการใช้วลีที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการเป็นมนุษย์เงินเดือน เป็นการนาเสนอข้อมูลที่ทุก
คนมีประสบการณ์ร่วมกันนั่นคือ การแสดงความดีใจในวันแรกที่รู้ว่าตนเองได้งานทา และเมื่อเข้ามาทางานจริง ๆ กลายเป็นมนุษย์
เงินเดือนเต็มตัวกลับพบว่า ไม่เคยรู้สึกดีใจและมีความสุขเท่าวันแรกที่ได้ทางาน
2.3 การแนะว่าความสุขเกิดได้ยากในอาชีพมนุษย์เงินเดือน
จากข้อมูลพบว่า วาทกรรมในแฟนเพจมีการใช้มูลบทเพื่อแนะว่า การเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นอาชีพที่มีความเครียดในการ
ทางานสูง ทาให้ความสุขที่เคยมีลดน้อยลง
ตัวอย่างที่ 9
จากตัว อย่างมีก ารใช้คาว่า ง่า ยกว่านี้ ในการแสวงหาความสุข แสดงให้ เห็ นว่าเมื่อเป็ นมนุษย์
เงินเดือนแล้ว ความสุขคือสิ่งที่หายากเมื่อเทียบกับตนเองก่อนที่จะมาเป็นมนุษย์เงินเดือน และวลีทวี่ า่
ร้ายกับชีวิตมาก ๆ) Group มนุษย์เงินเดือน ,11 พฤษภาคม 2561(

แสดงให้เห็นถึงความคิดว่า นอกจากจะหาความสุขได้ยากแล้ว มนุษย์เงินเดือนก็เป็นอาชีพที่จะทาให้พบกับหลายสิ่งที่น่ากลัว และ
เลวร้าย เพื่อเน้นย้าและแนะให้เห็นว่าความสุขเกิดขึ้นได้ยากในอาชีพมนุษย์เงินเดือน
3. การกล่าวอ้าง
การกล่าวอ้างในงานวิจัยนี้ หมายถึง การใช้ถ้ อยคาที่เป็นข้อมูลต่าง ๆ หรือข้อคิดเห็น เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง อันนามาสู่
การยอมรับและความน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยแบ่งลักษณะการกล่าวอ้างออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การกล่าวอ้างส่วนใหญ่และการกล่าวอ้าง
บางส่วน
3.1 การกล่าวอ้างส่วนใหญ่
การกล่าวอ้างส่วนใหญ่นั้นเป็นการเลือกใช้คาที่มีความหมายอ้างถึงบุคคลต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งอาจเป็นสังคมจริงหรือสังคม
ที่ถูกสร้างขึ้นในเรื่องเล่า จากการศึกษาวาทกรรมในแฟนเพจพบว่า คาที่เลือกใช้เพื่ออ้างถึงบุคคลในสังคมนี้ ได้แก่ คาที่ความหมาย
อ้างถึงบุคคลทุก ๆ ในที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เงินเดือน เช่น มนุษย์เงินเดือน ทั้งแผนก ในออฟฟิศ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 10
จากตัวอย่างจะพบว่า มีการใช้คาว่า “มนุษย์เงินเดือน ประกอบภาคแสดง ”ไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
เพื่อแสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลาต้นเดือ นและกลางเดือนนั้น พฤติกรรมการเลือกรับประทาน
อาหารของมนุษย์เงินเดือนมีความแตกต่างกัน และยังสามารถเชื่อมโยงไปถึงสถานะหรือสภาพ
คล่องทางการเงินของมนุษย์เงินเดือนได้ )Group มนุษย์เงินเดือน ,2 ธันวาคม 2560(

นอกจากนี้ การใช้คาบุรุษสรรพนาม เรา เพื่อเน้นว่าผู้รับสารเป็นบุคคลสาคัญ เป็นพวกเดียวกันเพื่อแสดงความเป็นหนึ่ง
เดียว ที่แฟนเพจให้ความสนใจและมุ่งสื่อสารโดยเฉพาะ บริบทและกลุ่มเป้าหมายหลักของแฟนเพจ Group มนุษย์เงินเดือน ใช้คา
สรรพนามแสดงความเป็นพวกเดียวกัน (Inclusive pronoun) เพื่อแสดงความเป็นอั นหนึ่งอันเดียวกันของสมาชิกในกลุ่มและ
ตัวตนของกลุ่มของมนุษย์เงินเดือน
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ตัวอย่างที่ 11
จากตัวอย่าง การใช้คาว่า เรา ประกอบกับภาคแสดง ความสบายใจอันเกิดจากการเห็นเงินในบัญชีเยอะ ๆ
แสดงถึงความรู้สึกของมนุษย์เงินเดือนได้ทุกคน เมื่อผู้อ่านรับสารจะรู้สึกคล้อยตามและยอมรับลักษณะของ
มนุษย์เงินเดือนที่วาทกรรมในแฟนเพจพยายามสร้างและสื่อไปยังผู้อ่าน )Group มนุษย์เงินเดือน ,16
มกราคม 2561(

เมื่อพิจารณาตัวอย่างข้างต้นจะพบว่า การอ้างส่วนใหญ่ด้วยการใช้คาศัพท์เหล่านี้ ทาให้ผู้อ่านรับรู้และเชื่อว่าลักษณะของ
มนุษย์เงินเดือนที่แฟนเพจกล่าวถึงนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมการทางานของมนุษย์เงินเดือนที่ทุกคนต้องพบเจอ และเป็นการ
สร้างลักษณะของมนุษย์เงินเดือนให้เป็นไปตามวาทกรรมที่แฟนเพจสื่อสาร
3.2 การกล่าวอ้างบางส่วน
การกล่าวอ้างบางส่วนนั้นเป็นการเลือกใช้คาที่มีความหมายอ้างถึงบุคคลบางส่วนในสังคม ซึ่งอาจเป็นสังคมจริงหรือสังคม
ที่ถูกสร้างขึ้นในเรื่องเล่า จากการศึกษาวาทกรรมในแฟนเพจพบว่า คาที่เลือกใช้เพื่ออ้างถึงบุคคลบางส่วนในสังคมนี้ ได้แก่ คาที่
ความหมายอ้างถึงบุคคลบางส่วน หรือบางคน ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เงินเดือน เช่น บางคน คนบางคน คนนึง คนแก่บางคน ซึ่ง
ปรากฏซ้า ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นคาที่มีความหมายสื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าบุคคลบางส่วนในสังคม เป็นการเน้นย้าให้เห็นถึงการกระทา
พฤติกรรม และทัศนะต่อลักษณะของมนุษย์เงินเดือนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่างมีเป้าหมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
บางคนเขาก็“NOสน NO แคร์นะ ใครจะเป็นไงก็ช่าง ขอสบายไว้ก่อน ”จากตัวอย่าง การใช้คาว่า บางคน แสดงให้เห็น
ว่า บางคนรักความสบายและไม่ยอมทางาน และไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนทุกคนที่มีลักษณะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว
4. การใช้คาแสดงการประเมินค่า
คาแสดงการประเมินค่า หมายถึง คาที่มีความหมายแสดงการวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ ในเชิงของการให้คุณค่าว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดี
อย่างไร จากการวิเคราะห์ข้อมูลวาทกรรมในแฟนเพจ พบว่าคาแสดงการประเมินค่านั้นเป็นคาศัพท์ที่มักปรากฏร่วมกับคาศัพท์ที่สื่อ
ถึงลักษณะของมนุษย์เงินเดือนทั้งลักษณะที่ดีและลักษณะที่ไม่ดี เพื่อต้องการให้ผู้รับสารเห็นว่า การกระทา พฤติกรรม ตลอดจน
ลักษณะนิสัยเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร ซึ่งส่งให้ผู้อ่านคล้อยตามและเลือกปฏิบัติตนตามวาทกรรมในแฟนเพจ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 12
จากตัวอย่างพบว่ามีการใช้คาว่า คนดีมาก ขอบคุณ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้คาแสดงการประเมินค่าว่าดี
ร่วมกับการบอกให้ทราบว่าคาชมที่ได้รับนั้นเป็นผลมาจากการทางานของมนุษย์เงินเดือน และวาทกรรมในแฟน
เพจยังสื่อให้ทราบว่า คาชม ไม่สาคัญสาหรับมนุษย์เงินเดือนเท่ากับ เงิน แสดงให้เห็นว่าเงินเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึกของมนุษย์เงินเดือน )Group มนุษย์เงินเดือน ,26 เมษายน 2561(

การใช้คาแสดงการประเมินค่าลักษณะที่ดีของมนุษย์เงินเดือนนั้นพบน้อยกว่าการใช้คาแสดงการประเมินค่า
ลักษณะที่ไม่ดีของมนุษย์เงินเดือน ดังนี้
ตัวอย่างที่ 13
จากตัวอย่าง มีการใช้คาว่า ไร้น้าใจ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้คาแสดงการประเมินค่าว่า ไม่ดี
เป็นไปในทางลบ ร่วมกับการทางานร่วมกันของมนุษย์เงินเดือน แสดงให้เห็นว่าวาทกรรมในแฟนเพจ
พยายามชี้นาถึงลักษณะของมนุษย์เงินเดือน ) Group มนุษย์เงินเดือน ,14 ธันวาคม 2560(

5. คาแสดงทัศนภาวะ )modality(
ซาอิด )Saeed, 2003 อ้างโดย วิสันต์ (สุขวิสิทธิ์ )2557กล่าวว่าทัศนภาวะ คือการแสดงระดับของความเชื่อมั่นหรือการ (
ผูกมัดในประพจน์นั้น ๆ โดยใช้รูปแบบภาษาต่าง ๆ ทัศนภาวะนี้สามารถจาแนกออกได้เป็น2 ประเภท ได้แก่ ทัศนภาวะที่เกี่ยวข้อง
กับระดับความรู้ที่มีของผู้พูดซึ่งเรียกว่า epistemic modality และทัศนภาวะที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่และความผูกพันของผู้พูด
ซึ่งเรียกว่า deontic modality จากการศึกษาตัวบทในแฟนเพจ Group มนุษย์เงินเดือน พบว่ามีการใช้คาแสดงทัศนภาวะเพื่อ
แสดงความผูกมัด ลักษณะของมนุษย์เงินเดือนเป็นสิ่งที่ ควร ต้อง กระทา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
เดือนห“น้าต้องมีเงินเก็บ” ) Group มนุษย์เงินเดือน ,26 มกราคม 2561 (จากตัวอย่าง พบมีการใช้คาว่า ต้อง เป็นการ
แสดงทัศนภาวะในตัวบทเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงการแสดงทัศนภาวะที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่และความผูกพัน นั่นคือสิ่งที่มนุษย์
เงินเดือนจะต้องมีคือ เงินเก็บ เป็นการตั้งเป้าหมายถึงสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนพึงปฏิบัติ
6. การใช้ประโยคแสดงเหตุผล
ประโยคแสดงเหตุผลเป็นกลวิธีทางภาษาอีกกลวิธีหนึ่งที่วาทกรรมในแฟนเพจใช้เพื่อทาให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามกับลักษณะ
ของมนุษย์เงินเดือน ด้วยลักษณะของประโยคแสดงเหตุผลมีส่วนประกอบด้วยเนื้อความ 2 ส่วน คือ ส่วนที่มีเนื้อความกล่าวถึงเหตุ
และส่วนที่มีเนื้อความกล่าวถึงผล จึงเอื้อให้แฟนเพจสามารถถ่ายทอดความคิด เกี่ยวกับลักษณะของมนุษย์เงินเดือนไปสู่ผู้รับสารได้
หลากหลาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
) ”รักวันจันทร์ เพราะสัปดาห์หน้าเงินเดือนออก“Group มนุษย์เงินเดือน ,28 มกราคม 2561 (ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้
เห็นถึงการใช้ประโยคแสดงเหตุผลที่วาทกรรมในแฟนเพจสื่อสารเพื่อให้ผู้รับสารเห็นถึงลักษณะของมนุษย์เงินเดือนดังจะเห็นว่าใน
ตัวอย่าง ใช้ประโยคแสดงเหตุผล “เพราะเป็นคาเชื่อมเพื่อแสดงเหตุระหว่างส่วนของประโยค นั ”่นคือ “รักวันจันทร์ซึ่งเป็น ”
ลักษณะของมนุษย์เงินเดือนที่มีความสุข ซึ่งโดยปกติมนุษย์เงินเดือนจะไม่ชอบวันจันทร์ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นทางานวันแรกของสัปดาห์
“ ซึ่งแฟนเพจต้องการสื่อกับส่วนของประโยคที่กล่าวถึงผลคือเงินเดือนออกซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะมนุษย์เ ”งินเดือนรอคอยวัน
เงินเดือนออกซึ่งเชื่อมโยงได้ว่า เงินส่งผลให้มีความสุข
7. การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์
คาถามเชิงวาทศิลป์ หมายถึง คาถามที่ไม่ต้องการคาตอบ แต่เว้นที่ว่างให้ผู้อ่านได้คิดหาคาตอบเอง และผู้เขียนก็คาดหวัง
ให้ผู้อ่านคิดรอบคอบให้ได้อย่างถูกต้องตรงกับที่ผู้เขียนต้องการ )Fowler, 1991: 40 อ้างใน วิสันต์ สุขวิสิทธิ์ ,2557จากแนวคิด (
ข้างต้นจะเห็นว่า จากกา รศึกษาวาทกรรมในแฟนเพจพบว่า คาถามเชิงวาทศิลป์นั้นถูกใช้เพื่อเน้นย้าประเด็นเกี่ยวกับ มนุ ษ ย์
เงินเดือน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 14
จากตัวอย่าง มีการใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ว่า มีใครให้กอดได้บ้าง เป็นการชักจูงให้ผู้รับสารกระตุ้นให้คิด
หาคาตอบด้วยตนเองและเน้นย้าให้เห็นถึงลักษณะของมนุษย์เงินเดือนว่าเป็นอาชีพที่เหนื่อยและต้องการ
กาลังใจ
)Group มนุษย์เงินเดือน ,25 มกราคม 2561(

จากตัวอย่างจะพบว่าคาถามเชิงวาทศิลป์เพื่อเน้นย้าให้ผู้รับสารฉุกคิดและใคร่ครวญเนื้อหาอันเป็นคาตอบของคาถาม
เหล่านั้น เป็นการชักจูงให้ผู้รับสารเพื่อกระตุ้นให้คิด ซึ่งคาตอบนั้นก็คือลักษณะของมนุษย์เงินเดือนที่แฟนเพจต้องการสื่อไปยังผู้รั บ
สาร ซึ่งลักษณะของมนุษย์เงินเดือนที่พบต้องมีความอดทน เพราะอาชีพนี้ถูกชี้นาว่าเป็นอาชีพที่ทาให้เหน็ดเหนื่อย
8. การเลือกใช้คาศัพท์
การเลือกใช้คาศัพท์ ในที่นี้หมายถึง การเลือกใช้คาบรรยายความรู้สึกมนุษย์เงินเดือน การใช้คาบรรยายพฤติกรรมมนุษย์
เงินเดือน รวมทั้งการใช้คาบรรยายบุคลิกและความสามารถของมนุษย์เงินเดือนในลักษณะต่าง ๆ
8.1 การใช้คาบรรยายความรู้สึกมนุษย์เงินเดือน
วาทกรรมในแฟนเพจมีการเลือกใช้กริยาวลีเกี่ยวกับความรูส้ ึกของมนุษย์เงินเดือน เช่น คาว่า มีความสุข รัก ห่วง จริงใจ
สบายใจ เป็นต้น เพื่อแสดงความรู้สึกประทับใจ ความสุขใจของมนุษย์เงินเดือนในช่วงเวลาของการทางานหรือช่วงเวลาที่เรียก
ตนเองว่ามนุษย์เงินเดือน
ตัวอย่างที่ 15
จากตัวอย่างพบว่าคาบรรยายความรู้สึกมีความสุข จะปรากฏซ้า ๆ ก็เมื่อมีการแสดงพฤติกรรม กิน นอน
และใช้เงินร่วมด้วย และมีก ารใช้คาว่า ที่แ ท้จ ริง เพื่อ เน้นย้าให้เห็ นถึ งความรู้สึกนั้นจริง ๆ )Group มนุษย์
เงินเดือน ,13 มีนาคม 2561(

นอกจากการเลือกใช้คาศัพท์ที่แสดงความรู้สึกประทับใจ ความสุขของมนุษย์เงินเดือนแล้ว ยังมีการเลือกใช้คาศัพท์ที่
แสดงความรู้สึกไม่มีความสุข การมีความเครียดที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นความรู้สึกในเชิงลบ ซึ่งพบว่ามีจานวนที่ปรากฏจานวนซ้ามากเช่น
เครียด เหนื่อย อยากลาออก ไม่มีความสุข กลัว เบื่อ เกลียด เป็นต้น
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8.2 การใช้คาบรรยายพฤติกรรมมนุษย์เงินเดือน
จากการศึกษาพบว่า มีการใช้คากริยาเพื่อแสดงพฤติกรรมของมนุ ษย์เงิ นเดือนและการทางาน เช่น ตั้งใจ มีความ
รับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ ทุ่มเท พยายาม อดทน เป็นต้น คากริยาเหล่านี้สื่อให้เห็นว่า การเป็นมนุษย์เงินเดือนและการทางานไม่ใช่
เรื่องธรรมดาทั่วไปแต่มนุษย์เงินเดือนต้องมีความตั้งใจ ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทางานและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ทางาน
โดยเฉพาะ
นอกจากการใช้คาบรรยายพฤติกรรมมนุษย์เงินเดือนในเชิงบวกแล้ว ยังพบคาที่แสดงพฤติกรรมมนุษย์เงินเดือนในเชิงลบ
เพื่อสื่อลักษณะของมนุษย์เงินเดือนอย่างรอบด้าน เช่น เอาเปรียบ ไม่มีน้าใจ ทางานหนัก ทาเพื่อผลประโยชน์ ยุ่งเรื่องคนอื่น
นินทา โหยหาวันหยุด เป็นต้น คากริยาเหล่านี้สื่อให้เห็นว่า การเป็นมนุษย์เงินเดือนและสังคมการทางานเป็นเรือ่ งที่ยาก เต็มไปด้วย
ความกดดัน ต้องรับมือกับพฤติกรรมที่หลากหลายของเพื่อนร่วมงาน
ตัวอย่างที่ 16
จากตัวอย่างพบมีการใช้คาบรรยายลักษณะของมนุษย์เงินเดือน แล้งน้าใจ ไม่รู้จักเกรงใจ ล้วนแล้วแต่สื่อลักษณะ
พฤติกรรมเชิงลบของมนุษย์เงินเดือน ซึ่งวาทกรรมมิได้สื่อโดยตรงว่าเป็นลักษณะของมนุษย์เงินเดือนตรง ๆ แต่เป็น
การชี้นาและสื่อให้เห็นถึง พฤติกรรมการเอาเปรียบของเพื่อนร่วมงานซึ่งเกิดขึ้นได้เสมอโดยที่ตัวของคนโดนเอา
เปรียบกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมเชิงลบ)Group มนุษย์เงินเดือน ,7 กุมภาพันธ์ 2561(

8.3 การใช้คาบรรยายบุคลิกมนุษย์เงินเดือน
การใช้คาบรรยายบุคลิกมนุษย์เงินเดือน คือ การเลือกใช้คาบรรยายเพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เงินเดือนมีบุคลิกภาพที่ดี
สังเกตจากการใช้คากริยาและ คานามต่อไปนี้ ความคล่องแคล่ว มัดผมรวบตึง แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็ค สุขภาพดี ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 17
จากภาพพบว่ามีการใช้คาบรรยายบุคลิกมนุษย์เงินเดือน ”มัดผมรวบตึง เพื่อเวลาทางานจะได้สะดวก“ เป็นการ
แสดงให้ เห็ นว่ามนุษย์เงินเดือ นเป็ นผู้มีบุ คลิกภาพดี และการมัดผมรวบตึง ยังทาให้ ตนเองทางานได้สะดวก
คล่องแคล่ว )Group มนุษย์เงินเดือน ,17 ธันวาคม 2560(

จากตัวอย่างที่ยกมาจะพบว่ามีการใช้คาว่าที่แสดงถึงการแต่งตัว การทาทรงทา และการแต่งกายเพื่อแสดงบุคลิกภาพที่น่า
พึงพอใจ เป็นต้นแบบของการเป็นมนุษย์เงินเดือนได้ทั้งในด้านการแต่งกาย บุคลิกที่ดูดีนี้มีส่วนช่วยส่งเสริมให้การเป็นมนุษย์
เงินเดือนมีความมั่นใจและประสบความสาเร็จในอาชีพมากยิ่งขึ้น
8.4 การใช้คาบรรยายความรู้ความสามารถมนุษย์เงินเดือน
การใช้กลุ่มคาบรรยายความสามารถของมนุษย์เงินเดือนในที่นี้ คือ การใช้กริยาวลีเกี่ยวกับพฤติกรรมการทางานที่เต็มไป
ด้วยความมุ่งมั่น พยายามและให้ความรู้เกี่ยวกับการทางานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมนุษย์เงินเดือน เช่น ทางานทุกเวลา ทางาน 24
ชั่วโมง มีความพยายาม เพื่อแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เงินเดือนมีความรู้ความสามารถในการทางาน
ตัวอย่างที่ 18
จากตัวอย่างมีการใช้คาบรรยายความสามารถของมนุษย์เงินเดือน เป็นการแสดงให้เห็นว่า มนุษย์
เงินเดือนคือผู้ที่ทุ่มเทให้กับการทางานอย่างหนัก ทางานไม่ได้หลับไม่ได้นอน พบอุปสรรคมาก แต่
มนุษย์เงินเดือนก็สามารถทาได้ )Group มนุษย์เงินเดือน ,14 ธันวาคม 2561(

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
วาทกรรมในแฟนเพจ GROUP มนุษย์เงินเดือน ได้เลือกใช้กลวิธีทางวัจนภาษาที่สาคัญ ได้แก่ 1 การใช้อุปลักษณ์ (2การ (
ใช้มูลบท3 การกล่าวอ้าง (4 การใช้คาแสดงการประเมินค่า (5 การใช้คาแสดงทัศนภาวะ (6 การใช้ประโยคแสดงเหตุผล (7การใช้ (
คาถามเชิงวาทศิลป์8 การเลือกใช้คาศัพท์ (
กลวิธีดังกล่าวสื่อให้เห็นว่า มนุษย์เงินเดือนคือผู้ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการทางานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ วาท
กรรมได้สร้างความคิดของคนในสังคมว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องรับมือและพบอุปสรรคในการทางานไม่
ว่าจะเป็น เพื่อร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยความกดดัน การแบ่งชนชั้นระหว่างเจ้านายกับลูกน้อง การ
แบ่งชนชั้นระหว่างลูกน้องกับลูกน้อง และในการทางานสาหรับมนุษย์เงินเดือน เป็น ”เงิน“ เป็นเรื่องสาคัญมากที่สุด เพราะ ”เงิน“
สิ่งที่มีค่า เป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนงานของมนุษย์เงินเดือน ความสาคัญของเงินส่งผลต่อการดาเนินชีวิตของมนุษย์เงินเดือน
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ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทางานหากตั้งเงินไว้เป็นเป้าหมายมนุษย์เงินเดือนจะตั้งใจ ทุ่มเทและมีแรงผลักดันในการทางานอย่าง
ขันขันแข็ง ไม่เคยเกี่ยงว่างานจะหนักเพียงใด ขอแค่คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่ได้รับ ด้านการใช้จ่ายส่วนตัว เงินมีอิทธิพลอย่างมาก
เพราะปรากฏวาทกรรมมนุษย์เงินเดือนที่เป็นหนี้จานวนมาก สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เงินเดือนยอมเป็นหนี้เพียงเพื่อต้องการ
ตอบสนองความต้องการของตนเองยอมตกอยู่ภายในอานาจของเงินและเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิต ที่แม้จะทางานอย่าง
หนักแต่ก็ไม่มีวันลืมตาอ้าปากได้จริง เพราะเงินส่วนแรกที่ใช้จ่ายเมื่อได้รับเงินเดือนในแต่ละเดือนคือการใช้หนี้ นอกจากนี้มนุษย์
เงินเดือนยังต้องเป็นต้นแบบของการทางานที่ดูดีมีความรู้ความสามารถ รู้จักพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อทาหน้าที่ของตนเอง
อย่างสมบูรณ์และนาพาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ
ข้อเสนอแนะ
สามารถศึกษากลวิธีทางภาษาที่เกีย่ วกับมนุษย์เงินเดือนจากกลุ่มข้อมูลอื่น ๆ เช่น แฟนเพจ ผู้หญิง“sararyman
aThailand“ และ แฟนเพจ ”sararyman’s diary ที่อาจเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นมุมมองและเข้าใจตัวตน ”บทบาทหรือประเด็น
ศึกษาที่สาคัญอื่นๆ ของมนุษย์เงินเดือน
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กลวิธีทางภาษากับการนาเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด จาก ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์43
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2คณะศิลปศาสตร์

บทคัดย่อ
ใช้ในการนาเสนออัตลักษณ์ของตนเอง ที่นาเสนอผ่านละครโทรทัศน์เรื่อง ”ตุ๊ด“ บทความนี้มุ่งศึกษากลวิธีทางภาษาที่
ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ โดยมีเค้าโครงมาจากประสบการณ์จริงของ ธีร์ธวิต เศรฐไชย ผู้วิจัยใช้ข้อมูลในการศึกษาจากการถอดบท
สนทนาประกอบกับศึกษาตัวบทบันทึกของตุ๊ด, บันทึกของตุ๊ด เล่ม เพื่อใช้ในการศึกษากลวิธีทาง 3 จานวน 2 และบันทึกของตุ๊ด 1
ภาษา ตามกรอบการวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์
กลวิ ธี ได้ แ ก่ 5 ผลการศึ ก ษาพบว่ า กลวิ ธี ท างภาษาที่ ตุ๊ ด ใช้ ใ นการน าเสนออั ต ลั ก ษณ์ ข องตนเองที่ ส าคั ญ มี
การใช้ชื่อและการเรียกชื่อ การเรี ยกขาน การใช้คาเรียกอวัยวะเพศชาย การใช้คากริยา และการใช้อุปลักษณ์เชิงภาพพจน์ การ
3 น าเสนออั ต ลั ก ษณ์ ข องตนเอง ประเด็ น ได้ แ ก่ . 1 อั ต ลั ก ษณ์ ” ตุ๊ ด เป็ น ผู้ ที่ โ หยหาความรั ก “ 2. อั ต ลั ก ษณ์ ตุ๊ ด “
และ ”เป็นผู้หมกมุ่นเรื่องเพศ3. อัตลักษณ์ สิ่งสาคัญที่ผู้วิจัยศึกษา ”ตุ๊ด เป็นผู้ที่ยอมรับและให้เกียรติผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม “
พบว่า ตุ๊ด เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนอัตลักษณ์ของกลุ่มคนดังกล่าวก็ยังไม่สามารถหลีกหนีจากเรื่องความรักและการหมกมุ่นทางเพศได้
อีกทั้งยังต้องการนาเสนออัตลักษณ์ที่เป็นภาพในด้านบวกเกี่ยวกับตนเอง แสดงนัยยะว่ าอิทธิพลทางสังคมมีผลต่อการนาเสนออัต
ลักษณ์ในด้านบวกของตุ๊ด
คาสาคัญ : กลวิธีทางภาษา อัตลักษณ์ ตุ๊ด

Linguistic Strategies and the Representations of Toot Identity in the Diary of Tootsies44
Waraporn Sarakul3* and Passapong Pewporchai3
3Liberal Arts, Ubon Ratchathani University
*E-mail : noeiipanomkhet@gmail.com

Abstract
This article aims to study the linguistic strategies that “toot” is used to present their identity. Presented
through television drama “The Diary of Tootsies” which is based on the actual experience of Thithawit
Setthachai. Researcher uses text record data from dialogue in the TV drama, Diary of Tootsies 1 and Diary of
Tootsies 2 for nonverbal linguistic strategies, according to the Critical Discourse Analysis Framework.
The study indicated that there are 5 key linguistic strategies that toot uses to present their own
identities; name and naming, system of address, the use of the term referred to the penis, verb forms and
figurative metaphor. And that strategies is used to present their 3 identities; ‘toot’ who yearn for love, ‘toot’
who obsess in sex, and ‘toot’ who accept and honor the other people who live together in society. The
important that the researcher found in this article is if they are surrounded with their friend, they cannot get
away from ‘love and sexual obsession’ identities. Additionally, they also want to present their positive identity
to social. Implies that social influence affects the presentation of the positive identity of ‘toot’
Keywords: Linguistic Strategies, Identity (-ies), Toot

43

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เรื่อง กลวิธีทางภาษากับการนาเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด จาก ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ การศึกษาตามหลักสูตร
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บทนา
เพศที่ ส ามเริ่ ม มี บ ทบาทและได้ รั บ ความสนใจมากขึ้ น ในการน าเสนอผ่ า นสื่ อ เทคโนโลยี ต่ า ง ๆ โดยเราจะพบ
เพศที่ ส าม ได้ ทุ ก อาชี พ ทุ ก หน่ ว ยงาน โดยในปั จ จุ บั น เพศที่ ส ามเริ่ ม มี บ ทบาทมากขึ้ น ในสั ง คมไทย ยกตั ว อย่ า งรายการ
หรือละครที่นาเสนอบทบาทของเพศที่สาม โดยเฉพาะตุ๊ดหรือกะเทย เช่น รายการเทยเที่ยวไทย รายการทอล์ก เทย-กะ-Club
Friday The Series ตอนคนที่ไม่ยอมรับ และไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยเลือกมาศึกษาอัตลักษณ์ของตุ๊ดที่ 10
นาเสนอผ่านกลวิธีทางภาษาที่ตัวละครใช้สื่อสารกัน โดยคาว่าเกย์ กะเทย และตุ๊ด ต่างก็มีความหมายและอัตลักษณ์ที่ต่างกัน
ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ เป็นการคัดเลือกเรื่องที่เด่น ๆ ของผู้เขียน ที่เคยเขียนเป็นหนังสือบันทึกของตุ๊ดทั้ง เล่ม 3
ที่ น าเสนอความเป็ น เพื่ อ น มิ ต รภาพของตั ว ละคร โดยผู้ เ ขี ย นจะคั ด เลื อ กเรื่ อ งที่ เ ป็ น ไปได้ ที่ จ ะอยู่ ใ นตอนเดี ย วกั น
แล้วเรียบเรียงตอนที่1-12 ใหม่ จนกลายเป็นซีรีส์เรื่องยาวพร้อ มกับแทรกอุทาหรณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เขียนเคยเขียนลงไปในซีรีส์ด้วย
ส่วนไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์2 เป็นการคุยกันระหว่างผู้เขียน และเพื่อนของผู้เขียนหรือตัวละครหลักในเรื่องคือ กอล์ฟ คิม แนตตี้ (คุณช่า)
เพื่ อ ที่ จ ะค้ น หามุ ม มองเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ของผู้ เ ขี ย นและเพื่ อ น ๆ เพราะฉะนั้ น ซี ซั่ น สองหลายตอนจึ ง เป็ น ตอนที่ ค นดู
ยังไม่เคยรู้ ไม่เคยอ่านจากหนังสือหรือแฟนเพจ ซึ่งมุมมองที่ผู้เขียนเล่าจะเป็นภาพของตุ๊ดที่ไม่ได้เป็นมุมมองในเชิงลบ กล่าวคือ
ไม่ได้มองว่าตนเองด้อยค่า ไร้ความสามารถ หรือเป็นเพศที่ไม่มีคนยอมรับ แต่กลับนาเสนอมุมมองของตนเองและตัวละครอื่นที่เป็น
ตุ๊ดไปในทางที่ดีมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น
กอล์ ฟ หรื อ อี ก ชื่ อ หนึ่ งคื อ อี ช้า ง ตุ๊ ด อ้ ว น ต าแหน่ งโปรดิ ว เซอร์ ร ายการที วี ด้ า นเศรษฐกิ จ และการลงทุ น
ผู้มีใจรักและมีทักษะด้านการเต้นชนิดที่ว่า น้าหนักร่วมร้อยกิโล ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด
)Diary Tootsies the Series EP. 1Part (4/1
จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น แสดงถึ ง มุ ม มองของผู้ เ ขี ย นในแง่ บ วกในตอนเปิ ด เรื่ อ ง ซี ซั่ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ม องรู ป ร่ า งหน้ า ตา 1
ว่าเป็นอุปสรรคในการแสดงออกถึงความสามารถและหน้าที่การงาน จากคาว่า อีช้าง ตุ๊ดอ้วน ตาแหน่งโปรดิวเซอร์รายการทีวี....มี
ทั ก ษะด้ า นการเต้ น บ่ ง บอกว่ า ถึ ง แม้ ก อล์ ฟ จะมี รู ป ร่ า งอ้ ว น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น อุ ป สรรคในการท างานหรื อ เป็ น อุ ป สรรค
ต่อความสามารถด้านการเต้นเลย
นิยามคาว่า “ตุ๊ด) หมายถึงผู้ที่มีมีเพศสรีระ ”Sex) เป็นชายโดยกาเนิด เพศสภาวะ )Gender) ของตุ๊ด หมายถึง เกย์รับ
สาว มี ลั ก ษณะสาวตลอดเวลา ไม่ แ คร์ สื่ อ ฉั น สาว ฉั น ควี น แต่ ง หญิ ง ตามโอกาสส าคั ญ ๆ ไม่ ใ ช่ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
มีความสุขกับการแต่งหญิง หมายถึงผู้เขียนเอง หรือคุณช่า ธีร์ธวิต เศรฐไชย), 2556) มีเพศวิถี )Sexuality) ของตุ๊ด การแสดงความ
รั ก หรื อ ความสนใจทางเพศจะสนใจต่ อ เพศชาย บทบาทในด้ า นการมี เ พศสั ม พั น ธ์ จ ะรั บ บทบาทเป็ น ฝ่ า ยถู ก กระท า
หรือฝ่ายรับ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนิยามคาว่า ตุ๊ด ในงานวิจัยเล่มนี้หมายถึง ผู้ที่มีเพศสภาพเป็นชาย ยังไม่มีการผ่าตัดเปลี่ยนเพศเป็นเพศ
หญิง ผมสั้น แต่งตัวเป็นผู้ชายและสามารถแต่งตัวเป็นผู้หญิงได้ในบางโอกาสสาคัญ เช่น เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจจากเพศชาย
หรือเมื่อต้องแสดงโชว์ต่าง ๆ เป็นผู้ที่มีความสนใจเพศชาย และมีบทบาทการมีเพศสัมพันธ์เป็นฝ่ายรับ
การทาความเข้าใจถึงความหมายและคุณค่าของคนข้ามเพศนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวการณ์
ที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การสร้ า งตั ว ตนของคนข้ า มเพศที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะคนข้ า มเพศมี ค วามซั บ ซ้ อ น
ของตั ว ตนที่ ห ลากหลาย ดั ง นั้ น การสร้ างความหมาย การสร้ า งตั ว ตนของคนข้ า มเพศนั้ น จึ ง มี ค วามแตกต่ า งกั น
ตามแต่ละช่วงเวลาและพื้นที่ คนข้ามเพศจึงมีการจัดวางตาแหน่งที่ทางของตัวตนผ่านกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ที่ทาให้รับรู้ได้ว่า
ตนเองมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นอย่างไร และยิ่งไปกว่านั้น คนข้ามเพศยังต้องมีการใช้อัตลักษณ์ร่วม )collective identity) เพื่อ
เ ป็ นสั ญ ลั ก ษณ์ ใ นการ อ้ า งอิ ง ควา มเ ป็ น ตั วต น แ ล ะ กา ร รวม กลุ่ มเพื่ อ สร้ างพื้ น ที่ ใ ห้ กั บ ตนเอง เ มื่ อเ ป็ นเ ช่ น นี้
พื้ น ที่ ข องคนของคนข้ า มเพศจึ ง ไม่ ใ ช่ สิ่ ง เกิ ด จากการกระท าของคนข้ า มเพศเท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น การเกิ ด ขึ้ น จากการหล่ อ หลอม
ทางสังคมควบคู่กัน ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์), (2554 โดยเราสามารถศึกษาอัตลักษณ์ของคนข้ามเพศไ ด้จากการผลิตข้อความหรือ
ภาษาที่สื่อสารกัน
กลวิธีที่ปรากฏในการผลิตข้อความเพื่อสื่อไปยังผู้รับสาร คือ กลวิธีทางภาษา )linguistic strategies) ซึ่งเป็นกลวิธีของ
การผลิตตัวบททั้งตัวบทที่มีรูปถ้อยคาหรือวัจนภาษา )verbal text) และตัวบทที่ไม่มีรูปถ้อยคาหรืออวัจนภาษา )nonverbal text)
ตัวบทแต่ละตัวบทผ่านการเลือกใช้ภาษาที่แฝงวัตถุประสงค์หรือมีเจตนามุ่งหมายของผู้ส่งสารสื่อไปยังผู้รับสาร ตัวบทหรือข้อความ
มั ก จ ะ พ บ ก ล วิ ธี ท า ง ภ า ษ า ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น ไ ป ถ้ า วิ เ ค ร า ะ ห์ ก ล วิ ธี ท า ง ภ า ษ า ที่ เ น้ น ลั ก ษ ณ ะ ภ า ษ า
) ก็อาจจะวิเคราะห์การใช้คาศัพท์ วลี ประโยค ลักษณะทางวัจนลีลา style) วิเคราะห์ด้านเจตนาของข้อความ ในการสื่อสารตาม
หลั ก การวั จ นปฏิ บั ติ ศ าสตร์ เช่ น วิ เ คราะห์ วั จ นกรรม )speech act) หลั ก ความสุ ภ าพ ฯลฯ วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะ
จันทิมา อังคพณิชกิจ) ด้านการเรียบเรียงข้อความ เช่น การเชื่อมโยง การเกาะ เกี่ยวความ เป็นต้น, 2561: 180-181)
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษาว่ า ตุ๊ ด ว่ า มี อั ต ลั ก ษณ์ ใ ด เหตุ ใ ดจึ ง มี ก ารแสดงพฤติ ก รรมวั จ นภาษา
และอวั จ นภาษาที่ แ ตกต่ า งจากเพศชาย เพศหญิ ง หรื อ แม้ ก ระทั่ งเกย์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการศึ ก ษาคื อ เพื่ อ ศึ ก ษาก ลวิ ธี
ทางภาษาที่กลุ่มคนดังกล่าวใช้ในการนาเสนออัตลักษณ์ของตนเอง และเพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของ ที่นาเสนอผ่านละคร ”ตุ๊ด“
โทรทัศน์เรื่อง ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ มีวิธีการดาเนินการวิจัย คือ ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สารวจ รวบรวม และศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ แนวคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์ แนวค ิดเกี่ยวกับเพศสภาวะ แนวคิดเกี่ยวกับตุ๊ด เก็บ
ข้ อ มู ล โ ด ย กา รถอด บ ทสนทนา แ ล ะ ส ร้ า งเ อกสา รในกา รถอด บทส นทนา ในเ รื่ อ งไ ว้ เ พื่ อ ใช้ ในกา รวิ เ คราะห์
กลวิธีการใช้ภาษา วิเคราะห์กลวิธีทางภาษาที่นาเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด โดย ผู้วิจัยนาแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และ
บริบทความรู้ทางสังคมมาเป็นกรอบในการศึกษาว่า กลวิธีทางภาษาที่กลุ่มคนดังกล่าวเลือกใช้ได้สื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นตุ๊ด
ได้อย่างไร และดาเนินการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
วิธีการวิจัย
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง .1
ผู้ วิ จั ย ส ารวจ รวบรวม และศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ วาทกรรมวิ เ คราะห์ เ ชิ ง วิ พ ากษ์ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
อัตลักษณ์ แนวคิดเกี่ยวกับเพศสภาวะ แนวคิดเกี่ยวกับตุ๊ด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การเก็บข้อมูล .2
ผู้ วิ จั ย เก็ บ ข้ อ มู ล โดยการถอดบทสนทนาจากรายการโทรทั ศ น์ ป ระเภทละครชุ ด คอมเมดี้ เรื่ อ ง ไดอารี่ ตุ๊ ด ซี่ ส ์
ตอน ประกอบกับศึกษาตัวบทบันทึกของตุ๊ด 12 จานวน 2 ตอน และซีซั่น 12 จานวน 1 เดอะซีรีส์ ซีซั่น, บันทึกของตุ๊ด 1 และ
บันทึกของตุ๊ด 2 จานวน 3 เล่ม ของบริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จากัด และสร้างเอกสารในการถอดบทสนทนาในเรื่องไว้เพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์กลวิธีทางภาษา
บท ดังนี้ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาเป็น .3
บทที่ บทนา 1
บทที่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2
บทที่ การวิ เ คราะห์ ก ลวิ ธี ท างภาษา เช่ น ก ารเลื อ กใช้ ค าศั พ ท์ การใช้ ค าเรี ย กขาน การใช้ ค ากริ ย า 3
การใช้อุปลักษณ์ รวมไปถึงประเด็นอื่น ๆ ที่นามาศึกษากลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการนาเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด ในละครโทรทัศน์เรื่อง
ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์
บทที่ การวิเคราะห์อัตลักษณ์ของตุ๊ด โดยผู้วิจัยนาแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และบริบทความรู้ 4
ทางสังคมมาเป็นกรอบในการศึกษาว่า กลวิธีทางภาษาที่ ตุ๊ด เลือกใช้ได้สื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความเป็นตุ๊ดได้อย่างไร
บทที่ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 5
ผลการวิจัย
กลวิธีทางภาษาที่นาเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด
ผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ จ ะกล่ า วถึ งกลวิ ธี ท างภาษาที่ น าเสนออั ต ลั ก ษณ์ ข องตุ๊ ด ซึ่ งกลวิ ธี ที่ ป รากฏในการผลิ ต ข้ อ ความ
เพื่อสื่อไปยังผู้รับสาร เป็นการใช้ภาษาที่แฝงวัตถุประสงค์หรือมีเจตนามุ่งหมายบางประการของผู้ส่งสารเพื่อสื่อไปยั งผู้รับสาร ผู้วิจัย
พบกลวิธีทางภาษาที่นาเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด ดังนี้
.1การใช้ชื่อและการเรียกชื่อ )name and naming)
การเรี ย กชื่ อ เป็ น กลวิ ธี ก ารใช้ ค าศั พ ท์ ใ นการตั้ ง ชื่ อ เรี ย กบุ ค คลหรื อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น กั บ วิ ธี ก าร
ที่ผู้ส่งสารใช้คาศัพท์อ้างถึงหรือกล่าวถึงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเรียกชื่อจะเกี่ยวพันกับวิถีปฏิบัติทางสังคม เกี่ยวกับ
การตั้ ง ชื่ อ เรี ย กบุ ค คลหรื อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง การเรี ย กชื่ อ เป็ น กลวิ ธี ท างภาษากลวิ ธี ห นึ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น มุ ม มองและความคิ ด
สิ่งที่กล่าวถึงได้เป็นอย่างดีและมักจะเกี่ยวพันกับบริบททางสังคมวัฒ นธรรมที่เราทุกคนต่างมีและได้รับการตั้งชื่ อตั้งแต่แรก
และเราก็ ใ ช้ ชื่ อ เช่ น นั้ น ท าให้ เ รารู้ ว่ า เราเป็ น ใคร และคนอื่ น ก็ แ ยกเราจากคนอื่ น ได้ อี ก ทั้ ง การเรี ย กชื่ อ ยั ง สั ม พั น ธ์ กั บ
) การแสดงอัตลักษณ์Identity) ด้วยคาศัพท์ที่นามาใช้เป็นชื่อเรียกมิใช่เพียงลักษณะทางภาษาเท่านั้น แต่ยังแฝงด้วยทัศนคติและ
ความคิดทางสังคมบางอย่างที่บุคคลมีต่อสิ่งที่กล่าวถึง จันทิมา อัง)คพณิชกิจ,2561 : 184(
ตัวอย่าง 1
กัส : กอล์ฟ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ อีช้าง ตุ๊ดอ้วน ตาแหน่งโปรดิวเซอร์รายการทีวี
ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ผู้มีใจรักและมีทักษะด้านการเต้นชนิดที่ว่า
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
น้าหนักร่วมร้อยกิโล ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด เราสนิทกันที่สุดในกลุ่ม
แค่มองตาก็รู้ใจ และไม่ว่าจะเกิดอะไร แค่ยกหูกริ๊งเดียว นางก็จะมาหาทันที
)Diary Tootsies the Series EP. 1Part 1/4,(2559 กุมภาพันธ์ 22
จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น ค าว่ า อี ช้ า ง เป็ น การเลื อ กใช้ ค าศั พ ท์ ที่ บ รรยายบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะของ กอล์ ฟ ที่ สื่ อ ไปในแง่ ล บ
ด้ า นรู ป ลั ก ษณ์ ภ ายนอกคื อ กอล์ ฟ มี รู ป ร่ า งอ้ ว นเปรี ย บเหมื อ น ช้ า ง และเป็ น ตุ๊ ด ผู้ แ ต่ งจึ งใช้ ค าสรรพนามแทนกอล์ ฟ ที่ เ ป็ น
“ เพื่อนสนิทจากประโยคเราสนิทกันที่สุดในกลุ่ม แทนว่า ”อี
.2การเรียกขาน )system of address)
ในการระบุตัวบุคคลนั้น นอกจากชื่อและการเรียกชื่อแล้วการเรียกขานก็เป็นกลวิธีหนึ่งที่คนเราใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างกัน คาเรียกขาน )address term) เป็นคาที่ใช้เรียกบุคคลเมื่อต้องการปฏิสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารแบบ
ต่ อ หน้ า )face-to-face interaction) ในแต่ ล ะสั ง คมวั ฒ นธรรม อาจมี ร ะบบการเรี ย กขานไม่ เ หมื อ นกั น หรื อ แม้ แ ต่ ใ นบาง
สถานการณ์ของการสื่อสารก็อาจใช้การเรียกขานต่างกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดต้องการแสดง ความสัมพันธ์กับผู้พูดในลักษณะใด
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังเป็นอย่างไร มีความใกล้ชิด สนิทสนมกัน เคารพยกย่องกันมากน้อยเพียงใด จันทิมา อัง)คพณิชกิจ
,2561 : 188(
ตัวอย่าง 1
กอล์ฟ : เฮ้ย !ฮีไปซื้อน้าให้กู มึงกลับกรุงเทพฯ ไปก่อนเลยนะ
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จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น เป็ น การใช้ ค าเรี ย กขานแทน ผู้ ช าย ว่ า ฮี มาจากการอ่ า นออกเสี ย งค าว่ า He ที่ แ ปลว่ า
เขาผู้ชาย เป็นสรรพนามบุรุษที่ แทนผู้ชายในภาษาอังกฤษ 3
ตัวอย่าง 2
กัส : จู้จี้ ถ้าพี่เวียร์เดินผ่านมา กูกินอยูท่ าไง !หนูเข้าใจใช่ไหมลูก
เราต้องสวยพร้อมทุกสถานการณ์นะ อ่ะ ของพี่นะ พี่เอายาลูกชิ้น
11 แล้วก็เส้นเล็กต้มยา ไม่ตับ ขอแบบเผ็ดๆ พริกเม็ดไปเลย !
)Diary Tootsies the Series EP. 3Part 1/4, 7 มีนาคม (2559
จากตั ว อย่ า ง เป็ น การใช้ ค าเรี ย กขานว่ า หนู และ ลู ก ใช้ เ รี ย กรุ่ น น้ อ ง หรื อ บุ ค คลที่ มี อ ายุ น้ อ ยกว่ า ซึ่ ง การใช้
คาเรียกขานว่า ลูก ผู้เรียกกับผู้ถูกเรียกไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน สนิทสนมกัน หรือไม่ได้เป็นแม่ลูกกันนั่นเอง
ตัวอย่าง 3
กัส : ”ขุ่นแม่“ ขนาดพี่แท็กซี่หน้าเหี้ยม ยังมีองค์ แฝงอยู่ในร่าง
ได้อย่างแนบเนี้ยบ ก็คิดดูแล้วกัน ว่าชีวิตนี้ยังจะมีอะไรแน่นอนได้อีก
แล้วหลังจากนั้น อีกอล์ฟก็พามวลร่างของShe มาขยี้สัจจะธรรม
วันนี้ให้Peak ขึ้นไปอีก !!!
)Diary Tootsies the Series EP. 4Part 2/4, 14 มีนาคม (2559
จากตั ว อย่ า ง เป็ น การใช้ ค าเรี ย กขานว่ า ขุ่ น แม่ หรื อ คุ ณ แม่ ใช้ เ รี ย กตุ๊ ด รุ่ น พี่ ที่ นั บ ถื อ ความเก่ ง ความสามารถ
ที่ โ ดดเด่ น ของรุ่ น พี่ ค นนั้ น เหมื อ นแม่ และจากข้ อ ความผู้ เ ขี ย นยั ง แสดงมุ ม มองของการเป็ น ตุ๊ ด ที่ ไ ม่ จ าเป็ น ต้ อ งสวย และ
เป็นสาวมั่น ตลอดเวลา แต่อาจจะมีรูปลักษณ์เหมือนผู้ชาย คือ หน้าเหี้ยม ที่เก็บซ่อนความเป็นตุ๊ดไว้ภายใน
.3การใช้คาเรียกอวัยวะเพศชาย
การใช้ ค าเรี ย กอวั ย วะเพศชาย เป็ น การใช้ ค าศั พ ท์ เ พื่ อ เลี่ ย งการใช้ ค าเรี ย กอวั ย วะเพศแบบกล่ า วตรง ๆ ค าที่ พ บ
คือคาว่า งู ไส้กรอกเยอรมัน และรถเมล์ ซึ่งการใช้คาศัพท์ในลักษณะนี้เป็นการใช้คาศัพท์ที่น่าสนใจ ทาให้ภาพลักษณ์ของตุ๊ด
มี ค วามตลก ขั บ ขั น แสดงถึ ง ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นการบั ญ ญั ติ ค าศั พ ท์ และยั ง ท าให้ เ รื่ อ งเพศเป็ น เรื่ อ งที่ สามารถคุ ย กั น
อย่างเปิดเผยมากขึ้นในสังคมอีกด้วย
ตัวอย่าง 1
ฝรั่งใส่กางเกงว่ายน้าวิ่งผ่านหน้าทั้งสามคนไป...
คิม : หูยยยย !ไส้กรอกเยอรมันเว้ย โอ้ยยยยหิวเวอร์)ภาษาเยอรมัน( !!
กัส : ดี๊ดี แต่ฝั่งยุโรปกูไม่ถนัด
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น ค าว่ า ไส้ ก รอกเยอรมั น แทนอวั ย วะเพศชายที่ เ ป็ น ชายชาวต่ า งชาติ เป็ น การใช้ ลั ก ษณะ
ทางกายภาพของ ไส้กรอก เพื่อใช้เรียกแทนอวัยวะเพศชาย ที่ไม่สามารถพูดได้ในที่สาธารณะ
.4การใช้คากริยา )verb forms)
ค ากริ ย าเป็ น ค าที่ สื่ อ แทนประสบการณ์ แ ละความคิ ด ของบุ ค คลที่ มี ต่ อ สิ่ ง หนึ่ ง หรื อ เรื่ อ งที่ ก ล่ า วถึ ง ค ากริ ย าที่ ใ ช้
จึงอาจเป็นคาที่แสดงสภาพ เช่น สถานภาพทางสังคม ลักษณะรูปร่างหน้าตา คากริยาที่แสดงความรู้สึก อาจเป็นความรู้สึก
ที่ดี ความรู้สึกที่ไม่ดี หรือความรู้สึกกลางๆ คากริยาที่แสดงการกระทาหรือแสดงกิจกรรมของบุคคล เช่น กิน เดิน คากริยาที่แสดง
ทัศนคติหรือความคิดเห็น เช่น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย เป็นต้น จันทิมา อังคพณิชกิจ),2561 : 191-192(
ตัวอย่าง 1
กัส : ก็เป็นบ้าน่ะสิ ก็เพราะมึงนั่นแหละ กูไม่ได้รักใครง่าย ๆ เทใครง่าย ๆ เหมือนมึงนะ
…..
กอล์ฟ : พวกมึง พี่แฮคเทกูแล้ว
…..
แนตตี้ : ขอโทษทีนะคะน้อง พอดีเพื่อนที่มันถูกผัวทิ้งน่ะค่ะ อย่าถือมันเลยนะคะ
…..
กัส : มันเทกูไม่อยู่กับกิ๊กชะนีมันแล้ว
…..
กัส :
กิริยาเท ส่วนใหญ่จะไม่สร้างความเสียหายให้กับผู้ที่เท )บรรยาย(
แต่ผู้ที่ถูกเทนั้น มักจะมีสภาพไม่ต่างกับขยะเปียก น้ําขัง หรือถังขี้
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จากตั ว อย่ า งพบค ากริ ย าที่ ใ ช้ คื อ ค าว่ า เท แปลว่ า ”ทิ้ ง “ ยกตั ว อย่ า งเช่ น หมายถึ ง ทิ้ ง เพื่ อ น หรื อ ”เทเพื่ อ น“
“ถูกแฟนเท” หมายถึง ถูกแฟนทิ้ง หรือบอกเลิก นั่นเอง ผู้เขียนให้ความหมายของคาว่า เท ในแง่ลบ ที่กล่าวถึงผู้ที่ ถูกเท หรือ ถูก
ทิ้ง นั้นจะมีสภาพร่างกายและจิตใจไม่ต่างกับ ขยะเปียก น้ําขัง หรือถังขี้ ซึ่งทั้ง คา 3นี้ล้วนเป็นคาที่สื่อความหมายถึงสิ่งที่สกปรก
เน่าเสีย ที่ไม่มีใครสนใจหรือไม่มีใครเห็นค่าแล้ว
ตัวอย่าง 2
กอล์ฟ : มึงหิวอะไรเบอร์นั้น มึงบอกซิ วัน ๆ นี่คลุกผู้ชายยัดปากแทนข้าวหรอ
….
คิม :
ฮึ มึงอ่ะ !หิวกว่าใครเลยอีช้าง แล้วอีกัสอ่ะ อยู่ไหน
)Diary Tootsies the Series EP. 1Part 4/4,(2559 กุมภาพันธ์ 22
จากตั ว อย่ า ง พบค ากริ ย าที่ ใ ช้ คื อ ค าว่ า หิ ว ที่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง อาการอยากรั บ ประทานอาหาร แต่ ห มายถึ ง
จากเพศชาย (มีเพศสัมพันธ์) ความต้องการทางเพศ
ตัวอย่าง 3
คิม :

ดี๊ดีอ่า กลิ่นผู้ชายที่คุ้นเคย ..คืนนี้กูจะออกล่า ถ้าไม่ได้ผู้ชายกลับบ้าน
ไปยิ้มนะ กูไม่กลับ !
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จากตั ว อย่ า ง พบค ากริ ย าที่ ใ ช้ คื อ ค าว่ า ยิ้ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง การยกมุ ม ปาก หรื อ แย้ ม ริ ม ฝี ป ากออกพร้ อ มกั บ
แสดงความรู้สึกทางสีหน้า เพื่อบอกอารมณ์ว่ายินดี พอใจ หรือดีใจ แต่หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์
ตัวอย่าง 4
กัส: ก็ใช่สิ ตอนกินมีผัวใครจะกล้ากินพริกหละ จะเรื่องอีคิมได้มะ
มันแดกส้มตาเผ็ด ๆ อ่ะ แล้วก็ไปถวายบัวให้ผู้ชาย อื้อหือ
ผู้ชายหวีดร้องเพราะแสบงวงยิ่งกว่าโดนกระดาษทรายเบอร์ 0 ขัดอีกมึง
)Diary Tootsies the Series EP. 3Part 1/4, 7 มีนาคม (2559
จากตัวอย่าง พบคากริยาที่ใช้คือ คาว่าถวายบัว หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์โดยการใช้ปาก ภาษาอังกฤษ เรียกว่า)oral
sex)
.5การใช้อุปลักษณ์เชิงภาพพจน์ )figurative metaphor)
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
) การใช้ อุ ป ลั ก ษณ์ เ ชิ ง ภาพพจน์ figurative metaphor) เป็ น การใช้ ภ าษาเพื่ อ แสดงการเปรี ย บเที ย บในลั ก ษณะ
สิ่ งหรื อ มากกว่ า แต่ มี คุ ณ สมบั ติ บ างประการร่ว มกั น หรื อ คล้า ยคลึ งกั น มาเปรี ย บเที ย บกั นในลั กษณะ 2 ที่ น าเอาสิ่ งที่ ต่ า งกั น
การเปรี ย บเป็ น โดยใช้ ค าเชื่ อ ม เป็ น ซึ่ ง อาจรวมไปถึ ง การใช้ ค วามเปรี ย บแบบอุ ป มาที่ เ ป็ น การเปรี ย บเหมื อ นด้ ว ย
การเปรียบเทียบเช่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ภาษาสร้างความหมายเชิงจินตนาการให้ผู้ร่วมสื่อสาร เข้าใจความหมายแบบให้เห็นภาพ
จากภาษาที่ใช้เปรียบเทียบนั้น(จันทิมา อังคพณิชกิจ, 2561: 209)
ตัวอย่าง 1
กัส : “ 1 อุทาหรณ์สอนใจเก้งฉบับที่ )บรรยาย(พนักงานร้านกาแฟ ”
เป็นเหมือนกันไหมคะว่ามาร้านกาแฟ ก็ต้องมีเรื่องให้ข่มจิตข่มใจ
อย่างกับมาสถานปฏิบัติธรรม
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จากตัวอย่าง เป็นการใช้ความเปรียบเทียบแบบอุปมาคาว่าอย่างกับ เพื่อเปรียบเทียบ ร้านกาแฟ ว่ามีลักษณะเหมือนกับ
สถานปฏิบัติธรรม เนื่องจากบรรยากาศร้านกาแฟเป็นบรรยากาศทีเงียบ สงบ หรือบางครั้งก็จะมีเพลงเปิดเบา ๆ เพื่อให้ผู้ที่มาดื่ม
กาแฟในร้ า นรู้ สึ ก ผ่ อ นคลาย ผู้ เ ขี ย นจึ ง เปรี ย บเที ย บการมาร้ า นกาแฟ เหมื อ นกั บ การไปสถานปฏิ บั ติ ธ รรม
เพื่อทาให้จิตใจสงบ ซึ่งการใช้ความเปรียบนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้รับสารเกิดจิตนาการและเห็นภาพจากภาษาที่ใช้เปรียบเทียบ
ตัวอย่าง 2
คิม :

โน ผิด พอเครื่องฮีเริ่มติด ก็เริ่มไซ้กูอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เยี่ยงเก้งป่าเดือนสิบสอง มึง มันดีมาก กูอ่อนระทวยจนไม่อาจ
...ต้านทานอะไรได้อีก จังหวะที่กูลงล่างจะเอาลิ้น
)Diary Tootsies the Series EP. 2Part 3/4,(2559 กุมภาพันธ์ 29
จากตัวอย่าง เป็นการใช้ความเปรียบเทียบแบบอุปมาคาว่า เยี่ยง เพื่อเปรียบเทียบ พฤติกรรมทางเพศที่ดุเดือด เหมือน
เก้งป่าเดือนสิบสอง กล่าวคือ เก้ง หมายถึง ผู้ชายที่เบี่ยงเบนทางเพศ มีความสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกัน และ เก้งป่า หมายถึง
พฤติ ก รรมทางเพศที่ ต่ า งจากคนทั่ ว ไป มี ค วามดุ เ ดื อ ดกว่ า ค าว่ า เก้ ง ดั ง นั้ น เก้ ง ป่ า เดื อ นสิ บ สอง หมายถึ ง ฤดู ห รื อ
ช่วงที่สัตว์ติดสัดหรือพร้อมมีเพศสัมพันธ์ และพบคาว่า เครื่อง ที่หมายถึง ความรู้สึกทางเพศ
สรุ ป ได้ ว่ า จากการศึ ก ษาผู้ วิ จั ย พบว่ า กลวิ ธี ที่ พ บเป็ น การน าเสนออั ต ลั ก ษณ์ มุ ม มองในด้ า นบวกเกี่ ย วกั บ ตนเอง
ในด้ า นความสามารถ และด้ า นร่ า งกาย แต่ ภ าษาที่ ใ ช้ ใ นบางครั้ ง ยั ง แฝงแนวคิ ด ที่ มองว่ า ตนเองไม่ ป ระสบความส าเร็ จ
ด้ า นความรั ก ดั งจะเห็ น ได้ จากการใช้ ค ากริย า ค าว่ า เท หมายถึ ง ถู ก ทิ้ ง ซึ่ งการใช้ ค าว่ า เทของตุ๊ ด นั้ น จะสื่อ ความหมายว่ า
กลุ่มคนดังกล่าวเป็นผู้ถูกกระทา มากกว่า เป็นผู้กระทา แสดงให้เห็นว่าภาษาเป็นตัวกาหนดอัตลักษณ์ และอาจกล่าวได้ว่าภาษาก็ถกู
กาหนดโดยอัตลักษณ์ กล่าวคือเมื่อต้องการแสดงอัตลักษณ์ของตนเองในด้านใดต่อสังคมหรือบริบทใด ผู้ส่งสารหรือตุ๊ดก็จะผลิต
ภาษาที่นาเสนออัตลักษณ์ของตนเองต่อสังคมหรือบริบทนั้นให้ตรงตามที่กลุ่มคนดังกล่าวต้องการนาเสนอให้สังคมรับรู้
อัตลักษณ์ของ ที่นาเสนอผ่านละครโทรทัศน์เรื่อง ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ ”ตุ๊ด“
”ตุ๊ด เป็นผู้ที่โหยหาความรัก“ อัตลักษณ์ .1
ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมของตุ๊ดนั้นเป็นผู้โหยหาความรัก ต้องการเรียกร้องความสนใจ โดยการแสดงพฤติกรรมหรือ
กริยาบางอย่างเพื่อดึงดูดให้เพศชายสนใจ
ตัวอย่างกลวิธีการใช้คากริยา
กัส : ก็เป็นบ้าน่ะสิ ก็เพราะมึงนั่นแหละ กูไม่ได้รักใครง่าย ๆ เทใครง่าย ๆ เหมือนมึงนะ
…..
กอล์ฟ : พวกมึง พี่แฮคเทกูแล้ว
…..
แนตตี้ : ขอโทษทีนะคะน้อง พอดีเพื่อนที่มันถูกผัวทิ้งน่ะค่ะ อย่าถือมันเลยนะคะ
…..
กัส : มันเทกูไม่อยู่กับกิ๊กชะนีมันแล้ว
…..
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วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กัส :

(บรรยาย กิริยาเท ส่วนใหญ่จะไม่สร้างความเสียหายให้กับผู้ที่เท )
แต่ผู้ที่ถูกเทนั้น มักจะมีสภาพไม่ต่างกับขยะเปียก น้ําขัง หรือถังขี้
)Diary Tootsies the Series EP.1 Part 4/1, (2559 กุมภาพันธ์ 22
จากตัวอย่างกล่าวถึงสภาพร่างกายและจิตใจที่เมื่อถูกแฟนบอกเลิก หรือถูกทิ้งนั้นไม่ต่างกับ ขยะเปียก น้าขัง หรือ
คานี้ล้วนเป็นคาที่สื่อความหมายถึงสิ่งที่สกปรก เน่าเสีย ที่ไม่มีใครสนใจหรือไ 3 ถังขี้ ซึ่งทั้งม่มีใครเห็นค่าแล้ว ซึ่งเป็นการแสดงให้
เห็นว่าอัตลักษณ์ของตุ๊ดนั้นเป็นผู้ที่ต้องการความรัก ความสนใจจากเพศชาย
”ตุ๊ด เป็นผู้หมกมุ่นเรื่องเพศ“ อัตลักษณ์ .2
ผลการศึกษาพบว่า ตุ๊ด เป็นผู้หมกมุ่นเรื่องเพศ กล่าวคือ ตุด๊ ต้องการแสวงหาความสุขทางเพศอยู่เสมอ
ตัวอย่างการใช้คาเรียกอวัยวะเพศชาย
ฝรั่งใส่กางเกงว่ายน้าวิ่งผ่านหน้าทั้งสามคนไป...
คิม : หูยยยย !ไส้กรอกเยอรมันเว้ย โอ้ยยยยหิวเวอร์)ภาษาเยอรมัน( !!
กัส : ดี๊ดี แต่ฝั่งยุโรปกูไม่ถนัด
)Diary Tootsies the Series EP. 1Part 3/4,(2559 กุมภาพันธ์ 22
จากตั ว อย่ า งข้ า งต้ น ค าว่ า ไส้ ก รอกเยอรมั น หมายถึ ง อวั ย วะเพศชาย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า อั ต ลั ก ษณ์ ข องตุ๊ ด นั้ น
เป็นผู้หมกมุ่นเรื่องเพศ เพราะสนใจเรื่องเพศเพียงอย่างเดียว
ตัวอย่างการใช้คากริยา 1
กอล์ฟ : มึงหิวอะไรเบอร์นั้น มึงบอกซิ วัน ๆ นี่คลุกผู้ชายยัดปากแทนข้าวหรอ
….
คิม :
ฮึ มึงอ่ะ !หิวกว่าใครเลยอีช้าง แล้วอีกัสอ่ะ อยู่ไหน
)Diary Tootsies the Series EP. 1Part 4/4,(2559 กุมภาพันธ์ 22
จากตั ว อย่ า ง พบค ากริ ย าที่ ใ ช้ คื อ ค าว่ า หิ ว ที่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง อาการอยากรั บ ประทานอาหาร แต่ ห มายถึ ง
(มีเพศสัมพันธ์) ความต้องการทางเพศจากเพศชาย แสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของตุ๊ดนั้นเป็นผู้หมกมุ่นเรื่องเพศ
ตัวอย่างการใช้คากริยา 2
คิม : ดี๊ดีอ่ากลิ่นผู้ชายที่คุ้นเคย คืนนี้กูจะออกล่า ถ้าไม่ได้ผู้ชายกลับบ้าน ..
ไปยิ้มนะ กูไม่กลับ !
)Diary Tootsies the Series EP. 2Part 1/4,(2559 กุมภาพันธ์ 29
จากตั ว อย่ า ง พบค ากริ ย าที่ ใ ช้ คื อ ค าว่ า ยิ้ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ห มายถึ ง การยกมุ ม ปาก หรื อ แย้ ม ริ ม ฝี ป ากออกพร้ อ มกั บ
แสดงความรู้สึกทางสีหน้า เพื่อบอกอารมณ์ว่ายินดี พอใจ หรือดีใจ แต่หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์ แสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของตุ๊ด
นั้นเป็นผู้หมกมุ่นเรื่องเพศ
ตัวอย่างการใช้คากริยา 3
กัส: ก็ใช่สิ ตอนกินมีผัวใครจะกล้ากินพริกหละ จะเรื่องอีคิมได้มะ
มันแดกส้มตาเผ็ด ๆ อ่ะ แล้วก็ไปถวายบัวให้ผู้ชาย อื้อหือ
ผู้ชายหวีดร้องเพราะแสบงวงยิ่งกว่าโดนกระดาษทรายเบอร์0 ขัดอีกมึง
)Diary Tootsies the Series EP. 3Part 1/4, 7 มีนาคม (2559
จากตัวอย่าง พบคากริยาที่ใช้คือ คาว่าถวายบัว หมายถึง การมีเพศสัมพันธ์โดยการใช้ปาก ภาษาอังกฤษ เรียกว่า)oral
sex) แสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของตุ๊ดนั้นเป็นผู้หมกมุ่นเรื่องเพศ
ตัวอย่างการใช้อุปลักษณ์เชิงภาพพจน์
คิม :
โนผิด พอเครื่องฮีเริ่มติด ก็เริ่มไซ้กูอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เยี่ยงเก้งป่าเดือนสิบสอง มึง มันดีมาก กูอ่อนระทวยจนไม่อาจ
...ต้านทานอะไรได้อีก จังหวะที่กูลงล่างจะเอาลิ้น
)Diary Tootsies the Series EP. 2Part 3/4,(2559 กุมภาพันธ์ 29
จากตัวอย่าง เป็นการใช้ความเปรียบเทียบแบบอุปมาคาว่า เยี่ยง เพื่อเปรียบเทียบ พฤติกรรมทางเพศที่ดุเดือด เหมือน
เก้งป่าเดือนสิบสอง กล่าวคือ เก้ง หมายถึง ผู้ชายที่เบี่ยงเบนทางเพศ มีความสัมพันธ์กับเพศชายด้วยกัน และ เก้งป่า หมายถึง
พฤติ ก รรมทางเพศที่ ต่ า งจากคนทั่ ว ไป มี ค วามดุ เ ดื อ ดกว่ า ค าว่ า เก้ ง ดั ง นั้ น เก้ ง ป่ า เดื อ นสิ บ สอง หมายถึ ง ฤดู
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หรือช่วงที่สัตว์ติดสัดหรือพร้อมมีเพศสัมพันธ์ และพบคาว่า เครื่อง ที่หมายถึง ความรู้สึกทางเพศ แสดงให้เห็นว่าอัตลักษณ์ของตุ๊ด
นั้นเป็นผู้หมกมุ่นเรื่องเพศ
ตุ๊ด เป็นผู้ที่ยอมรับแล“ อัตลักษณ์ .3ะให้เกียรติผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม”
ผลการศึกษาพบว่า ตุ๊ด เป็นผู้ที่ยอมรับและให้เกียรติผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม เนื่องจากตุ๊ดเป็นผู้ที่ได้รับการดูถูก เหยียด
หยาม หรื อ ไม่ ถู ก ยอมรั บ ในสั ง คม เหตุ นี้ จึ ง ท าให้ ตุ๊ ด เข้ า ใจและสามารถยอมรั บ ความคิ ด ของผู้ อื่ น และปร ับ ตั ว
ให้อยู่ในสังคมได้ แม้ในบางครั้งอาจจะต้องแสดงความสามารถที่โดดเด่นกว่าผู้อื่นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม
ตัวอย่างการใช้คาเรียกขาน 1
กัส : ”ขุ่นแม่“ ขนาดพี่แท็กซี่หน้าเหี้ยม ยังมีองค์ แฝงอยู่ในร่าง
ได้อย่างแนบเนี้ยบ ก็คิดดูแล้วกัน ว่าชีวิตนี้ยังจะมีอะไรแน่นอนได้อีก
แล้วหลังจากนั้น อีกอล์ฟก็พามวลร่างของShe มาขยี้สัจจะธรรม
วันนี้ให้Peak ขึ้นไปอีก !!!
)Diary Tootsies the Series EP. 4Part 2/4, 14 มีนาคม (2559
จากตัวอย่าง แสดงถึงอัตลักษณ์ของตุ๊ด ที่เป็นผู้ยอมรับและให้เกียรติผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม จากตัวอย่างกล่าวถึ ง
คนขับรถแท็กซี่ ที่อาจจะไม่ได้มีตาแหน่งหน้าที่การงานที่โดดเด่น หรือร่ารวย แต่ก็ยังเป็นผู้ที่มีความคิด ความสามารถที่โดดเด่น จน
ทาให้ได้รับการยอมรับและนับถือเปรียบเสมือน แม่ ผู้ให้)กาเนิดทางความคิด(
ตัวอย่างการใช้คาเรียกขาน 2
กัส : จู้จี้ ถ้าพี่เวียร์เดินผ่านมา กูกินอยูท่ าไง !หนูเข้าใจใช่ไหมลูก
เราต้องสวยพร้อมทุกสถานการณ์นะ อ่ะ ของพี่นะ พี่เอายาลูกชิ้น
! เม็ดไปเลย 11 แล้วก็เส้นเล็กต้มยา ไม่ตับ ขอแบบเผ็ดๆ พริก
)Diary Tootsies the Series EP. 3Part 1/4, 7 มีนาคม (2559
จากตั ว อย่ า ง แสดงถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องตุ๊ ด ที่ เ ป็ น ผู้ ย อมรั บ และให้ เ กี ย รติ ผู้ อื่ น ที่ อ ยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม จากตั ว อย่ า ง
เป็ น การสนทนาระหว่ าง กั ส กั บ พนั ก งานร้ า นอาหาร ที่ อ าจจะไม่ ได้ มีต าแหน่ งหน้ า ที่ การงานที่ โดดเด่น หรื อ ร่ า รวย อี ก ทั้ ง
ยังเป็นบุคคลที่มีอายุน้อยกว่า และไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน สนิทสนมกัน แสดงให้ เห็นว่า กลุ่มคนดังกล่าวเป็นผู้ที่ยอมรับและให้
เกียรติบุคคลอื่นได้ทุกเพศ และทุกวัย
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่ากลวิธีทางภาษาที่ ตุ๊ด ใช้ในการนาเสนออัตลักษณ์ของตนเองที่สาคัญมี กลวิธี ได้แก่ การใช้ชื่อและการ 5
เรี ย กชื่ อ การเรี ย กขาน การใช้ ค าเรี ย กอวั ยวะเพศชาย การใช้ ค ากริ ย า และการใช้ อุ ป ลั ก ษณ์ เ ชิ ง ภาพพจน์
. 1 ประเด็ น ได้ แ ก่ 3 การน าเสนออั ต ลั ก ษณ์ ข องตนเอง อั ต ลั ก ษณ์ ” ตุ๊ ด เป็ น ผู้ ที่ โ หยหาความรั ก “ 2. อั ต ลั ก ษณ์ ตุ๊ ด “
และ ”เป็นผู้หมกมุ่นเรื่องเพศ3. อัตลักษณ์ ”ตุ๊ด เป็นผู้ที่ยอมรับและให้เกียรติผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคม“
จากการศึกษากลวิธีทางภาษาที่นาเสนออัตลักษณ์ของตุ๊ด จาก ไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ ทาให้เห็นว่า กลวิธีที่ปรากฏในการ
ผลิ ต ข้ อ ความเพื่ อ สื่ อ ไปยั ง ผู้ รั บ สาร เป็ น การใช้ ภ าษาที่ แ ฝงวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ ห้ ผู้ ฟั ง หรื อ ผู้ รั บ สารเกิ ด มุ ม มองในด้ า นบวก
ต่อกลุ่มคนดังกล่าว ที่มีเพศสภาพและเพศวิถีที่ต่างจากเพศชายและหญิง การเลือกใช้ภาษานั้นเป็นสิ่งที่นาเสนออัตลักษณ์ที่แฝงอยู่
ภายในตัวบท รวมถึงบริบททางสังคมก็มีอิทธิพลต่อการนาเสนออัตลักษณ์เช่นเดียวกัน
อัตลักษณ์ที่นาเสนอความเป็นตุ๊ด ผ่ านไดอารี่ตุ๊ดซี่ส์ เดอะซีรีส์ แสดงให้เห็นว่าในขณะที่กลุ่มคนดังกล่าวอยู่รวมกลุ่มกัน
กลุ่มคนดังกล่าวจะแสดงอัตลักษณ์ที่แสดงออกว่าเขาเป็นผู้ที่โหยหาความรักและเป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องเพศ สอดคล้องกับปิย
ลักษณ์ โพธิวรรณ์ ที่กล่าวว่า คนข้ามเพศยังต้องมีการ ใช้อัตลักษณ์ร่วม เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการอ้างอิงความเป็นตัวตน (2554)
และการรวมกลุ่มเพื่อสร้างพื้นที่ให้กับตนเอง อีกทั้งยังต้องการนาเสนออัตลักษณ์ที่เป็นภาพในด้านบวกเกี่ยวกับตนเอง โดยการ
แ ส ด ง อ อ ก ว่ า เ ข า เ ป็ น ผู้ ที่ มี ม า ร ย า ท ใ น สั ง ค ม มี ก า ร ย อ ม รั บ แ ล ะ ใ ห้ เ กี ย ร ติ ค น ใ น สั ง ค ม อ ย่ า ง เ ท่ า เ ที ย ม กั น
แสดงนั ย ยะว่ า อิ ท ธิ พ ลทางสั ง คมมี ผ ลต่ อ การน าเสนออั ต ลั ก ษณ์ ใ นด้ า นบวกของกลุ่ ม คนดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ ชิ ษ ณุ พ งศ์
ที่กล (2560) นิธิวนา และ วรรณภา ลีระศิริ ่าวว่ากลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ จัดได้ว่าเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคม การที่
ตัวตนและรสนิยมทางเพศของเขาเหล่านี้ผิดแปลกไปจากบรรทัดฐานทางสังคม ทาให้กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศนี้ ถูก
เบียดขับกลายเป็นคนชายขอบที่ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ
การแสดงความเป ็น ตั ว ตนของตุ๊ ด ที่ ดู ว่ า จะมี อิ ส ระในการแสดงออกเมื่ อ อยู่ ใ นกลุ่ ม เพื่ อ น หรื อ กลุ่ ม คนที่ ส นิ ท สนม
แต่แท้จริงแล้วก็ยังไม่สามารถหลบเลี่ยงอิทธิพลทางสังคมได้อย่างเด็ดขาดส่งผลให้กลุ่มคนดังกล่าวแสดงอัตลักษณ์ในด้านบวกเพื่อ
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สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างคนในสังคม สิ่งที่จะปรับ เปลี่ยนทัศนคติที่สังคมมีต่อกลุ่มคนดังกล่าวได้คือการปรับเปลี่ยนความคิด
การยอมรับความแตกต่างทางเพศที่มีความหลากหลาย และมีความซับซ้อน
ข้อเสนอแนะ
สามารถศึกษาอัตลักษณ์ของตุ๊ดจากกลุ่มข้อมูลอื่น ๆ เช่น รายการตามใจตุ๊ด ที่อาจเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นมุมมองที่ .1
น่าสนใจและเข้าใจอัตลักษณ์ของตุ๊ดมากยิ่งขึ้น
สามารถศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มคนชายขอบอื่น เช่น หญิงรักหญิง ในภาพยนตร์เรื่อง .2Yes or No
เอกสารอ้างอิง
จันทิมา อังคพณิชกิจ .(2561) .การวิเคราะห์ข้อความ. กรุงเทพฯ สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :.
ชิษณุพงศ์ นิธิวนา และ วรรณภา ลีระศิริ(2560) .. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ในสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา .ศ.ค(2009-2017). วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม มิถุนายน-2560): 1-32.
ไชยศิริ บุญยกุลศรีรุ่ง .(2553) .เพศสภาพและเพศวิถีชายรักชายในภาพยนตร์ไทย. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีร์ธวิต เศรฐไชย) .2556 .(บันทึกของตุ๊ด. สืบค้นเมื่อวันที่ .2562 พฤษภาคม 4เข้าถึงได้จาก :
https://www.facebook.com/Toodsdiary/posts .
ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์. .(2554)คนข้ามเพศ .ตัวตน วัฒนธรรมย่อย และพื้นที่ทางสังคม : ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ขอนแก่น.
วิภา ด่านดารงกุล และวิชัย โปษยะจินดา .(2548) .เครือข่ายสังคมและเพศสัมพันธ์ : กลุ่มชายชอบชาย. กรุงเทพฯ: สานักงาน
.กองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
Diary Tootsies the Series .2562 มกราคม 4 สืบค้นเมื่อวันที่ .(2559) .เข้าถึงได้จาก :
https://www.youtube.com/results?search_query=Diary+Tootsies+the+Series
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ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่
(Research and Innovations to Strengthen the New Economy)
ภาคผนวก

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) งานประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 13

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
ในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 13
รองศาสตราจารย์กนกวรรณ จารุกาจร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญนิถา ครองธรรมชาติ
ดร.กีรติ ธนะไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นติ ยา วรรณกิตร์
ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
รองศาสตราจารย์พัฒนา เหล่าไพบูลย์
ดร.พีรญา อึ้งอุดรภักดี
รองศาสตราจารย์พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์
รองศาสตราจารย์วรนุช ศรีเจษฎารักข์
ดร.วันพิชิต ศรีสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยนันต์ แท่งทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธัช อุ่นนันกาศ
ดร.ธนธรณ์ ขอทวีวัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพันธ์ แก้วมณีชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชพร สิงหะหล้า
รองศาสตราจารย์กรวลัย พันธุ์แพ
ดร.กรีฑา แก้วคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สและน้อย
รองศาสตราจารย์ชิดชนก เชิงเชาว์
ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักพงษ์ เพชรคา
รองศาสตราจารย์ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย อัศวินชัยโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วโรดม เจริญสวรรค์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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รองศาสตราจารย์สุปรีดิ์ พินิจสุนทร
รองศาสตราจารย์สุปาณี พัดทอง

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ภัทรมาลัย

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
ดร.เชต ใจกัลยา
รองศาสตราจารย์เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ สังข์ทอง
ดร.กัลยา กองเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษกาญจนา ทองทั่ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา พุดหอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จติ รกร โพธิ์งาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธี โพธิ์ทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ บุญหนุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐริ ชญา ชัยเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกร ทับทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ
รองศาสตราจารย์ธวัชชัย เตชัสอนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรา เอราวัณ
รองศาสตราจารย์นุชรีย์ ศิริ
รองศาสตราจารย์นุศรา ปิยะพลรุง่ โรจน์
ศาสตราจารย์บุญชัย เตชะอานาจ
รองศาสตราจารย์ปรีชา ภูวไพรศิรศิ าล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานหทัย บัวศรี
รองศาสตราจารย์ภาณุ ด่านวานิชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุพล หงษ์ภักดี
ดร.มณีรตั น์ วงษ์ซิ้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์
รองศาสตราจารย์วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์
รองศาสตราจารย์สรา อาภรณ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ดร.สายฝน วิบลู รังสรรค์
รองศาสตราจารย์สณ
ุ ียร์ ัตน์ เนียรเจริญสุข

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัตน์ ทานาค

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา คาวิลัยศักดิ์

ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน
คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สานักวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาวิชาวิศกรรมไฟฟ้า สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮีร์
รองศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ อัมพุช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กติกา สระมณีอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ เหลาสุภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลติพร อุดมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา ปราการกมานันท์
ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ
รองศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิพงศ์ สุรยิ า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง วัชระธนกิจ
รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
ดร.ธรรมวิมล สุขเสริม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ กสิพร้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องเล็ก คุณวราดิสยั

นักวิชาการอิสระ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พสิ ิทธิ์ กอบบุญ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ฏา ถิรสัตยาพิทักษ์
รองศาสตราจารย์สาโรจน์ รอดคืน
รองศาสตราจารย์พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพรรณ ทาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา
รองศาสตราจารย์กองพัน อารีรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉตั รพันธ์ จินตนาภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ เกาะคู
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วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิมา สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา
ดร.สุกญ
ั ญา คลังสินศิริกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรีรัตน์ มั่นวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พรไตร
ดร.วศิน โกมุท

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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