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ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

ก 

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 

  งานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย เป็นงานประชุมวิชาการประจ าปีที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดมาอย่างต่อเนื่อง มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีในการน าเสนอผลงานทางวิชาการระดับประเทศ ส าหรับให้นักวิชาการหลากหลายสาขาและ
หลากหลายสถาบัน มาร่วมกันน าเสนอผลงานวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดทางวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ใช้โดยตรง 
รวมถึงการต่อยอดผลงาน ทั้งในระดับวิชาการและการใช้ประโยชน์  

   การจัดงานประขุมวิชาการ มอบ.วิจัย ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีท่ี 15 ในระหว่างวันท่ี 22–23  กรกฎาคม 2564 ณ อาคารส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ช่ือแนวคิด Future Trends of Research and Innovation  
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประชุมเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ทั้งภาคโปสเตอร์ และการน าเสนอด้วยวาจา การ
เสวนาทางวิชาการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และการบรรยายพิเศษ ซึ่งได้รับเกียรติจาก 
นายสัตวแพทย์รุจเวทย์ ทหารแกล้ว อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครือเบทาโกร ให้เกียรติบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ “ทิศทางและแนวโน้มความต้องการนวัตกรรมในธุรกิจอาหาร จากมุมมองภาคอุตสาหกรรม” ที่ได้ฉายภาพของการวิจัยและ
พัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารบนฐานชีวภาพ เพื่อให้นักวิจัยได้น าไปประยุกต์ใช้ต่อไป 

  ในนามผู้จัดการประชุม ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรทุกท่าน ผู้น าเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนคณะท างาน
ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้การจัดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 นี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อย่างไรก็ตาม 
หากมีข้อผิดพลาด หรือบกพร่องประการใด คณะผู้จัดงานขอน้อมรับและจะน ามาปรับปรุงพัฒนาการท างานในปีต่อ ๆ ไป และหวัง
ว่าจะได้รับเกียรติจากท่านเข้าร่วมงานในปีต่อ ๆ ไป 
 
 
               รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิน่วงศ์พิทักษ์ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
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ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

ค 

สารบัญ 

 หน้า  
 การส ารวจความคดิเห็นของนักเรยีนที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัด

อุบลราชธานีในช่วงโควิด 19 
ชญานันทน์ ศุภอรรถกร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธาน ี

1 

 ผลของการจดักิจกรรมการเรียนรูแ้บบซิปปาร่วมกับโปรแกรม จีโอจบีร้า เรื่อง ความคล้าย ท่ีมผีลต่อทักษะ
การเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภัทรสุดา ประสานพันธ ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

10 

 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คดิ  
เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

พีระพัฒน์ จรเข้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

20 

 การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยวิธีการสอนแบบ 
KWDL 

ปัทมวรรณ กองทุน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

29 

 ผลการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมต่อการก าหนดตนเอง ของนักศึกษาปริญญาตรี 
ระหว่างการท าวิจยัในช้ันเรียน 

กฤษณะ เริงสูงเนิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร 

42 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของรูปแบบและลวดลายฮาวเทียนสองฝั่งโขง 
ชัยบพิธ พลศรี คณะศิลปประยกุต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

50 

 หอแจกอีสาน : พัฒนาการทางสังคมและความเปลี่ยนแปลง 
ติ๊ก แสนบุญ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

62 

 สถานภาพองค์ความรู้ของรัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือก่อน พ.ศ. 2547 
ศุภกานต์ โสภาพร สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ศูนยก์ารศึกษาจังหวัดอุดรธาน ี

74 

 สถานภาพองค์ความรู้การสร้างชาติจากวรรณกรรมของรัฐลาว ระหว่างปี พ.ศ. 2518-2544 
สุธิดา ตันเลิศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

86 

 การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผ ี
ชาญชัย คงเพียรธรรม คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

95 

 เรียนภาษาจากเฟซบุ๊ก: การเรยีนภาษาไทยของชาวเวียดนาม และการเรยีนภาษาเวยีดนามของชาวไทย 
วัชรี ศรีค า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

107 

 THEMES OF LOSS AND GRIEF IN PATRICK NESS’S A MONSTER CALLS 
ทรงพล อินทเศียร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

118 

 A STUDY OF MALE CHARACTERS’ RELATIONSHIP IN YOUNG ADULT NOVEL: ADAM SILVERA 
AND BECKY ALBERTALLI’ S WHAT IF IT'S US 

ปรียาภรณ์ เจริญบุตร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

131 

 การหาค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผลของเถ้าปาล์มน้ ามันเพื่อใช้ออกแบบส่วนผสมส าหรับคอนกรีตอายุ 28 วัน 
โยชัย ชินบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

141 



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

ง 

สารบัญ 

 หน้า  
 การเตรียมน้ ายางธรรมชาติกราฟตด์้วย 3-(ไตรเมทอกซีไซลิล) โพรพิลเมทาคริเลต ส าหรับประยุกต์ใช้ใน

ซีเมนตม์อร์ตาร ์
กาญจนา ทรัพย์ประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

152 

 การสกัดไลเปสจากถั่วเหลืองด้วยระบบสารละลายน้ าสองวัฏภาค 
กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

164 

 การพัฒนาระบบวดัคุณภาพอากาศด้วยเซนเซอร์ราคาประหยัดและเทคโนโลยเีอ็นบีไอโอที 
กิตติยา กิจแสวง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

173 

 การประเมินคณุภาพน้ าท้ิงจากโรงพยาบาลที่ปล่อยน้ าทิ้งลงสู่คลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร 
สุดสาคร สิงห์ทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

181 

 การปนเปื้อนไมโครพลาสติกในตะกอนดินจากแหล่งน้ าผิวดินในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ปาจีรณภรณ์ มณีวรรณ  วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

192 

 การสังเคราะหซ์ีโอไลต์ เอโดยใช้ซลิิกาจากแกลบข้าวเหนียวส าหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวดดูซับสีย้อม 
บริลเลียน กรีน 

สายสมร ล าลอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 

199 

 การใช้สารสร้างตะกอนร่วมกับเยื่อกรองนาโนส าหรับบ าบัดสารอินทรีย์จากน้ าเสีย 
จิรวัฒน์ ตระกาลจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

208 

 ประสิทธิภาพการก าจดัแคลเซียมซัลเฟตโดยเยื่อกรองแบบนาโน 
ธนพล พิมพ์รส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

217 

 สภาวะทีเ่หมาะสมของการบ าบัดน้ าเสียยางพาราด้วยกระบวนการเฟนตัน โดยใช้การออกแบบการทดลอง
แบบส่วนประสมกลาง 

เยาวลักษณ์ วงศ์ค าชาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

226 

 การพัฒนาระบบควบคุมเครื่องเตมิอากาศพลังงานแสงอาทิตยส์ าหรบัการเลีย้งปลาในกระชัง 
พงษ์พันธ์ ราชภักด ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

236 

 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกีย่วกับระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในพื้นที่ศูนย์พัฒนา 
โครงการหลวงตีนตก อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  

THONG SENGMANY คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 

243 

 "ตลาดน้ าโจ้กสุขใจ" รูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย  
เขตเทศบาลเมืองวารินช าราบ อุบลราชธาน ี

กาญจนา คุ้มทรัพย ์นภาพร หงษภ์ักดี และค าล่า มุสิกา 

251 

 ศักยภาพชุมชมกับการพัฒนาศูนยเ์รียนรูร้องรับสังคมสูงวัย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
จีราพร ทิพย์พิลา ปวีณา ลิมปิทีปราการ ลักษณีย์ บุญขาว พัจนภา ธานี และ สทิธิชัย ใจขาน 

265 

 รูปแบบการสร้างพื้นที่รูปธรรมในการรองรับสังคมสูงวัย อ าเภอวารนิช าราบ อุบลราชธาน ี
กาญจนา ทองทั่ว วศิน โกมุท และจกัรพงศ์ ธนสารกุล 

275 

 ฟาร์มปลาอจัฉริยะ 
อรัญญา นันทะวงค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

286 



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

จ 

สารบัญ 

 หน้า  
 แนวทางการพัฒนาทักษะการเรยีนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อรองรับสังคม

สูงวัย อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
พชร วารินสิทธิกุล อัจฉรา เชยเชิงวิทย ์และขวัญสุปาณฏัฐ์ พันธ์เกษม 

295 

 Annual reproductive maturation and breeding studies of Mekong algae eater 
(Crossocheilus atrilimes) 

สุริยา อุดดว้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

306 

 Waste removal ability of wild Mekong algae eater (Crossocheilus atrilimes) in aquarium 
ธนาทิพย์ แหลมคม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

317 

 การจัดการการผลติ และผลตอบแทนการเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธาน ี
อุทัย อันพิมพ์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

327 

 ผลการเสริมผงผักชีฝรั่งในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคณุภาพเนื้อ 
ไชยวัฒน์ เจ็กมะดัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

337 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืนสากล: แนวทางการจดัการปญัหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่น 
บนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ่

ปภพ จี้รัตน์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

346 

 กระบวนการเก็บข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองวารินช าราบ 
ด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ก าหนดแนวทางการออกแบบ 

วรงศ์ นัยวินิจ พชร วารินสิทธกิุล ปริญญา ทุมมาลา และจุฬาลักษณ์ วารินสิทธิกุล 

363 

 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกีย่วกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรอืนของเกษตรกรในเขตเมืองค า  
แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

Khantavanh Phlasaboud คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

375 

 กรอบสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอรข์้าวอินทรีย์ 
ธีรารัตน์ รัตนวิสุทธิอ์มร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

383 

 การศึกษาเปรยีบเทียบผลผลติและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเจ้าหอม สายพันธ์ุปรับปรุงจากฐาน
พันธุกรรม IR57514 

ธนาวุฒ ิทองลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

392 

 การคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากข้าวอินทรีย์พื้นเมือง 
กุสุมาวดี ฐานเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

400 

 ผลของความเค็มและการผึ่งแห้งตอ่การปล่อยซโูอสปอร์ของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) 
พิมพ์ปวีน ์เริงเกษตรกิจ คณะเทคโนโลยทีางทะเล มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

407 

 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของดอกทองอุไร 
นิภาวรรณ พองพรหม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

416 
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ฉ 
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 หน้า  
 สถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับบริการดา้นสุขภาพของประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว ในฐานะปัจจัย

ผลักดันท่ีก่อให้เกดิปรากฏการณ์บริการสุขภาพข้ามแดนในจังหวัดอบุลราชธานีและจังหวัดใกลเ้คียง 
ในเขตอีสานใต ้

สมหมาย ชินนาค คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี

424 

 การให้บริการสุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในจงัหวัดอุบลราชธานี และศรสีะเกษ 
ลักษณีย์ บุญขาว วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

438 

 การส ารวจความคดิเห็นและพฤติกรรมในการใช้บริการสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงส่งเสรมิสุขภาพของนักท่องเที่ยว
ญี่ปุ่น 

วิศรุตา โมราชาติ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

449 

 ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใช้บริการด่านศุลกากรในสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
ธนพงษ์ ร่วมสุข คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 

456 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แบบซึ่งหน้าโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขและการยอมรับการฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงและผูสู้งอายุในชุมชนชายแดน 

พลากร สืบส าราญ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

466 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคมุก าเนิดฉุกเฉินของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยอาชีวศึกษา
แห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธาน ี

อารี บุตรสอน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

475 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนชุมชน 
บ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

อรุณ บุญสร้าง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

484 

 ความรอบรูด้้านสุขภาพของผู้สูงอายุต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธาน ี
อมรฤทธิ์ ชอุ่มพันธ ์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

495 

 พฤติกรรมการบรโิภคอาหารว่างทีเ่สี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุและสภาวะสุขภาพช่องปาก ของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนบ้านอรุโณทัย ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ฉัตรญาวัลย ์มาเรือน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

502 

 ความรู้และการรับรูส้ัญญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครองในเด็กวัยเรยีนที่มีภาวะโภชนาการเกินในพ้ืนท่ี
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

พันธ์บุปผา พรหมเสน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

512 

 การประเมินความเสีย่งทางการยศาสตร์ของเกษตรกรปลูกต้นหอมโดยใช้เทคนิคการประเมินท่าทาง 
แบบรวดเร็วทั้งร่างการ (Rapid Entire Body Assessment : REBA) 

นิภาพร ค าหลอม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

518 

 ผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อทีม่ีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก 
ธิติพงษ์ สุขดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

525 
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 หน้า  
 ความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาต่อแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ในอาคารส านักงานของ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
สง่า ทับทิมหิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

532 

 การจ าลองพฤติกรรมการเผาไหมข้องเตาประหยัดพลังงาน EB-10 ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 
ณัฐพล ชูจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

542 

 การจ าลองพฤติกรรมการเผาไหมข้องหัวเตา KB-10 ในกระบวนการกลั่นส าหรับอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันไม้
กฤษณาด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 

ภัทราวรรณ ชิมชม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

553 

 ตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟ ส าหรับกระบวนการไพโรไลซิสพลาสติกด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
สุภาดา คงเรียงศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

563 

 การท านายพฤติกรรมการไหลของของไหลบรเิวณหัวเตาของเตาแกส๊ประหยดัพลังงานเมื่อมมุของรูหัวเผา
เปลี่ยนไปโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 

มานะ วิชางาม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วิทยาเขตขอนแก่น 

569 

 การประยุกต์ใช้งานโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชันร่วมกับสมัประสิทธ์ิเซปตรัมบนสเกลเมล 
เพื่อควบคุมการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยค าสั่งเสียง 

ธีรวุฒิ ไชยธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

580 

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้ออาหารบนออนไลน์ โดยใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ระบบช าระเงิน GrabPay E- Wallet ผ่านสแกน QR Code ของสมาร์ทโฟน 
กรณีศึกษา : พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ช านิ ใจประดิษฐ์ธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต 

591 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มการท างานกับประสิทธิผลของงาน กรณีศึกษา ผู้ท าบญัชีในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ภารดี นึกชอบ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

602 

 การประยุกต์ใช้ Chatbot ผ่าน Application LINE Official Account ในการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 
กรณีศึกษา รา้นสวนทอฝันคาเฟ ่

พัชรินทร์ ปิยะพัทธ์สกุล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

611 

 การออกแบบ Chatbot โดยใช้ Application LINE Official Account เพื่อช่วยตอบค าถามด้านการบริการ 
กรณีศึกษา บริษัทโชติรส รถตูV้IP 

กัญญาณัฐ วงค์อินทร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

622 

 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุร ี
วิลาวัณย ์โพธิสุข คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต จันทบุรี 

635 

 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกในพ้ืนท่ีแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกุ่ม อ าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี บนฐานของของทรัพยากรทางวัฒนธรรมชุมชน 

สุวภัทร ศรีจองแสง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

645 
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 หน้า  
 ศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีในมุมมองของ

นักท่องเที่ยวชาวลาว 
เขมจิรา หนองเป็ด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

656 

 การเปรยีบเทียบระยะของข้าวเหนยีวต่อการผลิตน้ าตาลโดยใช้กระบวนการหมักแบบของแข็ง 
ชัยณรงค์ ช่วยจ า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

669 

 ผลของการสกัดผลไม้ด้วยวิธีการเขย่าร่วมกับตัวท าละลายต่อกิจกรรมการต้านอนุมลูอิสระ : ปริมาณสาร 
ฟินอลิคทั้งหมด : วิตามินซ ี
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การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนกวดวิชา 
ในจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงโควิด 19 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน 
กวดวิชาในจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงโควิด 19 กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนท่ีเรียนพิเศษในโรงเรียนกวดวิชาและเป็นอาสาสมัคร
ตอบ แบ บ สอบ ถาม ผ่ าน ท างกู เกิ ลฟ อร์ ม จำน วน  105 คน  สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใน งาน วิ จั ย  คื อ สถิ ติ เชิ งพ รรณ น าแล ะ 
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจชอบใช้โปรแกรม Google Meet มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
ของประชากรเท่ากับ 3.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเท่ากับ 0.99 ระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลน์
ในโรงเรียนกวดวิชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยของประชากรเท่ากับ 3.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประชากรเท่ากับ 0.76 นอกจากนั้น ในการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพเพศกับภาพรวมความพึงพอใจโดยรวมในการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 สำหรับรายข้อพบว่า  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ 1) นักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น  
2) นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น  และ 3) นักเรียนสามารถจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
โดยทั้งหมดเพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิง ผลการวิจัยนี้ โรงเรียนกวดวิชาสามารถนำไปปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ในช่วงโควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ : การเรียนการสอนออนไลน์  โรงเรียนกวดวิชา  โควดิ 19  

 
Survey of Student’ Opinion toward Online Learning of Tutoring School  

during the Covid-19  
Chayanan Supaartagorn1*, Worayoot Wongnin2 and Chanchai Supaartagorn2  

1Benchamamaharaj School, Ubon Ratchathani 
2Department of Mathematics Statistics and Computer, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 

*E-mail : chayanan12112547@gmail.com  
 

Abstract 
The objectives of this research was to conduct a survey of student’ opinion toward online 

learning of tutoring school during the Covid-19. The study group consisted of 105 students who studied in 
tutoring school and completed the questionnaire via Google Form. A descriptive analysis and content 
analysis were used for data analyses. The findings of the study revealed that students were satisfied with 
Google meet, with the mean of 3.84 and the standard deviation at 0.99. The satisfaction level of online 
learning in tutoring school was in moderate level, with the mean of 3.43 and the standard deviation at 
0.76. In addition, the hypothesis testing reported that there was no significant difference between gender 
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status and overall satisfaction with online learning at the .05 level. For each item, there were three 
significant differences at the .05 level. 1) Students have more courage to express their opinions.  
2) Students are more enthusiastic about their studies and 3) Students can allocate time to learn by 
themselves. In all items, males were more satisfied than females. According to the results of this research, 
tutoring school can effectively improve online learning during Covid-19.   
  
Keywords : Online Learning, Tutoring School, Covid-19 
 
บทนำ 
 ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus 
Disease 2019, COVID-19) ซึ่งเป็นเชื้อที่แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปยังหลายประเทศทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต
เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ระลอกที่ 3 ที่พบผู้ติดเช้ือเป็นกลุ่มก้อนมากกว่าที่ผ่านมา  
และการแพร่เช้ือที่รวดเร็ว ซึ่งกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่พบผู้ติดเช้ือไวรัส 
โคโรนาเป็นจำนวนมาก ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง การกำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา  2019 (โควิด 19) จังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 17 เมษายน 2564 ได้กำหนดพื้นที่สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) จังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ทุกพื้นที่ อำเภอ และตำบลของจังหวัด
อุบลราชธานีเป็นพื้นที่ควบคุม และในประกาศคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 16788/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมโรค
และปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ณ วันที่ 17 เมษายน 2564 มีใจความ
สำคัญตอนหนึ่งระบุว่า “ห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการ
สอน การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็น
ที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ หรือการใช้สถานที่ เป็นการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” (สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี, 
2564) ซึ่งโรงเรียนกวดวิชาเป็นสถานที่หนึ่งซึ่งห้ามดำเนินการหรือกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ทำให้โรงเรียนกวดวิชาได้รับ
ผลกระทบในการเปิดดำเนินกิจกรรมภายในสถานที่ตั้งของโรงเรียนกวดวิชา แต่สามารถดำเนินกิจกรรมในลักษณะ  
ของการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้  
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทที่สำคัญในฐานะ
การเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และได้มีการนำมาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาจนเกิดเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online Learning) หรือการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ซึ่งเป็นรูปแบบสำหรับการเรียนการสอน
ทางไกลที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่จำเป็นต้องไปยังสถานศึกษา ก่อให้เกิดความสะดวกสบายและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ 
ทุกเวลา โดยมีการนำเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่งผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยี
ของเว็บในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการรายวิชาในการบริหารจัดการสอนด้านต่ าง ๆ ผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาจากช้ันเรียนเพิ่มมากขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ความรู้
และทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งยังสนับสนุนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้การเรียนรู้ออนไลน์
ยังช่วยให้ผู้เรียนและสถาบันการศึกษาในแง่ของการบริหารจัดการ คือช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าเดินทางและสามารถรองรับ
ผู้เรียนได้ไม่จำกัด เป็นช่องทางในการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงผู้ที่มีความต้องการในวงกว้างขึ้นโดยเฉพาะ
ผู้เรียนที่อาศัยในต่างจังหวัด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2548; สุวัฒน์, 2548; พัชรี, 2556; พิเชฐ, 2559; ชนินทร์, 2560; บัณฑิตา
, 2562) ซึ่งการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เป็นวิธีที่เหมาะสมในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 เนื่องจากผู้เรียน
และผู้สอนสามารถสื่อสารกันจากท่ีบ้านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น  
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 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับทั้งผู้สอนและนักเรียนในโรงเรียนกวดวิชาที่ต้องปรับตัวและรับมือกับ
ปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดเช้ือโรคนี้  อีกทั้งยังทำให้ผู้สอนและนักเรียนเกิดการเรียนรู้  
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาอันเป็นพื้นฐานของรูปแบบการเรียนรู้ในอนาคต ทางผู้วิจัยจึงต้องการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ในโรงเรียนกวดวิชา นอกจากนั้น จากงานวิจัยของกัญญ์ รินท์  (2560)  
ที่ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้อารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า  
ความแตกต่างระหว่างเพศมีผลต่อการรับรู้อารมณ์ที่แตกต่างกันทั้งการรับรู้อารมณ์ด้านความประทับใจ ด้านการตื่นตัว และ
ด้านการมีอิทธิพล ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาเพื่อทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศกับ
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนกวดวิชาในช่วงโควิด 19 ด้วย  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดอุบลราชธานี
ในช่วงโควิด 19 

 
วิธีการวิจัย 

 กลุ่มที่ศึกษา 
กลุ่มที่ศึกษา คือ นักเรียนท่ีเรียนพิเศษในโรงเรียนกวดวิชาเคมี อ.เก่ง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งหมด 105 คน 

ซึ่งเป็นอาสาสมัครให้ข้อมลูตอบแบบสอบถามในระหว่างวันท่ี 1-27 เมษายน 2564  
เคร่ืองมือวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์
ของโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงโควิด 19 แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) ได้แก่ เพศ ระดับชั้น อายุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ สถานท่ีใช้ในการเรียนออนไลน์ 

 ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในการเรียน
ออนไลน์ และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนกวดวิชา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ใช้เกณฑ์ 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ดังนี้  5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด  
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย และ 1 หมายถึง  
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด โดยแบบสอบถามส่วนน้ีผู้วิจัยได้นำไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
กลุ่มที่จะศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่เคยเรียนในโรงเรียนกวดวิชา จำนวน 30 ชุด หลังจากนั้นทำการคำนวณค่าความเช่ือมั่น 
ของแบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ด้วยวิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ปรากฏผลได้ค่า 0.923 

 ส่วนท่ี 3 เป็นข้อมูลข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัด
อุบลราชธานีในช่วงโควิด 19 แบบสอบถามเป็นคำถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนบรรยายคำตอบ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจัยทำแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรมกูเกิลฟอร์ม (Google Form) ในการเก็บข้อมูล 
เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด 19 

2. เก็บข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยทำการกระจายแบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุ่มเฟซบุ๊ก (Facebook  
Group) ในช่วงระหว่างวันท่ี 1-27 เมษายน 2564 
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3. ผู้วิจัยได้นำผลของการทำแบบสอบถามออนไลน์ที่ได้มาพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ขอ งคำตอบ 
ได้ชุดข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ครบถ้วนจำนวน 105 ชุด ที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปได้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้วิธีทางสถติิด้วยโปรแกรม SPSS เปน็เครื่องมือช่วยในการวเิคราะห์ข้อมลู โดยมรีายละเอยีด ดังนี ้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ความถีแ่ละร้อยละ 
2. ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมและความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน  

กวดวิชาในช่วงโควิด 19 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ยของประชากร (µ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประชากร (σ) 
3. การทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจการเรียนการสอนออนไลน์ของ

โรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงโควิด 19 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าการทดสอบสมมติฐาน  
t-test โดยมีสมมติฐานทั้งหมด 12 สมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 : ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเพศและความพึงพอใจในประโยชน์จากการเรียน 
ในช่องทางออนไลน ์

สมมติฐานที่ 2 : ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเพศและความพึงพอใจในความกล้าแสดงความคิดเห็น
ขณะที่เรียนออนไลน ์

สมมติฐานที่ 3 : ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเพศและความพึงพอใจของผู้เรียนในการรับรู้เนื้อหา 
เมื่อเรียนทางออนไลน ์

สมมติฐานที่ 4 : ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเพศและความพึงพอใจของผู้เรียนที่ ได้รับ 
ความกระตือรือร้นเมื่อเรียนทางออนไลน์ 

สมมติฐานที่ 5 : ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเพศและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีความรู้สึก 
ผ่อนคลายในการเรียนทางออนไลน์ 

สมมติฐานที่ 6 : ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเพศและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีความรู้สึก 
มีสมาธิเมื่อเรียนทางออนไลน์ 

สมมติฐานที่ 7 : ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเพศและความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีความรู้สึก
สะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงในการเรียนทางออนไลน์ 

สมมติฐานที่ 8 : ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเพศและความพึงพอใจของผู้เรียนที่สามารถจัดสรร
เวลาในการเรียนด้วยตนเองทางออนไลน์ 

สมมติฐานที่ 9 : ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเพศและความพึงพอใจของผู้เรียนในการสื่อสาร 
กับอาจารย์ผู้สอนที่สะดวกและเข้าถึงง่ายเมื่อเรียนทางออนไลน์ 

สมมติฐานที่ 10 : ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเพศและความพึงพอใจของผู้เรียนที่ทำให้มีการคิด
และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเพิ่มเติมเมื่อเรียนทางออนไลน์ 

สมมติฐานที่  11 : ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเพศและความพึงพอใจของผู้เรียนที่ได้รับ 
ความช่วยเหลือตามเหมาะสมความจำเป็นจากผู้สอนเมื่อเรียนทางออนไลน์ 

สมมติฐานที่ 12 : ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเพศและความพึงพอใจโดยรวมของผู้เรียน 
ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
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ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.50 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 76.20, 22.90 ตามลำดับ) ช่วงอายุส่วนใหญ่ คือ มากกว่า 15 ปี  
ร้อยละ 74.30 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็น โทรศัพท์ เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต (ร้อยละ 
74.30, 67.60, 52.40 ตามลำดับ) ส่วนสถานที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นที่บ้าน ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร 
และหอพัก (ร้อยละ 97.10, 25.70, 14.30 ตามลำดับ) สุดท้ายรูปแบบการเรียนที่ชอบ พบว่าส่วนใหญ่ชอบการเรียน 
ในช้ันเรียน (Lecture Class) การเรียนแบบผสมผสาน และการเรียนออนไลน์แบบคลิปสอน (Online Recorded Session) 
(ร้อยละ 51.40, 21.00, 17.10 ตามลำดับ) รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน 
กวดวิชาในจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงโควิด 19 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
   ชาย 31 29.50 
   หญิง 74 70.50 
ระดับชั้น 
   ประถมศึกษา 1 1.00 
   มัธยมศึกษาตอนต้น 24 22.90 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 80 76.20 
อาย ุ
   13-15 ปี 27 25.70 
   มากกว่า 15 ปี 78 74.30 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   คอมพิวเตอร์ 71 67.60 
   แท็บเล็ต 55 52.40 
   โทรศัพทเ์คลื่อนที ่ 78 74.30 
   อื่น ๆ (ไอแพด โน้ตบุ๊ก) 6 5.90 
สถานที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   บ้าน 102 97.10 
   หอพัก 15 14.30 
   ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร 27 25.70 
   อื่น ๆ (ห้างสรรพสินค้า สวน โรงเรียนกวดวิชา) 9 8.70 
รูปแบบการเรียนที่ชอบ 
   การเรียนในช้ันเรียน (Lecture Class) 54 51.40 
   การเรียนออนไลน์แบบสอนสด (Online Live Session) 11 10.50 
   การเรียนออนไลน์แบบคลิปสอน (Online Recorded Session) 18 17.10 
   การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 22 21.00 
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2. ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมและความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน 
กวดวิชาในช่วงโควิด 19 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ในการเรียนออนไลน์ พบว่า 3 ลำดับ
แรกท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ Google Meet, Zoom Meetings และ Facebook Live มีค่าเฉลี่ยของประชากรเท่ากับ 3.84, 
3.75 และ 2.93 ตามลำดับ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเท่ากับ 0.99, 0.94 และ 1.03 ตามลำดับ รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 2 และระดับความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนกวดวิชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยของประชากรเท่ากับ 3.43 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเท่ากับ 0.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า 3 ลำดับแรกที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายในการเรียน นักเรียนรู้สึกสะดวกและรวดเร็ว 
ในการเข้าถึงในการเรียน และ นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์ได้เต็มที่ มีค่าเฉลี่ยของประชากรเท่ากับ 
3.85, 3.85 และ 3.77 ตามลำดับ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรเท่ากับ 1.03, 0.99 และ 0.86 ตามลำดับ 
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของประชากรและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรในความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมหรือ

ซอฟต์แวร์ในการเรียนออนไลน์ 
รายการประเมิน  µ  σ ระดับความพึงพอใจ 

Facebook Live 2.93 1.03 ปานกลาง 
Zoom Meetings 
Google Meet 
Microsoft Teams 

3.75 
3.84 
2.78 

0.94 
0.99 
0.97 

มาก 
มาก 

ปานกลาง 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยของประชากรและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรในความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลน์ 

ในโรงเรียนกวดวิชา 
รายการประเมิน  µ  σ ระดับความพึงพอใจ 

นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์ได้เตม็ที่ 3.77 0.86 มาก 
นักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น 3.30 0.86 ปานกลาง 
นักเรียนรูเ้นื้อหาได้ดียิ่งข้ึน 3.36 1.02 ปานกลาง 
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งข้ึน 3.07 1.09 ปานกลาง 
นักเรียนมีความรูส้ึกผ่อนคลายในการเรยีน 3.85 1.03 มาก 
นักเรียนรูส้ึกมสีมาธิในการเรียน 3.05 1.14 ปานกลาง 
นักเรียนรูส้ึกสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงในการเรียน 3.85 0.99 มาก 
นักเรียนสามารถจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.66 1.07 มาก 
นักเรียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนไดส้ะดวกและเขา้ถึงง่าย 3.11 0.91 ปานกลาง 
การเรยีนออนไลน์ทำใหม้ีการคดิและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 3.29 1.02 ปานกลาง 
นักสอนให้ความช่วยเหลือเหมาะสมตามความจำเป็นต่อผู้เรียน 3.38 1.02 ปานกลาง 
ภาพรวมท้ังหมด 3.43 0.76 ปานกลาง 
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3. ข้อมูลทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลน์
ของโรงเรียนกวดวิชาในช่วงโควิด 19 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน 
กวดวิชาในช่วงโควิด 19 จำแนกตามสถานภาพด้านเพศ พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจโดยรวมในการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับรายข้อพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับ .05 จำนวน 3 ข้อ ได้แก่ 1) นักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น  โดยเพศชายมีความพึงพอใจ 
ในความกล้าแสดงความคิดเห็นมากยิ่งข้ึนมากกว่าเพศหญิง 2) นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น โดยเพศชาย
มีความพึงพอใจในความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งข้ึนมากกว่าเพศหญิงและ 3) นักเรียนสามารถจัดสรรเวลาในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยเพศชายมีความพึงพอใจสามารถจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าเพศหญิง รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยของประชากร ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรและค่าการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบ 

ความแตกต่างของความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนกวดวิชาในช่วงโควิด 19 
ความพึงพอใจ เพศชาย เพศหญิง t. p 

 µ σ µ σ 
นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์ได้เตม็ที่ 3.90 0..79 3.72 0.88 -1.02 0.31 
นักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น 3.58 1.03 3.19 0.75 -1.92 0.06* 
นักเรียนรูเ้นื้อหาได้ดียิ่งข้ึน 3.61 1.02 3.26 1.01 -1.65 0.10 
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งข้ึน 3.55 1.12 2.86 1.01 -3.06 0.00* 
นักเรียนมีความรูส้ึกผ่อนคลายในการเรยีน 4.16 1.00 3.72 1.01 -2.06 0.04 
นักเรียนรูส้ึกมสีมาธิในการเรียน 3.32 1.25 2.93 1.08 -1.61 0.11 
นักเรียนรูส้ึกสะดวกและรวดเร็วในการเข้าถึงในการเรียน 4.16 0.82 3.72 1.03 -2.14 0.03 
นักเรียนสามารถจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.03 0.84 3.50 1.13 -2.67 0.00* 
นักเรียนสามารถสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนไดส้ะดวกและเขา้ถึงง่าย 3.39 0.84 3.00 0.92 -2.01 0.04 
การเรยีนออนไลน์ทำใหม้ีการคดิและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 3.55 1.03 3.18 0.99 -1.73 0.08 
นักสอนให้ความช่วยเหลือเหมาะสมตามความจำเป็นต่อผู้เรียน 3.68 1.05 3.26 0.99 -1.95 0.05 
ภาพรวมความพึงพอใจโดยรวมในการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ 3.72 0.75 3.30 0.74 -2.63 0.01 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 การระบาดของโควิด 19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกครั้งสำคัญ ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมทุกอย่าง 
ต้องมีการปรับตัว เกิดการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง ในทางด้านการศึกษา สถาบันการศึกษาทุกระดับ 
และทุกประเภทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนเป็นในลักษณะออนไลน์ ซึ่งมีข้อดีคือ ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
การเรียนการสอนได้ทุกสถานท่ีและทุกเวลา จากงานวิจัยนี้ผู้วิจัยอภิปรายผลวิจัยตามผลการศึกษาที่ได้ ดังนี้ 

1. รูปแบบการเรียนที่ชอบ พบว่าส่วนใหญ่ชอบการเรียนในช้ันเรียน (Lecture Class) คิดเป็นร้อยละ 51.40 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเสถียร (2563) ในการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตรท์ี่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์
ในช่วงโควิด 19 ที่มีการสำรวจรูปแบบการเรียนที่นักศึกษาชอบ ปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่ชอบรูปแบบการเรียน 
ในช้ันเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.70 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของวิทัศน์และคณะ (2563) ในการสำรวจครูระดับ
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ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาถึงความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ระบาดไวรัส  Covid-19 
ปรากฏว่า ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนไม่พร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และเช่ือว่าการเรียนการสอนออนไลน์  
จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการสอนแบบปกติ ทั้งนี้ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การที่ผู้เรียนส่วนใหญ่ชอบการเรียนในช้ันเรียน 
เนื่องจากว่านักเรียน นักศึกษาของประเทศยังไม่ค่อยคุ้นชินกับรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ และในการปรับเปลี่ยนมาเรียน
แบบออนไลน์ในช่วงโควิด 19 นี้เป็นการปรับเปลี่ยนอย่างกะทันหัน ผู้เรียนยังไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเรียนในรูปแบบ
ออนไลน์นี ้

2. ผลสำรวจสถานที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 97.10 และระดับ 
ความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลน์ในโรงเรียนกวดวิชา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของเสถียร (2563) ในการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงโควิด 19 และ
พบว่า นักศึกษาค่อนข้างเห็นด้วยกับความคิดเห็นเรื่องรู้สึกสะดวกและรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเรียนออนไลน์ (คะแนนมัธยฐาน
เท่ากับ 4 และ 3.5) นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี (2556) ที่ศึกษาประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยใช้
โปรแกรม ATutor ของนิสิตเภสัชศาสตร์และพบว่า นิสิตร้อยละ 80.5 คิดว่าการเรียนโดยใช้โปรแกรมช่วยเพิ่มความสะดวก 
ทั้งนีผู้้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า การที่ผู้เรียนรู้สึกสะดวกและรู้สกึผอ่นคลายเมื่อเรยีนออนไลน์ เนื่องจากว่าการเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่
ผู้เรียนจะเรียนอยู่ที่บ้าน ทำให้ผู้เรียนไม่ต้องเดินทางมายังโรงเรียนกวดวิชา และการเรียนที่บ้านซึ่งเป็นสถานที่คุ้นเคยของ
ผู้เรียนก็ทำใหผู้้เรียนรู้สึกผ่อนคลายมากกว่า 

3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน
กวดวิชาในช่วงโควิด 19 จำแนกตามสถานภาพด้านเพศ พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจโดยรวมในการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับรายข้อพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับ .05 จำนวน 3 ข้อ โดยเพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิงในเรื่อง ความกล้าแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้น  
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งข้ึน และความสามารถจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กัญญ์รินท์ (2560) ที่ศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อการรับรู้อารมณ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และพบว่า 
ผลการวิเคราะห์บุคลิกภาพเมื่อจำแนกตามเพศ ปรากฏว่า เพศชายจะมีองค์ประกอบแบบเปิดรับประสบการณ์ และ
องค์ประกอบแบบแสดงตัวมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากลักษณะพฤติกรรมของเพศชายจะเป็นพฤติกรรมที่มุ่งเน้นความสำเร็จ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ความกล้าแสดงออก เป็นต้น 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาที่ได้ สามารถนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอนในรูปแบบออนไลน์ของโรงเรียน
กวดวิชาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 โดยส่วนของตัวผู้สอนควรปรับรูปแบบวิธีการสอนและหาเทคนิค 
การสอนให้น่าสนใจ เช่น เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนและรู้สึก
ผ่อนคลายในการเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น ในเรื่องของสถานภาพด้านเพศก็เป็นอีกเรื่องที่ผู้สอนต้องพิจารณา 
ในการปรับวิธีการสอนให้เหมาะกับทั้งเพศชายและเพศหญิง การหาวิธีการกระตุ้นผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มให้สนใจและมีสมาธิ 
ในขณะที่เรียนออนไลน์ตลอดเวลา 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้า เรื่อง
ความคล้าย ที่มีผลต่อทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโนนยานาง จ านวน 20 คน โดยมาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้า เรื่อง ความคล้าย 
จ านวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความคล้าย แบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ และ 
3) แบบสัมภาษณ์ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรม 
จีโอจีบร้า เรื่องความคล้าย มีทกัษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกับเกณฑ์ร้อยละ 60 (t=1.22, p=.2 37) 
  
ค าส าคัญ : ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  การเรยีนรู้แบบซิปปา  โปรแกรมจีโอจีบรา้  ความคลา้ย 

 
The Effects of Instruction based on CIPPA Model with Geogebra Program on Similarity 

toward Mathematical Connection Skill of Grade 9 Students 
Pattarasuda Prasanpun*, Sakda Noinang and Weerayuth Nilsrakoo  

Department of  Mathematics Statistics and Computer, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University. 
*E-mail : rukdear@gmail.com   

 
Abstract 

This research aims to study the effects of instruction based on CIPPA model with Geogebra program 
on Similarity toward mathematical connection skill. The target group was 20 grade 9 students who studying 
at Bannonyanang School in first semester of 2020 academic years selected through purposive sampling 
technique. The research instruments consisted of: 1) 10 lesson plans based on CIPPA model with Geogebra 
program on Similarity, 2) mathematical connections skill test, and 3) an interview based on mathematical 
connection skill.  The statistics used for analyzing data were percentage, mean, standard deviation, and 
t- test.  The result of this research found that students who studied based on CIPPA model with Geogebra 
program had not difference with 60% of mathematical connection skill score. (t=1.22, p=.237) 
  
Keywords : Mathematical Connection Skill,  CIPPA Model,  Geogebra Program,  Similarity 
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บทน า 
ปัจจุบันระบบการศึกษาของไทยเปลี่ยนจากการเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ สู่การเรียนรู้ที่เน้นทั้งผลลัพธ์ กระบวนการ 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในลักษณะที่สังคมต้องการ (ไมตรี, 2552) โดยรูปแบบการศึกษาจะยึดคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานการเรียนรู้มากกว่าการยึดเนื้อหา อีกทั้งส่งเสริมการบูรณาการเนื้อหาสาระ ทักษะ กระบวนการเรียนรู้ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไปพร้อมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์มากท่ีสุด ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ก าหนดกรอบสาระ 
มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดตามช้ันปีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณภาพของผู้เรียน  

เมื่อจบการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 4 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 จ านวนและพีชคณิต สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต  
สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น สาระที่ 4 แคลคูลัส (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) วิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการ
พัฒนาความคิดของมนุษย์ กล่าวคือ ท าให้สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประมวลผล
ข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และช่วยในการตัดสินใจเลือกวิธีการที่จะน าไปใช้แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เนื้อหาสาระ
ทางคณิตศาสตร์ 

มีลักษณะเป็นภาษาสากลสามารถใช้สื่อสาร สื่อความหมาย  และถ่ายทอดความรู้ระหว่างศาสตร์ต่าง  ๆ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) นอกจากนี้ยังใช้อธิบาย ท านายหรือคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแม่นย า แต่คนส่วน
ใหญ่มองว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก เป็นนามธรรม มีแต่ตัวเลข สัญลักษณ์ อีกทั้งการค านวณยังมีนิยาม ทฤษฎีบท กฎ และ
สูตรมากมาย ซึ่งไม่มีสื่อรูปธรรมที่อธิบายให้เข้าใจได้ชัดเจน เหมือนเป็นวิชาที่อยู่ไกลตัว ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน (อัมพร, 
2554) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การสอนคณิตศาสตร์มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาที่
หลากหลายและมีความซับซ้อน ซึ่งทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นความสัมพันธ์ของเนื้อหา
แนวคิดทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและยาวนานขึ้น (สสวท. , 2551) การเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีความหมาย ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียนในห้องเรียนได้
ดีขึ้นตลอดจนมองเห็นคุณค่าและความส าคัญของคณิตศาสตร์ในแง่ของการเป็นเครื่องมือท่ีสามารถน าไปใช้ร่วมกับศาสตร์สาขา
อื่นได้ ท าให้คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจ ไม่ใช่เป็นเพียงวิชาที่เรียนนิยาม ทฤษฎีบท กฎ สูตร เพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะใน
ห้องเรียนอีกต่อไป (อัมพร, 2554)  

รูปแบบการเรียนการสอนที่ประสาน 5 แนวคิด ประกอบด้วย แนวคิดการสร้างความรู้ แนวคิดกระบวนการกลุ่มและ
การเรียนแบบร่วมมือ แนวคิดเกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และแนวคิด เกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนความรู้ คือโมเดลซิปปา (CIPPA Model) ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีหลัก 
5 ประการ ดังนี้ 1) การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง แทนด้วยตัวอักษร C (Construction of Knowledge) 2) การมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน บุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมรอบตัว แทนด้วยตัวอักษร I (Interaction) 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ แทนด้วยตัวอักษร P (Physical Participation) 4)ทักษะกระบวนการในการสร้างความรู้ แทนด้วยตัวอักษร P 
(Process Skills) และ 5) การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย แทนด้วยตัวอักษร A (Application) 
ซึ่งเมื่อน ามาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน พบว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา (ทิศนา, 2556) 

การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นจุดเน้นที่จะท าให้การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
(สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา, 2000, อ้างถึงใน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรา (2553) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ โดยใช้รูปแบบซิปปาท่ีเน้น
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ทักษะการเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน เรื่องการวัด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีน
ที่เรียนจากแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาท่ีเน้นทักษะการเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียน
ที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  สอดคล้องกับงานวิจัยของชัชวาลย์ (2559) 
ที่วิจัยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปปา เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ผลการศึกษาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ
สอนแบบซิปปา เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และทักษะการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปปา เรื่อง 
การเรียงสับเปลี่ยน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับทักษะการ
เช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการบูรณาการความรู้  หลักการ วิธีการและประสบการณ์ทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียน จนเกิดเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนและคงทน น าไปสู่การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในช้ันเรียน หรือ
สถานการณ์ปัญหาอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งการศึกษาเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการระบุความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหา ด้านการอธิบายแนวทางการแก้ปัญหา และด้านการระบุตัวอย่างหรือสถานการณ์ในชีวิตจริง  

นอกจากนี้ สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนควรเลือกสื่อให้เหมาะกับระดับการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) 
การใช้สื่อและเทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอนมีส่วนท าให้บริบทช้ันเรียนเปลี่ยนจากครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นนักเรียน
เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน (สุทิน, 2558) จีโอจีบร้า (Geogebra) เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณสมบัติ
การใช้งานทั้งด้านเรขาคณิตและพีชคณิต (พงศักดิ์, 2556, อ้างถึงใน วิไลวรรณ, 2561) จุดเด่นคือความสามารถในการสร้างสื่อ
เรขาคณิตสามมิติ พร้อมทั้งคลี่ ตัด และดูได้หลายมุมมอง (วุฒิชัยและนครราช, 2558, อ้างถึงใน วิไลวรรณ, 2561) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของไอริณ (2561) ท่ีศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้โปรแกรม 
GeoGebra เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า 
1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.77 คิดเป็นร้อยละ 
67.07 (จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น โดยใช้โปรแกรม GeoGebra โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากข้ึนไป ดังนั้น โปรแกรมจีโอจีบร้า 
จึงเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้า ท าให้ผู้เรียนได้
ศึกษาตามความสามารถ และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ โดยการน าเสนอบทเรียน
ด้วยภาพหรือสถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนเช่ือมโยงความรู้และน าทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความคล้าย  
ซึ่งจากที่ผู้วิจัยมีประสบการณ์การสอนรายวิชา ค23101 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนยานาง ปีการศึกษา 2562 
พบว่า คะแนนสอบของหน่วยการเรียนรู้ เรื่องความคล้าย นักเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนสอบต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
ร้อยละ 60 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ส าคัญต่อการน าความรู้ไปใช้ในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ผู้วิจัยจึงเลือกเนื้อหาเรื่อง ความคล้าย 
ประกอบด้วย เนื้อหาเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน และการน าความรู้เกี่ยวกับความคล้ายไปใช้ในการแก้ปัญหา มาใช้ใน
การท าวิจัย ซึ่งข้อสอบเก็บคะแนนหน่วยการเรียนรู้เรื่อง ความคล้าย ของโรงเรียนบ้านโนนยานาง เป็นแบบอัตนัย นักเรียนต้อง
แสดงแนวคิดที่ได้มาซึ่งค าตอบ จากการตรวจข้อสอบพบว่านักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาของสถานการณ์ได้ถูกต้องชัดเจน  
เนื่องจากแก้ปัญหาโดยการใช้สูตร เมื่อปัญหาแตกต่างจากที่เคยเรียน จึงวิเคราะห์ปัญหาไม่ตรงจุด ไม่เกิดแนวคิดในการสร้าง
รูปแสดงแทนข้อมูล และเกิดความสับสนในการเลือกใช้สูตร แสดงให้เห็นว่านักเรียนขาดทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์  
ในการแก้สถานการณ์ปัญหา 
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  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับ
โปรแกรมจีโอจีบร้า เรื่องความคล้าย ท่ีมีผลต่อทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์   
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องความคล้าย ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้า 2) เปรียบเทียบทักษะ
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องความคล้าย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูด้้วยรปูแบบการสอน
แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้ากับเกณฑ์ร้อยละ60 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบการทดลองที่มี 1 กลุ่ม และ
ทดสอบหลังเรียนอย่างเดียว (One Group Posttest Design) กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโนนยานาง จ านวน 20 คน โดยมาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทั้งหมดได้ด าเนินการหาค่าความเที่ยงตรงและความสอดคล้องกับเนื้อหา (IOC) และผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้า เรื่อง ความคล้าย จ านวน 
10 แผน 2) แบบทดสอบวัดทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความคล้าย แบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ข้อละ 9 คะแนน 
และ 3) แบบสัมภาษณ์ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้า เรื่องความคล้าย  

จ านวน 10 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักเรียน 
ท าแบบทดสอบวัดทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย และใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียนที่มีแนวคิด
แตกต่างกัน 8 คน คนละ 5 นาที หลังหมดเวลาท าแบบทดสอบ เพื่อศึกษาทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความคล้าย 
จากนั้นตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความคล้าย แล้วน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติ ประกอบกับโพรโทคอลจากแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที  
 
ผลการวิจัย 

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้า เรื่อง ความคล้าย ที่มีผลต่อทักษะการ
เชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้

     ตอนที่ 1 ผลการศึกษาทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องความคล้าย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 ที่
เรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้า พบว่า 1) นักเรียนระบุความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้
ในการแก้ปัญหา โดยพิสูจน์นิยามของสามเหลี่ยมคล้าย และแสดงการเท่ากันของอัตราส่วนความยาวด้านที่สมนัยกันทุกคู่ แล้ว
ใช้ความรู้เรื่อง อัตราส่วน และสัดส่วนมาใช้ในการแก้ปัญหา 2) นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบ มีล าดับขั้นตอนในการหาค าตอบ โดยการวาดรูปแสดงแทนแนวคิดจากสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ จนเกิดรูปที่มีลักษณะเป็น
สามเหลี่ยมคล้าย และด าเนินการพิสูจน์จากนิยามเพื่อยืนยันว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันก่อน จากนั้น

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา
ร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้า 

ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ 
1. ด้านการระบุความรู้ทางคณิตศาสตร์ทีจ่ าเป็นต้อง
ใช้ในการแก้ปัญหา   
2. ด้านการอธิบายแนวทางการแกป้ัญหา  
3. ด้านการระบุตัวอย่างหรือสถานการณ์ในชีวิตจริง 
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จึงเช่ือมโยงความรู้ไปยังเนื้อหาในเรื่องอื่นเพื่อแก้ปัญหา เช่น รูปเรขาคณิต อัตราส่วนและสัดส่วน และสมการเชิงเส้น 
ตัวแปรเดียว เป็นต้น และใช้ภาษาของตนเองในการอธิบายแนวทางในการแก้ปัญหา 3) นักเรียนสามารถมองเห็นว่าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องความคล้าย มีอยู่ในชีวิตประจ าวันและสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องความคล้ายเข้ากับ
ชีวิตประจ าวันได้  ดังตัวอย่างแนวคิดต่อไปนี้ 

ข้อ 2  ต้นไม้สูง 6 เมตร อยู่ห่างจากเสาธง 4 เมตร ในแนวเดียวกับเงาเสาธง ปรากฏว่าเงาของต้นไม้ทอดยาวเท่ากับ
ยอดเสาธงพอดี ถ้าเงาต้นไม้ยาว  3 เมตร เสาธงสูงเท่าไร 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างแนวคิดของนักเรียนจากแบบทดสอบวัดทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความคล้าย 

 
จากภาพที่ 1 นักเรียนสามารถระบุความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาได้ถูกต้องทั้งหมด อธิบาย

แนวคิดในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ มีล าดับขั้นตอนในการหาค าตอบชัดเจน โดยวาดรูปแนวคิดจากการวิเคราะห์โจทย์ 
พิสูจน์รูปสามเหลี่ยมสองรูปตามนิยามของสามเหลี่ยมคล้าย พบว่า ∆MFG และ ∆ITG มีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ ๆ สามคู่ 
และแสดงการเท่ากันของอัตราส่วนความยาวของด้านคู่สมนัยกัน เนื่องจาก ประโยค มุม FMG = มุม TIG นักเรียนไม่ได้เขียน
แสดงเหตุผล ครูจึงสัมภาษณ์ ดังบทสนทนาต่อไปนี้ 

ครู         :  ทราบได้อย่างไรว่า มุม FMG = มุม TIG 
นักเรียน   :  เพราะ 2 คู่เท่ากันแล้ว  คู่นี้ก็เลยเท่ากันค่ะ 
ครู        :  หนูรู้ได้ยังไง 

        นักเรียน   :  เพราะว่ามุมคู่หนึ่งเป็นมุมฉาก อีกคู่เป็นมมุร่วม แล้วมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกนัได้ 
180 องศา  มุม FMG กับมุม TIG ก็เลยเท่ากัน คะ่ 

จากบทสนทนาแสดงให้เห็นว่านักเรียนสามารถระบุความรู้เกี่ยวกับนิยามของสามเหลี่ยมคล้ายได้ถูกต้อง สามารถหา
ค าตอบ และสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้ากับชีวิตประจ าวันได้ ดังบทสนทนาต่อไปนี้  

            ครู          :  นักเรียนอ่านโจทย์แล้วทราบอะไรบ้าง 
            นักเรียน   :  รู้ว่ามีต้นไม้ กับ เสาธงค่ะ ลองวาดรูปจะได้แบบนี้ 
            ครู          :  แล้วรู้ได้อย่างไรว่าต้องวาดเสาธงสูงกว่าต้นไม้ 
            นักเรียน   :  หนูเห็นเสาธงสูงกว่าต้นไม้ทุกต้นเลยค่ะ  
 

ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทยีบทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรือ่งความคล้าย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ที่เรียนรูด้้วยรูปแบบการสอนแบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้ากบัเกณฑร์้อยละ 60 มีดังนี ้
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ตารางที่ 4.1 การเปรียบเทียบทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องความคล้าย ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนรู้
ด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้ากับเกณฑร์้อยละ 60 

 
  Test Value = 27 

 N Mean Std. Deviation df t Sig.  

Score 20 29.15 7.88 19 1.22 0.237 
 
จากตารางที่ 4.1 พบว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 29.15 คิดเป็นร้อยละ 64.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.88 

และจากการทดสอบค่า t พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบซิปปาร่วมกับโปรแกรม 
จีโอจีบร้ามีทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่องความคล้ายไม่แตกต่างกับเกณฑ์ร้อยละ 60  
 
ตารางที่ 4.2 จ านวนนักเรียน(ร้อยละ) ตามเกณฑ์คะแนนทักษะการเช่ือมโยงทางคณติศาสตร์ 

 

ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ คะแนน 
จ านวนนักเรียน (ร้อยละ)  

เฉลี่ย (ร้อยละ)  
ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 

การระบคุวามรู้ทางคณิตศาสตร์      
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหา 

3 
10 
(50) 

5 
(25) 

7 
(35) 

3 
(15) 

0 
(0) 

25 

2 
9 

(45) 
7 

(35) 
5 

(25) 
3 

(15) 
7 

(35) 
31 

1 
1 
(5) 

5 
(25) 

5 
(25) 

12 
(60) 

10 
(50) 

33 

0 
0 
(0) 

3 
(15) 

3 
(15) 

2 
(10) 

3 
(15) 

11 

การเขียนอธิบายแนวทาง              
ในการแก้ปัญหา 

3 
6 

(30) 
7 

(35) 
2 

(10) 
0 
(0) 

8 
(40) 

23 

2 
4 

(20) 
4 

(20) 
5 

(25) 
5 

(25) 
2 

(10) 
20 

1 
9 

(45) 
8 

(40) 
12 
(60) 

12 
(60) 

5 
(25) 

46 

0 
1 
(5) 

1 
(5) 

1 
(5) 

3 
(15) 

5 
(25) 

11 

การระบตุัวอย่างหรือสถานการณ์ใน
ชีวิตจริงจากความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

ที่ระบุในข้อ 1. 

3 
7 

(35) 
14 
(70) 

16 
(80) 

13 
(65) 

9 
(45) 

59 

2 
12 
(60) 

6 
(30) 

4 
(20) 

7 
(35) 

11 
(55) 

40 

1 
1 
(5) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

1 
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ทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ คะแนน 
จ านวนนักเรียน (ร้อยละ)  

เฉลี่ย (ร้อยละ)  
ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 

0 
0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 

  
เมื่อวิเคราะห์จ านวนร้อยละของนักเรียนตามเกณฑ์คะแนนทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์รายด้านทั้ง 3 ด้าน 

พบว่าในด้านการระบุความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหา นักเรียนระบุได้ถูกต้องบางส่วนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 33 ในด้านการเขียนอธิบายแนวทางในการแก้ปัญหา พบว่านักเรียนส่วนมากสามารถอธิบายได้ถูกต้องเป็นบางส่วน  
คิดเป็นร้อยละ 46 และในด้านการระบุตัวอย่างหรือสถานการณ์ในชีวิตจริงได้ พบว่านักเรียนส่วนมากสามารถยกตัวอย่างหรือ
สถานการณ์ในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59 รายละเอียดดังตารางที่ 4.2 
  
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้า เรื่อง ความคล้าย ที่มีผลต่อ
ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิป
ปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้า เรื่องความคล้าย มีทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกับเกณฑ์ร้อยละ 60 (t=1.22, 
p=.237) ทัง้นีบ้ทเรียนเรื่องความคล้าย เป็นเรื่องทีย่าก ต้องใช้ทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา และจากผล
คะแนนการทดสอบเรื่องความคล้ายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2562 ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 แต่
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 มีทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เรือ่งความคล้ายไม่แตกต่างกับเกณฑร์อ้ย
ละ 60 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์เป็นรายด้าน พบว่านักเรียนสามารถระบุความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาได้ เขียนอธิบายแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยภาษาของตนเองได้ และยกตัวอย่าง
หรือสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบ
ร้า เรื่อง ความคล้าย มีวิธีการที่ให้นักเรียนได้สร้างความรู้ด้วยตนเอง (C) มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน บุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อม
รอบตัว (I) มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ (P) มทีักษะกระบวนการในการสร้างความรู้ (P) และ การน าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย (A) โดยค้นคว้าความรู้ใหม่เพื่อเช่ือมโยงกับความรู้เดิม และน าความรู้ที่ได้มาใช้
แก้ปัญหา จากนั้นนักเรียนจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดกับกลุ่ม ร่วมกันตรวจสอบความเข้าใจของตนเองรวมทั้งขยายความรู้
ความเข้าใจของตนแก่ผู้อื่น โดยมีครูคอยสังเกตและให้ค าแนะน า ในขั้นสรุปความรู้ของช้ันเรียนจะใช้โปรแกรมจีโอจีบร้าเป็น
เครื่องมือช่วยในการเรียนรู้ สรุปและจัดระเบียบความรู้ด้วยตนเอง แล้วให้นักเรียนแสดงผลงานของตนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การน าเสนอหน้าช้ันเรียนด้วยโปรแกรมจีโอจีบร้า ซึ่งส่งเสริมทักษะการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ด้วยการน าองค์
ความรู้ของตนไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องทิศนา (2556) ที่กล่าวว่าการน าโมเดลซิปปามาประยุกต์ใน
การจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้ผู้เรียนได้มี
บทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์จนเกิดการเรียนรู้ 
และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องสุทิน (2558 อ้างถึงใน วิไลวรรณ, 2561) ที่กล่าวว่า การใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในกระบวนการเรียนการสอนมีส่วนท าให้บริบทช้ันเรียนเปลี่ยนจากครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนการสอน จีโอจีบร้าเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานทั้งด้านเรขาคณิตและพีชคณิต 
เอกลักษณ์พิเศษคือความสามารถในการสร้างสื่อสามมิติ โดยสร้างรูปทรงต่าง ๆ พร้อมทั้งหมุน กลับด้าน และดูได้หลายมุมมอง 
ท าให้นักเรียนเห็นภาพและเกิดความเข้าใจ ถือเป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้อง
กับแนวคิดของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) ที่กล่าวว่า การเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
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เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการน าความรู้ เนื้อหาสาระ และหลักการทาง
คณิตศาสตร์มาสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลระหว่างความรู้และทักษะกระบวนการที่มีในเนื้อหาคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ
งานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การแก้ปัญหาและการเรยีนรู้แนวคิดใหมท่ี่ซับซ้อนหรือสมบูรณข์ึ้น ซึ่งเนื้อหาเรื่องความคล้าย มีความ
เป็นนามธรรม ไม่สามารถตอบได้เลยทันที ต้องอาศัยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เกิดรูปภาพตามข้อมูลที่โจทย์ก าหนด และหาก
โจทย์ไม่ก าหนดการเป็นสามเหลี่ยมคล้าย ก็ต้องพิสูจน์การเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายเพื่อยืนยันว่าสามารถน าอัตราส่วนความยาว
ด้านคู่ที่สมนัยกันมาใช้ในการแก้ปัญหา ดังนั้นแนวคิดของนักเรียนส่วนใหญ่จะพิจารณาโจทย์แล้ววาดรูป เพื่อตรวจสอบการเป็น
สามเหลี่ยมคล้าย แล้วใช้เรื่องสัดส่วนมาช่วยในการหาค าตอบ นักเรียนจะใช้ท่าทางและภาษาพูดของตนเองในการอธิบาย
ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหา มีการอธิบายวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นล าดับจนเกิดความคิดรวบยอดจากการแก้ปัญหา และมีการ
เชื่อมโยงความรู้ไปยังเนื้อหาคณิตศาสตรใ์นสาระจ านวนและพีชคณิต และสาระการวัดและเรขาคณิต สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นงคราญ (2556) ทีศ่ึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปากับการใช้สถานการณ์ในชีวิตจริง เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรห์ลังไดร้ับการเรยีนด้วยกิจกรรมการเรยีนรู้แบบซิปปา ร่วมกับการใช้สถานการณ์ใน
ชีวิตจริงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 และมีความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของเมธาสิทธิ์ (2558) เรื่อง การพัฒนาความเข้าใจ 
เชิงมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ก าหนดการเชิงเส้น โดยใช้ โปรแกรมจีโอจีบร้า ประกอบการสอน
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้ เรื่องก าหนดการเชิงเส้น โดยใช้โปรแกรมจีโอ
จีบร้า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 86.11 และร้อยละ 13.89 มีความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ในระดับดีเยี่ยมและระดับดี 
ตามล าดับ โดยภาพรวมนักเรียนมีความเข้าใจเชิงมโนทัศน์ในระดับดีเยี่ยม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง
ก าหนดการเชิงเส้นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมจีโอจีบร้า สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของไอริณ (2561) ที่ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ตามวัฏจั กรการเรี ยนรู้  7  ขั้ น  โดยใ ช้ โปรแกรม GeoGebra เ รื่ อ ง  การวิ เ คราะห์ข้ อมู ล เบื้ อ งต้น ของนัก เรี ยน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผลการวิจัย พบว่า 1) คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง  
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.77 คิดเป็นร้อยละ 67.07 (จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ข้ัน โดยใช้โปรแกรม 
GeoGebra โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากข้ึนไป ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบรา้ สามารถ
ส่งเสริมทักษะเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถระบุความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ เขียนอธิบายแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยภาษาของตนเองได้ ยกตัวอย่างหรือสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงได้
อย่างถูกต้อง และสรุปแนวคิดจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืน 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัยในครั้งต่อไปดังนี้ 
            1. ควรน ากิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้า ไปปรับใช้ในหน่วยการเรียนรู้อื่น ๆ และ
ระดับชั้นที่ต่างกัน เพื่อใหน้ักเรียนพัฒนาทักษะการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในระดับที่สูงขึ้น 
            2. ควรศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับโปรแกรมจีโอจีบร้า ที่มีต่อทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ด้านอื่น ๆ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด  
เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อน
คู่คิด เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 2) เพื่อประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้าน
เทคนิคการผลิต 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียน กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบประเมินคุณภาพ
ด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจการวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) ผลการวิจัยพบว่า  1) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 3 ตอน ได้แก่ 1.1) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.2) การรวบรวมข้อมูลและ
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และ 1.3) การแก้ปัญหา 2) ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ด้านเนื้อหา
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( x  = 4.60, S.D.= 0.46) และด้านเทคนิคการผลิตมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  
( x  = 4.58, S.D.= 0.40) 3) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจหลังเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คิด เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.94, S.D.= 0.17) 
  
ค าส าคัญ  : บทเรียนคอมพิวเตอรช่์วยสอน  การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิคเพื่อนคู่คิด  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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Abstract 

  The objectives of this research were: 1) to develop computer assisted instruction with cooperative 
learning using Think-Pairs-Share technique on the lesson of Technology (Computing Science) for students in 
Pratomsuksa 4, 2) to evaluate quality of content and production techniques, 3) to compare pretest and 
posttest score, and 4) to study students’ satisfaction. The sample in this research consisted of 30 students 
in Pratomsuksa 4 of a school in Nakhon Pathom Province. The simple random sampling method was used. 
The research instruments included computer assisted instruction, quality of content and production 
techniques evaluation forms, learning achievement test, and satisfaction questionnaire. Data were 
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analyzed using mean ( x ), standard deviation (S.D.) and dependent t-test. The research findings were as 
follows: 1 ) the computer assisted instruction was comprised of three parts: 1 .1 ) Computer Network, 1 .2 ) 
Collecting Data and Application Software, and 1 .3)  Solving Problem. 2 )  The experts agreed on the 
computer assisted instruction quality of content at a very high level ( x  = 4 .6 0 , S.D.= 0 .4 6 )  and the 
computer assisted instruction quality of production techniques at a very high level ( x  = 4.58, S.D.=0.40), 
3 ) the posttest score was significantly higher than the pretest score at .05  level, and 4 ) students were 
satisfied after learning by the computer assisted instruction with cooperative learning using Think-Pairs-
Share technique on the lesson of Technology (Computing Science) at a very high level ( x  = 4.94, S.D.= 0.17). 
  
Keywords  :  Computer Assisted Instruction, Cooperative Learning, Think-Pairs-Share, Learning Achievement 
 
บทน า 
 ในปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านธุรกิจการค้า 
การบริการ การเงินการธนาคาร การศึกษา การสาธารณสุข รวมไปถึงการบริหารราชการแผ่นดิ น จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า 
การด ารงชีวิตของมนุษย์ในทุกวันนี้ต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลเกือบตลอดเวลา ทั้งชีวิตส่วนตัว การเรียน การท างาน การ
เข้าสังคม และการพักผ่อน สถาบันการศึกษาจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) ตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยทักษะดังกล่าวครอบคลุมใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การใช้ (Use) ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้อย่าง
คล่องแคล่ว 2) เข้าใจ (Understand) ผู้เรียนเข้าใจบริบทและประเมินสื่อดิจิทัลได้ 3) การสร้าง (Create) ผู้เรียนสามารถใช้
เครื่องมือดิจิทัลผลิตเนื้อหาและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 4) เข้าถึง (Access) ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลตลอดจนข้อมูลข่าวสารเพื่อความเจริญงอกงามต่อไป  (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2564) 
 เดิมทีวิชาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศถูกจัดอยู่ในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพ แต่ด้วยการเปลี่ยน
ผันอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(สสวท.) จึงได้ร่วมกันปรับปรุงหลักสูตร โดยเปลี่ยนช่ือวิชาเป็นวิทยาการค านวณ และย้ายไปอยู่ในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เป็น
วิชาบังคับในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ไปจนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดเชิงค านวณในการ
วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และน าสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ สื่อดิจิทัล เทคโนโล ยี
สารสนเทศและการสือ่สารเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงและท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2562) 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) เป็นกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
สื่อคอมพิวเตอร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ ในการน าเสนอเนื้อหาสาระความรู้ต่าง ๆ มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ  การน าเสนอสิ่งเร้า
ให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อค าถาม ประเมินการตอบกลับของผู้เรียน และให้ข้อมู ลย้อนกลับเพื่อ
เสริมแรง การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรยีนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะสร้างแรงจูงใจในการเรยีนรู ้ดึงดูดความสนใจด้วยการน าเสนอ
ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ เนื้อหาถูกเรียงล าดับจากง่ายไปยาก สามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจช้าหรือเร็ว ตามศักยภาพของ
ตนเอง บทเรียนมีความยืดหยุ่นหากไม่เข้าใจหรือต้องการทบทวนก็สามารถเรียนซ้ าได้ตามความต้องการ  หลังจากท า
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แบบทดสอบผู้เรียนจะทราบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ทันทีเป็นการเสริมแรงบวกให้ผู้เรียนต้องการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเก่งข้ึน
มีความคงทนในการเรียนรู้สูงขึ้น (รุจโรจน์, 2551) 
 การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think-Pairs-Share) เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนจับคู่กันในการตอบค าถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น สถานการณ์ 
หรือเนื้อหาที่ก าหนดให้ ผู้เรียนจะคิดหาค าตอบด้วยตนเองก่อน แล้วจึงตอบค าถาม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดกับคู่ของ
ตนเอง และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน าสาระส าคัญที่ได้รับรู้มาไปเล่าให้คู่อื่นฟัง หรือผู้สอนท าการสุ่มผู้เรียนบางคู่ให้น าเสนอ
รายงานหน้าช้ัน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) จากการค้นคว้างานวิจัยพบว่าการใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดในการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น อภิปรายวิธีคิดหาค าตอบ และแนวทางในการแก้ปัญหา 
ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นมิตร ผู้เรียนมีความมั่นใจ รู้สึกสบายใจ ส่งผลให้มีความสามารถในการสื่อสารสูงขึ้น (วิไลวรรณ  
เกษมสันต์ และจันทร์พร, 2563) 
 ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของบทเรียน เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ที่จะช่วยให้
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จึงได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) เพื่อน าไปใช้
ในการเรียนการสอนจริง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนซึ่งเป็นเด็กได้ง่าย เมื่อน ามาใช้
จัดการเรียนการสอนร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิดซึ่งเป็นเทคนิคการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตอบค าถามและแสดงเหตุผลที่
สนับสนุนค าตอบ จับคู่เพื่อปรึกษาหารือกัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมช้ัน  ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยความ
กระตือรือร้น กล้าพูด กล้าถาม และกล้าแสดงออก ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและพัฒนาการคิดระดับสูง
ของผู้เรียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง เทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

2. เพื่อประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คิด เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 แสดงดังภาพท่ี 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการ
ค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผู้วิจัยพฒันาตาม ADDIE Model (ฐาปนีย,์ 2557) ดังนี ้
 1. ขั้นวิเคราะห์ ผู้วิจัยวิเคราะห์ผู้เรียนในด้านจิตใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ความถนัด และความสนใจ  
พื้นฐานความรู้ และวิธีการเรียนรู้ที่สนใจ โดยการสัมภาษณ์ผู้เรียนและศึกษาจากผลการเรียน จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง 
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) โดยศึกษาจากต ารา หนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้เนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตร 
ศึกษาวัตถุประสงค์การเรียน เพื่อให้ทราบขอบเขตเนื้อหาที่ชัดเจน แจกแจงรายละเอียดของเนื้อหา จัดล าดับ และจัดท าแผนผัง
แนวคิดการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงภายในบทเรียน 

2. ขั้นออกแบบ ผู้วิจัยออกแบบแผนการสอนร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ออกแบบหน้าจอบทเรียน และเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินผล ดังนี้ 

แผนการสอนร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ๆ ดังน้ี 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ในขั้นตอนนี้ผู้สอนจะช้ีแจงจุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมที่จะปฏิบัติและ

แนวทางในการประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ (ขั้น Think) ผู้สอนกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโดยใช้สื่อและค าถาม ผู้เรียนคิด 
ตอบค าถาม และร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อเช่ือมโยงไปสู่เนื้อหาบทเรียน ผู้สอนอธิบายขั้นตอนการใช้งานบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ผู้เรียนทราบ 

ขั้นเรียนรู้ ผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) (ขั้น Pair) ผู้สอนให้
ผู้เรียนจับคู่ศึกษาเนื้อหาบทเรียนด้วยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าความเข้าใจเนื้อหา ค้นหาค าตอบ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และสรุปใจความส าคัญของบทเรียน จากนั้นผู้เรียนทั้งคู่ช่วยกันท าใบงาน ผู้สอนสุ่มผู้เรียน
ออกมาน าเสนอความรู้ที่ได้หน้าช้ันเรียน  

ขั้นสรุป (ขั้น Share) ผู้เรียนแยกจากคู่ ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อสรุปใจความส าคัญที่
ได้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากนั้นผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)  

แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิต ผู้วิจัยก าหนดประเด็นที่ต้องการสอบถามโดยศึกษาจาก
งานวิจัยด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ จัดท าแบบประเมินฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ
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การใช้ภาษา แบบประเมินมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ผู้ประเมินให้คะแนนตามมาตราส่วนประมาณค่าที่ 5 ระดับ (Rating 
Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด มีค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะเพิ่มเติมได้ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยตั้งค าถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ พร้อมเฉลยค าตอบ 
จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับร่าง เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่านพิจารณาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา พิจารณา
ว่าข้อสอบแต่ละข้อตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ระบุไว้หรือไม่ โดยใช้แบบวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ผลการประเมิน
พบว่าข้อค าถามทั้ง 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 สามารถน าไปใช้ประเมินผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผู้วิจัยก าหนดประเด็นที่ต้องการสอบถามโดยศึกษาจากงานวิจัยด้านการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ จัดท าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและการใช้ภาษา 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดใช้มาตราส่วนประมาณค่าที่ 5 ระดับ (Rating Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด มีค าถามปลายเปิดเพื่อให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ 

3. ขั้นพัฒนา ผู้วิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง 
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ด้วยโปรแกรม Adobe Flash เมื่อพัฒนาเสร็จแล้วน าไปให้ผู้เช่ียวชาญที่เป็นอาจารย์ด้าน
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์ด้านการออกแบบและพัฒนา สื่อการ
เรียนรู้ จ านวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพด้านเทคนิคการผลิต ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงผลงานให้ถูกต้องสมบูรณ์
ยิ่งข้ึน 

4. ขั้นน าไปใช้ ผู้วิจัยทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด
กับนักเรียนที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และแบบกลุ่มเล็ก เพื่อหาข้อผิดพลาดของบทเรียน และปัญหา
ที่อาจเกิดขึ้น แก้ไขปรับปรุงแล้วน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest 
Design โดยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จับคู่ท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เมื่อท า
กิจกรรมการเรียนรู้จบแล้ว ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ 

5. ขั้นประเมิน ผู้วิจัยน าผลการวิจัยที่ได้มาวิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 50 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 30 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับฉลาก 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  

ประกอบด้วยเนื้อหา จ านวน 3 ตอน ได้แก่ 1) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ประยุกต์ และ 
3) การแก้ปัญหา ตัวอย่างหน้าแรก เมนูหลัก เนื้อหา และแบบทดสอบ แสดงดังภาพที่ 2-5 
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ภาพที่ 2 หน้าแรก ภาพที่ 3 เมนูหลัก 

  
ภาพที่ 4 เนื้อหา ภาพที่ 5 แบบทดสอบ 

 
2. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง 
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

รายการประเมิน N x  S.D. ความเหมาะสม 
ด้านเนื้อหา 3 4.60 0.46 มากที่สุด 
ด้านเทคนิคการผลิต 3 4.58 0.40 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมด้านเนื้อหามีความเหมาะสมในระดับมากที่สดุ ( x =4.60, S.D.=0.46) 
และด้านเทคนิคการผลติมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสดุ ( x =4.58, S.D.=0.40) 

 
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
ผู้วิจัยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ดังภาพที่ 6-7 และสรุปผล 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังตารางที่ 2 
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ภาพที่ 6 การปฐมนิเทศ ภาพที่ 7 การทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลังเรียน 

คะแนน N x  S.D. df t p 
ก่อนเรียน 30 6.83 1.53 29 37.94 .000* 
หลังเรียน 30 18.30 1.32 

*p < .05 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผูเ้รียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ( x =18.30, S.D.=1.32) สูงกว่าก่อนเรียน 

( x =6.83, S.D.=1.53) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน 
 

ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 

รายการประเมิน x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้งานง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. การน าเสนอบทเรียนมีความน่าสนใจ 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. เนื้อหามีความชัดเจนเข้าใจง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 
4. การจัดเรียงล าดับเนื้อหามคีวามเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
5. ตัวหนังสืออ่านง่าย มองเห็นไดอ้ย่างชัดเจน 4.93 0.25 มากที่สุด 
6. การใช้สีสันมีความเหมาะสม 4.93 0.25 มากที่สุด 
7. รูปภาพ วิดีโอ และเสยีง มีความเหมาะสม 4.93 0.25 มากที่สุด 
8. ปุ่มเมนูควบคุมเนื้อหาส่วนต่าง ๆ ใช้งานง่าย 4.93 0.25 มากที่สุด 
9. สามารถเรียนรู้ไดต้ามศักยภาพของตนเอง 4.97 0.18 มากที่สุด 
10. ความสุขท่ีได้จากการเรียนด้วยบทเรียน CAI ร่วมกับเทคนิคเพื่อนคู่คิด 4.67 0.48 มากที่สุด 

สรุป 4.94 0.17 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ในภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) อยู่ในระดับมากที่สุด ( x =4.94, S.D.=0.17) โดย
หัวข้อท่ีได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้งานง่าย การน าเสนอบทเรียน มีความน่าสนใจ เนื้อหามี
ความชัดเจนเข้าใจง่าย และการจัดเรียงล าดับเนื้อหามีความเหมาะสม  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 1. การประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด เรื่อง 
เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยแบ่งการ
ประเมินเป็น 2 ด้าน คือ ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา และผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคการผลิต ผลการประเมินพบว่า มีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิเคราะห์ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน เรื่อง เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) ศึกษาการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิด น าข้อมูลที่ได้มาออกแบบแผนการสอน ออกแบบหน้าจอบทเรียน และ
ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล จากนั้นผู้วิจัยน ารายละเอียดที่ได้ออกแบบไว้ไปพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการพัฒนาผู้วิจัยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้าน
เทคนิคการผลิต หลังจากนั้นได้ท าการปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ จึงท าให้ได้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีคุณภาพก่อนจะน าไปใช้ในการทดลองต่อไป สอดคล้องกับ ธาริดา (2557) ที่กล่าวว่า  
การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีการวางแผนเพื่อควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน เพื่อหาข้อบกพร่องและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงท าให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพสามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้จริง 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน าเสนอเนื้อหาได้ครบถ้วน ผู้เรียนได้รับความรู้
ผ่านสื่อมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบท้ังตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นให้ผู้เรียน
ท ากิจกรรมเป็นคู่ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน เป็นการเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่ดี ส่งผลให้
ผู้เรียนมีความเอาใจใส่และมีความพยายามในการเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับ อัมภาภรณ์และสมชนก (2558) ที่กล่าวว่า การ
ถ่ายทอดความรู้ด้วยสื่อที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีความตั้งใจในการเรียนมากขึ้น มีความสุขกับการเรียน 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับ สุธีและจิรพันธุ์ (2559) ที่กล่าวว่า การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันช่วยกระตุ้นซึ่งกันและกันให้เกิดการเรียนรู้ 
มากขึ้น 
 3. การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า ในภาพรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องจาก 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย องค์ประกอบต่าง ๆ มีความเหมาะสมทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เมื่อน าไปใช้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด ผู้เรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคู่ของ
ตนเอง ในบรรยากาศที่สร้างสรรค์ไม่มีความกดดัน ช่วยพัฒนาความคิด เสริมสร้างความมั่นใจในการพูด กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็นให้ผู้อื่นทราบ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้น สอดคล้องกับ ภานุภาคและมนัสนิต (2560) ที่กล่าวว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากเป็นผลมาจากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการใหม่ ที่แตกต่างจากวิธีเรียนปกติ การใช้
เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน ได้ช่วยเหลือกันเรียนรู้เป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้เรียน 
 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 15 | ผลงานการน าเสนอแบบบรรยาย 

28 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค เพื่อนคู่คิด ผู้สอนควร
อธิบายกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติให้ผู้เรียนเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมผีู้สอนท า
หน้าท่ีอ านวยความสะดวกและให้ค าแนะน าแก่ผู้เรียน 
 2. ผู้สอนควรเตรียมปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้
พร้อมใช้งาน 
 3. การวิจัยในอนาคตควรน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปบูรณาการร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมืออื่น ๆ 
เช่น เทคนิคจิ๊กซอว์ เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะและประสบการณใ์หม่ ๆ ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา
และความสามารถในการสื่อสารและความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ ระหว่างกลุ่มที่ได้ รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้เทคนิค KWDL กับกลุ่มที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 26 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL 2) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 4) แบบทดสอบ
วัดความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ 

 ผลการวิจัย พบว่า 
 1.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL มีความสามารถในการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL มีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์  

สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 
ค าส าคัญ : สมรรถนะการเรียนรู้คณิตศาสตร์  การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL  ความสามารถในการแก้ปัญหา  

ความสามารถในการสื่อสาร  ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์  
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Abstract 
  The purpose of this research is to compare mathematics learning competencies, problem solving 

ability, communication ability, and retention on mathematic of student between the groups that received 
learning activities using the KWDL technique with the conventional approach on fractions.  The samples 
consisted of 26 grade 7 students attending in first semester of the academic year in 2020, Thongnoi School, 
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Sangkha District, Surin Province, who were selected through the random cluster sampling technique.  The 
research instruments were:  1)  the lesson plans for organization of using KWDL technique.  2)  the lesson 
plans for organization of the conventional approach.  3)  the test of mathematical problem solving ability 
and communication ability. 4) the test of the learning retention of mathematics. 

The results of the research were as follows: 
1.  Students who received KWDL teaching activities had significantly higher math problem solving 

ability than students who received regular learning activities at level .05. 
 2.  Students who have been organized learning activities with the KWDL method of teaching have 

a mathematical communication ability.  Higher than students who received regular learning activities with 
statistical significance at the .05 level. 

 3.  Students who have been organized learning activities using the KWDL method have a retention 
in mathematics. Higher than students who received regular learning activities. 
 
Keywords  :  Mathematics learning competencies, Learning Activities Using KWDL Technique, Mathematics 

Word Problem Solving Ability, Mathematics Word Communication Ability, Retention on 
Mathematics. 

 
บทน า 
ที่มาและความส าคัญ 

 การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยยังเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อยู่หลายปัญหา โดยเฉพาะขาดทักษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน และแม้ว่าในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมานั้น นักเรียนจะมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียนรู้เป็นอย่างดี แต่ยังมีนักเรียนจ านวนไม่น้อยที่ยังขาดทักษะในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสารหรือการน าเสนอแนวคิดทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2551 : 1) นักเรียนจึงไม่สามารถ
น าความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและในการศึกษาระดับต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ และจากการรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมายังไม่บรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร ดังจะเห็นได้จากการสรุปคะแนนสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 พบว่า รายวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโตงน้อย อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 27.
94 ซึ่งเป็นคะแนนที่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา พบว่า มีหลายประการ อาทิ เช่น การ
น าหลักสูตรไปใช้ ครูผู้สอนยังขาดความเข้าใจ และความต้องการของหลักสูตร ไม่เข้าใจ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และยังยึดติด
กับการสอนแบบเดิม โดยครูส่วนใหญ่สนใจเพียงการสอน และ วัดผลประเมินผล โดยเน้นที่ตัวค าตอบหรือผลลัพธ์ของปัญหา
ม า ก ก ว่ า วิ ธี ก า ร ห รื อ เ ท ค นิ ค ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  เ มื่ อ นั ก เ รี ย น พ บ กั บ ปั ญ ห า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ที่ มี ส ถ า น ก า ร ณ์  
ในปัญหาที่ต่างจากท่ีเคยเรียนจึงไม่ทราบว่าจะ แก้ปัญหานั้นได้อย่างไร ดังนั้นถือเป็นหน้าที่ส าคัญของครูที่จะต้องน าวิธีการต่าง 
ๆ มาใช้ในการจัดสภาพ การเรียนการสอน เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดทางการศึกษา จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจถึง 
สาเหตุของปัญหาที่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า ว่ามีสาเหตุจากอะไรและจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร 
 จากปัญหาข้างต้นเห็นได้ว่าความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ท าความเข้าใจและ
ได้รับการพัฒนาเพื่อที่นักเรียนสามารถคิดเป็นและแก้ปัญหาได้ สามารถน าทักษะการแก้ปัญหานี้ไปประยุกต์ใช้ใ น
ชีวิตประจ าวัน การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกการคิดแก้ปัญหา จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการคิด เกิดแนวคิดที่หลากหลาย
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มีระเบียบในการคิด มีเหตุผล และสามารถตัดสนิใจสถานการณต์่าง ๆ  ได้อย่างฉลาด ซึ่งการแก้ปัญหาเป็นความสัมพันธ์ระหวา่ง
ประสบการณ์เดิมกับความรู้ความเข้าใจและด าเนินการโดยใช้ข้อมูลที่ก าหนดให้ ผู้เรียนจะต้องอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่
เพื่อส ารวจ พร้อมทั้งท าความเข้าใจในปัญหา วางแผนในการแก้ปัญหา เลือกวิธีการในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
รวมทั้งสามารถตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบที่ได้ ตลอดจนมองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับค าตอบ 
สามารถขยายผลลัพธ์ที่ได้ พิจารณาผลที่ได้ และสร้างสรรค์ปัญหาที่มีความน่าสนใจจากปัญหาเดิมตามกระบวนการแก้ปัญหา 
(Krulik and Rudnick., 1993) และ Kennedy และ Tipps (1994) ได้กล่าวว่า ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งที่ส าคัญของการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ที่จะช่วยท าให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เพราะการสื่อสารเป็นตัวเช่ือมโยงระหว่างข้อมูล 
ความรู้ และสิ่งที่เป็นนามธรรมไปสู่สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งทักษะการสื่อสารเป็นความสามารถของผู้เรียนในการอธิบาย 
ช้ีแจง แสดงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ของตนเองให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน โดยการใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ ในการอธิบายขั้นตอนของการท างาน แสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุนข้อสรุปที่ได้ การใช้ตาราง กราฟหรือค่าสถิติ
ต่าง ๆ เพื่ออธิบายหรือการน าเสนอข้อมูล (อัมพร, 2553) สอดคล้องกับสมาคมครูคณิตศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา (1989) ที่ได้
กล่าวว่าความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถในการใช้ค าศัพท์ สัญลักษณ์และโครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์ เพื่อแสดงแนวคิด และสามารถท าความเข้าใจแนวคิด ซึ่งในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มีความจ าเป็นต้องใช่
ทักษะการสื่อสาร เพราะนอกจากการอ่านเพื่อท าความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาและค้นหาค าตอบแล้ว การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ยังต้องมีการพูดหรือเขียนเพื่ออธิบายความรู้ความเข้าใจแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ทักษะการสื่อสารจึงเป็นอีกทักษะ
หนึ่งที่มีความส าคัญในวิชาคณิตศาสตร์   
 กระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและการจัดการ เพื่อให้
คิดค้น ค้นคว้าแก้ปัญหา ลักษณะการจัดกิจกรรมจะต้องก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประโยชน์ในชีวิตจริง ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ท้ังการคิดและการจัดการ มุ่งให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการคิด สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ 
วิธีการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบซึ่งครูต้องจัดให้เหมาะสมกับความแตกต่างตามลักษณะของผู้เรียน การจัดการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ KWDL เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสาร
ทางคณิตศาสตร์โดยเทคนิค K-W-D-L (Know-Want-Do-Learned) พัฒนาจากแนวคิด KWL ของโอเกิล (Shaw; & ; et al., 
1997) โดยครูสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ เนื่องจากวิธีการสอนแบบ K-W-D-L เป็นเทคนิคที่
ฝึกให้นักเรียน คิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างหลากหลาย อันจะเป็นผลให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง 
ๆ ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้ ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ K (What We Know) นักเรียนรู้ อะไรบ้างในเรื่องที่จะเรียน
หรือสิ่งที่โจทย์บอกให้ทราบมีอะไรบ้าง เป็นขั้นที่นักเรียนต้องอ่านอย่างวิเคราะห์ โดยอาจต้องใช้ความรู้เดิมที่เรียนไปแล้ว W 
(What We Want To Know) นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือสิ่งที่นักเรียนต้องการรู้  และต้องการค้นหาจาก
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อที่จะหาค าตอบ และข้อมูลเหล่านั้น D (What We Do To Find Out) นักเรียนจะต้องท าอะไรบ้าง มีวิธี
ใดบ้าง เพื่อหาค าตอบตามที่โจทย์ต้องการหรือสิ่งที่ตนเองต้องการรู้ โดยด าเนินการแก้ปัญหาตามแผนและขั้นตอนที่วางไว้ ซึ่ง
เป็นขั้นที่นักเรียนลงมือแก้ปัญหา และเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาอย่างกระจ่างชัด L (What We Learned) นักเรียนสรุป
สิ่งที่ได้เรียนรู้โจทย์ต้องการทราบอะไร เป็นขั้นที่นักเรียนต้องตอบค าถามได้ว่าโจทย์ต้องการอะไร ค าตอบที่ได้คืออะไร ได้มา
อย่างไร ถูกต้องหรือไม่ โดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้ได้รวมถึงขั้นการวางแผนการแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ จากข้อมูล
ที่ได้ในขั้นตอนแรกจากการแก้โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่านักเรียนได้ฝึกกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่าง
หลากหลายรู้จักการคิดวิเคราะห์ จะช่วยให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้องหลากหลายวิธีมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค KWDL เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนคิดหาข้อมูลของค าตอบตามที่
ต้องการในแต่ละขั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการอ่านมากขึ้น โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ นักเรียนสามารถใช้กระบวนการ
แก้ปัญหาในการหาค าตอบได้ดียิ่งขึ้น ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา ความสามรถในการสื่อสาร และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้น ส่งที่สนับสนุนแนวคิดนี้คืองานวิจัยของ วีระศักดิ์ (2544) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
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ผลของการใช้เทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าคะแนนเฉลี่ยการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล สูงกว่า นักเรียนที่เรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามปกติอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และนักเรียนพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้เทคนิคการสอน เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล ระดับมาก  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจน าวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เทคนิค KWDL มาแก้ปัญหาดังกล่าว อีก
ทั้งยังเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพของตนเองและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์สงูสุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าวิจัย เรื่องการพัฒนาสมรรถนะการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL 
 
วัตถประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
วิธีการสอนแบบ KWDL สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
     ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโตงน้อย อ าเภอ
สังขะ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 26 คน 
     กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านโตงน้อย อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 2 
ห้องเรียน ที่จัดนักเรียนแบบคละความสามารถทุกห้องเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียน 
เป็นหน่วยในการสุ่ม จากนั้นจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ได้เป็นนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  จ านวน 13 คน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ได้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
1/1 จ านวน 13 คน 
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 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี ้
     ตัวแปรอิสระได้แก่วิธีการจัดการเรียนรู้ 2 วิธีดังนี ้
  1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL 
  2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ 
     ตัวแปรตามได้แก่ 
  1) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
  2) ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ 
 3. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
     เนื้อหาที่ใช้ในการผู้วิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เศษส่วน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
     ผู้วิจัยใช้เวลาในการทดลองในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาในการทดลองทั้งหมด 17 ช่ัวโมง ทั้งนี ้
ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดว้ยวิธีการสอน
แบบ KWDL มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี ้
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
วิธีการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ส าหรับกลุ่ม
ทดลอง และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติส าหรับกลุ่มควบคุม ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ในแผนเหมือนกัน มีเพียง
กิจกรรมการเรียนรู้ขั้นสอนเท่านั้นท่ีมีขันตอนท่ีแตกต่างกัน จ านวน 7 แผน ใช้เวลาในการสอนทั้งหมด 17 ช่ัวโมง ซึ่งครอบคลุม
เนื้อหาสาระการเรียนรู้เรื่องเศษส่วน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบอัตนัยแบบขนาน 3 ฉบับ ฉบับละ 5 ข้อ โดยแต่ละฉบับประกอบด้วยโจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึ กษาปีที่ 1 โดยใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบฉบับละ 60 นาที ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการทดสอบก่อนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังการทดลองผ่าน
ไป 2 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ซึ่งแบบทดสอบผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาความเหมาะสม
ด้านภาษาของข้อค าถาม และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ทดสอบก่อนการทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ฉบับ
ก่อนเรียน กับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพร้อมกัน ใช้เวลาในการทดแบบทดสอบ 60 นาที 

ตัวแปรต้น 
-  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL 
-  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

ตัวแปรตาม 
-  ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 
-  ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
-  ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ 
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2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ส าหรับกลุ่มทดลอง และสอนตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติส าหรับกลุ่มควบคุม จ านวน 7 แผน รวมใช้เวลา 17 ช่ัวโมง 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกแผน แล้ว
ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ฉบับหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพร้อมกัน ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบ 60 นาที 

4. ทดสอบวัดความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ฉบับหลังเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์ กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพร้อมกัน ใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบ 60 นาที 

5. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-Independent Sample Test) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

2. วิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสือ่สารทางคณิตศาสตร์ ของกลุ่มทดลองและกลุม่
ควบคุมเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแต่ละด้าน และพิจารณาในภาพรวม 

3. วิเคราะห์ความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยค านวณหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-Independent Sample Test) 
ที่ระดับนัยส าคัญ .05 

4. วิเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์จากการท าแบบทดสอบ
ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แบบแยกเป็นรายด้าน ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3 ด้าน คือ 
การท าความเข้าใจปัญหา การแสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบ และการสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบ และความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ 2 ด้าน คือ การแปลผลจากปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่ประโยคภาษาหรือประโยคสัญลักษณ์ และการ
แปลงปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่รูปแบบท่ีเข้าใจง่าย 
 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมลูแล้วน าเสนอตามล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี ้
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม ปรากฏดังตารางที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ของคะแนนก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม  

ความสามารถ กลุ่ม n �̅� S.D. t p 

ความสามารถใน
การแก้ปญัหา 

กลุ่มทดลอง 13 12.38 3.23 0.606 0.550 
กลุ่มควบคุม 13 11.54 3.87 

ความสามารถใน
การสื่อสาร 

กลุ่มทดลอง 13 3.08 2.53 -0.277 0.784 
กลุ่มควบคุม 13 3.38 3.10 

 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า 
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ก่อนการทดลองของนักเรียนทั้งสองกลุ่มไม่
แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม 

ความสามารถ กลุ่ม n �̅� S.D. t p 

ความสามารถใน
การแก้ปญัหา 

กลุ่มทดลอง 13 17.62 3.15 3.378 0.002* 
กลุ่มควบคุม 13 12.54 4.41 

ความสามารถใน
การสื่อสาร 

กลุ่มทดลอง 13 15.00 2.61 8.789 0.000* 
กลุ่มควบคุม 13 6.46 2.33 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-Independent Sample 
Test) พบว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ หลังการทดลองสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและพิจารณาในภาพรวม ปรากฏดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยวิเคราะห์แยก

เป็นรายด้านและวิเคราะห์ในภาพรวม 
ความสามารถในการแก้ปัญหา คะแนนเต็ม กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

�̅� S.D. ร้อยละ �̅� S.D. ร้อยละ 
การท าความเข้าใจปัญหา 10 9.08 1.75 90.77 7.31 2.50 73.08 
การแสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบ 5 3.08 0.76 61.54 2.00 1.53 40.00 
การสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบ 10 5.46 1.56 54.62 2.77 2.35 27.69 

รวม 25 17.62 3.15 70.46 15.00 2.61 60.00 
ความสามารถในการสื่อสาร  
การแปลผลจากปัญหาหรือสถานการณ์
ไปสู่ประโยคภาษาหรือประโยค
สัญลักษณ์   

10 6.46 1.45 64.62 6.15 2.64 61.54 

การแปลงปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่
รูปแบบที่เข้าใจง่าย  
 

15 8.54 1.39 56.92 0.00 0.00 0.00 

รวม 25 12.08 4.77 48.31 6.15 2.64 24.62 

 จากตารางที่ 3 พบว่า คะแนนทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
คือ ด้านการท าความเข้าใจปัญหา กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.08 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.31 ด้านการแสดงวิธีท า
เพื่อหาค าตอบ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 ด้านการสรุปค าตอบและตรวจสอบ
ค าตอบ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.46 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77 และความสามารถในการสื่อสาร เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านคือ ด้านการแปลผลจากปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่ประโยคภาษาหรือประโยคสัญลักษณ์  กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 6.46 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.14 ด้านการแปลงปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่รูปแบบที่เข้าใจง่าย กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.54 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00 จากค่าเฉลี่ยของคะแนนข้างต้น แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลุ่มทดลองมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละด้านทุกด้าน
และในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
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 ความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารในการพัฒนาในรายด้าน โดยวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเป็นดังนี้ 
 การท าความเข้าใจปัญหา 
 เมื่อพิจารณาด้านการท าความเข้าใจปัญหา พบว่า กลุ่มทดลองมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม โดยมีนักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 และกลุ่มควบคุมจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 
ที่สามารถระบุสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบและสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ได้ถูกต้อง และมีนักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.02 และกลุ่มควบคุมจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 ที่ยังไม่สามารถระบุสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการ
ทราบได้ หรือเขียนข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบุได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ด้านการท าความเขา้ใจปัญหา 
 การแสดงวิธีท าเพ่ือหาค าตอบ 
 เมื่อพิจารณาด้านการแสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบ พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาสูงกว่า
กลุ่มควบคุมโดยมีนักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 และกลุ่มควบคุมจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.77 ที่สามารถแสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบได้ถูกต้องมีการน าความรู้ หลักการและวิธีการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ช่วยในการแก้
โจทย์ปัญหาได้ ท าให้แสดงวิธีหาค าตอบได้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีนักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 
และกลุ่มควบคุมจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 ที่ยังไม่สามารถแสดงวิธีเพื่อหาค าตอบไดห้รือแสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบได้
เพียงบางส่วน เนื่องจากไม่สามารถสร้างสมการที่ถูกต้อง จึงส่งผลให้หาค าตอบได้ไม่ถูกต้อง หรือเกิดปัญหาผิดพลาดตั้งแต่
เริ่มต้นท าให้แก้ปัญหาในข้ันอ่ืน ๆ ผิดพลาดไป ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ด้านการแสดงวิธีท าเพื่อหาค าตอบ 
 การสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบ 

 เมื่อพิจารณาด้านการสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบ พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมโดยมีนักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 และกลุ่มควบคุมจ านวน  
1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 ที่สามารถสรุปค าตอบได้ถูกต้องชัดเจนและแสดงวิธีท าเพื่อตรวจสอบค าตอบได้ถูกต้อง  
และมีนักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 และกลุ่มควบคุม จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 ที่ยังไม่
สามารถสรุปค าตอบได้ สรุปได้ไม่ครบถ้วนหรือได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ด้านการสรุปค าตอบและตรวจสอบค าตอบ 
 การแปลผลจากปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่ประโยคภาษาหรือประโยคสัญลักษณ์   
 เมื่อพิจารณาด้านการแปลผลจากปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่ประโยคภาษาหรือประโยคสัญลักษณ์ พบว่ากลุ่ม
ทดลองมีคะแนนความสามารถด้านการสื่อสารทางคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมโดยมีนักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 12 คน  
คิดเป็นร้อยละ 92.31 และกลุ่มควบคุมจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ที่สามารถแปลผลจากปัญหาหรือสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ไปสู่ประโยคภาษาหรือประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้อง และมีนักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 
และกลุ่มควบคุมจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 ที่ยังไม่สามารถแปลผลจากปัญหาหรือสถานการณไ์ปสูป่ระโยคภาษาหรอื
ประโยคสัญลักษณ์ได้ ดังภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการเปรียบเทียบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการแปลผลจากปญัหา 
หรือสถานการณไ์ปสู่ประโยคภาษาหรือประโยคสัญลักษณ์ 

 การแปลงปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่รูปแบบท่ีเข้าใจง่าย 
 เมื่อพิจารณาด้านการแปลงปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่รูปแบบท่ีเข้าใจง่าย พบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนความสามารถ
ด้านการสื่อสารทางคณิตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมโดยมีเพียงนักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 ที่
สามารถแปลงปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่รูปแบบท่ีเข้าใจง่าย สามารถน าเสนอแนวคิดในการสื่อสารแปลงรูปแบบโจทย์ปัญหา
ให้เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายได้อย่างถูกต้อง และมีนักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 และกลุ่มควบคุม
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ไม่สามารถแปลงปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่รูปแบบท่ีเข้าใจง่ายได้ เช่น ไม่สามารถเขียน
ภาพจากโจทย์ปัญหาได้ หรือเขียนแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ดังภาพที่ 6 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการเปรยีบเทยีบความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้านการแปลงปัญหาหรือสถานการณ์ไปสู่รปูแบบทีเ่ข้าใจง่าย 
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 3. ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ปรากฏดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองและหลังการทดลองผ่านไป 2 สัปดาห์ ของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม 
ความสามารถ กลุ่ม การทดสอบ n �̅�  S.D. t p 

ความสามารถใน
การแก้ปญัหา 

กลุ่มทดลอง 
หลังการทดลอง 13 17.62 3.15 

1.109 0.297 หลังการทดลองผ่านไป 2 
สัปดาห ์

13 16.23 3.219 

กลุ่มควบคุม 
หลังการทดลอง 13 12.54 4.409 

-0.306 0.762 หลังการทดลองผ่านไป 2 
สัปดาห ์

13 13.08 4.555 

ความสามารถใน
การสื่อสาร 

กลุ่มทดลอง 
หลังการทดลอง 13 15 2.614 

0.196 0.846 หลังการทดลองผ่านไป 2 
สัปดาห ์

13 14.77 3.345 

กลุ่มควบคุม 
หลังการทดลอง 13 6.46 2.332 

0.483 0.634 หลังการทดลองผ่านไป 2 
สัปดาห ์

13 5.85 3.955 

 จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนการทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์หลังการทดลองและหลังการทดลองผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  แสดงให้เห็นว่า นักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์หลังการทดลอง
และหลังการทดลองผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ไม่แตกต่างกัน 
ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม

ควบคุม 
 N �̅� S.D. t p 
กลุ่มทดลอง 13 25.15 5.367 2.352 0.028* 
กลุ่มควบคุม 13 18.92 7.900 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่ 5 พบว่า คะแนนทดสอบวัดความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการทดลองผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ 
ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.15 และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.92 เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที  
(t-Independent Sample Test) พบว่า กลุ่มทดลองมีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์สงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอน
แบบ KWDL อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL เป็นกระบวนการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ค าถามได้ดียิ่งขึ้น ที่จะช่วยให้
ง่ายขึ้นในการหาค าตอบ ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2554: 150) เมื่อน าการเรียนรู้รูปแบบ KWDL มาประยุกต์ใช้ใน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีขั้นตอนในการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น K สิ่งที่โจทย์
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ก าหนดให้ เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ก าหนดให้ 2) ขั้น W สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ
และวางแผนการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่นักเรียนต้องวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบและน าข้อมูลจากสิ่งที่
โจทย์ก าหนดมาให้ และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบมาใช้ พร้อมทั้งเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการวางแผนการแก้ปัญหา 3) ขั้น D 
ด าเนินการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนที่นักเรียนแสดงวิธีการหาค าตอบของปัญหาเพื่อให้ได้ค าตอบในขั้นตอนนี้นักเรียนลงมือ
แก้ปัญหาที่ได้วางแผนด้วยวิธีการเขียนประโยคสัญลักษณ์ เพื่อให้เห็นแนวทางว่าจะเริ่มต้นในการแก้ปัญหาโดยการคิดค านวณ
จ านวนใดก่อน จากนั้นจึงลงมือแก้ปัญหาเพื่อหาค าตอบทีละขั้นตอน 4) ขั้น L เสนอผลการแก้ปัญหา เป็นการศึกษา
ความสามารถในการสรุปผลของการแก้ปัญหาและความรู้ที่ได้รับ 
 ดังจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
กระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ข้อมูลจากปัญหา ซึ่งกระบวนการสอนนั้นช่วย
กระตุ้นให้นักเรียนฝึกแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอน ท าให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามล าดับขั้นตอนตาม
วัตถุประสงค์ที่โจทย์ต้องการให้หาค าตอบ (ทัศนชัย, 2553) เช่นเดียวกับ เสาวนีย์ (2553) ที่ได้กล่าวถึงเทคนิค KWDL ว่าเป็น
เทคนิคที่ท าให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ละเอียดถี่ถ้วน ท าให้นักเรียนเข้าใจโจทย์ปัญหาได้อย่ าง
ชัดเจน สอดคล้องกับ กาญจนา (2554) ที่ท าการวิจัยโดยใช้เทคนิค KWDL ในการจัดการเรียนการสอบเปรียบเทียบกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบปกติ เรื่อง การหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL มีประสิทธิภาพสูงกว่า การจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL มีความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการจัดการเรียนด้วยเทคนิค KWDL ในการแก้ปัญหาแต่ละครั้ง นักเรียนจะต้องเขียนขั้นตอนการท างานทั้ง 4 ขั้น  
ลงไปในแผนผัง KWDL โดยขั้น K และ W นักเรียนจะต้องเขียนที่สิ่งที่โจทย์ก าหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการออกมาในรูปของ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ จะตรงกับความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ในด้านภาษาคณิตศาสตร์ คือ การใช้ภาษา 
ค าศัพท์ สัญลักษณ์ (เครื่องหมาย) ทางคณิตศาสตร์แทนข้อความได้ถูกต้อง ซึ่งในขั้นนี้จะวัดความสามรถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ด้ายความชัดเจนในการน าเสนอคือสามารถเขียนอธิบายสรุปกระบวนการคิดเป็นล าดับขั้นตอนได้สมบูรณ์ จะเห็น
ว่าเทคนิค KWDL จะช่วยให้นกัเรียนสื่อสารสิ่งที่นักเรียนคิดออกมาให้อยู่ในรูปของตัวหนังสือได้อย่างละเอียดยิ่งข้ึน 
 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL มีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์  
สูงกว่านักเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ เมื่อเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มทดลองมี
นักเรียนจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 กลุ่มควบคุมมีจ านวนนักเรียน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 76.92 ที่มีผลต่างของ
คะแนนหลังการทดลองผ่านไป 2 สัปดาห์ สูงกว่าหลังการทดลอง ผลต่างของคะแนนหลังการทดลองผ่านไป 2 สัปดาห์ เท่ากับ
หลังการทดลอง และผลต่างของคะแนนหลังการทดลองผ่านไป 2 สัปดาห์ ลดลงไม่เกิน 10% ของคะแนนหลังการทดลอง และ
เมื่อเทียบความสามารถในการสือ่สารทางคณิตศาสตร์ กลุ่มทดลองมีนักเรียนจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31 กลุ่มควบคมุ
มีจ านวนนักเรียน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 ที่มีผลต่างของคะแนนหลังการทดลองผ่านไป 2 สัปดาห์ สูงกว่าหลังการ
ทดลอง ผลต่างของคะแนนหลังการทดลองผ่านไป 2 สัปดาห์ เท่ากับหลังการทดลอง และผลต่างของคะแนนหลังการทดลอง
ผ่านไป 2 สัปดาห์ ลดลงไม่เกิน 10% ของคะแนนหลังการทดลอง ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
ทั้งสองกลุ่มต่างมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามล าดับเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอนตามความยากง่ายโดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่
คล้ายคลึงกันคือ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป แต่จะมีความแตกต่างกันในข้ันสอน ซึ่งจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWDL เน้นให้นักเรียนได้ลงมือด้วยตนเอง มีการฝึกท าแบบฝึกทักษะทบทวนความเข้าใจ เรียนรู้ร่วมกันจาก
กระบวนการกลุ่ม และมีการร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เรียนทุกครั้ง จึงท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ จดจ าและเกิดความเข้าใจซึ่ง
ความเข้าใจท่ีเกิดจากการฝึกฝนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนและท าให้เกิดการจดจ าได้นาน  
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สรุปผลการศึกษา 
 จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการสอน
แบบ KWDL สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL มีความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ KWDL มีความคงทนในการเรียนคณิตศาสตร์  
สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วงแรกนักเรียนยังท าการบันทึกในแผนผัง KWDL ได้ไม่ครบถ้วน ดังนั้น ครูจึงควรให้
ความส าคัญกับการตรวจแบบฝึกหัด การบ้านและใบงานของนักเรียนพร้อมทั้งให้ผลสะท้อนกลับ มีการเสริมแรงในทางบวก 
เพื่อให้นักเรียนทราบข้อบกพร่องและมีก าลังใจในการแก้ไขและพัฒนาตนเองต่อไป 
 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL อาจจะใช้เวลามากกว่าปกติเนื่องจากผู้เรียนต้องเขียนขั้นตอนใน
การแก้ปัญหาอย่างละเอียด ครูจะต้องให้เวลานักเรียนอย่างเพียงพอ ดังนั้นครูจะต้องมีการวางแผนในการจัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาที่มี 
 3. ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และเปิดใจให้กว้างยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของ
นักเรียนแต่ละคน พร้อมทั้งให้ก าลังใจ ช่ืนชม และเสริมแรงให้กับนักเรียน เพื่อส่งเสริมบรรยากาศในห้องเรียน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ที่มีต่อสมรรถนะด้านอื่น ๆ เช่น ความสามารถ
ในการคิด ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นต้น 
 2.  ควรมีการศึกษากับเนื้อหาในเรื่องอื่น ๆ ว่ามีความเหมาะสมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ได้กับ
เนื้อหาในเรื่องใดบ้าง 
 3.  ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL โดยใช้บูรณาการกับเทคนิคการสอนวิธีอื่น ๆ 
เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้โดยใช้เกม การใช้ผังกราฟิก เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการก าหนดตนเองของนักศึกษาปริญญาตรีก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ประจ าปี 2564 ที่ก าลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและก าลังท าวิจัยในช้ันเรียน จ านวน 8 คน ที่มี
คะแนนการก าหนดตนเองต่ ากว่าเกณฑ์และสมัครใจเข้ารับการปรึกษาครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1) แบบสอบถามการก าหนดตนเองของ เดซี่และไรอัน (Deci and Ryan, 2000) ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้ดัดแปลงใด ๆ ทั้งสิ้นจาก
แบบสอบถามต้นฉบับ และ 2) โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุม่ทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมที่มีผลต่อการก าหนดตนเอง มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะได้แก่ ระยะที่ 1 เพื่อให้
ประชากรทั้งหมด 99 คน ท าแบบทดสอบการก าหนดตนเอง เพื่อคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามที่ผู้วิจัยก าหนดและที่มีความสมัคร
ใจในการทดลอง ระยะที่ 2 ด าเนินการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมที่มีผลต่อการก าหนดตนเองของ
นักศึกษาปริญญาตรี ประกอบด้วยการให้ค าปรึกษากลุ่มจ านวนทั้งหมด 12 ครั้ง ครั้งละ 60 – 90 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง และ
ระยะที่ 3 เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดลองหลังเรียน เพื่อน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติการวิจัยและอภิปรายผล 
ในการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ The Wilcoxon Signed Ranks Test ในการเปรียบเทียบการก าหนดตนเอง
ของนักศึกษาปริญญาตรีก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 

ผลการวิจัย พบว่า ก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.13 และหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.13 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาปริญญาตรีมีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 
ค าส าคัญ  : การก าหนดตนเอง  การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม  ทฤษฎอีัตถิภาวะนิยม 
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Abstract 
 This research aims to compare the self-determination of undergraduate students before and after 

using the group counseling program.  The sample group used was a bachelor's degree student.  Faculty of 
Education National Sports University Chumphon Campus for the year 2021 who are teaching in educational 
institutions and doing classroom research.  A total of 8 students with lower self-determination scores and 
voluntarily received this consultation.  The research instruments consisted of 1)  Daisy and Ryan Self-
Determination Questionnaire (Deci and Ryan, 2000) , which the researchers did not modify in any way from 
the original questionnaire, and 2)  the Existence Theory Group Counseling Program.  Popularity that affects 
self-determination It has a consistency index between 0.67-1.00 Collect research data This can be divided 
into three phases:  Phase 1, for a total of 99 people to take a self-determination test.  To select a sample 
group as determined by the researcher and who are willing to participate in the experiment.  Phase 2 is to 
use the Existence Theory Group Counseling Program that affects the self-determination of undergraduate 
students.  Consisted of group counseling totaling 12 times, 60-90 minutes each time, 3 times a week, and 
phase 3 for the sample group to do a post-study experiment. To apply the results to statistical analysis of 
research and to discuss the results of research the statistics used in the data analysis were The Wilcoxon 
Signed Ranks Test to compare the self-determination of undergraduate students before and after using the 
group counseling program. minutes, 3 times a week and phase 3 for the sample group to do the experiment 
after school to apply the results to statistical analysis of research and to discuss the results of research The 
statistics used in the data analysis were The Wilcoxon Signed Ranks Test to compare the self-determination 
of undergraduate students before and after using the group counseling program.  minutes, 3 times a week 
and phase 3 for the sample group to do the experiment after school to apply the results to statistical 
analysis of research and to discuss the results of research The statistics used in the data analysis were The 
Wilcoxon Signed Ranks Test to compare the self-determination of undergraduate students before and after 
using the group counseling program. 
 The results showed that before the experiment, the mean of the sample was 16. 13 and after the 
experiment the mean of the sample was 46.13. It can be concluded that Undergraduates had higher scores 
after the trial than before. statistically significant at .05 

   
Keywords  :  Self-determination, Group Counseling, Existential Theory 
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บทน า 
 กระแสทางการศึกษา และการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเกิดผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
เป็นพลวัต และข้ามวัฒนธรรมการก้าวเข้าสู่โลกของสังคมดิจิทัลและสังคมการด ารงชีวิตท าให้ในปัจจุบันการพัฒนาการศึกษา จึงต้องให้
ความส าคัญในการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี มีทักษะทาง
สมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะทีด่ี 
มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่ 
รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชน
ที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ประกอบกับใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกีฬามุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีในลักษณะของ 1) การส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในการดูแลสุขภาพ 2) พัฒนารูปแบบการออกก า ลังกายและ
โภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละวัย สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมและการรณรงค์ให้มีการตลาดเชิงกิจกรรมที่เอื้ อต่อการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายและสุขภาพแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 3) การสร้างกลไกในการจัดท านโยบายสาธารณะที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อ
สุขภาพ 4) การพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาอย่างครบวงจร ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจ และยุทธศาสตร์ มหาวิทาลัยการกีฬา
แห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนาชาติ โดยใช้ศาสตร์ด้านพลศึกษา และกีฬาในการจัดการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม การ
บริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน และกีฬาไทย (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต
ชุมพร, 2563)  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพรมีภาระหน้าที่ผลิตบัณฑิตไปเป็นครูและปฏิบัติหน้าที่
ทางการศึกษาตามหน่วยงานต่างๆ จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ทัน
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และ4 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะ
ศตวรรษที่ 21 มีความสามารถคิดวิเคราะห์มีความฉลาดดิจิทัล สามารถแสวงหาความรู้ พัฒนาความรู้ งานวิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียน (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร , 2563) จากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า นักศึกษามีปัญหาในเรื่องการการท าวิจัยในช้ันเรียน เนื่องด้วยสาเหตุเพราะ ไม่มีแรงจูงใจในการท าวิจัย  
ไม่สามารถจัดการเวลาได้ อีกทั้งได้รับมอบหมายงานจากครูผู้เลี้ยงภาคสนามมากจนเกินความสามารถของตนเอง ซึ่งส่งผลให้นักศึกษา
ไม่สามารถก าหนดทิศทางของตนเองในการท างานได้ อีกทั้งขาดพลังและแรงจูงใจที่จะท างานวิจัยในช้ันเรียนต่อไป 
 การก าหนดตนเอง (Self Determination) เป็นก าหนดเป้าหมายของชีวิตของตนเองโดยมีแรงจูงใจเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิด
พลังที่จะพัฒนาตนเอง ไปในทิศทางที่ตนเองก าหนด ซึ่งอาศัยประสบการณ์ การเรียนรู้ ความสนใจ หรือความพึงพอใจเพื่อให้เกิดการ
กระท าสิ่งนั้นและน าไปสู่ผลลัพธ์บางอย่าง (Chao, 2021) ประกอบกับแรงจูงใจ และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ส่งอิทธิพลต่อทัศนคติ 
และพฤติกรรมเพื่อเพิ่มการปฏิบัติ และการเพิ่มขึ้นของกระบวนการทางจิตวิทยา โดยให้ความหมายของปัจจัยที่ท า ให้เกิดแรงจูงใจ
ภายใน และความหลากหลายของปัจจัยที่มาจากแรงจูงใจภายนอก โดยอธิบายถึงบทบาทของแรงจูงใจภายใน และลักษณะ ของ
แรงจูงใจภายนอก ที่มีต่อการพัฒนาความคิด ทัศนคติและสังคม รวมไปถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรม  
ในบางครั้งอาจมีการน าเสนอถึงปัจจัยจากการเอื้อหรือการได้รับการอ านวยความสะดวกทางสังคมหรือวัฒนธรรม และภายใต้ความรู้สึก
ของบุคคลต่อความตั้งใจ และเริ่มต้นไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี และคุณภาพหรือปริมาณที่แสดงออกของพฤติกรรม รวมทั้งความสามารถ
เกิดจากภายใต้เง่ือนไขที่ได้รับการสนับสนุนประสบการณ์ของบุคคลในการมีอิสระ การมีความสามารถ และการมีปฏิสัมพันธ์ไปสู่การ
เพิ่มขึ้นความตั้งใจ ลักษณะของแรงจูงใจ การคงอยู่ และการเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติกิจกรรม ที่รวมไปถึงความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรม ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ 4 ด้านดังนี้ 1) แรงจูงใจ 2) รูปแบบการก ากับตนเอง 3) แหล่งของแรงจูงใจ และ 4) แรงจูงใจในการ
ก ากับตนเอง (Ryan & Deci, 2000) อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนามนุษย์ ให้มีความรับผิดชอบในการเลือกเป้าหมายชีวิตของตนเอง 
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบุคคลนั้น ซึ่งจะมีความรับผิดชอบสูง และรู้จักเรื่องใช่สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองโดยใช้ประสบการณ์ส่วนตัวเป็น
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ตัวก าหนด เพื่อให้บุคคลนั้นสามารถแสดงศักยภาพของตนเองตามความสามารถและเลือกปฏิ บัติตนเอง ตามทิศทางที่ตนเอง
ตั้งเป้าหมายไว้  
 การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม (Group Counseling) คือ รูปแบบหนึ่งของการให้ค าปรึกษากับกลุ่มเล็กๆ เพื่อที่จะน าเรื่องราว
ปัญหามาพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน อีกทั้งช่วยค้นหาสาเหตุของสมาชิกระหว่างกันในกลุ่ม โดยที่ผู้เข้าร่วมจะได้เข้าไป
ส ารวจความคิด พฤติกรรม ที่มาที่ไปของสาเหตุปัญหา เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนซึ่งกันและกัน  และกระบวนการให้ค าปรึกษา 3 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเริ่มต้น ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการด าเนินการ และขั้นตอนที่ 3 ขั้นยุติการให้ค าปรึกษา ดังนั้นการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่มเป็นเครื่องมือที่สามารถจะพัฒนาให้บุคคลนั้นน าไปสู่การพัฒนาตนเองได้ (กาญจนา, 2549) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
นฤมลและวรากร, (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมต่อการก าหนดตนเองของ
นักศึกษาปริญญาโท ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ พบว่า กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการก าหนดตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการ
ทดลอง และระยะการติดตามผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการก าหนดตนเองในระยะหลังการ
ทดลอง และระยะติดตามผลสงูกว่าระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถสรุปได้ว่า การให้ค าปรึกษาแบบ
กลุ่มตามทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมสามารถพัฒนาให้บุคคลนั้นมีการก าหนดตนเองได้ เพื่อน าบุคคลนั้นไปสู่จุดมุ่งหมายที่ตนเอง 
ตั้งเป้าหมายไว ้
 ทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม เป็นแนวคิดอัตถิภาวะนิยมไม่เน้นการแก้ปัญหาในการด ารงชีวิต ไม่เน้นการรักษาแบบการรักษาคนไข้ 
แต่มองว่าคนเราเบื่อชีวิต หรือขัดข้องในการด าเนินชีวิต ผู้รับการบ าบัดต้องการความช่วยเหลือในการส ารวจและค้นหาเพื่อการตัดสนิใจ
ทางเลือกที่จะก้าวเดินต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวคิดปรัชญาอัตถิภาวะนิยมนั้น พัฒนาขึ้นมาจากความพยายามที่จะช่วยเหลือบุคคลที่
ประสบปัญหาในการด ารงชีวิตที่มีความรู้สึกโดดเดี่ยว แปลกแยก หรือไม่มีจุดหมายในชีวิต ด้วยการมุ่งเน้นที่จะท าความเข้าใจจาก
ประสบการณ์ในการด ารงชีวิตมากกว่าการหาวิธีการบ าบัด และเมื่อน าแนวคิดปรัชญาอัตถิภาวะนิยมมาปรับใช้กับบริบทของนักศึกษา
จึงสามารถช่วยเหลือนักศึกษา ที่อาจจะยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนในการก าหนดตนเอง ซึ่งมีวิธีการให้ค าปรึกษา ดังนี้ 1) ใช้วิธีเผชิญ
ปัญหาให้ผู้รับบริการเผชิญกับความจริง และกล้ายอมรับความจริง 2) ใช้วิธีการอธิบายสิ่งต่างๆให้ผู้รับบริการฟัง และใช้วิธีชักชวน จูงใจ
ให้เข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขา 3) ใช้วิธีการให้เขาเรียนรู้เลือกตัดสินใจได้ตนเองอย่างถูกต้อง และมีความรับผิดชอบในตนเอง 
4) การใช้วิธีให้ความสนใจต่อสิ่งที่ควรเป็น พยายามอธิบายหาเหตุผลให้ผู้รับบริการเข้าใจในปัญหาของตนเอง และสนับสนุนให้ก าลังใจ
เขา เพื่อให้เค้าสามารถเปลี่ยนเจตคติที่ดี และสามารถใช้ชีวิตในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข  และ 5) ใช้วิธีการหันเหความสนใจของ
ผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้มองย้อนดูกับไปในเหตุการณ์ที่ตนเองเกิดความเสียใจหรือไม่สบายใจ แล้วเปลี่ยนมุมมองความคิดของ
ผู้รับบริการอย่างเป็นเหตุและเป็นผล เพื่อน าไปสู่การขจัดปัญหาและปรับตัวเองเข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ได้อย่างมีความสุข 

 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น และทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้วิจัยน าแนวคิดและทฤษฎีการก าหนด
ตนเองของ (Ryan & Deci, 2000) ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) แรงจูงใจ 2) รูปแบบการก ากับตนเอง 3)  แหล่งของแรงจูงใจ และ  
4) แรงจูงใจในการก ากับตนเอง เพื่อท าการศึกษาวิจัยในเรื่อง การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมต่อการก าหนด
ตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี ระหว่างการท าวิจัยในช้ันเรียน โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบการก าหนดตนเองของนักศึกษา
ปริญญาตรีก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้จะแนวทางให้กับผู้ที่มีความสนใจจะศึกษา
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดตนเองของนักศึกษานักศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักวิจัย อาจารย์ ครูผู้สอน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจท่ีจะพัฒนาในเป้าหมายกลุ่มอื่นๆต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อการเปรียบเทียบการก าหนดตนเองของนักศึกษาปริญญาตรีก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม 
 
 
 



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 15 | ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

46 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวจิัย ดังนี้ 
 1. ประชากร คือ เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 ประจ าปี 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
วิทยาเขตชุมพร ที่ก าลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและก าลังท าวิจัยในช้ันเรียน มีจ านวน 99 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 ประจ าปี 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตชุมพร ที่ก าลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาและก าลังท าวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งผู้วิจัยน าแบบสอบถามการก าหนดตนเองไปให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าร่วมสมัครใจในการทดลองครั้งนี้ หลังจากนั้น เลือกนักศึกษาที่มีคะแนนต่ าสุด จ านวน 8 คน  
ที่สมัครใจเข้ารับการปรึกษาครั้งนี้ 
 3. ตัวแปรของการวิจัย ประกอบดว้ย  

3.1 ตัวแปรต้น 
3.1.1 วิธีการ  

3.1.1.1 การได้รับการปรึกษาแบบกลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม   
3.1.2 ระยะเวลาการทดลอง  

3.1.2.1 ก่อนการทดลอง  
3.1.2.2 หลังการทดลอง  

3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การก าหนดตนเอง มีองค์ประกอบดังนี้ แรงจูงใจ รูปแบบการก ากับตนเอง แหล่งของ
แรงจูงใจ และแรงจูงใจในการก ากับตนเอง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมต่อการก าหนด
ตนเองของนักศึกษาปริญญาตรี ระหว่างการท าวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
         ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยเเบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ  

1.1 แบบสอบถามการก าหนดตนเองของเดซี่ และไรอัน (Deci and Ryan,2000 อ้างถึงในนฤมลและวรากร, 
2557) แบบสอบถามมีทั้งหมด 10 ข้อ ในแต่ละข้อมีให้เลือกตอบตามความรู้สึก 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับที่ 5 ซึ่งผู้วิจัย
ไม่ได้ดัดแปลงแบบสอบสอบการก าหนดตนเองใดๆทั้งสิ้นจากต้นฉบับดังกล่าว 

1.2 โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมที่มีผลต่อการก าหนดตนเอง ประกอบด้วยการให้
ค าปรึกษากลุ่มจ านวนทั้งหมด 12 ครั้ง ครั้งละ 60 – 90 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง จากนั้นตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมให้
ค าปรึกษากลุ่ม โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 

1. วิธีการ  
     1. การได้รับการปรึกษา1 แบบกลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม 
2.ระยะเวลาการทดลอง  
     2. 1 ก่อนการทดลอง  
     2. 2 หลังการทดลอง  

การก าหนดตนเอง  
มีองค์ประกอบดังน้ี 
- แรงจูงใจ  
- รูปแบบการก ากับตนเอง  
- แหล่งของแรงจูงใจ  
- แรงจูงใจในการก ากับตนเอง 
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ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.67-1.00 และน าโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมที่มีผลต่อการก าหนดตนเองไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างจ านวน 8 คน โดยให้การปรึกษากลุ่ม 
จ านวน 3 ครั้ง และปรับปรุงแก้ให้ให้มีคุณภาพก่อนน าไปใช้จริง โดยเริ่มการด าเนินการทดลองใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษา
กลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมที่มีผลต่อการก าหนดตนเอง เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2564 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมลูการวจิัย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี ้

2.1 ระยะที่ 1 ด าเนินการให้นักศึกษาปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 4 คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 99 คน ใหท้ าแบบทดสอบ
การก าหนดตนเอง และน าคะแนนที่ได้มาเรียนจากคะแนนต่ าสุดไปถึงคะแนนมากที่สุด โดยคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนต่ าจ านวน 8 
คน เพื่อเข้ารับการทดลองที่มีความสมัครใจ จากนั้นนัดวัน เวลา และสถานท่ีกับนักศึกษาในการทดลอง  

2.2 ระยะที่ 2 ด าเนินการตามโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม ประกอบด้วยการให้
ค าปรึกษากลุ่มจ านวนทั้งหมด 12 ครั้ง ครั้งละ 60 – 90 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง สถานท่ีในการให้ค าปรึกษา คือ ห้องเรียน 121 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ในการวิจัยครั้งนี้ 

2.3 ระยะที่ 3 หลังการทดลองสิ้นสุดกระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มแนวทฤษฎีอัตถิ ภาวะนิยมแล้ว 
ด าเนินการให้กลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบการทดสอบหลังการปรึกษาแบบกลุ่ม เพื่อเป็นการทดสอบหลังการทดลอง 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์เปรียบเทียบการก าหนดตนเองของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มโดยใช้
สถิติของThe Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยของสรุปผลการวิจัยตามวัตถปุระสงค์ของการวิจยั ดังน้ี  
     ผลการเปรียบเทียบการก าหนดตนเองของนักศึกษาปริญญาตรีก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้ค าปรึกษา
แบบกลุ่ม สามารถสรุปผลการวิจัยดังตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการให้ค าปรึกษาก่อนการทดลองและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติของ  The 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
กลุ่มตัวอย่าง N Mean Mean Rank Sum of 

Ranks 
Z P-value 

ก่อนการทดลอง 8 16.13 4.50 36.00 -2.53 .01 
หลังการทดลอง 8 46.13   .00    .00 

P< .05 
จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.13 และหลังการทดลองของกลุ่ม

ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.13 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาปริญญาตรีมีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อการเปรียบเทียบการก าหนดตนเองของนักศึกษาปริญญาตรีก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการทดลองของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.13 และหลังการ



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 15 | ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

48 
 

ทดลองของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 46.13 ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาปริญญาตรีมีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 อาจเป็นเพราะว่า ผู้วิจัยเป็นผู้น ากลุ่มและเคยมีประสบการณ์ในการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่ม จึงท าให้กระบวนการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มเป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการ เทคนิค แล ะการวัดผล
ด าเนินการไปอย่างราบรื่น อีกทั้งบรรยากาศในกลุ่มเต็มไปด้วยความอบอุ่น ไว้ใจซึ่งกันและกัน และได้ตกลงกันก่อนเริ่มกลุ่มว่า
จะเก็บเรื่องราวทุกอย่างเป็นความลับร่วมกันภายในกลุ่ม อาจเป็นเพราะว่าแรงจูงใจ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ท าให้สมาชิกในกลุ่มได้
ทราบแนวทางในการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเอง จึงท าให้สามารถพัฒนาการก าหนดตนเองได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
(ลักขณ, 2557) การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่ม เป็นกระบวนการที่พัฒนาให้บุคคลที่ประสบปัญหาสามารถปรับปรุงตัวเอง โดยหา
ปรึกษาหารือแบบกลุ่มที่มีผู้น ากลุ่มที่มีประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษา และสามารถให้บุคคลนั้นปรับปรุงพฤติกรรมของ
ตนเองไปในทิศทางที่ดีขึ้น อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบการก ากับตนเองของสมาชิกภายในกลุ่มได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ออกแบบการก ากับตนเองแต่ละบุคคล พร้อมแชร์ประสบการณ์ในการท าวิจัย ปัญหาที่ได้พบเจอและอุปสรรคต่าง  ๆ ที่ได้พบ
เจอในระหว่างการฝึกภาคสนาม จึงอาจท าให้สมาชิกได้วางแผนการก าหนดตนเองอย่างชัดเจนและทราบถึงแนวคิดและทัศนคติ
ของเพื่อนสมาชิก จึงอาจท าให้มีผลคะแนนการก าหนดตนเองที่ดีขึ้น อาจเป็นเพราะว่า แหล่งของแรงจูงใจและแรงจูงใจในการ
ก ากับตนเองของสมาชิกในกลุ่มได้ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน เพื่อจะให้ทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้และมีความสุขในการท า
วิจัยในช้ันเรียนให้มีประสิทธิภาพ จึงท าให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม อีกทั้งทฤษฎีอัตถิภาวะนิยม อาจสามารถ
พัฒนานักศึกษาให้มีการก าหนดตนเองได้เนื่องจาก มีรูปแบบขั้นตอนการให้ค าปรึกษาอย่างชัดเจน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
1) ขั้นเริ่มต้น เป็นขั้นตอนของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกและผู้ให้ค าปรึกษา เพื่อให้แต่ละบุคคลเกิดความผ่อน
คลาย ได้รับการตอนรับอย่างดี และกล้าที่จะเปิดเผยประสบการณ์ของตนเองออกมา 2) ขั้นด าเนินการ ขั้นนี้เป็นการใช้เทคนิค
การให้ค าปรึกษาเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกภายในกลุ่มให้รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น และไว้วางใจซึ่งกันและกัน และ
ขั้นที่ 3 ขั้นยุติการปรึกษา เป็นการสรุปผลการให้ค าปรึกษาของสมาชิกแต่ละบุคคล เพื่อน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติและเกิดผล
ในทางที่ดีขึ้นในการก าหนดตนเอง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (นฤมล และวรากร, 2557) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ผลการให้
ค าปรึกษาแบบกลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมต่อการก าหนดตนเองของนักศึกษาปริญญาโท ระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ พบว่า  
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการก าหนดตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะหลังการทดลอง และระยะการติดตามผล อย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยการก าหนดตนเองในระยะหลังการทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่า
ระยะก่อนการทดลองอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถสรุปได้ว่า โปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มทฤษฎี 
อัตถิภาวะนิยมสามารถพัฒนาให้นักศึกษามีการพัฒนาการก าหนดตนเองได้ดีขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1.1 ควรมีการศึกษาปรึกษาแบบรายบุคคลกับการก าหนดตนเองของนักศึกษา เพื่อให้บรรลุในการก าหนดตนเอง 
และสามารถปรับตัวเข้ากับการท างานและการท าวิจัยในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 ควรใช้เครื่องมือในการศึกษาการก าหนดตนเอง ร่วมกับการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจะช่วยให้วัดการก าหนด
ตนเองได้ตรง และครอบคลุมมากข้ึน  
 2. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
      ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคลากรทางศึกษาต้องดูแลนักศึกษาในระดับต่างๆน าโปรแกรม  
การให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมต่อการก าหนดตนเอง น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา  
ด้านงานแนะแนว หรือด้านกิจการนักศึกษา เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของรูปแบบและลวดลายฮาวเทียนสองฝั่งโขงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 
ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของรูปแบบและลวดลายฮาวเทียนสองฝั่งโขง 2) ศึกษาพัฒนาการของรูปแบบ
และลวดลายฮาวเทียนสองฝั่งโขง เป็นการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายใน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้ แขวงหลวงพระบาง กรณีศึกษาวัดในเขตเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง เขตนครหลวง
เวียงจันทน์ และแขวงจ าปาสัก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัด
ยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แล้วน ามา
วิเคราะห์ด้วยทฤษฎีประวัติศาสตร ์หลักการออกแบบ และแนวคิดด้านสถาปัตยกรรมและ น าเสนอโดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของรูปแบบและลวดลายฮาวเทียนสองฝั่งโขงพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พัฒนาการของรูปแบบและลวดลายฮาวเทียนสองฝั่งโขง คือ ยุคสมัย  การเมืองการปกครอง การค้าขาย สกุลช่าง และบริบท
พื้นที่ ซึ่งได้ผลการศึกษาจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของพื้นที่สองฝั่งโขงที่มีพัฒนาการของบริบทผ่านการเมืองการ
ปกครองส่งผลให้พื้นที่ใน สปป.ลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย มีรากเหง้าคติความเช่ือ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีมาจากอาณาจักล้านช้างโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งในช่วงแรกจะมีผู้น าหรือเจ้าศรัทธาในอดีต
สร้างฮาวเทียน งานพุทธศิลป์หรือวัด เป็นกลุ่มเช้ือพระวงค์ที่มีความสัมพันธ์ผ่านระบบเครือญาติและการค้าขาย เมื่อมีการ
เปลี่ยนผ่านการปกครองกลุ่มคนที่สร้างฮาวเทียนนั้นได้ขยายเจ้าศรัทธาสร้างมายังเจ้าอาวาสหรือเจ้าศรัทธาของแต่ละชุมชน 
ส่งผลให้รูปแบบของฮาวเทียนมีรูปแบบท่ีแตกต่างไปจากรูปแบบเดิมผา่นยุคสมัย ระบบการปกครอง รวมไปถึงคติความเช่ือด้วย
เช่นกัน 

ส่วนพัฒนาการของรูปแบบและลวดลายฮาวเทียนสองฝั่งโขง พบว่า พัฒนาการรูปแบบและลวดลายของฮาวเทียน
สองฝั่งโขงมี 2 กลุ่ม 1 )กลุ่มช่างหลวง  หรือ กลุ่มที่มีรูปแบบและลวดลายที่ใกล้เคียงกับฮาวเทียนเมืองหลวงพระบาง และ 

2 )กลุ่มช่างพื้นบ้าน  หรือ รูปแบบที่แตกต่างจากเมืองหลวงพระบาง โดยมีลักษณะร่วมกันอย่างชัดเจน คือ การแบ่งฮาวเทียน
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนฐาน ที่มีรูปสัตว์ที่มีความมงคลรอรับส่วนฐานบัวคว่ า บัวหงาย ส่วนตัวเรือน เป็นพื้นที่ที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการน าเสนอผ่านรูปแบบของการแบ่งช่องเสาตามอย่างส่วนตัวเรือนของสิม หรือ สร้างเป็นภาพลักษณะรูปนาค 
โดยมีส่วนคานนาคหรือรูปนาคสองตนหันหน้าออกจากกันเพื่อแยกระหว่างส่วนตัวเรือนกับส่วนยอดที่รองรับรูปจ าลองของ
ความเช่ือในฮาวเทียนบางหลังใช้เป็นรูปแทนของพระธาตุทั้งแบบ ธาตุกลุ่ม หรือ แบบเดี่ยว รวมไปถึงแบบช่อฟ้าตามคติความ
เชื่อลาวโบราณ 

 
ค าส าคัญ  :  ปัจจัย  พัฒนาการ  รูปแบบ  ลวดลาย  ฮาวเทียน  สองฝั่งโขง 
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Abstract 

  This research entitled “ Factors influencing on the development of form and design of candle 
holder on both side of the Mekong river to Thailand and Lao PDR” aims to study: 1) factors influencing on 
the development of form and design of candle holder; and 2)  the development of form and design of 
candle holder.  The research uses qualitative research methods, including survey, observation, and 
interviews to analyze historical theory, principle of design, and architectural concept with descriptive 
analytics presentation.  This research focuses on temples in Lao PDR:  Luang Prabang, Vientiane and 
Champasak; and in the Northeast Thailand: Leoi, Roi-Et, Yasothorn, and Ubon Ratchathani.  
   The research found that factors, influencing on the development of form and design of candle 
holder on both side of the Mekong river to Thailand and Lao PDR, include period, government, commerce, 
craftsmen school and context. Historical studies on both side of the Mekong river show that the government, 
especially the Lan Xang Kingdom where Buddhism became a principal religion, plays important role to 
shape root, belief and tradition in both side of the Mekong river. During the initial stage, leaders or believers; 
who supported candle holder, Buddhist arts, and temples, are royal families in the region connecting with 
kinship and commercial relations.  After that the idea was delivered to abbots and believers in the 
community. This reflects on different forms of candle holders, resulting from different period, government 
system and beliefs.  
  In terms of development of form and design of candle holder on both side of the Mekong river to 
Thailand and Lao PDR, the research found that there are two major craftsmen schools.  One is the royal 
craftsmen school of which form and design are similar to Luang Prabang. The other is local craftsmen school 
of which form and design are different from Luang Prabang.  However, the two schools remain holding a 
common identity in dividing candle holder into three parts; 1)  base part is decorated with sacred animals 
on the upper and down lotus base, 2) body part is adaptive by presenting form of “Sim” )local chapel) or 
Naga ) two Nagas on different direction to separate the body and top parts) , 3)  top part is built to present 
the belief on a particular candle holder, including pagodas )group and individual)  and gable apexes in the 
ancient Laos belief.  
 
Keywords : Factor, Development, Form, Design, Candle Holder, Both side of the Mekong River  
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บทน า 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภาคอีสาน ประ เทศไทย แท้จริงแล้วเป็นพื้นที่ที่มีรากเหง้าทาง

ศิลปวัฒนธรรม คติความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ฮีตคอง ประเพณี วิถีชีวิตร่วมกันและมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะ
มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ก็ตาม ไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด )เติม, 2546) โดยพื้นท่ีดังกล่าวนี้ ในอดีตคือส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรล้านช้างที่ก่อร่างสร้างตัวในสมัยของเจ้าฟ้างุ้ม ที่ได้มีการรวบรวมพื้นที่ดังกล่าวนี้ให้กลายเป็นอาณาจักรเริ่มแรก 
โดยมีการรวบรวมผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม แล้วได้มีการน าพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับผู้คนภายใน
อาณาจักร จนกระทั่งมีการเปลี่ยนผ่านในแต่ละยุคสมัยของอาณาจักรล้านช้างพระพุทธศาสนายังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คน
ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเช้ือพระวงศ์หรือสามัญชนทั่วไป โดยศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอาณาจักร
ล้านช้างในตอนต้นอยู่ที่เมืองหลวงพระบางที่มีความเช่ือมโยงกับอาณาจักรล้านนา และได้เปลี่ยนผ่านศูนย์การการศึกษา
พระพุทธศาสนามายังเวียงจันทน์และเผยแพร่ไปท่ัวอาณาจักรล้านช้างผ่านหัวเมืองต่าง ๆ )สุเนตร, 2558) 

จนกระทั่งอาณาจักรได้เกิดความวุ่นวายและเกิดความแตกแยกเป็น 3 อาณาจักร และเสื่อมลงจนตกเป็นประเทศราช
ให้กับสยาม ในตอนต้อนสยามใช้วิธีการปกครองโดยยังคงให้รักษารูปแบบการปกครองตามอย่างล้านช้างไว้ )มยุรีและเพียพัน ,  
2010) ต่อมาเกิดการแข็งขืนการปกครองของเจ้าอนุวงศ์ต่อราชส านักสยามจนเกิดสงคราม ภายหลังสงครามครั้งนี้ได้เกิดการ
กวาดต้อนผู้คนจากฝั่งขวาแม่น้ าโขงมายังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างมาก จึงเกิดการผสมผสานทางศิลปวัฒนธรรม
รวมไปถึงคติความเช่ือข้ึน )เติม, 2546)   

ต่อมาพื้นที่ดังกล่าวนี้ได้ถูกแยกออกจากกันอย่างชัดเจน โดยการเข้ามาของการล่าอาณานิคมและส่งผลให้ผู้คนแยก
ออกจากกันตามการแบ่งอ านาจการปกครองจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรากฏการเหล่านี้มีผลต่อความเช่ือของผู้คนผ่านรูปแบบ
การเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันและเข้าครอบง าความเช่ือเดิมจนเสื่อมสลายไป จากที่
กล่าวมานี้เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้คนที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่สะท้อนมายังงานพุทธศิลป์ รวมไปถึงฮาวเทียนที่ถือ
เป็นงานพุทธศิลป์อันส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมในอาณาจักล้านช้าง ซึ่งหมายรวมไปถึงศิลปกรรมงานช่างแม้ กระทั่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ได้เสื่อมไปผ่านการครอบง าของการปกครอง )ชัยบพิธ, 2562) 

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ บทความนี้ต้องการที่จะน าเสนอ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการของรูปแบบและลวดลายฮาวเทียน
สองฝั่งโขงโดยน าข้อมูลจากภาคสนาม จากแบบส ารวจ และแบบสัมภาษณ์ มาใช้ในการวิเคราะห์ ตามทฤษฏีประวัติศาสตร์ 
ของ ฟรานซ์ อีกทั้งผลการศึกษาด้านรูปแบและลวดลายมาวิเคราะห์โดยแนวคิดด้านสถาปัตยกรรม ของ วิโรฒ อีกทั้งการจัด
องค์ประกอบของ เฮอร์มัน มาท าการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัยเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ รวมไป
ถึงได้เผยแพร่คุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรมของงานพุทธศิลป์สองฝั่งโขง 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของรูปแบบและลวดลายฮาวเทียนสองฝั่งโขง 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของลวดลายในฮาวเทยีนสองฝั่งโขง 

 
วิธีการวิจัย 

1. ระยะที่  1 การเก็บข้อมูลเอกสารและภาคสนาม โดยกลุ่มเป้าหมายด้านพ้ืนที่  ใน สปป.ลาว คือ 
ฮาวเทียน ใน สิม หรือ อาราม หรือ อุโบสถ หรือ ในศาสนาคารทางพุทธศาสนา จ านวน 3 แขวง ประกอบด้วย แขวงหลวงพระ
บาง แขวงนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงจ าปาสัก และ 7 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ประกอบด้วย 
จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี 
โดยกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และเช้ือพระวงศ์ กลุ่มข้าราชบริภารหรือขุนนาง
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ระดับสูงที่มีความส าคัญในอดีตและด้านประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของ สปป.ลาว นอกจากนี้ยังรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์
หรือสถานท่ีต่าง ๆ ที่ได้มีการรักษาหรือรวบรวมฮาวเทียนไว้ ทั้งนี้ข้ึนกับการได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดูแลให้สามารถเข้า
ไปท าการศึกษาด้วย 

กลุ่มเป้าหมายบุคคล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  กลุ่มผู้รู้ 
จ านวน 19 คน ประกอบด้วย ผู้รู้ภาครัฐ จ านวน 6 คน นักวิชาการ จ านวน 6 คน และ ปราชญ์ชุมชน จ านวน 7 คน กลุ่มผู้
ปฏิบัติ จ านวน 2 คน คือ ช่างควัดฮาวเทียน ในเมืองหลวงพะบางและแขวงนครหลวงเวียงจันทร์ กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 23 
คน ประกอบด้วย  ผู้เกี่ยวข้องในภาคศาสนา  จ านวน 22 คน และ เจ้าศรัทธาสร้างฮาวเทียน จ านวน 1 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าวิจัย ประกอบด้วย แบบส ารวจ แบบสังเกต แบบไม่มีโครงสร้างและแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและแบบไม่มีโครงสร้าง โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม โดย 
การส ารวจ การสังเกต แบบไม่มีโครงสร้าง การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสรา้งจากกลุ่มผู้รู้จาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ให้ครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

2. ระยะที่ 2 การวิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล ผู้วิจัยได้การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม 
จากแบบส ารวจ  แบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ แล้วจัดหมวดหมู่และท าการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในด้านรูปแบบและ
ลวดลาย เพื่อสรุปเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า )Data 
Traingulation) ของ Dezin )1970)  เมื่อได้การศึกษาจากการตรวจสอบข้อมูลจึงได้น าผลการศึกษาท่ีได้มาท าการจัดหมวดหมู่
ตามวัตถุประสงค์แล้ว ผู้วิจัยจึงได้น าผลการศึกษาด้านประวัติความเป็นมามาวิเคราะห์ตามทฤษฏีประวัติศาสตร์ ของ ฟรานซ์  
อีกทั้งผลการศึกษาด้านรูปแบบมาวิเคราะห์โดยแนวคิดด้านสถาปัตยกรรม ของ วิโรฒ อีกทั้งการจัดองค์ประกอบของ เฮอร์มัน 
มาท าการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ในงานวิจัย โดยการน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการเขียนรายงานเชิงพรรณนา
วิเคราะห์ ร่วมกับภาพถ่ายและภาพประกอบ แบบลายเส้น รวมทั้งสร้างเป็นแผนภูมิหรือตาราง เพื่อใช้ในการอธิบายผลสรุป
ของการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
นิยามศัพท ์

1. ช่างพ้ืนบ้าน หมายถึง ผลงานจากทักษะฝีมือช่างท้องถิ่นหรือช่างชาวบ้านท่ีมีทักษะฝีมือที่มีความประณีตและการให้
รายละเอียดในการสร้างผลงานน้อยกว่าช่างหลวง 

2. ช่างหลวง หมายถึง ผลงานจากทักษะฝีมือช่างที่มีความประณีตและการให้รายละเอียดในการแกะสลักและมีรูปแบบ
ผลงานท่ีมีเอกลักษณ์ใกล้เคียงกับผลงานช่างในพื้นที่เมืองหลวงหรือ เมืองที่มีความส าคัญ 

 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อพัฒนาการรูปแบบและลวดลายในฮาวเทียนสองฝ่ังโขง ผู้วิจัยได้ผลการศึกษา ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาประวัติความเป็นมาพ้ืนที่สองฝ่ังโขง พบว่า สองฝั่งของในปัจจุบัน คือ สาธารณะรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ทั้งหมด 19 แขวง โดยใช้พื้นที่กรณีศึกษา คือ วัดในเขตมรดกโลก แขวงหลวงพระบาง เขตนครหลวงเวียงจันทน์ 
และแขวงจ าปาสัก เนื่องจากเป็นเมืองหลวงและหัวเมืองส าคัญด้านการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ศูนย์รวมพุทธศาสนา 
รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายในอดีต รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โดยใช้พื้นที่ในการศึกษา คือ 
จังหวัดเลย ร้อยเอ็ด ยโสธรและอุบลราชธานี ซึ่งของเมืองเหล่านี้มีความส าคัญของประวัติความเป็นมาเป็นที่เกี่ยวโยงกับ
อาณาจักรล้านช้างในอดีต โดยเป็นเมืองที่มีกลุ่มเชื้อพระวงศ์ในอาณาจักรล้านช้างได้ใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างเมืองระหว่างช่วง
ของการเปลี่ยนแปลงในอาณาจักรล้านช้าง และในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยถือเป็นเมืองที่สะท้อนให้เห็นถึง เส้นทางการ
แพร่กระจายของฮาวเทียนสองฝั่งโขง โดยมีการศึกษาสองฝั่งโขงนี้ ได้ท าการศึกษาพื้นที่ใน สปป .ลาว ก่อน เนื่องจากพื้นที่
ดังกล่าวนี้มีประวัติความเป็นมาที่ส าคัญและควบรวมพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยในอดีตอยู่แล้ว ซึ่งได้ผล
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การศึกษา ดังนี ้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เกี่ยวโยงด้านประวัติศาสตร์ซ่ึงส่งผลต่อพัฒนาการของฮาวเทียน โดย

แบ่งประวัติความเป็นมาเป็น 4 สมัย ดังน้ี 
1) สมัยอาณาจักรล้านช้าง เป็นยุคสมัยของการก่อร่างสร้างตัวหรือยุคเริ่มต้นของฮาวเทียน ที่ได้มีการก าหนด

หรือพัฒนารูปแบบฮาวเทียน รวมไปถึงการก าหนดแนวคิดหรือขนบธรรมเนียมในการสร้างฮาวเทียนแบบลาวโบราณขึ้น ซึ่งอาจ
มีการรับเอารูปแบบทางศิลปกรรมจากแต่ละสกุลช่างมาผสมผสานและปรับใช้ในการสร้างฮาวเทียนแบบลาวโบราณ 

2) สมัยประเทศราช เป็นยุคสมัยในล าดับที่สองของพัฒนาการฮาวเทียนที่มีการรับแนวคิดทางพระพุทธศาสนา
และรูปแบบศิลปกรรมจากอาณาจักรใกล้เคียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในฮาวเทียน 

3) สมัยอาณานิคม แบ่งได้เป็น 3 สมัย คือ สมัยอาณานิคมตอนต้น เป็นช่วงแรกที่ฝรั่งเศสเริ่มวางรากฐานในการ
แสวงหาผลประโยชน์จากดินแดนลาวด้วยการกดขี่โดยให้ใช้แรงงานหนักแต่ค่าจ้างถูก ท าให้บ้านเมืองมีความล าบากยากเข็ญ  
อีกทั้งได้น าระบบการศึกษาวัฒนธรรมและสังคมแบบชนช้ันจากฝรั่งเศสเข้ามาครอบง าชาวลาว ส่งผลให้ผู้คนสนใจแต่เรื่องปาก
ท้องจนของตนละเลยต่อการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและเริ่มมีกระแสของการต่อต้านอ านาจการปกครองฝรั่งเศสกระจายไป
ทั่วอาณาจักรล้านช้าง สมัยอาณานิคมตอนกลาง ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ ส ารวจ รวบรวมฟื้นฟูงานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
พุทธศิลป์ เครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนารวมไปถึงฮาวเทียน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการงานศิลปกรรม
แขนงต่าง ๆ ของลาว เนื่องด้วยต้องการลดกระแสการต่อต้านการปกครองฝรั่งเศสผ่านการบูรณปฏิสังขรณ์พระพุทธศาสนาท่ี
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาว จึงถือว่าสมัยนี้เป็นยุคทองของการฟื้นฟูงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ของลาว สมัยอาณานิคม
ตอนปลาย เริ่มมีการเข้ามาของแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมนิยมที่ขัดแย้งกับระบบการปกครองเดิม คือ 
ระบบศักดินา และเข้าสู่ยุคสงครามกลางเมืองของลาวท่ีแตกแยกจากอุดมการณ์ทางการเมือง 

4) สมัยปัจจุบัน  ซึ่งถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการกลับมาของฮาวเทียนสู่สภาพสังคมปัจจุบันของลาว ด้วย
ปัจจัยและมูลเหตุในการสร้างฮาวเทียนท่ีแตกต่างไปฮาวเทียนในอดีต ซึ่งมูลเหตุหรือปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการสร้างฮาวเทียนใน
สังคมวัฒนธรรมลาว คือ ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา และคุณค่าของงานพุทธศิลป์ในฮาวเทียน  

 
ภาพที่ 1 การแบ่งยุคสมัยฮาวเทียนใน สปป.ลาว 

 
ส่วน ภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย สามารถแบ่งประวัติความเป็นมา ดังนี้  

1) อีสานในสมัยอาณาจักรล้านช้างตกเป็นประเทศราชสยาม  ระบบการปกครองในภาคอีสานนั้น ในพื้นที่
อีสานใตจ้ะปกครองตามแบบส่วนกลางสยามแต่ในอีสานตอนเหนือและอีสานกลางรัฐบาลไทยยอมให้ปกครองแบบล้านช้าง คือ 
ระบบอาญาสี่ ซึ่งระบบนี้ผู้มีอ านาจสูงสุดของเมืองคือ เจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์ ราชบุตร ตามล าดับ คนกลุ่มนี้เกือบทั้งหมด
เป็นพ่อลูกหรือพี่น้องกัน เป็นกลุ่มเดียวท่ีการแต่งตั้งถอดถอนขึ้นกับพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งพระองค์ก็ทรงแต่งตั้งพ่อลูกพี่น้อง
ของเจ้าเมืองด ารงต าแหน่งดังกล่าว จะไม่ตั้งคนจากส่วนกลางหรือเมืองอื่นมาปกครอง ชนช้ันปกครองนอกจากอาญาสี่ก็มีกลุ่ม
ผู้ช่วยอาญาสี่ กลุ่มขื่อบ้านขางเมือง และกลุ่มท้าวผู้น้อย ตลอดจนผู้ปกครองท้องถิ่น ซึ่งอ านาจการแต่งตั้งถอดถอนข้ึนกับอาญา
สี่ ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลกลาง เมืองต่าง ๆ จึง มีอิสระในการปกครองมาก ส่งผลต่อความเช่ือทางพระพุทธศาสนาที่ยังเป็นไปตาม
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ขนบธรรมเนียมเดิมของล้านช้าง 
2) ภาคอีสานในสมัยก่อนสงครามเจ้าอนุวงศ์ เป็นพื้นที่ซึ่งกว้างใหญ่และห่างไกลจากเมืองหลวงมาก การ

สื่อสารคมนาคมก็เป็นไปด้วยความล่าช้า เมืองหลวงไม่สามารถจะรวมอ านาจเอาไว้ท่ีส่วนกลางได้ จึงกระจายอ านาจเอาไว้ท่ีเจ้า
เมืองซึ่งเป็นผู้น าท้องถิ่น เมืองหลวงมีวิธีการรักษาหัวเมืองอีสานเอาไว้ไม่ให้หลุดออกไปจากพระราชอาณาจักรโดยวิธีการหลาย
อย่าง ตั้งแต่สงวนอ านาจการแต่งตั้ง ถอดถอน ต าแหน่งอาญาสี่ซึ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดของแต่ละเมืองเอาไว้ มีกฎหมายบังคับให้
ขุนนางหัวเมืองดื่มน ้าสาบานหรือน ้าพระพิพัฒน์สัตยาปีละ 2 ครั้ง ถ้าเป็นประเทศราชต้องถวายดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง เครื่อง
ราชบรรณาการ ถ้าเป็นเมืองช้ันนอกถวายส่วยทุกปี หากทางเมืองหลวงต้องการแรงงานมาก่อสร้างงานสาธารณะ หรือท า
สงคราม ปราบกบฏ ขนส่งเสบียง ก็ต้องจัดบริการให้ตามค าสั่ง แต่ส่วยและแรงงานเหล่านี้เจ้าเมืองกรมการเมืองก็ได้ประโยชน์ 
นอกจากน้ีผู้ปกครองที่เมืองหลวงยังตัดสินกรณีพิพาทท่ีมีการฟ้องร้องมายังเมืองหลวง 

จากที่กล่าวมาแล้ว ท าให้ทราบว่า ในช่วงสมัยของรัชกาลที่ 1 – 2 นั้น ระบบการปกครองของสยามยังเอื้อ
ประโยชน์ต่อการปกครองแบบอาญาสี่ในอีสาน รวมไปถึงระบบการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ยังคงความเชื่อแบบลาวที่ส่งผลต่อ
การสร้างงานพุทธศิลป์ประเภทต่าง ๆ ที่ยังคงรักษารูปแบบและลวดลายตามเดิม 

3) ภาคอีสานในสมัยหลังสงครามเจ้าอนุวงศ์ โดยด้านพุทธศาสนา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในสมัย
รัชกาลที่ 3 ในการสร้างวัด ทั้งด้านรูปแบบสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และ งานจิตรกรรม คือ เริ่มมีอิทธิพลศิลปะจาก
ภายนอกมากขึ้น โดยเฉพาะ รูปแบบศิลปะจากจีน จนเกิดเป็นงานศิลปะแบบใหม่ที่เรียกว่า “ศิลปะแบบนอกอย่าง” หรือ 
“แบบพระราชนิยม” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นสมัยที่มีกระแสของอารยธรรมตะวันตกเข้ามามีบทบาทในราชส านัก ท าให้
ความนิยมในรูปแบบของศิลปะจีนเริ่มลดน้อยลง จนหมดไป และหันกลับไปตามแบบประเพณีนิยมที่มีมาแต่เดิม และรับเอา
รูปแบบงานศิลปกรรมจากทางตะวันตกเข้ามาปรบัใช้ในงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ ส่งผ่านมายัง สมัยรัชการที่ 5 ท่ีเน้นการปรับ
ความคิดของคนชายขอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปกครองของรัฐ โดยให้มีการก าหนดอ านาจขอบเขตและการศึกษา
ที่จะต้องเข้ามาศึกษาในศูนย์กลางการศึกษา คือ บางกอก ส่งผลให้เกิดการครอบง าความคิดของผู้ที่เข้ามาศึกษาเมื่อจบ
การศึกษาแล้ว ได้กลับมาเผยแพร่ชุดความรู้จากศูนย์กลางสู่ท้องถิ่น เป็นผลให้เกิดการไม่ยอมรับต่อชุดความรู้เดิมของท้องถิ่น
และได้ละเลยต่อคุณค่าของเดิมที่มีอยู่แล้ว อีกทั้ง เป็นยุคเริ่มต้นของศิลปะสมัยใหม่ รวมไปถึง ร่วมสมัย รวมไปถึงการ
ปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนการปกครองของประเทศ ซึ่งการสร้างงานศิลปกรรมตามแบบแผนประเพณี และ บางส่วนเป็นอิทธิพล
ศิลปะตะวันตก 

จากที่กล่าวมาแล้ว ท าให้ทราบในสมัยรัชกาลที่ 3 – 5 ระบบการปกครองได้บีบบังคับให้หัวเมืองในภาคอีสาน
สยบยอมต่อการปกครองจากเมืองศูนย์กลางอ านาจ ทั้งระบบการศึกษา และพระพุทธศาสนา ส่งผลให้มีการครอบง าทาง
ความคิดผ่านระบบการปกครองให้กลายเป็นตามอย่างเมืองศูนย์กลาง ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ส่งผลให้งานพุทธศิลป์ลาวรวมไปถึง
คติความเช่ือดั้งเดิมได้ถูกละเลยและไม่ได้รับความส าคัญจนกระทั่งเสื่อมโทรม ผุพัง ไปตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบัน 

4) ภาคอีสานในปัจจุบัน  เนื่องด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีของการสื่อสารและผู้ที่สนใจในงานพุทธศิลป์ลาว
ล้านช้างในอดีต ได้มีการศึกษารวมรวมข้อมูลน ามาเผยแพร่มากขึ้น ส่งผลให้ฮาวเทียนในภาคอีสานได้รับการฟื้นฟูจากการที่
มีนักวิชาการได้ท าการศึกษาและสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม อีกทั้งได้น าน าเสนอข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
ในการศึกษา โดยส่วนใหญ่แล้วให้ความส าคัญในความสวยงามที่แปลกตาไปจากงานพุทธศิลป์จากร้านสังฆภัณฑ์ที่สามารถหา
ซื้อได้ตามความสะดวก ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ ฮาวเทียนในภาคอีสานในปัจจุบัน รูปแบบและลวดลายที่ปรากกฎอยู่ จึงมีรูปแบบ
ใกล้เคียงกับรูปแบบฮาวเทียนใน สปป.ลาว หรือในช่วงสมัยตอนต้นที่อยู่ในอ านาจปกครองสยามเป็นหลัก แต่มีรูปแบบและ
ลวดลายปรับเปลี่ยนไปตามลวดลายในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 2 การแบ่งยุคสมัยฮาวเทียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

 
ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นในอาณาจักรล้านช้าง ที่มีผู้คนอยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมลาวรวมไปถึง

วิถีชีวิตของผู้คน ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเช่ือ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมงานช่าง งานพุทธศิลป์ได้
แยกออกจากกันด้วยเหตุผลทางการเมืองการปกครอง ทั้งที่รากเหง้าเดิมนั้นคือมีต้นก าเนิดเดียวกัน คือ อาณาจักรล้านช้างและ
เกิดพัฒนาของรูปแบบและลวดลายฮาวเทียนข้ึนในพ้ืนท่ีสองฝั่งโขง 

ดังนั้น ประวัติความเป็นมาพ้ืนที่สองฝ่ังโขงจึงมีความส าคัญต่อการวิเคราะห์ถึงพัฒนาการรูปแบบและลวดลายฮาว 
เทียนสองฝ่ังโขง เนื่องจากการสร้างฮาวเทียนบางหลังนั้น ถูกสร้างก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านของการปกครองจากล้านช้างสู่
สยามและเมืองอาณานิคมฝรั่งเศส และมีบางหลังสร้างหลังจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลต่อวิธีการในการก าหนดให้ทราบ
ว่าฮาวเทียนหลังใด สร้างขึ้นในช่วงเวลาใดนั้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเปรียบเทียบรูปแบบและลวดลายจากฮาวเทียนทรงคานนาคใน
เมืองหลวงพะบางเป็นหลัก และใช้ทฤษฎีทางประวัติศาสตร์และทฤษฎีการแพร่กระจายมาอธิบายถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

จากท่ีกล่าวมาท าให้ พื้นที่สองฝั่งโขงมีพัฒนาการของบริบทผ่านการเมืองการปกครองส่งผลให้พื้นที่ใน สปป.ลาวและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย มีรากเหง้าคติความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีมาจากอาณาจักล้านช้างโดยมี
พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งในช่วงแรกจะมีผู้น าหรือเจ้าศรัทธาในอดีตสร้างฮาวเทียน งานพุทธศิลป์หรือวัด เป็น
กลุ่มเช้ือพระวงค์ที่มีความสัมพันธ์ผ่านระบบเครือญาติและการค้าขาย เมื่อมีการเปลี่ยนผ่านการปกครองกลุ่มคนที่สร้างฮาว 
เทียนนั้นได้ขยายเจ้าศรัทธาสร้างมายังเจ้าอาวาสหรือเจ้าศรัทธาของแต่ละชุมชน ส่งผลให้รูปแบบของฮาวเทียนมีรูปแบบที่
แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมผ่านยุคสมัย ระบบการปกครอง รวมไปถึงคติความเช่ือด้วยเช่นกัน 

2. ผลการศึกษาพัฒนาการด้านรูปแบบและลวดลายในฮาวเทียนสองฝั่งโขง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ได้แยกพื้นที่ใน
การศึกษาแล้วท าการจัดหมวดหมู่เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ พบว่า  

 
ภาพที่ 3 รูปแบบของฮาวเทียนสองฝั่งโขง 
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2.1 รูปแบบและลวดลายใน สปป.ลาว ส่วนใหญ่แล้วมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน แต่อาจมีรายละเอียดของ
รูปแบบขึ้นกับเจ้าศรัทธา สกุลช่าง รวมไปถึงความเชื่อในแต่ละพื้นท่ี โดยฮาวเทียนมีลักษณะสมมาตรกัน  และ แบ่งโครงสร้าง
ของลักษณะทางกายภาพ เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีลักษณะทางกายภาพ ที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่ วนฐาน และส่วนตัวเรือน 
)กลาง) กลุ่มที่มีลักษณะทางกายภาพ ที่แบ่งเป็น 3 ส่วน  คือ ส่วนฐานมีแบบฐานบัวและฐานรูปสัตว์ ส่วนตัวเรือน )กลาง)  มี
แบบ 3 เสา 2 ช่อง แบบ 4 เสา 3 ช่อง และแบบทึบ และส่วนยอด มีแบบธาตุเดี่ยว แบบธาตุกลุ่ม )ช่อฟ้าแบบลาว) ส่วน
ลวดลาย พบว่า ลวดลายที่น ามาใช้ในการประดับตกแต่ง ประกอบด้วย ลายพรรณพฤกษา ลายเครือ ลายเครือหัวม้วน ลาย
กนก ลายประจ ายาม ลายกระจัง ลายวันแล่น ฮวงผึ้ง ซึ่งลวดลายเหล่านี้ถูกน ามาใช้ประดับตกแต่งในพื้นที่ว่างหรือเสา เพื่อ
ความสวยงาม โดยรายละเอียดของลวดลายนั้น มีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันไปตามทักษะฝีมือของสกุลช่าง เจ้าศรัทธารวม
ไปถึงแนวคิดในแต่ละยุคสมัยของการสร้างฮาวเทียน  

   
ภาพที่ 4  ฮาวเทียน แบบ 3 เสา 2 ชอ่ง  ภาพที่ 5 ฮาวเทียน แบบ 4 เสา 3 ช่อง  ภาพที่ 6 ฮาวเทียน แบบทึบ 

2.2 ฮาวเทียนในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ฮาวเทียนที่มีลักษณะเป็นแผงไม้แกะสลักและมีรูปแบบและ
ลวดลายใกล้เคียงกับฮาวเทียนใน สปป.ลาว มีจ านวน 4 หลัง โดยพบในวัดที่มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับพระช้ันผู้ใหญ่ใน
สมัยของประเทศราชสยามและก่อนสงครามเจ้าอนุวงศ์ในพื้นที่ อ าเภอเมือง อ าเภอเขื่องใน และอ าเภอตระการพืชผล โดยฮา
วเทียนทั้ง 4 หลังนี้ มีการใช้รูปแบบและลวดลายแตกต่างจากรูปแบบฮาวเทียนใน สปป.ลาว ที่พบถูกใช้เป็นเครื่องใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับเทียนในอดีต ส่วนฮาวเทียนในปัจจุบัน พบว่า วางบริเวณใกล้กับด้านหน้าของฐาน
ชุกชีของพระประธานและถูกปล่อยทิ้งไว้ปะปนกับเครื่องใช้ในการประกอบพิธีกรรมอื่น ๆ ภายในสิมหรือตามอรรถภาพของแต่
ละวัด โดยฮาวเทียนมีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ 1) ราวเหล็ก มีลักษณะเป็นรูปนาค มีหน้าที่รองรับเทียนบูชา โดยส่วนราว
เหล็กจะยื่นออกจากส่วนของแผงไม้แกะสลัก เพื่อหลีกเลี่ยงการหยดตัวของน้ าตาเทียนที่จุดบูชา ซึ่งส่วนนี้ถือเป็นส่วนท่ีมีความ
เกี่ยวข้องกับการเกิดอัคคีภัย และ 2) แผงไม้แกะสลัก เป็นส่วนท่ีแสดงถึงทักษะฝีมือของสกุลช่างที่สร้างฮาวเทียน ซึ่งมีรูปแบบ
และลวดลายที่แตกต่างไปตามแต่ละทักษะฝีมือช่าง โดยมีรูปแบบมีลักษณะที่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนยอด เริ่มจากเชิง
ฐานส่วนยอดจรดปลายและส่วนยอดมีลักษณะคล้ายยอดปราสาท โดยส่วนยอดของฮาวเทียน มีลักษณะเฉพาะร่วมที่เป็น
เอกลักษณ์อย่างชัดเจนอยู่ 2 ลักษณะ คือ บริเวณตัวเรือนในส่วนของยอดปราสาทด้านข้างจะประดบัด้วยไม้สลักรปูนาคประกบ
ทั้งสองด้าน ดังนั้น ส่วนประดับดังกล่าวได้ต่อเติมรูปแบบจากการสังเกตของร่องรอยที่ปรากฏในส่วนท่ีช ารุดและความเป็นไปได้
ตามหลักการทางด้านการออกแบบและงานศิลปกรรมโดยอ้างอิงจากรูปแบบงานศิลปกรรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานีหรือ
ใกล้เคียง รวมไปถึงรูปแบบของงานศิลปกรรมในลาว เพื่อใช้เป็นเป็นข้อสันนิษฐานในการเขียนแบบร่าง บริเวณเชิงฐานของส่วน
ยอดมีลักษณะคล้ายกับชามและโถหรือหม้อประดับลาย รองรับฐานของส่วนยอดปราสาท ดังนั้น รูปแบบส่วนยอดฮาวเทียน
กลุ่มนี้ จึงเป็นการน ารูปแบบส่วนยอดเจดีย์ทรงปราสาทจ านวน 3-5 ช้ัน มาใช้เป็นส่วนประดับของส่วนยอดของฮาวเทียน 
ส่วนตัวเรือนประดับด้วยกระจกตาควายหรือไม้สลักแกะเป็นลายเครือและพันธุ์พฤกษา ส่วนบริเวณเชิงฐานนิยมท าเป็นรูป
คล้ายชามหรือโถสลักสลักด้วยลายขัด สลับดอกประจ ายาม ส่วนตัวเรือน หรือ ส่วนกลาง เริ่มจากเชิงเสาด้านล่างจนถึงเชิงฐาน
ของส่วนยอด และรูปแบบของตัวเรือนมี 2 ลักษณะ คือ ตัวเรือนแบบ 4 เสา 3 ช่อง และ ตัวเรือนแบบ 6 เสา 5 ช่อง ซึ่งส่วนตัว
เรือนของฮาวเทียน พบว่า มีการใช้ลวดลายมาประดับระหว่างช่องเสา โดยใช้ลวดลายแบบลายขัดในช่องเสาที่ 1 และ 3 ส่วน
ช่องเสาที่ 2 แบ่งพื้นที่เป็นสองส่วนคือส่วนบนใช้ลวดลายแบบลายเครือแบบล้านช้างและส่วนล่างใช้ลายพันธุ์พฤกษา และส่วน
ฐาน เริ่มจากด้านล่างจนถึงเชิงเสา โดยฐานบัวคว่ า บัวหงายรองรับและยังใช้มีไม้สลักสัตว์รูปสิงห์รองรับฐานอีกที 
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ดังนั้นรูปแบบและลวดลายฮาวเทียนในจังหวัดอุบลราชธานี จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการของการใช้ลวดลาย
ที่ได้จากการผสมผสานรูปแบบศิลปกรรมมาประดบัตกแต่งในงานแกะสลักไม้ ท่ีถูกถ่ายทอดลงในฮาวเทียน ซึ่งฮาว เทียนนั้นถือ
ว่าเป็นของเครื่องมงคลหรือของสูงที่พบได้น้อยมาก นอกจากนี้ ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ ส่วนยอด ที่ได้น ารูปที่มีลักษณะ
คล้ายกับธาตุหรือเจดีย์มาใช้ประดับตกแต่งในส่วนประดับที่มีความส าคัญที่สุดของฮาวเทียน โดยผู้วิจัยจึงได้ก าหนดช่ือเรียก
รูปแบบของฮาวเทียนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการศึกษาครั้งนี้ว่า “ฮาวเทียนทรงยอดธาตุ” 

  
ภาพที่ 7 ภาพลายเส้นเพิ่มเติมรายละเอยีดในส่วนที่ช ารุดของฮาวเทียน ภาพที่ 8 รูปแบบฮาวเทียนในจังหวัดยโสธร 

 
3. ฮาวเทียนในจังหวัดยโสธร พบว่า ฮาวเทียนที่มีลักษณะเป็นแผงไม้แกะสลักและมีรูปแบบและลวดลายใกล้เคียง

กับฮาวเทียนใน สปป.ลาว มีจ านวน 3 หลัง โดยพบในวัดท่ีมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับเจ้าเมืองยโสธร และวัดที่มีประวัติ
ความเป็นมาเกี่ยวข้องกับการก่อตั้งเมืองซึ่งอยู่ในสมัยของอาณาจักรล้านช้างก่อนตกประเทศราชสยามและหลังสงครามเจ้า
อนุวงศ์ในพื้นที่ อ าเภอเมือง มีรูปแบบ ลวดลายและลายละเอียดในการประดับตกแต่งใกล้เคียงกับฮาวเทียนใน สปป.ลาว แต่
จะมีส่วนที่แตกต่าง คือ ส่วนของคานนาค บริเวณจุดกึ่งกลางจะมีลักษณะของการม้วนของหางที่ท าหน้าที่เป็นคานกั้นระหว่าง
ตัวเรือนและส่วนยอด พบว่าส่วนปลายของหางนาคม้วนจรดกันขึ้นเป็นวงโค้งเพื่อเป็นฐานยกส่วนที่มีลักษณะเป็นส่วนช่อฟ้าให้
สูงขึ้น ซึ่งส่วนน้ีถือเป็นลักษณะเฉพาะของฮาวเทียนท่ีพบในจังหวัดยโสธร 

4. ฮาวเทียนในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ฮาวเทียนที่มีลักษณะเป็นแผงไม้แกะสลัก มีจ านวน 5 หลัง และมีรูปแบบ
และลวดลายแตกต่างไปจากฮาวเทียน สปป.ลาว อุบลราชธานี ยโสธร และ เลย โดยพบในวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ไม่
ชัดเจน แต่ช่วงเวลาในการสร้างวัดนั้นอยู่ในช่วงของการตกเป็นประเทศราชสยามแล้ว โดยฮาวเทียนทั้ง 5 หลัง มีลักษณะร่วม
ของรูปแบบฮาวเทียน อยู่ 3 ส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลัก คือ 1) ส่วนตัวเรือนของฮาวเทียน จะมีลักษณะของการใช้รูปนาค
สองตนหันหน้าออกจากกันและขนดตนให้เกิดเป็นลวดลายที่มีลักษณะคล้ายกับกรอบสี่เหลี่ยมเป็นเส้นสานขัดกันโดยภายใน
ช่องว่างของเส้นสานนั้นจะประดับด้วยลายประจ ายาม 2) ส่วนปลายของหัวนาคมีลักษณะของการพุ่งทะยานขึ้นไป ซึ่งในส่วน
นี้ หากเปรียบเทียบกับส่วนปลายของคานนาคในฮาวเทียน สปป.ลาว จะมีลักษณะที่มีความใกล้เคียงกัน คือ ในส่วนของคาน
นาคจะมีนาคสองตนหันหน้าไปคนละทางเพื่อให้เกิดเป็นเส้นแบ่งพื้นที่ระหว่างส่วนตัวเรือนแยกออกจากส่วนยอดและท าหน้าที่
ในการเป็นฐานของส่วนช่อฟ้าหรือส่วนยอดของฮาวเทียน ต่อมา 3) ส่วนของการใช้รูปบุคคลซ้ายและขวาที่ใช้แทนเสาเพื่อยก
หัวนาคท่ีพุ่งทะยานออกมาจากส่วนกลางของตัวเรือน 

  
ภาพที่ 9 รูปแบบฮาวเทียนในจังหวัดร้อยเอ็ด ภาพที่ 10 รูปแบบฮาวเทียนในจังหวัดเลย 
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5. ฮาวเทียนในจังหวัดเลย พบว่า ฮาวเทียนที่มีลักษณะเป็นแผงไม้แกะสลักและมีรูปแบบและลวดลายใกล้เคียงกับ
ฮาวเทียนใน สปป.ลาว มีจ านวน 2 หลัง โดยพบในวัดในอ าเภอนาแห้ว นอกจากน้ียังพบฮาวเทียนในวัดภายในเขตอ าเภอเชียง
คานอีก 1 หลัง แต่ในปัจจุบันได้สูญหายแล้ว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้ประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับ เจ้าเมืองและการเคลื่อนย้าย
กลุ่มคนเช้ือสายจากเมืองหลวงพะบางด้วย  ซึ่งวัดที่พบฮาวเทียนนี้มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับการก่อตั้งเมืองซึ่งอยู่ใน
สมัยของอาณาจักรล้านช้าง 

จากท่ีกล่าวมาแล้วนั้น พบว่า พัฒนาการรูปแบบและลวดลายของฮาวเทียนสองฝั่งโขงมี 2กลุ่ม ดังนี้ 
1) กลุ่มช่างหลวง หรือ กลุ่มที่มีรูปแบบและลวดลายที่ใกล้เคียงกับฮาวเทียนเมืองหลวงพะบาง  ได้แก่ 

ฮาวเทียนวัดศรีสะเกษ ฮาวเทียนวัดกาง บ้านหลิ่งซัน ฮาวเทียนวัดองค์ตื้อ อยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทร์ปัจจุบัน  
ฮาวเทียนวัดศรีโพธิ์ชัย ฮาวเทียนวัดโพธิ์ชัยแสงภา อ าเภอนาแห้ว จั งหวัดเลย ฮาวเทียนวัดมหาธาตุ ฮาวเทียนวัดสิงห์ท่า  
ฮาวเทียนในโรงเรียนยโสธรพิทยา จังหวัดยโสธร โดยฮาวเทียนที่พบในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า มีประวัติความเป็นมาเชื่อมโยง
เกี่ยวกับการก่อตั้งบ้านเมืองในช่วงที่อาณาจักรล้านช้างรุ่งเรือง และเริ่มมีการแบ่งอาณาจักรออกเป็น 3 อาณาจักร คือ หลวงพะ
บาง เวียงจันทน์ จ าปาสัก โดยเฉพาะช่วงเวลาของการสร้างจ าปาสักนั้น  

2) กลุ่มช่างพ้ืนบ้าน หรือ รูปแบบที่แตกต่างจากเมืองหลวงพะบาง คือ ฮาวเทียนในพ้ืนท่ีจังหวัดร้อยเอด็ 
จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งเป็นผลงานของช่างพื้นถิ่น 

ถึงแม้ว่ารูปแบบฮาวเทียนสองฝั่งโขงจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบท ถึงแม้กระนั้นยังคงมีต้นน้ า
ของรูปแบบและลวดลายจากเมืองหลวงพะบาง ซึ่งรูปแบบของฮาวเทียน มีชื่อเรียก คือ ฮาวเทียน ทรงคานนาค ยกช่อฟ้า และ
ได้กระจายไปสู่หัวเมืองส าคัญภายในอาณาจักรล้านช้าง )สปป.ลาว) และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยในปัจจุบนั 
ซึ่งการกระจายตัวของฮาวเทียนนั้น จะมีความเช่ือมโยงผ่านระบบเครือญาติ การเมืองการปกครอง โดยใช้เส้นทางการค้าขาย
ระหว่างหัวเมืองส าคัญ ซึ่งในอดีตเจ้าศรัทธาสร้างฮาวเทียนโดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของเชื้อพระวงศ์หรือขุนนางระดับสูง ได้แก่ 
พระมหากษัตริย์ เจ้าอุปราช เจ้าเมือง เพื่อแสดงความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาโดยมีอานิสงค์ในการสร้างฮาวเทียน
เทียบเท่าการสร้างพระพุทธรูปถวายแด่พระพุทธศาสนา และสามารถสะท้อนถึงอ านาจของความมั่นคงทางการปกครองและ
เศรษฐกิจสังคม 

จากที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้ จะพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการรูปแบบและลวดลายในฮาวเทียนสองฝั่งโขง ถึงแม้
รูปแบบของฮาวเทียนได้กระจายไปตามแต่ละพื้นที่น้ัน ได้มีการพัฒนารูปแบบ ลวดลายและปรับเปลี่ยนลายละเอียดที่แตกต่าง
จากของเดิมบ้าง แต่ยังคงมีลักษณะทางโครงสร้างใกล้เคียงกัน อีกทั้งอาจมีการผสมผสานรูปแบบ งานศิลปกรรม การประดับ
ตกแต่ง ตามความเหมาะสมหรือความเช่ือจากสถานะทางสังคมของเจ้าศรัทธาสร้างด้วย โดยองค์ประกอบท่ีกล่าวมานี้ มีปัจจัย
ที่มีผลต่อรูปแบบและลวดลายของฮาวเทียน ดังนี้ 

1) ยุคสมัย ที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเช่ือท่ีมีผลต่อเจ้าศรัทธาสร้าง 
2) การเมืองการปกครอง สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงและความเข้มแข็งของบ้านเมืองที่มีความสงบสุขหรือ

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
3) การค้าขาย สะท้อนให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
4) สกุลช่าง กลุ่มช่างที่มีการก าหนดวิธีการสร้าง การประดับตกแต่ง วัสดุ อุปกรณ์ ศิลปะ ภูมิปัญญางานช่าง 

ทักษะฝีมือ ความประณีตและพัฒนารูปแบบของพุทธศิลป์รวมไปถึงฮาวเทียนที่มีเอกลักษณ์ 
5) บริบทพ้ืนที่ สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของการแพร่กระจายรูปแบบฮาวเทียน คือ ยิ่งใกล้ ยิ่งเหมือน ยิ่ง

ไกล ยิ่งต่าง 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ประวัติความเป็นมาของฮาวเทียนสองฝ่ังโขง เริ่มต้นในยุคอาณาจักรลา้นช้างที่ถือเป็นยุคก่อร่างสร้างตัวของรูปแบบ

และคติสัญลักษณ์จนเป็นฮาวเทียนแบบลาวโบราณ และได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อาณาจักรล้านช้างผ่านการเมืองการ
ปกครองจนถูกแยกออกเป็นสองพื้นที่ คือ สปป.ลาว และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ในปัจจุบัน ผลกระทบหลัง
จากนั้นวัฒนธรรมลาว รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเช่ือ ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม 
ศิลปกรรมงานช่างจึงได้ปรับเปลี่ยนไปตามการเมืองการปกครองในแต่ละบริบทของพื้นที่ โดยประวัติความเป็นมาของ  
ฮาวเทียนในลาวนั้น เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในสมัยอาณานิคม ซึ่งเป็นยุคตกต่ าของลาวสง่ผลให้พระพุทธศาสนาขาด
ผู้อุปถัมภ์และต่อมาจึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์  จนกระทั่งแนวคิดแบบสังคมนิยมเข้ามา ส่งผลให้มีการกวาดล้างงานศิลปกรรม 
สถาปัตยกรรม พุทธศิลป์ที่เกี่ยวโยงกับระบบศักดินา และสมัยปัจจุบันมีการสร้างฮาวเทียนขึ้นใหม่ภายใต้กรอบแนวคิดของ
ปัจจุบันที่แตกต่างไปจากอดีต และใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนหลังสงคราม
เจ้าอนุวงศ์ ท่ีมีการกวาดต้อนผู้คนจากลาวมาสู่แผ่นดินสยาม หลังจากนั้นสยามได้เข้าสู่ยุคการเปลี่ยนระบบการเมืองการ
ปกครองจากผลกระทบของการเข้ามาในสมัยล่าอาณานิคม จนต้องมีใช้วิธีการปกครองแบบรวมศูนย์กลางอ านาจไว้ที่บางกอก
และส่งเชื้อพระวงศ์เข้ามาปกครองหัวเมืองส าคัญ อีกทั้งยังได้มีการจัดระเบียบการศึกษาทั้งพระพุทธศาสนาและวิชาการแขนง
ต่าง ๆ ในแบบรวมศูนย์ ส่งผลให้งานพุทธศิลป์ในภาคอีสานท่ีสร้างขึ้นในคติความเชื่อของกลุ่มวัฒนธรรมลาวถูกละเลยและไมใ่ห้
ความส าคัญ เป็นผลให้เกิดการผุพังเสื่อมโทรมไปตามเวลา จนถึงปัจจุบัน ฮาวเทียนได้กลับมารับใช้พระพุทธศาสนาอีกครั้งใน
ยุคของเทคโนโลยีของการสื่อสารไร้ขีดจ ากัด ผ่านรูปแบบที่แปลกตาผ่านความเป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบและลวดลายที่มีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของฝีมือช่างและวัสดุที่ใช้งานในปัจจุบัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎีประวัติศาสตร์ โดย สมศักดิ์ 
)2550) ที่ได้อ้างถึง Franz )2006) ว่า การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีความรู้เข้าใจถึงสาเหตุหรือปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เกิดในอดีตและส่งผลมาถึงปัจจุบัน โดยในการศึกษาประวัติความเป็นมาของฮาวเทียนสองฝั่งโขง ผู้วิจัยจึงได้
ท าการศึกษาย้อนกลับไปในอดีตของ สปป.ลาว และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย จนครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
และน าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีประวัติศาสตร์จนได้ผลการศึกษาถึงปัจจัยทางด้านประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อ
ความคิดของผู้คนในแต่ละยุคสมัยตามที่กล่าวมา 

รูปแบบและลวดลายของฮาวเทียนสองฝั่งโขง พบว่า มีรูปแบบ 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) ฮาวเทียน ทรงคานนาค ซึ่งถือ
เป็นกลุ่มช่างหลวงแบบล้านช้าง ที่มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของฮาวเทียนใน สปป.ลาว โดยบางส่วนได้พบรูปทรงนี้อยู่ในภาค
อีสานเช่นกัน และลวดลายของฮาวเทียนทรงคานนาคน้ีได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามทักษะฝีมือช่าง วัสดุและอุปกรณ์การประดับ
ตกแต่ง รวมไปถึงรสนิยมของเจ้าศรัทธาในการสร้าง 2) ฮาวเทียนทรงยอดธาตุ คือ ฮาวเทียนท่ีพบในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือ
เป็นกลุ่มช่างหลวงแบบเฉพาะของเมืองอุบลฯ ในยุคหลังสงครามเจ้าอนุวงศ์ เป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการของการใช้ลวดลายที่
ได้จากการผสมผสานรูปแบบศิลปกรรม มาประดับตกแต่งในงานแกะสลักไม้ ที่ถูกถ่ายทอดลงในฮาวเทียน ซึ่งฮาวเทียนนั้นถือ
ว่าเป็นของเครื่องมงคลหรือของสูงที่พบได้น้อยมาก 3) ฮาวเทียนกลุ่มร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็นกลุ่มช่างพื้นบ้านที่พยายามสร้างสรรค์
ผลงานท่ีมีเอกลักษณ์ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นฮาวเทียนอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความแตกต่างไปจาก ฮาวเทียน ทรงคานนาค 
และ ฮาวเทียน ทรงยอดธาตุ ทั้งการจัดองค์ประกอบของฮาวเทียนและการใช้รูปบุคคลแทนเสาของการค้ ายันหัวนาคให้พุ่ง
ทะยานขึ้น อีกทั้งยังมาการสร้างเอกลักษณ์ร่วมกันในส่วนของตัวเรือนฮาวเทียน โดยในส่วนรายละเอียดของลวดลายนั้นจะ
ขึ้นอยู่กับบริบทฝีมือช่างเป็นหลัก 

นอกจากนี้รูปแบบของฮาวเทียนสองฝั่งโขงที่มีลักษณะร่วมกันอย่างชัดเจน คือ การแบ่งฮาวเทียนออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ส่วนฐาน ท่ีมีรูปสัตว์ที่มีความมงคลรอรับส่วนฐานบัวคว่ า บัวหงาย ส่วนตัวเรือน เป็นพื้นที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการ
น าเสนอผ่านรูปแบบของการแบ่งช่องเสาตามอย่างส่วนตัวเรือนของสิม หรือ สร้างเป็นภาพลักษณะรูปนาค โดยมีส่วนคานนาค
หรือรูปนาคสองตนหันหน้าออกจากกันเพื่อแยกระหว่างส่วนตัวเรือนกับส่วนยอดที่รองรับรูปจ าลองของความเชื่อในฮาวเทียน
บางหลังใช้เป็นรูปแทนของพระธาตุทั้งแบบ ธาตุกลุ่ม หรือ แบบเดี่ยว รวมไปถึงแบบช่อฟ้าตามคติความเช่ือลาวโบราณ ซึ่ง
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สอดคล้องกับแนวคิดทางสถาปัตยกรรมของ วิโรฒ )2536) ที่แบ่งศาสนาคารหรืออาคารที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาออกเปน็
สามส่วน คือ ส่วนฐาน ส่วนตัวเรือน และส่วนยอด อีกทั้งยังมีส่วนประดับในศาสนาคารที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่  คันทวย หรือ 
แขนนาง รวงผึ้ง หรือ ฮวงผึ้ง นอกจากฮาวเทียนทุกหลัง โดยได้พบรูปแบบของการใช้พื้นที่ในส่วนของคานนาคเป็นส่วนที่
ก าหนดจุดเด่นในการมองเห็นและเมื่อใช้กรอบแนวคิดของ เฮอร์มาน เอฟ บรานซ์ ที่ก าหนดพื้นที่ของจุดเด่น พบว่า ส่วนคาน
รูปนาคที่ยกช่อฟ้าหรือพระธาตุ เป็นส่วนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีที่มีความโดดเด่นที่สุดของฮาวเทียน 
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บทคัดย่อ 
หอแจก หรือ ศาลาการเปรียญ โดยนัยยะแห่งช่ือที่มาก็จะสื่อให้เห็นถึงประเภทชนิดของกิจกรรมการใช้งานในพ้ืนท่ี

เป็นส าคัญเช่น หอแจก ศาลาโรงธรรม ธรรมศาลา รวมถึง ศาลาการเปรียญ ที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านการศาสนา
ของเปรียญในล าดับชั้นต่าง ๆ ของพระสงฆ์ ถือเป็นพื้นที่ชุมนุมอย่างสาธารณ์ โดยมีการแบ่งแยกบุคคลผู้ใช้งานระหว่างฆราวาส
และพระสงฆ์ผ่านพื้นที่ในแต่ละกลุ่มคนเพศสภาพและกิจกรรม บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1. ศึกษาพัฒนาการทางสังคม
การเมืองที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงศิลปะสถาปัตยกรรมหอแจก 2.  ศึกษารูปแบบและคติความเช่ือในองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรม โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านกรณีศึกษาหอแจกที่มีความโดดเด่นในภาคอีสาน โดยแบ่งเป็น 4 ยุค
สมัยตั้งแต่ พ.ศ. 2322 - 2555 ที่ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า หอแจกอีสานเป็นอาคารที่ส าคัญที่สุดโดยท าหน้าที่ เป็นทั้ง 
การวิหารและหอแจก มีต าแหน่งที่ตั้งและขนาดอาคารที่ใหญ่โตกว่าอาคารอื่น ๆ ด้านการจัดวางแผนผังในบริเวณของวัด ไม่มี
แบบแผนท่ีแน่นอนตายตัว รูปแบบทางงานช่างของหอแจกอีสานจ าแนกตามวัสดุก่อสร้างได้ ๓ ประเภทคือ ๑. แบบทรงเครื่อง
ไม้ ๒. แบบทรงเครื่องก่อ (ก่ออิฐถือปูน) ๓. แบบทรงเครื่องไม้ผสมเครื่องก่อ โดยมีพัฒนาการด้านรูปทรงอาคาร ในแต่ละช่วง
สมัยแตกต่างกันตามสายสกุลช่าง โดยมีเหตุปัจจัยแห่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจาก เง่ือนไขตัวแปรด้านรสนิยมผ่าน ตัวนาย
ช่าง สมภาร คณะกรรมการวัด และเจ้าศรัทธา โดยเฉพาะสมภารเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเป็นต้นคิดในออกแบบ
สร้างสรรค์ตามจินตนาการใหม่ จากรูปแบบศิลปะล้านช้างสู่ลักษณะศิลปะไทย โดยเฉพาะในยุคหลังมีการตีความสัจจะธรรมค า
สอนผ่านการสร้างสรรค์ หรือจะเป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในแง่การใช้วัสดุเหลือใช้ หรือคติการสร้างการใช้งาน
ร่วมกันของ สิม หอแจก วิหาร ธาตุเจดีย์ รวมอยู่ในอาคารหลังเดียว มีการแสดงออกทางอุดมการณ์ศรัทธาความเช่ือทางสังคม
การเมืองอย่างล้านช้างนิยม กรุงเทพฯนิยม สมัยใหม่นิยมโดยมีสัญญะแห่งความเช่ือเรื่อง นาคาคติ พานรัฐธรรมนูญคติ ราชา
ชาตินิยม แสดงออกผ่านรูปลวดลายประดับตกแต่งในองค์ประกอบสถาปัตยกรรมส าคัญบริเวณ หน้าบันอาคาร  

บทสรุป และข้อเสนอแนะ หอแจกอีสานทั้ง4ยุคตั้งแต ่พ.ศ. 2322 - 2555 ต่างมีการปรับเปลี่ยนรสนิยมจากความ
เรียบง่ายในยุคจารีตล้านช้างมาสู่ลักษณะญวนที่ผสานความเป็นไทยและพัฒนาสู่ความเป็นอีสานร่วมสมัย ด้วยรูปแบบท่ีวิจิตร
อลังการใหญ่โต สร้างจุดขายสร้างความแปลกใหม่ โดยมีปัจจัยทางด้านศิลปะวิทยาการเทคโนโลยีการก่อสร้าง ก็ถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญในการเปลี่ยนผ่านรสนิยมในเชิงช่าง ผ่านความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการคมนาคม เทคโนโลยีการสื่อสาร 
ระบบการศึกษากระแสหลักทั้งทางโลกและทางธรรม โดยเฉพาะด้านงานช่างตามโรงเรียนศิลปะ ทั้งหมดได้หลอมรวมส่งต่อถึง
รสนิยมในการประเมินคุณค่าความหมาย ด้านรูปแบบศิลปะหอแจกในอีสานทั้งทางตรงและทางอ้อม สะท้อนความเป็นจริงตาม
วิถีสังคมอีสานที่มีอัตลักษณ์อยู่ที่เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะเปิดกว้างและให้อิสรเสรีในการแสดงออก ไม่ยึดติดหรือมีกรอบ
กฎเกณฑ์ผูกขาดที่แน่นอนตาย สามารถจะเลือกเก็บสาระคุณค่าและทิ้งสิ่งที่พ้นสมัย โดยน ามาปรุงปรับออกแบบสร้างสรรค์ 
หอแจกอีสาน อย่างมีความหลากหลาย สะท้อนความเป็นจริงตามบริบททางสังคมวัฒนธรรมทั้งแบบอนุรักษ์นิยม และแบบร่วมสมัย 
 
ค าส าคัญ : หอแจก  อีสาน  พัฒนาการทางสังคม  สถาปตัยกรรมพืน้ถ่ิน  
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Abstract 
Hall of Worship.  Meaning of use and activity by type of location such as a meditation hall and 

Audination hall.  that were used in the teaching of religious monks which is considered a public gathering. 
The use of the space is divided according to gender and activity between monks and lay people.  This 
research article aims 1 .  Study the development of socio- political that affects the change in art and 
architecture of the Audination hall.  2.  Study the styles and beliefs, elements of architecture by using a 
qualitative research methodology, the case study was a prominent Audination hall in the Northeastern 
region.  It is divided into 4 periods from 1779 to 2012.  The results of the study found that The Isan Hall of 
Worship is the most important building, serving as both a Sanctuary and a Audination hall. The location and 
size of the building is larger than other buildings. In terms of layout management, there is no fixed pattern. 
The craftsmanship style of Audination hall in Isan can be divided into 3 types of construction materials, 
namely:  1.  Wooden style 2.  concrete structure style.  (Bricks and mortar)  3.  Wooden style and concrete 
structure style. The building style has evolved to change according to the era and craftsman. The factor of 
model modification comes from Tastes of craftsmen, abbots and temple committees and donors.  In 
particular, the abbot plays a very important role in the idea of creative design according to the new 
imagination.  From Lan Xang art form to Thai art style Especially in the latter era, teachings are interpreted 
through creation, or a group that focuses on community participation in the use of waste materials The idea 
of using together in a single building of a church, a audination hall and pagoda. There are expressions of faith, social 
and political beliefs such as Lan Xang, Bangkok and modernism with beliefs about the Naga and Constitution 
Constitutionalism and royal nationalism through the decoration of architectural elements such as the gable.  

Conclusion and suggestions Isan Hall or Worship for all 4 eras since B.E. 1779 - 2012, different tastes 
have been changed from the simplicity of the Lan Xang era to the traditional Vietnamese style that 
combines Thai characteristics and develops into a contemporary Isan.  with a large, splendid form Create a 
unique selling point with the factors in the art, science, technology of construction It is a key ingredient in 
the transition to artisanal tastes.  through advances in transportation technology communication 
technology mainstream education system, both secular and religious especially in the field of craftsmanship 
in art schools All have been fused to the taste of valuing the meaning. In terms of art forms in the northeast, 
both directly and indirectly reflect the reality according to the way of Isan society Its identity lies in a culture 
that is open and free to express.  does not adhere to or has a fixed monopoly framework can choose to 
keep the value and discard the obsolete by bringing to improve the design and creativity of the Isan 
Hall diversified reflect the reality in both conservative socio-cultural contexts and contemporary. 

 
Keywords : Hall or Worship, Isan, social development ,Vernacular Architecture 
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บทน า 
วิถีสังคมวัฒนธรรมงานช่างอีสาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับวัดหรืออาฮาม ในพื้นที่อันห่างไกล ศาสนาคารที่ถือได้ว่า

เป็นส่วนประธานหรือสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญที่สุดประเภทหน่ึงด้านการจัดวางผังบริเวณ ในวัดก็คือ “หอแจก” ซึ่งเป็นช่ือเรียกตาม
สมมุติที่ใช้เรียกแทนศาสนาคารประเภทหนึ่ง ในมิติทางวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงด้านภาษาถิ่น ที่คุ้นเคยในวัฒนธรรมลาว ของคน
อีสานยุคจารีตโบราณ หากแต่ในวิถีสังคมปัจจุบัน ส าหรับคนรุ่นใหม่จะนึกถึงและคุ้นชินกับค าว่า “ศาลาการเปรียญ” ซึ่งเป็น
ภาษาส าเนียงหลวงของลุ่มน้ าเจ้าพระยาที่เข้ามาแทนท่ีภาษาถิ่นไทยอีสาน ผ่านระบบการศึกษาไทยในทุกระดับชั้น  

โดยทั้งนี้ หอแจก ยังมีช่ือเรียกอ่ืน ๆ ที่ต่างออกไปอีก เช่น ศาลาโรงธรรม หรือ ธรรมศาลา ก็เรียก โดยนัยยะแห่งช่ือ
ที่มาก็จะสื่อให้เห็นถึงประเภทชนิดของกิจกรรมการใช้งานในพื้นที่เป็นส าคัญเช่น หอแจก ศาลาโรงธรรม ธรรมศาลา รวมถึ ง 
ศาลาการเปรียญ ที่ถูกใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้านการศาสนาของเปรียญในล าดับช้ันต่าง ๆ ของพระสงฆ์ ถือเป็นพื้นที่
ชุมนุมอย่างสาธารณ์ที่เกี่ยวเนื่องในงานพุทธพิธี ให้ศีล ให้ทาน เป็นสถานที่เรียนรู้สร้างเสริมโลกทัศน์ด้านธรรมะค าสั่งสอนของ
พระพุทธองค์ เพื่อป้องปรามให้สติ ผู้คนในการอยู่รวมกันเป็นสังคม รวมถึงเป็นสถานที่ในการประกอบพุทธพิธีต่าง  ๆ เพื่อ
เสริมสร้างพลังความเช่ือความศรัทธา เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา และแจกจ่ายบุญทานสิ่งของอย่างทางโลกและทางธรรม โดย
มีการแบ่งแยกบุคคลผู้ใช้งานระหว่างฆราวาสและพระสงฆ์ผ่านพ้ืนท่ีในแต่ละกลุ่มคนเพศสภาพและกิจกรรม 
 

  
 
รูปซ้าย หอแจกแบบอย่างวัฒนธรรมลาว วัดจอมศรี อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร (รื้อแล้ว) ถ่ายโดย วิโรฒ ศรีสุโร  
รูปขวา หอแจก/วิหาร ศิลปะไทยใหญ่หรือศิลปะกุลา วัดศรีมลฑา อ.เมือง จ.มุกดาหาร สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ แล้วเสร็จ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ โดย หลวงปู่ดี วงสุปัญโญ (กงนะ) ร่วมกับนายหลง กงนะโดดเด่นด้วยโครงสร้างหลังคาที่โดดเด่นที่สุด
แห่งหนึ่งในอีสาน (รูปถ่ายเมื่อปีพ.ศ.2559ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมแล้วโดยกรมศิลปากร) 

 
ส าหรับพัฒนาการด้านรูปแบบความเป็นมาของหอแจก เราอาจเช่ือมโยงไปถึงสังคมเดิมในวิถีชนเผ่าที่ถือคติเคารพ

บูชาผี ดังกรณีของพื้นที่อาณาบริเวณเดิ่นบ้าน (ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางหมู่บ้าน) ซึ่งจะมีหลักฆ่าควาย เพื่อบูชายันต์ใน
งานบุญแปงฮีตของชุมชนซึ่งมีศาลากลางบ้านเป็นอาคารศูนย์กลางของชุมชน ที่เรียกว่าหอผี หอก๊วน หรือ หอเกริ้ง ของกลุ่ม
ชนเผ่า ก ามุ ขมุ ข่า หรือที่คนอื่นเรียกพวกเค้าในช่ือว่า ลาวเทิง ซึ่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมมอญ-แขมร์ หรือแม้แต่กลุ่มวัฒนธรรม
ไท-ลาว โดยเฉพาะกลุ่มไทด าที่นับถือผี ก็จะมีหลักบ้าน เป็นศูนย์กลางชุมชนเช่นกันและที่ใกล้ตัวเราเข้ามาอีก ดังตัวอย่างใน
อีสาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ไทซึ่งเป็นอีกสาแหรกหนึ่งของไทด า ที่ถือคติเช่นเดียวกันโดยเรียก หลักบ้าน นี้ว่าบือบ้านหรือหลักบือ
บ้าน โดยจะมีพิธีบุญซ าฮะ หรืองานบุญที่ช าระล้างสิ่งอัปมงคลในช่วงเดือน ๖-๗ ของทุกปีซึ่งในห้วงการท าพิธีจะมีการสร้างตูบ
ผาม (ปร า) อยู่ใกล้ ๆ หลักบ้าน (บางครั้งก็สร้างอยู่ภายในบริเวณวัดในช่วงงาน) เพื่อใช้ท าพิธีและเป็นที่น่ังสวดของพระ อีกทั้ง
เป็นที่วางเครื่องเซ่นไหว้ในพิธี ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างช่ัวคราว ที่ส่งต่อพัฒนาการมาสู่คติการสร้าง ศาลากลางบ้าน เพื่อเป็นอาคาร
ถาวรในเวลาต่อมา เพราะตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีในชุมชนที่เป็นศูนย์กลางบริเวณใกล้ ๆ กับหลักบือบ้าน 

โดยสืบต่อคตินี้พัฒนากลายมาเป็นเสาหลักเมืองในสังคมปัจจุบันนั้นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้คือร่องรอยจากคตินิยมของ
ศาสนาผี ผสมผสานกับฮินดู-พราหมณ์ จนต่อมาเมื่อเปลี่ยนมารับนับถือพระพุทธศาสนา คตินี้ก็ยังเคารพควบคู่ไปด้วย 
อย่างเช่นที่หอกว๊านหรือหอผี มีการแกะสลักรูปสัตว์สัญลักษณ์ทางความเช่ือเช่นงูซึ่งถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะปรับแปลงมา
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เป็นพญานาค สู่การสร้างพระพุทธรูป เข้าไปแทนที่หรือเป็นส่วนหนึ่งแห่งรูปเคารพพร้อม ๆ กับการนับถือผีกว๊านไปด้วย และ
ท้ายที่สุดก็ถูกปรับแปลงการใช้งานอาคารดังกล่าว ให้กลายเป็นอาคารหลักของศาสนาใหม่อื่น ๆ ที่เข้ามาแทนที่คติลัทธิ 
ความเช่ือเดิม  

ภาคอีสานตั้งแต่ในยุคสร้างบ้านแปลงเมือง การจัดวางแผนผังบริเวณของวัดในวิถีชาวบ้าน จะไม่มีแบบแผนท่ีแน่นอน
ตายตัว เหมือนแบบอย่างวัฒนธรรมราชส านัก โดยจะให้ความส าคัญกับ หอแจก อยู่เป็นส่วนส าคัญที่ประธานของวัดพอ ๆ กับ
สิมหรือโบสถ์ กรณีที่เป็นสิมที่ตั้งอยู่บนบก โดยเฉพาะในเขตพุทธาวาส ที่เน้นการวางอาคารใกล้ชุมชนและต้องเข้าถึงได้ง่าย 
ส่วนสิมน้ าจะอาศัยบริเวณห้วยหนองคลองบึงในการสร้างให้มีขนาดเล็ก  ๆ พอเพียงส าหรับประกอบศาสนกิจเฉพาะของ
พระสงฆ์ ที่เรียกกันว่า สิมน ้า หรือบ้างก็อาจไปใช้ สิม ในการท าสังฆกรรมร่วมกันกับวัดอื่น ๆ ที่อยู่ข้างเคียงก็ถือเป็นจารีตปกติ 
โดยเฉพาะถ้าเป็นวัดในชนบทรอบนอกของเมืองส่วนที่เป็นสิมบก ในวัดก็จะมีขนาดเล็ก ๆ แต่ที่ขาดไม่ได้เห็นจะเป็น หอแจก 
หรือศาลาโรงธรรม ศาลาการเปรียญก็เรียก  

ดังนั้นในวัฒนธรรมงานช่างชาวบ้าน (ซึ่งเป็นกระแสหลักของสังคมอีสาน) จึงไม่พบสิ่งก่อสร้างอื่นใดที่มีความส าคัญ
มากไปกว่า หอแจก โดยเฉพาะต าแหน่งที่ตั้งและขนาดความใหญ่โตของอาคาร ซึ่งสามารถพบเห็นอยู่ตามวัดที่อยู่ในพื้นท่ีรอบ
นอกเขตตัวเมือง ตัวแปรที่มีผลต่อรูปแบบทางกายภายและมูลเหตุของการสร้าง โดยเฉพาะพัฒนาการรูปแบบและคติความเชื่อ
ในงานช่าง กับมิติทางสังคมการเมืองการปกครองจะเห็นได้ว่า วัดที่มีประวัติศาสตร์ที่เคยถูกสถาปนาหรือสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ 
เจ้าเมืองหรือชนช้ันน าเช้ือพระวงศ์ รวมถึงกลุ่มเจ้านายพื้นเมือง นิยมที่จะการสร้างศาสนาคารประเภท วิหาร เป็นส่วนประธาน
ในวัด ซึ่งแสดงออกผ่านขนาดที่ใหญ่โตความวิจิตรประณีตในฝีมือเชิงช่าง อันวิจิตรที่ได้รับการฝึกฝนสืบทอดอย่างมีระบบแบบ
แผนอย่างขนบสกุลช่างหลวงของราชส านัก ดั่งตัวอย่างที่วัดหลวงของเมืองอุบลราชธานี วัดมโนภิรมย์ เมืองมุกดาหาร และวัด
กลางมิ่งเมือง เมืองร้อยเอ็ด เป็นต้น  

วัดเหล่านี้มีพระพุทธรูปส าคัญประจ าเมืองประดิษฐานอยู่ภายใน โดยมีสิมหรือโบสถ์แยกสร้างต่างหาก แม้ภายหลัง
หลายแห่งจะแปลงปรับมาผูกสีมาเป็นสิมในยุคหลัง หากแต่ถ้าเป็นวัดชาวบ้านทั่ว ๆ ไปจะไม่พบการคติการสร้างวิหาร มีเพียง
การซ่อมแปลงหรือสร้างสิมใหม่และแปลงสิมเก่าให้เป็นวิหารตามคตทิั่วไป ที่ถือว่าทุกวัดจะมี สิม ได้เพียงหลังเดียว ส่วนคติการ
สร้างวิหารจะมีกี่หลังก็ได้ในวัด ๆ หนึ่ง ดังนั้นอีสานจึงพบคติการสร้างวิหารน้อยมาก แต่คติการสร้างหอแจกนั้นพบเห็นได้ทั่วไป
ทุกวัด และหอแจกเองก็มีคติในการสร้างพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ประจ าเช่นเดียวกับวิหารเช่น วัดหลวง วัดป่าใหญ่ วัดป่า
น้อย วัดศรีอุบล วัดแจ้ง วัดหนองไหล จ.อุบลราชธานีเป็นต้น  

ดังนั้นคติการสร้างวิหาร ในภาคอีสานถือเป็นคตินิยมเฉพาะกลุ่มของวัฒนธรรมแบบราชส านัก ท้ังสายล้านช้างและ
รัตนโกสินทร์ ในยุคสมัยวัฒนธรรมไทย-ลาว หากพิจารณาจะเห็นถึงสายสัมพันธ์เช่ือมโยงไปกับอ านาจทางการเมืองตาม
ประวัติศาสตร์สังคม ที่ว่าดินแดนแถบนี้ไม่มีกษัตริย์ปกครอง ดังนั้นรูปแบบและคตินิยมของช่างหลวงหรืองานช่างราชส านักจึง
เข้ามามีอิทธิพลน้อยมาก ยกเว้นเฉพาะหัวเมืองส าคัญ ดังที่กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้น ดังนั้นเราจึงเห็นได้ว่ารูปแบบงานช่างไม่ว่า
จะเป็นงานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรมงานช่างพุทธศิลป์แขนงต่าง ๆ ในอีสาน ล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน
ที่แตกต่างจากภาคอื่น ๆ ซึ่งมีอิทธิพลราชส านักครอบง าอยู่มาก โดยที่ผ่านมาสถานภาพองค์ความรู้ด้านการศึกษา หอแจก ยังมี
อยู่จ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับศาสนาคารอื่น ๆ อย่างสิมที่มีการศึกษาอยู่ในปริมาณจ านวนมาก และการศึกษาส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาในมิติด้านการจัดกลุ่มรูปแบบ เทคนิคงานช่างเป็นสาระส าคัญ โดยขาดมิติการศึกษาถึงบริบททางสังคมการเมือง ที่
เป็นปัจจัยส าคัญที่เกี่ยวขอ้ง ส่งต่อสู่การก าหนดรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามห้วงเวลาโดย 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1.  ศึกษาพัฒนาการทางสังคมการเมืองที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงศิลปะ
สถาปัตยกรรมหอแจก 2. ศึกษารูปแบบและคติความเชื่อในองค์ประกอบสถาปัตยกรรม โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผ่านสุ่มตัวอย่างคัดเลือกกรณีศึกษาหอแจกที่มีความโดดเด่น ใน 20 ภาคอีสาน มาศึกษาวิเคราะห์กับบริบททางสังคม โดยมี
การศึกษาวิเคราะห์ รูปสัญญะความหมายในรูปลวดลายประดับองค์ประกอบสถาปัตยกรรมหอแจก ภายใต้กรอบแนวคิดที่
ผู้วิจัยก าหนดไว้เป็น 4 ยุคสมัยตั้งแต่ พ.ศ. 2322 - 2555 ที่มีผลต่อการก าหนดพัฒนาการด้านรูปแบบและคติความเช่ือที่
แตกต่างกัน 
 
ผลการศึกษาวิจัย 

การศึกษาหอแจกใน4ยุคสมัยพบว่ามีเหตุปัจจัยดังกล่าวล้วนเป็นตัวแปรส าคัญอันเป็นที่มาของความหลากหลาย
ทางด้านรูปแบบที่เป็นอิสรเสรี ในการสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังเช่ือมโยงสัมพันธ์กับกลุ่มวัฒนธรรมเขมรที่นิยมสร้างโบสถ์
แตกต่างออกไป (จากที่ได้ลงพื้นที่กลุ่มนี้จะไม่นิยมเรียกสิมอย่างในวัฒนธรรมลาวแต่จะนิยมเรียกว่า โบสถ์ ซึ่งเป็นแบบอย่าง
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รัตนโกสินทร์ โดยสิมในวัฒนธรรมเขมรอีสานใต้ จะหมายถึงสิมที่ตั้งอยู่ในแหล่งน้ า) ซึ่งโบสถ์จะนิยมสร้างขนาดใหญ่ โดยมีทั้งที่
เป็นโบสถ์ไม้และเครื่องก่ออิฐถือปูนแบบอย่างเดียวกันกับลักษณะ หอแจก โดยมีการใช้งานไม่แตกต่างกัน เช่นประดิษฐาน
พระพุทธรูปองค์ส าคัญ เช่น วัดเขียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ หรือที่ วัดโคกพร อ.โนนไทย นครราชสีมา และวัดอื่น ๆ ในกลุ่ม
วัฒนธรรมเขมรในแถบอีสานใต้ ส่วนใหญ่ก็ถือคติแบบนี้ กล่าวคือ เป็นทั้งโบสถ์ที่ใช้ท าสังฆกรรมในพุทธพิธีกิจของสงฆ์ เป็น
วิหารประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญ เป็นศาลาการเปรียญของวัด ที่เช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านในการ
อยู่ร่วมกัน อันถือเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของหอแจกในพื้นที่แถบอีสานใต้  

รูปแบบทางงานช่างของหอแจกอีสานจ าแนกตามวัสดุก่อสร้างได้ ๓ ประเภทคือ ๑. แบบทรงเครื่องไม้   
๒. แบบทรงเครื่องก่อ (ก่ออิฐถือปูน) ๓. แบบทรงเครื่องไม้ผสมเครื่องก่อ  

องค์รวมแห่งองค์ประกอบสถาปัตยกรรมส่วนประดับตกแต่งจ าแนกออกเป็น 3 ส่วนไตรภาค 
ส่วนฐานมุขบันได มีทั้งแบบงานไม้และงานปูนหรือเครื่องก่อ หากเป็นโครงสร้างอาคารแบบเครื่องก่อ นิยมท ารูป

ทวารบาลประดับบริเวณส่วนพนักหรือบริเวณส่วนใดส่วนหน่ึงของช่องทางเข้านั้น ๆ และมีอ่างที่ล้างเท้า 
ส่วนฐานตัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นฐานเตี้ยมีทั้งแบบปูพื้นไม้กระดานและที่ท าด้วยพื้นดินอัดแน่นโดยในช่วงงานบุญ

ชาวบ้าน จะหาบน้ ามาเทลงที่พ้ืนเพื่อต้องการให้เกิดความเย็นสบาย ในช่วงเวลาการใช้งานบุญโดยนิยมท าก่อนถึงช่วงเวลางาน
บุญ 1-2วัน หอแจกแบบเครื่องก่ออิฐถือปูน นิยมท าฐานแบบแอวขันปากพานดูกงู ลักษณะดั้งเดิมของวัฒนธรรมลาว กับส่วนท่ี
มีการปรับประยุกต์ผสมผสานกับฐานแบบราชส านักกรุงเทพฯ ที่เรียกว่า ฐานปัทม์ หรือ ฐานบัวคว่ าบัวหงาย หรือแบบฐาน
อิทธิพลศิลปะตะวันตกที่ส่งผ่านงานสกุลช่างญวน ทั้งนี้ในกลุ่มหอแจกประเภทเครื่องไม้จะนิยมยกพ้ืนสูงไม่เกิน 1-2.80 เมตร 
โดยปล่อยเป็นใต้ถุนโล่ง ส่วนของคติการท าตุ๊กตาทวารบาลจะปรากฏอยู่เฉพาะกลุ่มหอแจกแบบเครื่องก่อเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีนัย
ยะแห่งปริศนาธรรมผ่านรูปสัญญะสัตว์ในจินตนาการ หรือรูปทหารยืนเฝ้าเป็นทวารบาล 

แผนผังและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ กลุ่มสกุลช่างพื้นบ้านนิยมการสร้างหอแจกแบบเครื่องไม้ที่มีการปิดกั้นเป็นผนัง
เฉพาะในส่วนพื้นที่บริเวณนั่งของพระสงฆ์หรือเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปส าคัญ ซึ่งองค์ประกอบส่วนนี้จะมีพื้นท่ีไม่มากนัก
โดยพื้นที่ที่เหลือจะนิยมเปิดโล่งหรือกึ่งโปร่งมีการตกแต่งเป็นลูกกรงที่มีแบบแผนลวดลายที่น่าสนใจ ในส่วนที่เป็นท่ีปิดทึบก็จะ
เน้นการตกแต่งในส่วนช่องเปิดหรือป่องเอี๋ยม โดยเฉพาะตัวกรอบเช็ดหน้าหรือมุมผนัง ของช่องเปิดเช่นเดียวกับอาคารที่สร้าง
ด้วยเครื่องก่อ กลุ่มสกุลช่างญวนนิยมท าช่องเจาะแบบอย่างซุ้มวงโค้งขนาดใหญ่เล็กตามขนาดช่องเปิดนั้น ๆ  
    บริเวณผนังคอสองด้านในอาคารทั้ง 4 ด้านนิยมเขียนฮูปแต้ม ที่เป็นเรื่องราวมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ซึ่งนิยมอ้างอิง
รูปแบบที่มาจากผืนผ้าผะเหวด คติดังกล่าวน่าจะเป็นต้นแบบส าคัญแห่งพัฒนาการในการเขียนฮูปแต้มที่เรือนผนังอาคารอื่น ๆ 
เช่น สิม โดยพื้นที่ภายในมีการแบ่งแยกระดับการใช้พื้นที่สูงต่ าตามฐานานุรูปและฐานานุศักดิ์ ผู้ใช้งานเป็นส าคัญ (การแยก
พื้นที่น่ังอาสนสงฆ์) นอกจากนี้ยังมี คติการสร้างหอธรรมาสน์ ไว้เป็นศูนย์กลางส าคัญ เพื่อใช้ในงานบุญทั่วไปและโดยเฉพาะงาน
บุญใหญ่อย่างงานบุญเดือนสี่หรืองานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ ซึ่งเป็นช่วงงานบุญที่ท าให้หอแจกมีชีวิตชีวามากท่ีสุดกล่าวคือ 
โดยช่วงเวลาการจัดส่วนใหญ่จะพยายามไม่จัดให้ตรงกันกับบ้านอื่น ๆ เพื่อต้องการให้ มีการแลกเปลี่ยนกันไปท าบุญยังต่าง
หมู่บ้านซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเครือญาติกัน โดยมีพระสงฆ์บ้านอื่นแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมารวมพิธี  มีการเตรียมพื้นที่ในการ
ตกแต่งหอแจกตามจารีตของจินตนาการแห่งโลกสมมุติว่าเป็นป่าเขาวงกต โดยมีหอธรรมาสน์เป็นศูนย์กลางแทนศาลาแก้วกู่ มี
การตกแต่งเครื่องพิธีนานาภัณฑ์ที่แฝงคติความเช่ือผ่านรูปสัญญะต่าง ๆ เช่นเครื่องบูชาคาถาพันเป็นการจ าลองเรื่องราวใน
ชาดก มีการน าพืชพรรณที่มีลักษณะให้ผลดกครั้งละมาก ๆ เช่น มะพร้าว อ้อย กล้วย มาตกแต่งประกอบซุ้มคูหา อันมีนัยยะ
เรื่องความอุดมสมบูรณ์ในการท ามาหากินของชาวบ้าน 
   โดยทั้งหมดได้ผลิตสร้าง จ าลองสภาวะความเสมือนจริงแห่งโลกสมมุติ ในพื้นที่อาณาบริเวณมลฑล  พิธีหอแจก โดยมี
วัตถุประสงค์ส าคัญแห่งพุทธพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับน้ าที่เป็นเรื่องส าคัญเกี่ยวเนื่องกับความอุดมสมบูรณ์ด้านข้ าวปลาอาหารและ
พืชผลทางการเกษตรและเรื่องอานิสงบุญทานบารมีแห่งการให้ในเชิงจริยธรรม โดยหอแจกยังถูกใช้พื้นที่ทางการศึกษาทั้งของ
พระสงฆ์และชาวบ้าน ที่เข้มข้นมากขึ้น จากที่เคยใช้อยู่แล้วในจารีตเดิม (ของกระบวนการสอบสอนเปรียญระดับต่าง ๆ ) โดย
ในยุคปฏิรูปการปกครองใหม่ มีการจัดการศึกษาระบบใหม่สมัยรัชกาลที่ 5 คือออกพระราชบัญญัติประถมศึกษาให้คนใน
ประเทศไทยทุกคนอ่านหนังสือไทย ด้วยเหตุนี้การเรียนภาษาอีสานหรือเรียนอักษรลาวและไทยน้อยหรืออักษรธรรม ก็เป็นอัน
ยุติไปโดยปริยาย แต่การใช้พื้นที่ หอแจกเป็นห้องเรียนก็ยังคงด าเนินไป ก่อนท่ีจะมีการพัฒนาแยกพ้ืนท่ีออกมาเป็นสัดส่วนมาก
ขึ้นตามพัฒนาการแห่งยุคสมัยของบ้านเมือง 
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องค์ประกอบส่วนประดับตกแต่งศิลปะสถาปัตยกรรมกรรมกับสัญญะความหมาย 

สีหน้าหรือหน้าบัน กลุ่มช่างพื้นบ้านพื้นเมืองจะนิยมท าสีหน้าด้วยเทคนิคงานไม้ ในขณะที่ช่างญวนนิยมท า
องค์ประกอบส่วนน้ีด้วยเทคนิคงานปูนแต่ทั้งนี้พบว่าในหลายพื้นท่ี แม้จะเป็นรูปแบบลักษณะอย่างสายสกุลช่างญวนในองค์รวม
หากแต่ส่วนสีหน้างานพื้นบ้านยังมีบทบาทส าคัญในฐานะช่างท้องถิ่นที่มีความเช่ียวชาญงานไม้ รูปสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ที่สี
หน้าหอแจก 

แบ่งออกเป็น 1. กลุ่มลวดลายเครือเถาธรรมชาติ 2. ลวดลายรูปสัญญะทางสังคมการเมืองด้วยตราสัญลักษณ์เช่น 
พานรัฐธรรมนูญ ช้างสามเศียร ตราครุฑ ใบเสมาธรรมจักร 3. ลวดลายแบบสีหน้าเฮือน 4. ลวดลายทางลัทธิความเชื่อตามคติ
นิยมเช่น สัตว์มงคลต่าง ๆ ของจีนท่ีช่างญวนนิยมใช้อย่างตัวกิเลน มังกร เป็นต้น ขณะที่ช่างพื้นบ้าน-เมืองในช่วงรับวัฒนธรรม
กรุงเทพฯนิยมท าลวดลายโดยมีส่วนประธานเป็นรูปเทพพนม หรือ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และนาราย์ณทรงครุฑ 
โดยเฉพาะรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ  

ในอีสานมีรูปแบบสีหน้าที่สะท้อนปรากฏการณ์ทางการเมืองอย่างหน้าสนใจดงัศาสนาคารประเภทหอแจกในอีสาน มี
การน ารูปพานรัฐธรรมนูญมาใช้อยู่ที่ส่วนประธานที่สีหน้าโดยเฉพาะสกุลช่างญวน  แสดงนัยยะทางการเมืองโดยต้องการ
สื่อสารกับชาวบ้าน ว่าประเทศชาติได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีรัฐธรรมนูญได้รับเลือกให้เป็นสื่อแทนความหมายแห่ง
ประชาธิปไตยว่าด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมเป็นส าคัญนัยยะดังกล่าวเป็นหมุดหมายทางสังคมที่สร้างความตื่นรู้เรื่องการเมือง
ที่ส าคัญในฐานะภาพสะท้อนและสิ่งปลุกเร้าทางอุดมการณ์ทางการเมืองที่ส าคัญ ดั่งที่ปรากฏอยู่ตามแสตมป์ เข็มกลัดและที่
ส าคัญที่สุดคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หรือแม้แต่ยี่ห้อสุราก็มีปรากฏ ซึ่งช่างอีสานโดยเฉพาะสายสกุลช่างญวนนิยม น ามาผลิต
ซ้ าเผยแพร่ใช้มาก (ดูเพิ่มเติมในมิติทางสังคมการเมืองในแต่ละยุคสมัย) 

ช่อฟ้า ที่กึ่งกลางสันหลังคาหอแจกองค์ประกอบส่วนนี้นิยมใช้ไม้เป็นวัสดุหลักและท าในรูปแบบลักษณะเป็นแท่ง  ๆ 
แบบลูกกรงไม้กลึงซึ่งเช่ือมโยงกับคติการเคารพบูชาผีหลักบือบ้าน โดยคตินี้ยังเช่ือมโยงกับสัมพันธ์กับการสร้างสรรค์หอ
ธรรมาสน์เสาเดียวอีกด้วย แต่ทั้งนี้พบว่าส่วนช่อฟ้านี้ในอีสานพบอยู่ไม่กี่แห่ง อีกทั้งความโดดเด่นทางด้านรูปแบบอาจจะไม่โดด
เด่นเท่ากับช่อฟ้าที่ปรากฏอยู่ในศาสนาคารประเภทอื่น ๆ อย่างสิม วิหาร หรือหอไตร โดยกลุ่มช่างญวนจะนิยมท าด้วยวัสดุ
ประเภทปูนปั้นด้วยลักษณะเป็นแผงในรูปทรงเส้นสามเหลี่ยม  
 
ปัจจัยทางสังคมการเมืองวัฒนธรรมกับผลกระทบต่อพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมหอแจกใน4ยุคสมัย  

ยุคที่ 1 ยุคอีสานล้านช้าง คือตั้งแต่ในยุคสร้างบ้านแปลงเมืองราวปี พ.ศ .2322 เป็นต้นมา ศิลปะอีสานต่างรับ
อิทธิพลศิลปะและวัฒนธรรมงานช่างล้านช้าง เป็นวัฒนธรรมกระแสหลัก เนื่องจากมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์สังคมและ
วัฒนธรรมประเพณีร่วมกัน หัวเมืองอีสานในสมัยโบราณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับหัวเมืองลาวอ่ืน ๆ ที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธ
ศาสนาจากล้านช้างเวียงจันท์ อิทธิพลทางพุทธศาสนาที่หัวเมืองอีสานรับมาจากล้านช้างและสืบทอดในสังคมเป็นระยะเวลา
ยาวนานที่ส าคัญคือแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์และระบบสมณศักดิ์แบบล้านช้าง ทั้งหมดส่งอิทธิพลโดยตรงต่อรูปแบบ
ทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมพุทธหัตถศิลป์แขนงอื่น ๆ รวมถึง หอแจก โดยมีลักษณะเป็นแบบอย่างศิลปะลาว  

แต่ด้วยภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ซึ่งห่างไกลจากอ านาจทางการเมืองของสองอาณาจักรใหญ่ทั้งล้านช้างและอยุธยา เป็น
ปัจจัยส่งเสริม ท าให้รูปแบบศาสนาคารอย่างหอแจกในอีสาน สามารถสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตนได้อย่างหลากหลาย ด้วย
ลักษณะวิถีสังคมแบบเสรี ทั้งนี้ช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 ราชส านักกรุงเทพ ได้เข้ามามีอ านาจทางการเมืองการปกครองเข้มข้นมาก
ขึ้น ผ่านการควบคุมส่งเสริมให้กลุ่มชนช้ันน าได้มีบทบาททางการเมือง รวมถึงกลุ่มคณะสงฆ์อีสาน ให้เข้าไปศึกษาพระปริยัติ
ธรรมในกรุงเทพฯ และเมื่อกลับมามีบทบาทในการปกครองคณะสงฆ์อีสาน ต่างมีส่วนส าคัญในการกลืนกลายค่านิยมเก่า จาก
ล้านช้างให้เป็นแบบอย่างจารีตงานช่างกรุงเทพฯอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี พ.ศ. 2465-2468 รัฐไทยได้รวมมลฑลต่าง ๆ ใน
อีสานเข้าเป็นภาคและค าว่า อีสาน ก็ได้ถูกผลิตสร้างขึ้นมาใช้พร้อมกับวาทกรรม ความเป็นไทย เพื่อลดทอนอ านาจความเป็น
ลาวล้านช้างในอีสานลง  

เมื่อมีการขยายเส้นทางการคมนาคมมีกลุ่มชาวจีนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการค้าขาย  พร้อมกับมีการน าเข้า
เทคโนโลยีการท าบ้านดินตึกดิน แบบอย่างวัฒนธรรมจีน โดยทั้งนี้รวมถึงกลุ่มช่างญวนท่ีเริ่มเข้ามาด้วยเช่นกัน โดยผสานส่งต่อ
พัฒนาการรสนิยมและรูปแบบ ทั้งนี้มีการผสมผสานร่วมกับ รสนิยมภูมิปัญญาเดิมของช่างท้องถิ่นที่เช่ียวชาญงานไม้ และใน
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ราวปี พ.ศ. 2460 อีกเช่นกัน มีกลุ่มชาวญวนได้เข้ามาอย่างเป็นทางการมากขึ้นโดยลี้ภัยจากเหตุปัจจัยปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองทั้งจากภายในและภายนอกโดยกระจายอยู่ทั่วอีสาน และหนาแน่นเป็นพิเศษโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ติดริมแม่น้ าโขง  

กลุ่มช่างญวนได้เข้ามามีบทบาทส าคัญและเด่นชัดมากขึ้นในฐานะ ช่างอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้งอาคารบ้านเรือน
และโดยเฉพาะศาสนาคาร หอแจกกลุ่มช่างญวนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างที่ส าคัญในฐานะนายช่างใหญ่ด้วยรูปแบบงาน
ปูนเช่นหอแจกวัดบ้านกระเดียน อ.ตระการพืชผล หอแจกวัดธรรมละ อ.เหล่าเสือโก้ก เมืองอุบล หรือที่วัดกลาง วัดท่าอุเทน  
อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม หอแจกวัดโพธาราม จ.มหาสารคามเป็นต้น ยุคนี้มีการผสมผสานเทคนิคคติงานช่าง ก่อเกิดเป็นศาสนา
คารพื้นถิ่น ลักษณะใหม่ ที่เป็นส่วนผสมผ่านความเป็นลาว ญวน ตะวันตก ไทย เขมร หรืออ่ืน ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสร้างสรรค์
ของช่างในยุคก่อนปี พ.ศ.2475 ศาสนาคารต่าง ๆ มีลักษณะที่หลากหลายทั้งแบบจารีตนิยมล้านช้างและแบบผสมผสาน
ศิลปะพื้นบ้านพื้นเมืองทั้งของคตินิยมในวัฒนธรรมจีนผ่านช่างญวนโดยมีนายช่างญวนคนส าคัญเช่นแถบอีสานใต้คือ องนา 
เวียงสมศรี อีสานกลาง ได้แก่ องผาและอีสานเหนือได้แก่ องจาง และองผือ กลุ่มช่างญวนเหล่านี้ได้สร้างผลงานไว้เป็นมูนมัง
ทางวัฒนธรรมอีสานที่ส าคัญ  

ยุคที่ 2 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2475-2500 (ยุค ประชาธิปไตยและความเป็นไทย) ศิลปะกับสังคมในยุคนี้ถือเป็นจุด
เปลี่ยนที่ส าคัญจาก วัฒนธรรมล้านช้างแบบพ้ืนถ่ินอีสาน มาสู่วัฒนธรรมราชส านักกรุงเทพฯ อย่างเป็นรูปธรรมและเข้มข้นมาก
ขึ้นผ่านกลไกของรัฐด้วยแบบเรียนหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา พ.ศ. 2481-2487 มุ่งเน้นการปลูกฝังอุดมการณ์
ชาตินิยม ซึ่งก่อนหน้าก็มีการออกพระราชบัญญัติกฎหมายปกครองคณะสงฆ์ โดยหลอมรวมนิกายต่าง ๆ ให้เป็นหนึ่งเดียวคือ 
คณะสงฆ์ไทย เพื่อให้สัมพันธ์ไปกับระบบการปกครองใหม่ ในปี พ.ศ. 2484 การตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตยซึ่งเน้นหลักการไปที่
สิทธิ เสรีภาพ เสมอภาคแม้แต่สถาบันพระสงฆ์เอง ความเป็นไทยถูกปลุกเร้าอย่างเป็นรูปธรรมและรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงปี 
พ.ศ. 2481-2487 โดยมีตัวอย่างกรณี การผลิตสร้างแบบโบสถ์มาตรฐานแบบอย่างศิลปะสถาปัตยกรรมไทยแห่งชาติเป็น
พิมพ์เขียวที่นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่าแบบโบสถ์3แบบมาตรฐานประเภท ก ข ค ที่ออกแบบในปี พ.ศ. 2483 ทั้งนี้รวมถึง 
ต าราลายไทยของพระเทวาภินิมมิต ที่รวบรวมเขียนขึ้นมีจ านวนแม่ลายส าคัญ234แบบโดยจัดพิมพ์เผยแพร่โดยกรมศิลปากร
พิมพ์เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2486  

ซึ่งท้ังหมดได้ส่งอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพัฒนาการสร้างสรรค์รูปลวดลายประดบัศาสนาคาร หอแจกอีสาน 
กรณีการซ่อมสร้างท าซุ้มเรือนแก้ว พระเจ้าใหญ่องค์หลวงวัดแรกสร้างเมืองอุบลราชธานี รวมถึงมีการซ่อมสร้างรูปแบบวิหาร
แบบช่างหลวงล้านช้างมาเป็นลักษณะหอแจกประมาณปี พ.ศ. 2497 หรือกรณีที่ วัดป่าใหญ่ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลงก็มีการ
ท าซุ้มเรือนแก้ว (ราวปี พ.ศ. 2479จากฝีมือช่างญวนที่ช่ือองนา เวียงสมศรีร่วมกับนายช่างโพธิ์ ส่งศรี ศิษย์เอกแห่งส านัก 
วัดทุ่งศรีเมือง) แบบอย่างพระพุทธชินราชคติ ที่ถูกสถาปนาในมิติการเมืองเรื่องความเป็นไทยตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่  4 หรือ
กรณีงานภาพเขียนก็ได้รับอิทธิพลจากการผลิตภาพโปสเตอร์พิมพ์ 4 สี (โดยส่วนใหญ่จัดพิมพ์ในต่างประเทศ) ของ ส.ธรรม
ภักดี (สม พ่วงภักดี) ในกรุงเทพฯผู้จัดท าและจ าหน่าย โดยเป็นการรวบรวมภาพเขียนจากจิตรกรแห่งราชส านักยุค  ร.5-ร.7
อย่างพระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทวาภินิมมิต) มาพิมพ์เผยแพร่ราวปี พ.ศ 2480-2490และจัดจ าหน่ายไปตามหัวเมืองต่าง ๆ 
(เป็นท่ีนิยมไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมรและลาว) โดยช่างท้องถิ่นได้น าไปเป็นต้นแบบบ้างคัดลอกหรอืปรับแปลงประยกุต์
สู่การเขียนภาพจิตรกรรมประเภทต่างในวัดทั่วไป ในเวลาต่อมาตามมาด้วยภาพวาดฝีมือช้ันครูอย่างครูเหม เวชกรซึ่งเขียนขึ้น
ราวปี พ.ศ. 2506 ซึ่งส่งต่อให้ช่างท้องถิ่นอีสานได้พัฒนาในรูปแบบต่อการเขียนภาพเรื่องราวต่าง ๆ โดยเฉพาะในหอแจก
บริเวณคอสอง ซึ่งทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของผู้เกี่ยวข้องที่ปรับเปลี่ยนรสนิยมทางศิลปะเชิงช่างอย่าง
เป็นรูปธรรม 

พานรัฐธรรมนูญ ถูกผลิตสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญญะแห่งความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคตาม ระบอบ
ประชาธิปไตย รัฐนิยมดังกล่าวท าให้มีการรณรงค์ส่งเสริมความเข้าใจในเรื่อง ประชาธิปไตย อย่างกว้างขวาง และโดยเฉพาะ
การท าให้อุปลักษณ์แห่งความเป็น ประชาธิปไตยนี้กลายเปน็ของ ศักดิ์สิทธ์ิ ที่ต้องให้ความเคารพบูชากราบไหว้ จนเป็นท่ีมาของ
การน ารูปสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้ในองค์ประกอบส่วนประดับตกแต่งในส่วนประธานที่เรียกว่าสีหน้าหรือหน้าบันตามวัดวา
อารามต่าง ๆ และตัวอย่างการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตามพื้นที่สาธารณะส าคัญเช่นท่ีจังหวัดมหาสารคามที่สร้างเป็นแหง่
แรกของสยามประเทศ (โดยสร้างในปี พ.ศ. 2477 โดยสร้างเสร็จก่อนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่กรุงเทพฯ 3 ปี) ทั้งหมด
สะท้อนว่าคนอีสานต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมด้านต่าง ๆ ที่ถูกกระท าจากชนช้ันปกครอง ผ่านการต่อต้านจากกลุ่มกบฏผู้มีบุญที่
แพร่กระจายไปท่ัวอีสานในอดีต  



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 | ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

  69 
 

 โดยพานรัฐธรรมนูญเป็นรูปสัญญะส าคัญที่ท าหน้าที ่ๆ เป็นทั้งภาพสะท้อนและสิ่งปลุกเร้า ให้เห็นความส าคัญการตื่น
รู้เรื่องการเมืองอย่างกว้างขวางถึงขนาดตามอ าเภอต่าง ๆ มีความประสงค์จะสร้างโดยเฉพาะในต้นทศวรรษ 2480 เป็นต้นมา 
และที่ท าได้ง่ายก็คือน ารูปสัญญะนี้เข้าไปไว้แทนท่ี รูปเคารพในศาสนาคารตามหน้าบันสิม หอแจกวิหารที่เป็นอาคารที่ส าคัญใน
การเป็นศูนย์กลางชุมชนแม้แต่ยอดธาตุเจดีย์ก็มีปรากฏ โดยเฉพาะกลุ่มช่างชาวญวนซึ่งนิยมน าคตินี้ไปสร้าง ทั้งหมดเป็นภาพ
สะท้อนให้เห็นว่าอีสานเป็นดินแดนที่มีความตื่นรู้เท่าทันการเมืองอยู่ในระดับแถวหน้าของสังคมไทย  ในช่วงปี พ.ศ. 2491-
2500 ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการแสดงออกทางการเมืองเรื่องประชาธิปไตยที่ส าคัญช่วงเวลาหนึ่งมีการน ารูปสัญญะพาน
รัฐธรรมนูญ มาใช้สื่อความหมายประกอบมากที่สุด และอาจถือเป็นช่วงเวลาสุดท้าย ก่อนที่คติดังกล่าวจะเริ่มเสื่อมความนิยม
ในที่สุด ดั่งปรากฏให้เห็นตามงานพุทธศิลป์ไม่ว่าจะเป็นรูปลวดลายที่อยู่ในส่วนส าคัญของ ยอดหอธรรมาสน์ หรือตามสีหน้า
หรือหน้าบัน สิมและหอแจก/วิหาร โดยห้วงเวลาดังกล่าว เมื่อดูบริบทบรรยากาศทางการเมืองไทยในห้วงเวลานั้นเต็มไปด้วย
ความขัดแย้งทางการเมืองมากท่ีสุดช่วงเวลาหนึ่ง และที่ส าคัญคือในช่วงปี พ.ศ. 2490 รัฐด าเนินนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์
โดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ. 2495 ได้ด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้นการแสดงออกผ่านรูปสัญญะต่าง ๆ ทางด้านอุดมการณ์
ทางการเมืองในบริบทอีสาน พบว่ามีการผลิตสร้างรูปสัญญพานรัฐธรรมนูญมากเป็นพิเศษ สอดคล้องกับบริบททางการเมืองที่
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารในช่วงปี พ.ศ. 2498 โดยสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูประชาธิปไตย
อันมีสาเหตุจากความขัดแย้งภายใน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2497 เป็นต้นมา รัฐมีการฉลองปีกึ่งพุทธกาลหรือ 25 ศตวรรษรัฐบาล
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในยุค 2 ได้มีมติสร้างพุทธมลฑลและที่ส าคัญคือท าการบูรณวัดทั่วประเทศรวมถึงการช่วงชิงมวลชน
มาเป็นแนวร่วมทางอุดมการณ์การเมืองค่ายเสรีนิยม มากกว่าจะร่วมเข้ากับคอมมิวนิสต์ โดยมีพื้นที่สุ่มเสี่ยง ที่ใช้โครงการ
พัฒนาต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งการเข้าถึงมวลชนด้านศรัทธาผ่านการศาสนาเช่นการซ่อมวัดและการถวายพระพุทธรูป
แบบอย่างพุทธลักษณะที่ย้อนกลับไปหาความงามในอุดมคติไทย แบบสุโขทัยคติ  

เหตุปัจจัยดังกล่าว เช่ือว่าน่าจะส่งอิทธิพลต่อทัศนะผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนายช่าง สมภารวัด กรรมการเจ้าศรัทธา 
ผ่านการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อสะท้อนความต้องการมีเป็นเช่นด้านหนึ่งเป็นการแสดงนัยยะความหมายแห่งการ ปลุกเร้า
เรียกร้อง หรือโหยหาเสรีภาพประชาธิปไตย (ด้วยรูปสัญญะเดิมคือพานรัฐธรรมนูญ) และที่ส าคัญคือการต่อต้านอ านาจเผด็จ
การในรูปประชาธิปไตยใหม่หรืออาจตีความได้ว่าเป็นการแสดง การต่อต้านเชิงอุดมการณ์ต่อ ลัทธิคอมมิวนิสต์ ผ่านการใช้รูป
พานรัฐธรรมนูญ (แทนความหมาย ประชาธิปไตย) จ านวนมากในอีสาน แต่ด้วยเง่ือนไขตัวแปรทางการเมืองอีกเช่นกันที่ท าให้
กลุ่มช่างญวนเริ่มยุติบทบาทผู้น าในส่วนงานช่างนี้ลงด้วยนโยบายการเมืองแบบชาตินิยมของรัฐบาลไทยในช่วงระยะนั้น 

ทหารหรือลัทธิทหารนิยม การปรากฏตัวของรูปทหารต ารวจหรือคนในเครื่องแบบ ที่แต่งกายแบบอย่างที่เรียกว่า
ทหารที่สร้างสรรค์ส่งผ่าน ภาพเขียนหรือฮูปแต้ม ฮูปนูน ตามงานช่างสร้างสรรค์อย่างหลากหลายเช่นเป็นส่วนหนึ่งในตัวบทรูป
เรื่องผ่าน ผ้าทอธุง รูปลวดลายที่ตู้พระธรรม หนังสือผูกคัมภีร์ใบลาน ทวารบาลศาสนาคารหรอืท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ ในอีสาน ตาม
จารีตวิถีสังคมเก่า ถือเป็นผลผลิตหนึ่งแห่งการก่อรูปของความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ ตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาล 5 ดั่งที่มีการตั้งกอง
ต ารวจภูธรเมื่อราวปี พ.ศ. 2445 ครั้งนั้นยังมีพวกต ารวจแขกซิกส์อยู่ด้วยเพื่อช่วยในการจับกุมผู้ร้ายทั่วไป ท าให้มีกองทัพ
ประจ าการ ส่งผลท าให้รัฐมีอ านาจผูกขาดที่มั่นคงขึ้น ในการก าหนดควบคุมความเป็นไปของพลเมืองแห่งพื้นที่การเมืองหนึ่ง ๆ  

จนถึงยุคลัทธิทหารนิยม มีการสร้าง “ยุวชนทหาร” ซึ่งคือกลุ่มเยาวชนท่ีได้รับการฝึกวิชาทหาร แนวคิดว่าด้วยการฝกึ
ทหารให้แก่นักเรียนเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2478 ภายใต้วิธีคิดที่ว่าประชาชนทุกกลุ่ม ทกุเพศ ทุกวัย ต้องเตรียมพร้อมส าหรบัการรบ 
การฝึกยุวชนทหารเริ่มจากส่วนกลางก่อนท่ีจะขยายตัวไปต่างจังหวัด ขยายตัวอย่างมากหลัง พ.ศ. 2481 เมื่อมีการยกฐานะให้
เป็น “กรมยุวชนทหาร” และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างช่วง พ.ศ. 2482-83 ที่มีหน่วยฝึกยุวชนทหารในจังหวัดใหญ่ ๆ ทั่ว
ทุกภาคของประเทศ ดั่งปรากฏเป็นหลักฐานที่ฮูปแต้มฝีมือช่างแดง ณ.หอแจก วัดศรีชมช่ืน อ.นาแก จ.นครพนม เขียนราวปี
พ.ศ. 2494 เรื่องราวในรูปแสดงอิทธิพลลัทธิทหารและชาตินิยมผ่าน ยุวชนทหาร มีการใช้รูป ธงชาติ คือ เยาวชนที่ได้รับการ
ฝึกวิชาทหารขึ้นในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2477 - 2490 รวมถึงกองลูกเสือระดับเยาวชนเนื่องจากรัฐบาลไทยสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม มีนโยบายพื้นฟูการฝึกวิชาทหารให้แก่ประชาชน อันมีนัยยะที่เข้ามาช่วงชิงมวลชนของรัฐไทยซึ่งมีสัมพันธ์กับ
ความเป็นพื้นที่สีแดงของลัทธิคอมมิวนิสต์ในอดีตเป็นการปลุกเร้าแนวร่วมผ่านงานช่างทางศาสนา 

รูปตัวแทนทหารที่ปรากฏตัวอยู่ตามสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ซึ่งแสดงนัยยะเรื่องของการตื่นรู้แห่งการมีตัวตนอยู่ของ
รูปสัญญของระบบ ทหาร ในมิติความหมายอย่างการยกย่องให้เกียรติ รวมถึงความกลัว การยอมรับอ านาจการมีตัวตนอยู่ของ
ตัวแทนความเป็นชาติที่ส่งผ่านกลุ่มบุคคลสถาบันผ่านเครื่องแบบ เป็นตัวแทนของความหวัง ความเชื่อมั่นในอ านาจรัฐที่ส่งผ่าน 
สู่ชาวบ้าน สร้างความเป็นชาติ โดยรูปสัญญะทหารหรือคนในเครื่องแบบ ที่ปรากฏตัวอยู่ในท่ีต่าง ๆ มิได้ถูกผลิตสร้างอยู่อย่าง
โดดเดี่ยว หากแต่มีองค์ประกอบร่วมอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความหมาย (เชิงอ านาจเช่นเดียวกันกับสัญญะอื่น ๆ ) โลกทัศน์ที่
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สะท้อนอุดมการณ์ส่งถ่ายของกันและกันอยู่ในทีดั่งความหมาย ความเป็นชาติเช่น การท ารูปทหารยืนขนาบข้างพานรัฐธรรมนญู 
ที่เราเห็นจนคุ้นเคยในประเด็นเรื่องพานรัฐธรรมนูญศึกษา และที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่ปรากฏอยู่ตามพื้นที่ สาธารณะ 
โดยเฉพาะศาสนาคาร โดยปรากฏรูปทหาร อยู่ตามองค์ประกอบส่วนตกแต่งที่ส าคัญสีหน้าหรือหน้าบันศาสนาคาร หรืออย่าง
บริเวณประตูทางเข้าออกสิ่งปลูกสร้างเสมือนหนึ่ง ทวารบาลดั่งปรากฏที่ประตูทางเข้าศาสนาคารและบานเปิดตู้พระธรรมก็มี
ปรากฏ โดยมีบางกรณีที่ ใ ช้รูปทหารนั่งอยู่ ในระดับเดียวกับพระพุทธเจ้า อย่างที่สิมวัดหลวงพ่อนาค อ.บ้านผือ  
จ.อุดรธานี หรือแม้แต่รูปทหารที่ยืนขนาบท้ังสองข้างของพานรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีนัยยะแห่งอ านาจบางอย่างของการเป็นผู้พิทักษ์ 
(ผูกขาดอ านาจ) อยู่ในทีสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ท าหน้าที่สะท้อนและปลุกเร้ากล่อมเกลา ทัศนคติทั้งด้านบวกและลบต่อผู้พบเห็น 
ไว้ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม การปรากฏตัวของรูปสัญญะทหารในการสร้างสรรค์ ที่ส่งผ่านงานช่างทางศาสนาท่ีเข้ามาแทนที่ รูป
เทพเทวดา หรือสัญญะรูปสัตว์ทวารบาลตามบริเวณทางเข้าหรอืแม้แต่การปรากฏตัว ของรูปทหารในศิลปะฮูปแต้ม (จิตรกรรม) 
หรือท่ีอื่น ๆ  

ยุคที่ 3 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2500 - 2534 (ยุคสงครามเย็น) การเผชิญหน้าและแข่งขันแย่งชิงมวลชนของ2ค่าย
อุดมการณ์ระหว่างเสรีประชาธิปไตยภายใต้การน าของสหรัฐอเมริกาและลัทธิคอมมิวนิสต์ภายใต้การน าของรัสเซียและจีน
ช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่อีสานได้กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในทางการเมือง การทหาร รวมถึงด้านเศรษฐกิจสังคม ในช่วงปี 
พ.ศ. 2501-2515 ภายหลังการปฏิวัติในปี พ.ศ 2501 ของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติยังคงด าเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมีกรมโยธาเทศบาลและกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานส าคัญในการด าเนินงานในด้านนี้ต่อ 
ช่วงเวลานี้ในแวดวงวิชาชีพด้านศิลปะสถาปัตยกรรมไทย จัดได้ว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองสอดรับกับสภาพเศรษฐกิจที่เติบโต เป็นการ
พัฒนาบ้านเมืองในยุคที่เรียกได้ว่ายุคน้ าไหล ไฟสว่าง ถนนหนทางดี ปัจจัยด้านการพัฒนาสังคมที่มีความก้าวหน้าด้านการ
สื่อสารทั้งวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลต่ออิทธิพลรสนิยมการสร้างศาสนาคารและงานช่างพุทธศิลป์ให้มี  
ความหลากหลาย ทั้งด้านการหยิบยืม เลียนแบบรวมถึงการผสานพัฒนาสมัยนี้มักแสดงออกและผลิตซ้ าถึงความเป็นไทย 
มากกว่าการสร้างสรรค์ในลักษณะศิลปะล้านช้าง ช่างอาชีพท้องถิ่นฝึกหัดเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังต่างจากภาพโปสเตอร์
ของส.ธรรมภักดี ที่พิมพ์เผยแพร่อย่างกว้างขวางแข่งกับกลุ่มศิลปินช่างศิลป์ที่จบจากสถาบันทางศิลปะส านักต่าง  ๆ หรือกลุ่ม
ช่างเขียนรูปโปสเตอร์โฆษณาตามโรงภาพยนตร์ต่าง ๆ ก็เริ่มมีการรับงานเขียนภาพตามวัดต่าง ๆ ด้วย เป็นต้น 

ช่วงปี พ.ศ. 2510-2525 ถือเป็นห้วงที่กระแสการอนุรักษ์และพัฒนาสู่รูปแบบร่วมสมัย การตกแต่งรูปสัญญะ
ส้าคัญที่ปรากฏอยู่ท่ีหอแจกในยุคนี มีความน่าสนใจคือการย้อนกลับไปหาแนวคิด เร่ืองกษัตริย์นิยมหรือราชาชาตินิยม ในปี
พ.ศ. 2498 สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการเสด็จพระราชด าเนินในภาคอีสาน ซึ่งได้สร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาล
ในเวลานั้นโดยการเสด็จครั้ งนี้ถือเป็นการเสด็จเยี่ ยมเยือนราษฎรนอกเมืองหลวงเป็นครั้ งแรก หลังสิ้นสุดยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยถือได้ว่าการเสด็จครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของการเสด็จของพระมหากษัตริย์ไทยในภาคอีสาน โดยมี
นัยส าคัญทางการเมืองเพื่อการต่อต้าน กลุ่มลัทธิคอมมิวนิสต์ 

ต่อมาในยุคจอมพล สฤษดิ์ ธนรัชต์ ท าการปฏิวัติยึดอ านาจและเป็นนายกรัฐมนตรี จอมพลสฤษดิ์ เพื่อที่จะสร้าง
ความชอบธรรมให้กับคณะปฏิวัติ รวมทั้งเพื่อด าเนินการให้ประชาชนภายในชาติร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ คณะปฏิวัติจึงได้
ปรับเปลี่ยนอุดมการณ์ของชาติซึ่งแต่เดิมประกอบด้วย “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญ” มาเป็น “ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์” ดังนั้น การด าเนินนโยบายของคณะปฏิวัตินอกจากจะด าเนินแผนทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาแล้ว 
ยังได้ด าเนินการสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันพระมหากษัตริย์และพุทธศาสนาควบคู่กันไปด้วย  มีการก าหนดให้วันชาติ 
เป็นวันที่ 5 ธันวาคม จึงเป็นการสร้างสัญลักษณ์ของชาติโดยเน้นความผูกพันกับพระมหากษัตริย์ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เปลี่ยนแปลงให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นสัญลักษณ์ของชาติแทนรัฐธรรมนูญ ท าให้นับแต่
นั้นเป็นต้นมา อุดมการณ์ของรัฐไทยมีเพียง 3 ประการ คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

โดยต้นทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา รัฐได้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้เกิดการเสด็จพระราชด าเนินซึ่งน่าจะ
เรียกได้ว่าเป็นภาคต่อเนื่องมาจากกรณเีสด็จฯภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2498 โดยในยุคปี พ.ศ. 2498 สมัยรัฐบาลจอม
พล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งการเสด็จครั้งนั้น ถือเป็นการเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรนอกเมืองหลวงเป็นครั้งแรก หลังสิ้นสุดยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ถือได้ว่าการเสด็จครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของการเสด็จของพระมหากษัตริย์ไทยดั่งมีร่องรอยหลักฐานที่
บันทึกส่งผ่านเป็นภาพสะท้อนความประทับใจเป็นภาพจ า เมื่อคราวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชด าเนินมาจังหวัดขอนแก่นเป็น

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ครั้งแรกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันท่ี 5 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ซึ่งเป็นการเสด็จโดย
ขบวนรถไฟพระที่น่ัง  

โดยพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในเวลาต่อมาล้วนสร้างภาพจ าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากข้ึนของ
สถาบันฯ กับประชาชนดั่งที่มีการน าพระบรมรูปเขียน พระบรมฉายาทิสลักษณ์ มาอยู่สร้างสรรค์อยู่ในสิมหรือโบสถ์  
(แบบศิลปะลักษณะไทยด้วยเช่นกัน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการเฉลิมพระเกียรติ ประกอบสร้างอยู่ในช่วงช้ันแห่งศรัทธาของ
ความเคารพนับถือโดยจัดวางรูปตัวแทนเหล่านั้นให้เป็นเสมือนรูปเคารพท่ีให้ความศรัทธากราบไหว้ ดั่งเช่นท่ีปรากฏอยู่ในพื้นที่
ทางที่หอแจกวัดหนองมะนาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี หรือที่ ผืนผ้าผะเวส ซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ส าคัญ โดยความนิยมการเขียน
ภาพของช่วงเวลานั้นนิยมเขียนภาพที่มี พระบรมฉายาทิสลักษณ์ของรัชกาลที่ 9 เข้าไปอยู่ในตอนจบเรื่องซึ่งเป็นการแสดงถึง
การให้ความเคารพ หรือแม้แต่หน่วยท่ีเล็กท่ีสุดทางสังคมอย่างสถาบันครอบครัวซึ่งทั่วทุกบ้าน ต้องมีรูปสถาบันกษัตริย์ไว้กราบ
ไว้บูชาเป็นต้น 

  

รูปขวา. ฮูปแต้มฝีมือชา่งแดง ณ.หอแจก วัดศรีชมชื่น อ.นาแก จ.นครพนม เขียนราวปี พ.ศ. 2494 เร่ืองราวในรูปแสดงอิทธิพลลัทธิทหาร
และชาตินิยมผา่น ยวุชนทหาร ธงชาต ิในพื้นที่หนึ่งที่มีการต่อสู้เชิงอุดมการณทีแ่ตกต่างระหวา่งเสรีนิยมกับคอมมิวนิสต์ 

รูปซ้าย. ฮูปแต้มกับแนวคิดกษัตริย์นยิมผ่านรูปรัชกาลที่ 9-8 ณ หอแจกเก่าวัดหนองมะนาว อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ีฝมีือนายชา่งโกศล  
ชวพงษ์ (ครูตู)๋ พร้อมสร้อยเพลงสรรเสริญพระบารมีที่วา่..ข้าวาระฯ... 

การสร้างสรรค์ในอีสานยุคนี้ก็มีการออกแบบในลกัษณะพื้นถ่ินในนิยามใหม่ โดยเป็นกลุ่ม ปัญญาชนท่ีเป็นผลผลิตของ
การศึกษาในระบบวิชาชีพได้เข้ามามีส่วนแบ่งจากที่เคยผูกขาดอยู่กับกลุ่มช่างอาชีพ โดยช่างกลุ่มใหม่นี้มีเอกลักษณ์รวมกันคือ
การอ้างอิงแนวคิดแบบสมัยใหม่ ดังนั้นศาสนาคารที่สร้างสรรค์ในยุคปี พ.ศ.  2516-2525 จัดเป็นช่วงอรุณรุ่งของศิลปะ
ศาสนาคารอีสานร่วมสมัยยุคแรกโดย นอกเหนือจากรูปแบบงานจารีตทั่วไปหอแจกอีสานได้ถูกรื้อสร้างด้วยลักษณะไทยโดยมี
การยกพื้นสูงข้ึนด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อประโยชน์ในการใช้พื้นที่ด้านล่างมากข้ึน มุงหลังคาสังกะสีหรือกระเบื้อง
ซีเมนต์และมีการใช้ผนังเหล็กลูกกรง มีประตูเหล็กยืดปิดเปิด 

ยุคท่ี 4 ต้ังแต่ปี พ.ศ.2534-2555 (ยุคอีสานพัฒนาและความเสมอภาค)  
เหตุปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ งานสร้างสรรค์ในอีสานเปลี่ยนแปลงไป คู่ขนานทั้งในกรอบแนวทางอนุรักษ์นิยมอย่างจารีต 

และรูปแบบหัวก้าวหน้า ภายใต้ห้วงเวลาแห่งยุคสมัยเดียวกันโดยซึ่ง ในปี พ.ศ. 2534 ถือเป็นช่วงสิ้นสุดสงครามเย็นมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการเมืองการปกครองที่เน้นการกระจายอ านาจการบริหารจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น นักการเมือง
ท้องถิ่นสร้างอิทธิพลมากขึ้นโดยเช่ือมโยงกับการเมืองในระดับชาติ มีการแสดงออกทางความคิดทางการเมืองที่เข้มข้นเสรีอย่าง
ที่ไม่เคยมีมาก่อน ชนช้ันล่างชาวนาชาวไร่ ที่เป็นชนช้ันแรงงาน มีความรู้เท่าทันทางการเมืองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความ
รุ่งเรืองของสื่อวิทยุท้องถิ่น ท าให้คนอีสานก้าวข้ามความเป็นสังคมชนบทสู่สังคมเมืองมากขึ้น โดยมีแรงขับเคลื่อนผ่านพลัง
การเมืองจากผู้แทนพรรคการเมือง  

หอแจกและศาสนาคารอื่น ๆ ในยุคนี้จึงมีความหลากหลาย ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยภาพจ าจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่
ก้าวหน้า ผ่านภาพถ่ายหนังสือต ารา หรือบ้างก็เดินทางไปศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศตามแหล่งศิลปะสถาปัตยกรรมวัด
ต่าง ๆ ที่มีความประทับใจ ตามเง่ือนไขตัวแปรส าคัญคือรสนิยมของทั้งตัวนายช่าง สมภาร คณะกรรมการวัด และเจ้าศรัทธา 
โดยเฉพาะสมภารเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเป็นต้นคิดในออกแบบสร้างสรรค์ตามจินตนาการใหม่ ท้ังในรูปแบบที่
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ต้องการแสดงถึงการตีความสัจจะธรรมค าสอนผ่านการสร้างสรรค์ หรือจะเป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในแง่การ
ใช้วัสดุเหลือใช้เช่นแนวคิดการออกแบบสร้างวัดล้านขวด รวมถึงหอแจกก็สร้างตกแต่งด้วยขวด ที่เมืองศรีสะเกษ หรือคติการ
สร้างการใช้งานร่วมกันของ สิม หอแจก วิหาร ธาตุเจดีย์ รวมอยู่ในรูปลักษณะของเรือรบเช่นที่  วัดป่าเนรัญชราวนาราม  
อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ หรือที่อื่น ๆ ก็มีปรากฏให้เห็นร่วมถึง ธรรมาสน์หวาย ที่เป็นพุทธศิลป์ส าคัญในหอแจก ซึ่งก าลังได้รับ
ความนิยม แทนท่ีธรรมาสน์ทรงศิลปะไทยส าเร็จรูปราคาแพง 

แม้ในยุคหลังจะมีแบบศาสนาคารประเภทต่าง ๆ ที่ออกแบบด้วยรูปลักษณะศิลปะล้านช้างแบบส าเร็จรูปจาก
หน่วยงานราชการแต่กับไม่เป็นที่นิยม และล่าสุดมีคตินิยมในการกลับไปโหยหาตัวตนศิลปวัฒนธรรมลาว โดยการน าเข้า
รูปแบบศิลปะเชิงช่างหลวงพระบาง (บางแห่งก็ลอกเลียนรูปแบบวิหารสกุลช่างภาคเหนือหรือเอาแบบอย่างผลงานที่ติดตลาด
จากศิลปินใหญ่ ๆ มาสร้างผลิตซ้ าก็มีอยู่จ านวนไม่น้อย) เช่น อ้างอิงเอารูปแบบวิหารวัดเชียงทอง มาเป็นแบบอย่างหรือบ้างก็
ถอดแบบจ าลองแนวคิดมาสร้างเลยก็ปรากฏอยู่หลายแห่ง เช่นวัดในเขตสิริธร เมืองอุบลซึ่งเป็นโบสถ์วิหารหอแจกในตัวหรอื วัด
ในแถบเมืองร้อยเอ็ด และมหาสารคาม แม้แต่วัดป่าที่มุ่งเน้นการออกแบบที่เรียบง่ายสมถะ ก็ปรับเปลี่ยนรสนิยมมาสู่รูปแบบที่
วิจิตรอลังการใหญ่โตแข่งขันสร้างจุดขายเพื่อสถาปนาตัวตนใหม่สร้างจุดขายความแปลกใหม่ เมื่อดึงญาติโยมเข้าวัดกันอย่าง
หลากหลายวิธีแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน นอกจากเหตุปัจจัยดังกล่าวแล้ว ปัจจัยทางด้านศิลปะวิทยาการเทคโนโลยีการก่อสร้าง  
ก็ถือเป็นส่วนประกอบส าคัญในการเปลี่ยนผ่านรสนิยมในเชิงช่างหรือลักษณะรูปลักษณ์ทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี
การคมนาคม เทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบการศึกษากระแสหลักท้ังทางโลกและทางธรรม  
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

งานช่างสร้างสรรค์หอแจก ได้เปลี่ยนผ่านจากความเรียบง่ายในโลกอุดมคติในงานวิชาการ ที่ว่าด้วยความพอเพียง
ตามวิถีชาวบ้านที่แช่แข็งหยุดนิ่ง หากแต่ในความเป็นจริงอีสานมีอัตลักษณ์อยู่ที่เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะเปิดกว้างและให้
อิสรเสรีในการแสดงออก โดยไม่ยึดติดหรือมีกรอบกฎเกณฑ์ผูกขาดตายตัว อันเป็นปัจจัยส าคัญท าให้ช่างไม่ว่าจะเป็นสายสกุล
ช่างพื้นบ้านพื้นเมืองหรือช่างต่างถิ่นอย่างสายสกุลช่างญวนและกลุ่มช่างในระบบราชการ ที่สามารถจะเลือกเก็บสาระคุณค่า
และทิ้งที่พ้นสมัยโดยน ามาปรุงปรับออกแบบสร้างสรรค์พุทธศิลป์อีสาน อย่างมีความหลากหลาย ทั้งแบบอนุรักษ์นิยม และ
แบบร่วมสมัยหัวก้าวหน้าไร้ตัวตน ในรสนิยมใหม่แห่งวิถีสังคมชาวนาร่วมสมัย ภายใต้ข้อจ ากัด ซึ่งต่างก็ต้องการ การยอมรับใน
ความมีและความเป็นเฉกเช่นผู้คนในวัฒนธรรมอื่น ๆ มาตั้งแต่อดีต มาจนถึงปัจจุบันสมัย ภายใต้รูปลักษณ์สังขารใหม่เช่นการ
ใช้วัสดุมุงหลังคาเหล็กฉีดขึ้นรูปสันไทย การติดตั้งกระจกบานเลื่อน ระบบปรับอากาศ กล้องวงจรปิดหรืออุปกรณ์อาคาร  
ทีล่้ าเท่าทันสมัย  

รูปสัญญะต่าง ๆ ที่ส่งผ่านงานช่างที่เข้ามาแทนที่ สัญญะเดิมคือบทบันทึกความเป็นไปของสังคมการเมืองจากปัจจัย
ภายในและภายนอก ซึ่งเป็นภัยคุกคามทางได้ส่งอิทธิพลกับผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสมภาร เจ้าศรัทธา และช่างผู้รังสรรค์ซึ่ง
กลุ่มคนเหล่านี้ล้วนมีบทบาทในการก าหนด วาทกรรมใหม่แห่งรูปเรื่องต่าง ๆ ในงานช่างอีสาน โดยลวดลายใหม่ในเง่ือนไข
บริบทใหม่ที่แตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิง ท้ังนี้ข้ึนอยู่ที่ว่าใครมีอ านาจในการนิยาม อัตลักษณ์ตัวตนให้ความหมายต่อหอแจก
อีสาน ไปในกรอบลัทธิความเช่ือของใครและนี่คือลักษณะเสรี ในการสร้างสรรค์ภายใต้ข้อจ ากัดความมีและความเป็น  
ณ ปัจจุบันขณะในเวลานั้น ๆ อย่างเท่าทัน 

  
รูปซ้าย สิม วหิาร หอแจก อีสานร่วมสมัย วัดพระธาตุศรีมงคล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ออกแบบโดย วโิรฒ ศรีสุโร 

รูปขวา วัดป่าเนรัญชราวนาราม อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ สร้างในปี พ.ศ. 2540-2542 โดยการน าสรา้งของหลวงพ่อหมอ (พระครูวีรญาณ
โสภณ เจ้าอาวาส) ตามที่ทา่นได้นิมิตรต้องการให้เรือแห่งนี้เป็นทั้งโบสถ์ วิหาร เจดีย์ และศาลาการเปรียญในหลังเดียวกนั ซ่ึงท่านออกแบบ

ภายใต้กรอบสื่อนัยยะให้เป็นเสมือน เรือพิฆาตสังสารวัตฏ 
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บทคัดย่อ 

 บทความนี้มุ่งน าเสนอสถานภาพองค์ความรู้ของรัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน พ.ศ. 2547 
ด้วยการจัดให้อยู่ภายใต้ 4 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายสาธารณะ หมวดทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ หมวดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และหมวดการคลังและงบประมาณ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เขียนโดย
อาจารย์ในสาขาวิชาดังกล่าวในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีการศึกษาท่ี 1/2560 ซึ่งถูกผลิต ตีพิมพ์ และ
เผยแพร่ต่อสาธารณะระหว่างปี พ.ศ. 2520-2546 ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นข้อเขียน 4 ประเภท ได้แก่ (1) บทความตีพิมพ์ใน
วารสารและหนังสือรวมบทความในระดับชาติ (2) ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (3) โครงการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ และ (4) ต าราทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยไม่รวมเอกสารค าสอน ทั้งนี้ ผลการศึกษาปรากฏว่าข้อเขยีน
เหล่านั้นมีจ านวนทั้งสิ้น 36 เรื่อง ประกอบด้วย หมวดนโยบายสาธารณะ จ านวน 14 เรื่อง หรือร้อยละ 38.89 หมวดทฤษฎี
และพฤติกรรมองค์การ จ านวน 12 เรื่อง หรือร้อยละ 33.33 หมวดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 5 เรื่อง หรือร้อยละ 
13.89 และหมวดการคลังและงบประมาณ จ านวน 5 เรื่อง หรือร้อยละ 13.89 
 
ค าส าคัญ : สถานภาพองค์ความรู้  รัฐประศาสนศาสตร์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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Abstract 

 This research aimed to present status of knowledge in public administration before 2004 classified 
into four sections, including public policy section, theory and organizational behavior section, human 
resource management section and finance and budget section.  The data was collected from research 
papers written by lecturers in the field of public administration in Northeastern Region in the first academic 
year 2560. These research papers were written, published and publicized between 1997-2003 A.D. in four 
types which include (1) published articles in journals and national proceedings, (2) international published 
articles, ( 3 )  public administration research projects, and ( 4 )  project leaders and public administration 
textbooks without in inclusion of teaching documents.  The findings indicate that 3 6  research papers 
published between 1997-2003 were classified into four sections, including 14 research papers in public 
policy section ( 38. 8 9% ) , 1 2  research papers in theory and organizational behavior section ( 3 3 . 3 3 % ) ,  
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5 research papers in human resource management section (13.89%) and 5 research papers in finance and 
budget section (13.89%). 
  
Keywords : Knowledge Status, Public Administration, Northeastern Region 
 
บทน า 
 รัฐประศาสนศาสตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างน้อยก็ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2539 โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏมหาสารคามที่เริ่มมีการสอนศาสตร์นี้ภายใต้ “ภาควิชารัฐศาสตร์และ
นิติศาสตร์” (คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , 2558) ถัดมาในภาคเรียนที่ 2 ปี
เดียวกันที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี (สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2554) อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนรัฐประศาสนศาสตร์ในสถาบันราชภัฏมหาสารคามกลับเป็นเพียงเสี้ยว
หนึ่งของการเรียนการสอนรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์เท่านั้น ขณะที่สถาบันราชภัฏอุบลราชธานีกลับมีคณะกรรมการสาขาวิชาที่
มีที่มาจากสาขาวิชาอื่นที่มิใช่รัฐประศาสนศาสตร์มาด ารงต าแหน่งทั้งคณะกรรมการไปจนถึงประธานกรรมการสาขาวิชา  
(ศุภกานต์, 2562) ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า “ยังไม่มีความเป็นรัฐประศาสนศาสตร์” พอสมควร ถึงแม้ศาสตร์นี้จะถูกสอนในฐานะที่
เป็นสาขาวิชาหนึ่งของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่อยมา 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2546 เมื่อมีการก่อตั้งวิทยาลัยการเมืองการปกครองขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยการผนวกภาควิชา
รัฐศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลการเมืองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการจัดตั้งหลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตซึง่
ขณะนั้นสังกัดอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าด้วยกัน (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, ม.ป.ป.) จึงท าให้ปี พ.ศ. 
2547 ได้มีการเปิดสอนในสาขาวิชา (Discipline) บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะขึ้นที่นั่น เป็นผลให้ศาสตร์นี้เริ่มก่อร่าง
สร้างรูปขึ้น จนมีความเป็นตัวเป็นตนพอที่จะถือเอาเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในภูมิภาคนี้ได้ 
 อย่างไรก็ตาม แม้งานวิจัยที่เป็นฐานของบทความนี้จะถือเอาปี พ.ศ. 2547 เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา ทว่ากลับมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกล่าวถึงความเป็นมาหรือการเริ่มก่อร่างสร้างรูปของศาสตร์นี้ในช่วงเวลาก่อนหน้า ซึ่งจะเป็น
จุดเช่ือมจุดต่อให้การท าความเข้าใจพัฒนาการของศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูมีที่ไปที่มามากขึ้น 
แม้บทความนี้จะไม่ได้มุ่งน าเสนอกระบวนทัศน์ แต่หากกล่าวอีกนัยหนึ่งตามทัศนะของ Thomas (1962) แล้ว กล่าวได้ว่าเป็น
การกล่าวถึงช่วงก่อนเกิดกระบวนทัศน์ (Pre-Paradigm) หรือตามทัศนะของ นิศาชล (2552) ที่ได้แสดงให้เห็นในงานของเขาที่
ศึกษากระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ไทยจาก พ.ศ. 2498-2551 ว่า “องค์ความรู้รัฐประศาสนศาสตร์ไทยไม่ได้เกิดมาจาก
สุญญากาศ หรือผุดขึ้นมาอย่างไร้ราก หากมาจากการบ่มเพาะทางปัญญาของนักรัฐประศาสนศาสตร์อย่างเนิ่นนานแต่โบราณ
กาล” เช่นเดียวกันกับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์มิได้ผุดขึ้นมาอย่างไร้ราก หากแต่มีการ
สั่งสมองค์ความรู้มาก่อน พ.ศ. 2547 อน่ึง แม้ในบทความที่ได้รับการเผยแพรไ่ปแลว้ก่อนหน้านี้ของผู้เขียนได้น าเสนอสถานภาพ
องค์ความรู้ของรัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2560 (ศุภกานต์และอลงกรณ์, 2562)  
แก่แวดวงวิชาการหรือผู้สนใจในศาสตร์อย่างรัฐประศาสนศาสตร์โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่บทความนั้นกลับไม่
มีการกล่าวถึงการก่อรูปก่อร่างของศาสตร์นี้ในช่วงเวลาก่อนปี พ.ศ. 2547 เลย ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของบทความนี้ท่ีจะน าเสนอ
สถานภาพองค์ความรู้ของศาสตร์นี้ก่อนศักราชดังกล่าว ซึ่งหากกล่าวอย่างชัดเจน นั่นก็คือ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
น าเสนอสถานภาพองค์ความรู้ของรัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ จากการวิจัยพบว่า
ข้อเขียนภายใต้เง่ือนไขของการศึกษานี้ เรื่องแรกพบในปี พ.ศ. 2520 เช่นนั้น ขอบเขตของบทความนี้จึงจะกล่าวมาตั้งแต่  
พ.ศ. ดังกล่าวจนถึง พ.ศ. 2546 
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วิธีการวิจัย 
 บทความนี้อาศัยการวิจัยด้วยวิธีเชิงคุณภาพในรูปแบบของการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เขียนขึ้นโดยนักวิชาการที่เป็นอาจารย์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จ านวน 166 คนที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 17 แห่ง ประจ าปีการศึกษาที่ 1/2560 ซึ่งถูก
ผลิต ตีพิมพ์ และเผยแพร่ต่อสาธารณะระหว่างปี พ.ศ. 2520-2546 ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ 4 
ประเภท ได้แก่ (1) บทความตีพิมพ์ในวารสารและหนังสือรวมบทความในระดับชาติ (2) ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (3) 
โครงการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการ และ (4) ต าราทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยไม่รวมเอกสารค า
สอน ทั้งนี้ ด้วยการจัดให้อยู่ภายใต้ 4 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายสาธารณะ หมวดทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ หมวดการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และหมวดการคลังและงบประมาณ โดยแนวทางการพิจารณาและตีความข้อมูลที่ได้นั้น จะอิงตาม
กรอบซึ่งประยุกต์จากการสังเคราะห์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) และน าเสนอข้อมูล
ด้วยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ประกอบกับตารางและภาพประกอบ ซึ่งในแต่ละหมวดมีขอบเขตทีค่รอบคลุมถึงเนื้อหา ดังนี้ 
 1) หมวดนโยบายสาธารณะ ผู้เขียนได้ประยุกต์ใช้กรอบเชิงระบบของ David Easton (1965 อ้างถึงใน ปิยะพงษ์, 
2552) และกรอบกระบวนการของ Thomas R. Dye (1981 อ้างถึงใน ปิยะพงษ์, 2552) มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดใน
หมวดนี้ ซึ่งจะแบ่งเป็นหมวดย่อย ดังนี้ (1) หมวดย่อยท่ีกล่าวถึงภาพรวมของนโยบายสาธารณะ (2) หมวดย่อยสภาพแวดล้อม 
ที่กล่าวถึงสถานการณ์ บริบท รวมไปถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีห้อมล้อมหมวดย่อยปัจจัยน าเข้า หมวดย่อยกระบวนการ  
หมวดย่อยปัจจัยน าออก และหมวดย่อยข้อมูลป้อนกลับ (3) หมวดย่อยปัจจัยน าเข้า ที่กล่าวถึง การระบุถึงปัญหาการเสนอ 
ข้อเรียกร้อง และการให้ความสนับสนุน (4) หมวดย่อยกระบวนการ ที่กล่าวถึง การก าหนดข้อเสนอนโยบาย การสร้าง
ความชอบธรรมให้กับนโยบาย การกล่าวถึงกระบวนการทางการเมืองหรือการบริหาร (5) หมวดย่อยปัจจัยน าออกที่กล่าวถึงตัว
นโยบาย/กฎหมาย การน านโยบายไปปฏิบัติ รวมไปถึงการตัดสินใจเลือกกระท ากับนโยบายทั้งการเลือกกระท าและเลือกไม่
กระท า และ (6) หมวดย่อยข้อมูลป้อนกลับ ท่ีกล่าวถึง การประเมินผลนโยบาย รวมถึงข้อมูลป้อนกลับ 
 2) หมวดทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ ในหมวดนี้ผู้เขียนจะแบ่งออกเป็น 2 หมวดย่อย ได้แก่ (1) หมวดย่อยทฤษฎี
องค์การ ที่กล่าวถึงภาพรวมของทฤษฎีองค์การและการบริหารงานภาคสาธารณะ และ (2) หมวดย่อยพฤติกรรมองค์การ  
ที่กล่าวถึงภาพรวมของพฤติกรรมองค์การ รวมไปถึงประเด็นที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การประเด็นอื่น  ๆ เช่น 
ค่านิยม ทัศนคติและความพึงพอใจ บทบาท ภาวะผู้น า แรงจูงใจและขวัญก าลังใจ เป็นต้น 
 3) หมวดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยมีขอบเขตครอบคลุมถึง 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ประเด็นที่กล่าวถึงภาพรวม
ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (2) ประเด็นเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ (3) ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยาก ร
มนุษย์ (4) ประเด็นเกี่ยวกับการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ และ (5) ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ 
 4) หมวดการคลังและงบประมาณ โดยมีขอบเขตครอบคลุม 4 ประเด็น ได้แก่ (1) ประเด็นที่กล่าวถึงภาพรวมของ
การคลังและงบประมาณ (2) ประเด็นการบริหารรายได้ (3) ประเด็นการบริหารรายจ่าย และ (4) ประเด็นการบริหารหนี้สิน 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งถูกผลิต ตีพิมพ์ และเผยแพร่ต่อสาธารณะระหว่างปี พ.ศ. 2520-
2546 จ านวนทั้งสิ้น 36 เรื่อง โดยแบ่งตามปีได้ดังภาพประกอบต่อไปนี้  

 
ภาพที ่1 แสดงปริมาณข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อน พ.ศ. 2547 

แต่ละหมวด โดยแบ่งตามป ี
 
 จากภาพที ่1 จะเห็นว่า ข้อเขียนแรกถูกน าเสนอเมื่อ พ.ศ. 2520 โดยเป็นข้อเขียนในหมวดนโยบายสาธารณะ ซึ่งหาก
มองในภาพรวมจะเห็นว่าในปี พ.ศ. 2541 มีการน าเสนอข้อเขียนมากที่สุด รวมทุกหมวดถึง 5 เรื่อง และในปีสุดท้าย นั่นคือ 
พ.ศ. 2546 ข้อเขียนในศาสตร์นี้ถูกน าเสนอด้วยกันท้ังสิ้น 4 เรื่อง อนึ่ง ข้อเขียนในแต่ละหมวดให้ความสนใจศึกษาในประเด็น
ต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี ้
 
ตารางที ่1 ปริมาณข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน พ.ศ. 2547 

ปริมาณข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน พ.ศ. 2547 

ปริมาณข้อเขียน 
เร่ือง ร้อยละ 

1. หมวดนโยบายสาธารณะ 14 38.89 
1.1 หมวดย่อยปัจจัยน าเข้า 3 8.33 
 - ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 2 5.56 
 - ประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 2.78 
1.2 หมวดย่อยกระบวนการ 3 8.33 
 - ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 1 2.78 
 - ประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 5.56 
1.3 หมวดย่อยปัจจัยน าออก 5 13.89 
 - ประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 11.11 
 - ประเด็นเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง 1 2.78 
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หมวดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมวดคลังและงบประมาณ
รวมทั้งหมด
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ตารางที่ 1 ปริมาณข้อเขียนทางรฐัประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน พ.ศ. 2547 (ต่อ) 

ปริมาณข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน พ.ศ. 2547 

ปริมาณข้อเขียน 
เร่ือง ร้อยละ  

1.4 หมวดย่อยข้อมูลป้อนกลับ 3 8.33 
 - ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 1 2.78 
 - ประเด็นเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง 1 2.78 
 - ประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 2.78 
2. หมวดทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ 12 33.33 
2.1 หมวดย่อยทฤษฎีองค์การ 8 22.22 
 - ประเด็นท่ีกล่าวถึงภาพรวมของทฤษฎีองค์การ 2 5.56 
 - ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานภาคสาธารณะ 4 11.11 
 - ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 2 5.56 
2.2 หมวดย่อยพฤติกรรมองค์การ 4 11.11 
 - ประเด็นเกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติและความพึงพอใจ 2 5.56 
 - ประเด็นเกี่ยวกบัการตัดสินใจ 1 2.78 
 - ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง 1 2.78 
3. หมวดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 5 13.89 
 - ประเด็นเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ 1 2.78 
 - ประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 8.33 
 - ประเด็นเกี่ยวกบัการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ 1 2.78 
4. หมวดการคลังและงบประมาณ 5 13.89 
 - ประเด็นท่ีกล่าวถึงภาพรวมของการคลังและงบประมาณ 5 13.89 

รวม 36 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 จะเห็นว่าปริมาณข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน พ.ศ. 2547 มี
จ านวนทั้งสิ้น 36 เรื่อง ประกอบด้วย หมวดนโยบายสาธารณะ จ านวน 14 เรื่อง หรือร้อยละ 38.89 หมวดทฤษฎีและ
พฤติกรรมองค์การ จ านวน 12 เรื่อง หรือร้อยละ 33.33 หมวดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 5 เรื่อง หรือร้อยละ 13.89 
และหมวดการคลังและงบประมาณ จ านวน 5 เรื่อง หรือร้อยละ 13.89 ตามล าดับ 

 นอกจากน้ัน เนื่องจากบทความนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เขียนข้ึนโดยนักวิชาการที่
เป็นอาจารย์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 17 แห่ง ประจ าปีการศึกษาที่ 
1/2560 ซึ่งถูกผลิต ตีพิมพ์ และเผยแพร่ต่อสาธารณะระหว่างปี พ.ศ. 2520-2546 ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นข้อเขียนทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 4 ประเภท ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ก่อน พ.ศ. 2547 โดยแบ่งตามมหาวิทยาลัย
จะเป็นไปตามตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที ่2 ปริมาณข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ก่อน พ.ศ. 2547 โดยแบ่งตามมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 

/ปริมาณข้อเขียนในแต่ละหมวด 
ปริมาณข้อเขียน (เร่ือง) 

นโยบาย
สาธารณะ 

ทฤษฎีและ
พฤติกรรม
องค์การ 

การบริหาร
ทรัพยากร

มนุษย์ 

การคลังและ
งบประมาณ 

รวม 

1. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ - - - - 0 
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 9 4 1 25 
3. มหาวิทยาลัยนครพนม - - - - 0 
4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - - - - 0 
5. มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 2 1 - - 3 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ - - - - 0 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา - - - 1 1 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ - - - - 0 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม - - 1 1 2 
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด - - - - 0 
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - - - - 0 
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ - - - 1 1 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - 2 - 1 3 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ - - - - 0 
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี - - - - 0 
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 1 - - - 1 
17. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - - - 0 

รวม 14 12 5 5 36 
 

 หากย้อนกลับไปดูหัวข้อวิธีการวิจัย จะเห็นว่าผู้เขียนได้วางกรอบในการจัดหมวดข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้อยู่ภายใต้ 4 หมวด โดยขอบเขตของเนื้อหาในแต่ละหมวดและที่มาของข้อเขียน ถูกก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตาม จากตาราง 1 กลับปรากฏว่า (1) หมวดนโยบายสาธารณะ ในหมวดย่อยที่กล่าวถึงภาพรวมของนโยบาย
สาธารณะ และหมวดย่อยสภาพแวดล้อม (2) หมวดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นท่ีกล่าวถึงภาพรวมของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และประเด็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนุษย์ และ (3) หมวดการคลังและงบประมาณ ใน
ประเด็นถึง 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการบริหารรายได้ ประเด็นการบริหารรายจ่าย และประเด็นการบริหารหนี้สิน ไม่มี
ข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ในช่วงปี พ.ศ. 2520-2546 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหมวดย่อยหรือประเด็นเหล่านั้นเลย ขณะที่จาก
ตาราง 2 ปรากฏว่านักวิชาการที่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยถึง 10 แห่ง ไม่ได้เสนอข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ก่อน 
พ.ศ. 2547 เลยด้วย 
 

อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 ประเด็นแรกในการอภิปราย ผู้เขียนขอเน้นย้ าว่าข้อเขียนหรือผลงานของนักวิชาการไม่ใช่ข้อเขียนหรือผลงานของ
นักวิชาการทุกคนที่เคยมีมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากแต่เป็นเพียงข้อเขียนหรือผลงานของนักวิชาการที่งานวิจัยนี้ได้
ก าหนดให้อยู่ในขอบเขตของการวิจัย กล่าวคือ นักวิชาการที่เป็นอาจารย์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่สอนอยู่ใน
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มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ านวน 17 แห่ง) ในปีการศึกษาที่ 1/2560 จ านวน 166 คน ซึ่งเป็นข้อเขียนที่ถูก
ผลิต ตีพิมพ์ และเผยแพร่ต่อสาธารณะระหว่างปี พ.ศ. 2520-2546 ภายใต้เง่ือนไขที่เป็นข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ 4 
ประเภทเท่านั้น ดังนี้แล้ว ในช่วง 14 ปีแรก (พ.ศ. 2520-2534) จึงจะเห็นได้ว่ามีข้อเขียนจ านวนปีละไม่กี่ช้ินเท่านั้น นั่นเป็น
เพราะในขณะนั้นยังไม่ปรากฏขึ้นเลยซึ่งรัฐประศาสนศาสตร์ในภูมิภาคนี้ แต่ตัวนักวิชาการซึ่งอาจจะสอนในศาสตร์ที่ข้างเคียง 
จึงท าให้เมื่อปีการศึกษาที่ 1/2560 หรือก่อนหน้านั้นที่ได้ย้ายมาสอนในศาสตร์นี้อย่างเต็มตัว ซึ่งนั่นก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตของ
งานวิจัยนี้ ประกอบกับการที่ในช่วงเวลานั้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงไม่กี่มหาวิทยาลัยเท่านั้นที่เริ่มมีการเรียนการ
สอน (ดูตาราง 2) อนึ่ง ด้วยเง่ือนไขนี้เองที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ผู้เขียนกล่าวว่า รัฐประศาสนศาสตร์ก่อนปี พ.ศ. 2547 ยังไม่มี
ความเป็นตัวเป็นตนพอสมควร โดยหลักฐานท่ีชัดเจนก็คือ ตลอดช่วง 14 ปีแรก ข้อเขียนทั้งหมดแทบจะเป็นของ วิยุทธ์ จ ารัส
พันธุ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งสิ้น มีเพียงข้อเขียนของ ช่ืนและเอียด (2531) เรื่องปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของ
กลุ่มออมทรัพย์ในจังหวัดสุรินทร์ : ศึกษากรณีกลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งมนและบ้านลันแต้ ในปี พ.ศ. 2531 เพียงเรื่องเดียว
เท่านั้นที่สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มากไปกว่านั้น ตลอดช่วงเวลา 26 ปี (พ.ศ. 2520-2546) ข้อเขียนทางวิชาการที่ถูก
น าเสนอถึง 25 จาก 36 เรื่องก็มาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงแห่งเดียวอีกด้วย ทั้งนี้ ผู้เขียนไม่ได้กล่าวว่า นักวิชาการใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลานั้น ไม่มีความเช่ียวชาญในศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ ทว่า  แม้ตัวนักวิชาการเองจะมี
ความเช่ียวชาญแต่ก็ไม่อาจยึดความเช่ียวชาญส่วนตัวเหล่านั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ เช่นนั้น ผู้เขียนจึงยึดเอาการเปิดสอนรัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะ “สาขาวิชา” (Discipline) ที่เกิดขึ้น
ครั้งแรกที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 
ในภูมิภาคนี้ 
 ดังนั้น จึงน ามาสู่การอภิปรายในประเด็นถัดมา ซึ่งก่อนจะให้ข้อเสนอแนะจากการอภิปรายในประเด็นก่อนหน้านีแ้ละ
ประเด็นนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นการย้อนกลับไปดูว่า สถานภาพองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไรกัน
แน่? โดยจะอภิปรายให้เห็นว่าการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในช่วงเวลานั้นในแต่ละหมวดหรือหมวดย่อย แวดวงวิชาการเห็น
ประเด็นไหนเป็นปัญหาหรือประเด็นท้าทายที่จะต้องมุ่งตอบหรือหาทางแก้ไข เริ่มจากหมวดนโยบายสาธารณะที่ปรากฏว่ามี
ปริมาณข้อเขียนมากที่สุดถึง 14 เรื่อง ในจ านวนดังกล่าวมีข้อเขียน 3 เรื่องที่พยายามกล่าวถึงการระบุถึงปัญหา การเสนอข้อ
เรียกร้อง และการให้ความสนับสนุนนโยบายสาธารณะ (หรือบทความนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาในหมวดย่อยปัจจัยน าเข้า) ด้วย
การสะท้อนผ่านประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ เรื่องศักยภาพในการสร้างอาชีพเสริมของคนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์ ของ 
ช่ืน (2536) และสะท้อนผ่านประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีก 2 เรื่อง คือ การวางแผนพัฒนาพื้นที่
เทือกเขาหินปูน อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ เศกสรรค์ 
(2541, 2546) 
 ขณะเดียวกัน ในช่วงเวลาดังกล่าว ข้อเขียนในหมวดนี้ก็ได้กล่าวถึงการก าหนดข้อเสนอนโยบาย การสร้างความชอบ
ธรรมให้กับนโยบาย รวมไปถึงกระบวนการทางการเมืองหรือการบริหาร (หรือบทความนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาในหมวดย่อย
กระบวนการ) ด้วยการสะท้อนผ่านประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ เรื่องการบริหารและการพัฒนายุคใหม่ ของ พิธันดร 
(2541ก) และสะท้อนผ่านประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีก 2 เรื่อง ได้แก่ การจัดท าแผนการจัดการ
พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ป่าทามราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ของ ประสิทธ์ิและคณะ (2541) และเรื่องการจัดการป่า
ไม้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ของ ช่ืน (2545) 
 นอกจากนั้น ยังมีข้อเขียนอีกจ านวนถึง 5 เรื่องที่กล่าวถึงตัวนโยบาย/กฎหมาย การน านโยบายไปปฏิบัติ รวมไปถึง
การตัดสินใจเลือกกระท ากับนโยบายทั้งการเลือกกระท าและเลือกไม่กระท า (หรือบทความนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาในหมวด
ย่อยปัจจัยน าออก) ด้วยการสะท้อนผ่านประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมถึง 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการอนุรักษ์
และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ โดยองค์กรของชุมชน กรณีศึกษา 1 ศาลปู่ตาของบ้านหว้าน ต.หว้านค า อ.ราษีไศล  
จ.ศรีสะเกษ และเรื่องการจัดการป่าชุมชนโดยองค์กรท้องถิ่น ของ วิยุทธ ์(2520, 2535) ในปี พ.ศ. 2520 และ 2535 ตามล าดบั 
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เรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ชาวบ้านได้รับจากโครงการพัฒนาป่าชุมชน ของ เศกสรรค์ (2538) และเรื่อง
การศึกษาสภาพและผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมของชุมชนที่จัดการทรัพยากรเกลือดินเค็มและน้ าเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของ ประสิทธ์ิและเศกสรรค์ (2546) ทั้งนี้ ขอให้สักเกตด้วยว่านักวิชาการที่กล่าวถึงในหมวดย่อย
นี้สังกัดมหาวิทยาขอนแก่นทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม อีกประเด็นที่สะท้อนการศึกษาในหมวดย่อยนี้  ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับการ
คมนาคมขนส่ง โดยข้อเขียนเรื่องผลกระทบของการเปิดจุดผ่านแดนไทย-ลาว ที่มีต่อชุมชนช่องเม็ก ของ กิติรัตน์และสุเชาว์  
(2538) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 หมวดย่อยสุดท้ายในหมวดนโยบายสาธารณะที่แวดวงวิชาการให้ความสนใจ นั่นคือ หมวดย่อยข้อมูลป้อนกลับที่
กล่าวถึงการประเมินผลนโยบาย รวมถึงข้อมูลป้อนกลับของนโยบาย ซึ่งถูกสะท้อนผ่านประเด็นต่าง ๆ ถึง 3 ประเด็น จาก
นักวิชาการในมหาวิทยาขอนแก่น กล่าวคือ ประเด็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ เรื่องการประเมินผลโครงการพัฒนาจังหวัดปี 
2535 ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ สมศักดิ์ สุรนาทและส าเริง (2537) ประเด็นเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง เรื่องการ
ประเมินผลโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ สมศักดิ์และสุรนาท (2539) และประเด็นเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ ประสิทธิ์ (2539) เรื่องประเมินผลโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ถัดมาเป็นสถานภาพองค์ความรู้ในหมวดทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ โดยในหมวดนี้จะแบ่งออกเพียง 2 หมวดย่อย 
ได้แก่ หมวดย่อยทฤษฎีองค์การและหมวดย่อยพฤติกรรมองค์การ โดยในหมวดย่อยแรกมีข้อเขียนที่ได้กล่าวถึงภาพรวมของ
ทฤษฎีองค์การ 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่ององค์การและการจัดการ ของ ชาคริต (2541) และเรื่องการจัดการและการพัฒนาองค์การ 
ของ สุกัญญา (2546) นอกจากนั้น ในหมวดย่อยนี้ยังมีการกล่าวถึงประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานภาคสาธารณะถึง 4 เรื่อง 
ได้แก่ เรื่องผลกระทบของปัจจัยทางนิเวศวิทยาที่มีต่อระบบราชการบริหาร ของ วิยุทธ ์(2523) เรื่องก้าวใหม่แห่งกระบวนทัศน์
ทางการบริหารงานสาธารณะ และการปฏิรูปบริหารราชการ : แนวคิด หลักการ ภาคเอกชน-ภาครัฐทุนนิยม ของ พิธันดร  
(2540, 2541ข) ในปี พ.ศ. 2540 และ 2541 ตามล าดับ และเรื่องการบริหารรัฐกิจของไทย : กรอบปฏิบัติที่ต้องทบทวน ของ 
สุกัญญา (2543) ขณะที่ข้อเขียนเรื่องปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จของกลุ่มออมทรัพย์ในจังหวัดสุรินทร์ : ศึกษากรณีกลุ่ม
ออมทรัพย์บ้านทุ่งมนและบ้านลันแต้ ของ ช่ืนและเอียด (2531) และเรื่องรูปแบบอุยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของ ประสิทธ์ิ (2535) สะท้อนประเด็นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในหมวดย่อยนี ้
 อนึ่ง ในหมวดย่อยพฤติกรรมองค์การ ซึ่งกล่าวได้ว่ามองภาพที่เล็กกว่าการศึกษาในหมวดย่อยทฤษฎีองค์การ มี 3 
ประเด็นที่ได้รับความสนใจในช่วงเวลา 26 ปีนี้ เริ่มจากประเด็นเกี่ยวกับค่านิยม ทัศนคติและความพึงพอใจ ด้วยข้อเขียนเรื่อง
ทัศนคติของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นที่มีต่อโครงการพัฒนาการเกษตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การศึกษาเฉพาะกรณี
โครงการเผยแพร่การใช้วัคซีนป้องกันโรคให้สัตว์ปีก ของ วิยุทธ์และส าเริง (2525) และเรื่องทัศนคติของเกษตรกรในจังหวัด
ขอนแก่นที่มีต่อโครงการพัฒนาการเกษตรของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของ วิยุทธ์ (2526) ส่วนประเด็นที่สองเป็นประเด็น
เกี่ยวกับการตัดสินใจ เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรของเกษตรกร ของ วิยุทธ์ 
(2534) และสุดท้ายเป็นประเด็นว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง เรื่องความคาดหวังและ
ข้อเสนอแนะของนิสิตนักศึกษาต่อการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันในก ากับของรัฐหรือนอกระบบราชการ โดย 
ประภัสสร (2545) 
 ถัดมาเป็นหมวดการบริหารทรพัยากรมนุษย์ ซึ่งหมวดนี้จะไม่มีการแบ่งเป็นหมวดยอ่ยเช่นเดียวกับสองหมวดที่ผา่นมา 
แต่จะกล่าวถึงประเด็นตามกรอบท่ีได้วางไว้เลย โดยเริ่มจากประเด็นเกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ เรื่องการจ้างแรงงาน
สตรีนอกระบบในภาคอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ วิยุทธ ์จรัญญา นิรมลและทองทิพย์ (2540) ขณะทีป่ระเด็น
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีข้อเขียนสนใจถึง 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสถานการณ์และความต้องการในการพัฒนาวิสัยทศัน์
ของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ของ สุกัญญา (2539) เรื่องคู่มือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : หลักการและการ
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ประยุกต์ใช้ ของ สมศักดิ์ (2543) และเรื่องเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม ของ เสาวลักษณ์ (2546) และปิดท้ายด้วย
ประเด็นเกี่ยวกับการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ 1 เรื่อง ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์ ของ สุกัญญาและบัญชร (2542) 
 ท้ายสุด ในหมวดการคลังและงบประมาณมีการกล่าวถึงเพียงประเด็นเดียว นั่นคือ ประเด็นที่กล่าวถึงภาพรวมของ
การคลังและงบประมาณ แต่ที่น่าสนใจ คือ ข้อเขียนในหมวดนี้ไม่ได้มีที่มาจากเพียงมหาวิทยาลัยเดียว โดยจะเห็นได้จากเรื่อง
ลอยตัวค่าเงินบาทกับลดค่าเงินบาท ความเหมือนที่แตกต่าง ของ ชคัตตรัย (2542) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง
ภาษีอากร : มุมมองทางรัฐประศาสนศาสตร์ ของ วิทยา (2543) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่องแนวทางการพัฒนา
ระบบวางแผนและการน าระบบงบประมาณแบบมุ่ ง เน้นผลงานมาใ ช้ในหน่วยงาน  ของ วีระกุล (2543)  จาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องการบริหารงานคลังและงบประมาณ ของ ชาคริต (2544) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ
เรื่องระเบียบวิธีวิจัยการคลัง ของ ปณัยกร (2545) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 ทั้งนี้ จากการอภิปรายในประเด็นแรก และไล่เลียงข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ตลอด 26 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 
ถึง 2546 ในประเด็นที่สอง ท าให้พอจะเสนอข้อเสนอแนะได้ว่าในการศึกษาท านองนี้ในครั้งต่อไป ควรก าหนดขอบเขต
การศึกษา (1) ให้กว้างกว่านี้ในแง่ที่ว่านักวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ในช่วงนั้นเป็นอย่างไร น าเสนอ
ผลงานหรือข้อเขียนอะไรไว้บ้าง งานแต่ละช้ินได้รับอิทธิพลจากอะไร และส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์นี้ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไร รวมไปถึงสะท้อนให้เห็นบริบทท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วย และ (2) ใหล้ึกลงมากกว่านี้
ในแง่ของระยะเวลา กล่าวคือ เมื่อต้องย้อนกลับไปศึกษาถึงประวัติศาสตร์ ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะไปพบข้อมูลใหม่ ๆ เช่นนั้น 
ก็ควรให้ข้อมูลใหม่ ๆ ท่ีค้นพบ ได้น าทางไปจนเห็นรากเหง้าที่แท้จริงของศาสตร์นี้ หรือเห็นหน่ออ่อนของศาสตร์นี้ก่อนที่จะมา
เป็นรัฐประศาสนศาสตร์อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ซึ่งแน่นนอนว่าหมายถึงเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น มากไป
กว่านั้น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เคยเปิดสอนอยู่ในขณะนั้น หรือผลงานวิชาการ ข้อเขียนโดยอาจารย์ แม้กระทั่งการเสวนา
วิชาการหรือการพูดคุยบนเวทีวิชาการ ก็ควรจะอยู่ในขอบเขตของการศึกษาท่ีว่านี้ด้วย 
 ประเด็นถัดมาก็คงวา่ไปตาม “ขนบ” ของการเขียนอภิปรายในงานวิจัยไทย นั่นคือ การเทียบให้เห็นความสอดคล้อง
หรือความแตกต่างระหว่างงานช้ินนั้น ๆ กับงานวิจัยท่ีมีลักษณะใกล้เคียง แต่กระนั้น ดังท่ีกล่าวไปแล้วว่า แม้บทความนี้จะไม่ได้
กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบของกระบวนทัศน์ แต่ก็กล่าวได้ว่างานที่ท าให้เห็นถึง
สถานภาพองค์ความรู้เช่นงานช้ินนีห้าได้ไม่ง่ายเท่าไหรน่ัก ดังนั้น งานของ นิศาชล (2552) ที่ได้ศึกษากระบวนทัศน์รัฐประศาสน
ศาสตร์ไทยจาก พ.ศ. 2498-2551 ก็อาจใช้เทียบเคียงได้ โดยช่วงเวลาก่อนที่จะเข้าขอบเขตของการวิจัยของเขา นิศาชลได้
กล่าวถึงช่วงเวลาก่อนการเกิดกระบวนทัศน์เอาไว้โดยสรุปว่า จุดเริ่มต้นของรัฐประศาสนศาสตร์ไทยมีมาตั้งแต่ก่อนมีการ
สถาปนารัฐไทย กล่าวคือ เกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการมีรัฐ และปรากฏในฐานะสิ่งจ าเป็นที่ผู้ปกครองจ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร
บ้านเมือง โดยถูกจ ากัดไว้แต่ในชนช้ันสูง อันได้แก่ กษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการบรรดาศักดิ์หรือท่ีเรียกว่า “ขุนนาง” 
ดังนั้น ข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นพระบรมราชโองการ หรือกฎระเบียบในการบริหารราชการแผ่นดินจึง
เป็นไปในลักษณะเดียวกัน คือ ก าเนิดจากชนช้ันสูงและเป็นผลผลิตมาจากแต่เพียงทักษะ ความช านาญ และประสบการณ์ใน
การบริหารราชการแผ่นดินเท่านั้น ในขณะที่จุดเริ่มต้นของการศึกษาศาสตร์นี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามขอบเขตของ
บทความนี้เริ่มต้นจากการที่ วิยุทธ์ (2520) ซึ่งเป็นบุคลากรสายสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาแต่อยู่ในเง่ือนไขของงานวิจัยนี้ 
เนื่องจากปีการศึกษาท่ี 1/2560 เขาเป็นอาจารย์สอนในสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เสนอผลงานเรื่องการอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ โดยองค์กรของชุมชน กรณีศึกษา 1 ศาลปู่ตาของบ้านหว้าน ต.หว้านค า อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เมื่อปี พ.ศ. 
2 5 2 0  ป ร ะ ก อบ กั บ ผ ล ที่ สื บ เ นื่ อ ง จ า กก า รอภิ ป ร า ยป ระ เ ด็ น ก่ อ นห น้ า นี้  ใ น ก ร ณี ที่ ผ ล ง า น วิ ช า ก า รด้ า น 
รัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลาดังกล่าว แทบจะมีที่มาจากมหาวิทยาลัยเดียว รวมไปถึงคณาจารย์
กลุ่มเดียว จึงท าให้การก่อตัวขององค์ความรู้ของศาสตร์นี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะที่ต่างจากรัฐประศาสนศาสตร์
ไทย อย่างไรก็ตาม แม้ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่เป็นฐานของบทความนี้กับงานของนิศาชลจะแตกต่างกัน แต่ประเด็นที่น่าสนใจ
มากกว่านั้นคือ ในช่วงเวลาเริ่มแรกที่รัฐประศาสนศาสตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทในไทย ถึงแม้จะถูกจ ากัดไว้แต่ในชนช้ันสูง  
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ทว่าในช่วงเวลาเดียวกันนั้นรัฐประศาสนศาสตร์ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างไร ดังนั้น ประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นที่
น่าสนใจอย่างยิ่งส าหรับการศึกษาถึงประวัติศาสตร์ของศาสตร์นี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
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Abstract 

 This project is a documentary research on The Art of Literature on Nation Building of Laos from Lao 
State’s Literatures during 1975-2001 A.D.. There are two document types. The first category classifies as primary 
sources, which focuses on the Selected Writing of Kaysone Phomvihane, Volume 1- 4.  Next, the secondary 
sources combine to two historical books and the Lao socialist revolutionary literatures.  The result of this 
research reflects on the fighting of two socialist schools: The Soviet Union and the Socialist Republic of Vietnam. 
The Lao socialist of Soviet Union schools’  pointed out the nation building on specific condition of area.  After 
the national -liberation war, the Lao People’s Revolutionary Party and the Lao People’s Democratic Republic’s 
government established the people’ s democratic system.  This is a basic political system of the socialist 
orientation country, which below standard because lack of industrial sector. As the heart of socialist revolution.  
On the other hand, the Lao socialist of  Socialist Republic of Vietnam schools’ apply the building of Lao socialist 
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culture, which illustrates on Lao Revolutionary Literatures.  There are the proletariat spirit, patriotism, heroism, 
equal rights and brotherhood.  
 
Keywords :  Laos, the Art of Literature, Nation Building of Laos, Lao ’s Literatures  
 
บทน า  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว)1 เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวชายแดนติดกับราชอาณาจักรไทยยาว
ที่สุดถึง 1,750 กิโลเมตร ประชากรบางส่วนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรไทย คือ คนที่ใช้วัฒนธรรมล้าน
ช้างร่วมกับพลเมืองลาวส่วนใหญ่ในปัจจุบัน  วันท่ี 2 ธันวาคม 1975 รัฐลาวประกอบด้วย พรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พ.ป.ป.ลาว)2 
กับรัฐบาล ส.ป.ป.ลาว (the government of Lao People’s Democratic Republic, Lao PDR) ได้ประกาศการตั้งประเทศ 
ส.ป.ป.ลาว (Lao PDR) โดยล้มล้างระบบรอบราชาธิปไตยของพระราชอาณาจักรลาว ( the Kingdom of Laos, 1954-2 
December 1975)  ที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ในช่วงสิบปีแรกของการสร้างชาติ (2 ธันวาคม 1975- 1986) รัฐลาวมุ่ง
การสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงให้กับรัฐ ผลที่ตามาคือ ประชากรลาวบางส่วนได้
หลบหนีออกนอกประเทศ เพราะ หวาดกลัวต่อระบบคอมมิวนิสต์ที่บีบบังคับให้เข้าระบบนารวม ระบบสหกรณ์ หรือความอดยาก
แร้นแค้น หรือกลัวว่าคอมมิวนิสต์จะท าลายระบบครอบครัวกับศาสนา (สุธิดา, 2541) ปลายปีค.ศ.1979 – 1980 รัฐลาวได้ยุติการ
บีบบังคับให้ประชาชนเข้าระบบนารวม อนุมัติกฎหมายการถือครองกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล เพื่อชะลอการอพยพออกนอกประเทศ
ของพลเมืองลาว รัฐลาวมุ่งการเผยแพร่รูปแบบการเมืองการปกครองแบบใหม่ คือ “ประชาธิปไตยประชาชน” โดยก าหนดค าขวัญ
ให้พลเมืองลาวมีความจงรักภักดีต่อรัฐลาวในค าขวัญ “พรรคช้ีน า รัฐคุ้มครอง ประชาชนเป็นเจ้า” ในขณะเดียวกัน รัฐลาวได้ใช้
กลไกทางวัฒนธรรม อาทิ บทปราศรัยทางการเมืองของผู้น า นโยบายรัฐลาว วรรณกรรม ต าราเรียน ที่รองรับการก่อตัวของแนว
ทางการสร้างชาติแบบสังคมนิยม นักคิดลาวศึกษาวิเคราะห์ แนวทางการสร้างชาติ เลียนแบบมาจาก สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (ส.ส.เวียดนาม) กับสาธารณรัฐประชาชนจีน (ส.ป.จีน) เมื่อ รัฐลาวประกาศสร้างประเทศตามเส้นทางสังคมนิยมจึงเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจ เนื่องจาก ชุมชนไทยให้ความสนใจต่อองค์ความรู้เรื่องแนวคิดการสร้างชาติลาวจากมมุมองภายใน ส.ป.ป.ลาว 
อย่างจ ากัด มาร์ติน สจ๊วต-ฟ็อกซ์และแกรนท์ อีแวนส์สรุปแนวทางการสร้างชาติมาจากอิทธิพลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
(สจ๊วต-ฟ็อกซ์, 2553 ; อีแวนส์, 2549) ในปีค.ศ.1986 รัฐลาวประกาศใช้นโยบาย “จินตะนากานใหม่” หรือ “กลไกเศรษฐกิจใหม่”  
การเปิดประเทศ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ การผ่อนปรนทางการค้า วัฒนธรรมกับการ
ท่องเที่ยว การผ่อนปรนนโยบายการรวมศูนย์ด้านการเศรษฐกิจจากส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคกับท้องถิ่น หลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองของสหภาพโซเวียตในปีค.ศ.1991 ส.ป.ป.ลาว เป็น 5 ประเทศสุดท้ายที่ใช้อุดมการณ์สังคมนิยมในการสร้างชาติ รัฐลาวได้
แสดงบทบาทที่เด่นชัดในการเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา หลัง เหตุการณ์ วันท่ี 11 กันยายน 2001  

                                                           
1 ส.ป.ป.ลาว มีชือ่เรียกที่แตกต่างกันตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  4 สมยั คือ อาณาจักรล้านชา้ง (ค.ศ.1353-1893) อินโดจีน แคว้นลาวแห่งอินโด
จีน (ค.ศ.1893-1953)  พระราชอาณาจกัรลาว (ค.ศ.1953-1975)  และ ส.ป.ป.ลาว ตั้งแต่วันที ่2 ธันวาคม ค.ศ.1975 เป็นต้นมา ทีมวจิัยใช้ค า “ลาว” ใน
ความหมายยุคสมัยของลาวโดยรวม  
2 พ.ป.ป.ลาว มีชื่อเรียกทีแ่กตต่างกันตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ที่สอดคล้องกับสงครามปฏิวัติและการสร้างชาติ 4 ชื่อ คือ พรรคคอมมิวินิสต์อินโด
จีน ผค.ศ.1930-1933)  คณะพรรคแคส้นลาว (ค.ศ.1933-1955)  พรรคประชาชนลาว  (ค.ศ.1955-1972) และหลังกองประชุมใหญ่คร้ังที่ 2 ของพรรค
ประชาชนลาว ปีค.ศ.1972 มีมติเปลี่ยนชื่อเป็น พรรคประชาชนปฏิวัตลาว (พ.ป.ป.ลาว) ทีมวจิัยใช้ค า “พรรคมาร์กซ-์เลินนิลาว ในภาพรวมขององค์กรนี้ 
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นักคิดลาวศึกษาได้เริ่มการวิเคราะห์แนวทางการสร้างชาติลาว เน้นความสืบเนื่องของนโยบายการเปิดประเทศตาม
แนวทาง “กลไกเศรษฐกิจใหม่” ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ ในปี ค.ศ. 1996 Grant Evans  
เก็บข้อมูลระบบเศรษฐกิจรวมหมู่ของชาวนาลาวที่ซึ่งสะท้อนปัญหาการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมในลาว ในปี ค.ศ. 1998 
สุธิดา ศึกษาพัฒนาการสังคมนิยมลาวจากมุมมองภายในลาว ด้วยการวิเคราะห์บทบาทของไกสอน พมวิหาน (ค.ศ.1975-1986) ซึ่ง
เป็นผู้น าที่ต้องการสร้างประเทศตามแนวทางสังคมนิยม ด้วยการปรับเง่ือนไขการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามหลักการของ 
เลนินควบคู่ไปกับการประยุกต์กลไกเศรษฐกิจแบบการตลาดในการดึงดูดการงทุนจากต่างประเทศ (สุธิดา, 2541)   

ช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 Grant Evans (1998, 2002) ได้เริ่มบุกเบิกศึกษาและวิเคราะห์ กลไกทางวัฒนธรรมของรัฐ
ลาวที่รองรับการก่อตัวของแนวทางการสร้างชาติแบบสังคมนิยม Evans วิเคราะห์รัฐลาวใช้การเมืองความทรงจ าในการสถาปนา
ลัทธิไกสอน พมวิหาน ในการสร้างความชอบธรรมทางการเมือง ข้อเสนอของเขาส่งอิทธิพลต่อ Sopheak Saeng (2009) ในการ
สนับสนุนการรักษาอ านาจของรัฐลาวหลังสงครามเย็นผ่านโครงการอนุสาวรีย์บรรพชนแห่งชาติ กับวีรบุรุษแห่งชาติ อนันท์ (2557) 
ศึกษาอนุสาวรีย์เจ้าอนุวงศ์  และ กิติศักดิ์ (2558) ย้ าการเมืองความทรงจ าของไกสอน พมวิหานใน อนุสาวรีย์ แบบเรียนและ
พิพิธภัณฑ์ Vatthana (2006) ศึกษานโยบายกลุ่มชาติพันธุ์ของรัฐลาวซึ่งส่งเสริมการน าวัฒนธรรมของประชาชนบรรดาเผ่าให้เป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมแห่งชาติ ปรียาภรณ์ (2552) วิเคราะห์การสร้างชาติลาวจากหนังสือพิมพ์เสียงประชาชน  Oliver Tappe 
(2013) หันไปวิเคราะห์ การสร้างชาติผ่านวาทกรรมประวัติศาสตร์ในประเด็น “การต่อสู้กู้ชาติ” ยิ่งไปกว่านั้น Martin Rathie 
(2019) เก็บข้อมูลบอกเล่าของกลุ่มอนุชนปฏิวัติลาวในช่วงทศวรรษท่ี 1950- ปี ค.ศ. 1975 งานวิจัยเหล่านี้มุ่งตอบค าถาม รัฐลาวใช้
กลไกทางวัฒนธรรมเพื่อรักษาอ านาจทางการเมืองของตนเอาไว้  ใบคูน (สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ, 2019) รัฐกรลาว/นักคิด
สั งคมนิ ยมลาวประจ าคณะ ช้ีน าศู นย์ ก ล า งพรรค  ได้ อธิ บ ายทฤษฎี สั งคมนิ ยมตามรู ปแบบของคาร์ ล  มาร์ กซ์   
เฟอเดอริกส์ แองเกลส์ กับเลนิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ปรัชญามาร์กซ์-เลนิน เศรษฐศาสตร์การเมือง กับการสร้างสังคม
นิยมแบบวิทยาศาสตร์ หรือ การสร้างสังคมนิยมในทางปฏิบัติ (Practical Socialism) นักคิดสังคมนิยมลาวได้เริ่มทบทวนแนว
ทางการสร้างประเทศที่ผ่านมาว่าประสบปัญหาในด้าน “การยึดต าราโดยปราศจากการเข้าใจสภาพความเป็นจริง โดยเน้นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจให้เป็นสังคมนิยม ซึ่งเช่ือว่าประเทศจะเป็นสังคมนิยม” (ใบคูน, สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ, 
2019) งานศึกษานี้จึงต้องการขยายแนวคิดการสร้างชาติลาวจากมุมมองของรัฐลาวในงานประเภทหนังสือ ต าราเรียน สิ่งตีพิมพ์ของ
รัฐลาวกับเครือข่าย ที่ผลิตในช่วงปี ค.ศ. 1975-2001 อาทิ บทปราศรัยทางการเมืองของผู้น า นโยบายรัฐลาว วรรณกรรม ต ารา
เรียน พิพิธภัณฑ์กับอนุสาวรีย์  เนื่องจาก งานวิจัยที่ผ่านมา ล้วนอธิบายการสร้างชาติลาวจากมุมมองภายนอก ซึ่ งลดทอนองค์
ความรู้การสร้างชาติของรัฐลาว ทีมวิจัยจึงเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราวการสร้างชาติลาวจากมมุมองภายใน เพื่อสร้างความ
เข้าใจต่อรัฐเพื่อนบ้านที่มีอุดมการณ์ในการสร้างชาติที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเสรีภาพทางวิชาการให้กับ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในชุมชนโลก 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตของข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ใน การวิเคราะห์ทั้ง หมดได้ก าหนดระยะการพิมพ์เผยแพร่ช่วงปีค.ศ.1975-2001 

การจ าแนกประเภทเอกสาร 
ทีมวิจัยจ าแนกประเภทเอกสารออกเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ เอกสารร่วมสมัย (เอกสารช้ันต้น)  เอกสารช้ันรอง   
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เอกสารชั้นต้น 
เอกสารช้ันต้นได้แก่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับรัฐลาวโดยตรง เช่น ประวัติบุคคล (ทองวิน, 1990 ; สิงคะโป, 1991 ; เพลี, 

1996 ; สมนิด, 1997 ; ท่านนายพนบุนเนียน, 1997 ; พูมี, 1987) บทนิพนธ์ไกสอน (2531, 1987, 1997) ประวัติศาสตร์
ลาว  (ทองสาและคณะ, 1989 ; หนูไชและคณะ, 2000) 
เอกสารชั้นรอง  

เอกสารช้ันรองเป็นข้อมูลจากวรรณกรรมลาว ได้แก่ บ้านฮวกใต้ใจเด็ด ของ อุทิน (1982) เรื่องสั้นอิง อีงปะหวัดกาน
ต่อสู่ปะติวัด ของ ดวงไช (1989) แผ่นดินแม่ ของบุนเสิม (1995) 40 ปี มะหาไช (ทองค า และคณะ, 1995) ค้างคืนในป่า
เลิก ของ จันที (1999)  

 
ผลการวิจัย 

รัฐลาวต้องการสร้างชาติแบบสังคมนิยม โดยมุ่งการสร้างสังคมตามแนวทางการสร้างสังคมนิยมในทางปฏิบัติ “practical 
socialism” ทีมวิจัยยึดแนวทางการสร้างชาติลาวจากแนวคิดสังคมนิยมลาวของใบคูน (สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ , 2019)  
ดังนั้น ทีมวิจัยมุ่งการศึกษาและวิเคราะห์การสร้างสังคมนิยมในทางปฏิบัติ ผ่านการศึกษา วิเคราะห์เอกสาร 2 ชุด ที่สะท้อน องค์
ความรู้การสร้างชาติลาวสะท้อนการต่อสู้ของนักคิดสังคมนิยม 2 ส านัก กล่าวคือ นักคิดสังคมนิยมลาวสายสหภาพโซเวียตที่อธิบาย
การสร้างชาติจากเง่ือนไขพิเศษของแต่ละพื้นที่ ภายหลังการปฏิวัติชาติประชาธิปไตยเสร็จแล้ว พรรคประชาชนปฏิวัติลาว และ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก าหนดรูปแบบการปกครองประชาธิปไตยประชาชน ซึ่งเป็นการเมืองขั้นพื้นฐานของ
ประเทศที่ต้องการเป็นสังคมนิยม แต่ประเทศเหล่านั้นไม่มีระบบอุตสาหกรรม ที่เป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิวัติสังคมนิยม กับนักคิด
สังคมนิยมลาวสายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ประยุกต์การสร้างวัฒนธรรมสังคมนิยมลาวท่ีปรากฏในงานวรรณกรรม ว่าด้วย 
อุดมการณ์ชนช้ันกรรมาชีพ สิทธิเสมอภาค ความรักชาติ ลัทธิวีรบุรุษ  

1. วรรณกรรมรัฐลาวสะท้อนให้เห็นอุดมการณ์ชนชั้นกรรมาชีพ  
อุดมการณ์ชนช้ันกรรมาชีพ หมายถึง องค์ความรู้ที่เช่ือว่า ชนช้ันกรรมาชีพ หรือ ผู้ออกแรงงานท่ีตระหนักถึงชนช้ัน ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ แรงงานท่ีใช้ก าลังกาย เช่น กรรมกรรับจ้างรายวัน ช่างก่อสร้าง แรงงานขั้นต่ า เป็นต้น กับแรงงานที่
ใช้ก าลังสมอง เช่น วิศวกร แพทย์ และนักการเงินการธนาคาร เป็นต้น อุดมการณ์ชนช้ันกรรมาชีพ ครอบคลุมถึงชนช้ันกรรมาชีพ
คือผู้สร้างประวัติศาสตร์ เคารพในความเท่าเทียม (สิทธิเสมอภาค) กับความเอื้ออาทรเป็นพี่น้องกัน ชนช้ันกรรมาชีพคือผู้สร้าง
ประวัติศาสตร์สังคมนิยมซึ่งเป็นประวัติศาสตร์กระแสหลัก หรือประวัติศาสตร์ชาติของลาว ที่เช่ือในการพัฒนาประวัติศาสตร์มนุษย์ 
5 ระบอบ กล่าวคือ สมัยบรรพกาลตรงกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยศักดินาตรงกับสมัยอาณาจักรล้านช้าง สมัยทุนนิยมตรงกับ
สมัยพระราชอาณาจักรลาว สมัยสังคมนิยม และสมัยคอมมิวนิสต์  

รัฐลาว คือ ตัวอย่างประเทศท่ีมีเข็มมุ่งไปสู่สังคมนิยมที่ประสบปัญหาในการเขียนประวัติศาสตร์ก่อนปี ค.ศ. 1945 
ดังบทรายงานทางการเมืองของไกสอน (2531) ที่เสนอต่อกองประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 1 ระหว่างวันท่ี 22 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 
ค.ศ. 1955 วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันโดยไม่ลงรายละเอียดเหตุการณ์ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ความว่า “...ภายหลัง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ประชาชนลาวได้ลุกข้ึนเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนเวียดนามและกัมพูชา เพื่อท าการปฏิวัติ ด าเนินสงคราม
รักชาติอันล าบากและยืดเยื้อยาวนาน 8-9 ปี เพื่อสันติภาพ,ประชาธิปไตย,เอกภาพและเอกราช. สงครามรักชาติดังกล่าวนั้น ได้ท า
ให้ระบบเมืองขึ้นและศักดินาในประเทศเราที่ก าลังเน่าเปื่อยสะท้อนถึงรากเหง้า  ในประเทศลาวเก่าที่ล้าหลัง ได้มี ก าลังใหม่ที่
ก้าวหน้าปรากฏขึ้น คือก าลังประเทศลาว; นับวันประชาชนตื่นตัวและมีการจัดตั้ง ...” 
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หลังสมัยอาณานิคม ช่วงปี ค.ศ. 1964-1975 ชาวลาวอาศัยในสองเขตปกครอง กล่าวคือ เขตปกครองของพระ
ราชอาณาจักรลาว รัฐบาลพระราชอาณาจักรลาวมอบภาระการเขียนประวัติศาสตร์ให้กับมหาสิลา (1957) ซึ่งมีโครงเรื่องแบบ
พงศาวดารการเล่าเรื่องบทบาทของราชวงศ์ กับเขตปกครองของ พรรคมาร์กซ์-เลนินลาว หรือขบวนการประเทศลาว หรือรัฐบาล
แนวลาวต่อต้านได้เผยแพร่ประวัติศาสตร์แนวใหม่ ส านวนพูมี (1968,1996) ซึ่งใช้เวลา 13 ปี ในการรวบรวมประวัติศาสตร์
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสงครามกลางเมืองปีค.ศ.1968 เน้นการประณามบทบาทของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในลาวในฐานะ 
“จักรพรรดิล่าเมืองขึ้นแบบใหม่” ด้วยเหตุนี้ คนลาวฝั่งตะวันออกแม่น้ าของจึงมีความแปลกแยกด้านส านึกทางประวัติศาสตร์  

เมื่อ รัฐลาวสถาปนา ส.ป.ป.ลาว มีข้อจ ากัดในการสร้างประวัติศาสตร์ชาติ รัฐลาวเข้าใจระเบียบวิธีการเขียน
ประวัติศาสตร์ความขัดแย้ง รัฐลาวได้หยิบยืม หรือใช้ ประวัติศาสตร์ลาวฉบับมหาสิลา (1957) เป็นประวัติศาสตร์มาตรฐานที่
กล่าวถึงเหตุการณ์สมัยบรรพกาลถึงสมัยสิ้นสุดระบบอาณานิคม เพราะมหาสิลาเป็นหนึ่งในผู้น าขบวนการชาตินิยมลาว และใกล้ชิด
กับเจ้าเพชรราช ท่านคือ ตัวอย่างของข้าราชการในระบอบเก่าที่พร้อมท างานให้กับรัฐลาว เนื่องจาก ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของ
ลาวเติบโตขึ้นมาจากกลุ่มพหุสังคมและวัฒนธรรม บนรากฐานของศูนย์กลางอ านาจขนาดเล็ก ชาวลาวกลุ่มชาติพันธ์ุหลักเขียนเขียน
ประวัติศาสตร์ครั้งแรก ช่ือ “ต านานขุนบรมราชาทิราช” ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 ประวัติศาสตร์ลาวจึงเป็นเรื่องราวของกลุ่มคน
ส่วนใหญ่ หรือกลุ่มคนที่พูดภาษาลาวสองฝั่งแม่น้ าโขง ซึ่งเราเรียกว่า “คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้าง” ในขณะที่กลุ่มประชากรส่วน
ใหญ่ที่ไม่ได้พูดภาษาตระกูลไทกระไดไม่มีจารีตตัวอักษร คนร่วมวัฒนธรรมล้านช้าง คือ กลุ่มคนที่เปราะบาง หรือมีส านึกด้าน
ประวัติศาสตร์สมัยจารีตน้อย  

ราวปลายทศวรรษที่ 1980 รัฐกรลาวที่เติบโตมาจากกอนุชนปฏิวัติได้ส าเร็จการศึกษาด้านโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์จากกลุ่มประเทศสังคมนิยม ทองสาและคณะ (1989) ได้นิพนธ์ ประวัติศาสตร์เล่ม 3 เนื้อหากล่าวถึงประวัติศาสตร์
สมัยอาณานิคมถึงปัจจุบัน บรรดากลุ่มชาติพันธุ์ต่อสู้ ในภารกิจสงครามเพื่อเอกราช ได้เป็นตัวละครหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติ เช่น 
“ขบวนการต่อสู้ภายใต้การน าของพ่อกะดวด (ผู้มีบุญ) 1901-1903” (ทองสาและคณะ, 1989) “ขบวนการลุกฮือขึ้นของชาวเผ่าลื้อ
อยู่เมืองสิง 1908” “ขบวนการต่อสู้ภายใต้การน าของพ่อกะดวด (ผู้มีบุญ) 1901-1903” (ทองสาและคณะ, 1989) และ“ขบวนการ
ต่อสู้ภายใต้การน าของเจ้าฟ้าปัดใจ” (ทองสาและคณะ,1989) มีข้อสังเกตว่า สารบัญไม่ได้ระบุกลุ่มชาติพันธุ์แต่ใช้ในช่ือหัวข้อ 
“ประชาชนลาวลุกฮือขึ้นต่อต้าน” 

มีข้อสังเกตว่า Tappe (2013) วิเคราะห์การรักษาอ านาจของรัฐลาวใช้โครงเรื่องประวัติศาสตร์ “การต่อสู้กู้ชาติ” 
เพื่อสร้างความทรงจ าร่วมให้กับประชาชน ด้วยการวิเคราะห์การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเวียงจันทน์ ซึ่งแบ่ง
ล าดับการจัดแสดงตามหนังสือประวัติศาสตร์ฉบับมาตรฐานสมบูรณ์ (หนูไช และคณะ, 2000) หากเป็นเช่นนั้น ช่วงรอยต่อในการ
ผลิตประวัติศาสตร์กระแสหลักฉบับมาตรฐานสมบูรณ์ (ค.ศ. 1989-1999) รัฐลาวได้รณรงค์งานเขียนประวัติบุคคลในชุดความทรง
จ าร่วมหลักอย่างเป็นทางการว่าด้วย “สงครามกับการปฏิวัติ” แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มองค์กรแนวร่วมผลิตประวัติ
บุคคลในช่ือ “ความทรงจ าในการเคลื่อนไหวในขบวนการปฏิวัติ” (พูมี, 1987) ในขณะที่ผู้น าองค์กรแนวร่วมหนังสือชีวิตประวัติจะ
ถูกยกย่องในช่ือ เจ้าสุพานุวงผู้น าการปฏิวัติลาว (1989) กลุ่ม พ.ป.ป.ลาว กับกองทัพ ผลิตงานเขียนประวัติบุคคลในช่ือ “ชีวิต
และเวียกงาน” (ทองวิน, 1990 ; สิงคะโป, 1991 ; เพลี, 1996 ; สมนิด, 1997 ; ท่านนายพนบุนเนียน, 1997)  สีชะนะ (1989) 
เขียน ไกสอน พมวิหานลูกของประชาชน รัฐลาวใช้ชุดหนังสือประวัติบุคคลเป็นแบบเรียนประวัติศาสตร์ทางอ้อม ซึ่งสะท้อน 
ภาคปฏิบัติการของการการก่อตัวของประวัติศาสตร์นิพนธ์สังคมนิยมลาว ว่าด้วยการต่อสู้ทางชนช้ัน การล้มระบบอาณานิคม  
ที่เกิดขึ้นจากคนธรรมดา ดังนั้น ประวัติศาสตร์แนวใหม่ลาวจึงเช่ือมโยงกับประวัติศาสตร์ประชาชน คือ การเปิดโอกาสให้ชาวลาว
ทุกคนสามารถเขียนประวัติศาสตร์ของตนเองได้ภายใต้การก ากับของรัฐลาว   
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2. วรรณกรรมรัฐลาวสะท้อนให้เห็นการสร้างชาติด้านการส่งเสริมสิทธิเสมอภาค  
วรรณกรรมรัฐลาวสะท้อนให้เห็นการสร้างชาติด้านสิทธิเสมอภาค ที่เน้นพหุสังคมและวัฒนธรรม โดยรับประกันสิทธิ

เสมอภาค ซึ่งปรากฏในรัฐธรรมนูญมาตรา 8 ปี ค.ศ. 1991 ความว่า  “มาตรา 8 แก้ไข รัฐปฏิบัตินโยบายสามัคคีและเสมอภาพ
ระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ. ทุกชนเผ่าล้วนแต่มีสิทธิ์ปกปักรักษา, เสริมขยายจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของตนและของชาติ. 
ห้ามทุกการกระท าแบ่งแยกและการประพฤติจ าแนกระหว่างชนเผ่ารัฐปฏิบัติทุกมาตราเพื่อขยาย และยกระดับเศรษฐกิจ-สังคมของ
ทุกชนเผ่าให้สูงขึ้น” (Sato, 2021) สิทธิเสมอภาคยังครอบคลุมไปถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนลาวพึ่งได้รับจากรัฐ ซึ่งมีจุด
ก าเนิดมาจาก นโยบายการเมือง 12 ข้อของพรรคประชาชนลาวที่ประกาศในปี  ค.ศ. 1955 เช่น  สิทธิการได้รับการศึกษา  
การอนามัย การเลือกนับถือหรือไม่นับถือศาสนา หรือความเช่ือ และลบล้างความเช่ือที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ (ไกสอน, 2531)  
ในวรรณกรรมลาวร่วมสมัยปรากฏเรื่องการลบล้างวัฒนธรรมที่ล้าหลังงมงายไม่มากนัก แต่ก็สามารถช้ีให้เห็นถึงวิธีการที่รัฐเข้าไป
จัดการกับวัฒนธรรมดังกล่าว ในช่วงแรกของปฏิบัติการ “ลบล้าง” วรรณกรรมท าหน้าที่ในการประณามถึงความล้าหลังของ
วัฒนธรรมดั้งเดิม ดังปรากฏใน บ้านฮวกใต้ใจเด็ด ของ อุทิน (1982) ในเรื่องนี้ ชาวบ้านฮวกใต้ เมืองตะโอ้ย แขวงสาละวัน เป็น
หมู่บ้านชาวลาวเทิง ท่ีเข้าร่วมการต่อสู้อย่ากล้าหาญร่วมกับแนวลาวฮักซาดตั้งแต่ครั้งสงครามต่อต้านเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส 

สิทธิเสมอภาคเกิดขึ้นควบคู่ไปกับแนวคิดภราดรภาพ ซึ่ง ภราดรภาพ หมายถึง ความเอื้ออาทรต่อกันเสมือนพี่น้องร่วม
อุทร ซึ่งปรากฏในภาษาระดับครอบครัวที่ใช้สื่อสารในกลุ่มสมาชิก และเครือข่าย พ.ป.ป.ลาว ในชีวิตประจ าวัน เช่น “อ้าย เอื้อย 
น้อง ลุง อา อาว” เป็นต้น ล้วนสะท้อนผ่านวรรณกรรมลาว (จันที, 1999 ; ดวงไช, 1989 ; อุทิน, 1982)  

จากที่กล่าวมานั้น วรรณกรรมรัฐลาวน าเสนออุดมการณ์ของชนช้ันกรรมาชีพ ท่ีเช่ือมโยงกับ ชนช้ันกรรมาชีพ คือ 
ผู้สร้างประวัติศาสตร์ 5 ระบอบ ผู้เคารพสิทธิเสมอภาค กับผู้ส่งเสริมหลักภราดรภาพ ชนช้ันผู้ออกแรง คือ การยอมรับการน าของ
พรรคมาร์กซ์-เลนิน ซึ่งเป็นตัวแทนของชนช้ันกรรมาชีพในการสร้างชาติ  

3. วรรณกรรมรัฐลาวสะท้อนการสร้างชาติด้านลัทธิวีรบุรุษ  
ช่วงปีค.ศ. 1975-2001 วรรณกรรมลาวสะท้อนลัทธิวีรบุรุษปรากฏใน 4 ประเภท กล่าวคือ พรรคมาร์กซ์ -เลนินลาว 

คือ วีรบุรุษ วีรชนที่สละชีพเพื่อชาติ  บรรพชนแห่งชาติ และวีรบุรุษแห่งชาติ 
ในอันดับแรก ปีค.ศ.1955 วรรณกรรมรัฐลาวเปิดตัวพรรคการเมืองปฏิวัติที่จงรักภักดีต่อประชาชน และพร้อมช้ีน า

การต่อสู้เพื่อเอกราชในฐานะวีรบุรุษที่รับใช้ประเทศชาติ และประชาชน  “... วันนี้ชาวคอมมิวนิสต์ลาว ได้ด าเนินการประชุมใหญ่
เพื่อก่อตั้งพรรคการเมือง พรรคหนึ่ง ที่เดินตามลัทธิมาร์กซ์-ลัทธิเลนิน โดยมีช่ือว่า “พรรคประชาชนลาว” พรรคนี้เป็นผู้สืบทอด
ภารกิจของพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน และมูลเฃื้อที่วีระอาจหาญของวีระบุรุษที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อชาติเป็นตัวแทนที่แท้จริงของ
ชนช้ันกรรมกรผู้ออกแรงงาน ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของทุกช้ันคนและประชาชนบรรดาเผ่าต่าง ๆ  ...”  
(ไกสอน, 2531)  

รัฐลาวด าเนินการสร้างตัวละครในวรรณกรรมเยาวชนในโครงเรื่องสงครามปฏิวัติ หรือสมัยเผยแพร่ประวัติศาสตร์แนว
ใหม่ ท่ีอุทิศตนเพื่อชาติ และยกย่องผู้เสียสละเพื่อชาติในฐานะ “วีรชนแห่งชาติ”  ดังนั้น สงครามปฏิวัติ หรือสงครามต่อสู้เพื่อเอก
ราช เยาวชนที่รักชาติควรเสียสละหรืออุทิศตนเพื่อชาติในการประกอบอาชีพนักการทหาร หรือนักปฏิวัติ สมัยการสร้างชาติรัฐลาว
ยังเพิ่มการผลิตชุดประวัติศาสตร์บุคคลที่ช่วยเน้นย้ าการยกระดบักลุ่มคนสละชีพเพื่อชาติให้เป็น “วีรบุรุษ”  สมัยโลกาภิวัตน์ รัฐลาว
ให้ความส าคัญกับลัทธิวีรบุรุษ ยกระดับความส าคัญเชิงพิธีกรรมในรูปแบบอนุสรณ์สถาน หรืออนุสาวรีย์ ในประเภทบรรพชน
แห่งชาติ กับวีรบุรุษแห่งชาติ 7 คน  
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4. วรรณกรรมรัฐลาวสะท้อนการสร้างชาติด้านลัทธิรักชาติ 
วรรณกรรมรัฐลาวสะท้อนการสร้างชาติที่เช่ือมโยงกับลัทธิรักชาติกับ ซึ่งสะท้อนในรูปแบบการเมืองการปกครอง 

“ระบอบประชาธิปไตยประชาชน” พร้อมกันไปนั้น รัฐประชาธิปไตยประชาชนต้องเปิดกว้างด้านการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศเพื่อการลงทุน รัฐลาวครองอ านาจน าในการสร้างชาติ เพราะความสามารถในการจัดการเผยแพร่ลัทธิรักชาติ ที่แตกแขนง
ในโครงเรื่องประวัติศาสตร์กระแสหลัก ว่าด้วย “สงครามต่อสู้เพื่อเอกราช” ของผู้ถูกกดขี่ขูดรีด ที่ชนะสงครามปฏิวัติ และสถาปนา
ระบอบประชาธิปไตยประชาชน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของรัฐที่ชนะสงครามปฏิวัติ โค่นล้มระบบโครงสร้างอ านาจการปกครอง
ของกลุ่มผู้ปกครองที่ผูกขาดอ านาจในระบอบเก่าได้ แต่ประเทศลาวมีมีข้อจ ากัดในด้านระบบอุตสาหกรรม กับการขาดชนช้ัน
กรรมาชีพ ที่ต่ ากว่าการก้าวสู่ระบบสังคมนิยมของกลุ่มประเทศท่ีมีเข็มมุ่งไปสู่ระบบสังคมนิยม เมื่อรัฐลาวกล่อมเกลาประชาชนให้มี
ส านึกต่อประวัติศาสตร์สังคมนิยม ภายใต้การน าของระบบพรรคการเมืองพรรคเดียว  

ไกสอน (2531) กล่าวรายงานต่อกองประชุมผู้แทนทั่วไประเทศในปี  ค.ศ. 1976 ความว่า “... การปฏิวัติชาติ-
ประชาธิปไตยของประเทศเราได้ส าเร็จลงแล้ว ประเทศเราได้จากการล่าระบอบเมืองขึ้นแบบใหม่อันมืดมนต์อนธการและถูก
แบ่งแยกนั้น กลายมาเป็นประเทศเอกราช ประชาธิปปไตย และเอกภาพอย่างสมบูรณ์ในบริเวณเอเชียอาคเนย์...ยุติระบอบราชาธิป
ไตย... ก่อตั้งระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อสร้างและปรับปรุงโครงประกอบการจัดตั้งอ านาจรัฐของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว นับแต่ศูนย์กลางถึงท้องถิ่น...” 

เมื่อรัฐลาวเปิดประเทศเพื่อการลงทุนหนังสือประวัติศาสตร์ได้ย้ าชุดความรู้นี้ดังนี้ “... สะนั้น กานลบล้างละบอบ
ราชาทิปะไตลาว จึงเป้นกานม้างเพอุปะสักใหย่ที่กีดขวางเส้นทางก้าวขึ้นของชาดลาว พ้อมเดียวกันกับปะชาชนลาวได้ลบล้างละ
บอบล่าเมืองขึ้นแบบเก่า และแบบใหม่ ลบล้างละบอบสักดินาที่หล้าสะไหม.ปดสองแอกปกคองที่ใหย่กว่าหมู่ ที่ได้กดหน่วงปะเทด
ลาวอยู่ในความโง่จ้าหล้าหลัง มืดมัว ตั้งหลายสะวัดมาแล้วนั้น.ได้ส้างตั้งละบอบสาทาละนะลัดปะชาทิปะไตปะชาชน เช่ิงแม่นบาด
เลี้ยวสคันท่ีสุด ที่หมายเถิงไลยะเวลาอันสง่าลาสีกว่าหมู่ในปะหวัดสาดของปะชาชนลาวบันดาเผ่า กานส้างตั้งละบอบอปะชาทิปะไต
ปะชาชนนั้น มันเฮดให้ปะเทดลาวเปี่ยนจากกานมีเจ้าเป้นปะมุกมามีปะทานปะเทดเป็นปะมุก , มีสะพาปะชาชนสูงสุด, มีลัดถะบาน
สาทาละนะลัดปะชาทิปะไต อันเป้นโคงร่างจัดตั้งแห่งอ านาจสูงสุด...” (หนูไชและคณะ, 2000)   

 รัฐลาวมีเป้าหมายในการสร้างชาติด้วยการสลายความแตกต่างของผู้คน ภาษากับวัฒนธรรม ภายใต้อุดมการณ์ของ
ชนช้ันกรรมาชีพ ในด้านส านึกทางประวัติศาสตร์ 5 ระบอบ สิทธิเสมอภาคกับภราดรภาพ โดยมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นผู้
ช้ีน าในการบริหารประเทศ วรรณกรรมรัฐลาวจึงสะท้อนแนวทางการสร้างชาติ ของรัฐที่มีเป้าหมายไปที่การปฏิวัติสังคมนิยม ใน
ระยะแรกนั้น ส.ป.ป.ลาว อยู่ในระบบการเมืองขั้นพื้นฐาน ของประเทศที่ต้องการเป็นสังคมนิยม คือ “ ระบบประชาธิปไตย
ประชาชน” การกล่อมเกลาให้คนรักชาติด าเนินผ่านกลไกทางวัฒนธรรม ในแบบเรียนประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์บุคคล  
บทปราศรัยของผู้น ากับนโยบายของรัฐลาว วรรณกรรมปฏิวัติยังสะท้อนภาระกิจการต่อสู้กู้ชาติ หรือสงครามปฏิวัติที่ เชิดชู
อุดมการณ์รักชาติกับการเชิดชูวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อชาติ ทุกคนย่อมมีความเท่าเทียมเสมอภาคภายใต้กฎหมายกับหลักการของ 
ชนช้ันกรรมาชีพตามอุดมการณ์ทางการเมืองหลักแบบสังคมนิยมของระบบพรรคการเมืองเดียว 

 
อภิปรายผล 

ทีมวิจัยรวบรวม วิเคราะห์ สถานภาพองค์ความรู้, การสร้างชาติจากวรรณกรรมของรัฐลาว ในปี พ.ศ. 2518-2544 (The 
Art of Literature on Nation Building of Laos from Lao State’s Literatures during 1975-2001 A.D. ) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างความหลากหลายของแนวทางการสร้างชาติ เปิดเสรีภาพทางวิชาการให้กับชุมชนไทย ลาว หรือสองฝั่งโขง ที่สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างยั่งยืน ฉันท์มิตรแม้จะมีแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน รัฐลาวสามารถขัดเกลาประชาชนให้มีส านึก
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ทางประวัติศาสตร์แบบสังคมนิยม กล่าวคือ ชาวลาวส่วนใหญ่เข้าใจในพัฒนาการมนุษย์ 5 ระบอบ ทั้งยังวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มผู้
ผูกขาดอ านาจสมัยก่อนการสถาปนา ส.ป.ป.ลาว ได้อย่างเสรี อาทิ การประณามวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มราชวงศ์ล้านช้าง หรือระบบ
กษัตริย์ การวิจารณ์ความเลวร้ายของรัฐบาลพระราชอาณาจักรลาว และการเอารัดเอาเปรียบของระบบทุนนิยม พรรคและรัฐ
สะท้อนอุดมการณ์ชนช้ันกรรมาชีพผ่านสัญลักษณ์ฆ้อน เคียวกับดาวแดงท่ีปรากฏในธงของพรรคมาร์กซ์-เลนินตามหน่วยงานของรัฐ
และเครือข่าย ยิ่งไปกว่าน้ัน รัฐลาวได้ขัดเกลาชาวลาวให้ภักดีต่อ พ.ป.ป.ลาว ซึ่งเป็นพรรคมาร์กซ์-เลนิน ในฐานะตัวแทนของชนช้ัน
กรรมาชีพ ผู้ออกกฎหมายให้ความคุ้มครองต่อชนช้ันผู้ออกแรงงาน รัฐลาวตอกย้ าความส าคัญของอุดมการณ์ชนช้ันกรรมชีพ ใน
ภาระของพรรคกับรัฐที่เป็นตัวแทนของชนช้ันกรรมาชีพในการน าผลประโยชน์ให้สังคมโดยร่วม องค์กรแนวร่วม เช่น องค์การกรรม
บาลลาว สหพันธ์แม่หญิง องค์กรชาวหนุ่ม องค์กรสงฆ์ เป็นต้น คือ กลไกที่เผยแพร่อุดมการณ์ชนช้ันกรรมาชีพและน าไปปฏิบัติใน
กลุ่มสมาชิก เช่ือมโยงกับกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬาท่ีขัดเกลายุวชนผ่านบทเรียนต่าง ๆ  

 
กิตติกรรมประกาศ 

แด่นายบุญเย็น วอทอง 
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การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี 
ชาญชัย คงเพียรธรรม 

คณะศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
E-mail : ganesanee96@gmail.com  

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลวิธีการสร้าง
ความสยองขวัญในวรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี 2) ศึกษาบทบาทหน้าท่ีของวรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่อง
ผีที่มีต่อสังคม ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ กลวิธีที่ผู้เขียนใช้สร้างความสยองขวัญในวรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี 
ประกอบด้วย 1) การตั้งช่ือเรื่องให้น่ากลัว โดยที่ช่ือเรื่องจะต้องมีค าส าคัญคือค าว่า “ผี” เสมอ 2) ท่ีมาของเรื่องเล่าน ามาจาก
คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ประชุมนิทานพ้ืนบ้านเขมร หรือเป็นเรื่องที่แต่งข้ึนใหม่ 3) ฉากสถานที่มีทั้งฉากที่เกิดขึ้นบนบกและ
ในน้ า มีทั้งฉากท่ีเกิดในชนบทและในเมือง ส่วนฉากเวลานั้นมีทั้งฉากท่ีเกิดขึ้นในเวลากลางวันและกลางคืน มีทั้งฉากที่เกิดในวัน
ธรรมดาและวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพระ แสดงว่า ผีมีอยู่ทุกที่และทุกเวลา 4) ผู้เขียนพิถีพิถันในการสร้างตัว
ละครผี กล่าวคือ ในด้านรูปลักษณ์ของผี ผู้เขยีนมักสร้างให้มีลักษณะน่าเกลียด น่ากลัว 5) ผู้เขียนเลือกใช้ถ้อยค าที่ท าให้ผู้อ่าน
เกิดจินตภาพ เร้าประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ทางตา หู จมูก ลิ้น และกายสัมผัส รวมทั้งใช้ภาพพจน์และสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นกลวิธี
ทางวรรณศิลป์เพื่อสร้างสุนทรียะแห่งความสยองขวัญ 6) ผู้เขียนใช้ภาพประกอบเพื่อเสริมความน่าสะพรึงกลัว และ 7) แนวคิด
ส าคัญที่พบมาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น กฎแห่งกรรม และแนวคิดที่มาจากบรรทัดฐานสังคม เช่น การรู้จัก
หน้าท่ีของเยาวชน 
 บทบาทหน้าที่ของวรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี ได้แก่ 1) ประโยชน์ที่ผู้อ่านได้รับคือ ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และความรู้ทางด้านภาษา คือท้ังภาษาเขมรซึ่งเป็นภาษาแม่ และภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล รวมทั้งได้พัฒนา
ทักษะการอ่าน ทั้งการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและการอ่านตีความ โดยมีค าถามท้ายบทอ่านเป็นเครื่องช่วยวัดผลสัมฤทธ์ิจาก
การเรียนรู้ 2) ประโยชน์ท่ีสังคมได้รับคือ เป็นการเผยแพร่เรื่องเลา่ของเขมรให้ชาวโลกได้รู้จัก ช่วยธ ารงรักษาวัฒนธรรมเขมรให้
ด ารงอยู่สืบไป ท าให้เห็นภาพสะท้อนของสังคมเขมรทั้งสังคมชนบทและสังคมเมือง ช่วยขัดเกลาสมาชิกในสังคมให้ประพฤติตน
ดีงามตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม และช่วยระบายความคับข้องใจให้แก่คนในสังคม 
 
ค าส าคัญ :  วรรณกรรมเยาวชน  เขมร  ผ ี
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Abstract 

 The research entitled “A Study of Khmer Children’s Literature: A Case Study of Horror Stories” 

aims to 1) study techniques used to create fear in children’s literature particularly in horror stories 2) roles 
of Khmer children’s literature particularly horror stories on society.  

The results are as follows the techniques that authors used to create fear in children’s literature 
particularly ghost stories include 1) the creation of the scary title always includes the word “ghost” in the 
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stories 2) the stories were adapted from Buddhist scripture, compilation of folk tales, or newly created by 
the authors. 3) Scenes in stories were both onshore and, in the water, and both in cities and rural areas. 
The times set in the stories were both daytime and nighttime. There were incidents that took place both 
on ordinary days and Buddhist holidays such as Buddhist Holy Day. This reflects that ghosts could exist at 
any places and times of day. 4) The authors carefully created the ghost characters. In other words, it can 
be said that in terms of ghost appearance, the authors intend to make ghosts terrifying. 5) The authors 
used words that give readers imagery and arouse their five senses, seeing, hearing, smelling, tasting, and 
touching. In order to create aesthetics of horror, the use of figure of speech and symbols which are 
literary devices was also found. 6) The authors used illustration to enhance the horror in the stories. 7) 

The morals of the stories were based on the concept of law of action and social norm. For example, the 
awareness on duties of youth. 

The roles of Khmer children literature, particularly horror stories are two-fold, the benefits of the 
stories for readers and society. 1) The benefits of the stories for readers are enjoyment, receipt of 
language knowledge, both Khmer which is their native language and English which is an international 
language. They also improved their reading skills such as reading for main idea and interpretative reading 
from practicing answering questions at the end of each chapter to evaluate their learning achievement. 2) 

The social benefits from the horror stories are as follows. The stories help to spread the stories of Khmer 
people to the world citizens. They also help to preserve Khmer cultures and reflect rural and urban 
Khmer society. Additionally, they help to discipline members of Khmer society to ensure that they 
behave themselves morally and ethically. Lastly, the stories help to voice out Khmer people’s frustration. 
 
Keywords : Children’s literature, Khmer, Ghost 
 
บทน า 

เรื่องผี (ghost stories) เป็นสิ่งที่มีอยู่ในแทบทุกสังคมบนโลก ผีบางประเภทไม่ปรากฏแน่ชัดว่ามาจากไหน เกิดขึ้นได้
อย่างไร บางประเภทเป็นวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วกลับมาหลอกหลอนผู้ที่ ยังมีชีวิตอยู่ด้วยรูปร่างและวิธีการต่าง ๆ ใน
หนังสือดัชนีอนุภาคนิทานพื้นบ้าน (Motif-Index of Folk Literature) ของสติธ ทอมป์สัน (Stith Thompson) มีอนุภาคที่
เกี่ยวกับผีในนิทานชาติต่าง ๆ หลายสิบอนุภาค เช่น รถเขยื้อนไม่ได้เพราะผีนั่งอยู่ นอนหลับบนทางเดินของผี ต้นไม้มีผีเฝ้าอยู่ 
นางฟ้าเปิดเผยสมบัติของผี เป็นต้น (ประคอง, 2545) 
  สังคมเขมรก็มีความเชื่อเรื่องผีเช่นเดียวกับสังคมอื่น ๆ คนเขมรเรียกผีว่า “โขฺมจ” โดยจ าแนกผีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1) ผีดี เช่น ผีบรรพบุรุษ ผีอารักษ ์เนียะตา 2) ผีร้าย เช่น ผีปอบ ผีกระสือ เป็นต้น ผีดถีึงแม้จะให้คุณ หากแต่มีเง่ือนไขว่ามนุษย์
จะต้อง “เซ่นดี พลีถูก” ด้วย เพราะถ้าหากเมื่อใดที่ท าผิดก็จะต้องถูกลงโทษ เช่น ต้องเจ็บป่วยโดยทีไ่ม่ทราบสาเหตุ ส่วนผีร้าย
นั้นเป็นผีที่ให้โทษเพียงอย่างเดียว มนุษยจ์ึงจะต้องหลีกให้ไกล  

ความเช่ือเรื่องผีในสังคมเขมรได้รับการถ่ายทอดในรูปของ “เรื่องเล่า” จากรุ่นสู่รุ่น ปรากฏทั้งในรูปแบบของ
วรรณกรรมมุขปาฐะและลายลักษณ์อยู่เป็นจ านวนมาก แม้แต่ในศตวรรษที่ 21 ที่โลกเต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หากแต่ไม่อาจบ่อนเซาะความเชื่อเรื่องผีให้พังทลายลงได้ สังเกตได้จากการที่ยังคงพบเห็นคนเขมร
ออกมาเล่าเรื่องผีผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ 
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ปัจจุบันมีส านักพิมพ์ที่ผลิตผลงานวรรณกรรมเยาวชน ประเภทเรื่องผีอยู่  2 แห่ง คือ ส านักพิมพ์ รีดดิง บุ๊กส ์
(Reading Book) และส านักพิมพ์บุ๊กส ์เวิลด์ (Books World) ทั้งสองส านักพิมพ์นี้ตั้งอยู่ท่ีราชธานพีนมเปญ หนังสือท่ีพิมพ์เป็น
หนังสือภาพสี สองภาษา (เขมร-อังกฤษ) มุ่งเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเด็กและเยาวชนเป็นหลัก 

ผู้วิจัยสนใจวรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี เนื่องจากวรรณกรรมประเภทนี้ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็น
จ านวนมาก เห็นได้จากหลักฐานเชิงประจักษ์ คือจ านวนที่พิมพ์และครั้งที่พิมพ์เผยแพร่ วัตถปุระสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) 
เพื่อศึกษากลวิธีการสร้างความสยองขวัญในวรรณกรรมเยาวชนของเขมร ประเภทเรื่องผี และ 2) เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของ
วรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี ท่ีมีต่อสังคม 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัยช้ินนี้คือเรื่อง “กลวิธีการสร้างความสยองขวัญ” และ “ภาพสะท้อนของวรรณกรรม” 
โดย 1) กลวิธีการสร้างความสยองขวัญ พิจารณาจากองค์ประกอบทางวรรณศิลป์ ได้แก่ ช่ือเรื่อง ผู้เล่า ฉาก ตัวละคร การใช้
ภาษา แนวคิด ที่ท าให้เกิด “สุนทรียะแห่งความน่ากลัว” (Aesthetics of Horror) ตัวอย่างเช่น การสร้างตัวละครผีให้มี
รูปลักษณ์ที่น่าเกลียดน่ากลัว มีอ านาจวิเศษเหนือมนุษย์ มีจิตใจที่โหดเหี้ยม ปราศจากเมตตาธรรม หรือการสร้างบรรยากาศให้
น่ากลัว เช่น สถานท่ีบริเวณบ้านร้างท่ีเคยเกิดคดีฆาตกรรมขึ้น หรือช่วงเวลาดึกสงัด เป็นต้น 2) “ภาพสะท้อนของวรรณกรรม” 
(conception of the Mirror) ตรีศิลป์ (2553) อธิบายว่า วรรณคดีเป็นงานเขียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ทั้งในฐานะที่
เป็นปัจเจกบุคคลและในฐานะสมาชิกในสังคม การปรับตัวของมนุษย์ในสังคมและอุดมคติ วรรณคดีบันทึกประสบการณ์ทาง
ความรู้สึกและความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ในสังคม ให้ภาพของมนุษย์ในสังคมตั้งแต่ระดับเล็กที่สุดคือครอบครัว สถาบัน
การเมืองและรัฐ บทบาทของมนุษย์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม ความขัดแย้งทางชนช้ัน ด้วยเหตุนี้วรรณคดีจึงเป็นข้อมูลที่ดี
ในการศึกษาสังคม ดังเช่นที่หลุยส์ (1754-1840) กล่าวว่า เราสามารถเข้าใจชนชาติหนึ่ง ๆ จากการอ่านวรรณคดีของชนชาตินั้น 

สมมติฐานของงานวิจัยคือ วรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี เป็นงานเขียนที่มีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ 
เพราะใช้กลวิธีการประพันธ์เพื่อสร้างความงามไม่ว่าจะเป็นการวางโครงเรื่อง การสร้างฉาก การสร้างตัวละคร การใช้ภาษาจินต
ภาพ เพื่อน าเสนอแนวคิดส าคัญที่ช่วยส่องทางให้แก่สังคม นอกจากนี้วรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผียังมีคุณค่า
ทางด้านสังคม กล่าวคือ ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาให้แก่ผู้อ่านทั้งภาษาเขมรและภาษาอังกฤษ 
รวมทั้งช่วยอบรมศีลธรรมให้แก่เยาวชนเขมร ซึ่งจะเติบโตมาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

ขอบเขตของงานวิจัยเรื่องนี้คือ ศึกษาวรรณกรรมเยาวชนของเขมร ประเภทเรื่องผี ที่ตีพิมพ์ระหว่าง ค.ศ. 2012 -
2016 โดยส านักพิมพ์ รีดดิง บุ๊กส์ (Reading Books) และ บุ๊กส ์เวิลด์ (Books World) รวมทั้งสิ้น 32 เรื่อง ดังนี ้

ประเภทหนังสือรวมผลงานวรรณกรรมเยาวชน ที่ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์รีดดิง บุ๊กส์ (Reading Books) 
- หนังสือรวมผลงานวรรณกรรมเยาวชนชุด “หมู่บ้านผี” (ภูมิโขฺมจ) ประกอบด้วยเรื่องผีจ านวน 5 เรื่อง คือ  1) เรื่อง 

“ผีตานี” (โขฺมจเฎีมเจกชฺวา) 2) เรื่อง “หัวหน้าผีมหัศจรรย์” (เมโขฺมจอสฺจารฺย) 3) เรื่อง “ผีตาเจง” (โขฺมจตาเจง) 4) เรื่อง 
“ภรรยาผมเป็นผี” (ปฺรพนฺธขฺญ โขฺมจ) และ 5) เรื่อง “ผีอยากกินแซนด์วิช” (โขฺมจจง่สีส างวิจ) ทั้ง 5 เรื่องนี้แต่งโดย กึมซุน โซะ
ทารี (คึมสุน สุธารี) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์รีดดิง บุ๊กส์ (Reading Books) ค.ศ. 2012 

- หนังสือรวมผลงานวรรณกรรมเยาวชนชุด “ผีหลอกขนหัวลุก” (โขฺมจลงปะสก่) ประกอบด้วยเรื่องผีจ านวน 4 เรื่อง 
ได้แก่ 1) เรื่อง “เนินฝังศพ” (ทวลกบ่โขฺมจ) 2) เรื่อง “ผีน้ า 1” (โขฺมจทึก)1 3) เรื่อง “ผีหลอกอาจารย์” (โขฺมจลง  อาจารฺย) 
และ 4) เรื่อง “กระท่อมผี” (ขฺทมโขฺมจ) แต่งโดย ดึม ดอน (ฑึม ฎน) และ ที จันทอน (ถี จาน่ถน) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์รีดดิง 
บุ๊กส์ (Reading Books) ค.ศ. 2013 

- หนังสือรวมผลงานวรรณกรรมเยาวชนชุด “เปรตปากเหม็น” (เป ฺรตมาต่สฺอุย) ประกอบด้วยเรื่องผีจ านวน 4 เรื่อง 
ได้แก่ 1) เรื่อง “สุนัขกัดเปรต” (แฉ ฺกข าเปฺรต) 2) เรื่อง “นางวิมานเปรต” (นางวิมานเปฺรต) 3) เรื่อง “เปรตปากเหม็น” (เป ฺรต

                                                 
1 เหตุที่ต้องใส่หมายเลขก ากับ เนื่องจากปรากฏวรรณกรรมเยาวชนที่มีชื่อเร่ืองซ้ ากัน ทว่าเนื้อเร่ืองต่างกัน และตีพิมพ์ต่างส านักพิมพ์กัน 
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มาต่สฺอยุ) และ 4) เรื่อง “กษัตริย์ลิจฉวีกับภูมิเทวดา” (เสฺดจเลจฉฺวีนิงภูมิเทวตา) ทั้ง 4 เรื่องนี้แต่งโดย กึมซุน โซะทารี (คึมสุน 
สุธารี) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์รีดดิง บุ๊กส์ (Reading Books) ค.ศ. 2015 

- หนังสือรวมผลงานวรรณกรรมเยาวชนชุด “หัวหน้าผีท้ายหมู่บ้าน” (เมโขฺมจจุงภูมิ) ประกอบด้วยเรื่องผีจ านวน 4 
เรื่อง คือ 1) เรื่อง “ผีต้นหางนกยูง” (โขฺมจเฎีมโกฺงก) แต่งโดย ภู จริยา (ภู จริยา) 2) เรื่อง “ผีอยากกินไอศกรีม” (โขฺมจจง่สีกา
เรมกี) แต่งโดย วัน โซะเพียะ (วาน่ สุภักฺตฺร) 3) เรื่อง “ผีต้นขนุน” (โขฺมจเฎีมขฺนุร) แต่งโดย ดึม ดอน (ฑึม ฎน) และ 4) เรื่อง 
“ผีลากโลงศพ” (โขฺมจอูสกฺดารมฺฌูส) แต่งโดย ดึม ดอน (ฑึม ฎน) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์รีดดิง บุ๊กส์ (Reading Books) ค.ศ. 
2016 

ประเภทหนังสือเล่ม ท่ีตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์รีดดิง บุ๊กส์ (Reading Books) 
- เรื่อง “ยายกระสือ” (ยายอาบ) แต่งโดย ดึม ด ็อน (ฑึม ฎน) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์รีดดิง บุ๊กส์ (Reading Books) 

ใน ค.ศ. 2012 
ประเ ภทหนังสือเล่ม ที่ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์บุ๊กส์ เวิลด์ (Books World) 
- เรื่อง “ปีศาจกลางกรุงไซง่อน” (บิสาจกณฺดารกฺรุงไพฺรนคร) แต่งโดย ลี ไทลี (ลี ไถลี) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์ บุ๊กส ์

เวิลด์ (Books World) เมื่อ ค.ศ. 2011 
- เรื่อง “ผีต้นไผ่” (โขมจเฎีมฤสฺสี) แต่งโดย ลี ไทลี (ลี ไถลี) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์บุ๊กส์ เวิลด์ (Books World) เมื่อ 

ค.ศ. 2011 
- เรื่อง “ต้นกล้วยตานีและต้นหนาด” (เฎีมเจกชฺวานิงเฎีมบายมาต) แต่งโดย ร ็วม ซารุม (ร า สารุม) ตีพิมพ์โดย

ส านักพิมพบ์ุ๊กส์ เวิลด์ (Books World) เมื่อ ค.ศ. 2012 
- เรื่อง “ผีวัดพระพุทธ” (โขฺมจวัตฺตพฺระพุทฺธ) แต่งโดย ลี ไทลี (ลี ไถลี) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์บุ๊กส์ เวิลด์ (Books 

World) เมื่อ ค.ศ. 2012 
- เรื่อง “พรายกระทงเขียว” (พฺรายกนฺโทงเขียว) แต่งโดย แกว ปิเซ็ย (แกว พิสี) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์บุ๊กส์ เวิลด์ 

(Books World) เมื่อ ค.ศ. 2012 
- เรื่อง “ผีลงไห” (โขฺมจจูลกฺรฬอ) แต่งโดย แกว รัตนา (แกว รตนา) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์บุ๊กส์ เวิลด์ (Books 

World) เมื่อ ค.ศ. 2013 
- เรื่อง “หมู่บ้านผีตายโหง” (ภูมิโขฺมจไตโหง) แต่งโดย ซ ็อน ฉวีวตี (สน ฉฺวีวตี) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์บุ๊กส์ เวิลด์ 

(Books World) เมื่อ ค.ศ. 2014 
- เรื่อง “เกาะเปรต หรือประวัติบุญประชุมบิณฑ์” (เกาะเปฺรต ฤ ปฺรวัตฺติบุณฺยปฺรชุมบิณฺฑ) แต่งโดย ไท ซาน (ไถ 

สาน) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์บุ๊กส์ เวิลด์ (Books World) เมื่อ ค.ศ. 2015 
- เรื่อง “ตะเกียงส่องผี” (จงฺเกียงบ ภฺลืโขฺมจ) แต่งโดย ซ ็อน ฉวีวตี (สน ฉฺวีวตี) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์บุ๊กส์ เวิลด์ 

(Books World) เมื่อ ค.ศ. 2015 
- เรื่อง “มนุษย์กับผีเป็นเพื่อนรักกัน” (มฺนุสฺสนิงโขมฺจชาสมลัญนิงคฺนา) แต่งโดย ซ ็อน ฉวีวตี (สน ฉฺวีวตี) ตีพิมพ์โดย

ส านักพิมพบ์ุ๊กส์ เวิลด์ (Books World) เมื่อ ค.ศ. 2015 
- เรื่อง “เปรตอนาถา” (เปฺรตอนาถา) แต่งโดย ดึม ดอน (ฑมึ ฎน) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์บุ๊กส์ เวิลด์ (Books World) 

เมื่อ ค.ศ. 2016 
- เรื่อง “ผีในป่าช้า” (โขฺมจกฺนุงปาฉา) แต่งโดย ซ็อน ฉวีวตี (สน ฉฺวีวตี) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์บุ๊กส์ เวิลด์ (Books 

World) เมื่อ ค.ศ. 2016 
- เรื่อง “ผีน้ า 2” (โขฺมจทึก) แต่งโดย ผ ็อน เจดสะดา (ผล เจสฺฎา) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์บุ๊กส์ เวิลด์ (Books World) 

เมื่อ ค.ศ. 2016 
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- เรื่อง “ผีเศรษฐีฑี” (โข ฺมจเสฎฺฐีฑี) แต่งโดย ซ็อน ฉวีวตี (สน ฉฺวีวตี) ตีพิมพ์โดยส านักพิมพ์บุ๊กส์ เวิลด์ (Books 
World) เมื่อ ค.ศ. 2016 
 
วิธีการวิจัย 

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่ เกี่ยวข้องทั้งที่ เป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเขมรจากห้องสมุด
ภายในประเทศ เช่น หอสมุดแห่งชาติ , ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น และ
ห้องสมุดภายนอกประเทศ ได้แก่ ห้องสมุดศูนย์เขมรศึกษา จังหวัดเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

2. จัดกลุ่มข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
3. สรุปผลข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ โดยน าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี” สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ – กลวิธีการสร้างสุนทรียะแห่งความน่ากลัว 

1. ที่มาของเร่ืองท่ีน ามาเผยแพร่ เรื่องที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี มีที่มาจาก 3 แหล่ง  
คือ 1) จากพระคัมภีร์ส าคัญทางพระพุทธศาสนาคือ พระสุตตันตปิฏก ขุททกนิกาย ได้แก่ เรื่อง “สุนัขกัดเปรต” มีที่มาจาก 
“กัณณมุณฑเปตวัตถุ” (เรื่อง เวมานิกเปรตถูกสุนัขหูด้วนกัด) เรื่อง “นางวิมานเปรต” มีที่มาจาก “ขลาตยเปตวัตถุ” (เรื่อง
หญิงเปรตหัวโล้น) เรื่อง “เปรตปากเหม็น” มีที่มาจาก “ปูติมุขเปตวัตถุ” (เรื่องเปรตปากเน่า) เรื่อง “กษัตริย์ลิจฉวีกับภูมิ
เทวดา” มีที่มาจาก“อัมพสักขรเปตวัตถุ” (เรื่องเปรตสหายของพระเจ้าอัมพสักขระ) 2) จากหนังสือเรื่อง “ประชุมนิทาน
พื้นบ้านเขมร” (ปฺรชุมเรืองเพฺรงแขฺมร) ของ พุทธศาสนบัณฑิตย์ ได้แก่ เรื่อง “ต้นกล้วยตานีกับต้นหนาด” เป็นเรื่องที่มาจาก
หนังสือเรื่อง “ประชุมนิทานพื้นบ้านเขมร” ภาคที่ 7 ว่าด้วยเรื่องที่ “เกี่ยวข้องกับสัตว์และรุกขชาติ” (ทาก่ทงโดยสตฺวนิงรุกฺข
ชาติ) เรื่อง “เกาะเปรต หรือประวัติบุญประชุมบิณฑ์” เป็นเรื่องที่มาจากหนังสือเรื่อง “ประชุมนิทานพื้นบ้านเขมร” ภาคที่ 9 
ว่าด้วยเรื่องที่ “เกี่ยวข้องกับธรรมเนียมต่าง ๆ” (ทาก่ทง่นิงท เนียมเผฺสง ๆ) คือ “เรื่องโบราณเกี่ยวข ้องกับบุญประชุมบณิฑ์ ลอย
ผีบรรพบุรุษ เป็นต้น และ 3) เป็นเรื่องที่ผู้เ ขียนแต่งขึ้นใหม่ ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ผู้แต่งเคยประสบด้วยตนเอง เคยได้ยินได้ฟังมา 
หรืออาจแต่งข้ึนจากจินตนาการล้วน ๆ ก็ได้ เช่น เรื่อง “ผีอยากกินแซนด์วิช" เรื่อง “ผีอยากกินไอศกรีม” เรื่อง “ผีลากโลงศพ” 
เป็นต้น สรุปได้ว่าที่มาของเรื่องผีในข้อที่ 1 และ 2 ท าให้ผู้อ่านเช่ือโดยดุษณีว่าผีมีอยู่จริง ๆ ส่วนที่มาในข้อที่ 3 ช่วยสร้าง
ความรู้สึกแบบแฟนตาซี2 ให้แก่ผู้อ่าน 

2. กลวิธีการสร้างความสยองขวัญในเร่ืองท่ีพบในวรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเร่ืองผี ได้แก่ การใช้ 
กลวิธีการตั้งช่ือเรื่อง การเล่าเรื่อง การสร้างฉาก การสร้างตัวละคร การใช้ภาษา การใช้ภาพประกอบเพื่อช่วยในการเล่าเรื่อง 
รวมทั้งการน าเสนอแนวคิดส าคัญ 

2.1 กลวิธีการต้ังชื่อเร่ือง  
ช่ือเรื่องของวรรณกรรมเยาวชนประเภทนี้ มักปรากฏค าส าคัญ (keyword) คือค าว่า “โขฺมจ” ซึ่งแปลเป็น

ภาษาไทยว่า “ผี” กลวิธีการตั้งช่ือเรื่องที่พบสามารถแบ่งได้เป็น 5 ลักษณะ คือ 1) การน าช่ือประเภทของผีมาตั้งเป็นช่ือเรื่อง 

                                                 
2 ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ (2559) อธิบายว่า วรรณกรรมแนวแฟนตาซี คือวรรณกรรมที่เหตุการณ์มหัศจรรย์ถูกอธิบายด้วยอ านาจลึกลับที่อยู่

เหนือวิทยาศาสตร์ เช่น ต านาน เทพนิยาย นิทานปรัมปรา หรือเร่ืองที่ เกี่ยวกับภูติผีปีศาจทั้งหลาย เช่น เร่ือง “แม่นาคพระโขนง” ของไทย 

เป็นต้น 



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 | ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

100 

เช่น “ผีน้ า” “ยายกระสือ” เป็นต้น 2) การน าช่ือเฉพาะของตัวละครผีในเรื่องมาตั้งเป็นช่ือเรื่อง เช่น “ผีเศรษฐีฑี” “ผีตาเจง” 
เป็นต้น 3) การน าช่ือสถานที่สิงสถิตของผีมาตั้งเป็นช่ือเรื่อง เช่น “ผีในป่าช้า” “พรายต้นขนุน” เป็นต้น 4) การน าช่ือสิ่งของ
ส าคัญในเรื่องมาตั้งเป็นช่ือเรื่อง เช่น “ตะเกียงส่องผี” และ 5) การน าอนุภาค (motif) ส าคัญในเรื่อง (เหตุการณ์ตอนส าคัญ) 
มาตั้งเป็นช่ือเรื่อง เช่น “ผีลากโลงศพ” “ผีอยากกินไอศครีม” “ผีอยากกินแซนด์วิช” เป็นต้น ช่ือเรื่องถือเป็นสิ่งส าคัญอันดับ
แรกที่จะช่วยเร้าความสนใจของผู้อ่านให้ตัดสินใจซื้อหนังสือ ก่อนที่จะพิจารณาไปถึงปัจจัยอื่น ๆ เช่น เนื้อหาของเรื่อง 
ภาพประกอบ คุณภาพของการจัดพิมพ์ รวมไปถึงราคาที่จ าหน่าย  

2.2 กลวิธีการเล่าเร่ือง   
ผู้เขียนวรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผีได้ให้ผู้เล่าเรื่อง (narrator) ส่วนใหญ่เป็น “ผู้เล่าเรื่องแบบผู้รู้” 

(omniscient) ท าให้สามารภอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท้ังหมด รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของตัวละครประหนึ่งว่า ผู้เล่าได้เข้าไป
นั่งอยู่ในใจของตัวละครทุกตัว การเล่าเรื่องด้วยกลวิธีนี้ท าให้ผู้เขียนมีอิสระในการเล่า เพื่อสร้างความสมจริงให้มากท่ีสุด 

2.3 กลวิธีการสร้างฉาก  
ฉากที่พบในวรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี พบทั้งฉากที่เป็นเวลา ฉากที่เป็นสถานที่ และฉากที่เป็น

บริบทแวดล้อม บางเรื่องเน้นฉากท่ีเป็นเวลาเพื่อสร้างความน่าสะพรึงกลัว เช่น เวลาที่ผีมักจะออกมาให้ผู้คนเห็นมักเป็นยามค่ า
คืนในช่วงประเพณีบุญประชุมบิณฑ์ (บุญสารทเดือน 10) ที่ชาวเขมรเช่ือว่า ดวงวิญญาณของญาติพี่น้องที่อยู่ในยมโลกจะ
เดินทางกลับมายังโลกมนุษย์ หรือผีที่มีฤทธิ์มากนั้นสามารถที่จะแสดงฤทธิ์หลอกหลอนผู้คนได้ แม้ว่าเวลานั้นจะเป็นเวลา
กลางวันก็ตาม เป็นต้น บางเรื่องเน้นฉากที่เป็นสถานที่ ซึ่งสถานที่ที่มีผีอาศัยอยู่นั้นมีทั้งบนบกและในน้ า มีทั้งในชนบทอันแสน
ห่างไกลและในเมืองอันแสนวุ่นวาย  

2.4 กลวิธีการสร้างตัวละคร  
พิจารณาจากตัวละครที่เป็นคู่ตรงข้าม คือ ผี (ผู้หลอก) และคนที่ถูกผีหลอก ตัวละครผีถือเป็นตัวละครที่ มี

ความส าคัญมากท่ีสุดในเรื่อง การสร้างตัวละครผี ประกอบด้วย การสร้างรูปลักษณ์ของผี การสร้างพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ
ให้แก่ผี และการใช้พลังอ านาจที่มีของผีกระท าต่อมนุษย์ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี 

2.4.1 รูปลักษณ์ของผี 
รูปลักษณ์ของผีมีทั้ง 1) รูปลักษณ์ที่เป็นมนุษย์ อาจจะมาในรูปลักษณ์ที่เหมือนมนุษย์ธรรมดา หรือรูปลักษณ์

ที่สวยกว่ามนุษย์ธรรมดา หรือรูปลักษณ์ที่อัปลักษณ์ น่าเกลียดน่ากลัว 2) รูปลักษณ์ที่ไม่ใช่มนุษย์ มีทั้งที่เป็นสัตว์และพืช และ 
3) ไม่ปรากฏรูปร่าง คือ อาจมาในรูปของเสียงหรือกลิ่น เพ่ือหลอกให้คนกลัวเท่านั้น 

2.4.2 ที่มาของพลังอ านาจของผี 
ทีม่าของพลังอ านาจของผีนั้นมาจาก 1) การตายที่ผิดธรรมชาติ ท่ีเรียกว่า “ตายโหง” ท าให้ดวงวิญญาณนั้น

กลายเป็นผีที่มีฤทธิ์มากกว่าปรกติ 2) ผู้ตายยังมีบ่วงผูกพัน เช่น อาลัยในทรัพย์สมบัติ อาลัยในคนรัก สามี ภรรยา บุตรธิดา  
ท าให้ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ กลายเป็นดวงวิญญาณที่มีฤทธิ์ 3) ผู้ตายผูกอาฆาตพยาบาท เมื่อยังไม่ได้ล้างแค้นจึงท าให้ดวง
วิญญาณไม่สงบ 4) เมื่อตอนมีชีวิตอยู่เคยมีความรู้ทางไสยศาสตร์ เมื่อตายไปแล้ว “สัญญา” หรือความทรงจ าเดิม ท าให้
กลายเป็นผีที่มีฤทธิ์เดชมาก 5) เมื่อตอนมีชีวิตอยู่ท าทั้งบุญและบาปพอ ๆ กัน เมื่อตายไปแล้ว อ านาจของบุญและบาปจึงท าให้
กลายเป็นผีที่มีฤทธิ ์

2.4.3 ความสามารถของผีที่กระท าต่อมนุษย์ 
ความสามารถของผีที่อาจกระท าต่อมนุษย์นั้นมีทั้งในทางที่ให้คุณและให้โทษ ผีสามารถให้คุณแก่มนุษย์ คือ 

สามารถท าให้ร่ ารวยขึ้น หรือช่วยชีวิตให้แคล้วคลาดจากความตายหรือภัยอันตรายทั้งปวง ส่วนในด้านให้โทษนั้น ผีสามารถ
หลอกให้หวาดกลัวจนถึงจับไข้ และอาจท าให้ถึงตายได้ 
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2.4.4 ปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษย์ที่เป็นผลมาจากการกระท าของผี 
ตัวละครคนที่ถูกผีหลอกนั้นจะแสดงกริยาอาการอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) กลัวจนขาดสติ  หลังจากนั้นตัวละคร

กลุ่มนี้ก็อาจจับไข้ หรืออาจถึงตายได้ และ 2) ไม่กลัวเลย โดยตัวละครกลุ่มนี้เป็นฝ่ายท าให้ผีกลัวแทน  
2.5 กลวิธีการใช้ภาษา  
วรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี มีการใช้ค าที่ท าให้เกิดจินตภาพ ได้แก่  จินตภาพที่เกิดจากการเห็น  

การได้ยิน การได้กลิ่น การลิ้มรส รวมไปถึงการสัมผัส โดยจินตภาพที่ใช้นั้นมีลักษณะผสมกันไป เช่น จินตภาพที่เกี่ยวกับการ
เห็น จินตภาพที่เกี่ยวกับการได้ยิน เป็นต้น นอกจากการใช้ค าที่ท าให้เกิดจินตภาพแล้ว ผู้เขียนยังใช้ภาพพจน์ต่าง ๆ เพื่อสร้าง
ความงามทางวรรณศิลป์ เช่น อุปมา อุปลักษณ์ อติพจน์ การอ้างถึง สัทพจน ์รวมถึงมีการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ อีกด้วย  

ตัวอย่างการใช้ค าที่ท าให้เกิดจินตภาพ 
“เณรไมเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยส่ายสายตามองซ้ายมองขวาไม่เห็นคน มองขึ้นมองลงขณะนั้นเห็นคนเต็มกอไผ่ มี

ผู้หญิงแลบลิ้น ปล่อยผม ผู้ชายปลิ้นตายิงฟัน ส่วนเด็กเล็ก ๆ เปลือยกายล่อนจ้อนกระโดดขึ้นกระโดดลงเต็มกอไผ่เพื่อแสดงการ
ต้อนรับ ไม่นานนัก เณรไมรีบรวบสบงจีวรเดินพลางวิ่งพลางไปที่กุฏิอย่างรวดเร็ว” (ผีหลอกขนหัวลุก, 2013) 
 ผู้เขียนใช้ค าที่ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพเกี่ยวกับการมองเห็น ได้แก่ “ส่ายตาดู” (โจลพฺระเนตฺรเมีล) “เห็น” (เฆีญ) 
และค าทีเ่กี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการมองเห็น ได้แก่ “แลบลิ้น” (ลานอนฺดาต) “ปล่อยผม” (ทมฺ
ลาก่สก่) “ปลิ้นตา” (เลียนแภฺนก) “ยิงฟัน” (บญฺเจญเธฺมญ) “กระโดดขึ้น กระโดดลง” (โลดจะโลดเฬีง) เดินพลาง วิ่งพลาง 
(เฎีรผง รต่ผง) ค าเหล่านี้ให้ภาพที่เคลื่อนไหว ท าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพแจ่มชัดยิ่งขึ้น เสมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เณรไม
ก าลังถูกผีหลอกจริง ๆ  
 ตัวอย่างการใช้โวหารภาพพจน์ 

“จนกระทั่งมาถึงกลางแม่น้้า เธอก็เริ่มลงมือส้าแดงเดชกลายร่างให้น่าเกลียด ยืดคอให้ยาว ผมฟูยุ่งเหยิง ตาโปน
เหมือนตาของปู รินหลั่งล้วนแต่เลือดสีแดงเข้ม แลบลิ้นยาวแผลบ ๆ พอน้าเห็นเท่านั้นก็ตกใจกลัวสุดขีด ขนลุก ท้าให้แกสติ
กระเจิงแทบจะหัวใจวายตาย 

น้าพยายามวิ่งทั้งล้มคว่้าคะม้าหงายจนกลับมาถึงบ้าน แกเหนื่อยหอบ ขวัญกระเจิง จนล้มป่วย ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัว 
อดข้าวอดน้้า ผมร่วง ผอมโซ จนกระทั่งเสียชีวิต” (หมู่บ้านผี, 2012) 

ผู้เขียนใช้ภาพพจน์อุปมา โดยเปรียบเทียบตาของผีว่าปูดโปนเหมือนตาของปู นอกจากนี้ยังใช้ภาพพจน์อติพจน์ คือ 
“หัวใจวายตาย” ประโยคนี้ไม่ได้สื่อความหมายตามตัวอักษร เพราะความจริงแล้ว ตัวละครยังไม่ได้หัวใจวาย (กล้ามเนื้อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน) เนื่องจากยังสามารถวิ่งกลับบ้านได้ แต่เป็นการเปรียบเทียบเพื่อแสดงถึงสภาพจิตใจของตัวละครที่ตกใจกลัว
อย่างสุดขีด ความกลัวนี้มากกว่าอาการ “ขนลุกขนพอง” ธรรมดา ๆ ซึ่งการกล่าวเกินจริงว่า “หัวใจวาย” นั้นแทนความรู้สึกที่
มากมายมหาศาลของตัวละครได้เป็นอย่างดี 

ย่อหน้าต่อมาผู้ประพันธ์เลือกใช้ค าว่า “บัดวิญญาณ” (บาต่วิญฺญาณ) ซึ่งถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่า “หายวิญญาณ” 
(ในที่นี้ ผู้วิจัยขอแปลว่า “ขวัญกระเจิง” แทน) ความกลัวจนวิญญาณหาย (ออกจากร่าง) ก็เป็นการใช้ภาพพจน์อติพจน์ที่
บรรยายถึงความกลัวของตัวละครอย่างรุนแรงที่สุดเช่นกัน สอดคล้องกับบทสรุปในตอนท้ายย่อหน้าท่ีตัวละครที่ถูกผีหลอกนีไ้ด้
ล้มป่วยหนัก ไม่ยอมรับประทานอาหารจนร่างกายซูบผอม ไร้เรี่ยวแรง และเสียชีวิตลงในที่สุด 

2.6 กลวิธีการใช้ภาพประกอบเพ่ือช่วยในการเล่าเร่ือง  
ภาพประกอบที่พบในวรรณกรรมเยาวชนเขมรประเภทเรื่องผี ส่วนใหญ่เป็นภาพแบบเหมือนจริง มีเพียงไม่กี่เรื่อง

เท่านั้นที่วาดเป็นภาพการ์ตูน ภาพประกอบทุกรูปล้วนเป็นภาพสี การใช้สีส่วนใหญ่นิยมใช้โทนสีหม่นมัว เช่น สีด า สีน้ าตาล  
สีเทา เป็นหลัก มีการใช้สีสดใสบ้าง แต่ไม่มาก เช่น ใช้สีแดงแทนเลือด เป็นต้น นอกจากนี้ตัวอักษรที่ใช้ตรงหน้าปกหนังสือนั้น
ยังเป็นตัวอักษรประดิษฐ์ ทีม่ีลักษณะน่ากลัวอีกด้วย 
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ตัวอย่างการใช้ภาพประกอบเพ่ือช่วยในการเล่าเร่ือง 

   
ภาพประกอบท่ี 1-2 (ภาพซ้าย) ภาพหน้าปกเรื่อง “หมู่บ้านผตีายโหง”  

(ภาพขวา) ภาพหน้าปกเรื่อง “เกาะเปรต หรือประวัติบุญประชุมบณิฑ์” ที่มา : ผู้วิจัย 
 

 
ภาพที่ 3 ภาพประกอบภายในเล่ม เรื่อง “ผีน้ า” ที่มา : ผู้วิจัย 

2.7 แนวคิดส าคัญ  
แนวคิดส าคัญของเรื่องสามารถแบ่งออก 1) แนวคิดส าคัญที่มาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เช่น แนวคิด

เรื่องกฎแห่งกรรม แนวคิดเรื่องการไม่ยอมปล่อยวางหรือการยึดมั่นถือมั่น 2) แนวคิดส าคัญที่มาจากบรรทัดฐานทางสังคม เช่น 
การรู้จักหน้าท่ีของเยาวชน การดูแลรักษาสุขภาพของสตรีในขณะตั้งครรภ์ การดูแลคนชรา การรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบเหล่านี้ช่วยสร้างคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ให้แก่วรรณกรรม
เยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี กล่าวคือ นอกจากสร้างความน่าสะพรึงกลัวแล้ว ยังให้แง่งามทางความคิดแก่ผู้อ่านอีกด้วย 
 
คุณค่าทางด้านสังคม - ประโยชน์ที่ผู้อ่านและสังคมได้รับ  

ประโยชน์ท่ีผู้อ่านจะได้รับจากการอ่านงานประเภทน้ี คือ 1) ท าให้ผู้อ่านเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ซึ่งถือเป็น
พันธกิจที่ส าคัญยิ่งของงานเขียนประเภทบันเทิงคดี 2) ช่วยเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษา เนื่องจากวรรณกรรมเยาวชนของ
เขมรมี 2 ภาษา คือ ภาษาเขมร (ภาษาประจ าชาติ) และภาษาอังกฤษ (ภาษาสากล) ท าให้ผู้อ่านเกิดการเรียนรู้ภาษาแม่และ
ภาษาที่ 2 ทั้งในระดับค าศัพท์ วลี ประโยค และปริจเฉท  
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ภาพที่ 4 บทบรรยายในหนังสือเรือ่ง “ผีน้ า” ซึ่งมีท้ังภาษาเขมรและภาษาอังกฤษ ที่มา : ผู้วิจัย 

3) ช่วยพัฒนาทักษะการอ่านท้ังในเรื่องของการอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ และการอ่านตีความ ดังจะเห็นได้จากค าถามท้าย
เรื่อง ตัวอย่าง 

ค ำถำม 
  1 - เมื่อได้ฟังผู้สูงอายุเล่าเรื่องเกี่ยวกับผี น้อง ๆ มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง ? 
  2 - ตาไมเป็นคนกลัวผีใช่หรือไม่ ? 
  3 - เหตุใด ลูกของพรายน้้าจึงมาเล่นกับลูก ๆ ของชาวบ้าน ? 
  4 - เหตุใด ผีจึงมาขอปลาย่างของตาไม ? 
  5 - เราควรท้าอย่างไรในเวลาที่ถูกผีหลอก ?  (ผีหลอกขนหัวลุก, 2013 : 55) 
 จะเห็นได้ว่า ขั้นหลังอ่าน (Post-Reading) เป็นกิจกรรมตอบค าถาม เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้อ่าน มีทั้ง
ค าถามทีใ่ช้วัดความรู้ ความจ า (ค าถามข้อท่ี 2) ค าถามที่วัดความเข้าใจ (ค าถามข้อท่ี 1, 3 และ 4) และค าถามที่วัดการน าไปใช้ 
(ค าถามข้อที่ 5) การตอบค าถามนอกจากจะเกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านแล้ว ยังอาจเชื่อมโยงไปยังทักษะอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น 
ทักษะการพูด (ตอบด้วยวาจา) หรือทักษะการเขียน (เขียนบันทึกลงในสมุดหรือกระดาษค าตอบ) ค าถามเหล่านี้จึงเป็น
เครื่องมือท่ีช่วยวัดผลสัมฤทธ์ิจากการอ่านได้เป็นอย่างดี 

ส่วนประโยชน์ที่สังคมจะได้รับเมื่อมีผู้อ่านงานประเภทน้ี คือ 1) เป็นการเผยแพร่เรื่องเล่าของชาวเขมรให้ชาวโลกได้
รู้จัก 2) เป็นการธ ารงรักษาวัฒนธรรมประจ าชาติให้ด ารงอยู่สืบไป ทั้งประเพณี ความคิดความเชื่อต่าง ๆ เช่น ความเช่ือเรื่อง
บุญประชุมบิณฑ์ ความเช่ือเรื่องมนต์ปราบผี (ชาวเขมรเช่ือว่า มนต์ที่ใช้ปราบผีคือขันธปริตรและกรณียเมตตาสูตร ขณะที่ไทย
เช่ือว่า ขันธปริตรเป็นบทแผ่เมตตาให้แก่สัตว์เลื้อยคลาน ส่วนบทกรณียเมตตาสูตรเป็นบทแผ่เมตตา ให้อมนุษย์ทั้งหลาย)  
ความเช่ือเรื่องต้นไม้ที่ช่วยป้องกันผี เป็นต้น 3) น าเสนอภาพสะท้อนของสังคมเขมร ท้ังสังคมชนบทที่ห่างไกลความเจริญ เช่น
เรื่อง “ผีอยากกินไอศกรีม” ที่สะท้อนภาพของผู้หญิงเขมรจ านวนมาก ซึ่งต้องเสียชีวิตในขณะคลอดบุตร เพราะไม่สามารถ
เข้าถึงการบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสขุท่ีดีได ้จนต้องกลายเป็นผีตายทั้งกลมที่ดรุ้าย ส่วนภาพสะท้อนสังคมเมืองที่
เจริญทางด้านวัตถุ แต่ผู้คนขาดน้ าใจไมตรี ใช้ชีวิตกันแบบต่างคนต่างอยู่นั้น น าเสนอผ่านเรื่อง “ผีต้นหางนกยูง” ที่หญิงชรา
ต้องเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านโดยไม่มีใครทราบ และกลายเป็นผีคอยหลอกหลอนผู้คนในชุมชน 4) เป็นกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม เพื่อสร้างสมาชิกที่พึงประสงค์ของสังคม โดยหนังสือประเภทน้ีได้ปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม เช่น การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การ
เป็นผู้ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ เช่น ความกตัญญู
กตเวที การปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 การปฏิบัติตนตามหลักกาลามสูตร เป็นต้น อีกด้วย และ 5) ช่วยระบายความคับข้องใจ
ให้แก่คนในสังคม เช่น เรื่อง “พรายต้นขนุน” ที่ทหารเขมรแดงคนหนึ่งเมื่อตายไปแลว้ต้องกลายไปเป็นผีพรายเฝ้าสมบัติทีอ่ยู่ใต้
ต้นขนุน ไม่ได้ไปผุดไปเกิด จะเห็นได้ว่า แม้กฎหมายบ้านเมืองจะไม่สามารถเอาผิดเขมรแดงทุกคนได้เต็มที่ ทว่ากฎแห่งกรรม



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 | ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

104 

นั้นยุติธรรมเสมอ เพราะไม่เคยละเว้นคนที่ท าความผิดเลย จากที่กล่าวมาทั้ง 5 ข้อนี้ คือหน้าที่และคุณค่าที่ได้จากการอ่าน
วรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี 

 
ภาพที่ 5 สุภาพสตรีชาวต่างชาติท่านหนึ่งก าลังเลือกซื้อหนังสือของส านักพิมพ์ Reading book  

ซึง่หนังสือท่ีเธอก าลังถืออยู่นัน้ คือเรื่อง “ผีอยากกินแซนด์วิช”  
ที่มา : ภาพจาก facebook ที่มีช่ือว่า Reading Book Cambodia @ reading book publisher   

โพสต์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2015 
สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผล 

สาเหตุที่ท าให้วรรณกรรมเยาวชนเขมร ประเภทเรื่องผี ได้รับความนิยมในสังคมเขมร เนื่องจากพื้นฐานของสังคม
เขมรในอดีต เป็นสังคมที่นับถือผีสางเทวดามาก่อน แม้ว่าเขมรจะหันมายอมรับนับถือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธในเวลา
ต่อมา หากแต่ความเช่ือเรื่องผีก็ไม่ได้หายไป กลับเกิดการผสานความเชื่อทางศาสนา (religious syncretism) จนกลายเป็นเนื้อ
เดียวกัน แม้ในปัจจุบัน โลกจะเต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่คนเขมรก็ยังคงเชื่อเรื่อง 
“ผ”ี และน าเรื่องผีมาผลิตซ้ า (reproduction) อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากวรรณกรรมเยาวชนที่น ามาศึกษา (เรื่องผีที่ได้รับ
การน ามาผลิตซ้ าในสังคมเขมร เช่น เรื่องผีนางตานี ที่น ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี 2005 โดยบริษัทแคม โปร ฟิล์ม โปร
ดักช่ัน (Cam Pro Film Production) ใช้ช่ือเรื่องว่า “โขฺมจเฎีมเจกชฺวา” หรือช่ือภาษาอังกฤษว่า “Banana tree ghost” 
ต่อมาในปี 2012 ส านักพิมพ์รีดดิง บุ๊กส์ ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบวรรณกรรมเยาวชน ใช้ช่ือเรื่องว่า “โขฺมจเฎีมเจกชฺวา” 
แปลเป็นภาษาไทยว่า “ผีต้นกล้วยตานี” เช่นเดียวกับส านักพิมพ์บุ๊กส์ เวิลด์ ที่ตีพิมพ์เรื่องดังกล่าวในปีเดียวกัน แต่ใช้ช่ือเรื่องว่า 
“เฎีมเจกชฺวานิงเฎีมบายมาต” แปลเป็นภาษาไทยว่า “ต้นกล้วยตานีและต้นหนาด” เป็นต้น) 

เรื่อง “ผ”ี ไม่ได้มีหน้าที่แค่เพียงหลอกให้ผู้คนหวาดกลัวเท่านั้น ทว่ายังเป็นเครื่องมือที่ช่วยควบคุมสังคมเขมรให้เป็น
ปรกติสุขอีกด้วย ท าให้สมาชิกในสังคมยึดมั่นในบรรทัดฐานสังคม และปฏิบัติตนตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา เช่น คน
ไม่ตัดไม่ท าลายป่า ไม่ใช่เพราะเกรงกลัวกฎหมาย แต่เพราะกลัวว่าจะถูกผีเจ้าป่าเจ้าเขาลงโทษ หรือคนที่ไม่กล้าท าบาป ท้ังต่อ
หน้าและลับหลัง ไม่ใช่เพราะเกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะเช่ือว่า แม้คนจะไม่เห็น แต่ผีก็เห็น 
ดังนั้นเวลาที่จะท าอะไรที่ไม่ดีจึงควรคิดพิจารณาไตร่ตรองให้มาก ใครทีท่ าความชั่วจะต้องได้รับผลกรรมนั้นอย่างแน่นอน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อให้การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนเขมรสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจนสามารถมองเห็นภาพรวม (holistic view) ของเรื่อง
ดังกล่าว จึงควรศึกษาวรรณกรรมเยาวชนเขมรประเภทอื่น ๆ เช่น นิทานมหัศจรรย์ (fairy tale) นิทานสัตว์ (animal tale)   
เป็นต้น ด้วย 



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 | ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

105 

2. ศึกษาเปรียบเทียบกับวรรณกรรมเยาวชน ประเภทเรื่องผี ของประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชา คือ ไทย ลาว และ
เวียดนาม เพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากข้ึน 
 
เอกสารอ้างอิง 
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์. (2559). สัจนิยมมหัศจรรย์ในงานของกาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ, โทนี มอร์ริสัน และวรรณกรรม 

ไทย. กรุงเทพมหานคร: เคล็ดไทย. 
ตรีศิลป์ บุญขจร. (2553). ด้วยแสงแห่งวรรณคดีเปรียบเทียบ. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์วรรณคดีศึกษา  

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นภัสร์ ทรงศิริสมบัติ. (2553). นวนิยายกับการเมือง: พิจารณาอานาจรัฐในนวนิยายผีไทย. ภาคนิพนธ์รัฐศาสตร  

มหาบัณฑิต สาขาการปกครอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.  
นิตยา วรรณกิตร์. (2559). วรรณกรรมสาหรับเด็ก. นนทบุรี: อินทนิล.  
ประคอง นิมานเหมินท์. (2545). นิทานพ้ืนบ้านศึกษา. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.  
พระเทพดิลก. (2552). พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เล่ม 1. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราช  

วิทยาลัย.  
ราชบัณฑิตยสถาน. (2545). พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, 2545.  
อิระวดี ไตลังคะ. (2546). ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่ง  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  
Bucher, Katharine Toth. (2006). Young Adult Literature: Exploration, Evaluation, and Appreciation.  

Upper Saddle River, NJ. : Pearson education.  
Chanpen, C. (2006). Essentials of Literature for Children. Phranakhon Si Ayutthaya: Phranakhon Si  

Ayutthaya Rajabhat University.  
Hogle, Jorrold E. (2002). The Cambridge Companion to Gothic Fiction. New York: Cambridge  

University Press.  
Ekv BisI nig eGCI. (2012). RBaykenÞagexov. PñMeBj: Books World.  
Ekv rtna nig eGCI. (2013). exµµaccUlRkL. PñMeBj: Books World.  
Kåmsu‘n suFarI. (2012). PUmiexµac. PñMeBj: Reading Books.  
_____________. (2015). vimaneRbt. PñMeBj: Reading Books.  
Dåm dn. (2012). yayGab. PñMeBj: Reading Books.  
Dåm dn nig FI can;fn. (2013). exµµaclgbHsk;. PñMeBj: Reading Books.  
éf san nig eGCI. (2015). ekaHeRbt. PñMeBj: Books World.  
)ak; sMbul nig eGCI. (2012). mnusSnigexµacCasmøaj;nigKña. PñMeBj: Books World.  
pl eCsþa. (2016). exµacTåk. PñMeBj: Book World.  
raM saruM nig eGCI. (2012). edImeckCVanigedIm)aym:at. PñMeBj: Books World.  
lI éflI nig eGCI. (2011). exµµacedImb£sSI. PñMeBj: Books World.  
________________. (2012). exµacvtþRBHBuT§. PñMeBj: Books World.  
________________. (2016). bisackNþal®kugéRBnKr. PñMeBj: Books World.  



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 | ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

106 

v:an; suP½®kþ, Dåm dn nig PU criya. (2016). emexµaccugPUmi. PñMeBj: Reading Books.  
sn qvIvtI nig eGCI. (2015). exµackñúg):aqa. PñMeBj: Books World.  
_________________. (2015). exµacesdæIDI. PñMeBj: Books World.  
_________________. (2015). cegáógbMPøÅexµac. PñMeBj: Books World.  
_________________. (2014). PUmiexµacétehag. PñMeBj: Books World. 



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 | ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย 

107 

เรียนภาษาจากเฟซบุ๊ก: การเรียนภาษาไทยของชาวเวียดนาม 
และการเรียนภาษาเวียดนามของชาวไทย  

วัชรี ศรีคำ  

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี  
E-mail : watcharee.s@ubu.ac.th   

 
บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเรียนและวิธีการเรียนภาษาด้วยตนเองผ่าน Facebook จาก 
การเรียนภาษาไทยของชาวเวียดนามจากเฟซบุ๊ก “Vui Học tiếng Thái เรียนให้สนุก เรียนให้มีความสุข” และการเรียนภาษา
เว ียดนามของชาวไทยจากเฟซบุ ๊ก “Học tiếng Việt với thầy Vương” เก ็บข้อม ูลจากการส ัมภาษณ์ทางออนไลน์ 
กลุ่มตัวอย่างชาวเวียดนาม 20 คน และชาวไทย 20 คน ท่ีเป็นสมาชิกของทั้งสองเพจ 

ผลการศึกษาพบว่า ชาวเวียดนามสนใจเรียนภาษาไทยเพราะต้องการมาท่องเที่ยวประเทศไทย สนใจวัฒนธรรม 
ภาษาไทย ภาพยนตร์ ละครและซีรีย์ไทย ซึ่งเป็นแรงจูงใจส่วนบุคคล ในขณะที่ชาวไทยส่วนใหญ่สนใจเรียนภาษาเวียดนามด้วย
เหตุผลความจำเป็นท่ีต้องใช้ในการประกอบอาชีพ อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีผู้ใช้ภาษาเวียดนาม และเป็นวิชาที่มีในหลักสูตรเป็น
แรงจูงใจภายนอก ส่วนความสนใจวัฒนธรรม ภาษาและการท่องเที่ยวเวียดนาม เป็นแรงจูงใจส่วนบุคคล 

วิธีการเรียนภาษาไทยชาวเวียดนามเก็บข้อมูลภาษาไทยและนำมาทบทวนคำศัพท์ หากมีคำ วลี หรือประโยคที่ไม่
เข้าใจ หรือไม่สามารถแปลได้ จะใช้ google translate ในการแปล และโพสต์สอบถามในกลุ่ม ส่วนชาวไทยเรียนภาษา
เวียดนามโดยการศึกษาคำศัพท์ ฝึกการฟังจากสื่อ หาเพื่อนช่วยเหลือและใช้ google translate ในการแปล  
  
คำสำคัญ  : ภาษาเวียดนาม  ภาษาไทย  สื่อสังคมออนไลน์  แรงจงูใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ  วิธีการเรียน   

 
Learning Language from Facebook: Thai Language Learning by Vietnamese  

and Vietnamese Language Learning by Thai People 
Watcharee Srikham  

Department of Social Science, Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University 
E-mail : watcharee.s@ubu.ac.th   

 
Abstract 

This article is intended to investigate motivation for learning and how to learn a language by 
yourself via Facebook, which are learning Thai language by 20 Vietnamese people from Facebook page of 
"Vui Học tiếng Thái and learning Vietnamese by 20 Thai people from Facebook page of "Học tiếng Việt với 
thầy Vương".  

The results of the study revealed that Vietnamese people are interested in learning Thai language 
because they want to travel to Thailand and are interested in Thai culture, movies, dramas and Thai series 
which all of the reasons are personal motivation. While the majority of Thai people are interested in studying 
Vietnamese language for reasons of professional necessity, living in an environment with Vietnamese-Thai 
and Vietnamese people, Vietnamese language is a subject in the university curriculum. They are also 
interested in Vietnamese culture, language and tourism, as their personal motivation. 
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Vietnamese people learn Thai language by collecting Thai language information and review 
vocabulary. If there are words, phrases or sentences that are not understood or cannot be translated, they 
will use google translate website for translation and posting inquiries in the Facebook group. Thai people 
learn Vietnamese by studying vocabulary, practice listening from social media, find help from friends and 
use google translate website for translations.  
 
Keywords : Vietnamese Language, Thai Language, Online Social Media, Foreign Language, Learning 

Motivation, Studying Method 
 

บทนำ 
สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่ผู้ส่งสารแบ่งปันสารในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดยสามารถ

โต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง สามารถแบ่งสื่อสังคมออนไลน์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ คือ 
บล็อก (Blogging) คือ เว็บไซด์รูปแบบหนึ่งที่ให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ นำเสนอความ
คิดเห็นส่วนตัว สิ่งที่ตนเองรู้หรือสิ่งที่ตนเองสนใจเพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่น จึงได้สร้างและเขียนบล็อกของตัวเองขึ้นมาที่มี
ลักษณะคล้ายกับการเขียนไดอารี่ หรือบันทึกส่วนตัว ทวิตเตอร์และไมโครบล็อก (Twitter and Microblogging) เป็นรูปแบบ
หนึ่งของ Blog มีการแสดงหัวข้อและความคิดเห็นท่ีกระชับ เป็นข้อความสั้น ๆ ที่จำกัดขนาดของข้อความที่เขียน เช่น Twitter, 
Tumblr และInstagram เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) หรือไลน์ (Line) และการ
แบ่งปันสื่อทางออนไลน์ (Media Sharing) เช่น คลิปวิดีโอบนยูทูป (YouTube) หรือติ๊กต็อก (Tiktok) เป็นต้น (จิรารัตน์, 
2019; พิชิต, 2560) 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสื่อสารข้อมูลถึงกัน เริ่มจากการสื่อสารในกลุ่มเพื่อน ครอบครัวและคนใกล้ชิด และขยาย
ไปสู่กลุ่มคนที่มีความชอบหรือความคิดเห็นในประเด็นเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน จนถึงการประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ เนื่องจาก
สื่อสังคมออนไลน์ใช้งานง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างรวดเร็ว สามารถแสดงความคิดเห็นโต้ตอบได้ง่าย การพัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารและอินเทอร์เน็ต รวมทั้งการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทำให้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อ
หลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การค้าขาย การรวมกลุ่มผู้คนที่สนใจแลกเปลี่ยนข้อมูลในสังคมปัจจุบัน รวมถึงใช้ในการ
เรียนการสอน การเสริมทักษะของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา และทำให้เกิดแรงจูงใจในการศึกษา
ภาษาต่างประเทศท่ีตนสนใจ 

Dörnyei (1994) กล่าวถึงองค์ประกอบของแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ 3 ระดับ คือ ระดับภาษา ระดับ
ผู้เรียน และระดับสถานการณ์ในการเรียน ซึ่งระดับภาษาคือ ทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อวัฒนธรรมของ เจ้าของภาษาและ
ความสำเร็จของตนในอนาคตในการใช้ภาษานั้น ส่วนระดับผู้เรียนคือ ความต้องการความสำเร็จและความมั่นใจในตัวเองของ
ผู้เรียนมักเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในการใช้ภาษา (Language Use Anxiety) การรับรู้ความสามารถในการใช้ภาษาที่สอง
ของตนเอง (Perceived L2 Competence)  คุณลักษณะที่เป็นสาเหตุของความสำเร็จ หรือล้มเหลวจากประสบการณ์ที่ผ่าน
มาของผู้เรียน (Causal Attributions) และความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง (Self-Efficacy) และระดับสถานการณ์ในการ
เรียนการสอนในห้องเรียน คือ แรงจูงใจด้านเนื้อหาวิชา แรงจูงใจด้านครูผู้สอน และแรงจูงใจด้านกลุ่มผู้เรียน ส่วนรูปแบบของ
แรงจูงใจน้ัน Spaulding (1992) ระบุว่า ประกอบด้วยแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นสิ่งกระตุ้นที่มาจากภายใน
ตัวบุคคลที่เกิดจากเจตคติที่ดี ความสนใจ ความต้องการ การมองเห็นคุณค่า และเป็นแรงผลักดันที่ทำให้บุคคลนั้นกระทำ
พฤติกรรมบางอย่างเพื่อประโยชน์ของตน และแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) เป็นสิ่งกระตุ้นที่มาจากภายนอก  
ตัวบุคคลที่ทำให้เกิดการตัดสินใจกระทำหรือแสดงพฤติกรรมบางอย่าง  
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จิรารัตน์ (2019) ระบุว่า สื่อออนไลน์ทำให้เกิดความท้าทายในการเรียนภาษาในปัจจุบัน เนื่องจากสื่อออนไลน์มี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ที่เด็กรุ่นใหม่ใช้เวลากับส่วนมากทั้งเล่นและเรียนรู้อยู่ในสื่อออนไลน์  สื่อการสอนต่าง ๆ ในสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) สามารถออกแบบให้เกิดเป็นสื่อในการให้ความรู้ได้ และมีบทบาทที่สำคัญมากต่อพัฒนาการของเด็ก 
โดยเฉพาะด้านภาษา นอกจากนี้ เป้าหมายหลักของการเรียนรู้ คือ การได้ใช้ในโลกของการทำงาน ความต้องการของเด็กรุ่น
ใหม่ในการเรียนภาษาเปลี่ยนแปลงไป จากการเรียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการเรียนเพื่อได้ใช้ในการทำงาน ปฏิสัมพันธ์ใน
สื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อการเรียนรู้และเป็นปัจจัยที่สำคัญของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับเด็กรุ่น
ใหม ่ซึ่งเป็นแรงดึงดูดให้ผู้ใช้มีความสนใจด้วยตัวของตัวเองไปพร้อม ๆ กับการเล่นหรือใช้งานภายในสื่อสังคมออนไลน์นั้น ๆ  

ปัจจุบันการเรียนภาษาได้รับอิทธิพลอย่างมากจากเทคโนโลยี  ทั้งผู้เรียนและผู้สอนใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน 
สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีและการเรียนภาษาในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ จึงจำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับการสอน
ภาษา เช่น การเรียนภาษาโดยการใช้ Facebook ที่เน้นวิธีการที่ Facebook สามารถใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตัวเองของผู้เรียน และสรุปผลของการเรียนรู้จากประสบการณ์ได้ ซึ่งการศึกษาเรื่อง The Role of Facebook in Foreign 
Language Learning หรือ บทบาทของเฟซบุ๊กในการเรียนภาษาต่างประเทศ ของ Jacqueline และ Jorge (2015) พบว่า
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 90 ชอบใช้เฟซบุ๊ก Facebook ในการทบทวนเนื้อหาของรายวิชา อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่ใช้เครื่องมือ
นี้มากกว่าคนอ่ืน เป็นนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจในการเรียนภาษาสูงกว่าคนอื่น และหรือเป็นผู้ที่มีความลำบากในการทำความเข้าใจ
เนื้อหาที่เรียน นักเรียนใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ในห้องเรียนมากกว่าที่ผู้เชี่ยวชาญจะคิดได้ถึง ในความเป็นจริงแล้ว 
นักเรียนมีแรงบันดาลใจท่ีจะใช้ Facebook เพื่อจุดประสงค์ในการเรียนรู้ และนักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่โพสต์ใน
กลุ่ม Facebook ได้ ซึ่ง Facebook สามารถเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและเนื้อหาของบทเรียน ครูสามารถใช้ Facebook และสื่อ
สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติและทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนจากในช้ันเรียน  

นอกจากนี้ Azkia และ Ahmad (2018) ยังได้ศึกษาในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน คือ Social Media in Classroom: 
The Use of Facebook in Foreign Language Learning หรือ สื่อสังคมออนไลน์ในห้องเรียน: การใช้เฟซบุ๊กในการเรียน
ภาษาต่างประเทศ พบว่า กระบวนการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศโดยการใช้ Facebook มีคุณค่ามาก ถ้าทำในรูปของ 
อินโฟกราฟฟิกด้วยการออกแบบบทเรียนง่ายๆ ใน Facebook นักเรียนจะเกิดความเข้าใจและสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
เพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดความตั้งใจในการเรียนภาษาต่างประเทศจาก Facebook จะช่วยให้เกิดความสำเร็จในการเรียนภาษา 
อย่างไรก็ตามครูควรให้คำแนะนำในเรื ่องการใช้ Facebook อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื ่อที ่จะให้สามารถเร ียน
ภาษาต่างประเทศได้ดี  

นักวิชาการไทยได้ศึกษาเกี่ยวกับการสอนภาษาโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่นกัน ซึ่ง Watcharapol, Kanokpan, and 
Ruedee  (2016) ศึกษาเร ื ่อง Thai as a Foreign Language Learning in the Facebook Era: Go Beyond Brick-and-
Mortar หรือ ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในยุคเฟซบุ๊ก: ก้าวข้ามอิฐและปูน พบว่า สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันเป็น
เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลอย่างมากในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านหลายรูปแบบ ผู้มีส่วนร่วมมีโอกาสในการเรียนและการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยการสื่อสารกับผู้อื่นในบริบทใหม่ ๆ ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะท่ีโรงเรียน ที่บ้าน ที่อินเตอร์เน็ตคาเฟ่หรือ
ในเวลาว่าง สื่อสังคมออนไลน์สามารถท่ีจะส่งเสริมคุณภาพการเรียนระดับสูง โดยการสนับสนุนทางด้านการสื่อสารของผู้เรียน
ภาษาต่างประเทศ งานวิจัยนี้ได้นำเสนอแนวทางรูปแบบใหม่ ๆ ในการสอนภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยีใน
ศตวรรษที่ 21 ของสื่อสังคมออนไลน์ YouTube เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการเรียนภาษาและทักษะทางภาษา ซึ่งนำเสนอ
วิธีการเรียนแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีกับวิธีการสอนสมัยใหม่ในห้องเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ นักวิจัยได้ออกแบบโดยใช้
รูปแบบผสมผสาน ในการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้เป็นคนไทย ในการศึกษานี้ได้มีการสังเคราะห์วิธีการสื่อสาร 
รูปแบบการสอนและสื่อสังคมออนไลน์ในการเสริมความเข้าใจในการเรียนภาษา ซึ่งผลก็คือ การนำเสนอออนไลน์ช่วยฝึกฝน
ทักษะทางภาษาในห้องเรียน และมีวิธีการเรียนรู้ 14 ขั้นตอน ทำให้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook และ YouTube 
เป็นเทคโนโลยีที่สามารถท่ีจะทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมได้เป็นอย่างดี 
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นอกจากนี้ อรวรรณ (2554) ยังศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้ Facebook มาจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการพูดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้ Facebook  มีประสิทธิภาพ 87.42/84.11 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที ่กำหนด 75/75 ส่วนความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 ที ่เร ียนโดย
ใช้ Facebook มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05 และความ
เชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษด้านการพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้ Facebook  
มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
5  โดยใช้ Facebook ได้นำเอาจัดการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารมาเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน  
และนำเอาขั้นตอนการสอนบทบาทสมมติมาผนวกเข้า เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสนำเอาบทเรียนไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอการ
พูดใน Facebook ซึ่งเป็นขั้นตอนและวิธีการที่ช่วยเตรียมความพร้อม การนำสื่อสังคมออนไลน์ Facebook มาใช้ในการเรียน
การสอน ช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถสื่อสารได้ดีขึ้น มีความกล้าแสดงออกและมีความ
มั่นใจในการพูด เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทั้งยังได้พัฒนาความสามารถทางการเรียนของตนให้สูงข้ึนอีกด้วย  

ส่วนการใช้สื่อสังคมออนไลน์นอกห้องเรียนนั้น เรืองรินและคณะ (2020) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ใน
การพัฒนาภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  พบว่า 
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ในการพัฒนาภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักศึกษา โดยส่วนใหญ่นักศึกษาใช้สื่อออนไลน์
มากกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งสื่อออนไลน์ที่นักศึกษาเลือกใช้มากที่สุดคือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 100 และส่วนใหญ่ใช้
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่วนตัวเพื่อการเข้าถึงสื่อออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 79.5 ส่วนความต้องการการใช้สื่อออนไลน์ในการ
พัฒนาภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียน นักศึกษามีความต้องการใช้สื่อออนไลน์ หลากหลายช่องทาง เช่น YouTube, Facebook 
หรือ Instagram ในการฝึกบทเรียนออนไลน์ และต้องการให้ผู้สอนนำสื่อออนไลน์ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และ
ค้นหาแนวทางการใช้สื่อออนไลน์ในการพัฒนาภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียน โดยจากผลการวิจัยพบแนวทางที่เหมาะแก่นักศึกษา 
คือ แอปพลิเคชั่นหรือระบบประยุกต์ที่เหมาะสำหรับการฝึกทักษะการฟังเพลงภาษาอังกฤษ คือ YouTube และแอพพลิเคช่ัน
ที่เหมาะสำหรับการพูดคุย ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ คือ Facebook รวมไปถึง แนวทางของครูผู ้สอน คือ การนำสื่อ
ออนไลน์ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษามากขึ้น 

นอกจากนี้ ชวิศาและกษมา (2563) ได้ศึกษาแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในการเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนกวดวิชาและปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของผู้เรียน  พบว่า คะแนนเฉลี่ยของ
แรงจูงใจภายในและภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง โดยแรงจูงใจภายในพบว่า ต้องการเก่งภาษาอังกฤษ และสนใจสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ส่วนของแรงจูงใจภายนอก คือ การได้เปรียบผู้อื่นในการเลือกอาชีพ มีรายได้มากขึ้นในอนาคต 
และมีความคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนจากผู้ปกครองหากผลการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น มีปัจจัย 6 ประการที่มีผลต่อ
แรงจูงใจของผู้เรียน ประกอบด้วย การประกอบอาชีพในอนาคต การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ความสำเร็จในการเรียน
ภาษาอังกฤษ บุคคลมีชื่อเสียงที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ภาพลักษณ์ของโรงเรียนกวดวิชา และความคาดหวัง
ของผู้ปกครอง  

สำหรับการเรียนภาษาไทยและภาษาเวียดนาม Nguyễn Thị Vân Chi (nd.) ได้ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างประโยค
ในภาษาไทยและภาษาเวียดนาม พบว่า แม้ว่าภาษาไทยและภาษาเวียดนามจะอยู่ในตระกูลภาษาที่ต่างกัน แต่ผลการศึกษา
แสดงให้เห็นว่ายังมีส่วนท่ีคล้ายคลงึกันระหว่างภาษาไทยและภาษาเวียดนาม ความแตกต่างระหว่างสองภาษาเป็นสาเหตุหลกัที่
สำคัญสำหรับคนไทยที่เรียนภาษาเวียดนามหรือคนเวียดนามที่เรียนภาษาไทย แต่นักศึกษาเวียดนามสามารถเรียนภาษาไทย
เป็นภาษาต่างประเทศได้ แม้ว่าโครงสร้างและระบบของภาษาหรือวากยสัมพันธ์ของภาษา จะทำใหผู้้เรียนทั้งสองภาษามีความ
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สับสนและทำผิดได้ง่ายเมื่อพูดหรือเขียนภาษาไทยหรือภาษาเวียดนาม แต่เมื่อผู้เรียนทำความเข้าใจความเหมือนและความต่าง
ของทั้งสองภาษา ในประเด็นของโครงสร้าง ก็จะสามารถใช้ภาษาทั้งสองได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพในการเรียน 

การเรียนภาษาต่างประเทศแตกต่างจากการเรียนรู้อื่น เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้เรียนภาษาเพื่อให้มคีวามรู้เกี่ยวกับภาษา
เท่านั้น แต่ยังเรียนเพื่อให้สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ตามความต้องการในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพ การที่ผู้เรียนจะใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วและเหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับทักษะ
การใช้ภาษา ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนภาษาที่ดี ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาให้มากที่สุดทั ้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน จะเห็นได้ว่า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ Facebook ในการเรียนการสอนภาษาส่วนใหญ่ เป็น
การศึกษากลุ่มของผู้เรียนที่เรียนวิชาภาษาต่างประเทศในห้องเรียนหรือผู้เรียนที่อยู่ในระบบโรงเรียน ที่ครูพยายามสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศให้ผู้เรียนสนใจโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการใช้เฟซบุ๊ก  ส่วน
การศึกษากลุ่มผู้เรียนที่เลือกใช้ Facebook เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศนอกห้องเรียนด้วย
ตนเอง โดยการเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊กที่ตนสนใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษานั้น ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเด็นดังกล่าวน้อยมาก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาษาต่างประเทศนอกห้องเรียนด้วยตนเอง โดยเฉพาะการเรียน
ภาษาไทยของชาวเวียดนามและการเรยีนภาษาเวียดนามของชาวไทยผ่าน Facebook โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาแรงจูงใจใน
การเรียนและวิธีการเรียนภาษาด้วยตนเองผ่าน Facebook ของชาวเวียดนามและชาวไทยดังกล่าว 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนและวิธีการเรียนการเรียนภาษาไทยของชาวเวียดนามจากเฟซบุ๊ก “Vui Học Tiếng 
Thái เรียนให้สนุก เรียนให้มีความสุข” และการเรียนภาษาเวียดนามของชาวไทยจากเฟซบุ๊ก “Họctiếng Việt với thầy 
Vương” หรือ เรียนภาษาเวียดนามกับครูเวือง เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2564 โดยเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ออนไลน์กลุ่มเป้าหมายชาวเวียดนามจากเฟซบุ๊ก “Vui Học Tiếng Thái เรียนให้สนุก เรียนให้มีความสุข” จำนวน 
20 คน และชาวไทยจากเฟซบุ ๊ก “Học tiếng Việt với thầy Vương” จำนวน 20 คน ที ่เป็นสมาชิกของทั ้งสองเพจ 
กลุ่มเป้าหมายได้มาโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง คือ เลือกเฉพาะผู้ที่สมัครใจให้ข้อมูล และเพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลของ
กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล ดังนั้น รายชื่อผู้ให้ข้อมูลในบทความนี้จึงเป็นนามสมมุติทั้งหมด 
 
ผลการวิจัย 
การเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามการเรียนการสอนภาษาเวียดนามในไทย 

การเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามนั้น Tran Cam Tu (2015) นักวิชาการเวียดนามสรุปไว้ในงานศึกษา เรื่อง 
The Situation of Thai Language Teaching in Vietnamese Universities หรือ สถานการณ์ของการสอนภาษาไทยใน
มหาวิทยาลัยเวียดนาม พบว่า เวียดนามและไทยมีการสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ ในปี ค.ศ. 1976 แต่ภาษาไทยได้
เข้าสู่เวียดนาม ตั้งแต่ปี 1960-1964 เมื่อชาวเวียดนามจำนวน 45,000 คน ที่อพยพจากไทยกลับมาเวียดนาม คนเหล่านี้ได้นำ
ภาษาไทยและสอนภาษาไทยให้กับญาติ คนคุ้นเคย หรือว่าผู้ที่เป็นลูกหลานในครอบครัว หลังจากนั้น ภาษาไทยเริ่มสอนใน
มหาวิทยาลัยของเวียดนามตั้งแต่ทศวรรษ 1990 ด้วยความร่วมมือในโครงการโปรแกรมการพัฒนาภาษาไทยในมหาวิทยาลัย
เวียดนาม โครงการนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 โดย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของไทย ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของไทยและกระทรวงวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม ร่วมกับกระทรวงศึกษาที่
การและการฝึกอบรมซึ่งในขณะนั้น มหาวิทยาลัยของเวียดนาม 5 แห่งได้เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าว ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม ณ โฮจิมินห์ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศโฮจิมินห์ มหาวิทยาลัยภาษาและนานาชาติศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอย วิทยาลัยภาษาต่างประเทศ 
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มหาวิทยาลัยดานังและมหาวิทยาลัยฮานอย ซึ ่งวิทยาลัยการทหารและมหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแห่งชาติฮานอยได้จัดโครงการสอนภาษาไทย  

แม้ว่าภาษาไทยจะมีการสอนในเวียดนามมากกว่าสองทศวรรษ แต่ภาษาไทยยังไม่เป็นที่นิยมในเวียดนามเมื่อเทียบ
กับภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลี ดังนั้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยใน
เวียดนามจึงมีค่อนข้างน้อย จำนวนครูในมหาวิทยาลัยเวียดนามที่สอนภาษาไทยมีจำนวนน้อย คือแต่ละมหาวิทยาลัยมีครูหนึ่ง
ถึงสี่คน ดังนั้น จึงขาดทรัพยากรบุคคลในการที่จะพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยของเวียดนาม กรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยที่เป็นชาวเวียดนาม  โดยการให้ทุนไปเรียน
ระดับปริญญาโททีม่หาวิทยาลัยในประเทศไทย เมื่อคนเหล่านี้สำเร็จการศึกษาก็กลับมาสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัย  

ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยในเวียดนามจำนวน 7 แห่งที่มีโปรแกรมสอนภาษาไทยในแต่ละปีมีนักศึกษาเข้าเรียน
ประมาณ 15 ถึง 30 คนซึ่งมีจำนวนค่อนข้างน้อยแต่จำนวนผู้ที่สำเร็จการศึกษา และได้งานทำในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาไทยมี
ตั้งแต่ร้อยละ 60 ถึงร้อยละ 80 งานท่ีบัณฑิตเหล่านี้ได้ทำคือเป็นล่ามเป็นนักแปลเป็นมัคคุเทศก์เลขานุการผู้ช่วยฝ่ายบุคคลและ
ฝ่ายขาย  

ส่วนการเรียนการสอนภาษาเวียดนามในประเทศไทยนั้น สิริวงษ์และสมหมาย (2560) ที่ศึกษาพัฒนาการการเรยีน
การสอนภาษาเวียดนามและผู้เชี่ยวชาญภาษาเวียดนามในประเทศไทย ระบุว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดการเรียนการ
สอนภาษาเวียดนามเป็นวิชาเลือกเสรีในปีการศึกษา 2539 หลังจากนั้น มีสถาบันต่างๆอบรมและเปิดสอนภาษาเวียดนาม
เบื้องต้น เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีการสอนภาษาเวียดนามเป็นวิชาเลือกเสรีและ
วิชาภาษาต่างประเทศภาษาที่สองที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น  

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสารระดับปริญญา
ตรีเมื ่อพ.ศ. 2547 ส่วนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดสอนหลักสูตรวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนามเมื่อปี  พ.ศ. 2548 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เปิดสอนหลักสูตรวิชาตะวันออกศึกษา วิชาเอกภาษาเวียดนามเมื่อปี พ.ศ. 2554 
และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีเปิดสอนหลักสูตรวิชาภาษาเวียดนามเพื่อการค้าและการท่องเที่ยวเมื ่อปี  พ.ศ. 2555 
นอกจากน้ี มีการสอนภาษาเวียดนามในฐานะ วิชาเลือกเสรีและวิชาโทเพิ่มขึ้น เช่น ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นอกจากน้ัน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหลาย
แห่ง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้เปิดสอนภาษาเวียดนามในฐานะวิชาเลือกเสรีมากขึ้น  ต่อมาในพ.ศ. 2556 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาเอก
ภาษาเวียดนาม เพื่อสมัครรับทุนบรรจุเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนมัธยมศึกษาต่าง ๆ ที่มีการสอนภาษาเวียดนาม โดยทุน
ดังกล่าวส่งผู้รับทุนไปเรียนภาษาเวียดนามเพิ่มเติมที่ประเทศประเทศเวียดนามเป็นเวลาหนึ่งปี 

หน่วยงานอื่น เช่น กองทัพไทยเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดหลักสูตรการสอนภาษาไทยสำหรับนายทหารเวียดนามขึ้น 
โดย กิ่งกูล (2554) ระบุว ่า กองทัพไทยจัดหลักสูตรการสอนภาษาไทยในศูนย ์ศึกษากรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ  
ในปีงบประมาณ 2548 กระทรวงกลาโหมไทยและเวียดนามได้ร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนในทหารของทั้งสองประเทศ  
เพื ่อศึกษาภาษาระหว่างกัน โดยเวียดนามให้ทหารไทยไปศึกษาภาษาเวียดนามที่ประเทศเวียดนามจำนวน 5 คน ส่วน
กระทรวงกลาโหมเวียดนามได้ส ่งนายทหารเวียดนามมาเรียนภาษาไทย  ณ ศูนย์ภาษากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
กองทัพอากาศไทย จำนวน 4 คนซึ่งมีโครงการแลกเปลี่ยนต่อเนื ่องมาทุกปีและแต่ละปีจะมีในทหารเวียดนามมาเรียน  
ภาษาไทยปีละ 3-5 คน  
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แรงจูงใจในการเรียนและวิธีการเรียนภาษาไทยและภาษาเวียดนามด้วยตนเองผ่าน Facebook  
1. ข้อมูลเบ้ืองต้น 
ผู้ให้ข้อมูลชาวไทย เป็นเพศชาย จำนวน 6 คน  เพศหญิง 14 คน อายุระหว่าง 17-30 ปี เรียนภาษาเวียดนามระหวา่ง  

6 เดือน-5 ปี ส่วน ผู้ให้ข้อมูลชาวเวียดนาม เป็นเพศชาย จำนวน 5 คน เพศหญิง 15 คน อายุระหว่าง 15-40 ปี เรียนภาษาไทย
ระหว่าง 2 เดือน ถึง 3 ปี ก่อนการเข้ากลุ่มเรียนภาษาไทยและภาษาเวียดนามผ่านเฟซบุ๊ก ผู้ให้ข้อมูลชาวไทยส่วนใหญ่ จำนวน 
11 คน เรียนภาษาเวียดนามในห้องเรียนจากมหาวิทยาลัยในไทย คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บางส่วนไปเรียนเพิ่มเติมในเวียดนามที่มหาวิทยาลัยฮานอย มีผู้ที่
ศึกษาภาษาเวียดนามนอกห้องเรียนด้วยตนเอง จำนวน 8 คน และมีผู้เข้าอบรมภาษาเวียดนามกับกรมแรงงาน จำนวน 1 คน 

ผู้ให้ข้อมูลชาวเวียดนามส่วนใหญ่ จำนวน 16 คน เรียนภาษาไทยด้วยตัวเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีผู้ให้ข้อมูล

จำนวน 3 คน ทีเ่รียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยเวียดนาม และอีก 1 คน เรียนส่วนตัวกับครูไทยในเวียดนามและครูเวียดนาม 

2. แรงจูงใจในการเรียนภาษาไทยและภาษาเวียดนาม 

2.1 แรงจูงใจในการเรียนภาษาไทยของชาวเวียดนาม 

แรงจูงใจในการเรียนภาษาไทยผ่านเฟซบุ๊ก “Vui Học tiếng Thái เรียนให้สนุก เรียนให้มีความสุข” ของผู้ให้

ข้อมูลชาวเวียดนามแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ความสนใจที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ชอบดูภาพยนตร์ ละครและซีรีย์ไทย 
สนใจวัฒนธรรมไทย คนไทยและความเป็นไทย และเห็นว่าภาษาไทยน่าสนใจและสุภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1.1 สนใจที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงศึกษาภาษาไทยด้วยตนเอง 
 

“ตอนแรกเรียนฟัง พูด เพราะอยากมาเที่ยวเมืองไทย ต่อมาค้นข้อมูลเห็นว่าวัฒนธรรมน่าสนใจ”  
(หลา (นามสมมุติ), 2564) 
 

2.1.2  ชอบดูภาพยนตร์ ละครและซีรีย์ไทย ผู ้ให้ข้อมูลชาวเวียดนามหลายคนสนใจดูภาพยนตร์ ละคร   
และซีรีย์ไทย มีการแปลบทสนทนาในภาพยนตร์ไทยเป็นตัวอักษรภาษาเวียดนามลงในภาพยนตร์ และละครที่ปรากฏในสื่อ
ออนไลน์หลายเรื่อง ทำให้มีผู้สนใจเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้น 

2.1.3 สนใจวัฒนธรรมไทย คนไทยและความเป็นไทย ผู้ให้ข้อมูลชาวเวียดนามส่วนใหญ่ต้องการเรียนรู้
วัฒนธรรมไทยผ่านการเรียนภาษาไทย 

 
“เรียนภาษาไทยเพราะเราชอบประเทศไทย ชอบคนไทย วัฒนธรรม ท่องเที่ยว  
 เราจึงตัดสินใจเรียนภาษาไทยเพื่อง่ายต่อการเรียนรู้เพิ่มเติม” (เตวียน (นามสมมุติ), 2564) 
 

2.1.4 ภาษาไทยน่าสนใจ และความสุภาพในการใช้ภาษาไทย 
 

“เรียนก็ประมาณ1 ปีแล้วผ่านทาง Youtube และ facebook นี้ พี่ชอบวัฒธรรมและ 
ความสุภาพของของคนไทยเมื่อเมื่อเขาพูดคุยใช้คำ ครับ/ค่ะ” (จุง (นามสมมุติ), 2564) 
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2.2 แรงจูงใจในการเรียนภาษาเวียดนามของชาวไทย 

ส่วนแรงจูงใจในการเรียนภาษาเวียดนามผ่านเฟซบุ๊ก “Học tiếng Việt với thầy Vương” ของผู้ให้ข้อมูล 
ชาวไทยแบ่งเป็น 6 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีคนไทยเชื้อสายเวียดนาม  ความจำเป ็นที่ต้องใช้ภาษาเวียดนาม
ในหน้าที ่การงาน สนใจเกี ่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนาม ต้องการไปท่องเที ่ยวที ่เว ียดนาม มีในหลักสูตรการเรียนและ 
เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทย และเรียนภาษาเวียดนามด้วยเหตุผลส่วนตัว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่มีคนไทยเชื้อสายเวียดนาม และชาวเวียดนามอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้
สนใจศึกษาภาษาเวียดนามเพื่อใช้ในการสื่อสาร  

  “เพราะว่าในท่ีใกล้เคยีงมีคนเวียดนามเยอะแล้วเขาก็พูดภาษาเวียดนามแล้วเราก็ฟังไมเ่ข้าใจ 
เลยอยากศึกษาเพราะว่าไดย้ินเจ้าของภาษาพูดทุกวันอยากฟังออกว่าเค้าพูดอะไร” 
(นิด (นามสมมุติ), 2564) 

 
นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่อยู่ในครอบครัวเป็นคนเวียดนามอพยพ แต่ตนเองเขียนและอ่านภาษาเวียดนามไม่ได้ พูดได้

เล็กน้อยและเห็นว่า ปัจจุบันประเทศเวียดนามมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่มีคนสนใจน้อย จึงสนใจเรียนภาษาเวียดนาม 
2.2.2 ความจำเป ็นที่ต้องใช้ภาษาเวียดนามในหน้าที่การงาน คือ ทำธุรกิจกับคนเวียดนามและมีแผนในการ

ทำธุรกิจกับคนเวียดนาม จึงต้องเรียนภาษาเวียดนามเพื่อใช้ในการสื่อสารกับคู่ค้าชาวเวียดนาม  
 

 “พอดีต้องค้าขายกับคนเวียดนาม เลยต้องหาความรูไ้ว้เล็กน้อย หาดจูากในเฟซนี่แหละ  
ยังไม่ได้เรยีนเป็นคอร์ส” (หนุ่ม (นามสมมุติ), 2564) 
 

2.2.3 สนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมเวียดนาม ชอบฟังเพลงเวียดนาม จึงต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ภาษาเวียดนาม และเพื่อทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของเวียดนาม 

2.2.4 เลือกเรียนภาษาเวียดนามเพราะต้องการไปท่องเที่ยวท่ีเวียดนาม 
2.2.5 เรียนภาษาเวียดนามเพราะมีในหลักสูตรการเรียนและเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยจึงเลือกเรยีน 

เพราะสามารถเข้าใจภาษาเวียดนามได้ไม่ยาก 
2.2.6 เรียนภาษาเวียดนามด้วยเหตุผลส่วนตัว เพราะมีคนรักเป็นชาวเวียดนาม ต้องการสื่อสารกับคนรักได้ 

2.3 วิธีการเรียนภาษาไทยและภาษาเวียดนามผ่านเฟซบุ๊ก 
2.3.1 วิธีการเรียนภาษาไทยของชาวเวียดนาม 
วิธีการเรียนภาษาไทยผ่านเฟซบุ๊ก “Vui Học tiếng Thái เรียนให้สนุก เรียนให้มีความสุข” ของผู้ให้ข้อมูล

ชาวเวียดนาม เป็นการเรียนโดยการศึกษาตัวอักษร คำศัพท์ การสะกดคำ โครงสร้างประโยค การแปล และการฟังภาษาไทย 
เมื่อมีข้อมูลภาษาไทยในเฟซบุ๊กที่สนใจ ก็จะเก็บข้อมูลไว้ และนำมาทบทวนคำศัพท์โดยการเขียนใส่กระดาษและพิมพ์ ทำความ
เข้าใจประโยค วิธีสร้างประโยคหากมีคำ วลี หรือประโยคที่ไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถแปลได้ จะใช้ google translate ในการ
แปล และโพสต์สอบถามในกลุ่ม ซึ่งจะมีผู้ที่มีความรู้ภาษาไทยที่เป็นชาวเวียดนามและชาวไทย มาให้คำตอบและอธิบายเป็ น
ภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเฟซบุก๊ ส่วน 

ปัญหาในการเรียนภาษาไทยส่วนใหญ่ที่ผู้ให้ข้อมลูชาวเวียดนามระบุ คือ คือ คำศัพท์ โครงสร้างประโยคยาก  
 

“เขียนภาษาไทยยาก มีการันต์ จำคำศัพท์ไม่ได้” (กวาง (นามสมมุติ), 2564) 
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            “ยากที่สุดน่าจะเป็นโครงสร้างประโยค การเขียนก็ยาก อ่านเหมือนกันแต่เขียนได้หลายแบบ” 
             (เอวียน (นามสมมตุิ), 2564) 
 
                        “ภาษาไทยยากมาก คำศัพท์อ่านยาก การจดัวางจะคล้ายกับภาษาเวยีดนาม แต่เมื่อเรียนใหล้ึกซึ้ง 
                        ยิ่งข้ึนการจัดเรียงจะแตกต่างจากภาษาเวียดนาม ดังนั้นบางครั้งน้องก็ใช้ผิด อ่านเยอะ เขียนเยอะ  
                        และพูดเองคนเดียว บางครั้งก็ผดิแต่ทุกครั้งทีผ่ดิ น้องจะจำไดด้ีกว่าเดิม” (ถาย (นามสมมุติ), 2564) 

 
วิธีการแก้ไขปัญหาในการเรียนภาษาไทยด้วยตนเอง ผู้ให้ข้อมูลชาวเวียดนามให้ข้อมลูว่า ฝึกเขียนและท่องจำ

ซ้ำ ๆ เพื่อให้จำได้ ขอให้เพื่อนและสมาชิกในกลุม่เฟซบุ๊กช่วยแก้ไขการสะกดคำ การแปลและการออกเสียงภาษาไทย 
 

“น้องยิ่งเรียนภาษาไทยมากเท่าไหร่ ยิ่งพบว่ายาก น้องเขียนผิดเยอะมาก ฟังภาษาไทยพวกข่าว 
พิธีกรพูดเร็วมาก น้องมีเพื่อนสนับสนุนท่ีเรียนด้วยเพื่อนช่วยน้องแก้ไขการสะกดคำช่วยน้อง 
เมื่ออ่านผิด” (แห่งห์ (นามสมมตุิ), 2564) 

2.3.2 วิธีการเรียนภาษาเวียดนามของชาวไทย 
วิธีการเรียนภาษาเวียดนามผ่านเฟซบุ๊ก “Học tiếng Việt với thầy Vương” ของผู้ให้ข้อมูลชาวไทย มีดังนี ้

2.3.2.1 การเพิ่มเติมเรื่องคำศัพท์ ทำการ์ดคำศัพท์ ทำให้จำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น ทบทวนคำศัพท์บ่อย ๆ 
ค้นหาคำศัพท์ที่ไม่เข้าใจและพยายามพูดทวนประโยค ในกรณีที่เป็นคำศัพท์เวียดนามเก่าศึกษาจากหนังสือประวัติศาสตร์
เวียดนามจะมีคำศัพท์เก่า ๆ จำนวนมาก คำศัพท์ที่เป็นภาษาเก่า คือ ภาษาหาน- เวียด แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาเวียดนาม 
จากนั้นแปลเวียดนามเป็นเวียดนามเพื่อให้เข้าใจความหมายมากข้ึนก่อนแปลเป็นภาษาไทย 

     2.3.2.2 ฝ ึกฟ ั ง ให ้มากข ึ ้น  ฟ ังส ื ่ อ เว ียดนาม  เช ่น  การด ูหน ั ง  ฟ ั ง เพลงของเ ว ี ยดนามและ 
การพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเจ้าของภาษาในเฟซบุก๊กลุ่ม  

2.3.2.3 หาเพื่อนชาวเวียดนามในเฟซบุ๊กกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำศัพท์ ถ้าเป็นชาวเวียดนามที่
สนใจเรียนภาษาไทย จะทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้น่าสนใจมากขึ้น โดยเฉพาะ การฟัง การออกเสียงคำศัพท์ การออกเสียง
วรรณยุกต์ และการเว้นวรรคในการอ่าน 

     2.3.2.4 ใช้ google translate ในการแปล และโพสต์สอบถามในกลุ่ม ซึ่งจะมีเจ้าของเพจ คือ ครูเวือง 
และผู้ที่มีความรู้ภาษาเวยีดนามและชาวไทย มาให้คำตอบและอธิบายเป็นภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในเฟซบุ๊ก 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
แรงจูงใจในการเรียนภาษาไทยผ่านเฟซบุ๊ก “Vui Học tiếng Thái เรียนให้สนุก เรียนให้มีความสุข”ของผู้ให้ข้อมูล

ชาวเวียดนาม และแรงจูงใจในการเรียนภาษาเวียดนามผ่านเฟซบุ๊ก “Học tiếng Việt với thầy Vương” ของผู้ให้ข้อมูลชาว
ไทยมีความแตกต่างกัน ชาวเวียดนามสนใจเรียนภาษาไทยเพราะต้องการมาท่องเที่ยวประเทศไทย สนใจวัฒนธรรม ภาษาไทย 
ภาพยนตร์ ละครและซีรีย์ไทย ซึ่งเป็นแรงจูงใจส่วนบุคคลหรือแรงจูงใจภายใน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Spaulding (1992) 
ที่ระบุว่า แรงจูงใจภายในเกิดจากเจตคติที่ดี ความสนใจ ความต้องการ การมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้น ซึ่งชาวเวียดนามที่สนใจ
เรียนภาษาไทยผ่านเฟซบุ๊กเกิดจากความสนใจส่วนบุคคล และอิทธิพลจากวัฒนธรรมไทยที่ได้รับผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หากมี
การส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปยังเวียดนามผ่านภาพยนตร์ ละครและซีรีย์ไทยอย่างจริงจัง เช่น มีการแปล
ภาพยนตร์ ละครและซีรีย์ไทยเป็นภาษาเวียดนามให้มากข้ึน และมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยเป็นภาษาเวียดนาม ก็
จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมและวัฒนธรรมไทยเป็นท่ีรู้จักในเวียดนามมากขึ้น 
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สำหรับชาวไทยที่สนใจเรียนภาษาเวียดนามเกิดจากแรงจูงใจภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน คือ 
เพราะมีความจำเป็นท่ีต้องใช้ในการประกอบอาชีพ อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีผู้ใช้ภาษาเวียดนาม และเป็นวิชาที่มีในหลักสูตรจึง
เข้ากลุ่มเฟซบุ๊กเพื่อเสริมความรู้ ทักษะและความชำนาญในการเรียนภาษาเวียดนาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Spaulding 
(1992) ที่ระบุว่า แรงจูงใจภายนอก เป็นสิ่งกระตุ้นที่มาจากภายนอกตัวบุคคลที่ทำให้เกิดการตัดสินใจกระทำหรือแสดง
พฤติกรรมบางอย่าง จะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมและสังคมมีอิทธิพลที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาเวียดนามของชาว
ไทย ส่วนความสนใจในวัฒนธรรม ภาษาและการท่องเที่ยวเวียดนาม รวมทั้งเหตุผลส่วนตัวในการเรียนภาษาเวียดนามผ่าน  
เฟซบุ๊กกลุ่ม ยังมีเช่นเดียวกับชาวเวียดนาม  

การที่ชาวเวียดนามส่วนใหญ่เรียนภาษาไทยด้วยตนเองจากสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าการเรียนในระบบห้องเรียนนั้น
เนื่องจากการเรียนการสอนภาษาไทยในเวียดนามยังอยู่ในวงแคบ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Tran (2015) ที่ระบุว่า การ
สอนภาษาไทยในเวียดนามมีค่อนข้างน้อย จำนวนครูในมหาวิทยาลัยเวียดนามที่สอนภาษาไทยมีจำนวนน้อย ทำให้ผู้ที่สนใจ
เรียนภาษาไทยในเวียดนาม ไม่ทราบว่าจะสอบถามใครเมื ่อมีปัญหาในการเรียนภาษาไทย ดังนั ้นเเมื่อไม่มีทางเลือกที่
หลากหลาย ผู้ให้ข้อมูลชาวเวียดนามส่วนใหญ่จึงเรียนด้วยตนเอง ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต และเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก เพื่อเสริมทักษะการเรียนภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้น 

ส่วนปัญหาการเรียนภาษาไทย โดยเฉพาะโครงสร้างของประโยค ที่ผู้ให้ข้อมูลชาวเวียดนามส่วนใหญ่เห็นว่า มีความ
ยาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Nguyễn (nd.) ที่พบว่า โครงสร้างและระบบของภาษาหรือวากยสัมพันธ์ของภาษาไทย
และภาษาเวียดนาม จะทำใหผู้้เรียนทั้งสองภาษามีความสับสนและทำผิดได้ง่ายเมื่อพูดหรือเขียนภาษาไทยหรือภาษาเวียดนาม 
แต่เมื่อทำความเข้าใจความเหมือนและความต่างของทั้งสองภาษา ในประเด็นของโครงสร้าง ก็จะสามารถใช้ภาษาทั้งสองได้
อย่างดี ซึ่งการแสวงหาความช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นจากผู้ที่เป็นสมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊กทั้งสองกลุ่ม มีส่วน
ช่วยให้การเรียนภาษาไทยของชาวเวียดนามมีการพัฒนาขึ้นได้ 
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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ว่าตัวละคร Conor ได้ก้าวผ่านความสูญเสียและความโศกเศร้าอย่างไร และเพื่อ 
ศึกษาว่าเรื่องที่เล่าโดยปีศาจช่วยให้ Conor เอาชนะความสูญเสียและความโศกเศร้าได้อย่างไร โดยเก็บข้อมูลจากตัวละครเอก 
ใน เรื่อง Patrick Ness’s A Monster Calls (2011) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้กรอบแนวคิดเรื่อง 5 ลำดับขั้นความรู้สึกของคนใกล้ตาย 
และของผู้สูญเสียบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก โดย Elisabeth Kübler-Ross สำหรับคำถามวิจัยข้อแรก และศิลปะและวิทยาศาสตร์ 
ของการเล่าเรื่องเพื่อการบำบัด โดย Ken Land สำหรับคำถามวิจัยข้อที่สอง  

ผลการศึกษาพบว่า ตัวละคร Conor ได้ก้าวพ้นความสูญเสียและความโศกเศร้า พร้อมทั้งเติบโตขึ้น สิ่งที่น่าสนใจคือ  
ตัวละคร Conor มีอายุเพียง 13 ปี การต้องรับมือและเผชิญกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่เมื่อต้องสูญเสียแม่ไป นับเป็นสิ่งที่ยากลำบาก  
ทีสุ่ดในชีวิตของเขา ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่เขาพบว่าแม่กำลังจะตาย ดังนั้น การปรากฏตัวของปีศาจที่มาเล่าเรื่องราว 
ต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งท่ีสำคัญยิ่ง ที่ช่วยให้เขาก้าวผ่านความสูญเสียและความโศกเศร้าไปได้ 
 
คำสำคัญ : แนวคิดเรื่องการสญูเสยีและความโศกเศร้า  สัจนยิมมหศัจรรย์ และการเล่าเรื่อง ในฐานะที่เป็นเครื่องมือบำบัด 
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Abstact 

The purposes of this study were to 1) analyze how Conor develops through the process of loss and 
grief and 2) to find out how the stories told by the monster help Conor to overcome loss and grief. The data 
are the protagonists in Patrick Ness’s A Monster Calls (2011). The analytical framework for the first research 
question is The Five Stages of Grief Model by Elisabeth Kübler-Ross, and The Art and Science of Storytelling 
TherapyTM by Ken Land for the second question.  
 The results of this study indicate that Conor can successfully overcome and develop through the 
process of loss and grief. Interestingly, since Conor is only thirteen years old, dealing and facing the dire situation 
of his mother’s dying is the most difficult thing in his life. Conor’s life has changed completely since he found 
out that his mother is going to die. Thus, the presence of the monster is very significant in term of helping 
Conor to overcome his loss and grief by telling him the stories. 
 
Keywords : Themes of Loss and Grief, Magical Realism and Storytelling as Therapy  
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Background and rationale 

Grief is universal truth of human life. There will be surely at least one encounter with grief (Holland, 
2018). Consequently, Mcallister (2016) states “Whether it’s the death of a loved one, a painful breakup or other 
life changing event, the grief that results can feel overwhelming”. For some people, they can smoothly pass 
through the grieving period with support or self-healing process. Unfortunately, for those who cannot get 
through this bitter period of time, it leaves long-lasting feelings of denial, sadness or even remorse. Losing 
someone we love is always complicated and difficult to ever move forward with life (Bennett, 2018). 
Additionally, according to Ciszewski (2020) grief is an emotion which is particularly complex to overcome. 
Specifically, for children, they must face the terminal illness from loss and death of pets, friends or family 
members. Therefore, it is important that there are books for children or young adult who have sensitive 
emotional feeling to understand this inevitable incident since they might feel it is complex and difficult to deal 
with. In some children’s fiction with the themes of loss and grief, the main characters who are children 
experience terrible moments that unexpectedly happen in their lives. Those novels portray how the children 
characters literally accept loss and deal with it by showing the solutions and making them continue living 
without feeling mournfulness or gloominess. 

There are some interesting children’s novels that portray the themes of loss and grief such as Forget 
Me Not by Nancy Van Laan. The story is about Julia whose grandmother has Alzheimer’s disease, and she 
doesn’t recognize Julia anymore. This is a straightforward and important book about a painful subject that 
clearly portrays loss and grief clearly. Cry, Heart, but Never Break by Glenn Ringtved. The story is about the 
death that comes to take away the grandmother of four brothers and sisters. The death in this book is gentle 
and not scary. He comes to explain his role in the world to the children. Stones for Grandpa by Renee Londner. 
This is a story of a Jewish boy whose grandfather has been dead for a year. Then, he joins his family in the 
custom of unveiling his grandpa's tombstone and remembering his life. Interestingly, the authors of the novels 
mentioned previously use different narrative methods to describe or express the main themes that are loss 
and grief. 

Another well-written book about the same themes, A Monster Calls by Patrick Ness, is very popular 
with the special and unique narrative methods such as magical realism and story-telling. It is used to convey 
the themes of loss and grief in the novel differently from others. The novel can be categorized as magical 
realist novel. Magical realism is a genre of literature that represents the real world as having magic or fantasy. 
The world will still be grounded in the real world, but fantastical elements such as magic or monsters are 
considered normal (Gaiman, 2020). A Monster Calls is a successful novel which receives many awards consisting 
of the Carnegie and Greenaway Medals for writing and illustration, the British Children's Book of the Year, voted 
by an "academy of 750 book industry experts, the Red House Children's Book Award, a national award voted 
by British children and the Kitschies Red Tentacle award for speculative fiction. The major reason why A Monster 
Calls has become popular and prevailing is that the novel tells the story and depicts the loss and grief that is 
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deep and touching through the protagonist’s life that is Conor. This novel is a masterpiece with unique dark 
formidable and fascinating illustrations by Jim Kay, as well as inserted various valuable lessons for young readers 
to learn about the truth and nature of life. 

A Monster Calls is the story about a 13-year-old boy, Conor O’Malley who suffers and struggles the 
most in his life because his mother is dying of cancer. Then one night “the monster” appears and tells him 
three stories. By the way, Conor must tell the fourth story which is the most difficult thing that Conor faces 
because he has to speak the truth about his nightmare. Themes of loss and grief are portrayed through Conor 
along the whole story. Since his mother has been diagnosed with cancer, his life changes completely. It is very 
interesting to explore how Conor deals with loss and grief while the monster appears in his magical realistic world. 

In conclusion, this research focuses on A Monster Calls by Patrick Ness that has the themes of loss and 
grief. The researcher is interested in analyzing these themes in order to understand Conor’s life— How Conor 
develops through the process of loss and grief and also how the stories told by the monster help Conor to 
overcome loss and grief. 

Research Questions 
1) How does Conor develop through the process of loss and grief caused by the mother’s serious 

illness? 
2) How do the stories told by the monster help Conor to overcome loss and grief? 

Research Methodology 
Data Collection 
The researcher collected data based on the text and elements of literature from A Monster Calls (2011) 

by Patrick Ness that include the characters, conflict and plot. 
Data Analysis 
This research was analyzed by using The Five Stages of Grief Model by Elisabeth Kübler-Ross as a 

framework in order to analyze the first research question that is how Conor develops through the process of 
loss and grief caused by the mother’s serious illness. The researcher uses this theory because the theory 
explores the five stages of grief experienced by people who are suffering from loss and grief. Thus, the theory 
can be compatibly applied to the research question to analyze and understand the inside process of Conor 
who is facing his own terminal illness caused by his mother’s sickness. 

"The Five Stages of Grief and Loss" is presented by Kübler-Ross. It is commonly used to explain the 
emotional experiences of terminally ill people. As a psychiatrist, Kübler found that there was something in 
common with regard to the mindset of terminally ill people by studying the actions of patients and examining 
their emotions. 

Additionally, the second research question was analyzed by using The Art and Science of Storytelling 
TherapyTM by Ken Land, a founding owner of The Counseling Center of Ann Arbor as a framework in order to 
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find out how the stories told by the monster help Conor to get through loss and grief. The researcher uses this 
framework because it is an appropriate and effective method in analyzing how storytelling heal clients by 
creating personal and psychological evolution within the clients and helping them to get through their hard 
time they encounter in real life. Thus, this framework can be applied for the question how storytelling told by 
the monster help Conor to overcome his loss and grief. 

Storytelling TherapyTM is a tool for therapist-client contact. Communication is used as psychotherapy 
to influence a person to improve himself or herself in a manner decided by the therapist and the client. In the 
development and delivery of a narrative that influences clinical outcomes, the therapist combines verbal and 
non-verbal knowledge supplied by the client. This method synthesizes the relationship between client and 
therapist into an elegant psychotherapeutic technique. In the client, this relationship evokes personal and 
psychological evolution. The cautiously crafted story unlocks the unconscious resources of the client. As the 
individual connects with the elements in the narrative, therapeutic benefit is gained and then accepts the 
desired effects. 

The client is told stories which hold the treatment inside them. The client on both the conscious and 
unconscious level, it identifies with the situation in the story. Then he or she sees parallels between the content 
of the tale and his or her own situation. The client recognizes the desired results seen in the story. “Cure” 
occurs when the client creates and uses new thoughts, feelings and behaviors learned from the narrative 
consciously and unconsciously, which are preferable to his or her current dysfunctional ones. 

Findings and Discussion 
This section aims to find answers to the following questions: how does Conor develop through the 

process of loss and grief caused by the mother’s serious illness? and how do the stories told by the monster 
help Conor to overcome loss and grief? Thus, to give clear answers to the questions, the researcher divides the 
chapter as follows: 

1. Conor and his Stages of Grief and Loss, in this section, the researcher will explain how Conor develop 
himself from the first to the last stage according to Kubler-Ross’s the Five Stages of Grief and Loss. 

2. The help from the monster’s stories, in this section, the monster’s three stories will be analyzed in 
which how they help Conor to overcome his loss and grief as well as prepare Conor to face the truth of his 
mother’s death. 

Conor and his Stages of Grief and Loss 
According to Kubler-Ross’ the Five Stages of Grief and Loss, Conor portrays his stages as follows: 

1) Denial and isolation 
Denial and isolation are the first stage. They play the important role as defense mechanisms that allow 

patients to hold on to hope before the cruel truth is truly accepted. In other words, this stage is a cushion that 
helps patients comfort themselves and keep their lives going. The stage includes intense denial, resistance and 
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isolation. On this stage, although patients know deeply in their hearts, they still refuse to accept the fact about 
sickness or coming death. 

There are some events relevant to this stage in Conor’s life after he knows his mother is dying of 
cancer. Conor reveals his deep denial at the beginning of the novel as he refuses to believe that his mother 
will die in the near future. In his reluctance to let his grandmother come to their house to take care of him, his 
rejection is obvious. 

“I forgot to tell you” she said, lightly, “your grandma’s coming by tomorrow.” 
Conor’s shoulders sank. “Aw, Mum.” 
“I know,” she said, “but you shouldn’t have to make your breakfast every morning.” 
“Every morning?” Conor said. “How long is she going to be here?” 
“Conor-” “We don’t need her here-” 
“You know how I get at this point in the treatment, Conor-” 
“We have been okay so far-” (A Monster Calls, 29) 
This conversation between Conor and his mother clearly shows Conor’s denial since he assumes that 

his mother will get better after the treatment. Even though his mother tries to explain that she might not feel 
alright and she has to call the grandmother to come take care of her and Conor, Conor chooses not to listen 
and still believes that he and his mother can take care of each other like they used to do. He does not want 
his grandmother to come because it means his mother’s symptom are worse, and Conor seems not to agree 
with it. Conor’s denial is depicted explicitly in this conversation. 

A further indication of Conor's denial occurs when the medicine made from yew trees does not work. 
Conor still assumes that the yew tree creature comes for his mother's remedy, but he can no longer trust his 
mother and the monster. 

“The new treatment isn’t working, Conor.” 
“The one from the yew tree?” “Yes” 
Conor frowned. “How can it not be working?” 
His mum swallowed. “Things have moved just too fast. It was a faint hope. And now there is this 
infection-” “But how can it not be working?” (Page 196) 
This shows that Conor always fools himself that the monster comes to take care of his mother. He 

deeply believes that the medicine made from yew tree will definitely and surely be able to heal his mother. 
Thus, when he finds out that it does not work, his denial is portrayed obviously. 

For an isolation part, it is clearly showed when Conor ignores the aid of his teacher, his grandma, and 
the monster. He refuses to speak freely with those who want to make him face the truth about his mother’s 
sickness. When Conor's father, for instance, attempts to tell Conor that the medicine the mother’s taking is not 
working, Conor chooses not to listen. 
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Furthermore, though his teacher assures Conor that she is always prepared to listen to him, he just 
hides his true emotions and pretends that everything is okay. In other words, Conor isolates himself from others 
indirectly. The pity and sympathy of his classmates have further broadened the distance between Conor and others. 

2) Anger 
The second stage is anger. If patients in the first stage can no longer deceive themselves, they will 

move on to this stage. The second stage is an acute rebirth of the devastating news of the disease of the sick. 
In this stage, patients can collapse into negative feelings like anger, envy and resentment. Actually, the 
relationship exists between stage one and stage two. Denial leads to isolation, and then neglect is triggered by 
isolation, which will eventually lead to strong frustration. Also, they can move on to the second stage only 
when the patients will not cover themselves in denial anymore. 

Throughout the book, Conor's anger is depicted. Conor shows his anger to Lily, who used to be his best 
friend. Lily tries to help and protects Conor from being bullied by Harry, but Conor rejects it and also shouts 
on her. He blames Lily for what she's done that is telling others the secret about his mother’s illness. Conor 
thinks it is a betrayal and unacceptable thing that friend is not supposed to do. 

Conor's anger is depicted again. He shows his anger to his grandmother who tries to convince him to 
move to stay with her after the death of his mother. Conor said, “We don’t need you here. She is always sick 
after the treatments. She’ll be better tomorrow. And then you can go home” (Page 60). 

Moreover, the wrath of Conor is also seen when the monster of the yew tree tells the second story, 
about a snobbish apothecary and a greedy parson. Conor expresses his fury after the story by destroying all 
the precious furniture in his grandma's home. 

Additionally, Conor's anger is also triggered when the monster tells him the final story. The last tale of 
the monster that is about an unseen man reminds Conor of the provocative words of the bully in his class, 
Harry. This causes Conor to erupt with rage. Therefore, he beats Harry and finally puts him in the hospital. 
Consequently, everyone in school then seems to be scared of Conor and stays away from him. This makes 
Conor feel much more alone than before. 

3) Bargaining 
Bargaining is the third stage when patients most clearly express a strong will to prolong their life time. 

It is time for patients to get out of the anger stage and reach this stage if they feel more heard and cared for, 
and are more able to embrace their disease. People, especially when they are young, are used to bargaining. 
People discover in childhood that if they bargain well, it is highly probable for them to get what they want. 
They turn to bargaining when they don't know what to do with their illness. They claim that their wellbeing 
could be recovered by doing so which is seen as a way of negotiating with destiny or praying to God. 

Conor portrays this stage by behaving himself as well as possible so that his mother will finally 
overcome her sickness. He takes on all the household duties, he takes care of himself and his mother, and he 
never cries or does something that place pressure on his mother. In other words, he does his best to comfort 
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her while she is battling her illness. It shows the bargaining stage as Conor persuades himself that his mother 
will finally get over the debilitating illness if he behaves well and properly. Conor attempts to bargain with 
destiny to save the life of his mother. He compares his actions with the illness of his mother, and he convinces 
himself that there is a link between the two. 

Moreover, Conor's bargaining is seen again when he realizes that the last medication does not work. 
Conor cries at the moment to his mother as Conor deeply believes and hopes that the medicine will be able 
to heal her from cancer. He is not ready to embrace the fact that his mother is going to die. 

4) Depression 
Depression is the fourth stage when patients can no longer deny the truth after seeing the previous three steps, 
and they are no longer upset about uncontrollable things; they also avoid negotiating with gods or fate. Patients, 
instead, begin to brace themselves emotionally for the impending and eternal loss. 

Conor displays his depression when he finds out that he is forced to relocate to his grandma's house 
because his mother is too sick to take good care of him. Since he dislikes his grandma (because he is in the 
stage of anger), Conor is terribly sad. There is always a great deal of friction and confrontation between them 
throughout the time that they live together. 

The tension by the way slowly fades away when Conor and his grandmother realize that they have 
something in common. They both are suffering a lot from Conor’s mother’s illness. They are going to lose their 
loved one. By doing this, grandma not only sympathizes with Conor's sadness but also acknowledges her own 
loss and her determination to face the hardship with Conor afterwards. What Grandma says comforts and 
relieves Conor's depression. 

Additionally, Conor’s depression is depicted again when Conor learns about the coming death of his 
mother. There are two contrasting feelings at the bottom of Conor's heart. The first one is he hopes that his 
mother could survive. Another one is he secretly hopes that his mother would die so that her pain and his pain 
will be over as well as his shame of possessing the second emotion wishing his mother to die. The contrasting 
feelings make it much harder for him to prepare for the death of his mother. And this stage is clearly showed 
in Conor’s dream as the fourth story. 

“I let her go,” Conor chocked out. “I could have held on but I let her go.” 
“I didn’t mean it, though!” Conor said, his voice rising. “I didn’t mean to let her go! And now it’s 
for real’! Now she’s going to die and it’s my fault!” (Page 222) 
5) Acceptance 
Acceptance is the last step of the theory, meaning the beginning of relief and the end of patient 

torment. Patients are able to face and embrace what is going to happen to them at this point. Unlike patients 
who are frustrated and upset in the stage of denial, patients manage to calm down in the final stage. They 
eventually stop dealing with either the harsh outside reality or their own inner universe. Conor eventually 
speaks out the facts in the fourth story that he lets go of his mother’s hand casing her to die in order to end 
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all of pain he suffers. The reality is that, even if the end means the death of his mother, he wants it to end. He 
is so ashamed that he wants himself to be punished for getting that idea. The monster assures him kindly that 
it is not his fault, and that everything he thinks and does is understandable. Conor's rage, remorse, depression 
and all the bad moods are gone after that. 

Eventually, Conor acknowledges the truth of his mother's death. While hugging his mother and offering 
an account of all his sorrow, remorse and fear of loss, he no longer struggles, denies, or tries to bargain. The 
only thing he wants to do is to live in the arms of his mother in the last few minutes of her life. 

Interestingly, along the way of Conor’s stage of loss and grief process, from the first to the final stage, 
the monster’s stories become an effective and important tool which help Conor to develop to the last stage 
and finally overcome loss and grief. The following section illustrates how the monster’s stories the help from 
the monster’s stories. 

The help from the monster’s stories. 
1) The first story 
The story is about an old king who has lost his entire family but his young grandson. The old king 

remarries a beautiful young woman whom many believe to be a witch. After the old king dies, the queen 
governs the kingdom very well and equally, but schemes to marry the prince and remain queen since she does 
not want to hand over the kingdom. The prince runs away with his chosen bride to escape to the neighboring 
kingdom. They'll get married there and wait until he's old enough to claim the throne. They rest and sleep 
under the yew tree (the monster), but in the morning the beautiful young woman is murdered. The prince tells 
the villagers that the queen kills his bride out of jealousy in order to retain her throne. The commoners mobilize 
to storm the castle around the prince, and the monster follows. The queen is captured and condemned to be 
burned at the stake. However, the monster comes and takes her away from the fire to a far-off land where she 
lives for the rest of her life. 

The first storytelling helps Conor to learn and understand the "gray" of humans since he feels guilty 
because of releasing his mother's hand in a dream causing her to die. Due to the monster’s first story, the 
beautiful lady dies for nothing. The young prince who is the murderer governs the kingdom with justice and 
becomes a beloved king until the end of his long life. The evil queen who is trying to hold on the power is 
saved by the monster. The monster once tells Conor: 

There is not always a good guy. Nor is there always a bad one. Most people are somewhere in 
between. (Page 84) 
It shows that the world or humans are not divided into just good and bad sides. Everyone has a gray 

inside or in other words, we can say that there is no one who is totally good or bad. 
The monster wants Conor to gradually pass through his grief and uses the first story to let Conor know 

that the thought of wanting to stop the pain by letting his mother die does not mean that he is a bad person 
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or an evil person. He should not blame himself or feel guilty for doing so. The desire for freedom from pain is 
very common among human beings. He has the right to pray for that. 

2) The second story 
The story is about a greedy, ill-tempered apothecary who constantly asks a person to allow him to cut 

down the yew tree as it is his best source of healing ingredients. By the way, the parson rejects, and this makes 
apothecary becomes less and less popular and is almost destroyed. One day the parson goes to the apothecary 
when a plague sweeps the land and many die, and asks him to save the lives of his two ill daughters when all 
other means are exhausted. The Parson begs when the apothecary asks why he should help a man who has 
turned people away from his treatment and refused him the yew tree. The parson says that he willingly gives 
the yew tree to the apothecary or gives up everything if only his daughters are cured. The apothecary says that 
he cannot help the parson and the girls die torturously. 

The monster awakens from the yew tree to destroy the parson's house as punishment, Although the 
apothecary was an ugly, greedy man, he was a healer and if the parson had given him the yew tree when first 
asked, he would have saved many, including the children. 

The second story helps Conor to see a connection between 'faith' and 'healing' According to the story, 
the parson is a man who lives off of belief. His disbelief of the apothecary's ability causes his children to die. In 
order to work, the healing traditions practiced by the apothecary require faith and belief. Since disbelief of the 
apothecary's treatment, the apothecary was unable to treat the two children. And this is related to the healing 
belief that the mother and Conor have. Conor learns from the mother that belief is a half of healing process. 
It helps us to hold on to hope and the better outcome. 

Moreover, the monster’s second story also helps Conor release his anger. Due to the story, the monster 
awakens from the yew tree to destroy the parson's house as punishment. The monster then invites Conor to 
destroy the house. In fact, Conor and the devil help destroy Grandma's living room: “He was yelling as he did 
it, so loud he couldn’t hear himself think, disappearing into the frenzy of destruction, just mindlessly smashing 
and smashing and smashing” (page 137) 

While destroying his grandma’s house, Conor feels satisfied as he releases his anger happening inside 
for so long. According to Seltzer (2014) “Venting your frustrations alleviates tension and stress. You almost 
always feel better—and “lighter”—after sharing some perceived threat, indignity, misfortune, or injustice.” By 
doing so, it is like unlocking the feel of Conor one step further. And it’s okay for him to get angry. Anger is just 
one emotion. His mother told him not to let anyone stop him from feeling angry. And even if he’s angry with 
his mother, it’s fine. Don’t feel guilty for being angry because the mother understands him very well. 
“You be as angry as you need to be. Don’t let anyone tell you otherwise. Not your grandma, not your dad, no 
one. And if you need to break things, then by God, you break them good and hard” (Page 198) 

To sum up, the monster’s second story helps Conor to see a connection between 'faith' and 'healing' 
so that he will be able to apologize and understand his mother that she does not lie when she says the 
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treatment will work. Because of faith and belief, it keeps her still alive. Moreover, the story also helps Conor to 
release his anger since he destroys the grandmother’s house. 

3) The third story 
The third story is about a man who is invisible because he is never seen by anyone. Actually, he is not 

invisible, but it is that the people have become used to not seeing him. And one day the invisible man is tired 
of being invisible, so he summons the monster to ensure that no one forgot to see him again. The monster 
then has made them see, but there are more complicated things than being invisible. 

The third story helps Conor to unlock his desire to be seen in others’ eyes. The desire to exist in the 
eyes of the people in Conor's school. Since his mother has got ill, Conor becomes an invisible boy. The teachers 
try to empathize and refrain from blaming Conor in any case. 

Also, all friends back away from him. Being treated with such compassion made Conor feel different 
like he does not exist in school. Provoking words of Harry help release Conor’s anger. He vents his feelings by 
attacking Harry and his accomplices, but in the end, he is not punished. It is because the teachers understand 
that he has a sick mother. This violent expression is just like Conor is trying to shout to others that I am here. 
But in the end, he only discovers that what he is looking for is not being seen in other people’s eyes or 
becoming a visible man, but it is the desire to escape from loneliness and isolation. In the end, Conor finally 
comes into existence, but his presence does not make him feel less alone until his best friend, Lily, writes him 
a note to apologize. 

I’m sorry for telling everyone about your mom, read the first line. I miss being your friend, read 
the second. Are you okay? Read the third. I see you, read the fourth, with the I underlined about 
a hundred times. (Page 191) 
After reading the note from Lily, Conor’s desire to be seen is fulfilled. Although the third story told by 

the monster does not directly help Conor to overcome his loss and grief, it is the starting point that importantly 
gives Conor a chance to do something in order to get out of his lonely and grief world. 

To sum up, the monster’s three stories give Conor lessons that humans are complicated and imperfect, 
and it is very important to accept and speak the truth so that he can continue spending his life without feeling 
grieve with the loss of his mother. 

Facing the dire situation of his mother’s dying is the most difficult thing in Conor's life. This makes 
Conor not know how to live or deal with the coming loss. Consequently, it turns Conor into a very thoughtful 
and confused person which force him to reject the help of those around him simply because he does not want 
to know and face with the truth that his mother is dying of cancer. The monster’s stories help Conor prepare 
to get ready to speak the truth that is he does not want his mother to die. 

The answer is that is does not matter what you think, the monster said, because your mind will 
contradict itself a hundred times each day. You wanted her to go at the same time you were desperate for me 
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to save her. Your mind will believe comforting lies while also knowing the painful truth that make those lies 
accessory. And your mind will punish you for believing both. 

“But how do you fight it?” Connor asked, his voice rough.  
“How do you fight all the different stuff inside?”  
By speaking the truth, the monster said.  
As you spoke it just now. Conor thought again of his mother’s hands, of the grip as he let go- 
Stop this Connor O” Malley, the monster said, gently. This is why I came walking to tell you this 
so that you may heal. You must listen.  
Conor swallow again. “I’m listening.”  
You do not write your life which words, the monster said. You write it with actions. What you 
think is not important. It is only important what you do. (Page 224-225) 
Conor is a child living with his mother alone. His life is, therefore, a life that may not be complete due 

to a lack of a father at a young age. Facing and knowing that his mother who is the only one he has is suffering 
from cancer and dying is a very serious matter to cope with and be able to accept. So, we can see that in 
Conor’s process through the five stages of grief and loss, some stages can take a very long time such as Conner's 
denial, anger and depression. This shows that Conor can actually improve himself through all five stages, but 
denial, anger and depression remain in Conor. They actually are something that Conor would be hard to deny 
to feel these things because he is just a young boy who has no experience about caping with his loss and grief. 
By the way, Conor’s development is successful since he can eventually go to the final stage which is acceptance. 
And this might not have happened without the help of the monster’s stories. The monster comes to aid and 
guides Conor to deal and fight with what Conor is facing and struggling which is something that a little boy has 
not experienced before. The monster will not explain to Conor how each of the stories he tells help Conor, 
Conor has to contemplate for himself what the stories teach him or give him what lessons. Conor, himself, has 
to apply those insights to solve his problems so that he can continue living without having to have any regrets 
about the passing of his mother. In the end, Conor learns later that the monster’s three stories are different 
from the common story. The end of every story is loss, sadness and death. Conor learns that a child’s life is 
not always beautiful. He cannot determine his destiny or the death of others. What he can do is to understand 
the nature of life and prepare to deal with what is to come. 

Conclusion 
We, as human beings, cannot avoid facing illness, loss and death. As a consequence, an important 

lesson becomes how to change and prepare ourselves in the face of sickness or death. In addition to facing 
our own sickness and death, coping with the illnesses or demise of our families is often inevitable. It may be 
as difficult to cope with the coming death of a near relative as coping with one's own death, which is clearly 
demonstrated in Patrick Ness’s A Monster Calls. 
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Conor feels and develops through the process of loss and grief when facing with the fatal illness of his 
mother. Since he is only thirteen years old, it would be difficult and complicated for him who has no experience 
about losing a loved one to cope with the death of his mother. So, his process of loss and grief is not in order 
or in steps. In other words, Conor can develop through the last stage, but some stages such as denial or anger 
are still in Conor even though he is in the stages of bargaining or depression. This shows that Conor cannot 
totally get rid of his denial and anger. 

Fortunately, the significant factor that effectively helps Conor to develop and overcome his loss and 
grief is the monster’s three stories. By supplying him with stories and then encouraging him to share his own, 
the monster helps Conor in this healing process. The stories of the monster help him to see that humans are 
complicated and imperfect. Conor feels terribly bad during the climax, as he actually accepts after the 
nightmare that he wants his mother to die. Conor feels guilty and confused because, in order to end his own 
suffering, he does not understand or admit why he wishes his mother to die. However, the monster makes 
Conor understand that he is just like the story characters that is he is complex and imperfect. The monster 
makes Conor understand that he needs his mother to pass in order to end his own suffering, but because he 
loves her, he still does not want her to go. These two sides of the coin are similar with the prince, who knows 
that in order to save a kingdom, he must murder his beloved, and the Parson, who preaches values and beliefs, 
but selfishly refuses to allow the apothecary to use the yew tree to heal. It's also related to the invisible man's 
story, who no longer wants to be alone and had to commit a horrific act of violence to be heard. Conor is just 
like these characters and it makes him human. 

In a nutshell, Conor successfully develops himself through the process of loss and grief with the help 
of the monster’s stories. At the end of the novel, Conor’s denial, anger, bargaining and depression are gone. 
He is eventually ready to face and accept the truth that his mother is going to die. He then lets his mother go 
peacefully while holding her tightly. 
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บทคัดย่อ 

วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับรักร่วมเพศ (เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล ทรานเจนเดอร์) มีบทบาทสำหรับ
ในการนำเสนอและสะท้อนเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่พบในกลุ่มชายรักชายตลอดจนพัฒนาการด้านความสัมพันธ์ของกลุ่มชาย 
รักชายอีกด้วย ด้วยเหตุผลของบทบาทของวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับชายรักชาย ดังกล่าว 
จึงส่งผลให้ผู้ทำวิจัยมีได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านความรักและสาเหตุสำคัญของการจบความสัมพันธ์ของตัว ละครชาย
รักชายในนิยายเรื ่อง What If It's Us ซึ่งเขียนโดย Adam Silvera และ Becky Albertalli ในการวิเคราะห์ในส่วนของ
พัฒนาการทางความสัมพันธ์นั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผ่านทฤษฎี “ระยะของการพัฒนาความสัมพันธ์ของเกย์” โดย Andrew 
และ David (1984) และการศึกษาเกี่ยวกับการจบความสัมพันธ์ของตัวละครในนิยายผู้ศึกษาได้ใช้กรอบความคิด “สาเหตุของ
การยุติความสัมพันธ์” ของ Barton (2018) ในการวิเคราะห์  

ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ของตัวละครหลักในนิยายอยู่ในขั้นของการปรับตัวเข้าหากัน (Blending Stage) ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ย่อยอันช่วยให้ตัวละครหลักพัฒนาความสัมพันธ์ทั้ง 5 ขั้น อันได้แก่ 1) ความรู้สึกตก
หลุมรักและมีความสุขขณะเจอกัน 2) การออกเดทเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันลึกซึ้ง 3) การมีประสบการณ์ความรู้สึกที่โรแมน
ติก 4) การศึกษาจุดแแข็ง - จุดอ่อนของกันและกันผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ และ 5) การสันนิษฐานบทบาทผู้นำและผู้ตามในการ
ตัดสินใจ นอกจากนี้ปัจจัยหลักของที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของตัวละครในนิยายประกอบด้วย 1) ความล้มเหลวของ
การควบคุมอารมณ์ 2) การสื่อสารที่ไร้ประสิทธิภาพ (การไม่พูดคุยกัน) 3) ความเข้ากันได้ 4) ผู้คนรอบข้าง และ 5) ข้อจำกัด
ของเวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์ จึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า ตัวละครหลักในนิยายถูกเขียนขึ้นให้มีความแตกต่างทางรูปแบบการ
ใช้ชีวิต บุคลิกภาพ และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครในขั้นอื่น ๆ ท่ีลึกซึ้งขึ้น  

  
คำสำคัญ : ความสัมพันธ์  วรรณกรรมสำหรบัเด็กและเยาวชน  ตัวละครชายรักชาย  เพศทางเลือก  
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Abstract 
  Young Adult LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered) novels play an important role in 
presenting and reflecting issues among gay people including love relationship development. This leads the 
researchers to explore the love relationship, and find out possible factors of the parting of the two male 
characters in Adam Silvera and Becky Albertalli’ s novel—What If It's Us. The analysis of love relationship 
development was drawn from “Stages of Gay Relationship Development” theory by Andrew and David 
(1984). And the concept of Reasons for Relationship Break-Ups proposed by Barton (2018) is used to find 
out the reasons for two male characters’ breakups. The research results showed that the two main 
characters’ love relationship is in a Blending Stage. There are five main sub-stages that enhance them to 
develop the love relationship including, 1) the feeling of “falling in love” and “happy moment” when they 
meet, 2) Going out for dates to develop intimacy, 3) Experiencing strong feelings of romantic love, 4) 
Exploring the strengths and weaknesses of each other through situations, and 5) Assuming different roles of 
the leader and follower when making decisions. Moreover, the possible factors affecting their love 
relationship are 1) Ineffective emotional self-regulation (misdirected anger), 2). Ineffective Communication 
(not communicating), 3) Compatibility, 4) Surrounding people, and 5) Limitation of time quality for 
relationship development. In sum, the two main characters are portrayed in different lifestyles and 
personalities, and this great barrier hinders their next stage of relationship development. 

 
Keywords : Love Relationship, Young Adult Novel, Gay Characters, LGBT 
 
 Background and Rationale   

Young adult literature (YAL) which mainly focuses on presenting issues about adolescence plays 
an important role as showing gayness through a portrayal of gay relationship, identity formation, etc. which 
significantly expand people’s understanding towards gay community, while making gay identity become 
more accepted and populated. In doing this, the young adult literary works with LGBT-themed are contained 
with essential elements or tools to achieve the gayness as stated by Katarina Pekarova in Queer Identity in 
Young Adult Literature that “the young adult literature or fiction is a category of literature aimed at 
teenagers, portraying them and their concerns or issues they are presented in. Teenages are finding 
themselves in aperiod of turbulent changes of physical, psychological and sociological aspects of their 
beings. It can be also said that teenagers are in the middle of establishing development of sexulity” (2016, 
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6). And the first young adult novel that represented homosexual content such as attitudes towards 
queerness, during 1960s and early 1970s is John Donovan’s (1969) I’ll Get There, It Better Be Worth the 
Trip. (Jay, 2013). This young adult fiction mainly focuses on Davy, a thirteen-year-old boy who is living with 
his mother in New York City. On the first day at his new school, Davy met with Altschuler. The narrative 
shows the problematic circumstances of being gay by portraying these two gay boys to share their 
homosexual experience, for example, they sleepover a week following their first kiss, and they question 
about their unusual behavior if it is appropriate or not. Finally, they decide to avoid having same-sex 
relationship, but maintain friendship instead. However, the ending of the novel possibly suggests that gay 
characters’ possible future. The novel explicitly mentions the mutual understanding at their parting as 
having respect for each other’s decision (Angel, 2013). This obviously shows that the two main characters 
are ending their relationship. 
  In 2018, Adam Silvera and Becky Albertalli’s What If It's Us is one interesting modern realistic young 
adult novel. This novel mostly presents the relationship of the two 17-year-old gay boyfriends namely, Ben 
and Arthur. Arthur apprenticed at his mother’s workplace, Smilowitz & Bernbaum, a law firm in New York 
City. And he unexpectedly met with Ben, who was about to return a breakup box to his ex-boyfriend. They 
spent a very short time knowing each other, and only Ben knew Arthur’s name before they got separated 
because of the flash mob. And they tried many ways to find out each other, and finally meet each other 
again because of social media. They openly supposed their relationship as boyfriends two weeks of the first 
date. Then, they met more on casual dates over one summer. Finally, in the end of the novel, they broke 
up, but they still were each other best friends and talked through FaceTime whenever they wanted. 
  Importantly, the novel is one of the current trends in gay fiction for teen readers that portray the 
love life of gay charactetrs. In the novel, the main gay characters are not bothered and stigmatized by a 
heteronormative norms. This literary trend is reflected in From Romance to Magical Realism: Limits and 
Possibilities in Gay Adolescent Fiction by Thomas M. Crisp (2009) that “Authors of lesbian, gay, bisexual, 
transgender, and queer/questioning (LGBTQ) adolescent novels have recently moved away from addressing 
the “problem” of sexual identity and have instead focused on personal and societal “acceptance” of non-
normative sexualities. Within the increasing number of “acceptance” titles published depicting gay males, 
there are two distinct means of representing forms of gayness” which are “normal” self-identity and 
“imagining away from homophobia” (Thomas Crisp, 2009) . This leads to my interest to explore the gay 
characters’ relationship in details since this novel is among the famous gay fiction for young adult readers 
which story the breakup of the gay boys. And, the research topic will be “Male characters’ Relationship in 
Young Adult Novel : Adam Silvera and Becky Albertalli’s What If It's Us”. Besides, it is very interesting to 
explore love relationship development and find out possible factors affecting the two main characters’ 
love relationship as they are characterized to separate from each other at the ending.  
 
Research Objectives  

1. To explore the love relationship development among the gay characters, Arhtur and Ben.  
2. To find out factors which lead to the breakup of Arthur and Ben.  
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Research Questions  
1. How do the gay characters develop their love relationship?  
2. What factor (s) lead (s) to the breakup of the gay characters? 

 
Methodology  
 First, Andrew Michael Mattison and David McWhirter’s Stages of Gay Relationship Development 
theory is used to explore the research question 1 :  How do the gay characters develop their love 
relationship? In this theory, they conceptualized gay relationships into six stages which are:  

 1) Blending  
 2) Nesting 
 3) Maintaining  
 4) Building 
 5) Releasing 
 6) Renewing 

 Second, Barton Goldsmith (Ph.D.)’s Reasons for Relationship Break-Ups framework will be used to 
find out the research question number 2; What factor (s) lead (s) to the breakup of the gay characters?  
 Generally, the primary causes of the breakup of each couple are mostly associated with the 
behavior. Relationships’ factors may vary according to gender. To this, Barton (2018 )  conceptualized the 
factors which dominantly affect love relationship among gay couples into ten factors as follows:  

 1) Bad Behavior  
 2) Cheating  
 3) Misdirected anger   
 4) Being unsupportive  
 5) Toxic people  
 6) Without holding affection and attention  
 7) Lying  
 8) Stealing  
 9) Giving up  
 10) Not communicating 

 
Definition of Key terms 
 1 .  Gay refers to men who sexually and romantically prefer/attract to men. And this term is 
specifically use with men only (BC’S QUEER RESOURCE CENTRE 4). 
 2 .  LGBT: American Psychological Association (2019 )  defined the term of LGBT that “LGBT is 
shorthand for lesbian, gay, bisexual and transgender. The “LGB in this term refers to sexual orientation. 
Some people who have same-sex attractions or relationships may identify as “queer,” or, for a range of 
personal, social or political reasons, may choose not to self-identify with these or any labels”.  
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 3 . Homosexuality: According to Fernando Luiz Cardoso and Dennis Werner’s Homosexuality, they 
elaborated the meaning of homosexuality that “homosexuality simply as sexual relationships between 
people of the same sex. Yet behind this simple definition lie many different phenomena. People vary 
tremendously in their same-sex behaviors, in their sexual desires, and in the ways they define themselves. 
Cultures also differ widely in the ways they define and treat these relationships and the people who engage 
in them”.  
 4 .  Gay or Queer young adult novels: According to the study of The Evolution of Queer 
Representation in the Young Adult Genre by John Goldsmith, he mentioned that “those adolescent novels 
explicitly depicting characters and storylines within the lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer 
(LGBTQ+1 )  community – serve a vital purpose in normalizing queer culture for young readers as well as 
providing LGBTQ+ youth with positive, healthy, and realistic depictions of queer characters”. 
 
Research Results 
 A study of Male Relationship in Young Adult Novel: Adam Silvera and Becky Albertalli’s What If It's 
Us is mainly to examine the love relationship development of the two male characters, Arthur and Ben. It 
also explores the possible factors which are the main causes of the breakup of the two male characters. 
To this, the researcher will summarize the results in two parts which comprise of the relationship 
development of Arthur and Ben, and factors affecting Arthur and Ben’s relationship.  
Arthur and Ben’s Love Relationship Development Stages  
 Based on the study about gay relationship by Andrew and David (1 9 8 4 ) , the stages of gay 
relationship development are divided into six stages which are: blending, nesting, maintaining, building, 
releasing, and renewing.  
 In the novel, the researcher has found only one stage among the two main characters which is 
Blending Stage because Arthur and Ben are in a relationship only one summer. Also, they show this stage 
in that they decide to meet and have their date. Thus, the date leads them to exploring more about each 
other’s personality. To adapt this stage to What If It’s Us, there are totally five main sub-stages of Blending 
Stage which significantly show Arthur and Ben’s love relationship in Blending Stage as follows:  
 1) Arthur and Ben’s feeling of “falling in love” and “happy moment” when they meet  
 2) Going out for dates to develop intimacy  
 3) Experiencing strong feelings of romantic love  
 4) Exploring the strengths and weaknesses of each other through situations 
 5). Assuming different roles of the leader and follower when making decision 
 In terms of Arthur and Ben’ love relationship development, the researcher found that their love 
relationship is in the Blending Stage over a period of 1 - 2  years. The results were obtained by applying 
Andrew Michael Mattison and David McWhirter’s “The Stages of Gay Relationship Development” which 
specifies key criteria based on time spending to clarify gay relationship development. As the two main 
characters are in a relationship only one summer, their love relationship cannot developed completely in 
the Blending Stage.  
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 To provide a more detailed exploration of the characters’ relationship, the researcher adopted the 
concept of Blending Stage and divided it into five sub-stages which are: the feeling of “falling in love” and 
“happy moment” when they meet, going out for dates to develop intimacy to learn more about each 
other’s personal details, experiencing strong feelings of romantic love, exploring the strengths and 
weaknesses of each other through situations, and assuming the roles of the leader and follower when 
making decision.  
 1) The Feeling of “Falling In Love” And “Happy Moment” When They Meet  
 As can be seen that the two main characters, Arthur and Ben, were accidently fall in love at first 
sight. However, at the first they met, Arthur was falling in love at first sight while was just feel good. It means 
that it is a one-sided love at first sight for Arthur, but not for Ben. Later, they had four dates in order to 
seek for the happy moment while gaining more understanding of each other.   
 2) Going out for dates to develop intimacy to learn more about each other’s personal details  
       Dating is an important activity of the two main characters, Arthur and Ben, to develop their intimacy. 
Also, it allows them to know more about each other’s personal details such as life styles, past experience, 
and tastes. As can be seen that after each date ends, they could understand whether it was happy or 
unhappy ending date as mentioned in Chapter 3 of the research. If it ends with bad feelings, for both they 
preferred to have over-dates which helps them to maintain and continue their relationship. Moreover, in 
terms of personal details, they gained more understanding about each other. For example, on the fourth 
date, Arthur revealed to Ben that he lacked sexual experience, then Ben treated and reacted to Arthur in 
a respectful way by not pushing Arthur to have a sexual activity. So, dating is the major key factor of the 
two main characters’ love relationship development.  
 3) Experiencing strong feelings of romantic love  
 As the main characters, Arthur and Ben, were still young, they felt that having such strong feelings 
on romantic love is the basic characteristic to reduce their shyness and make them feel comfortable when 
they were together. However, Arthur was a more romantic person, always expecting and fantasizing intimate 
experience with Ben. Although they did not have sex, the experiencing of romantic love is the major part 
or purpose when they met.  
  4) Exploring the strengths and weaknesses of each other through situations  
 There are two positions in Arthur and Ben’s love relationship which are the stronger one (leader), 
and the weaker one (follower). Many times that they explored each other’s strengths and weaknesses to 
understand each other’s emotional qualities. In the scene they met a homophobic person, Arthur and Ben 
reacted to this incident differently. They could see  how sensitive or strong each person is in that difficult 
event. So, their relationship roles are leader and follower as can be seen in situations such as game playing 
and making decision. This means that knowing each other’s strengths and weaknesses is the important 
property in developing their love relationship.  
 5) Assuming different roles of the leader and follower when making decision  
      In terms of the decision maker, Arthur is a dominant, while Ben is the follower. This directly related 
to social status, and family background. As Arthur is from a high-class family and Ben from a working-class 
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family, Arthur looks financially secured than Ben. Thus, in the third at a luxury restaurant, Ben let Arthur 
lead him in that unfamiliar setting for upper-middle class people.  
 From the sub-stages above, they indicate that the love relationship between Arthur and Ben within 
Blending Stage is significantly related to their in-love mood, dating, strong feelings of romantic love, the 
strengths and weaknesses exploration, and decision making.  
Summary of Possible Factors Affecting Love Relationship.  
 In terms of the parting of Arthur and Ben, there are two factors that proved by the theory of 
Reasons for Relationship Break-Ups proposed by Barton Goldsmith (2 0 1 8 )  which are ineffective 
communication (Not Communicating) and ineffective emotional self-regulation (Misdirected Anger). 
Furthermore, the researcher found that in What If It’s Us, there are more three significant factors affecting 
the two main characters’ love relationship which are compatibility, surrounding people, and limitation of 
time for relationship development, respectively.   

1) Ineffective emotional self-regulation (misdirected anger)  
 Arthur was portrayed as a paranoid person. Also, he had more expectations about romantic love 
than Ben. In many situations such as in the first date, Ben did accidently expressed an unhappy mood when 
spending time with Arthur because he still missed his ex-boyfriend. This leads Arthur lacked of emotional 
control as he had high expectation that Ben needed to think and feel in the same way he did. So, being 
ineffective emotional self-regulation or misdirected anger is the main cause that destroy their love 
relationship.  

2) Ineffective Communication (not communicating)  
 In any relationship, communication is the major important property of relationship development. 
For Arthur and Ben’s relationship, they managed to avoid openly compromising and figuring out possible 
solutions together. Instead, they preferred to blame each other, especially Arthur. As can be seen in Chapter 
4  of the research, Arthur blamed and devalued himself, while predicting situation about his boyfriend’s 
unfaithfulness based on his own judgment. So, when the couples are not communicating, negative 
consequences will occur as such blaming which directly reduces intimacy and each other’s trust. 

3) Compatibility  
In terms of relationship compatibility, Arthur and Ben do not share the mutual relationship 

compatibility because of their different life styles. This also relates to their family’s social status — Arthur 
has a luxury life style, while Ben has an ordinary life style. Because of having different life styles, it increases 
the gap between rich and poor which prevents them from having the understanding towards each other’s 
differences.  

 
4) Influences from surrounding people  
In terms of surrounding people, Arthur and Ben are surrounded with people who have failed their 

love relationships. For Arthur, his parents were always treating and reacting to each other without any 
respect including frequent arguments, disagreements on many issues, and poor communication. This makes 
Arthur felt insecure about his family relationship. And Ben, his close friend, Lylan, is a play boy who never 
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takes any relationship seriously. He often changes a partner. Ben also absorbed this behavior. And he 
reacted as an ice-cold to Arthur. So, Arthur and Ben’s love relationship is strongly influenced by their 
surrounding people as they lacked enough good examples about strong love development.  
 5) Limitation of time quality for relationship development 
 As Arthur and Ben spent time to develop their love relationship only one summer. Because of a 
short time duration, it limits them to learn and explore more about each other in a deep-level which is a 
big barrier to continue and maintain love relationship.  
 
Conclusion of the Study 
 In summary, the two main characters’ love relationship cannot be fully developed because they 
lack of Ineffective emotional self-regulation (misdirected anger), Ineffective Communication (not 
communicating), Mutual compatibility in relationships, good example on a healthy-love-relationship 
development, and lack of enough time for relationship development, respectively. With the main factors 
that greatly weaken their love relationship until they break up, if they could continue and build up a strong 
relationship they need to gain more understanding toward each other, while being more open minded to 
communicate and compromise to each other based on using reasonable and respectful reasons.  
Limitation of the research study  

As What If It’s Us is consider as a newly published novel with LGBT-themes, there is no previous 
research about this novel. Because of this, in many times the researcher lacked enough criticism for 
literature review. However, with the available resources, the researcher could gain more understanding in 
some particular issues.  
Recommendations for further studies  
 This research focuses only on the love relationship development and the breakups of the LGBT 
character. So, future studies could be: Self-representation of LGBT characters, Social environment which 
influences the LGBT characters’ relationship.  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาการหาค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผลของเถ้าปาล์มน้ำมัน (POFA) เพื ่อใช้ในการออกแบบส่วนผสม

คอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน โดยประยุกต์จากมาตรฐานอังกฤษท่ีแนะนำให้ใช้ค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผล (Efficiency Factor) 
หรือคา่ k (k-value) ในส่วนผสมคอนกรีตซึ่งมีประสิทธิผลเทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เถ้าปาล์มน้ำมันใน
ส่วนผสมของคอนกรีตให้เหมาะสม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงหาค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผลของเถ้าปาล์มน้ำมันโดยใช้ความสัมพันธ์ของ
กำลังอัดที่อายุ 28 วัน และอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานของคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน้ำมันที่มีขนาดอนุภาคค้างบนตะแกรง 
325 ไม่เกินร้อยละ 5 โดยดัดแปลงมาจากสมการของ Abrams และ Bolomey จากนั้นวิเคราะห์สมการเชิงเส้นแบบถดถอย
หลายตัวแปร (Multi-Linear Regression Analysis) ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้จะเป็นข้อมูลเบื่องต้นสำหรับแนะนำค่าที่ได้ไปใช้ใน
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต เพื่อส่งเสริมการใช้เถ้าปาล์มน้ำมันในการแทนท่ีปูนซีเมนต์อย่างเหมาะสมต่อไป 

คำสำคัญ : แฟกเตอร์ประสิทธิผล  เถ้าปาล์มน้ำมัน  กำลังอัด 

Evaluations of Efficiency Factor of Palm Oil Fuel Ash to Design a Mixture  
for 28 Days of Concrete  

Yochai Chinnabut 1, Kongrat Nokkaew 2, Wachilakorn Sanawang2,*, Sattawat Haruehansapong3, Narongdej Intaratchaiyakit3 and 
Yingyong Rungfa3 
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Abstract 
This study aimed to determine the efficiency factor k (k-value) of palm fuel oil ash (POFA) for 

designing of concrete mixture by applying the method from British Standard that recommended to use k-
value which had equivalent efficiency as Portland cement. This method is simple and can be applied to 
use in real work. Therefore, this study is also to promote the suitable of POFA in concrete mixture. The 
relationships of compressive strength at the age of 28 day and the water to binder ratio (W/B) of concretes 
containing POFA retain on sieve 325 less than 5 percentage adapted from the Abrams’ law and Bolomey’s 
law equations were established, and the multi-linear regression analysis was then analyzed to determine 
the efficiency factor k value of POFA. The results obtained from this research were the preliminary data for 
recommending the values obtained for use in the design of concrete mixes and to further promote the 
proper use of palm ash as a replacement for cement. 
Keywords : Efficiency Factor, Palm oil fuel ash, Compressive strength 
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บทนำ 
 เถ้าปาล์มน้ำมันเป็นผลพลอยได้จากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า โดยได้จากการนำทะลาย และเปลือกของปาล์มนำ้มัน
มาเผาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งในปี 2562 ประเทศไทยผลิตปาล์มน้ำมันประมาณ 16.4 ล้านตัน สำนักงาน
ข้อมูลเศรษฐกิจ (2564) หลังจากผลิตน้ำมันปาล์มแล้ว จึงนำผลผลิตที่เหลือ (ทะลายปาล์ม ใยจากเปลือก และกะลาปาล์ม
น้ำมัน) ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา ภายหลังจากการเผาได้เถ้าปาล์มน้ำมันประมาณ 4 แสนตันหรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 โดย
น้ำหนักของผลผลิตจากปาล์มน้ำมัน (Charoennatkul, 2014) ซึ่งเถ้าปาล์มน้ำมันมีการนำไปใช้ในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบ
กับปริมาณที่กองทิ้ง และเสียพื้นที่เพื ่อกองทิ้งเถ้าปาล์มน้ำมันเป็นปัญหาในเรื ่องการกำจัดทิ้งตลอดจนก่อมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นหากสามารถนำเถ้าปาล์มน้ำมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในปริมาณที่มากขึ้น ก็จะสามารถลดปัญหาดังกล่าว
เพราะเป็นการนำสิ่งที่ไม่มีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง  

ปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับเถ้าปาล์มน้ำมันเป็นจำนวนมาก จากงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ 
พบว่าเถ้าปาล์มน้ำมันเมื่อใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนมีส่วนช่วยให้คอนกรีตมีสมบัติที่ดีขึ้น โดยสามารถใช้เป็นวัสดุปอซโซลาน
ได้ดีหากมีความละเอียดสูง (Tay, 1990; Seeting, 2004; Kanmankong et al., 2003; Sukanpee et al., 2002) ช่วยลด
ความร้อนของคอนกรีต (Ratanashotinunt, 2005; Awal, 2013) สำหรับสมบัติด้านกำลังอัด พบว่าคอนกรีตที่ผสมเถา้ปาล์ม
น้ำมันในอัตราส่วนร้อยละ 30 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน สามารถพัฒนากำลังอัดมากกว่าร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับคอนกรีต
ควบคุม (Tangchirapat et al., 2007) นอกจากนี้เถ้าปาล์มน้ำมันยังสามารถใช้ในส่วนผสมของคอนกรีตกำลังสูงได้อีกด้วย 
(Sata et al., 2004) และไม่กี่ปีที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ออกเกณฑ์มาตรฐานสำหรับใช้เถ้าปาล์มน้ำมันเป็นวัสดุ
ผสมคอนกรีตในปี พ.ศ.2561 (TSI 2888-61, 2018) แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันยังไม่มีการนำเถ้าปาล์มน้ำมันมาใช้จริงใน
งานคอนกรีตยังน้อยมาก อาจเนื่องมาจากผู้ใช้ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการนำไปใช้งาน และยังขาดความมั่นใจในด้าน
คุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เถ้าปาล์มน้ำมันในส่วนผสมคอนกรีตอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่
ต้องการนำไปใช้งาน งานวิจัยนี้จึงรวบรวมข้อมูลของเถ้าปาล์มน้ำมันที่ใช้ในส่วนผสมคอนกรีต โดยพิจารณาถึงความละเอียด  
อัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ และอายุในการบ่มคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาค่าแฟกเตอร์  
ประสิทธิผล (k) ของเถา้ปาล์มน้ำมันเพื่อใช้ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตต่อไป 
 
วิธีการวิจัย  

แนวทางการหาค่า k ใช้ทฤษฎีและสมการจากงานวิจัยของ ปัญญา (2004) ที่ศึกษาค่า k จากการออกแบบคอนกรีต
ที่ผสมเถ้าถ่านหินแม่เมาะ โดยได้แนะนำว่าแนวทางดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้ได้กับสารปอซโซลานชนิดอื่น ๆ เช่น เถ้าแกลบ 
ดินขาวเผา ตะกรันเตาถลุง สำหรับใช้เป็นแนวทางในการทำนายกำลังอัด และกำหนดอัตราส่วนผสมได้ 

 
ทฤษฎี และงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผล (efficiency factor) หรือ k คือ ค่าที ่อธิบายถึง น้ำหนักของวัสดุปอซโซลานแทนที่
ปูนซีเมนต์ในคอนกรีตเทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ ค่า k ในงานวิจัยนี้นิยามว่า เป็นน้ำหนักของเถ้าปาล์มน้ำมัน (p) หน่วย ที่มีค่า
เทียบเท่ากับน้ำหนักของปูนซีเมนต์ (ks) หน่วย โดยที่ค่า k ของปูนซีเมนต์มีค่าเท่ากับ 1.0 ในงานวิจัยของ Smith (1967) ได้
แนะนำค่า k ที่ 28 วัน สำหรับเถ้าถ่านหินเท่ากับ 0.30 

ทฤษฎีและสมการต่าง ๆ อันได้แก่ ทฤษฎีของ Abrams’ Law (1918) และ Bolomey’ Law (1927) พบว่ากำลังรับ
แรงอัดของคอนกรีต ( fc’) ขึ ้นอยู ่ก ับอัตราส่วนน้ำต ่อปูนซีเมนต์ (w/c) และระดับของการทำให้แน่น (Degree of 
Compaction) ต่อมา Hedegaard และ Hansen (1992) ได้ดัดแปลงสมการจากแนวคิดดังกล่าวมาอธิบายความสัมพันธ์ของ
กำลังอัดของคอนกรีตกับปริมาณส่วนผสมของปูนซีเมนต์และเถ้าถ่านหินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 
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ดังสมการที่ (1), (2) และ (3) แนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกันระหว่างเถ้าถ่านหินและเถ้าปาล์มน้ำมันซึ่งจัดเป็นวัสดุ  
ปอซโซลาน โดยพิจารณาเฉพาะปริมาณในส่วนผสม ผู้วิจัยจึงได้ดัดแปลงสมการ ดังน้ี 

sp = A
c

w
+ B

p

w
+ E    (1) 

sp = A(
c+ksp

w
) + E   (2) 

g(x) = Ax+1Bx+2E   (3) 
โดยที่ Sp = กำลังอัดของคอนกรีตที่อายุใด ๆ (เมกะปาสคาล); w = ปริมาณน้ำในส่วนผสม (กก./ม3); ks= ค่าแฟกเตอร ์

ประสิทธิผล = B/A; p = ปริมาณเถ้าปาล์มน้ำมันในส่วนผสม (กก./ม3); A, B, E = ค่าสัมประสิทธ์ตัวแปรขึ้นกับชนิด
วัสดุ อายุ (วัน) และวิธีการบม่; c = ปริมาณปูนซีเมนต์ในส่วนผสม (กก./ม3) 
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากงานวิจัยที่ใช้เถ้าปาล์มน้ำมันเป็นส่วนผสมในคอนกรีต อันได้แก่ กำลังอัด ( Sp), อัตราส่วน

ปูนซีเมนต์ต่อน้ำ (c/w) และอัตราส่วนเถ้าปาล์มน้ำมันต่อน้ำ (p/w) ที่สัดส่วนต่าง ๆ กัน แล้วจึงทำการวิเคราะห์หาค่าคงที่ A, 
B, E และ ks จากสมการที่ 1, 2 และ 3 โดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเส้นถดถอยแบบหลายตัวแปร (Multi-Linear Regression 
Analysis) ตัวแปรที่ควบคุมคือ c/w และ p/w แล้วเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของสมการที่ 1 ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร ์

ข้อมูลและแนวคิดในการวิเคราะห์หาค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผล (k) 

ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าปาล์มน้ำมันจากงานวิจัยต่าง ๆ โดยมีข้อแตกต่างด้านแหล่งที่มา อุณหภูมิในการ
เผา ตลอดจนองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าปาล์มน้ำมันในแต่ละแหล่ง พบว่าผลรวมของ SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 มีค่าอยู่
ระหว่างร้อยละ 45 ถึง 75 

ผลรวมของ SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 ในงานวิจัยของ Bamaga et al. (2011) แสดงค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ผสม
เถ้าปาล์มน้ำมันจาก 3 แหล่ง (RAPOFA, KLPOFA และ BIPOFA) ซึ่งอยู่บริเวณรอบชายฝั่งตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทร
มาเลเซีย (Peninsular Malaysia) และบริเวณใกล้เคียง มีผลรวมของ SiO2, Al2O3 และ Fe2O3 เท่ากับร้อยละ 75.9, 60.4 
และ 51.5 มีความละเอียดค้างบนตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 9.4, 16 และ 6.2 ตามลำดับ อัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 20 
พบว่าคอนกรีต RAPOFA มีกำลังอัดร้อยละ 104-119 และคอนกรีต KLPOFA มีกำลังอัดร้อยละ 100-110 ของคอนกรีต
ควบคุม แสดงให้เห็นว่าแม้คอนกรีต KLPOFA มีผลรวมของ SiO2+Al2O3+Fe2O3 น้อยกว่า RAPOFA แต่มีร้อยละของกำลังอัด
ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก ขณะที่คอนกรีต BIPPOFA มีกำลังอัดเป็นร้อยละ 64-86 ของคอนกรีตควบคุม 

ความสัมพันธ์ระหว่างผลรวมของ SiO2+Al2O3+Fe2O3 และร้อยละกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันเทียบ
กับคอนกรีตควบคุม ในงานวิจัยของ Tunsathien et al. (2014) ได้ทดลองผสมเถ้าปาล์มน้ำมันบดที่มีองค์ประกอบต่างกัน 
โดยหล่อมอร์ต้าร์โดยใช้เถ้าปาล์มน้ำมันจาก 3 แหล่ง (JS, SF และ AI) ซึ่งมาจากจังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี และชุมพร มีผลรวม
ของ SiO2+Al2O3+Fe2O3 เท่ากับร้อยละ 80.9, 70.7 และ 64.4 ตามลำดับ บดเถ้าปาล์มน้ำมันให้มีความละเอียดค้างบน
ตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 5, 15, 25 และ 35 โดยน้ำหนัก อัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 20 พบว่ากำลังอัดของ 
มอร์ต้าร์ไม่แตกต่างกันมากนักเมื่อเถ้าปาล์มน้ำมันมีความละเอียดเท่ากัน โดยมอร์ต้าร์ที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันบดละเอียดค้างบน
ตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 5 จาก 3 แหล่ง สามารถพัฒนากำลังอัดกว่าร้อยละ 75 ของมอร์ต้าร์ควบคุม ตั้งแต่อายุ 7 วัน 
ผลรวมของ SiO2+Al2O3+Fe2O3 ที่แตกต่างกันมีผลต่อกำลังอัดน้อยกว่าผลที่เกิดจากความละเอียด และอัตราส่วนการแทนท่ี
ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้าปาล์มน้ำมันในส่วนผสมคอนกรีต โดยหากพิจารณาความละเอียดที่เท่ากัน อัตราส่วนการแทนที่เท่ากัน  
มอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันบดที่มีผลรวมดังกล่าวสูงมีแนวโน้มกำลังอัดสูงกว่าหรือเทียบเท่ามอร์ตาร์ผสมเถ้าปาล์มบดที่มี
ผลรวมดังกล่าวน้อยกว่าเล็กน้อย  

ความละเอียดของวัสดุปอซโซลานท่ีที่นำมาหาค่า k ในงานวิจัยของ Sadudee (2001) ใช้คอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหิน 
ความละเอียด (ค้างตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 39.5) มีค่าการยุบตัวอยู่ระหว่าง 3 -18 ซม. พบว่าค่า k อยู่ระหว่าง 0.435-
0.440 โดย R2 = 0.93-0.94 (อายุ 28-90 วัน) และงานวิจัยของ Hedegaard และ Hansen (1992) ที่ใช้เถ้าถ่านหินจาก  
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2 แหล่ง (ค้างตะแกรงเบอร์ 200 ร้อยละ 47 และ 57) มีค่าการยุบตัวอยู่ระหว่าง 3 -9 ซม. พบว่าค่า k อยู่ระหว่าง 0.160-
0.367 โดย R2 = 0.94-0.98 (อายุ 14-112 วัน) จะเห็นได้ว่าค่า k เปลี่ยนแปลงตามความละเอียดของวัสดุปอซโซลาน โดยการ
แบ่งกลุ่มตามขนาดของวัสดุปอซโซลานสามารถให้ค่า k ที่ใกล้เคียงต่อการนำไปใช้งาน  

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงใช้เถ้าปาล์มน้ำมันจากหลายแหล่งที่มีผลรวมของ SiO2+Al2O3+Fe2O3 (มากกว่าร้อยละ 50)  
ซึ่งหาเทียบเกณฑ์ความละเอียดตามเกณฑ์ใน มอก.2888-61 จะถูกจัดให้อยู่ในช้ันคุณภาพ 1 และบดเถ้าปาล์มน้ำมันให้มีความ
ละเอียดค้างบนตะแกรงเบอร์ 325 ไม่เกินร้อยละ 5 เพื่อลดข้อจำกัดของผลที่เกิดจากความละเอียดของเถ้าปาล์มน้ำมัน  

แนวคิดของการเลือกอัตราส่วนการแทนที่วัสดุปอซโซลานในส่วนผสมของคอนกรีต และค่าการยุบตัวของคอนกรีต 
พบว่าการแทนที่วัสดุปอซโซลานในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ค่า k ลดลง โดย Jirasit et al. (1999) ใช้เถ้าถ่านหินแทน 
ที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน (ความละเอียดวัดโดยวิธีของเบลนมีค่าเท่ากับ 3,332 
ซม2/ก.) ค่าการยุบตัวของคอนกรีตอยู่ระหว่าง 5-10 ซม. พบว่าค่า k28 เท่ากับ 0.41 โดย R2 เท่ากับ 0.93 ซึ่งงานวิจัยของ 
Masruksa (2001) ที่ใช้เถ้าถ่านหิน (ค้างตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 37.5) แทนที่ปูนซีเมนต์ร้อยละ 15 , 25 และ 35 ค่าการ
ยุบตัวของคอนกรีตอยู่ระหว่าง 8-10 ซม. พบว่าค่า k28 เท่ากับ 0.51 โดย R2 เท่ากับ 0.99 นอกจากนี้ Wattanachai (2001) 
ใช้เถ้าถ่านหินแม่เมาะแทนท่ีปูนซีเมนต์ร้อยละ 15, 25 และ 35 (ค้างบนตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 37.5) กำหนดค่าการยุบตัว
ของคอนกรีตเท่ากับ 0 (ไม่มีการยุบตัว) ส่งผลให้ค่า k มีค่าสูงขึ้น โดย k28 เท่ากับ 0.89 โดย R2 เท่ากับ 0.81 เห็นว่าค่า k28 ที่
ได้สูงกว่าค่า k ที่ศึกษาโดย Jirasit et al. (1999) และ Masruksa (2001)  

แนวคิดการเลือกอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อน้ำ (c/w), อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน (W/B) และจำนวนส่วนผสม  
มีผลต่อการวิเคราะห์หาค่า k ด้วย โดย Hedegaard และ Hansen (1992); Papadakis และ Tsimas (2002) แนะนำ 
ว่าสำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (OPC) ผสมเถ้าถ่านหินที่ไม่มีการคัดขนาด (Original) ต้องใช้ส่วนผสมอย่างต่ำ 
27 ส่วนผสม อัตราส่วนซีเมนต์ต่อน้ำ (c/w) และอัตราส่วนเถ้าถ่านหินต่อน้ำ (f/w) ในช่วง 0.2-2.60 และ 0-2.00 ตามลำดับ 

ดังนั้นอัตราส่วนการแทนที่ ค่ายุบตัวของคอนกรีต อัตราส่วนซีเมนต์ต่อน้ำ  (c/w) และอัตราส่วนเถ้าถ่านหินต่อน้ำ 
(f/w) มีผลทำให้ค่า k สูงขึ้น (Khammathit, 2005) ฉะนั้นควรกำหนดให้คอนกรีตมีค่าการยุบตัวเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไข 
เพื่อลดข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์  

ส่วนผสมสำหรับการวิเคราะห์หาค่าเฟกเตอร์ประสิทธิผล (k) 

งานวิจัยนี้ได้รวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่ใช้ส่วนผสมคอนกรีตที่มีอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อน้ำ (c/w) ระหว่าง 0.6-2.53 
และอัตราส่วนเถ้าปาล์มน้ำมันต่อน้ำ (p/w) อยู่ในช่วง 0 (ไม่มีเถ้าปาล์มน้ำมัน)-1.26 หรือแทนที่เถ้าปาล์มน้ำมันในปูนซเีมนต์
อัตราส่วนร้อยละ 0-55, ส่วนผสมคอนกรีตจำนวน 55 ส่วนผสม และใช้เถ้าปาล์มน้ำมันที่มีปริมาณค้างบนตะแกรงเบอร์ 325 
ไม่เกินร้อยละ 5 โดยมีค่าการยุบตัว (Slump) อยู่ในช่วง 5-22 ซม. ผลการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน จะถูกทำ
การวิเคราะห์หาค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผล (k) ตามวิธีของ ปัญญา (2004) โดยใช้ค่าตัวแปรต่าง ๆ ดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อหา
ค่าสัมประสิทธิ์ต่าง ๆ ซึ่งแสดงวิธีการคำนวณในส่วนท้ายของบทความ และข้อมูลส่วนผสมที่ได้รวบรวมจากงานวิจัยต่าง  ๆ 
แสดงในตารางที่ 1 (ด้านท้าย) 

 
ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผล (k) 

ผลการวิเคราะห์ค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผล (k) ของคอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน้ำมันเทียบกับคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินท่ี
อายุ 28 วัน แสดงในตารางที่ 2 แทนค่าตัวแปรไม่คงท่ี A, B, E (แสดงวิธีการคำนวนในส่วนท้าย) ในสมการที่ (1) และ (2) โดย
คอนกรีตที่ผสมเถ้าปาล์มน้ำมันมีค่า k28 เท่ากับ 0.73 ค่า R2 เท่ากับ 0.95 ผลที่ได้เทียบกับงานวิจัยของ Khammathit 
(2005) ที่ได้วิเคราะห์ส่วนผสมคอนกรีตที่ผสมเถ้าถ่านหิน เช่น Masruksa (2001) ใช้เถ้าถ่านหิน (ค้างตะแกรงเบอร์ 325  
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ร้อยละ 37.5) พบว่าค่า k28  เท่ากับ 0.51 ค่า R2 เท่ากับ 0.99 ค่าการยุบตัวที่ใช้อยู่ระหว่าง 8-10 ซม. Sadudee (2001) ใช้
เถ้าถ่านหิน (ความละเอียด 3,233 ซม2/ก.) ค่า k28 เท่ากับ 0.44 ค่า R2 เท่ากับ 0.93 ค่า k ของเถ้าปาล์มน้ำมันมีค่าสูงกว่า
เถ้าถ่านหิน เนื ่องจากการใช้เถ้าปาล์มน้ำมันบดละเอียด (ค้างบนตะแกรง เบอร์ 325 น้อยกว่าร้อยละ 5) จึงทำให้ ทำให้
เกิดปฏิกิริยาได้ดีและส่งผลที่ดีต่อค่ากำลังอัด และข้อมูลส่วนผสมของ Hedegaard และ Hansen (1992) ใช้เถ้าถ่านหินจาก
แหล่งต่างประเทศ (ค้างตะแกรงเบอร์ 200 ร้อยละ 57) ค่า k ที่ได้มีค่าต่ำคือเท่ากับ 0.21 และ 0.22 ตามแหล่งของเถ้าถ่านหิน 

Sp = 20.85( c
w
)+15.26(p

w
)-1.01            (1) 

Sp = 20.85(𝑐+ksp
𝑤
)-1.01                        (2) 

ค่า k ที่สูงกว่าเป็นผลจากการใช้ปาล์มน้ำมันที่มีความละเอียดสูงจึงทำปฏิกิริยาปอซโซลานได้ดีกว่า ส่งผลให้กำลังอัดของ
คอนกรีตมีค่าเพิ่มขึ้น การใช้วัสดุปอชโซลานที่มีความละเอียดสูงมีแนวโน้มให้ค่า k เพิ่มขึ้น ทั้งนี้วิธีการออกแบบคอนกรีตตาม
มาตรฐานอังกฤษ ได้แนะนำค่า k ของเถ้าถ่านหินท่ัว ๆไปท่ี 28 วัน มีค่าเท่ากับ 0.3 โดยสัดส่วนของการแทนที่ของเถ้าถ่านหิน
อยู่ระหว่าง 15-40% ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับงานท่ัวไป (Khammathit, 2005) 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผล (k) คอนกรีตผสมเถ้าปาล์มน้ำมันเทียบกับคอนกรีตผสมเถ้าถ่านหินที่อายุ 

28 วัน 
  ชนิด ค่า k R2 

โยชัย OPC+เถ้าปาล์มน้ำมัน 0.73 0.95 
 

Khammathit 
(2005) 

OPC+เถ้าถ่านหิน (แมเ่มาะ) 0.51 0.99 
OPC+เถ้าถ่านหิน (แม่
เมาะ)  

0.44 0.93 

OPC+เถ้าถ่านหิน (Asnaes) 0.21 0.96 
OPC+เถ้าถ่านหิน (Thy) 0.22 0.99 

หมายเหตุ: R2= Correlation of determination = (St-Sr)/St 

การนำค่าเฟกเตอร์ประสิทธิผล (k) ไปใช้งาน 

ตัวอย่างส่วนผสมหากต้องการคอนกรีตที่มีกำลังอัด 280 กก/ซม2 ที่อายุ 28 วัน ต้องใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ ปริมาณ
เถ้าปาล์มน้ำมันบดละเอียดแทนที่ในคอนกรีตอัตราส่วนร้อยละ 20 และปริมาณน้ำสามารถคำนวณโดยทดลองแทนค่า c 
เท่ากับ 247 กก./ม3, ks เท่ากับ 0.73, p เท่ากับ 62 กก./ม3, w เท่ากับ 210 กก./ม3 แทนค่าตัวแปรต่าง ๆ ในสมการที่ 1 หรือ
ในสมการที่ 2 

280 = 20.85(247
210
)+15.26( 62

210
)-1.01x10    (1) 

280 = 20.85(247+0.73x62
210

)-1.01x10     (2) 
แสดงให้เห็นว่าหากต้องการส่วนผสมของคอนกรีตที่มีกำลังอัดที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 280 กก/ซม2 จะต้องใช้ปรมิาณ

ปูนซีเมนต์เท่ากับ 247 กก/ม3 ปริมาณเถ้าปาล์มน้ำมันบดละเอียดเท่ากับ 62 กก/ม3 กรณีแทนท่ีเถ้าปาล์มน้ำมันบดละเอียดใน
อัตราส่วนร้อยละ 20 และปริมาณน้ำในส่วนผสมเท่ากับ 210 กก/ม3 ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดในงานวิจัยนี้เพียงเสนอแนวทางในการ
วิเคราะห์ โดยได้มีการเปรียบเทียบผลเพียงเถ้าถ่านหินเท่านั้น ท่านที่ต้องการนำสมการนี้ไปใช้พึงระลึกเสมอว่า ค่า k เป็นค่าที่
ไม่คงที่ ต้องมีการตรวจสอบส่วนผสมทุกครั้งก่อนนำไปใช้อ้างอิงหรือทำการทดสอบจริงในห้องปฏิบัติการก่อนจะนำข้อมูลไปใช้งาน 
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สรุปผลการวิจัย 

1. ค่าแฟกเตอร์ประสิทธิผล (k) ของเถ้าปาล์มน้ำมัน มีค่าเท่ากับ 0.73 ค่า R2 เท่ากับ 0.95 ที่อายุ 28 วัน เป็นผลมา
จากการเลือกใช้เถ้าปาล์มน้ำมันบดละเอียดค้างบนตะแกรงเบอร์ 325 ไม่เกินร้อยละ 5 และมีการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยเถ้า
ปาล์มน้ำมันระหว่างร้อยละ 15-55 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน 

2. หากต้องการค่า k ที่ใกล้เคียงต่อการนำใช้งาน ควรกำหนดช่วงของความละเอียดของเถ้าปาล์มน้ำมัน อายุในการ
บ่มคอนกรีต อัตราส่วนการแทนท่ีปูนซีเมนต์ ค่าการยุบตัว รวมถึงจำนวนส่วนผสมที่นำมาพิจารณา 

3. ก่อนนำข้อมูลในงานวิจัยนี้ไปใช้งาน แนะนำให้มีการตรวจสอบก่อนโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือทำการ
ทดสอบจริงในห้องปฏิบัติการก่อนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้ในงานจริง 
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การแก้สมการ โดยจัดความสมัพันธ์ให้อยู่ในรูปของเมตริกซ์ Ax = B ดังนี ้
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แทนค่าต่าง ๆ จาก ตารางที่ 1 

(
55 90.12 25.08
90.12 163.49 36.47
25.08 36.47 18.44

)(

a0
a1
a2
) = (

2206.40
3874.82
1016.63

) 

 
แก้สมการจาก x = A-1B และจะได้ค่าคงท่ี ๆ ต้องการคือ 

a0
a1
a2
= (

0.3423 −0.1518 −0.1654
−0.1518 0.0782 0.0517
−0.1654 0.0517 0.1770

)(
2206.40
3874.82
1016.63

) = (
−1.010
 20.853
15.258

) 

 
จากสมการที่ 3; Y = g(x) = Ax1+Bx2+E 
โดย         A = a1 = 20.853 

  B = a2 = 15.258 
  E = a0 = -1.010 

แทนค่า Y = 20.853x1+15.258x2-1.010 
ดังนั้นจะได้ค่า k28 = B/A = 20.853/15.258 = 0.73 

R2= ((St-Sr) / St) = (5867.74-294.33)/5867.74 = 0.95 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์โดยวิธีเชิงเส้นแบบถดถอยหลายตัวแปรที่อายุ 28 วัน 

Ref. Mix 
no. 

(C) POFA 
(P) 

Water 
(W) 

x1i 
(C/W) 

x2i 
(P/W) 

yi x1i x1i x1i x2i x2i x2i x1i yi x2i yi yi+ 
yavg 

(yi+ yavg) 2 g(x) yi- g(x) (yi- g(x)) 2 

Cheewaket (2012) 1 480 0 190 2.53 0.00 50.7 6.4 0.0 0.0 128.08 0.00 10.58 112.01 51.7 -0.97 0.94 
2 410 70 190 2.16 0.37 47.4 4.7 0.8 0.1 102.28 17.46 7.28 53.05 49.6 -2.21 4.89 
3 330 120 190 1.74 0.63 47.1 3.0 1.1 0.4 81.81 29.75 6.98 48.77 44.8 2.25 5.08 
4 310 170 190 1.63 0.89 48.6 2.7 1.5 0.8 79.29 43.48 8.48 71.97 46.7 1.93 3.74 
5 240 240 190 1.26 1.26 43.8 1.6 1.6 1.6 55.33 55.33 3.68 13.57 44.6 -0.80 0.65 
6 420 0 190 2.21 0.00 47.5 4.9 0.0 0.0 105.00 0.00 7.38 54.52 45.1 2.41 5.82 
7 360 60 190 1.89 0.32 45.5 3.6 0.6 0.1 86.21 14.37 5.38 28.98 43.3 2.18 4.75 
8 320 100 190 1.68 0.53 40.4 2.8 0.9 0.3 68.04 21.26 0.28 0.08 42.1 -1.74 3.03 
9 270 150 190 1.42 0.79 39.5 2.0 1.1 0.6 56.13 31.18 -0.62 0.38 40.7 -1.17 1.37 
10 210 210 190 1.11 1.11 37.7 1.2 1.2 1.2 41.67 41.67 -2.42 5.84 38.9 -1.20 1.45 
11 380 0 190 2.00 0.00 36.9 4.0 0.0 0.0 73.80 0.00 -3.22 10.34 40.7 -3.80 14.41 
12 320 60 190 1.68 0.32 38.7 2.8 0.5 0.1 65.18 12.22 -1.42 2.01 38.9 -0.23 0.05 
13 280 100 190 1.47 0.53 34.8 2.2 0.8 0.3 51.28 18.32 -5.32 28.26 37.8 -2.95 8.71 
14 250 130 190 1.32 0.68 35.3 1.7 0.9 0.5 46.45 24.15 -4.82 23.20 36.9 -1.57 2.46 
15 190 190 190 1.00 1.00 33.6 1.0 1.0 1.0 33.60 33.60 -6.52 42.46 35.1 -1.50 2.25 

Tangchirapat et 
al. (2007) 

16 300 0 210 1.43 0.00 32.5 2.0 0.0 0.0 46.43 0.00 -7.62 58.01 28.8 3.72 13.83 
17 270 30 204 1.32 0.15 32.5 1.8 0.2 0.0 43.01 4.78 -7.62 58.01 28.8 3.67 13.44 
18 240 60 210 1.14 0.29 32.2 1.3 0.3 0.1 36.80 9.20 -7.92 62.67 27.2 5.02 25.18 
19 210 90 213 0.99 0.42 30.7 1.0 0.4 0.2 30.27 12.97 -9.42 88.67 26.0 4.70 22.12 
20 180 120 216 0.83 0.56 28.1 0.7 0.5 0.3 23.42 15.61 -12.02 144.39 24.8 3.26 10.60 
21 350 0 175 2.00 0.00 39.6 4.0 0.0 0.0 79.20 0.00 -0.52 0.27 40.7 -1.10 1.20 
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Ref. Mix 
no. 

(C) POFA 
(P) 

Water 
(W) 

x1i 
(C/W) 

x2i 
(P/W) 

yi x1i x1i x1i x2i x2i x2i x1i yi x2i yi yi+ 
yavg 

(yi+ yavg) 2 g(x) yi- g(x) (yi- g(x)) 2 

22 315 35 175 1.80 0.20 40 3.2 0.4 0.0 72.00 8.00 -0.12 0.01 39.6 0.42 0.18 
23 280 70 175 1.60 0.40 39.6 2.6 0.6 0.2 63.36 15.84 -0.52 0.27 38.5 1.14 1.30 
24 245 105 175 1.40 0.60 36.8 2.0 0.8 0.4 51.52 22.08 -3.32 11.00 37.3 -0.54 0.29 

Kanmankong et 
al. (2003) 

25 350 0 192.5 1.82 0.00 36.5 3.3 0.0 0.0 66.36 0.00 -3.62 13.08 36.9 -0.41 0.16 
26 315 35 192.5 1.64 0.18 37.6 2.7 0.3 0.0 61.53 6.84 -2.52 6.33 35.9 1.71 2.93 
27 280 70 192.5 1.45 0.36 36.9 2.1 0.5 0.1 53.67 13.42 -3.22 10.34 34.9 2.03 4.12 
28 245 105 192.5 1.27 0.55 34.3 1.6 0.7 0.3 43.65 18.71 -5.82 33.83 33.9 0.45 0.20 
29 350 0 210 1.67 0.00 32 2.8 0.0 0.0 53.33 0.00 -8.12 65.88 33.7 -1.75 3.05 
30 315 35 210 1.50 0.17 33.4 2.3 0.3 0.0 50.10 5.57 -6.72 45.11 32.8 0.59 0.34 
31 280 70 210 1.33 0.33 32.7 1.8 0.4 0.1 43.60 10.90 -7.42 55.00 31.9 0.82 0.67 
32 245 105 210 1.17 0.50 30.2 1.4 0.6 0.3 35.23 15.10 -9.92 98.33 30.9 -0.75 0.56 

Chindaprasirt et 
al. (2007) 
 

33 300 0 213 1.41 0.00 26.1 2.0 0.0 0.0 36.76 0.00 -14.02 196.46 28.4 -2.26 5.11 
34 240 60 220 1.09 0.27 23.9 1.2 0.3 0.1 26.07 6.52 -16.22 262.97 25.9 -2.00 4.00 
35 180 120 222 0.81 0.54 20.7 0.7 0.4 0.3 16.78 11.19 -19.42 377.00 24.1 -3.45 11.87 
36 135 155 225 0.60 0.69 18.1 0.4 0.4 0.5 10.86 12.47 -22.02 484.72 22.0 -3.91 15.31 

Chindaprasirt et 
al. (2011) 
 
 
 

37 600 0 180 3.33 0.00 65 11.1 0.0 0.0 216.67 0.00 24.88 619.20 68.5 -3.50 12.26 
38 540 60 180 3.00 0.33 67.5 9.0 1.0 0.1 202.50 22.50 27.38 749.86 66.6 0.86 0.75 
39 480 120 180 2.67 0.67 67 7.1 1.8 0.4 178.67 44.67 26.88 722.73 64.8 2.23 4.97 
40 420 180 180 2.33 1.00 65.5 5.4 2.3 1.0 152.83 65.50 25.38 644.33 62.9 2.59 6.73 

 41 480 0 190 2.53 0.00 48.3 6.38 0.00 0.00 122.02 0.00 8.18 66.97 51.7 -3.37 11.37 
42 405 70 190 2.13 0.37 51.7 4.54 0.79 0.14 110.20 19.05 11.58 134.18 49.1 2.64 6.96 
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Ref. Mix 
no. 

(C) POFA 
(P) 

Water 
(W) 

x1i 
(C/W) 

x2i 
(P/W) 

yi x1i x1i x1i x2i x2i x2i x1i yi x2i yi yi+ 
yavg 

(yi+ yavg) 2 g(x) yi- g(x) (yi- g(x)) 2 

Chalee et al. 
(2021) 

43 358 119 190 1.88 0.63 48 3.55 1.18 0.39 90.44 30.06 7.88 62.15 47.8 0.16 0.03 
44 310 167 190 1.63 0.88 49.5 2.66 1.43 0.77 80.76 43.51 9.38 88.05 46.4 3.08 9.46 
45 239 239 190 1.26 1.26 44.6 1.58 1.58 1.58 56.10 56.10 4.48 20.10 44.4 0.19 0.03 
46 425 0 190 2.24 0.00 46.4 5.00 0.00 0.00 103.79 0.00 6.28 39.48 45.6 0.76 0.58 
47 360 64 190 1.89 0.34 48.4 3.59 0.64 0.11 91.71 16.30 8.28 68.62 43.6 4.76 22.65 
48 318 106 190 1.67 0.56 41.2 2.80 0.93 0.31 68.96 22.99 1.08 1.17 42.4 -1.20 1.45 
49 276 148 190 1.45 0.78 40.3 2.11 1.13 0.61 58.54 31.39 0.18 0.03 41.2 -0.87 0.75 
50 212 212 190 1.12 1.12 38.4 1.24 1.24 1.24 42.85 42.85 -1.72 2.95 39.3 -0.88 0.78 
51 385 0 190 2.03 0.00 39.4 4.11 0.00 0.00 79.84 0.00 -0.72 0.51 41.2 -1.85 3.41 
52 327 58 190 1.72 0.31 37.6 2.96 0.53 0.09 64.71 11.48 -2.52 6.33 39.5 -1.94 3.75 
53 289 96 190 1.52 0.51 35.5 2.31 0.77 0.26 54.00 17.94 -4.62 21.31 38.4 -2.92 8.52 
54 250 135 190 1.32 0.71 36 1.73 0.93 0.50 47.37 25.58 -4.12 16.94 37.3 -1.27 1.61 
55 193 193 190 1.02 1.02 34.2 1.03 1.03 1.03 34.74 34.74 -5.92 35.00 35.7 -1.47 2.17 

SUM 90.12 25.08 2206
.4 

163.4
9 

36.47 18.44 3874.8
2 

1016.6
3 

St =5867.74 Sr = 294.33 
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บทคัดย่อ 

งานวิจ ัยนี้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อเตรียมน้ำยางธรรมชาติกราฟต์ 3-(ไตรเมทอกซีไซลิล) โพรพิลเมทาคริเลต  
(NR-g-TMSPM) โดยวิธีการพอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชันในน้ำยางข้นที่ใช้ระบบตัวริเริ่มปฏิกิริยารีดอกซ์ (ไดเติร์ทบิวทิลเพอร์
ออกไซด์/เตตระเอทิลีนเพนทามีน) สำหรับใช้นำไปประยุกต์ใช้เป็นน้ำยาเติมแต่งในงานซีเมนต์มอร์ตาร์ โดยศึกษาเวลาในการ
ทำปฏิกิริยาสังเคราะห์ NR-g-TMSPM คือ 1, 2, 3, 4 และ 6 ชั่วโมง ที่มีผลต่ออัตราส่วนการกราฟต์ (%G) ศึกษาหมู่ฟังก์ชัน
ของน้ำยางธรรมชาติดัดแปรด้วยเทคนิค ATR-FTIR และทดสอบสมบัติเชิงกลของฟิล์มยางที่สังเคราะห์ได้ ผลการทดลองพบว่า 
NR-g-TMSPM ที่ใช้เวลาในการทำปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง ให้ค่า %G สูงสุดประมาณ 57% พบหมู่ Si-O-C ของ TMSPM ตำแหน่ง
เลขคลื่นที่ 1092 cm-1 แสดงให้เห็นว่าเกิดการกราฟต์ TMSPM ลงบน NRL ได้สำเร็จ แต่ยางธรรมชาติที่กราฟต์ด้วยไซเลนท่ีใช้
เวลาในการทำปฏิกิริยาต่าง ๆ มีสมบัติเชิงกลที่ไม่แตกต่างกันมากนัก จากนั้นนำน้ำยางที่กราฟต์ไซเลนที่ทำปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง 
มาผสมกับซีเมนต์มอร์ตาร์ที่อัตราส่วนปูน:ทราย เท่ากับ 1:3 ในปริมาณ 0, 2, 4, 6 %wt ของน้ำยางต่อซีเมนต์มอร์ตาร์ และ
ศึกษาสมบัติของซีเมนต์มอร์ตาร์เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม ผลการทดลองพบว่า การเติมน้ำยางเข้าไปผสมส่งผลทำให้ค่า
ความทนต่อแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ลดลง แต่ค่าการยึดเกาะของซีเมนต์มอร์ตาร์ดีขึ้นและเปอร์เซ็นต์การหดตัวลดลง โดย
การเติม NR-g-TMSPM ในปริมาณ 2%wt จะให้สมบัติโดยรวมที่ดีท่ีสุด  
 
คำสำคัญ : น้ำยางธรรมชาติ  3-(ไตรเมทอกซไีซลิล) โพรพลิเมทาครเิลต  กราฟต์โคพอลเิมอไรเซชัน  ซีเมนตม์อร์ตาร์   

 
Preparation of Natural Rubber Latex Grafted with 3-(Trimethoxysilyl) Propyl 

Methacrylate for Cement Mortar Application 
Kanchana Sapprasert1, 2, Sarawut Prasertsri1, 2*, Sansanee Srichan1, 2 and Nanticha Kalapat3  

1Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Ratchathani University 
2Laboratory of Advanced Polymer and Rubber Materials (APRM), Faculty of Science, Ubon Ratchathani University  

3Research and Innovation Centre, SCG Cement Co., Ltd. 
*E-mail : sarawut.pra@gmail.com  

 
Abstract 

This research aimed to prepare the natural rubber latex grafted with 3 - ( Trimethoxysilyl)  propyl 
methacrylate (NR-g-TMSPM) by emulsion polymerization method in concentrated latex using redox initiator 
system di-tert-butyl peroxide/tetraethylene pentamine (DTBP/TEPA) for cement mortar applications.  The 
effect of reaction times (1, 2, 3, 4 and 6 hour)  was studied on the graft ratio (%G)  and the function group 
was evaluated using ATR- FTIR technique and the mechanical properties were tested.  The results of the 
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experiment showed that reaction time of 3 hour yielded approximately 57% of grafting percentage.  The 
functional group of Si-O-C was found at wavenumber 1092 cm-1 indicating the successfully grafted TMSPM 
onto NRL molecules. However, there are not significant difference in mechanical properties of NR-g-TMSPM 
with various reaction times.  The NR- g- TMSPM of 3 hour reaction time was then selectively mixed with 
cement mortar at a mortar: sand ratio equal to 1: 3 in the amount of 0, 2, 4, 6 %wt of NR-g-TMSPM/cement 
mortar.  In comparison with cement mortar as control formula, the results showed that the compressive 
strength and bonding strength of the NR- g- TMSPM added cement mortar were better than those of NRL. 
The amount of 2 %wt NR- g- TMSPM gives the best properties.  However, the compressive strength and 
bonding strength properties of NR- g- TMSPM- added cement mortars are inferior to those of commercially 
available synthetic latex additives.  

 
Keywords : Natural rubber latex, 3-(Trimethoxysilyl) propyl methacrylate, Graft Copolymerization, Cement 

mortar 
 
บทนำ 
 พอลิเมอร์ลาเท็กซ์ (Polymer Latexes) ในกลุ่มเทอร์โมพลาสติกลาเท็กซ์ที่เตรียมได้จากกระบวนการพอลิเมอร์ - 
ไรเซชันแบบอิมัลชัน (Emulsion Polymerization) ได้แก่ น้ำยางพอลิอะคริลิกเอสเทอร์ (Polyacrylic-Ester Latex)  
พอลิไวนิลอะซีเตต (Polyvinyl Acetate) เป็นต้น รวมทั้งน้ำยางสังเคราะห์ ได้แก่ น้ำยางคลอโรพรีน (Chloroprene Rubber 
Latex) น้ำยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene Butadiene Rubber Latex) ถูกนำมาใช้สำหรับเป็นน้ำยาเติมแต่งในการผสมกับ
ซีเมนต์มอร์ตาร์อย่างแพร่หลาย ซึ่งน้ำยาเติมแต่งดังกล่าวนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพง ในขณะที่น้ำยางธรรมชาติ 
(Natural Rubber Latex; NRL) ที่ได้จากต้นยางพารา Hevea brasiliensis มีโครงสร้างโมเลกุลคือ cis-1,4-polyisoprene มี
อนุภาคพอลิเมอร์ในน้ำยางธรรมชาติเฉลี่ย 0.02-3 ไมโครเมตร อนุภาคถูกปกคลุมด้วยช้ันของโปรตีนและไขมัน ซึ่งโปรตีนและ
ไขมันเหล่านี้เป็นประจุลบทำให้เกิดความเสถียรต่อคอลลอยด์ของ NRL (Janisha et al., 2017) นอกจากนี้ยางธรรมชาติมี
ความยืดหยุ่นสูง เหนียวติดดี ทนต่อการซึมผ่านของน้ำและสถานะที่เป็นน้ำยางยังมีคุณสมบัติคล้ายกาวเหมือนซีเมนต์เพสท์ 
(Cement Paste) ทำให้มีการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย เช่น ยางล้อ ยางกันกระแทก พื้นสนาม พื้นลู่-ลานกีฑา รวมทั้งงาน
โครงสร้างเกี่ยวกับการซ่อมแซมวัสดุเก่า ปูนฉาบผนัง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม NRL ก็มีข้อเสีย เช่น มีความต้านทานต่อความ
ร้อนต่ำ มีความต้านทานต่อน้ำมันต่ำและยากท่ีจะผสมกับพอลิเมอร์ที่มขีั้วได้ ดังนั้น ในการนำ NRL มาพัฒนาเป็นน้ำยาเติมแต่ง
ในซีเมนต์มอร์ตาร์จะต้องปรับปรุงคุณสมบัติของยางโดยการดัดแปรโครงสร้างทางเคมีเพื่อเพิ ่มความมีขั ้วให้กับ NR ให้มี
คุณสมบัติชอบน้ำและเพิ่มความเข้ากันได้กับซีเมนต์ในระหว่างกระบวนการเกิด Cement Hydration  

ในปี ค.ศ. 1932 Cresson ได้นำน้ำยางธรรมชาติมาใช้เป็นส่วนผสมของมอร์ตาร ์(Mortar) และคอนกรีต (Concrete) 
ในภาพแบบการผสมสดสำหรับปูผิวทาง (Paving Material) ต่อมาในปี ค.ศ. 1932 Bond ได้นำน้ำยางสังเคราะห์ (Synthetic 
Rubber Latex) มาใช้เป็นส่วนผสมของมอร์ตาร์และคอนกรีตเช่นกัน โดยมีเนื้อของพอลิเมอร์ประมาณร้อยละ 40 -50 โดย
น้ำหนักกระจายในน้ำและมีการเลือกใช้สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) แต่ละประเภทให้เหมาะกับพอลิเมอร์แต่ละชนิด สารลด
แรงตึงผิวที่ใช้มี 3 กลุ่มคือ สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุบวก (Cationic Surfactant) สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ (Anionic 
Surfactant) และสารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุ (Non-Ionic Surfactant) (Ohama, 1987) ได้อธิบายการก่อตัวของคอนกรีต
ผสมน้ำยางว่า น้ำยางที่ใช้จะอยู่ในภาพของอิมัลช่ัน (Emulsion) โดยอนุภาคของพอลิเมอร์แขวนลอยอยู่ในน้ำ โดยเมื่อผสมน้ำ
ยางเข้ากับคอนกรีตแล้วจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น 2 ปฏิกิริยา คือ ปฏิกิริยาไฮเดรชั่น (Hydration) จากซีเมนต์ที่ผสมกับน้ำ และ
ปฏิกิริยาการก่อตัวเป็นฟิล์ม (Film Formation) ที่เกิดจากอนุภาคพอลิเมอร์มารวมตัวกัน (Coalescence) ซึ่งการก่อตัวของ
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ชั้นฟิล์มนี้จะขึ้นอยู่กับการระเหยออกของน้ำในเนื้อคอนกรีต กล่าวคือ ถ้าน้ำระเหยออกไปเร็ว ชั้นฟิล์มนี้จะเกิดก่อนปฏิกริิยา  
ไฮเดรชันของซีเมนต์ได้ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าน้ำระเหยออกไปช้า การเกิดไฮเดรชันจะเกิดก่อนทำให้เกิดการยดึประสานไดไ้ม่
ด ีดังนั้นผลจากท้ัง 2 ปฏิกิริยาดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เพื่อทำให้เกิดการยึดประสานระหว่างทรายกับหินเข้าด้วยกนั
เป็นคอนกรีต นอกจากนี ้สิทธิชัย ศรีพันธ์ุ และคณะ, 2548 ได้ศึกษาการหาเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการผสมน้ำยางพาราหรอื
น้ำยางธรรมชาติ ในคอนกรีต และศึกษาสัดส่วนของน้ำยางพาราต่อคอนกรีต (P/C; 0.05, 0.10, 0.15, 0.20 และ 0.25) และ
ส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้ คือ ซีเมนต์:ทราย:หิน (1:2:4) โดยน้ำหนัก มีการผสมสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุ คือ Lutensol 
XL 80 (C10-Guerbet Alcohol Alkoxylate) ในสัดส่วนร้อยละ 4 ของน้ำหนักของซีเมนต์ แล้วทำการบ่มชื้นเป็นเวลา 7 วัน 
หลังจากนั้นทำการบ่มแห้งในอากาศเป็นเวลา 3, 7, 14 และ 28 วัน ตามลำดับ ผลการทดสอบพบว่า คอนกรีตผสมน้ำยางพารา
จะมีค่ากำลังดัดสูงกว่าคอนกรีตปกติ เนื่องจากอนุภาคเนื้อยางเกาะตัวกันเป็นชั้นฟิล์ม (Film) ที่แข็งแรงขึ้น โดยทางผู้วิจัย
รายงานว่าการใช้คอนกรีตผสมน้ำยางยังไม่เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องรับแรงอัดมากแต่อาจเหมาะกับงานซ่อมแซมหรือ
เหมาะกับงานคอนกรีตบล็อกสำหรับก่อผนังที่ไม่รับแรงอัดมาก ซึ่งการยึดเหนี่ยวของน้ำยางจะมีประโยชน์ในการเป็นตัว
ประสานกับคอนกรีตเดิม Qiao et al., (2013) ได้ปรับปรุงพื้นผิวของอนุภาคยางครัมบ์ด้วยสารคู่ควบไซเลน เช่น อะมิโน 
โพรพิลไตรเอทอกซีไซเลน (APTES) 3-ไกลซิดิลออกซีโพรพิลไตรเมทอกซีไซเลน (GPTMS) และพอลิไดเมทธิลไซลอกเซน 
ที่สิ้นสุดด้วยเมทอกซี (PDMS) (Andrew et al., 2013) และนำไปผสมกับคอนกรีตเพื่อเพิ่มการยึดติดระหว่างวัฏภาคของยาง
และองค์ประกอบซีเมนต์ พบว่า การเติมยางครัมบ์ที ่เคลือบผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนทำให้คอนกรีตมีค่า Compressive 
Strength และการต้านการซึมผ่านของคลอไรด์สูงกว่าคอนกรีตที่เติมยางครมับ์ที่ไม่เคลอืบผิวด้วยสารคู่ควบไซเลน โดยปริมาณ
ที่เหมาะสมของยางครัมบ์ที ่เคลือบผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนช่วยลดการเกิดช่องว่างอากาศในซีเมนต์และที่สำคัญช่วยให้
เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างไซเลนที่เคลือบบนผิวอนุภาคยางครัมบ์กับซีเมนต์ในกระบวนการเกิด Cement Hydration ได้  
ซึ ่งทำให้ก่อให้เกิดการยึดติดที ่ดีระหว่างอนุภาคยางครัมบ์กับคอนกรีตและสมบัติ  Compressive Strength และต้าน 
การซึมผ่านของคลอไรด์ดีขึ้น 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการพัฒนาน้ำยาผสมซีเมนต์มอร์ตาร์จากวัตถุดิบน้ำยางพาราหรือยางธรรมชาติโดย
การดัดแปรโครงสร้างทางเคมีโดยการกราฟต์ด้วยอัลคอกซี่ไซเลนมอนอเมอร์ เพื่อให้มีคุณสมบัติชอบน้ำและเพิ่มความเข้ากันได้
กับซีเมนต์ และสามารถเกิดปฏิกิริยาระหว่างหมู่ฟังก์ชันของยางที่ดัดแปรแล้วกับผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเกิด 
Cement Hydration ได้ และศึกษาผลของน้ำยางธรรมชาติดัดแปรโครงสร้างต่อคุณสมบัติต่าง ๆ ของซีเมนต์มอร์ตาร์ 

 
วิธีการวิจัย 

1. วัสดุ (materials) 
 น้ำยางข้นชนิดแอมโมเนียสูง (High Ammonia Natural Rubber Latex, HA NRL) ที่มีปริมาณยางแห้งร้อยละ 60  
3-(ไตรเมทอกซีไซลิล) โพรพิลเมทาคริเลต (3-(Trimethoxysilyl)Propyl Methacrylate, TMSPM, 98%) เป็นสารไซเลน
มอนอเมอร์ที่ละลายน้ำ ได-เตริต-บิวทิล เพอร์ออกไซด์ (Di-tert-butyl peroxide, DTBP, 99%) ใช้เป็นตัวริเริ่มปฏิกิริยา
ละลายน้ำ (Initiator; Hydrophilic) เตตระเอทิลีนเพนทามีน (Tetraethylene Pentamine, TEPA, ≥99%) ใช้เป็นตัวริเริ่ม
ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Initiator; Hydrophilic) พอลิเอทิลีนไกลคอลโดเดซิลอีเทอร์ (Polyehylene Glycol Dodecyl Ether, 
Brij35, 100%) ใช้เป็นสารลดแรงตึงผิว และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Ordinary Portland Cement, OPC)   
 

             
       NR            TMSPM      DTBP              TEPA                  Brij35 
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ภาพที่ 1 โครงสร้างทางเคมีของสารเคมสีำหรับกราฟต์พอลิเมอไรเซช่ัน (rubber, 

http://rubber.sc.mahidol.ac.th/rubbertech/rubbertech.htm.) (Silane A174, 
https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/product/aldrich/440159) (Di-tert-butyl Peroxide, 

https://www.tcichemicals.com/SG/en/p/D3411) (TEPA, 
https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/product/aldrich/t11509) (Brij® 35, 

https://www.sigmaaldrich.com/TH/en/product/aldrich/858366) 
 

2. การเตรียม NR-g-TMSPM 
 การกราฟต์โคพอลิเมอไรเซชัน TMSPM เข้ากับโครงสร้างหลักของ NR โดยการกราฟต์พอลิเมอไรเซชันแบบอิมัลชัน 
โดยใช้ DTBP/TEPA เป็นระบบริเริ่มปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox Initiator System) ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน โดยปริมาณ
ของสารเคมีที่ใช้ในการเตรียม NR-g-TMSPM แสดงดังตารางที่ 1 สำหรับส่วนที่ (1) เริ่มต้นชั่ง NRL ลงในขวดก้นกลม 2 คอ 
ขนาด 250 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่นปริมาณ 80 มิลลิลิตร เติมสารลดแรงตึงผิว (Brij35) และเติมไซเลนมอนอเมอร์ (TMSPM) 
แล้วต่อเข้ากับคอนเดนเซอร์ปิดด้วยจุกยาง และปล่อยแก๊สไนโตรเจนท่ีบรรจุในลูกโป่งเข้าสู่ปฏิกิริยาพร้อมทำการกวนเป็นเวลา 
30 นาที และส่วนท่ี (2) นำขวดก้นกลมขนาด 50 มิลลิลิตร มาเติมน้ำกลั่นปริมาณ 20 มิลลิลิตร เติมสารริเริ่มปฏิกิริยา (DTBP) 
และเติมสารรีดักชัน (TEPA) ปิดด้วยจุกยาง แล้วปล่อยแก๊สไนโตรเจนท่ีบรรจุในลูกโป่งเข้าสู่ปฏิกิรยิาพร้อมทำการกวนเป็นเวลา 
30 นาที จากนั้นดูดของผสมที่อยู่ในขวดก้นกลมออกด้วยเข็มฉีดยาที่อยู่ภายใต้สภาวะไนโตรเจนแล้วฉีดสารเข้าสู่ขวดก้นกลม 2 
คอ ขนาด 250 มิลลิลิตร ในส่วนที่ (1) แล้วนำไปให้ความร้อนในอ่างน้ำที่มีอุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส แล้วเริ่มจับเวลาตั้งแต่
ขวดก้นกลม 2 คอโดนความร้อน โดยศึกษาเวลาในการทำปฏิกิริยา 1, 2, 3, 4 และ 6 ชั่วโมง เมื่อครบเวลาตามที่กำหนดจึง
หยุดให้ความร้อน หยุดการกวน แล้วนำไปแช่ในน้ำที่อุณหภูมิห้อง เพื่อทำการหยุดปฏิกิริยา ทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นเทน้ำยางที่
ผ่านการกราฟต์ไซเลนลงบนถาดแก้วสี่เหลี่ยม อบให้แห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จะได้ NR-g-TMSPM แล้วนำ NR-g-
TMSPM ประมาณ 3 กรัม ใส่ลงใน Cellulose Thimble ไปสกัดด้วยอะซิโตน เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อกำจัดโฮโมพอลิเมอร์ที่
ไม่ทำปฏิกิริยา (Free Homopolymer, PTMSPM) ใน NR-g-TMSPM ออก (Wannarat et al., 2017) จากนั้นสกัดต่อด้วย
ปิโตรเลียมอีเทอร์ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เพื่อกำจัด NR ที่ไม่ทำปฏิกิริยา (Free NR) และ Free Homopolymer ที่ยังหลงเหลือ
อยู่ใน NR-g-TMSPM ออก จะได้ NR-g-TMSPM ที่บริสุทธ์ิ และอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส (เสาวลักษณ์และชัยวุฒิ, 
2560) ปริมาณของสารเคมีที ่ใช้ในการทดลองแสดงไว้ในตารางที ่ 1 อัตราส่วนการกราฟต์ (Grafting Ratio, %G) และ
ประสิทธิภาพในการกราฟต์ (Grafting Efficiency, %GE) คำนวณโดยใช้สมการดังนี้ : 
 

   %G = 100 - [(W0-W2)/W0] × 100  (1) 
   %GE = W2/W1 × 100   (2) (Janisha et al., 2017)  
 

 เมื่อ   W0 = น้ำหนักของสารตั้งต้นรวมก่อนทำปฏิกิริยา (กรัม) 
         W1 = น้ำหนักแห้งของน้ำยางกราฟต์ก่อนสกัด (กรัม) 
         W2 = น้ำหนักแห้งของน้ำยางกราฟต์หลังสกัด (กรัม)  
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ตารางที่ 1 ปริมาณของสารเคมีที่ใช้ในการเตรียม NR-g-TMSPM 
ส่วนผสม ปริมาณ (phr) 
HA Latex 100  

Distilled water 100  
Brij35 0.1   

TMSPM 5  
TEPA 0.4  
DTBP 0.2  

 

 
(ก) การสังเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอลัคอกซี่ไซเลน 

 

 
(ข) กระบวนการเกิดไฮโดรไลซิสของยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอลัคอกซี่ไซเลน 

ภาพที่ 2 อันตรกิริยาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างการก่อตัวของยางธรรมชาติและอลัคอกซี่ไซเลน 
 

2.2.1 การวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) 
การกราฟต์ได้รับการยืนยันโดยเทคนิคฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (Fourier Transform 

Infrared Spectroscopy (FT-IR)) รุ่น FTIR 2000 Perki elmer โดยนำชิ้นตัวอย่างวางบน Window Cell กดชิ้นตัวอย่างให้
แนบช้ินตัวอย่างกับแท่นทดสอบมากที่สุด จากนั้นเปิดโปรแกรมเพื่อทดสอบโดยใช้เทคนิค ATR วัดการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด
ในช่วงความยาวคลื่น 4000-550 cm−1 จากนั้นหาปริมาณอัตราส่วนของพีค (Peak Height Ratio) เป็นการนำข้อมูลตัวเลข
จากเครื่อง ATR-FTIR โดยนำ %Absorbance ของพีคที่แสดงหมู่ Si-O-C และ Si-O-Si ของ NR-g-TMSPM เทียบกับพีคที่
แสดงหมู่ –CH3 ใน NR คำนวณแสดงดังสมการดังต่อไปนี้ : 

R1092 = A1092/A1375 และ R1038 = A1038/A1375 
เมื่อ R1092 และ R1038 เป็นจำนวนของการกราฟต์ไซเลนซึง่กำหนดความยาวคลืน่ไว้ที่ 1,092 และ 1038 cm–1 , A1092 

คือ การสั่นแบบงอของ Si-O-C ที่ 1,092  cm–1, A1038 คือการสั่นของ Si-O-Si และ A1375 คือพีคของ –CH3 ใน NR ที่ 1375 
cm–1 (Sengloyluan et al., 2017)  
 2.2.2 การทดสอบสมบัติทางความร้อนด้วยเทคนิค Thermogravimetric Analysis (TGA) 

การศึกษาสมบัติทางความร้อนของตัวอย่าง NR-g-TMSPM ที ่เป็นของแข็ง ทำการวิเคราะห์โดยเครื ่อง 
Thermogravimetric Analysis (TGA) รุ่น Rigaku Thermo plus TG 8120 ผลิตโดยบริษัท Rigaku Corporation ประเทศ
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ญี่ปุ่น โดยนำเศษช้ินส่วนตัวอย่างปริมาณ 0.3 มิลลิกรัม มาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง TGA ดังนี้ สภาวะของอุณหภูมิเริ่มต้น 30-800 
องศาเซลเซียส อัตราการให้ความร้อน/เย็นตัว 20 องศาเซลเซียส/นาที ใช้บรรยากาศไนโตรเจนช่วง 50-600 องศาเซลเซียส 
หลังจากนั้นช่วง 600-800 องศาเซลเซียส ใช้บรรยากาศออกซิเจน 

2.2.3 การทดสอบสมบัติความทนต่อแรงดึง (Tensile Properties) 
 การทดสอบสมบัติความทนต่อแรงดึง (Tensile Properties) ของฟิล์มยางตามมาตรฐาน ASTM D412 (Die C) 
ตัดชิ้นทดสอบเป็นภาพดัมเบลและวัดความหนาชิ้นทดสอบ จำนวนที่ใช้ในการทดสอบคือ 5 ชิ้น แล้วนำค่าเฉลี่ย (Mean) มา
รายงาน ช้ินทดสอบดึงด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง (Universal Testing Machine) ที่ความเร็ว 500 มิลลิเมตร/นาที โดยรายงาน
ผลการทดสอบ คือ Tensile Strength และ Elongation At Break 

2.3 ขั้นตอนการผสม NR-g-TMSPM ลงในปูนซีเมนตม์อร์ตาร์ 
 นำน้ำยางที่กราฟต์ไซเลน (NR-g-TMSPM) ที ่ทำปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง น้ำยางกราฟต์ที ่เตรียมได้มี %TSC เท่ากับ 
40.49% มาผสมลงในซีเมนต์มอร์ตาร์ที่อัตราส่วนปูน: ทราย เท่ากับ 1:3 โดยใช้ปริมาณน้ำยางกราฟต์ 0, 2, 4, 6 %wt ของ
ซีเมนต์มอร์ตาร์ และศึกษาสมบัติของซีเมนต์มอร์ตาร์เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม โดยศึกษาค่า Compressive Strength, 
Adhesion Strength (Pull Off Strength) และ %Dry Shrinkage ซึ่งความเป็นได้ในการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง NR-g-TMSPM 
ที่มีหมู่ซัลโฟเนตกับซีเมนต์ ดังแสดงในภาพที่ 3 โดยบางส่วนจะเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างหมู่ซัลโฟเนต (Sulfonate Groups) 
กับแคลเซียมไอออน (Ca2+) จากแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ Cement Hydration และช้ัน 
ซิลิเกตของซิลิกา (SiO2) จากส่วนของทรายที่ทำให้เกิดการยึดติดกันท่ีดีขึ้น 

 
ภาพที่ 3 อันตรกิริยาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างการก่อตัวของซีเมนต์กับยางธรรมชาติที่ดัดแปรโครงสร้างด้วยอัลคอกซีไ่ซเลน 

ดัดแปลงจาก : Chandra and Ohama (1994) 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

1. ผลของเวลาในการทำปฏิกิริยา 
1.1 ศึกษาเวลาในการทำปฏิกิริยาที่มีผลต่ออัตราส่วนการกราฟต์ (%G) และประสิทธิภาพในการกราฟต์ (%

GE)  
ยางธรรมชาติที่สังเคราะห์ NR-g-TMSPM เกิดขึ้นจากการทำปฏิกิริยาที่เวลา 1, 2, 3, 4 และ 6 ชั่วโมง ผลการ

ทดลองในตารางที่ 2 พบว่า ที่เวลา 3 ชั่วโมง จะให้ค่า %G สูงสุด คือ 57.27% และมี %GE สูงสุด คือ 87.97% และเมื่อเวลา
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ในการทำปฏิกิริยามากขึ้นทำให้ %G และ %GE มีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นผลมาจาก NR-g-TMSPM เกิดการรวมตัวใหม่ของสาย
โซ่เป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับ NR (Wannarat et al., 2017)  
 
ตารางที่ 2 อัตราส่วนการกราฟต์ (%G) และประสิทธิภาพในการกราฟต์ (%GE) ที่แปรเวลาในการทำปฏิกิริยา  

Reaction Time (h) Grafting Ratio (%G) Grafting Efficiency (%GE) 
1 40.49 ± 0.13 62.25 ± 0.20 
2 46.27 ± 0.32 71.84 ± 0.50 
3 57.27 ± 0.45 87.97 ± 0.68 
4 53.74 ± 0.11 81.75 ± 0.17 
6 55.44 ± 0.24 85.23 ± 0.37 

 
1.2 ศึกษาสมบัติของ NR-g-TMSPM ด้วยเทคนิค Fourier Transform Infrared (FTIR)   
จากสเปกตรัม ATR-FTIR ในภาพที่ 4 สำหรับยางธรรมชาติ (NR) จะปรากฏพีคที่ตำแหน่งเลขคลื่น 2960 cm-1 

แสดงถึง -CH3 stretching ตำแหน่งเลขคลื่น 2853 cm-1 แสดงถึง -CH2 stretching ตำแหน่งเลขคลื่น 1663 cm-1 แสดงถึง -
C=C stretching รวมถึงตำแหน่งเลขคลื่น 1447 และ 1375 cm-1 แสดงถึง CH2 deformation และ CH3 deformation 
ตามลำดับ (เสาวลักษณ์และชัยวุฒิ, 2560) ส่วนไซเลนมอนอเมอร์ (TMSPM) จะปรากฏพีคที่ตำแหน่งเลขคลื่น 1717 cm-1 
แสดงถึง C=O ตำแหน่งเลขคลื่น 1637 cm-1 แสดงถึง C=C stretching รวมถึงตำแหน่งเลขคลื่น 1296, 1160 และ 1078 
cm-1 แสดงถึงหมู่ฟังก์ชัน -C-CO-O- skeletal, Si-O-Si และ Si–O–C ตามลำดับ (Samar et al., 2003) หลังจากทำปฏิกิริยา
การกราฟต์ TMSPM ลงไปบนสายโซ่โมเลกุลของ NR โดย NR-g-TMSPM จะแสดงตำแหน่งการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของหมู่
ฟังก์ชันที่แตกต่างจาก NR ที่ตำแหน่งเลขคลื่น 1719 cm-1 ซึ่งเป็นพีคของ TMSPM ที่จะไม่เห็นพีคนี้ใน NR ซึ่งเป็นผลเนื่องจาก 
C=O ที่ได้จาก Poly(3-Trimethoxysilyl Propyl Methacrylate) ที่กราฟต์ลงบน NR และพีคการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดของ 
–C-CO-O-,  Si-O-C และ Si-O-Si จะเพิ่มขึ้นที่ตำแหน่ง 1312, 1092 และ 1038 cm-1 ตามลำดับ บน NR-g-TMSPM ในภาพ
ที่ 4 ซึ่งจากสเปกตรัมดังกล่าวสามารถยืนยันได้ว่าเกิดการกราฟต์โคพอลิเมอไรเซชันของ TMSPM ลงบนสายโซ่โมเลกุลของ NR 
ได้ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นศึกษาสมบัติของ NR-g-TMSPM ด้วยการหาปริมาณอัตราส่วนความสูงของพีค (Peak 
Height Ratio) (Sengloyluan et al., 2017) ที่แปรระยะเวลาในการทำปฏิกิรยิา คือ 1, 2, 3, 4 และ 6 ช่ัวโมง จากตารางที่ 3 
พบว่า เมื่อเพิ่มเวลาในการทำปฏิกิริยากราฟต์มากขึ้นส่งผลทำให้ค่า Peak height ratio เพิ่มสูงขึ้น โดยทีเ่วลา 3 ช่ัวโมง จะให้
ค่า Peak height ratio สูงที่สุด คือ 0.83 แต่เมื่อทำการกราฟต์ที่เวลามากข้ึน คือ 4 และ 6 ช่ัวโมงกลับพบว่าค่า Peak height 
ratio ลดลงตามลำดับ ทั้งนี ้เนื ่องจากเวลาที่ใช้ในการสังเคราะห์นานเกินไปส่งผลทำให้เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงและการ
เสื่อมสภาพของโมเลกุลยาง 
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ภาพที่ 4 สเปกตรัม ATR-FTIR ของ NR-g-TMSPM ที่แปรเวลาต่าง ๆ ในการทำปฏิกิริยาที่สแกนในช่วง 550-4000 cm−1 

 
ตารางที่ 3 ค่าอัตราส่วนความสูงของพีคท่ีแปรระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา  

Reaction time (h) 
R value from ATR-FTIR 

R1092=A1092/A1375 R1038=A1038/A1375 
1 0.74 ± 0.05 0.80 ± 0.04 
2 0.76 ± 0.07 0.75 ± 0.08 
3 0.86 ± 0.01 0.94 ± 0.05 
4 0.82 ± 0.01 0.74 ± 0.07 
6 0.83 ± 0.05 0.85 ± 0.18 

1.3 ศึกษาสมบัติทางความร้อนของ NR-g-TMSPM ด้วยเทคนิค Thermal Gravimetric Analysis (TGA) 
จากภาพที่ 5 แสดงกราฟระหว่างน้ำหนักที่สูญเสียไปกับอุณหภูมิ พบว่า มีช่วงอุณหภูมิการสลายตัวท่ีแตกต่างกัน

อยู่สองช่วง คือ ในช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า 300 องศาเซลเซียส เป็นการสลายตัวของความชื้น และในช่วงอุณหภูมิ 390-400  
องศาเซลเซียส เป็นการสลายตัวของหมู่ฟังก์ชันใน NR ที่กราฟต์ด้วยอัลคอกซี่ไซเลนมอนอเมอร์ พบว่า มีน้ำยางที่กราฟต์ด้วย 
ไซเลนท่ีทำปฏิกิริยา 3 ช่ัวโมง มีเสถียรภาพทางความร้อนที่ดีท่ีสุดเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำยางท่ีกราฟต์ดว้ยไซเลนที่ทำปฏิกิริยาที่
เวลาต่าง ๆ  
 

  
 

ภาพที่ 5 เทอร์โมแกรม TGA และ DTG ของยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยไซเลนมอนอเมอร์ (NR-g-TMSPM) 
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   1.4 ศึกษาสมบัติความทนต่อแรงดึงของ NR-g-TMSPM  
   จากการทดสอบสมบัติความแรงดึง ประกอบด้วย Tensile strength และ Elongation at break เมื่อควบคุม
เวลาในการเกิดปฏิกิริยา ในตารางที่ 4 พบว่า ที่เวลา 3 ชั่วโมง มีค่า Elongation at break สูงที่สุดคือ 1054 เปอร์เซ็นต์ แต่
ยางธรรมชาติที ่กราฟต์ด้วยไซเลนที่ใช้เวลาในการทำปฏิกิริยาต่าง  ๆ มีผลทดลองค่า Tensile strength แตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญ และเมื่อเวลาในการทำปฏิกิริยามากขึ้นส่งผลทำให้ระยะยืดมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเป็นผลมาจาก NR-g-TMSPM เกิด
การรวมตัวใหม่ของสายโซ่เป็นโฮโมพอลิเมอร์ที่ไม่ทำปฏิกิริยากับ NR (Wannarat et al., 2017) ส่งผลทำให้ระยะยืดและ
อัตราส่วนการกราฟต์ลดลง 
 
ตารางที่ 4 สมบัติความแรงดึงของฟิล์ม NR-g-TMSPM ที่แปรเวลาในการทำปฏิกิริยา  

Reaction Time (H) Tensile Strength (Mpa) Elongation at Break (%) 
0 (NR) 0.45 ± 0.21 863 ± 3.54 

1 0.30 ± 0.00 780 ± 24.75 
2 0.60 ± 0.00 868 ± 38.89 
3 2.40 ± 0.25 1054 ± 15.56 
4 1.35 ± 0.21 903 ± 3.54 
6 1.35 ± 0.21 1013 ± 17.68 

 
   2. การศึกษาการผสม NR-g-TMSPM ลงในปูนซีเมนต์มอร์ตาร์  

2.1 ค่าความทนต่อแรงอัด (Compressive Streng) 
จากการศึกษาค่า Compressive strength ในภาพที่ 5 โดยนำน้ำยางที่กราฟต์ไซเลนที่ทำปฏิกิริยา 3 ชั่วโมง  

มาผสมกับปูนซีเมนต์ที่อัตราส่วนต่าง ๆ และทำการบ่มที่ระยะเวลา 3 วัน 7 วัน และ 28 วัน พบว่า การบ่มที่ 3 วัน และ 7 วัน 
ปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ดัดแปรด้วยน้ำยางธรรมชาติ 2% NRL ให้ค่า Compressive strength สูงที่สุด แต่เมื่อทำการบ่มที่ 28 วัน 
พบว่า ซีเมนต์มอร์ตาร์ที ่ดัดแปรด้วยน้ำยาง 2% NR-g-TMSPM ให้ค่า Compressive strength สูงกว่า NRL ปกติ และ 
เมื่อเพิ่มปริมาณน้ำยาง NR-g-TMSPM ในซีเมนต์มอร์ตาร์มากขึ้น ทำให้ค่า Compressive strength มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
มีรายงานอย่างกว้างขวางว่าสมบัติเชิงกลของซีเมนต์มอร์ตาร์มีความสัมพันธ์ที่คล้ายกันกับจลนศาสตร์ซีเมนต์ไฮเดรชั่นใน
ช่วงแรก ดังนั้นการบ่ม 3 วัน และ 7 วัน ให้ค่า Compressive strength ลดลงนั้น อาจเป็นผลมาจากการแข็งตัวช้าของน้ำยาง 
NR-g-TMSPM ในซีเมนต์มอร์ตาร์ หลังจาก 7 วัน ซีเมนต์มอร์ตาร์ที่ดัดแปรด้วยน้ำยาง NR-g-TMSPM ให้ค่า Compressive 
strength ที ่ส ูงขึ ้น และน้ำยาง NR-g-TMSPM ที ่มีหมู ่ฟังก์ชันเมทอกซี่จะแสดงผลในเชิงบวกที ่มากขึ ้นต่อการพัฒนา 
ค่า Compressive strength ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเช่ือมต่อท่ีแข็งแรงระหว่างน้ำยาง 2%NR-g-silane และ Ca2+ นั้นจะทำ
ให้โครงสร้างพื้นผิวมีขนาดเล็กลงมากกว่าน้ำยาง NR-g-TMSPM ที ่ปริมาณต่างๆ ซึ ่งประกอบด้วยฟิล์มพอลิเมอร์และ
ผลิตภัณฑ์ไฮเดรช่ัน ยิ่งโครงสร้างพื้นผิวมีขนาดเล็กมากเท่าไหร่ค่า Compressive strength และค่า Adhesion strength ของ
ซีเมนต์มอร์ตาร์ก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้น ดังนั้นน้ำยาง 2%NR-g-TMSPM จึงมีส่วนช่วยปรับปรุงค่า Compressive strength 
และค่า Adhesion strength ได้ดีกว่า NR-g-TMSPM ที่ปริมาณต่าง ๆ (Jinjie et al., 2018)   
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ภาพที่ 5 Compressive strength ของ NR-g-TMSPM ผสมในซีเมนต์มอร์ตาร์ที่บ่มระยะเวลา 3, 7 และ 28 วัน 

   2.2 ค่าการยึดเกาะ (Adhesion Strength) 
   จากการศึกษาค่า Adhesion strength (Pull Off Strength) ในภาพที่ 6 ที่บ่มระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน 
พบว่า การบ่ม 14 วัน ของการใช้น้ำยาง 2% NR-g-TMSPM ให้ค่า Adhesion strength สูงกว่า NRL ปกติ และการเติม 
น้ำยาง NR-g-TMSPM เข้าไปจะช่วยเพิ่มการยึดเกาะในซีเมนต์มอร์ตาร์ให้ดีขึ ้น ได้ แต่อย่างไรก็ตามการเติมน้ำยาง NR-g-
TMSPM ในปริมาณมากกว่า 2 %wt ส่งผลทำให้ค่า Adhesion strength ลดลง อาจเกิดจากการเกาะกลุ่มแล้วจับตัวกันเอง
ของวัฏภาคยางท่ีเติมเข้าไปในปริมาณที่มากเกินกว่าท่ีจะไปประสานยึดติดกับซีเมนต์ 

   
ภาพที่ 6 Adhesion bonding ของ NR-g-TMSPM ผสมในซีเมนตม์อร์ตาร์ที่บ่มระยะเวลา 7 และ 14 วัน 

   2.3 ค่าเปอร์เซ็นต์การหดตัว (%Dry Shrinkage) 
   จากการศึกษา %Dry shrinkage ในภาพที่ 7 ที่บ่มระยะเวลา 7 วัน 14 วัน 21 วัน และ 28 วัน พบว่า การเติม
น้ำยาง 2%wt ของ NRL และ NR-g-TMSPM จะช่วยลดการหดตัวซีเมนต์มอร์ตาร์ได้ ซึ่งการเกิดปฏิกิริยาการก่อตัวเป็นฟิล์ม
ของยาง (Coalesce) ในซีเมนต์มอร์ตาก็จะช่วยยึดติดกันไว้ทำให้เกิดการหดตัวของซีเมนต์น้อยลงหลังจากที่น้ำระเหยออก   
แต่อย่างไรก็ตามอัตราการหดตัวที่ลดลงนั้นอาจขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณที่เติมของน้ำยาง NR-g-TMSPM ลงไปในซีเมนต์มอร์ตาร์  
(Lin et al., 2018) 

   
ภาพที่ 7 %Dry shrinkage ของ NR-g-TMSPM ผสมในซีเมนต์มอรต์าร์ที่บ่มระยะเวลา 7, 14, 21 และ 28 วัน 
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   2.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งาน Repair Mortar 
    จากตารางที่ 5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งาน Repair Mortar กับมาตรฐาน BS EN 1504: Class R2 
(Non Structural) พบว่า ค่า Adhesion strength at 7d ของซีเมนต์มอร์ตาร์ที่เติมน้ำยางกราฟต์ไซเลนให้ค่าดีกว่าการเตมินำ้
ยางท่ีไม่กราฟต์ไซเลน ส่วนค่า % Dry Shrinkage และ Compressive strength at 7d ของซีเมนต์มอร์ตาร์ น้ำยางธรรมชาติ 
และน้ำยางกราฟต์ไซเลนจะมีค่าผ่านมาตรฐาน 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งาน Repair Mortar กับมาตรฐาน BS EN 1504: Class R2 (Non Structural) 

Properties Adhesion strength  
at 7 day (N/mm2) 

Dry Shrinkage  
(%) 

Compressive strength 
at 7 day (ksc) 

BS EN 1504 ≥ 1.0 ≤ 0.1% ≥ 150 
Blank OPC 0.9 ± 0.3 0.043 247 
2% NRL 1.7 ± 0.5 0.045 257 

2% NR-g-TMSPM 1.9 ± 0.4 0.043 236 
 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้สามารถสังเคราะห์ยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยอัลคอกซี่ไซเลน (NR-g-TMSPM) ได้สำเร็จ โดยเวลาในการทำ
ปฏิกิริยา NR-g-TMSPM ที่เหมาะสมเท่ากับ 3 ชั่วโมงให้ค่าอัตราส่วนการกราฟต์ (%G) สูงสุดประมาณ 57% เมื่อนำน้ำยาง 
NR-g-TMSPM ที ่ทำปฏิกิริยา 3 ชั ่วโมงไปผสมกับซีเมนต์มอร์ตาร์ พบว่า  การเติม NR-g-TMSPM ช่วยเพิ ่มการยึดเกาะ 
(adhesion strength) ของซีเมนต์มอร์ตาร์ดีขึ้น โดยซีเมนต์มอร์ตาร์ที่เติมน้ำยางกราฟต์ด้วยไซเลน 3 ชั่วโมง ในปริมาณ 2 
%wt ให้ค่า compressive strength ที่เวลาบ่ม 28 วัน สูงกว่าการใช้น้ำยางข้นปกติ แต่อย่างไรก็ตามการเติมน้ำยางธรรมชาติ
และน้ำยางกราฟต์ด้วยไซเลนที่ทำปฏิกิริยา 3 ช่ัวโมง ในปริมาณ 2%wt ช่วยลดการหดตัวของซีเมนต์มอร์ตาร์ได้ 
  
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดไลเปสจากถั่วเหลืองด้วยระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคซึ่งประกอบด้วยโพลีเอทิลีน
ไกลคอนและเกลือ โดยศึกษาปัจจัย ได้แก่ ชนิดของเกลือในระบบ (โพเเทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) ไดโซเดียม
ไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na2HPO4) และโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4)) ความเข้มข้นของเกลือ (8, 9, 10, 11 และ 12 %w/v)  
ความเข้มข้นของโพลีเอทิลีนไกลคอล (น้ำหนักโมเลกุล 6000) (15, 20, 25, 30 และ 35 %w/v) และค่าพีเอชของระบบ (4-8) 
โดยสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดไลเปสจากถั่วเหลือง คือ ใช้เกลือโพเเทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตความเข้มข้น 12 %w/v 
โพลีเอทิลีนไกลคอนความเข้มข้น 25 %w/v และค่าพีเอชของระบบเท่ากับ 8 โดยให้ค่าสัมประสทิธ์ิการแยกของเอนไซม์ 10.44 
ค่าร้อยละผลได้ของกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ที่วัฏภาคบน 63.64 และค่าความบริสุทธ์ิ 4.68 เท่า 
  
คำสำคัญ  :  ไลเปส  ถั่วเหลือง  ระบบสารละลายนำ้สองวัฏภาค  

 
Extraction of Lipase from Soybean using Aqueous Two Phase System  

Karnika Ratanapongleka*, Kittisuk Thongchai, Ngamsiri Kangkan and Dargard Somjai 
Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Ubonratchathani University 

*E-mail : karnika.r@ubu.ac.th  
 

Abstract 
  This research aims to extract lipase from soybean using aqueous two phase system. The system 

composed of polyethylene glycol and salt. The parameters affected the extraction including salt type 
(potassium dihydrogen phosphate (KH2PO4) , disodium hydrogen phosphate (Na2HPO4)  and sodium sulfate 
(Na2SO4)) salt concentrations (8 , 9 , 10 , 11 และ 12 %w/v), polyethylene glycol concentrations (molecular 
weight 6000) (15 , 20 , 25 , 30 และ 35 %w/v) and pH values of the system (4 – 8) were determined. The 
suitable condition for lipase extraction from soybean was using 12 %w/v potassium dihydrogen phosphate, 
2 5  %w/v polyethylene glycol and pH 8 .  This system provided enzyme partitioning coefficient of 10 . 4 4, 
63.64 %yield of enzyme activity in the top phase and purification factor of 4.68 folds. 
  
Keywords  :  Lipase, Soybean, Aqueous Two Phase System 
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บทนำ 
 เอนไซม์ไลเปส (Lipases EC 3.1.1.3) หรือเรียกอีกชื ่อว่า Glycerol ester hydrolase เป็นเอนไซม์ที ่สามารถ 
ไฮโดรไลซ์พันธะเอสเทอร์ (Ester Bond) ของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ได้ผลผลิตเป็นโมโนกลีเซอรอล (Monoglyceride)  
ไดกลีเซอไรด์ (Diglyceride) และกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) ไลเปสไม่เพียงสามารถเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายพันธะ
เอสเทอร์ในสภาวะที่มีน้ำแต่ยังสามารถเร่งปฏิกิริยาสังเคราะห์เอสเทอร์และเคลื่อนย้ายหมู่เอสเทอร์ในสภาวะที่มีการควบคุม
ปริมาณของน้ำในปฏิกิริยาได้อีกด้วยเนื่องจากซับสเตรตของไลเปสซึ่งเป็นโมเลกุลที่ไม่ละลายน้ำแต่สามารถละลายได้ดีในตัวทำ
ละลายอินทรีย์หรือตัวกลางที่ประกอบด้วยน้ำและตัวทำละลายอินทรีย์ (Peng et al., 2010) เอนไซม์ไลเปสถูกนำไป
ประยุกต์ใช้ร่วมในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย เช่นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด อุตสาหกรรมน้ำมันและ
ไขมัน อุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น 

เอนไซม์ไลเปสสามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตหลากชนิด ได้แก่ ในสัตว์ เช่น ปลาซาร์ดีน และปลาแซลมอล ในจุลินทรีย์ 
เช่น จุลินทรีย์ในกลุ่ม Bacillus sp.  (Kanmani et al., 2016) และในพืช เช่น เมล็ดข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวไรย์ ฝ้าย ถั่ว และ
ละหุ่ง (Pahoja & Sethar, 2002) เป็นต้น การสกัดเอนไซม์จากพืชมาใช้ประโยชน์เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมเนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรมีมากมาย ผลผลิตเหล่านี้สามารถนำมาปรับเปลี่ยนเพิ่มมูลค่าได้ 
จากการศึกษาของ Rigo et al. (2010) พบเอนไซม์ไลเปสในกลุ่มพืชตระกูลถั่ว โดยเฉพาะในถั่วเหลือง (Soybean) จะพบว่ามี
ค่ากิจกรรมการทำงานของไลเปสสูงเมื่อเทียบกับถั่วชนิดอื่น นอกจากนี้ถั่วเหลืองยังเป็นพืชที่เพาะปลูกได้ง่าย มีปริมาณมาก
และราคาถูก ในงานวิจัยนี้จึงเลือกถั่วเหลืองเป็นแหล่งของเอนไซม์ไลเปส อย่างไรก็ตามเอนไซม์ที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานควร
เป็นเอนไซม์ที่บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งปนเปื้อนใดๆจะส่งผลให้บริเวณเร่ง (Active Site) ของเอนไซม์สามารถจับกับซบัสเตรทได้ดี
ยิ่งข้ึน ดังนั้นการเลือกเทคนิคในการสกัดและทำบริสุทธ์ิที่เหมาะสมจะทำให้ได้เอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพการทำงานท่ีดี 

เทคนิคในการสกัดและทำเอนไซม์ให้บริสทุธ์ิมีหลายวิธีที่ถูกนำมาใช้ เช่น โครมาโทรกราฟฟี อิเล็กโตรโฟรีซีส และการ
ตกตะกอนโปรตีนด้วยเกลือแอมโมเนียม เทคนิคเหล่านี้อาจมีข้อจำกัดทางด้านค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ขั้นตอนการทำที่ยุ่งยาก 
ค่าผลได้ที่ต่ำ และอาจไม่เหมาะกับการผลิตในปริมาณมาก สำหรับเทคนิคหนึ่งที่ได้รับการยอมรับและใช้ในการสกัดและทำ
ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพให้บริสุทธิ์คือการใช้เทคนิคระบบสารละลายน้ำสองวัฎภาค (Aqueous Two-Phase System; ATPS) 
เทคนิคนีม้ีขัน้ตอนและวิธกีารที่ไม่ซับซ้อน ให้ค่าผลได้สูง ง่ายต่อการเพิ่มขนาดการผลิตและการจัดการ และที่สำคัญคือเอนไซม์
จัดเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง คุณสมบัติของเอนไซม์จึงเหมือนกับโปรตีน ความร้อนและสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงจะส่งผลต่อการ
ทำงานของเอนไซม์ได้ แต่ด้วยเทคนิคนี้ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักในการแยกจึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของเอนไซม์และ
เสถียรภาพของเอนไซม์ไม่มาก นอกจากน้ีสารพอลิเมอร์ที่ใช้ในการสร้างวัฏภาคของระบบสามารถถูกนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Banik 
et al., 2003) สำหรับการสร้างระบบสารละลายน้ำสองวัฎภาคทำได้โดยใช้สารละลายพอลิเมอร์ร่วมกับสารละลายพอลิเมอร์
ต่างชนิดกันเช่นใช้สารละลายโพลีเอทิลีนไกลคอน (Polyethylene Glycon; PEG) ร่วมกับสารละลายแด็กซ์แตรน (Dextran) 
หรืออาจใช้สารละลายพอลิเมอร์ร่วมกับสารประกอบเกลือเช่นเกลือในกลุ่มฟอสเฟต ซัลเฟต และซิเตรท เป็นต้น โดยความ
เข้มข้นที่เลือกใช้ต้องเป็นความเข้มข้นเหนือจุดวิกฤตจึงทำให้เกิดการแบ่งวัฏภาคขึ้น การใช้สารละลาย พอลิเมอร์ร่วมกับ
สารประกอบเกลือในการสร้างวัฏภาคได้รับความนิยมมากกว่าการใช้พอลิเมอร์ด้วยกันเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ต่ำ และความหนืด
ของสารละลายในระบบไม่สูง ทำให้การแยกเอนไซม์ออกจากวัฏภาคจึงทำได้ง่ายกว่า (Baskir et al., 1989) อย่างไรก็ตาม
กลไกการกระจายตัวของโมเลกุลของสารที่เกิดขึ้นในแต่ละวัฏภาคไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน เนื ่องจากมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องอยู่หลายปัจจัยเช่น องค์ประกอบของการเกิดวัฏภาค แรงกระทำระหว่างโมเลกุลของสาร ได้แก่ พันธะไฮโดรเจน แรง
ระหว่างประจุ แรงวันเดอวาล์ แรงระหว่างไฮโดรโฟบิก และผลของเสตียริก (Albertsson, 1990) 

นอกจากคุณสมบัติของเอนไซม์ที่ส่งผลต่อการแยกในแต่ละวัฏภาคแล้ว ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น เช่น ชนิดของเกลือ 
ความเข้มข้นของเกลือ ความเข้มข้นของ PEG และค่าพีเอชของระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาค สามารถส่งผลต่อการเคลื่อน
ของเอนไซม์ไปยังวัฏภาคบนและล่างได้ ดังนั้นในการสกัดเอนไซม์ไลเปสจากถั่วเหลืองนี้มุ่งเน้นให้เอนไซม์ที่ต้องการเคลื่อนไป
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ยังวัฏภาคหนึ่งในขณะที่สารปนเปื้อนรวมถึงโปรตีนชนิดอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเคลื่อนไปอยู่ในวัฏภาคตรงข้ามกันจะทำให้ค่าผลได้
และความบริสุทธ์ิของเอนไซม์ที่ได้มีค่าสูงจึงจำเป็นต้องศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  
 
วิธีการวิจัย 
สารเคมี 

สารเคมีที่ใช้ ได้แก่ โพลีเอทิลีนไกลคอน น้ำหนักโมเลกุล 6000 (PEG MW.6000) โพเเทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 
(KH2PO4) ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na2HPO4) และโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) เป็นของบริษัท Ajax finechem ประเทศ
นิวซีแลนด์ สารวิเคราะห์ค่ากิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ ได้แก่ โพลีไวนิลอัลกอฮอล์ เฮกเซน และ อะซิโตน จากบริษัท 
AppliChem ประเทศเยอรมัน และสารวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน ได้แก่ สารที่ใช้เตรียมสารละลาย Bradford  สารโปรตีน
มาตรฐาน Bovine Serum Albumin (BSA) จากบริษัท Fluka สหราชอาณาจักร สารเคมีที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้เป็นสารที่ใช้
ในเกรดระดับห้องปฏิบัติการสำหรับการวิเคราะห์ทีม่ีความบริสุทธ์ิสูงกว่า 99% 
การเตรียมไลเปสหยาบจากถั่วเหลือง 

นำเมล็ดถั่วเหลืองที่บดแล้ว 50 g ใส่ลงในบีกเกอร์เติมเฮกเซนปริมาตร 250 ml ปิดด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ นำไป
แช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (Rainbow, Thailand) ที ่ 60 0C เป็นเวลา 3 นาที เขย่าด้วยเครื่องเขย่าสาร (Vision KMC-1300V, 
South Korea) นำไปแช่ในอ่างควบคุมอุณหภูมิอีกครั้ง จากนั้นนำไปปั่นเหวี่ยง (Hettich Universal 32 R, UK) ที่ 8000 rpm 
เป็นเวลา 5 นาที นำส่วนใสไปให้ความร้อนเพื่อให้เฮกเซนเกิดการระเหยออกไป ส่วนที่เหลือคือไลเปสหยาบจะถูกนำไปใช้ใน
การศึกษาระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคต่อไป 
การเตรียมระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาค 

ระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคถูกเตรียมขึ้นที่อุณหภูมิห้องด้วยพอลิเมอร์กับสารประกอบเกลืออนินทรีย์ โดยใช้
สารละลายเข้มข้นของ PEG 6000 ร่วมกับสารละลายเข้มข้นของเกลือให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายที่ต้องการ จากนั้นเติมเอนไซม์
หยาบลงไป 10% ของระบบ โดยปริมาตรรวมสุดท้ายของระบบเท่ากับ 10 ml เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง หลังจากเกิด
การแยกช้ันเป็นวัฎภาคบนและวัฎภาคล่าง ทำการแยกเก็บตัวอย่างแต่ละวัฏภาคโดยใช้เข็มฉีดยา ปริมาตรที่วัดได้ของแต่ละวัฏ
ภาคถูกนำมาใช้คำนวณหาสัดส่วนปริมาตร และวิเคราะห์ค่ากิจกรรมการทำงานของเอนไซม์และปริมาณโปรตีนที่อยู่ 
ในแต่ละวัฏภาค 
 ในการศึกษาชนิดของเกลือที่ใช้ในระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคเลือกใช้เกลือ 3 ชนิด ได้แก่ โพเเทสเซียม 
ไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) ไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟต (Na2HPO4) และโซเดียมซัลเฟต (Na2SO4) โดยความเข้มข้น
ของเกลือทุกชนิดที่ใช้คือ 12 %w/v และความเข้มข้นของ PEG 6000 ถูกควบคุมที่ 25 %w/v หลังจากได้ชนิดของเกลือที่
เหมาะสมแล้วจะถูกนำไปศึกษาขั้นต่อไปคือการศึกษาความเข้มข้นของเกลือต่อการสกัดไลเปส (8, 9, 10, 11 และ 12 %w/v) 
โดยควบคุมความเข้มข้น PEG 6000 ที่ 25 %w/v สำหรับการศึกษาผลของความเข้มข้นของ PEG 6000 ต่อการแยกวัฏภาค
ของไลเปสในแต่ละวัฏภาคจะใช้ความเข้มข้นของ PEG 6000 ที่ 15, 20, 25, 30 และ 35 %w/v โดยควบคุมความเข้มข้นของ
เกลือที่ 12 %w/v นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลของค่าพีเอชของระบบ (4-8) ที ่มีต่อการสกัดไลเปส โดยผลการทดลองที่
นำเสนอจะเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการทำ 3 ซ้ำของแต่ละชุดการทดลอง  
การวัดค่ากิจกรรมการทำงานของไลเปส 

นำสารละลายที่ต้องการทดสอบปริมาตร 4 ml ผสมกับสารละลายที่ประกอบด้วย 0.09 %w/v โพลีไวนิลอัลกอฮอล์ 
และ 10 %w/v น้ำมันมะกอก ปริมาตร 2 ml และ 0.2 M ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ pH 7.0 ปริมาตร 2 ml บรรจุในขวดภาพชมพู่ 
นำไปเขย่าด้วยความเร็ว 200 rpm เป็นเวลา 20 นาที หยุดปฏิกิริยาโดยเติมอะซิโตนในเอทานอลปริมาตร 20 ml แล้วนำไปไต
เตรทกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.02 M โดยใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ (khyami-horani, 1996) 
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กำหนดให้ 1 หน่วยของเอนไซม์ หมายถึง ปริมาณของเอนไซม์ที่สามารถเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายน้ำมันมะกอกให้
ได้กรดไขมันท่ีอยู่ในภาพกรดโอลีอิก 1 μmole ในเวลา 20 นาท ี 
การวัดปริมาณโปรตีน 

การวัดปริมาณโปรตีนใช้วิธี Bradford (1976) โดยเตรียมสารทดสอบจากการละลาย Coomassie brilliant blue 
G250 10 mg ลงใน 95 %v/v เอทานอล ปริมาตร 25 ml เติม 85 %w/v Phosphoric Acid ปริมาตร 50 ml เขย่าให้เข้ากัน 
ปรับปริมาตรด้วยน้ำกลั่นให้ได้ 500 ml นำสารละลายมากรองผ่านกระดาษ Whatman เบอร์ 1 เก็บสารละลายไว้ในขวดสีชา
ที่อุณหภูมิ 4 0C ในการทดสอบจะนำสารละลายที่ต้องการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน 40 μl ผสมกับสารทดสอบ 2 ml เขย่าให้
เข้ากันนำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ี 595 nm ด้วยเครื่อง UV spectrophotometer (SHIMADZU UV1204, Japan)  นำค่า
การดูดกลืนแสงท่ีได้เปรียบเทียบกับกราฟโปรตีนมาตรฐานที่ใช้ Bovine Serum Albumin (BSA) 
การคำนวณค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องในการแยกวัฏภาคของระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคถูกนิยามดังนี ้
สัดส่วนปริมาตรของวัฏภาค (Vr) คือสัดส่วนของปริมาตรของวัฏภาคบน (VT) ต่อปริมาตรของวัฏภาคล่าง(VB) ดัง

แสดงในสมการที่ (1) 
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ค่าสัมประสิทธ์ิการแยกของเอนไซม์ (Ka) คือสัดส่วนของค่ากิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ในวัฏภาคบน (ET) ต่อค่า
กิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ในวัฏภาคล่าง (EB)  ดังแสดงในสมการที่ (2) 
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ค่าสัมประสิทธิ์การแยกของโปรตีน (Kp) คือสัดส่วนของความเข้มข้นของโปรตีนในวัฏภาคบน (PT) ต่อความเข้มข้น

ของโปรตีนในวัฏภาคล่าง (PB)  ดังแสดงในสมการที่ (3) 
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ค่าความบริสุทธิ์ (PF) คำนวณได้จากสัดส่วนของค่ากิจกรรมการทำงานจำเพาะในวัฏภาคบนต่อค่ากิจกรรมการ
ทำงานจำเพาะของเอนไซม์หยาบดังแสดงในสมการที่ (4) 
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ค่าร้อยละผลได้ (%Yield) สามารถคำนวณได้ดังสมการที่ (5) 
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
การเลือกสารประกอบเกลือในระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาค 

 ชนิดของสารประกอบเกลือที่ใช้ในระบบเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการสกัดเอนไซม์ในระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาค 
เกลือแต่ละชนิดให้ผลการสกัดที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกชนิดของเกลือที่เหมาะสมต่อการสร้างระบบ เกลือท่ีเลือก
พิจารณาในการศึกษานี ้ได้แก่ KH2PO4, Na2HPO4 และ Na2SO4 เกลือทุกชนิดถูกควบคุมความเข้มข้นที ่12 %w/v และความ
เข้มข้นของ PEG 6000 ถูกควบคุมที่ 25% w/v ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ชนิดของสารประกอบเกลือต่อการสกัดไลเปสในระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาค 

Salt type KE Kp Vr %Yield PF (folds) 

KH2PO4 10.44 0.27 0.17 63.64 4.68 

Na2HPO4 2.52 0.38 0.17 30.19 2.89 

Na2SO4 2.00 0.34 0.20 28.32 2.92 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าสัมประสิทธิ์การแยกของเอนไซม์ (KE) ของเกลือทุกชนิดมีค่ามากกว่า 1 จึงกล่าวได้ว่าเอนไซม์ 
ไลเปสส่วนใหญ่จะเคลื่อนที่ไปยังวัฏภาคบนของระบบโดยเกลือที่ใช้ทุกชนิดมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ปรากฏการณ์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไลเปสมีความเป็นไฮโดรโฟบิกและจับกับ PEG ได้ดีกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Ramakrishnan et 
al. (2016) ที่กล่าวว่าลักษณะพื้นผิวของเอนไซม์ไลเปสมีความเป็นไฮโดรโฟบิกมาก และเมื่อพิจารณาสมัประสิทธิ์การแยกของ
โปรตีน (Kp) จะพบว่าโปรตีนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่เอนไซม์ไลเปสเคลื่อนไปยังวัฏภาคล่างจึงส่งผลให้ค่า Kp มีค่าต่ำ ดังนั้นเมื่อนำค่า 
KE และ Kp ของเกลือแต่ละชนิดมาเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่าเกลือ KH2PO4 นั้นสามารถให้ค่า KE เท่ากับ 10.44 ซึ่งสูงกว่า
เกลือชนิดอื่น และให้ค่า Kp ต่ำสุดคือ 0.27 ทั ้งนี้อาจเป็นผลมาจากเกลือ KH2PO4 ส่งผลต่อความแตกต่างของความเป็น
ไฮโดรโฟบิกท่ีเพิ่มขึ้นระหว่างวัฏภาคมากกว่า (Yücekan & Önal, 2011) เอนไซม์จึงเคลื่อนที่ไปยังวัฏภาคบนและจับกับ PEG 
ได้มาก ในขณะที่โปรตีนอ่ืนอยู่ในวัฏภาคล่าง จึงส่งผลใหค้่าร้อยละผลได้ (%Yield) และค่าความบริสุทธ์ิ (PF) ที่เกิดขึ้นมีค่ามาก
ที่สุด คือ 63.64% และ 4.68 เท่า ตามลำดับ ดังนั้นเกลือ KH2PO4 จึงถูกเลือกไปใช้ในการศึกษาขั้นต่อไป ผลการศึกษาที่ได้มี
ความคล้ายกับงานของ Mayolo-Deloisa et al., (2009) ซึ่งพบว่าการใช้ PEG ร่วมกับเกลือฟอสเฟตสามารถสกัดเอนไซม์ 
แลคเคสจาก A. bisporus ได้ดีกว่าการใช้ PEG ร่วมกับเกลือซัลเฟต  
 
ผลความเข้มข้นของเกลือต่อการสกัดไลเปส 

ความเข้มข้นของสารในระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคจะส่งผลต่อการแยกชั้นของเอนไซม์ โปรตีน และค่าความ
บริสุทธิ์ของเอนไซม์ที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการลดการใช้ PEG และส่งเสริมให้เอนไซม์แยกชั้นไปยังวัฏภาคบนให้มากขึ้น จึง
จำเป็นต้องศึกษาความเข้มข้นของเกลือท่ีมีต่อการสกัด  โดยในการทดลองนี้เลือกใช้เกลือ KH2PO4 ที่ความเข้มข้น 8-12 %w/v 
และควบคุมความเข้มข้นของ PEG 6000 ที่ 25% w/v ซึ่งความเข้มข้นของสารที่เลือกใช้ในการทดลองมาจากข้อมูลการสรา้ง
กราฟแบ่งวัฏภาคระหว่าง PEG 6000 และ KH2PO4 ที่อุณหภูมิห้อง (ไม่ได้นำเสนอผล) โดยพิจารณาเลือกจากความเข้มข้นทีต่ำ่
ที่สุดที่ก่อให้เกิดสองวัฏภาคขึ้น  
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ภาพที่ 1 ความเข้มข้นของเกลือ KH2PO4 ต่อสัมประสิทธ์ิการการแยกของเอนไซม์ (KE, )  

และสมัประสิทธ์ิการการแยกของโปรตีน (Kp, ▪) 
 
จากภาพที่ 1 แสดงผลของความเข้มข้นของเกลือฟอสเฟตต่อค่า KE และค่า Kp พบว่าการเพิ่มความเข้มข้นของเกลือ

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า KE และค่า Kp ซึ่งจะเห็นว่าไลเปสมีแนวโน้มเคลื่อนที่ไปยังวัฏภาคบนมากกว่าวัฏภาคล่างจึง
ทำให้ค่า KE มีค่าสูง ในขณะที่ค่า Kp มีแนวโน้มลดลงเมื่อความเข้มข้นของเกลือสูงขึ้น เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วโปรตีนที่ละลาย
อยู่ในน้ำจะสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำ โมเลกุลของโปรตีนส่วนท่ีชอบน้ำจะถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลของน้ำ แต่เมื่อ
เติมเกลือเข้าไป เกลือจะแตกตัวเป็นประจุบวกและประจุลบ และมีแรงดึงดูดโมเลกุลของน้ำมากกว่า ทำให้โมเลกุลของน้ำเข้า
มาล้อมรอบโมเลกุลของเกลือแทนโมเลกุลของโปรตีน จึงทำให้โปรตีนเกิดการแยกตัวออกจากน้ำ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่า 
Salting out ดังนั้นการเพิ่มความเข้มข้นของเกลือที่มากขึ้นจะทำให้วัฏภาคล่างซึ่งมีเกลืออยู่มากมีความเป็นไฮโดรฟิลิกสูงจึง
ส่งผลให้เอนไซม์เคลื่อนไปยังวัฏภาคบนซึ่งมีความเป็นไฮโดรโฟบิกได้มากขึ้น (Yücekan & Önal, 2011) นอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของเกลือสามารถช่วยเพิ่มหรือลดแรงตึงผิวระหว่างวัฏภาค ( Interfacial Tension) ได้ในระดับหนึ่ง
และส่งผลต่อการเคลื่อนของโปรตีนไปยังแต่ละวัฏภาคได้มากน้อยต่างกัน การศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของแรงตึงระหว่างวัฏภาคที่
เกิดขึ้นน่าจะสามารถนำมาร่วมใช้อภิปรายถึงผลที่เกิดได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ในส่วนค่า KE ที่ความเข้มข้น
ของ KH2PO4 9  w/v และ 11 %w/v นั้นมีค่าลดลงอาจส่งผลมาจากขั้นตอนการทดสอบกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์ด้วย
การไตเตรทอาจมีความคลาดเคลื่อน จากข้อมูลจะเห็นว่าที่ความเข้มข้นของเกลือ 12 %w/v ให้ค่า KE (10.44) สูงสุด และให้
ค่า Kp (0.27) ต่ำสุด ซึ่งเมื่อนำข้อมูลที่ได้จากทั้งสองค่านี้ไปคำนวณค่า %Yield และค่า PF จะให้ค่าที่สูงตามไปด้วย จากผล
การศึกษาดังกล่าว ความเข้มข้นของสารประกอบเกลือท่ี 12 %w/v จึงถูกเลือกไปใช้ในการศึกษาลำดับถัดไป 
 
ผลความเข้มข้นของ PEG 6000 ต่อการสกัดไลเปส 
 นอกจากความเข้มข้นของเกลือที่ส่งผลต่อการสกัดแล้ว ความเข้มข้นของ PEG ก็ส่งผลเช่นกัน ดังนั้นในการทดลองนี้
จะศึกษาผลของความเข้มข้นของ PEG 6000 ในระบบ โดยเลือกความเข้มข้นที่ 15-35 %w/v และกำหนดความเข้มข้นของ 
KH2PO4 เท่ากับ 12 %w/v 
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ภาพที่ 2 ความเข้มข้นของ PEG 6000 ต่อสัมประสิทธ์ิการการแยกของเอนไซม์ (KE, ) และค่าความบริสุทธ์ิ (PF, ▪) 

 ผลการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ PEG 6000 ส่งผลต่อค่า KE และค่า PF (ภาพที่ 2) โดยค่า KE  
เพิ่มขึ้นจาก 7.16 เป็น 10.44 และค่า PF เพิ่มขึ้นจาก 3.84 เป็น 4.68 เท่า เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ PEG 6000  จาก 15 
%w/v เป็น 25 %w/v ตามลำดับ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าการเพิ่มความเข้มข้นของ PEG 6000 ส่งผลให้ความเป็นไฮโดร- 
โฟบิกสูง เอนไซม์จึงเคลื่อนไปวัฎภาคบนมากขึ้น ส่วนโปรตีนอื่นที่มีลักษณะไฮโดรฟิลิกจะเคลื่อนไปวัฎภาคล่าง ทำให้ค่า PF 
สูงขึ้น แต่เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ PEG 6000 มากกว่า 25 %w/v ทำให้ค่า KE และค่า PF มีแนวโน้มลดลง ปรากฏการณ์
ดังกล่าวอาจเกิดจากความเข้มข้นที่สูงขึ้นส่งผลต่อความหนืดของวัฏภาคบนและแรงตึงผิวระหว่างวัฏภาคมากขึ้น (Hatti-Kaul, 
2001) ทำให้เอนไซม์ไลเปสเคลื่อนไปยังวัฏภาคบนได้ยาก ค่า KE จึงลดลง เอนไซม์และโปรตีนอื่นจึงกระจายตัวอยู่ในวัฏภาค
ล่างมากขึ้น ความบริสุทธ์ิของไลเปสที่ได้จึงลดลงไปด้วย ผลการศึกษานี้คล้ายคลึงกับการแยกเอนไซม์ไลเปสจากตับอ่อนหมูใน
ระบบสองวัฏภาคที่ประกอบด้วย PEG และเกลือฟอสเฟต (Bassani et al., 2007)  
 
ผลของค่าพีเอชของระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคต่อการสกัดไลเปส 

การเปลี่ยนแปลงค่าพีเอชของระบบเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการสกัดและทำเอนไซม์ให้บริสุทธ์ิ เนื่องจากเอนไซม์คือ
โปรตีนที่เกิดจากกรดอะมิโนมาเชื่อมต่อกัน ดังนั้นพื้นผิวของเอนไซม์จึงมีทั้งส่วนท่ีมีขั้ว ประจุบวกและประจุลบ และบางส่วนที่
เป็นไฮโดรโฟบิก ลักษณะสมบัติพื้นผิวของเอนไซม์จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการแยกชั้นของเอนไซม์ในระบบสารละลาย
น้ำสองวัฏภาค เช่นในงานวิจ ัยที ่ศ ึกษาการใช้ระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคแยกกรดอะมิโน 4 ชนิดคือ ซีสเทอีน  
ฟีนิลอะลานีน เมธไทโอนีน และไลซีน พบว่าไลซีนซึ่งแสดงประจุบวกในช่วงพีเอช 6.5-8.0 เคลื่อนไปยังวัฎภาคล่าง ในขณะที่
กรดอะมิโนที่เหลืออีก 3 ชนิดแสดงประจุลบเคลื่อนไปยังวัฏภาคบน (Shang et al., 2004) และโดยทั่วไปประจุของเอนไซม์ 
จะมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนค่าพีเอช เมื่อค่าพีเอชเท่ากับค่าพีไอ (Isoelectric Point, pI) ผลรวม
ประจุสุทธิของเอนไซม์จะเป็นศูนย์ ส่วนที่ค่าพีเอชมากกว่าค่าพีไอจะส่งผลให้พื้นผิวของเอนไซม์แสดงประจุลบมากขึ้นและ
เคลื่อนไปยังวัฏภาคบนส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ ์การการแยกของเอนไซม์เพิ ่มขึ ้น (Iqbal et al., 2016)  ในทางตรงข้ามที่ 
ค่าพีเอชน้อยกว่าค่าพีไอพ้ืนผิวของเอนไซม์จะแสดงประจุบวกมากขึ้น ดังนั้นการเคลื่อนของเอนไซม์ไปยังวัฏภาคบนหรือล่างจึง
ขึ้นกับประจุสุทธิของโปรตีนนั้น  
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ตารางที่ 2 ค่าพีเอชของระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคต่อการสกัดไลเปส 
pH KE Kp Vr %Yield PF (folds) 
4 3.97 0.38 0.15 37.87 3.22 
5 7.76 0.36 0.17 56.50 3.43 
6 8.18 0.28 0.16 56.46 4.10 
7 6.38 0.27 0.17 52.53 4.10 
8 10.44 0.27 0.17 63.64 4.68 

 
การศึกษาพีเอชที่มีต่อการสกัดไลเปสในงานวิจัยนี้เลือกระบบที่ประกอบด้วย 25 %w/v PEG 6000 และ 12 %w/v 

KH2PO4 ค่าพีเอชที่ใช้ในการทดลองอยู่ในช่วง 4-8 จากผลการศึกษา (ตารางที่ 2) พบว่าค่าสัดส่วนปริมาตรของวัฏภาค (Vr) 
เปลี ่ยนแปลงเล็กน้อยเมื ่อค่าพีเอชของระบบเปลี ่ยน  และการเพิ ่มพีเอชยังส่งผลให้ค่า KE เพิ ่มจาก 3.97 เป็น 10.44  
ค่า %Yield เพิ่มจาก 37.87 เป็น 63.64 และค่า PF เพิ่มจาก 3.22 เป็น 4.68 เท่า อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้ยังขาดการศึกษา
ค่าพีไอของไลเปสที่สกัดได้ การอภิปรายผลที่เกิดขึ้นจึงอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลอ้างอิงจากงานวิจัยอื่นที่รายงานค่าพีไอของไล
เปสโดยมากอยู่ในช่วง 3-4 (Gustafsson et al., 2011) ดังนั้นค่า KE ที่เพิ่มขึ้นเมื่อค่าพีเอชสูงขึ้นจึงน่าจะเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงประจุของเอนไซม์เมื่อระบบมีค่าพีเอชสูงกว่าค่าพีไอ จึงส่งผลให้เอนไซม์เคลื่อนไปยังวัฏภาคบนได้มากขึ้น  
 
สรุปผลการวิจัย 

ในการสกัดเอนไซม์ไลเปสจากถั่วเหลืองด้วยระบบสารละลายน้ำสองวัฏภาคซึ่งประกอบด้วยเกลือและ PEG 6000 ที่
อุณหภูมิห้อง พบว่าชนิดของเกลือในระบบ ความเข้มข้นของเกลือ ความเข้มข้นของPEG 6000 และค่าพีเอชของระบบ ส่งผล
ต่อไลเปสและโปรตีนชนิดอื่นในการเคลื่อนไปยังวัฏภาคบนหรือวัฏภาคล่าง โดยส่วนมากไลเปสจะเคลื่อนไปยังวัฏภาคบน  
ค่าความบริสุทธิ์ของไลเปสที่ดีที่สุดจากการศึกษานี้คือ 4.68 เท่า ซึ่งผลดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่าการใช้ระบบสารละลายน้ำ
สองวัฏภาคเป็นเทคนิคที่เหมาะสมต่อการทำเอนไซม์ให้บริสุทธ์ิในขั้นต้น อย่างไรก็ตามสามารถนำเทคนิคอื่นมาใช้เพิ่มเติมหาก
ต้องการความบริสุทธ์ิที่เพ่ิมขึ้น สำหรับข้อควรระวังในการศึกษาเพิ่มเติมจากนี้คือควรเลอืกใช้วิธีวิเคราะห์ค่ากิจกรรมการทำงาน
ของไลเปสที่เหมาะสมจะทำให้ผลการศึกษามีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้นำเสนอการพัฒนาระบบวัดคุณภาพอากาศด้วยเซนเซอร์ราคาประหยัดและเทคโนโลยีเอ็นบีไอโอที ระบบ
ประกอบด้วยสถานีวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 6 สถานี แต่ละสถานีมีเซนเซอร์ราคาประหยัด จำนวน 1 ตัว ทำหน้าที่วัด
คุณภาพอากาศ ได้แก่ ค่า PM1.0, PM2.5 และ PM10 พร้อมด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งทำงานร่วมกับบอร์ด NB-IoT 
ทำหน้าที่รับข้อมูลจากเซนเซอร์และส่งต่อข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์ของ AIS Magellan ระบบสามารถเก็บข้อมูลใน
ฐานข้อมูลและแสดงผลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ผลการทดลองเบื้องต้น พบว่าค่า PM2.5 เฉลี่ยของ 6 สถานี แบบ Offset – 5 
เทียบกับค่าที่วัดได้จากสถานีตรวจวัดมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ มีค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย
น้อยที่สุด เท่ากับ 11.38 และค่าสัมประสิทธ์ิการตัดสนิใจ (R-Square) เท่ากับ 0.8055 ระบบท่ีนำเสนอสามารถประยุกตใ์ช้งาน
ในการบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลและดูแนวโน้มคุณภาพอากาศได้ 

 
คำสำคัญ : คุณภาพอากาศ  ฝุ่นละอองที่มขีนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  เอ็นบีไอโอที  เว็บแอปพลิเคชนั  วิเคราะห์ข้อมูล   

 
A Development of Air Quality Measurement System  
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Abstract 

  This paper presents a development of air quality measurement system using low- cost sensor and  
NB-IoT technology.  The system consists of six measurement stations with one low-cost sensor for each 
station.  Sensors were used to measure air quality, namely, PM1.0 PM2. 5 and PM10.  The microcontroller 
cooperating with an NB- IoT board received data from sensors and forwarded those data to AIS Magellan 
Cloud Platform. The system can perform the data collection and data presentation in the format of a web 
application.  The preliminary result showed that average PM2. 5 of six stations with Offset –  5, comparing 
with an exact value measured from the standard measurement station of the Pollution Control Department, 
led to the least root mean square error (RMSE) of 11.38 and the coefficient of determination (R-Square) of 
0.8055. The proposed system can be used for data collection, data analysis and air quality trend monitoring. 

 

Keywords : Air Quality, PM2.5, NB-IoT, Web Application, Data Analytic 
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บทนำ 
ในปัจจุบันมีมลพิษและฝุ่นละอองในอากาศกระจายอยู่มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง PM2.5 ซึ่งถือได้ว่าเป็นฝุ่นละออง

ขนาดเล็กท่ีมีอันตรายของการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก มลพิษและฝุ่นละอองเหล่านี้ กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ (Kattariya and Supaporn et al, 2015) รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นสถานศึกษาที่ผู้คนอยู่เป็น
จำนวนมาก แต่ยังไม่มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่สามารถใช้งานอ้างอิงได้ เนื่องจากเครื่องและเซนเซอร์ตรวจวัดคณุภาพ
อากาศที่มีประสิทธิภาพในการประเมนิคุณภาพอากาศไดอ้ย่างถูกต้องแม่นยำนั้น มีราคาที่สูงมาก (Sarun and Aekarong et al, 2018) 

การประเมินคุณภาพอากาศมีบทบาทมากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันนี้มีปัญหาเรื่องมลพิษทางอากาศเป็นปัญหาหลกัท่ี
สำคัญโดยเฉพาะปัญหาของฝุ่นละอองในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่งหรืออยู่ในเขตอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก
ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 1.0 ไมครอน (PM1.0) ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) และ ฝุ่นละอองที่มีขนาด
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นต้น (Nitin and John et al, 2017) มีแหล่งกำเนิดที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองที่มีผลต่อสุขภาพ
อนามัยหลายแบบและมีขนาดภาพร่างแตกต่างกันทั้งนี ้อาจจะเกิดขึ ้นอยู่กับสารประกอบทางเคมีและภาพลักษณะการ
เกิดปฏิกิริยา บางส่วนถูกปล่อยออกมาโดยตรงจากแหล่งกำเนิดและถูกปล่อยออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ เช่น ละอองที่มีขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของพาหนะต่าง ๆ และการเผาวัสดุต่าง ๆ สาเหตุ
ของ PM2.5 ในประเทศไทยมจากการเผาในที่โล่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM2.5 มากที่สุด ตามด้วยอุตสาหกรรมการผลิตและ
การขนส่ง และ ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 - 10 ไมครอน มีแหล่งกำเนิดจาก
การจราจรบนท้องถนนที่ไม่ได้ลาดยางตามการขนส่ง วัสดุฝุ่นจากงานกิจกรรม บด ย่อยหิน เป็นต้น (Timothy and Jennifer, 2018) 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นอย่างมากอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อ
สุขภาพอนามัยของคนในพื้นที่ รวมทั้งบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เริ่มมีการปัญหาในเรื่องคุณภาพอากาศจากสาเหตุ
ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีจุดตรวจคุณภาพอากาศเพื่อทราบข้อมูลและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของคนในพ้ืนท่ีทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอดติดเชื้อ โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เป็นต้น 

คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่มีราคาประหยัดและมีประสิทธิภาพ
ใกล้เคียงกับเครื่องวัดคุณภาพอากาศมาตรฐานซึง่มีราคาสงูมาก โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลที่ได้ทำการตรวจวัดค่า PM 
2.5 จาก 6 สถานีท่ีได้กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยและนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากเซนเซอร์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ  

  
วิธีการวิจัย 

ระบบวัดคุณภาพอากาศที่นำเสนอ ประกอบด้วย เซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นราคาประหยัดแบบเลเซอร์ (PMS3003)  
ซึ่งสามารถตรวจวัดค่าฝุ่น PM1.0, PM 2.5 และ PM10 โดยอาศัยหลักการกระเจิงของแสง (Light Scattering) ในการวัด
ปริมาณของฝุ่นขนาดต่าง ๆ เซนเซอร์ทั้งหมดติดตั้งไว้ที่สถานีวัด จำนวน 6 สถานี ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แสดงดัง
ภาพที่ 1 

       
ภาพที่ 1 สถานีวัดคุณภาพอากาศด้วยเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นราคาประหยัด จำนวน 6 สถาน ีภายในมหาวิทยาลัย 
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แนวคิดในการออกแบบระบบวัดคุณภาพอากาศด้วยเซนเซอร์ราคาประหยัดและเทคโนโลยีเอ็นบีไอโอที ทำการติดตั้ง
เซนเซอร์ตรวจวัดฝุ่นเพื่อเก็บข้อมูลคุณภาพอากาศ ได้แก่ ค่า PM1.0 PM2.5 และ PM10 ซึ่งเซนเซอร์จะถูกติดตั้งบนบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ UNO และทำงานร่วมกับบอร์ด NB-IoT เพื่อส่งข้อมูลจากเซนเซอร์ผ่านการสื่อสารไร้สาย ทั้งนี้ระบบ
สามารถจ่ายพลังงานได้ในตัว โดยอาศัยพลังงานจากโซลาเซลล์และสามารถนำไปติดตั้งในระยะไกลที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าได้ 
จากนั้นข้อมูลที่วัดได้จากเซนเซอร์ถูกส่งขึ้นแพลตฟอร์มคลาวด์ของ AIS Magellan ด้วยเทคโนโลยีเอ็นบีไอโอที และข้อมูล 
ถูกดึงมาเก็บที่ฐานข้อมูลภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเพื ่อดูข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน  
ดังภาพที่ 2  

 
 

ภาพที่ 2 บล็อกไดอะแกรมระบบวัดคุณภาพอากาศด้วยเซนเซอร์ราคาประหยัดและเทคโนโลยีเอ็นบีไอโอที 
 

 เว็บแอปพลิเคชัน สามารถเข้าถึงได้ที ่ http://www.aqi.ubu.ac.th แสดงข้อมูล PM2.5 เฉลี ่ย ข้อมูล PM2.5  

ของแต่ละสถานีวัด ในหน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ( 3/ mg ) ตำแหน่งของแต่ละสถานีวัดบนแผนที่ โดยแสดงในภาพ 
ของแถบสี เพื่อผู้ใช้งานสามารถประเมินคุณภาพอากาศในเบื้องต้นได้ และข้อมูล PM2.5 ย้อนหลัง 7 วัน ซึ่งจะแสดงแนวโน้ม
ของ PM2.5 และสามารถกำหนดช่วงที่ต้องการเรียกดูได้ ดังภาพที่ 3 

 

ภาพที่ 3 เว็บแอปพลิเคชันของระบบวัดคุณภาพอากาศ 
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การแสดงตำแหน่งการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับฝุ่นของทั้ง 6 สถานี กระจายกันอยู่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ได้แก่ หอพัก
นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข บริเวณร้านยาหน้ามหาวิทยาลัย 
และลานสุขภาพหนองอีเจม โดยระบบจะเก็บข้อมูลและแสดงผลข้อมูลทุก ๆ หนึ่งชั่วโมง โดยเลือกจุดที่มีการสัญจรของคนใน
พื้นที่เพ่ือเป็นการกระจายสถานีวัดให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพในการวัด 
 
ผลการวิจัย 

 การทดลองทำการเก็บข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 6 สถาน ีที่ติดตั้งอยูภ่ายในมหาวิทยาลัยและข้อมูล
จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัด
อุบลราชธานี และเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ตั้งอยู่ที่สถานีอนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเซนเซอร์จากเครื่อง
ตรวจวัด Dustboy พัฒนาโดยทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะเก็บข้อมูลทุกหนึ่งชั่วโมง และข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์
เป็นข้อมูล PM2.5 ของวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 23:00 น. เป็น
เวลา 7 วัน แต่ขอแสดงเพียงข้อมูลวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ข้อมูล PM2.5 ของ 8 สถานีท่ีมีการตรวจวัด 

วัน เวลา 
PM2.5 ( 3/ mg ) 

สถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3 สถานีที่ 4 สถานีที่ 5 สถานีที่ 6 เฉลี่ย อนามัย 10 OTOP 

12.05.63 

00.00 61 56 53 57 60 59 57.67 45 32 
01.00 63 60 55 57 56 62 58.83 45 33 
02.00 52 52 55 54 59 65 56.17 44 34 
03.00 70 59 54 55 59 72 61.50 45 36 
04.00 66 58 59 52 63 69 61.17 45 38 
05.00 58 56 56 63 66 64 60.50 44 43 
06.00 58 56 52 60 64 68 59.67 46 44 
07.00 78 74 69 71 73 80 74.17 50 39 
08.00 69 59 61 57 63 61 61.67 47 39 
09.00 44 44 43 41 44 48 44.00 37 38 
10.00 31 37 28 34 33 34 32.83 30 33 
11.00 19 18 23 16 22 16 19.00 21 19 
12.00 20 16 16 16 16 19 17.17 17 19 
13.00 12 10 11 12 12 12 11.50 14 21 
14.00 16 16 21 10 14 14 15.17 14 19 
15.00 13 10 9 10 10 13 10.83 12 22 
16.00 13 9 11 9 10 14 11.00 16 22 
17.00 16 15 17 13 14 15 15.00 18 23 
18.00 19 17 21 16 22 18 18.83 34 30 
19.00 31 24 26 25 30 30 27.67 41 42 
20.00 39 56 43 61 31 33 43.83 52 49 
21.00 53 50 55 47 31 33 44.83 49 55 
22.00 61 47 53 50 42 40 48.83 46 54 
23.00 62 59 52 54 56 52 55.83 44 47 
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กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ PM2.5 ระหว่าง 6 สถานี ภายในมหาวิทยาลัยกับข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดมาตรฐาน 
จะเห็นได้ว่าตลอด 7 วันกราฟมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน แต่ 6 สถานีที่ได้ข้อมูลจากเซนเซอร์ราคาประหยัดมีค่า PM2.5 
มากกว่าสถานีตรวจวัดมาตรฐานในแต่ละเวลา แสดงดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 กราฟเปรียบเทียบ PM2.5 ของสถานีท่ีมีการตรวจวดัทั้ง 8 สถาน ี

 

กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ PM2.5 แบบเฉลี่ยของ 6 สถานีในกับข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดท่ีได้มาตรฐานจะเห็นได้ว่า
ตลอด 7 วันกราฟมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น แสดงดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 5 กราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยข้อมูล PM2.5 ของ 6 สถานเีทียบกับสถานีตรวจวัดมาตรฐาน 

 

จากกราฟเปรียบเทียบ ดังภาพที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยข้อมูล PM2.5 ของ 6 สถานี มีแนวโน้มสูงกว่าค่าที่วัดได้จากสถานี
ตรวจวัดมาตรฐาน จึงได้ทำการ Offset ค่า PM2.5 ของทั้ง 6 สถานีลง 5 หน่วย ในที่นี้จะใช้ชื่อเรียกว่า Offset - 5 และหา
ค่าเฉลี่ยทั้ง 6 สถานีน้ันและทำการเปรียบเทียบกับสถานีตรวจวัดมาตรฐาน 



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย 

178 

กราฟดังภาพที่ 6 แสดงผลเปรียบเทียบ PM2.5 หลังจาก Offset ค่า PM2.5 ลง 5 หน่วย ทั้ง 6 สถานีที่มีการติดตั้ง
ในมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่าข้อมูลของ 6 สถานีมีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกับข้อมูลจากสถานีตรวจวัดมาตรฐาน หากทำการเฉลี่ย
ข้อมูลทั้ง 6 สถานี คาดว่าน่าจะได้ค่าข้อมูลทีม่ีความใกล้เคียงกับสถานีตรวจวัดมาตรฐานมากขึ้น 

 
ภาพที่ 6 กราฟเปรียบเทียบ PM2.5 แบบ Offset - 5 ของ 6 สถานเีทียบกับสถานีวัดมาตรฐาน 

กราฟดังภาพที่ 7 แสดงผลเปรียบเทียบ PM2.5 แบบเฉลี่ยหลังจาก Offset ค่า PM2.5 ลง 5 หน่วย พบว่า ข้อมูลมี
แนวโน้มที่ใกล้เคียงกับสถานีตรวจวัดที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเซนเซอร์จากกรม
ควบคุมมลพิษที่มีราคาสูงและความแม่นยำสูง 

 
ภาพที่ 7 กราฟเปรียบเทียบ PM2.5 แบบเฉลี่ย Offset-5 ของ 6 สถานีเทียบกับสถานีวัดมาตรฐาน 
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การคํานวณหาค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย สามารถหาได้จากสมการที่ (1) 
 

 ( ) =
−=

n

i
actualprediction

n
RMSE

1

21
     (1) 

 

โดยที ่ RMSE  คือ  ค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error) 
          n   คือ  จำนวนครั้งท่ีทำการทดลองในแต่ละจดุ 

prediction  คือ  ผลการทำนาย 
actual   คือ  ค่าจริง  

  

 ค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยจากการทดลอง โดยนำค่าเฉลี่ย PM2.5 ของ 6 สถานี และ 
ค่าเฉลี่ย PM2.5 ของ 6 สถานี Offset ลง 5 หน่วย มาเปรียบเทียบค่า PM2.5 ที่วัดได้ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP 
จังหวัดอุบลราชธานี และที่สถานีอนามัยที่ 10 จังหวัดอุบลราชธาน ีแสดงดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ตารางค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลีย่จากการทดลอง 

ค่าความ 
คลาดเคลื่อน 

ค่าเฉลี่ย 6 สถานี  

เทียบกับ OTOP 

ค่าเฉลี่ย 6 สถานี  

เทียบกับอนามัย 10 

ค่าเฉลี่ย 6 สถานี Offset-5  

เทียบกับ OTOP 

ค่าเฉลี่ย 6 สถานี Offset-5  

เทียบกับ อนามัย 10 

RMSE 11.49 17.09 11.38 * 14.50 

* ค่า Root Mean Square Error (RMSE) น้อยที่สุด 
 

ตารางที่ 2 พบว่า ค่ารากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย 6 สถาน ีแบบ Offset -5 เทียบกับ 
ค่า PM2.5 ที่วัดได้ที่ศูนย์ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี มีค่า RMSE น้อยที่สุด คือ 11.38 นอกจากน้ี กราฟดังภาพที่ 8 แสดงค่า
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-Square) ของ PM2.5 แบบเฉลี่ย Offset-5 ของ 6 สถานีกับสถานีวัดมาตรฐานที่ศูนย์ OTOP 
จังหวัดอุบลราชธานี  

 
ภาพที่ 8 ค่าสัมประสิทธ์ิการตดัสนิใจของ PM2.5 แบบเฉลี่ย Offset-5 ของ 6 สถานีกับสถานีวัดมาตรฐานที่ศูนย์ OTOP  
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ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เป็นการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยค่า R-Square เป็นค่าที่ใช้
พิสูจน์ว่า โมเดลหรือการเปรียบเทียบค่าที่ได้นั้นเหมาะสมหรือไม่ โดยค่า R-Square จากการทดลอง มีค่าเท่ากับ 0.8055 โดย
มีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นตามสมการ y= 0.7452x + 13.93 พบว่า ค่า PM2.5 แบบเฉลี่ย Offset-5 ของ 6 สถานี มีแนวโน้ม
ใกล้เคียงกับค่า PM2.5 ซึ่งวัดได้ที่สถานีวัดมาตรฐานท่ีศูนย์ OTOP จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 บทความนี้นำเสนอการพัฒนาระบบวัดคุณภาพอากาศด้วยเซนเซอร์ราคาประหยัดและเทคโนโลยีเอ็นบีไอโอที โดย

ทำการเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ราคาประหยัดในระบบที่นำเสนอและทำการประมวลผลเปรียบเทียบกับเซนเซอร์มาตรฐานของ
กรมควบคุมมลพิษ ผลการทดลองเบื้องต้น พบว่าแนวโน้มของข้อมูลจากเซนเซอร์จากกรมควบคุมมลพิษ (OTOP), เซนเซอร์ 
Dustboy (อนามัย 10) และเซนเซอร์ราคาประหยัดในระบบที่นำเสนอจาก 6 สถานีภายในมหาวิทยาลัย มีแนวโน้มไปใน
ทิศทางเดียวกัน หากพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ค่า PM2.5 ที่วัดได้ มีความแตกต่างกันพอสมควรจึงทำการ Offset ข้อมูล
ของ 6 สถานีลงมา 5 หน่วย พบว่าค่าความคลาดเคลื่อน (RMSE) มีค่าลดลงทั้ง 4 กรณี แต่กรณีที่ค่า RMSE น้อยที่สุด คือ  
กรณี 6 สถานีเฉลี่ยแบบ Offset -5 เทียบกับ OTOP มีค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) เท่ากับ 
11.38 และ ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R-Square) มีค่าค่อนข้างสูง เท่ากับ 0.8055 จึงสามารถสรุปได้ว่า ค่า PM2.5 เฉลี่ย
ของ 6 สถานี แบบ Offset - 5 ให้ค่าใกล้เคียงกับเซนเซอร์มาตรฐานมากที่สุด บทความนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์เบื้องต้นและ
แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ในการใช้งานได้จริงเพื่อดูแนวโน้มคุณภาพอากาศและค่า PM2.5 ทั้งนี ้ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลใน
เชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อให้ค่าความแม่นยำสูงขึ้น และอาจประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หรือ การเรียนรู้
ของเครื่อง (Machine Learning) มาช่วยในการวิเคราะห์และพยากรณ์ค่าคุณภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาลในพื้นที่คลองแสนแสบ และ เสนอแนว
ทางการจัดการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยลงสู่คลองแสนแสบ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลบริเวณคลองแสนแสบของกองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ ผลการศึกษาพบว่า 
ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งมากที่สุด คือ ค่าบีโอดี คิดเป็นร้อยละ 17.5 รองลงมาคือ ค่าทีเคเอ็น  
คิดเป็นร้อยละ 12.3 และค่าสารแขวนลอย คิดเป็นร้อยละ 8.8 เมื่อวิเคราะห์ถึงท่ีตั้งของโรงพยาบาลที่มีดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งเกิน
มาตรฐานน้ำท้ิงมากที่สุดคือ โรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตหลักสี่และเขตวัฒนา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบบำบัดนำ้
เสียของโรงพยาบาลยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำทิ้งจากโรงพยาบาล ทำให้น้ำเสียจาก
โรงพยาบาลมีความสกปรกสูง โดยเกิดจากกิจกรรมการดำรงชีวิตและผู้ป่วยท่ีมีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค สำหรับค่าภาระอินทรีย์ 
พบว่าปริมาณน้ำเสียรวม 44,965.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และก่อนการบังคับใช้กฎหมายมีปริมาณภาระอินทรีย์เท่ากับ 
1,302.151 กิโลกรัมต่อวัน เมื่อมีการติดตามตรวจสอบหลังการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า ค่าภาระอินทรีย์ลดลงเหลือเพียง 
679.6 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 47.81 ผลจากการค้นพบนี้จึงได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐาน คือ 
โรงพยาบาลต้องมีผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมและติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง
สม่ำเสมอและผู้บริหารโรงพยาบาลต้องควบคุมการดำเนินการอย่างเคร่งครัด ส่วนโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพของระบบบำบัด
น้ำเสียอยู่ในระดับต่ำมาก ควรศึกษาองค์ประกอบและระบบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ทั้งหมดอย่างละเอียด  
 
คำสำคัญ : น้ำท้ิงจากโรงพยาบาล  การประเมิน  ระบบบำบัดน้ำเสีย  คลองแสนแสบ 
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Abstract  
The objective of this research was to assess the effluent quality indicator of hospitals and propose 

appropriate solutions for the quality control of wastewater discharged into the Saen Saep Canal. Collected 
and analyzed the wastewater quality indicator data from hospitals in Khlong Saen Saep area of the Pollution 
Inspection Division, Pollution Control Department. The results showed that the effluent quality indicator 
that exceeded the effluent standard was the highest BOD value, equivalent to 17.5%, followed by TKN 
value, 12.3%, and suspended solids accounted for 8.8%. When analyzing the location of the hospital with 
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the highest effluent quality indicator that exceeded the effluent standard, it was hospitals located in Laksi 
and Watthana districts. This shows that the efficiency of the hospital's wastewater treatment system is not 
effective enough to remove contaminants in hospital effluents causing the wastewater from the hospital 
to be highly dirty. It is caused by living activities and patients with pathogenic microorganisms. For organic 
loading, it was found that the total wastewater volume was 44,965.2 cubic meters per day. And before law 
enforcement, the amount of organic loading was 1,302.151 kg per day. When monitoring after law 
enforcement, it was found that the organic loading was reduced to just 679.6 kg per day, accounted for 
47.81 percent. As a result of these findings, a solution to the problem of excess wastewater is proposed. 
The hospital must have a wastewater treatment administrator to control and monitor the efficiency of the 
wastewater treatment system on a regular basis, and the hospital administrators must control it, strict 
operation as for hospitals, the efficiency of the wastewater treatment system is very low. The composition 
and operation of all new wastewater treatment systems should be carefully studied. 

 
Keywords :  Wastewater from Hospital, Assessment, Wastewater Treatment, Saen Saep Canal 
 
บทนำ 
 คลองแสนแสบมีความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของคนในกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่อดีต และปัจจุบันยังคงเป็นเส้นทาง
คมนาคมทางน้ำที่มีศักยภาพสูงในการเดินทาง และยังทำหน้าที่ระบายน้ำที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงที่ผ่านมาคลองแสนแสบมีปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำที่เสือ่มโทรมลงมาก เนื่องจากถูกใช้เป็นที่รับน้ำจากท่อระบายน้ำ และ
คลองสาขาในกรุงเทพมหานครอีกมากกว่า 100 คลอง ที่รองรับน้ำทิ้งจากย่านชุมชน เขตพาณิชยกรรม เขตอุตสาหกรรม และ
กิจกรรมอื่น ๆ ทั้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียและยังไม่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย จึงทำให้ปัจจุบันคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบเสื่อม
โทรม และมีค่าความสกปรกสูง (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) 
 ตามมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบกับแผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบ
สะอาดภายใน 2 ปี โดยให้กระทรวงคมนาคม บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  
กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อให้คลองแสนแสบสะอาดภายใน 2 ปี โดยพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลอง 
แสนแสบ และบริเวณโดยรอบให้เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สะอาดปลอดภัยและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งการดำเนินการ
ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองแสนแสบให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (กรมควบคุมมลพิษ, 2560) ปัญหาน้ำเสียเป็นสิ่งที่ต้องมีการตระหนักและ 
ทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียจากแหล่งต่าง  ๆ ได้แก่ ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และการเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะน้ำเสียที่เกิดจากโรงพยาบาลที่มีการปนเปื้อนของสารเคมีจากยา และเชื้อโรคต่าง ๆ  จากการรักษาและให้บริการผู้ป่วย 
ซึ่งน้ำเสียจะมีลักษณะที่แตกต่างกันท้ังทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ในการบำบัดน้ำเสียจำเป็นต้องเลือกลักษณะการ
บำบัดที่เหมาะสมเพื่อใหเ้กิดการบำบัดที่มีประสิทธิภาพ (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2552) 
 โรงพยาบาลเป็นกิจกรรมหนึ่งในชุมชนที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียโดยโรงพยาบาลเป็นสถานที่บริการรักษาผู้เจ็บป่วย 
ซึ่งของเสียที่เกิดจากการให้บริการรักษาผู้เจ็บป่วยอาจมีเชื้อโรคปะปนได้ รวมทั้งน้ำเสียที่เกิดจากการล้างทำความสะอาด
ร่างกาย และอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ก็อาจมีเชื้อโรคและสิ่งสกปรกปนเปื้อน และอาจแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมภ ายนอก
โรงพยาบาลได้ น้ำเสียจากโรงพยาบาลมีปริมาณ 800 ลิตรต่อวันต่อเตียง (สมาคมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2536) น้ำเสียจาก
โรงพยาบาลจะถูกระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งก่อนระบายน้ำเสียโรงพยาบาลจะบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำ
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สาธารณะ ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดอาจจะไม่สามารถบำบัดสิ่งสกปรกออกหมดได้ จึงทำให้น้ำเสียบางดัชนีมีค่าเกินมาตรฐาน
ที่กฎหมายกำหนด ดังน้ันน้ำท้ิงจากโรงพยาบาลอาจมีมลสารปนเปื้อนและระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับขนาด
ของโรงพยาบาล เนื่องจากระบบบำบัดที่จะแตกต่างกันตามขนาดของโรงพยาบาล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
 ปริมาณความสกปรกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลที่ระบายลงสู่คลองแสนแสบได้สร้างปัญหามลภาวะใน
ปัจจุบัน หลายหน่วยงานหาวิธีแนวทางการจัดการดังกล่าว ซึ่งลักษณะและปริมาณน้ำเสียจากโรงพยาบาลในรูปแบบกิจกรรม
ต่างๆ สามารถนำไปใช้ประเมินหาปริมาณความสกปรกทั้งหมดที่ระบายสู่คลองแสนแสบ เมื ่อทราบลักษณะน้ำเสียจาก
โรงพยาบาล และปริมาณน้ำเสียจากโรงพยาบาลเฉลี่ยในแต่ละวัน ก็สามารถหาปริมาณความสกปรกต่อวันได้ 
 ด้วยเหตุผลและความสำคัญนี้ ผู้วิจัยจึงได้มุ่งศึกษาเพื่อประเมินดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งในโรงพยาบาล โดยนำค่าปริมาณ
น้ำเสียจากโรงพยาบาลที่ได้ระบายลงสู่คลองแสนแสบตามค่าบ่งชี้ของคุณภาพน้ำทิ้งที่มีค่าเกินมาตรฐานตามกำหนดของ
กฎหมาย ได้แก่ พีเอช บีโอดี สารแขวนลอย ซัลไฟด์ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ไขมันและน้ำมัน ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น และ
การประเมินค่าความสกปรกที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำมาคำนวณตามสูตรการหาค่าภาระอินทรีย์ (BOD Loading)  เพื่อประเมิน
ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาลในพื้นที่คลองแสนแสบ รวมทั้งเพื่อนำเสนอแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
ต่อการควบคุมคุณภาพน้ำท้ิงของโรงพยาบาลที่ปล่อยลงสู่คลองแสนแสบ อันจะเป็นการลดปัญหาความสกปรก กลิ่นเหม็น และ
ความเสื่อมโทรมของคลองแสนแสบให้กลับมาสู่แหล่งน้ำท่ีมีคุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนท่ีใช้ประโยชน์บริเวณรอบและใกล้เคียงตลอดจนสภาพแวดล้อมของคลองแสนแสบให้ยั่งยืนต่อไป 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั  

วิธีการวิจัย  

 การวิจัยนี้ ได้กำหนดขอบเขตพื้นท่ีภายใต้เง่ือนไขมาจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงพยาบาลที่มีการปล่อยน้ำทิ้ง
ลงสู่คลองแสนแสบ จากพื้นที่ทั้งหมด 18 เขต ของกรุงเทพมหานคร ดังภาพที่ 2 ทั้งนี้น้ำทิ้งดังกล่าวจะไม่รวมน้ำฝนและนำทิ้ง
จากงานขยะของกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลลักษณะน้ำทิ้งและปริมาณน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลของกรมควบคุม
มลพิษ นำมาจัดหมวดหมู่ตามประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535  โดยการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งในแต่ละดัชนีจะเก็บจากจุดปล่อยน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและจุดรับน้ำใน
คลองแสนแสบที่ใกล้ที่สุดกับที่ตั้งของโรงพยาบาล ทำการวิเคราะห์ถึงลักษณะน้ำเสียโดยอาศัยดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำแต่ละดัชนี 
ได้แก่ พีเอช (pH) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) สารแขวนลอย (Suspended Solid) ซัลไฟด์ (Sulfide) ของแข็ง
ละลายน้ำทั ้งหมด (Total Dissolved Solid) ไขมันและน้ำมัน (Oil and Greases) ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Kjeldahl 
Nitrogen) และนำมาคำนวณภาระอินทรีย์ โดยใช้สูตรการคำนวณของศุภชัยและคณะ (2561) 
 อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้มีหลักการสำคัญ คือ การหาลักษณะและปริมาณน้ำท้ิงจากโรงพยาบาล โดยจะทำการศึกษา
โรงพยาบาลที่เข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ คือ โรงพยาบาลประเภท ก. และ ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาดแห่งพระราชบัญญัติ

ตัวแปรต้น 

- ดัชนวีัดคณุภาพน้ำท้ิง ได้แก่ พีเอช บีโอดี            
สารแขวนลอย ซัลไฟด์ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด 
ไขมันและน้ำมัน และไนโตรเจน 
 

ตัวแปรตาม 

คุณภาพน้ำท้ิงจากโรงพยาบาลที่ปล่อยลงสู่
คลองแสนแสบตามมาตรฐานของกฎหมาย 
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ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยการรวบรวมแหล่งที่ตั้งของโรงพยาบาลที่ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่คลอง
แสนแสบ รวมถึงที่ตั้งอันเป็นพื้นฐานในการพิจารณาว่ากิจกรรมนั้น ๆ ตั้งอยู่บริเวณใด แล้ววางแผนประเมินค่าความสกปรก
ของน้ำท้ิงจากโรงพยาบาล ทั้งนี้ข้อมูลของโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใด  

ภาพที่ 2 ลักษณะพื้นท่ีศึกษาบริเวณคลองแสนแสบ 
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ประเภทของโรงพยาบาลที่ปล่อยน้ำท้ิงลงสู่คลองแสนแสบ 

ผลการวิเคราะห์โรงพยาบาลที่เข้าข่ายเป็นแหล่งปล่อยมลพิษที่ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่คลองแสนแสบ พบว่า มีจำนวน
โรงพยาบาลทั้งหมดจำนวน 57 แห่ง ใน 18 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็นโรงพยาบาล 2 ประเภท คือ 1) โรงพยาบาล
ประเภท ก และ 2) โรงพยาบาลประเภท ข ซึ่งพบว่า กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ของแต่ละเขต โดยพบมากที่สุดในเขตราชเทวี 
จำนวน 12 แห่ง เป็นอาคารประเภท ก. คิดเป็นร้อยละ 21.1 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาคือ เขตห้วยขวาง จำนวน 9 
แห่ง เป็นอาคารประเภท ก. คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และพบในเขตวัฒนาและเขตวังทองหลาง จำนวน 5 
และ 4 แห่ง เป็นอาคารประเภท ก. คิดเป็นร้อยละ 8.8 และ 7.0 ตามลำดับ ดังตารางที่ 1  
ผลการวิเคราะหล์ักษณะคุณภาพของน้ำทิ้งที่ปล่อยลงสู่คลองแสนแสบ 
 ผลการวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งทั้งหมด 7 ค่า คือ พีเอช บีโอดี สารแขวนลอย ซัลไฟด์ ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด 
ไขมันและน้ำมัน และไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น พบว่า พีเอช มีโรงพยาบาลที่มีค่าดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่
กฎหมายกำหนดจำนวน 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.7 และมีน้ำเสียส่งไปบำบัดรวมกับโรงพยาบาลในพื้นที่จำนวน 3 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 5.3 บีโอดีพบว่ามีโรงพยาบาลที่มีค่าดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนดจำนวน 44 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 77.2 และน้ำทิ้งที ่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดมีจำนวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ 
มีน้ำเสียส่งไปบำบัดรวมกับโรงพยาบาลในพื้นที่จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.3 สารแขวนลอยพบว่ามีโรงพยาบาลที่มีค่า
ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจำนวน 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86 และน้ำทิ้งที่ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดมีจำนวน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.8 และมีน้ำเสียส่งไปบำบัดรวมกับโรงพยาบาลในพื้นที่จำนวน  
3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.3 ซัลไฟด์พบว่ามีโรงพยาบาลที่มีค่าดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนดจำนวน 
52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.2และน้ำทิ้งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนดมีจำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.5 และมี
น้ำเสียส่งไปบำบัดรวมกับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีจำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของแข็งละลายน้ำทั้งหมดพบว่ามีโรงพยาบาล
ที่มีค่าดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจำนวน 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.7 และน้ำทิ้งที่ไม่เป็นไป
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ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดมีจำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7 และมีน้ำเสียส่งไปบำบัดรวมกับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีจำนวน 
3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.3 ไขมันและน้ำมันพบว่ามีโรงพยาบาลที่มีค่าดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมาย
กำหนดจำนวน 53 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93 และน้ำท้ิงที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนดมีจำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 1.8 และมีน้ำเสียส่งไปบำบัดรวมกับโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีจำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.3 ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นพบว่ามี
โรงพยาบาลที่มีค่าดัชนีคุณภาพน้ำท้ิงเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจำนวน 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.5 และน้ำท้ิงที่
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนดมีจำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 12.3 และมีน้ำเสียส่งไปบำบัดรวมกับโรงพยาบาลใน
พื้นที่จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.3 ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 1 จำนวนและประเภทของโรงพยาบาลแต่ละเขตที่ปล่อยน้ำท้ิงลงคลองแสนแสบท่ัวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ลำดับที ่ เขต 
จำนวนและประเภทของโรงพยาบาล (แห่ง)  

ประเภท ก1 ร้อยละ ประเภท ข2 ร้อยละ จำนวน (แห่ง) ร้อยละ 

1 วังทองหลาง 3 5.4 1 100.0 4 7.0 
2 ปทุมวัน 3 5.4 - - 3 5.3 
3 สวนหลวง 2 3.6 - - 2 3.5 
4 วัฒนา 5 8.9 - - 5 8.8 
5 บางกะปิ 2 3.6 - - 2 3.5 
6 ห้วยขวาง 9 16.1 - - 9 15.8 
7 ราชเทว ี 12 21.4 - - 12 21.1 
8 บึงกุ่ม 1 1.8 - - 1 1.8 
9 สะพานสูง 1 1.8 - - 1 1.8 
10 มีนบุร ี 3 5.4 - - 3 5.3 
11 คันนายาว 3 5.4 - - 3 5.3 
12 หนองจอก 1 1.8 - - 1 1.8 
13 ดุสิต 3 5.4 - - 3 5.3 
14 บางเขน 1 1.8 - - 1 1.8 
15 สายไหม 2 3.6 - - 2 3.5 
16 หลักสี ่ 3 5.4 - - 3 5.3 
17 ดินแดง 1 1.8 - - 1 1.8 
18 ลาดพร้าว 1 1.8 - - 1 1.8 
  56 100.0 1 100.0 57 100.0 

 

หมายเหตุ : 1 หมายความว่า  โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วย สถานพยาบาล
ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 30 เตียงขึ้นไป จึงทำให้บาง พารามิเตอร์
ของคุณภาพน้ำท้ิงมีความแตกต่างกันตามขนาดของแต่ละโรงพยาบาล   
      2 หมายความว่า โรงพยาบาลประเภท ข. คือ โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกช้ันของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 10 เตียง แต่
ไม่ถึง 30 เตียง  
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ตารางที่ 2 คุณภาพน้ำท้ิงของโรงพยาบาลที่ปล่อยน้ำทิ้งลงคลองแสนแสบท่ัวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง หน่วย 
จำนวนโรงพยาบาล (แห่ง) ร้อยละ 

ผ่าน1 ไม่ผา่น2 ส่งบำบัดรวม* ผ่าน1 ไม่ผา่น2 ส่งบำบัดรวม* 

พีเอช - 54 0 3 94.7 0 5.3 

บีโอด ี (mg/L) 44 10 3 77.2 17.5 5.3 

สารแขวนลอย (mg/L) 49 5 3 86 8.8 5.3 

ซัลไฟด ์ (mg/L) 52 2 3 91.2 3.5 5.3 

ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (mg/L) 50 4 3 87.7 7 5.3 

ไขมันและน้ำมัน (mg/L) 53 1 3 93 1.8 5.3 

ไนโตรเจนในรูปทเีคเอ็น (mg/L) 47 7 3 82.5 12.3 5.3 

หมายเหตุ :  1 หมายความว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
 2 หมายความว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
 * หมายความว่า น้ำเสียส่งไปบำบัดรวมกับโรงพยาบาลในพื้นที ่
 
ผลการวิเคราะหค์่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยลงสู่คลองแสนแสบ 

 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาลในแต่ละเขตที่ปล่อยลงสู่คลองแสนแสบ ตามมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด โดยศึกษาจากดัชนีคุณภาพน้ำ พบว่า ค่าพีเอชมีค่าระหว่าง 
6.30 - 7.70 เขตที่มีค่าพีเอชสูงสุด คือ เขตดินแดงมีค่าพีเอชเฉลี่ยเท่ากับ 7.70 รองลงมาคือ เขตวังทองหลางมีค่าพีเอชเฉลี่ย
เท่ากับ 7.53  และเขตที่มีค่าพีเอชต่ำสุด คือ เขตสะพานสูงมีค่าพีเอชเฉลี่ยเท่ากับ 6.30 การศึกษาค่าบีโอดีพบว่ามีค่าระหว่าง 
1.30 - 58.23 มิลลิกรัมต่อลิตร เขตที่มีค่าบีโอดีสูงสุด คือ เขตหลักสี่มีค่าบีโอดีเฉลี่ยเท่ากับ 58.23 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมา
คือ เขตปทุมวันมีค่าบีโอดีเฉลี่ยเท่ากับ 41.33 มิลลิกรัมต่อลิตร และเขตที่มีค่าบีโอดีต่ำสุด คือ เขตดินแดงมีค่าบีโอดีเฉลี่ย
เท่ากับ 1.30 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสารแขวนลอยพบว่ามีค่าต่ำกว่า 5 - 378.00 มิลลิกรัมต่อลิตร เขตที่มีสารแขวนลอยสูงสุด คือ 
เขตหลักสี่มีค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 378.00 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาคือ เขตราชเทวีมีค่าสารแขวนลอยต่ำกว่า 5-324 
มิลลิกรัมต่อลิตร และเขตที่มีค่าสารแขวนลอยต่ำสุด คือ เขตสะพายสูงมีค่าสารแขวนลอยต่ำกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าซัลไฟด์
พบว่ามีค่าต่ำกว่า 0.13 - 10.72 มิลลิกรัมต่อลิตร เขตที่มีซัลไฟด์สูงสุด คือ เขตวัฒนามีค่าซัลไฟด์ต่ำกว่า 1 - 10.72 มิลลิกรัม
ต่อลิตร รองลงมาคือ เขตหลักสี่มีค่าซัลไฟด์ต่ำกว่า 1 - 4.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และเขตที่มีค่าซัลไฟด์ท่ีน้อยที่สุด คือ เขตดินแดงมี
ค่าซัลไฟด์ต่ำกว่า 0.13 มิลลิกรัมต่อลิตร การศึกษาค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดพบว่ามีค่าระหว่าง 3 - 1,076.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เขตที่มีของแข็งละลายน้ำทั้งหมดสูงสุด คือ เขตบึงกุ่มมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,076.00 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาคือ เขตดินแดงมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 455.00 มิลลิกรัมต่อลิตร และเขตที่มีค่าต่ำสุด คือ เขตสายไหมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไขมันและ
น้ำมันพบว่ามีค่าต่ำกว่า 1 - 44 มิลลิกรัมต่อลิตร เขตที่มีค่าสูงสุด คือ เขตหลักสี่มีค่าต่ำกว่า 5 - 44 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมา
คือ เขตสวนหลวง เขตวัฒนา เขตบางกะปิ และเขตห้วยขวาง มีค่าต่ำกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร และเขตที่มีค่าไขมันและน้ำมัน
ต่ำสุด คือ เขตสะพานสูง เขตบางเขน และเขตดินแดง มีค่าต่ำกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไนโตรเจนพบว่ามีค่าต่ำกว่า 1.5 - 
71.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เขตที่มีค่าสูงสุด คือ เขตราชเทวีมีค่าต่ำกว่า 1.5 - 71.5 มิลลิกรัมต่อลิตร รองลงมาคือ เขตหลักสี่มี
ค่าเฉลี่ย 54.33 มิลลิกรัมต่อลิตร และเขตที่มีค่าต่ำสุด คือ เขตสะพานสูง เขตบางเขน และเขตดินแดง มีค่าต่ำกว่า 1.5 
มิลลิกรัมต่อลิตร ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพนำ้ทิ้งของโรงพยาบาลในแต่ละเขตที่ปล่อยน้ำท้ิงลงคลองแสนแสบท่ัวพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ลำดับที ่ เขต 

ค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ำท้ิง 
พีเอช บีโอด ี

(mg/L) 
สาร

แขวนลอย 
(mg/L) 

ซัลไฟด ์
(mg/L) 

ของแข็ง 
ละลายน้ำ
ทั้งหมด 
(mg/L) 

ไขมันและ 
น้ำมัน 
(mg/L) 

ไนโตรเจน 
(mg/L) 

1 วังทองหลาง** 7.53 7.53 <10 <1 117.67 <5 11.81 
2 ปทุมวัน 7.37 41.33 <10-31 <0.13-1 157.67 <1-<5 20.83 
3 สวนหลวง 7.50 2.80 <10 <1 160.50 <5 <4-8 

4 วัฒนา 7.02 23.14 <10-21 
<1-

10.72 
452.00 <5 <4-40.3 

5 บางกะป ิ 7.30 5.35 <10-13 <1 155.50 <5 20.90 
6 ห้วยขวาง 6.46 5.24 <10-22 <0.06-1 153 <5 <4-30.6 
7 ราชเทวี 5.78 14.49 <5-324 <0.13-1 252.83 <1-5 <1.5-71.5 

8 บึงกุ่ม 6.90 13.40 20.00 <1 1,076.00 <5 6.82 

9 สะพานสูง 6.30 1.60 <5 <0.13 331.00 <1 <1.5 

10 มีนบุรี 6.43 5.13 <5-11 <0.13-1 223.33 <1-<5 5.16 

11 คันนายาว 7.13 7.20 <10-15 <1 156.67 <5 <4-18.8 

12 หนองจอก 7.00 6.80 <10 <1 309.00 <5 33.20 

13 ดุสิต 7.20 10.83 19 <1 288.33 <5 <4-4.69 

14 บางเขน 7.70 1.90 7.10 <0.13 418.00 <1 <1.5 

15 สายไหม 6.95 9.30 <10-19 <1 3.00 <5 <4-7.41 

16 หลักสี่ 7.27 58.23 378.00 <1-4.6 324.33 <5-44 54.33 

17 ดินแดง 7.60 1.30 9.00 <0.13 455.00 <1 <1.5 

18 ลาดพร้าว 7.40 14.60 13.00 <1 410.00 <5 22.10 

ประเภท ก* 5-9 20 30 <1 500 <20 35 

ประเภท ข** 5-9 30 40 <1 500 <20 35 

หมายเหตุ : * หมายความว่า ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ประกาศ ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
     ** หมายความว่า ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ประกาศ ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
 
ผลการประเมินค่าความสกปรกของน้ำท้ิงจากโรงพยาบาลในแต่ละเขต 

 ผลการวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาลแต่ละเขตที่ปล่อยลงคลองแสนแสบ ตามข้อมูลที่ได้รับการ
สนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ พบว่าน้ำท้ิงจากโรงพยาบาลที่ปล่อยลงคลองแสนแสบแต่ละเขตทั้งหมด 18 เขต มีปริมาณน้ำเสียรวม
เท่ากับ 44,965.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากข้อมูลการปล่อยน้ำท้ิงจากโรงพยาบาลที่มีปริมาณน้ำเสียมากท่ีสุด คือ เขตราชเทวี
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มีปริมาณน้ำเสียเท่ากับ 17,869 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รองลงมาคือ เขตคันนายาวมีปริมาณน้ำเสียเท่ากับ 16,774 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน และเขตที่มีการปล่อยปริมาณน้ำเสียน้อยที่สุด คือ เขตสะพานสูงมีปริมาณน้ำเสียเท่ากับ 60 ลูกบาศก์เมตรตอ่วัน 
เมื่อคำนวณปริมาณภาระอินทรีย์ พบว่าค่าภาระอินทรีย์ก่อนการบังคับใช้กฎหมายมีปริมาตรเท่ากับ 1,302.151 กิโลกรัมต่อวัน 
จากข้อมูลค่าภาระอินทรีย์ของโรงพยาบาลแต่ละเขตที่มีการปล่อยมามากที่สุด คือ เขตราชเทวมีีค่าภาระอินทรีย์เท่ากับ 847.1 
กิโลกรัมต่อวัน รองลงมาคือ เขตปทุมวันมีค่าภาระอินทรีย์เท่ากับ 235.3 กิโลกรัมต่อวัน และเขตที่มีการปล่อยค่าภาระอินทรีย์
น้อยที่สุด คือ เขตดินแดงมีค่าภาระอินทรีย์เท่ากับ 0.31 กิโลกรัมต่อวัน ภายหลังการบังคับใช้กฎหมายพบว่ามีค่าภาระอินทรีย์
รวมเท่ากับ 679.6 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งเขตที่มีการลดภาระอินทรีย์มากที่สุด คือ เขตราชเทวีสามารถลดค่าภาระอินทรีย์ได้ 404 
กิโลกรัมต่อวัน รองลงมา คือ เขตปทุมวันที่มีการลดภาระอินทรีย์ 169.7 กิโลกรัมต่อวัน ทั้งนี ้จากเห็นได้ว่ามีเขตของ
โรงพยาบาลที่มีการเพิ่มขึ้นของค่าภาระอินทรีย์ กล่าวคือ ไม่มีการลดและยังเพิ่มค่าความสกปรก ได้แก่ เขตวัฒนา และเขต  
บึงกุ่ม จากการคำนวณการลดลงของค่าภาระอินทรีย์หลังการบังคับการใช้กฎหมายปรากฏว่ามีการลดลงคิดเป็นร้อยละ 47.81 
ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ค่าความสกปรกของน้ำท้ิงจากโรงพยาบาลแต่ละเขตที่ปล่อยน้ำท้ิงลงคลองแสนแสบท่ัวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

ลำดับที ่ เขต 

ค่าความสกปรกของน้ำท้ิงจากโรงพยาบาล* 

ปริมาณน้ำเสีย 
(ลบ.ม./วัน) 

BOD Loading (ก่อน) 
(กก./วัน) 

BOD Loading (หลัง) 
(กก./วัน) 

ค่า BOD Loading 
ที่ลดลง (กก./วัน) 

1 วังทองหลาง 200 0.9 0.8 0.1 
2 ปทุมวัน 2,904 235.3 65.6 169.7 
3 สวนหลวง 760 10 1.5 8.5 
4 วัฒนา 1,933 23 67 - 44 
5 บางกะปิ 610 25.8 3 22.8 
6 ห้วยขวาง 1,450 9.4 9.4 0 
7 ราชเทว ี 17,869 847.1 443.1 404 
8 บึงกุ่ม 112 0.81 1.5 - 0.69 
9 สะพานสูง 60 0.2 0.1 0.1 
10 มีนบุร ี 340 9.01 1.87 7.14 
11 คันนายาว 16,774 58.5 58.51 0 
12 หนองจอก 80 0.54 0.54 0 
13 ดุสิต 990 59.88 9.1 50.78 
14 บางเขน 160 1.18 1.18 0 
15 สายไหม 188.8 3.32 1.92 1.4 
16 หลักสี ่ 182.4 8.27 12.53 -4.26 
17 ดินแดง 240 0.31 0.31 0 
18 ลาดพร้าว 112 8.62 1.64 6.98 
 รวม 44,965.2 1,302.151 679.6 622.55 

 คิดเป็น    47.81%** 
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หมายเหตุ : * หมายความว่า เป็นค่าความสกปรกของโรงพยาบาลที่เข้าข่ายเป็นแหล่งมลพิษ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประเภท ก.   
                 และ ข. จำนวน 57 แห่งทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ปล่อยน้ำท้ิงลงคลองแสนแสบ 
     ** หมายความว่า เป็นค่าเปอร์เซน็ของการลดลงของภาระอินทรียท์ัง้หมดในพื้นที่คลองแสนแสบ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาดัชนีคุณภาพน้ำ พบว่า ค่าพีเอชมีค่าระหว่าง 6.30 - 7.70 ค่าพีเอชในทุกเขตมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานของ
กฎหมายกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม ค่าพีเอชที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้มีความแตกต่างจากรายงานวิจัยของ สมชาติ (2531) โดยพบว่า
ค่าพีเอชของน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลมีค่าเกินมาตรฐานของกฎหมายที่ได้กำหนดไว ้เนื่องมาจากปริมาณของน้ำเสียที่โรงพยาบาล
ระบายออกมามีความสกปรกใกล้เคียงกัน ในขณะที่ค่าบีโอดีพบว่ามีค่าระหว่าง 1.30 - 58.23 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสอดคล้องกับ
รายงานการวิจัยของ สมชาติ (2531) พบว่าค่าบีโอดีของน้ำทิ้งจากโรงพยาบาลมีค่าเกินมาตรฐานของกฎหมายกำหนดไว้
เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าปริมาณการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ที่จุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้มีค่าสูงมาก เพราะถ้าหากน้ำ
ทิ้งมีค่าบีโอดีสูงแสดงว่านำ้ทิ้งนั้นมีความสกปรกมาก 
 ส่วนการศึกษาค่าสารแขวนลอยพบว่ามีค่าระหว่าง <5 - 378.00 มิลลิกรัมต่อลิตร เกิดจากค่าสารแขวนลอยมีค่าสูง
เกินมาตรฐานที ่กฎหมายกำหนดไว้ ซ ึ ่งจากรายงานวิจ ัยของ ธงชัยและคณะ (2530) พบว่าน้ำทิ ้งจากโรงพยาบาล 
มีค่าสารแขวนลอยเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเช่นกัน  เนื่องจากโรงพยาบาลมีกิจกรรมที่ทำให้ค่าสารแขวนลอยมเีกินค่า
มาตรฐาน ได้แก่ ห้องฆ่าเช้ือโรค ห้องน้ำ ห้องส้วม และโรงอาหารภายในโรงพยาบาล หากมีการระบายน้ำที่มีค่าสารแขวนลอย
เกินมาตรฐานออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะจะทำให้บดบังแสงซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำหรือ
สาหร่ายลงไป ในกรณีของค่าซัลไฟด์พบว่ามีค่าระหว่าง <0.13 - 10.72 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจากรายงานวิจัยของ บุญฤทธิ์ 
(2553) ที่ได้เปรียบเทียบค่าซัลไฟด์จากน้ำทิ้งของชุมชนมีค่าเกินมาตรฐาน เนื่องจากกิจกรรมของชุมชนทำให้มีค่าซัลไฟด์ใน
แหล่งน้ำสูงเป็นค่าที่บ่งบอกสภาวะไร้อากาศของน้ำตัวอย่าง โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ 
 ส่วนค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดพบว่ามีค่าระหว่าง 3 - 1,076.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
บุญฤทธิ์ (2553) พบว่า ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดจากน้ำเสียชุมชนมีค่าเกินมาตรฐาน บ่งบอกถึงปริมาณรวมของมลสาร 
ต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ สำหรับค่าไขมันและน้ำมันพบว่ามีค่าระหว่าง <1 – 44 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจากรายงานวิจัยของ 
ธงชัยและคณะ (2530) ค่าไขมันและน้ำมันเกินมาตรฐานกฎหมายกำหนดไวแ้ละมีค่าสูงกว่า เนื่องจากมีกิจกรรมที่ส่งผลให้มีค่า
ไขมันและน้ำมันเกิดสูงขึ้น ได้แก่ โรงอาหารจากโรงพยาบาล ที่ไม่มีการบำบัดที่ถูกวิธีและการดูแลระบบที่ถูกต้อง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสงของสิ่งมีชีวิตในน้ำและกีดขวางการกระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ำ 
 ผลการวัดค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น พบว่า มีค่าระหว่าง <1.5 - 71.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งจากรายงานวิจัยของ 
สมชาติ (2531) พบว่าค่าไนโตรเจนเกินมาตรฐานที ่กฎหมายกำหนดไว้ เพราะว่าค่าไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็นแสดงถึง 
การปนเปื้อนของไนโตรเจนในน้ำ หากมีไนโตรเจนในน้ำมากเกินไป จะทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำโดยเฉพาะพืชน้ำ เช่น สาหร่าย 
เจริญเติบโตมากเกินไปแล้วจะไปแย่งออกซิเจน ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตามมา ส่วนค่าภาระอินทรีย์ พบว่า มีปริมาณน้ำเสีย
จากโรงพยาบาลระบายน้ำทิ้งลงคลองแสนแสบถึง 44,965.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ก่อนการบังคับใช้กฎหมายมีค่าภาระอินทรีย์
สูงถึง 1,302.151 กิโลกรัมต่อวัน และหลังการใช้กฎหมายมีค่าภาระอินทรีย์ลดลงเหลือ 679.6 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นรอ้ยละ 
47.81 ซึ่งจากรายงานวิจัยของบุญฤทธิ์ (2553) พบว่ามีค่าภาระอินทรีย์เกินกำหนด เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถ 
ลดปริมาณบีโอดีได้ จึงทำให้มีค่าภาระอินทรีย์ในระบบบำบัดเกินมาตรฐาน 

ดังนั้นจึงสรุปในภาพรวมได้ว่า ลักษณะน้ำทิ้งที่ระบายจากโรงพยาบาลเป็นข้อมูลที่ได้จากการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่
ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ระบายน้ำทิ้งลงคลองแสนแสนที่ผ่านระบบบำบัดมาแล้ว จากข้อมูลค่าเฉลี่ยดัชนี
คุณภาพน้ำทิ้งของโรงพยาบาลมีทั้งที่ผ่านมาตรฐานและเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ดังตารางที่ 3 บ่งบอกถึงระบบบำบัด
ของโรงพยาบาลในเขตนั้น ๆ ถึงปัญหาของการบำบัดที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น  น้ำเสียจากโรงพยาบาลจึงมีความสกปรก 
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สูงกว่าน้ำเสียจากบ้านเรือน โดยมีทั้งน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการดำรงชีวิตและน้ำเสียจากผู้ป่วยที่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค 
ทั้งนี ้น้ำเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรมภายในโรงพยาบาลต้องได้รับการบำบัด และผ่านการฆ่าเช้ือโรคก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม 
จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลจะก่อให้เกิดของเสียในรูปของบีโอดี  ซึ่งเป็นค่าความสกปรกของโรงพยาบาลที่ปล่อยออกสู่
คลองแสนแสบ ผลจากการศึกษาภาระอินทรีย์ พบว่า ปริมาณน้ำเสียรวม 44,965.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และก่อนการบังคับใช้
กฎหมายมีปริมาณภาระอินทรีย์เท่ากับ 1,302.151 กิโลกรัมต่อวัน เมื่อมีการตรวจติดตามหลังการบังคับใช้กฎหมายมีค่าภาระ
อินทรีย์ลดลงเหลือ 679.6 กิโลกรัมต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 47.81 ที่ลดลง ดังตารางที่ 4  

อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งเกินมาตรฐานที่เกิดขึ้น พบว่า
ต้องมีการร่วมมือกันหลายฝ่ายทั้งผู้บริหารที่ต้องเล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนและป้องกันปัญหามลพิษที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบัน ซึ่งพื้นฐานของแนวทางการแก้ไขปัญหาคือการดูแลระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพ ข้อมูลก่อนการออกแบบระบบ
บำบัดเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั ้นจึงสามารถสรุปแนวทางเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนแรกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภายนอกระบบบำบัด
ประกอบด้วย ท่อ รางระบายน้ำ ปริมาณน้ำเสีย และ 2) ส่วนที่สองเป็นข้อมูลที่ใช้ออกแบบตัวระบบบำบัดประกอบด้วยบ่อ 
ต่าง ๆ ต้องพิจารณาลักษณะน้ำเสียของโรงพยาบาลว่าเหมาะสมกับระบบบำบัดประเภทใด โดยถ้าวิศวกรหรือผู้ออกแบบ 
มีประสบการณ์และความชำนาญเพียงพอ ระบบบำบัดจะมีประสิทธิภาพและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในภายหลัง
ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการดูแลระบบของโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน หากเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ควบคุมยากจะต้องมีการดูแล  
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถทราบถึงลักษณะน้ำเสียไม่เช่นนั้นการลงทุนก็จะไมคุ่้มค่าการลงทุน 
และยังเป็นปัญหาต่อเนื่องกับประเทศชาติ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณ รูปร่าง และสีของไมโครพลาสติกในตะกอนดินจากแหล่งน้ำผิวดินหนอง  
อีเจมในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การเก็บตัวอย่างได้แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 7 โซน โดยแต่ละโซนเก็บ 3 ตัวอย่าง ใช้อุปกรณ์ Ekman 
Grab เก็บตะกอนดินผิวหน้า ปริมาณ 500 กรัม/ตัวอย่าง ได้จำนวน 21 ตัวอย่าง นำดินตะกอนมาละลายสารโซเดียมคลอไรด์ 50 
กรัม/ลิตร แล้วทิ้งไว้ 6 ชั่วโมง เพื่อให้ตกตะกอน แยกเอาน้ำใสส่วนบนมาเทผ่านกระดาษกรองขนาด 0.45 ไมครอนเพื่อกรองดว้ย
เครื่องกรองสูญญากาศแล้วนำกระดาษกรองไปอบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นนำไปส่องผ่านกล้อง
จุลทรรศ์สเตอริโอกำลังขยาย 50 เท่า เพื่อนับจำนวน สังเกตรูปร่างและสีของไมโครพลาสติก ผลการวิเคราะห์พบการปนเปื้อน     
ไมโครพลาสติกในตะกอนดิน 19 ตัวอย่าง (ร้อยละ 90.47) มีจำนวน 54 ชิ้น หรือเฉลี่ย 2.8 ชิ้น/500 กรัม และทุกชิ้นมีลักษณะ
รูปร่างเป็นเส้นใย มีสีน้ำเงิน 22 ช้ิน (ร้อยละ 40.74) สีขาวใส 21 ช้ิน (ร้อยละ 38.89) และสีแดง 11 ช้ิน (ร้อยละ 20.37)  

จากผลการศึกษาพบไมโครพลาสติกปนเปื้อนในตะกอนดินทุกโซน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีมาตรการเฝ้าระวังและ
ติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำดิบ น้ำประปา สัตว์น้ำ เป็นต้น เพื่อเป็นการป้องกัน
การปนเปื้อนไมโครพลาสติกและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ 
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Abstract 

This research aimed to study the amount, shape, and color of microplastics ( MPs)  in sediment from 
Nong Ejem, surface water resources in Ubon Ratchathani University.  Surface sediment samples were collected 
from 7 zones; in each zone, 500 grams per sample were collected 3 samples using the Ekman Grab, totaling 21 
samples. The sediment was dissolved with 50 g/L of sodium chloride and left to precipitate for 6 hours. Then 
pour the top clear water part through a 0. 45 µm filter paper with a vacuum filter.  After that, bake the filter 
paper at 100 °C for 24 hours. Then investigate the number, shape, and color of MPs through a 50x magnification 
stereo microscope.  The results showed that microplastic contamination was found in 19 samples ( 90. 47%) , 
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totaling 54 pieces with an average of 2.8 pieces /  500 grams.  All of them were fibrous in shape.  There are 22 
pieces of blue color (40.74%), 21 pieces of white color (38.89%), and 11 pieces of red color (20.37%).  

Based on the results, MPs were contaminated in all sediment zones. Therefore, the relevant authorities 
should monitor micro plastic contamination in the environment, such as raw water, tap water, aquaculture, 
etc., to prevent the effect on the living thing. 

 
Keywords : Microplastics, Sediment, Surface Water Resources 
 
บทนำ 

ขยะพลาสติกเกิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ ร้อยละ 12 ของปริมาณขยะทั้งหมดหรือประมาณ 2 ล้านตันต่อปี โดยมีการ 
นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพียงปีละ 0.5 ล้านตัน (ร้อยละ 25) ส่วนที่เหลือถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบหรือเตาเผา นอกจากนั้น 
ยังมขียะพลาสติกที่เหลือบางส่วนถูกทิ้งกระจัดกระจายบนพื้นดิน ก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันในท่อระบายน้ำหรือสะสมอยู่ในแม่น้ำ  
ลำคลองหรือทะเล ซึ ่งยากต่อการย่อยสลายและเสื่อมสภาพทำให้ขยะพลาสติกคงอยู่ได้นานและตกค้างสะสมในสิ่งแวดล้อม  
กรมควบคุมมลพิษ (2560) อย่างไรก็ตาม การเสื่อมสภาพของขยะพลาสติกนั้นสามารถทำให้เกิดการแตกหักหรือฉีกขาด ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนรูปร่างและลดขนาดลงจนมีขนาดเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร หรือไมโครพลาสติก (Microplastics) โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือไมโครพลาสติกปฐมภูมิ (Primary Microplastics) และไมโครพลาสติกทุติยภูมิ (Secondary Microplastics) 
ซึ่งพบการปนเปื้อนอยูใ่นแหล่งน้ำ ตะกอนดิน และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำด้วย (ศีลาวุธและเพ็ญรดี, 2562; สุกฤตาและประสงคส์ม
, 2562) ไมโครพลาสติกในตะกอนพบว่ามีสัดส่วนของโพลีเอสเตอร์และอะคริลิกท่ีใช้ในเสื้อผ้าลักษณะคล้ายกับท่ีพบในแหล่งรองรับ
สิ่งปฏิกูลและเมื่อทดลองสุ่มตัวอย่างน้ำเสียจากเครื่องซักผ้าในบ้านไปตรวจพบว่าเสื้อผ้าชิ้นเดียวสามารถก่อให้เกิดไมโครพลาสติกได้
มากกวา่ 1,900 ช้ินต่อการซักหนึ่งครั้ง สิ่งนี้ช้ีให้เห็นว่าส่วนใหญ่ไมโครพลาสติกที่พบในสิ่งแวดล้อมทางทะเลอาจมาจากสิ่งปฏิกูลอัน
เป็นผลมาจากการซักเสื้อผ้า เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นและผู้คนใช้สิ่งทอสังเคราะห์มากขึ้น  การปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในที่อยู่
อาศัยและสัตว์ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วย (Browne et al., 2011) และการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่มีเม็ดบีดส์เป็น
ส่วนผสมอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนไมโครพลาสติกลงสู่น้ำเสียและแหล่งน้ำผิวดิน ได้จำนวนถึง 4,594–94,500 ช้ิน/ครั้ง (Napper 
et al., 2015) นอกจากนั้นยังพบว่ามีไมโครพลาสติกปนเปื้อนในน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา 1,473-3,605 ช้ิน/ลิตร และในน้ำประปา
ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว 338-628 ชิ้น/ลิตร โดยร้อยละ 95 เป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาด 1-10 ไมโครเมตร และมากกว่า
ร ้อยละ 70 เป็นพลาสติกประเภท Polyethylene Terephthalate (PET), Polypropylene (PP) และ Polyethylene (PE) 
(Pivokonsky et al., 2018) สำหรับในตะกอนดินพบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในชายทะเลประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 
105-215 ชิ้น/ลิตร โดยพบมากที่สุดอยู่ในรูปแบบของเกลียวหรือทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 0.25 มม. (Graham 
& Thompson, 2009) และบริเวณชายฝั่งทะเลเบลเยียมก็พบการปนเปื้อนของของไมโครพลาสติกในตะกอนดินสูงถึง 390 ชิ้น/
กิโลกรัม (Claessens et al., 2011) โดยผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อสิ่งมีชีวิตนั้นอาจจำแนกตามลักษณะทางกายภาพ เช่น 
ขนาด ความหนาแน่น และสี ซึ่งไมโครพลาสติกขนาดเล็กยิ่งมีแนวโน้มที่จะปนเปื้อนในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลําดับต้น  ๆ ของห่วงโซ่
อาหาร ความหนาแน่นมีผลต่อปริมาณของพลาสติกในน้ำและตะกอนดิน รวมถึงแนวโน้มทีส่ิ่งมีชีวิตจะได้รับไมโครพลาสติกและสีมี
ผลต่อการที่สัตว์น้ำจะเลอืกกินเป็นอาหาร เช่น ไมโครพลาสติกขนาดเล็กสขีาวและสเีหลอืงจะมีสใีกล้เคียงกับเหยื่อของปลา (Wright 
et al., 2013) และในประเทศไทยพบไมโครพลาสติกที่มีชนิด รูปทรงและสีต่าง ๆ ในตะกอนและสัตว์ทะเลโดยเป็นประเภทเส้นใย
มากที่สุด เช่น การพบไมโครพลาสติกในตะกอนทรายแนวหญ้าทะเลมีค่าอยู่ระหว่าง 14.22-103.17 ชิ้น/กิโลกรัม เป็นเส้นใยมาก
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ที่สุด 175.8 ชิ้น/กิโลกรัม) และชิ้นส่วนแบบไร้รูปร่าง (117.19 ชิ้น/กิโลกรัม) สีที่พบมากที่สุดคือสีดำ (84.3 ชิ้น/กิโลกรัม) สีขาว 
(52.77 ช้ิน/กิโลกรัม) และสีฟ้า (36.44 ช้ิน/กิโลกรัม) (คริสมาสและจริยาวดี, 2564) การที่ไมโครพลาสติกมีอนุภาคขนาดเล็กทำให้
สิ่งมีชีวิตในทะเลสามารถกินเข้าไปได้และสามารถเข้าสู่ห่วงโซ ่อาหารของคนได้ ส่วนใหญ่พบไมโครพลาสตกิปนเปื้อนในอาหารทะเล
โดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารของปลาและสัตว์จำพวกหอยที่บริโภคทั้งตัว เช่น หอยแมลงภู่ หอยนางรม ไมโครพลาสติก
สามารถดูดซับสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมบนพื้นผิวทำให้มีสารพิษ เช่น Polychlorinated Biphenyls, Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons, bisphenol A, Phthalate, Styrene, Formaldehyde เป็นต้น หากผู้บริโภคทานเข้าไปอาจได้รับสารพิษและ
สารเคมีเข้าสู่ร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ แม้ว่าพลาสติกบางชนิดจะยังไม่มีรายงานความเป็นพิษต่อสุขภาพแต่ผู้บริโภคก็
ต้องเพิ่มความระมัดระวังต่อการได้รับสารพิษนั้น (ศุลีพรและคณะ, 2556; สถาบันอาหาร, 2562)  

จากการทบทวนวรรณกรรมแสดงให้เห็นว่าไมโครพลาสติกนั้นมีโอกาสที่จะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น ทะเล  
น้ำเสีย ตะกอนดิน แหล่งน้ำดิบและน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากมีขยะพลาสติก
เกิดขึ้นและยังพบว่ามีขยะพลาสติกบางส่วนถูกทิ้งตามสถานที่ต่าง ๆ โดยอาจเกิดการย่อยสลายจนกลายเป็นไมโครพลาสติกที่
สามารถปนเปื้อนลงสู่ดินและแหล่งน้ำได้ เช่น หนองอีเจมที่มีพื้นที่ประมาณ 170 ไร่ บรรจุน้ำได้กว่า 100,000 ลบ.ม. เป็นแหล่งน้ำ
ดิบสำคัญในการผลิตน้ำประปา ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพื่อหาปริมาณ รูปร่างและสีของไมโครพลาสติกในตะกอนดินจากแหล่ง
น้ำผิวดินหนองอีเจมเพื่อจะใช้เป็นข้อมูลในการหามาตรการป้องกันการปนเปื้อนต่อไป  
 
เคร่ืองมือและวิธีเก็บตัวอย่างตะกอนดิน  
 การเก็บตัวอย่างตะกอนดินในแหล่งน้ำผิวดินหนองอีเจมโดยแบ่งเก็บตัวอย่างออกเป็น 7 โซน โดยการแบ่งพื้นที่ดังภาพ 
ที ่1 โดยในแต่ละโซนจะเก็บตะกอนดินปริมาณ 500 กรัม/ตัวอย่าง โซนละ 3 ตัวอย่าง โดยใช้อุปกรณ์สำหรับเก็บตะกอนดินแบบขดุ 
Grab Samplers (Ekman Dredger) รุ่น #196-F65 Tall เก็บที่ระดับความลึกลงไปประมาณ 3-5 เซนติเมตร แล้วนำตัวอย่าง 
ใส่ถุงพลาสติกแบบซิบล็อคปิดปากถุงให้สนิทเพื่อรักษาสภาพและนำส่งห้องปฏิบัติการ  

ภาพที่ 1 การแบ่งโซนพื้นท่ีเพื่อกำหนดจุดเก็บตัวอย่างตะกอนดิน 
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วิธกีารวิเคราะหต์ะกอนดิน 
วิธีการวิเคราะห์ขนาดของพื้นที่หนองอีเจมที่ทำการวิจัยรวมทั้ง 7 โซน มีขั้นตอนดังนี้ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร

ทางทะเลและป่าชายเลน & คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557) 
 1) นำตะกอนดินที่ได้มาไปช่ังน้ำหนัก 500 กรัม ผสมสารละลายโซเดียมคลอไรด ์(NaCl) ความเข้มข้น 50 กรัม/ลิตร แล้ว
ตั้งทิ้งไว้ 6 ช่ัวโมง เพื่อให้ตกตะกอนและแยกส่วนน้ำใส  
 2) ติดตั้งเครื่องปั้มและชุดกรองสุญญากาศแล้วคีบกระดาษกรองขนาด 0.45 ไมโครเมตร วางบนกรวยกรอง แล้วนำน้ำใส
จากตัวอย่างเทลงบนกรวยกรอง เมื่อน้ำตัวอย่างถูกกรองหมดแล้วให้ปิดเครื่องปั๊มและใช้ปากคีบจับท่ีขอบกระดาษกรองและยกขึ้น 
 3) นำกระดาษกรองที่ได้ไปอบท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วนำไปพักไว้ที่ตู้ดูดความช้ืน 
 4) นำกระดาษกรองทีผ่่านการอบแล้วไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ กำลังขยาย 50x เพื่อนับจำนวน สังเกตรูปร่าง
และสีของไมโครพลาสติก 
 
ผลการศึกษา 
 1) ปริมาณไมโครพลาสติกในตะกอนดินจาก 21 ตัวอย่าง พบว่ามีไมโครพลาสติก 19 ตัวอย่าง (ร้อยละ 90.47) โดยมี
จำนวนทั้งสิ้น 54 ช้ิน หรือค่าเฉลี่ย 2.8 ช้ิน/ตะกอนดิน 500 กรัม โดยพบมากท่ีสุดในบริเวณโซน 2 จำนวน 13 ช้ิน (ร้อยละ 14.29) 
รองลงมาคือโซน 6 จำนวน 10 ช้ิน (ร้อยละ 14.29)  

2) รูปร่างไมโครพลาสติกในตะกอนดินทีพ่บทั้งหมด จำนวน 54 ช้ิน มีลักษณะรูปร่างเป็นเส้นใยทั้งหมด ดังตัวอย่างใน
ภาพที่ 2  

 

ภาพที่ 2 ลักษณะรูปร่างแบบเส้นใยของไมโครพลาสติกที่พบในตัวอย่างตะกอนดิน 

3) สีของไมโครพลาสติกในตะกอนดินจากการสังเกตด้วยสายตาผ่านกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพบมากที่สุดคือสีน้ำเงิน 

ร้อยละ 40.74 รองลงมาคือสีขาวใส ร้อยละ 38.91 และสีแดง ร้อยละ 20.35 ดังตัวอย่างในภาพท่ี 3 



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 15 | ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย 

196 

 

ภาพที่ 3 ลักษณะสขีองไมโครพลาสติกที่พบในตัวอย่างตะกอนดิน 

สรุปและอภิปรายผล 

1) ปริมาณไมโครพลาสติกพบทั้งสิ้น จำนวน 54 ชิ้น เฉลี่ย 2.8 ชิ้น/ตะกอนดิน 500 กรัม โดยพบมากที่สุดในโซน 2 ซึ่ง
ใกล้กับสถานที่ออกกำลังกายฝั่งซ้ายของหนองอีเจมและมีการใช้ประโยชน์พื้นที่นั้นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุ
ของการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกลงสู่แหล่งน้ำและมีการสะสมลงสู่ตะกอนดนิได้ 

2) รูปร่างของไมโครพลาสติกในตะกอนดินจากการส่องผ่านกล้องจุลทรรศ์สเตอริโอกำลังขยาย 50x พบว่ามีลักษณะเป็น
เส้นใยมากที่สุดโดยเป็นลักษณะของไมโครพลาสติกที่พบในสิ่งแวดล้อมในหลายพื้นที่ (คริสมาสและจริยาวดี, 2564; เพ็ญศิริและ 
สิริวรรณ, 2562; ศีลาวุธและเพ็ญรดี, 2562) ซึ่งรูปร่างของไมโครพลาสติกนั้นแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ เส้นใย ก้อนไม่มี
รูปแบบ แผ่นฟิล์ม แผ่นแข็ง ทรงกลม แท่ง เส้นใยที่ไม่ใช่เชือก และอื่น ๆ (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและป่าชาย
เลน & คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557) โดยเส้นใยจะเกิดจากการเสื่อมสภาพของถุงพลาสติก เชือกหรือผ้าได้ 
ทั้งนี้การพบลักษณะรูปร่างของไมโครพลาสติกแบบเดียวอาจเนื่องจากการวิเคราะห์หาไมโครพลาสติกในตะกอนดินไม่ได้นำส่วนท่ี
เป็นตะกอนดินส่วนล่างไปวิเคราะห์เพิ่มเติมซึ่งอาจจะทำให้พบไมโครพลาสติกในรูปร่างลักษณะอื่น ๆ ที่แตกต่างกันออกไป  
 3) สีของไมโครพลาสติกที่พบมากที่สุดในตะกอนดิน คือ สีขาวใสและสีน้ำเงิน ซึ่งมีสีที่คล้ายกับที่พบในตะกอนดินจาก
ชายทะเล (คริสมาสและจริยาวดี, 2564) โดยทั่วไปสีของไมโครพลาสติกจำแนกออกเป็น 10 สี ได้แก่ ขาวขุ่น ขาวใส แดง ดำ  
น้ำเงิน ฟ้า เขียว เทา น้ำตาลและอื่น ๆ เช่น เหลือง ส้ม และม่วง เป็นต้น (สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและป่าชาย
เลน & คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2557) เนื่องจากปกติแล้วสีตั้งต้นของพลาสติกเป็นสารที่ไม่มีสี หากมีการเติม
สีลงในพลาสติกและเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานจะทำให้สีจางลงได้จึงทำให้พบเป็นวัสดุสีขาวใส และสีน้ำเงินของ 
ไมโครพลาสติที่พบอาจเนื่องมาจากขยะพลาสติกที่มีน้ำหนักมาก เช่น พลาสติกที่ใช้ผลิตท่อน้ำประปาหรือสายยางและไปฝังตัวอยู่
ในช้ันตะกอนดินได้  
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  อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นเพียงการสำรวจการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในตัวอย่างตะกอนดินที่อยู่ใต้น้ำที่ระดับ
พื้นผิวลึกประมาณ 3-5 เซนติเมตร เท่านั้น จึงอาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการสะสมของไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำในภาพรวมว่า
เป็นอย่างไร ซึ่งยังมีตัวอย่างอื่น ๆ เช่น น้ำ ปลา หอย และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำแห่งนี้ที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม รวมถึง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพของผู้ที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ซึ่งควรมีการติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนไมโครพลาสติก
และการสะสมในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการศึกษาถึงชนิดและลักษณะรูปร่างด้วยเทคนิควิธีที่ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อเชื่อมโยง
ไปถึงสาเหตุและแหล่งกำเนิดไมโครพลาสติก 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) นำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาจัดทำแนวทางในการป้องกันและลดการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำสำคัญภายใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เช่น น้ำผิวดิน น้ำสีย สัตว์น้ำ เป็นต้น 

ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมถึงการสะสมและการถ่ายทอดของไมโครพลาสติกในห่วงโซ่ อาหารที่อาจนำมาสู่ผู้บริโภคได้   
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการกำจัดสารละลายสีย้อมบริลเลียน กรีน โดยใช้ซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์จากซิลิกาแกลบ
ข้าวเหนียว ความบริสุทธิ์ของซิลิกาที่เตรียมได้คือ 98.7% ปริมาณตัวดูดซับที่เหมาะสมคือ 0.65 กรัมต่อลิตร และเวลาที่
เหมาะสมคือ 24 ช่ัวโมง สำหรับสีย้อมท่ีความเข้มข้น 100 พีพีเอ็ม มีประสิทธิภาพการดูดซับ 98.2% การศึกษาจลนพลศาสตร์ 
แสดงให้เห็นว่าการดูดซับเป็นปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน ความสามารถในการดูดซับสูงที่สุดเท่ากับ 190.68 มิลลิกรัมต่อกรัม  
ซีโอไลต์ เอ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 4 ครั้ง ดังนั้นซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากซิลิกาแกลบข้าวเหนียว สามารถเป็นตัวดูดซับ
กำจัดสีย้อมบริลเลียน กรีนได้ 

 
คำสำคัญ : ซีโอไลต์ เอ  แกลบข้าวเหนียว  บริลเลียน กรีน    

 
Synthesis of Zeolite A from Rice Husk Silica for Application  

as Brilliant Green Dye Adsorbent 
Saisamorn Lumlong*, Ratchanida Charoensomprasong, Jakkrawut Kongon and Pornpan Pungpo 

Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon ratchathani University 
*E-mail : saisamorn.l@ubu.ac.th  

 

Abstract 
The aim of this work is to study the removal of brilliant green dye from aqueous solutions by using 

zeolite A synthesized from glutinous rice husk silica.  The purity of biomass silica was 98.7%.  The suitable 
adsorbent dosage was 0. 65 g/ L and the adsorption time was 24 hours for initial dye concentration of 100 
ppm with adsorption efficiency 98.20%. Kinetic study showed that the adsorption was followed the pseudo-
second order model. The highest adsorption capacity was 190.68 mg/g. Synthesized zeolite A can be reused 
4 times. This suggested that zeolite A synthesized from glutinous rice husk silica can be used as an adsorbent 
for brilliant green dye removal. 

 
Keywords : Zeolite A, Glutinous Rice Husk, Brilliant Green  
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บทนำ 
ซีโอไลต์ เป็นสารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต มีลักษณะเป็นผลึก มีรูพรุน หน่วยย่อยของซีโอไลต์ประกอบด้วย [SiO4]4- 

และ [AlO4]5- ที ่มีภาพร่างเป็นทรงสี่หน้ามาต่อกันทำให้เกิดเป็นโครงสร้างแบบเปิดหลายแบบ ประจุลบของแลตทิชอัน
เนื่องมาจากการไม่ดุลของประจุ Al3+ และ Si 4+ ในโครงสร้างจะถูกดุลด้วยการแลกเปลี่ยนไอออนของโลหะอัลคาไลน์หรือ
ไอออนของโลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ ทำให้ซีโอไลต์มีความเป็นกลางในธรรมชาติ มีความเสถียรทางความร้อนสูงเนื ่องจากมี
โครงสร้างที่เป็นผลึก ไม่เป็นพิษกับสิ ่งแวดล้อม (ณีรนุชและคณะ, 2556;  ศิรินุช, 2556; Gougazeh and Buhl, 2014; 
Simanjuntak and Kusrini, 2018) โดยทั่วไปซีโอไลต์มักเตรียมจากสารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูงและมีราคาแพงคือ TEOS 
(Tetraethyl Orthosilicate) เป็นแหล่งซิลิกา ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่นำเอาวัตถุดิบที่หาได้ง่าย มาจากธรรมชาติ และมีราคา 
ไม่แพง มาใช้ในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ได้แก่ ดินขาว (Kaolin) (Gougazeh and Buhl, 2014; Simanjuntak and Kusrini, 
2018; Prokofev and Gordina, 2014; Nyankson et al., 2018) ดินดำ (Ball Clay) (ณีรนุชและคณะ, 2556) เฟลด์สปาร์ 
(Feldspar) (Nyankson et al., 2018) ควอตซ์ (quartz) (Nyankson et al., 2018) เถ้าลอย (Ren et al., 2018) แกลบข้าว 
(Mohamed et al., 2015; Zhang and Bao, 2019; Sundari et al., 2018) ซีโอไลต์นำไปประยกุต์ใช้เป็นตัวดดูซับเพื่อกำจดั
สีย้อม ไอออนโลหะหนัก และตัวเร่งปฏิกิริยา เนื่องจากปัจจุบันมีอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งทอ พลาสติกและเครื่องสำอาง
เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้มีการปล่อยน้ำเสียที่มีสีย้อมปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมากลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในแต่ละวัน สีย้อม
ก่อให้เกิดผลเสียต่อมนุษย์และระบบนิเวศ สยี้อมบริลเลียน กรีน เป็นสีสังเคราะห์ จัดว่าเป็นสีประจุบวก (Cationic Dye) มีการ
ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมกระดาษ จึงใช้สารละลายสีย้อมบริลเลียน กรีน เป็นโมเดลน้ำท้ิงที่มีสีย้อมประจุบวก
ปนเปื้อน บริลเลียน กรีน มีพิษเมื่อฉีดเข้าไปในมนุษย์และสัตว์ ผลกระทบอันตรายต่อมนุษย์โดยทั่วไป คือ การระคายเคืองต่อ
ระบบทางเดินอาหารเมื่อสัมผัสเป็นเวลานานจะส่งผลให้เกิดความเสียหายกับอวัยวะได้  (Eletta et al., 2018) น้ำทิ้งจาก
อุตสาหกรรมที่มีการปนเปื้อนสีย้อมบริลเลียน กรีน จำเป็นต้องมีการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

 ในงานวิจัยนี้จึงศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเอาแกลบข้าวเหนียวซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งมีอยู่เป็น
ปริมาณมากมาสกัดซิลิกา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมซีโอไลต์ เอ แล้วนำซีโอไลต์ เอ ที่เตรียมได้มาใช้เป็นตัวดูดซับโดย
นำไปศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสีย้อมบริลเลียน กรีน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแกลบข้าวเหนียว ลดการใช้สารเคมีจากการ
สังเคราะห์เปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบเริ่มต้นเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
 
วิธีการวิจัย 
การสกัดซิลิกาจากแกลบข้าวเหนียว 
 ล้างแกลบข้าวเหนียวและอบที่อุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นนำแกลบที่อบแล้วมา 35 กรัม มาสกัดด้วย
กรด 2 M HCl 875 mL รีฟลักซ์เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และล้างจนเป็นกลาง แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 80°C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
จากนั้นนำไปเผาที่อุณหภูมิ 700°C เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง จะได้ซิลิกาจากแกลบข้าวเหนียว 
การสังเคราะหซี์โอไลต์ เอ จากซิลิกาแกลบข้าว 
 การเตรียม Si-source ช่ังโซเดียมไฮดรอกไซด์มา 10.096 กรัม ช่ังซิลิกาท่ีสกัดได้จากแกลบข้าว 2.500 กรัม และน้ำ 
DI 71 .138 กรัม ผสมรวมกันลงในขวด Polypropylene จากนั้นนำไปกวนในอ่างน้ำร้อนที่เดือดเป็นเวลา 45 นาที แล้วทิ้งไว้
ให้เย็น 
 การเตรียม Al-source ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์มา 10.000 กรัม ชั่ง Sodium Aluminate 0.217 กรัม และน้ำ DI 
76.040 กรัม ลงในขวด Polypropylene จากนั้นนำไปกวนเพื่อให้สารละลายเข้ากัน 
 ผสมรวม Al-source และ Si-source เมื่อ Si-source เย็นตัวลงให้นำ Al-source หยดลงไปใน Si-source พร้อม
กวนตลอดเวลา เมื่อหยดหมดให้กวนต่อไปอีกเป็นเวลา 10 นาที จากน้ันนำไปเข้าตู้อบท่ีอุณหภูมิ 90°C เป็นเวลา 14-16 ช่ัวโมง 
ทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นนำมาปั่นเหวี่ยงเพื่อล้างซีโอไลต์ เอ ให้เป็นกลาง นำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 90°C เป็นเวลา 14-16 ช่ัวโมง  
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การดูดซับสีย้อมของตัวดูดซับ 
 ชั่งซีโอไลต์ เอ แล้วดูดซับสีย้อมความเข้มข้นของสีย้อมเริ่มต้น 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 25.00 มิลลิลิตร  
ใช้เวลาในการดูดซับสีย้อม 60 นาที นำสารละลายที่กรองได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624 นาโนเมตร บันทึก
ค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้ 
การนำกลับมาใช้ใหม ่

นำซีโอไลต์ เอ ที่ผ่านการดูดซับสีย้อมแล้วมาเผาที่อุณหภูมิ 400๐C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นนำซีโอไลต์ เอ ที่
ผา่นการกำจัดสีย้อมมาใช้เป็นตัวดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ทีม่ีความเข้มข้น 100 mg/L ปริมาตร 25.00 mL เวลาที่ใช้ในการ
ดูดซับ คือ 24 ชั่วโมง นำสารละลายที่กรองได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 624 นาโนเมตร บันทึกค่าการดูดกลืน
แสงท่ีได้ 
การพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค XRF 
 นำตัวอย่างทั้งก่อน-หลังผ่านการดูดซับไปวางบน sample holder และใช้ PP ฟิล์ม ปิดส่วนบน-ล่าง ของ Sample 
Holder แล้วนำเข้าวัดด้วยเครื่องวิเคราะห์ธาตุแบบเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (Rigaku, ZSX Primus II) 
การพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค SEM 

นำตัวอย่างทั้งก่อน-หลังผ่านการดูดซับ เตรียมบนแท่นติดชิ้นงาน (Specimen Stub) แล้วนำไปเคลือบด้วยทอง  
วัดด้วยเครื่อง SEM (SSX-550, Shimadzu, Japan) 
 
ผลการวิจัย 
การพิสูจน์เอกลักษณข์องซีโอไลต์ เอ ด้วยเทคนิค XRF 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบของเถ้าแกลบข้าวเหนียวสามารถวิเคราะห์ได้ด้วย XRF พบว่ามีปริมาณ 
SiO2 สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98 .7 โดยน้ำหนัก รองลงมา คือ CaO ร้อยละ 0 .606 นอกจากนั้นยังพบธาตุองค์ประกอบอื่น ๆ 
ปะปนเล็กน้อย อาท ิMgO, Al2O3 แสดงว่าแกลบข้าวเหนียวมีซิลิกาค่อนข้างสูงและสามารถนำไปสังเคราะห์ zeolite A ได้  

จากการวิเคราะห์ปริมาณธาตุองค์ประกอบของซีโอไลต์ เอ พบว่ามีปริมาณ SiO2 สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45 .6 โดย
น้ำหนักรองลงมา คือ Al2O3 ร้อยละ 38 .2 นอกจากนั้นยังพบธาตุองค์ประกอบอื่น ๆ ปะปนเล็กน้อย อาทิ Na2O, CaO, MgO 
ได้ร้อยละ 13 .5, 1 .87, 0 .335  ตามลำดับ ดังตารางที่ 1 เนื่องจากมีอัตราส่วนของ SiO2 : Al2O3  มี 1 :1 .18 จึงพิสูจน์ได้ว่าเป็น 
ซีโอไลต์ เอ 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ XRF ของเถ้าแกลบข้าวเหนียวและ ซีโอไลต์ เอ จากเถ้าแกลบข้าวเหนียว 
 

องค์ประกอบทางเคม ี ร้อยละโดยมวล 
เถ้าแกลบข้าวเหนยีว ซีโอไลต์ เอ 

SiO2 98.7 45.6 
Al2O3 0.106 38.2 
Na2O - 13.5 
CaO 0.606 1.87 
MgO 0.213 0.335 
K2O 0.0353 0.323 

Fe2O3 0.0183 0.0261 
SO3 0.183 0.0215 
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P2O5 0.0905 0.0753 
Cr2O3 0.0243 0.0243 
ZnO 0.0086 0.0155 
MnO 0.0116 0.0147 
ZrO2 0.0012 0.0012 
NiO 0.0038 0.0038 

 
การพิสูจน์เอกลักษณข์องซีโอไลต์ เอ ด้วยเทคนิค SEM 

การวิเคราะห์โครงสร้างภายนอกของซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์ได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด  
ที่กำลังขยาย 10, 000 เท่าโดยตามทฤษฎี  ซีโอไลต์ เอ จะมีลักษณะเป็นภาพทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ การวิเคราะห์วิธีนี้สามารถบ่ง
บอกลักษณะซีโอไลต์ เอ ที่เกิดขึ้นได้ว่ามีความสมบูรณ์ตามทฤษฎีมากน้อยเพียงใด การสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ โดยใช้ซิลิกาจาก
การค้าและซิลิกาจากแกลบข้าวเหนียว พบว่าท้ังซีโอไลต์ เอ โดยใช้ซิลิกาจากการค้าและซิลิกาจากแกลบข้าวเหนียว มีลักษณะ
ผลึกเป็นทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ และมีขนาด 1-2 ไมโครเมตร  

  
                                                         a                                                            b 

ภาพที่ 1 ลักษณะผลึกของ zeolite A ด้วยเทคนิค SEM กำลังขยาย 10000 เท่า (a) ซีโอไลต์ เอ จากซิลิกาของการค้า       
 (b) ซีโอไลต์ เอ จากซิลิกาแกลบขา้วเหนียว 

วิเคราะห์ซีโอไลต์ เอ หลังการดูดซับครั้งที่ 1 และ 4 ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ที่กำลังขยาย 
10,000  พบว่า มีโครงสร้างคล้ายกัน คือ ลักษณะผลึกทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ขนาด 1-2 ไมโครเมตร ผลึกนี้เกิดจากการเรียง
ตัวอย่างสม่ำเสมอของโครงสร้างและมีการทับซ้อนกัน และรอบผลึกของซีโอไลต์ เอ มีเศษฝุ่นเล็ก ๆ ปนอยู่ 

  
                                                       a                                                             b  

ภาพที่ 2 ลักษณะผลึกของซีโอไลต์ เอด้วยเทคนิค SEM กำลังขยาย 10000 เท่า (a) ซีโอไลต์ เอ จากการดูดซบัซ้ำครั้งที่ 1   
(b) ซีโอไลต์ เอ จากการดดูซับซ้ำครั้งท่ี 4 
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ศึกษาปริมาณของซีโอไลต ์เอ ที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 

การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ความเข้มข้น 100.00 mg/L ปริมาตร 25 mL ด้วยซีโอไลต์ เอ มา 0.015, 0.025, 
0.050, 0.075, 0.100, 0.250, 0.500 กรัม มีประสิทธิภาพการดูดซับเท่ากับ 99.15, 99.43, 99.33, 99.29, 99.42, 99.24 % 
ตามลำดับ ดังภาพท่ี 3 ประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นปริมาณของซีโอไลต์ เอ ที่เหมาะสม
ในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ความเข้มข้น 100.00 mg/L ปริมาตร 25.00 mL คือ 0.015 กรัม โดยมีประสิทธิภาพการ
ดูดซับ 99.15% เนื่องจากเมื่อเพิ่มปริมาณตัวดูดซับ ประสิทธิภาพการดูดซับไม่เพิ่มขึ้นแสดงว่าระบบเข้าสู่สมดุล 

 
ภาพที่ 3 ผลของปริมาณของซีโอไลต์ เอ ต่อประสิทธิภาพการดดูซับสีย้อมบรลิเลียน กรีน 

ศึกษาเวลาที่เหมาะสมในการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 

การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ความเข้มข้น 100.00  mg/L ปริมาตร 25.00 mL ด้วยซีโอไลต์ เอ 0.015 กรัม  

แปรเวลาที่ใช้ในการดูดซับคือ 0.5 , 1, 3, 6, 12 และ 24 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพการดูดซับเท่ากับ 82.69 , 84.31, 93.29, 

98.20, 98.58, 99.44% ตามลำดับ ดังภาพที่ 4 ประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมเพิ่มมากขึ้น เมื่อใช้เวลาในการดูดซับเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากเมื่อมีเวลามากขึ้นสีย้อมสามารถแพร่ไปยังพื้นผิวของซีโอไลต์ เอ มากขึ้น แต่เมื่อใช้เวลาในการดูดซับ 6 ช่ัวโมง ระบบ

มีแนวโน้มเข้าสู่สมดุล เพราะเมื่อเพิ่มเวลาในการดูดซับเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการดูดซับที่เหมาะสมสำหรับซีโอไลต์ เอ ปริมาณ 0 .015 กรัม คือ 6 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพการดูดซับ  

98.20% 

 
ภาพที่ 4 ผลของเวลาในการดดูซบัต่อประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน 
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ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับซ้ำ 

การดูดซับซ้ำสีย้อมบริลเลยีน กรีน ความเข้มข้น 100.00 mg/L ปริมาตร 25.00 mL ด้วยซีโอไลต์ เอ ปริมาณ 0.015 

กรัม ที่เวลา 24 ชั่วโมง การดูดซับซ้ำครั ้งที ่ 1, 2, 3, 4 มีประสิทธิภาพการดูดซับเท่ากับ 99.15, 98.28, 95.70, 89.23% 

ตามลำดับ ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที ่5 ประสิทธิภาพการดูดซับซ้ำของซีโอไลต์ เอ 

การศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน  
จากการศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับแบบ pseudo-first order คำนวณตามสมการ ln (qe-qt) = ln qe-k1t 

จากนั้นนำค่าที่ได้จากสมการไปสร้างกราฟโดยใช้แกน X คือ เวลา (นาที) และ แกน Y คือ ln (qe-qt) จากสมการเส้นตรงที่ได้ 
ค่าคงที่อัตราเร็วของปฏิกิริยาอันดับหนึ่งเสมือน (k1) หาได้จากความชันของเส้นตรง ได้ผลดังภาพที่ 6 ซึ่งมีค่า R2 เท่ากับ 
0.6625 

 
ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่าง time (min) กับ ln (qe-qt) 

จากศึกษาจลนพลศาสตร์การดูดซับแบบ pseudo-second order คำนวณจากสมการ t/qt = (1/k2qe
2) + (t/qe) 

โดยใช้แกลบข้าวท่ีพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นนำค่าท่ีได้จากสมการไปสร้างกราฟโดยใช้แกน X คือ time (min) และ 
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แกน Y คือ t/qt จากสมการเส้นตรงที่ได้ ค่าคงท่ีอัตราเร็วของปฏิกิริยาอันดับสองเสมือน (k2) หาได้จากความชันของเส้นตรงจะ
ได้ดังภาพที่ 7 ซึ่งมีค่า R2 เท่ากับ 0.9999 

 
ภาพที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่าง time (min) กับ t/qt 

จากการคำนวณของทั ้ง 2 สมการพบว่า การดูดซับแบบ pseudo -first order มีค่า R2 เท่ากับ 0 .6625 และ 
การดูดซับแบบ pseudo -second order มีค่า R2 เท่ากับ 0 .9999 ซึ ่งการดูดซับแบบ pseudo -second order มีค่า R2  
เข้าใกล้ 1 มากที่สุด ดังนั้นซีโอไลต์ เอ เป็นการดูดซับแบบ pseudo -second order เป็นการเกิดแรงทางเคมี โดยมีการใช้
อิเล็กตรอนร่วมกันหรือการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอน 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ศึกษาการประยุกต์ใช้แกลบข้าวเหนียวจากจังหวัดยโสธรนำมาสกัดซิลิกาแล้วนำมาสังเคราะห์ซีโอไลต์ เอ เพื่อเป็น 
ตัวดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้  

1 .เถ้าจากแกลบข้าวเหนียวมีปริมาณซิลิการ้อยละ 98 .7 และ ซีโอไลต์ เอ สามารถสังเคราะห์จากซิลิกาจากแกลบ
ข้าวเหนียวได้ ยืนยันด้วยการพิสูจน์เอกลักษณ์โดยใช้เทคนิค XRF และ SEM โดยซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์จากจากซิลิกาของ
การค้าและซิลิกาจากแกลบข้าวเหนียวมีลักษณะผลึกเหมือนกัน มีการเรียงตัวอย่างสม่ำเสมอ ดังภาพที่ 1 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Gougazeh and Buhl (2014)  

2 .ซีโอไลต์ เอ ที่ใช้ในการดูดซับสารละลายสีย้อมบริลเลียน กรีน ที่มีความเข้มข้น 100 mg/L ปริมาตร 25 mL  
มีปริมาณตัวดูดซับซีโอไลต์ เอ มีปริมาณที่เหมาะสมคือ 0.015 g เวลาที่เหมาะสมในการดูดซับคือ 6 ช่ัวโมง 

3 .จลนพลสาสตร์การดูดซับสีย้อมด้วยซีโอไลต์ เอ สังเคราะห์จากซิลิกาจากแกลบข้าวเหนียว สอดคล้องกับปฏิกิริยา
อันดับสองเสมือน 

4 .ประสิทธิภาพการดูดซับซ้ำมีแนวโน้มลดลงเมื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพัตราและคณะ 
(2016) ที่ศึกษาเถ้าลอยถ่านหินเป็นตัวดูดซับกำจัดสแีละน้ำท้ิงของโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ประสิทธิภาพการดูดซับซ้ำของสี
ย้อมลดลงตามลำดับของจำนวนการดูดซับ คาดว่าเกิดจากพื้นที่ผิวลดลงหรืออาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเมื่อ
นำไปเผา เมื่อนำซีโอไลต์ เอ มาเผาเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ พบว่า ผลึกยังคงมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ เนื่องจากยังมี
โครงสร้างความเป็นซีโอไลต์ เอ จึงสามารถดูดซับสีย้อมได้ และรอบผลึกของซีโอไลต์ เอ มีเศษฝุ่นเล็ก ๆ ปนอยู่คาดว่าเป็น
คาร์บอนที่ได้มาจากขั้นตอนการเผาและยิ่งมีการเผามากเท่าไหร่ฝุ่นที่ปนอยู่ก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น ดังภาพที่ 2 จึงอาจทำให้
ประสิทธิภาพของการดูดซับลดลง เนื่องจากคาร์บอนมีลักษณะเป็นผงที่สามารถไปปิดพื้นที่ผิวตัวดูดซับ ทำให้ เกิดการอุดตัน 

y = 0.0032x + 0.0464
R² = 0.9999
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หรือลักษณะของรูพรุนมีการเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD ในงานวิจัยนี้
การดูดซับสีย้อมบริลเลยีน กรีน ทีม่ีความเข้มข้น 100 mg/L ปริมาตร 25.00 mL เวลาที่ใช้ในการดูดซับคือ 24 ช่ัวโมง สามารถ
นำซีโอไลต์ เอ กลับมาใช้ใหม่ได้ 4 ครั้ง และมีประสิทธิภาพการดูดซับสูงกว่า 89.00% ดังนั้นซีโอไลต์ เอ จึงมีประสิทธิภาพใน
การดูดซับสีย้อมที่ปนเปื้อนในน้ำเสียหรืออุตสาหกรรมเคมี 
 5. การดูดซับสีย้อมบริลเลียน กรีน ความเข้มข้นสีย้อมบริลเลียน กรีน 100 mg/L ปริมาตร 25.00 mL น้ำหนักที่
เหมาะสมคือ 0.65 g/L เวลาที่เหมาะสมคือ 24 ช่ัวโมง ความสามารถในการดูดซับ 305.09 mg/g 
 ปัจจุบันปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำมาจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีหรืออุตสาหกรรมย้อมผ้า ทำให้มีการ
ปล่อยน้ำเสียมากข้ึน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสังเคราะห์ตัวดูดซับเพื่อไปกำจัดน้ำเสีย และผลจากการศึกษาซีโอไลต์ เอ ที่สังเคราะห์
จากซิลิกาจากแกลบข้าวเหนียว สามารถเป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียใน
อุตสาหกรรม เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมท่ีมากข้ึนและประหยัดต้นทุนจึงทำการศึกษาการนำตัวดูดซับมาใช้ใหม่ ผลการศึกษา
พบว่าตัวดูดซับสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 4 ครั้ง แม้ประสิทธิภาพจะต่ำกว่าครั้งแรกแต่ยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อม
ที่ปนเปื้อนในน้ำเสียได้ นอกจากนี้ควรศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของผลึกด้วยเทคนิค XRD เพื่อบ่งบอกว่าโครงสร้างของผลึกมี
การเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อรูพรุนหรือโครงสร้างของซีโอไลต์ เอหลังมีการเผาเพื่อนำไปใช้ในดูดซับซ้ำ ซึ ่งส่งผลให้
ความสามารถในการดูดซับสีย้อมของซีโอไลต์ เอ ลดลง 
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บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้สารสร้างตะกอนร่วมกับเยื่อกรองนาโนสำหรับบำบัดสารอินทรีย์ใน
น้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปัจจัยที่ทดสอบในการศึกษานี้คือ สารสร้างตะกอน 2 ชนิด ได้แก่ 
อลูมิเนียมซัลเฟต และเฟอริกคลอไรด์ ความเข้มข้นสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งเท่ากับ 5, 10 และ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) และ
ค่าพีเอชเท่ากับ 4, 5, 7, 9 และ 10 ค่าความแรงประจุที ่ 0.01 โมลต่อลิตรและความดันในการดำเนินระบบที่ 60 psig  
ถูกควบคุมในชุดทดลองเยื่อกรองแบบนาโน ผลการศึกษาพบว่าค่าพีเอชที่ 10 สำหรับสารอลูมิเนียมซัลเฟตเป็นค่าเหมาะสมที่
ใช้การกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้ง สำหรับสารเฟอริกคลอไรด์ ค่าพีเอช 4 พบว่ามีประสิทธิภาพที่ดีในการกำจัดสารอินทรีย์ 
สำหรับความเข้มข้นสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งเท่ากับ 5, 10 และ 15 mg/L ประสิทธิภาพในการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งหลังผ่าน
การสร้างตะกอนโดยอลูมิเนียมซัลเฟตและเยื่อกรองนาโน ประมาณร้อยละ 96.13, 96.16 และ 96.90 ตามลำดับ หลังผ่านการ
สร้างตะกอนโดยเฟอริกคลอไรด์และเยื่อกรองนาโน การกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งเท่ากับร้อยละ 93.28, 93.76 และ 96.08 
ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ : เยื่อกรองแบบนาโน  สารอินทรีย์ในน้ำท้ิง  การสร้างตะกอน 
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Abstract 

The objective of this research was to study the use of coagulants and Nano filtration (NF) membrane 
for treating effluent organic matter ( EfOM)  from wastewater treatment system in Ubon Ratchathani 
University.  Factors tested in this study were two types of coagulants such as aluminum sulfate and ferric 
chloride, EfOM concentrations of 5, 10 and 15 mg/L, and pH of 4, 5, 7, 9 and 10. The ionic strength of 0.01 
M and operating pressure at 60 psig were controlled under NF test cell.  The experimental results showed 
that the pH of 10 for aluminum sulphate was optimum to remove EfOM.  For ferric chloride, the pH of 4 
was found effectively in removing organic matter. For organic matter concentrations of 5, 10, 15 mg/L, the 
removal efficiencies of EfOM after coagulation by aluminum sulphate and NF were approximately 96.13%, 
96. 16%  and 96. 90% , respectively.  After coagulation by ferric chloride and NF, the organic removal 
efficiencies were 93.28%, 93.76% and 96.08%, respectively. 
 
Keywords : Nanofiltration Membrane, Effluent Organic Matter, Coagulation 
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บทนำ 
 น้ำเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่เป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด คุณภาพของน้ำที่มนุษย์ใช้
อุปโภค บริโภคจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันจากการขยายตัวและการพัฒนาท่ีดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรม
และชุมชนเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามความต้องการของจำนวนประชาชนที่
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเสื่อมโทรมของแหลง่น้ำ ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่สำคัญจำเป็นต่อกระบวนการบำบัด จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าแหล่งน้ำผิวดินที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปามีการ
ปนเปื้อนของสารอินทรีย์ ค่อนข้างสูง ซึ่งกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำในปัจจุบันเน้นเพียงการกำจัดความขุ่นเพื่อให้น้ำดูใส 
สะอาดและปราศจากเชื้อโรคหลังผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยสารประกอบคลอรีน แต่ไม่ได้คำนึงถึงประมาณสารอินทรีย์ที่
หลงเหลืออยู่เมื่อเติมคลอรีนลงไปในน้ำที่ยังคงมีสารอินทรีย์ที่สามารถก่อให้เกิดสารตกค้างจากการฆ่าเชื้อโรค (Disinfection 
by Products: DBPs) อันเกิดจากการทำปฏิกิร ิยาระหว่างสารอินทรีย์ธรรมชาติกับคลอรีนอิสระ  เกิดเป็นสารกลุ่ม 
ไตรฮาโลมีเทน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ (Marthaba et al., 2003; Crittenden et al., 2005) 

สารอินทรีย์ในน้ำทิ้ง (Effluent Organic Matter, EfOM) เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งน้ำผิว
ดิน ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นอนุภาคคอลลอยด์ และสารอินทรีย์ละลายน้ำได้ จากงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งที่
อยู่ในภาพของสารอินทรีย์ละลายน้ำได้ สามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สารอินทรีย์ธรรมชาติตามแหล่งน้ำธรรมชาติ 
สารประกอบอินทรีย์สังเคราะห์ (Synthetic Organic Compounds, SOCs) และสารชีวภัณฑ์ละลายน้ำ (Soluble Microbial 
Products, SMPs) เกิดจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพและสารอินทรีย์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Shon 
et al., 2006) สารอินทรีย์ในน้ำทิ้งที่อยู่ในภาพของสารอินทรีย์ละลายน้ำได้ มีส่วนประกอบที่หลากหลายและแตกต่างกันนี้  
ทำให้ยากต่อการกำจัด (Jarusutthirak and Amy, 2006) 
 อย่างไรก็ตามการนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดินมาใช้ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยกระบวนการโคแอกกูชัน-
ฟลอคคูเลชัน การตกตะกอน การกรอง และการฆ่าเช้ือโรค ไม่สามารถกำจัดสารอินทรีย์ธรรมชาติออกไดห้มด และอาจไม่เพียง
พอที่จะบำบัดน้ำให้มีคุณภาพดีได้ อีกทั้งยังเป็นระบบที่มีขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่ในการดำเนินงานค่อนข้างมาก และใช้สารเคมี 
ในปริมาณทีม่าก ดังนั้นการหาวิธีท่ีเหมาะสมมาใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อใช้แทนเทคโนโลยีปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้อง
คำนึงถึง โดยเทคโนโลยีที่นิยมนำมาใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ ได้แก่ กระบวนการแยกด้วยเยื่อกรอง และมีการใช้งานอย่าง
กว้างขวาง มีการใช้เยื่อกรองหลายแบบด้วยกัน เช่น เยื่อกรองแบบไมโครฟิลเตรชัน (Microfiltration, MF) อัลตราฟิลเตรชัน 
(Ultrafiltration, UF) นาโนฟิลเตรชัน (Nanofiltration, NF) และออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis, RO) เป็นต้น ดังนั้น
การกรองผ่านเยื่อกรองจึงเป็นเทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับเป็นทางเลือกและเป็นที่นิยมในการพัฒนาคุณภาพ
ของน้ำท้ิงในอุตสาหกรรมและการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่ธรรมชาติ ดังนั้นงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำโดยใช้เทคโนโลยีเยื่อกรองนาโน และศึกษาความเป็นไปได้ในการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำท้ิงก่อนปล่อยลง
สู่แหล่งน้ำ  
 
วิธีการวิจัย 

สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 
สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ อลูมิเนียมซัลเฟต (Al2(SO4)3) และเฟอริกคลอไรด์ (FeCl3) 
สารอินทรีย์ในน้ำท้ิง 
สารอินทรีย์ในน้ำทิ้งที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากบ่อเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คุณสมบัติของสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งมีดังนี้ สารคาร์บอนอินทรีย์ทั้งหมด 16.19 mg/L มีค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 254 
นาโนเมตร (nm) เท่ากับ 0.05 ต่อเซนติเมตร (cm-1) ค่าการนำไฟฟ้าอยู่ที่ 382.49 โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µS.cm-1)  
พีเอชอยู่ท่ี 8.15 การเตรียมสารอินทรีย์เข้มข้นโดยการนำน้ำเก็บมาจากจุดที่น้ำไหลออกจากบ่อตกตะกอนมาจำนวน 200 ลิตร 
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(L) ผ่านระบบเยื่อกรองแบบไมโครฟิลเตรชันขนาด 10, 5 และ 1 ไมครอน (µm) ตามลำดับ เพื่อบำบัดน้ำเบื้องต้นก่อนเข้า  
เยื ่อกรองแบบออสโมซิสผันกลับ เพื่อแยกสารอินทรีย์ในส่วนคอนเซนเตรทให้เหลือปริมาตรสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งเข้มข้น
ประมาณ 6 L โดยมีปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนท้ังหมด 35.94 mg/L นำสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งเข้มข้นบรรจุในภาชนะท่ีปิดสนิท

และเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ( ̊C) เพื่อเป็นการรักษาสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานในการทดลอง 
และทำการวิเคราะห์คุณลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ค่าพีเอช ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) ค่าการดูดกลืนแสง UV254 nm และ
สารอินทรีย์คาร์บอนท้ังหมด (Total Organic Carbon) เยื่อกรองแบบนาโน 

เยื ่อกรองแบบนาโนผลิตจากโพลีเอไมด์ ร ุ ่น HL4040FM ของบริษัท GE Water & Process Technologies 
ความสามารถในการกำจัดสารที่มีขนาดโมเลกุล 150–300 ดาลตัน (Da) พีเอชที่ใช้ในการดำเนินระบบอยู่ระหว่าง 3–9 และ 

มีความสามารถในการทนต่อคลอรีนที่ระดับความเข้มข้น 0.1 mg/L อุณหภูมิที่สามารถทนได้สูงสุดที่ 50 ̊C ความดันที่ใช้ 
ในการดำเนินงานอยู่ที่ 70–300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) นำมาตัดให้เป็นแผ่นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.6 เซนติเมตร 
(cm) เพื่อให้สามารถใส่ลงในชุดทดลองเยื่อกรองได้ สำหรับแผ่นเยื่อกรองที่ได้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำเก็บรักษาโดยแช่ไวใ้น
สารละลาย sodium metabisulphite (Na2S2O5) ความเข้มข้น 1% เพื่อป้องกันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน แล้วนำไปแช่ไว้
ในตู้เย็น เพื่อลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีผลต่อผิวหน้าเยื่อกรองแบบนาโน 

 การดำเนินระบบของชุดเยื่อกรองแบบนาโน 
ภาพที่ 1 เป็นการกรองภายใต้เยื่อกรองแบบการไหลตามแนวดิ่ง (Dead-End Filtration) ที่ได้ทดสอบจากการศึกษา

ของ Wu and Imai (2012) โดยจะอาศัยแรงดันจากก๊าซไนโตรเจนป้อนสารละลายเข้าในทิศทางตั้งฉากกับแผ่นเยื่อกรอง  
น้ำตัวอย่างจะถูกส่งผ่านมายังชุดทดสอบขนาด 250 ml ซึ่งภายในจะบรรจุแผ่นเยื่อกรองแบบนาโน สำหรับน้ำที่ผ่านเยื่อกรอง
จะไหลออกมาทางท่อจะเรียกว่า เพอร์มิเอท (Permeate) โดยควบคุมการทดลองด้วยระบบเยื่อกรองแบบนาโนด้วยความดัน
ให้คงที่ตลอดการทดลองที่ 60 psig และใช้เวลาในการทดลอง 220 นาที (min) วัดอัตราการไหลของเพอร์มิเอทและเก็บ
ตัวอย่างตามช่วงเวลา  
 

 
 

ภาพที่ 1 ชุดการทดลองการไหลแบบแนวดิ่ง (Dead-end Unit Cell) (Wu and Imai, 2012) 
 

การตรวจวิเคราะห์ผล 
จากการศึกษาของ Mattaraj and Kilduff (2003) เกี่ยวข้องกับการวัดอัตราการไหลของเยื่อกรองแบบนาโน ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับแผนการวิจัยในครั้งนี้ ค่าอัตราการกรองผ่านเยื่อกรองสามารถคำนวณได้ในสมการ (1) 
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 โดย vJ  คือ อัตราการกรองผ่านเยื่อกรอง (L.m-2.h-1), 

permQ คือ อัตราการไหลของน้ำที่กรองได้ (L.h-1), mA  คือ 
พื้นที่ท่ีใช้ในการกรอง (m2)  

 ส่วนการกำจัดสารละลายออกจากน้ำ (Rejection, R) โดยการกรองผ่านเยื่อกรองจะแยกสารละลายต่าง ๆ ออกจาก
น้ำ ซึ่งประสิทธิภาพในการกำจัดสามารถหาจากอัตราการกำจัดสารละลายออกจากน้ำ โดยคำนวณได้จากสมการ (2) 
 

reten

perm

C

C
R −= 1      (2) 

 
 โดย R คือ อัตราการกำจัดสารละลายออกจากน้ำ, 

permC คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่ผ่านการกรอง (mg.L-1) ,

retenC คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ผ่านการกรอง (mg.L-1)  
การตรวจวัดค่าความขุ่น โดยใช้เครื่องวัดความขุ่น (Turbidity Meter) รุ่น 2100Q จากบริษัท Hach ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ที่ใช้ในการเปรียบเทียบความเข้มของแสงที่กระเจิงออกมาของตัวอย่างน้ำเทียบกับสารมาตรฐานภายใต้สภาวะที่กำหนด  
สารมาตรฐานที่นิยมใช้กันมาก คือ ฟอร์มาซีน (Formazin) ความเข้มของแสงที่กระเจิงออกมามากแสดงให้เห็นว่าตัวอย่าง 
น้ำนั้นจะมีความขุ่นมาก  
 
ผลการวิจัย 

 ผลของพีเอชที่มีผลต่อสารสร้างตะกอน Al2(SO4)3 และ FeCl3  
ภาพที่ 2 แสดงความสามารถในการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งของสารสร้างตะกอนท้ังสองชนิด เป็นการหาค่าพีเอชที่

เหมาะสมของการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้ง ที่ค่าพีเอช 4, 5, 7, 9 และ 10 ความขุ่นเริ่มต้นของ Al2(SO4)3 เท่ากับ 1.93 , 
1.99, 1.37, 2.15 และ 3.08 NTU และความขุ่นเริ่มต้น FeCl3 เท่ากับ 5.7 , 6.27 , 6.82 , 5.54 และ 6.21 NTU โดยใช้ปัจจัย
ควบคุม EfOM 5 mg/L ปริมาณสารสร้างตะกอน Al2(SO4)3 และ FeCl3 ที่ระดับความเข้มข้น 10 mg/L แล้วนำไปเข้าเครื่อง
จาร์เทส เมื่อทำการจาร์เทสเสร็จและตั้งทิ้งไว้ 20 min นำมาวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 254 nm (UV254) และวัดค่า
ความขุ่น จากการทดลอง พบว่าค่าพีเอชที่เหมาะในการตกตะกอนของ Al2(SO4)3 คือ ที่พีเอชเท่ากับ 10 ซึ่งมีค่าการกำจัด
สารอินทรีย์ในน้ำทิ้งอยู่ที่ร้อยละ 2.89 และค่าการกำจัดความขุ่นอยู่ที่ร้อยละ 68.18 (แสดงในภาพที่ 3) และค่าพีเอชที่เหมาะ
ในการตกตะกอนของ FeCl3 คือ ที่พีเอชเท่ากับ 4 ซึ่งมีค่าการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งอยู่ที่ร้อยละ 59.52 และค่าการกำจัด
ความขุ่นอยู่ที่ร้อยละ 75.69 (แสดงในภาพที่ 3) 
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ภาพที ่2 ความสามารถในการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำท้ิง (UV254) ของ (Al2(SO4)3) และ (FeCl3) ที่ค่า pH 4 ,5 ,7 ,9 และ 10 
 

ภาพที่ 3 แสดงความสามารถในการกำจัดความขุ่นของสารสร้างตะกอนท้ังสองชนิด การทดลองพบว่าการตกตะกอน

ของ (Al2(SO4)3) ในระดับพีเอชที่  10ให้ค่าการกำจัดสูง อาจเนื่องจากสารอลูมิเนียมซัลเฟตที่ช่วยทำให้ตกตะกอนใหผ้ลดีส่วน

ใหญ่อยู่ในช่วงพีเอช 7-10 ขณะที่สารเฟอร์ริกคลอไรด์ (FeCl3) ในระดับพีเอช เนื ่องจาก 4 โดยทั่วไปสาร FeCl3 มีฤทธิ์ 

กัดกร่อน หากมีความชื้นสาร FeCl3 จะทำปฏิกิริยากับด่างในน้ำเกิดเป็น Fe(OH)3 ซึ่งส่งผลให้ FeCl3 ทำประสิทธิภาพได้ดีที่ค่า

พีเอชต่ำ ซึ่งในการทดลองได้เลือกค่าพีเอช 4, 5, 7, 9 และ 10 โดยแสดงให้เห็นว่าค่าพีเอช 4 มีประสิทธิภาพดีที่สุด (พรพิมล 

ยุพธิดา และนิรันดร์, 2554) 

 

ภาพที่ 3 ความสามารถในการกำจัดความขุ่นของ (Al2(SO4)3) และ (FeCl3) ที่ค่า pH 4 ,5 ,7 ,9 และ 10 
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 ผลของความเข้มข้นของสารสร้างตะกอน Al2(SO4)3 และ FeCl3  
 ผลการศึกษาปริมาณสารที่เหมาะสมในการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งของ Al2(SO4)3 และ FeCl3 ที่ระดับพีเอช 10 
และ พีเอช 4 ตามลำดับ และปัจจัยควบคุม EfOM 10 mg/l ที่ระดับความเข้มข้น 10, 20, 30, 40 และ 50 mg/L จากภาพที่ 
4 แสดงความสามารถในการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งของ Al2(SO4)3 พีเอช10  และ FeCl3 พีเอช4 ในระดับความเข้มข้น 
ที่ 10, 20, 30, 40 และ 50 mg/L โดยวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 254 nm (UV254) หลังทำการจาร์เทสเสร็จและ 
ตั้งทิ้งไว้ 20 min จากการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสาร Al2(SO4)3 สูงขึ้นจาก 10 – 40 mg/L พบว่าร้อยละการ
กำจัดมีค่าเพิ่มขึ้น และเมื่อเพิ่มความเข้มข้นเป็น 50 mg/L ให้ค่าการกำจัดลดลง อาจเป็นผลมาจากเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ
สารละลายในน้ำจะเกิด H+ ทำให้พีเอชลดลงจนกระทั่งถึงจุดที่ไม่ทำให้เกิดผล ประกอบกับเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของสารละลาย
ในน้ำทำให้สารละลายอยู่ในสภาวะอิ่มตัว ส่งผลให้อลูมิเนียมซัลเฟต (Al2(SO4)3) และ เฟอริกคลอไรด์ (FeCl3) มีค่าการกำจัด
สารอินทรีย์ในน้ำทิ้งลดน้อยลงที่ปริมาณ 50 mg/L สำหรับความเข้มข้นท่ีเหมาะสมของสารอลูมิเนียมซัลเฟต (Al2(SO4)3) และ 
เฟอริกคลอไรด์ (FeCl3) เท่ากับ 40 mg/L ค่าการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งอยู่ที่ร้อยละ 23.76 และ 49.58 ของความเข้มข้น
สารอินทรีย์ในน้ำทิง้ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นเท่ากับ 10 mg/L 

 

ภาพที ่4 ความสามารถในการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำท้ิงของ Al2(SO4)3 pHและ 10  FeCl3 pH 4 ระดับความเข้มข้นสารสร้าง
ตะกอนท่ี 10, 20, 30, 40 และ 50 ปัจจัยควบคุม EfOM 10 mg/l 

 
 ผลของความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ำท้ิงท่ีมีต่อการลดลงของฟลักซ์  
 จากการทดลองกระบวนการเยื่อกรองนาโน สารละลายอลูมิเนียมซัลเฟต (Al2(SO4)3) พีเอช 10 และเฟอรกิคลอไรด์ 
(FeCl3) พีเอช 4 ใช้สารละลายที่มีความเข้มข้นของสารอินทรีย์ในน้ำทิ้ง 5, 10 และ 15 mg/L เริ่มจากกระบวนการสร้าง
ตะกอน มีความแรงประจุอยู่ในช่วง 0.01 M โดยใช้ปัจจัยควบคุมเดินระบบความดันที่ 60 psig ตลอดการทดลอง ดังแสดงใน
ภาพที่ 5 พบว่าค่าฟลักซ์ของสารละลายเฟอริกคลอไรด์ค่ามีค่าลดลงตามการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของสารอินทรีย์ โดยค่า 
ฟลักซ์ที ่มีความเข้มข้น 15 mg/L ค่าฟลักซ์เพอร์มีเอทมีค่าลดลงมากสุด เมื ่อเทียบกับที่ความเข้มข้น 5 และ 10 mg/L 
ตามลำดับ ในระบบเยื่อกรองนาโน พบว่าสารละลายอลูมิเนียมซัลเฟตท่ีความเข้มข้นสารอินทรีย์ในน้ำท้ิง 5, 10 และ 15 mg/L 
เริ่มจากกระบวนการสร้างตะกอน ค่าฟลักซ์หลังจากดำเนินระบบไปแล้ว 220 min มีค่าฟลักซ์ลดลงอยู่ในช่วง 15.57, 14.86 
และ 14.43 LMH ตามลำดับ 
 สารละลายเฟอริกคลอไรด์ที่ความเข้มข้นในน้ำทิ้ง 5, 10 และ 15 mg/L เริ่มจากกระบวนการสร้างตะกอน ค่าฟลักซ์
หลังจากดำเนินระบบไปแล้ว 220 min มีค่าฟลักซ์ลดลงอยู่ในช่วง 19.00, 17.14 และ 12.07 LMH เนื่องจากเยื่อกรองนาโน
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อาจมีการสะสมตัวภายในรูพรุนหรือผิวหน้าเยื่อกรอง ซึ่งเมื่อเกิดการสะสมน้ำจึงไหลผ่านได้น้อยลงเป็นผลทำให้ฟลักซ์ที่ได้มีค่า
ใกล้เคียงกัน เมื่อตัวถูกทำละลายไม่สามารถผ่านเยื่อกรองได้จะสะสมอยู่ที่ผิวหน้าของเยื่อกรอง ดังแสดงในภาพที่ 5 

 

ภาพที่ 5 ค่าฟลักซ์หลังผ่านเยื่อกรองนาโนจากผลเริ่มของสารอลมูิเนยีมซัลเฟต (Al2(SO4)3) ที่ความเข้มข้น  40mg/L, 
pH 10 และความเข้นข้นสารอินทรีย์ในน้ำท้ิง 5, 10 และ 15 mg/L 

 
ภาพที่ 6 แสดงถึงความสามารถในการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งของสารละลายอลูมิเนียมซัลเฟต พีเอช 10 โดยวัด

ค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร (UV254) เมื่อเดินระบบ 220 min พบว่าค่าการกำจัดความเข้มข้นสารอินทรีย์
ในน้ำทิ้ง 5, 10 และ 15 mg/L เริ่มจากกระบวนการสร้างตะกอน เยื่อกรองนาโนมีประสิทธิภาพในการกำจัดอยู่ที่ร้อยละ 
96.13, 96.16 และ 96.90 ตามลำดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดมากกว่าร้อยละ 90 โดยการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่า
สารละลายอลูมเินียมซัลเฟตท่ีมีความเข้มข้นสารอินทรียใ์นน้ำท้ิง 15 mg/L มีอิทธิพลต่อการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำท้ิงมากทีส่ดุ 
เมื่อเทียบค่าการกำจัดค่าความเข้มข้นสารอินทรีย์ในน้ำทิ้ง 10 mg/L และ 5 mg/L ตามลำดับ จากการทดลองพบว่าการกำจัด
สารอินทรีย์จะใช้กลไกในการคัดขนาดที่หลงเหลือมาจากการสร้างตะกอน เนื่องจากอนุภาคของสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งมีขนาด
ใหญ่กว่ารูพรุนของเยื่อกรองนาโน 

 
ภาพที่ 6 การกำจัดสารอินทรยี์ในน้ำทิ้งโดยวัดค่าการดูดกลืนแสงหลงัผ่านเยื่อกรองนาโนจากผลเริม่ของสารอลมูิเนียม 
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ซัลเฟต (Al2(SO4)3) ทีค่วามเข้มขน้ 40 mg/L, pH เท่ากับ 10 
และ ความเข้นข้นสารอินทรีย์น้ำท้ิง 5, 10 และ 15 mg/L 

ภาพที ่ 7 แสดงความสามารถในการกำจัดสารอินทรีย ์ในน้ำทิ ้งโดยวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย  
เฟอริกคลอไรด์ เยื่อกรองนาโนมีประสิทธิภาพในการกำจดัอยู่ที่ร้อยละ 96.08, 93.76 และ 93.28 ตามลำดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพ
ในการกำจัดมากกว่าร้อยละ 90 โดยการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าสารละลาย เฟอริกคลอไรด์ต่อความเข้มข้นสารอินทรีย์ 
ในน้ำทิ้ง 5 mg/L มีอิทธิพลต่อการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งมากที่สุด เมื่อเทียบค่าการกำจัดค่าความเข้มข้นสารอินทรีย์  
ในน้ำท้ิง 10 mg/L และความเข้มข้นสารอินทรีย์ในน้ำท้ิง 15 mg/L ตามลำดับ 

 
ภาพที่ 7 การกำจัดสารอินทรยี์ในน้ำทิ้งโดยวัดค่าการดูดกลืนแสงหลงัผ่านเยื่อกรองนาโนจากผลเริม่ของเฟอริกคลอไรด์  

 (FeCl3) ที่ความเข้มข้น  40mg/L, pH เท่ากับ 4 และความเข้มข้นสารสร้างอินทรีย์ในน้ำทิ้ง 5, 10 
และ 15 mg/L 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาหาค่าพีเอชที่เหมาะสมของการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งพบว่า ค่าพีเอชที่เหมาะสมในการกำจัด

สารอินทรีย์ของสาร Al2(SO4)3 คือที่พีเอชเท่ากับ 10 ซึ่งมีค่าการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งอยู่ที่ร้อยละ 2.89 และค่าพีเอชที่
เหมาะสมในการกำจัดสารอินทรีย์ของสาร FeCl3 คือ ที่พีเอชเท่ากับ 4 ซึ่งมีค่าการกำจัดอยู่ที่ร้อยละ 59.52 จากการศึกษา
ความสามารถในการกำจัดสารอินทรีย์ของ Al2(SO4)3 และ FeCl3 จากการทดลองพบว่า ความเข้มข้นที่เหมาะสมของ 
Al2(SO4)3 เท่ากับ 40 mg/L และในส่วนของสาร FeCl3 ความเข้มข้นท่ีเหมาะสมเท่ากับ 40 mg/L 

จากการศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้ง เมื่อทำผ่านกระบวนการสร้างตะกอนแล้วนำไปผ่าน  
เยื ่อกรองครบตามระยะที่เดินระบบ 220 min พบว่าที่สาร Al2(SO4)3 ที่พีเอช 10 มีค่าการกำจัดที่ความเข้มสารอินทรีย์ 
ในน้ำท้ิง ที่ความเข้มข้น 5, 10 และ 15 mg/l คิดเป็นร้อยละ 96.13, 96.16 และ 96.90 ตามลำดับ และสาร FeCl3 ที่พีเอช 4 
มีค่าการกำจัดที่ความเข้มสารอินทรีย์ในน้ำทิ้ง ที่ความเข้มข้น 5, 10 และ 15 mg/l คิดเป็นร้อยละ 96.08, 93.76 และ 93.28 
ตามลำดับ ท้ังสองสารสร้างตะกอนให้ค่าการกำจัดสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งมากกว่าร้อยละ 90 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดแคลเซียมซัลเฟต โดยใช้เยื่อกรองนาโนแบบการไหล
ตามแนวดิ่ง ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ความแรงประจุ (แคลเซียมซัลเฟต) 0.005, 0.01 และ 0.015 M ค่าพีเอช 5, 7 และ 
9 ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ธรรมชาติที่ 10 mg/L และความดันในการดำเนินระบบควบคมุที่ 60 psig ตลอดการทดลอง ผล
การทดสอบพบว่า เมื่อเพิ่มค่าความแรงประจุสูงขึ้นส่งผลให้ค่าฟลักซ์สารละลายมีค่าลดลง โดยค่าความแรงประจุ 0.015 M มี
ค่าลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ 0.01 และ 0.005 M ตามลำดับ สำหรับประสิทธิภาพการกำจัดซัลเฟตอยู่ที่ร้อยละ 97.33, 
95.21 และ 92.29 ตามลำดับ และประสิทธิภาพการกำจัดแคลเซียมอยู่ในช่วงร้อยละ 65.61, 69.59 และ 74.56 ตามลำดับ 
สำหรับผลของค่าพีเอช เมื่อระดับพีเอชเพิ่มมากขึ้นจะเป็นผลทำให้ค่าฟลักซ์สารละลายมีค่าลดลง ผลของค่าพีเอชทั้งหมดที่
ทดสอบให้ประสิทธิภาพการกำจัดซัลเฟตอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งมีค่าการกำจัดซัลเฟตอยู่ในช่วงร้ อยละ 90.65 - 92.89 
ขณะที่ค่าการกำจัดแคลเซียมอยู่ที่ร้อยละ 86.10, 80.27 และ 71.13 ตามลำดับ 
 
คำสำคัญ : เยื่อกรองแบบนาโน  สารอินทรีย์ธรรมชาติ  แคลซียมซลัเฟต 

 
Removal Performance of Calcium Sulfate by Nano Filtration Membrane 

Supatpong Mattaraj1*, Thanaphon Pimrot1 and Jaturawit Seekasree2  
1*Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering 

2Environmental Engineering Program, Department of Chemical Engineering      
*E-mail : supatpong.mj@gmail.com  

 
Abstract 

 The objective of this research was to study the removal efficiency of calcium sulfate using a dead-
end Nano filtration membrane.  Factors studied were ionic strengths ( calcium sulfate)  of 0. 005, 0. 01 and 
0. 015 M, pH of 5, 7 and 9.  Natural organic matter ( NOM)  concentration of 10 mg/ L and the operating 
pressure were controlled at 60 psig throughout the experimental period.  Experimental results found that 
increased ionic strengths resulted in decreased solution flux.  Solution fluxes at ionic strength of 0. 015 M 
showed the highest flux decline, followed with those of ionic strengths of 0.01 M and 0.005 M, respectively. 
The sulfate removal efficiency were 97.33%, 95.21% and 92.29%, respectively. Calcium removal efficiencies 
were 65.61, 69.59 and 74.56% respectively.  For the pH effect, increased pH solutions decreased solution 
flux. All tested pH solutions gave very closed sulfate rejections, resulting in the range of 90.65% - 92.89%, 
while the values of calcium removal were 86.10, 80.27 and 71.13%, respectively. 

Keywords : Nanofiltration Membrane, Natural Organic Matter, Calcium Sulfate 
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บทนำ 
 กระบวนการนาโนฟิลเตรชัน (Nanofiltration Process) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจ เพื่อนำมาใช้ผลิตน้ำที่

สะอาด (Mohammad et al., 2015) และใช้ในการกำจัดสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์อย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นกระบวนการ
กรองผ่านเยื ่อกรองนาโนที่ใช้ความดันอยู่ ระหว่างอัลตราฟิลเตรชัน (Ultrafiltration) และออสโมซิสผันกลับ (Reverse 
Osmosis) โดยเทคโนโลยีการกรองแบบนาโนมีข้อได้เปรียบคือ การใช้ความดันที่น้อยกว่าในการดำเนินระบบ ปริมาณน้ำท่ีผลิต
ได้มีปริมาณที่มากกว่า (Bruggen and Vandecasteele, 2003) และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีของระบบเยื่อกรองที่ใช้ในการกำจดั
ไอออนบวกประจุคู่ (Divalent Cations) และสารอินทรีย์ธรรมชาติ (Natural Organic Matter, NOM) จากแหล่งน้ำผิวดิน 
อยา่งไรก็ตาม ข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้เยื่อกรองแบบนาโนในการผลิตน้ำดื่มหรือน้ำสะอาด คือ การอุดตันของระบบเยื่อกรอง 
(Membrane Fouling) โดยทั้งสารอินทรีย์ เช่น สารอินทรีย์ธรรมชาติ และสารประกอบอนินทรีย์ เช่น แคลเซียมซัลเฟต 
แคลเซียมคาร์บอเนต แบเรียมซัลเฟต เป็นต้น ตลอดจนจุลินทรีย์เจือปน ล้วนเป็นสาเหตุทำให้เกิดการอุดตันบนผิวหน้าเยื่อ
กรองและขัดขวาง การซึมแพร่ผ่านของน้ำผ่านเยื่อกรองทำให้ผลิตน้ำได้ลดลง 
 แคลเซียมซัลเฟต (Calcium Sulfate) จัดเป็นสารประกอบหลักที่ทำให้เกิดการอุดตันบนผิวหน้าเยื่อกรองเนื่องจาก
การตกผลึกจากสารประกอบอนินทรีย์ที่ละลายได้น้อย และสามารถเกิดเป็นสารละลายอิ่มตัวยิ่งยวดได้ในระหว่างกระบวนการ
กรองโดยสารละลายที่เข้มข้นข้ึนจากการที่น้ำได้ซึมแพร่ผ่านเยื่อกรอง เยื่อกรองได้กักกันสารละลายเกลือไว้จนทำให้สารละลาย
มีความเข้มข้นถึงจุดอิ่มตัว และตกผลึกอยู่บนผิวหน้าเยื่อกรองซึ่งทำให้เกิดการอุดตันได้ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเยื่อกรอง
ลดลง และเกิดการสิ้นเปลืองพลังงานท่ีมากขึ้นโดยการอุดตันบนผิวหน้าเยื่อกรอง เนื่องจากการตกผลึกของแคลเซียมซัลเฟตจะ
ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายแคลเซียมซัลเฟต ท่ีเข้าสู่ระบบอีกท้ังเมื่อรวมกับสารอินทรีย์ธรรมชาติที่เป็นน้ำเข้าสู่ระบบ 
(Feedwater) พบว่าเป็นสาเหตุหลักที่ ทำให้เกิดการอุดตันของระบบเยื่อกรอง แบบนาโนด้วย (Seidel and Elimelech, 
2002) ซึ่งในการเดินระบบเยื่อกรองนาโน ต้องควบคุมความเข้มข้นของแคลเซียมซัลเฟตไม่ให้มีความเข้มข้นเกินความสามารถ
ในการละลายของสารเหล่านั้นและต้องไม่เกินค่าตัวบ่งชี้ การตกผลึก (Solubility Index) ซึ่งอาจระบุเป็นค่าความ สามารถใน
การละลายในภาพผลคูณอิออน Ksp (Solubility Product) ด้วยเหตุนี ้ งานวิจัยนี้จึงมุ ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการกำจัดแคลเซียมซัลเฟต และสารอินทรีย์ธรรมชาติโดยเยื่อกรองแบบนาโน โดยทำการวิเคราะห์จากค่าการนำ
ไฟฟ้า ค่าพีเอช ตรวจวิเคราะห์ผลความเข้มข้นของสารอินทรีย์ธรรมชาติ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร 
และตรวจวิเคราะห์ผลความเข้มข้นของแคลเซียมด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAnalyst 200) 
 
วิธีการวิจัย 

สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง 
สารเคมีที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) โดยปรับค่าความแรงของประจุเป็น 0.005, 0.01 และ 

0.015 M 
สารอินทรีย์ธรรมชาติ 
 สารอินทรีย์ธรรมชาติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากแหล่งน้ำผิวดินที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งใช้

ผลิตน้ำอุปโภคและบริโภคภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเทศไทย โดยมีปริมาณสารอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด 4.45 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าการดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 นาโนเมตร ที่ 0.185 ต่อเซนติเมตร มีค่าการ 
นำไฟฟ้าอยู ่ที ่ 31.9 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร มีพีเอชอยู ่ที ่ 7.04 โดยนำน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมาจำนวน 1,000 ลิตร จากนั้นส่งเข้าเยื่อกรองแบบออสโมซิสผันกลับ ทำการกรองจนเหลือเฉพาะน้ำที่ไม่ผ่านการ
กรองหรือส่วนที่เป็นสารอินทรีย์ธรรมชาติเข้มข้น ประมาณ 25 – 30 ลิตร จากนั้นนำสารอินทรีย์ธรรมชาติเข้มข้นใส่ภาชนะที่
ปิดสนิทแล้วนำไปแช่ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อเป็นการรักษาสารอินทรีย์ธรรมชาติให้อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน 
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เย่ือกรองแบบนาโน 
เย ื ่อกรองแบบนาโนผลิตจากโพลีเอไมด์ ร ุ ่น HL4040FM ของบร ิษ ัท GE Water & Process Technologies 

ความสามารถในการกำจัดสารที่มีขนาดโมเลกุล 150–300 ดาลตัน พีเอชที่ใช้ในการดำเนินระบบอยู่ระหว่าง 3–9 และ 
มีความสามารถในการทนต่อคลอรีนที่ระดับความเข้มข้น 0.1 ppm อุณหภูมิที่สามารถทนได้สูงสุดที่ 50 องศาเซลเซียส  
ความดันที่ใช้ในการดำเนินงานอยู่ที่ 70–300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นำมาตัดให้เป็นแผ่นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.6 
เซนติเมตร เพื่อให้สามารถใส่ลงในชุดทดลองเยื่อกรองได้ สำหรับแผ่นเยื่อกรองที่ได้ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำเก็บรักษา  
โดยแช่ไว้ในสารละลาย Sodium Metabisulphite (Na2S2O5) ความเข้มข้น 1% เพื่อป้องกันการทำปฏิกิริยากับออกซิเจน 
แล้วนำไปแช่ไว้ในตู้เย็น เพื่อลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่มีผลต่อผิวหน้ากรองแบบนาโน 

 การดำเนินระบบของชุดเยื่อกรองแบบนาโน 
จากภาพที่ 1 เป็นการกรองภายใต้การกรองแบบการไหลแบบแนวดิ่ง (Dead-End Filtration) ที่ได้ทดสอบจาก

การศึกษาของ Wu and Imai (2012) โดยจะอาศัยแรงดันจากก๊าซไนโตรเจนป้อนสารละลายเข้าในทิศทางตั้งฉากกับ 
แผ่นเยื่อกรอง น้ำตัวอย่างจะถูกส่งผ่านมายังชุดการไหลแบบแนวดิ่งขนาด 250 ml ซึ่งภายในจะบรรจุแผ่นเยื่อกรองแบบ 
นาโน สำหรับน้ำที่ผ่านเยื่อกรองจะไหลออกมาทางท่อจะเรียกว่า เพอร์มิเอท (Permeate) โดยควบคุมการทดลองด้วยระบบ
เยื่อกรองแบบนาโนด้วยความดันให้คงที่ตลอดการทดลองที่ 60 psig และใช้เวลาในการทดลอง 240 min วัดอัตราการไหลของ
เพอร์มิเอทและเก็บตัวอย่างตามช่วงเวลา 
 

 
 

ภาพที่ 1 ชุดการทดลองแบบแนวดิ่ง (Dead-End Filtration) (Wu and Imai, 2012) 
การตรวจวิเคราะห์ผล 
จากการศึกษาของ Mattaraj and Kilduff (2003) เกี่ยวข้องกับการวัดอัตราการไหลของเยื่อกรองแบบนาโน ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับแผนการวิจัยในครั้งนี้ ค่าอัตราการกรองผ่านเยื่อกรองสามารถคำนวณได้ในสมการ (1) 

m

perm

v
A

Q
J =       (1) 

 
 โดย vJ  คือ อัตราการกรองผ่านเยื่อกรอง (L.m-2.h-1), 

permQ คือ อัตราการไหลของน้ำที่กรองได้ (L.h-1), mA  คือ 
พื้นที่ท่ีใช้ในการกรอง (m2)  

ส่วนการกำจัดสารละลายออกจากน้ำ (Rejection, R) โดยการกรองผ่านเยื่อกรองจะแยกสารละลายต่าง ๆ ออกจาก
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น้ำ ซึ่งประสิทธิภาพในการกำจัดสามารถหาจากอัตราการกำจัดสารละลายออกจากน้ำ โดยคำนวณได้จากสมการ (2) 
 

reten

perm

C

C
R −= 1      (2) 

 โดย R คือ อัตราการกำจัดสารละลายออกจากน้ำ (%) , 
permC คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่ผ่านการกรอง 

(mg.L-1) , retenC  คือ ความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ผ่านการกรอง (mg.L-1) 
 การวิเคราะหป์ริมาณแคลเซียม 
  วิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectrometer (AAnalyst 200)  
 
ผลการวิจัย 

 ผลของความแรงประจุ(แคลเซียมซัลเฟต) 
  ภาพที่ 2 แสดงผลของความแรงประจุ (แคลเซียมซัลเฟต) ต่อการลดลงของค่าฟลักซ์ โดยสารละลายที่ทำการศึกษา

คือ แคลเซียมซัลเฟต ที่ความแรงประจุ 0.005, 0.01 และ 0.015 M ใช้ปัจจัยควบคุมความเข้มข้นของสารอินทรีย์ธรรมชาติ 
(NOM) 10 mg/L พีเอช 7 และเดินระบบ ความดันที่ 60 psig ตลอดการทดลอง พบว่าค่าฟลักซ์ที่ความแรงประจุ 0.015 M  
มีค่าลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ 0.01 และ 0.005 M ตามลำดับ การลดลงของเพอร์มิเอทฟลักซ์เกิดขึ้นเนื่องจากความเข้มข้น
ของสารละลายที่บริเวณใกล้ผิวหน้าเยื่อกรองมีค่าสูงขึ้น อาจทำให้เกิดการสะสมและเกิดลักษณะคล้ายชั้นเจลของอนุภาค  
ที่บริเวณผิวหน้าเยื่อกรอง ส่งผลให้ความต้านทานการไหลสูงขึ้น ค่าแรงดันออสโมซิสเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ ความดันในการเดิน
ระบบคงที่ตลอดการทดลอง จึงทำให้ผลต่างของแรงดันที่จะเอาชนะแรงดันออสโมซิสที่เกิดขึ้นในระบบมีค่าน้อยลงทำให้ค่า  
ฟลักซ์มีค่าลดลง 

 
ภาพที่ 2 ผลของความแรงประจุ (แคลเซียมซลัเฟต) ที่มีผลต่อการลดลงของค่าฟลักซ์สารละลาย 

  

 ภาพที่ 3 แสดงการกำจัดซัลเฟต โดยวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร ความแรงประจุ (แคลเซียม
ซัลเฟต) มีค่าประจุ 0.005 M , 0.01 M และ 0.015 M พบว่าประสิทธิภาพการกำจัดอยู่ที่ร้อยละ 97.33, 95.21 และ 92.29 
ตามลำดับ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดสูงกว่าร้อยละ 90 โดยการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าแรงผลักระหว่างประจุของเยื่อ
กรองกับประจุสองลบของซัลเฟตซึ่งมีสูงมาก กล่าวคือเกิดอันตรกิริยาระหว่างตัวถูกละลาย-เยื่อกรอง เมื่อการทดลองใช้เยื่อ
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กรองที่มีประจุเป็นลบ การแพร่ผ่านเยื่อกรองของซัลเฟตจะเกี่ยวข้องกับประจุทั้งของเยื่อกรองและสารละ ลายซัลเฟตซึ่งมี
ไอออนประจุลบสองตัว (Divalent Anions) จะถูกผลักโดยเยื่อกรองที่มีประจุลบที่มีความเสถียรมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ไอออนที่มีประจุลบหนึ่งตัว (Monovalent Anions) 

 
ภาพที่ 3 ผลของความแรงประจุ (แคลเซียมซลัเฟต) ที่มีผลต่อการกำจัดซัลเฟต 

  
ภาพที่ 4 แสดงการกำจัดแคลเซียมจากผลของความแรงประจุ (แคลเซียมซัลเฟต) ที่ความแรงประจุ 0.005, 0.01 

และ 0.015 M เมื่อเดินระบบครบ 240 min พบว่าค่าการกำจัดแคลเซียมอยู่ที่ร้อยละ 65.61, 69.59 และ 74.56 ตามลำดับ 

 
ภาพที่ 4 ผลของความแรงประจุ (แคลเซียมซลัเฟต) ที่มีผลต่อการกำจัดแคลเซียม 

 
 ภาพที่ 5 แสดงการกำจัดโดยพิจารณาจากค่าการนำไฟฟ้าจากผลของความแรงประจุ (แคลเซียมซัลเฟต) ความแรง
ประจุ 0 .005 , 0.01 และ 0 .015  M พบว่าเมื่อเดินระบบตลอด 240 min ประสิทธิภาพการกำจัดอยู่ที่ร้อยละ 69 .32 , 78.63 
และ 85.63 ตามลำดับ ค่าการกำจัดที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อความเข้มข้นของสารละลายแคลเซียมซัลเฟตที่เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มทำให้
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สารละลายแคลเซียมซัลเฟตสะสมบริเวณผิวหน้าเยื ่อกรองเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากกลไกการกำจัดค่าการนำไฟฟ้าเกิดจาก 
แรงผลักทางไฟฟ้าของประจุที่ผิวหน้าเยื่อกรอง (Electrostatic Repulsion) และประจุบวกสามารถถูกกำจัดโดยประจุสมดุล
ระหว่างประจุบวกกับประจุลบ กล่าวคือ เนื่องจากประจุลบของไอออนลบมีแรงดึงดูด กับประจุบวกของไอออนบวก ทำให้
สามารถกำจัดไอออนบวกได้ (Lhassani et al., 2001) 

 
ภาพที่ 5 ผลของความแรงประจุ (แคลเซียมซลัเฟต) ที่มีผลต่อประสทิธิภาพการกำจัด พิจารณาจากค่าการนำไฟฟ้า  

 
 ผลของค่าพีเอช 
 ภาพที่ 6 แสดงการลดลงของค่าฟลักซ์จากค่าพีเอช โดยศึกษาค่าพีเอช 5, 7 และ 9 ปัจจัยควบคุมใช้สารละลาย
แคลเซียมซัลเฟตที่ความแรงประจุ 0.01 M ใช้ความเข้มข้นสารอินทรีย์ธรรมชาติที่ 10 mg/L และควบคุมความดันที่ 60 psig 
ตลอดการทดลอง จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าผลของพีเอชมีผลต่อการลดลงของฟลักซ์สารละลาย โดยที่พีเอช 9 มีการ
ลดลงของฟลักซ์สารละลายมากที่สุด ตามด้วย พีเอช 7 และ พีเอช 5 ตามลำดับ โดยการลดลงของฟลักซ์สารละลาย อาจเป็น
ผลมาจากที่พีเอช 5 มีปริมาณของไฮโดรเจนไอออน (H+) ในน้ำตัวอย่างมีปริมาณสูงกว่าที่พีเอช 7 และ 9 ซึ่งไฮโดรเจนไอออนนี้
มีผลทำให้ความหนาของชั้น Double Layer ของผิวหน้าเยื่อกรองลดลง ทำให้น้ำสามารถเลื่อนเข้าใกล้เยื่อกรองได้มากขึ้น 
เป็นผลให้เกิดการซึมผ่านออกมาได้ง่ายกว่า (Kilduff et al., 2004) 
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ภาพที่ 6 ผลของพีเอชที่มีผลต่อการลดลงของค่าฟลักซส์ารละลาย 

 
 ภาพที่ 7 แสดงการกำจัดซัลเฟตจากผลของพีเอช ที่ค่าพีเอช 5, 7 และ 9 พิจารณาจากค่าความเข้มข้นของซัลเฟต 
โดยวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 420 นาโนเมตร เมื่อเดินระบบครบ 240 min พบว่าเยื่อกรองนาโนมีความสามารถใน
การกำจัดซัลเฟตมีค่าเท่ากับร้อยละ 90.65, 90.76 และ 92.89 ตามลำดับ ซึ ่งผลจากการทดลองที่ได้ พบว่าในทุกระดับ 
ค่าพีเอชให้ค่าการกำจัดซัลเฟตอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน มีค่าการกำจัดสูงกว่าร้อยละ 90 จากผลที่ได้ดังกล่าว ทำให้ทราบว่า 
พีเอชที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการกำจัดซัลเฟต แต่มีผลกับอัตราการไหล 

 
ภาพที่ 7 ผลของพีเอชที่มีผลต่อการกำจัดซลัเฟต 

 
 ภาพที่ 8 แสดงการกำจัดแคลเซียมจากผลของพีเอช จากการทดลองพบว่าท่ีค่าพีเอช 5, 7 และ 9 เมื่อเดินระบบครบ 
240 min ค่าการกำจัดแคลเซียมอยู่ท่ีร้อยละ 86.10, 80.27 และ 71.13 ตามลำดับ จากผลที่ได้ดังกล่าว ทำให้ทราบว่าพีเอชที่
แตกต่างกันไม่มีผลต่อการกำจัดซัลเฟต แต่มีผลกับอัตราการไหล 
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ภาพที่ 8 ผลของพีเอชที่มีผลต่อการกำจัดแคลเซยีม 

 

 ภาพที่ 9 แสดงค่าการกำจัดโดยค่าการนำไฟฟ้าจากผลของพีเอช โดยทดลองที่ค่าพีเอชเท่ากับ 5 ,7 และ 9 การ
ทดลองพบว่าค่าการกำจัดอยู่ในช่วงร้อยละ 88.43 ,89.37 และ 88.88 ตามลำดับ ค่าการกำจัดเกิดขึ้นเนื่องจากกลไกการกำจัด 
ค่าการนำไฟฟ้าเกิดจากแรงผลักทางไฟฟ้าของประจุที่ผิวหน้าเยื่อกรอง (Electrostatic Repulsion) และประจุบวกสามารถถูก
กำจัดโดยประจุสมดุลระหว่างประจุบวกกับประจุลบกล่าวคือเนื่องจากประจุลบของไอออนลบมีแรงดึงดูดกับประจุบวกของ
ไอออนบวก ทำให้สามารถกำจัดไอออนบวกได้ (Lhassani et al., 2001) 

 
ภาพที่ 9 ผลของพีเอชที่มีผลต่อประสิทธิภาพการกำจดั พิจารณาจากค่าการนำไฟฟ้า  
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลของความแรงประจุ (แคลเซียมซัลเฟต) พบว่า เมื่อเพิ่มค่าความแรงประจุสูงขึ้นส่งผลให้ค่าฟลักซ์สารละลายมีค่า
ลดลง โดยค่าความแรงประจุ 0.015 M มีค่าลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ 0.01 และ 0.005 M ตามลำดับ สำหรับประสิทธิภาพ
การกำจัด พบว่า ที่ความแรงประจุสูงให้ค่าการกำจัดแคลเซียมสูงกว่าความแรงประจุต่ำ โดยมีค่าประสิทธิภาพการกำจัด 
ซัลเฟตอยู่ที่ร้อยละ 97.33, 95.21 และ 92.29 ตามลำดับ ประสิทธิภาพการกำจัดโดยพิจารณาจากค่าการนำไฟฟ้าอยู่ท่ีร้อยละ 
69.32, 78.63 และ 85.63 ตามลำดับ ซึ่งค่าการกำจัดเพิ่มสูงขึ้นตามความเข้มข้นของสารละลายแคลเซียมซัลเฟตที่เพิ่มขึ้น 
สอดคล้องกับประสิทธิภาพการกำจัดแคลเซียมอยู่ในช่วงร้อยละ 65.61, 69.59 และ 74.56 ตามลำดับ  
 ผลของค่าพีเอชที่พีเอช 5, 7 และ 9 พบว่า การเพิ่มค่าพีเอชให้สูงขึ ้นในชุดการทดลองจะเป็นผลให้ค่าฟลักซ์
สารละลายมีค่าที่ลดลง ประสิทธิภาพการกำจัดซัลเฟตอยู่ที่ร้อยละ 90.65, 90.76 และ 92.89 ตามลำดับ ค่าการกำจัดโดย
พิจารณาจากค่าการนำไฟฟ้าอยู่ท่ีร้อยละ 88.43, 89.37 และ 88.88 ตามลำดับ ส่วนค่าการกำจัดแคลเซียมอยู่ที่ร้อยละ 86.10, 
80.27 และ 71.13 ตามลำดับ 
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สภาวะท่ีเหมาะสมของการบำบัดน้ำเสียยางพาราด้วยกระบวนการเฟนตัน 
โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง 
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาลักษณะสมบัติน้ำเสียยางพารา และหาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสีย
ยางพาราด้วยกระบวนการเฟนตัน ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะของน้ำเสียยางพารา มีสีดำ มีกลิ่นเหม็นฉุนคล้ายกากตะกอน
จากบ่อเกรอะ ผลการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติน้ำเสียเบื้องต้นพบว่ามีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) เท่ากับ 5.10±0.01  
ค่าซีโอดี (COD) เท่ากับ 54,330±135.31 mg/L ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) เท่ากับ 1,716.67±13.69 mg/L และมีค่าของแข็ง
ละลายทั้งหมด (TDS) เท่ากับ 47,090±20.01 mg/L ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเฟนตันที่ทำการศึกษาได้แก่ อัตราส่วน
ระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับเฟอร์รสัไอออน (H2O2:FeSO4•7H2O) และระยะเวลาสมัผัส (Contact Time) การออกแบบ
การทดลองประยุกต์ใช้โมเดลแบบส่วนประสมกลาง (Central Composite Design; CCD) เพื ่อหาค่าสภาวะที่เหมาะสม 
ในการบำบัดน้ำเสียยางพาราด้วยกระบวนการเฟนตัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทั้งสองที่ทำการศึกษามีผลต่อประสิทธิภาพ
การกำจัด COD อย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ในภาพของสมการ หรือแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการ
ทำนายประสิทธิภาพการกำจัด COD ได้แก่ % COD Removal = 107.46 - 16.46*A + 0.897*B + 0.5670*A2 - 
0.00441*B2 - 0.02600*A*B โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 98.88% เมื่อนำแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ได้ไปสร้าง
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและผลต่อประสิทธิภาพการกำจัด COD ด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง (Responsive Surface 
Methodology) พบว่าประสิทธิภาพการกำจัด COD จะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มระยะเวลาสัมผัส แต่มีค่าลดลงเมื่อเพิ่มอัตราส่วนโดย
มวลระหว่าง H2O2: FeSO4•7H2O ซึ ่งมีค่าสูงสุดเท่ากับ 72.70 % ที่อัตราส่วนระหว่าง H2O2:FeSO4•7H2O เท่ากับ 5:1  
ที่ระยะเวลาสัมผัส 90 นาที  
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Abstract 

 This research aimed to study the characteristics of para rubber wastewater and investigate the 
optimal conditions for treatment of para rubber wastewater using the Fenton process. The results revealed 
that the para rubber wastewater has a black color with a pungent odor like sludge from a septic tank. 
Wastewater characteristics obtained from the preliminary analysis are as follows; pH of 5.10±0.01, COD of 
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54,330±135.31 mg/L, SS of 1,716.67±13.69 mg/L, and TDS of 47,090±20.01 mg/L. Factors affecting the 
Fenton process studied are H2O2: FeSO4•7H2O (Mass Ratio) and contact time. The Central Composite Design 
(CCD) model was applied to investigate the optimal conditions for the treatment of para rubber wastewater 
using the Fenton process. From the results, it was found that both of the factors significantly affected the 
COD removal efficiency and can be expressed in the form of equations or a mathematical model for 
predicting COD removal efficiency, in which  % COD Removal = 107.46 - 16.46*A + 0.897*B + 0.5670*A2 - 
0.00441*B2 - 0.02600*A*B. The coefficient of determination was 98.88%. The mathematic model was applied 
to develop the graph displaying the relationship between these two factors and COD removal efficiency 
using the Responsive Surface Methodology. The results showed that COD removal efficiency increased with 
contact time but decreased with H2O2: FeSO4•7H2O (Mass Ratio). The highest COD removal efficiency 
received was about 72.70 % at the H2O2:FeSO4•7H2O of 5:1 (Mass Ratio) and the contact time of 90 min.   
 
Keywords :  Para Rubber Wastewater, Fenton Process, Central Composite Design, Responsive Surface 

Methodology 
 
บทนำ 

อุตสาหกรรมแปรภาพยางพาราเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศษฐกิจประเทศไทยทั้งด้านรายได้และการ
จ้างงาน ซึ่งก่อให้เกิดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตทั้งในปริมาณมากและน้อยขึ้นอยู่กับกำลังการผลิต ลักษณะน้ำเสียยางพารามี
ค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์สูง มีสารแขวนลอยสูงจากเศษยางที ่ตกค้าง รวมถึงมีสารประกอบไนโตรเจน ซัลเฟต 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เป็นสารมลพิษ และมีกลิ่นเหม็นของกรด (สิรวัลภ์และคณะ, 2558) จากการศึกษาพบว่า กระบวนการ
ออกซิเดชันขั้นสูง (Advanced Oxidation Processes; AOPs) เป็นหนึ่งในกระบวนการบำบัดที่พบว่ามีประสิทธิภาพในการ
บำบัดสารมลพิษในน้ำเสียให้ลดลงได้ หรือเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบที่ย่อยสลายได้ง่ายขึ้น โดยมีอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล 
(Hydroxyl Radical; OH•) ซึ่งเป็นสารออกซิไดซ์อย่างแรง เป็นตัวเข้าทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสารอินทรีย์ที่มีความเป็นพิษ 
อนุมูลไฮดรอกซิล ดังกล่าวสามารถทำปฏิกิริยากับสารเป้าหมายได้อย่าง ไม่จำเพาะเจาะจง จึงทำให้ทำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์
ได้เกือบท้ังหมดแล้วได้ผลติภณัฑส์ุดท้ายคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้ำ (H2O) (วิภาดาและคณะ, 2561) งานวิจัยนี้
เลือกใช้วิธีการบำบัดน้ำเสียยางพาราด้วยกระบวนการเฟนตัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการบำบัดด้วยกระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง 
โดยกระบวนการเฟนตันเป็นกระบวนการออกซิเดชันทางเคมี (Chemical Oxidation) ที ่มีการเติมสารเคมี (Fenton’s 
reagent) เข้าไปทำปฏิกิริยากันในกระบวนการออกซิเดชันท่ีเกิดขึ้นประกอบด้วยปฏิกิริยาของระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
(H2O2) และ ไอออนของเฟอรัส (Fe2+) เพื่อสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิล ดังนั้น จึงมีปัจจัยเกี่ยวข้องในกระบวนการบำบัดที่ต้อง
ควบคุมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการเฟนตัน รวมถึงเป็นการลดความสิ้นเปลืองการใช้
สารเคมีโดยเปล่าประโยชน์ ระยะเวลาที่ใช้ในการบำบัดที่เหมาะสม ตลอดจนช่วยลดต้นทุนการบำบัดได้ (สุกัญญา, 2557)  

วิธีพื ้นผิวผลตอบสนอง (Response Surface Methodology ; RSM) เป็นวิธีการออกแบบการทดลองและการ
วิเคราะห์ผลทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยที่ผลตอบสนองที่สนใจข้ึนอยู่กับหลายตัวแปร เช่น หากตัวแปร
ต้นมีการเปลี ่ยนแปลง ตัวแปรตาม ก็จะเปลี ่ยนแปลงตามทั ้งในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงข้ามกันก็ได้  วิธีพื ้นผิว
ผลตอบสนอง มีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะหาค่าที่ดีที่สุดของผลตอบสนองหรือของการทดลอง โดยผลการวิเคราะห์ที่ได้ จะออกมา
ในภาพแบบชุดของสมการความสัมพันธ์ ซึ่งสมการความสัมพันธ์ที่เหมาะสมต้องเป็นสมการ เส้นโค้งหรือสมการกำลังสอง 
(Quadratic Equation) (ไกรยศ, 2560) ทั้งนี้ ภาพแบบที่นิยมสำหรับการออกแบบการทดลองแบบพื้นผิวตอบสนอง ได้แก่ 
การทดลองแฟกทอเรียลเต็มภาพแบบ สำหรับศึกษาปัจจัยที่สามระดับ การออกแบบการทดลองแบบประสมกลาง (Central 
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Composite Design; CCD) และการทดลองแบบบ็อกซ-์เบห์นเคน (Box-Behnken Design; Box-Behnken) (ปรัชญา, 2560) 
ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จภาพ เช่น โปรแกรม Design Expert  (A.R. Pendashteh and et al., 2017) โปรแกรม Minitab 
(ธีร์ธวัช, 2557) เป็นต้น ที่ถูกพัฒนาเพื่อช่วยในด้านความซับซ้อนในการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วแม่นยำ รวมถึงการ
แสดงผลข้อมูลและนำเสนอข้อสรุปของผลการทดลองทั้งในลักษณะของตัวเลขและกราฟได้ งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ลักษณะสมบัติของน้ำเสียยางพารา และหาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียยางพาราด้วยกระบวนการเฟนตัน มีปัจจัย
สำคัญที่ส ่งผลต่อกระบวนการเฟนตันที ่เลือกศึกษาคือ อัตราส่วนระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับเฟอร์รัสไอออน 
(H2O2:FeSO4•7H2O) และระยะเวลาสัมผัส โดยใช้การออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง (Central Composite 
Design; CCD) ด้วยโปรแกรม Minitab Version 19.2 (Trial Version)  

 
อุปกรณ์และวิธีการวิจัย  

สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการเฟนตัน 
 1. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 35% (H2O2) 
 2. เฟอร์รัสไอออน (FeSO4•7H2O) 
 3. กรดซัลฟูริก 98% (H2SO4) 
การศึกษาลักษณะสมบัติของตัวอย่างน้ำเสียยางพารา 
เก็บตัวอย่างน้ำเสียยางพาราจากโรงงานรับซื้อยางพาราขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง อยู่ในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัด

อุบลราชธานี และวิเคราะห์ลักษณะสมบัติก่อนการทดลอง แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 วิธีการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของน้ำเสียยางพารา 
พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ 

ค่าความเป็นกรดและด่าง; pH pH Meter 
ค่าซีโอดี;  COD (mg/L) Closed Reflux, Colorimetric Method (Eugene W.Rice et al., 

2012) 
ค่าของแข็งแขวนลอย; SS (mg/L) Gravimetric Method  (Eugene W.Rice et al., 2012) 
ค่าของแข็งละลายทั้งหมด; TDS (mg/L) Gravimetric Method (Eugene W.Rice et al., 2012) 

 
การออกแบบการทดลองเพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดนำ้เสียยางพาราด้วยกระบวนการเฟนตัน 
นำตัวอย่างน้ำเสียยางพาราที่เจือจางด้วยอัตราส่วน 1:50 มาปรับค่า pH ด้วยกรดซัลฟูริกเข้มข้น 98% โดยเลือกใช้

ค่า pH เท่ากับ 3 เนื่องจากการกำจัดสารอินทรีย์และสีด้วยกระบวนการเฟนตันพบว่าค่า pH ที่เหมาะสมอยู่ในช่วง pH เท่ากับ  
3 – 4 (สุเทพและวีระนุช, 2553) โดยมีปัจจัยที่ทำการศึกษาสำหรับการบำบัดด้วยกระบวนการเฟนตัน ได้แก่ อัตราส่วนโดย
มวลระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับเฟอร์รัสไอออน (H2O2:FeSO4•7H2O) และระยะเวลาสัมผัส โดยแต่ละปัจจัยแปรผัน 3 
ระดับ ดังแสดงในตารางที่ 2 ใช้โปรแกรม Minitab Version 19.2 (Trial Version) ในการออกแบบการทดลองเลือกใช้การ
ออกแบบการทดลองแบบส่วนประสมกลาง (Central Composite Design; CCD) จากโปรแกรมได้ผลการออกแบบการ
ทดลองได้ชุดการทดลองทั้งหมด 13 การทดลอง ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยแต่ละชุดการทดลองจะทำซ้ำ 3 ครั้ง 
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ตารางที่ 2 ตัวแปรและระดับของตัวแปรในกระบวนการเฟนตัน 

ตัวแปร 
ระดับ 

ต่ำ กลาง สูง 
1. H2O2  : Fe2+ (mass ratio) 5:1 10:1 15:1 
2 Contact time (min) 30 60 90 

 
ตารางที่ 3  ผลการออกแบบการทดลองการบำบัดน้ำเสียยางพาราด้วยกระบวนการเฟนตันโดยใช้โมเดล Central Composite  

Design; CCD 
การทดลองที่ Contact time (min) H2O2 :Fe2+ (mass ratio) 

1 60 10 
2 90 10 
3 30 10 
4 60 10 
5 90 5 
6 30 15 
7 60 10 
8 30 5 
9 90 15 
10 60 10 
11 60 5 
12 60 15 
13 60 10 

 
การวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ 
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Minitab Version 19.2 (Trial Version) แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ดังนี้  1 ) การวิเคราะห์ค่า

ความผิดพลาดของข้อมูล ได้แก่ ตรวจสอบการแจกแจงแบบปกติของค่าความผิดพลาด โดยข้อมูลที่ดีต้องมีการกระจายตัวของ
ค่าความผิดพลาดเป็นการแจกแจงแบบปกติ ตรวจสอบความแปรปรวนคงที่ของค่าความผิดพลาด โดยข้อมูลที่ดีต้องมีความ
แปรปรวนของค่าความผิดพลาดสม่ำเสมอกัน ตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูล โดยข้อมู ลที่ดีต้องมีลักษณะของ
แผนภูมิควบคุมที่ดี 2) วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Varian; ANOVA) เพื่อพิจารณาว่า ตัวแปรที่ศึกษาและภาพแบบ
ของสมการความสัมพันธ์หรือแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น มีผลต่อผลตอบสนองของการทดลองอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ 
3) วิเคราะห์ความสมภาพของแบบจำลอง (Lack – of – Fit) รวมถึงพิจารณาที่ค่าสัมประสิทธิ์ของการตัดสินใจ (R2, R-Sq - 
Adj) (ปรัชญา, 2560) เมื่อได้แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับทำนายค่าประสิทธิภาพการกำจัด COD แล้ว จึงนำมาสร้างกราฟ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง คือ อัตราส่วนโดยมวลของ H2O2:FeSO4•7H2O และระยะเวลาสมัผสั ที่ส่งผลตอ่
ประสิทธิภาพการกำจัด COD ด้วยพื้นผิวตอบสนองและกราฟเส้นระดับ และใช้ฟังก์ชัน Response Optimizer เพื่อหาระดับ
ของปัจจัยที ่เหมาะสมที ่ส ุดด้วยโปรแกรม Minitab โดยวัดค่าความพึงพอใจโดยรวมของผลตอบสนอง (Composite 
Desirability: D) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 1 ถ้า D มีค่าเท่ากับ 1 หมายถึง ผลตอบสนองนั้นได้รับความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ 
(ฐิติรัตน์และณัฐวัตร, 2562) 
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ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล 
ผลการศึกษาลักษณะสมบัติของตัวอย่างน้ำเสียยางพาราเบ้ืองต้นก่อนการบำบัด 
ลักษณะสมบตัิของน้ำเสียยางพาราที่ทำการศึกษา เป็นน้ำเสียจากยางก้อนถ้วยของโรงงานรับซื้อยางพาราขนาดใหญ่

แห่งหนึ่ง ในอำเภอวารินชำราบ จงัหวัดอุบลราชธานี จากการสังเกตพบว่าลักษณะของน้ำเสียยางพารา มีสีดำ มีกลิ่นเหม็นฉุน
คล้ายน้ำเสียจากบ่อเกรอะ ผลการวิเคราะหล์ักษณะสมบัติน้ำเสียเบื้องต้นพบว่ามีค่า pH เท่ากับ 5.10±0.01 ค่า COD เท่ากับ 
54,330±135.31 mg/L ค่า SS เท่ากับ 1,716.67±13.69 mg/L และมีคา่ TDS เท่ากับ 47,090±20.01 mg/L 

ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียยางพาราด้วยกระบวนการเฟนตัน 
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียยางพาราด้วยกระบวนการเฟนตัน โดยปัจจัยที่ศึกษาได้แก่ อัตราส่วน

โดยมวลระหว่าง H2O2 : FeSO4•7H2O และระยะเวลาสมัผัส จากการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัด COD มีค่า
อยู่ที่ 72.90±4.14 % ที่อัตราส่วนโดยมวลระหว่าง H2O2:FeSO4•7H2O เท่ากับ 5:1 ใช้ระยะเวลาสัมผัส 90 min และพบวา่ที่
อัตราส่วนโดยมวลระหว่าง H2O2:FeSO4•7H2O เท่ากับ 15:1 ไม่สามารถกำจัด COD ได้เลย แสดงดังตารางที่ 4 ทั้งนี้เนื่องจาก
อัตราส่วนของสารเคมีเฟนตัน คือ H2O2:Fe2+ ที ่เหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกำจัด COD ในปฏิกิริยาเฟนตัน 
(Pendashteh, A et al., 2017) จากการศึกษาของ นาถและคณะ (2555) ทดลองเปรียบเทียบอัตราส่วนโดยโมลของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสเท่ากับ 5:1, 10:1, 15:1, 20:1 และ 25:1 พบว่า ปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเกิดอย่างรวดเร็ว
จากอัตราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัส 5:1 จนถึง 15:1 เป็นผลให้เกิดการกำจัด COD สูงสุด และ
หลังจากนั้นเมื่ออัตราส่วนโดยโมลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อเฟอรัสเพิ่มขึ้น ความสามารถในการกำจัด COD จะลดลง
เล็กน้อยและคงที่ แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของสารเคมีเฟนตันที่น้อยหรือมากเกินไป มีผลต่อการกำจัด COD โดยปฏิกริิยา
เฟนตัน นอกจากนี้ เวลาที่ต้องการในการทำให้เกิดปฏิกิริยาเฟนตันหรือระยะเวลาสัมผัสที่สมบูรณ์ขึ้นอยู่กับค่าตัวแปรอื่นด้วย 
จากผลการศึกษาพบว่า การแปรผันเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเฟนตันส่งผลต่อประสิทธิภาพการบำบัดที่แตกต่างกัน และตาม
สภาวะที่แตกต่างกัน (Gunes et al., 2008) ศึกษาการกำจัด COD ในน้ำเสียอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการเฟนตัน พบว่ามี
ประสิทธิภาพในการกำจัดค่า COD สูงสุด ร้อยละ 86 โดยใช้อัตราส่วนระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับเฟอร์รัสไอออน 
เท่ากับ 8.658 ด้วยระยะเวลาสัมผัส 60 min 
ตารางที่ 4  ประสิทธิภาพการกำจัด COD โดยกระบวนการเฟนตัน 

การทดลองที ่ Contact time (min) H2O2:FeSO4•7H2O (mass ratio) ประสิทธิภาพการกำจัด COD (%) 
1 60 10:1 23±0.52 
2 90 10:1 23.19±0.48 
3 30 10:1 21.75±0.45 
4 60 10:1 23.40±0.48 
5 90 5:1 72.90±1.52 
6 30 15:1 0.00± 0.00  
7 60 10:1 23.46±0.49 
8 30 5:1 57.30±1.19 
9 90 15:1 0.00± 0.00  
10 60 10:1 23.53±0.49 
11 60 5:1 70.30±1.47 
12 60 15:1 0.00± 0.00  
13 60 10:1 23.48±0.49 
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ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  
1) การวิเคราะห์ค่าความผิดพลาดของข้อมูล 
เมื่อนำข้อมูลผลของประสิทธิภาพการกำจัด COD มาตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ได้แก่ การตรวจสอบการกระจาย

ตัวของค่าความผิดพลาดแบบแจกแจงปกติ พบว่า ข้อมูลมีการกระจายตัวตามแนวเส้นตรง ดังภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ส่วน
ตกค้างของผลการทดลองของประสิทธิภาพการกำจัด COD ไม่แสดงสิ่งผิดปกติ สรุปได้ว่าข้อมูลมีการกระจายตัวแบบแจกแจง
ปกติ ตรวจสอบความแปรปรวนคงที่ของค่าความผิดพลาดโดยใช้แผนภูมิการกระจายของส่วนตกค้างของผลของประสิทธิภาพ
การกำจัด COD มีการกระจายอย่างสม่ำเสมอท้ังทางบวกและทางลบ ดังภาพท่ี 2 และจากการตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกัน
ของข้อมูล พบว่า ลักษณะการกระจายจุดแทนข้อมูลผลของประสิทธิภาพการกำจัด COD มีการกระจายสม่ำเสมอ ประมาณ
ภาพแบบท่ีแน่นอนไม่ได้ แสดงว่าข้อมูลมีความเป็นอิสระ ดังภาพท่ี 3 จึงสรุปได้ว่า ข้อมูลที่ได้จากการทดลองชุดนี้มีความถูกตอ้ง  
(ดาริกาและคณะ, 2013) 

      
    ภาพที่ 1 การกระจายตัวของค่าความผิดพลาด                 ภาพที่ 2 ความแปรปรวนของค่าความผิดพลาด 
 

 
ภาพที่ 3 ความเป็นอิสระต่อกันของข้อมูล 

 
2) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Varian; ANOVA) 
จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าประสิทธิภาพการกำจัด COD มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์

สหสัมพันธ์ (Multiple Regression Analysis) จากโปรแกรม Minitab ได้ผลการวิเคราะห์ดังแสดงดังตารางที่ 6 พิจารณา 
ที่ค่า P-Value ของแต่ละปัจจัย และเทอมกำลังสองหรือผลกระทบที่ทำให้เกิดสมการกำลังสองพบว่า มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่ง
หมายความว่า อัตราส่วนโดยมวลระหว่าง H2O2:FeSO4•7H2O และระยะเวลาสัมผัส ส่งผลต่อประสิทธิภาพการกำจัด COD 
อย่างมีนัยสำคัญ (ปรัชญา, 2560) 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

Source DF Adj SS Adj MS F-Value P-Value 

Model 5 7385.81 1477.16 213.00 0.000 
  Linear 2 6763.42 3381.71 487.63 0.000 
    H2O2:Fe2+  1 6700.04 6700.04 966.12 0.000 
    Contact time  1 63.38 63.38 9.14 0.019 
  Square 2 561.56 280.78 40.49 0.000 
    H2O2 : Fe2+ * H2O2 : Fe2+  1 554.91 554.91 80.02 0.000 
    Contact time * Contact time 1 43.43 43.43 6.26 0.041 
  2-Way Interaction 1 60.84 60.84 8.77 0.021 
   H2O2:Fe2+ * Contact time 1 60.84 60.84 8.77 0.021 
Error 7 48.54 6.93   
  Lack-of-Fit 3 18.89 6.30 0.85 0.535 
  Pure Error 4 29.65 7.41   

Total 12 7434.36    
 

หมายเหตุ : R2 = 99.35 %, R-Sq (Adj) = 98.88 % 
 

3) วิเคราะห์ความสมภาพของภาพแบบสมการความสัมพันธ์ (Lack – of – Fit)  
เมื่อพิจารณาที่ค่า P-Value ของ Lack – of – Fit พบว่า มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าภาพแบบสมการมีความแม่นยำ

เพียงพอในการทำนายค่าประสิทธิภาพการกำจัด COD ที่ระดับความเชื่อมั่น (R2) เท่ากับ 99.35 % และค่าสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ R-Sq (Adj) เท่ากับ 98.88 % ถือว่ายอมรับได้ (ปรัชญา, 2560) และได้ภาพแบบของภาพแบบสมการความสัมพันธ์
หรือแบบจำลองคณิตศาสตร์ ระหว่างผลตอบสนอง คือ ประสิทธิภาพการกำจัด COD กับปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
อัตราส่วนโดยมวลระหว่าง H2O2:FeSO4•7H2O และระยะเวลาสัมผัส ดังสมการที่ 1 
 

% COD Removal = 107.46 - 16.46*A + 0.897*B + 0.5670*A2 - 0.00441*B2 - 0.02600*A*B              (1) 

โดยที่  % COD Removal    คือ  ประสิทธิภาพการกำจดั COD (%) 
     A    คือ  อัตราส่วนโดยมวลระหว่าง H2O2:FeSO4•7H2O 
     B    คือ  ระยะเวลาสัมผัส (min) 

 
ผลการสร้างพ้ืนผิวตอบสนองของประสิทธิภาพการกำจัด COD 

จากแบบจำลองคณิตศาสตร์ที่ได้ สามารถนำไปวิเคราะห์ด้วย Response Optimizer จากโปรแกรม Minitab โดย
สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและผลต่อประสิทธิภาพการกำจัด COD ด้วยพื้นผิวตอบสนองและกราฟเส้นระดับ 

จากกราฟพื้นผิวตอบสนองของประสิทธิภาพการกำจัด COD ดังภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนโดย
มวลของ H2O2:FeSO4•7H2O และระยะเวลาสัมผัส จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการกำจัด COD จะลดลงเมื่อเพิ่มค่าอัตราส่วน
โดยมวลของ H2O2:FeSO4•7H2O ในขณะที่ประสิทธิภาพการกำจัดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มระยะเวลาสัมผัส ซึ่งค่าประสิทธิภาพการ
กำจัดสูงสุดอยู่ที ่อัตราส่วนโดยมวลระหว่าง H2O2:FeSO4•7H2O เท่ากับ 5:1 และระยะเวลาสัมผัส 90 min เมื ่อนำข้อมูล 



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 15 | ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย 

233 

 

มาวิเคราะห์ในภาพแบบของกราฟเส ้นระดับ ด ังภาพที ่  5 จะเห็นความสัมพันธ ์ระหว่างอัตราส ่วนโดยมวลของ 
H2O2:FeSO4•7H2O และระยะเวลาสัมผัสมีผลต่อประสิทธิภาพการกำจัด COD โดยช่วงที่ให้ค่าประสิทธิภาพการกำจัด COD 
มากกว่า 60% อยู่ในช่วงเส้นโค้งแรกสุดจากซ้ายมือและมีแนวโน้มลดลงในเส้นโค้งถัดไปทางขวามือ ซึ ่งสามารถนำไปใช้
ประโยชน์สำหรับการกำหนดปัจจัยหรือสภาวะในการบำบัดน้ำเสียยางพาราด้วยกระบวนการเฟนตันเพื่อประมาณการ
ประสิทธิภาพการกำจัด COD ต่อไปได้ 

 
 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยและผลต่อประสิทธิภาพการกำจัด COD ด้วยวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง 
 

 
 

ภาพที่ 5  กราฟเส้นระดับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและผลต่อประสิทธิภาพการกำจัด COD 
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การหาค่าปัจจัยท่ีเหมาะสมที่สุด  
จากการหาค่าปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้ฟังก์ชัน Response Optimizer พบว่า สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการ

กำจัด COD  คือ อัตราส่วนระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับเฟอร์รัสไอออน เท่ากับ 5:1 ที่ระยะเวลาสัมผัส 86.9697 นาที 
เมื่อแปลงเป็นค่าจริงที่ใช้ในการกำหนดสภาวะที่เหมาะสมที่สุดคือ อัตราส่วนระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับเฟอร์รัสไอออน 
เท่ากับ 5:1 ที่ระยะเวลาสัมผัส 90 นาที โดยให้ประสิทธิภาพการกำจัด COD 72.6999% โดยมีค่าความพึงพอใจรวม เท่ากับ 
0.99726 ดังภาพท่ี 6 

 
 

ภาพที ่6 การวิเคราะหร์ะดับที่เหมาะสมของปัจจัยที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียยางพาราด้วยกระบวนการเฟนตัน 
 
สรุป 

จากการออกแบบการทดลองโดยประยุกต์ใช้โมเดลแบบส่วนประสมกลาง (Central Composite Design; CCD) 
เพื่อหาค่าสภาวะที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียยางพาราด้วยกระบวนการเฟนตัน โดยมีปัจจัยที่ทำการศึกษา คือ อัตราส่วน
โดยมวลระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับเฟอร์รัสไอออน (H2O2:FeSO4•7H2O) และระยะเวลาสัมผัส พบว่าทั้งสองปัจจัยมี
ผลต่อประสิทธิภาพการกำจัด COD อย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถแสดงความสัมพันธ์ในภาพของสมการ หรือแบบจำลอง
คณิตศาสตร์สำหรับการทำนายประสิทธิภาพการกำจัด COD ดังนี้ % COD Removal = 107.46 - 16.46*A + 0.897*B + 
0.5670*A2 - 0.00441*B2 - 0.02600*A*B โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 98.88 % เมื่อนำแบบจำลองที่ได้นำไป
วิเคราะห์ด ้วย Response Optimizer จากโปรแกรม Minitab โดยสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและผลต่อ
ประสิทธิภาพการกำจัด COD ด้วยวิธีพ้ืนผิวตอบสนอง พบว่าประสิทธิภาพการกำจัด COD จะเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มระยะเวลาสัมผัส 
แต่ลดลงเมื่อเพิ่มอัตราส่วนโดยมวลระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับเฟอร์รัสไอออน ซึ่งมีค่าสูงสุดที่อัตราส่วนโดยมวล
ระหว่าง H2O2:FeSO4•7H2O เท่ากับ 5:1 ที่ระยะเวลาสัมผัส 90 min โดยให้ประสิทธิภาพการกำจัด COD 72.6999 % โดยมี
ค่าความพึงพอใจรวม เท่ากับ 0.99726 
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บทคัดย่อ 
การเลี้ยงสัตว์ปลาในกระชังในแม่น้ำตาปีเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ ทั้งน้ีปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการอยู่รอด

ของปลาในกระชังที่สำคัญคือค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ดังน้ันการควบคุมปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ปลาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงมีแนวคิดที่จะทำการพัฒนาระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์
สำหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง เมื่อปริมาณออกซิเจนต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ชุดควบคุมจะส่งสัญญาณให้เครื่องเติมอากาศทำงาน 
เพ่ือเติมอากาศใต้ผิวน้ำ จนกว่าจะมีปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอตามที่กำหนดเครื่องจะหยุดการทำงานทันทีเพ่ือเป็นการประหยัด
พลังงาน ตัวเครื่องใช้พลังงานหลักจากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 160 วัตต์และทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบควบคุม
เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเลี้ยงปลาในกระชัง  ในพ้ืนที่บ้านวัดใหม่ อ. ทุ่ งใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช 
ผลทดสอบพบว่ากำลังไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.57 และระบบควบคุมสามารถทำงานให้มีปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ำมีค่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ได้ตามเง่ือนไขที่กำหนด  
 
คำสำคัญ : ระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศอัตโนมัติ เลี้ยงปลาในกระชัง 

Development of Automatic Aerator Control System in Fish Cage Culture  
Pongpun Ratchapakdee1*, Rougrote Geendoung2 Apirun chanthong1 and Sulaiman madyod3  

1,2Industial Technology Faculty of Science and Technology  Rajamangala University of Technology  
2Electrical Engineering College of Industrial Technology and Management Rajamangala University of Technology 

3Faculty of Veterinary Science Rajamangala University of Technology 
*E-mail: r_pongpun@hotmail.com 

 

Abstract 
Fish cage culture is an activity that makes income to people.  A major parameter affecting to a survival 

rate of fish cage is dissolved oxygen.  At this condition, most fish cage cannot survive and the biodegradable 
rate will decrease in a low dissolved oxygen (DO)  level condition.  Therefore, it is important to make the DO 
concentration suffice to the fish cage life. This research designs and develops automatic aerator control system 
in fish cage culture. The system functions when the oxygen content is lower than a set point. At that time, the 
control unit will send a signal to air in water until the required amount of oxygen is measured in the water. At 
that point, to save energy, the aerator will stop. The primary energy source of energy is a 160 watt solar panel. 
The testing performance of the air in water by using solar energy for fish cage culture at Banwatmai Tungyai, 
Nakhon Si Thammarat.  The test results showed that the power obtained from the solar cell is about 67.57 
watts and the instrument can properly control the DO concentration in a designed range. 
 
Keywords :  Automatic aerator control system, Fish cage culture 

https://cim.rmutsv.ac.th/en
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บทนำ 
ในปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณลุ่มแม่น้ำตา โดยเฉพาะอย่างอย่างทางภาคใต้ของประเทศไทย เกษตรกรมีการเลี้ยงปลาใน

กระชังในแม่น้ำตาปีกันอย่างแพร่หลาย ทั้งการเลี้ยงปลาในเชิงพาณิชย์หรือเลี้ยงปลาไว้เพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน และปัจจัย
ในการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นรูปแบบการเลี้ยงปลาที่ให้ผลผลิตสูงในเชิงเศรษฐศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำทั่วไป
รวมทั้งการเก็บเกี่ยวผลผลิตและมีการลงทุนต่ำกว่ารูปแบบการเลี้ยงอื่น  ๆ ให้ผลตอบแทนต่อพ้ืนที่สูง ทั้งน้ีการเลี้ยงปลาใน
กระชังน้ันก็มีข้อเสียอยู่บ้าง เช่น ปัญหาโรคพยาธิที่มากับน้ำซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากน้ันยังอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่อง
สภาพแวดล้อมหากไม่มีการคำนึงถึงปริมาณและที่ต้ังของกระชัง ตลอดจนความเหมาะสมของพ้ืนที่ลำน้ำ โดยปริมาณออกซิเจน
ในน้ำน้ันถือว่าเป็น ปัจจัยสำคัญอย่างมากที่บ่งบอกถึงคุณภาพของแหล่งน้ำ ในกรณีบ่อเลี้ยงปลามีปริมาณออกซิเจนที่น้อยจะ
ส่งผลให้สารอินทรีย์ที่ อยู่ในน้ำมีปริมาณสูงและทำให้ค่าการละลายของออกซิเจนในน้ำ มีปริมาณลดลง และในที่สุดจะทำให้
เกิดสภาวะที่ไร้ออกซิเจน จึงส่งผลเสียต่อปลาหรือสัตว์ต่าง ๆ ที่อยู่ในน้ำทำให้อยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนและตายในที่สุด 
ดังน้ันจำเป็นต้องเติมออกซิเจนในบ่อจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในลุ่มแม่น้ำตาปีในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่กระจายตลอดแนวของแม่
น้ำตาปีพ้ืนที่ชุมชน อ.ทุ่งใหญ่ อ.ฉวาง และ อ.ถ้ำพรรณนา โดยเฉพาะอย่ายิ่งในอำเภอทุ่งใหญ่เป็นชุมชนหน่ึงที่มีการประกอบ
อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง เช่น การเพาะเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิม มากกว่าครึ่งของประชากร นอกเหนือจากจะเลี้ยง
ปลาเป็นอาชีพหลักแล้ว บางส่วนก็ทำเป็นอาชีพเสริม จากอาชีพหลักที่เป็นการทำสวนยางพาราและทำสวนปาล์มน้ำมัน จาก
การสำรวจข้อมูลในส่วนการเลี้ยงปลากระชังในพ้ืนที่ชุมชนบ้านวัดใหม่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เบื้องต้นพบว่าชุมชนได้มี
การรวมกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในนานกลุ่มเลี้ยงปลานิลและปลาทับทิมในกระชังบ้านวัดใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ
กันในการเลี้ยงปลาในกระชัง หลังได้รับผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแม่น้ำตา
ปี การเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมที่เกิดจากน้ำท่วมหรือภัยแล้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในในช่วงที่เกิดภัยแล้งหรือช่วงหน้า
ร้อนของทุก ๆ ปี จะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงและเริ่มอยู่น่ิงไม่มีการไหลเวียน อุณหภูมิจะสูงขึ้นและอากาศจะร้อนจัดใน
ตอนกลางวัน โดยอาจต่อเน่ืองยาวจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม จากสภาวะดังกล่าวอาจทำให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
รวมทั้งปริมาณออกซิเจนในน้ำลดต่ำกว่าค่ามาตรฐานอีกทั้งไม่มีการไหลเวียนของกระแสน้ำ ซึ่งเป็ นสาเหตุให้ปลาในกระชังที่
เกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอและมีความทนทานต่อโรคต่ำลงส่งผลให้ปลาในกระชังน็อคน้ำตายเป็นจำนวนมาก 
(ภาณุ เทวรัตน์มณีกุล และคณะ, 2539) ส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาขาดทุนและเป็นหน้ีจากการกู้ยืมเงินมาลงทุนดังแสดงใน
ภาพที่ 1 

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยทำจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบควบคุมเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ
การเลี้ยงปลาในกระชัง โดยควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติด้วยระบบตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลาย และเปิด ปิดเครื่อง
เติมอากาศให้มีระดับออกซิเจนที่เหมาะสมแบบอัตโนมัติและทดสอบหาประสิทธิภาพในการเติมอากาศในน้ำของปลาในกระชัง
ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้เป็นการประหยัดพลังงงานไฟฟ้า 

        
ภาพที ่1 ปลาในกระชังน๊อคน้ำตายเป็นจำนวนมากในช่วงหน้าแล้ง 
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วิธีการวิจัย 
การพัฒนาระบบควบคุมการเติมอากาศแบบอัตโนมัติแบ่ง วิธีการดําเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การพัฒนา

ระบบควบคุมการเติมอากาศแบบอัตโนมัติ การพัฒนาเครื่องเติมอากาศแบบเวนจูรีและการทดสอบประสิทธิภาพในการเติม
อากาศในน้ำของปลาในกระชัง  

1. การออกแบบโครงสร้างของตัวเครื่องเติมอากาศแบบเวนจูรี่ ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 160 W 160 W Mono solar 
cell แบตเตอรี่แบบลิเธี่ยม 12 V 15/30 Ah และ solar charger MPPT รุ่น ML-2430 30A 12/24V ชุดเติมอากาศแบบเวน
จูรี่ใช้มอเตอร์ DC ขนาด 12 V 65 W ทำหน้าที่ดูดน้ำและอากาศ  

 

     

 
    

ภาพที ่2 เครื่องเติมอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 
2. การพัฒนาระบบควบคุมการเติมอากาศแบบอัตโนมัติ 
การออกแบบวงจรควบคุมในงานวิจัยน้ี เพ่ือควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องเติมอากาศแบบเวนจูรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

น้ำ โดยอาศัยข้อมูลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำจาก DO sensor ชนิด Analog Sensor Meter for Arduino 
รุ่น SEN0237-A V1.0 ยี่ห้อ DFROBOT มาเป็นปัจจัยในการสั่งการทำงานของระบบเครื่องเติมอากาศ จากน้ันข้อมูลที่ได้จะถูก
ประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพ่ือมาควบคุมการทำงานของเครื่องเติมอากาศแบบเวนจูรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์น้ำ 

 

https://www.amazon.in/s/ref=bl_dp_s_web_0?ie=UTF8&search-alias=aps&field-keywords=DFROBOT
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ภาพที่ 3 วงจรรูปแบบงานจริงของชุดควบคุมการเติมอากาศแบบอัตโนมัติ 
 

3. การทดสอบสมรรถนะการทำงานของเครื่องเติมอากาศแบบเวนจูรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศแบบเวนจูรี่ที่ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ใช้กลุ่มผู้เลี้ยงปลาใน

กระชังพ้ืนที่ชุมชนบ้านวัดใหม่ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้เวลาในการทดสอบจำนวน 5 วัน อุณหภูมิเฉลี่ย 31.57 
องศาเซลเซียส เริ่มทดสอบเวลา 08:00 น. และหยุดทดสอบเวลา 17:00 น. ในการทดสอบเพ่ือหาการประจุพลังงานจากแผงโซ
ล่าเซลล์ขนาด 160 W และการทดสอบหาประสิทธิภาพระบบควบคุมการเติมอากาศในน้ำของเครื่องเติมอากาศแบบเวนจูรี่
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณกลางกระชัง 

 

 
ภาพที ่4 การทดสอบการประจุไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการทดสอบการประจุพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 160 W  
การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศแบบเวนจูรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้น เริ่มทดสอบเวลา  

08:00 น. และหยุดทดสอบเวลา 17:00 น. การทดลองการประจุพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 160 W ทำการวัดแรงดัน
และกระแสจากแผงโซล่าเซลล์ ทุกระยะเวลา 30 นาที ผลการทดลองเป็นดังน้ี 
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ภาพที่ 5 ประสิทธิภาพการประจุไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์ 
 

จากผลการทดลองแสดงในภาพที่ 5 ผลทดสอบการประจุพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ขนาด 160 W Mono solar cell 
พบว่า ค่ากำลังไฟฟ้ามากที่สุดในช่วงเวลา 11:30-12:00 น. มีค่าเท่ากับ 112.0 W คิดเป็นประสิทธิภาพการประจุพลังงาน
ไฟฟ้าร้อยละ 70% เน่ืองจากว่าเป็นช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์มีความเข้มแสงสูงส่งผลให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากเซลล์
แสงอาทิตย์สูงตามไปด้วย และได้ค่าประจุพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย ร้อยละ 67.57 และพบว่าสภาวะของอากาศส่งผลให้
ประสิทธิภาพที่ลดลงเป็นบางช่วงเวลาด้วย เช่น การที่มีเมฆมากจะทำให้ประสิทธิภาพการประจุลดลง 

2. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolve Oxygen : DO) 
 

 
 

ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolve Oxygen : DO) 
 

จากผลการทดลองแสดงในภาพที่ 6 ผลการศึกษาควบคุมปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolve Oxygen : DO) 
พบว่าค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำในกระชังเลี้ยงปลามีค่าค่อนข้างต่ำประมาณ 3.08 mg/l ซึ่งมีค่าต่ากว่าระดับที่ต้ังค่า
ไว้ (5 mg/l) ชุดควบคุมจะแจ้งเตือนจะการสั่งให้เครื่องเติมอากาศทำงาน ช่วงเริ่มต้นการทำงานเวลาต้ังแต่เวลา 8.10 น. ถึง
เวลาประมาณ 10.10 น. ค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าสูงกว่าระดับที่ต้ังไว้ (6 mg/l) ชุดควบคุมจะการสั่งให้เครื่อง

เครื่องเติมอากาศ
ทำงาน 
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เติมอากาศหยุดทำงาน ซึ่งการเพ่ิมขึ้นของปริมาณออกซิเจนค่อนข้างน้อยเน่ืองจากการเป็นช่วงเวลาตอนเช้าแสงอาทิตย์มีน้อย
อุณหภูมิผิวน้ำต่ำจุลินทรีย์ยังไม่สามารถย่อยสลายสิ่งปฏิกูลในน้ำได้เท่าที่ควร เมื่อค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ำมีค่าถึงจุดที่
กำหนด (6 mg/l) ทำให้เครื่องเติมอากาศหยุดการทำงาน พบว่าเครื่องเติมออกซิเจนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเลี้ยง
ปลาในกระชัง สามารถทำงานได้จริงตามการต้ังค่าปริมาณออกซิเจนที่กำหนดได้แบบอัตโนมัติ 

 

 
ภาพที ่7 การตรวจหาค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolve Oxygen : DO) กระชังที่ไม่มีเครื่องเติมอากาศ 

 

 
ภาพที ่8 การตรวจหาค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ (Dissolve Oxygen : DO) 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 ระบบควบคุมการเติมอากาศของเครื่องเติมอากาศที่แบบเวนจูรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถทำงานได้แบบ
อัตโนมัติตามค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้ังค่าที่กำหนด โดยจะทำการจะแจ้งเตือนและเติมอากาศในน้ำเมื่อค่าปริมาณออกซิเจนมี
ค่าต่ำกว่า 5 mg/l เมื่อค่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำมีค่าสูงกว่า 6 mg/l ชุดควบคุมจะการสั่งให้เครื่องเติมอากาศหยุด
ทำงาน โดยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ใช้ที่ ใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จากการทดสอบพบว่า
ประสิทธิภาพการประจุพลังงานไฟฟ้าได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.57 ประสิทธิภาพการประจุพลังงานไฟฟ้าสูงสุดร้อยละ 70% ทั้งน้ี
ขึ้นอยู่กับสภาวะของอากาศส่งผลให้ประสิทธิภาพที่ลดลงเป็นบางช่วงเวลาด้วย เช่น การที่มีเมฆมากจะทำให้ประสิทธิภาพการ
ประจุลดลง และผลการทดลองระบบควบคุมสั่งการเติมอากาศในกระชังปลาในพ้ืนที่การเลี้ยงปลาจริง สามารถสั่งการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ชุดควบคุมปริมาณออกซิเจนละลายน้ำสามารถสั่งการให้เครื่องเติมอากาศทำงานได้ทันที เมื่อค่าปริมาณ
ออกซิเจนที่ตรวจวัดได้มีค่าตามที่กำหนดและหยุดทำงานทันทีเมื่อปริมาณออกซิเจนละลายน้ำมีค่าเท่ากับ 6 mg/l เพ่ือเป็นการ
ประหยัดพลังงาน อีกทั้งตัวเครื่องเติมอากาศมีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย สามารถใช้งานในกระชังเลี้ยงปลาได้เลย 
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ส่งผลให้การเติมอากาศกระจายได้ทั่วถึงขึ้น ในงานวิจัยน้ียังมีข้อจำกัดในส่วนของระยะเวลาในการทดลองการใช้งาน ซึ่งอาจจะ
ส่งผลต่ออายุการใช้งานของตัวเซ็นเซอร์วัดค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องแช่อยู่ในตลอดเวลา ซึ่งควรศึกษาหาวิธีการที่สามารถยึด
อายุการใช้งานของตัวเซ็นเซอร์วัดค่าปริมาณออกซิเจน เช่น การระบบดึงน้ำเข้ามาทดสอบตามช่วงเวลาที่ ต้องการวัดค่า
เซ็นเซอร์วัดค่าปริมาณออกซิเจนแทนการแช่น้ำอยู่ตลอดเวลา 
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ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ 
ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบอินทรีย์ และปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกบัระบบ

อินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ โดยมีกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างคือ เกษตรกรที่ปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ใน
พ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 173 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ  

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับระบบอินทรีย์อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 83.2 
และ มีเกษตรกรร้อยละ 15.6 มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์อยู่ในระดับมาก และมีเกษตรกรร้อย
ละ 1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์อยู่ในระดับน้อย เมื่อเฉลี่ยคะแนนความรู้ทั้งหมด 13 ข้อ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีความรู้เฉลี่ย 9.94 คะแนนโดยมีคะแนนต่ำสุด อยู่ที่ 5 คะแนน และสูงสุดอยู่ที่ 13 คะแนน ซึ่งมี
ข้อคำถามที่กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรตอบถูกมากที่สุดคือ การทำเกษตรอินทรีย์คือการทำเกษตรให้ปลอดภัยจากสารเคมีทุก
ขั ้นตอน และ การทำเกษตรอินทรีย์สามารถดำเนินการร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ได้ โดยมีเกษตรกรตัวอย่างที่ตอบถูกถึงร้อยละ 
96.5 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับระบบอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน 
จังหวัดเชียงใหม่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจำนวนทั้งหมด 2 ตัวแปร ได้แก่ จำนวนแรงงานในครัวเรือน และประสบการณ์ในการ
ปลูกกาแฟ  
 
คำสำคัญ : ความรู้ของเกษตรกร  ระบบอินทรีย์  เกษตรกร  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก 

 

Factors Affecting the Knowledge on Organic System of Coffee Growers in the Teen Tok 
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Abstract 
This study aims to study knowledge about organic systems and factors affecting the knowledge of 

the organic system of coffee farmers in organic systems. Sample groups were 173 farmers who grow coffee 
in an organic system in the area of the Teen Tok Royal Project Development Center, Mae On District, Chiang 
Mai Province.  Data were collected using questionnaires and data were analyzed by using descriptive 
statistics and multiple regression analysis.  

The Results study showed that the majority of the farmers, about 83.2% , had a moderate level of 
knowledge about the organic system, 15. 6%  of farmers had a high level of knowledge about coffee 
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cultivation practices in the organic system and 1.2% of farmers had a low level of knowledge about coffee 
cultivation practices in the organic system. Once the knowledge score of all 13 items was averaged, it was 
found that the samples of farmers had knowledge of 9.94 points, with the lowest score of 5 points and the 
highest score of 13 points.  The most corrected questions which farmers sample group answered were 
organic farming is the method that makes agriculture safe from chemicals at every step and organic farming 
can be carried out in conjunction with animal husbandry, with 96.5 % of farmers answered correctly. Factors 
affecting farmers' knowledge of organic systems in the Teen Tok Royal Project Development Center, Mae 
On District, Chiang Mai Province, with statistically significant of 2 variables were the number of household 
workers and experiences in growing coffee. 
 
Keywords :  Knowledge of farmers, the Organic Farmer System, the Teen Tok Royal Project Development 
Center 
 

บทนำ 

ความหมายของเกษตรอินทรีย์มีผู้มีความรู้และความชำนาญรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ให้คำจำกัดความของเกษตรอินทรีย์
มากมายหลายมุมมอง เช่น กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ. 1981 รายงานว่าเกษตรอินทรีย์หมายถึง ระบบการ
ผลิตทางการเกษตรที่หล ีกเลี ่ยงและละเว้นการใช้ปุ ๋ยเคมีสังเคราะห์ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมนที่กระตุ้นการ
เจร ิญเติบโตของพืชและสัตว ์ สหพันธ ์เกษตรอินทร ีย ์นานาชาติ ( International Federation of Organic Agriculture 
Movements; IFOAM) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศที่มีสมาชิกกว้างขวางที่สุดในโลก นิยาม
ความหมายเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า เกษตรอินทรีย์ คือระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใยด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ โดยเน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศ
การเกษตร เกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารกำจัด
ศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ (เบญจศรี, 2010)  

เกษตรอินทรีย์” คือที่มาของผลผลิตที่มีคุณค่าสำหรับผู้บริโภค ผู ้ผลิตและสิ่งแวดล้อม หัวใจของการทำเกษตรแบบ
อินทรีย์คือการปฏิเสธสารเคมีทุกชนิด เพ่ือผลผลิตที่ปลอดสารเคมี และความปลอดภัยของผู้บริโภค ผู้ผลิตรวมทั้งความสมบูรณ์
ของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกมีการบริโภคผลผลิตอินทรีย์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทวีปอเมริกา
และยุโรปคือผู้บริโภครายใหญ่ที่มีการบริโภครวมกันประมาณร้อยละ 96 แต่เน่ืองจากกำลังการผลิตที่ไม่เพียงพอจึงต้องนำเข้า
สินค้าเกษตรอินทรีย์จากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก นอกจากทวีปอเมริกาและยุโรปประเทศอื่น ๆ เช่น ญ่ีปุ่น จีน สิงค์โปร์ก็มีความ
ต้องการบริโภคเพิ่มขึ ้นด้วยเช่นกัน มูลค่าการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั ่วโลกในปีพ.ศ. 2555 มีประมาณ 64 พันล้าน
ดอลลาร์ สำหรับประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ประมาณ 94 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณร้อยละ0.15 เท่าน้ัน 
จากตัวเลขการบริโภคและการส่งออก ทำให้เห็นว่าโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโลกยังมีช่องว่างให้เกษตรกร
ไทยเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดได้อย่างแน่นอนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ถ้าองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนร่วมมือกัน
ส่งเสริมเกษตรกรในการทำเกษตรอินทรีย์ โอกาสก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิม แต่ถ้าปล่อยให้เกษตรกรต่อสู ้เพียงลำพัง เกษตร
อินทรีย์ของไทยคงยาก  (โสภา, 2015) 
 โดยมีหลักการการทำเกษตรอินทรีย์ ให้สามารถได้เครื่องหมายรับรองคือ 1) เกษตรกรต้องไม่ใช้เมล็ดพันธุ์ หรือพ่อแม่
พันธุ์พืชที่ทำการตัดแต่งพันธุกรรม 2) อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ หรือปุ๋ยต้องเป็นอาหารที่ได้มาจากธรรมชาติ หรือมีการผลิตขึ้นเอง
ภายในฟาร์ม เช่น ปุ๋ยพืชสด 3) ใช้นกและแมลงในการกำจัดศัตรูพืช ให้เป็นห่วงโซ่อาหาร 4) ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และ



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย 
 

245 

จุลินทรีย์ ในการปรับปรุงดิน 5) เกษตรกรต้องสร้างสิ่งกีดขวาง เพ่ือป้องกันสารเคมีจากแปลงข้างเคียงที่จะเข้ามาสู่ฟาร์มเรา 
โดยการ ทำคันดินกั้นระหว่างแลง การขุดคูน้ำ และการปลูกพืชเป็นแนวป้องกัน หรือการปลูกพืชเป็นแนว 6) เกษตรกรต้องไม่
ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดในทุกขั้นตอนการผลิต คือ ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ฮอร์โมน ยาปฏิชีวนะ 7) ในการเปลี่ยน
จากเกษตรธรรมดา มาเป็นเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรต้องมีการเว้นช่วงเวลาที่เรียกว่า ช่วงเวลาปรับเปลี่ยน ซึ่งระยะเวลาในการ
ปรับเปลี่ยนจะมีระยะเวลาที่แตกต่างกันตามชนิดพืช และชนิดของสัตว์ (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ, 
2009) 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตินตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ที ่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมมหาภูมิพลอดุลยเดรทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับก่อตั้งศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงตีนตกแห่งน้ีเป็นศูนย์พัฒนาสาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม และ กาแฟเป็นอาชิพเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่
นอกเหนือจากการปลูกเมี่ยง และ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2525 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมชินีนาถ ทรงเสด็จเปิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกอย่างเป็นทางการ (สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน, 2560) 

โครงการหลวงตีนตกฯหนุนเกษตรกรปลูกครบวงจร มช.เล็งใช้พ้ืนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ทดลองและวิจัย เพราะเป็นพ้ืนที่
สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร เหมาะแก่การเพาะปลูกกาแฟชั้นเยี่ยม เมื่อช่วงปี 2527 ทางศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีน
ตก ตำบลห้วยแก้ว กิ ่งอำเภอแม่ออน เป็นอีกหน่ึ งศูนย ์ฯ ที่เกิดจากน้ำพระทัยและ พระวิสัยทัศน์ อันกว้างไกลของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ประมาณ 300,000 บาท สำหรับ 
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการ หลวงตีนตก เพ่ือเป็นแหล่งพัฒนา สาธิต และส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม และกาแฟให้เป็นอาชีพ
เสริมให้แก่ ราษฎรนอกเหนือจากการปลูกเมี่ยงโดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรมีรายได้เสริมนอกจากการปลูกเมี่ยง 
พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน และคุณภาพชีวิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนงานทดลอง 
สาธิต และวิจัยรวมทั้งอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยศูนย์ฯแห่ง
น้ีต้ังอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลระหว่าง 700-1,200 เมตร เป็นพ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 หมู่บ้าน 
ในส่วนของการปลูกกาแฟช่วงแรก ๆ มกีารส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ชาวบ้านเริ่มมีการปลูกกาแฟ
ทดลองเองทั้งหมด 5 สายพันธุ์ ผสมผสานไปกับการทำสวนเมี่ยง ในที่สุดได้สรุปเหลือเพียงสายพันธุ์เดียวคือ “อาราบิก้า” มี
การปลูกอยู่ 4 หมู่บ้านได้แก่ บ้านธารทอง,แม่กำปอง,แม่ลาย และบ้านป๊อก (สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน, 
2560) 

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกได้ดำเนินงานส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์เ พ่ือจำหน่าย
เป็นรายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกร ด่ังน้ันเพ่ือให้การดำเนินงานส่งเสริมประสบผลสำเร็จจ่ึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาถึงความรู้
ของเกษตรกรเกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับระบบอินทรีย์เพ่ือนำผลการศึกษาไป
เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ต่อไป 
 

วิธีการดำเนินการ 

การวิจัยน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้

ปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการดำเนินการวิจัย

ดังน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก 

อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 302 คน  กำหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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และ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 173 คน และทำการสุ่มตัวอย่างเกษตรกร โดย

วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการใช้ตารางเลขสุ่มจากรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามจำนวนขนาดตัวอย่างที่ได้กำหนดไว้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีน

ตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2563 จำนวน 173 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัย ซึ่งมีจำนวน 2 ขั้นตอน ดังน้ี ตอนที่ 1 การศึกษาลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และ สังคมของเกษตรกร ตอน

ที่ 2 การศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ตีนตก  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล ลักษณะทางเศรษฐกิจ  

และลักษณะทางสังคมของเกษตรกร โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และ 2) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับระบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ในพ้ืนที่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยการใช้โปรแกรมสถิติ

เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ช่วยในการวิเคราะห์ ทั้งน้ีในส่วนของการวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับระบบอินทรีย์ของเกษตรกร ได้

ทำแบบทดสอบความรู้เป็นจำนวนทั้งหมด 13 ข้อจากน้ันนำมาตรวจนับคะแนน เพ่ือจัดระดับความรู้ของเกษตรกรออกเป็น 3 

ระดับ คือ 

  10-13 คะแนน หมายถึง เกษตรกรมีความรู้ในระดับมาก 
  6-10 คะแนน หมายถึง เกษตรกรมีความรู้ในระดับปานกลาง 
  0-5 คะแนน หมายถึง เกษตรกรมีความรู้ในระดับน้อย 
ในส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับระบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ วิเคราะห์

โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาตัวแปรอิสระใดที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ 
ความรู้เกี ่ยวกับระบบอินทรีย์ของเกษตรกร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับความเชื ่อมั ่น 95% (กัลยา, 2017) และมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางใดกับตัวแปรตาม (เชิงบวกหรือเชิงลบ) ซึ่งการศึกษาในครั้งน้ีใช้ตัวแปรอิสระจำนวน 13 ตัวแปร 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกในครัวเรือน จำนวนแรงงาน รายได้ พื ้นที่ทำการเกษตร 
หน้ีสิน ประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ประสบการณ์อบรมและดูงานด้านการทำเกษตร การ
รับรู้ขา่วสารในการปลูกกาแฟอินทรีย์ ทั้งน้ีเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
พบว่าไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีความสัมพันธ์กันสูงกว่า 0.70 ที่ก่อให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง 
(Multicollinearity) อันเป็นการละเมิดเง่ือนไขของการวิเคราะห์ถดถอยพหุ 

ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับระบบอินทรีย์ของเกษรตกรผู้ปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวน 13 ตัวแปร โดยได้กำหนด และการวัดของแต่ละตัวแปร 
ดังน้ี เพศ (GEN: 0=หญิง, 1=ชาย) อายุ (AGE:จำนวนปี[ค่าเฉลี่ย]) ระดับการศึกษา (EDU: มัธยมศึกษาตอนปลายหรือต่ำกว่า=
1,อื่นๆ=0) สถานภาพสมรส (STAT: 0=อ่ืนๆ, 1=สมรส) สมาชิกในครัวเรือน (MEMB: จำนวนคน) จำนวนแรงงานในครัวเรือน 
(LAB: จำนวนคน) พ้ืนที่ทำการเกษตร (FARME: จำนวนไร่[ค่าเฉลี่ย]) หน้ีสิน (DEB: บาท[ค่าเฉลี่ย]) รายได้ (A_INCบาท/เดือน 
[ค่าเฉลี่ย] ) ประสบการปลูกกาแฟ (EXP: จำนวนปี [ค่าเฉลี่ย] ) การติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริม (CONT: จำนวนครั้ง/ปี [ค่าเฉลี่ย] 
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) ประสบการณ์อบรมและดูงานด้านการทำเกษตร (TRAIN: จำนวนครั้ง/ปี [ค่าเฉลี่ย]) การรับรู้ข่าวสารใรการปลูกกาแฟอินทรีย์ 
(INFO: จำนวนครั้ง/เดือน [ค่าเฉลี่ย]) ในส่วนตัวแปรตามคือ ความรู้เกี่ยวกับระบบอินทรีย์ของเกษรตกร (KNOW: ค่าเฉลี่ย) 

 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม 

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 56 ปี โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส โดยเกษตรกร

จำนวน 119 รายคิดเป็นร้อยละ 68.8 ไม่จบชั้นประถมศึกษาหรือไม่ได้ร ับการศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกใน

ครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน โดยมีแรงงานเฉลี่ย 2 คน รายได้เฉลี่ย 32979.76 บาทต่อเดือน หน้ีสินเฉลี่ย 28728.28 บาท พ้ืนที่ทำ

การเกษตรเฉลี่ย 14 ไร่ ประสบการในการปลูกกาแฟเฉลี่ย 18 ปี การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน  โดย

เกษตรกรมีประสบการณ์อบรมและดูงานด้านการทำเกษตรเฉลี่ย 1 ครั ้งต่อปี ได้รับข้อมูลข่าวสารในการปลูกกาแฟอินทรยี์

เฉลี่ย 5 ครั้งต่อเดือน 

ความรู้เก่ียวกับระบบอินทรีย์ของเกสรตกร 

กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 

83.2 และ มีเกษตรกรร้อยละ 15.6 มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์อยู่ในระดับมาก และมีเกษตรกร

ร้อยละ 1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์อยู่ในระดับน้อย เมื่อเฉลี่ยคะแนนความรู้ทั้งหมด 13 ข้อ 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีความรู้เฉลี่ย 9.94 คะแนนโดยมีคะแนนต่ำสุด อยู่ที่ 5 คะแนน และสูงสุดอยู่ที่ 13 คะแนน ซึ่งมี

ข้อคำถามที่กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรตอบถูกมากที่สุดคือ ข้อที่ข้อที่ 1 การทำเกษตรอินทรีย์คือการทำเกษตรให้ปลอดภัยจาก

สารเคมีทุกขั้นตอน และ ข้อที่ 2 การทำเกษตรอินทรีย์สามารถดำเนินการร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ได้ โดยมีเกษตรกรตัวอย่างที่

ตอบถูกถึงร้อยละ 96.5 

Table 1 Number and percentage of farmers classified by the level of knowledge the organic system   
(n=173) 

level of knowledge organic system  Number Percentage 

Low 2 1.2 
Moderate  144 83.2 
High 27 15.6 

x̅  = 9.942 S.D.= 1.803 Min – Max =5-13 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้เก่ียวกับระบบอินทรีย์ของเกษตรกร 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับระบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ในพ้ืนที่ ศูนย์

พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าตัวแปรอิสระทั้งหมด 13 ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายหรือ

ทำนายความผันแปรตัวแปรตามคือ ความรู้เกี ่ยวกับระบบอินทรีย์ ของเกษรตกรอยู่ที ่ร ้อยละ22.20 (R2=0.222) และเมื่อ

พิจารณาตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับระบบอินทรีย์ของเกษตรกรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจำนวนทั้งหมด 

2 ตัวแปร ได้แก่ จำนวนแรงงานในครัวเรือน และประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ โดยสามารถอธิบายและวิจารณ์ผลการศึกษา

ได้ด่ังน้ี 
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1) จำนวนแรงงานในครัวเรือน สามารถอธิบายได้ว่า การมีจำนวนแรงงานที่ไม่เพียงพอในครัวเรือนน้ันทำให้ความรู้ของ
เกษตรกรเกี่ยวกับระบบอินทรีย์ลดลงเนื่องจากว่าการทำเกษตรอินทรีย์นั้นส่วนมากแล้วจะใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก
ดังน้ันถ้าครอบครัวไหนไม่ค่อยมีแรงงานก็จะไม่มีความสนใจในการทำการเกษตรในระบบอินทรีย์มาก เพาะว่าแรงงานใน
ครัวเรือนเป็นจะเป็นผู้ที่จะพัฒนาอาชิพของครอบครัวได้เฉน้ันแรงงานในครัวเรือนจึงมีผลต่อการรับรู้ขบวนการผลิตต่าง  ๆ ใน
การทำการเกษตรโดยเฉพาะความรู้ในการทำการเกษตรอินทรีย์จึงสอดคล้องกับการวิจัยเรื ่องการทำการเกษตรในระดับ
ครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  ปภพ จี้รัตน์  
และคณะ พบว่าว่าจำนวนแรงงานในครัวเรือนของเกษตรกรมีเพียงครัวเรือนละ 2 คนเท่าน้ันและแรงงานส่วนใหญ่จะอยู่แบบคู่
สามีภรรยาที่ทำเกษตรร่วมกันจึงทำให้แรงงานในครัวเรือนค่อนข้างน้อย (ปภพ, 2561) และอีกอย่างแรงงานในภาคการ
เกษตรกรข้อนข้างมีอายุมากจึงทำให้ขาดแคลนแรงงานในการทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำเกษตรในระบบอินทร ีย์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สถานการณ์สูงวัยกับผลิตภาพและการทำเกษตรของครัวเรือนเกษตรไทย ที่ว่า แรงงานเกษตรในหลายประเทศ
ทั่วโลกก็กำลังเผชิญกับการเข้าสู ่สังคมสูงวัยเช่นกันดั่งงานวิจัยของ Zagata and Sutherland พบว่า ในกลุ่มประเทศ EU 
สัดส่วนของแรงงานอายุน้อยในภาคเกษตรลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 7.6 ในปี ค.ศ. 2003 เหลือเพียงร้อยละ 5.6 ในปี 
ค.ศ. 2017 ในเอเชียเอง MAFF (2017) พบว่าสัดส่วนของแรงงานสูงอายุในประเทศญ่ีปุ่นมีสูงถึงร้อยละ 63.5 ในปี ค.ศ. 2015 
Lee (2015) พบว่าเกษตรกรในประเทศเกาหลีใต้ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วง 70 – 75 ปี และมีหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ โดยในปี ค.ศ. 2008 เกาหลีใต้มีแรงงานสูงวัยที่อายุมากกว่า 65 ปีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 35 และประสบปัญหาการ
ลดลงของแรงงานอายุน้อยอย ่างต่อเนื่อง ปัญหาสูงว ัยในต่างประเทศข้างต้นดูจะร ุนแรงกว่าประเทศเร า (Zagata & 
Sutherland, 2015) 

2) ประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ สามารถอธิบายได้ว่า เกษตรกรผู้ที่มีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟมีผลทำใหม้ี
ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์มากกว่าผู ้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า โดยที่เกษตรกรที่มีประสบการณ์การปลูกกาแฟมาอย่าง
ยาวนานจะมีการปฏิบัติการปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ได้ดีเพ่ิมขึ้นจากเดิม เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการทำการเกษตรมาก
ขึ้นจะมีผลทำให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจในระบบน้ัน ๆ มากขึ้นเช่นเดียวกันกับการทำเกษตรในระบบอินทรีย์ เช่นว่า การ
คัดเลือกพ้ืนที่ปลูก แหล่งน้ำ การจัดการดินและปุ๋ย การจัดการคุณภาพในขบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บ
เกี่ยว การขนย้าย การเก็บรักษา แลการรวบรวมผลผลิต การแปรรูป รวมไปถึงการบรรจุ คนที่มีประสบการณ์จะมีความรู้ ใน
การปฏิบัติได้ดี เน่ืองจากว่าเกษตรกรอยู่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกน้ันได้มีการผลิตกาแฟมา
เป็นเวลายาวนานหลายปี และอิกประการหน่ึงคือศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกน้ันเป็นศูนย์ที่มีการปลูกกาแฟเป็นจำนวน
มากในจังหวัดเชียงใหม่ และในปัจจุบันได้มีหลายหน่วยมีการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เป็นอินทรีย์แต่ยังขาดปัจจัยการ
ผลิตที่เป็นอินทรีย์ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเหล่าน้ีจึงทำให้มีเกษตรกรมีปฏิบัติตามวิธีการปลูกกาแฟจากหน่วยงานหรือบริษัทที่เข้ามา
ส่งเสริมในบางส่วนไม่ตรงตามเกณฑ์ที ่กำหนดไว้โดยผลการวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับการศึกษาของ Chaisongkram and 
Worrapimphong, 2019 ที่พบว่า ประสบการณ์ในการปลูกปาล์มมีผลต่อการยอมรับการจัดการสวนปาล์มน้ำมันตามหลักสูตร
อบรมการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภอละงู จังหวัดสตูล (ประรัชดาวรรณ, 2019) 
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Table 2 Facters offeeling farmers knowledge on organic system  

Independent variable 
Dependent variable 

knowledge on organic system 
B t Sig. 

1. Gender .026 .074 0.941 

2. Age .032 1.228 0.221 

3. Education  .059 .968 0.335 

4. Marital status .142 .618 0.537 

5. household members .106 .875 0.383 

6. household labor -.131 -2.176 0.031* 

7. Income  -7.532E-06 -.858 0.392 

8. Farm size .036 1.713 0.089 

9. Debt 1.035E-06 .274 0.784 

10. Coffee growing experience .098 2.433 0.016* 

11. Agricultural extension worker contact -.060 -.202 0.840 

12. Training/ excursion .000 -.002 0.998 

13. Perception in organic farming -.077 -1.586 0.115 
Constant 5.396 3.343 .001 

R2 = 0.222(22.20%) F=3.222 Sig. F=0.000**  

Remarks *Statistically significant level at 0.05 **Statistically significant level at 0.01  

 

สรุปผลการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 56 ปี โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส โดยเกษตรกรจำนวน 119 รายคิดเป็นร้อยละ 68.8 ไม่จบชั้นประถมศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่มีจำนวน
สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน โดยมีแรงงานเฉลี่ย 2 คน รายได้เฉลี่ย 32979.76 บาทต่อเดือน หน้ีสินเฉลี่ย 28728.28 บาท พ้ืนที่ทำ
การเกษตรเฉลี่ย 14 ไร่ ประสบการในการปลูกกาแฟเฉลี่ย 18 ปี การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเฉลี่ย 1 ครั้งต่อเดือน โดยเกษตรกรมี
ประสบการณ์อบรมและดูงานด้านการทำเกษตรเฉลี่ย 1 ครั้งต่อปี ได้รับข้อมูลข่าวสารในการปลูกกาแฟอินทรีย์เฉลี่ย 5 ครั้งต่อเดือน 
กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับระบบอินทรีย์อยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 83.2 และ มีเกษตรกรร้อยละ 15.6 มีความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติการปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์อยู่ในระดับมาก และมีเกษตรกรร้อยละ 1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการปลูก
กาแฟในระบบอินทรีย์อยู่ในระดับน้อย เมื ่อเฉลี่ยคะแนนความรู้ทั้งหมด 13 ข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรมีความรู้เฉลี ่ย 9.94 
คะแนนโดยมีคะแนนต่ำสุด อยู่ที่ 5 คะแนน และสูงสุดอยู่ที่ 13 คะแนน ซึ่งมีข้อคำถามที่กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรตอบถูกมากที่สุดคือ ข้อ
ที่ข้อที่ 1 การทำเกษตรอินทรีย์คือการทำเกษตรให้ปลอดภัยจากสารเคมีทุกขั้นตอน และ ข้อที่ 2 การทำเกษตรอินทรีย์สามารถ
ดำเนินการร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ได้ โดยมีเกษตรกรตัวอย่างที่ตอบถูกถึงร้อยละ 96.5 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับระบบอินทรีย์
ของเกษตรกรในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจำนวนทั้งหมด 2 ตัวแปร 
ได้แก่ จำนวนแรงงานในครัวเรือน และประสบการณ์ในการปลูกกาแฟ 
 

ข้อเสนอแนะ 

1) จากผลการวิจัยจะเห็นว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับปานกลางเท่าน้ันดังน้ัน

เพ่ือจะทำให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์ได้มากขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีน

ตกควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกาแฟระบบเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น 
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2) จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีแรงงานในครัวเรือนจำนวนที่เพ่ิมขึ้นจะทำให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์

ลดลงเน่ืองจากว่าเป็นแรงงานในครัวเรือนมีไม่เพียงพอจึงต้องจ้างเพิ่มซึงทำให้ไม่ค่อยมีประสบการณ์มากหนัก ดังนั ้นจึงทำให้

ครัวเรือนที่มีแรงงานในลักษณะนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยมีความรู้ในระบบเกษตรอินทรีย์  ดังนั ้นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมควรมีการเข้าไป

ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์โดยการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะแรงงานในครัวเรือนที่มีจำนวนมาก 

ส่วนครัวเรือนที่มีจำนวนแรงงานน้อยอาจจะมีความรู้มากกว่าเพราะว่าต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดซึ่ งจะทำให้ทุกขั้นตอนใน

การปฏิบัติส่งผลให้มีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น 

 3) ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟมากจะมีความรู้เกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์มากกว่า

เกษตรกรที่มีประสบการณ์น้อยกว่าหรือไม่มีประสบการณ์เลย ดังน้ันในการส่งเสริมควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมระบบเกษตร

อินทรีย์ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อย และควรให้เกษตรกรผู้ที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงหรือพาไปหา

เจ้าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเพ่ือที่หาความรู้และประสบการณ์ในการปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์ 
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บทคัดย่อ 
ศูนย์ประสานวิจัยชุมชนเพ่ือท้องถิ่นชุดนักวิชาการ จังหวัดอุบลราชธานี ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยมาแล้วระยะหน่ึง พบว่าในระยะที่สองควรเพ่ิมมิติทางด้านเศรษฐกิจเข้าไป ประกอบกับ
เทศบาลเมืองวารินชำราบยังไม่มีแผนในการเตรียมตัวเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จึงเสนอให้ใช้พื ้นที่สาธารณะ บริเวณ
สวนสาธารณะน้ำโจ้กเพื่อพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่คำนึงถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน จึง
นำไปสู่การค้นหารูปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมของชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองวารินชำราบเพ่ือรองรับการพัฒนาเมืองเข้าสู่สังคมสูงวัย มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ (1) เพ่ือศึกษาถึง
สถานภาพและศักยภาพของชุมชนในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (2) เพื ่อศึกษา
สถานการณ์ สถานภาพของการใช้ประโยชน์พื ้นที่สาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก (3) ค้นหารูปแบบการใช้
ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมของชมุชน 
ขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนของการเตรียมการ การทดลองปฏิบัติการ และขั้นตอนสุดท้ายคือติดตามผล  

ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนร่วมกันกำหนดกฎ กติกาของการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะ ใน
รูปแบบของ “ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ” ตลาดนัดชุมชนที่ดำเนินการโดยชุมชน เพ่ือชุมชน เพ่ือพัฒนาเมืองรองรับสังคมสูงวัย
ในมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
คำสำคัญ : เศรษฐกิจชุมชน ทรัพยากรร่วม รองรับสังคมสูงวัย อุบลราชธานี  

 
“Nam Jok Sook Jai Market”  Using Public Areas to Develop a Community Economy 

Based on Culture to Support an Aging Society. Warin Chamrap Municipality,  
Ubon Ratchathani 
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1Faculty of Management Science, Ubon Ratchathani University  

2 Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University  
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Abstract 

Community research coordination center for local academic units Ubon Ratchathani province 
conducted a research study on preparation to support an aging society for some time .  It was found 
that in the second phase, the economic dimension should be added .  In addition, Warin Chamrap 
municipality has no plans to prepare for the aging society.  Therefore, it is proposed to use public 
spaces.  Nam Jok Park area to develop community economic activities that take into account the 
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identity and culture of the community. This leads to the search for a model for utilizing public spaces. 
To develop the community economy based on the culture of the community in Warin Chamrap 
Municipality to support the development of the city into an aging society.  The objectives of this 
research were (1)  to study the status and potential of the community in carrying out community 
economic activities on a cultural basis; (2) to study the status of public space utilization Nam Jok Park 
area and (3) search for model of public space utilization in Nam Jok Park area. By using a community 
participatory action research, the three main steps are the preparation stage social practice experiment 
and the last step is followed up. The results showed that Community rules for utilizing and maintaining 
public spaces in the form of “Nam Jok Sook Jai”, a community market run by the community for the 
community to develop the city to accommodate the aging society in economic dimensions.  social 
and environmental. 
 
Keywords : Community Economy, Common-pool Resource, Support the Aging Society, Ubon Ratchathani 

 
บทนำ  

ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นชุดนักวิชาการจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดเวทีร่วมกันพบปะกับตัวแทนชุมชน
ระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือระดม
ความคิดเห็นด้านทุนเดิมของชุมชนและประเด็นปัญหาที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านเศรษฐกิจและค้นหาความ
ต้องการการพัฒนาเพ่ือยกระดับรายได้ให้สูงขึ้นในแต่ละชุมชน มีกลุ่มคนหลากหลายวัยไม่เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการทำ
อาชีพมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนพบทุนทางสังคมของชุมชนคือแต่ละชุมชนมีการจัดต้ังกลุ่มการทำงานร่วมกันทั้ง
ด้านอาชีพและอาสาสมัครเช่นชุมชนคนทำเทียนวัดผาสุการาม ทุนด้านเศรษฐกิจพบว่าทั้ง 28 ชุมชนมีการจัดต้ังกลุ่ม
ออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้าน ทุนด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพ้ืนที่มีช่างทำเทียนพรรษาที่มีฝีมือ มีกลุ่มกลอง
ยาว กลุ่มนางรำ หมอลำคู่และงานทอผ้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ฯ ทุนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพบว่าในพ้ืนที่มี
บ่อน้ำโจกซึ่งเป็นบ่อน้ำศักด์ิสิทธิ์ที่ใช้ในพระราชพิธีต่าง ๆ ในระดับประเทศและยังเป็นที่มาของชื่ออำเภอวารินชำราบอีก
ด้วย ในบางชุมชนเช่นชุมชนวัดผาสุการาม วัดได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมดีเด่นของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 12 แต่ปัญหา
ที่ทุกกลุ่มประสบ คือ ต้องการเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายเพราะที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผลิตขึ้น ถูกจำหน่ายภายใน
ชุมชนและตลาดพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือไปออกงานตามเทศกาลที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐหรือพัฒนาชุมชนพาไปออกงาน 
เมื่อสอบถามถึงความต้องการที่จะพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เป็นแหล่งของการเพ่ิมโอกาสและการกระจายรายได้ โดย
จัดทำในรูปแบบของถนนคนเดินหรือสถานที่จำหน่ายสินค้าที่เป็นของผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะ พบว่าชุมชนมีความ
ต้องการที่จะให้เกิดถนนคนเดินโดยมีอัตลักษณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของเมืองวารินชำราบซึ่งชุมชนมองเห็นโอกาสและถึง
ความเป็นไปได้และศักยภาพที่ชุมชนมี ทั้งน้ีต้องอาศัยความร่วมมือกับเทศบาลและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้า
มาพัฒนารูปแบบและส่งเสริมกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเพ่ือให้ชุมชนมีระดับรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้น 

จากเดิมเทศบาลเมืองวารินชำราบต้องการให้ พัฒนาสาธารณะส่วนหนึ่งให้เป็นจุดเด่นและหมุดหมายการ
ท่องเที่ยวของเมืองและมีความน่าจะเป็นจุดที่เสริมสร้างเศรษฐกิจ ได้เสนอพื้นที่เป็นบริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก 
เน่ืองจากเล็งเห็นว่า พ้ืนที่บริเวณ“น้ำโจ้ก” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองวารินชำราบ สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ กับ
ประชาชนทางด้านเศรษฐกิจแต่จะดำเนินการในรูปแบบใดที่สะท้อนอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชน โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ เล็งเห็นว่ากระบวนการวิจัยแบบปฏิบัติการมีส่วนร่วม 
น่าจะนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาของชุมชน อีกทั้งเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเขตเทศบาลเมืองวารินชำ
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ราบและยังเชื่อมโยงกับชุมชนอื่น ๆ ที่จะเข้ามาจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการของชุมชน งานวิจัยครั้งน้ีต้องการ
ศึกษาถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือให้ประชาชนทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกฎ กติกา 
แนวทางของการใช้ประโยชน์เพื ่อนำคุณค่าในเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนมาสร้างให้เกิดมูลค่าในทาง
เศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน จุดเด่นของวัฒนธรรมในแต่ละชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจำเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการวิจัยชุมชนเพ่ือให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้า
มาร่วมกันเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สำหรับคนทุกกลุ่มวัยและเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างเป็นองค์
รวมเพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จึงเป็นประเด็นที่มาของโจทย์วิ จัยที่ว่า “รูปแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมผ่านการใช ้ประโยชน์ของพื ้นที่สาธารระ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโ จ้ก 
กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบควรเป็นอย่างไร ” 

บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี”เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะ เพื่อให้
ประชาชนทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกฎ กติกา แนวทางของการใช้ประโยชน์เพ่ือนำคุณค่าในเชิงวัฒนธรรม 
ภมูิปัญญาของแต่ละชุมชนมาสร้างให้เกิดมูลค่าในทางเศรษฐกิจ โดยคำนึงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน จุดเด่นของวัฒนธรรม
ในแต่ละชุมชนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
วิธีการวิจัย 

โจทย์วิจัยภายใต้การปฏิบัติการวิจัยแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน ว่าจะค้นหารูปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
สาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองวารินชำราบควรเป็นอย่างไร  

การวิจัยในครั้งน้ี ศึกษาชุมชน 28 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพ่ือศึกษาถึงศักยภาพโดยรวมของ
ชุมชนในการผลิตสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชน กลุ่มเป้าหมายหลักของการศึกษาในครั้งน้ี ประกอบด้วย ผู้นำ
ชุมชน และกลุ่มผู ้ผลิตสินค้า ผู ้ร ู ้ ผู ้ม ีส่วนได้เสียกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน เทศบาลเมือ งวารินชำราบ 
กลุ่มเป้าหมายรอง ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับประเด็นศึกษา ระยะเวลาศึกษา 15 เดือน เริ่ม
ต้ังแต่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล มีการดำเนินการอยู่ตลอดกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยหลักและนักวิจัยชุมชนที่เป็น
เจ้าของปัญหา โดยมีขั้นตอนของการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนของการเตรียมการ เป็น
การค้นหา เพื่อให้เกิดการตระหนัก เกิดการเรียนรู ้และเข้าใจในสถานภาพปัญหา นำไปสู่ขั ้นที่สอง คือ การทดลอง
ปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหา เริ ่มจากกระบวนการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา ไปสู่การตัดสินใจลงมือแก้ไขปญัหา 
การศึกษาดูงานจากผู้มีประสบการณ์เกิดกระบวนการเรียนรู้และนำไปสู่การวางแผน เพ่ือลงมือปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
ของตน ตามมาด้วยขั้นตอนสุดท้ายคือติดตามผล รายละเอียด ดังน้ีคือ 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นเตรียมการ (1) จัดประชุมชี้แจงโครงการ ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องเพื่อทำความ
เข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและหาทีมอาสาสมัครนักวิ จัยในพ้ืนที่เพ่ิมเติม (2) จัดอบรมการออกแบบเครื่องมือและ
วิธีการเก็บข้อมูลการวิจัยให้กับทีมวิจัยหลักและทีมวิจัยในพ้ืนที่ (3)สร้างเครื่องมือวิจัย เพ่ือร่วมออกแบบเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม ทำให้ทีมวิจัยสามารถจัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือให้ทีมวิจัยสามารถ
จัดทำเครื่องมือในการเก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนที่ 2 ทดลองปฏิบัติ ขั้นตอนค้นหาศักยภาพของชุมชน ค้นหาสินค้าและกิจกรรมการทดลองเปิดตลาด 
เป็นช่วงของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือค้นหาศักยภาพของชุมชนและการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือวิเคราะห์
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ตนเองถึงศักยภาพที่ชุมชนมีอยู่ และนำศักยภาพน้ันมาแก้ปัญหา โดยการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการศึกษาดูงานที่ตลาด
สีเขียว จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือนำมาปรับใช้และวางแผนการทดลองปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผล เป็นขั้นสรุปผลการศึกษา คืนข้อมูล การถอดบทเรียน เกิดการเรียนรู้ ปรับปรุง
ให้ดีขึ้น และชุมชนสามารถที่จะดำเนินการต่อได้ แบบอยู่ได้ อยู่รอดอย่างยั่งยืน ถึงแม้จะสิ้นสุดโครงการวิจัยแล้วก็ตาม 
ในขั้นตอนน้ี เป็นช่วงระยะเวลาสุดท้ายก่อนปิดโครงการ บทบาทของนักวิจัยหลัก ก็จะลดน้อยและถอยออกมา โดยให้
นักวิจัยชุมชน เป็นผู้ดำเนินการหลัก เกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง 

ขวัญสรวง อติโพธิ (2548) กล่าวถึง เมืองในแทบภูมิภาคของไทยเกิดและขยายตัวอย่างไร้ระบบ ทั้งจากการ
เตรียมการและการจัดการที่ดี การจัดการพ้ืนที่ของเมือง จึงมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยของแต่ละภาคส่วน ขาดการออกแบบ
พ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือให้สมาชิกชุมชนได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสร้างสรรค์กิจกรรม อันมีส่วนสำคัญของ
การใช้ชีวิตของคนที่อยู่ร่วมกันในสภาพพ้ืนที่เดียวกัน 

แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม พื้นที่สาธารณะ หากเปรียบเทียบการจัดแบ่งประเภทของสินค้าในทาง
เศรษฐศาสตร์แล้ว พบว่า มีลักษณะของการเป็นทรัพยากรร่วม (Common Resource) คือมีการแข่งขันในการบริโภค 
(Rival) คือเมื่อมีการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ คนอื่นก็จะมีพ้ืนที่เพ่ือการใช้ประโยชน์ลดลง แต่ไม่สามารถกีดกันการเข้าใช้
ประโยชน์ได้ หากไม่มีการจัดการพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม ก็จะเกิดความเสื่อมโทรม อันเน่ืองมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ก็
จะเข้าใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ส่วนการช่วยกันดูแลรักษา ยิ่งไม่ต้องพูดถึง เพราะคิดว่า ไม่มีใครเป็นเจ้าของ หรือบาง
กรณีก็คิดว่าเป็นของหลวง ของเทศบาล ของสาธารณะ ที่จะต้องมีเจ้าที่ของรัฐ หรือองค์กรท้องถิ่นเข้ามาจัดการดูแล  

การศึกษาครั้งนี ้ประยุกต์แนวคิดของศาสตราจารย์อิลินอย ออสตรอม  (Ostrom, 1990; 2005) ใช้เป็นกรอบ
แนวคิดช่วยให้เข้าใจถึงมีปฏิสัมพันธ์กันของสมาชิกในชุมชนและการใช้กฎกติกาหรือกฎระเบียบของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรส่วนรวม ลักษณะของสถาบันหรือกฎเกณฑ์กฎกติกาที่ดี ต้องมีความเสมอภาค (Equity) ในการเข้าถึง
ทรัพยากร หรืออย่างน้อยก็สามารถลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทรัพยากร มีเงื ่อนไขที่สำคัญ 8 ข้อสำหรับการ
ออกแบบกฎกติกา รายละเอียดนำเสนอในผลการศึกษา   

นภาภรณ์ หะวานนท์ (2550) ได้นำเสนอมิติความเข้มแข็งของชุมชนใน 4 ด้าน โดยในแต่ละด้าน สรุปได้ดังน้ี  
(1) มิติทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ศักยภาพของชุมชนในการจัดการระบบเศรษฐกิจที่เอื้อให้สมาชิกในชุมชนสามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับระบบการผลิตเพ่ือการค้า มีการจัดการระบบการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิต การใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของชุมชน มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า การเพ่ิมแหล่ง
รายได้ให้มีความหลากหลาย (2) มิติทางด้านสังคม ได้แก่ ความสามารถของชุมชนในการที่จะจัดระเบียบทางสังคมให้
สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงแรงเกาะเกี่ยวระหว่างกันของสมาชิกภายในชุมชน 
และสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนในการสร้างสังคมที่ดำรงตนอยู่ได้ (self-contained) อย่างมั่นคง มีสันติสุข มี
ความสามัคคี (3) มิติด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญา มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้กันอย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง มีการสืบสานภูมิปัญญาความรู้ชุมชน มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของภูมิปัญญา มี
ความภาคภูมิใจในความเป็นชุมชน ชุมชนมีความสามารถในการปรับตัว (4) มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสามารถของชุมชนในการจัดระบบดูแลและจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และเป็น
ธรรมแก่สมาชิกในชุมชน ทำให้ชุมชนสามารถสร้างระบบการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนได้ 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
ผลการวิจัย 

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีศักยภาพในการผลิตและนำสินค้ามาจำหน่าย มีกลุ ่มที่ดำเนิน
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม เพ่ือแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนคนวารินชำราบ 

พื้นที่สวนสาธารณะน้ำโจ้ก มีพื ้นที่ทั ้งหมด 2,622.29 ตารางกิโลเมตร สภาพทางกายภาพของพื้นที่  
ประกอบด้วยพ้ืนแข็ง 757.14 ตารางกิโลเมตร มีความต่างระดับของพ้ืนที่ มีจุดที่น่าสนใจ 2 แห่งคือศาลารูปทรงสี่เหลี่ยม
จตุรัส อยู่บริเวณทิศเหนือเป็นจุดที่อยู่ในระดับต่ำกว่าพ้ืนถนน เป็นจุดที่ต้ังของจุดที่เก็บน้ำศักด์ิสิทธิ์ และถัดมาเป็นหลุม
ยุบตรงกลางของพ้ืนที่ที่เป็นจุดเข้าถึงแหล่งน้ำใต้ดิน ที่เรียกว่า น้ำโจ้ก การใช้ประโยชน์ของประชาชน มีบางส่วนที่ยังคง
นำน้ำจากบริเวณน้ำโจ้กไปใช้ประโยชน์ มีคนเข้ามาอาบน้ำ ใช้น้ำบ้าง มีการใช้ประโยชน์ในช่วงวันธรรมดามากกว่า
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์ การใช้ประโยชน์เพ่ือการเดินออกกำลังกาย ไม่ค่อยพบ เน่ืองจากพ้ืนที่มีขนาดเล็กและบางส่วน
สกปรกเพราะขาดการบำรุงรักษา พ้ืนที่ว่างเปล่าที่อยู่ติดกันค่อนข้างรก ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัยหากจะเข้ามาใช้ประโยชน์ 

ที่ต้ังของสวนสาธารณะน้ำโจ้ก อยู่ห่างตลาดเทศบาลวารินชำราบประมาณ 800 เมตร มีชุมชนอยู่โดยรอบ
พ้ืนที่ มีหน่วยงานราชการที่สำคัญอยู่ใกล้เคียง เช่น ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวารินชำราบ 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัดวารินทราราม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กวารินชำราบ สถานีตำรวจ 
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ภาพที่ 2 แผนที่บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก 

 
จากการนำแนวคิดหลักการออกแบบของศาสตราจารย์อิลินอย ออสตรอม และคณะที่ถอดบทเรียนของชุมชนที่

ประสบความสำเร็จในการจัดการทรัพยากรร่วม ประกอบด้วยเง่ือนไขที่สำคัญ 8 ข้อ โดยผลการศึกษาการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนบนฐานวัฒนธรรม พบว่า  

 
หลักการการออกแบบของออสตรอม การนำมาใช้กับตลาดน้ำโจ้กสุขใจ 

หลักการข้อที่ 1 มีการกำหนดขอบเขตอย่าง
ชัดเจน ทั้งขอบเขตที่เกี ่ยวกับผ ู้ ใช้ทร ัพยากรและ
ขอบเขตของทรัพยากร 

สำหรับการศึกษาในครั ้งนี ้ ผู ้ใช้ทรัพยากร 
หมายถึง ผู ้ค้าในตลาดน้ำโจ้กสุขใจ และประชาชนที่
จะเข ้ามาเย ี ่ยมชมและจับจ่ายใช้สอย ทร ัพยากร 
หมายถึง พ้ืนที่สาธารณะ บริเวณทางเท้าสองข้างทาง
ของถนนที่เชื ่อมต่อจากสวนสาธารณะน้ำโจ้กมีการ
กำหนดขอบเขตของการใช ้ประโยชน์ของพื ้นที่
สาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้กอย่างชัดเจน 
โดยการจัดตีเส้น แบ่งออกเป็นล็อคขนาดหน้ากว้าง 2 
เมตร และมีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่าบริเวณฝั่งติดกับ
กำแพงวัดวาริน ต้องไม่มีการจัดร้านค้าที่ขายอาหารที่
จะทำให้เกิดความสกปรก 

มีการกำหนดจัดแบ่งประเภทของร้านค้าตาม
ประเภทของสินค้า คือ ร้านจำหน่ายอาหาร ขนม 
เครื่องด่ืม ผลิตภัณฑ์จากผ้า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร งาน
หัตถกรรม กลุ่มผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ ผัก 
ผลไม้  ต้นไม้  

มีการกำหนดกฎ กติกา สำหรับผู้ค้าในตลาด
น้ำโจ้กสุขใจ โดยมีคณะกรรมการตลาด ที่เลือกต้ังมา
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หลักการการออกแบบของออสตรอม การนำมาใช้กับตลาดน้ำโจ้กสุขใจ 
จากตัวแทนของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำ
ราบ มาร่วมกันกำหนด ดังน้ี 

1) หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถมาขายได้ ให้
ผู้ค้าแจ้งกับคณะกรรมการตลาดล่วงหน้าอย่างน้อย 1-
2 วัน 

2) การแต่งกายด้วยผ้าไทย ใส่ป้ายชื่อห้อยที่
คอ สำหรับร้านค้าที่จำหน่ายอาหาร สวมหมวกคลุม
ศีรษะ ผ้ากันเปื้อน ไม่ใช้มือสัมผัสกับอาหารโดยตรง
ให้กับผู้ซื้อ (สวมถุงมือ หรือใช้ที่คีบจับอาหาร) 

3) จัดเก็บค่าแผงครั้งละ 20 บาท  
4) ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด มีการเก็บ

กวาดมูลฝอย ไม่ทิ ้งมูลฝอยหรือสิ ่งปฏิกูลในที่ อื่ น
นอกจากที่ซึ ่งจัดไว้ ไม่ก่อหรือจุดไฟไว้ในลักษณะซึ่ง
อาจเป็นที่เดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น 

5) ไม ่ใช ้ภาชนะที ่ทำจากโฟม เพื ่อบรรจุ
อาหาร ควรเลือกใช้วัสดุที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หรือได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่
เชื่อถือได้ 

6) ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน จัดวาง
สินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 

7) ผู ้ค้าต้องให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจ
สินค้า ร้านค้า ภาชนะ ราคา ความสะอาด ปริมาณ 
คุณภาพ แต่งกาย และที่เก็บขยะ ของคณะกรรมการ
ตลาดและปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีการ
ตักเตือน และหากยังฝ่าฝืนอีก ก็จะมีการยกเลิกไม่ให้
เข้ามาจำหน่ายสินค้าในตลาด 

8) ห้ามจำหน่ายของผิดกฎหมาย ของหวง
ห้าม และ เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

9) ไม่มีเหตุรำคาญจากควัน กลิ่น และเสียง
จากการประกอบกิจการ ที่รบกวนผู้อื่นในตลาด 

ห ล ั กก าร ข ้อท ี ่  2   ม ี ค ว าม สอดคล ้อง 
(congruence) ใน 2 ส ่วนคือ ส ่วนแรกเป็นความ
สอดคล้องระหว่างกฎกติกาว่าด้วยการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรและการดูแลรักษาระบบทรัพยากรกับ
เง่ือนไขทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ ส่วนที่สอง
คือความสอดคล้องระหว่างประโยชน์ที่สมาช ิกกับ

เมื ่อพิจารณากฏ กติกา สำหรับผู้ค้าในตลาด
น้ำโจ้กสุขใจ พบว่า มีความสอดคล้องทั้งส่วนของการ
ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการดูแลสภาพของพ้ืนที่สาธารณะ อีก
ทั้งยังไม่เป็นภาระที่มากเกินไปสำหรับผู้ค้าที่จะปฏิบัติ
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หลักการการออกแบบของออสตรอม การนำมาใช้กับตลาดน้ำโจ้กสุขใจ 
ต้นทุนที่ลง เป็นความสอดคล้องระหว่างกฎกติกาของ
ชุมชนกับเงื ่อนไขทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่
เรียกร้องให้สมาชิกออกแรงมากเกินกำลังจนทำให้
เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ  

ตาม เพราะ การกำหนดกฏ กติกา มาจากการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกชุมชนที่มาเป็นคณะกรรมการตลาด 

 

หลักการข้อที่ 3 มีกระบวนการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการตัดสินใจและการปรับปรุงกติกาในการ
จ ั ด ก า ร ท ร ั พ ย า ก ร  ( Collective choice 
arrangement) ถ้าสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ก็จะทำให้พวกเขาขาดแรงจูงใจในการ
ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากร 

 

การศึกษาครั้งน้ีใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ช ุมชน โดยม ีนักว ิจ ัยช ุมชนเข้าร ่วมปฏิบัต ิต ั ้งแต่
เริ่มแรก ทำให้การตัดสินใจและการกำหนด กฏ กติกา 
เป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและเป็นแบบกว้างและมีความ
ยืดหยุ่นสูง ที ่ไม่ทำให้ผู้ปฏิบัติร ู้สึกกดดันมากเกนิไป 
และมีแรงจูงใจที่จะช่วยกันดูแลรักษาพ้ืนที่สาธารณะ
ให้สะอาดและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยาวนาน 

หลักการข้อที่ 4  มีการติดตามกำกับดูแลที่มี
ประส ิทธ ิผลโดยผู ้ท ี ่ม ีส ่วนได้ส ่วนเส ียกับการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร ประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ 
การติดตามดูแลพฤติกรรมการใช้ประโยชน์และการ
ดูแลรักษาระบบทรัพยากรว่าเป ็นไปตามกต ิกาที่
ร่วมกันกำหนดไว้หรือไม่ และการติดตามกำกับดูแล
สภาพของทร ัพยากรอย ่างสม ่ำเสมอ เพื ่อจะไ ด้
สามารถปรับเปลี่ยนกฎกติกาได้อย ่างท ันก ับการ
เปลี่ยนแปลง 

ม ี ก า ร ก ำ ห น ด บ ท บ า ท ห น ้ า ท ี ่ ข อ ง
คณะกรรมการตลาดในส่วนของการติดตามกำกับดูแล
หลักเกณฑ์การตรวจสอบมาตรฐานร้านค้า และการ
ปฏิบัติตนของผู้ค้าด้านการแต่งกายและสุขอนามัย 
การกำหนดลักษณะของสินค้าที่นำมาจำหน่าย โดย
จำแนกให้เห็นในแต่ละด้าน และคำนึงเรื ่องของการ
ช่วยกันรักษาความสะอาด โดยมีลักษณะของการ
กำกับติดตามดูแลเป็นไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ด้วย
คณะกรรมการตลาดและผู้ค้าเป็นสมาชิกในชุมชนที่
รู้จักกันดีอยู่แล้ว 

หลักการข้อที่ 5 การลงโทษต้องดำเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอนจากเบาไปหาหนัก กล่าวคือหาก
พบว่ามีผู้กระทำผิด การลงโทษในครั้งแรกจะค่อนข้าง
เบาแต่หากมีการกระทำผิดซ้ำอีกก็จะมีการลงโทษที่
รุนแรงขึ้นตามลำดับ ทั้งน้ีลักษณะของการลงโทษไม่
ควรสร้างความขัดแย้งให้กับสมาชิกในชุมชน    

คณะกรรมการตลาดมีการกำหนด มาตรการ
สำหรับผู้ไม่ปฎิบัติตามกฎกติกาของตลาด หากมีการ
ตักเตือน 2 ครั ้งไปแล้ว ยังกระทำการฝ่าฝืนอีกเป็น
ครั้งที่ 3 ก็จะให้หยุดพักชั่วคราว และหากยังคงฝ่าฝืน
อีก จะให้ออกจากการเป็นสมาชิกของตลาด 

มีการกำหนดให้ม ีตรวจสอบผู้ขายในตลาด
ต้องเป็นสมาชิกเท่านั ้น โดยจัดทำป้ายชื่อเพื่อแทน
บัตรสมาชิก และให้สมาชิกแสดงป้ายชื่อทุกครั้งที่อยู่
ในตลาด เพื ่อป ้งอกันบ ุคคลภายนอกที ่ไม่ได ้เป็น
สมาชิกเข้ามาจำหน่ายสินค้า หากสมาชิกทำบัตรหาย 
จ่ายค่าทำบัตรใหม่ 30 บาท สมาชิกลืมนำบัตรมา 
จ่ายค่าปรับ 10 บาท 

ด ้านการตรวจสอบ ค ุณภ าพของส ิ น ค้ า 
โดยเฉพาะอย ่ างย ิ ่ งส ินค้ าประเภทอาหาร ทาง
คณะกรรมการตลาดได้มีการกำหนดกฎ กติกา ไว้ว่า
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หลักการการออกแบบของออสตรอม การนำมาใช้กับตลาดน้ำโจ้กสุขใจ 
ให้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตที่มีความเสี่ยงไปตรวจ 
ดำเนินการทุก 3 เดือน (ประสานกองสาธารณสุข
เทศบาลเมืองวารินชำราบ หรือ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด) 

จากการทดลองปฏิบัติการเปิดตลาดในช่วง
ระยะเวลา 2 เดือน ที่ผ่านมา พบว่า ผู ้ค้าให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี มีบางรายที่ทำผิด กฎ กติกา บ้าง
แต่เมื ่อคณะกรรมการตลาดได้แจ้งให้ทราบถึ งกฎ 
กติกา เมื ่อผู ้ค้าเกิดความเข้าใจ ก็ยินดีปฏิบัต ิตาม 
กรณีที ่พบการฝ่าฝืนกฎ กติกา ของตลาดคือ การใช้
ภาชนะโฟม ซึ่งเป็นผู้ค้า ที ่สมัครเข้ามาใหม่ ยังไม่
ทราบ กฎ กติกา แต่เมื ่อคณะกรรมการตลาด ได้
ตักเตือน ก็เข้าใจและครั้งต่อมาก็ได้ปฏิบัติตาม 

หลักการข้อที่ 6 มีกลไกในการจัดการความ
ข ัดแย ้ง (Conflict resolution mechanisms) ท ี ่มี
ต้นทุนต่ำและเข ้าถึงได้ง่าย ทั้งกลไกระหว่างผู้ ใช้
กันเอง เช่น มอบหมายให้ผู ้อาวุโสในชุมชนเป็นคน
ไกล่เกลี่ย และกลไกระหว่างผู้ใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ใน
แง่นี ้วิธีหนึ่งที ่รัฐจะช่วยเหลือชุมชนได้คือ เป็นผู้ไกล่
เกลี ่ยเมื ่อมีข้อขัดแย้งระหว่างกติกาของช ุมชนกับ
กฎหมาย 

ด้วยความที่ผู ้ค้า เป็นสมาชิกในชุมชน และ
เป็นผู้ค้าที่มือใหม่ เป็นมือสมัครเล่น และรู้จักกนัอยู่
แล้ว นับเป็นทุนเดิมที่ดีของผู้ค้าในตลาดน้ำโจ้กสุขใจ 
จ ึ งไม ่ม ีประเด ็นเร ื ่ องขอ งความข ั ดแย ้ ง และ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นยังมีมูลค่าไม่มาก การขัดกันของ
ผลประโยชน์จึงยังไม่นำไปสู่ประเด็นความขัดแย้ ง 
ดังนั ้น กฎ กติกา ของตลาดน้ำโจ้กสุขใจ จึงไม่ได้มี
ประเด็นเรื่องของกลไกการจัดการความขัดแย้ง 

หลักการข ้อท ี่  7 หน่วยงานของร ัฐให ้การ
ยอมรับและให้สิทธิแก่ผู้ใช้ทรัพยากรในการวางกติกา
การใช้และจัดการทรัพยากร 

หน่วยงานหลักที่ดูแลพ้ืนที่สาธารณะ บริเวณ
สวนสาธารณะน้ำโจ้ก คือ เทศบาลเมืองวารินชำราบ 
ได้รับรู้รับทราบ ต้ังแต่เริ่มต้น กระบวนการสื่อสารกับ
หน่วยงานที่ดูแลเรื่องการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะ 
เป็นสิ่งที่สำคัญ การสร้างการมีส่วนร่วม ต้ังแต่เริ่มต้น 
การให้ข้อมูล การสื่อสารถึงแนวทางการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อย่างถูกต้อง นำไปสู่การสนับสนุนส่งเสริม ส่วน
ราชการของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ที่เข้ามาร่วมให้
การสนับสนุนตลาดน้ำโจ้กสุขใจ ดังรายนามดังต่อไปน้ี
คือ 

นายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี 
นายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี 
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่

วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
นายสุรศิริ  อรุณฤกษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
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หลักการการออกแบบของออสตรอม การนำมาใช้กับตลาดน้ำโจ้กสุขใจ 
นางพฤกษา  ต้ังกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นายมานะ  สำเภา รักษาการผู้อำนวยการกอง

สวัสดิการสังคม 
นอกจากน้ันยังมีท่านนายอำเภอวารินชำราบ 

ผ ู ้ กำก ับการสถาน ีตำรวจอำเภอวาร ินชำร าบ 
ผ ู ้อำนวยการศูนย ์การศึกษานอกโรงเร ียน กศน. 
อำเภอวารินชำราบ พัฒนาชุมชนอำเภอวารินชำราบ 
ได้ให ้การสนับสนุน ท ั ้งในส ่วนของการเข ้ าร ่ วม
กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ให้กับตลาดน้ำโจ้ก
สุขใจ 

หลักการข ้อท ี ่  8 กติกาและกระบวนการ
จัดการทรัพยากรจะต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
ระบบที่ใหญ่กว่า (Nested enterprises) ทั้งน้ีเพราะ
ระบบทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรต้ังอยู่และ
มีความเชื่อมโยงกับระบบนิเวศเชิงสังคม  

กฎ กติกา ของตลาดน้ำโจ้กสุขใจ พบว่า มี
ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับกฎ ระเบียบของการ
ใช้ประโยชน์พื ้นที่สาธารณะ ที่ไม่ให้มีการปลูกสร้าง
ถาวร หรือการสร้างความเสียหายในพ้ืนที่ การจัดหา
สินค้ามาจำหน่าย ตลอดจนกิจกรรมใดๆ ที่ผิดหรือ
ละเมิดกฎหมาย 

  
 

 
 

ภาพที่ 3 บรรยากาศของตลาดน้ำโจ้กสุขใจ 
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การทดลองปฏิบัติการ ช่วงที่ 1 การทดลองเปิดตลาด  ทุกวันพุธและวันอาทิตย์ เริ่มเปิดทดลองครั้งแรก เมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนร้านค้าที่แจ้งความประสงค์จำนวน 51 ร้าน จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
โดยในจำนวนน้ี มีร้านค้าจากเครือข่ายงานวิจัยศูนย์เรียนรู้และโรงเรียนบ้านหนองคู และโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
โดยเป็นร้านที่จำหน่ายอาหารมากที่สุดถึง 25 ร้าน  

 
ตารางที่ 1 ประเภทสินค้าและจำนวนร้านค้า จุดเริ่มต้นของตลาดน้ำโจ้กสุขใจ 

ประเภทสินค้า จำนวนร้านค้า (ร้าน) 
อาหาร  25 
เครื่องด่ืม 6 
ผลผลิตทางการเกษตร 5 
หัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานทำมือ 4 
สมุนไพร 1 
นวดฝ่าเท้า 1 
เครือข่ายงานวิจัยจากศูนย์การเรียนรู้แสนสุข โนนโหนน 2 
เครือข่ายงานวิจัยจากโรงเรียน  2 

จากการให้ผู้ค้าบันทึกยอดรายได้รวมที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่มาขาย พบว่าตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จาก
การเปิดตลาดจำนวน 5 ครั้ง มีรายได้หมุนเวียนอยู่ในตลาดน้ำโจ้กสุขใจถึง 228,694 บาท โดยรายได้เฉลี่ยของการเปิด
ตลาดครั้งแรก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ อยู่ที่ 1,176 บาทต่อร้าน และการเปิดครั้งที่ 2 วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 
แต่ละร้านมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1,121 บาท  

 
ตารางที่  2  จำนวนร้านค้า รายได้รวม รายได้เฉลี่ย ที่ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

วัน/วันท่ี จำนวนร้านค้า 
(ร้าน) 

ร า ย ไ ด ้ ร วม 
(บาท) 

รายได้เฉลี่ย 
(บาท/ร้าน) 

อาทิตย์ท่ี 14 49 57,610 1,175.72  
พุธท่ี 17 40 44,840 1,121.00  
อาทิตย์ท่ี 21 58 53,750 926.72  
พุธท่ี 24 45 28,187 626.37  
อาทิตย์ท่ี 28 51 44,307 868.76    

228,694 
 

การทดลองปฏิบัติการ ช่วงที่ 2 เดือนมีนาคม จากเวทีการคืนข้อมูลและถอดบทเรียนของการทดลองปฏิบัติครั้ง
ที ่ 1 เมื ่อเดือนกุมภาพันธ์ ผู ้ค้า มีข้อเสนอขอให้ทางทีมวิจัยและคณะกรรมการตลาดพิจารณาปรับเปลี่ยนวันในการ
ดำเนินการคือจากเดิมทุกวันพุธ และวันอาทิตย์ ขอให้ปรับเป็น 2 วันที่ติดกัน เพราะในการเตรียมวัตถุดิบเพ่ือนำมาผลิต
สินค้า โดยเฉพาะประเภทของอาหาร หากขายไม่หมดในวันน้ีก็สามารถนำมาขายในวันต่อไปได้ จึงขอเสนอให้มีตลาดน้ำ
โจ้กสุขใจ ในทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ช่วงเวลา 07.00 – 14.00 น. โดยมีเงินหมุนเวียนในตลาดทั้งสิ้น 164,470.48 บาท   
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ตารางที่ 3  จำนวนร้านค้า รายได้รวม รายได้เฉลี่ย ที่ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ เดือนมีนาคม 2564 
วัน/วันที่ จำนวนร้านค้า 

(ร้าน) 
รายได้รวม 

(บาท) 
รายได้เฉลี่ย 

(บาท/ร้าน) 
ศุกร์ที่  5 38 32,729 861.30 
เสาร์ที่ 6 43 31,852 740.74 
ศุกร์ที่ 12 40 22,381 559.52 
เสาร์ที่ 13 45 30,8171 684.83 
ศุกร์ที่  19 30 18,5961 619.88 
เสาร์ที่ 20 23 12,612 548.34 
ศุกร์ที่ 26 9 4,592 510.22 
เสาร์ที่ 27 17 10,891 640.66 
  

164,471 
 

 
อย่างไรก็ตาม ภายในระยะเวลาที่ทดลองปฏิบัติการตลาด  2 เดือน เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นเป็นรูปธรรม คือ 

พ้ืนที่สาธารณะที่เคยรกร้างว่างเปล่า ถูกนำมาใช้ทำเป็นตลาดนัดชุมชน โดยมีคณะกรรมการตลาด ร่วมกันกำหนดกฎ
กติกา เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วม และช่วยกันดูแลรักษาพ้ืนที่ ภายใต้การสนับสนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือเทศบาลเมืองวารินชำราบ ส่วนการจะกล่าวอ้างว่า การมีตลาดทำให้ผู้ค้าซึ่งเป็นสมาชิก
ของชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายได้ที่ดีขึ้นคงเป็นการสรุปได้ยาก เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด  
19  ทำให้ตลาดต้องปิดชั่วคราวในช่วงเดือนเมษายนจนถึงพฤษภาคม ตามมาตรการเฝ้าระวังของจังหวัดอุบลราชธานี 
และกลับมาเปิดตลาดอีกครั้ง เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน  

“ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ” ในระยะเริ่มต้นเป็นการก่อร่างสร้างรูปแบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะโดยนำคุณค่า
ทางวัฒนธรรมมาสร้างและพัฒนาให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสมาชิกชุมชน เน้นไปที่การสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกิดการตระหนักและร่วมกันผ่านกิจกรรมการบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
สาธารณะ เพ่ือให้สมาชิกของแต่ละชุมชน นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มาแลกเปลี่ยนซื้อขาย เกิดการหมุนเวียนของ
รายได้ มีตัวแทนมาเป็นคณะกรรมการชุมชนเพ่ือมาบริหารจัดการตลาดที่ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบรับรู้รับทราบ 
ส่วนการพัฒนาเพ่ือเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมทางด้านอื่น ๆ ยังคงต้องอาศัยระยะเวลาและการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน 
และการหนุนเสริมสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย เพ่ือพัฒนาก่อเกิดเป็น ถนนคนเดินที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมของเมือง
กับมิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไปอนาคต 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ความแตกต่างของตลาดน้ำโจ้กสุขใจ กับตลาดนัดชุมชนโดยทั่วไป คือเป็นตลาดที่ใช้ทุนเดิมของพ้ืนที่ในการ
เป็นฐานวัฒนธรรมโดยใช้ความเชื ่อใจและระบบอาวุโส เป็นตลาดที่เน้นตลาดชุมชนบนทุนเดิมของพื้นที่บนฐาน
วัฒนธรรม เน้นความสัมพันธ์เชิงสังคมเน้นในเรื ่องของคุณค่า ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ที่สามารถดำเนินการ
ร่วมกันไปด้วยกันได้กับมิติทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดการพัฒนา เศรษฐกิจของชุมชน ฐานวัฒนธรรม ที่ต้ังของตลาดที่
มีความร่มรื่น และมีประวัติศาสตร์ของเมือง เมื่อนึกถึงวาริน ต้องนึกถึงน้ำโจ้ก  

 ตลาดน้ำโจ้กสุขใจคือพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม ที่สามารถไปด้วยกันได้กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในโลกของตลาด
นัดชุมชนบนฐานวัฒนธรรม เป็นสถานที่ให้คนในชุมชนได้มาพบเจอกัน โดยรายได้เป็นเพียงส่วนเสริม เป็นตลาดที่เน้น
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วัฒนธรรมทางด้านอาหาร ปลอดภัย กินอยู่ในบ้านกินอย่างไรก็นำมาขายอย่างน้ันใช้สิ่งที่มีอยู่ในครัวเรือน อัตลักษณ์ของ
ตลาดไม่ใช่มืออาชีพ เป็นตลาดแห่งความสุขเป็นพ้ืนที่ที่ทุกคนในชุมชนจะมีความสุขร่วมกัน  

ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ  คือรูปธรรมของการใช้ประโยชน์พื ้นที่สาธารณะ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐาน
วัฒนธรรม เป็นพ้ืนที่ชั่วคราวที่เคลื่อนไหว (dynamics)  มีชีวิตชีวา และมีความหมาย เป็นการสร้างคุณค่าให้เกิดมูลค่า
ทางเศรษฐกิจที่คนทุกวัยสามารถเข้ามาร่วมในพื้นที่ให้ได้ร ับความสุข ในมิติของความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนที่
เชื่อมโยงเข้ากับบริบทของการฟ้ืนคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ “น้ำโจ้ก” ที่เป็นสัญญลักษณ์ของเมืองวารินชำราบ 
เป็นกระบวนการของการพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

เมื่อใช้แนวคิดของเศรษฐศาสตร์เข้ามาอธิบาย ลักษณะของพ้ืนที่สาธารณะ บริเวณสวนสาธารณะน้ำโจ้ก มี
ความเป็นลักษณะของทรัพยากรส่วนรวมหรือ ทรัพยากรร่วม กล่าวคือมีลักษณะของการแข่งขันในการบริโภค เมื่อมีการ
ใช้ทรัพยากรของใครคนใดคนหน่ึงก็จะไปลดปริมาณการใช้ทรัพยากรของคนที่เหลือในสังคมลง และไม่สามารถกีดกัน
การเข้าใช้ประโยชน์ได้ ดังนั ้นหากไม่มีระบบการจัดการที่ดีก็จะนำไปสู่การเสื ่อมโทรมของทรัพยากร จนนำไปสู่
โศกนาฏกรรมของการใช้ทรัพยากรส่วนรวมได้ แนวทางการแก้ไขถูกนำเสนอโดยการใช้ระบบสถาบันซึ่งในที่น้ีหมายถึง 
การออกแบบกฎกติกาเพ่ือการการจัดการทรัพยากรร่วม สอดคล้องกับการการถอดบทเรียนการพัฒนากติกาชุมชนเพ่ือ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมเพ่ือความยั่งยืน  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น  
(พนารัตน์ มาศฉมาดล, 2560) พบว่า การรวมตัวเพ่ือลงมติเพ่ือดำเนินการสร้างกติกาของชุมชนและสร้างองค์กรในการ
กำกับดูแลสอดส่องการดำเนินการตามกติกาชุมชนที่สร้างขึ้น ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีได้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของ
การออกแบบกติกาของชุมชนเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรร่วม อันนำผลให้เกิดการบังคับใช้กติการ่วมกันของคนใน
ชุมชนเพราะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้าง ออกแบบกติกา จึงเกิดความร่วมมือในการรักษาพันธกรณีที่สร้างขึ้นใน
รูปของเครือข่าย ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมชุมชนในการรักษาทรัพยากรร่วม นำมาซึ่งการยอมรับกติกาที่สร้างขึ้นของ
ชุมชนของหน่วยงานภาครัฐที่สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับสิทธิชุมชน ซึ่งหมายความว่ากติกาที่ ถูกสร้างขึ้นของชุมชน
ได้รับการยอมรับให้มีสภาพการบังคับใช้ ดังเช่นกฎหมายที่มีลักษณะทั่วไปใช้บังคับได้กับทุกคน ดังน้ี การจัดทำกติกา
เพ่ือการใช้ทรัพยากรร่วมของชุมชนจึงสอดคล้องกับนโยบายและกฎหมายในระดับประเทศ เน่ืองจากแผลนโยบายหรือ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศนั้น ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงกติการะดับประเทศเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์   
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  

ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ จึงเป็นตลาดที่ให้โอกาสกับคนด้อยโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่สาธารณะ นับเป็นเศรษฐกิจ
ฐานรากของผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เราจะมีการพัฒนาฌ
ศรษฐกิจของชุมชนในยุคหลังโควิด โดยจะใช้เทคโนโลยีเพื ่อสร้างโอกาสให้คนในระดับฐานรากได้อย่างไร โดยที่
ระมัดระวังไม่ให้ดิจิทัลกลายเป็นแหล่งของความเหลื่อมล้ำ จึงควรต้องสร้างสะพานให้คนเข้าถึงดิจิทัล ได้ เช่น ช่วยเหลือ
เรื่องของการเข้าถึงอุปกรณ์เพ่ือใช้อินเทอร์เน็ต ค่าบริการ และอบรม ทักษะดิจิทัลพ้ืนฐาน (สันติธาร เสถียรไทย, 2564)   

ความยั่งยืนของตลาดอยู่ที ่ระบบการสร้างความเข้าใจระหว่างผู ้ค้าและกรรมการตลาดในการติดตาม
ตรวจสอบมีการทบทวนกฎกติกาของตลาดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาพ้ืนที่
สาธารณะ ทั้งน้ีเน่ืองจากผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้พ้ืนที่สาธารณะบริเวณดังกล่าวยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาไม่มาก
นักมีผู้เล่นเพียงผู้ค้า คณะกรรมการตลาด ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นยังไม่ได้มีมูลค่าที่สูง ดังน้ันการจัดการในระยะเริ่มต้นจึง
ยังไม่มีความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจำนวนมาก ทั้งน้ี เทศบาลเมืองวารินชำราบได้
เข้ามาเป็นผู้ให้การสนับสนุนและคอยกำกับติดตามเพ่ือมิให้เกิดการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎระเบียบและพระราชบัญญัติในการ
บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น  
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาในเรื่องของการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สาธารณะของคนในแต่ละช่วงวัยเน่ืองจากการศึกษาในครั้ง

นี ้มุ ่งเน้นไปที่ การใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะที่รกร้างว่างเปล่า เพื ่อพัฒนาเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนบนฐานวัฒนธรรม 

ควรมีการศึกษาถึงผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 วิถีชีวิตใหม่ การปรับตัวของชุมชน ต่อการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้เป็นส ่วนหนึ่งของผลการศึกษาภายใต้โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม 
กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับ
สังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ศูนย์ประสานงานวิจ ัยเพื่อท้องถิ ่นชุดนักวิชาการจ ังหวัด
อุบลราชธานี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2563  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาศักยภาพชุมชนเพ่ือเตรียมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในพ้ืนที่ 5 พ้ืนที่
ประกอบด้วยตำบลแสนสุข ตำบลบุ่งหวาย ตำบลโนนโหนน ชุมชนชลประทานและชุมชนชาวคุ้มวัดผาสุการาม เป็นรูปแบบ
งานวิจัย Community Based Research (CBR) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทและสถานการณ์ของชุมชน และวิเคราะห์หา
ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในอนาคต กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการศึกษาเป็นผู้นำของ
ชุมชน ทั้ง 5 พ้ืนที่ จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาใช้กระบวนการสนทนากลุ่มและร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการ
ประชุมกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าบริบทของพ้ืนที่มีผลต่อศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ที่แตกต่างกัน พ้ืนที่ของชุมชน
เมืองจะมีศักยภาพในการเตรียมมิติด้านสุขภาพมากกว่า เช่นตำบลแสนสุข และชุมชนชาวคุ้มวัดผาสุกการามที่มีสถานบริการ
สุขภาพในพ้ืนที่ มีบุคลากรทางด้านสุขภาพดูแลครอบคลุมทุกหมู่บ้านทำให้มีจุดเด่นในเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตทางด้านสุขภาพกายและจิตใจ ชุมชนที่มีลักษณะของชุมชนชนบทและชุมชนกึ่งเมือง ในพ้ืนที่จะมีกลุ่มอาชีพด้านหัตถกรรม
และด้านเกษตรกรรม ทำให้มีความพร้อมในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในเชิงอาชีพ เช่น ตำบลโนนโหนน และตำบลบุ่งหวาย ที่
มีกลุ ่มอาชีพทางด้านหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มเกษตรกรมันอินทรีย์ กลุ ่มข้าวอินทรีย์ กลุ ่มอาชีพ
เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ซึ่งถือเป็นจุดเด่นในมิติด้านเศรษฐกิจ มีการออมสามช่วงวัย การออมต้นไม้ การจัดที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย
สำหรับผู้สูงอายุผ่านกิจกรรมช่างชุมชน สำหรับชุมชนชลประทาน จะมีจุดเด่นในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนธนาคาร
ขยะ ในมิติด้านสังคมวัฒนธรรมพบว่า ในพ้ืนที่วัดผาสุกการามมีจุดเด่นเรื่องพญาเทียนที่ให้คนรุ่นใหม่ได้มาศึกษา จะเห็นได้ว่า
ทั้ง 5 พ้ืนที่มีศักยภาพที่สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยต่อไปในอนาคต โดยเน้นการประสาน
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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Abstract 

This research aimed to study the potential of communities for preparing the learning centers to 
support the aging society in 5 areas comprised of Saensuk Sub-district, Bung Wai Sub-district, Non-Non Sub-
district, Chumchon Chonprathan, and Chumchon Khum Wat Phasukkaram.  This research is Community 
Based Research (CBR) aiming to study the community's context and situation and analyze the community's 
potential for developing into a learning center to support the aging society in the future .  A sample of 100 
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people who participated in the study were the leaders of the communities from the 5 areas.  The tools 
used in the study were group discussion processes and data analysis through group meetings .  The results 
showed that the context of the area affects the potential to develop into different learning centers. Urban 
areas have the potential to provide a greater dimension of health such as Saen Suk Subdistrict and 
Chumchon Khum Wat Phasukkaram.  There are health personnel to take care of every village, making it 
distinctive in terms of organizing activities to promote the quality of life of physical and mental health . 
Communities with the characteristics of rural and semi-urban communities in the area have professional 
groups in handicrafts and agriculture, making them ready to develop into vocational learning centers.   For 
example, Non-Non and Bung Wai sub-districts have handicraft occupation groups, ornamental flower plant 
enterprises, organic cassava farmers group, organic rice group, bamboo furniture occupation group which 
are considered a prominent feature in the economic dimension.  There are three stages of savings:  saving 
trees and providing safe housing for the elderly through community technicians.  For Chumchon 
Chonprathan, there is a distinctive point in caring for the environment through the recycle waste bank.  In 
terms of socio-cultural, it was found that in the area of Phasukkaram Temple, there is a highlight of Phaya 
Tian that allows the new generation to study.  It can be seen that all 5 areas have potential that can be 
further developed into learning centers to support the aging society in the future by emphasizing 
cooperation with all relevant network partners. 
 
Keywords : Community potential, Learning center, Preparation for aging society 

 
ที่มาและความสำคัญ 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากรทั้งหมด 120,575 คน เป็นประชากรผู้สูงอายุ 18,946 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 15.71 ของประชากรทั้งหมด และมีจำนวนประชากรช่วงอายุ 50-59 ปี จำนวน 16,632 คน หรือ ร้อยละ 13.79 
ซึ่งในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าอำเภอวารินชำราบจะมีจำนวนผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 26 (กรมอนามัย, 2562) หากขาดการ
เตรียมการที่ดีแล้วอาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ซึ่งในปี 2561-2562 ทางวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในการดำเนินโครงการวิจัย
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยจำนวน 4 โครงการ คือ โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในอำเภอวารินชำราบ 
(กิตติ เหลาสุภาพและคณะ, 2562) ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมรองรับสังคมสูง
วัยในระดับอำเภอ โครงการวิจัยการพัฒนาชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี (จีราพร ทิพย์พิลา และคณะ, 2562) ซึ่งได้พัฒนากิจกรรมโครงการที่สำคัญในการรองรับสังคมสูงวัย  คือ 
ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ตำบลแสนสุข ที่จัดต้ังขึ้น เพ่ือพัฒนาระบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้าง
กิจกรรมการส่งเสริมและดูแลสุขภาพกายและจิตใจของผู้สูงอายุ และประชาชนในกลุ่มวัยต่าง  ๆ นอกเหนือจากนั้นยังมี
โครงการผลิตภัณฑ์แสนสุขที่นำผลิตภัณฑ์ภายในตำบลมาจัดระบบส่งเสริมการมีรายได้ของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โครงการ
การเตรียมความพร้อมของชุมชนชนบทเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย: กรณีศึกษาชุมชนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ (จิรา
ภรณ์ หลาบคำ และคณะ, 2562) ซึ่งพัฒนาศักยภาพของทุนเดิมของชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นกิจกรรมในการรองรับการเป็น
สังคมสูงวัยเช่นโครงการ การออม 3 ช่วงวัย และโครงการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน “ไม้ดอกไม้ประดับ” ตำบลโนนโหนน โดยการ
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม ผ่านการการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชน เกิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาความสามารถในการ
ผลิต การจำหน่ายและการจัดการเพ่ือทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญของจังหวัด
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อุบลราชธานีได้ และโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนสังคมสูงวัยตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ (สิทธิชัย ใจขาน และ
คณะ, 2562) ซึ่งดำเนินโครงการที่สำคัญ คือ กิจกรรมการออมต้นไม้ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ธนาคารต้นไม้ขึ้นโดย
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของตำบล และกิจกรรมช่างชุมชนที่เกิดการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเป็นการ
ก่อต้ังกลุ่มช่างอาสาชุมชน ซึ่งกิจกรรมในระยะแรกจะมีการอบรมเพ่ือปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยโดยศูนย์ออกแบบ
สภาพแวดล้อมเพ่ือทุกคน เพ่ือการเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัยของผู้สงอายุให้แก่ช่างอาสาชุมชน
ร่วมกับผู้นำชุมชน และกองช่างของ อบต.บุ่งหวาย ตลอดจนพัฒนาไปสู่กองทุนช่างชุมชนของตำบล นอกจากน้ีทางเทศบาล
เมืองวารินชำราบยังมีความต้องการในการพัฒนาชุมชนเพ่ือการเตรียมการในการรองรับสังคมสูงวัยสำหรับประชาชนในพ้ืนที่
โดยได้ให้คำแนะนำในการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีความเข้มแข็งเพ่ือนำไปสู่การเป็นพ้ืนที่ต้นแบบหรือเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับพ้ืนที่อื่น ๆ ใน
เขตเทศบาล ซึ่งได้แก่ ชุมชนชลประทาน ที่มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือร่วมกันจัดการขยะในชุมชน จนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องขยะ
มากว่าสิบปี ซึ่งถือเป็นการร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดการเกิดสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่เกิดจากขยะอันจะส่งผลต่อสุขภาพ
กายและจิตของผู้ที่สัมผัสขยะที่มีขาดการจัดการที่ดี นอกเหนือจากน้ีชุมชนชลประทานยังมีความสามารถในการนำขยะรีไซเคิล
มาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนสามารถขายให้กับผู้ที่เข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือศึกษาและเยี่ยมชมการ
ดำเนินงานของชุมชนแห่งน้ี ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทั้งในด้านสุขภาพกาย 
ใจ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ และอีกหน่ึงชุมชนคือ ชาวคุ้มวัดผาสุการามที่เกิดจากการวมตัวกันของชุมชน 4 ชุมชนรอบๆวัด
ผาสุการาม ได้แก่ชุมชนต้นแต้ ชุมชนบูรณะ ชุมชนวัดผาสุการาม และชุมชนสุขสำราญ ที่ร่วมกันทำกิจกรรมให้กับทางวัดผาสุ
การามที่เป็นศูนย์ร่วมจิตใจ โดยกิจกรรมที่ทำให้ชุมชนเป็นที่รู้จักและมีความเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งคือการทำเทียนขนาดใหญ่หรือ
ที่เรียกว่าพญาเทียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเทียนของจังหวัดอุบลราชธานีมาต้ังแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และ
ในปี 2561 ยังได้รับรางวัลการพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนจากทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันแสดงให้เห็น
ถึงความเข้มแข็งของชุมชนที่มุ่งมั่งที่จะร่วมกันพัฒนาวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม
ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพกายและจิตใจของคนที่เข้ามาทำกิจกรรมภายในวัดและในชุมชน 

จากผลการดำเนินงานภายใต้งานวิจัยที่ผ่านมายังพบว่ากิจกรรมและโครงการที่พัฒนาขึ้นมาน้ันยังต้องการการต่อ
ยอดและพัฒนาให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งจนสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดไปยังพ้ืนที่อื่นๆ เพ่ือให้เกิดการขยาย
การดำเนินการเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยให้มากขึ้น ดังน้ันทางผู้วิจัยจึงได้ศึกษาบริบทและสถานการณ์ของชุมชนใน 5 พ้ืนที่ เพ่ือ
วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนนำไปสู่การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบริบทและสถานการณ์การเตรียมการเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในพ้ืนที่เป้าหมาย 5 พ้ืนที่ 
2. เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนเพ่ือการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้รองรับสังคมสูงวัย 
 

วิธีการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย  
การศึกษาศักยภาพชุมชนกับการพัฒนาศูนย์เรียนรู้รองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีเป็น

งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น Community Based Research (CBR) ที่ผสมผสานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Research) 
กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) รวมทั้งเทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เข้าด้วยกัน 
เพ่ือได้มาซึ่งแนวทางพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการเป็นศูนย์เรียนรู้ในอนาคต โดยคณะวิจัย ชุมชนและแกนนำชุมชนมีส่วนร่วม
ในการวิจัยทุกขั ้นตอน ผ่านการสนทนากลุ่ม (Focus group) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) ใน 5 
พ้ืนที่ได้แก่ ตำบลแสนสุข ตำบลโนนโหนน ตำบลบุ่งหวาย ชุมชนชลประทาน และชุมชนชาวคุ้มวัดผาสุการาม  
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ผู้เข้าร่วมการวิจัย ประกอบด้วย แกนนำชุมชน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และทีมวิจัย พ้ืนที่ละ 20 คน รวมทั้งหมด 
100 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
เครื่องมือศึกษาบริบทชุมชนและสถานการณ์ชุมชนโดยผ่านเครื่องมือ เส้นประวัติศาสตร์ชุมชน ปฏิทินวัฒนธรรม 

แผนผังรอบนอก แผนผังรอบใน ผังทรัพยากร โอ่งชีวิต และข้อมูลด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และ สังคม  โดยทีมวิจัยได้ร่วมกัน
จัดทำข้อคำถามเพื่อใช้ในกระบวนการเก็บข้อมูลตาม แบบสัมภาษณ์ข้อมูลสถานการณ์ในชุมชน มีประเด็นคำถามในเรื่อง 
ประวัติชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรม ปฏิทินชุมชน ซึ่งกระบวนการในการเก็บข้อมูลดำเนินการโดยการจัดเวทีและ
แบ่งกลุ่มเพ่ือใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลบริบทชุมชนและสถานการณ์ชุมชนวิเคราะห์และอธิบายโดยใช้การพรรณนา  
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้เข้าร่วมวิจัย 
การศึกษาในครั้งน้ีได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่โครงการ UBU-REC-121/2563 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนจากพื้นที่การวิจัยท้ัง 5 พื้นที่  
 พ้ืนที่ทั้ง 5 พ้ืนที่มีบริบทที่แตกต่างกัน โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญ ดังต่อไปน้ี 

ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน 
10,190 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 23,789 คน โดยมีผู้สูงอายุ จำนวน 2,918 คน คิดเป็นร้อยละ 12.26 ของประชากรใน
ตำบล ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นข้าราชการ ค้าขายและรับจ้า ง มีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการของ
ประชาชนที่ได้ร ับสนับสนุนจากเทศบาลตำบลแสนสุข ในส่วนของสถานบริการสุขภาพในพื้นที่มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อ ซึ่งให้การดูแลและรักษาประชาชนในพ้ืนที่ไ ด้
ครอบคลุมในทุกหลังคาเรือน และยังมีบุคลากรดูแลสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ  

ตำบลบุ่งหวาย เป็นตำบลที่มีลักษณะกึ่งเมืองกึ่งชนบท จำนวน 20 หมู่บ้าน มีผู ้สูงอายุ จำนวน 1 ,602 คนจาก
จำนวนประชากรทั้งหมดในตำบล 11 ,670 คน โดยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุ ร้อยละ 13.73 ในปี 2563 อบต.บุ่งหวาย มีการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพัฒนาควบคู่กันเพ่ือนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนได้ นอกเหนือจากน้ี
ยังมีการรวมกลุ่มด้านอาชีพต่างๆ อาทิเช่น กลุ่มออมต้นไม้ กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มผู้ปลูกผักแขยง กลุ่มผู้ทำไม้กวาด แคร่ไม้ไผ่  
เป็นต้น ในด้านบุคคล พ้ืนที่มีปราชญ์ในพ้ืนที่หลากหลายรูปแบบ เช่น หมอพิณ หมอแคน คนตีกลอง การจักสาน  มีทีมสร้าง
เสริมสุขภาพในทุกหมู่บ้าน มีเจ้าหน้าที่ อบต ช่วยในการบริหารจัดการด้าน สถานที่ อาหาร การประสานงาน กิจกรรมจิตอาสา
ต่างๆเป็นทุนเดิม เช่น กลุ่มช่างชุมชน กิจกรรมงานบุญประเพณีตามวิถีพุทธ และทรัพยากรธรรมชาติที ่สามารถพัฒนาเป็น
โปรแกรมศูนย์เรียนรู้ที่หลากหลายและน่าดึงดูดที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของหน่วยงานท้องถิ่นในการผลักดันให้เกิดเป็น 
“บุ่งหวาย ตำบลต้องเที่ยว”  

ตำบลโนนโหนน เป็นชุมชนชนบทบนพื้นที่ประมาณ  23,156  ไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 14 ,530 ไร่ 
ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน 1,849 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด จำนวน 6,625 คน มีประชากรสูงอายุ จำนวน 1,132 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.08 ของประชากรทั้งหมด ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก องค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนโหนนจึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาโหนนน้อย จัดทำโครงการและกิจกรมต่าง  ๆ  ได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพให้ชุมชนให้มีอาชีพที่หลากหลายเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว ได้แก่ การเพาะเห็ด การสาน
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หมวกจากใบตาล การเลี้ยงสัตว์ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น และ โครงการที่สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล 
และอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) เน่ืองจาก พ้ืนที่
ตำบลโนนโหนนมีป่าชุมชน มากกว่า 1,200 ไร่ ดังน้ันจึงทำให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชแต่ละชนิด รวมถึงการดูแลรักษา
และการอนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆ ในพ้ืนที่เป็นอย่างดี  

ชุมชนชาวคุ้มวัดผาสุการาม โดยวัดผาสุการามก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ.2490 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งเป็นวัน
อาสาฬหบูชา มีเน้ือที่ทั้งหมด 24 ไร่ เดิมเรียก วัดบ้านดงเปลือย  เพราะมีตันไม้ที่มีดงเปื่อยมาก และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดผา
สุการาม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2507 ได้รับการขึ้นทะเบียนพระราชทาน วิสุงคามสีมา วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2510 วัดมี
ชื่อเสียงในการทำต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ เป็นส่วนหน่ึงในการส่ งเสริมและรักษาประเพณีแห่เทียนพรรษาของ
จังหวัดอุบลราชธานี และส่งเสริมความสามัคคีของชุมชนคุ้มวัดและความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกัน ในวิหาร มีการประดิษฐานของ
พระเจ้าใหญ่พุทธไสยาสน์ ที่เป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญคู่เมืองวารินชำราบ ที่ประชาชนจะมากราบไหว้ขอพร ชุมชนชาวคุ้มวัดผาสุ
การาม ประกอบด้วย ชุมชนต้นแต้ ชุมชนบูรณะ ชุมชนวัดผาสุการาม และชุมชนสุขสำราญ รวมไปถึงโรงเรียนในพ้ืนที่ ที่มา
ร่วมกันพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมระหว่างวัดและชุมชน  

ชุมชนชลประทาน เป็นชุมชนที่ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีประชากรในชุมชนจำนวน 1,165 คน 553 
ครัวเรือน นอกจากนั้นในพื้นที่ยังเป็นที่ตั้งของตลาดวารินชำราบ ตลาดสดและค้าขายสินค้าทางการเกษตรขนาดใหญ่ของ
อำเภอวารินชำราบ ชุมชนชลประทานได้รับการพัฒนาจากการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะ จนขยายเป็นแหล่งเรียนรู้ ใน
หลากหลายเรื่อง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศัยอำเภอวารินชำราบ  

2. ศักยภาพของชุมชนเพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้รองรับสังคมสูงวัย 
จากการศึกษาสถานการณ์และบริบทของพ้ืนที่ทั้ง 5 พ้ืนที่ พบว่าทุกพ้ืนที่มีศักยภาพของชุมชนที่แตกต่างกันตามบริบท

ที่ต่างกัน ดังน้ี 
ตำบลแสนสุข เป็นสังคมที่มีลักษณะเมือง ดังน้ันความต้องการสำหรับการเตรียมการเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยจึงเป็น

การมีสถานที่เพ่ือร่วมกันทำกิจกรรมเป็นประจำ นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางหน่วยงานของรัฐจัดไว้ให้ โดยทุนเดิม
ในพ้ืนที่มีศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยที่เป็นแหล่งจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ สังคม และอาชีพ
ให้กับคนในพ้ืนที่ ซึ่งต้ังอยู่ในพ้ืนที่วัดแสนสุขที่เป็นสถานที่รวมกิจกรรมทางศาสนาของคนในตำบล ซึ่งการพัฒนาศูนย์ เรียนรู้ใน
ตำบลแสนสุขจะเป็นการต่อยอดจากศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยให้มีกิจกรรมที่ครอบคลุมในทุกมิติ และ
การบูรณาการจัดแหล่งส่งเสริมสุขภาพใจ ภายในพ้ืนที่วัดแสนสุขเพ่ือการศึกษาธรรมะและการเรียนรู้ทางศาสนา ตลอดจนการ
ปรับสถานที่วัดเพ่ือรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการซึ่งถือเป็นการเตรียมการเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในทุกมิติ 

ตำบลบุ่งหวาย มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ ในด้านสถานที่ตำบลบุ่งหวายมีสถานที่ที่สำคัญของตำบล
ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์อนุรักษ์ควายไทย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ที่ทำการช่างชุมชน ศูนย์เรียนรู้
เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงวัย ศูนย์การเรียนรู้การออมต้นไม้ ตำบลบุ่งหวายจะมีเส้นทางรถไฟที่จะพัฒนาในเชิงการท่องเที่ยวได้ ซึ่ง
จากการประชุมเพ่ือวางแผนปฏิบัติการการเป็นศูนย์เรียนรู้ได้วางแผนให้จัดรูปแบบเป็นลักษณะฐานการเรียนรู้โดยมีมิติในการ
รองรับสังคมสูงวัย คือ มิติสภาพแวดล้อม จากการพัฒนากองทุนช่างชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ในการปรับสภาพบ้านให้คนในชุมชน 
และฐานการเรียนรู้ในมิติด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ซึ ่งจะมีฐานเรียนรู้การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ฐานเรียนรู ้การทำไม้ก วาด
หยากไย่ ฐานเรียนรู้การทำไม้กวาดทางมะพร้าว จากการพัฒนาพ้ืนที่ภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง การออมต้นไม้ ตลอดจน
แหล่งเรียนรู้เรื่องการจักสานที่เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาและอาชีพให้ผู้เช้ามาเรียนรู้ อันเป็นการจัดศูนย์เรียนรู้เพ่ือการรองรับ
สังคมสูงวัยให้ตรงกับบริบทของคนบุ่งหวายโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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ตำบลโนนโหนน เป็นพ้ืนที่ที่มีบริบทและศักยภาพในด้านการเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดโดยได้มี
การจัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ อีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มในด้านอาชีพเกษตรกร อาทิ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด 
กลุ่มจักสานหมวกใบตาล อีกทั้งยังมีโครงการในการสร้างการออมให้กับคนทุกวัยในพื้นที่ ซึ ่งถือเป็นพื้นที่ที ่มีจุดเด่นในการ
เตรียมการเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยทางด้านเศรษฐกิจและอาชีพ ซึ่งจากการวิเคราะห์บริบทของพ้ืนที่จึงได้วางแนวทางในการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้โดยมีรูปแบบฐานเรียนรู้ในมิติด้านเศรษฐกิจและการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องอาชีพพ้ืนถิ่นของชาวโนนโหน
นภายใต้การขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ชุมชนชาวคุ้มวัดผาสุการาม เป็นชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมโดยมีศูนย์กลาง ณ วัดผาสุการาม ที่เป็นสถานที่ให้ธรรมะ 
ส่งเสริมจิตใจของคนในชุมชน นอกจากน้ัน การจัดทำพญาเทียนยังมีจุดเด่นในเรื่องแหล่งวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
เป็นที่รู้จักในระดับจังหวัดและยังมีการสถานที่ในการอบสมุนไพรสำหรับบุคคลทั่วไป ถือเป็นแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาของคน
ในพ้ืนถิ่น และเน่ืองจากบริบทของพ้ืนที่เมืองจึงมีความต้องการในการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนทั้ง 
4 ชุมชนโดยใช้พ้ืนที่วัดเป็นศูนย์กลาง ดังน้ันจึงมีแนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบฐานเรียนรู้ภายในพ้ืนที่วัดผาสุการาม
อันประกอบด้วยฐานการเรียนรู้วัฒนธรรมพญาเทียนและพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน ฐานการเรียนรู้กิจกรรมกลุ่มและฐานเรียนรู้เรื่อง
สมุนไพรที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนต่อไป ซึ่งเป็นการเตรียมการเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในทุกมิติ 

ชุมชนชลประทาน เป็นพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะในระดับภูมิภาค ซึ่งการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยน้ันจำเป็นต้องมีการพัฒนารูปแบบของกิจกรรมให้เพ่ิมเติมจากกิจกรรมเดิมคือเรื่องการจัดการขยะและ
แปรรูปขยะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์เพื ่อสร้างรายได้ โดยได้วางแผนในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติเพ่ือให้ความรู้ในการจัดการขยะอันเป็นมิติทางด้านสภาพแวดล้อม และยังวางแผนในการพัฒนา
พ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เมืองอีกด้วย 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากข้อมูลศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ทั้ง 5 พ้ืนที่มีบริบทที่แตกต่างกันส่งผลให้มีศักยภาพในการพัฒนา
เป็นศูนย์เรียนรู้ที่แตกต่างกันตามบริบทของแต่ละชุมชนพ้ืนที่ที่มีบริบทในลักษณะของชุมชนเมืองจะมีศักยภาพในเรื่องการ
เตรียมการในมิติทางด้านการพัฒนาสุขภาพคุณภาพชีวิตทางสุขภาพกายยกตัวอย่างเช่น ตำบลแสนสุข มีศักยภาพบริบทของ
ชุมชนในพ้ืนที่เมืองมีความพร้อมในเรื่องการมีสถานบริการสุขภาพในพ้ืนที่ 2 แห่งรวมทั้งมีบุคลากรทางด้านสุขภาพครอบคลุม
ทุกทุกหมู่บ้านทำให้มีจุดเด่นในเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริม คุณภาพชีวิตซึ่งเดิมมีการจัดต้ังศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือ
รองรับสังคมสูงว ัยในพื ้นที ่และ ณ ปัจจุบันยังสามารถดำเนินการต่อยอดเพื ่อการเพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์เร ียนร ู ้ไ ด้ 
นอกเหนือจากนั้นชุมชนชาวคุ้มวัดผาสุการามยังมีศูนย์สุขภาพชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบคอยให้การสนับสนุน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนซึ่งถือว่าเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนได้อย่างชัดเจน 
ส่วนในชุมชนที่มีลักษณะและบริบทของการเป็นชุมชนชนบทและชุมชนกึ่งเมืองจะมีศักยภาพของชุมชนด้านการมีกลุ่มอาชีพทั้ง
กลุ่มอาชีพด้านหัตถกรรมและอาชีพทางด้านเกษตรกรรมมีความพร้อมในเรื่องของการพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ในเชิงอาชีพ อาทิ
เช่น ตำบลโนนโหนน ซึ่งมีกลุ่มอาชีพทางด้านการจักสานหมวกใบตาล การเพาะเห็ด กลุ่มวิสาหกิจไม้ดอกไม้ประดับการทำไม้
กวาด และในพ้ืนที่ตำบลบุ่งหวาย มีกลุ่มเกษตรมันอินทรีย์ กลุ่มข้าวอินทรีย์ กลุ่มอาชีพเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่กลุ่มจักสานต่างๆ ซึ่ง
ถือเป็นจุดเด่นในมิติทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทางด้านเศรษฐกิจและอาชีพรวมทั้งมีการส่งเสริมให้เกิดการออมทั้งการ
ออมสามวัยในตำบลโนนโหนนและการออมต้นไม้ของทั้งสองพ้ืนที่ สามารถนำไปสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ในด้านอาชีพได้ในอนาคต 
นอกเหนือจากน้ีในพ้ืนที่ศึกษายังมีชุมชนที่มีจุดเด่นในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนผ่านกระบวนการจัดการขยะซึ่งได้แก่ชุมชนชลประทานซึ่งจากเดิมเป็นศูนย์ให้ความรู้และถ่ายทอด
เรื ่องการจัดการขยะในชุมชนทั้งเรื ่องของธนาคารขยะและการแปรรูปขยะให้มีมูลค่า ร วมทั้งสามารถนำไปจำหน่ายให้เกิด
รายได้ให้กับคนในชุมชนและสมาชิกภายในศูนย์ นอกเหนือจากน้ียังมีพ้ืนที่ที่เน้นในเรื่องของการเตรียมที่อยู่อาศัยเพ่ือความ
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ปลอดภัยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสในตำบลบุ่งหวายผ่านกิจกรรมของช่างชุมชน ซึ่งถือเป็นต้นแบบของการจัด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยให้กับคนทุกกลุ่มวัยรวมทั้งผู้สูงอายุ ถือเป็นการรองรับสังคมสูงวัย ส่วนมิติสิ่งแวดล้อม 
ในประเด็นด้านสังคมในเชิงการอนุรักษ์วัฒนธรรม พบว่า ในพ้ืนที่วัดผาสุการามเป็นสถานที่ที่มีจุดเด่นในเรื่องชุมชนคนทำเทียน 
การจัดทำพญาเทียน ซึ่งสามารถต่อยอดเพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในรุ่นหลังได้มาศึกษาถึงประเพณีและวัฒนธรรม
ของคนในชุมชนได้และยังผนวกกับสถานที่อยู่ภายในวัดผาสุการาม ซึ่งเป็นศาสนสถานสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านจิตใจไปพร้อมกันได้ จะเห็นได้ว่าทั้ง 5 พ้ืนที่มีศักยภาพที่สามารถต่อยอดไปสู่การเป็น
ศูนย์เรียนรู้เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยต่อได้ คนในชุมชนมีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการโดยชุมชนเป็นหลักได้ และประสาน
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่กล่าวถึงการขยายการทำงานเพ่ือสร้างสุขภาวะ
ที่ดีสำหรับผู้สูงอายุต้องาศัยเครือข่ายในชุมชน (ทิพย์พธู กฤษสุนทร ,2560) และการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชน (ธีร
นงค์ สกุลศรี, 2561)  เริ่มจากการร่วมกันวางแผนจนถึงการดำเนินการเพ่ือให้เกิดความสำเร็จ (ทัศนีย์ อนันทวัน ,2559)  เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งที่จะนำไปสู่การมีศูนย์การเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป  

จากการร่วมกันเก็บข้อมูลบริบทและศักยภาพของชุมชน และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล และร่วมกันวางแผนการจัดต้ังศูนย์
เรียนรู้เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยในทั้ง 5 ศูนย์เรียนรู้ ตลอดจนการทำลองปฏิบัติการเพ่ือการแลกเปลี่ยน 2 รอบทั้งจากศูนย์เรียนรู้
ต่างพ้ืนที่และหน่วยงานภายในและภายนอกพ้ืนที่เข้ามาร่วมศึกษาเรียนรู้และร่วมแลกเปลี่ยน ทำให้ได้ข้อสรุปของฐานกิจกรรม
สำหรับการเป็นแหล่งเรียนรู้ในแต่ละศูนย์เรียนรู้ต่อไปน้ี 
 

พ้ืนที่ศูนย์เรียนรู้ ฐานเรียนรู้สำคัญ จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ในเชิงมิติคุณภาพชีวิต 
ตำบลโนนโหนน 1. ฐานเรียนรู้หมวกใบตาล 

2. ฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด 
3. ฐานเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ 
4. ฐานเรียนรู้ไม้กวาดทางมะพร้าว 
5. ฐานเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการออมต้นไม้ 

การพัฒนาอาชีพและการออมซึ่งถือเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในมิติทางด้านเศรษฐกิจ 

วัดผาสุการาม 1. ฐานเรียนรู้พญาเทียน 
2. ฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
3. ฐานเรียนรู้เตาอบสมุนไพร 

การจัดฐานเรียนรู้ที่เน้นในเชิงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการ
อนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามไว้ให้กับเยาวชนในรุ่น
ต่อไป ถือเป็นการพัฒนาในมิติทางสังคม รวมทั้งภูมิ
ปัญญาในเรื ่องสมุนไพรที่นำมาส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี 

ตำบลแสนสุข 1. ฐานเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัยตำบลแสน
สุขและสาธิตกิจกรรม 
2. ฐานเรียนรู้สมุนไพรพ้ืนบ้าน 
3. การแสดงรำและนมัสการพระโตโคตมะ 

ฐานเรียนรู ้ที ่เน้นในมิติทางด้านการพัฒนาสุขภาพทั้ง
ด้านกายและจิตใจ และยังมีการผนวกรวมในเรื่องการ
ต่อยอดเพื่อส่งเสริมอาชีพสำหรับสมาชิกภายในศูนย์ได้
อีกทางหน่ึง 

ตำบลบุ่งหวาย 1. ฐานเรียนรู้ช่างชุมชน 
2. ฐานเรียนรู้แปลงมันอินทรีย์ 
4. ฐานเรียนรู้เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ 
5. ฐานเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 

ในพ้ืนที่มีจุดเด่นในด้านของการเกษตรอินทรีย์และยังมี
กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในมิติทางเศรษฐิกิจอีกหน่ึงพ้ืนที่ 

ชุมชนชลประทาน 1. ฐานเรียนรู้ธนาคารขยะ 
2. ฐานเรียนรู ้ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิลพร้อมการสาธิตการทำ
ผลิตภัณฑ์ 
3. ฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพ 

การจัดการขยะภายในชุมชนซึ่งเป็นผลมาจากปัญหา
สิ ่งแวดล้อมหรือขยะในพื้นที ่ชุมชนนำไปสู่การจัดการ
อย่างเป็นระบบและสามารถสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน ถือเป็นการพัฒนาในมิติทางสิ่ งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ 
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ในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยได้ผ่านกระบวนการในการระดมความคิดเห็นและกระบวนการวางแผน
ร่วมกันทั้งทีมวิจัยนักวิชาการทีมวิจัยชุมชน ภาครัฐและหน่วยงานต่าง  ๆ  ในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและ
วางแผนที่จะพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในพ้ืนที่ของตนเอง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้มีหลักการในการพัฒนาในทั้งในเรื่อง 

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ตั ้งแต่การพัฒนาจากสมาช ิกเดิมหรือคนในชุมชนได้เข ้ามาร่วมเป็นส ่วนหนึ่งใน
คณะกรรมการหรือทีมวิทยากรในการให้ความรู้ซึ่งถือเป็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้น ถือเป็นการ
เปิดโอกาสหรือลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการเมืองได้อีกทางหน่ึง 

การพัฒนาสถานที่เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้หรือฐานเรียนรู้โดยทั้ง 5 พ้ืนที่ได้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ให้สามารถเป็นฐานเรียนรู้
สำหรับบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่น ในพ้ืนที่ตำบลโนนโหนนได้พัฒนาสถานที่บริเวณด้านข้างศาลา
กลางบ้านเพ่ือเป็นศูนย์รวมในการทำฐานเรียนรู้เรื่องวิสาหกิจไม้ดอกไม้ประดับและการปรับปรุงสถานที่บริเวณศูนย์เรียนรู้การ
เพาะเห็ดในชุมชน ตำบลบุ่งหวายได้มีการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการกับการนำองค์ความรู้
และข้อมูล และข้อมูลฐานเรียนรู้ในตำบลทั้ง 14 ฐานที่น่าสนใจของตำบล ตำบลแสนสุขได้มีการเพ่ิมเติมสถานที่ในการเรียนรู้
จากเดิมที่มีเพียงศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อรองรับสังคมสูงวัยได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยการเพิ่มเติมสวนสมุนไพร ซึ ่งมี
แนวคิดมาจากการต้องการให้พ้ืนที่ภายในวัดแสนสุขได้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพ้ืนบ้านให้กับผู้คนที่สนใจไม่ว่าจะเป็น
นักเรียนนักศึกษาภายในตำบลลูกหลานของผู้ที่เข้ามาปฎิบัติธรรมภายในวัดรวมทั้งบุคคลอื่นๆที่สนใจเข้ามาศึกษา การบูรณา
การกับสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ภายในวัดหรือองค์พระโตโคตะมะเข้ามาเป็นฐานเรียนรู้ในเรื่องของวัฒนธรรมถือเป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือและการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ภายในวัดแสนสุขอันได้รับความอนุเคราะห์จากทางท่านเจ้าอาวาสเสมอมา พ้ืนที่
ศูนย์เรียนรู ้วัดผาสุการามได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสวัดผาสุการามที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัด
กิจกรรมทั้งเรื่องการส่งเสริมสุขภาพทางกายและผนวกรวมกับความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมจุงลูกจุงหลานเข้าวัดวันอาทิ ตย์จน
ทำให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ รวมไปถึงการนำจุดเด่นของวัดคือพญาเทียน และการจัดสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์อีสานพ้ืนบ้านเพ่ือการเป็นแหล่งเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมให้กับคนในชุมชนและนักเรียนที่โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญซึ่ 
งเป็นโรงเรียนเครือข่ายให้เข้ามาเรียนรู้ อีกทั้งยังมีจุดเด่นในเรื่องของเตาอบสมุนไพรซึ่งสามารถพัฒนาเพ่ือเป็นฐานเรียนรู้ได้เข้า
กับวัตถุประสงค์และจุดเด่นของวัด ชุมชนชลประทานเนื่องด้วยมีสถานที่เดิมเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอยู่แล้ว ดังน้ัน
ภายใต้โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางทีวิจัยได้ร่วมกันลงไปพัฒนาพ้ืนที่ในลักษณะของการปรับและเพ่ิมเติมข้อมูลให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการที่ผ่านมาถือเป็นการพัฒนาสถานที่หรือการรวมทั้งการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่ เ พ่ือมา
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกในชุมชนได้ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรีย นรู ้และยังถือเป็นการลดความ
เหลื่อมล้ำในมิติทางด้านการเมืองคือการใช้ทรัพยากรทั้งทรัพยากรในรัฐและทรัพยากรในชุมชนเข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนได้อีกทางหน่ึง 

การพัฒนาข้อมูลความรู้ รวมทั้งสื่อเพ่ือใช้ในการสื่อสารให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ทั้ง 5 ศูนย์น้ัน เป็นอีก
ส่วนหน่ึงที่ได้รับการพัฒนาเน่ืองจากที่ผ่านมาในแต่ละศูนย์ยังไม่ได้มีการดำเนินการอย่างชัดเจนในเรื่องของการจัดทำสื่อข้อมูล
ทั้งในรูปแบบของป้ายประชาสัมพันธ์โปสเตอร์แผ่นพับและสื่อออนไลน์ ซึ่งในบางพ้ืนที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการจัดทำมาก่อน 

การพัฒนากิจกรรมภายในศูนย์เรียนรู้โดยการนำจุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ทั้งห้าศูนย์มาออกแบบและวิเคราะห์ในแต่ละ
พ้ืนที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน ดังน้ันกระบวนการจัดต้ังฐานเรียนรู้ภายใต้ศูนย์เรียนรู้จึงมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทโดยพ้ืนที่
ที่มีจุดเด่นในเรื่องของเศรษฐกิจหรือการพัฒนาอาชีพได้มีการจัดต้ังฐานเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพและการออม โดย
ตำบลโนนโหนนมีฐานเรียนรู ้ที ่สำคัญคือฐานเรียนรู ้หมวกใบตาลฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด ฐานเรียนรู ้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้
ดอกไม้ประดับ ฐานเรียนรู้ไม้กวาดทางมะพร้าว ฐานเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการออมต้นไม้ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาใน
เชิงมิติทางด้านเศรษฐกิจเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามภายใต้การพัฒนาในมิติเศรษฐกิจยังได้มีการผนวกรวมการพัฒนาในเชิงสังคม
จากการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เหมาะสมกับการทำงานและการทำกิจกรรมของแต่ละ
กลุ่มหรือฐานเรียนรู้เป็นตตำบลบุ่งหวายเป็นอีกตำบลหน่ึงที่มีจุดเด่นในเรื่องของการเกษตรอินทรีย์และกลุ่มอาชีพทางด้าน
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หัตถกรรมโดยมีฐานเรียนรู้ประกอบไปด้วย ฐานเรียนรู้ช่างชุมชน ฐานเรียนรู้แปลงมันอินทรีย์ ฐานเรียนรู้เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ ฐาน
เรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการจัดทำข้อมูลความรู้ทางด้านพืชเศรษฐกิจในชุมชนเอาไว้เป็นจุดศูนย์
รวม ถือได้ว่าตำบลบุ่งหวายเป็นอีกตำบลหน่ึงที่มีมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นในเรื่องเศรษฐกิจและในเรื่องมิติของการปรับ
สภาพบ้านเพ่ือผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสผ่านกลุ่มช่างชุมชนหรือกลุ่มจิตอาสาที่ทำหน้าที่ในการซ่อมแซมและสร้างบ้าน รวมทั้ง
การจัดให้มีการระดมทุนเพ่ือนำมาใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ ถือเป็นการนำทรัพยากรมาใช้ในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 
ตำบลแสนสุขมีฐานเรียนรู้เดิมคือฐานศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัยอันเป็นสถานที่ในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพ
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจตลอดจนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพสำหรับสมาชิกถือได้ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีการพัฒนาในมิติทั้ง 4 
มิติ ศูนย์เรียนรู้วัดผาสุกการามถือเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่โดยใช้ทุนเดิมที่มีคือการอ นุรักษ์ศิลปะวัฒนะธรรม 
ประกอบด้วยคือ ฐานเรียนรู้พญาเทียนผนวกรวมกับความประสงค์ที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานประเพณีโดย
การจัดสร้างฐานเรียนรู้พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านเพ่ิมเติมและยังมีฐานเรียนรู้เตาอบสมุนไพรที่เป็นศูนย์รวมสำหรับผู้ที่สนใจในการเข้า
มาอบสมุนไพรเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้น และศูนย์เรียนรู้ชุมชนชลประทานประกอบไปด้วยฐานเรียนรู้ธนาคารขยะ ฐาน
เรียนรู้ผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิลหรือขยะทองคำและฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมักชีวภาพซึ่งถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในการลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากน้ีในพ้ืนที่ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนชลประทานเองยังได้มีการจัดสถานที่เพ่ือการออกกำลังกายสำหรับคน
ในชุมชนถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเชิงสุขภาพกายได้อีกทางหน่ึงรวมทั้ง รวมทั้งการสร้างรายได้จากขยะยังถือเป็นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในเชิงมิติของอาชีพได้อีกด้วย 

 
กิตติกรรมประกาศ 
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ราบ เทศบาลตำบลแสนสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายและผู้นำหมู่บ้าน ทีมวิจัย
ชุมชน  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และขอขอบพระคุณที่ปรึกษาโครงการและแหล่งทุนวิจัย
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คณาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกท่าน ที่ได้
ให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการทำวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

 
เอกสารอ้างอิง 
กรมอนามัย. (2562). ปิรามิดประชากร วารินชำราบปี 2562. สืบค้นเมื่อ 16 กรกฎาคม 2564. จาก  

http://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/populationpyramid/ampur?year=2019&ap=3415 
กิตติ  เหลาสุภาพและคณะ. (2562). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่

สังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม. 

จิราภรณ์ หลาบคำและคณะ. (2562). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการเตรียมความพร้อมของชุมชนชนบทเพ่ือรองรับ
สังคมสูงวัย: กรณีศึกษาชุมชนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี . กรุงเทพฯ: สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. 

จีราพร ทิพย์พิลาและคณะ. (2562). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาชุมชนเมืองแบบมีส่วนร่วมเพ่ือรองรับสังคม
สูงวัย ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม. 

ทัศนีย์ อนันทวัน. (2559). รูปแบบการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยเครือข่ายชุมชน ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์, วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น, (23)2, 60-68. 

https://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG61E0049
https://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG61E0049


ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย 
 

274 

ทิพย์พธู กฤษสุนทร. (2560). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการบทบาทหน้าที่ การธำรงรักษา และการขยายผลการทำงาน
ของเครือข่ายสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ ศึกษากรณีชุมชนบ้านสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. 
กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  

ธีรนงค์ สกุลศรีและคณะ. (2561). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ: การมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพ่ือสังคม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สิทธิชัย ใจขานและคณะ. (2562). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการเตรียมความพร้อมของชุมชนกึ่งเมืองเพ่ือรองรับสังคม
สูงวัย: กรณีศึกษาชุมชน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. 

 

https://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG61E0048
https://elibrary.trf.or.th/project_contentTRFN.asp?PJID=RDG61E0048


ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย 

275 

การพัฒนาเมืองรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 
วศิน โกมุท1*  กาญจนา ทองทั่ว2  และ จักรพงศ์ ธนสารกุล2 

1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

*E-mail:  wasin.k@ubu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

 การพัฒนาเมืองรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประกอบด้วย (1) 
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเมืองรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี และ (2) เพ่ือหนุนเสริมนักวิชาการให้เข้า
ไปร่วมกับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนพัฒนาเมืองรองรับสังคมสูงวัย โดยใช้กรอบการเตรียมความพร้อมสี่
มิติ ประกอบด้วยมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสุขภาพ การวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม 
ดำเนินการวิจัยสามระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะปฏิบัติการ และระยะสรุปผลการปฏิบัติงานและประเมินผล ระหว่างเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562 - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาเมืองรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวาริน
ชำราบ อุบลราชธานีในสี่มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ  ดำเนินการจัดต้ัง “ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ” การจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้
ประดับและการรวมกลุ่มในด้านอาชีพ อาทิ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด กลุ่มจักสานหมวกใบตาล และส่งเสริมการออมให้กับคน
ทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ มิติสังคมดำเนินการพัฒนากองทุนช่างชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ในการปรับสภาพบ้านให้คนในชุมชน โรงเรียน
บ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) เกิดชุดกิจกรรม “หนองคูสุขใจ กินอยู่ปลอดภัย สู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน” มิติสิ่งแวดล้อม 
ออกแบบปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะและสวนสุขภาพสามแห่ง ศูนย์เรียนรู ้ตำบลโนนโหนนได้ส่งเสริมการออมต้นไม้ ศู นย์
เรียนรู้ชุมชนชลประทาน พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียน เพ่ือให้ความรู้ในการจัดการขยะ และการ
พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เมือง มิติสุขภาพ การออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่สวนสาธารณะและสนาม
กีฬาทุ่งคำน้ำแซบ สวนสุขภาพวารินชำราบ และสวนสาธารณะน้ำโจ้ก ตามแนวคิดอารยะสถาปัตย์ และศูนย์ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ตำบลแสนสุขผลิตยางยืดเพ่ือสุขภาพ เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย การหนุนเสริมนักวิชาการ
ให้เข้าไปร่วมกับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อพัฒนาเมื องรองรับสังคมสูงวัย โดยเป็นนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 9 คน จาก 4 คณะ/วิทยาลัย และนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 5 
คน จาก 2 คณะ ข้อเสนอแนะในการพัฒนา คือ ควรสนับสนุนการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับรับสังคมสูงวัย โดยขยายพื้นที่
ดำเนินงานให้ครอบคลุมอำเภอวารินชำราบ และควรยกระดับให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ โดยหน่วยงานราชการต่าง ๆ ใช้พ้ืนที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย 
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Abstract 
 The research of urban development for the aged society of Warin Chamrap, Ubon Ratchathani has the 
objectives as follows: (1) to find out guidelines for the urban development for the aged society of Warin Chamrap, 
Ubon Ratchathani, and (2) to encourage the academicians to join the local government organizations and urban 
development communities for the aged society.  The four-dimensional preparation framework, consisting of 
economic, social, environmental, and health dimensions was adpoted.  The research employed participatory 
action research method, conducted in three phases:  the phase of preparatory, operation, and the deduction 
and evaluation, during September 2019 - July 2021. The reseach found the following guidelines for urban 
development for an aged society of Warin Chamrap, Ubon Ratchathani. With regards to the economic dimension, 
the "Namjok Sukjai" market, the flowering and ornamental plants community enterprise group, and occupational 
groups, such as a group of mushroom growers, a group of handmade weave palm frond hat were established, 
money saving program was promoted to people of all ages in the area.  In social dimension, the community 
craftsman fund was upgraded to serve as the home renovation learning center for people in the community . 
Ban Nong Khu (Sophon Prachanukul) School developed a series of activities, entitled "Nong Ku Suk Jai, Eat and 
Live Safe. towards a sustainable aged society”. In conection with environment dimension, the landscape of three 
public parks and health parks were renovated. Non-Non Sub-district Learning Center introduced the tree saving 
program.  The Irrigation Community Learning Center developed a participation process between communities 
and schools in order to provide knowledge about waste management and the development of the learning area 
about the environment in the urban area.  Regarding the health dimension, the public park, Thung Kham Nam 
Zap sports ground, Warin Chamrap health park,  Namjok park were renovated, based on  universal design 
concept. The Center for the Quality of Life Promotion was also improved to support the aged society. Saensuk 
Sub-district produced the elastic bands for exercise. There were nine academicians from four faculties of Ubon 
Ratchathani University, and another five academicians from two faculties of Ubon Ratchathani Rajabhat 
University, encouraged to join the local government organizations and communities to accommodate the city 
to support the aged society.  The recommendations for development are as follows.  The urban development 
for aged society should be carried out by expanding the operation to cover Warin Chamrap District. It should be 
upgraded to a learning area for various government agencies to exchange knowledge and arrange for an aged 
society. 
 
Keywords : Urban development, Aging society, Ubon Ratchathani 
 
บทนำ 
 ปี พ.ศ. 2562 อำเภอวารินชำราบ มีประชากร 120,575 คน โดยเป็นประชากรที่มีอายุตั ้งแต่ 60 ปีขึ ้นไป จำนวน 
18,946 คน คิดเป็นสัดส่วนผู้สูงอายุร้อยละ 15.71 (กรมอนามัย, 2562) ทั้งน้ีเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นชุมชนเมืองที่มี
ความหลากหลาย พ้ืนที่ 12.9 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลวารินชำราบทั้งหมด ชุมชนในเขตเทศบาลมีลักษณะทั้งที่ เป็น
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ชุมชนย่านธุรกิจ ชุมชนเมืองย่านอยู่อาศัย ชุมชนเขตเมืองกึ่งชนบท ชุมชนน้ำท่วมถึง ชุมชนแออัด และชุมชนหมู่บ้านจัดสรร 
และมีประชากรรวม 18,530 คน โดยเป็นประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 3,142 คน  คิดเป็นสัดส่วนผู้สูงอายุร้อย
ละ 16.96 ซึ ่งมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าสัดส่วนผู้สูงอายุในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดที่มีผู้สูงอายุร้อยละ 16.47 (กรม
อนามัย, 2562) จึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความน่าสนใจในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย 

จากการสำรวจต้นทุนของพ้ืนที่เบื้องต้นพบว่ามีสวนสาธารณะและสวนสุขภาพ 7 แห่ง อันเป็นพ้ืนที่สาธารณะในความ
รับผิดชอบของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เป็นพ้ืนที่ที่มีอาคารสถานที่ที่ก่อสร้างก่อนกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก
ในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548  ประกาศใช้  การก่อสร้างสถานที่เหล่าน้ีจึงยังไม่มีการคำนึงถึง
การออกแบบตามแนวคิดอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ที ่เป็นแนวคิดการออกแบบสภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
สถานที่ สิ่งของรอบตัวเรา เพ่ือตอบสนองการใช้งานของสมาชิกในสังคม การเข้าสู่สังคมสูงวัยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ จึง
มีความจำเป็นต้องปรับปรุงสถานที่เหล่าน้ีเพ่ือรองรับผู้สูงวัยและทุกคน 

เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบมีลักษณะทั้งที่เป็นชุมชนย่านธุรกิจ ชุมชนเมืองย่านอยู่อาศัย ชุมชนเขตเมืองกึ่งชนบท 
ชุมชนน้ำท่วมถึง ชุมชนแออัด และชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่แตกต่างกัน ธุรกิจและการ
พาณิชย์ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนย่านธุรกิจซึ่งเป็นกลุ่มคนด้ังเดิมที่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการ ประชาชนบางส่วนในพ้ืนที่เทศบาล
เมืองวารินชำราบ จึงยังไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนที่อาศัยในชุมชนเขตเมืองกึ่งชนบท 
ชุมชนน้ำท่วมถึง ชุมชนแออัด อีกทั้งคนกลุ่มนี้ยังมีการออมในระบบน้อย ไม่พร้อมสำหรับการเข้าสู ่สังคมสูงวัย จึงมีความ
จำเป็นต้องพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสังคมสูงวัย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มนี้มีรายได้เพิ ่มมากขึ้น เป็นการสร้างระบบ
เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน  ตลอดจนการส่งเสริมการออม เพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคงในอนาคต เพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคม
สูงวัย 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบมีจำนวนมากโดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึงร้อยละ 16.96 มีการดำเนินงานด้าน
ผู้สูงอายุในหลายกิจกรรมโดยศูนย์สาธารณสุขของเทศบาลเป็นผู้ดำเนินโครงการทั้ง 28 ชุมชนซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ยัง
ต้องการการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากผู้สูงอายุมีแนวโน้มจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ในขณะเดียวกันในพื้นที่สามตำบลที่ได้
ดำเนินการมาแล้ว ได้แก่ ตำบลแสนสุข ตำบลโนนโหนน และตำบลบุ่งหวายมีกิจกรรมต้นแบบที่หลากหลายพร้อมให้พ้ืนที่อื่น ๆ
เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในพ้ืนที่ที่มีความหลากหลาย
ทั้งด้านสุขภาพ จิตใจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นที่จะสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ เพื ่อให้ผู ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากน้ีการปลูกฝัง
แนวคิดและสร้างค่านิยมใหม่ให้กับเด็กเยาวชนที่ต่อไปจะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
สังคมสูงวัยซึ่งในพ้ืนที่ดำเนินการทั้งสี่พ้ืนที่มีโรงเรียนที่มีความต้องการที่จะเข้าร่วมในการดำเนินงานภายหลังจากการได้มีการ
พูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษา  ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) และโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 

การทำโครงการการพัฒนาเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ทั้งในมิติการพัฒนา
อารยสถาปัตย์ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมชุมชน การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  และ
การปลูกฝังแนวคิด ค่านิยมในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมสูงวัยให้แก่เด็กและเยาวชน เพราะเป็นเรื่องของคนทุกวัยที่
จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแบบมั่นคง ยั่งยืนและพร้อมที่จะเผชิญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในระยะยาว ซึ่งเป็นทิศทางนโยบายหน่ึงของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาเมืองรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี  
2. เพ่ือหนุนเสริมนักวิชาการให้เข้าไปร่วมกับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนพัฒนาเมืองรองรับสังคม

สูงวัย  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภายใต้ภาวะสังคมสูงวัยเป็นประเด็นที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญ  

จนนำมาสู่การออกมาตรการและนโยบายต่าง ๆ เพ่ือเตรียมรองรับกับภาวะดังกล่าว จากข้อมูลสถิติของ U.S. Department of 
Health and Human Services พบว่า โลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging society) โดยในปี 2015 จำนวนประชากรโลก
กว่า 620 ล้านคนมีอายุมากกว่า 65 ปีและจะกลายเป็นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged society) ในอีก 35 ปีข้างหน้า (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2561) ในส่วนประเทศไทยมีประชากร ทั้งสิ้น 66,413,979 คน คิดเป็นผู้สูงอายุ 10,666,803 คน ผู้สูงอายุ
จึงคิดเป็นร้อยละ 16.06 ของประชากรไทย  แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยอันดับจำนวนประชากรผู้สูงอายุ
มากที่สุดในประเทศ คือ กรุงเทพมหานคร มีผู้สูงอายุ 1,020,917 คิดเป็นร้อยละ 17.98  และมี 4 จังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุ
สูงรองลงมา ได้แก่ นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น และอุบลราชธานี (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) ทั้งน้ีจากสถานการณ์
ประชากรประเทศไทย พบว่าประชากรวัยสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น  ในขณะที่วัยเด็กและวัยทำงานลดลง อันจะส่งผลต่อการเกิดปัญหา
สังคม ทั้งมิติคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งการมีรายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่าย  ปัญหาทางด้านสุขภาพกายและใจ การใช้ชีวิต
ในสังคม การรับภาระของประชากรวัยแรงงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีจำนวนสูงขึ้น (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) 

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น หน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ สำนักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีการจัดงานสมัชชานโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั ้งที ่ 1 พ.ศ. 2562 เมื ่อวันที่ 4 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ โดยมติที่ประชุมเห็นชอบมติสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วย
นโยบายรองรับสังคมสูงวัย 4 มิติ (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2562) รายละเอียดดังน้ี   

1) มิติเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการออมเพ่ือสังคมสูงวัย ผ่านการออมหลายรูปแบบ ได้แก่ การออมด้วยการปลูกไม้ยืนต้น 
จัดต้ังองค์กรส่งเสริมการปลูกไม้เพ่ือการออม โดยรับรองให้ไม้ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ในการทำธุรกรรมต่างๆ  

2) มิติสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพและการจัดการของชมรมผู้สูงอายุ การเสริมสร้างศักยภาพและชมรม
ผู้สูงอายุ การมีพ้ืนที่กลางที่เป็นมิตรและเข้าถึงได้สำหรับผู้สูงอายุในทุกพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการทำกิจกรรมภายใต้การบริหารงาน
ของผู้สูงอายุ และหน่วยงานสามารถให้การสนับสนุนผ่านพ้ืนที่กลางดังกล่าวได้ 

3) มิติสภาพแวดล้อม การปรับสภาพแวดล้อมรองรับสังคมสูงวัย ด้วย 1 ตำบล 1 ศูนย์อยู่ดี ซึ่งเป็นการนำร่องที่
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ออกแบบ Universal Design Center ด้วยความร่วมมือของหลาย
ภาคส่วนออกไปในพ้ืนที่ต่างๆ ทั่วประเทศ 

4) มิติสุขภาพ ร่วมสร้างชุมชนรอบรู้สุขภาพและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ระดมทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชน เช่น ศาสนสถาน สถาบันการศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ เข้ามาช่วยดูแลคนในชุมชน สร้างสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคาร
เวลา สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และใช้เครื่องมือ สมัชชาสุขภาพพ้ืนที่ ธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที่ สร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพให้แก่ประชาชน 
 จากแนวนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยในสี่มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ  มิติสังคม  มิติสิ่งแวดล้อม และมิติ
สุขภาพ นำมาสู่กรอบการวิจัย ดังน้ี 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ระหว่างโหนดหรือศูนย์
ประสานงานนักวิชาการซึ่งเป็นนักวิชาการภายนอกกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยทั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี  โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนานักวิจัยทั้งที่เป็นนักวิชาการและทีมนักวิจัยชุมชน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วิจัยที่เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ การออกแบบการดำเนินการ ตลอดจนการลงพื้นที่ปฏิบัติการ การ
ประเมินผลการดำเนินงานและการถอดบทเรียนเพ่ือให้การดำเนินงานโครงการวิจัยในพ้ืนที่ทั้งสี่โครงการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
โดยการวิจัยมีพื ้นที่ปฏิบัติการสี่ตำบลในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย เทศบาลเมืองวารินชำราบ 
เทศบาลตำบลแสนสุข องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน  

การดำเนินโครงการวิจัย ได้สนับสนุนการทำงานโครงการวิจัยจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 
1) การพัฒนาผังแม่บทเพื่อการปรับปรุงพื ้นที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท้องถ ิ่ น : 

กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัด

อุบลราชธานี   
3) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
4) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

กรณีศึกษา อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยมีสามระยะ คือ ระยะเตรียมการ ระยะปฏิบัติการ และระยะสรุปผลการปฏิบัติงานและ
ประเมินผล ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 รายละเอียด ดังน้ี 

ระยะเตรียมการ ดำเนินการจัดประชุมทีมโหนดและนักวิชาการเพ่ือทำความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานร่วมกัน  
จัดประชุมและอบรมความรู้เรื่องงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นให้กับทีมนักวิจัย ประชุมทีมวิจัยนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น 
นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสี่พื ้นที่ อนุกรรมการเชิงประเด็นรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การดำเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ(พชอ.) อำเภอวารินชำราบ เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย  ลงพื้นที่วิจัยเพื่อสำรวจข้อมูล
เบื้องต้นและติดต่อประสานงานผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ดำเนินการ  และศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาเป็น
แนวคิดนำในการทำกรอบและเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

ระยะปฏิบัติการ ดำเนินการลงพ้ืนที่โครงการวิจัยทั้งสี่โครงการเพ่ือร่วมพัฒนาโจทย์วิจัย จัดเวทีให้ความคิดเห็น
ข้อเสนอโครงการวิจัย และจัดประชุมปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัย เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยส่งแหล่งทุน วางแผนการ
ดำเนินงานในการติดตามหนุนเสริมทีมโครงการย่อยร่วมกับอนุกรรมการเชิงประเด็นรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การดำเนินงาน
ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.) อำเภอวารินชำราบ ลงพ้ืนที่เปิดเวทีชี้แจงโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริหารจัดการโครงการวิจัย อบรมการสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในเวทีระดับพ้ืนที่
โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกและสนทนากลุ่ม  นำข้อมูลมาเรียบเรียงสังเคราะห์เบื ้องต้น ประชุมทีมวิจัยหลักเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าและตรวจสอบข้อมูล ลงพื้นที่วิจัยเพื่อหนุนเสริมและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมของแต่ละ
โครงการ จัดประชุมเพ่ือสรุปการหนุนเสริมติดตามความก้าวหน้า จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรายงานความก้าวหน้าทีมวิจัย 
จัดเวทีเติมเต็มความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมผู้สูงวัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทีมวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์
ข้อมูลและการเขียนรายงานความก้าวหน้า รวบรวมเอกสารรายงานกิจกรรมและรายงานความก้าวหน้าสังเคราะห์ตามประเด็น  
จัดเวทีถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ จัดประชุมถอดบทเรียนการทำงานร่วมกับอนุกรรมการเชิงประเด็นรองรับสังคมสูงวัย 
ภายใต้ พชอ.วารินชำราบ นำข้อมูลทั้งจากการลงพื้นที่และเอกสารมาเรียบเรียงวิเคราะห์และสังเคราะห์  และอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่ทีมวิจัย 

ระยะสรุปผลการปฏิบัติงานและประเมินผล ดำเนินการจัดเวทีนำเสนอผลการวิจัย  จัดเวทีประชุมร่วมกับ
อนุกรรมการเชิงประเด็นรองรับสังคมสูงวัย ภายใต้ พชอ.วารินชำราบ เพ่ือวางแผนการผลักดันสู่นโยบายระดับอำเภอ  จัดเวที
ผลักดันสู่นโยบายในระดับพื้นที่   สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการในกิจกรรมที่ผ่านมา และเขียนรายงาน
ความก้าวหน้าและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
ผลการวิจัย  
 แนวทางการพัฒนาเมืองรองรับสังคมสูงวัย อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 
ผลจากการหนุนเสริมการทำงานวิจัย 4 โครงการ สามารถพัฒนาเมืองเพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยใน 4 มิติ คือ 
มิติเศรษฐกิจ  มิติสังคม  มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสุขภาพ รายละเอียด ดังน้ี 

1) มิติเศรษฐกิจ   
แนวทางการเตรียมความพร้อมมิติเศรษฐกิจรองรับสังคมสูงวัยที่โดดเด่น คือ การจัดตั้ง “ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ” 

ภายใต้โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี  ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชน 28 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเข้ามาร่วมเป็นทีมวิจัยหารูปแบบ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บริเวณรอบพ้ืนที่สวนสาธารณะน้ำโจ้กโดยใช้กระบวนการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือเตรียมความพร้อม
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รองรับสังคมสูงวัยในมิติเศรษฐกิจ มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารตลาด การวางแผนการบริหารจัดการตลาด การออกกฎ
กติกาของตลาด ตลอดจนการคัดเลือกผู้ค้าในตลาดที่มาจาก 28 ชุมชน หลังจากได้รูปแบบการดำเนินงานตลาดน้ำโจ้กสุขใจ ได้
ทำการทดลองปฏิบัติการ โดยในการทดลองปฏิบัติการ ช่วงที่ 1 การทดลองเปิดตลาดทุกวันพุธและวันอาทิตย์ เริ่มเปิดตลาด
ทดลองครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 มีร้านค้าจำนวน 51 ร้าน จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยเป็น
ร้านค้าที่จำหน่ายอาหารจำนวน 25 ร้าน ซึ ่งเป็นสินค้าที่จำหน่ายมากที่สุด จากการเปิดตลาดจำนวน 5 ครั ้งของเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 มีรายได้หมุนเวียนอยู่ในตลาดน้ำโจ้กสุขใจถึง 228,694 บาท โดยรายได้เฉลี ่ย ต่อวันของร้านค้าเท่ากับ 
943.71 บาท ผลจากการทดลองปฏิบัติการช่วงที่ 1 ได้ปรับเปลี่ยนวันจำหน่ายสินค้า เป็นวันศุกร์และวันเสาร์ ช่วงเวลา 07.00 
– 14.00 น. เพ่ือให้ผู้ค้าสามารถบริหารจัดการสินค้าได้โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร ผักผลไม้ และได้ทดลองปฏิบัติการช่วง
ที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2564 โดยมีเงินหมุนเวียนในตลาดทั้งสิ ้น 164 ,470.48 บาท โดยรายได้เฉลี ่ยต่อวันของร้านค้าเท่ากับ 
645.69 บาท และปัจจุบันน้ีตลาดน้ำโจ้กสุขใจยังคงจำหน่ายสินค้าในทุกวัน แม้จำนวนผู้ขายสินค้าในปัจจุบันลดลงจากเมื่อครั้ง
เปิดตลาดเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค19 แต่กลุ่มผู้ขายสินค้าในตลาดสามารถจำหน่ายสินค้าได้ และมี
รายได้เพ่ิมขึ้นจากการเป็นผู้ค้า และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวได้ 

นอกจากน้ีพ้ืนที่ตำบลโนนโหนนได้เตรียมความพร้อมในมิติเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะการจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้
ดอกไม้ประดับที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ยังไม่มีการรวมตัวกัน ให้มีการจัดตั้งกลุ่ม มี
โครงสร้างและการออมทุนร่วมกัน  (จิราภรณ์ หลาบคำและคณะ, 2562) และปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ
สามารถรองรับกลุ่มคนในตำบลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่
กลับมาอยู่อาศัยที่บ้านอีกด้วย นอกจากน้ีในพ้ืนที่ตำบลโนนโหนนมีการรวมกลุ่มในด้านอาชีพ อาทิ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเห็ด 
กลุ่มจักสานหมวกใบตาล เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกร และส่งเสริมการออมให้กับคนทุกช่วงวัยในพ้ืนที่ เป็นการเตรียม
ความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยในมิติเศรษฐกิจ  

2) มิติสังคม   
แนวทางการเตรียมความพร้อมมิติเศรษฐกิจรองรับสังคมสูงวัยที่โดดเด่น คือ พ้ืนที่ตำบลบุ่งหวาย ในการดำเนินการ

พัฒนากองทุนช่างชุมชนเป็นศูนย์เรียนรู้ในการปรับสภาพบ้านให้คนในชุมชน จากงานวิจัยที่ผ่านมาของสิทธิชัย ใจขานและ
คณะ (2562) ได้เกิดกองทุนช่างชุมชนในตำบลบุ่งหวาย เพ่ือปรับปรุงสภาพบ้านพักอาศัยให้กลุ่มคนยากจนและผู้พิการ ซึ่งมา
จากการคัดเลือกของคนในชุมชนเอง ทุนทรัพย์ในการดำเนินงานมาจากคนในชุมชนช่วยกันบริจาคเงิน อุปกรณ์ในการซ่อมแซม
บ้าน เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ยากไร้ และนำไปสู่การเกิดศูนย์เรียนรู้ ในการปรับสภาพ
บ้านของตำบลบุ่งหวาย ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2562 ถึงปัจจุบันสามารถปรับสภาพบ้านในตำบลได้จำนวน 15 หลัง นอกจากน้ีในส่วน
ตำบลแสนสุข ได้จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยที่เป็นแหล่งจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุและคนทุกวัย เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ สังคม และอาชีพให้กับคนในพ้ืนที่ (จีราพร ทิพย์พิลาและคณะ, 2562) และนำมาสู่การพัฒนาศูนย์
เรียนรู้ในตำบลแสนสุขที่ต่อยอดจากศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยให้มีกิจกรรมที่ครอบคลุมในทุกมิติ  และ
เป็นพ้ืนที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในชุมชน สร้างปฏิสัมพันธ์ของคนในศูนย์การเรียนรู้และชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมมิติ
สังคมรองรับสังคมสูงวัย 

การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยในส่วนของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) ซึ่ง
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ต้ังอยู่ในเขตตำบลโนนโหนน พ้ืนที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท ทำให้
มีสภาพแวดล้อม วิถีการดำรงชีวิตตามทุนชุมชน 5 ด้าน เน้นไปทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีทุนทรัพยากรธรรมชาติที่
สมบูรณ์ ได้เกิดชุดกิจกรรม “หนองคูสุขใจ กินอยู่ปลอดภัย สู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน” โดยถูกออกแบบออกเป็น 2 ระดับ คือ 
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ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ซึ่งจะใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ และบางส่วนในชั่วโมงชุมนุม เกิดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุที่บ้าน โดยเด็กได้เรียน
และฝึกทักษะการนวดให้ผู้สูงอาย ุ และนำไปนวดให้ผู้สูงอายุที่บ้าน ตลอดจนการใช้พ้ืนที่ตำบลโนนโหนนเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้แก่
นักเรียนในการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน ครูและคนในชุมชน   

3) มิติสิ่งแวดล้อม  
สวนสาธารณะและสวนสุขภาพสำหรับประชาชน 7 แห่งในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ มีพ้ืนที่ที่ประชาชนนิยม

ไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สวนสาธารณะและสนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ สวนสุขภาพวารินชำราบ และสวนสาธารณะน้ำ
โจ้ก จากการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่พบว่ายังไม่มีความพร้อมเพ่ือรองรับการใช้งานในบริบทสังคมสูงวัย ทีมวิจัยนักวิชาการและ
ทีมวิจัยชุมชนได้ร่วมกันสำรวจข้อมูลสภาพพ้ืนที่ การใช้งานพ้ืนที่ และออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ทั้งสามแห่งอย่างมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน และผู้ใช้ประโยชน์ การออกแบบได้ผสมผสานกับแนวคิดหลักของการออกแบบ คือ อารยสถาปัตย์ เพ่ือรองรับการใช้
งานของคนทุกเพศทุกวัย และรองรับสังคมสูงวัย โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งบริบทเดิมของพ้ืนที่สาธารณะแต่ละแห่ง และได้นำเสนอ
ผังแม่บทเพื่อการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะทั้งสามแห่งต่อเทศบาลเมืองวารินชำราบ และปัจจุบันเทศบาลเมืองวารินชำราบ 
ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะสวนสุขภาพวารินชำราบจำนวน 6 ล้านบาท และวางแผนจัดสรร
งบประมาณปรับปรุงสวนสาธารณะและสนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ และสวนสาธารณะน้ำโจ้กต่อไป การออกแบบปรับปรุง 
พ้ืนที่สาธารณะทั้งสามแห่งตามแนวคิดอารยะสถาปัตย์ สามารถเตรียมความพร้อมมิติสิ่งแวดล้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยได้เป็น
อย่างดี  

ศูนย์เรียนรู้ตำบลโนนโหนนได้ส่งเสริมการออมต้นไม้ โดยการปลูกไม้มีค่าในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นสินทรัพย์ของประชาชน
และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน ทั้งน้ี อบต.โนนโหนนได้สร้างระบบการติดตามการปลูกต้นไม้ เน้นการส่งเสริมการปลูก
ไม้มีค่า ไม้หายาก เพ่ือเป็นหลักประกันให้ตนเองและครอบครัวในอนาคตที่จะสามารถแปลงเป็นทุนได้ในอนาคต  นอกจากน้ี
การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนชลประทาน จากการเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดการขยะในระดับภูมิภาค ได้วางแผนในการพัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เพ่ือให้ความรู้ในการจัดการขยะอันเป็นมิติทางด้าน
สภาพแวดล้อม และการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เมือง เป็นการเตรียมความพร้อมมิติสิ่งแวดล้อม
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยผ่านศูนย์เรียนรู้ 

4) มิติสุขภาพ 
การออกแบบปร ับปร ุงพื ้นที่ สวนสาธารณะและสนามกีฬาทุ ่งคำน้ำแซบ สวนสุขภาพวาร ินชำราบ และ

สวนสาธารณะน้ำโจ้ก ตามแนวคิดอารยะสถาปัตย์ ส่งผลให้พ้ืนที่สาธารณะเป็นพ้ืนที่เปิดกว้างให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย
สามารถใช้พื ้นที่เพื ่อการออกกำลังกาย การพักผ่อนหย่อนใจ ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็ งแรง  
นอกจากน้ีศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ตำบลแสนสุขที่เป็นแหล่งจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ 
สังคม และอาชีพให้กับคนในพ้ืนที่ และมีการผลิตยางยืดเพ่ือสุขภาพ เป็นเครื่องมือในการออกกำลังกาย เป็นสถานที่ นัดพบ 
พูดคุยของสมาชิกในชุมชน ก่อให้เกิดความสุขทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจของประชาชนในพ้ืนที่ เป็นการเตรียมความพร้อมมิติ
สขุภาพเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
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การหนุนเสริมนักวิชาการให้เข้าไปร่วมกับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชนเพื่อพัฒนาเมือง
รองรับสังคมสูงวัย 

จากการดำเนินงานหนุนเสริมนักวิชาการในการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือพัฒนา
เมืองรองรับสังคมสูงวัย มีนักวิชาการจากคณะ/วิทยาลัยเข้าร่วมทำงานใน 4 โครงการ โดยเป็นนักวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จำนวน 9 คน จาก 4 คณะ/วิทยาลัย และนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 5 คน จาก 2 
คณะ ดังน้ี 
 

โครงการ นักวิชาการ สถาบัน 
การพัฒนาผังแม่บทเพื ่อการปรับปรุงพ ื ้นที่
สาธารณะอย ่างมีส่วนร ่วมของช ุมชนและ
หน่วยงานท้องถิ่น: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองวา
รินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

อาจารย์ ดร.วรงศ์ นัยวินิจ คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

อาจารย์พชร   วารินสิทธิกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี อาจารย์ปริญญา ทุมมาลา 

อาจารย์จุฬาลักษณ์ วารินสิทธิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำ
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี   

อาจารย์ ดร.กาญจนา คุ้มทรัพย์ คณะบริหารศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร  
หงษ์ภักดี 
อาจารย์ ดร.คำล่า  มุสิกา คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
การพัฒนาศูนย์เรียนรู ้เพื่อรองรับสังคมสงูวัย 
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จีราพร  ทิพย์พิลา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา   

ลิมปิทีปราการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณีย์   
บุญขาว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัจนภา  ธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิทธิชัย ใจขาน 

การพัฒนาช ุดก ิจกรรมการเร ียนร ู ้สำหรับ
นักเรียนที่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู ้ตลอด
ชีวิตเพื่อรองรับสังคมสูงวัย กรณีศึกษา อำเภอ
วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

อาจารย์พชร  วารินสิทธิกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี อาจารย์ ดร. อัจฉรา เชยเชิงวิทย์ 

อาจารย์ ดร. ขวัญสุปาณัฏฐ์  พันธ์เกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 
ทั้งน้ีนักวิชาการจำนวน 14 คน มีนักวิชาการที่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจำนวน 8 คน และนักวิชาการ

ที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นจำนวน 6 คน ทำให้ต้องสร้างการเรียนรู้เรื่องกระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นให้แก่
นักวิจัยทั้งหมด การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างการเรียนรู้เรื่องความเหลื่อมล้ำ เน่ืองจาก
โหนดถูกคัดเลือกให้เป็นโหนดนำร่องที่จะขับเคลื่อนประเด็นความเหลื่อมล้ำในงานวิจัยเพื่อท้องถิ ่นผ่านโครงการย่อยทั้ง  
4 โครงการ โดยใช้เครื ่องมือ Logical Framework และ Outcome Mapping ตลอดจนการบริหารโครงการ เพื่อให ้ทุก
โครงการสามารถบริหารจัดการโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยทั้งสี ่มิติสอดคล้องกับมติสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วยนโยบายรองรับ

สังคมสูงวัย 4 มิติ (สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2562) และสามารถแก้ปัญหาสังคม ทั้งมิติคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ทั้ง
การมีรายได้ไม่เพียงพอในการใช้จ่าย ปัญหาทางด้านสุขภาพกายและใจ  การใช้ชีวิตในสังคม ได้ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 
2561) โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา คือ ควรสนับสนุนการพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับรับสังคมสูงวัย โดยขยายพ้ืนที่ดำเนินงาน
ให้ครอบคลุมอำเภอวารินชำราบ และควรยกระดับให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้ โดยหน่วยงานราชการต่าง ๆ ใช้พ้ืนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผู้ให้ทุนสนับสนุน กลไกภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ช่วยดูแลจัดการตลอด
โครงการ  ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลวารินชำราบ นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข นายก อบต.บุ่ง
หวาย นายก อบต.โนนโหนน  นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ภาคีภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน
การทำงานร่วมกัน นักวิจัยทั้งนักวิชาการและนักวิจัยชุมชน ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอวารินชำราบที่มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 
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บทคัดย่อ 
โครงงานน้ีนำเสนอการเลี้ยงปลานิลด้วยระบบฟาร์มปลาอัจฉริยะโดยการนำเอาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งมา

ประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบ ซึ่งเป็นการเลี้ยงปลานิลด้วยเทคโนโลยีไบโอฟลอค คือการเลี้ยงปลาในระบบปิด มีวัตถุประสงค์
เพ่ือออกแบบระบบตรวจวัดค่าคุณภาพน้ าอัตโนมัติ ในการศึกษาน้ีได้เลือกใช้เซนเซอร์ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของปลา
ในน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ เซนเซอร์วัดออกซิเจน เซนเซอร์วัดความเป็นกรด-ด่าง และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ โดยใช้เซนเซอร์
ร่วมกับไมโครคอนโทลเลอร์โดยการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่สามารถส่งการแจ้ง เตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ได้ซึ่ง 
ระบบตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำอัตโนมัติ สามารถวัดปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำและค่าอุณหภูมิใน
น้ำ ตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำได้ตามเงื ่อนไขที่ กำหนด สามารถดูข้อมูลผ่านเว็บไชต์และแอปพลิเคชันไลน์ ช่วยให้เกษตรกร
สามารถป้องกันความผิดปกติของคุณภาพน้ าในบ่อและเป็นไปตามมาตรฐานการเลี้ยงปลาลดปัญหาน้ำเสียซึ่งส่งผลต่ออัตรา
การเจริญเติบโต และอัตราการสูญเสียของปลา ดังน้ัน ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ าแบบอัตโนมัติจึงเป็นที่ต้องการของระบบการ
เลี้ยงปลาแบบอัจฉริยะ 
 
คำสำคัญ : ไบโอฟลอค  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  ระบบเลี้ยงปลาแบบอัจฉริยะ  การตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

 

Smart Fish Farm System  
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Department of Electrical and Electronics Engineering The Faculty of Engineering Ubon Ratchathani University 
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Abstract 

This project presents Nile tilapia fish farming with a smart fish farm system using the Internet of Things 
technology (IOT) application. The Bio-floc technology is applied in the fish-raising system based on closed farming 
system. It is intended for automatic measurement of water quality. In this study, there are three sensors that are 
important for the life of fish in the water such as Dissolved Oxygen sensor, pH sensor and water temperature 
sensor.  These sensors are connecting to the microcontroller based on the IoTs platform.  The detected signals 
are monitored on the dashboard in the Google Firebase web service platform and the data notification is sent 
through the Line application platform. The system can monitor and analyze the amount of acid – base (PH), the 
value of oxygen content (DO) , and the temperature in the water and ambient air of the station.  This system is 
useful for the farmers for preventing the water quality faults in the farm following to the raising standardization . 
The wastewater problem will affect to the growth rate and the loss rate of the fish in the farming. Therefore, the 
automatic water quality measurement system is required for the smart fish farming system. 
 
Keywords : Biofloc, Internet of Things (IOT), Smart Fish Farm, Water quality, 
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ข้อมูลทั่วไป 
ปัจจุบันการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีความหนาแน่นสูง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนที่ให้มากขึ้น ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมักประสบ

ปัญหาของเสียในระบบการเลี้ยง ส่งผลให้สัตว์น้ำเกิดความเครียด อ่อนแอ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาการระบาดของโรคได้ง่าย และ
มักประสบปัญหาการแปรปรวนของแหล่งน้ำตามธรรมชาติเช่น เกิดอุทกภัย ระดับน้ำที่แปรปรวน การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิ ระดับออกซิเจนละลายน้ำไม่เพียงพอ น้ำที่ไหลผ่านนาข้าว สวนผัก ผลไม้ที่มีการใช้ปุ๋ยเคมี  การรั่วไหลของสารเคมี 
การติดเชื้อโรค การปล่อยน้ำเสีย สารกำจัดศัตรูพืช การไหลของตะกอนโคลนมากเกินไป ล้วนเป็นสาเหตุการป่วย ตายของสัตว์
น้ำ จึงมีแนวทางในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เป็นระบบปิดกำจัดความแปรปรวนของแหล่งน้ำตามธรรมชาติ (อนุสรา, 2563; 
อานุภาพ, 2556)   

การเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยเทคโนโลยีไบโอฟลอค (Biofloc technology) สามารถเปลี่ยนสารอินทรีย์เหลือทิ้งในระบบการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ เป็นอาหารธรรมชาติให้แก่สัตว์น้ำได้ ทำให้มีอัตราการรอดตายสูงกว่าสัตว์น้ำที่ได้รับอาหารปกติ แต่การ
ควบคุมคุณภาพน้ำยังต้องใช้วิธีสังเกตจากวัดค่าความหนาแน่นของไบโอฟลอคด้วยอุปกรณ์ที ่เร ียกว่า Imhoff cone เพ่ือ
ควบคุมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน  

งานวิจัยน้ี ได้นำเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำที่วัดปริมาณค่าความเป็นกรด-เบส และวัดค่า
ปริมาณออกซิเจนในของเหลว โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเซนเซอร์ ได้แก่ เซนเซอร์วัดค่ากรด -ด่าง (pH Sensor) 
เซนเซอร์วัดค่าออกซิเจนในสารละลาย (DO Sensor) และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำ (Water Temperature Sensor) ซึ่ง
สามารถวัดค่าและแจ้งเตือนให้ทราบผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพ่ือให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรู้ถึงคุณภาพน้ำ จะได้ปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ให้เหมาะสม ทำให้อัตราการรอดตายสูง ประหยัดต้นทุนด้านอาหาร มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำน้อยลง ช่วยลดภาระดูแลในการเลี้ยง
สัตว์น้ำของเกษตร จะทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ทั้งยังเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบระบบอินทรีย์ตามมาตรฐาน ประชาชน
ได้มีทางเลือกในการบริโภคปลานิลอินทรีย์ที่ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และสารปนเปื้อนต่าง ๆ 
 
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 1. เทคโนโลยีไบโอฟลอค (Biofloc technology)  
 การปล่อยของเสียของสัตว์น้ำจำพวกสารอินทรีย์ซึ่งมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ได้แก่ กรดอะมิโน โปรตีน ซึ่งจะ

(กลายเป็นแอมโมเนียม NH 4- N) สารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต (แหล่งคาร์บอน) ได้แก่ แป้ง น้ำตาล เซลลูโลส และพวกกาก
ใยลงไปในน้ำ ของเสียน้ีจะถูกเปลี่ยนไปเป็นตะกอนจุลินทรีย์ ถ้ามีการเติมสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตลงไปอีกมันจะไป
กระตุ้นให้ไบโอฟลอคดึงไนโตรเจน (แอมโมเนีย) มาใช้ในการสร้างเซลล์ใหม่มากขึ้นจำนวนจุลินทรีย์ก็จะเพ่ิมมากขึ้น ปริมาณ
แอมโมเนียในน้ำก็จะลดลง แต่ถ้าน้ำไม่หมุนเวียนหรือเคลื่อนไหวก็จะตกตะกอนสะสมที่พ้ืนก้นบ่อกลายเป็นของเสียเช่นเดิม ซึ่ง
เนื ้อเซลล์ใหม่ ก็คือ สารพวกโปรตีน เมื ่อสัตว์น้ำกินจุลินทรีย์ที ่รวมตัวเป็นฟลอคเข้าไป ก็เท่ากับว่าสัตว์น้ำได้กินอาหารที่มี
โปรตีนน่ันเอง ทำให้น้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำมีคุณภาพดี และปลาจะกินอาหารน้อยลงเพราะปลาจะกินตะกอนจุลินทรีย์มากกว่า
อาหาร ทำให้ประหยัดต้นทุนด้านอาหาร มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำน้อยลง การเกิดกระบวนการเทคโนโลยีไบโอฟลอค  (อนุสรา, 
2563) ตามรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 Biofloc technology; ที่มา https://www.ops.go.th/main/images/2561/ICTC/Untitled-1.png 
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รูปที ่2 Internet of Things; ที่มา https://www.ops.go.th/main/images/2561/ICTC/Untitled-1.png 

 
2. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) 
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) หมายถึง วัตถุ อุปกรณ์ พาหนะ สิ่งของเครื่องใช้ และสิ่งอำนวย

ความสะดวกในชีวิตอื่น ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีการฝังตัวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และการเชื่อมต่อกับ
เครือข่าย ซึ ่งวัตถุสิ่งของเหล่านี้ สามารถเก็บบันทึกและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ อีกทั้ง สามารถรับรู ้สภาพแวดล้อมและถูก
ควบคุมได้จากระยะไกล ผ่านโครงสร้างพ้ืนฐานการเชื่อมต่อเข้ากับสมาร์ทโฟน แต่อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสามารถประยุกต์ใช้
กับอุปกรณ์ทุกอย่างที่ถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกันได้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือที่จะสามารถสื่อสารกันได้ (กองระบบและ
บริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2560; Mohammad Salah Uddin Chowdury 
and Talha Bin Emran, 2563)   

3. Sensor 
3.1 DO Sensor เซนเซอร์วัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในของเหลว  DO Sensorประเภท Electrochemical 

Sensorsเป็นเซนเซอร์วัดออกซิเจนในน้ำแบบใช้หลักการเคมีไฟฟ้า  ภายในโพรบวัดที่มีขั ้วแคโทด ขั้วแอโนดสารละลาย
อิเล็คโทรไลต์ และ Membrane 

3.2 pH Sensor เซนเซอร์วัดสภาพความเป็นกรดหรือเป็นด่างของสารละลาย หรือเซนเซอร์วัดค่า pH  เป็น
เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้วัดไฮโดรเจนไอออนในสารละลายที่ใช้น้ำหรือที่เรียกว่าค่า pH  มีหลักการทำงานโดยวัดความ
เป็นกรด-ด่าง ของสารละลาย pH คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย สารละลายที่มี H + ไอออนมากกว่าจะ
ยังคงเป็นกรดในขณะที่สารละลายที่มี OH- มากกว่าจะยังคงเป็นด่าง ค่า pH ของสารละลายมีต้ังแต่ 1 ถึง  14  

3.3 Water Temperature Sensor เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิในน้ำ คือการตรวจวัดอุณหภูมิใช้ร ูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าจากสัญญาณอนาล็อกไปสู่ สัญญาณดิจิตอล โดยสัมพันธ์กับอุณหภูมิ  
 
การทดสอบและดำเนินการ 

1. การออกแบบระบบ       
การออกแบบระบบที่จัดสร้างเป็นการนำเอาเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เข้าประยุกต ์ ใช้โดยอุปกรณ์

ไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล ESP32 เพ่ือประมวลผลข้อมูลที่รับมาจากเซนเซอร์  ดังรูปที่ 3 โดยไมโครคอนโทรเลอร์จะทำ
หน้าที่ประมวลทำงานของเซนเซอร์ โดยรับข้อมูลจากเซนเซอร์โดยการอ่านค่าจากเซนเซอร์ต่าง ๆ ที่วัดค่าออกซิเจน ค่ากรด
ด่างและค่าอุณหภูมิในน้ำ สำหรับส่งขึ้นไปยังฐานข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มกูเกิ้ลไฟเบส (Google Firebase) โดยต้องเชื่อมกับ
อินเทอร์เน็ต เพ่ือไปแสดงผลบนเว็บไซต์ และแสดงผลไปยังแอปพลิเคชันไลน์ (Line)  ในที่น้ีกำหนดให้ระบบทำงานทุก ๆ 1 

ชั่วโมง เช่น เมื่อเวลา  08 :00:00, 09:00:00, 10:00:00 ตามลำดับ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด เซนเซอร์วัดระดับน้ำ (ลูกลอย) จะส่ง
สัญญาณให้ปั๊มน้ำทำการดูดน้ำไปใส่ถังพักน้ำและโซลินอยด์วาล์วจะปิด เพ่ือไม่ให้น้ำไหลออกจากถังพักน้ำ เมื่อปั๊มดูดน้ำได้
ระดับที่เหมาะสมในการตรวจวัด ระบบจะสั่งให้ปั๊มหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ระหว่างน้ันระบบจะเริ่มวัดค่าออกซิเจนในน้ำ ค่า

https://www.ops.go.th/main/images/2561/ICTC/Untitled-1.png
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กรด-เบสและค่าอุณหภูมิในน้ำภายในเวลา หนึ่งนาที เมื ่อวัดเสร็จจะส่งข้อมูลโดยใช้ ESP32 เพื ่อเป็นตัวประมวลผลและส่ง
ข้อมูลขึ้นไปยังกูเกิ้ลไฟเบส (Google Firebase) ไปแสดงผลหน้าเว็บไซต์แสดงผลแบบค่าเวลาจริง (Realtime)  และส่งข้อมูลที่
วัดได้แจ้งเตือนผู้ใช้ผ่านไลน์แจ้งเตือน (Line Notify) เมื่อส่งข้อมูลเสร็จโซลินอยด์วาล์วจะเปิดออก เพ่ือให้น้ำไหลออกจากถังพัก
น้ำ และจะเริ่มทำการวัดใหม่เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยทำงานเป็นวงรอบวนลูปการทำงานตามที่ต้ังโปรแกรมไว้ โดยมี
เง่ือนไขการทำงานตามรูปที่ 4  

     
 

 

รูปที่ 3 แผนภาพรวมของระบบ 
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รูปที่ 4 ภาพรวมเง่ือนไขการทำงานของระบบ 

 
2. การออกแบบการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์   
ในการออกแบบวงจรการควบคุมระบบการตรวจวัดน้ำอัตโนมัติ เริ่มระบบโซล่าเซลล ์ระบบประจุแบตเตอรี่ และ ระบบ

อินเวอร์เตอร์ จ่ายไฟขนาด 220 VAC  ให้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 5 A ในการตัดวงจรไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อเกิดความ
ผิดปกติในระบบไฟฟ้า โดยมีระบบเครื่องจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง (Switching Power Supply) ลดระดับแรงดันจาก 220 VAC เป็น 
12 VDC เพ่ือจ่ายให้ปั๊มน้ำและโซลินอยด์วาล์ว โดยมี รีเลย์ (Relay)  จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานเปิด-ปิดวงจรปั๊มน้ำและโซ
ลินอยด์วาล์ว ไฟเลี้ยง3.3 VDC จ่ายให้กับ บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ESP32 ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของสวิตซ์ลูกลอย 
และเซ็นเซอร์ รับแรงดันไฟเลี้ยง  5 VDC ข้อมูลในการประมวลผล จากไมโครคอนโทรลเลอร์ จะถูกส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
สัญญาณไวไฟและเก็บข้อมูล พร้อมแสดงผลบนแพลตฟอร์มของกูเกิ้ลไฟร์เบส และแจ้งเตือนในระบบโปรแกรมไลน์ ต่อไป 
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รูปที่ 5 แผนภาพวงจรการต่อวงจรของระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

ผลการทดลอง   
ผู้วิจัยได้ทำการทดลองที่ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่โดยทดลองจริงระบบเลี้ยง

ปลานิล ภายใต้โครงการวิจัย นวัตกรรมการเลี้ยงปลาด้วยระบบไบโอฟล็อคและการตรวจวัดคุณภาพน้ำด้วยระบบ IOT  ดังรูป
ที่ 6,7 และ 8   

  
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่6 สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รูปที่ 7 ตู้ควบคุมและตู้ถังพักน้ำ 
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รูปที ่8   บ่อปลานิล  

 
1. การทดสอบการทำงานของระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ และ การแสดงผลบนเว็บไซต์ 
ในการทำการทดสอบ จะทดสอบในบ่อปลานิล จำนวน 1 บ่อจากข้อมูลผลการวัดคุณภาพน้ำ ทุก ๆ 1 ชั ่วโมง เป็น

ระยะเวลา 3 วัน ต้ังแต่เวลา 08.00 น. วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จนถึงเวลา 08.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 จากกราฟ
ข้อมูลการวัดค่าคุณภาพน้ำ เมื่ออุณหภูมิในน้ำสูงขึ้นในช่วงเวลากลางวัน ค่าออกซิเจนในน้ำ และค่ากรด-ด่างมีค่าต่ำลง เมื่อ
อุณหภูมิในน้ำในช่วงเวลากลางคืนมีค่าต่ำกว่าในช่วงกลางวัน ค่าออกซิเจนในน้ำและ ค่ากรด-ด่าง มีค่าสูงขึ้นกว่าในช่วงกลางวัน 
ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่าออกซิเจนในน้ำและกรด-ด่างในน้ำ มีค่าแปรผกผันกับอุณหภูมิในน้ำ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ก่อน
ช่วงเวลา 6.00 AM มีข้อมูลบางช่วงที่ขาดหายไป ทางผู้จัดท าสันนิษฐานว่า น่าจะเกิดจากสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดการ
เชื่อมต่อ ทำให้ ESP32 ไม่ท างาน เมื่อวัดเสร็จจะส่งข้อมูลโดยใช้ ESP32 เพ่ือเป็นตัวประมวลผลและส่งข้อมูลขึ้นไปยัง Google 
Firebase ในรูปแบบ JSON ตัวอย่างดังรูปภาพต่อไปนี้ เป็นข้อมมูล Realtime ณ ช่วงเวลา 00.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม
2564 ข้อมูลจาก Google Firebase จะถูกประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรเลอร์และบันทึกไว้ใน server และถูกเลือก ไป
แสดงผลหน้าเว็บไซต์แสดงผลแบบ Realtime ตัวอย่างดังรูปที่ 10  

2. การส่งแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์  
เมื ่อวัดค่าออกซิเจนในน้ำ ค่ากรด-เบส และค่าอุณหภูมิในน้ำ เมื ่อวัดเสร็จจะส่งข้อมูลโดยใช้ ESP 32 เพื่อเป็นตัว

ประมวลผลและส่งข้อมูลขึ ้นไปย ัง  Google Firebase ในรูปแบบ Json และยังนำเอาข้อมูลจาก Google Firebase ไป
แสดงผลหน้าเว็บไซต์แสดงผลแบบ Realtime และส่งข้อมูลที่วัดได้แจ้งเตือนผู้ใช้ผ่าน Line Notify ตัวอย่างการแจ้งเตือนผู้ใช้
ผ่าน Line Notify วันที่18 พฤษภาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป ดังรูปที่ 11  

 
รูปที ่9 น้ำกราฟแสดงผลการวัดค่าคุณภาพ  
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       รูปที่ 10 กราฟแสดงผลการวัดบนเว็บไซต์ 

 
สรุปผลการทดลอง 

ระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จะวัดปริมาณค่าความเป็นกรด-ด่าง วัดค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำ และวัดค่า
อุณหภูมิในน้ำโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเซนเซอร์ ได้แก่ pH Sensor, DO Sensor และ Water Temp Sensor 
สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำได้ตามเงื ่อนไขที่กำหนด การตรวจวัดคุณภาพน้ำแต่ละครั้งจะส่งข้อมูลไปยัง  Google firebase 
เพื ่อเก็บข้อมูลและแสดงผลเป็นกราฟเส้นบนเว็บไซต์ สามารถดูค่าการเปลี่ยนแปรงของคุณภาพน้ำ และส่งผลการวัดไปยัง  
แอปพลิเคชันไลน์ ถ้าน้ำในบ่อเกิดการเน่าเสีย หรือคุณภาพน้ำไม่ได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด เกษตรกรก็สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำได้ทันถ่วงที เพ่ือลดปัญหาการเจริญเติบโตช้า และลดอัตราการสูญเสียของปลาได้  
 
กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ธนาทิพย์ แหลมคม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความรู้ คำแนะนำในการเลี้ยงปลาด้วย
เทคโนโลยีไบโอฟลอคและขอขอบคุณ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เอื้อเฟ้ือสถานที่ในการ
ทดลองครั้งน้ี 
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รูปที่ 11 การแจ้งเตือนผู้ใช้ผ่าน Line Notify 
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แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อรองรับสังคมสูงวัย อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 
พชร วารินสิทธิกุล1* ขวัญสุปาณัฏฐ์ พันธ์เกษม 1  และ อัจฉรา เชยเชิงวิทย์2 
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บทคัดย่อ 

จากปัญหาในปัจจุบันที่เกิดขึ ้นกับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี ที่ขาดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นเพ่ือใช้ในการวางแผนชีวิตให้สามารถดำรงชีพได้
อย่างมีคุณภาพในยุคสังคมสูงวัย เนื ่องจากการ เรียนการสอนในโรงเรียนได้ลดความสำคัญ หรือขาดความต่อเนื ่องของการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะเหล่าน้ีให้กับนักเรียน โครงการวิจัยน้ีจึงเห็นความสำคัญของการสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเด็ก
ในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาบริบทและวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนตัวอย่าง 2) ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รองรับสังคมสูงวัยของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย 3) พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับ
สังคมสูงวัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ระยะที่ 2 การศึกษาบริบทการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตัวอย่าง ระยะที่ 3 การออกแบบ
รูปแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู ้และพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียนแต่ละช่วงชั ้นวัย ระยะที่ 4 การพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้และสรุปแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  ผลการ
ดำเนินงานวิจัย พบว่า รูปแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่พัฒนาทักษะการเรียนรู ้ตลอดชีวิตของนักเรียน ระดับปฐมวัยจนถึง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย ควรอยู่บนฐานของ
บริบทและทุนชุมชน 5 ด้าน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนการเงิน ทุนกายภาพ และทุนธรรมชาติ โดยแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ มี 3 ระยะที่สำคัญที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการดังน้ี ระยะต้นน้ำ มีกระบวนการสำคัญคือ 1) การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน ระยะกลางน้ำ มีกระบวนการสำคัญคือ 1) การเติมเต็มองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สอนและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ 2) การศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนต้นแบบที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ 3) การ
กำหนดรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีต้นแบบ 2 รูปแบบได้แก่ รูปแบบที่ 1: บูรณาการสมรรถนะอย่างองค์รวม รูปแบบที่ 
2: การผสานการเรียนรู้แบบ Active learning กับการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก ระยะปลายน้ำ มีกระบวนการสำคัญคือ 1) 
การสะท้อนคิดจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 2) การสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) งานวิจัยน้ียังได้
นำเสนอแนวคิดที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย เรียกแนวคิดน้ีว่า “6P2C3” (six P to C cubed) คือ การสร้าง 6 กลไก เพ่ือนำไปสู่
การเกิด 3 คุณลักษณะของนักเรียน ที่จะทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในยุค
สังคมสูงวัยในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ  

นอกจากน้ี ผลผลิตและผลลัพธ์สำคัญที่ได้จากงานวิจัยน้ี คือ ได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย เกิดนวัตกรรมการศึกษา เกิดแหล่งเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมทั้งในโรงเรียนเอง และในชุมชนท้องถิ่น เกิดการ
เปลี่ยนกระบวนการทางความคิดของครูผู ้สอนในการจัดกระบวนการเรียนการสอน นักเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในเรื่องของผู้สูงวัยและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยได้ การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาบนบริบท
ของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ 1. การเปลี่ยนกระบวนการทาง
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ความคิดและศักยภาพของครู 2. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 3. บริบทและทุนชุมชน 4. การมีส่วนร่วมของชุมชนและ
การสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5. การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยการประยุกต์กับหลักสูตรของสถานศึกษา  

 
คำสำคัญ : ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  รองรับสังคมสูงวัย  ระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อุบลราชธานี 
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Abstract 

According to the current problems that arise with students at the basic education level in Warin 
Chamrap District Ubon Ratchathani Province due to lack of lifelong learning skills, This is a life skill that is 
necessary to use in planning life to be able to live with quality in the era of aging society. Because teaching 
in schools has been reduced in importance or lack of continuity in promoting the development of these 
skills for students.  This research project therefore recognizes the importance of building lifelong learning 
skills for children in basic education.  The results of the research revealed that the learning activity set 
model that improves students' lifelong learning skills from early childhood to basic education (primary to 
high school) to prepare for entering an aging society, It should be based on context and community capital 
in five areas: human capital, social capital, financial capital, physical capital and natural capital. Guidelines 
for learning management There are 3 important phases that stakeholders must do as follows :  Upstream 
stage, there are important processes. 1) Analyzing the current situation, in the midstream phase, there are 
important processes as follows: 1) Filling the body of knowledge and developing the potential of teachers 
and those involved in learning management.  2)  Observation and study from various learning resources 
including model schools with best practices; 3)  defining a model of learning management, which has two 
models:  Model1:  Integration of Competency in a holistic way.   Model 2:  Integration of learning.  Active 
learning and proactive competency-based learning, in the downstream phase, the key processes are 1) 
reflection from all stakeholders 2) building a learning ecosystem. This research also presents concepts that 
can be used as a guideline to develop students' lifelong learning skills .  From early childhood to basic 
education (primary to high school 3) to prepare for entering an aging society. Call this concept "6P2C3" (six 
P to C cubed) is to create 6 mechanisms to lead to the formation of 3 characteristics of students. to create 
lifelong learning skills and competencies necessary for quality living in the aging society in the future .  

In addition, the important outputs and outcomes obtained from this research are following: there is 
a set of learning activities to develop lifelong learning skills to support an aging society, innovation in 
education, concrete learning resources was created both in the school itself and in the local community, 
there was a change in the mindset of teachers in organizing the learning process.  Students are able to 
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understand and apply their knowledge of the elderly and prepare them for the aging society .  Moreover, 
improving the school curriculum based on the context of the local community. Finally, factors affecting the 
achievement of learning skills development include: 1) Changing the mindset and potential of teachers. 2) 
Vision of the school administrators 3)  Context and Community capital 4)  Community participation and 
cooperation with stakeholders 5)  Utilization of research results by applying them to the curriculum of 
school. 

Keywords :  Lifelong learning skills, Support the aging society, Basic education system, Ubon Ratchathani 
 
บทนำ 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ให้เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ
และให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที ่จำเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นผู้เร ียนเป็นสำคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)  มีมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการ
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ ล้วน
แล้วแต่เป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีพในอนาคต ที่สังคมไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ จากรายงาน
การปฏิรูประบบเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ของคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2559 
ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ (Ageing Society ) มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยประชากร 1 ใน 10 เป็นประชากรที่มีอายุ
ตั ้งแต่ 60 ปีขึ ้นไป และคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 
2564 จะมีประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นถึง 1 ใน 5 
 จากการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในพ้ืนที่เขตอำเภอวารินชำ
ราบหลายแห่งทั้งที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า โรงเรียน
หลายแห่งไม่สามารถจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนได้ตรงตามหลักคิดสำคัญและมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 โรงเรียนในระบบที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานบางแห่ง ลดความสำคัญของการ
พัฒนาทักษะที่จำเป็นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งทักษะอาชีพ และทักษะทางสังคมลง เน่ืองจากนโยบายการวัดคุณภาพ
ของสถานศึกษาจากส่วนกลางที่มุ่งเน้นแต่การให้ความสำคัญกับลำดับคะแนนความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านวิชาการของผู้เรียน อีก
ทั้งความคาดหวังตามค่านิยมของผู้ปกครองที่มุ่งหวังให้บุตรหลานมีคะแนนการสอบวัดผลที่ดีเด่น เพ่ือการสอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง 
ทำให้การจัดการเรียนรู้ไม่ตอบโจทย์ต่อการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีพในโลกอนาคตโดยเฉพาะยุคสังคมสูงวัย เน้นการ
วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนด้วยผลการทดสอบกลางระดับชาติ ทำให้ครูผู้สอนต้องใช้เวลาในชั่วโมง ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ สอนเสริม
เน้ือหาเฉพาะด้านวิชาการอย่างเข้มข้นให้นักเรียน ซึ่งผิดวัตถุประสงค์หลัก ทำให้เสียโอกาสในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมทักษะด้านอื่น 
ๆ ให้กับนักเรียน อีกทั้งยังทำให้ครูมีภาระงานเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีครูผู้สอนยังประสบปัญหาในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นเน่ืองจากยังขาดการเติมเต็มศักยภาพ การเพ่ิมพูนความรู้ของครูผู้สอน ในด้านการออกแบบกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้ที ่สร้างเสริมสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู ้ตลอดชีวิตให้เกิดกับผู้เร ียน เช่น เทคนิคการเรียนรู ้แบบ Active 
learning, STEM หรือ การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย 

 

298 

การสร้างรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในกรณีของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยังมี
ปัญหาด้านเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สังคมยังขาดการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ประชาชน ชุมชนและเอกชนในมิติต่าง ๆ ขาดการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากปัญหาความไม่เชื่อมโยงของระบบ
การศึกษา ดังน้ันรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ด้าน (จักรวุฒิ และคณะ, 2558) ได้แก่ 1) 
ผู้จัดการศึกษาและสถานศึกษาจะต้องสร้างวิสัยทัศน์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) การจัดบรรยากาศและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ด้วย
ตนเอง 3) การสร้างความเชื ่อมโยงของแหล่งการเรียนรู ้ สำรวจ และพัฒนาแหล่งเรียนรู ้อย่างต่อเนื ่อง 4) ประสานความร่วมมือ 
ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 5) 
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นให้มี ความหลากหลาย ยืดหยุ่น 6) ส่งเสริมการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 7) พัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  มุ่งประกันคุณภาพ 8) มีมาตรการในการระดมทรัพยากร
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 จากปัญหาและความต้องการเหล่านี้จึงนำมาซึ่ งโจทย์การวิจัยว่า แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ตลอดชีว ิตของ
นักเรียนในระดับช่วงวัยต่าง ๆ ในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้สามารถดำรงชีพในชุมชน ใน
อนาคตที่จะเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพ ต้องมีรูปแบบเป็นอย่างไร  
 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR: Participatory Action Research) โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนใน
การดำเนินงานวิจัยดังต่อไปน้ี 

1. การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในงานวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ บุคลากร และนักเรียนทั้งหมดจากโรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) และโรงเรียน

เทศบาลวารินว ิชาชาติ การเลือกกลุ่มตัวอย ่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกจากนักเร ียนและ ครูที ่สอนในระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  

2. วิธีการเก็บข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้  
2.1 รวบรวมจากแหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลบริบท และสภาพการณ์ปัจจุบัน 

โดย ออ ก แ บ บ เ คร ื ่ อ งม ื อ ใ น ก าร เ ก ็ บ ข ้ อ ม ู ลท ุ น ช ุ ม ช น  5 ด ้ าน  ข ้ อม ู ล ท ุ ต ิ ย ภ ู ม ิ  จ ากแ ห ล ่ ง ข ้ อ มู ล 
มือสอง เพ่ือใช้ออกแบบกรอบแนวทางในการพัฒนา 

2.2 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เพื ่อศึกษาและประเมินผลการทดลองปฏิบัติการ 
การพัฒนาทักษะของผู้เรียน โดยใช้แบบบันทึกและประเมินผล 

2.3 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื ่อเก็บข้อมูลจากครูผู ้สอน และนักเรียนในแต่ละช่วงชั ้นวัย โดยการใช้
คำถามแบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Question) 

2.4 การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เพ่ือเก็บข้อมูลจากครูผู้สอน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการใช้คำถาม
แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Question) และแบบสอบถาม (Questionnaire)  

2.5 การทดลองปฏิบัติการชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบ 
3. การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูล 
งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุปจาการสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ที ่เกิดขึ ้นจากการทดลองปฏิบัติการ

พัฒนาทักษะของผู้เรียน ด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใช้วิธีการการ
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation)  

4. ข้ันตอนการดำเนินวิจัย 
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งานวิจัยน้ีใช้เวลาในการดำเนินงานวิจัย 15 เดือน โดยเริ่มดำเนินงานวิจัยในปีการศึกษา 2563 และเสร็จสิ้นในเดือนที่หน่ึง
ของปีการศึกษา 2564 (เดือนพฤษภาคม) แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ระยะที่ 2 
การศึกษาบริบทการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตัวอย่าง ระยะที่ 3 การออกแบบรูปแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะการเรียนรู ้ตลอดชีวิตให้แก่นักเรียนแต่ละช่วงชั ้นวัย ระยะที่ 4 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้และสรุปแนวทางในการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
 
ผลการวิจัย 

1. สรุปข้อมูลบริบทและวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1.1 โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล)  
โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประชานุกูล) อยู่ภายใต้กำกับของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มทีี่ต้ังอยู่ในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบท ทำให้มีสภาพแวดล้อม วิถี
การดำรงชีวิตตามทุนชุมชน 5 ด้าน เน้นไปทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีทุนทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย คนในชุมชน
ส่วนใหญ่มีรายได้จากอาชีพด้านการเกษตร ค้าขายในตลาดชุมชน และรับจ้างทั่วไป มีวิสาหกิจชุมชนที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นหลาย
กลุ่ม มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกเห็ดปลอดสารพิษ กลุ่มงาน
หัตถกรรมสานหมวกใบตาล เป็นต้น ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนและปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั้งตัวผู้เรียนและผู้สอน ใช้กลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา พบว่า โรงเรียนมีปัญหาในเรื่องของการขาดการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ ความต่อเนื ่องในเชิงนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรการเรียนการสอนที่ใช้อยู ่ในปัจจุบันลด
ความสำคัญของการพัฒนาทักษะที่จำเป็นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะทางสังคม โดยเน้นการวัดคุณภาพผู้ เรียนที่
ความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านวิชาการ วัดผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนด้วยผลการทดสอบกลางระดับชาติ ทำให้ครูผู้สอนต้องใช้
เวลาในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ สอนเสริมด้านสาระวิชาการให้นักเรียน เสียโอกาสในการเพ่ิมทักษะด้านอื่น ๆ ให้กับนักเรียน 
รวมถึงการขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ทำให้เกิดปัญหาในการดูแลนักเรียนรวมถึงความต่อเน่ืองการพัฒนา
ทักษะการใช้ชีวิตเมื่ออยู่ที่บ้าน เน่ืองจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นเกษตรกรและส่วนหน่ึงค้าขายในตลาดชุมชน 
ทำให้นักเรียนอาศัยอยู่กับผู้สูงอายุการฝากความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูในทุก ๆ ด้านจึงคาดหวังไว้กับครูที่โรงเรียน 

1.2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำ

ราบ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 เน่ืองจากโรงเรียนมีสถานที่
ต้ังอยู่ในย่านเศรษฐกิจของอำเภอวารินชำราบ คือ ตลาดสดเทศบาล ร้านค้าส่ง สถานีขนส่งระหว่างอำเภอ จึงส่งผลให้ทุนชุมชน 5 
ด้านโดยรอบของโรงเรียนมีความหลากหลายทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ จากการจัดสนทนากลุ่มเพ่ือเก็บข้อมูล
สภาพการณ์ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนและปัญหาที่เกิดขึ้นกับทั้งตัวผู้เรียนและผู้สอน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนในระดับ
มะยมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่า โรงเรียนมีปัญหาในเรื ่องของความหลากหลายจากพื้นฐานครอบครัวของผู้เร ียน ส่วนใหญ่เป็นเด็ก
นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพ้ืนที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทกว่าร้อยละ 70 ทำให้ความพร้อมของครอบครัวที่ไม่เท่าเทียมกัน นักเรียนมี
ทักษะการเรียนรู้ ในระดับที่แตกต่างกันตามระดับพ้ืนฐานของครอบครัว ส่งผลทำให้เกิดปัญหาในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนของ
ทางโรงเรียนที่ยังไม่ตอบสนองความหลากหลายน้ีได้ นอกจากน้ีทางโรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรภายใต้แนวคิด 
การเรียนที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติ (Active Learning) แต่ปัญหาของครูผู้สอน คือ ยงัขาดการเติมเต็มศักยภาพและความเข้าใจใน
การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  

จากข้อมูลบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันของทั้งสองโรงเรียน สามารถวิเคราะห์ภาพรวมของการบริหารจัดการการ
เรียนรู้ตามบริบทของทั้ง 2 โรงเรียน แสดงได้ดังภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 ผลสรุปการวิเคราะห์บริบทชุมชนและสถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน  

 
2. การออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับสังคมสูงวัยของนักเรียนใน

แต่ละช่วงวัย 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนแต่ละระดับ

ช่วงชั ้นวัยของทั้งสองโรงเรียน โดยสามารถสรุปกระบวนการและขั้นตอนหลักที่สำคัญ เฉพาะในส่วนของการออกแบบชุด
กิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ได้ดังต่อไปน้ี 

2.1 กระบวนการออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1. ระบุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ ความรู้ เจตคติหรือคุณลักษณะที่สำคัญ ที่นำไปสู่สมรรถนะของผู้เรียนที่

จำเป็นต่อการดำรงชีพในยุคสังคมสูงวัยในอนาคต โดยมีการบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม และ
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด  

2. ระบุวิธีพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ ตามที่ระบุในเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ดังที่กล่าวมาแล้ว โดยสามารถใช้วิธีการ
ที่หลากหลายผสมผสานกันได้ วิธีการที่โครงการวิจัยน้ีใช้เป็นแนวคิดในการกำหนดวิธีพัฒนาผู้เรียน มีตัวอย่างเช่น Problem-
based learning, Activity-based learning, Active learning, การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ลงมือปฏิบัติจริงในแหล่งเรียนรู้
ในชุมชน การเรียนแบบระดมสมองและร่วมมือกันเรียนรู้ 

3. ระบุแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน องค์ความรู้ที่มีในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ที่จะเป็นครู
นอกห้องเรียนหรือปราชญ์ชาวบ้าน และตามด้วยการระบุเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลแต่ละทักษะ รวมถึงวิธีการใน
การวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ที่ทำให้มีการใช้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือนำผลมาพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นในปีการศึกษาหน้าได้ 

4. วิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะแต่ละด้าน 
โดยใช้เครื่องมือ stakeholder analysis ช่วยในการวิเคราะห์ 

5. วิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของทั้งครูผู้สอน และผู้เรียนในแต่ละช่วงชั้นวัย โดยใช้เครื่องมือในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ SWOT analysis ร่วมกับการใช้ข้อมูลบริบทและทุนชุมชน สถานการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนประกอบการวิเคราะห์ด้วย จากน้ันทำการกำหนดแผนในการพัฒนาเติมเต็มศักยภาพของครูผู้สอน ก่อนเริ่มทำการ
ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

6. ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัด
การศึกษาเป็นวิทยากรร่วมด้วย 
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7. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายปีที่มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่างๆ กับแต่ละทักษะในชุดกิจกรรมแต่
ละช่วงชั้นวัยของนักเรียน โดยให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาด้วย 

2.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการพัฒนาทักษะของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย 
หลังจากที่คณะผู้วิจัยได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอน

การออกแบบดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถสรุปชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับ
สังคมสูงวัยของนักเรียนแต่ละช่วงชั้นวัยได้ ดังต่อไปน้ี 

โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) ชุดกิจกรรม “หนองคูสุขใจ กินอยู่ปลอดภัย สู่สังคมสูงวัยอย่าง
ยั่งยืน” ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของ ถูกออกแบบออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1–3) และ
ระดับประถมศึกษา (ประถม 1-6) ซึ่งจะใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิม
เวลารู้ และบางส่วนในชั่วโมงชุมนุม  

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “วารินเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก และสุขใจ” เป็นชุด
กิจกรรมการเรียนรู ้ที ่คณะผู้วิจัยได้ร่วมออกแบบ เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู ้ตลอดชีวิตของนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1–3 ในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และในชั่วโมงชุมนุม  

 
ภาพที่ 2 แสดงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองคู 

 

 
 

ภาพที ่3 แสดงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ 
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นอกจากน้ียังเกิดนวัตกรรมจากการเรียนรู้ ในระดับท้องถิ่นที่มาจากการคิดอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันของครู นักเรียน 

ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าภูฐานปลอดสารพิษให้เป็นข้าวเกรียบ การพัฒนาโรงเพาะเห็ด
ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายสะดวก ระบบการสำรวจและดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเบื้องต้นโดยนักบริบาลน้อย ที่สร้างให้เกิดผลผลิตได้
จริงและยังเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ได้อีกด้วย และสุดท้ายเกิดการสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียนกับภาคีเครือข่ายภายนอก เช่น 
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ร ่วมคิด ร่วมดำเนินการ ร่วมสนับสนุนทั้งความรู้และทางกายภาพ และร่วม
ประเมินผล 

3. แนวทางการจัดการเรียนรู้ เรื่องทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
การจัดการเรียนรู้ที่ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีและดำรงชีวิตใน
ยุคสังคมสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพ จำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมทั้งการออกแบบกระบวนการและแผนการจัดการเรียนรู ้ ร ่วม
ดำเนินการ ร่วมประเมินผลและติดตาม รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในและนอก
โรงเรียน ดังน้ันแนวทางในการจัดการเรียนรู้จากงานวิจัยน้ีมีกระบวนการที่สำคัญดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1 ระยะต้นน้ำ 
ทำการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันโดยมีขั้นตอนดังน้ี 1.1) รวบรวมข้อมูลบริบทชุมชนและทุนชุมชน 5 ด้าน ได้แก่ 

ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนการเงิน ทุนกายภาพ และทุนธรรมชาติ เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ รวมทั้งปัญหาและความต้องการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ ของชุมชนท้องถิ่น 1.2) วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้นวัย ในด้าน ปัญหาในการเรียน ปัญหา
ในการดำรงชีวิตประจำวัน การพัฒนาตนเอง การวางแผนชีวิต การรับรู ้และเข้าใจตนเอง  และด้านอื่น ๆ ตามบริบทและ
สถานการณ์ 1.3) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของครูผู้สอน และความต้องการในการ
พัฒนาศักยภาพ 1.4) การวิเคราะห์ระดับการมีบทบาทหรืออิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder’s limits of influence) 
ซึ่งสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังภาพที่ 4 

3.2 ระยะกลางน้ำ 
1) การเติมเต็มองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ยกตัวอย่าง เช่น ความรู้

ด้านทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความรู้ด้านสังคมสูงวัย เทคนิคการจัดการเรียนการสอน เช่น Active learning, STEM, การจัดการ
เรียนการสอนฐานสมรรถนะเชิงรุก การออกแบบการบริหารโครงการทักษะด้านอื่นที่สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงวัย เช่น การวางแผนการเงิน การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล การดูแลสุขภาพจิต การจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม ความรู้ความเข้าใจพัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัย การดูแลผู้สูงวัยเบื้องต้น เป็นต้น 

2) การศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู ้ต่าง ๆ  รวมถึงโรงเรียนต้นแบบที่มีแนวปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ในการ
จัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียน 

3) การกำหนดรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ เพ่ือใช้ในการออกแบบชุดกิจกรรม โดยอ้างอิงจากต้นแบบที่เหมาะสม
กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยให้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่แนะนำสำหรับออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 2 รูปแบบหลักโดยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เชิงรุก (สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563) ดังน้ี 

 รูปแบบที่ 1: บูรณาการสมรรถนะอย่างองค์รวม 
เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทักษะ (skill) ที่ต้องการพัฒนาให้กับผู้เรียนเป็นตัวต้ัง แล้วจึงออกแบบ

กิจกรรมที่มีการบูรณาการความรู้ หรือสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สร้างเจตคติหรือคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่
การเกิดสมรรถนะที่ต้องการ โดยจะเห็นได้ชัดจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองคู 
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 รูปแบบที่2: การผสานการเรียนรู้แบบ Active learning กับการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุก 
เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที ่เน้นให้ผู ้เร ียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู ้อย่างตื ่นตัว ทั ้งทางร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ และทางสังคม เน้นให้ผู้เรียนจะต้องมีความต่ืนตัวที่จะเรียนรู้ จัดการสืบค้นข้อมูล และสร้างความ
เข้าใจความรู้น้ัน ๆ ให้แก่ตนเอง ทำให้สิ่งที่เรียนรู้น้ันมีความหมายต่อผู้ เรียนเอง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ
ดำรงชีวิตได้ โดยสามารถออกแบบกิจกรรมที่เน้นการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว (Active learning) ทางด้านต่าง ๆ ที่
กล่าวในข้างต้นให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการ มีขั้นตอนกระบวนการออกแบบที่คล้ายคลึงกันกับรูปแบบที่ 1 โดยจะเห็นได้
ชัดจาก ชุดกิจกรรมของโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และบางหน่วยการเรียนรู้ย่อยของโรงเรียนบ้านหนองคู เช่น การแปรรูปเห็ด
ภูฐานและการออกร้านจำหน่ายสินค้าที่ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ และกิจกรรมนักบริบาลน้อย 

3.3 ระยะปลายน้ำ 
1) เน้นการสะท้อนคิดจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยการระดมสมอง เพ่ือถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

โดยนำผลข้อมูลย้อนกลับที่ได้จากกระบวนการน้ี นำไปปรับปรุงพัฒนาแผนการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป  
2) ผู ้บริหารโรงเรียนนำผลจากการดำเนินงานไปวางแผนการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู ้ที ่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง จากงานวินัยในครั้งน้ีค้นพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการจัดเตรียมและสร้างให้เกิดระบบ
นิเวศแห่งการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเตรียมความพร้อม
นักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย กลุ่มหรือหน่วยในการขับเคลื่อน ได้แก่ โรงเรียนและครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและชุมชน ภาคีเครือข่าย (ภาครัฐและเอกชน) กระบวนการปรับเปลี่ยนทางความคิดคือการปรับ mindset 
ของกลุ่มคนเหล่าน้ี การใช้ประโยชน์จากทุนชุมชน ที่เป็นแหล่งปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ ้นจาก
กระบวนการเรียนรู้ ทั ้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความร่วมมือที่เกิดขึ ้นของกลุ่มหรือหน่วยในการขับเคลื่อน ทั้งที ่ไม่หวัง
ผลประโยชน์และหวังผลประโยชน์  เมื่อเกิดระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ จึงจะสามารถสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือรองรับ
การเข้าสู่สังคมสูงวัย ไม่เฉพาะนักเรียนแต่จะเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกันของกลุ่มคนที่อยู่ในระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้น้ัน ครบทั้ง 4 
มิติ ได้แก ่มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสุขภาพ ดังภาพที่ 5  

 
ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีบทบาทหรืออิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 (ที่มา: ดัดแปลงจาก The limits of influence, Outcome mapping Complexity & Aid (Simon Hearn, 2011) 

 
ภาพที่ 5 ระบนิเวศแห่งการเรียนรู้เพ่ือสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตรองรับสังคมสูงวัย  

(ที่มา: พชร วารินสิทธิกุล และคณะ, 2564) 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและครูผู้สอน รวมถึงคนในชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากการทดลองพัฒนาทักษะ

ของนักเรียน จากการสะท้อนคิดของคณะผู้วิจัยร่วมกัน พบว่า เกิดการเปลี่ยนแปลงกับครูผู้สอนดังน้ี เกิดการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ ที่ครูยังไม่เคยจัดการเรียนการสอนมาก่อน เช่น การผลิตแหล่งอาหารปลอดภัย การแปรรูปผลผลิตจากวัตถุดิบที่
ปลอดภัย การนวดแผนไทยเพื่อดูแลผู้สูงอายุ การนำนักเรียนไปฝึกปฏิบัติเป็นผู ้ประกอบการรุ่นเยาว์ที ่ตลาด เกิดภาพการ
เชื ่อมโยงการดำเนินงานวิจัยที่ทำให้เข้าใจภาพการทำงานแบบองค์รวม ในทุกมิติของการพัฒนาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย เกิด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ปกครองที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทำแปลงผักหรือการทำอาหารเพ่ือสุขภาพให้แก่บุตรหลาน และนักเรียนสามารถนำมาถ่ายทอดต่อให้กับครู
และเพ่ือนได้ ครูสามารถปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบให้สามารถบูรณาการร่ วมกันกับ
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ  บทบาทหน้าที่ของครูเปลี่ยนไป เป็นผู้ให้คำปรึกษา ชี ้แนะให้เห็นถึงแนวทางที่เหมาะสม กิจกรรมที่
ออกแบบมาสามารถสะท้อนให้เห็นถึง ความสนใจ และความสุขของนักเรียนที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมที่มีรูปแบบหลากหลาย
ผ่านการเรียนรู ้ร่วมกัน ทั้งจากแหล่งเรียนรู ้ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน นักเรียนมีความมุ่งมั่นและสนใจที่จะ
พัฒนาทักษะที่ได้เรียนรู้ให้ตัวเองมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น นักเรียนได้รับการต่อยอดทักษะที่มีในตัวจากพ้ืนฐานของครอบครัว เช่น 
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ หรือทักษะทางการเกษตร ทักษะฝีมือช่าง ในบางกิจกรรมมีกระบวนการทำงานเป็นทีม ทำให้
นักเรียนเกิดทักษะในการทำงานเป็นทีม รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง สังเกตได้จากพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ที่
จะเห็นภาพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมองร่วมกันเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา นักเรียนเกิดทักษะการสื่อสาร กล้าแสดงออก
ในพ้ืนที่สาธารณะภายนอก เช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้าที่ตลาดน้ำโจ้กสุขใจ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดทักษะการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า นักเรียนได้เรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชาวบ้านโดยตรง นักเรียนเกิดความรู้ 
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เช่น ความรู้เกี่ยวกับการเลือกบริโภค
อาหารที่มีประโยชน์ เพ่ือดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว การรู้จักสำรวจสภานการณ์ของผู้สูงอายุในชุมชน เพ่ือเรียนรู้และทำความ
เข้าใจ แล้วนำมาออกแบบแนวทางการดูผู้สูงอายุเบื้องต้นในกิจกรรมนักบริบาลน้อย นอกจากน้ียังนำไปใช้กับการประกอบ
อาชีพเสริมนอกเวลาเรียนได้จริง เช่น นักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีและการแสดงศิลปะท้องถิ่น สามารถสร้างรายได้ได้
จริงจากกิจกรรมการเรียนรู้ 
แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะต้องเกิดจากการระดมสมอง และปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเพ่ิมเติมของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้น คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง กับกิจกรรมย่อยต่าง ๆ โดยใช้วิธีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้กับแนวคิด องค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บริบท
และทุนชุมชน ซึ่งต้องมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายปีเพ่ือให้เกิดการกลั่นกรองกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความเหมาะสม ก่อนนำไปทดลองใช้พัฒนาทักษะจริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  

ปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับการรองรับสังคมสูงวัยของ
นักเรียนในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นวัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 1. การเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิดและศักยภาพของครู 2. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา 3. บริบทและทุนเดิมของโรงเรียนและชุมชน 4. การมีส่วน
ร่วมของชุมชนและการสร้างความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5. การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยการประยุกต์กับหลักสูตร
ของสถานศึกษา ส่วนข้อจำกัดที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาทักษะของผู้เรียนน้ัน ได้แก่ 1. การบริหารจัดการด้านเวลา 2. 
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดที่ส่งผลต่อภาระงานของครูผู้สอน 3.สถานการณ์ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้และส่งผล
กระทบต่อมหภาค 4.การสื่อสารภายในทีมและระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 5.การบริหารจัดการด้านงบประมาณ    

แนวทางการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียนเข้าสู่สังคมสูงวัยจะเห็นได้ว่าการสร้าง
เสริมนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นวัยให้เกิดทั้งความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ ที่จะนำไปสู่การเกิดสมรรถนะที่สำคัญสำหรับ
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การเป็นพลเมืองที่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีพในสังคมที่เป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ ครู รวมถึง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะต้องสร้างกลไกเหล่าน้ีให้เกิดขึ้น เพ่ือนำไปสู่การเกิดคุณลักษณะสำคัญ ที่ทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่
สามารถดำรงชีพในสังคมที่เป็นสังคมสูงวัยได้ โดยงานวิจัยน้ีนำเสนอแนวคิด 6 กลไก 3 องค์ประกอบ “6P2C3” (six P to C 
cubed) มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 1. Problem-based learning: เรียนรู ้จากการเข้าใจปัญหา เป็นบ่อเกิดแห่งป ัญญา 
2. Process design: กระบวนการที่ชัดเจน ทำให้มองเห็นเส้นทางแห่งความสำเร็จ 3. Practice makes perfect: ฝึกฝนจน
เช ี ่ยวชาญเถ ิด จะเกิดผล 4. Paticipation for all: สร ้างร ูปแบบการเร ียนร ู ้ด ้วยความร่วมมือไม ่พอ ขอใจร ่วมด้วย  
5. Productivity creates Value: สร้างสรรค์ให้เกิดสิ ่งที ่ม ีคุณค่า นำพาความภาคภูม ิใจ 6. Performance evaluation: 
ประเมินศักยภาพ เพ่ือสร้างดาวที่เปล่งประกาย จากกลไกทั้ง 6 องค์ประกอบ จะนำไปสู่สมรรถนะที่เป็นคุณลักษณะที่สำคัญ
ของการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 3 ประการ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนเข้าสู ่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ดังต่อไปน้ี  
1. Consuming: รู ้จักตัวเอง ตั ้งเป้าหมาย มีความมุ่งมั ่นอันแรงกล้า มุ ่งสู ่เป้าหมายนั้นอย่างผู ้มีปั ญญาและชาญฉลาด  
2. Contribution: มีส่วนช่วย และทำให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม 3. Creativity: ความคิด
สร้างสรรค์ ปลุกเร้าความใฝ่รู้ สร้างสิ่งใหม่ ๆ จากประสบการณ์ที่ได้ฝึกปฏิบัติ 
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บทคัดย่อ 

 ปลาข้างลาย (Crossocheilus atrilimes) เป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปในบริเวณแม่น้ำมูนตอนล่างของประเทศ
ไทย ทำการเก็บตัวอย่างปลาทุกเดือนเพ่ือติดตามและศึกษาความสมบูรณ์เพศและการเพาะพันธุ์ โดยปลาเพศเมียที่เก็บรวบรวมได้มี
น้ำหนักตัวเฉลี่ย 4.6±2.9 กรัม ส่วนเพศผู้มีน้ำหนักตัวเฉลี่ย 3.6±2.1 กรัม ผลการศึกษาค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศของปลาข้างลาย
เพศเมีย พบว่า มีค่าสูงสุดในเดือนกรกฎาคม เท่ากับ 2.8±1.7 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ปลาข้างลายเพศผู้พบว่ามีค่าดัชนีความสมบูรณ์
เพศในเดือนเมษายน มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม เท่ากับ 1.1±0.6, 1.1±0.4 และ 1.2±0.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ (P<0.01) ผล
การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการวางไข่โดยใช้โกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งฮอร์โมน (GnRHa) ที่ระดับความเข้มข้น 30 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัม ร่วมกับดอมเพอริโดน (DOM) ที่ ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัม พบว่า ปลาข้างลายมีการวางไข่ เฉลี่ ย 
1,714.7±136.2 ฟอง ส่วนปลาข้างลายที่ไม่มีการใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ พบว่า ไม่มีการวางไข่ เลย (0 ฟอง) เมื่อเปรียบเทียบอัตรา
การการปฏิสนธิ พบว่า โกนาโดโทรปินรีลิสซิ่งฮอร์โมน (GnRHa) ที่ระดับความเข้มข้น 20 และ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ส่งผลต่อ
อัตราการปฏิสนธิ เท่ากับ 42.0±9.2 และ 55.1±8.9 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าและแตกต่างจากอัตราการปฏิสนธิของกลุ่ม
ความคุม (0 เปอร์เซ็นต์) อย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (P<0.01) ผลการศึกษาการพัฒนาของคัพภะของปลาข้างลายซึ่งได้รายงานไว้เป็นครั้ง
แรก ประกอบด้วย ระยะ zygote, cleavage, blastula, gastrulation และระยะ bud and segmentation และไข่จะมีการฟัก
เป็นตัวโดยใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที หลังการปฏิสนธิ และปลาที่อายุ 250 วัน จะมีน้ำหนักและความยาวตัวเฉลี่ย เท่ากับ 
1.6±0.6 กรัม และ 5.6±0.6 เซนติเมตร และมีอัตรารอด เท่ากับ 74.4 เปอร์เซ็นต์ สรุปได้ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถทำการ
เพาะพันธุ์และเพาะเลี้ยงปลาข้างลายในระบบโรงเพาะฟักได้  
 
คำสำคัญ : ปลาข้างลาย  Crossocheilus atrilimes  ดัชนีความสมบูรณ์เพศ  การพัฒนาของคัพภะ 
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Abstract 
Mekong algae eater (Crossocheilus atrilimes) is a small freshwater fish indigenously found in the lower 

part of Mun river, Thailand. The fish (average body weight of females and males = 4.6±2.9 and 3.6±2.1 g) was 
monthly collected for monitoring its sexual maturity and breeding studies. The peak of gonadosomatic index 
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(GSI) of females appeared in July (2.8±1.7%), while that of males was found in April (1.1±0.6%), June (1.1±0.4%) 
and July (1.2±0.2%) (P<0.01). The combination of gonadotropin-releasing hormone analogue (GnRHa) (30 µg/kg) 
and domperidone (DOM) (10 mg/kg) induced spawning efficiency (1,714.7±136.2 eggs) compared with the 
control (0 egg). Higher fertilization rates were found in fish treated with GnRHa at level of 20 (42.0±9.2) and 30 
µg/kg (55.1±8.9%) compared with that in the control (0%) (P<0.01). The embryonic development of C. atrilimes 
(zygote, cleavage, blastula, gastrulation, bud and segmentation stages) was studied and reported for the first 
time in this species The fry hatch out at 8 h 30 min after fertilization. The average body weight and total length 
of 250-day-old fish were 1.6±0.6 g. and 5.6±0.6 cm with the survival rate of 74.4%. Therefore, it is possible that 
this species can be bred and cultured in hatchery.   
 
Keyword : Mekong algae eater, Crossocheilus atrilimes, GSI, embryonic development 
 
Introduction 

Mekong algae eater ( Crossocheilus atrilimes) , a member of the family Cyprinidae, is distributed in 
Mekong basin of Lao, Cambodia, Thailand and Chao Phraya River in Thailand (Kottelat, 2001; Udduang, 2009) . 
The habitats were covered with the submerged aquatic plants; hydrilla ( Hydrilla verticillata)  and tapeglass 
(Vallisneria spiralis)  (Lamkom et al., 2012). It was taxonomically allocated in the same genus with C. siamensis 
(Siamese algae eater) , an economic ornamental fish that was ranked the top twenty export species of Thailand 
during 2000-2008 (National Quality Infrastructure, 2008).  

There was a little information on spawning season and possibility of artificial propagation in captivity. 
Several studies reported gonadosomatic index of wild fish species such as kutum (Rutilus frisii kutum) (Sabet et 
al. , 2009) , bigmouth sleeper ( Gobiomorus dormitor)  ( Harris et al. , 2012)  and Persian sturgeon ( Acipenser 
persicus)   (Hosseinzade et al. , 2012) .   To regulate the fertility and reproductive events of broodstock, several 
kinds of hormone have been induced in artificial propagation.   GnRHa ( gonadotropin-releasing hormone 
analogue) is regarded as the principle stimulator to complete the final maturation of fish when compared with 
HCG (human chorionic gonadotropin)  and pituitary gland extract such as nase (Chondrostoma nasus) (SzabÖ et 
al., 2002) .  The success of this has been described in several species such as Southern flounder (Paralichthys 
lethostigma) (Smith et al., 1999) , European sea bass (Dicentrarchus labrax) (Forniés et al., 2001) , Senegal sole 
(Solea senegalensis)  (Agulleiro et al. , 2006) , kutum (Rutilus frisii kutum)  ( Heyrati et al. , 2007) , rose snapper 

(Lutjanus guttatus)  (Ibarro-Castro and Duncan, 2007) , asp (Aspius aspius) (Targońska et al., 2010).  Additionally, 
the GnRHa induction can stimulate both sexes of fish, e.g., stimulate the final oocyte maturation in silver perch 
( Bidyanus bidyanus)  ( Livavi-Sivan et al. , 2004)  and increase milt production in greenback flounder 
(Rhombosolea tapirina) (Lim et al., 2004). 

The objectives of this study were investigation of spawning season and breeding ground of C.  atrilimes. 
Induction of spawning by different concentrations of GnRHa was also investigated.  In addition, embryonic 
development of Mekong algae eater was also examined.   
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Materials and methods 
Experimental animals 
Mekong algae eater were sampled monthly by the beach seines at 5 stations; S1 (15º70'41.3"N and 

104º41'52.5"E, S2 (15º09'44.5"N and 104º42'38.1"E), S3 (15º12'49.5"N and 104º47'47.5"E), S4 (15º14'38.3"N and 
104º57'15.6"E); and S5 (15º16'53.6"N and 105º02'42.9"E) of the Mun river, Northeast part of Thailand during 
January and December 2011 (Figure 1). Specimens were transported alive to the hatchery at Department of 
Fisheries, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University. Gonadosomatic index (GSI) of three females and 
males were monthly examined. The body weight of the remaining fish was measure and fish were acclimatized 
in the cement tanks with the running water at 26-280C for 2 days before feeding. All fish were raised in well-
aerated aquarium, with water exchange (with UV-treament and aeration) twice a week. Live water flea (Moina 
macrocopa) was prepared and supplied as the initial feed. Subsequently the commercial diet (32% protein, 
3% fat, 5% fiber, and 10% moisture at 3% of biomass) was fed twice daily (at 9.00 am and 4.00 pm) for 1 week 
prior to experiment. 

 
Figure 1 Location of fish sampling stations in Mun river, Thailand 

(S1=Tha Lat; S2=Wang Yang; S3=Khu Duar; S4=Bung Malang; S5= Kho Tai) 
 

Hormonal stimulation of Mekong algae eater 
In July, nearly mature females (N= 12; the average weight of 6.7±0.3 g)  based on the softness of the 

abdomens and males (N= 12; the average weight 4.6±0.4 g)  showing milt upon gentle abdominal press.  The 
adults were randomly allocated into 4 groups.  In the control group, fish were intramuscularly injected with the 
0.75%  NaCl solution (40 µl/ fish)  while the remaining experimental fish were individually injected with 10, 20, 
and 30 µg/ kg of GnRH analogue (Suprefact)  and 10 mg/ kg domperidone, a dopamine receptor antagonist (40 
µl/ fish) .  A pair of male and female was placed in each aquarium (24x28X30 cm)  for natural mating.   Then, 
broodstock were allowed to spawn without any further handling.  
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Spawning performance, embryonic development and growth of Mekong algae eater 
The number of spawned eggs per fish, fertilization rate, and hatching rate were evaluated.  The number 

of spawned eggs was calculated by direct counting total eggs in the aquarium.   As soon as possible after a 
female fish was spawned, 100 eggs were collected for evaluation of embryonic development under a 
compound microscope.  Fertilization and hatching (hatched eggs/ fertilized eggs x 100) rates was estimated. The 
100 fry were placed in the circular tank (diameter =  0.8 m with water level =  0.5 m and the stocking rate =  200 
fry/m3) for observation of the growth for 250 days.   
Statistical analysis 

All data were shown as average ± standard deviation ( SD) .  Statistical significance was determined by 
one-way ANOVA followed by Duncan's multiple-range test to assess differences between treatments using R 
version 14.0. The level of significance for the tests was set at P<0.05. 
 
Results 

Size and Gonadosomatic index of Mekong algae eater 
The Mekong algae eater was found all stations, except the 3rd station of January, February, September 

and December (Table 1).  The body weight of females ranged from 0.6 g (1st station in October)  to 14.2 g (5th 
station in May) while the body weight of males ranged from 0.6 g (1st station in August) to 11.5 g (5th station in 
May) (Figure 1).  The GSI of females was significantly increased in those from the 4th station in July (2.8±1.7% ), 
while that of male presented the significantly increased GSI in fish from the 1st station in April (1.1±0.6% ), the 
2nd station in June (1.1±0.4%), and the 4th station in July (1.2±0.2%) (P<0.01) (Figure 2) 

 
Spawning performances and embryonic development of Mekong algae eater 
The successful spawning was found in all treatments injected with GnRHa+ DOM, while there was no 

spawning observed in the control group ( Table 2) .  Spawning began 10 h post injection.  The number of 

spawned eggs (1,714.7136.2 eggs/ individual; N =  3)  in those injected with 30 µg/ kg GnRH were significantly 

greater than those injected with 20 µg/ kg(1,383.0129.2 eggs/ individual; N= 3)  and 10 µg/ kg ( 928.7512.4 
eggs/individuals, N=3) in order (P<0.01).  

Interestingly, the fertilization rate of induced C. atrilimes was also dose dependent where those injected 
with 30 µg/kg GnRH exhibited the greasest fertilization rate (55.1±8.9%, N=3) flowed by those with 20 µg/kg 
GnRH (42.0±9.2, N=3) and 10 µg/kg GnRHa (24.1±5.3%) (P<0.01). The fertilized eggs were incubated at an 
optimal temperature (26-27 0C, 5 embryos/ml). Nevertheless, the hatching rate of all treatment was not 
significantly different statistically (P>0.05). 
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a 

 
b 

 
c 

Figure 2 Body weight of Mekong algae eater female and male (a), only female (b) and only male (c). 
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Table 1 Number of Mekong algae eater samples for body weight, standard length, and gonadosomatic index. 
 Number of fish samples 

Station January February March April May June July August September October November December 
 F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M 

S1 9 10 10 9 12 8 9 15 7 8 10 10 6 6 7 9 3 7 4 6 7 6 4 4 
S2 5 10 5 6 6 6 7 6 9 7 6 7 9 10 6 9 6 7 4 9 4 7 4 5 
S3 0 0 0 0 6 6 8 5 4 7 7 7 5 11 7 11 0 0 5 5 3 7 0 0 
S4 8 6 8 8 10 10 5 5 9 6 5 9 6 4 6 6 10 4 6 3 7 4 4 4 
S5 3 3 3 3 3 3 5 6 6 5 4 3 7 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 

Total 25 29 26 26 27 33 34 37 35 33 32 36 33 34 30 39 23 23 22 26 25 27 16 17 
S1=Tha Lat; S2=Wang Yang; S3=Khu Duar; S4=Bung Malang; S5= Kho Tai; F=Female; M=Male  
 
Table 2 The timing of spawning, percentage of fertilized egg, and hatching success of Mekong algae eater 

Treatment Number of egg per fish Fertilization rate 
(%) 

Hatching success (%) 

Control (normal saline) 0 0 0 
10 µg of GnRH + DOM 928.7±512.4 a 24.1±5.3 a 26.3±14.6 a 
20 µg of GnRH + DOM 1,383.0±129.2 b 42.0±9.2 b 44.3±7.1 a 
30 µg of GnRH + DOM 1,714.7±136.2 c 55.1±8.9 b 32.1±11.1a 

Values are mean  S.D.  Different superscript letter denote significant differences (P<0.05). 
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The asynchrony appearance was found in the embryonic development of the Mekong algae eater. The 
newly fertilized eggs in zygotic period developed into the first cleavage at about 10 min. The 6 set of vertical 
and horizontal began from 1-cell to 64 cells at about 90 min intervals. The cytoplasmic divisions were 
meroblastic. The blastula period started from 128-cells stage (8th zygotic cell cycle) to gastrulation (14th zygotic 
cell cycle) at about 80 min intervals. The yolk syncytial layer was found, and epiboly formed. The blastodisc 
occurred and began to dome toward the animal pole.  The gastrulation period began from 50% epiboly (germ 
ring) to complete epiboly (100%) at about 110 min intervals. Two separate germ layers were found and 
embryonic shield was present and extended toward the animal pole.  The tail bud and segmentation occurred 
at about 3 h 40 min intervals. The fry hatched at about 8 h 30 min intervals.   Fry were raised in aquarium 
(N=100) and measured the growth every 10 days for 270 days. The growth was divided into 3 phases; 4-50, 51-
200 and 201-270 days post hatching. The body weight and standard length of the first phase ranged 0.05±0.03 
g and 0.70±0.65 cm, while the growth of second phase was 0.37±0.16 g and 3.51±0.5 cm. The third phase of 
body weight and standard length was 1.6±0.56 g and 5.62±0.61 cm.  The survival rate of fry at 250 days 
reached 74.4%. 
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Figure 3 Embryonic development of Mekong algae eater 

    
     
 

 

    
 
 

    
 

 

  
 

 
Figure 4 Embryonic development of Mekong algae eater (continued) 

 
Discussion 

Genus Crossocheilus is a small native species found in Mekong basin, e.g., Thailand, Cambodia, Malaysia, 
and India (Rainboth, 1996; Ng and Tan, 1999; Ko-anantakul et al., 2003). And C. atrilimes (Mekong algae eater) 
has distributed in the Northeast part of Thailand, especially in lower part of Mun river, Ubon Ratchathani 
province (Udduang, 2009). GSI provided as the main parameter of gonadal maturation in fish.  Sabet el al.(2009) 
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found that the highest sex steriods (testosterone and estradiol) in plasma of Kutum (Rutilus frisii kutum) female 
presented in the same period as peak of GSI.  Hosseinzade et al. (2012) reported that the mature stage of 
oocytes was found at the highest of GSI (23.58±1.08%).  Hormonal manipulation, GnRH analogue for the 
induction of ovulation, spawning, and spermiation have made possible the control of reproductive processes, 
e.g. ovulation and spawning of nase (Chondrostoma nasus) and spermiation and milt volume of greenback 
flounder (Rhombosolea tapirina) (Lim et al., 2004). The efficacy of GnRH analogues has been shown to be 
influenced by dose.  Twenty-one fish was listed where ovulation was induced using GnRHa at doses ranging 
from 1 to 600 Ag/Kg body weight (Mylonas and Zohar, 2001).  The applied dose of GnRHa and domperidone 
antagonist were the most commonly used in controlling spawning of freshwater fish.  The effciency of 
hormonal-induced breeding was found differently among fish species.  For examples, black-lined rasbora 
(Rasbora borapetensis) required 20 µg/kg GnRHa/1 kg female to yield the highest percentage of spawning 
(Lamkom et al., 2012), while the 15 µg/kg GnRHa/1 kg female injected to striped flying barb (Esomus 
metallicus) induced the highest sexual maturity (Chankaew, 2007). In the present study, there was no 
significant in fertilization rate at the dose of GnRHa (20 and 30 µg/kg) (Table 2).  The responsiveness of Mekong 
algae eater to GnRHa may depend on maturity stage of broodstock which are wild population. Providing 
suitable husbandry and appropriate environment, the embryonic development of fry and growth of juveniles 
can be found normally in captivity (Figure 3).  Like in cleaner goby (Gobiosoma evelynae), the water quality 
and feed under controlled conditions for breeding can induce spawning of broodstock, embryonic 
development of fry, survival rate of juveniles (50%) (Olivotto et al., 2005).    
 In addition, the reproductive competency of fish depends on appropriate environments e.g. water 
temperature, photoperiod, light intensity, level of dissolved oxygen and seasonal changes (BjÖrnsson et al., 
1994; Glasser et al., 2004; Vera et al., 2010; Wang et al., 2008; Pinillos et al., 2003).  The fluctuation of 
environmental parameters can regulate on the synthesis and release of sex steroid (testosterone, estradiol, and 
progesterone) which play roles in controlling many gonadal mechanisms of tench (Tinca tinca) (Pinillos et al., 
2003), Capsian kutum (Rutilus frisii kutum) (Heidari et al., 2010), bigmouth sleepeers (Gobiomorus dormitory) 
(Harris et al., 2011) and river catfish (Hemibagrus nemurus) (Adenike et al., 2013). 
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ความสามารถในการกำจัดของเสียของปลาข้างลาย  
Mekong algae eater (Crossocheilus atrilimes) ในตู้กระจก 
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บทคัดย่อ 

 ปลาข้างลาย (Crossocheilus atrilimes) เป็นปลาน้ำจืดพ้ืนเมืองขนาดเล็กที่มีถิ่นอาศัยอยู่ ในแหล่งน้ำบริเวณแม่น้ำมูล
ตอนล่าง จากพฤติกรรมการกินอาหารที่กินสาหร่ายบริเวณพ้ืนดินของปลาข้างลาย การศึกษาน้ีจึงนำปลาข้างลาย (น้ำหนักเฉลี่ย 
3.30±1.07 กรัม) ศึกษาความสามารถในการกำจัดของเสียในตู้กระจกร่วมกับปลาสวยงามเพ่ือเปรียบเทียบกับปลาชนิดอื่น (ปลา โดย
กำหนดชุดการทดลอง จำนวน 4 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองที่  1 เป็นชุดควบคุมที่ เลี้ยงปลาหางนกยูง (guppy, Poecilia 
reticulate) ชนิดเดียว (DC) ชุดการทดลองที่ 2 เลี้ยงปลาหางนกยูงร่วมกับปลาข้างลาย 1 ตัว (D1) ชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงปลาหาง
นกยูงร่วมกับปลาข้างลาย 2 ตัว (D2) ชุดการทดลองที่ 4 เลี้ยงปลาหางนกยูงร่วมกับปลาข้างลาย 3 ตัว (D3) ชุดการทดลองที่ 5 เลี้ยง
ปลาหางนกยูงร่วมกับปลาน้ำผึ้ง (Siamese gyrinocheilid, Gyrinocheilus aymonieri) (D4) ชุดการทดลองที่ 6 เลี้ยงปลาหางนกยูง
ร่วมกับปลาซัคเกอร์ (suckermouth catfish, Hypostomus plecostomus) (D5) เป็นระยะเวลา 3 เดือน จากการศึกษาพบว่า ปลา
ข้างลายสามารถกำจัดสาหร่ายและตะกอนที่พ้ืนต็กระจกได้ดี  ในชุดการทดลองที่ 4 ความเข้มข้นของไนไตรท์และไนเตรทมีความ
แตกต่างไปจากชุดการทดลองอื่น (P<0.05) เน่ืองจากพฤติกรรมการกินอาหาร และการทำงานของแบคทีเรียในทางเดินอาหารของ
ปลาข้างลาย  ปริมาณการสะสมตะกอนลดลงในชุดการทดลองที่ 4 เช่นเดียวกัน  ดังน้ัน จึงสามารถสรุปได้ว่า ปลาข้างลายสามารถ
กำจัดของเสียและตะกอนสะสมในตู้กระจกและอยู่ร่วมกับปลาสวยงามได้  
 

คำสำคัญ : ปลาข้างลาย  Crossocheilus atrilimes  ปลาแม่บ้าน การกำจัดของเสีย 
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Abstract 
 Mekong algae eater (Crossocheilus atrilimes) is a small native freshwater fish in the lower part of Mun 
river, tributary of Mekong river, Thailand.  With feeding behavior which can graze the algae at the bottom, the fish 

samples (3.301.07 g) were collected and acclimatized for waste removal ability.  In the control and guppy 
studies, Mekong algae eater can remove the particles and algae in aquarium similarly to suckermouth catfish 
(Hypostomus plecostomus) and Siamese gyrinocheilid (Gyrinocheilus aymonieri).  The accumulation of nitrite and 
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nitrate was found significantly in 3 Mekong algae eater (P<0.05). These product may increase from the bacteria 
activities in gastrointestinal tract of Mekong algae eater, herbivorous and detritivorous fish. When the feces was 
released into aquarium, undigested food and algae debris can be changed into ammonia and ammonia was 
transferred into nitrite and nitrate by nitrifying bacteria. Therefore, it is possible that this species can be promoted 
to be housekeeping fish.   
 

Keyword: Mekong algae eater (Crossocheilus atrilimes), Housekeeping Fish, Waste Removal 
 
Introduction 
 The major problem of household aquarium is the accumulation of waste and algae which cause toxic 
condition to ornamental fish and unattractive sight.   The impact of uncomfortable environment to ornamental 
fish health such as unionized ammonia and hypoxia can affect on various activities such as swimming [ 1]  and 
feeding [ 2] .   The laborious works for ornamental fish, water exchange and waste removal, are often essential.  
One of the interesting solution is using of housekeeping fish.  In the present, the housekeeping fish, suckermouth 
catfish which are exotic species and Siamese algae eater (C. siamensis) which are indigenous species of Thailand, 
are raised with the ornamental fish for waste removal.  
 Suckermouth catfish, detritivorous fish is in the family of Loricaridae which can potentially use the low 
quality of nutrients [3].  When they are released into the natural waters, they can affect on the population of wild 
biota [3, 4] .  They can reproduce easily and become dominant species in the waters.  These problems can be 
found in Thailand from past to present.  Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives, 
Thailand suggested that many local fish species such as Siamese algae eater and Siamese gyrinocheilid can be 
promoted to remove waste in aquarium instead of suckermouth catfish.   
 The selection of housekeeping fish species is essential.   It depends on size, growth performance, food 
competition, and waste removal ability.   Ubon Ratchathani University surveyed the native fish species in Mun 
river, tributary of Mekong river and found that feeding morphology and behavior of Mekong algae eater which are 
relatives of Siamese algae eater are suitable to be housekeeping fish in aquarium [5, 6].  The unique characteristics 
of this genus were found that its mouth is in lower part of head, lip of mouth fringed, and 3 rows of pharyngeal 
teeth present [7] while the major natural food in gut of Mekong algae eater was grouped in phytoplankton (39% ) 
and aquatic plant debris (48% ) [8] .  Therefore, it is possible that the feeding behavior of this species can graze 
algae which attach on the rock or bottom.   Mekong algae eater which acts as housekeeping fish should be 
studied with ornamental fish for algae removal ability in glass aquarium.       
 There was a little information on waste removal ability of housekeeping fish.  The purposes of this study 
were to investigate change of water quality in housekeeping fish treatment,e.g. Mekong algae eater, suckermouth 
catfish, and Siamese gyrinocheilid compared with the control treatment (no fish)  and monitor waste removal 
ability of housekeeping fish when raised with ornamental fish, guppy (Poecilia reticulata).  These results will offer 
a better understanding of Mekong algae eater about waste removal ability in aquarium.   
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Materials and methods 
 Fish samples 
 Mekong algae eater (N = 200) adults were captured by the beach seines from the Mun river in the 
Northeast part of Thailand (15009’44.5”N, 104042’38.1”E) in June-September 2011.  The average of body weight 

and length ranged 3.301.07 g and 7.400.79 cm.  The fish was transported to the hatchery and acclimatized 
into cement tanks with running water at 26-280C for 3 days before beginning to feed.  Live water flea (Moina 
macrocopa) was prepared and fed as initial feed while small pellet of commercial feed was fed for 2 weeks prior 
to experiment.  The other fish, suckermouth catfish, Siamese gyrinocheilid, and guppy were bought from 
ornamental fish market.  All of species were domesticated and cultured for 2 weeks until experiment.  
  Waste removal ability of Mekong algae eater 
 The ornamental (guppy, Poecilia reticulata) and housekeeping fish, e.g. Mekong algae eater, Siamese 
gyrinocheilid, and suckermouth catfish were randomly placed in rectangular glass aquarium of 24x28x30 cm which 
contained 20-L water (Table 1).  The experiments were carried on triplication.  Behavior of housekeeping fish was 
observed through the side-view of aquarium.  Fish activity was recorded visually and photographically.  The 
parameters of water quality such as water temperature, pH, total suspended solid (TSS), total dissolved solid (TDS), 
dissolved oxygen (DO), unionized ammonia (NH3), nitrite (NO2

-), nitrate (NO3
-) and chlorophyll a (CHLO) were 

measured monthly for 3 months.  The water temperature was measured at 9 AM using a celsius thermometer, while 
the pH was determined using a pH meter.  All parameters were determined following the standard method [9].   
Table 1 The waste removal ability of Mekong algae eater compared with the other housekeeping fish 

Code Ornamental fish Mekong algae eater Siamese gyrinocheilid suckermouth catfish 
c 0 0 0 0 
a1 0 1 0 0 
a2 0 2 0 0 
a3 0 3 0 0 
a4 0 0 1 0 
a5 0 0 0 1 
dc guppy 0 0 0 
d1 guppy 1 0 0 
d2 guppy 2 0 0 
d3 guppy 3 0 0 
d4 guppy 0 1 0 
d5 guppy 0 0 1 

  Values are the number of fish 
During the experiment, each group of fish was cultured in separate well-aerated aquarium, with exchanging 

UV treated and aerated water twice a week.  Fish was fed twice a day (at 9 AM and 4 PM) with commercial 
pellets (Sakura), composed of 32% protein, 3% fat, 5% fiber, and 10% moisture at 3 % of biomass. 

Data analysis All data were shown as average±standard deviation.  Statistical significance was determined 
by one-way ANOVA followed by Duncan's multiple-range test to assess differences between treatments using R-
package version 14.0.  The level of significance for the tests was set at P<0.05. 
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Results 
 Waste removal ability studies 

 Mekong algae eater (2.870.47 g) at the different density (1, 2, and 3 fish per aquarium), Siamese 

gyrinocheilid (2.470.31 g), and suckermouth catfish (2.500.10 g) were cultured in aquarium for 3 months and 
compared with control group (no fish).  In the housekeeping fish (control) treatment, the range of water quality 
parameters was found as follows; dissolved oxygen 6.00-9.10 ppm-O2; pH 6.2-8.05; water temperature 22.40-
25.800C; unionized-ammonia 0.003-0.978 ppm-NH3-N; nitrite 0–3.133 ppm-NO2-N; nitrate 1.232–17.327 ppm-NO3-N; 
chlorophyll a 0-14.76 µg; total suspended solid 0.0007–0.095 ppm and total dissolved solid 0.071-2.947 ppm 
(Table 2).  In the housekeeping fish and guppy treatment, the range of water quality was composed of dissolved 
oxygen 5.3-8.9 ppm-O2; pH 6.98-8.21; water temperature 23.4-26.50C; unionized-ammonia 0.040-1.729 ppm-NH3-N; 
nitrite 0.017-4.611 ppm-NO2-N; nitrate 2.137-16.971 ppm-NO3-N; chlorophyll a 0-14.28 µg; total suspended solid 
0.001-0.201 ppm and total dissolved solid 0.107-2.303 ppm (Table 3).           
 In the first month of housekeeping fish test, there is lower accumulation of unionized-ammonia and 
nitrate in control treatment (no fish) than all of housekeeping fish.  The concentration of unionized-ammonia in 
suckermouth catfish treatment is significant (P<0.05) while the level of nitrite and nitrate was found highly in 2 
and 3 Mekong algae eater treatments.  The algae mass was found significantly in 2 Mekong algae eater and 
control group.  In the second month, the accumulation of un-ionized ammonia was found in all housekeeping 
fish groups, while the content of nitrite was significant in the 3 Mekong algae eater (P<0.05).  Although the high 
level of nitrate increase highly in the 2 Mekong algae eater, there is low concentration of algae (P<0.05).  In the 
contrast, the highest acceleration of algae was found in the 3 Mekong algae eater.  In the third month, the 
concentration of un-ionized ammonia was found in Siamese gyrinocheilid and suckermouth catfish, while the 
concentration of nitrite and nitrate was significant in 2 and 3 Mekong algae eater treatments (P<0.05).  The level of 
chlorophyll a, TSS, and TDS increase significantly in 3 Mekong algae eater treatment when compared with the 
other treatments (P<0.05) (Table 2). 
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Table 2 ANOVA of housekeeping fish (control) treatment in aquarium (1st-3rd month)   
code DO 

(ppm-O2) 
pH Temp 

(oC) 
Un-ammonia 
(ppm-NH3-N) 

Nitrite 
(ppm-NO2-N) 

Nitrate 
(ppm-NO3-N) 

ChloA 
(µg) 

TSS 
(ppm) 

TDS 
(ppm) 

1st month 

C 6.63±0.50a 6.60±0.35c 25.67±0.06a 0.007±0.003d 0b 1.513±0.400c 0.111±0.05a 0.003±0.002a 0.099±0.025a 
A1 6.17±0.15a 7.47±0.12b 25.73±0.06a 0.053±0.019cd 0b 12.783±1.249ab 0.019±0.018ab 0.003±0.001a 0.119±0.004a 
A2 6.70±0.00a 7.74±0.06ab 25.63±0.06a 0.140±0.044c 0.426±0.200a 15.867±1.608a 0.024±0.021b 0.003±0.001a 0.113±0.010a 

A3 6.73±0.15a 7.90±0.03ab 25.70±0.00a 0.262±0.026b 0.526±0.163a 14.000±1.661a 0.635±0.599ab 0.011±0.006a 0.109±0.008a 
A4 6.83±0.31a 7.94±0.03a 25.73±0.06a 0.265±0.037b 0b 12.256±0.810ab 0c 0.005±0.004a 0.113±0.010a 
A5 6.83±0.21a 8.00±0.03a 25.77±0.06a 0.490±0.036a 0b 10.024±0.760b 0c 0.004±0.003a 0.110±0.012a 

2nd month 
C 8.47±0.57a 7.36±0.03c 24.73±0.06b 0.260±0.071b 0b 6.490±1.438bc 3.173±2.748b 0.045±0.040a 0.143±0.047a 
A1 8.57±0.15a 7.80±0.01ab 24.70±0.00b 0.773±0.413a 0b 7.130±0.570b 6.347±2.7485b 0.009±0.007a 1.091±0.635a 

A2 8.13±0.15a 7.78±0.01ab 24.67±0.16b 0.746±0.285ab 0b 11.326±0.777a 0c 0.009±0.001a 0.342±0.328a 
A3 8.93±0.15a 7.52±0.22bc 24.77±0.12b 0.882±0.332 ab 0.436±0.287a 7.580±1.216b 14.440±0.277a 0.005±0.003a 1.507±0.295a 
A4 8.30±0.26a 7.83±0.09a 25.20±0.17a 0.490±0.130ab 0b 4.179±0.805c 6.077±3.009b 0.001±0.000a 2.243±1.055a 

A5 8.30±0.10a 7.64±0.08abc 24.30±0.17c 0.880±0.154ab 0b 4.061±0.409c 6.347±2.748b 0.080±0.014a 0.139±0.003a 
3rd month 

C 7.20±0.10a 6.45±0.15d 22.70±0.17b 0.011±0.005d 0.449±0.016c 4.265±0.887b 0.714±0.476b 0.001±0.001ab 0.477±0.016b 
A1 7.43±0.31a 6.76±0.14c 22.50±0.10b 0.039±0.017cd 0.737±0.255bc 4.669±0.958b 0.317±0.137b 0.002±0.000ab 0.480±0.018b 
A2 8.27±0.49a 7.09±0.06b 22.53±0.15b 0.056±0.009c 1.991±1.001ab 7.923±1.608a 0.238±0.000b 0.032±0.025ab 0.487±0.017b 

A3 7.67±1.23a 7.20±0.01ab 22.63±0.06b 0.093±0.010b 2.530±0.043a 9.245±0.780a 5.871±1.374a 0.007±0.001a 0.515±0.009a 
A4 7.87±0.12a 7.31±0.02ab 22.77±0.06ab 0.156±0.017a 0.978±0.043bc 4.620±0.455b 3.138±1.906ab 0.002±0.000b 0.466±0.018b 
A5 7.47±0.06a 7.37±0.02a 23.07±0.06a 0.152±0.009a 0.625±0.084c 4.344±0.430b 0.368±0.201b 0.002±0.000b 0.464±0.006b 

Values are mean  S.D.  Different superscript letter denote significant differences (P<0.05). 
 
Table 3 ANOVA of waste removal ability treatment in aquarium (1st-3rd month)   
code DO 

(ppm-O2) 
pH Temp 

(oC) 
Un-

ammonia 
(ppm-NH3-

N) 

Nitrite 
(ppm-NO2-

N) 

Nitrate 
(ppm-NO3-

N) 

ChloA 
(µg) 

TSS 
(ppm) 

TDS 
(ppm) 

1st month 
DC 6.07±0.57a 8.05±0.05a 26.50±0.00a 0.406±0.012a 2.220±0.908ab 9.584±0.602b 4.046±3.718a 0.005±0.000a 0.129±0.004a 

D1 5.43±0.15a 8.10±0.04a 26.13±0.06b 0.391±0.034a 1.520±0.577ab 10.835±0.584ab 1.983±1.174a 0.007±0.003a 0.134±0.005a 
D2 5.70±0.69a 8.10±0.04a 26.03±0.06b 0.461±0.115a 1.991±0.171ab 10.657±0.780ab 0.317±0.131a 0.010±0.009a 0.115±0.009a 
D3 6.63±0.12a 8.11±0.06a 26.00±0.00b 0.523±0.181a 2.913±0.306a 11.419±0.441a 0.714±0.238a 0.009±0.001a 0.120±0.007a 

D4 6.37±0.70a 8.10±0.15a 26.20±0.20ab 0.649±0.089a 0.704±0.442b 10.474±0.210ab 2.618±2.270a 0.004±0.002a 0.137±0.029a 
D5 6.53±0.32a 8.09±0.07a 26.20±0.17ab 0.672±0.106a 1.005±0.460b 10.112±0.193ab 3.808±4.541a 0.005±0.003a 0.135±0.017a 

2nd month 

DC 6.93±0.15b 7.35±0.20a 24.10±0.10c 1.031±0.745a 0.220±0.052a 3.841±0.836b 6.478±2.649a 0.061±0.025a 0.146±0.015a 
D1 7.50±0.17ab 7.42±0.12a 24.67±0.06a 0.547±0.405ab 0.991±0.287a 4.207±0.896b 0.021±0.006b 0.021±0.006b 0.340±0.324a 
D2 8.00±0.53ab 7.35±0.05a 24.37±0.06b 0.176±0.093b 0.153±0.027a 7.596±2.924b 9.520±4.760a 0.047±0.023ab 1.643±0.574a 

D3 7.87±0.45ab 7.40±0.03a 24.43±0.05b 0.390±0.080a 0.253±0.016a 13.641±2.885a 11.107±2.748a 0.034±0.015ab 0.375±0.286a 
D4 8.10±0.80ab 7.42±0.07a 24.33±0.06b 0.390±0.228ab 0.263±0.233a 3.719±1.513b 4.760±0.000ab 0.035±0.013ab 0.157±0.002a 
D5 8.50±0.30a 7.19±0.23a 24.37±0.06b 1.289±0.340b 1.155±0.936a 7.085±0.928b 6.347±2.748ab 0.039±0.025ab 0.225±0.113a 

3rd month 
DC 7.23±0.21a 7.39±0.05ab 25.13±0.12a 0.093±0.021b 2.483±0.822ab 5.063±0.689b 5.421±2.924a 0.0018±0.0008a 0.539±0.013a 
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Table 3 ANOVA of waste removal ability treatment in aquarium (1st-3rd month)  (Continued) 
code DO 

(ppm-O2) 
pH Temp 

(oC) 
Un-

ammonia 
(ppm-NH3-
N) 

Nitrite 
(ppm-NO2-
N) 

Nitrate 
(ppm-NO3-
N) 

ChloA 
(µg) 

TSS 
(ppm) 

TDS 
(ppm) 

3rd month 
D1 7.57±0.42a 7.21±0.17abc 24.37±0.87a 0.074±0.022b 2.613±1.712ab 5.630±1.214b 1.846±0.816ab 0.0037±0.0009a 0.534±0.006a 
D2 7.47±0.32a 7.13±0.04bc 24.50±0.00a 0.057±0.007b 4.081±0.459a 8.344±0.184a 0.661±0.229b 0.0054±0.0015a 0.530±0.004a 

D3 7.47±0.38a 7.06±0.03c 24.27±0.06a 0.049±0.011b 3.421±0.757ab 10.035±0.418a 1.058±0.826b 0.0066±0.0022a 0.541±0.018a 
D4 7.37±0.42a 7.24±0.13abc 24.47±0.12a 0.111±0.042ab 1.415±0.493b 4.296±0.590b 2.412±1.008ab 0.0034±0.0017a 0.589±0.092a 
D5 7.47±0.15a 7.46±0.01a 24.57±0.06a 0.170±0.024a 1.173±0.043b 3.628±0.551b 1.097±0.160b 0.0050±0.003a 0.539±0.017a 

Values are mean  S.D.  Different superscript letter denote significant differences (P<0.05). 
 
 The study of housekeeping fish raised with guppy was found that there was no significant in 
concentration of dissolved oxygen, total suspended and dissolved solid (P>0.05).  In the first month, the 
accumulation of nitrite and nitrate was found similarly in the 3 Mekong algae eater (P<0.05), while the level of 
chlorophyll a was non-significant (P>0.05). In the second month, there was significant in un-ionized ammonia of 2 
Mekong algae eaters and suckermouth catfish group (P<0.05).  The significant level of nitrate was in the 3 Mekong 
algae eater, while the low level of chlorophyll a was found in the 1 Mekong algae eater (P<0.05).  In the third 
month, the content of un-ionized ammonia was found significantly in the suckermouth catfish (P<0.05), while the 
level of nitrite was significant in the Siamese gyrinocheilid and suckermouth catfish (P<0.05).  The concentration of 
nitrate was found highly in the 2 and 3 Mekong algae eater, while the accumulation of chlorophyll a increase in 
the control group (P<0.05).    
 
Discussion 
 Genus Crossocheilus is a small native species found in Mekong basin, e.g., Thailand, Cambodia, Malaysia, 
and India [10, 11, 12].  Only C. atrilimes (Mekong algae eater) has distributed in the Northeast part of Thailand, 
especially in lower part of Mun river, Ubon Ratchathani province [6].  Taxonomical identification revealed inferior 
and sucking mouth, vomero-palatine organ in buccal cavity, and pharyngeal teeth [6] which can graze algae on 
the rock or bottom.  Currently, Siamese algae eater which is their relatives has been cultured in aquarium for 
waste removal.  Probably, this species may remove algae and particles like the other housekeeping fish.         
 Most of water parameters in control and guppy studies range in the standard of fish culture (Table 2 and 
3).  Although the elevated level of ammonia is rather high (0.003-0.978 mg NH3-N/l in control treatment and 0.04-
1.729 mg NH3-N/l in guppy treatment), no toxicity was found in the fish.  The average of acute toxicity values for 
32 freshwater fish species is 2.79 mg-NH3/l [13].  In duration of studies, each individual may response variably to 
concentration of ammonia.  The starved and stressed fish are more sensitive to external ammonia [14].  
Additionally, the detoxification strategy to reduce ammonia toxicity in the brain of some fish was observed in 
formation of glutamine, reduction of proteolysis rate and amino acid catabolism. 
 Mekong algae eater is herbivorous and detritivorous fish.  Therefore, cellulose-degrading bacteria are 
particularly important for plant degradation in gastrointestinal tract.  The highly abundant presence of nitrite and 
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nitrate in Mekong algae eater group may cause from the bacterial function and agreed with the findings of [15] 
that facultatively anaerobic bacteria, Actinobacteria are important members of the intestinal microbiota which 
can degrade a high-cellulose diet in grass carp (Ctenopharyngodon idellus).  When the excreta was released into 
the water, they can function continually their degrading process.  Moreover, Actnobacteria are widely distributed 
in aquatic ecosystems, especially soil and mud bottom where they can decompose biomaterials to be substrate 
of nitrifying bacteria (Nitrosomonas).  With the activities of Nitrosomonas and Nitrobacter in nitrification process, 
ammonia can be transferred into nitrite and nitrate.  In the contrast, the lack of cellulose-degrading bacteria in 
suckermouth catfish, detritivorous fish resulted the accumulation of particles and ammonia.   
 The clustering analysis of control (Fig. 1) and guppy (Fig. 2) studies revealed that only 3 Mekong algae 
eater treatment separate in different group.  It may be acceleration of nitrite and nitrate through nitrification 
process.  Although the peak of nitrate reached 17.327 and 16.971 ppm-NO3-N in control and guppy studies, the 
elevated level had no marked effect to guppy.  The accumulation of nitrate in Mekong algae eater treatments 
may be more useful than the increase of ammonia in suckermouth catfish.  Additionally, the nutrient in aquarium 
and fish feces enrich phosphorus and nitrogen which can stimulate the growth of algae [16].  The higher 
concentrations of nutrients in the feces increase surviving algae to grow and become mat.  The nutrient removal 
in aquarium is essential for regulating the balance of water quality.    
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Figure 1 Clustering of housekeeping fish in aquarium (1st-3rd month). (c = control (no fish), a1, a2, a3 = 1, 2,  
and 3 Mekong algae eater,  a4 = Siamese gyrinochellid, a5 = suckermouth armored catfish) 
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Figure 2 Clustering of waste removal ability in aquarium which cultured the different species of ornamental fish 

(1st-3rd month). (guppy; dc=no housekeeping fish, d1, d2, d3= 1, 2, 3 Mekong algae eater, 
d4=Siamese gyrinochellid, d5=surkermouth armored catfish) 

Acknowledgements 
 This work was supported by the Ubon Ratchathani University and National Research Council of Thailand 
 
References 
Knoph, M.B. and K. Thorud.  (1996).  Toxicity of ammonia to Atlantic salmon (Salmo solar L.) in seawater-effects 

on plasma osmolality, ion, ammonia, urea and glucose levels ad hematological parameters.  Comparative 
Biochemistry and Physiology Part A, 113, 375-381. 

Sinha, A.K., H.J. Liew, M. Diricx, R. Blust and G.D. Boeck.  (2012).  The interactive effects of ammonia  exposure, 
nutritional status and exercise on metabolic and physiological responses in gold fish (Carassius auratus L.).  
Aquatic Toxicology, 109, 33-46. 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย 

 

326 

Moyle,  P.B.  and T.  Light.   ( 1996) .   Biological invasions of freshwater:  empirical rules and assembly theory. 
Biological Conservation, 78, 149-161 

Pound, K.L., W.H. Nowlin, D.G. Huffman and T.H. Bonner.  (2010).  Trophic ecology of a nonnative population of 
suckermouth catfish ( Hypostomus plecostomus)  in a central Texas spring-fed stream.  Environmental 
Biology of Fishes, 90, 277-285. 

Ubon ratchathani University.   ( 2002) .   Project to study approaches to restoration of the ecology, livelihood, 
and communities receiving impacts from construction of Pak Mun Dam. Final report, 4-2 - 4-58. 

Udduang, S.   ( 2009) .   Taxonomy of Mekong algae eater ( Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000)  Pisces: 
Cyprinidae. Master thesis. Ubon ratchathani University, Ubon Ratchathani. 

Kottelat, M. and T.H. Hui.  (2001).  Crossocheilus elegans, a new species of fish from Northern Boeneo (teleotei: 
Cyprinidae). Raffles Bulletin of Zoology, 59, 195-199. 

Payooha, K., T. Lamkom, C.  Kaewmanee, K. Ampolsak, S. Udduang and A. Rangsiwiwat.  (2012) .  Study of gut 
content and feeding biology of Mekong algae eater (Crossocheilus atrilimes Kottelat, 2000). Final report, 
pp 1–34. 

Boyd, C.E. and C.S. Tucker.  (1992).  Water quality and pond soil analyses for aquaculture. Auburn University, 
Alabama, pp 59-137. 

Ko-anantakul, A. , W.  Kongrattanakosol, W.  Hemsiri, R.  Jala and P.  Kaewkew.   (2003) .   Fish species in Pa-yao 
province, Thailand.  Inland Fisheries Research and Development Bureau, Department of Fisheries, 
Thailand. 

Rainboth, W. J.   ( 1996) .   Fishes of the Cambodian Mekong.  FAO species identification field guide for fishery 
purposes. United Nations Food and Agriculture Organization, Rome, Italy, pp 1-265. 

Ng, H.H. and H.H. Tan.  (1999).  The Fishes of the endau drainage, Peninsular Malaysia with descriptions of two 
new species of catfishes (Teleostei: Akysidae,  Bagridae).  Zoological Studies, 38, 350-366. 

USEPA (United States Environmental Protection Agency).  (1984).  Ambient water quality criteria for ammonia - 
1984. National Technical Information Service, Springfield, VA. 

Randall, D.J. and T.K.N. Tsui.  (2002).  Ammonia toxicity in fish.  Marine Pollution Bulletin, 45, 17-23. 
Wu, S., G. Wang, E.R. Angert, W. Wang, W.  Li and H.  Zou.   (2012) .   Composition, diversity, and origin of the 

bacterial community in grass carp intestine. PLoS ONE, 7, 1-11. 
Kibria, G. , D.  Nugegoda, R.  Fairclough and P. Lam.   (1997) .   The nutrient content and the release of nutrients 

from fish food and faeces.  Hydrobiologia, 357, 165-171. 
Lim, H.K., N.W. Pankhurst and Q.P. Fitzgibbon.  (2004).  Effects of slow release gonadotropin releasing hormone 

analog on milt characteristics and plasma levels of gonadal steroids in greenback flounder, 
Rhombosolea tapirina.  Aquaculture, 240, 505-516. 

Mylonas, C.C.  and Y.  Zohar.   (2001) .   Endocrine regulation and artificial induction of oocyte maturation and 
spermiation in basses of the genus Morone.  Aquaculture, 202, 205-220. 

Lamkom, T., C. Kaewmanee and A. Rangsiwiwat.  (2011).  Ability of Mekong algae eater (Crossocheilus atrilimes 
Kottelat, 2000)  for removing the waste and algae in aquarium compared with suckermouth armored 
catfish. Final report, pp 1–71. 

Chankaew, S.   (2007) .   Breeding studies of striped flying barb ( Esomus metallicus) .  Faculty of Science and 
Technology, Nakorn Si Thammarat Rajabhat University. 

Olivotto, I., A. Zenobi, A. Rollo, B. Migliarini, M. Avella and O. Carnevali. (2005) .  Breeding, rearing and feeding 
studies in the cleaner goby, Gobiosoma evelynae.  Aquaculture, 250, 175-182. 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย 

 

327 

การจัดการการผลิต และผลตอบแทนการเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี 
อุทัย อันพิมพ์1* ทวีศักด์ิ วิยะชัย2  จินดา กลิ่นอุบล2 และ จิตราภรณ์ เยีอนเพชร2 

1คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
2คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

*E-mail : Uthai.u@ubu.ac.th  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการการผลิต และผลตอบแทนการเลี้ยงจ้ิงหรีดของเกษตรกรในจังหวัด

อุบลราชธานี โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เกษตรกรเป็นรายบุคคลที่เลี้ยงด้วยบ่อสมาร์ทบอร์ดซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมเลี้ยงใน
ปัจจุบันด้วยแบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง จำนวน 50 ราย และแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เลี้ยงที่มีประสบการณ์อีก 8 ราย ด้วยวิธีการสุ่ม
แบบเจาะจงในปีการผลิต 2563/2564 ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะโรงเรือนในการเลี้ยงจ้ิงหรีดของเกษตรกรจำแนกได้เป็น 3 ลักษณะ 
คือ (1) โรงเรือนใต้ถุนบ้าน (2) โรงเรือนใต้ชายคา และ (3) โรงเรือนจ้ิงหรีดโดยเฉพาะ ทั้ง 3 ลักษณะจะมีต้นทุนที่แตกต่างกัน บ่อเลี้ยง
จ้ิงหรีดแบบสมาร์ทบอร์ดมี พ้ืนที่ขนาด 2.88 ตารางเมตร เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงจ้ิงหรีดสายพันธุ์ทองดำ ทองแดง และสะด้ิง 
หมุนเวียนต่อเน่ืองตลอดทั้งปี เกษตรกรใช้อาหารสำเร็จรูปในการเลี้ยงจ้ิงหรีดและจำหน่ายจ้ิงหรีดต้มสุกบรรจุถุง การเลี้ยงจ้ิงหรีดของ
เกษตรกรมีต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 117.13 บาทต่อกิโลกรัม และมีกำไรสุทธิ 6.06 บาทต่อกิโลกรัม กำไรส่วนเกินเท่ากับ 1,567.24 
บาทต่อบ่อต่อรุ่นการผลิต นอกจากน้ันยังพบว่าเกษตรกรยังมีรายได้จากการขายมูลจ้ิงหรีดอีก 37.05 บาทต่อบ่อต่อรุ่นอีกด้วย 
คำสำคัญ: รูปแบบการผลิต  การจัดการ  ผลตอบแทนการเลี้ยงจ้ิงหรีด 
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Abstract 

Production management and returns of crickets farming in Ubon Ratchathani Province were studied. The 
primary data was collected from 50 farmers by semi-structured interview and in-depth interviews were employed 
from 8  farmers during 2020-2021. The results showed that the cricket farms were categorized into 3  types: (1 ) 
ground floor (2 ) eaves (3 ) and shading house which have different costs. The crickets including house cricket 
(Gryllus bimaculatus), wild cricket (Gryllus testaceus) and (Achetha domesticus) were raised in 2.88 square meter 
gypsum board pond throughout the year. The farmers raise cricket by cricket feed. The crickets were boiled and 
sold in bags when reaching maturity. The total cost and net profit of cricket production were 11 7 .1 3  baht and 
6.06 per kg consequently. Whereas, the contribution margin was 1,567.24 baht per pond. The farmers got some 
revenue 37.05 baht from selling crickets frass from each box. 

 
Keywords :  Production, Management, Returns of Crickets. 
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บทนำ 
 จ้ิงหรีด (Crickets) เป็นแมลงชนิดหน่ึงที่รู้จักกันทั่วโลกและนำมาเป็นอาหารอย่างยาวนาน องค์การอาหาร และเกษตรแห่ง

สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO) ชี้ให้เห็นว่าจ้ิงหรีดเป็นอาหารด้ังเดิมของคน
ในแถบทวีปเอเชีย แอฟริกา และอเมริกาใต้ นิยมบริโภคกันมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังพบว่าประชากรทั่วโลกกว่า 2,000 
ล้านคนนิยมบริโภคแมลงเป็นอาหาร และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ใน พ.ศ. 2593 คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนประชากรโลก
เพ่ิมขึ้นเป็น 9,000 ล้านคน อันจะส่งผลให้ภาคการผลิตอาหารโดยเฉพาะเน้ือสัตว์จะไม่เพียงพอสำหรับความต้องการบริโภคของ
ประชากรทั้งหมด ดังน้ัน แมลงโดยเฉพาะจ้ิงหรีดจึงเป็นแหล่งอาหารทดแทนโปรตีนที่ประชาชนให้การยอมรับมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
สามารถขจัดปัญหาด้านความหิวโหยและสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร (Food security) ได้ในอนาคต (หยาดรุ้ง และปนัดดา, 
2563) อีกทั้งจ้ิงหรีดเป็นแมลงที่หาง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาที่หลากหลาย และมีในปริมาณที่สูง ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรท ไขมัน 
แร่ธาตุ กรดอะมิโน และที่สำคัญคือมีโปรตีนสูงถึง 12.9 เปอร์เซ็นต์ ใกล้เคียงกับโปรตีนที่พบในไก่ไข่ 12.7 เปอร์เซ็นต์ จึงได้มีการ
ส่งเสริมการเลี้ยงอย่างแพร่หลายทั่วโลก (สิริวัฒน์ และคณะ ,2555)  

Food Ingredients Asia ได้นำเสนอกระแส (Trend) อาหารและเครื่องด่ืม ปี 2020 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติ (UN) 
ได้ประกาศให้แมลงเป็น Superfood หรืออาหารที่มีประโยชน์ มีสารอาหารสูง พบว่า มีการใช้โปรตีนแทนเน้ือสัตว์และโปรตีนสาย
พันธุ์ใหม่ น่ันคือ โปรตีนจ้ิงหรีด ซึ่งกลายเป็นกระแสมาแรงในปี 2020 ซึ่งมีมูลค่าตลาดราว 6,725 ล้านบาท และมีแนวโน้มว่าจะ
ขยายตัวร้อยละ 6.4 โดยเฉพาะการแปรรูปแมลงเพ่ือใช้ทดแทนเน้ือสัตว์ ซึ่งจากข้อมูลธุรกิจแมลงรับประทานได้ในทั่วโลก พบว่า มี
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยเอเชียเป็นตลาดหลักมีสัดส่วนประมาณ 30-40% ของทั้งโลก ที่เหลือกระจายตัว
อยู่ทั้งโซนยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง ฯลฯ โดย 5 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมแมลงเติบโตปีละ 20 % และต่อไปตลาดแมลงกิน
ได้จะขยายไปที่อเมริกา และโซนอเมริกาเหนือ ซึ่งประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกแมลงรายหลักของโลก เน่ืองจากแมลงเป็นอาหาร
โปรตีนสูงที่สามารถบริโภคทดแทนเน้ือสัตว์ได้ โดยแป้งที่ ได้จากการทำแมลงให้เป็นผง 100 กรัม จะให้โปรตีนได้สูงถึงร้อยละ 50 
ในขณะที่เน้ือสัตว์อ่ืน ๆ จะให้โปรตีนที่ร้อยละ 30 เท่าน้ัน (ชุตินันท์, 2564 : ออนไลน์)  

การเลี้ยงในประเทศไทย พบว่า ในปี 2556 มีเกษตรกรให้ความสนใจและตัดสินใจเลี้ยงจ้ิงหรีดเป็นอาชีพ ประมาณ 20,000 
รายทั่วประเทศ (Hanboonsong et al., 2013) และเพ่ิมขึ้นเป็น 20,887 รายในปี 2561 ผลผลิตอยู่ที่  12 กิโลกรัม/บ่อ ด้านการ
ส่งออกพบว่า มีปริมาณการส่งออกทั้งหมด 8,150 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 3,438,541 บาท โดยปริมาณการส่งออกส่วนใหญ่
ส่งไปยังประเทศฟินแลนด์ รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ตามลำดับ ซึ่งจังหวัดที่มีการเลี้ยงจ้ิงหรีดมากที่สุด ได้แก่ 
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ พิจิตร พิษณุโลก มหาสารคาม ลพบุรี สระแก้ว และสุโขทัย ตามลำดับ มีกำลังการผลิต
มากกว่า 1.1 พันตันต่อปี (ปนัดดา และหยาดรุ้ง,  256 4) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงจ้ิงหรีด
เป็นอย่างมาก ในธรรมชาติจ้ิงหรีดเจริญเติบโตได้ดี  สามารถนำมาพัฒนาการเลี้ยงให้ได้ เลี้ยงง่าย โตไว ใช้พ้ืนที่น้อย ให้ผลตอบแทน
ต่อหน่วยพ้ืนที่สูง เลี้ยงได้ตลอดทั้งปี และที่สำคัญคือลงทุนไม่สูงมาก หากจัดการดีจะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ประมาณ 
150,000-350,000 บาท/ปี (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2561) อย่างไรก็ตามในกระบวนการเลี้ยงที่ผ่านมา
เกษตรกรส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เน่ืองจากยังขาดความรู้และขาดการสนับสนุนอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการขาดความรู้เรื่องการตลาดและข้อมูลเกี่ยวกับการค้าซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และการเผชิญ
กับปัญหาต้นทุนของปัจจัยการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น (Halloran et al, 2018) อย่างไรก็ตามในแง่ของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
จ้ิงหรีดให้ได้มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติการเกษตรที่ดี 
(Good Agricultural Practices: GAP) สำหรับฟาร์มจ้ิงหรีด (มกษ. 8202–2560  (เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องมี
ความเข้าในในการนำมาตรฐานไปใช้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรอง และยกระดับการผลิตจ้ิงหรีดให้ได้มาตรฐาน และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน นับเป็นมาตรฐานฟาร์มจ้ิงหรีดฉบับแรกของโลก (ขอนแก่นลิงค์, 2563) 
เพ่ือให้เกษตรกรใช้เป็นแนวทางในการผลิต อันจะนำไปสู่ผลผลิตที่ดีมีความน่าเชื่อถือ  
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จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของจ้ิงหรีดเป็นอย่างดี คน
อุบลราชธานีชอบกินจ้ิงหรีด และแมลงอื่น ๆ  เป็นอย่างมากเน่ืองจากเป็นแหล่งโปรตีนที่มีต้นทุนต่ำ รสชาติดี สามารถหาเก็บได้เองใน
ธรรมชาติ แต่ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก สภาพป่า ทุ่งนา ได้ถูกพัฒนามาเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของมนุษย์
เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ที่อยู่อาศัยและปริมาณของจ้ิงหรีดในธรรมชาติลดน้อยลงเป็นอย่างมาก การหาอยู่หากินยากลำบากมาก
ยิ่งขึ้น ต่อมาเมื่อประมาณปี 2542 หลังวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง หน่วยงานราชการในจังหวัดได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงจ้ิงหรีด
เพ่ือเพ่ิมช่องทางของอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ต่อมามีการขยายการเลี้ยงเพ่ิมมากขึ้น แต่ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตจึงทำให้
เกษตรกรเลิกเลี้ยงในเวลาต่อมา เน่ืองจากประสบกับภาวะการขาดทุนซึ่งเป็นวัฎจักรการเลี้ยงเฉกเช่นกันกับอาชีพเกษตรกรรมอื่น ๆ 
อย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรที่มีความพยายามในการที่จะสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว จำนวน 180 ครัวเรือน 
(อุทัย, 2564) โดยได้เพ่ิมกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการดำเนินกิจการฟาร์ม แต่ก็ยังไม่มีเกษตรกรรายใดที่นำ
หลักการบริหารจัดการ และเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือนำมาใช้ในการวิเคราะห์การผลิตอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ัน เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงจ้ิงหรีดของเกษตรกรให้เกิดความก้าวหน้าและมีความยั่งยืน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาการจัดการ
การผลิต และการวิเคราะห์ผลตอบแทน ตลอดทั้งปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงจ้ิงหรีดของเกษตรกร เพ่ือจะได้นำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาฟาร์มของตนเองให้เกิดความก้าวหน้าและมีความยั่งยืนต่อไป 

การทบทวนวรรณกรรม 
ในระบบการเลี้ยงจ้ิงหรีดให้ประสบความสำเร็จ เกษตรกรจะต้องเรียนรู้และเข้าใจหลักการจัดการเพราะการจัดการเป็นศิลปะ

ในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ทั้ งภายในและภายนอกฟาร์มให้ เกิดประสิทธิภาพ (สมคิด, 2542) อีกทั้งต้องรู้จักการวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ซึ่งทั้งหมดถือเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ (Peter F Drucker, 1909-2005) ชญานิส และคณะ (2562) ได้ศึกษาระบบการเลี้ยงจ้ิงหรีดเพ่ือการค้าของเกษตรกรใน
หมู่บ้านแห่งหน่ึงในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ระบบการเลี้ยงจ้ิงหรีดของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแบบอยู่ใกล้กับที่อยู่อาศัย ใช้
พ้ืนที่ไม่มากสามารถสร้างโรงเรือนขนาดเล็กได้ อีกทั้งยังสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้มาดัดแปลงสำหรับใช้เลี้ยงจ้ิงหรีด โรงเรือน
และบ่อเลี้ยงจ้ิงหรีด มี 2 แบบ คือ 1) โรงเรือน ขนาดเล็กมีทั้งการต่อเติมจากตัวบ้าน สร้างขึ้นใหม่แยกกับตัวบ้านและดัดแปลงจากใต้
ถุนบ้านหรือยุ้งข้าวที่ต้ังของโรงเรือนอยู่ในพ้ืนที่บริเวณบ้าน 2) โรงเรือนขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่เป็นแบบหน้าจ่ัวเปิดโล่งทั้ง 4 ด้าน 
เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกที่ต้ังของโรงเรือนส่วนใหญ่อยู่นอกพ้ืนที่บริเวณบ้าน บ่อเลี้ยงจ้ิงหรีด มี 2 แบบ คือ 1) บ่อที่ก่อสร้างขึ้น
จากซีเมนต์บล็อก 2) บ่อที่ประกอบจากแผ่นยิบซัม บ่อทั้ง 2 แบบมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนใหญ่เกษตรกรเลือกใช้บ่อ
ที่ก่อสร้างขึ้นจากซีเมนต์บล็อกเน่ืองจากมีความแข็งแรงทนทาน ทำความสะอาดง่าย ขั้นตอนกระบวนการผลิตไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่
นาน แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานวัยสูงอายุ และเป็นแรงงานผู้หญิง ซึ่งโดยทั่วไปไม่สามารถออกไปทำงานที่ใช้แรงงานนอกพ้ืนที่ได้  

ด้านการวิเคราะห์ต้นทุน ณรงค์ศักด์ิ (2553) ได้ศึกษาต้นทุนการเลี้ยงจ้ิงหรีดโดยใช้อาหารสัตว์ปีกสำเร็จรูปมาใช้ในการเลี้ยง
จ้ิงหรีดในพ้ืนที่ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าต้นทุนเท่ากับ 14,432.50 บาท/รุ่น (ผลผลิต 270 กิโลกรัม/
รุ่น) โดยคิดเป็นต้นทุนคงที่ ร้อยละ 12.69 และต้นทุนผันแปรร้อยละ 87.30 ของต้นทุนทั้งหมด ซึ่งต้นทุนค่าอาหารสัตว์ปีกสำเร็จรูป
ที่นำมาเลี้ยงจ้ิงหรีดสูงถึงร้อยละ 64.02 ของต้นทุนทั้งหมด ประทุมพร และ เยาวรัตน์ (2557) ได้ศึกษาการจัดการการผลิต ต้นทุน
และผลตอบแทนจากการเลี้ยงจ้ิงหรีด และวีถีการตลาดของจ้ิงหรีดในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ซึ่งพบว่า 
เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงจ้ิงหรีดสายพันธุท์องดำ ผลผลิตที่ได้จากการเลี้ยงจ้ิงหรีดสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม เน่ืองจาก
สภาพอากาศไม่ร้อนมาก และเมื่อพิจารณาต้นทุนในการผลิตจ้ิงหรีดต่อรุ่นจะเห็นว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงจ้ิงหรีดประเภทที่ 1 คือใช้อาหาร
สำเร็จรูปสำหรับจ้ิงหรีดในการเลี้ยงมีต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ 94.1 บาท/กิโลกรัม มีรายได้สุทธิ 25.9 บาท/กิโลกรัม รายรับเหนือต้นทุน
เงินสด/กิโลกรัม 53.83 บาท สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงจ้ิงหรีดประเภทที่ 2 คือ ใช้อาหารสัตว์ปีกสำเร็จรูปควบคู่กับพืชผัก พบว่ามี
ต้นทุนทั้งหมด 73.0 บาท/กิโลกรัม รายได้สุทธิ/กิโลกรัมเท่ากับ 51.00 บาท และมีรายรับเหนือต้นทุนเงินสด/กิโลกรัม 75.44 บาท 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยระหว่างการเลี้ยงจ้ิงหรีดทั้ง 2 ประเภท พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ณัฐเสฏฐ์ และ นภาพร (2562) ได้ศึกษา ต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะเลี้ยงจ้ิงหรีดเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรรายย่อย 
พบว่า การเพาะเลี้ยงแบบอิสระ และการเพาะเลี้ยงแบบเครือข่าย ต้นทุนรวมในการเพาะเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ 100 บาท ต่อกิโลกรัมใน
ขณะที่ฟาร์มเครือข่ายมีต้นทุนรวมประมาณที่ 85 บาทต่อกิโลกรัม ผลตอบแทนในการเพาะเลี้ยงจ้ิงหรีดคำนวณจากราคาขายปลีกอยู่
ที่ 100 - 120 บาท ต่อกิโลกรัม และราคาขายส่งจะประมาณที่ 90 บาทต่อกิโลกรัมเมื่อขายให้พ่อฟาร์ม กำไรสุทธิประมาณที่ 2,000-
7,000 บาท ต่อ 1 รอบการผลิตซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จุดคุ้มทุนของการเพาะเลี้ยงอิสระต่อรอบ เท่ากับ 17.27 กิโลกรัม และ 
33 กิโลกรัม กรณีฟาร์มเครือข่าย อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณที่ 20% - 40% ต่อปี หยาดรุ้ง และปนัดดา (2563) ได้
ศึกษาต้นทุนการเลี้ยงจ้ิงหรีดของเกษตรกรบ้านแสนตอ จังหวัดขอนแก่น พบว่ามีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อรุ่นเท่ากับ 20,076.20 บาท 
แยกเป็นต้นทุนผันแปร คิดเป็น 91.19% ของต้นทุนทั้งหมด ค่าอาหารเป็นปัจจัยการผลิตที่มีสัดส่วนสูงที่สุดถึง 48.93% ของต้นทุน
การผลิตทั้งหมด ค่าแผงไข่เป็นสัดส่วนของต้นทุนรองลงมาคิดเป็น 23.73% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด ต้นทุนคงที่เท่ากับ 1,767.78 
บาทต่อรุ่น มีต้นทุนเฉลี่ยเท่ากับ 57.55 บาท ต่อจ้ิงหรีด 1 กิโลกรัม และกำไรส่วนเกินเท่ากับ 39.86 บาท ต่อจ้ิงหรีด 1 กิโลกรัม  

 
วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่มี โครงสร้าง 
(Structured questionnaire) ในการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจ้ิงหรีดในจังหวัดอุบลราชธานีแบบรายบุคคล ด้วยการสัมภาษณ์
แบบตัวต่อตัว (Face-to-face interview) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยเทคนิคการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling technique) ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ เลี้ยงจ้ิงหรีดในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีการเลี้ยง
จ้ิงหรีดในกล่องแบบสมาร์ทบอร์ด ขนาดบ่อกว้าง 1.2 เมตร x ยาว 2 . 4 0 เมตร  x สูง 0 .6 เมตร  เพราะเป็นรูปแบบที่นิยมเลี้ยงมากที่สุด
ในปัจจุบัน และมีการเลี้ยงต้ังแต่ 8 บ่อขึ้น เน่ืองจากเป็นจำนวนที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนให้เป็นอาชีพหลักได้ กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 5-8 ราย โดยเลือกจากเกษตรกรที่มีประสบการณ์การเลี้ยงต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไป จำนวน 50 ราย และการสัมภาษณ์เชิงลึก
เกษตรกรที่มีประสบการณ์การเลี้ยงมากกว่า 3 ปี อีก 8 ราย สำหรับข้อมูลต้นทุนของการเลี้ยงจ้ิงหรีดที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นข้อมูล
ต่อรุ่นการผลิตที่มีการเพาะเลี้ยงในรอบปีการผลิต 2563/2564 

การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายสภาพและลักษณะทั่วไปของเกษตรกรผู้)เพาะเลี้ยง
จ้ิงหรีด รูปแบบของโรงเรือน ปริมาณการผลิตซึ่งแสดงผลการศึกษาในรูปแบบจำนวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ย เป็นต้น และ 2 (การ

ะห์รายได้าด โดยมีการวิเครวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตจ้ิงหรี )ค่าใช้จ่ายในแง่การ
ลงทุนของเกษตรกร ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน ค่าอาหาร และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น การวิเคราะห์สถานภาพด้านรายได้และค่าใช้จ่าย 
ได้แก ่รายได้รวม รายได้ต่อกิโลกรัม รายได้เหนือต้นทุนผันแปร และกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถใน
การได้มาซึ่งรายได้ที่จะพอเพียงต่อการชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้รายได้เปลี่ยนแปลงไป หรือความสามารถในการ
ปรับปรุงค่าใช้จ่ายบางส่วนจะทำให้กำไรเพ่ิมขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์ จุดคุ้มทุนในรูปแบบระดับราคาที่
คุ้มทุน และระดับผลผลิตที่คุ้มทุนอีกด้วย  

 
ผลการศึกษา  

ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เลี้ยงจ้ิงหรีด 
ข้อมูลทางสังคมของเกษตรกรผู้เลี้ยงจ้ิงหรีดในบ่อแบบสมาร์ทบอร์ดในจังหวัดอุบลราชธานี ใน 2564 จำนวน 58 ราย พบว่า 

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.16 อายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.07 รองลงมาเป็นช่วง 
31-40 ปี 51-60 ปี ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าอาชีพการเลี้ยงจ้ิงหรีดสามารถเลี้ยงได้ทุกเพศทุกวัย และจากข้อมูลยังชี้ให้เห็นว่ากว่าร้อย
ละ 50 ของเกษตรกรที่เลี้ยงจ้ิงหรีดจะมีอายุต้ังแต่ 51 ปีขึ้นไป และเกษตรกรที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ก็ยังสามารถประกอบอาชีพน้ีได้ 
ด้านการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.60 รองลงมาคือ มัธยมปลาย และมัธยมต้น
ตามลำดับ อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่าอาชีพการเลี้ยงจ้ิงหรีดเริ่มเป็นอาชีพที่คนมีระดับการศึกษาที่สูงให้ความสนใจมากขึ้น เพราะจาก
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ข้อมูลจะพบว่าผู้ที่จบปริญญาตรีและปริญญาโทได้หันมาเลี้ยงจ้ิงหรีดด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเทียบกับอาชีพเกษตรอื่น ๆ สำหรับ
ประสบการณ์การเลี้ยง พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีประสบการณ์การเลี้ยงอยู่ระหว่าง 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.91 รองลงมาคือ 3-4 
ปี และมีเพียงร้อยละ 8.08 ที่มีประสบการณ์มากกว่า 4 ปี ดังตารางที่ 1  

 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 
รายการ (N=58) จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ    
    ชาย 21 36.84 
    หญิง 36 63.16 
2. กลุ่มอายุ    

    น้อยกว่า 30 ปี 4 7.02 
    31-40 ปี 14 24.56 
    41-50 ปี 16 28.07 
    51-60 ปี 11 19.30 
    61-70 ปี 10 17.54 
    มากกว่า 70 ปี ขึ้นไป 2 3.51 
3. ระดับการศึกษา     
    ประถม 22          38.60  
    มัธยมต้น 9   15.79  

ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจ้ิงหรีด (ต่อ)   
รายการ (N=58) จำนวน ร้อยละ 
    ปวส/อนุปริญญา 6    10.53  
    ปริญญาตรี 8    14.04  
    ปริญญาโท 2      3.51  
4. ประสบการณ์การเลี้ยง     
    1-2 ป ี 37       64.91  
    3-4 ป ี 15       26.32  
    มากกว่า 4 ปี 5        8.77  

ที่มา: จากการสำรวจปี 2564 

 
การจัดการการผลิตจ้ิงหรีดของเกษตรกร  

โรงเรือนและบ่อเลี้ยงจ้ิงหรีด รูปแบบโรงเรือนในการเลี้ยงจ้ิงหรีดของเกษตรกรมี 3 แบบ คือ  
1) โรงเรือนแบบใต้ถุนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 5.26 เป็นการประยุกต์ใช้ใต้ถุนบ้านเพ่ือมาเลี้ยงจ้ิงหรีด ซึ่งจะเป็นบ้าน 2 

ชั้นใต้ถุนโล่ง และสมาชิกในครัวเรือนไม่มากนัก เกษตรกรจะดัดแปลงและต่อเติมบ้างเล็กน้อยเพ่ือให้มีที่ต้ังสำหรับบ่อเลี้ยงจ้ิงหรีด 
ป้องกันแดด ฝนสาด มีการถ่ายเทอากาศที่ดี มีข้อดีคือ ประหยัดต้นทุน และคนที่มีที่ดินน้อยก็สามารถเลี้ยงได้ แต่มีข้อเสียคือ หาก
เลี้ยงจ้ิงหรีดในปริมาณที่มากและหนาแน่น การระบายอากาศไม่ดี จะทำให้มีกลิ่นเหม็น และดูแล้วไม่สะอาดตา  

2) โรงเรือนแบบชายคา คิดเป็นร้อยละ 28.07 เป็นโรงเรือนที่ปรับปรุงต่อเติมออกจากตัวบ้าน โรงรถ หรือยุ้งฉางข้าว 
เพ่ือแยกออกเป็นสัดส่วนมากกว่าแบบที่ 1 แต่จะมีต้นทุนที่สูงมากขึ้น มีการถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าแบบแรก  

3) โรงเรือนเลี้ยงจ้ิงหรีดโดยเฉพาะ มีเกษตรกรเลี้ยงในรูปแบบน้ีคิดเป็นร้อยละ 66.67 เป็นโรงเรือนที่สร้างขึ้นมาใหม่ 
และดัดแปลงจากโรงเรือนเลี้ยงปศุสัตว์เดิม ในรูปแบบน้ีมองดูเป็นสัดส่วนสวยงาม มีการถ่ายเทอากาศได้ดี โรงเรือนส่วนใหญ่ต้ังอยู่
นอกพ้ืนที่บริเวณบ้าน มีการนำตาข่ายไนล่อนหรือผ้าแสลนมาล้อมรอบโรงเรือนเป็นลักษณะม่านสามารถม้วนพับเก็บได้ เพ่ือควบคุม
อุณหภูมิ แสง ระบายลม และป้องกันศัตรูที่อาจเข้ามาทำลายจ้ิงหรีด เช่น นก หนู ไก่ เป็นต้น 
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บ่อเลี้ยงจ้ิงหรีด เป็นบ่อแบบสมาร์ทบอร์ด ประกอบจากแผ่นยิบซัมมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 120 ซม. 
ยาว 240 ซม. และสูง 60 ซม. (พ้ืนที่  2.88 ตารางเมตร) โครงสร้างทำมาจากไม้ และเหล็ก ราคาต้ังแต่ 450-2,000 บาท ส่วนใหญ่
เกษตรกรนิยมบ่อที่ทำจากโครงเหล็ก เน่ืองจากมีความคงทนมากกว่า อีกทั้งทำความสะอาดและดูแลรักษาได้ง่ายกว่า เกษตรกรจะมี
จำนวนบ่อไม่เท่ากัน ต้ังแต่ 8-172 บ่อ โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อฟาร์มเท่ากับ 21.98 บ่อต่อฟาร์ม  

พันธุ์และการคัดเลือกสายพันธุ์ จ้ิงหรีด พันธุ์จ้ิงหรีดที่ เลี้ยงเพ่ือการค้าส่วนใหญ่มี 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ทองดำ 
(Gryllus bimaculatus) สายพันธุ์ทองแดง (Gryllus testaceus) และสะด้ิง (Achetha domesticus)  ส่วนใหญ่เกษตรกรเลือกเลี้ยง
พันธุ์ทองดำ มากถึงร้อยละ 90 ของเกษตรกรที่เลี้ยงจ้ิงหรีดทั้งหมด และเลี้ยงพันธุ์ทองแดงลายและสะด้ิงเพียงร้อยละ 10 เท่าน้ัน โดย
เกษตรกรให้เหตุผลถึงความแตกต่างในเรื่องของราคา เน่ืองจากพันธุ์ทองดำผู้บริโภคมีความสนใจมากกว่าจึงทำให้ราคาที่สูงมากกว่า 
โดยมีราคาประมาณ 150-200 บาท นอกจากน้ันอายุการเลี้ยงยังสั้นกว่า เพียง 35 – 45 วันก็สามารถจับจำหน่ายได้ ส่วนทองแดงและ
สะด้ิงความต้องการของผู้บริโภคน้อยกว่าการตลาดแคบกว่า และระยะเวลาการเลี้ยงที่นานกว่า คือ 45 – 60 วัน และราคาถูกกว่าคือ 
ประมาณ 100-120 บาท/กก. สำหรับที่มาของพันธุ์เกษตรกรจะซื้อมาจากฟาร์มที่เชื้อถือได้ในครั้งแรก จากน้ันจะเก็บและคัดสายพันธุ์
เอง  

วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้เลี้ยงจ้ิงหรีด ประกอบด้วย  
1) เทปกาวติดขอบบ่อ เป็นเทปใส หรือสีน้ำตาล หน้ากว้าง 2 น้ิว ติดรอบด้านบนของขอบบ่อเพ่ือป้องกันไม่ให้จ้ิงหรีดไต่

ออกจากบ่อ  
2) มุ้งตาข่ายสำหรับปิดปากบ่อ เพ่ือป้องกันศัตรูที่จะเข้ามากัดกินจ้ิงหรีด อีกทั้งเป็นการป้องกันจ้ิงหรีดบินหรือกระโดด

ออกจากบ่อ  
3) แผงไข่ เพ่ือเป็นที่หลบซ่อนของจ้ิงหรีด เกษตรกรจะซื้อมาราคาแผงละ 1-1.50 บาท แผงไข่ 1 แผงจะใช้ได้ประมาณ 2-

3 ครั้ง  
4) ภาชนะให้น้ำและอาหาร โดยแยกเป็นช่วงตัวอ่อน ที่ฟักออกจากไข่ถึง 2 สัปดาห์ เกษตรกรจะใช้ภาชนะที่เรียบ ๆ 

ไม่มีขอบสูง เช่น ผ้าขาวบาง กระดาษนำมาวางรองอาหารให้จ้ิงหรีดกิน สำหรับการให้น้ำจะใช้ขุยมะพร้าว หรือแกลบดิบ ใส่ถาด
พลาสติกจากน้ันพรมน้ำหรือรดน้ำให้ชุ่มไปต้ังเป็นจุด ๆ  ไปวางให้จ้ิงหรีดขึ้นมากิน และคอยเติมและรักษาความสะอาดอย่างต่อเน่ือง 
ในช่วงจ้ิงหรีดเริ่มโต หลัง 2 สัปดาห์ จ้ิงหรีดโตขึ้น ลำตัวยาวประมาณ 1–1.5 ซม. เกษตรกรจะเปลี่ยนมาใช้เป็นถาดพลาสติกมีขอบสูง
เล็กน้อย มาแทนวัสดุที่ให้อาหารในช่วงแรก เพ่ือไม่ให้อาหารตกหล่น ในขณะที่จ้ิงหรีดยังสามารถไต่ไปกินอาหารในถาดได้ง่าย การใช้
ถาดสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายและมีความทนทาน หรือขวดให้น้ำไก่ หรือนำท่อพีวีซีขนาด 1.5 น้ิว ปิดหัวท้ายแล้วผ่าครึ่งแล้ว
ใช้ผ้าซับน้ำใส่ตรงกลางและเติมน้ำให้จ้ิงหรีดดูดซับน้ำจากผ้า นับเป็นวิธีการที่สะดวกอีกวิธีหน่ึงเมื่อตอนจ้ิงหรีดโต  

5) ขันรองไข่ เกษตรกรจะใช้ขันพลาสติกทรงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 17 ซม. จากน้ันใช้ขุยมะพร้าวใหม่ผสม
น้ำให้มีความชื้นประมาณ 65-70 เปอร์เซ็นต์ นำไปวางให้จ้ิงหรีดไข่  

6) อาหารเลี้ ยงจ้ิง เกษตรกรจะใช้อาหารสำเร็จรูปที่ ผลิตจากโรงงานเป็นหลัก เช่น เพียวพาย เบทาโกร  
สตาร์บัค J80 เป็นต้น อาหารจ้ิงหรีด จะมีโปรตีน ประมาณ 21% ราคาประมาณ 450-500 บาท/กระสอบ โดยปกติ 1 บ่อจะใช้
อาหารประมาณ 45 กก. จะได้ผลผลิตเฉลี่ย 20 กก./บ่อ/รุ่น หรือคิดเป็นอัตราการแลกเน้ือเท่ากับ 2.25:1  

ข้ันตอนการจัดการการผลิตจ้ิงหรีด มีกระบวนการ ดังน้ี  
1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของโรงเรือน เช่น ตาข่ายไนล่อนทั้งที่ปิดรอบโรงเรือนและที่ปิดปากบ่อ หากชำรุดให้ทำ

การซ่อมแซมรวมไปถึงการสำรวจหาศัตรูของจ้ิงหรีดที่ตกค้างอยู่ในโรงเรือน โดยเฉพาะแมงมุม ด้วงปีกแข็ง หากมีให้กำจัดออกไป  
2) ทำความสะอาดด้านในบ่อจ้ิงหรีดโดยการล้างน้ำ หรือ ผ้าชุบน้ำเช็ดจากน้ันรอให้แห้ง ตรวจสอบภาชนะรองขาบ่อ 

ให้เติมน้ำ หรือน้ำมันเครื่องเพ่ือป้องกันมดเข้าไปในบ่อ หรือใช้ชอล์กขีดกำจัดแมลงคลานขีดทิ้งไว้เพ่ือป้องกันมดหรือแมลงอื่น ๆ  ด้วย 
แต่การใช้ชอล์กดังกล่าวต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะอาจจะส่งผลให้จ้ิงหรีดตายได้  
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3) นำขันพลาสติกที่บรรจุไข่จ้ิงหรีดไปฟัก หรือ เกษตรกรเรียกว่า “อบไข่จ้ิงหรีด” โดยนำมารวมกันในบ่อใดบ่อหน่ึง 
หรือในถังน้ำแข็งที่ไม่ได้ใช้ จากน้ันนำผ้าหรือพลาสติกขนาดใหญ่มาคลุมให้มิดชิดเพ่ือรักษาอุณหภูมิ และความชื้น ระยะเวลาการฟัก
ออกจากไข่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลในฤดูร้อนใช้เวลา ประมาณ 7–9 วัน และในฤดูหนาว อาจใช้เวลาประมาณ 10–15 วัน ระหว่างที่รอต้อง
หมั่นสังเกตผ้าหรือพลาสติกที่คลุม หากพบว่ามีความชื้น หรือมีไอน้ำเกาะด้านที่สัมผัสกับขัน ต้องกลับด้านหรือเปลี่ยนผ้าผืนใหม่ที่
แห้ง เพ่ือป้องกันการเกิดเชื้อราซึ่งจะทำให้ไข่จ้ิงหรีดเสียหายได้ และเมื่อใกล้ครบวันที่จ้ิงหรีดจะฟักออกมาเป็นตัวจึงย้ายไปดูแลต่อใน
บ่อที่จะเลี้ยงต่อไป  

4) เมื่อจ้ิงหรีดฟักออกจากไข่ นำแผงไข่ไก่ไปวางเรียงซ้อนกันในแนวต้ังให้มีระยะห่างเล็กน้อย แผงไข่ที่เรียงในแต่ละ
บ่อควรมีจำนวนที่เพียงพอให้จ้ิงหรีดสามารถหลบซ่อนตัวได้ จากน้ันนำขันไข่ที่มีตัวอ่อนจ้ิงหรีดมาวางในบ่อเพ่ือให้จ้ิงหรีดไต่ออกมา  

5) เริ่มให้น้ำและอาหารในปริมาณเพียงเล็กน้อย เน่ืองจากจ้ิงหรีดมีขนาดเล็ก (ระยะตัวอ่อน–2 สัปดาห์) จะให้อาหาร
ครั้งเดียวในช่วง 06.00 - 08.00 น. หรือก่อนออกไปทำกิจกรรมอย่างอื่น ในระหว่างวันจะคอยสังเกตปริมาณอาหาร และน้ำอยู่เป็น
ระยะการให้อาหารต้องกะปริมาณให้พอดีที่จ้ิงหรีดกินหมด ไม่เหลือทิ้งไว้เน่ืองจากจะเกิดการหมักหมมและเกิดเชื้อราขึ้นได้ การให้น้ำ
ต้องใส่ขุยมะพร้าวหรือแกลบในถาดน้ำก่อน จากน้ันจึงเติมน้ำลงไปในปริมาณที่ไม่มากนักเพ่ือป้องกันไม่ให้จ้ิงหรีดจมน้ำตาย  

6) เมื่อจ้ิงหรีดอายุ 2 สัปดาห์ขึ้นไปจนกระทั่งตัวโตเต็มวัย จ้ิงหรีดจะกินน้ำและอาหารมากขึ้น ดังน้ัน ต้องเพ่ิม
ปริมาณอาหารและน้ำให้เพียงพอในแต่ละวัน  

7) การรองไข่จ้ิงหรีดเพ่ือนำไปเลี้ยงในรุ่นต่อไป เมื่อจ้ิงหรีดเจริญเติบโตเต็มที่จนถึงช่วงเวลาที่ต้องผสมพันธุ์ ซึ่งสังเกต
ได้ จากเสียงร้องและพฤติกรรมของจ้ิงหรีด ก่อนจับจ้ิงหรีดขายประมาณ 3-5 วัน เกษตรกรจะเตรียมขันพลาสติกที่บรรจุขุยมะพร้าว
เพ่ือนำไปรองไข่จ้ิงหรีด การรองพันธุ์ไข่จ้ิงหรีดเกษตรกรใช้เวลาประมาณ 6–12 ชั่วโมง จากน้ันนำขันไข่ออกมาฟัก และลดปริมาณ
การให้อาหารสำเร็จรูปลง โดยเปลี่ยนให้จ้ิงหรีดกินฟักทองแทน เพ่ือลดกลิ่นอาหารข้นที่จะไปกับตัวจ้ิงหรีด  

8) นำแผงไข่ไปผึ่งแดด หลังจากที่จับจ้ิงหรีดจำหน่ายหมดเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรจะนำแผงไข่ที่อยู่ในบ่อไปผึ่งแดด 
เป็นเวลาประมาณ 1–2 วัน หรือนำไปอบโดยใช้ความร้อนประมาณ 20-30 นาทีของอุณหภูมิน้ำเดือด เพ่ือฆ่าเชื้อในแผงไข่ จากน้ัน
นำมาเก็บรวบรวมเพ่ือนำไปใช้เลี้ยงจ้ิงหรีดในรุ่นต่อไป  

การจัดการผลผลิตและข้ันตอนการขาย ผลผลิตจากจ้ิงหรีดมี 3 ประเภท ได้แก่  
1) ตัวจ้ิงหรีดสด เกษตรกรจับขายเป็นกิโลกรัม ราคาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และฤดูกาล ดังน้ี จ้ิงหรีดพันธุ์ทองดำ ราคา

ในช่วงฤดูหนาว ประมาณ 100–200 บาท/กิโลกรัม ฤดูร้อนและฤดูฝนประมาณ 100 – 150 บาท/กิโลกรัม หากเป็นจ้ิงหรีดพันธุ์สะด้ิง 
ราคาจะอยู่ในช่วง ฤดูหนาวประมาณ 80 – 150 บาท/กิโลกรัม ฤดูร้อนและ ฤดูฝนประมาณ 120–180 บาท/กิโลกรัม 2) ไข่จ้ิงหรีด
เพ่ือนำไปเลี้ยงต่อ เกษตรกรขายเป็นขัน ราคาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์จ้ิงหรีด ดังน้ีจ้ิงหรีดพันธุ์ทองดำ ราคาขันละ 50 บาท และจ้ิงหรีด
พันธุ์สะด้ิงราคาขันละ 35 บาท หรือ 3 ขันราคา 100 บาท และ3) มูลจ้ิงหรีด เพ่ือนำไปเป็นปุ๋ย เกษตรกรนำมูลจ้ิงหรีดบรรจุลงใน
กระสอบอาหารจ้ิงหรีดจนเต็มแล้วมัดปากกระสอบขายในราคากระสอบละ 35–50 บาท  

ขั้นตอนการจำหน่าย ผลผลิตจ้ิงหรีดมี 3 แบบ คือ  
1) การจำหน่ายแบบตัวสดมีชีวิต เกษตรกรจะเขย่าถาดไข่เพ่ือให้จ้ิงหรีดที่เกาะอยู่ตกลงไปในบ่อ แล้วนำแผงไข่ไก่

ออกบางส่วน จากน้ันนำแผงไข่ไก่ที่เหลือวางไว้รอบ ๆ  บ่อ เพ่ือให้จ้ิงหรีดไปรวมตัวกัน นำภาชนะ เช่น กะละมัง ถังน้ำพลาสติกไปรอง
จ้ิงหรีดที่ตกลงมจากการเขย่าถาดไข่ที่วางซ้อนไว้ขอบบ่อ หรือใช้ถุงพลาสติกติดกับไม้แขวนเสื้อแล้วตักจ้ิงหรีดใส่ในกะละมัง นำไปชั่ง
น้ำหนัก และบันทึกไว้ แล้วนำจ้ิงหรีดในกะละมังที่ชั่งแล้วเทใส่รวมกันลงในกล่องหรือใส่ถุงพลาสติกรัดปากถุงเพ่ือจำหน่ายต่อไป  

2) การจำหน่ายแบบตัวที่ตายน็อคและแช่เย็น แตกต่างจากการจำหน่ายแบบตัวสดมีชีวิต คือ ต้องเตรียมน้ำแข็งเพ่ือ
น็อคหรือแช่เย็นจ้ิงหรีด และถุงพลาสติกเพ่ือใส่จ้ิงหรีดโดยหลังจากที่เขย่าแผงไข่เพ่ือให้จ้ิงหรีดร่วงลงในภาชนะ จากน้ันนำไปแบ่งใส่
ถุงพลาสติกแล้วนำลงใส่ถังน้ำแข็งเพ่ือรอให้พ่อค้ามารับ  

3) แบบต้มสุกแช่แข็ง มีกระบวนการจับจ้ิงหรีดเช่นเดียวกันกับแบบที่ 1และ 2 จากน้ันนำจ้ิงหรีดไปล้างน้ำให้สะอาด 
นำจ้ิงหรีดไปต้มให้สุกประมาณ 30 นาที่ นำไปผึ่งลมให้หมาด คัดขนาดตามความต้องการของลูกค้า นำไปบรรจุถุง ๆ ละ 1 กก. 
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จากน้ันนำถุงจ้ิงหรีดไปแช่ในช่องแช่แข็งหรือตู้แช่แข็งเพ่ือรอการจำหน่ายต่อไป ปัจจุบัน ผลผลิตมีปริมาณมาก และการซื้อขายผ่าน
ระบบออนไลน์มีมากขึ้น ในรูปแบบที่ 3 จึงเป็นรูปแบบที่เกษตรกรใช้มากขึ้นในปัจจุบัน 

ช่องทางการตลาด พบว่ามี 4 ช่องทาง คือ  
1) จำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งมีทั้งเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนและผู้ที่ต้องการนำไปปรุงเป็นอาหาร  
2) จำหน่ายให้พ่อค้ารายย่อย ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าที่อยู่ชุมชนเดียวกัน หรือชุมชนใกล้เคียง ที่อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี 

ปริมาณในการรับซื้อต้ังแต่ 10 กิโลกรัม จนถึง 50 กิโลกรัม จากน้ันนำผลผลิตไปจำหน่ายทั้งในรูปแบบตัวสด และแปรรูป สถานที่ที่
พ่อค้าเหล่าน้ีนำไปจำหน่าย คือ ตลาดสดตามอำเภอหรือตลาดนัดต่าง ๆ 

3) พ่อค้าเครือข่าย มีเกษตรกรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ 3 ราย ซึ่งมีการส่งเสริมให้เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงเลี้ยง
จ้ิงหรีด จากน้ันจะรับซื้อผลผลิตกลับคืนเพ่ือส่งจำหน่ายให้กับพ่อค้าในต่างจังหวัดต่อไป ในกลุ่มของพ่อค้าเครือข่ายจะมีห้องเย็น
ขนาด 2 ตัน เพ่ือรองรับผลผลิตของสมาชิกเครือข่ายเพ่ือรอการจำหน่าย 4) พ่อค้ารายใหญ่ เป็นพ่อค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่มารับซื้อ 
หรือติดต่อซื้อขายกับพ่อค้าเครือข่ายในจังหวัด ส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และอุดรธานี 

ต้นทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงจ้ิงหรีด 
จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะเลี้ยงจ้ิงหรีดในบ่อแบบสมาร์ทบอร์ดขนาด (กว้างxยาวxสูง) เท่ากับ 1.2 x 

2.40 x 0.60 เมตร ของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ผลผลิตที่ได้เท่ากับ 22.41 กก./รุ่น/บ่อ คิดเป็น 7.78 กิโลกรัม/ตาราง
เมตร ซึ่งใช้อาหารข้นสำเร็จรูปประมาณ 45 กิโลกรัม/บ่อ มีอัตราการแลกเน้ือเท่ากับ 2.25 : 1 สามารถจำหน่ายได้ 70-200 บาท/กก. 
(เฉลี่ย 123.19 บาท/กก.) นับว่าเป็นราคาที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับราคาการจำหน่ายในจังหวัดอื่น ๆ  และเมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายและ
การลงทุนในการเลี้ยงจ้ิงหรีด 1 บ่อ พบว่ามีต้นทุนรวมเท่ากับ 2,625.23 บาท ต้นทุนคงที่ 1,431.32 บาท ต้นทุนผันแปร 1,193.91 บาท 
คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเท่ากับ 1:1.19 ในการเลี้ยงจ้ิงหรีด 8 บ่อ เกษตรกรจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อย 
9,951 บาท จึงจะได้ผลผลิตเท่ากับ 179.28 กก.หรือมีรายได้ต่อรุ่นรวมเป็นเงิน 22,085.50 บาทต่อการผลิตจ้ิงหรีด 1 รอบ มีจุดคุ้มทุน
ในการผลิตจ้ิงหรีดเท่ากับ 20.47 กก. ราคาคุ้มทุนเท่ากับ 117.14 บาท เมื่อพิจารณารายได้เหนือต้นทุนผันแปรจะพบว่าเกษตรกรจะมี
รายได้เท่ากับ 1,567.24 บาท/บ่อ และมีกำไรสุทธิจากการเลี้ยงจ้ิงหรีดเท่ากับ 135.92 บาท/บ่อ/รุ่น ซึ่งใน 1 รอบการผลิต (45 วัน) 
เกษตรกรจะมีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 1,087.36 บาท/รอบ นอกจากน้ันเกษตรกรจะมีรายได้จากการขายมูลจ้ิงหรีดอีก 36.58 บาท/บ่อ/รุ่น 
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์รายได้-รายจ่ายและผลตอบแทนในการเลี้ยงจ้ิงหรีดต่อรุ่นของเกษตรกรในรอบปีการผลิต2563/2564 
รายการ เฉลี่ย (N=58) 

1. จำนวนบ่อ (บ่อ/ฟาร์ม) 21.98 
2. จำนวนรุ่นในการผลิต (รอบ/ป)ี 7.05 
3. ผลผลิตเฉล่ีย (กก./บ่อ/รุ่น) 22.41 
4. ต้นทุนคงที่ (บาท/กก/บ่อ) 1,431.32 
5. ต้นทุนผันแปรเฉล่ีย (บาท/บ่อ/รุ่น) 1,193.91 
6. ราคาขายเฉล่ีย (บาท/กก.) 123.19 
7. ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย (บาท/รุ่น/กก) 53.27 
8. จุดคุ้มทุน (กก) 20.47 
9. รายได้รวม (บาท) 2,761.15 
10. ต้นทุนรวม (บาท) 2,625.23 
11. รายได้เหนือต้นทนุคงที่ (บาท/บ่อ/รุ่น) 1,329.83 
12. รายได้เหนือต้นผันแปร (บาท/บ่อ/รุ่น) 1,567.24 
13. กำไรสุทธิจาการขายตัว (บาท/กก/รุ่น) 
  135.92 

ที่มา: จากการสำรวจปี 2564 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เลี้ยงจ้ิงหรีดในบ่อแบบสมาร์ทบอร์ทและมีการเลี้ยงต้ังแต่ 8 บ่อขึ้นไปในจังหวัดอุบลราชธานี 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาต้ังแต่ประถมถึงปริญญาโท ส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์การ
เลี้ยงจ้ิงหรีด 1-2 ปี ในด้านการจัดการการผลิตจ้ิงหรีดของเกษตรกรน้ันมีการจัดการเรื่องโรงเรือนในการเลี้ยงจ้ิงหรีด 3 แบบ คือ 
โรงเรือนแบบใต้ถุนบ้าน ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงชั่วคราว ลงทุนต่ำ โรงเรือนแบบใต้ชายคา เป็นการต่อเติมชายคาบ้าน โรงจอดรถ หรือ
ยุ้งฉาง เพ่ือให้มีพ้ืนที่ในการเลี้ยงจ้ิงหรีด และแบบโรงเรือนจ้ิงหรีดโดยเฉพาะ เป็นการก่อสร้าง หรือปรับปรุงโรงเรือนปศุสัตว์เดิม ซึ่ง
จะแยกออกจากตัวบ้านที่อยู่อาศัยโดยเด็ดขาด เพ่ือให้เป็นสัดส่วนและง่ายต่อการจัดการเรื่องระบบสุขาภิบาล ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับรายงานวิจัยของชญานิศ (2562) ที่ได้ศึกษาระบบการเลี้ยงจ้ิงหรีดเพ่ือการค้าของเกษตรกรในหมู่บ้านแห่งหน่ึงในจังหวัดขอนแก่น 
พบว่า โรงเรือนเลี้ยงจ้ิงหรีดส่วนใหญ่จะสร้างใกล้กับที่อยู่อาศัย มี 2 รูปแบบ คือโรงเรือนขนาดเล็ก และโรงเรือนขนาดใหญ่ สำหรับ
ต้นทุนในการก่อสร้างโรงเรือนครั้งน้ี มีต้ังแต่ 5,000-200,000 บาท ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความพร้อมเรื่องงบประมาณของแต่ละคน สายพันธุ์
จ้ิงหรีดที่มีเลี้ยงจะมีอยู่ 3 สายพันธุ์ คือทองดำ ทองแดง และสะด้ิง ทั้งน้ีเป็นการเลี้ยงตามความต้องการของตลาดและฤดูกาลเป็นหลัก 
ผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 22.41 กก/บ่อ/รุ่น สอดคล้องกับหยาดรุ้ง และปนัดดา (2563) ที่ ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยง
จ้ิงหรีดเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดขอนแก่นได้ผลผลิตเท่ากับ 17.30-32.50 กก./บ่อ และมีราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง 80-
200 บาท/กก. ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และฤดูกาลด้วยเช่นกันกับณัฐเสฎฐ์ และนภาพร (2562) ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการ
เพาะเลี้ยงจ้ิงหรีดเชิงพาณิชย์ ของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงแบบอิสระ และเครือข่ายในในภาคกลางที่พบว่าราคาขายของเกษตรกรอยู่ที่ 
100-120 บาทต่อกิโลกรัม การคัดพันธุ์และการรักษาคุณภาพของผลผลิตเกษตรกรจะมีการซื้อพันธุ์หรือ แลกพันธุ์จากฟาร์มอื่นเพ่ือ
นำมาผสมข้ามสายพันธุ์จ้ิงหรีดของตนเองเพ่ือป้องกันระบบเลือดชิดซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต และความแข็งแรงของจ้ิงหรีด 
สำหรับการจัดการด้านการเลี้ยงเกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเลี้ยงมากนัก หรือหากมีก็สามารถจัดการกับปัญหาได้ 
แต่ปัญหาที่เกษตรกรทุกฟาร์มประสบคือด้านการจำหน่ายผลผลิต เน่ืองจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ทำให้เกษตรกรขาย
ผลผลิตได้น้อยลง มีข้อจำกัดในการขายสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะที่เคยส่งไปขายยังประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชา ไม่สามารถส่ง
สินค้าไปขายได้ จึงทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงตามไปด้วย  
 การวิเคราะห์ต้นทุนในการเลี้ยงจ้ิงหรีดของเกษตรกรพบว่า ต้นทุนในการผลิตจ้ิงหรีดของเกษตรกรเท่ากับ 117.14 บาท/
กก. จุดคุ้มทุนเท่ากับ 20.47 กก./บ่อ ซึ่งนับว่าเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการ
เพาะเลี้ยงจ้ิงหรีดเชิงพาณิชย์ของเกษตรกรรายย่อยจังหวัดขอนแก่นของหยาดรุ้ง และปนัดดา (2563) ที่พบว่าต้นทุนเพียง 53 บาท/
กก. ซึ่งก็มีความสอดคล้องกับณัฐเสฎฐ์ และนภาพร (2562) ที่ได้ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการเพาะเลี้ยงจ้ิงหรีดเชิงพาณิชย์ของ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงแบบอิสระ และเครือข่ายในภาคกลางที่พบว่ามีต้นทุนอยู่ที่ 85 บาท/กก แสดงให้เห็นว่าในการเลี้ยงจ้ิงหรีดของ
เกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานีมีต้นทุนที่สูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปที่ซื้อมาจาก
บริษัทผู้ผลิตอาหารจ้ิงหรีดโดยเฉพาะ และมีการขนส่งมาจากโรงงานที่อยู่ไกลจึงทำให้มีค่าดำเนินการสูงตามไปด้วย จึงส่งผลต่อกำไร
สุทธิของเกษตรกรผู้เลี้ยงที่น้อยตามไปด้วย ดังน้ัน เกษตรกรจะต้องใช้หลักการของการจัดการเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มของ
ตนเองให้มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารต้นทุน เช่น การผลิตอาหารจ้ิงหรีดใช้เอง เน่ืองจากจังหวัดอุบลราชธานีวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ที่มีความหลากหลายและเพียงพอ หรืออาจจะมีการรวมกลุ่มกันซื้ออาหารสัตว์จากโรงงานโดยตรง เพ่ือตัดทอนการเกร็ง
กำไรจากพ่อค้าคนกลาง อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีกำไรสุทธิให้เพ่ิมมากขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และมีความยั่งยืนในอาชีพต่อไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 
ภายใต้โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาแมลงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และการพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากแมลงเพ่ือขับเคลื่อนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ผู้วิจัยขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ชวลิต  



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย 

 

336 

ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตรกรรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศาสตราจารย์พงษ์ศักด์ิ รัตนชัยกุล
โสภณ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย ดร.สุกัญญา คลังสินศิริกุล อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้
ให้คำปรึกษาจนการวิจัยดำเนินการได้สำเร็จด้วยดี  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบผลของระดับการเสริมผักชีฝรั่งต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซาก 

และคุณภาพเน้ือของไก่เน้ือ ใช้ไก่เน้ืออายุ 2 สัปดาห์ 128 ตัว เลี้ยงในโรงเรือนระบบปิด วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 
(Completely Randomized Design; CRD) กลุ่มทดลองประกอบด้วย อาหารพ้ืนฐานเสริมผงผังชีฝรั่งที่ระดับ 0 (กลุ่ม
ควบคุม), 0.5, 1, และ 1.5% ผลการทดลองพบว่า การเสริมผงผักชีฝรั่งที่ระดับต่าง ๆ ในสูตรอาหารทำให้ปริมาณการกินได้
และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ไม่พบความแตกต่างของน้ำหนักตัว 
น้ำหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตระหว่างกลุ่มทดลอง (P>0.05) ส่วนของลักษณะซาก พบว่าน้ำหนักมีชีวิต 
เปอร์เซ็นต์ซาก และน้ำหนักชิ้นส่วนตัดแต่งไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลอง (P>0.05) อย่างไรก็ตาม น้ำหนักไขมันช่องท้อง
ของกลุ่มที่ เสริมผงผักชีฝรั่งที่ระดับ 1.5% น้อยที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น 
นอกจากน้ี ค่าความเป็นกรด-ด่างของเน้ือ ค่าสีเน้ือ การสูญเสียน้ำขณะเก็บ การสูญเสียน้ำจากการปรุงสุก ความเหนียว และ
แรงตัดผ่านของเน้ือหน้าอกและสะโพกไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลอง (P>0.05) จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การเสริม
ผงผักชีฝรั่งที่ระดับ 0.5-1.5% ส่งผลให้ปริมาณการกินได้และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวเพ่ิมขึ้น อีกทั้งเสริมผงผักชี
ฝรั่งระดับ 1.5% ทำให้ไขมันช่องท้องลดลง อย่างไรก็ตาม การเสริมผงผักชีฝรั่งไม่ส่งผลต่อลักษณะซากอื่น ๆ และคุณภาพเน้ือ 
ผลการศึกษาเหล่าน้ีชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผักชีฝรั่งและผลิตภัณฑ์ของผักชีฝรั่ง 
 
คำสำคัญ : ผักชีฝรั่ง  ไก่เน้ือ  สมรรถภาพการเจริญเติบโต  ลักษณะซาก  คุณภาพเน้ือ 
 

Effect of Diets Supplemented with Different Levels of Eryngium foetidum Powder on 
Growth Performance, Carcass Characteristics and Meat Quality of Broiler Chickens 
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Abstract 
The objective of this study was to investigate the effect of diet supplemented with different levels 

of Eryngium foetidum powder on growth performance, carcass characteristics, and meat quality of broiler 
chickens.  One hundred and twenty-eight 2 weeks-old chicks were raised under an evaporative cooling 
system house. A completely randomized experimental design (CRD)  was applied, and treatment groups 
were randomly assigned into 4 dietary groups with 4 replicates ( 8 chicks each) .  Treatment groups 
consisted of a basal diet supplemented with Eryngium foetidum powder at 0 (control group), 0.5, 1, and 
1.5% . The result showed that feed intake and feed conversion ratio were significantly higher (P<0.05) in 
Eryngium foetidum supplemented group compared to the control group.  No significant difference was 
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observed among experimental groups in terms of body weight gain and average daily gain (P>0.05) .  No 
differences were observed in carcass characteristics among treatment groups ( P>0. 05) .  However, 
abdominal fat was lowest at 1.5% Eryngium foetidum powder supplemented group (P<0.05) compared to 
the other groups. In addition, no differences were observed in pH, color, drip loss, cooking loss, and shear 
force of chicken meat among treatment groups ( P>0. 05) .  In conclusion, Eryngium foetidum 
supplementation increased feed intake and feed conversion ratio of broilers. Moreover, at 1.5% Eryngium 
foetidum supplementation reduced abdominal fat.  However, no significant differences in other carcass 
characteristics, and meat quality of broilers.  These results suggest the need for further research of 
Eryngium foetidum and its products. 
 
Keywords : Broiler, Growth performance, Carcass characteristics, Meat quality 

บทนำ 
การเลี้ยงไก่เน้ือในปัจจุบันมีการใช้ยาปฏิชีวนะผสมในอาหารและน้ำด่ืมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต เช่น กระตุ้น

การกินอาหาร เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโต ป้องกันรักษาโรค และเสริมสร้างสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรง เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพ
ตามที่ตลาดต้องการ ซึ่งการใช้ยาปฏิชีวนะในการผลิตสัตว์ส่งผลให้เกิดการตกค้างในเน้ือสัตว์ นอกจากจะมีผลกระทบต่อ
ผู้บริโภคทำให้เกิดปัญหาการด้ือยา ยังส่งผลกระทบต่อการส่งออกไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ของประเทศ ในขณะเดียวกัน 
ผู้บริโภคในปัจจุบันก็ให้ความสนใจในเรื่องสารตกค้างในอาหารเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ ดังน้ัน 
ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องผลิตเน้ือไก่ที่มี คุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงมี ความพยายามในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะลง 
ตลอดจนการใช้สารเสริมที่ได้จากธรรมชาติมาทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ในปัจจุบันมีพืชที่นำมาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะหลาย
ชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร ขี้เหล็ก มะตูม บอระเพ็ด มะระขี้นก ขมิ้นชัน เป็นต้น (ปริเยศ, 2559; ธนภัทร และคณะ, 2561; กิตติ, 
2549; อัจฉรา และมงคล, 2558) ซึ่งการนำเอาสมุนไพรที่มีอยู่มากตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการเสริมสร้างสุขภาพ และ
ป้องกันรักษาโรคผสมในอาหารสัตว์น่าจะเป็นแนวทางที่ดีเพ่ือช่วยลดการใช้สารปฏิชีวนะลง มีความปลอดภัยต่อสัตว์ และ
ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ซึ่งสมุนไพรบางชนิดก็หายากในบางพ้ืนที่ของประเทศไทยซึ่ งหากสามารถหาสมุนไพรชนิดอื่นที่ส่งผลดีใน
การเลี้ยงไก่ได้ และมีแหล่งเพาะปลูกมากในพ้ืนที่น้ันได้จะเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 

ผักชีฝรั่ง (Eryngium foetidum L.) อยู่ในวงศ์ Apiaceae (Umbelliferae) เป็นสมุนไพรล้มลุกซึ่งใช้อย่างกว้างขวาง 
เป็นพืชสมุนไพรในภูมิภาคเขตร้อนที่พบมากที่สุด เป็นพืชเครื่องเทศที่ปลูกในอินเดีย , เวียดนาม, ออสเตรเลีย และที่อื่น ๆ   
(Paul et al., 2011) ซึ่งในประเทศไทยก็พบว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีแหล่งเพาะปลูกผักชีฝรั่งมากที่สุดอยู่ อำเภอ เดชอุดม 
ตำบล ท่าโพธิ์ศรี โดยเป็นพันธุ์ประจำท้องถิ่นที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และมีอายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 2.5-3 เดือน (บุญส่ง 
และคณะ, 2552) เป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยแคลเซียม เหล็ก แคโรทีน วิตามิน A, B2, C และน้ำมันหอมระเหย ใบสดมีความชื้น
มากกว่า 85% โปรตีน 3.3% ไขมัน 0.6% คาร์โบไฮเดรต 6.5% เถ้า 1.7% ฟอสฟอรัส 0.06% และเหล็ก 0.02% มีสารออก
ฤทธิ์สำคัญคือ flavonoids, tannins, a saponin and triterpenoids (Paul et al., 2011) นอกจากน้ียังพบองค์ประกอบ
ทางเคมีที่สำคัญในน้ำมันหอมระเหย คือ acetophenon, aldehyde และ benzaldehyde เป็นต้น (จิราภรณ์ และเรือนแก้ว, 
2555) ซึ่งน้ำมันหอมระเหยของ E. Foetidum มีปริมาณต้ังแต่ 0.1-0.95% ของน้ำหนักแห้งของใบ น้ำมันหอมระเหยที่สำคัญ
คือ E-2-dodecenal (eryngial)  (Koolhaas, 1932) นอกจากน้ี ยังมีรายงานผลการสกัดสารสำคัญในผักชีฝรั่งด้วยเมทานอล 
พบว่ามีสารสำคัญคือ alkaloids, flavonoids, phenolics, anthraquinones และ steroid (Brigitte et al., 2016) โดยสาร
สกัดของผักชีฝรั่งมีฤทธิ์การต้านสารอนุมูลอิสระมากที่สุดถึง 48-62% เมื่อเปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น (พรพิมล และคณะ , 
2557) อีกทั้ง มีรายงานการนำสารสกัดจากพืชสมุนไพรชนิดอื่น ๆ เช่น สารสกัดเปลือกมะขาม และสารสกัดไบคาลิน มาใช้ใน
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ไก่และส่งผลดีต่อสมรรถภาพการผลิตและลดไขมันช่องท้องได้ โดยสมุนไพรเหล่าน้ันมีกลุ่มสารสำคัญคือ phenolic, flavonoids 
และสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกับที่พบในผักชีฝรั่ง (ครุปกรณ์ และคณะ, 2562; Zhou et al., 2019) 

เน่ืองจากการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ผักชีฝรั่งในสัตว์เศรษฐกิจปัจจุบันยังมีไม่มากนัก แต่อย่างไรก็ตาม มีรายงานการศึกษา
ของน้ำมันหอมระเหยและสารออกฤทธิ์ต่าง ๆ ที่พบในผักชีฝรั่งอยู่พอสมควร มีรายงานการศึกษาสารสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช
ที่อุดมไปด้วย E-2-dodecenal พบว่ามีฤทธิ์ในการต่อต้านพยาธิตัวกลม (Strongyloides stercoralis) และยังมีผลต่อการรักษา
โรคติดเชื้อในมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ  ซึ่งเกิดจากเชื้อจุลชีพหลายชนิดรวมถึงโปรโตซัว Trypanosoma (Paul et al., 
2011; Forbes et al., 2002) มีรายงานการศึกษาผลการกำจัดเชื้อจุลชีพก่อโรคในหลอดทดลองของสารสกัดจากพืชหลายชนิด
เปรียบเทียบกัน พบว่าสารสกัดจากผักชีฝรั่งให้ผลในการต่อต้านเชื้อ Entero bacteriaceae, Plasmodium falciparum, และ P. 
Gallinaceum ดีที่สุด (Roumy et al., 2007) นอกจากผักชีฝรั่งจะมีน้ำมันหอมระเหยที่มีฤทธิ์ในการต้านสารอนุมูลอิสระแล้ว ยัง
อุดมไปด้วยสารอินทรีย์ stigmasterol (95%) ซึ่ง stigmasterol ช่วยลดการอักเสบ อาการบวมน้ำในอุ้งเท้าและอาการบวมน้ำในหู 
(Garcia et al., 1999; Chandrika et al., 2016) อีกทั้ งยั งมี ฤทธิ์ ต่อต้านเชื้ อแบคที เรีย Helicobacter pylori ในเยื่ อบุกระเพาะ
อาหารหนูที่ติดเชื้อ (Brigitte et al., 2016) 

ผักชีฝรั่งเป็นพืชสมุนไพรที่ซึ่งหาได้ง่ายตามท้องถิ่นในภาคอีสาน อีกทั้งจากรายงานผลการศึกษาสารสกัดน้ำมันหอม
ระเหยและสารออกฤทธิ์ต่าง ๆ ในผักชีฝรั่งที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผักชีฝรั่งเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่น่าสนใจในการนำไปใช้ประโยชน์ 
ทั้งเป็นการเพ่ิมทางเลือกในการเลือกใช้สมุนไพรในการเลี้ยงไก่ ดังน้ันจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของระดับการเสริมผงผักชีฝรั่ง
ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซาก และคุณภาพเน้ือของไก่เน้ือ                                

วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีดำเนินการภายในฟาร์มสัตวศาสตร์ และห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี การทดลองดำเนินการภายใต้การควบคุมและคำแนะนำของห้องปฏิบัติการกลางสำนักงานไร่ฝึกทดลอง คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใบรับรองการอนุมัติให้ดำเนินการเลี้ยงสัตว์และใช้สัตว์เพ่ืองานทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
เลขที่  #03/2562/Research มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วางแผนการทดลองแบบสุ่ มสมบูรณ์  (Completely Randomized 
Design; CRD) ใช้ไก่เน้ือพันธุ์อาเบอร์เอเคอร์ จำนวน 128 ตัว คละเพศ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มทดลอง ๆ ละ 4 ซ้ำ ๆ ละ 8 ตัว 
โดยแบ่งอาหารตามกลุ่มทดลองซึ่งมีอยู่ 4 กลุ่มทดลอง ได้แก่ กลุ่มทดลองที่ 1 คือ สูตรอาหารควบคุม (ไม่เสริมผงผักชีฝรั่ง) กลุ่ม
ทดลองที่ 2 คือ อาหารควบคุม + ผงผักชีฝรั่งที่ระดับ 0.5% กลุ่มทดลองที่  3 คือ อาหารควบคุม + ผงผักชีฝรั่งที่ระดับ 1% และ
กลุ่มทดลองที่ 4 คือ อาหารควบคุม + ผงผังชีฝรั่งที่ระดับ 1.5% ให้ไก่ได้รับอาหารและน้ำอย่างเต็มที่  (ad libitum) ใช้อาหาร
สำเร็จรูปสำหรับไก่เน้ือ ระยะแรกเกิด ถึง อายุ 3 สัปดาห์ (21% โปรตีน) พลังงานไม่ต่ำกว่า 3,200 Kcal ME/kg และผักชีฝรั่งที่
นำมาใช้ในการทดลองซื้อมาทั้งหมดครั้งเดียว จากแม่ค้าคนเดียวที่ตลาดสดวารินเจริญศรี จังหวัดอุบลราชธานี การเตรียมผงผักชี
ฝรั่ง นำผักชีฝรั่งมาตากในที่ ร่ม (Shade drying method) เป็นเวลา 3 วัน ดัดแปลงจาก (Hassanpouraghdam et al., 2012) 
เพ่ือให้ผักชีฝรั่งแห้งและนำผักชีฝรั่งแห้งที่ได้ไปบดด้วยเครื่องปั่นธรรมดาที่ใช้ในครัวเรือน จากน้ันนำไปเก็บไว้ในถุงกันความชื้นเพ่ือ
รอผสมในอาหารทดลองต่อไป  

บันทึกข้อมูลด้านสมรรถภาพการผลิตช่วงอายุไก่เน้ือ 2-4 สัปดาห์ ได้แก่ น้ำหนักเริ่มต้น น้ำหนักสุดท้าย ปริมาณอาหารที่
กิน เพ่ือคำนวณน้ำหนักเฉลี่ย (average weight) อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน (average daily gain: ADG) ปริมาณ
อาหารที่ กินเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน (feed intake: FI) และอัตราการเปลี่ ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว (feed conversion ratio: FCR) 
(ดัดแปลงจาก ครุปกรณ์ และคณะ, 2562) เก็บข้อมูลด้านลักษณะซากเมื่ออายุครบ 4 สัปดาห์ โดยสุ่มไก่ 8 ตัว จากแต่ละกลุ่ม
ทดลอง อดอาหารไก่ 6-8 ชั่งโมง บันทึกน้ำหนักมีชีวิต (live weight) ก่อนการเคลื่อนย้ายไก่ไปยังโรงเชือด ทำการการุณยฆาต ถอน
ขนและเอาเครื่องในออก บันทึกน้ำหนักซากอุ่น (hot carcass weight) นำซากที่ได้ไปจุ่มแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 ๐C เป็นเวลา 20-30 
นาที บันทึกน้ำหนักซากเย็น (cold carcass weight) ประเมินค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 45 นาที หลังฆ่า จากน้ันทำการตัด
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แต่งโดยวิธีของ สัญชัย (2543) ชั่งน้ำหนักและจดบันทึกน้ำหนักชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น สะโพก น่อง ปีก อก เครื่องใน เป็นต้น นำข้อมูล
ที่ได้มาคำนวณเปอร์เซ็นต์ซาก และเปอร์เซ็นต์ชิ้นส่วนตัดแต่ง วิเคราะห์คุณภาพเน้ือ โดยใช้เน้ือจากไก่เน้ือเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 
1 ตัว ในแต่ละซ้ำ ทำการแบ่งชิ้นเน้ือหน้าอกและสะโพกเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพเน้ือ ดังต่อไปน้ี ประเมินค่าความเป็นกรด-
ด่าง 24 ชั่วโมงหลังฆ่า (สัญชัย, 2543) ประเมินการวัดค่าสีเน้ือ (color measurement) (นิภารัตน์ และคณะ, 2562) ประเมินการ
สูญเสียน้ำขณะเก็บรักษา (drip loss) (Honikel, 1987 อ้างโดย Jaturasittha, 2012) การประเมินการสูญเสียน้ำจากการปรุงสุก 
(ดัดแปลงมาจาก สัญชัย, 2543 และ Crehan et al., 2000) การประเมินความเหนียวและแรงตัดผ่านเน้ือ (shear force) (ไพโรจน์, 
2535 อ้างโดย สัญชัย, 2543)  

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ นำค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 
ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) ด้วยวิธี Proc GLM และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Least Significant Different (LSD) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SAS) 
เวอร์ชั่น 6.1.2 
 
ผลการวิจัย 

ผลของผักชีฝรั่งต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ 
การเสริมผงผักชีฝรั่งในอาหารที่ระดับต่าง ๆ (0, 0.5, 1 และ 1.5%) ส่งผลต่อน้ำหนักตัว น้ำหนักตัวที่เพ่ิมขึ้นและอัตรา

การเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลอง (P>0.05) แต่กลับพบว่าการเสริมผงผักชีฝรั่งในอาหารทุกระดับ (0.5 ,  
1 และ 1.5%) มีปริมาณการกินอาหารสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม นอกจากน้ี ยังพบว่า
กลุ่มที่เสริมผงผักชีฝรั่งในอาหารทุกระดับมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักแย่ลงแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(P<0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (Table 1) 

Table 1 Effect of Eryngium foetidum supplemented diets on growth performance of broiler  
Growth performance Eryngium foetidum level (%) P-value %C.V. 

0 0.5 1 1.5 
Initial body weight (g) 512.50 512.50 506.20 509.30 0.786 1.97 
Final body weight (g) 1785.0 1763.10 1766.20 1766.20 0.439 1.15 
Feed intake (g/b/d) 123.20c 130.10b 133.93a 132.81a 0.0001 1.24 
Body weight gain (g/b) 1272.50 1250.60 1260.00 1256.80 0.573 1.75 
ADG (g/b/d) 90.80 89.30 90.00 89.70 0.573 1.75 
FCR 1.35b 1.45a 1.49a 1.48a 0.0003 2.28 
a-c Within a row, means without a common superscript differed (P<0.05) 

 
ผลของผักชีฝรั่งต่อลักษณะซากของไก่เนื้อ 

จาก (Table 2) พบว่าการเสริมผงผักชีฝรั่งที่ระดับ 1.5% ในอาหารไก่เน้ือ ส่งผลต่อน้ำหนักไขมันสะสมในช่องท้องของ
ไก่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม กลุ่มที่เสริมผงผักชีฝรั่ง 1% และ 0.5% อย่างไรก็ตาม 
ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของน้ำหนักมีชีวิต น้ำหนักซากอุ่น น้ำหนักซากเย็น เปอร์เซ็นต์ซาก เน้ือหน้าอก สะโพก ปีก ตับ 
และกึ๋น ระหว่างกลุ่มทดลอง (P>0.05)   
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Table 2 Effect of Eryngium foetidum supplemented diets on carcass characteristics of broilers 

Carcass characteristics 
Eryngium foetidum level (%) 

     0                   0.5              1.0                1.5 
P-value %C.V. 

Live weight (g) 1810 1700 1770 1770  0.341 4.82 
Hot carcass weight (g) 1460 1340 1370 1400 0.121 4.56 
Cold carcass weight (g) 1440 1370 1410 1440 0.506 4.84 
Carcass percentage 79.44 80.51 79.03 80.57 0.775 3.17 
Breast (g) 336.50 320.63 339.46 337.96 0.418 5.20 
Thigh (g) 209.92 201.48 190.33 207.24 0.115 5.50 
Drumstick (g) 163.53 150.90 160.58 159.66 0.336 6.14 
Wing (g) 137.72 123.90 139.56 133.53 0.323 9.22 
Liver (g) 35.68 35.41 37.83 36.40 0.408 5.84 
Gizzard (g) 26.40 24.86 24.62 23.41 0.548 11.49 
Abdominal fat (g) 19.28a 19.69a 17.24a 11.64b 0.002 14.59 
a, b Within a row, means without a common superscript differed (P<0.05) 

ผลของผักชีฝรั่งต่อคุณภาพเนื้อไก่ 
การเสริมผงผักชีฝรั่งในอาหารที่ระดับ 0.5, 1 และ 1.5% ไม่มีผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่าง (45 นาที และ 24 ชั่วโมง

หลังฆ่า) สีเน้ือ การสูญเสียน้ำขณะเก็บรักษา การสูญเสียน้ำจากการปรุงสุก ความเหนียว และแรงตัดผ่านเน้ือของเน้ือหน้าอก
และเน้ือสะโพก (P>0.05) (Table 3) 

Table 3 Effect of Eryngium foetidum supplemented diets on meat quality of broiler 

Meat quality Eryngium foetidum level (%) P-value %C.V. 
0 0.5 1 1.5 

pH       
Breast (45 minute) 6.04 6.11 5.93 5.97 0.489 2.85 
Breast (24 hour) 5.98 6.00 6.04 6.00 0.963 2.81 
Thigh (24 hour) 6.70 6.70 6.78 6.67 0.717 2.04 

Color Breast       
*L 40.89 42.51 40.55 40.20 0.633 6.49 
*a 4.29 4.04 4.69 4.57 0.850 25.71 
*b 13.71 12.83 14.27 13.80 0.350 8.03 

Color Thigh 
*L 

48.35 47.57 46.49 46.75 0.674 4.93 
*a 5.21 5.52 4.85 4.83 0.739 19.79 
*b 14.66 13.32 12.73 13.40 0.198 8.93 

Drip loss (%)       
Breast 2.53 2.49 2.81 2.65 0.710 16.17 
Thigh 3.60 3.41 3.68 4.30 0.537 23.48 

Cooking loss (%) 
Breast 

 
19.16 

 
24.67 

 
18.29 

 
22.58 

 
0.183 

 
20.41 Thigh 24.57 26.99 25.17 25.41 0.723 12.08 

Hardness (mm)       
Breast 15.84 24.56 17.63 22.62 0.199 30.24 
Thigh 7.72 9.56 10.53 14.44 0.367 50.04 

Shear force (N/m2)       
Breast 54.03 108.10 64.74 93.49 0.063 35.09 
Thigh 33.98 49.52 46.61 53.70 0.063 20.75 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาพบว่า การเสริมผงผักชีฝรั่งที่ระดับ 0, 0.5, 1 และ 1.5% ในอาหาร มีผลต่อน้ำหนักตัว น้ำหนักที่เพ่ิมขึ้น 

และอัตราการเจริญเติบโต ของไก่เน้ือในช่วงอายุ 2-4 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ ปริเยศ (2559) 
พบว่าการเสริมสมุนไพรต่าง ๆ (มะระขี้นก ขี้เหล็ก มะตูม และบอระเพ็ด) ในอาหารที่ระดับ 2% ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโต
และประสิทธิภาพในการใช้อาหารของไก่กระทง การเสริมผงผักชีฝรั่งในอาหารไม่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของไก่เน้ือ อาจ
เป็นเพราะระดับที่เสริมน้อยเกินไป อีกทั้งผักชีฝรั่งที่นำมาผสมอาหารน้ันอยู่ในรูปผงแห้ง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ามีการสูญเสียสาร
ออกฤทธิ์ต่าง ๆ ระหว่างกระบวนการทำให้แห้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันหอมระเหย (Dugan, 1976 อ้างโดย นิธิยา, 2548; 
พรพิมล และคณะ, 2557) นอกจากน้ี ไก่เน้ือที่ได้รับอาหารเสริมผักชีฝรั่งทุกระดับ มีปริมาณการกินได้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผักชีฝรั่งเป็นสมุนไพรเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมและมีสีเขียวเข้ม จึงทำให้อาหารมีกลิ่นหอมและมีสีสันที่น่ากิน 
จึงเป็นสาเหตุกระตุ้นให้ไก่มีความอยากอาหารมากขึ้น จึงมีปริมาณการกินอาหารที่เพ่ิมขึ้นในกลุ่มที่เสริมผักชีฝรั่ง 0.5-1.5% 
โดยทั่วไปแล้ว พืชสมุนไพรหรือเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมและรสชาติเผ็ด เมื่อนำมาประกอบอาหารของมนุษย์จะช่วยให้เจริญ
อาหาร (Nikola et al., 2014) อีกทั้งยังพบว่า อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวแย่ลงในไก่กลุ่มที่ได้รับอาหารเสริมผง
ผักชีฝรั่ง ทั้งน้ีเป็นเพราะ ผงผักชีฝรั่งที่เสริมในอาหารมีเยื่อใยเป็นองค์ประกอบ ซึ่งสามารถย่อยไปใช้ประโยชน์ได้น้อยในสัตว์
กระเพาะเด่ียว เช่น สัตว์ปีก (จิรวัฒน์ และคณะ, 2562; Jimenez et al., 2010) อีกทั้ง ไก่เน้ือในการศึกษาน้ีมีอายุอยู่ในช่วง 
2-4 สัปดาห์ ซึ่งอายุยังน้อย ระบบทางเดินอาหารยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ จึงทำให้การย่อยและการดูดซึมอาหารมีประสิทธิภาพไม่
ดีเท่าที่ควร สอดคล้องกับรายงานที่ว่าความสามารถในการย่อยและดูดซึมจะเพ่ิมมากขึ้นเมื่อไก่มีอายุมากขึ้น เน่ืองจากระบบ
การย่อยอาหารภายในร่างกายไก่มีความสมบูรณ์เต็มที่ (Krogdahl, 1985 อ้างโดย ศรีสุดา และคณะ, 2561) ดังน้ัน เมื่อไก่กิน
อาหารมากขึ้นแต่กลับไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารน้ันได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวสูงขึ้น
ในกลุ่มที่เสริมผักชีฝรั่ง 

น้ำหนักซาก เปอร์เซ็นต์ซากและลักษณะซากส่วนใหญ่ไม่ได้รับอิทธิพลจากผักชีฝรั่งที่เสริมในอาหาร ทั้งน้ีเป็นผลมาจาก
การเสริมผงผักชีฝรั่งในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ไก่ที่ได้รับอาหารเสริมผงผักชีฝรั่งมีการเจริญเติบโตและมีน้ำหนัก
ตัวไม่แตกต่างจากไก่กลุ่มควบคุม ย่อมส่งผลให้น้ำหนักซากและน้ำหนักชิ้นส่วนต่าง ๆ ไม่แตกต่างกัน อีกทั้ง ผักชีฝรั่งรูปแบบผง
แห้งสูญเสียสารออกฤทธิ์ที่สำคัญไประหว่างกรรมวิธีการผลิต โดยเฉพาะน้ำมันหอมระเหย สารพฤกษเคมี และสารกลุ่มฟินอลิก
ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสัดส่วนของฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในพืชสมุนไพรมีมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
ชนิดของพืช รูปแบบสดหรือแห้ง และกรรมวิธีการผลิต (พรพิมล และคณะ , 2557; เอนก และ บุณยกฤต, 2560) อีกทั้ง มี
การศึกษาผลการเสริมสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกับผักชีฝรั่ง เช่นขมิ้นชัน โดยการเสริม
สารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในอาหารที่ระดับ 0.2-0.8% พบว่าไม่มีผลต่อน้ำหนักซากและองค์ประกอบซากส่วนอื่น ๆ ของไก่
กระทง (ไชยวรรณ และคณะ, 2555) นอกจากน้ี ผลการศึกษายังพบว่ากลุ่มที่เสริมผักชีฝรั่ง 1.5% มีน้ำหนักไขมันสะสมในช่อง
ท้องต่ำที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการศึกษาการเสริมสมุนไพรตามธรรมชาติ ที่อ้างถึงสารพฤกษ์เคมี ได้แก่ สารประกอบ
กลุ่มฟินอลิก และกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ (Brigitte  et al., 2016) วิตามินซี และเบต้าแคโรทีน ซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
และพบมากในผักชีฝรั่ง เช่นกัน (คณะเภสัชศาสตร์, 2543 อ้างโดย จิราภรณ์ และเรือนแก้ว, 2555; พรพิมล และคณะ, 2557; 
Beer et al., 2002 ; Pourmorad et al., 2006 อ้างโดย วัชราภรณ์ , 2561; Sadighara et al., 2016) โดยสารประกอบ
กลุ่มฟินอลิก และกลุ่มฟลาโวนอยด์สามารถลดการสะสมของไขมันได้ ทั้งยังช่วยเผาผลาญไขมัน และส่งผลให้ไขมันสะสมใน
ช่องท้องลดลง (ธนเดช และคณะ, 2547 อ้างอิงโดย จันทิมา และคณะ 2557; Zhou et al., 2019) 

มีรายงานว่า สารสี beta-carotene ในกลุ่ม flavonoid ที่พบในผักชีฝรั่ง (Brigitte et al., 2016; Sadighara et al., 
2016) มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระได้ โดยป้องการทำลายสาระสำคัญต่าง ๆ ภายในเซลล์ 
ลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ และส่งผลให้เซลล์มีการสูญเสียน้ำลดลง (Eghbaliferiz and Iranshahi, 2016 อ้างโดย อุมาพร 
และคณะ, 2562) อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งน้ีพบว่าการเสริมผงผักชีฝรั่งไม่มีผลต่อค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่ 45 นาที และ 
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24 ชั่วโมงหลังฆ่า ค่าสีเน้ือ ค่าการสูญเสียน้ำขณะเก็บ และค่าการสูญเสียน้ำจากการปรุงสุกของเน้ืออกและสะโพก ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะระดับการเสริมผงผักชีฝรั่งที่ ต่ำมาก (0.5-1.5%) นอกจากน้ี อาจเป็นไปได้ว่าความคงอยู่ของระดับสารต้านอนุมูล
อิสระจากผักชีฝรั่งที่คงอยู่ในซากไก่ที่ชำแหละมีน้อยหรือสูญเสียไปมากในกิจกรรมการทำงานต่าง ๆ ในระหว่างที่ไก่มีชีวิตอยู่ 
นอกจากน้ี ไม่พบความแตกต่างของความเหนียวและแรงตัดผ่านของเน้ืออกและสะโพกไก่ในการศึกษาครั้งน้ี แม้ว่าสารพฤกษ์
เคมีกลุ่ม phenolic และ flavonoid จะมีอิทธิพลต่อการลดการเกร็งตัวของกล้ามเน้ือหรือลดความเหนียวของเน้ือ (อุมาพร 
และคณะ, 2562) ซึ่งขัดแย้งกับผลการศึกษาในครั้งน้ี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระดับผักชีฝรั่งที่เสริมในอาหารเพียงเล็กน้อย 
สอดคล้องกับการเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชันในอาหารไก่เน้ือที่ระดับ 0.2 -0.8% ไม่มีผลต่อค่าแรงตัดผ่านเน้ือหน้าอกไก่
เน้ือ (ไชยวรรณ และคณะ, 2555) ซึ่งสารกลุ่ม phenolic และ flavonoid ที่พบในทั้งผักชีฝรั่งและขมิ้นชันอาจแทบไม่
หลงเหลือในเน้ือไก่หลังชำแหละจึงทำให้ไม่มีผลต่อความเหนียวและแรงตัดผ่านของเน้ือไก่ 

 
สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การเสริมผงผักชีฝรั่งในอาหารไก่เน้ือไม่ส่งผลต่อน้ำหนักตัว น้ำหนักตัวที่เพ่ิมขึ้น และ
อัตราการเจริญเติบโต แต่ทำให้ไก่กินอาหารมากขึ้น และส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวของไก่แย่ลง การเสริม
ผงผักชีฝรั่งในอาหารที่ระดับ 1.5% ทำให้ไขมันสะสมในช่องท้องลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ลักษณะซากอ่ืน ๆ ไม่
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มทดลอง นอกจากน้ี การเสริมผงผักชีฝรั่งในอาหารระดับต่าง ๆ ไม่มีผลต่อคุณภาพเน้ือ ดังน้ันจึงเห็น
ควรให้มีการศึกษาเกี่ยวกับผักชีฝรั่งในรูปของสารสกัดหรือผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติม 
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บทคัดย่อ 

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายของโลกสากลได้ถูก
กำหนดให้เป็นวาระสำคัญต้ังแต่ระดับชาติ ภูมิภาค จนถึงระดับท้องถิ่น การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการ
ปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้วิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนสากลเป็นฐาน 
ดำเนินการวิจัยโดยใช้วิธกีารวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงเอกสาร แหล่งที่มาของเอกสารและข้อมูลที่ใช้ประกอบการศึกษา 
ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่  (องค์การบริการส่วนตำบล และ
เทศบาลตำบล) ที่มีระยะเวลาการประกาศใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 จำนวน 14 แห่ง และเอกสารรายงาน เรื่อง 
Transforming Food and Agriculture to achieve the SDGs:  2 0  interconnected actions to guide decision-
makers ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และวิเคราะข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือจัดประเภทและ
จัดกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้
วิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนสากลเป็นฐาน สามารถแบ่งออกเป็น 5 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) แนวทางการจัดการ
ปัญหาด้านการ เพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 2) แนวทางการ จัดการปัญหาด้านการอนุรักษ์ และ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 3) แนวทางการจัดการปัญหาด้านการพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตบนรากฐานเศรษฐกิจชุมชน 4) แนว
ทางการจัดการปัญหาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเองบนฐานนิเวศชุมชน และ 5) แนวทางการจัดการ
ปัญหาด้านการสร้างกลไกสำหรับการดำเนินการผลิตทางการเกษตรที่ดี  
 
คำสำคัญ : สภาพปัญหาการทำเกษตร  แนวทางการพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนที่สูง  วิสัยทัศน์เกษตรกรรมยั่งยืนในระดับสากล  
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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Abstract 
 Commitment to the agricultural sector development in Thailand leading to sustainability under the 
goal of the global world is determined as a key agenda at the nation, regional and local level . This study 
aimed to investigate guidelines for the management of agricultural problems on highland at the local 
level, Chiang Mai province. It was under the basis of using the vision on the development of international 
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sustainable agriculture. Qualitative research and documentary research related to the local development 
plan of highland local administrative organization in Chiang Mai, 2018-2022 ( Subdistrict Administrative 
Organization and Subdistrict municipality, 14 places)  were employed.  Also, a report on “ Transforming 
Food and Agriculture to achieve the SDGs: 20 interconnected actions to guide decision-makers”  of Food 
and Agriculture Organization, U. N.  Data were analyzed by using content analysis for type and group 
sorting. Findings showed that there were 5 main guidelines for the management of agricultural problems 
on highland at the local level in Chiang Mai province as the following aspects:  1)  an increase in the 
efficiency of the production process; 2) the conservation and rehabilitation of natural resource; 3) way of 
life development under community economy; 4)  strength enhancement on self-reliance under 
community ecology; and 5) creating a mechanism for good production of agricultural yields. 
 
Keywords :  Farming problem condition, Guidelines for highland agricultural development, Sustainable 
agriculture vision, Sustainable development goals (SDGs) 
 
บทนำ 
 ในปัจจุบันการพัฒนาที่ยั่ งยืนได้กลายเป็นวาระสำคัญของการพัฒนาในระดับโลก ดังปรากฎในที่ประชุมสุดยอด
สหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2015 ที่ได้รับรองรายงาน เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงโลกของ
เรา: วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) 
(เกษร, 2563) โดยในรายงานดังกล่าวได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
จำนวน 17 ประการไว้เป็นฐานเพ่ือให้หน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติและนานาประเทศทั่วโลกได้นำไปใช้เป็นกรอบ
ของการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ให้มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี ค.ศ.2030 (United Nations General Assembly,  2015) 
เช่นเดียวกันกับการพัฒนาภาคการเกษตรในระดับสากลที่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักคือ องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) ที่ ได้มีการขานรับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนนำไปสู่การ จัดทำเอกสารรายงานเรื่อง “การ
เปลี่ยนแปลงอาหารและการเกษตรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: 20 การดำเนินการที่เชื่อมโยงถึงกันสู่การชี้แนะ
สำห รับ ผู้ มี อ ำน าจตัดสิ น ใจ” (Transforming Food and Agriculture to achieve the SDGs: 2 0 interconnected 
actions to guide decision-makers) ที่กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืนออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ 1) 
ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 2) ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 3) ด้านการพัฒนาวิถีการ
ดำเนินชีวิตบนรากฐานเศรษฐกิจชุมชน 4) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเองบนฐานนิเวศชุมชน และ 5) 
ด้านการสร้างกลไกสำหรับการดำเนินการผลิตทางการเกษตรที่ดี  โดยแต่ละมิติมีแนวทางหนุนเสริมการปฏิบัติรวมทั้งหมด 20 
แนวทางเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอาหารและเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืนได้ผลสำเร็จภายใน ค.ศ. 2030 ตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018) 

การพัฒนาที่ยั่งยืนถือเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาของประเทศไทย ดังแสดงได้อย่างเด่นชัดจากความต้องการ
บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการนำเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐานใน
การจัดทำยุทธศาสตร์ควบคู่กับการนำเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดสำหรับการ
ดำเนินการเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความ
เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ (สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ,  2561) โดยยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวยังถูกนำมาเป็นพ้ืนฐานในการจัดทำ
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และกำหนดทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) เพ่ือนำพาประเทศ
ไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2559) ซึ่งหลักการดังกล่าวได้เป็นผลให้การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้มุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 การส่งเสริม ขยายผล และพัฒนาการผลิตในระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในหลากหลายรปูแบบ 
อาทิ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร และเกษตรธรรมชาติ การปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมยั่งยืนให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ และการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ือเป็นทางเลือก
ให้กับผู้บริโภค (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559)  
 ในภาคเหนือของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นภูมิภาคที่ ได้รับการมุ่งเน้นให้เป็นพ้ืนที่สำหรับการส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน ดังการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในส่วนของการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ที่ได้วางแนวทางการพัฒนาภาคเหนือตอนบนให้เป็น
ฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ และภาคเหนือตอนล่างให้เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟาร์มเกษตร
อัจฉริยะที่ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีในภาคเกษตร เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีไปสู่การผลิตตาม
แนวทางเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมา
ใช้ในการดำเนินการผลิต และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรในการวางแผนการผลิตและการสร้างเครือข่ายการตลาด
ให้มีประสิทธิภาพ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) จังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่ึงในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนที่ได้กำหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัดโดยให้มีการขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่
คุณค่า และพัฒนานวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่  BCG Model ประกอบกับความโดดเด่นของ
จังหวัดเชียงใหม่ที่มีสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหรือพ้ืนที่สูงประมาณร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ทั้งหมด อันเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ
สำคัญของแม่น้ำลำธารสายสำคัญหลายสาย โดยในด้านเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมในบริเวณ
พ้ืนที่ราบเชิงเขาและพ้ืนที่ลุ่มน้ำ (สำนักงานจังหวัดเชีย งใหม่, 2563) และถืออีกเป็นหน่ึงในจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่
ประชาชนบนพ้ืนที่สูงมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และมีความหนาแน่นของชุมชนท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูงมากที่สุด ตลอดจนยัง
เป็นจังหวัดที่มีหน่วยงานพัฒนาพ้ืนที่สูงกระจายอยู่ในแต่ละชุมชนท้องถิ่นมากที่สุดเช่นเดียวกัน (พิทยา, 2552)  

ทั้งน้ี เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาในภาคการเกษตรของชุมชนท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ อาจกล่าวได้ว่า เทศบาล
ตำบล หรือองค์การบริการส่วนตำบล ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงที่มีความใกล้ชิดและเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ภาคประชาชน (เกศสุดา, 2559) โดยแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ผลกระทบ และข้อจำกัดที่เกิดขึ้นกับท้องที่น้ัน ๆ ซึ่งภาคการเกษตรมี
ความสำคัญอย่างมากในการจัดทำแผนการพัฒนา เน่ืองจากเป็นภาคส่วนที่ มีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของ
ประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่  และเป็นที่มาของรายได้ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม อน่ึงการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในฉบับปัจจุบันของเทศบาลตำบล หรือองค์การ
บริการส่วนตำบลในเขนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่มีช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ.2561-2565 ซึ่งใกล้จะสิ้นสุดในอีก 1 ปีข้างหน้า เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรของแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่ที่กำลังจะถูกร่างขึ้นให้มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาต้ังแต่ระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศที่มีแนวโน้มมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเกษตรให้เกิด
ความยั่งยืนตามเป้าหมายของการพัฒนายั่งยืนในระดับสกลให้ได้น้ัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์และจัด
กลุ่มปัญหาด้านการเกษตร และเสนอแนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรโดยใช้วิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตบนรากฐานเศรษฐกิจชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพ่ึงพา
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ตนเองบนฐานนิเวศชุมชน และการสร้างกลไกสำหรับการดำเนินการผลิตทางการเกษตรที่ดี  มาเป็นฐานให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในด้านการเกษตรฉบับ
อนาคตให้มีกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายในการ
มุ่งมั่น เพ่ือนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกสากลให้ได้มากที่สุด
ต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่  โดยใช้วิสัยทัศน์การพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนสากลเป็นฐานดำเนินการศึกษาภายใต้รูปแบบการวิจัยเชิงเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังน้ี 

แหล่งข้อมูลและเอกสาร 
เอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษาสภาพปัญหาด้านการเกษตรของชุมชนท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลตำบลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ โดยการคัดเลือก
องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเทศบาลตำบลเพ่ือนำเอาแผนพัฒนาท้องถิ่นมาศึกษาน้ัน เริ่มจากการสุ่มอำเภอจำนวน  
7 อำเภอ จากทั้งหมด 14 อำเภอที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ จากน้ันทำการ
สุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตพ้ืนที่สูงจากแต่ละอำเภอจำนวน 2 แห่ง รวมได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน
ทั้งหมด 14 แห่ง ที่ส่วนใหญ่มีชุมชนหรือหมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบต้ังอยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลางต้ังแต่ 500 เมตร 
ขึ้นไป ทั้งน้ีแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถทำการสืบค้นจากเว็บไซต์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสำนักงานเทศบาล
ตำบล รวมถึงการทำหนังสือราชการเพ่ือขอสำเนาแผนพัฒนาท้องถิ่นจากตำบล หรือเทศบาลที่ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ได้ และเอกสารประกอบการศึกษาแนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัด
เชียงใหม่โดยใช้วิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนสากลเป็นฐาน คือ เอกสารรายงานเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงอาหารและ
การเกษตรเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: 20 การดำเนินการเพ่ือเชื่อมโยงสู่แนวทางของผู้มีอำนาจตัดสินใจ” 
(Transforming Food and Agriculture to achieve the SDGs:  2 0  interconnected actions to guide decision-
makers) 

เครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ศึกษาสภาพปัญหาการทำเกษตรกรรม แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพ้ืนที่

สูง จังหวัดเชียงใหม่ คือ ตารางจัดหมวดหมู่สภาพปัญหาด้านการเกษตร และตารางจัดกลุ่มแนวทางการจัดการปัญหาด้าน
การเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการศึกษาสภาพปัญหาการทำเกษตรกรรม แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับ

ท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary data) ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การ
จดบันทึกเป็นหลัก ซึ่งมีแนวทางการเก็บรวมรวมข้อมูลดังน้ี 

1) รายละเอียดเอกสารที่ใช้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษา 
สภาพปัญหาการทำเกษตรกรรมของชุมชนท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ศึกษาจากเอกสารคือ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล หรือสำนักงานเทศบาลตำบลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวน 14 แห่ง โดยมุ่งศึกษาเน้ือหาที่ปรากฏสาระสำคัญเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา จุดอ่อน หรืออุปสรรคที่
เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรกรรมในชุมชนท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ และการศึกษาแนวทางการจัดการปัญหาด้าน
การเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เอกสาร ได้ใช้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ วิสัยทัศน์ และแนวทาง
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การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเอกสารรายงาน เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงอาหารและการเกษตรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน: 20 การดำเนินการที่ เชื่อมโยงถึงกันสู่การชี้แนะสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจ” (Transforming Food and 
Agriculture to achieve the SDGs: 20 interconnected actions to guide decision-makers) ขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ 

2) การคัดเลือกเอกสาร 
การศึกษาสภาพปัญหาการทำเกษตรกรรมของชุมชนท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้ใช้ข้อมูล

จากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาการประกาศใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565 และเอกสารที่ใช้ประกอบการศึกษา
แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่  คือ ข้อมูลจากเอกสารรายงาน เรื่อง 
“การเปลี่ยนแปลงอาหารและการเกษตรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: 20 การดำเนินการที่เชื่อมโยงถึงกันสู่การ
ชี้แนะสำหรับผู้มีอำนาจตัดสินใจ” (Transforming Food and Agriculture to achieve the SDGs: 20 interconnected 
actions to guide decision-makers) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่ มีช่วงเวลาในการดำเนินการ
สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนซึ่งเริ่มต้ังแต่ปี ค.ศ. 2015-2030 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยเชิงเอกสารได้ทำการวิเคราะห์ขอมูลแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

analysis) ด้วยวิธีจัดประเภทและจัดกลุ่ม (Categorize and Sort) (ภัทราพร,  2559) โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน 
ได้แก่ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาการทำเกษตรกรรมของชุมชนท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ และตอนที่ 2 การ
วิเคราะห์แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ โดยแต่ละตอนกำหนดให้มีการ
จัดกลุ่มออกเป็นทั้งหมด 5 ด้าน ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนขององค์การอาหารและการเกษตรแห่ ง
สหป ระชาช าติ (FAO) ไ ด้แก่  1) ด้ านการ เพ่ิม ประสิท ธิภาพในกระบวนการผลิ ต 2) ด้านการอนุ รักษ์แ ละ ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 3) ด้านการพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตบนรากฐานเศรษฐกิจชุมชน 4) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การพ่ึงพาตนเองบนฐานนิเวศชุมชน และ 5) ด้านการสร้างกลไกสำหรับการดำเนินการผลิตทางการเกษตรที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์เกษตรกรรมย่ังยืน 
1) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต  
2) ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
3) ด้านการพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตบนรากฐานเศรษฐกิจชุมชน  
4) ด้านการเสริมสร้างความเขม้แข็งในการพ่ึงพาตนเองบนฐานนิเวศชุมชน 
5) ด้านการสร้างกลไกสำหรับการดำเนินการผลิตทางการเกษตรที่ดี 

แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับ
ท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม ่

สภาพปัญหาการทำเกษตรกรรมในระดับท้องถิ่นบน
พ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ 

แหล่งข้อมูล: แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบล หรือเทศบาลตำบลท่ีอยู่ในเขตพื้น ท่ีสูง จังหวัด
เชียงใหม่จำนวน 14 แห่ง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล: การจดบันทึก 
เคร่ืองมือวิจัย: ตารางวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะเนื้อหา เพื่อจัดประเภท/ 
จัดกลุ่มของสภาพปัญหาการทำเกษตรกรรมท่ีปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แหล่งข้อมูล: เอกสารรายงานเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง
อาหารและการเกษตรเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ท่ียั่งยืน: 20 การดำเนินการเพื่อเชื่อมโยงสู่แนวทางของผู้
มีอำนาจตัดสินใจ” ขององค์การอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล: การจดบันทึก 
เคร่ืองมือวิจัย: ตารางวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะเนื้อหา เพื่อจัดกลุ่มของ
แนวทางให้สอดคล้องสภาพปัญหาการทำเกษตรกรรม 
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ภาพที่ 1 กรอบการวิจัย 
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลสภาพปัญหาการทำเกษตรกรรมของชุมชนท้องถ่ินบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ 
จากการศึกษาสภาพปัญหาการทำเกษตรกรรมของชุมชนท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่  จากเอกสารแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 จำนวน 14 แห่ง โดยกำหนดให้มีการแบ่งกลุ่มปัญหาออกเป็น 5 ด้าน ดังผลการศึกษาต่อไปน้ี 
(ตารางที่ 1) 

1) ปัญหาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต โดยปัญหาที่ปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากสุดคือ การขาดแคลนปัจจัยการผลิต (ปรากฏจำนวน 10 แห่ง) เช่น การขาดแคลนแหล่งน้ำ
เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง การมีแหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอ การขาดแคลนพันธุ์พืชและปศุสัตว์คุณภาพดี และการขาดแคลน
แรงงานในภาคการเกษตร เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ ต้นทุนการผลิตมีราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของราคาปุ๋ย สาร
ป้องกันกำจัดศัตรูพืช ราคาเมล็ดพันธุ์ ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ค่าเชื้อเพลิงในการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่มีราคาแพง และ
การขาดตลาดรับซื้อและแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรลดลง ทั้งในส่วนของตลาดกลาง และร้านค้าในชุมชน (โดยทั้ง 2 
ประเด็นปัญหาปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 6 แห่ง) ถัดมาคือ ปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์การรับซื้อของตลาด เน่ืองจากการได้รับเสียหายจากการระบาด
ของศัตรูพืช การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภัยทางธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง หรือน้ำท่วม (ปรากฏจำนวน 3 แห่ง)  
เป็นต้น และการมีเครื่องมือและเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอหรือขาดความทันสมัยปรากฏจำนวน 1 แห่ง 

2) ปัญหาด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า การขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวมเป็นปัญหาที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากสุด 
(ปรากฏจำนวน 10 แห่ง) ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายพ้ืนที่การทำเกษตรเชิงเด่ียวที่มุ่งสร้างผลผลิตจำนวนมาก โดยขาดการ
บำรุงรักษาทรัพยากรดิน และแหล่งน้ำ ประกอบกับมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยเพ่ิมมากและมีการใช้สารเคมีใน
กระบวนการผลิตทางการเกษตรทำให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนทั่วไป ในสถานการณ์ที่
ประชาชนบางกลุ่มยังขาดการมีส่วนร่วมและความตระหนักในการดูแลและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่ รองลงมาคือ การขาดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น การขยายพ้ืนที่ทำการเกษตรรุกล้ำพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ หรือ
การขาดการมีส่วนร่วมหรือให้ความสำคัญในการดูแลรักษาป่าไม้ที่ยั่งยืนของผู้ผลิตบางราย (ปรากฏจำนวน 8 แห่ง) การสร้าง
ความเสื่อมโทรมแก่ที่ดินทำการเกษตร โดยการเพ่ิมปริมาณการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต เช่น ปุ๋ย และสารป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช เป็นต้น และการขาดการดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร โดยเฉพาะการประสบปัญหาลำห้วย หรือลำเหมือง
ต้ืนเขินทำให้เกิดปัญหาน้ำน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และสามารถเก็บน้ำได้ปริมาณน้อยในฤดูแล้ง ตลอดจนการปล่อยน้ำเสียจาก
ครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยไม่มีการบำบัดน้ำเสียอย่างถูกวิธี  โดยทั้ง 2 ประเด็นปัญหาปรากฎในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่
ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 2 แห่ง 

3) ปัญหาด้านการพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตบนรากฐานเศรษฐกิจชุมชน ผลการศึกษาพบว่า การขาดความมั่นคงใน
ที่ดินทำกิน เป็นปัญหาที่ปรากฏในแผนพัฒนาของถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากสุด (ปรากฏจำนวน 8 แห่ง) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ประกอบพ้ืนที่ทำกินและที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ทับ
ซ้อนอยู่ในเขตป่าสงวนฯ หรือการใช้พ้ืนที่ร่วมกันของอุทยานฯ กับประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่ป่าบริเวณแนวเขตอุทยานฯยังมี
ปัญหาการทับซ้อนและแนวเขตไม่ชัดเจน อีกทั้งเกษตรกรบางครัวเรือนยังมีที่ดินไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ หรือไม่มีที่ดินทำกิน
เป็นของตนเอง และในอีกทางหน่ึงเกิดจากการสูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินจากการขายที่ดินให้นายทุน รองลงมา คือ ราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ หรือการมีรายได้จากภาคการเกษตรลดลง ซึ่งทำให้เกษตรการเกิดสภาพการขาดทุน และการมี
รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือในช่วงที่ค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้น ประกอบการเกษตรรายย่อยยังขาด
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อำนาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง (ปรากฏจำนวน 6 แห่ง) และปัญหาการว่างงานและการเกิดภาระหน้ีสิน โดยเกิดการว่างงาน
หลังจากหมดฤดูเพาะปลูก หรือขาดแหล่งงานรองรับแรงงานในช่วงนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยว ตลอดจนเกษตรกรบางรายขาดทุน
จากการทำการเกษตรจึงต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และแหล่งเงินกู้นอกระบบนอกระบบเพ่ือนำมาลงทุนทำการเกษตร 
และใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตทำให้ต้องแบกรับภาระหน้ีเพ่ิมขึ้น (ปรากฏจำนวน 5 แห่ง) 

4) ปัญหาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเองบนฐานนิเวศชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ประเด็น
ปัญหาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากสุดคือ การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือ
เหตุการณ์ฉุกเฉินทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายหรือมีผลผลิตลดลงและไม่ได้คุณภาพ เช่น ในฤดูแล้งประสบกับ
การขาดแคลนน้ำจากฝนทิ้งช่วง และไฟป่า เป็นต้น ส่วนในฤดูฝนประสบกับพายุ ลมกรรโชกแรง น้ำท่วมในพ้ืนที่แหล่งต้นน้ำ 
หรือน้ำป่าไหลหลาก เป็นต้น ตลอดจนการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช และการระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคระบาด หรือ
โรคติดต่อในมนุษย์ โดยเฉพาะการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน (ปรากฏจำนวน 9 แห่ง) รองลงมาคือ การขาด
การรวมกลุ่มหรือขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็งของเกษตรกรรายย่อยเพ่ือรองรับการส่งเสริมอาชีพ หรือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลผลิตเพ่ือเพ่ิมรายได้ ประกอบกับการมีส่วนร่วมภายในกลุ่มของเกษตรกรยังมีข่อนข้างน้อยทำให้ขาดอำนาจต่อรองทาง
เศรษฐกิจ หรือรับบริการต่าง ๆ รวมถึงการขาดเงินทุนหมุนเวียน (ปรากฏจำนวน 6 แห่ง) และการขาดการสืบทอดวัฒนธรรม
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนรุ่นปัจจุบัน (ปรากฏจำนวน 4 แห่ง) 

5) ปัญหาด้านการสร้างกลไกสำหรับการดำเนินการผลิตทางการเกษตรที่ ดี  ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการมี
งบประมาณ หรือเงินทุนไม่เพียงพอสำหรับสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น  และปัญหาการ
ขาดองค์ความรู้และทักษะด้านการเกษตรของเกษตรกรโดยเฉพาะการขาดความรู้เกี่ยวกับนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้
เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานตาม  ตลอดจนขาดความรู้ ในการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน การตลาดหรือการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ
เสริมเพ่ือช่วยเพ่ิมรายได้นอกเหนือจากการทำการเกษตร และขาดการพัฒนาอย่างครบวงจรเกี่ยวกับระบบจัดเก็บน้ำที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้ภาคการเกษตรช่วงฤดูแล้งเป็นประเด็นปัญหาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุด (ปรากฎจำนวน 10 แห่ง) รองลงมา คือ การขาดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือ
การเกษตร โดยเฉพาะการคมนาคมไม่สะดวก ถนนบางแห่งชำรุดเสียหาย หรือเป็นดินลูกรัง ทำให้การลำเลียงขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรล่าช้า ไม่สะดวก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ประกอบกับระยะทางในการขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับซื้อ และมี
ความยากลำบากในการเดินทางเน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา รวมถึงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ และระบบ
ชลประทานสำหรับทำการเกษตรยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะการ
ติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มีปัญหา หรือคลื่นสัญญาณขาดหาย (ปรากฎจำนวน 8 แห่ง) 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบประเด็นปัญหาด้านการเกษตรที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ในเขตพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

สถานการณ์ ปัญ หาการทำ
เกษตรกรรมของชุมชนท้องถิ่น
บนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นปัญหาย่อย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำน ว น
อ บ ต . /
ท ศ .  ท่ี
ป ร า ก ฎ
ข้อมูล 

ร้ อ ย ล ะ
ข อ ง
อ บ ต . /
ท ศ .  ท่ี
ป ร า ก ฎ
ข้อมูล 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพใน
กระบวนการผลิต 

ขาดแคลนปัจจัยการผลิต    
    

  
  

   10 71.4 

ต้นทนุการผลิตมีราคาสูงขึ้น    
      

   
  6 42.9 

ขาดตลาดรับซื้อและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร/การผูกขาและถูกควบคุมราคา     
    

   
   6 42.9 

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน               3 21.4 

เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอหรือขาดความทันสมัย               1 7.1 

2) ด้านการอนุรัก ษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวม               10 71.4 

ขาดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้               8 57.1 

ขาดการดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร     
     

     2 14.3 

การสร้างความเสื่อมโทรแก่ที่ดินทำการเกษตร               2 14.3 

3) ด้านการพัฒนาวิถีการดำเนิน
ชีวิตบนรากฐานเศรษฐกิจชุมชน 

การขาดความม่ันคงในที่ดินทำกิน               8 57.1 

ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ/การมีรายได้จากภาคการเกษตรลดลง               6 42.9 

การว่างงานและการเกิดภาระหนี้สิน               5 35.7 

4) ด้ านการเสริมส ร้างความ
เข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองบน
ฐานนิเวศชุมชน  

การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน       
   

    
 9 64.3 

ขาดการรวมกลุ่มหรือขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่เข้มแข็งของเกษตรกรรายย่อย     
   

    
   6 42.9 

ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนรุ่นปัจจุบัน  
  

  
    

     4 28.6 

5) ด้านการสร้างกลไกสำหรับ
การดำเนินการผลิตทางการ
เกษตรที่ดี 

การมีงบประมาณ หรือ เงินทุนไม่เพียงพอสำหรับสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การเกษตรของหน่วยงานในระดับท้องถิ่น               10 71.4 

การขาดองค์ความรู้และทักษะด้านการเกษตรของเกษตรกร               10 71.4 

การขาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการเกษตร               8 57.1 

หมายเหตุ    หมายถึง มีการระบุปัญหาด้านการเกษตรทีป่รากฎการายงานในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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การศึกษาแนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถ่ินบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้วิสัยทัศน์
การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนสากลเป็นฐาน 
 แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่  ทำการศึกษาโดยใช้วิสัยทัศน์
การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นฐานมีจำนวนทั้งหมด 5 
แนวทางหลัก ดังรายละเอียดต่อไปน้ี  

1) แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต แบ่งออกเป็น 4 แนวทางย่อย ได้แก่ 
(1) การส่งเสริมและยกระดับความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยเพ่ือการผลิตทางการเกษตร โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึง
พันธุ์พืช/ปศุสัตว์ หรือวัสดุสำหรับการทำการเกษตรที่มีคุณภาพ และมีราคาย่อมเยา การส่งเสริมให้เยาวชนกลับเข้าสู่ภาค
การเกษตรด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีและเครื่อง จักรสมัยใหม่ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่  และการสนับสนุน
เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับยกระดับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนที่สูงเพ่ือรองรับการจำหน่ายใน
ตลาดที่ใหญ่ขึ้น เช่น ระบบเกษตรอินทรีย์ ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และระบบเกษตรปลอดภัย เป็นต้น (2) 
การเชื่อมโยงให้เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ภาคการตลาด โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดข่าวสาร ความองค์ความรู้ และทักษะ รวมถึงการ
บริการให้เกษตรกรสามารถสร้างมาตรฐานด้านการผลิตเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า และการแข่งขันด้านการตลาด เช่น การได้รับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เป็นต้น การเสริมสร้างทักษะด้านผู้ประกอบการ และ
ธุรกิจให้แก่เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการตลาด และสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์มือถือ และ
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่มีความรวดเร็ว และถูกต้อง ในการเข้าถึงข้อมูลด้านการเกษตรเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการค้าและ
ราคาผลผลิตทางการเกษตร (3) การสนับสนุนให้เกษตรกรมีความหลากหลายในการผลิตและแหล่งรายได้  โดยส่งเสริมให้
เกษตรกรมีทำการเกษตรผสมผสานระหว่างการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ (ปศุสัตว์) และการทำประมง เพ่ือสร้างความมั่นคง
และความหลากหลายของอาหาร และการมีเสถียรภาพของรายได้ในระดับครัวเรือน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับการ
ผันผวนด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ และ (4) การสร้างความรู้และพัฒนาขีด
ความสามารถของเกษตรกรในฐานะเป็นผู้ผลิต โดยส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรสู่การทำเกษตรกรรม
ยั่งยืน เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ วนเกษตร/เกษตรไร่นาป่าผสม และไร่
หมุนเวียน เป็นต้น การสนับสนุนการอบรมทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการของเกษตรกรรุ่นใหม่ และการสร้างการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉพาะสตรีและเยาวชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร 

2) แนวทางการจัดการปัญหาด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 4 แนวทางย่อย โดยมี
รายละเอียดดังน้ี (1) การปรับปรุงคุณภาพและฟ้ืนฟูที่ดินสำหรับการทำการเกษตร โดยการสนับสนุนการจัดการดินแบบบูรณา
ร่วมกับการจัดการทรัพยากรอื่น ๆ เช่น แหล่งน้ำ และป่าไม้ เป็นต้น การสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างเกษตรกรกับ
ชุมชนท้องถิ่นในการกันร่วมตัดสินใจเพ่ือกำหนดแนวทางใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตรเชิงอนุรักษ์ และการสร้างมาตรการป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินการเกษตร หรือการทำการเกษตรที่ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของดิน (2) การรักษาแหล่งน้ำและการ
จัดการกับสภาพการขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร โดยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริการจัดการน้ำระหว่างเกษตรกรกับ
ผู้ใช้น้ำอื่น ๆ การส่งเสริมการลงทุนเพ่ือสร้างแหล่งกักเก็บน้ำในภาคการเกษตรให้แก่เกษตรกรรายย่อย หรือโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก และการนำองค์ความรู้สมัยใหม่และผลการวิจัยมาปรับใช้สำหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในภาค
การเกษตร (3) การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ของพันธุ์พืชและสัตว์เพ่ือการผลิตเป็นอาหาร การจัดต้ังหน่วยงานและสร้างกฎระเบียบสำหรับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
สัตว์ในภาคการเกษตร สนับสนุนการจัดต้ังธนาคารเพ่ือเก็บรักษาพันธุ์พืชท้องถิ่น และการสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศบนพ้ืนที่สูง และ (4) การส่งเสริมการลดการสูญเสีย การนำกลับมาใช้ใหม่ 
และการสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนในภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
ด้วยการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรกรธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน การสนับสนุนการ
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เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในมิติของการเพ่ิมรายได้และปรับปรุงประสิทธิภาพของอาหาร และการ
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคการเกษตร เช่น การนำซากพืชหรือสัตว์ มูลสัตว์มาใช้ประโดยการทำเป็นปุ๋ยหมักเพ่ือ
ในการเพ่ิมธาตุอาหารและการบำรุงดิน หรือการนำมาผลิตเป็นอาหารสำหรับการทำประมงและปศุสัตว์ 

3) แนวทางการจัดการปัญหาด้านการพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตบนรากฐานเศรษฐกิจชุมชน  แบ่งออกเป็น 4 
แนวทางย่อย โดยมีรายละเอียดดังน้ี (1) การเสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่เกษตรกรเพ่ือต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำ โดยสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมภาคการเกษตรในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายหรือการสนับสนุนการลงทุนเพ่ือการเข้าถึง
ทรัพยากรและที่ดิน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเกษตรรายย่อยในรูปแบบขององค์กรผู้ผลิต กลุ่ม สหกรณ์ และเครือข่าย 
เพ่ือช่วยให้อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของชุม หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ การสนับสนุนให้เกษตรกรกลุ่ม
เปราะบาง โดยเฉพาะผู้หญิง เยาวชน หรือกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งทรัพยากรเพ่ือ
การเกษตร การยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีทักษะและศักยภาพสู่ การเป็นผู้ประกอบการและผู้ผลิตภาคการเกษตรอย่างมี
คุณภาพ และการสนับสนุนการจัดหางานให้แก่เกษตรกรที่อาศัยอยู่ ในพ้ืนที่ สูงที่มีความยากลำบากและประสบกับ
สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย (2) การส่งเสริมให้เกษตรกรมีสิทธิในการถือครองที่ดินอย่างมั่นคง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริม
ความมั่นคงหรือการให้สิทธิในการคอบครองที่ดินของเกษตรกรบนพ้ืนที่สูงและการคุ้มครองให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ทำกินด่ังเดิมเพ่ือการทำเกษตรได้ และส่งเสริมให้มีการจัดทำหรือทบทวนกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนการถ่ายโอนที่ดินหรือ
การลงทุนเพ่ือการเข้าที่ดินเพ่ือการทำเกษตร (3) การใช้มาตรการคุ้มครองทางสังคมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ โดยสนับสนุน
รูปแบบการคุมครองทางสังคมการทำการเกษตรบนพ้ืนที่สูงให้แก่เกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร บุตรหลานเกษตรกร หรือ
เกษตรกรรุ่นใหม่ เช่น การยกระดับคุณภาพโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน การช่วยเหลือทางการเงิน การรักษาพยาบาล 
การสร้างหารายได้ การจ้างงาน และการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ เป็นต้น และการสนับสนุนการลงทุนใน
การดำเนินการผลิตทั้งเกษตรกรทั่วไปและเกษตรกรรุ่นใหม่ เช่น การช่วยเหลือทางการเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจน 
และการสนับสนุนการลดข้อกำกัดในด้านการค้ำประกันและการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่เกษตรกรที่ยากจน และ (4) การ
ยกระดับโภชนาการและส่งเสริมการได้รับสารอาหารอย่างสมดุล โดยสนับสนุนการจัดทำตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและมี
ผลผลิตสดใหม่ระหว่างเกษตรกรและโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในพ้ืนที่  การเสริมสร้างความรู้ด้านอาหารและ
โภชนาการด้วยการสนับสนุนการดูแลสุขภาพจากบริโภคสินค้าเกษตรที่ผลิตในระบบที่ปลอดภัย และมีคุณค่าทางอาหารที่หาได้
ในท้องถิ่น และการสำรวจและประเมินศักยภาพสายพันธุ์พืชและสัตว์ที่สามารถสร้างโภชนาการและความหลายหลานของ
อาหารบนพ้ืนที่สูง 

4) แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเองบนฐานนิเวศชุมชน แบ่งออกเป็น 
4 แนวทางย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี (1) การคุ้มครองและป้องกันจากความผันผวนของสภาพเศษฐกิจ สังคม และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอาหารเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ โดยหน่วยงานภาครัฐต้องมีสนับสนุนการ
เข้าถึงความรู้ เทคโนโลยี และบริการสำหรับลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่จะกระทบต่อการทำการเกษตร การสร้างความ
หลากหลายของกิจกรรมในการทำเกษตรกรรม เช่น การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานเพ่ือการมีรายได้หลายช่องทาง 
หรือลดการปลูกพืชเชิงเด่ียว เป็นต้น การสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีวิเคราะห์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการรับมือแก่เกษตรกร และสนับสนุนการรวมข้อมูลด้านสภาพภูมิอากาศโดยประยุกต์เข้ากับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อย่างเป็นระบบเพ่ือช่วยเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาจากภัยพิบัติ (2) การเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรับมือกับความผันผวนจากภัยพิบัติ โดยสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานท้องถิ่นสำหรับการเตือนภัยพิบัติ
ล่วงหน้าเพ่ือการป้องกันและเตรียมการเพ่ือช่วยเหลือให้แก่เกษตรกร การจัดทำแผน/โครงการสำหรับเตรียมความพร้อมรับมือ
สภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติ เช่น การสร้างเครือข่ายประสานงาน การสร้างฐานข้อมูลสาธารณะ และการฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือ
สร้างความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ รวมถึงการสร้างสถานที่เพ่ือเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ที่มีความปลอดภัย สำรองอาหารให้กับภาค
ปศุสัตว์ การสร้างสถานที่เก็บรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการเกษตร การสำรองเครื่องมือการเกษตร และการจัดต้ังกองทุน
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ฉุกเฉินเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติในภาคการเกษตร การสร้างแผนรองรับการระบาดของศัตรูพืชและการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงสุขภาพ
ของเกษตรกร และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเบื้อง เช่น การจัดหาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย อาหารสัตว์ และเครื่องมือทำการเกษตร 
หรือการฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรโดยด้านชลประทานและคมนาคม (3) การจัดการและการสร้างความสามารถใน
ปรับตัวต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศ โดยสนับสนุนการนำผลการวิจัย เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสมัยใหม่มา
ยกระดับความสามารถปรับตัวและลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร การจำทำโครงการหรือ
กิจกรรมที่สนับสนุนแนวทางการสร้างเกษตรอัจฉริยะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร 
(เกษตรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer) และการส่งเสริมการให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เช่น การหยุดการ
ทำลายป่าไม้เพ่ือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม การเพ่ิมบทบาทของเกษตรกรในการอนุรักษ์ป่า
และการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการกักเก็บคาร์บอน หรือการสร้างชุมชนพ้ืนที่สูงคาร์บอนต่ำ และ (4) 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการฟ้ืนฟูกลับสู่สภาพเดิมของระบบนิเวศ โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรมีนำระบบ
การทำการเกษตรที่มุ่งจัดการดิน น้ำ และป่าไม้ เพ่ือสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการทำเกษตรพ้ืนที่สูงเป็นมรดกเกษตรโลก (GIAHS) ที่ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยของหรือ
การดำเนินวิถีชีวิตของเกษตรกรภายใต้การสร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อภูมิสังคม/วัฒนธรรม ระบบความรู้หรือภูมิปัญญา วิถีการ
ทำเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ 

5) แนวทางการจัดการปัญหาด้านการสร้างกลไกสำหรับการดำเนินการผลิตทางการเกษตรที่ดี  แบ่งออกเป็น 4 
แนวทางย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี (1) การยกระดับการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย และการประสานความร่วมมือ โดยมุ่งเน้นให้
หน่วยงานด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นวิเคราะห์และจัดทำนโยบายและแผนการพัฒนาด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) การเปิดโอกาสให้เกษตรกร สถาบันทางการเกษตร หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนา
ภาคเอกชนในการร่วมกันตัดสินใจพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือทำการเกษตร การพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกร การยกระดับ
การผลิต การเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการเกษตร และการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน การ
สนับสนุนให้เกษตรรายย่อยมีสิทธิในการเข้าถึงบริการจากภาครัฐ หรือการรับรู้ข้อมูลของภาคการตลาดเพ่ือสร้างประสิทธิภาพ
หรือการเพ่ิมขีดความสามารถในการทำการเกษตร (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบนวัตกรรม โดยสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่มีลงทุนหรือสร้างเครือข่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาการเกษตร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่เหมาะสมกับพ้ืนที่สูง เช่น การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพผลผลิต การลด
การใช้น้ำของพืช การเพ่ิมความต้านทานต่อโรคและศัตรูพืช และเสริมสร้างการปรับตัวของพืชและปศุสัตว์ให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสร้างความต้องการและความพร้อมให้แก่เกษตรกรสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะด้าน
นวัตกรรมขั้นสูง และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำเกษตรกรรม และการสนับสนุนให้ภาครัฐและเอกชนส่งเสริม
และเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ให้แก่ เกษตรกรรายย่อยที่สามารถใช้ได้จริงและง่ายต่อการ เช่น การใช้
โทรศัพท์มือถือ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (3) การปรับตัวและพัฒนาการลงทุนและการเงินในภาคการเกษตร โดยให้ภาครัฐ
สนับสนุนงบประมาณในพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนบนพ้ืนที่สูง เช่น การสร้างถนน การควบคุมน้ำเพ่ือการเกษตร หรือ
การสร้างตลาด เพ่ือนำไปสู่ยกระดับศักยภาพการทำเกษตรกรรม การสร้างแรงจูงในในการประกอบอาชีพ การเพ่ิมรายได้และ
การจ้างงานในพ้ืนที่ การสนับสนุนให้เกิดจัดต้ังกองทุนเพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม การมุ่งเน้นการส่งเสริมความรู้
ทางการเงินและทักษะด้านการจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงสินเชื่อเพ่ือการเกษตรในระบบอย่างมีคุณภาพ และการ
สนับสนุนให้สินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำ หรือการลดการ จัดเก็บภาษีแก่เกษตรกรรายย่อยในชนบทพ้ืนที่สูง และ (4) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้เกิดการเอื้ออำนวยในการทำงานเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างในภาคการเกษตร โดยมุ่งเน้นให้การทำงานของ
ภาครัฐ หรือองค์กรพัฒนาเอกชนสามารถสร้างแรงจูงใจและความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตหรือเกษตรกรรายย่อยในการพัฒนา
หรือยกระดับการทำการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนาภาคการเกษตรในเขตพ้ืนที่สูงมีการทำงานร่วมกับ
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เกษตรกรรายย่อยหรือกลุ่มเกษตรกรมากขึ้น และการยกระดับศักยภาพการทำงานโดยการเพ่ิมงบประมาณหรือการลงทุนของ
หน่วยงานระดับท้องถิ่นในดำเนินงานพัฒนาภาคการเกษตรกร 
 ทั้งน้ีเมื่อทำการจัดกลุ่มสภาพปัญหาการทำเกษตรกรรมของชุมชนท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ผสานเข้ากับแนว
ทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรโดยใช้วิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนสากลเป็นฐาน สามารถนำเสนอได้ดังน้ี 
 
 
ตารางที่ 2 แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูงตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

สากล  
 

สภาพปัญหาการทำเกษตรกรรมของชุมชน
ท้องถิ่นบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม่ 

ประเด็นปัญหาย่อย 
แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นบน

พ้ืนท่ีสูงตามวิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนสากล 

1) ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ผลิต 

ขาดแคลนปัจจัยการผลิต การส่งเสริมและยกระดับความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยเพื่อ
การผลิตทางการเกษตร  ต้นทุนการผลิตมีราคาสูงขึ้น 

ขาดตลาดรับซื้อและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร/
การผูกขาและถูกควบคุมราคา 

การเชื่อมโยงให้เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ภาคการตลาด  

ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้
มาตรฐาน 

การสนับสนุนให้เกษตรกรมีความหลากหลายในการผลิตและ
แหล่งรายได้ 

เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
หรือขาดความทันสมัย 

การสร้างความรู้และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรใน
ฐานะเป็นผู้ผลิต 

2) ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

ขาดก ารมี ส่วนร่ วม ใน ก ารอ นุ รัก ษ์ แล ะฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวม 

-การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ  
-การส่งเสริมการลดการสูญเสีย การนำกลับมาใช้ใหม่ และการ
สนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนในภาคการเกษตร 

ขาดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ขาดการดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
การรักษาแหล่งน้ำและการจัดการกับสภาพการขาดแคลนน้ำ
เพื่อการเกษตร 

การสร้างความเสื่อมโทรแก่ที่ดินทำการเกษตร การปรับปรุงคุณภาพและฟื้นฟูที่ดินสำหรับการทำการเกษตร  

3) ด้านการพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตบนรากฐาน
เศรษฐกิจชุมชน 

การขาดความม่ันคงในที่ดินทำกิน การส่งเสริมให้เกษตรกรมีสิทธิในการถือครองที่ดินอย่างม่ันคง  

ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ/การมีรายได้จาก
ภาคการเกษตรลดลง 

การใช้มาตรการคุ้มครองทางสังคมเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ 

การว่างงานและการเกิดภาระหนี้สิน 
การเสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่เกษตรกรเพื่อต่อสู้กับความ
เหลื่อมล้ำ 

4) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพา
ตนเองบนฐานนิเวศชุมชน  

การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ  หรือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน 

-การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความผันผวนจากภัยพิบัติ 
-การจัดการและการสร้างความสามารถในปรับตัวต่อปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศ 
-การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการฟื้นฟูกลับสู่
สภาพเดิมของระบบนิเวศ 

ขาดการรวมกลุ่มหรือขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่
เข้มแข็งของเกษตรกรรายย่อย 

การคุ้มครองและป้องกันจากความผันผวนของสภาพเศษฐกิจ 
สังคม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภู มิอากาศเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการฟื้นคืนสู่สภาพปกติ ขาดการสืบทอดวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากคนรุ่นปัจจุบัน 

5) ด้านการสร้างกลไกสำหรับการดำเนินการ
ผลิตทางการเกษตรที่ดี 

การมีงบประมาณ หรือเงินทุนไม่เพีย งพอสำหรับ
สนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรของหน่วยงานใน
ระดับท้องถิ่น 

การพัฒนาการลงทุนและการเงินในภาคการเกษตร  

การขาดองค์ความรู้และทักษะด้านการเกษตร 
-การยกระดับการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย และการประสาน
ความร่วมมือ 
-การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบนวัตกรรม  

การขาดระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
การเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดการเอื้ออำนวยในการทำงานเพื่อ
การพัฒนาโครงสร้างในภาคการเกษตร 
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อภิปรายผลการวิจัย 

การนำข้อมูลจุดอ่อน ข้อจำกัด หรืออุปสรรคด้านการเกษตรจากแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 14 แห่ง มาจัดกลุ่มเพ่ือสะท้อนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำเกษตรกรรมของชุมชน
ท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ จากน้ันผสานเข้ากับการใช้วิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนขององค์กรอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติสำหรับนำไปสู่การเสนอแนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัด
เชียงใหม่ที่สอดคล้องกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ได้น้ัน (Food 
and Agriculture Organization of the United Nations, 2018) สามารถแบ่งสภาพปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหา
ออกเป็น 5 ด้านหลัก ดังน้ี 1) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตพบว่า โดยปัญหาที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของแต่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากที่สุดเกี่ยวข้องกับการขาดแคลนปัจจัยการผลิต โดยเฉพาะการขาดแหล่งน้ำหรือมี
แหล่งกักเก็บน้ำ พันธุ์พืชที่มีคุณภาพ และแรงงานในภาคการเกษตร ดังการสะท้อนสถานการณ์ปัญหาพ้ืนที่สูงในปัจจุบันและใน
อนาคตของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน , 2562) ที่ปรากฎความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยเฉพาะระหว่างชุมชนบนพ้ืนที่ต้นน้ำและพ้ืนที่ท้ายน้ำ และเยาวชนบนพ้ืนที่สูงมีเริ่มแนวโน้มในการอพยพไปประกอบอาชีพ
ในเมืองมากขึ้น ทำให้ เกิดการขาดแคลนแรงงานในชุมชน โดยแนวทางในการจัดการปัญหาคือ การส่งเสริมและยกระดับ
ความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยเพ่ือการผลิตทางการเกษตร ซึ่งแนวทางดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการกับ
ปัญหาต้นทุนการผลิตมีราคาสูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระค่าใช่จ่ายเพ่ิมมากขึ้นได้ในอีกทางหน่ึง ในขณะที่ปัญหา
การขาดตลาดรับซื้อและแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมีจำนวนลดลส่งผลให้ประสิทธิภาพของการทำการเกษตรของ
เกษตรกรลดลงไปอย่างมาก ซึ่งมีแนวทางในการจัดการคือ การเชื่อมโยงให้เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ภาคการตลาด ในส่วนของ
ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐานสามารถ และเครื่องมือและเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ
หรือขาดความทันสมัยสามารถใช้แนวทางการเชื่อมโยงให้เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ภาคการตลาด และการสร้างความรู้และ
พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในฐานะเป็นผู้ผลิตมาจัดการกับปัญหาที่ เกิดขึ้นได้ 2) ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ การขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในภาพรวม 
และการขาดการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาสภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมบนพ้นที่สูงในอำเภอเชียง
ดาว และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ของภิญโญ และนรินทร์ชัย (2559) พ่ีพบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการตัดไม่ทำลายป่า การรุกพ้ืนที่ป่า การเผ่าป่า การทำให้ดินมีสภาพเสื่อม
โทรม และปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอย ซึ่งสามารถจัดการและแก้ไขปัญหา โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์และปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และการส่งเสริมการลดการสูญเสีย การนำกลับมาใช้ใหม่ และการสนับสนุนการบริโภค
อย่างยั่งยืนในภาคการเกษตร ในส่วนของปัญหาการขาดการดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรมีแนวทางที่สามารถช่วยใน
การแก้ไขปัญหาคือ การรักษาแหล่งน้ำและการจัดการกับสภาพการขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร เช่นเดียวกับการปรับปรุง
คุณภาพและฟ้ืนฟูที่ดินสำหรับการทำการเกษตรสามารถใช้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสร้างความเสื่อมโทรแก่ที่ดินทำการเกษตร 
3) ด้านการพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตบนรากฐานเศรษฐกิจชุมชน โดยปัญหาที่สำคัญ หรือส่วนใหญ่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น
คือ การขาดความมั่นคงในที่ดินทำกิน โดยปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับการอธิบายภาวะความยากจนในสังคมชนบทของเพชร 
(2556) ว่าส่วนหน่ึงเกิดจากการที่อาชีพเกษตรกรรายได้ต่ำ ไม่มีรายได้จากอาชีพเสริม เช่าที่ดินเพ่ืออาศัยหรือทำการเกษตร เข้า
ไม่ถึงการบริการของภาครัฐในการช่วยเหลือแหล่งเงินทุน เพราะขาดหลักค้ำประกัน และไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกัน อีกทาง
หน่ึงคือ การเป็นหน้ีที่มีการเก็บดอกเบี้ยสูง โดยแนวทางการสำรับจัดการปัญหาคือ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีสิทธิในการถือ
ครองที่ดินอย่างมั่นคง ในขณะที่ปัญหารองลงมา ได้แก่ ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ หรือการมีรายได้จากภาคการเกษตร
ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับศึกษาอุปสรรคในการปลูกไม้ผลในระบบอินทรีย์ของเกษตรกรในพ้ืนที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนอง
เขียว จังหวัดเชียงใหม่ของพุฒิสรรค์ และคณะ (2561) ที่พบว่า อุปสรรคส่วนหน่ึงมาจากการมีพืชแข่งขันในพ้ืนที่มาก และ
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ราคาผลผลิตไม่แน่นอน โดยปัญหาดังกล่างมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมในการนำไปสู่ปัญหาการว่างงานและการเกิดภาระ
หน้ีสินกับเกษตรรายย่อย สามารถประยุกต์ใช้แนวทาง ได้แก่ การใช้มาตรการคุ้มครองทางสังคมเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้ 
และการเสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่เกษตรกรเพ่ือต่อสู้กับความเหลื่อมล้ำ มาปรับใช้ในการแก้ไขหรือจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
ไป 4) ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเองบนฐานนิเวศชุมชน โดยปัญหาที่ปรากฎกับเกษตรกรในการพ่ึงพา
ตนเอง คือ การประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดังการศึกษาของสิปปวิชญ์ และคณะ (2563) ที่พบว่า การ
ผลิตข้าวเพ่ือการบริโภคในครัวเเรือนไม่เพียงพอในพ้ืนที่รับผิดชอบของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ
ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากปัญหาสภาวะแห้งแล้ง ไม่มีพ้ืนที่ปลูกข้าว และผิดกฎหมายป่าไม้ โรคและ
แมลงศัตรูข้าวระบาด โดยมีแนวทางจัดการกับปัญหาได้แก่ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความผันผวนจากภัยพิบัติ การ
จัดการและการสร้างความสามารถในปรับตัวต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการฟ้ืนฟูกลับสู่สภาพเดิมของระบบนิเวศ ในขณะที่ปัญหา การขาดการรวมกลุ่มหรือขาดการบริหารจัดการ
กลุ่มที่เข้มแข็ง และการขาดการสืบทอดวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถจัดการกับปัญหาโดยการคุ้มครองและ
ป้องกันจากความผันผวนของสภาพเศษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการฟ้ืน
คืนสู่สภาพปกติ 5) ด้านการสร้างกลไกสำหรับการดำเนินการผลิตทางการเกษตรที่ดี โดยประเด็นปัญหาที่ปรากฎในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นมากสุดคือ การมีงบประมาณ หรือเงินทุนไม่เพียงพอสำหรับสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตรของหน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งสามารถจัดการโดยใช้แนวทางการพัฒนาการลงทุนและการเงินในภาคการเกษตร ในขณะที่อีกหน่ึงประเด็นปัญหาที่
ปรากฎในแผนพัฒนาท่องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การขาดองค์ความรู้และทักษะด้านการเกษตรของเกษตรกร 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการตลาด การแปรรูป หรือการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังสอดคลอดกับการศึกษาของนารินจัง และสมเกียรติ 
(2563) ที่พบว่า ปัญหาในการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยแม่ปาน-สันเกี๋ยง อำเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ คือ ขาดความรู้ด้านการออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ และขาดการวางแผนทางการตลาด โดยสามารถใช้
แนวทางในการจัดการปัญหา ได้แก่ การยกระดับการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย และการประสานความร่วมมือ  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับระบบนวัตกรรม ในขณะที่ปัญหาการขาดระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตรสามารถใช้แนว
ทางการเพ่ิมประสิทธิภาพให้เกิดการเอื้ออำนวยในการทำงานเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างในภาคการเกษตรเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ
ในการจัดการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่  ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนสากลสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 แนวทางหลัก โดยแนวทางที่ควรให้ความสำคัญ หรือมีการบรรจุใน
แผนนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต ได้แก่ อันดับ 1 แนวทางการ
จัดการปัญหาด้านการสร้างกลไกสำหรับการดำเนินการผลิตทางการเกษตรที่ดี ได้แก่ การยกระดับการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย 
และการประสานความร่วมมือ การเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบนวัตกรรม พัฒนาการลงทุนและการเงินในภาคการเกษตร 
และการเพ่ิมประสิทธิภาพให้เกิดการเอื้ออำนวยในการทำงานเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างในภาคการ เกษตร อันดับ 2 แนว
ทางการจัดการปัญหาด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพและฟ้ืนฟูที่ดินสำหรับการทำ
การเกษตร การรักษาแหล่งน้ำและการจัดการกับสภาพการขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร การอนุรักษ์และปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และการส่งเสริมการลดการสูญเสีย การนำกลับมาใช้ใหม่ และการสนับสนุนการบริโภค
อย่างยั่งยืนในภาคการเกษตร อันดับ 3 แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ได้แก่ การ
ส่งเสริมและยกระดับความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การเชื่อมโยงให้เกษตรกรรายย่อยเข้าสู่ภาค
การตลาด การสนับสนุนให้เกษตรกรมีความหลากหลายในการผลิตและแหล่งรายได้ และการสร้างความรู้และพัฒนาขีด
ความสามารถของเกษตรกรในฐานะเป็นผู้ผลิต อันดับ 4 แนวทางการจัดการปัญหาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
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พ่ึงพาตนเองบนฐานนิเวศชุมชน ได้แ ก่ การคุ้มครองและป้องกันจากความผันผวนของสภาพเศษฐกิจ สังคม และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอาหารเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการฟ้ืนคืนสู่สภาพปกติ การเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับความผัน
ผวนจากภัยพิบัติ การจัดการและการสร้างความสามารถในปรับตัวต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศ และการ
เพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการฟ้ืนฟูกลับสู่สภาพเดิมของระบบนิเวศ และอันดับ 5 แนวทางการจัดการปัญหาด้าน
การพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตบนรากฐานเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ การเสริมสร้างพลังอำนาจให้แก่เกษตรกรเพ่ือต่อสู้กับความ
เหลื่อมล้ำ การส่งเสริมให้เกษตรกรมีสิทธิในการถือครองที่ดินอย่างมั่นคง การใช้มาตรการคุ้มครองทางสังคมเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
และรายได้ และการยกระดับโภชนาการและส่งเสริมการได้รับสารอาหารอย่างสมดุล 
 
ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือให้การนำแนวทางการจัดการปัญหาด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศึกษาโดยยึด
วิสัยทัศน์การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนสากลเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนใน
ระดับท้องถิ่นควรมีการปฏิบัติทั้งหมด 3 ส. ดังน้ี 1) เสริมสร้าง โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจหรือความตระหนักให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกร รวมถึงกลุ่มเกษตรกรเกี่ยวกับความจำเป็นและความสำคัญในแก้ไขปัญหาหรือการปรับเปลี่ยนการ
ทำเกษตรกรแบบเดิมให้เป็นการทำเกษตรกรรมยั่งยืน 2) ส่งเสริม โดยให้หน่วยงานด้านการเกษตรในระดับท้องถิ่นควรประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับภูมิภาค หรือส่วนกลาง รวมถึงภาครัฐที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน
ในพ้ืนที่ ตลอดจนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนในการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ยั่งยืนเพ่ือเป็นฐานในการจัดการกับปัญหาการเกษตรในปัจจุบัน และ 3) ส่วนร่วม การดำเนินแนวทางในการพัฒนาของ
หน่วยงานภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่นต้ังแต่การจัดทำนโยบาย แผนการพัฒนา โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาภาคการเกษตรควรเปิดโอกาสให้เกษตรกร ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้เข้ามาส่วน
ร่วมในการเสนอข้อมูล ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมในการรับผลประโยชน์จากการส่งเสริมจากส่งเสริมและพัฒนา 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ ควรให้
ความสำคัญกับการพัฒนาแนวทางการจัดการปัญหาด้านการสร้างกลไกสำหรับการดำเนินการผลิตทางการเกษตรที่ ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาการลงทุนและการเงินในภาคการเกษตร การยกระดับการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย และการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับระบบนวัตกรรมทางการเกษตร ตลอดจนการสร้างแนวทางเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนปัจจัยการผลิต โดยการส่งเสริมและยกระดับความสามารถใน
การเข้าถึงปัจจัยเพ่ือการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรรายย่อย และการมีในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดย
มุ่งเน้นการอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และการส่งเสริมการลดการสูญเสีย การนำกลับมา
ใช้ใหม่ และการสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนในภาคการเกษตร เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นส่วนหน่ึงของดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนภายใต้การ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาของเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นบนพ้ืนที่สูงจังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งที่ได้การสนับสนุนการวิจัยโดยทุน
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่  21 ภายใต้การกำกับของสำนักงานการวิจัยแห่ งชาติ (วช .)  ทั้งน้ี
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบล และสำนักงานองค์กรบริหารส่วนตำบลในเขตพ้ืนที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้
ให้การอนุเคราะห์ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ให้คำปรึกษา และแนะนำ
เกี่ยวกับการวิจัยในประเด็นต่าง ๆ จนประสบผลสำเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบันการเตรียมสภาพแวดล้อมในการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุในยุคสังคมสูงวัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่าง

ยิ ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ้ืนที่สาธารณะเป็นพื้นที่ที ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นพื้นที่สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ด้วยเหตุน้ีในหลายประเทศจึงกำหนดให้การออกแบบพ้ืนที่สาธารณะในเมืองมี
ความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบมีพ้ืนที่สาธารณะที่ใช้เป็นสวนสาธารณะสำหรับ
ประชาชนทั้งหมด 7 แห่ง ม ี3 แห่งที่ประชาชนนิยมไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สวนสาธารณะและสนามกีฬาทุ่งคำน้ำ
แซบ สวนสุขภาพวารินชำราบ และสวนสาธารณะน้ำโจ้ก จากการวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่พบว่ายังไม่มีความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ใช้งานในยุคสังคมสูงวัยสมบูรณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังน้ันผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องออกแบบกระบวนการเก็บ
ข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้กำหนด
เป็นแนวทางการออกแบบปรับปรุง งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาข้อมูลด้านศักยภาพและวัตถุประสงค์การใช้งาน
เดิมและ 2) วิเคราะห์หาข้อกำหนดความต้องการในการออกแบบของพ้ืนที่สาธารณะทั้งสามแห่ง โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 
ดังน้ี 1) เก็บข้อมูลความต้องการของชุมชนและหน่วยงานที่ดูแลพ้ืนที่สาธารณะด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วย
คำถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Guideline) 2) เก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะของผู้มาใช้บริการ
ด้วยการสังเกตการณ์และบันทึกรายละเอียดลงผังพื้นฐาน 3) นำเข้าข้อมูลชุดนี้ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื ่อใช้
วิเคราะห์รูปแบบการใช้งาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความต้องการให้การออกแบบปรับปรุง เน้น
ไปที่การเพ่ิมพ้ืนที่ใช้สอยให้มากขึ้น ได้แก่ เพ่ิมพ้ืนที่สำหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ิมพ้ืนที่สำหรับจอดรถ เพ่ิมพ้ืนที่
ร่มเงาเพ่ือลดความร้อน และพ้ืนที่น่ังพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ิมแสงสว่างในตอนกลางคืน และจุดบริการระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ให้มากขึ้น ความต้องการนี้จะถูกใช้เป็นข้อกำหนดแนวทางในการออกแบบผสมผสานกับแนวคิดหลักของการออกแบบ คือ 
อารยสถาปัตย์ เพื ่อรองรับการใช้งานของคนทุกเพศทุกวัย และรองรับสังคมสูงวัย โดยยังคงรักษาไว้ซึ ่งบริบทเดิมของพื้นที่
สาธารณะแต่ละแห่ง 
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Abstract 
Nowadays, it is necessary to prepare the living environment suitable for the elderly in the aging 

society.  In particular, public spaces were created to support social relations and promote quality of life in 
both physical and mental health. For this reason, in many countries, the design of public spaces in cities is 
important in urban development strategies.  There are 7  public areas in Warin Chamrap municipality that 
are used as public parks, 3  of which are very popular by the public, namely Thung Kham Nam Zap Park 
and Stadium.  Warin Chamrap Health Garden and Nam Jok Park.  From the analysis of the area, it is found 
that it is not yet ready for use in the aging society that will occur in the near future.  Therefore, those 
involved need to design a process for collecting information on the needs and behavior of park users in 
Warin Chamrap Municipality with information technology to be used as a design guideline for improvement. 
Therefore, this research purposes to 1)  Study information on potential and original purpose of use and 2) 
Analyze the design requirements of the three public spaces. The operation steps are as follows: 1) Collecting 
information on the needs of communities and agencies in charge of public areas through questionnaires 
and in-depth interviews.  with semi-structured questions (Semi-structure guideline) 2) Collect information 
about the behavior of users of public spaces by observing and recording details in the basic layout .  3) 
Import this data set into a geographic information system to analyze usage patterns.  The results of the 
analysis of data obtained from the process of collecting information on park users' needs and behaviors 
were found that most of the service users wanted the design to be improved. Focus on adding more usable 
space, the important issues are following; to increase the space for more variety of activities, adding space 
for parking, adding shaded areas to reduce heat and a seating area for relaxation, adding light at night and 
more utility service points.  This summary of needs will be used as a design guideline in combination with 
the main design concept, namely Universal design, to support the use of people of all genders and ages 
and support the aging society while maintaining the original context of each public space. 
 

Keywords : Universal Design, Geographic Information, System Aging society  
 

บทนำ 
การมีส่วนร่วมในสังคมที่เราสามารถพ่ึงพาตนเองได้เป็นความต้องการพ้ืนฐานของทุกกลุ่มคนในสังคมเมือง การที่เราจะ

สามารถเข้าร่วมใช้ชีวิตในสังคมได้นั ้นหมายถึงความสามารถในเข้าถึงและใช้พื ้นที่ในเมืองโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะภายใต้
หลักการที่ทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าถึงและใช้ พ้ืนที่ในเมืองอย่างอิสระและเท่าเทียมกัน โดยทั่วไปแล้วการเข้าใช้ พ้ืนที่สาธารณะ
มักจะได้รับการออกแบบตามมาตรฐานขั้นต่ำที่รองรับกลุ่มคนวัยหนุ่มสาวที่มีสุขภาพดีแข็งแรงสามารถรับมือกับอุปสรรคที่
หลากหลายได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น อย่างไรก็ตามคนในสังคมยังมีกลุ่มคนที่มีข้อจำกัด
ทางกายภาพเช่น เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงวัย ที่มีต้องการที่แตกต่างไปจากคนวัยหนุ่มสาว ผู้บริหารเมืองจำเป็นจะต้องตระหนักถึง
กลุ่มคนที่มีข้อจำกัดเหล่าน้ี ดังน้ันในการเข้าถึงและใช้พ้ืนที่สาธารณะต้องมีการวางแผนเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน 

พ้ืนที่สาธารณะเป็นพ้ืนที่ที่ถูกจัดสร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นพ้ืนที่สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้ง
ด้านกายภาพและสภาวะจิตใจด้วยกิจวัตรประจำวัน รวมทั้งสามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยเหตุน้ีในหลายประเทศ
จึงกำหนดให้การออกแบบให้มีพ้ืนที่สาธารณะในเมืองมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง เทศบาลวารินชำราบมีพ้ืนที่
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สาธารณะที่ใช้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนทั้งหมด 7 แห่ง แต่มีผู ้นิยมไปใช้บริการมากอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ 1) พื ้นที่
สาธารณะและสนามกีฬาทุ่งคำน้ำแซบ มีขนาดพ้ืนที่ 24,662 ตร.ม. ซึ่งมีผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการวิ่งออก
กำลังกายและเล่นกีฬา ซึ่งผู้ใช้บริการค่อนข้างมีความหลากหลายของช่วงวัย 2) พ้ืนที่สาธารณะเทศบาลวารินชำราบ (สวน
สุขภาพ) มีขนาดพ้ืนที่ 18,810 ตร.ม. กลุ่มผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาใช้บริการสระว่ายน้ำ กลุ่มผู้
เล่นเทนนิส และผู้สูงอายุบางส่วนมาใช้บริการเพ่ือออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ และ 3) สวนสาธารณะน้ำโจ้ก มีขนาด
พื้นที่ 1,944 ตร.ม. มีแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ ์คู ่บ้านคู่เมือง เกิดมาแต่สมัยโบราณนับร้อยปี  น้ำโจ้กเป็นน้ำตามธรรมชาติที่ไหลริน
ตลอดเวลา เกิดจากแหล่งน้ำใต้ดินซึ่งเรียกกันว่า “คำน้ำแซบ” เป็นแหล่งน้ำศักด์ิสิทธิ์ที่ได้นำไปใช้เพ่ือประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ 

 จากการเก็บข้อมูลโดยการประชุมระดมสมองจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการพ้ืนที่สาธารณะทั้งสามแห่ง 
พบว่าคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สาธารณะทั้งสามแห่งมาเป็นระยะ ๆ  แต่ก็พบปัญหาและความ
ต้องการในหลายประเด็นซึ่งสรุปได้ดังน้ี 1) ในพ้ืนที่สาธารณะทั้งสามแห่งยังขาดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับให้ทุก
กลุ่มคนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ เช่น ทางเดิน ทางลาด ระบบส่องสว่าง ที่น่ังพัก ป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ สำหรับ
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 2) พ้ืนที่ในสวนสาธารณะน้ำโจ้กและพ้ืนที่ใกล้เคียงถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าและมีพ้ืนที่ใช้สอยค่อนข้าง
จำกัด จากปัญหาปัจจุบันดังที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่าปัญหาหลักของพ้ืนที่สาธารณะทั้งสามแห่ง คือ ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการในใช้งานของกลุ่มผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละพ้ืนที่ และยังไม่พร้อมรับสภาวะสังคมสูงวัยสมบูรณ์
แบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทีมผู้วิจัยเห็นว่าการออกแบบผังแม่บทเพ่ือใช้ปรับปรุงพ้ืนที่ทั้งสามแห่ง ให้ตอบสนองความ
ต้องการใช้งานตามจุดเด่นของแต่ละแห่ง โดยการออกแบบปรับปรุงผังแม่บทของพ้ืนที่สาธารณะทั้งสามแห่งจะยึดตามแนวคิด
อารยสถาปัตย์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลักการสำคัญ เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่า
เทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วยข้อจำกัด
ทางร่างกาย โดยมีหัวใจสำคัญของการออกแบบ คือ ความสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ทั้งในการดำเนิน
ชีวิตประจำวันในสถานที่ต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  รวมถึงการใช้หลักการ
จัดการระบบโลจิสติกส์เขตเมือง เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงการใช้พ้ืนที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นแนวคิดที่
สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของคนส่วนรวมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 การเก็บข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้สวนสาธารณะครั้งน้ีถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มองเห็นความสำคัญของประเด็นการพัฒนาเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย เ พ่ือข้อมูลในการออกแบบ ให้เป็น
สวัสดิการและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในท้องถิ่น สามารถตอบสนองตามวัตถุประสงค์หลักของการใช้งานแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือ
ลดปัญหาความเหลื ่อมล้ำและเป็นการเตร ียมความพร้อมของพื้นที ่ในประเด็นการรองรับสังคมสูงว ัยตามแนวค ิดของ
อารยสถาปัตย์ 

 
วิธีการวิจัย 

การเก็บข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมผู้ใช้สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้กำหนดแนวทางการออกแบบ เป็นการเก็บข้อมูลความต้องการของชุมชนและหน่วยงานที่ดูแลพ้ืนที่สาธารณะ
ด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วย คำถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure guideline) และการเก็บข้อมูล
การใช้งานพ้ืนที่สาธารณะด้วยการสังเกตการณ์และบันทึกรายละเอียดลงผังพ้ืนฐาน นำเข้าข้อมูลชุดน้ีในระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์เพ่ือใช้วิเคราะห์รูปแบบการใช้งาน โดยมีรายละเอียด ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยดังต่อไปน้ี 

1. เก็บข้อมูลความต้องการของชุมชนและหน่วยงานที่ดูแลพ้ืนที่สาธารณะด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิง
ลึกด้วย คำถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure guideline) 
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1.1 แบบอิเลกทรอนิกส์ (Google Form) กระจายแบบสอบถามด้วยช่องทางการสื่อสารของเทศบาลและสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น FB งานวิจัยเมืองน่าอยู่วารินชำราบ FB เทศบาลวารินชำราบ และใช้ทีมนักศึกษา ตัวแทนชุมชนเก็บข้อมูล
ด้วยโทรศัพท์มือถือ  

1.2 แบบสอบถาม Hard copy กระจายแบบสอบถามและจัดเก็บแบบสอบถามด้วยตัวแทนชุมชน เน้นสำหรับ
ผู้สูงอายุ และกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ทดสอบแบบสอบถามตามหลักวิชาการ (IOC และ Cronbach Alpha) และปรับแก้
ไขให้มีประสิทธิภาพ ทำการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด การเก็บข้อมูลจะครอบคลุมชุมชนรอบพ้ืนที่เป้าหมายเท่าน้ัน 
และถือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยด้วย 

2. การเก็บข้อมูลการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะด้วยการสังเกตการณ์และบันทึกรายละเอียดลงผังพ้ืนฐาน นำเข้าข้อมูล
ชุดนี้ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื ่อใช้วิเคราะห์รูปแบบการใช้งาน  การเก็บข้อมูลภาคสนามนำข้อมูลเข้าทำการ
วิเคราะห์ผลในระบบ GIS ด้วยโปรแกรม QGIS เพ่ือนำผลที่ได้ไปใช้ในออกแบบตามลักษณะพฤติกรรมการใช้ พ้ืนที่สาธารณะ
เป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะทุ่งคำน้ำแซบ สวนสาธารณะวารินชำราบ(สวนสุขภาพ) และสวนสาธารณะน้ำโจ้ก 
 
ผลการวิจัย 

การเก็บข้อมูลแบบที่ 1  
ผลการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการพ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบจาก

การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจำนวน 400 ตัวอย่าง เป็นเพศชายร้อยละ 55 เพศหญิงร้อยละ45 ร้อยละ 59 เป็นนักศึกษา 
และพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้พ้ืนที่สาธารณะทุ่งคำน้ำแซบคิดเป็นร้อยละ 62 ภาพที่ 1) ผลการวิเคราะห์พบว่า 

1. ข้อมูลด้านรูปแบบกิจกรรมและความถี่ของการใช้พ้ืนที่ ความคาดหวังและประเด็นที่ต้องการให้มีการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ 

1.1 ด้านร ูปแบบกิจกรรม พบว่า ผ ู ้ตอบแบบสอบถามเข ้ าร ่ วมก ิจกรรม ออกกำลังกาย เช ่น วิ่ง  
เต้นแอโรบิก ปั่นจักรยาน มากที่สุดคือ จำนวน 191 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.75 และกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ จำนวน 153 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 38.25 

1.2 ด้านความถ ี ่การเข ้าใช ้พื ้นท ี ่ พบว่า ผ ู ้ตอบแบบสอบถามม ีความถ ี ่การเข ้าใช ้พื ้นท ี ่  มากที ่ส ุดคือ  
1-2 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 211 คน คิดเป็น ร้อยละ 52.75 และ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 169 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.25 

1.3 ด้านเวลาที่เข้ามาใช้พื ้นที่สาธารณะ พบว่า มีผู ้เข้าใช้พื้นที่สาธารณะมากที่สุดในช่วงเวลา  17.00 น ถึง  
20.00 น จำนวน 342 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.50 

1.4 ด้านการเดินทาง พบว่า รูปแบบการเดินทางเมื่อมาเข้าใช้พ้ืนที่สาธารณะโดยใช้ รถจักรยานยนต์ มากที่สุด 
จำนวน 284 คน คิดเป็น ร้อยละ 71.00 

1.5 ด้านสถานที่จอดรถของผู้มาใช้บริการ พบว่า ผู้มาใช้บริการลานจอดรถในบริเวณสวนสาธารณะ มากที่สุด 
จำนวน 129 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.54 

1.6 ด้านการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สาธารณะที่อยากจะเห็น พบว่า ต้องการเห็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และ
เพ่ิมสิ่งอำนวยความสะดวกให้รองรับคนทุกเพศทุกวัยได้ มากที่สุด จำนวน 181 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.25 และการบริหาร
จัดการ การจราจร เพ่ือความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยให้ผู้มาใช้บริการ จำนวน 95 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.75 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการและความเห็นด้านความต้องการในประเด็นต่าง ๆ ของการ
เข้าใช้พ้ืนที่สาธารณะ 
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ภาพที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่สาธารณะ 

ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ แยกตาม อายุ (a) ระดับการศึกษา (b) อาชีพ (c) และพ้ืนที่สาธารณะที่เข้าใช้งาน (d) 

จากการเก็บข้อมูลสำรวจความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการออกแบบ และความต้องการที่อยากจะเห็นการปรับปรุง
พ้ืนที่สาธารณะที่ผู้ใช้บริการเหล่าน้ันเข้ามาใช้เป็นประจำ ได้ผลสรุปในภาพรวมในแต่ละประเด็นพบว่า 

2.1. ความต้องการในการปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะสำหรับการใช้งานหลักและรองรับกิจกรรมต่าง ๆ

  
 

ภาพที่ 2 ข้อมูลความต้องการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะของผู้ตอบแบบสอบถามการสำรวจ 
และวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบแยกเป็น กิจกรรมที่ทำเป็นประจำ 

(a) ความถี่การเข้าใช้งาน (b) กิจกรรมที่เข้าร่วม (c) ช่วงเวลาการใช้งาน (d) 
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ภาพที่ 3 ข้อมูลความต้องการใช้งานพ้ืนที่สาธารณะของผู้ตอบแบบสอบถามการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้พ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบแยกเป็น รูปแบบการเดินทาง (a) กิจกรรมที่ต้องการ (b) บริเวณที่ใช้เป็นที่

จอดรถ (c) และการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ (d) 

การเก็บข้อมูลแบบที่ 2 

1. ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะน้ำโจ้ก 
จากข้อมูลจำนวนและการกระจายตัวของผู้ใช้งานพ้ืนที่สวนสาธารณะน้ำโจ้กที่สำรวจด้วย QField (ภาพที่ 4) พบว่า 

มีจำนวนผู้เข้าใช้งานน้อยมาก และการกระจายตัวของผู้เข้าใช้งานจะกระจุกอยู่ตามแนวทางเท้าและถนน ผู้ใช้งานที่ส่วนใหญ่
จะอยู่ในวัยทำงาน และพบว่ามีผู้ใช้กลุ่มอายุ 19-35 ปี ทั้งเพศชายและหญิงลงไปในส่วนที่เป็นหลุมน้ำโจ้ก (ภาพที่ 4) ที่มีบันได
ทางลงลาดชันมากเพ่ือใช้น้ำโจ้กในเวลา 11.00-13.00 น. และ 16.00-18.00 น. ในขณะที่พ้ืนที่ศาลาเก็บน้ำศักด์ิสิทธิ์ (ภาพที่ 
4) ที่บันไดทางลงมีความลาดชันไม่มากพบว่ามีผู้ใช้กลุ่มอายุ 46-60 ปี สามารถลงไปเยี่ยมชมได้ อย่างไรก็ตามไม่พบคนวัยอื่น
สนใจลงไปเยี่ยมชมศาลาเก็บน้ำศักด์ิสิทธิ์ เป็นร้อยละ 45 ในขณะที่กลุ่มอายุ 1-10 ปี และกลุ่มอายุ 60-80 ปี พบน้อยที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 1.64 พบผู้ใช้งานเพศชายเข้าใช้งานมากกว่าเพศหญิงที่ร ้อยละ 72.13 กิจกรรมหลักที่พบคือผู้ ใช้งานของ
สวนสาธารณะน้ำโจ้กนิยมมานั่งเล่นคิดเป็นร้อยละ 50.82 และพบว่ามีชนิดกิจกรรมน้อยมากเพียงแค่ 3 ประเภทกิจกรรม
เท่าน้ัน ส่วนเวลาการเข้าใช้สวนสาธารณะน้ำโจ้กจะสูงสุดในเวลา 16.00-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 68.85 
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงการกระจายตัวของผู้ใช้งานในพ้ืนที่สวนสาธารณะน้ำโจ้กแบ่งตามอายุ (Age)  
เพศ (Gender) กิจกรรมที่ทำ (First activity) และช่วงเวลาของวันที่มีผู้เข้าใช้พ้ืนที่ (Using time) 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผลการสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะน้ำโจ้กแบ่งตามอายุ (a)  
เพศ (b) กิจกรรมที่ทำ (c) และช่วงเวลาของวันที่มีผู้เข้าใช้พ้ืนที่ (d) 
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2. ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้พ้ืนที่สาธารณะทุ่งคำน้ำแซบ 
จากข้อมูลจำนวนและการกระจายตัวของผู้ใช้งานที่สาธารณะทุ่งคำน้ำแซบที่สำรวจด้วย QField (ภาพที่ 6) พบว่า 

พ้ืนที่สาธารณะทุ่งคำน้ำแซบเป็นพ้ืนที่ที่มีผู้เข้าใช้งานจำนวนมากและมีการกระจายตัวการใช้งานทั่วทั้งพ้ืนที่ ผู้ใช้งานที่มีความ
หลากหลายด้านอายุ และแต่ละช่วงอายุก็กระจายไปในพ้ืนที่ที่ออกแบบไว้ให้ทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับอายุของผู้ใช้ เช่น กลุ่ม
อายุ 1-10 ปี จะรวมตัวกันบริเวณสนามเด็กเล่นและมีกลุ่มอายุที่เป็นวัยผู้ใหญ่ส่วนมากเป็นเพศหญิงซึ่งมาดูแลเด็กเล็กรวมอยู่ใน
พ้ืนที่สนามเด็กเล่นด้วยเช่นกัน นอกจากน้ีพบว่าการกระจายตัวของกิจกรรมสอดคล้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ติดต้ังไว้ให้
เช่น ทางวิ่ง เครื่องออกกำลังกายทั้งกลางแจ้งและในโรงยิม และหลายกิจกรรมที่มีการใช้งานในหลายช่วงเวลาต้ังเช้าจนช่วง
กลางคืน เช่น การวิ่งและเดินออกกำลังกาย ส่วนข้อมูลด้านเพศของผู้ใช้พบว่าผู้ใช้งานเพศชายจะรวมกลุ่มการใช้งานในพ้ืนที่
สนามฟุตบอล ยกเว้นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะพบว่าใช้บริการทางวิ่งรอบพ้ืนที่สาธารณะทุ่งคำน้ำแซบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เดียวที่
ผู้ใช้งานเพศหญิงใช้วิ่งออกกำลังกาย 

เมื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงประมาณ (ภาพที่ 7) พบว่า ช่วงอายุของผู้ใช้งานมีการกระจายตัวค่อนข้างดี กลุ่ม
อายุ 36-45 ปีเป็นกลุ่มที่เข้ามาใช้งานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.73 ในขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่พบน้อย
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 2.84 ในกลุ่มผู้ใช้งานพบว่าเพศชายเข้าใช้งานมากกว่าเพศหญิงที่ร้อยละ 71.71 ในส่วนของกิจกรรมพบว่า
กิจกรรมหลักที่ผู ้ใช้งานของพื้นที่สาธารณะทุ่งคำน้ำแซบทำคือการวิ ่งออกกำลังกายคิดเป็นร้อยละ 48.22 และพบว่ามีชนิด
กิจกรรมที่หลากหลายเกิดขึ้นในพ้ืนที่ สำหรับช่วงเวลาการเข้าใช้พ้ืนที่สาธารณะทุ่งคำน้ำแซบจะสูงสุดในเวลา 16.00-18.00 น. 
คิดเป็นร้อยละ 54.33 แต่พบว่าในช่วงเวลา 18.00-20.00 น. ก็ยังมีผู้เข้าใช้งานจำนวนมากคิดเป็นร้อยละ 35.35 

  

 
 

ภาพที่ 6 ภาพแสดงการกระจายตัวของผู้ใช้งานในพ้ืนที่สาธารณะทุ่งคำน้ำแซบแบ่งตามอายุ (Age) เพศ (Gender) 
กิจกรรมที่ทำ (First activity) และช่วงเวลาของวันที่มีผู้เข้าใช้พ้ืนที่ (Using time) 
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ภาพที่ 7 ผลการสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้ พ้ืนที่สาธารณะทุ่งคำน้ำแซบแบ่งตามอายุ (a) 
เพศ (b) กิจกรรมที่ทำ (c) และช่วงเวลาของวันที่มีผู้เข้าใช้พ้ืนที่ (d) 

 
3. ผลวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้สวนสุขภาพวารินชำราบ 
จากข้อมูลจำนวนและการกระจายตัวของผู้ใช้งานที่สวนสุขภาพวารินชำราบที่สำรวจด้วย QField (ภาพที่ 8) พบว่า 

ผู้เข้าใช้งานสวนสุขภาพวารินชำราบมีค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับขนาดพ้ืนที่ที่จำกัด การกระจายตัวของผู้เข้าใช้งานจะพบเฉพาะ
บริเวณที่มีวัสดุปูพ้ืนรองรับการใช้งาน มีจำนวนผู้ใช้ที่เข้าใช้พ้ืนที่สนามหญ้าน้อยมาก ผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายด้านอายุ 
และกระจายไปรวมตัวในพ้ืนที่ที่รองรับกิจกรรมของกลุ่มอายุต่าง ๆ แต่พ้ืนที่ดังกล่าวน้ันค่อนข้างเล็กและไม่มีแสงสว่างพอเพียง 
ประกอบกับการมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานจำกัดทำให้พบผู้ใช้งานไม่มากนัก พบเพียงสนามเด็กเล่นที่มีผู้ใช้กลุ่มอายุ 
1-10 ปี จำนวนมากเข้าใช้พ้ืนที่ในช่วงเวลา 16.00-18.00 น. ในขณะที่กลุ่มอายุอื่นส่วนใหญ่จะกระจายทั่วไปตามแนวทางเดิน
อย่างไรก็ตามพบว่ามีประเภทของกิจกรรมที่หลากหลายกระจายทั่วพ้ืนที่ 

เมื ่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงประมาณ (ภาพที่ 8) พบว่ามีการกระจายตัวของอายุผู ้เข้าใช้งานค่อนข้างดี 
ผู้ใช้งานกลุ่มอายุ 1-10 ปีเป็นกลุ่มที่เข้ามาใช้งานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.37 รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 26-35 ปี ในขณะที่
กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นที่พบน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 0.68 ทางด้านเพศของผู้ ใช้งานที่พบในสวนสุขภาพวารินชำราบ
พบว่ามีผู ้ใช้งานเพศหญิงมากกว่าเพศชายที่ร้อยละ 54.34 ในส่วนของกิจกรรมหลักที่พบในสวนสุขภาพวารินชำราบนั่นไม่
สามารถระบุได้ในการสำรวจ ซึ่งเป็นไปได้ว่าไม่มีตัวเลือกในแบบสำรวจ แต่พบว่าผลของการสำรวจระบุว่ากิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นการเล่นของเด็ก ๆ ในสนามเด็กเล่นน้ันพบมากที่สุดที่ร้อยละ 40.66 รองลงมาคือการวิ่งออกกำลังกายที่ร้อยละ 19.62 
ส่วนเวลาการเข้าใช้สวนสุขภาพวารินชำราบจะสูงสุดในเวลา 16.00-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 83.79 และไม่พบการเข้าใช้พ้ืนที่
เลยในช่วงเวลา 08.00-10.00 น. 14.00-16.00 น. และ 20.00-22.00 น. 
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ภาพที่ 8 ภาพแสดงการกระจายตัวของผู้ใช้งานในพ้ืนที่สวนสุขภาพวารินชำราบแบ่งตามอายุ (Age) เพศ  
(Gender) กิจกรรมที่ทำ (First activity) และช่วงเวลาของวันที่มีผู้เข้าใช้พ้ืนที่ (Using time) 

 

 
ภาพที่ 9 ผลการสำรวจพฤติกรรมของผู้ใช้สวนสุขภาพวารินชำราบแบ่งตามอายุ (a)  

เพศ (b) กิจกรรมที่ทำ (c) และช่วงเวลาของวันที่มีผู้เข้าใช้พ้ืนที่ (d) 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีความต้องการให้การออกแบบปรับปรุง เน้นไปที่การเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้น ได้แก่ พื ้นที่

สำหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น พ้ืนที่สำหรับจอดรถ เพ่ิมพ้ืนที่ร่มเงา เพ่ือลดความร้อน พ้ืนที่น่ังพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ิม
แสงสว่างในตอนกลางคืน และจุดบริการระบบสาธารณูปโภคต่าง  ๆ  ให้มากขึ้น โดยข้อมูลสรุปความต้องการนี้จะถูกใชเ้ป็น 
ข้อกำหนดแนวทางในการออกแบบผสมผสานกับแนวคิดหลักของการออกแบบ คืออารยสถาปัตย์ เพ่ือรองรับการใช้งานของคน
ทุกเพศทุกวัย ที่เหมาะสมและยังคงสอดคล้องกับบริบทเดิมของพ้ืนที่สาธารณะแต่ละแห่ง  

ข้อมูลที่ได้ในการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะน้ำโจ้กวิเคราะห์ได้ว่า การที่พบผู้ใช้งานจำนวน
น้อยน่าจะเป็นผลจากการที่พ้ืนที่สวนสาธารณะน้ำโจ้กมีขนาดที่ค่อนข้างเล็ก มีข้อจำกัดในการรองรับคนจำนวนมาก อย่างไรก็
ตามจำนวนผู้ใช้งานที่น้อยมากกว่าที่ควรจะเป็นและจำกัดอยู่ที่คนที่อยู่ในวัยที่แข็งแรงน่าจะมาจากผลของข้อจำกัดในการเข้าถึง
พ้ืนที่ส่วนที่น่าสนใจของสวนสาธารณะน้ำโจ้ก ปัจจัยที่สำคัญอีกประการเมื่อดูจากช่วงเวลาเข้าใช้งานจะพบว่าเป็นช่วงกลาง
วันที่สว่างและมีผู้คนออกมาใช้ชีวิตภายนอกบ้าน แสดงให้เห็นว่าสวนสาธารณะน้ำโจ้กน่าจะขาดความปลอดภัยที่จะดึงดูดให้มี
ผู้ใช้งานในช่วงเช้าและหลัง 18.00 น. ดังน้ันแนวทางการพัฒนาสวนสาธารณะน้ำโจ้กควรจะทำการปรับปรุงพ้ืนที่ให้สวยงาม
สอดคล้องกับเรื่องราวของน้ำโจ้ก การจัดสัดส่วนพ้ืนที่การใช้งานที่ปลอดภัยและเพ่ิมเติมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กลุ่มคนทุกวัย
และคนพิการ เพ่ือเสริมศักยภาพการใช้งานของพ้ืนที่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งน้ีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักอีก
แห่งหน่ึงของอำเภอวารินชำราบ 

จากข้อมูลที่ได้ในการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้พ้ืนที่สาธารณะทุ่งคำน้ำแซบวิเคราะห์ได้ว่าพ้ืนที่สาธารณะทุ่ง
คำน้ำแซบน้ันมีการพัฒนาพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้ใช้งานที่หลากหลายทั้งด้านอายุและความ
สนใจของผู้ใช้งาน จากข้อมูลช่วงเวลาเข้าใช้งานพบว่าเริ่มต้ังเช้าจนถึงกลางคืนแสดงให้เห็นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีใน
ปัจจุบันและทำเลที่ต้ังของพ้ืนที่สาธารณะทุ่งคำน้ำแซบทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกปลอดภัยในการเข้าใช้พ้ืนที่ อย่างไรก็ตามการที่พบว่า
กลุ่มผู้สูงอายุจำนวนไม่มากเข้าใช้พ้ืนที่อาจจะแสดงให้เห็นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่มียังไม่เหมาะสมกับการเข้าถึงพ้ืนที่ของ
กลุ่มผู้สูงอายุ และอาจจะไม่รองรับให้เกิดกิจกรรมที่กลุ่มผู้สูงอายุสนใจ เช่น การน่ังพักผ่อนหรือการเดินออกกำลังกายช้า ๆ  
แนวทางพัฒนาเมื่อพิจารณาจากทำเลที่ต้ังของพ้ืนที่สาธารณะทุ่งคำน้ำแซบที่อยู่ใจกลางเมืองวารินชำราบ การปรับปรุงพ้ืนที่ให้
สวยงามเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนหลักของเมืองสำหรับทั้งประชากรในเขตเมืองวารินชำราบและ นักท่องเที่ยวผู้มาเยี่ยมเมืองวา
รินชำราบน่าจะเป็นแนวทางการพัฒนาลำดับต่อไป นอกจากน้ีการจัดสัดส่วนพ้ืนที่การใช้งานที่รองรับกิจกรรมที่กลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้พิการ ควรจะพิจารณาในการออกแบบผังแม่บททางกายภาพเพ่ือเสริมศักยภาพของพ้ืนที่สาธารณะในเมืองให้รองรับการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของประเทศไทย 

จากข้อมูลที่ได้ในการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้สวนสุขภาพวารินชำราบวิเคราะห์ได้ว่า ด้วยทำเลที่ต้ังของ
สวนสุขภาพวารินชำราบที่อย ู ่ในช ุมชน เป็นสวนสาธารณะขนาดไม่ใหญ่ และมีสิ ่งอำนวยความสะดวกให้ผู ้ ใช้งานที่ไม่
หลากหลายมากนัก การใช้งานพ้ืนที่สาธารณะน้ีจึงมีรูปแบบคล้ายกับสวนในบ้าน หรือสวนสาธารณะสำหรับครอบครัวมาใช้
งานร่วมกัน และสำหรับคนในชุมชนมาพบปะพูดคุยกัน ซึ่งผลการสำรวจเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนน่ันคือการที่มีผู้ใช้งานที่อยู่ ในกลุ่ม
อายุ 1-10 ปีเข้าใช้พื ้นที่มากที่สุดตามมาด้วยกลุ่มอายุ 26-35 ปี ที ่น่าจะเป็นกลุ่มผู้ดูแลเด็ก ๆ  ซึ ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ และ
ช่วงเวลาการเข้าใช้งานส่วนมากก็จะเป็นช่วงที่ว่างจากการทำงานในชีวิตประจำวัน สวนสุขภาพวารินชำราบจึงมีศักยภาพที่
สามารถเพ่ิมปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมของคนในชุมชนได้ดี อย่างไรก็ตามจากการสำรวจที่พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุเข้าใช้ พ้ืนที่สวน
น้อยมากแสดงให้เห็นว่าสวนสุขภาพวารินชำราบยังขาดการออกแบบที่รองรับกิจกรรมของผู้สูงวัยและขาดสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่ดีสำหรับกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี ทั้ง ๆ ที่กลุ่มผู้สูงอายุเป็นสมาชิกคนหน่ึงของครอบครัว และเป็นกลุ่มคนเปราะบางที่
ต้องการปฏิสัมพันธ์เชิงสังคมมากที่สุด ซึ่งคนกลุ่มน้ีกำลังมีจำนวนมากขึ้นในสังคมไทย นอกจากน้ีการที่ไม่พบคนเข้าใช้งานใน
สวนสุขภาพวารินชำราบหลังเวลา 20.00 น. แม้ว่าสวนสุขภาพวารินชำราบจะต้ังอยู่ท่ามกลางชุมชน อาจจะแสดงให้เห็นว่า
สวนสาธารณะแห่งน้ียังขาดระบบความปลอดภัยที่ดีพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้มีผู้มาใช้งานในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้การใช้
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งานในพ้ืนที่กระจุกตัวเฉพาะช่วง 16.00-18.00 น. ส่งผลให้ขนาดของพ้ืนที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับจำนวนผู้ใช้ในเวลาดั งกล่าว 
ดังน้ันแนวทางพัฒนาเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จึงควรเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของสวนสุขภาพวารินชำราบให้รองรับการ
ใช้งานของคนทุกวัยเพ่ือส่งเสริมการทำกิจกรรมของคนในครอบครัว ด้วยการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งขยายขนาด
พ้ืนที่สวนให้กว้างขึ้นเพ่ือที่จะสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เป็นคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง และการเสริมความปลอดภัย
ด้วยการปรับเปลี่ยนและตัดแต่งต้นไม้ นอกจากน้ีควรติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ิมจำนวนไฟส่องสว่าง เพ่ือให้ผู้ใช้งาน
รู้สึกเชื่อมั่นเหมือนเข้ามาใช้สวนในบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เอื้อมพร วีสมหมาย (2527) กล่าวไว้ว่า สวนสาธารณะ
ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจเท่าน้ัน แต่ยังเป็นสถานที่ที่ช่วยให้เกิดความ
สมดุลระหว่างสิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ โดยสถานที่เหล่าน้ีอาจจะเป็นสวนสาธารณะ วนอุทยาน สวนสัตว์ สนาม
กีฬา บริเวณถนน ฟุตบาท ไหล่ทางหรือริมทาง โดยจัดทางเดินที่ร่มรื่น อาจจะประดับด้วยน้ำพุ เก้าอี้น่ัง แสงไฟ เพ่ือทำให้ผู้ใช้
เกิดความพึงพอใจและรู้สึกถึงความปลอดภัย และคณิต เขียววิชัย (2557) ได้ให้ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนันทนาการเพ่ิมเติม 
คือ นันทนาการมีประโยชน์ทั้งต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ เป็นอย่างมาก ซึ่งพอจะรวบรวมไว้ได้ ดังต่อไปน้ี ช่วยให้คนมี
ความสนุกสนาน มีความสุขในชีวิต และช่วยให้คนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้คนมีสุขภาพจิตที่ดี  
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ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกรในเขตเมืองคำ 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และปัจจัยที่มีผลต่อ
ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับ ครัวเรือน กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรในเขตเมืองคำ แขวงเชียง
ขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 279 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และแบบทดสอบความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรเกินกว่าครึ่งหน่ึงมีระดับความรู้
เกี่ยวกับการความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 56.6) โดยปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับความ
มั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนที่มีนัยสำคัญทางสถิติในเชิงบวก ได้แก่ พ้ืนที่ทำการเกษตร รายได้จากภาคการเกษตร และการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลในเชิงลบ คือ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน 
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Abstract 

 This study aimed to investigate knowledge about food security at the household level and factors 
effecting the knowledge.  The sample group consisted of 279 farmers in Kham District, Xiengkhaung province, 
Lao P.D.R.  Sets of questionnaires and tests were used for data Collection and analyzed by using descriptive 
statistics and multiple regression.  Findings showed that more than one–half of respondents (56.6%)  had a 
moderate level of knowledge about food Security at the household level .  Agricultural area, incomes earned 
from the agricultural sector and perception about food security had a positive effect on the knowledge about 
food security at the household only a number of household number had negative effect on it. 
 
Keywords : framers’ knowledge, food security, Lao PDR 
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บทนำ 
ในปัจจุบันสถานการณ์ความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของโลกเป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสำคัญ เน่ืองจาก

จำนวนประชากรโลกที่กำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ขาดสารอาหารที่ทวเีพ่ีมขึ้นสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยในปี พ.ศ.2560 มีแนวโน้มคาด
ว่าจะมีจำนวนประชากรโลกจะขาดสารอาหารถึง 821 ล้านคน หรือประมาณ 1 ใน 9 ของประชากรโลกทั้งหมด ซึ่งมีเหตุมาจาก
ความแปรปรวน ความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดข้อพิพาท หรือความรุนแรงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 2018) ในระดับภูมิภาคสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(อาเซียน) ได้จัดทำแผนนโยบายบูรณาการความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน และแผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน
ได้การกำหนดเป้าหมายเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นมั่นคงทางอาหารระยะยาว และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ของภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตด้านอาหาร การลดความสูญเสียหลังจากการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว การ
ส่งเสริมการเข้าถึงตลาด สินค้าเกษตร และปัจจัยการผลิต การสร้างความมั่นใจในเสถียรภาพด้านอาหาร การส่งเสริมการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตทางการเกษตร และการจัดการเพื่อบรรเทาการขาดแคลนอาหารในกรณีฉุกเฉิน (The Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)  and ASEAN Sustainable Agrifood Systems (ASEAN 
SAS), 2016) 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นอีกประเทศหน่ึงในอาเซียน ที่มีสัดส่วนพ้ืนที่ทางการเกษตรคิดเป็น 3 ใน 4 
ของพ้ืนที่ทั้งหมดในประเทศ ทำให้ประชากรเกือบร้อยละ 80 เป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตามการประกอบอาชีพทางการเกษตรในพ้ืนที่
ชนบทยังประสบกับปัญหาผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณน้อยราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และครัวเรือนเกษตรกรบางพ้ืนที่ยังขาด
แคนอาหาร (Buathong,2016) เมืองคำ ถือเป็นเมืองที่จัดได้ว่ามีครัวเรือนที่ประสบปัญหาความยากจนในอันดับต้น ๆ ของจังหวัด
เชียงขวาง โดยพ้ืนฐานของประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก และมีสภาพของพ้ืนที่ 2 ใน 3 เป็นภูเขาหรือพ้ืนที่
สูง เกษตรกรเมืองคำ แขวงเชียงขวาง มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ค่อนข้างน้อย จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทำผลผลิตทางการเกษตรมีจำนวนและคุณภาพที่ลดลงและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ประกอบกับการอยู่ในพ้ืนที่
ชนบทที่ห่างไกลจากเขตเมืองใหญ่ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องประสบกับการมีอาหาร ใน
ปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อการบริโภค และการไม่สามารถเข้าถึงอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพได้จากความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน รวมถึงการขาดแคลนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะแหล่งเพื่อการเกษตรอันเป็นผลมาจากการเกิดภัยแล้ง 
(Sub-Committees of the General Assembly of Mueang Kham, 2019) 

จากปัญหาที่กระทบต่อประชาชนในภาคการเกษตรในเขตเมืองคำ แขวางเชียงขวาง อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้
เสถียรภาพทางอาหาร รวมถึงความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจลดลง 
หรือจนนำไปสู่การเกิดสภาวะความไม่มั่นคงทางอาหารขึ้นได้ ดังนั ้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่เมืองคำ แขวางเชียงขวาง โดยเฉพาะการส่งเสริมองค์ความรู้ ด้าน
ความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งเป็นองค์ประกอบแรกที่จะมีผลต่อการเสริมทัศนคติที่ดี และการปฏิบัติในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ในระดับที่สูงขึ ้นในอนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ ่งที ่ต้องมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับ
ครัวเรือนของเกษตรกรในเขตเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผลการศึกษาจะทำให้ทราบถึง
ระดับความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับใด และมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อ
ความรู้เกี ่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตร ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ ่งแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการกำหนดนทิศทางของโยบาย แผนการพัฒนา และการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับความ
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มั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนแก่เกษตรกรในเขตเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งในระยะ
สั้น และระยะยาวต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เกษตรกรที่ทำการเกษตรและอาศัยอยู ่ในเขตเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย ประชาชนลาว โดยแบ่งการสุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสุ่มหมู่บ้านที่ต้ังอยู่ใน 4 กลุ่มบ้าน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ดำเนินโครงการเกษตรโภชนาการ เมืองคำ แขวง

เชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกำหนดให้มีการสุ่มหมู่บ้านในแต่ละกลุ่มบ้านจำนวน 3 หมู่บ้าน โดยวิธีการ
สุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก ได้หมู่บ้านตัวอย่างจำนวน 12 หมู่บ้าน โดยแต่ละหมู่บ้านมีจำนวนเกษตรกรรวมทั้งหมด 925 คน 
จากน้ันคำนวณจากสูตร (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให้มีความคาดเคลื่อนที่ระดับ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง
เกษตรกรจำนวน 279 คน  

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสุ่มเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้านตัวอย่าง โดยได้ทำการเทียบสัดส่วนของจำนวนเกษตรกรทั้งหมดแต่
ละหมู่บ้านตัวอย่างกับขนาดตัวอย่างทั้งหมดที่ได้จากการคำนวณ เพ่ือหาขนาดกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรแต่ละหมู่บ้าน เมื่อได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรแต่ละหมู่บ้านแล้วจึงทำการสุ่มเกษตรกร โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการใช้ตารางเลขสุ่มตามรายชื่อ
เกษตรกรแต่ละหมู่บ้านตามลำดับบ้านเลขที่ 

เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใช้แบบสอบถาม และแบบทดสอบความรู้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรใน

เมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปี พ.ศ. 2563 จำนวน 279 คน โดยแบ่งรายละเอียดการเก็บ
รวบรมข้อมูลออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร และตอนที่ 2 ความรู้
เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนของเกษตรกรโดยมีข้อคำถามจำนวนทั้งหมด 21 ข้อ โดยแบบทดสอบความรู้มี ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha reliability coefficient) เท่ากับ .910 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1) ข้อมูลลักษณะพ้ืนฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และความรู้เกี่ยวความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนใช้สถิติเชิง

พรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2) การวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนของเกษตรกรกำหนดให้เกษตรกรระบุคำตอบ

ออกในข้อคำถามแต่ละข้อออก2 เป็นทางเลือก ได้แก่ ถูกต้อง โดยแทนรหัสในการวิเคราะห์คือ 1 และ ไม่ถูกต้อง โดยแทนรหัสใน
การวิเคราะห์คือ 0 จากน้ันทำการวมคะแนนความรู้ของเกษตรกรเป็นรายบุคคล เพ่ือจัดกลุ่มเกษตรตามการแบ่งช่วงคะแนนและ
ระดับความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ดังน้ี 

ช่วงคะแนน ระดับความรู้ 
15-21 หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับมาก 
8-14 หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
0-7 หมายถึง มีความรู้อยู่ในระดับน้อย 
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3) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนของเกษตรกร วิเคราะห์โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter (กัลยา, 2561) ซึ ่งเป็นสถิติในการวิเคราะห์เพื ่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระต้ังแต่ 2 ตัวขึ้นไป กับตัวแปรตาม 1 ตัว (วาโร, 2553) ว่าตัวแปรอิสระตัวใดมีความสัมพันธ์กับตัว
แปรตามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีระดับความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใดโดยการวิเคราะห์ในครั้งน้ีกำหนดให้มีตัว
แปรอิสระทั้งหมด 15 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพทางการสมรส ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน แรงงานใน
ครัวเรือน พ้ืนที่ทำการเกษตร รายได้จากภาคการเกษตร รายจ่ายในครัวเรือน ภาระหน้ีสิน การมีตำแหน่งทางสังคม การเข้าร่วม
เป็นสมาชิกกลุ่มของชุมชน การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร การเข้าร่วมดูงานหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคง
ทางอาหาร และการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระแต่ละคู่ 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของ เพียร์สัน (Pearson Correlation) พบว่า ไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีค่าความสัมพันธ์ (r) สูงกว่า 
0.80 ที่จะทำให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเองสูง (Multicollinearity) อันเป็นการละเมิดเง่ือนไขเบื้องต้น
ของการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (สุชาติ, 2556) 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุเฉลี่ย 42.93 ปี มีสถานภาพสมรส ได้มีการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา หรือต่ำกว่า ในครัวเรือนของเกษตรกรส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 6 คน และ มีแรงงานใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 3 คน มีพ้ืนที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 10.66 ไร่ มีรายได้ในภาคการเกษตรเฉลี่ย 30,2525.46 บาทต่อปี มีรายจ่ายใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 25,802.92 บาทต่อปี มีภาระหน้ีสิ้นเฉลี่ย 2,179.82 บาทต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่ไม่มีตำแหนงทางสังคม เข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่มของชุมชนเฉลี่ย 4 กลุ่ม ส่วนใหญ่ไม่เคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (มีเพียงเกษตรบางรายที่มีการติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่) เข้าดูงานหรือร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารเฉลี่ย 1.32 ครั้งต่อปี รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคง
ทางอาหารเฉลี่ย 19.22 ครั้งต่อเดือน 

ระดับความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร 
ผลของการศึกษาพบว่า เกินกว่าครึ่งหน่ึงของเกษตรกรตัวอย่าง (ร้อยละ 56.6) มีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารใน

ระดับครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา ได้แก่ มีความรู้ในระดับมาก (ร้อยละ 40.5) และมีความรู้ในระดับน้อย (ร้อยละ 2.9) 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ระดับความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ในเขตเมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (n=279) 
ระดับความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร จำนวน ร้อยละ 
มาก 8 2.9 
ปานกลาง 158 56.6 
น้อย 113 40.5 

𝑥̅  = 13.52  Min-Max = 6–21    SD = 3.020 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อความรู้เก่ียวกับความม่ันคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกร  
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกรในเขตเมืองคำ แขวง

เชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่าตัวแปรอิสระทั้ง 17 ตัวแปร มีอิทธิพลค่าความผันแปรที่สามารถอธิบายได้
ต่อ ตัวแปรตาม คือ ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนอยู่ร้อยระ 20.0% (R2 = .200) เมื่อพิจารณาตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธ์กับความรู้ความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติพบว่ามีจำนวน 4 ตัวแปร โดยตัว
แปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ได้แก่ จำนวนพ้ืนที่การเกษตร รายได้จากภาคการเกษตร และการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ความมั่นคงทางอาหารและมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ ได้แก่ จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (ตารางที่ 2) โดยสามารกวิจารณ์ผลการ
วิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 1) เกษตรกรที่มีรายได้จากภาคการเกษตรมากเพ่ีมขึ้นจะส่งผลมีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน
มากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการมีรายได้จากภาคการเกษตรสูงน้ันทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการหาความรู้ หรือมีโอกาสในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารได้มากขึ้น โดยเฉพาะความรู้ที ่เกี่ยวของกับการเข้าถึงแหล่งอาหารที่เพียงพอ และ
จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว ตลอดจนแหล่งอาหารที่ตนเองไม่สามารถผลิตได้ หรืออาหารชนิดอื่น ๆ รวมถึง
ความรู้ช่วยในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร จากการมีทุนเพ่ือให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีด้านข่าวสาร เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือแบบ
สมาร์ทโฟนที่มีอินเตอร์เน็ตและแอพพลิเคชั่นเพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้าขวางมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับศึกษาของสุ
พรรณี ไชยอำพร (2560) ที่พบว่า การมีรายได้ที่เพียงพอต่อการซื้ออาหารเป็นหน่ึงในตัวบ่งชี้ความมั่นคงทางอาหารของชุมชน 
 2) เกษตรกรที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความมั่นคงทางเพ่ิมขึ้นจะมีผลทำให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทาง
อาหารเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี ้เนื่องจากข้อมูลข่าวสารถือเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรเกิดความรู้ หรือเข้าใจได้โดยตรง 
ประกอบกับในปัจจุบันการมีเครื่องมือเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยมากขึ้น เช่น โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน อินเตอร์เน็ต หรือ
แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ  ที ่สามารถอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรับข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับความมั่นคงทางอาหารได้ง่ายขึ้น เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิต ข้อมูลการเข้าถึงด้านการตลาด รวมถึงข้อมูลด้านการภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเพชรบุญ และคณะ (2559) พบว่า การใช้ความรู้และเทคโนโลยีเป็นหน่ึงในการสร้างความมั่นคงของ
เกษตรกรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างให้มีความมั่นคงทั้งด้านการบริโภค ด้านการผลิตและด้านทรัพยากรที่นำไปสู่
ผลลัพธ์การได้มาซึ่งผลผลิตอาหารที่มีความหลากหลาย ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
 3) เกษตรกรทีมีพ้ืนที่การทำเกษตรกรเพ่ิมขึ้นจะมีความเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนเพ่ิมสูงขึ้นทั้งน้ี
เน่ืองจากการมีพ้ืนที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่ หรือการขยายพ้ืนที่ทำการเกษตร เกษตรกรจำเป็นต้องมีการวางแผนการผลิตทั้งใน
เรื่องพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่จะให้ผลิตต้องมีความเหมาะสม ความพร้อมและความเพียงพอของปัจจัยสนับสนุนการผลิต เช่น แหล่งน้ำ 
หรือแรงงานการดูแลรักษาผลผลิตเพ่ือให้ได้ปริมาณและคุณภาพสูงสุด การเก็บเกี่ยวที่ใช้เงินทุนหรือแรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
จนถึงการจำหน่ายที่ต้องได้ราคาที่คุ้มค่าหรือได้กำไร โดยขึ้นตอนเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นพ้ืนฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารและ
จำเป็นต้องใช้ความรู้ประกอบการจึงจะให้การดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรบรรลุตามเป้าหมาย ดังสะท้อนได้จากการศึกษาของ
เกศสุดา และคณะ (2561) พบว่า การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตร การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ การ
ส่งเสริมพันธุกรรมพืชท้องถิ่นในการเพาะปลูก เป็นแนวทางเชิงนโยบายที่นำไปสู่พัฒนาความมั่นคงทางอาหารในชุมชนเกษตร
อินทรีย์ตำบลลวงเหนือ อำเออดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

4) เกษตรกรที่มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนมากขึ้นจะส่งผลให้มีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนที่ลง
ลง ทั้งน้ีเน่ืองจากการมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนที่เพ่ิมขึ้นน้ันทำให้เกษตรกรต้องมุ่งเน้นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการ เกษตร 
หรือการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นที่มาของทุนทรัพย์เพ่ือใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต
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ของสมาชิกในครัวเรือนก่อน จึงทำให้เกิดข้อจำกัดด้านเวลาที่เกษตรกรต้องใช้ไปเพ่ือการทำการเกษตร การหารายได้ ตลอดจนการ
เลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวที่อาจส่งผลให้การเข้าถึงความรู้เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหารยังมีไม่มาก โดยผลการศึกษาสามารถ
เทียบเคียงได้กับการศึกษาของปุณณดาและคณะ (2559) ที่พบว่า การเพ่ิมขึ้นของจำนวนสมาชิกในครัวเรือนมีผลทำให้ความมั่นคง
ด้านอาหารของครัวเรือนเกษตรไทยลดลง 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนของเกษตรกรในเขตเมืองคำ  

แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
ความรู้เกี่ยวกับความม่ันคงทางอาหาร 

ในระดับครัวเรือนของเกษตรกร 
B t Sig. 

1. เพศ .495 1.302 .194 
2. อายุ -.353 -1.869 .063 
3. สถานภาพทางการสมรส .435 .686 .493 
4. ระดับการศึกษา -.892 -1.698 .091 
5. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน -.279 -2.674 .008** 

6. จำนวนแรงงาน .263 1.768 .078 
7. พ้ืนที่ทำการเกษตร .056 2.037 .043* 

8. รายได้จากภาคการเกษตร 3.362E-05 4.045 .000** 

9. รายจ่ายในครัวเรือน -8.383E-06 -1.061 .290 
10. จำนวนหน้ีสินในครัวเรือน -8.443E-06 -.335 .738 
11. การดำรงตำแหล่งทางสังคม .812 1.852 .065 
12. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มของชุมชน .131 .601 .548 
13. การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร -.008 -.057 .954 
14. การเข้าดูงานหรือร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร -.008 -.097 .922 
15. การรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับความมั่นคงทางอาหาร .052 3.435 .001** 

ค่าคงที่ 12.128 11.607 .000** 

R2 = .200 (20.00%) F= 3.836 Sig. F =0.000** 

หมายเหตุ:* มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   ** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาในครั้งน้ีสามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรเกินกว่าครึ่งหน่ึงมีระดับความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับ
ครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลางปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรมีความรู้ เกี ่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนสูงขึ้นอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก) จำนวน 3 ตัวแปร ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของจำนวนพื้นที่
การเกษตร รายได้จากภาคการเกษตร และการรับข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร  ในขณะที่ปัจจัยที่มีผลทำให้
เกษตรกรมีความรู้เกี ่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (มีความสัมพันธ์ในเชิงลบ)  
จำนวน 1 ตัวแปร ได้แก่ การมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

1) ห้องการเกษตรและป่าไม้ และโครงการเกษตรโภชนาการ เมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ควรมีการจัดทำช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเพ่ือเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารให้แก่เกษตรกร ต้ังแต่ความรู้
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เกี่ยวกับคัดเลือกพันพืชหรือสัตว์ที่ใช้การผลิตอย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม
เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณสำหรับการบริโภคในครัวเรือนหรือจำหน่าย ความรู้ด้านการตลาดและแหล่งจำหน่าย
อาหารที่จำเป็นต่อการบริโภค ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการยกระดับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เช่น การผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย์ การแปรรูปผลผลิต การจัดทำตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

2) ห้องการเกษตรและป่าไม้เมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวควรส่งเสริมและถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่สามารถสนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดการพ้ืนที่การเกษตรให้มีประสิทธิภาพทั้งในเชิงการผลิตเป็นอาหารเพ่ือการบริโภค
ในครัวเรือน และการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือการจำหน่ายหรือสร้างรายได้อย่างสอดคล้องกัน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้มีการปลูก
พืชที่ให้ประโยชน์ด้านโภชนาการ หรือพ้ืนท้องถิ่นที่มีความสำคัญเพ่ือใช้ประกอบอาหาร ผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์หรือเพาะปลูก
พืชเชิงเศรษฐกิจต่าง ๆ ประกอบกับการสนับสุนับการให้ความรู้ด้านการจัดการปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า เช่น แหล่งน้ำ แรงงาน 
และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือนำไปสู่การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตสินค้าทางการเกษตร และอาหารได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพต่อ
การบริโภคหรือจำหน่ายการมีรายได้เพ่ิมขึ้น หรือมีรายได้ที่จะสามารถจัดหาอาหารที่จำเป็นให้แก่สมาชิกในครัวเรือนได้อย่างทั่วถึง 

3) ห้องการเกษตรและป่าไม้ และโครงการเกษตรโภชนาการ เมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ควรมีการวางแผนและจัดทำโครงการที่มุ่งเน้นการเพ่ิมความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเพ่ิมศักยภาพการผลิต เช่น การบำรุงดิน 
การจัดการน้ำ การคัดเลือกพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีคุณภาพหรือเหมาะสมกับพ้ืนที่ และการผลิตในระบบเกษตรปลอดภัย หรือเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจนการเพ่ิมองค์ความรู้ด้านการยกระดับมูลค่าผลผลิต เช่น ข้อมูลแหล่งรับซื้อและจำหน่ายผลผลิต และการ
สร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากการเกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติและการระบาดของโรค 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรืองความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนเกษตรกร เมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากเกษตรกร ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ห้องการเกษตรและป่าไม้ และโครงการเกษตร
โภชนาการ เมืองคำ แขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการให้ข้อมูลและ
ร่วมดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ ทีน้ี  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างพจนานุกรมสมรรถนะและกรอบระดับสมรรถนะสำหรับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าว
อินทรีย์ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 21 ราย ด้วยแบบ
สัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการเกษตรข้าวอินทรีย์และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะปลูกข้าวอินทรีย์ ในการแสดงความคิดเห็นและการตรวจสอบกรอบระดับสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ ใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) ในการสกัดพฤติกรรมบ่งชี้ ทำการตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิค 3 เส้า 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกและเห็นด้วยกับการให้คำจำกัดความและพฤติกรรม
บ่งชี้ในแต่ละระดับสมรรถนะในการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ จากน้ันนำองค์ประกอบสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าว
อินทรีย์ทั้ง 4 องค์ประกอบมาพัฒนาเป็นพจนานุกรมสมรรถนะที่ประกอบด้วยพฤติกรรมชี้วัด กรอบสมรรถนะสมาร์ทฟาร์ม
เมอร์ข้าวอินทรีย์ที่พัฒนาขึ้นน้ีสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ต่อไป  
 
คำสำคัญ: กรอบสมรรถนะ  สมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์  พจนานุกรมสมรรถนะ    

 
A Competency Framework for Organic Rice Smart Farmer  

Thirarat Rattanawisutamon*, Piyawan Siriprasertsil,  Prapassorn Vannasathid and Chaiwat Baimair  
Faculty of Business Administration Maejo University 

*E-mail: theeracmu@gmail.com 
 

Abstract 
The purpose of this paper was to develop a competency dictionary and proficiency level for 

organic rice smart farmers of Thailand. The qualitative research was conducted to collect data via an in-
depth interview with 21 organic rice agri-entrepreneurs and academia to identify and validate an organic 
rice smart farmer competency framework using qualified interview question guidelines as a tool for 
collecting data. Content analysis was used to identify behavioral indicators. Data validated by triangulation 
technique.   

The results found that the key-informants were positively agreed with an organic rice smart farmer 
competency level framework and its definition.  The competency model was used to develop a 
competency dictionary with behavioral indicators. The framework can be used to map and evaluate the 
organic rice smart farmer competencies. 
 
Keywords :  Competency framework, Organic rice smart farmer, Competency dictionary.  
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บทนำ 
 ข้าวถือเป็นพืชอาหารหลักของคนในประเทศไทยและแถบอาเซียน สำหรับการบริโภคเพ่ือให้ ร่างกายได้ใช้
คาร์โบไฮเดรต ชาวนาจึงถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลิตพืชอาหารเหล่าน้ี (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ , 
2559; เชษฐกานต์, 2017) แต่ในปัจจุบันพบว่าจำนวนพ้ืนที่ปลูกข้าวได้มีการลดลงอย่างรวดเร็ว  เน่ืองจากปัญหาหน้ีสินของ
ชาวนาที่ไม่สามารถบริหารจัดการหน้ีสินเหล่าน้ีได้ จากการเพาะปลูกที่มีการพ่ึงพาการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้น ถึงแม้จะให้
ปริมาณข้าวเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้ทำให้สร้างรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตเน่ืองจากมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองจากราคาสารเคมีที่มีราคาสูงขึ้นทุกรอบการผลิต (สุริยะและวราภรณ์ , 2559) รวมถึงการที่ชาวนามีสมรรถนะไม่
เพียงพอต่อการประกอบอาชีพภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีความผันผวนและเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบัน ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ โรคระบาดและแมลงศัตรูพืช การถูกเอาเปรียบจากพ่อค้า
คนกลางและนายทุน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่  ๆ  ทำให้ชาวนาไม่
สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องขายที่นาของตนเพ่ือแก้ปัญหาหน้ีสินและความเบื่อ
หน่ายจากการประกอบอาชีพ และหันไปประกอบอาชีพอื่นที่ไม่คุ้นเคยแทน (เชษฐกานต์, 2017; สุริยะและวราภรณ์, 2559) 
ซึ่งทางออกสำหรับการแก้ปัญหาหลักก็คือการลดต้นทุนการผลิตด้วยการปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวด้วยกระบวนการปลูกแบบ
อินทรีย์แทนการปลูกที่พ่ึงพิงสารเคมี  ซึ่งนอกจากจะสามารถลดต้นทุนการผลิตแล้วยังช่วยรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงระบบนิเวศน์อีกด้วย (กิตติพงษ์, 2020; เชษฐกานต์, 2017; ศิริพรและสุพัตรา, 2562) มากไปกว่าน้ันสมรรถนะอื่น ๆ ที่
จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในปัจจุบันของชาวนาที่ยังขาด เช่น การตลาด การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และสมรรถนะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสมรรถนะด้านการผลิต ที่ส่งผลถึงความ
สอดคล้องในการวางแผนการผลิตและกระบวนการอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานสำหรับการปลูกข้าว ก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น 
(กรมส่งเสริมการเกษตร , 2559; ภิญญาพร, 2562; ยุพินและคณะ, 2559; ศันธนีย์, 2558; สุรชัยและบุหงา, 2019) เพ่ือเป็น
การแก้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการยกระดับสมรรถนะจากชาวนาให้กลายเป็นสมาร์ท
ฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ ตามที่ปรากฎในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่  12 โดยมี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  ในการดำเนินการในการยกระดับสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์
ผ่านแผนงานและโครงการต่าง ๆ  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560 ; สรชัยและปิยะดา, 
2562.; สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) โดยที่คำจำกัดความของคำว่า สมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าว
อินทรีย์ ในการศึกษาครั้งน้ี หมายถึง   ชาวนาที่ทำการปลูกข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามที่ขอรับรองที่มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารจัดการฟาร์ม การเงิน การบัญชี และการแก้ไขปัญหา รวมถึงการบริหารจัดการเครือ ข่าย 
ด้วยวิสัยทัศน์ในเชิงระบบนิเวศน์ข้าวอินทรีย์แบบองค์รวม เพ่ือให้ได้ผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพ  
 เพ่ือเป็นการยกระดับดังกล่าวชาวนาจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการวัดและประเมินสมรรถนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ยกระดับสมรรถนะตามความต้องการอย่างเหมาะสม  ซึ่งหน่ึงในเครื่องมือที่ได้ความนิยมอย่างแพร่หลายคือ  การประเมินด้วย
ฐาน ส ม ร ร ถ น ะ   (Hossein et al., 2012; Islam et al., 2013; McClelland, 1973; McEwen et al., 2015; Nuthall, 
2002) ซึ่งมีความเหมาะสมในการยกระดับสมรรถนะของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ   
แต่จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันน้ันพบว่า เครื่องมือที่มีอยู่สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่
แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์และระดับสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์สำหรับใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะที่ยังขาดหรือยกระดับสมรรถนะที่มีอยู่ให้ดีขึ้นน้ันยังไม่มีความชัดเจนต่อการวัดและประเมินผล
สมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์เท่าที่ควร ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะพัฒนากรอบระดับสมรรถนะและ
พจนานุกรมสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ
สมาร์ฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์สำหรับแต่ละคนได้อย่างเหมาะสมต่อไปในอนาคต 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษากรอบระดับสมรรถนะ จากน้ันนำผลที่ได้ไป

ใช้การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 21 ท่าน คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญด้วยการสุ่มแบบวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  

ประกอบด้วยผู้ประกอบการข้าวอินทรีย์จะต้องเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับอำเภอจนถึงระดับนานาชาติ ในปี 
2552 – 2563 จำนวน 14 คน และนักวิชาการที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับข้าวอินทรีย์ จำนวน 7 คน 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1)  การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis)  ที่เกี่ยวข้องกับนิยามของคำว่า สมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าว

อินทรีย์และสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์จากเอกสาร หนังสือ ตำรา อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
2)  สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารโดยใช้วิธีการเชิงวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) สำหรับใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาข้อคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบ่งชี้สำหรับองค์ประกอบสมรรถนะ
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์กับผู้ ให้ข้อมูลสำคัญ โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ EFR (Ethnographic 
futures research)  

3)  ตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ด้วยการตรวจสอบความตรง (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน 
ในการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (IOC) มีค่าเฉลี่ยการประเมินความสอดคล้องทั้งฉบับ 1.00 และข้อคำถามทุกข้อมี
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.5 ขึ้นไป (Nunnally and Bernstein, 1994) ในการใช้เป็นเครื่องมือในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

4)  ติดต่อผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 21 ท่าน เพ่ือทำการยืนยันวันและเวลาและการส่งแบบสัมภาษณ์ให้แก่ผู้ ให้
ข้อมูลสำคัญก่อนเข้าพบ จากน้ันจึงทำการขอสัมภาษณ์ 

5)  รวบรวมคำสัมภาษณ์และทำการถอดเทป เพ่ือนำไปสกัดพฤติกรรมบ่งชี้องค์ประกอบสมรรถนะของสมาร์ท
ฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์สำหรับนำไปพัฒนา  

6)  พัฒนาร่างกรอบระดับสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์และพจนานุกรมสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์
ข้าวอินทรีย์ 

7)  ส่งร่างกรอบระดับสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์และพจนานุกรมสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าว
อินทรีย์ที่ได้พัฒนาขึ้นให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและแสดงความคิดเห็น 

8)  ทำการรวบรวมร่างกรอบระดับสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ที่ได้รับคืนจากผู้ทรงคุณวุฒิจากน้ันทำ
การแก้ไขปรับปรุง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ สำหรับใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูลสำคัญด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept interview) และการสังเกต (Observation)  ตัวผู้วิจัย  เครื่องบันทึกเสียง  
เครื่องบันทึกภาพ  สมุดจด  ปากกา สำหรับการทำวิจัยภาคสนาม  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
นำข้อมูลที่ได้จากการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์จากเครื่องบันทึกเสียงแปลงให้มาอยู่ในรูปข้อความ  โดยทำการบันทึก

ลงในไฟล์คอมพิวเตอร์แบบคำต่อคำ (Verbatim) จากน้ันทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และทำการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา เพ่ือทำการสกัดสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์  ตรวจสอบ
ความถูกต้องด้วยเทคนิค 3 เส้า 
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ผลการวิจัย 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าว

อินทรีย์ที่จำเป็นต้องมีกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 21 ท่าน ได้ทำการวิเคราะห์ และประมวลผลพฤติกรรมที่มีการแสดงออก
เพ่ือนำมาใช้เป็นตัวชี้วัด จากน้ันนำมาออกแบบเป็นระดับสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ ด้วยการประยุกต์ใช้กรอบ
คุณวุฒิมาตรฐานวิชาชีพแห่งประเทศไทยฉบับปรับปรุงปี 2564 ที่มีการใช้ระดับมาตรฐานวิชาชีพ 8 ระดับ (สำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) เพ่ือนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งชี้ถึงระดับความเป็นมืออาชีพในการเป็นสมาร์ทฟาร์ม
เมอร์ข้าวอินทรีย์   

จากผลการศึกษาพบว่า ระดับสรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ 8 ระดับ ซึ่งในแต่ละระดับน้ันประกอบด้วยกรอบ
ที่มีรายละเอียดของความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี 

ระดับที่ 1 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์  สามารถทำงานตามกระบวนการ 
วิธีการที่กำหนดไว้ภายใต้การสนับสนุน ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิด และส่งมอบงานตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เคร่งครัด 

ระดับที่ 2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน มีทักษะในการทำงานตามวิธีการปฏิบัติงานในการเป็นสมาร์ท
ฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ สามารถทำงานตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ภายใต้การสนับสนุนและชี้แนะ และส่ง
มอบงานที่เกิดจากขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 

ระดับที่  3 มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงาน มีทักษะในการเลือกใช้วิธีการ เครื่องมือ วัสดุ สารสนเทศได้
ถูกต้อง เหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างในการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์  สามารถทำงานตามแบบแผนหรือ
มาตรฐานและตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างานภายใต้แนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนด และส่งมอบงานที่เกิดจากขั้นตอนการทำงาน
ตามแบบแผนหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยมีการรายงานหรือผลความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเน่ือง 

ระดับที่ 4 มีความรู้ในการประยุกต์หลักการและแนวความคิดหลักในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับใช้วีการ เครื่องมือ วัสดุ สารสนเทศที่ถูกต้อง เหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างในการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์  
สามารถทำงานตามแบบแผนหรือมาตรฐานและตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างานภายใต้การปฏิบัติงานที่แตกต่างด้วยความร่วมมือ 
ประสานงานกับผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่น และส่งมอบผลงานที่เกิดจากการทำงานตามแบบแผนหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้  โดยมี
ความร่วมมือและประสานงานกับผู้อื่น  รายงานผลหรือความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเน่ืองและคำนึงถึงเป้าหมายของงาน 

ระดับที่ 5 มีความรู้ในหลักการหรือทฤษฎีและเทคนิควิธีในการวิเคราะห์ วิธีปฏิบัติงาน มีทักษะในการนำผลการ
วิเคราะห์มาปรับใช้วิธีการ เครื่องมือ วัสดุ สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ที่แตกต่างในการเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอรฺ
ข้าวอินทรีย์ สามารถตัดสินใจได้โดยอิสระในงานที่ซับซ้อน หรือในประเด็นที่ยังไม่ชัดเจน และกำกับ ดูแล แผนการปฏิบัติงาน 
หรือโครงการให้สามารถส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย 

ระดับที่ 6 มีความรู้ในหลักการ หรือทฤษฎี และเทคนิควิธีในการวิเคราะห์วิธีปฏิบัติงาน  มีทักษะในการนำผลการ
วิเคราะห์มาปรับใช้ในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในการเป็นสมาร์ทฟาร์ม
เมอร์ข้าวอินทรีย์ สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อน หรือพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยกลยุทธ์
ที่หลากหลาย และรับผิดชอบในการส่งมอบงานด้วยวิธีการที่สามารถเพ่ิมผลิตภาพ และกระตุ้นให้ส มาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าว
อินทรีย์คนอื่น ๆ มีความรับผิดชอบ 

ระดับที่ 7 มีความรู้ในหลักการ หรือทฤษฎี และเทคนิควิธีเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้สู่การปฏิบัติงาน มีทักษะการ
ทำงานและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และมีความเป็นอิสระและสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนา  สาม ารถ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน หรือปัญหาที่ไม่คาดคิดด้วยการพัฒนาและทดสอบวิธีปฏิบัติงานใหม่ก่อนนำไปสู่การปฏิบัติ ในการเป็น
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ รับผิดชอบในการส่งมอบงานด้วยวิธีการที่สามารถเพ่ิมผลิตภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้าง
สำนึกให้สมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์คนอื่น ๆ มีความรับผิดชอบ 
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ระดับที่ 8 มีความรู้ในการหลักการ หรือทฤษฎีและเทคนิควิธีในการประเมินค่าในการปฏิบัติงานในการเป็นสมาร์ท
ฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์  มีทักษะในการคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้  เชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา
ที่ซับซ้อน หรือประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนด้วยนวัตกรรม และเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้มีความรับผิดชอบ 

จากกรอบระดับสมรรถนะทั้ง 8 ระดับ เมื่อนำใช้ร่วมกันกับพจนานุกรมสมรรถนะ ซึ่งมีรายละเอียดของพฤติกรรมบ่งชี้
สำหรับ ใช้เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่มี ในสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 4 
องค์ประกอบ 1) นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 10 สมรรถนะ 2) สังคม
วิทยาการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 6 สมรรถนะ 3) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ ประกอบด้วย
สมรรถนะย่อย 8 สมรรถนะ 4) การจัดการองค์กร ประกอบด้วยสมรรถนะย่อย 6 สมรรถนะ ที่ได้จากการศึกษาก่อนหน้าด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ  นำมาสร้างคำจำกัดความและตัวชี้วัดสำหรับทำเป็นพจนานุกรมสมรรถนะสมาร์ทฟาร์ม
เมอร์ข้าวอินทรีย์  รายละเอียดดังปรากฎในตารางที่ 1 ดังน้ี 
ตารางที่ 1 พจนานุกรมสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ 

องค์ประกอบสมรรถนะ คำจำกัดความ ตัวช้ีวัด 
1. นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ  ใช้
เครื่อ งมือสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สำหรับการติดต่อสื่อสาร  การนำเสนอข้อมูล  
การถ่ายทอดความรู้  การจัดการเครือข่าย  
รวมถึงความสามารถในการใช้เครื่องจักรกล
และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่เหมาะสม มี
การใช้การวิจัยบูรณาการร่วมกันด้วยการ
แก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรม ด้วยการการเป็น
นวัตกร         

1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับการปฏิบัติงาน การ
ติดต่อสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล การถ่ายทอดความรู้  
2) สามารถใช้เครื่องมือสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
3) มีการใช้กระบวนการวิจัยร่วมกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม 
4) สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการให้คำปรึกษา การถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่ม
เครือข่ายหรือผู้ที่มีความสนใจในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาชีพ 
5) มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพและมีความรับผิดชอบใน
การให้คำปรึกษา  

2. สังคมวิทยาการ
เพาะปลูกข้าวอินทรยี ์

มีการให้คุณค่าแก่สรรพสิ่งต่าง ๆ ด้วยความ
เป็นธรรม  มีจริยธรรม มีความเป็นผู้นำการ
เปลี่ยนแปลง ยอมรับในการเพาะปลูกข้าว
ด้วยการบริหารจัดการตามมาตรฐานอินทรีย์ 
มีความสามารถในการคัดเลือกพันธ์ุข้ าว
นำมาใช้ในการเพาะปลูกให้ เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิประเทศ มีการ
บริหารจัดการข้าวเปลือกให้เหมาะสมในการ
จัดเก็บและการขนส่ง รวมถึงการบริหารปัจจัย
การผลิตและการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดหรือกฎระเบียบต่าง ๆให้
สอดคล้องกับมาตรฐานอินทรีย์ที่ขอรับการ
รับรองตามความต้องการของตลาดปลายทาง  

1) ทำการเพาะปลูกข้าวตามข้อกำหนด หรือกฎระเบียบตาม
มาตรฐานอินทรีย์ที่ขอรับรองภายใต้ห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรีย์
ได้อย่างเหมาะสม 
2) ให้ความเสมอภาค ความเป็นธรรม เคารพสิทธิและเสรีภาพ 
มีจิตเมตตา กรุณา ไม่คิดทำลายชีวิตของผู้อ่ืน    
3) จัดเก็บข้าวเปลือกให้มีคุณภาพที่ดีอย่างเหมาะสมและเป็น
ระบบ 
4) จัดหา จัดเตรียม จัดเก็บปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม 
5) จัดหา จัดเตรียม จัดเก็บน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูกข้าว
ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานอิทรีย์ที่ขอรับรองอย่างเหมาะสม 
6) มีความยินดีในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อ่ืนด้วยความยินดี 
และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่ งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ด้วยความ
มุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่สังคมในอนาคต 

3. สภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์   

สามารถใช้ความรู้ทางด้านกฎหมาย นโยบาย
ภาครัฐ ในการเข้าถึงการให้บริการและการ
ส นับ ส นุ น ในด้าน   ต่ าง  ๆ  สำห รับก าร
เพาะปลูกข้าวอินทรีย์ รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่ เก่ียวข้องกับการเพาะปลูกข้าว

1) ปฏิบั ติตามกฎหมายที่ เก่ียวข้องกับการเพาะปลูกข้าว
อินทรีย์ 
2) เข้าถึงบริการและการสนับสนุนจากภาครัฐในการเพาะปลูก
ข้าวอินทรีย์ 
3) ใช้ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับการ
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องค์ประกอบสมรรถนะ คำจำกัดความ ตัวช้ีวัด 
อินทรีย์ ได้อย่างเหมาะสม  มีการบริหาร
จัดการที่ ดิ น ให้ เหมาะสมร่วม กับการใช้
ประโยชน์จากการวิเคราะห์และปรับปรุงดิน
ก่อนการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ เพ่ือให้ได้
ผลผลิตที่มีคุณภาพตามการวางแผนการผลิต  
มีการควบคุม ป้องกัน กำจัดโรคและแมลงโดย
ใช้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

เพาะปลูกข้าวอินทรีย์ 
4) สามารถปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์และอนินทรีย์วัตถุได้อย่าง
เหมาะสมตามการวิเคราะห์ดินในพ้ืนที่ก่อนการเพาะปลูกข้าว
อินทรีย์ 
5) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุม 
ป้องกัน กำจัดโรคและแมลง  

4. การจัดการองค์กร   ความสามารถในการบริห ารจัดการทาง
การเงิน การบัญชี สำหรับการควบการเงิน
ภาย ในฟ าร์ม  ให้ สอดคล้ องกั บ การท ำ
การตลาดทั้งตลาดภายใน ประเทศและการ
ส่งออก สำหรับการนำมาใช้ในการบริหาร
จัดการฟาร์ม รวมถึงการบริหารจัดการด้าน
แรงงานและการเดินทางและการขนส่งให้
เป็นไปตามหลักมาตรฐานอินทรีย์      

1) มีเงินเพียงพอสำหรับใช้ในการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ในแต่
ละรอบการผลิต 
2) สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนตามความต้องการได้ 
3) สามารถทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายการผลิตข้าวอินทรีย์ได้ 
4) สามารถใช้สารสนเทศทางการเงินในการวางแผนการผลิต
ข้าวอินทรีย์ในรอบถัดไปได้อย่างเหมาะสม 
5) มีตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์อย่างเหมาะสมในรอบการ
ผลิต 
6) มีแรงงานสำหรับใช้ในการรองรับการผลิตข้าวอินทรีย์อย่าง
เหมาะสม 
7) สามารถใช้ยานพาหนะสำหรับการเดินทางและการขนส่งที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานข้าวอินทรีย์
ได้อย่างเหมาะสม 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ากรอบระดับสมรรถนะทั้ง 8 ระดับซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึง ความรู้ 
ทักษะ ความสามารถในการประกอบอาชีพ และจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่ปรากฎอยู่ในแต่ละระดับ เมื่อนำใช้ร่วมกันกับ
พจนานุกรมสมรรถนะ ซึ่งมีรายละเอียดของพฤติกรรมบ่งชี้สำหรับใช้เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่มีในสมาร์ท
ฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ในแต่ละองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ 1) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2) 
สังคมวิทยาการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์ 3) สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ 4) การจัดการองค์กร จึงสามารถนำไปใช้เป็น
เครื่องมือในการประเมินระดับสมรรถนะของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์  

ในการพัฒนากรอบระดับสมรรถนะสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์น้ันมีการเพ่ิมเติมสมรรถนะที่มีความจำเป็น
สำหรับการประกอบอาชีพในปัจจุบันนอกเหนือจากสมรรถนะของชาวนาที่  ภิญญาพร (2562) ได้ทำการศึกษาในเรื่อง
สมรรถนะชาวนาที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ในมิติทางด้านการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่ได้จากการ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์อัจริยะ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
สำหรับใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงาน หรือการบริหารจัดการฟาร์ม เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากการเข้าสู่สภาวะ
สังคมผู้สูงอายุ และการลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนทางธรรมชาติและสภาวะความต้องการข้าวอินทรีย์ของตลาด
สำหรับผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกันออกไป  ด้วยการใช้กระบวนการทางด้านการวิจัยสำหรับการหา
คำตอบที่มีความน่าเชื่อถือ  ซึ่งเมื่อสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่จะสามารถก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่  สำหรับ
การเพ่ิมรายได้จากการขยายธุรกิจได้อีกทางหน่ึง สอดคล้องกับการศึกษาของ สุริยะและพีรพล (2018) ในการสนับสนุนให้
ชาวนารุ่นใหม่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ ร่วมกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามาใช้ในการประกอบ
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อาชีพ เพ่ือขยายศักยภาพทางการผลิตด้วยความเป็นผู้ประกอบการ เมื่อสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์มีการยกระดับสมรรถนะ
ให้ดีขึ้น การยกระดับข้าวอินทรีย์ทั้งในมิติทางด้านคุณภาพและผลผลิตในปริมาณที่สูงจึงมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในระดับสูง  ทำให้
ประเทศไทยมีศักยภาพในการส่งออกข้าวอินทรีย์เข้าสู่การแข่งขันได้ตลาดโลกได้อย่างมีเสถียรภาพ  ส่งผลให้สมาร์ทฟาร์มเมอร์
ข้าวอินทรีย์มีรายได้ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีจากการมีสถานะทางเศรษฐกิจครัวเรือนที่มั่นคง  ผนวกกับการประกอบ
อาชีพในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาทางการแพทย์ที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีทั้งโดย
ทางตรงและทางอ้อมได้อีกด้วย สอดคล้องกับการศึกษาของภิญญาพร (2562) ที่แสดงให้เห็นถึงการมีสมรรถนะที่ดีของชาวนา
น้ันส่งผลต่อการประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกเหนือจากมิติทางด้านเศรษฐกิจแล้ว 
ในมิติทางด้านสังคมน้ันจะเห็นได้ว่าชุมชนได้รับการยกระดับให้เป็นสังคมที่มีความสงบสุขจากใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ ส่งผลให้ปัญหาความรุนแรงที่ เกิดขึ้นในสังคมลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของเชษฐกานต์ (2017) ในการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนาในการประกอบอาชีพด้วยความไม่เบียดเบียนธรรมชาติและเพ่ือนมนุษย์ ส่งผลให้สังคมและ
สิ่งแวดล้อมเกิดความมั่นคง 

จากการประยุกต์ใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ปี  2560 มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรอบระดับ
สมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ทำให้มีการแบ่งระดับสมรรถนะออกเป็น 8 ระดับ ที่มีการระบุในเรื่องของความรู้ 
ทักษะ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบ
อาชีพที่มีอยู่ในแต่ละระดับทำให้ผู้ประเมินสามารถสะท้อนถึงสมรรถนะของตนได้เป็นอย่างดี จากพฤติกรรมบ่งชีที่สามารถระบุ
ตัวให้เห็นถึงตัวชี้วัดในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน  ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของภิญญาพร (2562) ที่มีการแบ่งระดับสมรรถนะ
สำหรับความเป็นมืออาชีพของชาวนาไว้ เป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับปานกลาง ระดับดี และระดับดีมาก และมีการระบุ
พฤติกรรมบ่งชี้ที่แสดงถึงสมรรถนะในแต่ละระดับมีการอธิบายไว้โดยคร่าว ทำให้ผู้ประเมินสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย แต่
หากต้องการยกระดับสมรรถนะที่ยังขาดน้ันยังไม่มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ดังน้ันการพัฒนากรอบสมรรถนะสมาร์ทฟาร์ม
เมอร์ข้าวอินทรีย์ในครั้งน้ีจึงเป็นการเติมเต็มสำหรับการบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะที่ควรมีในแต่ละระดับ และสามารถ
นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะเพ่ือทำการยกระดับต่อไป นอกจากน้ันกรอบสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าว
อินทรีย์ยังสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
ระดับความสำคัญของแต่ละสมรรถนะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมต่อการยกระดับสมรรถนะ
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์ต่อไปในอนาคตได้  

 การวิจัยฉบับน้ีได้นำเอากรอบคุณวุฒิมาตรฐานวิชาชีพที่มีการแบ่งระดับสมรรถนะออกเป็น 8 ระดับ มาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนากรอบระดับสมรรถนะสมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์  สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินระดับสมรรถนะของ
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ข้าวอินทรีย์  ทำให้มีความละเอียดในการประเมินระดับสมรรถนะมากขึ้น เพ่ือป้องกันไม่ให้การประเมินเกิด
ความผิดพลาด ผู้ประเมินควรศึกษาทำความเข้าใจในการประเมินระดับสมรรถนะก่อนทำการประเมิน  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงจากฐาน
พันธุกรรม IR57514 ประกอบด้วย ข้าวเจ้าหอมวาริน (RGD07343-9-28-12-3B-B-B-3B), สายพันธุ ์ RGD13215-MS13-
MS19-MS10-MS4-MS35 และ สายพันธุ์ RGD13215-MS11-MS45-MS19-MS10-MS1 เปรียบเทียบกับสายพันธุ์ IR57514 
และ ขาวดอกมะลิ 105 ดำเนินการทดลองในฤดูนาปี 2562 ณ แปลงทดลองข้าว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design) จำนวน 4 ซ้ำ ใช้พันธุ์เป็นตำรับ
ทดลอง จากผลการทดลอง พบว่า ข้าวทั้ง 5 สายพันธุ์/พันธุ์ มีความสูง จำนวนต้นต่อกอ ความยาวรวง น้ำหนักเมล็ดดี น้ำหนัก 
1,000 เมล็ด เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ ดัชนีการเก็บเกี่ยว และผลผลิต แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p 
<0.05) โดยข้าวสายพันธุ ์ RGD13215-MS13-MS19-MS10-MS4-MS35 ให้ผลผลิตสูงสุด (1,025.60 กิโลกรัมต่อไร่) ไม่
แตกต่างทางสถิติกับผลผลิตของสายพันธุ ์หอมวาริน (1,015.83 กิโลกรัมต่อไร่) และ IR57514 (977.64 กิโลกรัมต่อไร่) 
รองลงมาได้แก่ ผลผลิต RGD13215-MS11-MS45-MS19-MS10-MS1 (797.13 กิโลกรัมต่อไร่) ส่วนพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 ให้
ผลผลิตต่ำสุด (583.57 กิโลกรัมต่อไร่) จากผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า ข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์ปรับปรุงจากฐานพันธุกรรม 
IR57514 ให้ผลผลิตสูงกว ่าข ้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ ่งเป็นพันธ ุ ์มาตรฐานที่ปล ูกในพื้นที ่ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 26.49-43.10 
 
คำสำคัญ :  ข้าว  ผลผลิต  องค์ประกอบผลผลิต  IR57514  หอมวาริน  

 
Comparative Study on Yield and Yield Components of Elite Aromatic Rice Lines  

Derived from IR57514  
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Chantamart Chueakaew, Nopamas Namdang and Sureeporn Katengam* 

Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University 
*E-mail: sureeporn.k@ubu.ac.th 

 
Abstract 

The research aimed to study yield and yield components of elite aromatic rice lines derived from 
IR57514 which consist of HomWarin, (RGD07343-9-28-12-3B-B-B-3B), RGD13215-MS13-MS19-MS10-MS4-MS35 
and RGD13215-MS11-MS45-MS19-MS10-MS1 comparing with IR57514 and Khao Dawk Mali 105 (KDML105) . 
The experiment was carried out in wet season 2019 at an experimental paddy field, Faculty of Agriculture, 
Ubon Ratchathani University.  Randomized Complete Block Design with five treatments ( lines/variety)  and 
four replications was conducted. The results revealed that height, tillers per hill, panicles length, filled seed 
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percentage, unfilled seed percentage, 1,000 seed weight, harvest index and grain yield of these five 
lines/ varieties were significant difference (p<0.05)  RGD13215-MS13-MS19-MS10- MS4- MS35 displayed the 
highest yield (1,025.60 kilogram/rai) which is not different from that HomWarin (1,015.83 kilogram/rai) and 
IR57514 (977.64 kilogram/rai), followed by RGD13215-MS11-MS45-MS19-MS10-MS1 (797.13 kilogram/rai). 
KDML 105 produced the lowest yield (583.57 kilogram/rai). The results from this study indicated that grain 
yield of the elite aromatic rice lines derived from IR57514 were higher than that of KDML 105 which serve 
as standard check variety grown in rainfed rice production areas in the Northeast of Thailand, accounted 
for 26.49-43.10%. 
 
Keyword : Rice, Yield, Yield Components, IR57514, HomWarin 
 
บทนำ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 27 ล้านไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 45.58 ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งหมดประเทศ ซึ่งมีประมาณ 61 ล้านไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ข้าว
หอมมะลิประกอบด้วยข้าวสองพันธุ ์ คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ให้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ (เฉลี่ย 367 และ 372 
กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ) และยังอ่อนแอต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง โดยเฉพาะโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
นับวันปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นผลกระทบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (climate 
change) ซึ่งส่งผลให้การกระจายตัวของน้ำฝนแตกต่างไปจากเดิม โดยเกิดภาวะแห้งแล้ง น้ำท่วมฉับพลัน การระบาดของโรค
และแมลงมากขึ้น ทำความเสียหายต่อผลผลิตข้าวบางครั้งไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 

IR57514 (IR57514-PMI-5-B-1-2) เป็นสายพันธุ์ข้าวทนแล้ง ทนน้ำท่วมฉับพลัน ผลผลิตสูง มีการปรับตัวได้ดีในพ้ืนที่
ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝนลุ่มแม่น้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Jerakongman et al., 1995; Romyen et al., 1998; Ouk et 
al., 2006) ซึ่งต่อมา Kate-ngam et al. (2011) ได้มีการปรับปรุงพันธุ์ให้มีความหอม ข้าวนุ่มเหนียวคล้ายข้าวขาวดอกมะลิ 
105 โดยใช้ข้าว IR57514 เป็นสายพันธุ ์แม่ และสายพันธุ ์ KD571-77 เป็นสายพันธุ ์พ่อ ที่ให้ลักษณะความหอม ปริมาณอะ
ไมโลสต่ำ และอุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ปรับปรุงพันธุ์โดยใช้วิธีการผสมกลับ และใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือกจนได้สายพันธุ์
ข้าวเจ้าหอมดีเด่น “หอมวาริน” (RGD07343-9-28-12-3B-B-B-3B) ต่อมาได้มีการต่อยอดงานวิจัย โดยทีมนักวิจัยจากศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและคณะเกษตรศาสตร์ หาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผนวกยีนต้านทานโรคขอบ
ใบแห้ง (xa5, Xa21 และ xa33) และต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Bph32) เข้าไปยังข้าวเจ้าหอมวาริน และใช้เครื่องหมาย
ดีเอ็นเอช่วยคัดเลือก จนได้ข้าวสายพันธุ์ดีเด่น RGD13215-MS13-MS19-MS10-MS4-MS35 และ RGD13215-MS11-MS45-
MS19-MS10-MS1  

พ้ืนที่ปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นดินทรายปนร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ดินเป็นกรด
จัด (pH=5.225), ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM=0.383%) และธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม (N=0.019%, 
P2O5=9.588 ppm, K2O=9.395 ppm) อยู่ในระดับต่ำมาก (ภาณุมาศ, 2562) ข้าวสายพันธุ์ดีเด่นที่ได้มีการพัฒนาสายพันธุ์
เพื ่อการเพาะปลูกในพื ้นท ี ่อาศ ัยน ้ำฝน ดั งกล ่ าวย ั งไม ่ได้ม ีการทดสอบผลผลิตในพ ื ้นท ี ่ นาดินทรายปนร ่วนภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตและ
องค์ประกอบผลผลิตของข้าวสายพันธุ ์ปรับปรุงจากฐานพันธุกรรม IR57514 ได้แก่ข้าวเจ้าหอมวาริน, RGD13215-MS13-
MS19-MS10-MS4-MS35, RGD13215-MS11-MS45-MS19-MS10-MS1 เปรียบเทียบกับสายพันธุ ์แม่ IR57514 และข้าว
พันธุ์ตรวจสอบมาตรฐานขาวดอกมะลิ 105 พ้ืนที่นาดินทรายปนร่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ 
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วิธีการวิจัย 
การวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารในดิน 
เก็บตัวอย่างดินก่อนและหลังปลูกให้กระจายทั้งแปลงทดลอง จำนวน 15 จุด เป็นรูปตัว V ให้ลึกในแนวด่ิงประมาณ 15 

เซนติเมตร นำดินทุกจุดมารวมกัน แล้วแบ่งออกเป็น 4 ส่วน นำดิน 1 ใน 4 ส่วน ไปวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและปริมาณ
ธาตุอาหารในดิน คือ ความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH), ปริมาณอินทรียวัตถุ (Walkley and Black, 1947), ฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ (Bray II) และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (เครื่อง Flame photometer ที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร) 

การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิต 
วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 4 ซ้ำ โดยใช้พันธุ์ข้าวเป็นตำรับทดลอง 

ประกอบด้วย ข ้าวเจ้าหอมวาร ิน, สายพันธ ุ ์  RGD13215-MS13-MS19-MS10-MS4-MS35 (RGD216) และ สายพันธุ์  
RGD13215-MS11-MS45-MS19-MS10-MS1 (RGD269) เปรียบเทียบกับสายพันธุ์ IR57514 และ ขาวดอกมะลิ 105 ทำการ
ทดลอง จำนวน 4 ซ้ำ ปักดำโดยใช้กล้าอายุ 30 วัน ระยะปลูก 25X25 เซนติเมตร จำนวน 1 ต้นต่อหน่ึงจับ สายพันธุ์/พันธุ์ละ 
12 แถว ๆ ละ 20 ต้น โดยมีแปลงย่อยขนาด 3X5 เมตร รักษาระดับน้ำประมาณ 5-10 เซนติเมตรตลอดฤดูปลูก ใส่ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดินกิโลกรัมธาตุอาหารต่อไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรกใส่ปุ๋ยสูตร 12-8-12 (N-P2O5-K2O) เมื่อข้าวอายุ 15 วันหลัง
ปักดำ และครั้งที่สองใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้าวอายุ 45 วันหลังปักดำ (ระยะกำเนิดช่อดอก) กำจัด
วัชพืชในแปลงโดยใช้แรงงานคน และป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำที่เหมาะสม หากมีการระบาดของโรคและแมลง 

เก็บข้อมูลวันออกดอก และข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตในพ้ืนที่ 1 ตารางเมตร (จำนวน 16 กอ) ในระยะ
โน้มรวง โดยบันทึกความสูงของข้าวจากลำต้นจนถึงปลายใบธง จำนวนต้นต่อกอ จำนวนรวงต่อกอ ความยาวรวง จำนวนเมล็ด
ต่อรวง น้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง น้ำหนักเมล็ดดี น้ำหนักเมล็ดลีบ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด ผลผลิต และคำนวณดัชนีเก็บเกี่ยวจาก
สูตร ของ Yochida, (1981) เก็บข้อมูลลักษณะทางกายภาพของเมล็ด โดยบันทึกข้อมูลความยาว ความกว้าง และรูปร่างเมล็ด
ข้าวเปลือก และข้าวกล้อง ตำรับทดลองละ 10 เมล็ด จำนวน 3 ซ้ำ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Smart GRAIN (Tanabata et 
al. 2012)  

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ (Analysis of variance) และวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของผลผลิตและองค์ประกอบ
ผลผลิตด้วยวิธี Pearson moment correlation และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) 
Test โดยใช้โปรแกรม STAR-statistical tool for agricultural research (version 2.0.1) 
 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

คุณสมบัติดินทางเคมีและปริมาณธาตุอาหารก่อนและหลังปลูกข้าว 
ผลการวิเคราะห์ดินจากแปลงทดลอง ณ แปลงฝึกทดลองพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและ

ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ก่อนการปลูกข้าว และหลัง
การปลูกข้าว (ตารางที่ 1) พบว่า ดินเป็นดินทราย หรือ ดินทรายปนร่วน มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
(pH) เฉลี่ยเท่ากับ 5.73 แสดงว่าดินเป็นกรดปานกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุ 0.465 เปอร์เซ็นต์ ไนโตรเจน 0.023 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (19.912 ppm) และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (10.776 ppm) อยู่ในระดับต่ำ
มาก บ่งชี ้ว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวควรมี pH อยู่ระหว่าง 5.5-7.0 ปริมาณอินทรียวัตถุ
มากกว่า 4.5 เปอร์เซ็นต์ ไนโตรเจน มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ มากกว่า 45 ppm และปริมาณ
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ มากกว่า 120 ppm (กรมพัฒนาที่, 2558) 
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ตารางที่ 1  คุณสมบัติทางเคมี และปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนและหลังการทดลอง 
 

รายการ 
ค่าวิเคราะห์ 

ดินก่อนปลูก ดินหลังปลูก 
ค่าความเปน็กรด-ด่าง (pH)  5.73 4.77 
อินทรียวัตถุ (Organic matter content, %) 0.465 0.392 
ไนโตรเจนทั้งหมดในดิน (Total nitrogen,% 0.023 0.0196 
ฟอลฟอรัสทีเ่ปน็ประโยชน ์(P2O5), ppm. 19.912 13.764 
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (K2O) 10.776 7.916 

 
ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าว 
จากการทดลอง พบว่า วันออกดอกของข้าวเจ้าทั้ง 5 สายพันธุ์/พันธุ์ มีวันออกดอกใกล้เคียงกัน โดยขา้วเจ้าหอมสาย

พันธุ์ปรับปรุงจากฐานพันธุกรรม IR57514 ออกดอกในช่วงต้นเดือนตุลาคม โดยข้าวสายพันธุ์ RGD216 และสายพันธุ์ RGD269 
ออกดอกวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ข้าวหอมวาริน และสายพันธุ์ IR57514 ออกดอกวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ขณะที่ข้าวขาวดอกมะลิ 
105 ออกดอกวันที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยข้าวเจ้าทั้ง 5 สายพันธุ์/พันธุ์ ออกดอกเมื่อมีความยาวของแสงน้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
ซึ่งเป็นช่วงแสงวิกฤตของข้าว (ภาพที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Immark et al., (1996) ที่ทำการศึกษาพัฒนาสายพันธุ์
ข้าวเพ่ือพ้ืนที่ลุ่มนาน้ำฝน โดยพบว่าข้าว IR57514 มีลักษณะเป็นข้าวไวต่อช่วงแสงอย่างอ่อน (weakly sensitive) แตกต่าง
จากข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งมีลักษณะเป็นข้าวไวต่อช่วงแสง (strongly sensitive) 

 

 
 
ภาพที ่ 1   ช ั ่วโมงแสงต่อว ันและการออกดอกของข้าวหอมวาริน, สายพันธ ุ ์  RGD216, สายพันธ ุ ์  RGD269 

เปรียบเทียบกับข้าวสายพันธุ์ IR57514 และขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบมาตรฐาน 
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จากการเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเจ้า พบว่า ข้าวเจ้าทั้ง 5 สายพันธุ์/พันธุ์ มีความสูง จำนวน
ต้นต่อกอ ความยาวรวง เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี เปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด ผลผลิต และดัชนีเก็บเกี่ยว แตกต่างกันทาง
สถิติ (p<0.05) ขณะที่จำนวนรวงต่อกอ, น้ำหนักต้นสด และน้ำหนักต้นแห้ง ไม่แตกต่างกันทางสถิติจากการวัดความสูงของต้นข้าว 
พบว่า ข้าวเจ้าหอมวาริน ข้าวสายพันธุ์ RGD216 และ สายพันธุ์ RGD269 มีความสูงต้ังแต่ 135.00-144.99 เซนติเมตร ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติจากสายพันธุ์ IR57514 (140.89 เซนติเมตร) แต่แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) จากข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งมีความสูงถึง 
194.99 เซนติเมตร (ตารางที่ 2) จำนวนต้นต่อกอ และรวงต่อกอของข้าวเจ้าทั้ง 5 สายพันธุ์/พันธุ์ (ตารางที่ 2) พบว่า ข้าวเจ้าหอม
วารินให้จำนวนต้นต่อกอสูงสุด เท่ากับ 10.94 ต้นต่อกอ ซึ่งไม่แตกต่างทางสถิติกับข้าวสายพันธุ์ RGD216 (9.16 ต้นต่อกอ) สาย
พันธุ์ IR57514 (10.12 ต้นต่อกอ) และขาวดอกมะลิ 105 (9.91 ต้นต่อกอ) แต่แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับสายพันธุ์ RGD269 ที่
มีจำนวนต้นต่อกอน้อยที่สุด เท่ากับ 9.00 ต้นต่อกอ ขณะที่จำนวนรวงต่อกอของข้าวเจ้าทั้ง 5 สายพันธุ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดย
มีจำนวนรวงต่อกอเฉลี่ยต้ังแต่ 8.75-10.84 รวงต่อกอ ซึ่งข้าวเจ้าหอมวารินมีจำนวนรวงต่อกอสูงที่สุด เท่ากับ 10.84 รวงต่อกอ  

ข้าวเจ้าทั้ง 5 สายพันธุ์/พันธุ์ มีความยาวรวงแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) โดยข้าวสายพันธุ์ IR57514 มี
ความยาวรวงมากที่สุด เท่ากับ 29 เซนติเมตร แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับข้าวหอมวาริน (27.02 เซนติเมตร), สายพันธุ์  
RGD269 (23.55 เซนติเมตร) และข้าวขาวดอกมะลิ 105 แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ RGD216 (28.01 เซนติเมตร) (ตาราง
ที่ 2) ข้าวเจ้าทั้ง 5 สายพันธุ์/พันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีและเมล็ดลีบ แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) โดยสายพันธุ์ 
RGD216 มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดดีมากที่สุด เท่ากับ 96.76 ไม่แตกต่างทางสถิติกับข้าวหอมวาริน (97.18 เปอร์เซ็นต์) และ IR57514 
(97.37 เปอร์เซ็นต์) แต่แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับสายพันธุ ์ RGD269 (91.22 เปอร์เซ็นต์) และขาวดอกมะลิ 105 (90.66 
เปอร์เซ็นต์) ขณะที่ขาวดอกมะลิ 105 มีเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบสูงที่สุดเท่ากับ 9.34 ไม่แตกต่างทางสถิติกับข้าวสายพันธุ์ RGD269 
(8.78 เปอร์เซ็นต์) แต่แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับสายพันธุ์ RGD216 (3.24 เปอร์เซ็นต์) หอมวาริน (2.82 เปอร์เซ็นต์) และสาย
พันธุ์ IR57514 (2.63 เปอร์เซ็นต์)  

ข้าวเจ้าทั ้ง 5 สายพันธุ ์/พันธุ์ มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ด แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) โดยพบว่า สายพันธุ์ 
RGD216 มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ด มากที่สุด เท่ากับ 30.39 กรัม แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับสายพันธุ์ RGD269 (28.97 กรัม), 
สายพันธุ์ IR57514 (26.79 กรัม), หอมวาริน (25.50 กรัม) และข้าวขาวดอกมะลิ 105 (24.73 กรัม) (ตารางที่ 2) จากการศึกษาค่า
ดัชนีเก็บเกี่ยวของข้าวทั้ง 5 สายพันธุ์/พันธุ์ (ตารางที่ 2) พบว่า สายพันธุ์ IR57514 มีค่าดัชนีการเก็บเกี่ยวสูงสุด เท่ากับ 44.50 
เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับสายพันธุ์ RGD216 (44.24 เปอร์เซ็นต์) และหอมวาริน (44.19 เปอร์เซ็นต์) แต่แตกต่าง
ทางสถิติ (p<0.05) กับสายพันธุ์ RGD269 (36.34 เปอร์เซ็นต์) และข้าวขาวดอกมะลิ 105 (26.37 เปอร์เซ็นต์) จากค่าดัชนีการเก็บ
เกี่ยวแสดงให้เห็นว่า IR57514, RGD216 และข้าวเจ้าหอมวาริน มีประสิทธิภาพในการลำเลียงอาหารไปสะสมยังผลผลิตได้สูงกว่า 
RGD269 และขาวดอกมะลิ 105  

ผลผลิตของข้าวเจ้าทั้ง 5 สายพันธุ์/พันธุ์ พบว่า มีแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) โดยข้าวสายพันธุ์ RGD216 
มีผลผลิตต่อไร่สูงที่สุด เท่ากับ 1,025.60 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับข้าวหอมวาริน (1,015.83 กิโลกรัมต่อไร่) และสาย
พันธุ์ IR57514 (977.64 กิโลกรัมต่อไร่) แต่แตกต่างทางสถิติ (p<0.05) กับสายพันธุ์ RGD269 (797.13 กิโลกรัมต่อไร่) และข้าวขาว
ดอกมะลิ 105 (583.57 กิโลกรัมต่อไร่) (ตารางที่ 2) จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ข้าวเจ้าหอมสายพันธุ ์ปรับปรุงจากฐาน
พันธุกรรม IR57514 จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ RGD269, หอมวาริน และสายพันธุ์ RGD216 ให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวพันธุ์
มาตรฐานขาวดอกมะลิ 105 สูงถึง 26.49-43.10 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 เป็นหน่ึงในพันธุ์ข้าวหอมชั้นพรี
เมียม ที่รู้จักในนาม “หอมมะลิ” ซึ่งได้รับความนิยมในตลาดต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้ข้าวหอมมะลิ ประกอบด้วย 
ข้าวสองพันธุ์เท่าน้ัน คือ ขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 อย่างไรก็ตาม ขาวดอกมะลิ 105 มีผลผลิตเฉลี่ยต่ำมากเพียง 352 กิโลกรัม
ต่อไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2563) ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นแหล่งปลูกขาวดอกมะลิ 105 ชั้นดีเพ่ือการส่งออก 
สายพันธุ ์ IR57514 เป็นสายพันธุ ์ข้าวที่ผสมที่ International Rice Research Institute (IRRI) ประเทศฟิลิปปินส์ และนำมา
คัดเลือกที่สถานีทดลองข้าวพิมาย (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา) จนได้สายพันธุ์ดีเด่น IR57514-PMI-5-B-1-2 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย 
 

397 

ที่มีลักษณะโดดเด่นในเรื่องทนแล้ง ให้ผลผลิตสูง และปรับตัวได้ดีในสภาพพ้ืนที่ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝน Wade et al. (1999) รายงาน
ว่า IR57514 มีเสถียรภาพการให้ผลผลิตสูง ในพ้ืนที่ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝน 36 แห่ง ในประเทศอินเดีย บังกลาเทศ ไทย อินโดนีเซีย 
และฟิลิปินส์ Romyen et al. (1998) รายงานว่า IR57514 ให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในพ้ืนที่ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝนใน
ประเทศไทย ได้แก่ สันป่าตอง อุบลราชธานี พิมาย ชุมแพ และขอนแก่น และพบว่า IR57514 ตอบสนองต่อการใส่ปุ ๋ยและให้
ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์อ่ืนๆ ที่นำมาทดสอบ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 น้ำสะกุย 19 และ กข20 จากการศึกษาครั้ง พบว่า ข้าวเจ้าหอม
สายพันธุ์ปรับปรุงจากฐานพันธุกรรม IR57514 จำนวน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ หอมวาริน และสายพันธุ์ RGD216 ให้ผลผลิตสูงกว่าสาย
พันธุ์ IR57514 คิดเป็นร้อยละ 3.76-4.68 (ภาพที่ 2) บ่งชี้ว่าสายพันธุ์ปรับปรุงดังกล่าวมีศักยภาพการให้ผลผลิตในพ้ืนที่ปลูกข้าว
อาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเจ้า 5 สายพันธุ์/พันธุ์ พบว่า จำนวนต้นต่อกอ 
(r=0.53*), จำนวนรวงต่อกอ (r=0.53*), เปอร์เซ็นต์เมล็ดดี (r=0.54*), น้ำหนัก 1,000 เมล็ด (r=0.41ns) และดัชนีเก็บเกี่ยว (r=
0.78*) มีสหสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลผลิต ขณะที่ความสูง (r=-0.42ns) และเปอร์เซ็นต์เมล็ดลีบ (r=-0.54*) มีสหสัมพันธ์เชิงลบต่อ
ผลผลิต ขณะที่น้ำหนักแห้งต้น (r=0.16ns) ไม่มีสหสัมพันธ์กับผลผลิตของข้าวทั้ง 5 สายพันธุ์/พันธุ์ (ตารางที่ 3) 

การประเมินลักษณะทางกายภาพของเมล็ดข้าวเจ้า พบว่า ข้าวเจ้าทั้ง 5 สายพันธุ์/พันธุ์ มีข้าวเปลือกสีฟาง ความยาว
เฉลี่ยของข้าวกล้องเท่ากับ 7.54 มิลลิเมตร จัดอยู่ในชั้นเมล็ดยาว ความกว้างเฉลี่ยของข้าวกล้องเท่ากับ 2.24 มิลลิเมตร และ
อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้างของข้าวกล้อง เท่ากับ 3.37 มิลลิเมตร เมล็ดข้าวกล้องของข้าวเจ้าทั้ง 5 สายพันธุ์/พันธุ์มี
รูปร่างเมล็ดจัดอยู่ในกลุ่มข้าวที่มีเมล็ดยาว และมีรูปร่างเมล็ดแบบเรียว (slender) 

ตารางที่ 2 ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต และดัชนีเก็บเกี่ยวของข้าว 5 สายพันธุ์/พันธุ์ 
 

Lines/variety 
ความสูง 
(ซม.) 

จำนวน
ต้น/กอ 

จำนวน
รวง/กอ 

ความ
ยาวรวง 
(ซม.) 

น้ำหนัก
ต้นสด 

(กก./ไร่) 

น้ำหนัก
ต้นแห้ง 
(กก./ไร่) 

%
เมล็ดดี 
(%) 

% 
เมล็ดลีบ 

(%) 

น้ำหนัก
1,000 
เมล็ด
(กรัม) 

ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

ดัชนีเก็บ
เกี่ยว 
(%) 

RGD216 144.99b 9.16ab 9.02 
28.01ab 

3831.49 722.76 96.76a 3.24b 30.39a 1025.60a 44.24a 

RGD269 139.70bc 9.00b 8.75 
23.55c 

4469.17 804.21 91.22b 8.78a 28.97b 797.13b 36.34b 

Homwarin 135.00c 10.94a 10.84 
27.02b 

4034.49 735.62 97.18a 2.82b 25.50d 1015.83a 44.19a 

IR57514 140.89bc 10.12ab 9.83 
29.00a 

4098.12 735.62 97.37a 2.63b 26.79c 977.64a 44.50a 

KDML105 194.99a 9.91ab 9.70 
26.75ac 

5123.14 907.48 90.66b 9.34a 24.73d 583.57c 26.37c 

P-value * * ns 
* 

ns ns * * * * * 

Mean 150.93 9.82 9.63 
26.87 

4311.28 788.35 94.64 5.36 27.28 879.95 39.13 

LSD0.05 8.015 1.30 - 
1.00 

- - 4.34 6.08 1.25 169.17 5.98 

CV (%) 3.45 8.64 9.54 
2.42 

13.00 12.28 2.98 52.59 2.97 12.48 9.82 

หมายเหตุ: RGD216=สายพันธ์ุ RGD13215-MS13-MS19-MS10-MS4-MS35, RGD269= สายพันธ์ุ RGD13215-MS11-MS45-MS19-MS10-MS1, KDML105=ข้าวขาวดอก
มะลิ 105 
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ตารางที่ 3 สหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวเจ้า จำนวน 5 สายพันธ์/พันธุ์ 

หมายเหตุ* หมายถึง แตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ ** หมายถึง แตกต่างทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน 99 เปอร์เซ็นต์ 
ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 

 

 
 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงผลผลิตของข้าวเจ้าข้าวหอมวาริน, สายพันธุ ์ RGD216, สายพันธุ ์ RGD269 เปรียบเทียบกับข้าว 
สายพันธุ์ IR57514 และขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์เปรียบเทียบมาตรฐาน 

 
สรุปผลการทดลอง 

จากการเปรียบเทียบผลผลิตของข้าว 5 สายพันธุ์/พันธุ์ พบว่า มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ โดยข้าวสาย
พันธุ์ RGD13215-MS13-MS19-MS10-MS4-MS35 (RGD216) ให้ผลผลิตสูงสุด 1,025.60 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติ
กับสายพันธุ ์หอมวาริน (1,015.83 กิโลกรัมต่อไร่) และ IR57514 (977.64 กิโลกรัมต่อไร่) รองลงมาได้แก่ ผลผลิตของ 
RGD13215-MS11-MS45-MS19-MS10-MS1 (RGD269) [797.13 กิโลกรัมต่อไร่]  ส่วนพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ให้ผลผลิต
ต่ำสุด (583.57 กิโลกรัมต่อไร่) จากผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า ข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์ปรับปรุงจากฐานพันธุกรรม IR57514 
ให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นพันธุ์มาตรฐานที่ปลูกในพ้ืนที่ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คิดเป็นร้อยละ 26.49-43.10 
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ผล
ผลิ

ต 
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ก.
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 ผลผลิต ความสูง 
จำนวน
ต้น/กอ 

จำนวนรวง/
กอ 

%เมล็ดดี %เมล็ดลีบ 
น้ำหนัก1,000 

เมล็ด 
น้ำหนักต้นแห้ง 

ดัชนีเก็บ
เกี่ยว 

ผลผลิต 1 -0.42ns 0.53* 0.53* 0.54* -0.54* 0.41ns 0.16ns 0.78** 

ความสูง  1 0.14ns 0.13ns -0.39ns 0.39ns -0.42ns 0.57** -0.69** 
จำนวนต้น/กอ   1 0.99** 0.19ns -0.19ns -0.41ns 0.66** 0.08ns 
จำนวนรวง/กอ    1 0.17ns -0.17ns -0.41ns 0.65** 0.09ns 
%เมล็ดดี     1 -1.00** 0.15ns -0.33ns 0.76** 
%เมล็ดลีบ      1 -0.15ns 0.33ns -0.76** 
น้ำหนัก1,000 เมล็ด       1 -0.27ns 0.50* 
น้ำหนักต้นแห้ง        1 -0.46* 
ดัชนีเก็บเกี่ยว         1 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากราก ลำต้น ใบ และดินบริเวณรอบรากของข้าวเหนียว
และข้าวเจ้าอินทรีย์จังหวัดมหาสารคาม และคัดเลือกแบคทีเรียที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟต ผลการศึกษาสามารถ
คัดแยกแบคทีเรียได้ทั้งหมด จำนวน 228 ไอโซเลต ศึกษาคุณสมบัติการติดสีแกรมและดูรูปร่างเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์
พบว่า แบคทีเรียที่คัดแยกได้ทั้งหมดติดสีแกรมบวก มีรูปร่างกลมและท่อน จำนวน 57 และ 171 ไอโซเลต ตามลำดับ โดยพบ
แบคทีเรียเอนโดไฟท์จากดินบริเวณรอบรากมากที่สุดร้อยละ 35.53 (81 ไอโซเลต) รองลงมา คือ รากร้อยละ 28.07 (64 ไอโซ
เลต) ลำต้นร้อยละ 22.80 (52 ไอโซเลต) และใบร้อยละ 13.60 (31 ไอโซเลต) ความสามารถในการละลายธาตุฟอสฟอรัสในรูป
ของไตรแคลเซียมฟอสเฟต (Ca3(PO4)2) พบแบคทีเรียเอนโดไฟท์รหัส SHNP03 และ SBTP08 มีค่าดัชนีวงใสรอบโคโลนีเท่ากับ 
0.1 และ 0.075 ตามลำดับ ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยน้ีจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการประยุกต์ใช้สำหรับเป็นทางเลือกเพ่ือการ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว ลดการใช้สารเคมี และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคข้าว 
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Abstract 
This research aims to isolate of endophytic bacteria from root, stem, leaf, and rhizosphere soil of 

glutinous and paddy organic rice in Maha Sarakham Province, and to screen phosphate-solubilizing 
bacteria. The results isolation 228 bacterial isolates which were gram positive bacteria 57 cocci and 171 
bacilli shape. The highest number of endophytic bacteria found in rhizosphere soil 35.53% (81 isolates) , 
followed by root 28.07% (64 isolates), stem 22.80% (52 isolates) and leaf 13.60% (31 isolates). Tricalcium 
phosphate solubilizing ability was examined and found that SHNP03 and SBTP08 isolates exhibited 0.1 
and 0.075 clear zone index, respectively. The outcomes of this study will be an alternative way to bio-
fertilizer production which potent to reduced chemical use and result consumers safety. 
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บทนำ 

ข้าว (Oryza sativa) เป็นธัญพืชที่สำคัญของโลก เน่ืองจากประชากรทั้งหมดในโลกมากกว่าร้อยละ 50 บริโภคข้าวเป็น
อาหารหลัก กอปรกับสถานการณ์ในปัจจุบันประชากรของโลกมีอัตราการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเน่ือง  เป็นผลทำให้
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ปริมาณความต้องการผลผลิตข้าวเพ่ิมสูงขึ้น ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารพืชที่สำคัญธาตุหน่ึงที่พืชต้องการปริมาณมาก เพ่ือใช้ใน
การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช  ต้นกำเนิดของธาตุฟอสฟอรัสมาจากหินฟอสเฟต หินฟอสเฟตสามารถละลาย
ออกมาเป็นประโยชน์แก่พืช แต่อย่างไรก็ตามพบว่าหินฟอสเฟตมีการละลายออกมาให้พืชใช้ประโยชน์ได้น้อย  ดังน้ันการใช้หิน
ฟอสเฟตเป็นปุ๋ยโดยตรงจึงไม่แพร่หลาย ซึ่งแตกต่างกับการใช้ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต การใช้ธาตุฟอสฟอรัสในปริมาณที่พอเพียง
แก่พืชจึงจำเป็นต้องใช้หินฟอสเฟตปริมาณมาก ดังน้ันจึงได้มีการศึกษาหาวิธีการที่เพ่ิมความเป็นประโยชน์ของหินฟอสเฟต เช่น 
นำเอาหินฟอสเฟตไปเผาหรือบดให้ละเอียด การใช้กรด หรือการใช้จุลินทรีย์บางชนิดเพ่ิมความเป็นประโยชน์ของธาตุ
ฟอสฟอรัสในดิน พบว่ามีเชื้อจุลินทรีย์หลายกลุ่มทั้งแบคทีเรีย  เชื้อรา และแอคติโนมัยซีส ที่สามารถจะทำให้หินฟอสเฟต
ละลายออกมาเป็นประโยชน์ได้มากขึ้นสำหรับการผลิตข้าวเพ่ือให้ได้ผลผลิตข้าวที่เพียงพอต่อการบริโภคของประชากรโลก  
นอกจากปัจจัยด้านธาตุอาหารพืช การส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้านอื่นๆ มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เช่น การกระตุ้นการ
เจริญเติบโตของพืช การยับยั้งจุลินทรีย์สาเหตุโรคพืช ดังน้ันนักวิจัยและเกษตรกรจึงให้ความสนใจเกี่ยวกับการใช้จุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ทางการเกษตร (สุจิตตรา และคณะ, 2556) โดยเอนโดไฟท์ (endophyte) เป็นจุลินทรีย์ที่อาศัยในเน้ือเยื่อพืชที่เป็น
โฮสต์ ไม่ทำอันตรายหรือส่งผลเสียต่อโฮสต์น้ัน เป็นได้ทั้งแบคทีเรีย ยีสต์ และรา การอยู่ร่วมกันของเอนโดไฟท์แต่ละต้นพืชจะ
ช่วยให้ทั้งพืชและเอนโดไฟท์ได้ประโยชน์ร่วมกัน (สกุลรัตน์ และคณะ, 2560) ซึ่งมีข้อได้เปรียบกว่าจุลินทรีย์ที่อยู่นอกต้นพืช 
คือ อาศัยอยู่ในเน้ือเยื่อพืชโดยตรงจึงมีบทบาทช่วยพืชได้มาก (Araujo et al., 2002) การส่งเสริมการเจริญเติบโตต่อพืชที่
อาศัยโดยช่วยให้พืชหลั่งฮอร์โมนไปสู่พ้ืนผิวรากเพ่ิมการดูดซึมธาตุอาหาร กระตุ้นให้พืชเกิดความต้านทานต่อโรค ผลิตสาร
ต้านทานต่อเชื้อก่อโรคพืชโดยแข่งขันแย่งแหล่งคาร์บอน และยังกระตุ้นให้พืชทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ 
(Khalifa et al., 2015) จากประโยชน์ของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ตามที่กล่าวข้างต้นงานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือคัดแยก
แบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่สามารถละลายฟอสเฟตจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองระบบเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดมหาสารคามเพ่ือนำเชื้อที่
คัดเลือกได้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิตในระบบปลูกข้าวอินทรีย์ต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 

การเก็บตัวอย่าง 

เก็บตัวอย่างดินและต้นข้าวอินทรีย์ ได้แก่ ข้าวเหนียว กข6 ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวเจ้ามะลิด้ังเดิม ข้าว
เจ้าหอมนิล ข้าวเจ้าหอมใบเตย และข้าวเจ้ามะลิแดงจากพ้ืนที่ของกลุ่มเกษตรยั่งยืนบ้านหนองคู -ศรีวิไล ตำบลหนองปลิง 
อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เก็บตัวอย่างต้นข้าวที่สมบูรณ์จำนวน 3 กอ/แปลง โดยเก็บทั้งต้นและดินบริเวณรอบรากเพ่ือ
คัดแยกแบคทีเรียในลำดับต่อไป 

ดินบริเวณรอบราก คัดแยกแบคทีเรียจากตัวอย่างดินบริเวณรอบรากด้วยวิธี soil dilution plate ชั่งตัวอย่างดิน

บริเวณรอบรากน้ำหนัก 10 กรัม ละลายด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 0.85 ปริมาตร 90 มิลลิลิตร โดย

เลือกใช้ดินเจือจางที่ระดับความเข้มข้น 10-4-10-6 มาเกลี่ยเชื้อ (spread plate) บนอาหารเลี้ยงเชื้อ nutrient agar (NA) 

จำนวน 3 ซ้ำ และบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 วัน จากน้ันคัดเลือกโคโลนีที่มีลักษณะแตกต่างกันเก็บลงบน

อาหารเลี้ยงเชื้อเอียง NA ในหลอดอาหารที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกว่าจะนำมาใช้งาน 

ตัวอย่างราก ลำต้น และใบข้าว คัดแยกแบคทีเรียจากตัวอย่างข้าวเหนียวและข้าวเจ้า แบ่งตัวอย่างต้นข้าวออกเป็น 3 

ส่วน ได้แก่ ราก ลำต้น และใบ นำตัวอย่างทั้ง 3 ส่วนไปล้างและตัดชิ้นส่วน ฆ่าเชื้อพ้ืนผิวด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์

ความเข้มข้นร้อยละ 10 เป็นเวลา 15 นาที ล้างด้วยน้ำกลั่น 3 ครั้ง นำพืชที่ฟอกแล้วมาบดโดยใช้ตัวอย่างพืชแต่ละส่วน 5 กรัม 

แล้วย้ายเน้ือเยื่อลงในอาหารเหลว nutrient broth (NB) ในสภาวะการเลี้ยงเชื้อแบบเขย่าที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที ที่

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 วัน จากน้ันทำการเจือจางด้วยน้ำกลั่นปลอดเชื้อ เกลี่ยเชื้อลงบนอาหารแข็ง NA บ่ม
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เชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-3 วัน จากน้ันคัดเลือกโคโลนีที่มีลักษณะแตกต่างกันเก็บลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ

เอียง NA ในหลอดอาหารที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสจนกว่าจะนำมาใช้งาน 

การศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ท่ีคัดแยกได้ 

บันทึกลักษณะโคโลนีที่เจริญบนอาหารแข็ง และศึกษาสัณฐานวิทยาโดยการย้อมสีแบบแกรม จากน้ันทำการศึกษา
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ บันทึกการติดสีแกรม รูปร่าง และการเรียงตัวของเซลล์ 

การคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท์ท่ีละลายฟอสเฟต 

เขี่ยโคโลนีของเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟท์ลงบนอาหารแข็ง PVK agar (point inoculation) บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 5-7 วัน ซี่งในอาหาร PVK มีไตรแคลเซียมฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบ  หากเชื้อใดสร้างกรดอินทรีย์มา
ละลายไตรแคลเซียมฟอสเฟตได้จะเกิดบริเวณใส (clear zone) รอบโคโลนี ทำการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณใส
และเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีแล้วคำนวณค่าดัชนีวงใสที่เกิดขึ้น 

 ดัชนีวงใส =  รัศมีของวงใส 
     รัศมีของโคโลนี 
การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ 

ข้อมูลของค่าดัชนีวงใสวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี One-Way ANOVA และเปรียบเทียบค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test ด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 17.0 
 
ผลการวิจัย 

การคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์ 

จากการศึกษาการคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากตัวอย่างข้าวอินทรีย์และดินรอบรากข้าว สามารถคัดแยก 

ได้จำนวน 228 ไอโซเลต โดยคัดแยกจากข้าวเหนียวและดินบริเวณรอบรากจำนวน 95 ไอโซเลต ข้าวเจ้าและดินบริเวณรอบ
รากจำนวน 133 ไอโซเลต ผลแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่คัดแยกจากข้าวอินทรีย์และดินบริเวณรอบราก 

แหล่ง แบคทีเรียเอนโดไฟท์ (ไอโซเลต) 
ข้าวเหนียว กข6 18 
ข้าวเหนียวแดง 22 
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 24 
ดินบริเวณรอบรากข้าวเหนียว กข6 11 
ดินบริเวณรอบรากข้าวเหนียวแดง 7 
ดินบริเวณรอบรากข้าวเหนียวเขี้ยวงู 13 
ข้าวเจ้ามะลิด้ังเดิม 24 
ข้าวเจ้าหอมนิล 25 
ข้าวเจ้าหอมใบเตย 18 
ข้าวเจ้าหอมมะลิแดง 16 
ดินบริเวณรอบรากข้าวเจ้ามะลิด้ังเดิม 15 
ดินบริเวณรอบรากข้าวเจ้าหอมนิล 14 
ดินบริเวณรอบรากข้าวเจ้าหอมใบเตย 11 
ดินบริเวณรอบรากข้าวเจ้าหอมมะลิแดง 10 
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เมื่อเปรียบเทียบผลการคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากข้าวเหนียวและข้าวเจ้าในส่วนราก  ลำต้น และใบ พบว่า 
บริเวณรากของข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามีปริมาณแบคทีเรียเอนโดไฟท์มากที่สุดเท่ากับ  64 ไอโซเลต คิดเป็นร้อยละ 28.07 ลำ
ต้นเท่ากับ 52 ไอโซเลต คิดเป็นร้อยละ 22.80 และใบเท่ากับ 31 ไอโซเลต คิดเป็นร้อยละ 13.60 (ส่วนแบคทีเรียจากดินรอบ
รากเท่ากับ 81 ไอโซเลต คิดเป็นร้อยละ 35.53) ผลแสดงดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่พบในแต่ละส่วนของข้าวอินทรีย์ 

 

การศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ท่ีคัดแยกได้ 

สัณฐานวิทยาของโดคโลนีบนอาหารแข็งพบว่า ส่วนใหญ่มีโคโลนีสีครีม (cream) ขอบเรียบ (entire) ความนูน 
แบบนูนโค้ง (convex) รูปร่างเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์มีรูปร่างท่อน และทุกไอโซเลตติดสีแกรมบวก แบคทีเรียทั้งหมด 
228 ไอโซเลต ติดสีแกรมบวก รูปร่างท่อน 171 ไอโซเลต และกลม 57 ไอโซเลต ผลแสดงดังภาพที่ 2  
 

   

 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงจำนวนรูปร่างและการติดสีแกรมของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ 
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การคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท์ท่ีละลายฟอสเฟต 

ทดสอบการละลายฟอสเฟตขั้นต้นของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่คัดแยกได้ทั้งหมด 228 ไอโซเลต บนอาหารแข็ง PVK 
agar โดยสังเกตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสรอบโคโลนีพบว่า มีแบคทีเรียที่เกิดวงใสรอบโคโลนีจำนวน 2 ไอโซเลต คือ 
แบคทีเรียรหัส SHNP03 และ SBTP08 ซึ่งคัดแยกได้จากดินบริเวณรอบรากข้าวเจ้าหอมนิลและข้าวเจ้าหอมใบเตย จากการ
ทดลองน้ีพบแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่สามารถละลายฟอสเฟตคิดเป็นร้อยละ 0.89 ซึ่งแบคทีเรียเอนโดไฟท์ทั้ง 2 ไอโซเลตมีดัชนี
วงใสเท่ากับ 0.1 และ 0.075 ตามลำดับ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ดัชนีวงใสของการละลายฟอสเฟตของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ 

รหัส ดัชนีวงใส แหล่ง 
SHNP03 0.100±0.000 ดินบริเวณรอบรากข้าวเจ้าหอมนิล 
SBTP08 0.075±0.030 ดินบริเวณรอบรากข้าวเจ้าหอมใบเตย 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การศึกษาน้ีสามารถคัดแยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากต้นข้าวและดินบริเวณรากข้าวทั้งหมด 228 ไอโซเลต โดยการคัด
แยกแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากดินรอบราก ส่วนของราก ลำต้น และใบข้าวเหนียวและข้าวเจ้าอินทรีย์พบว่า สามารถคัดแยกจาก
ดินรอบราก รองลงมาคือรากมากกว่าส่วนอื่นๆ ซึ่งบริเวณรากพืชมักพบจุลินทรีย์หนาแน่นกว่าบริเวณอื่น เน่ืองจากบริเวณราก
พืชมีการขับสารบางอย่าง เช่น น้ำตาลและกรดอะมิโน จึงส่งผลสนับสนุนกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่อยู่บริเวณรอบรากพืชได้ จึง
ทำให้พบจุลินทรีย์อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น (Rosenblueth and Romero, 2006; Edwards et al., 2015) โดยกระบวนการ
เข้าสู่พืชของแบคทีเรียเอนโดไฟท์ผ่านทางบาดแผลรากขนและบริเวณผิว ช่องเปิดธรรมชาติ หรือการใช้เอนไซม์ย่อยสลาย เช่น 
เอนไซม์เซลลูเลสและเพคติเนส (Narh and Joshi, 2016) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของปรารถนา และคณะ (2555) พบ
แบคทีเรียเอนโดไฟท์จากส่วนรากข้าวมากกว่าส่วนลำต้นและใบ การคัดเลือกแบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่มีความสามารถละลาย
ฟอสเฟต พบแบคทีเรีย 2 ไอโซเลตจาก 228 ไอโซเลตที่สามารถละลายฟอสเฟตบนอาหารแข็ง PVK ได้ ในการทดลองน้ี
แบคทีเรียเอนโดไฟท์ที่คัดเลือกได้สามารถละลายฟอสเฟตได้ไม่สูงมากนักอาจเป็นผลมาจากแบคทีเรียยังอยู่ในสภาวะที่ไม่
เหมาะสมต่อการเจริญและการละลายฟอสเฟต เน่ืองจากยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการละลายฟอสเฟต เช่น อุณหภูมิ ความเป็น
กรดด่าง รวมถึงชนิดและความเข้มข้นของแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจน (สมคิด และวรางคณา, 2556; สมคิด และวิชญาพร, 
2560) โดย Baliah and Begum (2015) นอกจากน้ีอาจเกิดจากการทดสอบบนอาหารแข็งไม่ชัดเจนจำเป็นต้องมีการทดสอบ
ซ้ำในอาหารเหลว PVK และหาปริมาณฟอสเฟตที่ละลายได้ โดยแบคทีเรียละลายฟอสเฟตเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ 28-35 องศา
เซลเซียส เจริญได้ในอาหารที่มีกลูโคสและฟรุกโตสเป็นแหล่งคาร์บอน แบคทีเรียละลายฟอสเฟตยังสามารถปล่อยฟอสฟอรัสได้
โดยการลดลงของค่าความเป็นกรดด่าง กลไกในการละลายอนินทรียฟอสเฟตของแบคทีเรียเกิดจากการสร้างกรดอินทรีย์  เช่น 
กรดซักซินิก กรดออกซาลิก กรดโพรพิโอนิก กิจกรรมของเอนไซม์ฟอสฟาเตสและไฟเตสของแบคทีเรีย (Panwar et al., 
2005; Glick, 2012; Anand et al., 2016)  

สรุปผลการศึกษาจากงานวิจัยน้ีสามารถคัดแยกแบคที เรียได้จำนวน 228 ไอโซเลต โดยเป็นแบคทีเรียจากดินและดิน
รอบรากจำนวน 81 ไอโซเลต และแบคทีเรียเอนโดไฟท์จากราก ลำต้น ใบของข้าวอินทรีย์จำนวน 147 ไอโซเลต แบคทีเรียที่
คัดแยกได้ส่วนใหญ่มีโคโลนีสีครีม ขอบเรียบ ความนูนโค้ง ติดสีแกรมบวก และรูปร่างท่อน โดยมีแบคทีเรียเอนโดไฟล์ 2 ไอโซ
เลตที่มีความสามารถในการละลายฟอสเฟตบนอาหารคัดเลือก PVK agar ข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นจุลินทรีย์ในการส่งเสริม
การเจริญเติบโตของข้าวต่อไปในอนาคต 
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ผลของความเค็มและการผึ่งแห้งต่อการปล่อยซูโอสปอร์ของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) 
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2ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  

*E-mail: pakawan-p@go.buu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาระดับความเค็มและการผึ่งแห้งที่มีผลต่อการปล่อยซูโอสปอร์ของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida)  โดย

นำสาหร่ายผักกาดทะเลจากบ่อเพาะเลี้ยงที่มีความเค็ม 30 ppt มาตัดทัลลัสให้มีขนาด 0.5 เซนติเมตร ดำเนินการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 4,400 Lux แบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง คือ 1) ระดับ
ความเค็มที่มีผลต่อการปล่อยซูโอสปอร์ โดยใช้ความเค็มที่แตกต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่ 25 30 35 และ 40 ppt  2) ระยะเวลา
การผึ่งแห้งที่มีผลต่อการปล่อยซูโอสปอร์ที่แตกต่างกัน 3 ระดับ ได้แก่ 5  10 และ 15 นาที ตรวจนับ ซูโอสปอร์ทุก 8 ชั่วโมง 
เป็นระยะเวลา 7 วัน พบว่า ในทุกระดับความเค็มและการผึ่งแห้งเซลล์สาหร่ายเริ่มมีการแบ่งตัวของโพรโตพลาสต์ในชั่วโมงที่ 8 
และ 16 ของการทดลอง ตามลำดับ โดยสาหร่ายสามารถสร้างซูโอสปอร์อย่างสมบูรณ์ในชั่วโมงที่ 32 ในทุกชุดการทดลองที่
นำมาทดสอบยกเว้นที่ระดับความเค็ม 30 ppt ที่เซลล์มีการสร้างซูโอสปอร์เพียงบางส่วน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณสปอร์รวมใน
ทุกความเค็มที่นำมาทดสอบพบว่า สาหร่ายสามารถปล่อยซูโอสปอร์รวมมากที่สุดที่ระดับความเค็ม 35 ppt (1,547±161 
เซลล์) ซึ่งมีค่าสูงแตกต่างกับทุกความเค็มที่นำมาทดสอบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  (P≤0.5) รองลงมาคือความเค็มที่ 25 40 
และ30 ppt มีสปอร์รวม 1,020±185.8 726±30.3  และ 394±55.1 เซลล์ ตามลำดับ โดยที่ระดับความเค็ม 35 25 40 และ 
30 ppt น้ัน จะมีอัตราการปล่อยซูโอสปอร์สูงสุดในชั่วโมงที่ 88 เท่ากับ 1.97±0.27 1.30±0.60 0.67±0.08 และ 0.46±0.16 
เซลล์/ชั่วโมง ตามลำดับ จึงเลือกความเค็มที่ 35 ppt ไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายร่วมกับการศึกษาสภาวะการผึ่งแห้งใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งจากการทดลอง พบว่าระยะเวลาการผึ่งแห้งที่ 15 นาที ทำให้สาหร่ายปล่อยซูโอสปอร์ออกมามาก
ที่สุดโดยมีสปอร์รวม 3 ,798±113 เซลล์ ซึ่งมีค่าสูงกว่าช่วงเวลาการผึ่งแห้งที่  5 และ10 นาที อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ( 
P≤0.05) โดยทุกช่วงเวลาของการผึ่งแห้งอัตราการปล่อยซูโอสปอร์มีค่าสูงสุดในชั่วโมงที่ 56 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 33.83±0.41- 
54.40±0.73 เซลล์/ชั่วโมง หลังจากน้ันอัตราการปล่อย ซูโฮสปอร์จะมีค่าลดลงอย่างต่อเน่ืองจนถึงชั่วโมงที่ 88 อัตราการปล่อย
จะลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อคำนวณรอ้ยละของการปล่อยสปอร์รวมต้ังแต่ 8 ถึง 88 ชั่วโมง พบว่าที่เวลาผึ่งแห้ง 15 นาทีสาหร่าย
มรี้อยละของปล่อยซูโอสปอร์มากที่สุด 81.90 รองลงมาได้แก่ เวลาผึ่งแห้งที่ 5 และ 10 นาที ที่มีร้อยละการปล่อยซูโอสปอร์
เท่ากับ 79.93 และ 79.92 ตามลำดับ   
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Abstract 
Study on salinity and dehydration levels which affecting the release of zoospore from sea lettuce 

(Ulva rigida) by cutting 0 .5  cm of sea lettuce thallus from 3 0  ppt cultured pond then conducted 
laboratory tests at 2 5  °c with 4 ,4 0 0  Lux light intensity. This study was separate into 2  experiments. 1 ) 
Study on salinity levels which affect spore releasing by testing on 4 levels of salinity at 25 , 30, 35 and 40 
ppt. 2) Study dehydration time which affect spore releasing in 3 periods of time at 5, 10 and 15 minutes. 
Then, counting spores from each section from these 2 experiments every 8 hours for 7 days. It was found 
that the protoplasts from algae cells were divided at 8 th and 1 6 th hours in all levels of salinity and 
dehydration. The algae were created a complete zoospore at 3 2 nd hours in all salinity levels tested 
except at 30 ppt which the cells partially generated zoospore. When comparing the total spores counted 
from all salinity tested levels found that the algae released the highest total zoospore at 3 5  ppt 
(1 ,5 4 7 ±1 6 1  cells) which significantly different from all the salinity levels were tested (p<0 .0 5 ) . Then 
followed by 25 , 40 and 30 ppt (1 ,020±185.8 726±30.3 and 394±55.1 cells), respectively. Every salinity 
level had the highest zoospore release rate at 88th hour as 1.97±0.27 1.30±0.60 0.67±0.08 and 0.46±0.16 
cells/hour, respectively. Therefore, the 3 5  ppt salinity level condition was selected and used in algae 
cultivation alongside with the study of dehydration at different period of times. From the result found 
that the dehydration period of 15 minutes had the highest total zoospore release at 3 ,798  ± 113 cells 
which significantly different and higher than other dehydration period of 5 and 10 minutes (p<0.05). Every 
period of drying, the zoospore releasing rates had the highest value when it reached the 56 th hour which 
was 33.83±0.41- 54.40±0.73 cells/hour. After that the zoospore releasing rate continued to decrease. Until 
the 88 th hour which found that the releasing rate decreased rapidly. When calculating the percentage of 
spores released from 8 th - 8 8 th hour found that the dehydration period of 1 5  minutes had the highest 
percentage of zoospores release at 81.90 % followed by 5 and 10 minutes which had the percentage of 
zoospore release at 79.93 and 79.92 %, respectively. 

  
Keywords :  Sea lettuce, Zoospore, Spore releasing, Ulva rigida 
 
บทนำ 
 สาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida  C. Agardh หรือ sea lettuce) เป็นสาหร่ายทะเลที่มีทัลลัส (thallus) บางและ
แผ่กว้าง มีใบหยักคล้ายใบผักกาด ไม่มีราก ลำต้น และใบที่แท้จริง มีความหนาของเซลล์เพียง 2 ชั้น มีไรซอยด์ (Rhizoid) ที่แผ่
เป็นแผ่นทำหน้าที่ยึดเกาะกับพ้ืนก้อนหินและเปลือกหอย (เอนกและคณะ, 2559) โดยมักพบสาหร่ายผักกาดทะเลบางฤดูกาล
ในบริเวณน้ำลงต่ำสุด โดยเฉพาะในพ้ืนที่แหล่งหญ้าทะเลที่มีสาหร่ายชนิดน้ีขึ้นปะปนอยู่หรือหลุดลอยตามผิวน้ำเคลือบทับบน
หญ้าทะเล (อนุสรา, 2552)  สาหร่ายผักกาดทะเลเป็นสาหร่ายที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ใยอาหาร รวมทั้งวิตามินบี เป็นต้น โดยสามารถช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ควบคุม
ความดันโลหิต ลดน้ำตาล รักษาให้บาดแผลหายเร็ว รักษาโรคกระดูกผุ เป็นอาหารที่ย่อยง่ายและไขมันต่ำ (สุวรรณา และคณะ, 
2552) ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวการบริโภคสาหร่ายผักกาดทะเลจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงสาหร่ายผัดกาด
ทะเลเชิงเศรษฐกิจยังมีอยู่น้อยเมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลชนิดอื่น เน่ืองจากสาหร่ายผัดกาดทะเลมีความต้องการ
ปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายพันธุ์และสภาพแวดล้อมในการเติบโตที่มีความเหมาะสม โดยธรรมชาติสาหร่ายทะเลอาศัย
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กลไลทางธรรมชาติในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างและปล่อยซูโอสปอร์  (zoospores) เน่ืองจากสาหร่ายที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติจะได้รับอิทธิพลของน้ำขึ้นน้ำลง เมื่อน้ำลงจะทำให้ทัลลัสของสาหร่ายโผล่ขึ้นเหนือน้ำหรือเกิดการผึ่งแห้งส่งผลทำ
ให้ทัลลัสเหี่ยวลงแต่เมื่อน้ำขึ้นทัลลัสของสาหร่ายจะกลับไปแช่น้ำอีกครั้ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความเค็มอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเครียดแก่สาหร่ายและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างซูโอสปอร์เพ่ือใช้ในการสืบพันธุ์ต่อไป (ทิพวรรณ และคณะ
, 2552) ซึ่งสาหร่ายแต่ละชนิดมีความสามารถในการทนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่ไม่เหมาะสมได้แตกต่างกัน การสร้างซูโอ
สปอร์เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสาหร่ายที่มักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างกะทันหัน โดยซูโอสปอร์
ที่ปล่อยออกมาน้ีจะมีแฟลกเจลลัม 4 เส้นเพ่ือใช้ยึดเกาะกับที่ยึดเกาะต่างๆ เพ่ือเจริญเติบโตต่อไป (ยุวดี, 2546) โดยระพีพร 
(2553) ได้ทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ในสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis) พบว่าทัลลัสที่เลี้ยงในความเค็ม

ที่ 40 ppt อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความเข้มแสง 80 μmol m-2s-1 มีการปล่อยซูโอสปอร์ได้เร็วที่สุด ส่วนอาริณีและ
คณะ (2558) พบว่าอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และการเติม CaCl2 6-18 มก./ล. ทำให้สาหร่ายไส้ไก่ (U. intestinalis) 
สามารถสร้างซูโอสปอร์ได้มากที่สุด ในขณะที่ขนาดท่อนพันธุ์ไม่มีผลต่อการสร้างซูโอสปอร์ ซึ่งสาหร่ายแต่ละชนิดย่อมมีความ
ต้องการปัจจัยในการเติบโตหรือสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่แตกต่างกัน การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สาหร่ายผักกาดทะเลต้ังแต่ระยะซู
โอสปอร์ทำให้สามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการขยายพันธุ์และเติบโตของสาหร่ายผัดการทะเลได้ดีขึ้น และยังทำ
ให้สามารถผลิตต้นพันธุ์ที่มีความสมบรูณ์และแข็งแรงไว้ใช้ในการขยายพันธุ์สาหร่ายในปริมาณมากได้ต่อไป  

การศึกษาน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ของสาหร่ายผักกาดทะเลได้แก่ ความ
เค็ม และสภาวะการผึ่งแห้ง โดยศึกษาระดับความเค็มที่ 25 30 35 และ 40 ppt และสภาวะการผึ่งแห้ง 5 10 และ15 นาทีที่มี
ผลต่อการปล่อยซูโอสปอร์ของสาหร่ายผักกาดทะเล เพ่ือเป็นข้อมูล ปัจจัยที่มีผลต่อการเพ่ิมจำนวนและอัตราการปล่อยซูโอ
สปอร์ของสาหร่ายผักกาดทะเล ทำให้สามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สาหร่ายผักกาดทะเลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น    
 
วิธีการวิจัย 

1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ของสาหร่ายผักกาดทะเล  (Ulva rigida)  
ดัดแปลงจากวิธีการศึกษาของระพีพร (2553) และอาริณีและคณะ (2557) โดยการกระตุ้นด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

ได้แก่ ความเค็ม และการผึ่งแห้ง ให้สาหร่ายปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
1.1 การศึกษาระดับความเค็มที่มีผลต่อการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์  
ตัดแบ่งส่วนของทัลลัสให้มีขนาด 0.5 เซนติเมตร นำไปเลี้ยงในจานเลี้ยงเชื้อ ที่มีความเค็มแตกต่างกัน 4 ระดับได้แก่ 

25  30 35 และ 40 ppt  โดยใส่ชิ้นส่วนของสาหร่ายที่ตัดมาจานละ 1 ชิ้น ทำการทดลองความเค็มละ 5 ซ้ำ จากน้ันมาเลี้ยงใน
ชั้นโดยควบคุมอุณหภูมิห้องที่ 25 องศาเซลเซียส ที่ความเข้มแสง  4,400 Lux เติมอาหารสูตร (MGM)  อัตราส่วน  1 มิลลิลิตร 
ต่อน้ำ 1 ลิตร ทำการตรวจสอบการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์โดยเก็บน้ำในจานเลี้ยงมา Centrifuge ที่ความเร็ว 4,000 รอบต่อนาที 
เป็นเวลา 10 นาที ควบคุมอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส จากน้ันนำไปนับเซลล์สืบพันธุ์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยใช้สไลด์ 
Sedgewick Rafter cell ทำการเก็บน้ำและนับเซลล์สืบพันธุ์ทุก 8 ชั่วโมง บันทึกผลปริมาณสปอร์และภาพการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของเซลล์ภายในต้นพันธุ์ 

1.2 การศึกษาการผึ่งแห้งที่มีผลต่อการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์  
นำสาหร่ายที่ตัดแบ่งส่วนมาขนาด 0.5 เซนติเมตร มาห่อด้วยกระดาษและซับน้ำให้แห้งโดยใช้เวลาในการผึ่งแห้ง 

15  30 และ 45 นาที เก็บไว้ในที่มืด อุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส ทำการทดลอง 5 ซ้ำ เมื่อครบเวลาที่กำหนด นำ
สาหร่ายมาเลี้ยงในจานเลี้ยงเชื้อ โดยใช้ความเค็มของน้ำทะเลที่เหมาะสมจากข้อ 1.1 โดยทำการเลี้ยงและตรวจสอบเซลล์
สืบพันธุ์ตามข้อ 1.1 
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1.3 การวิเคราะห์ทางสถิติ การศึกษาผลของระดับความเค็มและระยะเวลาของการผึ่งแห้งที่มีผลต่อการปล่อยซูโอ
สปอร์ของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance, ANOVA) และการ
เปรียบเทียบ ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของจำนวนและอัตราการปล่อยซูโอสปอร์ระหว่างชุดทดลอง ใช้วิธีการ Duncan New 
Multiple Range Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % (วัชรินทร์, 2555) 
 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida)   
คัดเลือกทัลลัสของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) เซลล์ปกติที่ยังไม่มีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ เมื่อส่องดูภายใต้

กล้องจุลทรรศน์ Olympus Cx31 ที่กำลังขยาย 40X พบลักษณะเซลล์มีรูปร่างกลมหรือรีเรียงตัวกันกระจายทั่วทัลลัส ภายใน
เซลล์มีลักษณะคลอโรพลาสต์เป็นรูปถ้วย (Cup-shaped) มีสีเขียวเข้มอยู่บริเวณขอบด้านใดด้านหน่ึงของเซลล์ หลังจากนำ
ทัลลัสสาหร่ายผักกาดทะเลมาเมื่อนำทัลลัสของสาหร่ายมากระตุ้นด้วยความเค็มและการผึ่งแห้งที่แตกต่างกัน พบว่าโพรโตพ
ลาสต์เริ่มแบ่งตัวเป็นส่วน ๆ มีลักษณะเป็นวงกลมขนาดเล็กภายในวงกลมมีสีใสซึ่งส่วนใหญ่จะกระจายอยู่เต็มเซลล์ เพ่ือเตรียม
เข้าสู่ขั้นตอนการสร้างซูโอสปอร์ สาหร่ายผักกาดทะเลจะปล่อยซูโอสปอร์โดยเริ่มจากส่วนปลายของทัลลัส ออกมาอย่าง
ต่อเน่ืองจนถึงชั่วโมงสุดท้ายของการทดลอง เน่ืองจากเซลล์ที่ปล่อยสปอร์ออกมาในมวลน้ำแล้วจะไม่มีคลอโรพลาสต์หรือซูโอ
สปอร์อยู่ภายในเซลล์ ทำให้สังเกตเห็นเซลล์บริเวณน้ันเป็นสีขาว เมื่อสาหร่ายผั กกาดทะเลปล่อยซูโอสปอร์จนหมดต้นพันธุ์
เซลล์ภายในจะมีลักษณะสีขาวทั่วทั้งเซลล์ หลังจากน้ันทัลลัสของสาหร่ายจะเริ่มเปื่อยชิ้นส่วนของทัลลัสหลุดลอยกระจายใน
มวลน้ำและไม่สามารถเจริญเติบโตหรือสร้างซูโอสปอร์ได้ใหม่ 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะเซลล์ของสาหร่ายผักกาดทะเลที่เป็นเซลล์ปกติ (ก) ระยะที่เริ่มมีการสร้างซูโอสปอร์ (ข)  

และหลังจากการปล่อยซูโอสปอร์ (ค) 
1.1 การศึกษาระดับความเค็มที่มีผลต่อการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 
การศึกษาระดับความเค็มที่มีผลต่อการปล่อยซูโอสปอร์ของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) โดยใช้ความเค็ม

ต่างกัน 4 ระดับ คือ 25 30 35 และ 40 ppt นับปริมาณสปอร์ทุก 8 ชั่วโมง จนถึงชั่วโมงที่ 168 พบว่าสาหร่ายสามารถปล่อย
สปอร์ได้ทุกความเค็ม โดยในวันสุดท้ายของการทดลองทัลลัสในชุดความเค็มที่ 35 ppt ให้ปริมาณสปอร์รวมสูงที่สุด โดยมี
สปอร์รวมเท่ากับ 1,547.8±161 เซลล์ และสาหร่ายสามารถปล่อยซูโอสปอร์ได้สูงสุดในชั่วโมงที่ 88 โดยมีปริมาณสปอร์เท่ากับ 
177.8±25.3 เซลล์ ซึ่งมีค่าสูงแตกต่างกับปริมาณสปอร์ของทัลลัสที่ถูกกระตุ้นด้วยระดับความเค็มอื่นในชั่วโมงที่ 88 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) รองลงมาได้แก่ความเค็มที่ 25 40 และ 30 ppt ให้ปริมาณสปอร์รวมเท่ากับ 1,020.4±185.8, 
726.2±30.3 และ 394.6±55.1 เซลล์ ตามลำดับ และสามารถปล่อยสปอร์ได้สูงสุดในชั่วโมงที่ 88 โดยให้ปริมาณสปอร์เท่ากับ 
120.0±48.9, 74.0±14.4 และ 46.2±13.3 เซลล์ ตามลำดับ ซึ่งในระหว่างชั่วโมงที่ 152-168 จำนวนสปอร์ของ 4 ระดับความ
เค็มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≥0.05) แสดงดังภาพที่ 2 (ก) และเมื่อวิเคราะห์ร้อยละของการปล่อย          
ซูโอสปอร์ของสาหร่ายผักกาดทะเลที่ความเค็มต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่ 25 30 , 35 และ 40 ppt พบว่า สาหร่ายทั้งสี่ชุดการ
ทดลอง มีอัตราการปล่อยซูโอสปอร์สูงสุดในชั่วโมงที่ 88 โดยมีร้อยละของการปล่อยซูโอสปอร์เท่ากับร้อยละ 11.40±3.20  
11.56±2.33  11.55±1.78  และ 10.19±1.94 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≥0.05) แสดงดัง
ภาพที่ 2 (ข) 

ค ข ก 
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ภาพที่ 2 (ก) จำนวนซูโอสปอร์ ( ±SD เซลล์) และ(ข) ร้อยละของการปล่อยซูโอสปอร์ (ค่าเฉลี่ย±SD) 
กับเวลา (ชั่วโมง) ของสาหร่ายผักกาดทะเลที่ความเค็มแตกต่างกัน 

 
เมื่อวิเคราะห์อัตราการปล่อยซูโอสปอร์ของสาหร่ายผักกาดทะเลที่กระตุ้นการปล่อยซูโอสปอร์ที่ความ

เค็มต่างกัน 4 ระดับ ได้แก่ 25 30 35 และ 40 ppt คำนวณจาก ผลต่างของจำนวนซูโอสปอร์กับระยะเวลาต่างๆต่อ
ชั่วโมง พบว่าความเค็มที่  35 ppt มีอัตราการปล่อยซูโอสปอร์ในชั่วโมงที่  32-64 อยู่ระหว่าง  1.41±0.35 -
2.88±0.68 เซลล์/ชั่วโมง ซึ่ งมี ค่าสูงแตกต่างกับชุดการทดลองความ เค็มอื่นๆ  อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ                     
(P ≤ 0.05) แสดงดังภาพที่ 3  

 
ภาพที่ 3  อัตราการปล่อยซูโอสปอร์ ( ±SD เซลล์/ชั่วโมง) กับเวลา (ชั่วโมง) ของสาหร่ายผักกาดทะเล 

ที่ความเค็มแตกต่างกัน 
 

1.2 การศึกษาการผึ่งแห้งที่มีผลต่อการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 
การศึกษาระยะเวลาการผึ่งแห้งต่อการปล่อยซูโอสปอร์ของสาหร่ายผักกาดทะเลเลี้ยงที่ความเค็ม 35 ppt โดยผึ่ง

แห้งที่ระยะเวลาต่างกัน คือ 5 10 และ 15 นาที พบว่า ที่ระยะเวลา 15 นาที ให้จำนวนสปอร์รวมสูงสุดเท่ากับ 3,842±113 
เซลล์ และปล่อยสปอร์สูงสุดในชั่วโมงที่ 56-64 เท่ากับ  423.2±37.9- 431.8±34.1 เซลล์ รองลงมาคือระยะเวลาที่ 10 นาที 
มีจำนวนสปอร์รวม  เท่ากับ 2,966.2±78.4 เซลล์ และปล่อยซูโอสปอร์สูงสุดในชั่วโมงที่  64-72 เท่ากับ 333.6±27.7 – 
343.6±32.1 เซลล์ และระยะเวลาผึ่งแห้ง 5 นาที มีจำนวนสปอร์รวมน้อยกว่าทุกระยะเวลา โดยมีจำนวนสปอร์ เท่ากับ 
2,014.4±90.52 เซลล์  และ ให้จำนวนสป อร์สู งสุ ดในชั่ ว โมงที่  48-56 เท่ ากั บ  249.8±28.4 -251.4±25.9 เซ ลล์  เมื่ อ

ก ข 
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เปรียบเทียบจำนวนสปอร์รวมเวลาผึ่งแห้งที่ 15 นาที กับระยะเวลาผึ่งแห้งที่ 5 และ 10 นาที ในชั่วโมงที่ 8-80 พบว่ามีค่า
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) ถึงชั่วโมงที่  104-168 จำนวนสปอร์เริ่มลดลงและมีค่าไม่แตกต่างกันกับทุก
ระยะเวลาการผึ่งแห้ง แสดงดังภาพที่ 4 (ก) เมื่อวิเคราะห์ร้อยละของการปล่อยซูโอสปอร์ พบว่าที่เวลาการผึ่งแห้ง 5 นาที มี
การปล่อยซูโอสปอร์มากที่สุดในชั่วโมงที่ 48-72 อยู่ระหว่างช่วงร้อยละ 10.00±1.49 12.46±0.93 ซึ่งมีความแตกต่างกับชุด
ทดลองเวลาผึ่งแห้งอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) ส่วนเวลาผึ่งแห้งที่ 10 และ 15 นาที ไม่มีความแตกต่างอย่างกัน
มีนัยสำคัญทางสถิติ (P≥0.05) โดยมีร้อยละของการปล่อยซูโอสปอร์สูงสุดในชั่วโมงที่ 56-72 เท่ากับร้อยละ 11.59±0.85 และ 
11.22±0.82 ตามลำดับ แสดงดังภาพที่ 4 (ข) 
  

   
ภาพที่ 4 (ก) จำนวนซูโอสปอร์ ( ±SD เซลล์) และ(ข) ร้อยละของการปล่อยซูโอสปอร์ ( ±SD) กับเวลา (ชั่วโมง) 

ของสาหร่ายผักกาดทะเลที่ผึ่งแห้งในในระยะเวลาที่ต่างกัน 
 

เมื่อวิเคราะห์อัตราการปล่อยซูโอสปอร์ของสาหร่ายผักกาดทะเลที่ผึ่งแห้งที่ระยะเวลาต่างกันโดยคำนวณ
จาก ผลต่างของจำนวนซูโอสปอร์ที่ 8 ชั่วโมงกับระยะเวลาต่างๆต่อชั่วโมง พบว่า ระยะเวลาผึ่งแห้งที่ 15 นาที มี
อัตราการปล่อยซูโอสปอร์สูงสุดในชั่วโมงที่ 40-72 มีอัตราการปล่อยซูโอสปอร์อยู่ในช่วง 3.36±0.17 ถึง 5.44±0.73 
เซลล์/ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าอัตราการปล่อยซูโอสปอร์ที่เวลาการผึ่งแห้ง 5 และ 10 นาที มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 
ภาพที่ 5 อัตราการปล่อยซูโอสปอร์ ( ±SD เซลล์/ชั่วโมง) กับเวลา (ชั่วโมง) ของสาหร่ายผักกาดทะเล 

ที่ผึ่งแห้งในระยะเวลาที่ต่างกัน 
 
 
 

ก 
ข 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
1. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida)   

1.1 การศึกษาระดับความเค็มที่มีผลต่อการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์  
สาหร่ายสามารถปล่อยซูโอสปอร์ได้ในทุกระดับความเค็มที่ทำการทดลอง แต่ให้จำนวนซูโอสปอร์ของแต่ละชุดการ

ทดลองแตกต่างกัน สอดคล้องกับสุวรรณาและคณะ (2552) พบว่าสาหร่ายผักกาดทะเลสามารถทนความเค็มได้ในช่วงกว้าง
ต้ังแต่ 15 – 40 ppt โดยสาหร่ายมีการปล่อยซูโอสปอร์มากที่สุดที่ความเค็ม 35 ppt ให้จำนวนสปอร์รวมเท่ากับ 1,547±161 
เซลล์ ซึ่งแตกต่างกับทัลลัสที่กระตุ้นด้วยระดับความเค็มอื่นๆอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) และระดับความเค็มที่ 30 ppt 
ให้จำนวนสปอร์รวมน้อยที่สุด คือ 394±55 เซลล์ เน่ืองจากเป็นระดับความเค็มเดิมที่สาหร่ายเจริญเติบโตอยู่ ทำให้ไม่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระดับความเค็มหรือกระตุ้นให้มีการปล่อยซูโอสปอร์ออกมามากเหมือนระดับความเค็มอื่น  ๆ ซึ่งแตกต่างกับ
งานวิจัยของ อาริณีและคณะ (2558) ที่พบว่า ระดับความเค็มที่ 25 ppt สามารถกระตุ้นให้สาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis) 
มีการปล่อยซูโอสปอร์ได้มากที่สุด แต่ทั้งน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณและคณะ (2552) ที่พบว่า สาหร่ายไส้ไก่ที่เลี้ยง
ในความเค็มเดิม 13 psu เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มในการเลี้ยงเป็น 40 psu ให้จํานวนซูโอสปอร์รวมมากที่สุด ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มน้ำให้สูงขึ้นสามารถกระตุ้นให้สาหร่ายไส้ไก่ปล่อยซูโอสปอร์ออกมาได้ และได้จำนวนซูโอสปอร์
มากกว่าสาหร่ายที่เจริญอยู่ในระดับความเค็มน้ำที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับระพีพร (2553) ที่พบว่าสาหร่ายไส้
ไก่ที่เลี้ยงในความเค็ม 40 ppt ปล่อยซูโอสปอร์ได้ภายใน 8-15 วัน ซึ่งสาหร่ายที่เลี้ยงในความเค็มต่ำ 10 ppt ไม่ปล่อยซูโอ
สปอร์ ทั้งน้ีสาหร่ายที่นำมาเปรียบเทียบเป็นสาหร่ายคนละชนิด ทำให้ระดับความเค็มและปัจจัยที่เหมาะสมต่อการปล่อยซูโอ
สปอร์มีความแตกต่างกัน รวมถึงระดับความเค็มเดิมของสาหร่ายที่ทำการทดลองอยู่ที่ 30 ppt ดังน้ันความเค็มที่สูงขึ้นที่ 35 
ppt จึงมีแนวโน้มทำให้สาหร่ายปล่อยซูโอสปอร์มากที่สุด แต่ทั้งน้ีความเค็มที่เหมาะสมในการกระตุ้นการปล่อยซูโอสปอร์อาจ
เป็นความเค็มที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากระดับความเค็มเดิมที่ 5 ppt เน่ืองจากความเค็มเริ่มต้นของสาหร่ายที่ใช้ในการ
ทดสอบอาจไม่เท่ากัน ดังการทดลองครั้งน้ีสาหร่ายมีความเค็มเริ่มต้นที่ 30 ppt  

เมื่อพิจารณาอัตราการปล่อยซูโอสปอร์ และเปอร์เซ็นต์การปล่อยซูโอสปอร์ ร่วมกับจำนวนซูโอสปอร์ พบว่ามี
ความสอดคล้องกัน โดยอัตราการปล่อยซูโอสปอร์และเปอร์เซ็นต์การปล่อยซูโอสปอร์จะมีค่าแปรผันตามจำนวนซูโอสปอร์ที่
ปล่อยออกมา เมื่อเปรียบเทียบจำนวนซูโอสปอร์ที่ความเค็ม 35  ppt พบว่า มีค่ามากสุดในชั่วโมงที่ 88 เท่ากับ 46.2±13.3 
เซลล์ โดยอัตราการปล่อยซูโอสปอร์ และร้อยละของการปล่อยซูโอสปอร์ที่ความเค็ม 35 ppt ในชั่วโมงที่ 88 จึงมีค่ามากที่สุด 
เท่ากับ 1.97±0.27 เซลล์/ชั่วโมง และร้อยละ 11.55±1.78 ตามลำดับ ซึ่งเมื่อสาหร่ายปล่อยซูโอสปอร์ออกมามากอัตราการ
ปล่อยซูโอสปอร์ และร้อยละของการปล่อยซูโอสปอร์ จะมีค่ามากตามไปด้วย   

1.2  การศึกษาการผึ่งแห้งที่มีผลต่อการปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ 
การศึกษาระยะเวลาการผึ่งแห้ง 5 10 และ 15 นาที ต่อการปล่อยซูโอสปอร์ของสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva 

rigida) โดยนำมาเลี้ยงด้วยน้ำทะเลความเค็ม 35 ppt ซึ่งเป็นระดับความเค็มที่เหมาะสมต่อการปล่อยซูโอสปอร์จากการทดลอง
ข้างต้น โดยพบว่า จำนวนซูโอสปอร์ที่ปล่อยออกมาที่กระตุ้นด้วยปัจจัยการผึ่งแห้งทำการตรวจสอบทุก 8 ชั่วโมงเป็นระยะเวลา 
7 วัน พบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในเซลล์ของสาหร่ายหลังจากการผึ่งแห้งที่ระยะเวลาต่างๆ ก่อนนำมาเลี้ยงในน้ำ
ทะเล เซลล์ภายในจะเหี่ยวและมีขนาดเล็กลงกว่าเซลล์ปกติ ภายในเซลล์มีสีเขียวเข้มถึงสีดำหลังจากนำกลับมาเลี้ยงในน้ำทะเล
เซลล์จะกลับมาเป็นปกติ และมีการแบ่งตัวของโพรโตพลาสต์ และมีการสร้างซูโอสปอร์ ใน ชั่วโมงที่  16 ในชั่วโมงที่  32 
ตามลำดับ ซึ่งลักษณะเซลล์ภายในของสาหร่ายเหมือนกับการทดลองปัจจัยความเค็มต่อการปล่อยซูโอสปอร์ในการทดลอง
ข้างต้น  โดยการผึ่งแห้งที่ 15 นาที ให้จำนวนซูโอสปอร์มากที่สุดต้ังแต่ 8 ชั่วโมงแรก โดยมีซูโอสปอร์รวม 3,842 เซลล์ ซึ่งมีค่า
สูงแตกต่างกับชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p ≤ 0.05) รองลงมา คือ ระยะเวลาผึ่งแห้งที่ 10 และ 5 นาทีมี
สปอร์รวมเท่ากับ 2,966 และ 2,014 เซลล์ ตามลำดับ แต่เมื่อถึงชั่วโมงที่ 104 จำนวนซูโอสปอร์ของทุกชุดการทดลองเริ่มลดลง
อย่างต่อเน่ืองและมีค่าไม่แตกต่างกันในทุกระยะเวลาการผึ่งแห้งจนถึงชั่วโมงสุดท้าย คือ ชั่วโมงที่ 168 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ Gaoa et al. (2017) พบว่าการผึ่งแห้งสาหร่ายผักกาดทะเลที่ เวลา 15 นาที ให้จำนวนซูโอสปอร์สูงที่สุด รองลงมาคือที่ 
30 และ 60 นาทีตามลำดับโดยอัตราการปล่อยซูโอสปอร์จะมีแนวโน้มลดลงตามระยะเวลาการผึ่งแห้งที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งในการศึกษา
ครั้งน้ีได้ทำการทดสอบเบื้องต้นโดยการนำสาหร่ายผักกาดทะเลมาผึ่งแห้งที่ระยะเวลา 15 30 และ 45 นาทีพบว่า ในวันที่ 2 
ของการทดลองทัลลัสของสาหร่ายที่เวลาผึ่งแห้ง 30 และ 45 นาที มีลักษณะเหี่ยวและมีสีซีดขาวทั่วทั้งแผ่นทำให้สาหร่ายไม่
สามารถสร้างซูโอสปอร์ได้ จึงเลือกใช้ 

เวลาผึ่งแห้งที่  5 10 และ 15 นาที มาใช้ในการทดสอบปัจจัยการผึ่งแห้งต่อการปล่อยซูโอสปอร์ในครั้งน้ี ซึ่ง
แตกต่างกับงานวิจัยของทิพวรรณ (2552) พบว่า การผึ่งแห้ง 30 นาที สาหร่ายไส้ไก่ให้จำนวนสปอร์รวมได้สูงที่สุด และกล่าว
ว่าสาหร่ายแต่ละชนิด มีความสามารถในการทนทานต่อการผึ่งแห้งได้ไม่เท่ากัน และงานวิจัยของบุปผา (2533) อ้างโดยชนัดดา
และคณะ (2552) พบว่า การผึ่งแห้งเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้สาหร่ายปล่อยซูโอสปอร์ โดยกลไกการปล่อยซูโอสปอร์ของ
สาหร่ายด้วยการกระตุ้นจากการผึ่งแห้งเกิดขึ้นได้เพราะโดยปกติสาหร่ายในธรรมชาติมักเจริญอยู่ในน้ำทะเล แต่เมื่อน้ำทะเล
ลดลงทัลลัสของสาหร่ายจะโผล่พ้นน้ำ ส่งผลให้น้ำภายในสาหร่ายระเหยออก ทัลลัสจะเหี่ยวลง ความเข้มข้นนของสารละลาย
ภายในสาหร่ายจึงสูงขึ้น และเมื่อเวลาน้ำขึ้น สาหร่ายจะกลับไปแช่น้ำอีกครั้งน้ำจะถูกดูดเข้ามาภายในทำให้เซลล์เกิดการ
ขยายตัวและเกิดแรงดันออสโมติกภายในสาหร่าย ส่งผลให้ซูโอสปอร์ของสาหร่ายถูกดันออกมา และการปล่อยซูโอสปอร์ของ
สาหร่ายจะมีมากในช่วงน้ำขึ้นหลังจากผึ่งแห้งเป็นเวลาประมาณ 10 นาที พบว่าซูโอสปอร์ของสาหร่ายจะเริ่มปล่อยหลังจากน้ำ
ขึ้น 10-15 นาที โดยในช่วงแรกซูโอสปอร์จะถูกปล่อย  ออกมาจำนวนมากและค่อยๆ ลดลงในช่วงหลัง   

2. สรุปผลการวิจัย 
การทดลองผลของความเค็มและเวลาการผึ่งแห้งที่แตกต่างกันต่อการปล่อยซูโอสปอร์ของสาหร่ายผักกาดทะเลภายใต้

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 4,400 Lux พบว่า ความเค็มที่ 35 25 40 และ 30 ppt สามารถทำให้สาหร่ายปล่อยซูโอ
สปอร์ได้ทุกความเค็ม โดยความเค็มที่ 35 ppt มีจำนวนซูโอสปอร์รวมมากที่สุด และปล่อยซูโอสปอร์มากที่สุดในชั่วโมงที่  88 และ
การผึ่งแห้งที่เวลา 5 10 และ 15 นาที เลี้ยงในน้ำทะเลความเค็ม 35 ppt พบว่าการผึ่งแห้งสามารถทำให้สาหร่ายปล่อยซูโอสปอร์ได้ 
และเวลาผึ่งแห้งที่ 15 นาที มีจำนวนสปอร์รวมมากที่สุด และปล่อยซูโอสปอร์มากที่สุดในชั่วโมงที่ 56 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากดอกทองอุไร โดยเตรียมสารสกัดหยาบด้วยตัวทำละลาย 4 ชนิดคือ  
เฮกเซน เอทิลอะซิเตท ไดคลอโรมีเทน และ เอทานอล เมื่อแยกสารสกัดหยาบทั้ง 4 ชนิดโดยเทคนิคคอลัมน์โครมาโตกราฟี
พบว่าสารสกัดหยาบเฮกเซนให้สารบริสุทธิ์มี 1 ชนิดเป็น oleyl oleate สารสกัดหยาบเอทิลอะซิเตทให้สารบริสุทธิ์มี 2 ชนิด
เป็นสารในกลุ่มไตรกลีเซอไรด์ และสเตียรอยด์ สารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทนและสารสกัดหยาบเอทานอลให้สารบริสุทธิ์ 2 
ชนิดเป็นสารในกลุ่มไตรกลีเซอไรด์ และสเตียรอยด์ นำไปศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค DPPH assay และการหา
ปริมาณฟีนอลิก โดยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimatric โดยเปรียบเทียบระหว่างสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์ที่แยกได้
พบว่าสารสกัดหยาบให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารบริสุทธิ์ และสารสกัดหยาบที่ให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงสุดคือสารสกัด
หยาบเอทานอล (45.04%) และสารบริสุทธิ์ที่ ให้ฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระสูงสุดคือไดคลอโรมีเทน  F1f5 (25.90%) การหา
ปริมาณฟีนอลิก พบว่าให้ผลการทดลองไปในทางเดียวกันคือสารสกัดหยาบที่มีปริมาณฟีนอลิกสูงที่สุดคือสารสกัดหยาบเอทา
นอล (323 mgTAE/g) และสารบริสุทธิ์ที่มีปริมาณฟีนอลิกสูงที่สุดคือไดคลอโรมีเทน F1f5 (206 mgTAE/g) จากการศึกษาครั้ง
น้ีทำให้ทราบว่าสารสกัดจากดอกทองอุไรมีองค์ประกอบหลักเป็นสารในกลุ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัว และสเตียรอยด์ ที่ออกฤทธิ์ใน
ระดับปานกลาง  
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Abstract 

  This research is to investigate the chemical constituents from the flowers of Tecoma stans (L.) 
Kunth extracted with four solvents: hexane, ethyl acetate, dichloromethane and ethanol. The crude 
extracts were isolated by column chromatography. It was found that hexane crude extract gave oleyl 
oleate. Ethyl acetate crude extract has 2 compounds identified as triglyceride and steroids.  
Dichloromethane and ethanol crude extract gave 2 compounds identified as triglyceride and steroid. The 
antioxidant activity was studied by DPPH assay and total phenolic content was determined by Folin-
Ciocalteu Colorimatric assay comparing the crude extract with the isolated compounds. We found that 
the crude extracts showed better antioxidant activity than pure substance. Ethanol crude extract has the 
highest antioxidant activity (4 5 .0 4 % )  and the pure substance with the highest antioxidant activity is 
dichloromethane F1f5 (25.90% ). The total phenolic content showed the same results that ethanol crude 
extract has the highest antioxidant activity (323 mgTAE/g) and the pure substance with the highest total 
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phenolic content is dichloromethane F1f5  ( 206 mgTAE/g).  We can conclude that the major chemical 
constituents from flower of Tecoma stans (L.) Kunth is unsaturated fatty acid and steroid which showed 
moderate antioxidant activity. 
 
Keywords  :  Tecoma stans (L.) Kunth, chemical constituents, antioxidant activity 
 
บทนำ 

ลูทีน (Lutein) และซีแซนทิน (Zeaxanthin) เป็นสารธรรมชาติที่มีในพืชผักผลไม้หลายชนิด เป็นสารในตระกูลของสาร
แคโรทีนอยด์ และพบได้ในบริเวณดวงตา โดยเฉพาะตรงบริเวณเลนส์ตาและจอรับภาพตา ในธรรมชาติ  แม้จะมีแคโรทีนอยด์ 
มากกว่า 600 ชนิด แต่มีเพียงสาร 2 ชนิดน้ีเท่าน้ัน ที่พบในจุดรับภาพของจอตา สารทั้งสองชนิดน้ีจะทำหน้าที่ช่วยกรองหรือ
ป้องกันรังสีจากแสงแดดที่เป็น อันตรายต่อดวงตา และช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลาย โดยการลดอนุมูล
อิสระ ดังน้ัน จึงทำหน้าที่บำรุงตา ทำให้จอตาไม่เสื่อมเร็ว เพราะฉะน้ันใครที่อยากถนอมสายตาไว้ ใช้งานนาน ๆ ก็ต้องทานผัก
ผลไม้สีเหลือง และสีเขียวเข้ม แหล่งที่พบ ลูทีน และซีแซนทีน ในธรรมชาตินอกจากจะพบมากในดอกดาวเรือง และโกจิเบอร์รี่ 
นอกจากน้ียังพบในกะหล่ำ ผักโขม ถั่วลันเตา ต้นอ่อนกะหล่ำดาว ถั่วพิสตาชิโอ บรอกโคลี ข้าวโพด มัสตาร์ด และฟักทอง  
เป็นต้น 
 

 
รูปที่ 1 ลักษณะของอดกทองอุไร 

 
“ทองอุไร” Tecoma stans (L.) Kunth เป็นไม้พุ่มในวงศ์ Bignoniaceae ขนาดเล็กสูง 2-4 เมตร ลำต้นเล็ก แผ่กิ่ง

ด้านบนเป็นพุ่มกลม โปร่ง ให้ดอกสีเหลืองสด มีรูปลักษณ์คลายระฆัง หรือแตร ดังแสดงในรูปที่ 1. ออกดอกเป็นช่อตามปลาย
กิ่ง ดอกดกมาก กลีบดอก ติดกันเป็นรูปกรวยยาว 3-4 เซนติเมตร ปลายกลีบมี 5 กลีบ มีลักษณะกลมเป็นคลื่นเล็กน้อย กลีบ
เลี้ยงเป็นรูปกระด่ิงสีเหลือง แยก 5 แฉกกลีบดอกปลายแยก 5 กลีบรับกัน ออกดอกตลอดทั้งปี และเป็นที่นิยมนำมาปลูกเพ่ือ
ประดับตามบ้านเรือนและสถานที่ราชกการ ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงสนใจศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากส่วนดอกของทองอุไร 
เพ่ือศึกษาว่าจะพบลูทีนและซีแซนทีนเป็นองค์ประกอบเช่นดียวกับดอกดาวเรืองหรือไม่ สารสกัดหยาบจากดอกทองอุไร และ
สารบริสุทธิ์ที่แยกได้จะได้ทำไปศึกษาสมบัติต้านอนุมูลอิสระด้วย DPPH assay และหาสารฟีนอลิกรวมต่อไป  
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วิธีการวิจัย 
1. การทดลองทั่วไป 
สารเคมีที่ใช้ในปฏิกิริยาซื้อจากบริษัทผู้ผลิตสารเคมี นำมาใช้โดยไม่ได้ทำให้บริสุทธิ์เพ่ิมขึ้น ตัวทำละลายที่ใช้ในปฏิกิริยา

ได้รับการกลั่นให้บริสุทธิ์ก่อนใช้และปฏิกิริยาทั้งหมดทำภายใต้บรรยากาศของแก๊สไนโตรเจนเพ่ือป้องกันความชื้ นการ
ตรวจสอบความบริสุทธิ์และรวมแฟรกชันของสารโดยใช้เทคนิค Thin Layer Chromatography (TLC) โดย TLC ที่ใช้คือ 
Merck TLC Sheets (Silica gel 60 F254) สำหรับการแยกสารให้บริสุทธิ์ใช้เทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี  โดยใช้      ซิลิ
กาเจลเป็นเฟสคงที่ และใช้สารละลายที่เหมาะสมเป็นเฟสเคลื่อนที่ เช่น สารละลายผสมระหว่างเฮกเซนกับเอทิลอะซิเตท หรือ
เอทิลอะซิเตทกับเมทานอล ในอัตราส่วนปริมาตรต่อปริมาตร และสารที่ถูกชะออกจากคอลัมน์จะถูกเก็บไว้ในขวดรูปชมพู่ 
จากน้ันจึงกำจัดตัวทำละลายด้วยเครื่อง Rotary evaporator 

การพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของสารใช้เทคนิค 1H-NMR และ 13C-NMR spectroscopy วัดด้วยเครื่ อง Bruker 

AVANCE 300 MHz Spectrometer แ ละค่ า Chemical Shift () ราย งาน ในห น่ วย ของ part per million (ppm) โดย ใช้  
Chloroform-D กับ Methanol-D4 เป็นตัวทำละลาย สำหรับตัวย่อที่ ใช้ในการอธิบาย สเปกตรัม ประกอบด้วย s (singlet), d 
(doublet), t (triplet), m (multiplet) และ J (coupling constant) ในหน่ วยของ Hertz (Hz) และ Infrared Spectra วัดด้ วย
เครื่ อ ง Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) spectrum ใน โห ม ดของ Attenuated Total Reflectance (ATR) 
ซึ่งทำการวัดได้โดยตรงไม่ต้องเตรียมสารตัวอย่าง รายงานในหน่วยของ Wave number (cm-1) หน่วยปริมาตรของสารละลายใช้
มิลลิลิตร (mL) 

2. การเตรียมสารสกัดจากดอกทองอุไร   
นำดอกทองอุไรมาเด็ดฐานรองดอกและเกสรออกและนำไปตากในที่ร่มให้แห้งจากน้ันนำไป ชั่ง 50 กรัม สำหรับตัวทำ

ละลายแต่ละชนิด นำไปสกัดโดยการแช่ (maceration) ในตัวทำละลายเฮกเซน เอทิลอะซิเตท ไดคลอโรมีเทน และเอทานอล 
อย่างละ 700 มิลลิลิตร (ทำซ้ำ 1 รอบ) เก็บในที่มืดทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน 7 วัน จากน้ันนำสารสกัดที่ได้ไปทำการกรองแยก
กากออก แล้วนำสารละลายที่ได้ไปทำการระเหยตัวทำละลายออกโดยใช้เครื่องระเหยแห้งระบบสุญญากาศแบบหมุน (rotary 
evaporator) เก็บสารสกัดที่ได้ไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ในลำดับต่อไป 

3. การแยกสารสกัดหยาบด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี 
ใช้คอลัมน์แก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 3 หรือ 5 เซนติเมตร ตามน้ำหนักของสารสกัดหยาบ โดยใช้เฟสคงที่เป็น

ซิลิกาเจล ในปริมาณ 50 : 1 กับน้ำหนักสารสกัดหยาบ ตัวทำละลายที่เป็นเฟสเคลื่อนที่โดยใช้ เฮกเซน : เอทิลอะซิเตท ใน
อัตราส่วน 9 : 1 ปริมาตร 700 มิลลิลิตร และเพ่ิมความมีขั้วทีละ 10 เปอร์เซ็นต์ จนถึงเฮกเซน : เอทิลอะซิเตท ในอัตราส่วน 5 
: 5 เก็บสารที่ออกจากคอลัมน์ในขวดรูปชมพู่ขวดละ 30 มิลลิลิตร รวมแฟรกชันโดยตรวจสอบด้วยเทคนิค TLC นำสารที่แยก
ได้ไปทำการระเหยตัวทำละลายออกโดยใช้เครื่อง Rotatory evaporator 

4. การทดสอบฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์  
4.1 การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดย DPPH assay  
เตรียมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 6.0 x 10-5 โมลาร์ เตรียมตัวอย่างสารสกัดหยาบหรือสารบริสุทธิ์แต่ละชนิด

ความเข้มข้น 1000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ปีเปต DPPH 6.0 x 10-5 โมลาร์ ปริมาตร 2.90 มิลลิลิตรใน Cuvette จากน้ันเติม 
สารละลายมาตรฐาน Trolox หรือสารตัวอย่างปริมาตร 0.10 มิลลิลิตร เก็บไว้ในที่มืด 1 ชั่วโมง ปิเปตเมทานอลปริมาตร 3.00 
มิลลิลิตรใน Cuvette เป็น blank มาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตรโดย เทคนิค UV-Visible 
spectroscopy นำสารละลายมาตรฐาน Trolox หรือสารตัวอย่างที่ครบ 1 ชั่วโมงมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
517 นาโนเมตร (ดัดแปลงจาก สุชาดา มานอก, 2558) คำนวณค่าเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดหยาบ
และสารบริสุทธิ์ ตามสมการดังน้ี 
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                     %DPPH Radical Scavenging = [ (Acontrol – Astd/sample) / Acontrol] x100 
โดยที่    Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของ DPPH 
           Astd คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ของสารมาตรฐาน Trolox หรือสารตัวอย่าง 
           Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์ 
 

4.2 การทดสอบหาปริมาณสารฟีนอลิกรวม (Total phenolic content) ของสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์ 
เตรียม Folin-Ciocalteu reagent (1 นอร์มอล) ในน้ำกลั้น ในอัตราส่วน 1:1 เตรียมสารละลายมาตรฐาน Tannic 

acid ที่ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรปริมาตร 20 30 40 50 และ 60 ไมโครลิตร ตามลำดับ ใส่ในหลอดทดลอง เติม
สารละลาย 20% โซเดียมคาร์บอเนตปริมาตร 1250 ไมโครลิตร, Folin-Ciccalteu reagent 250 ไมโครลิตรและเติมน้ำกลั่น
จนครบปริมาตร 2.00 มิลลิลิตร ในแต่ละหลอด ต้ังทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 40 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่น 765 นาโนเมตรนำค่าการดูดกลืนแสงมาเขียนกราฟมาตรฐาน การทดสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในสาร
ตัวอย่างทำได้โดยชั่งเตรียมสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์ชนิดละ 1 มิลลิกรัม ละลายในเมทานอล 1.00 มิลลิลิตร โดยทำการ
วิเคราะห์เหมือนสารมาตรฐานกรดแทนนิก นำค่าการดูดกลืนแสงมาคำนวณค่าปริมาณกรดแทนนิกในสารตัวอย่าง 1 กรัมจาก
กราฟมาตรฐาน แสดงผลเป็นค่ามิลลิกรัมสมมูลของกรดแทนนิคในตัวอย่างน้ำหนักแห้ง 1 กรัม (mgETA/g) (ดัดแปลงจาก 
สุชาดา มานอก, 2558) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการสกัดด้วยตัวทำละลายในตัวอย่างดอกทองอุไร 
ดอกทองอุไรแห้งบดละเอียด 50 กรัม นำมาแช่ด้วยตัวทำละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเตท และเมทานอล

ปริมาตรอย่างละ 700 มิลลิลิตร เป็นเวลา 7 วัน นำมากรองแล้วนำไประเหยตัวทำละลายออกด้วยเครื่อง Rotary evaporator 
ได้สารสกัดหยาบ 4 ชนิด ได้น้ำหนักสารสกัดหยาบแต่ละชนิดที่เตรียมได้จากดอกทองอุไร แสดงในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 น้ำหนักแห้งและผลผลิตร้อยละของสารสกัดหยาบ 
ลำดับที่ สารสกัดหยาบ น้ำหนัก (g) ผลผลิตร้อยละ (%) 
1 เฮกเซน 0.824 1.65 
2 เอทิลอะซิเตท 7.086 14.17 
3 ไดคลอโรมีเทน 2.638 5.28 
4 เอทานอล 2.711 5.42 
 

2. ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เมื่อวัดโดยวิธี DPPH Radical Scavenging Activity และการวิเคราะห์
ปริมาณสารฟีนอลิกรวมของตัวอย่างสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์  

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตัวอย่างสารสกัดหยาบ 4 ชนิด ได้แก่ สารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตท ได
คลอโรมีน และเอทานอล สารบริสุทธิ์ที่ได้จากการแยกสารสกัดหยาบ 5 ชนิด เฮกเซน-F2 เอทิลอะซิเตท-F2 เอทิลอะซิเตท-F3 
ไดคลอโรมีเทน-F1f5 และเอทานอล-F3 โดยวิธี DPPH assay รวบรวมผลดังแสดงผลในตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละการยับยั้ง
อนุมูลอิสระ DPPH โดยใช้สารมาตรฐานคือ Trolox และการวิเคราะห์หาปริมาณสารฟีนอลิกรวมโดยแสดงผลเป็นค่ามิลลิกรัม
สมมูลของกรดแทนนิคในตัวอย่างน้ำหนักแห้ง 1 กรัม (mgTAE/g) 

จากผลการทดลองด้วยวิธี DPPH assay พบว่าให้ค่าร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH อยู่ในช่วงร้อยละ 13.79-
44.49 โดยสารสกัดหยาบเอทานอลให้ค่าสูงที่สุด และสารสกัดหยาบสามารถออกฤทธิ์ยับยั้งได้ดีกว่าสารบริสุทธิ ์ยกเว้นสารได
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คลอโรมีเทน-F1f5 ที่ให้ผลการยับยั้งสูงที่สุดและสูงกว่าสารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน ดังแสดงในรูปที่ 2 แต่ก็ยังถือว่าเป็นสารที่
ออกฤทธิ์ได้ในระดับปานกลาง 

ในส่วนการหาปริมาณสารฟีนอลิกรวมพบว่าให้ค่าอยู่ในช่วง 47-323 mgTAE/g สารสกัดเอทานอลให้ค่าปริมาณสารฟี
นอลิกรวมสูงสุดที่ 323 mgTAE/g ส่วนสารบริสุทธิ์พบว่า ไดคลอโรมีเทน -F1f5 แสดงบริมาณสารฟีนอลิรวมสูงที่สุดที่ 206 
mgTAE/g ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยรวมนับว่าสารเหล่าน้ีให้ผลการต้านอนุมูลอิสระในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH assay และผลการวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกรวมของตัวอย่าง
สารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์ 
ลำดับที่ สารทดสอบ %DPPH radical scavenging 

activity 
ป ริ ม า ณ ส า ร ฟี น อ ลิ ก ร ว ม 
(mgTAE/g) 

1 Cr. Hexane 14.20±4.12 47±0.56 
2 Cr. EtOAc 18.61±3.89 102±1.77 
3 Cr. DCM 20.81±2.19 301±2.45 
4 Cr. EtOH 44.49±2.97 323±1.81 
5 Hexane-F2 13.79±2.59 92±1.16 
6 EtOAc-F2 15.99±3.62 44±1.26 
7 EtOAc-F3 16.82±0.50 189±2.16 
8 DCM-F1f5 25.00±1.13 206±2.46 

9 EtOH-F2 19.37±1.42 139±1.20 
10 Trolox 97.73±0.06 - 
 

 
 

รูปที่ 2 กราฟแสดงค่าการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ของสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์ด้วยวิธี DPPH assay 
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รูปที่ 3 กราฟแสดงค่าการวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิกรวมของสารสกัดหยาบและสารบริสุทธิ์ 
 

3. การวิเคราะห์หาสูตรโครงสร้างของสารบริสุทธิ์  
ได้จากการแยกสารสกัดหยาบเฮกเซน ได้เป็นของเหลวหนืดสีเหลืองแกมน้ำตาล เมื่อนำไปวิเคราะห์โครงสร้างด้วย

เทคนิค IR, 1H-NMR และ 13C-NMR ได้ข้อมูลดังน้ี 
สาร Hexane-F2 ; IR (ATR) : 2914 (s), 2848 (m), 1709 (w), 1465 (w), 1388 (w), 1228 (w) cm-1; 1H-NMR 

(300 MHz, CDCl3) :   5.34 (s, 2H, (CH=CH)), 4.30 – 4.00 (m, 2H, (CH2-OCOR)), 2.34 (t, J = 7.5 Hz, 2H, (CH2-
COOR)), 2.04 (br, 4H, (CH2- CH =CH)), 1.73 - 1.11 (m, 2H, (CH2)), 0.97 - 0.84 (t, J = 6.9 Hz, 2H, (CH3)) ppm; 
13C-NMR (75 MHz, CDCl3) :  178.0, 130.0, 60.5, 59.5, 38.1ม 20.7, 14.2 ppm. 

จากการวิเคราห์โครงสร้างจากข้อมูลทางสเปกโตรสโคปี สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างได้ว่าสาร Hexane-F2 
คือ oleyl oleate ซึ่งเป็นเอสเตอร์ที่พบในดอกทองอุไรแสดงสูตรโครงสร้างดังน้ี 

 

 
oleyl oleate 

 
ส า ร  EtOAC-F2; IR (ATR) : 2914 (s), 2849 (m), 1722 (m), 1469 (w), 1379 (w), 1177 (m) cm-1; 1H-NMR 

(300 MHz, CDCl3) :   5.50 – 5.30 (m, 2H, (CH=CH)), 5.15 - 5.00 (m, 2H, (CH-OCOR)), 4.31 - 4.15 (m, 2H, (CH2-
OCOR)), 2.85 - 2.70 (m, 2H, (=CH-CH2-CH=)), 2.32 (t, J = 7.2 Hz, 2H, (CH2-COOR)), 2.08 (br s, 4H, (CH2- CH2-

COOR)), 1.70 - 1.15 (m, 2H, (CH2)), 1.00 - 0.70 (t, J = 7.5 Hz, 2H, (CH2)) ppm; 13C-NMR (75 MHz, CDCl3) :  
173.3, 130.2, 130.0, 68.9, 62.1, 34.7 ถึง 22.7, 14.2 ppm. 

 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสเปกโตรสโคปีทั้งหมดสามารถยืนยันโครงสร้างของสาร EtOAc-F2 คือไตรกลีเซอไรด์ และ
เป็นสารชนิดเดียวกันกับ EtOH-F2 มีสูตรโครงสร้างดังแสดงด้านล่าง 

สาร EtOAc-F3; IR (ATR) : 2919 (s), 2852 (m), 1709 (m), 1480 (w), 1370 (w), 1168 (w), 719 (w) cm-1; 1H-

NMR (300 MHz, CDCl3) :    5.50 – 5.30 (m, 2H), 5.25 - 5.00 (m, 2H), 4.40 – 3.90 (m, 2H), 3.72 (d, J = 5.1 Hz, 
2H), 3.60 - 3.45 (m, 2H), 2.85 - 2.70 (m, 2H), 2.32 (t, J = 3.9 Hz, 2H), 2.08 (d, J = 2.1 Hz, 4H), 1.70 - 1.15 (m, 

2H), 0.80 (t, J = 7.5 Hz, 3H) ppm; 13C-NMR (75 MHz, CDCl3) :   178.9, 173.9, 140.7 - 116.4, 77.4 – 51.2, 42.2 
– 18.0, 14.2 ppm. 
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เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสเปกโตรสโคปีทั้งหมดสามารถยืนยันโครงสร้างของสาร EtOAc-F3 คือ beta-sitosterol และ
เป็นสารชนิดเดียวกันกับ EtOH-F2 มีสูตรโครงสร้างดังน้ี  

           
 

Triglyceride                                                              Beta-sitosterol 
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากดอกของ Tecoma stans (L. ) Kunth และการศึกษาฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตท ไดคลอโรมีเทน และเอทานอล ที่ได้จากดอกทองอุไรเปรียบเทียบกับฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระของสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสารสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตท ไดคลอโรมีเทน และเอทานอลด้วยเทคนิค
คอลัมน์โครมาโทกราฟี ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังน้ี การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบ ทั้ง 4 ชนิด
เปรียบเทียบกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารบริสุทธิ์โดยวิธี DPPH assay และการวิเคราะห์หาสารฟีนอลิกรวม ผลการทดลอง
พบว่าสารสกัดหยาบให้ผลการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสารสกัดหยาบน้ันๆ และสารสกัดหยาบที่ออก
ฤทธิ์ได้ดีที่สุดจากการศึกษาทั้งสองวิธีคือ สารสกัดหยาบเอทานอล และสารบริสุทธิ์ที่ออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดคือ สาร ไดคลอโรมีเทน-
F1f5 ซึ่งเป็นสาร beta-sitosterol ในการแยกและพิสูจน์เอกลักษณ์เชิงโครงสร้างของสารพบว่าได้สารบริสุทธิ์ 3 ชนิดดังน้ี เฮ
กเซน-F2 เป็นสาร oleyl oleate เอทิลอะซิเตท -F2 และเอทานอล-F2 เป็นไตรกลีเซอไรด์ ชนิดกรดไขมันไม่อิ่มตัว และ
เอทิลอะซิเตท -F3 และไดคลอโรมีเทน-F1f5 เป็นสาร beta-sitosterol ซึ่งมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด เท่ากับ 25.90 
เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณสารฟีนอลิกรวมสูงที่สุดที่ 206 mgTAE/g อย่างไรก็ตามผลการศึกษาไม่พบสารลูทีนและซีแซนทีน
เป็นส่วนประกอบในดอกทองอุไร ซึ่งข้อมูลที่ได้น้ีจะเป็นประโยชน์สำหรับการนำดอกทองอุไรไปประยุกต์ใช้ในงานอื่น  เช่นใช้
เป็นสีที่ใช้ในเครื่องสำอางต่อไป  
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บทคัดย่อ 
  บทความน้ีเป็นผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการวิจัยเรื่องการศึกษาสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับบริการ
ด้านสุขภาพของพ้ืนที่ชายแดนประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์และบริบทที่ เกี่ยวข้อง
กับบริการด้านสุขภาพของประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว ในฐานะปัจจัยผลักดันที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์บริการสุขภาพข้าม
แดนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดในเขตอีสานใต้ โดยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน
สองคน คือ ชาวกัมพูชาที่เคยข้ามแดนมาใช้บริการด้านสุขภาพที่ประเทศไทยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทย 
  ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพของประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว น้ัน 
จัดเป็นปัจจัยผลักดันหรือปัจจัยภายใน ที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์บริการสุขภาพข้ามแดนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
ใกล้เคียง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้ชิดกัน และปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว ได้แก่ ความเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพของประเทศปลายทาง การเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต้นทาง และนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศต้นทางที่ยังไม่สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายได้ 
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Abstract 
  This article was the result of a preliminary study of a research project on the study of situations 
and contexts relating to health services in the border areas of Cambodia and Lao PDR .  This article aims to 
study the situations and contexts of health services of Cambodia and Lao PDR as the push factors for the 
transborder medical service phenomenon in Ubon Ratchathani and neighboring provinces in southern Isan 
region of Thailand by using a literature review and interviews with two people involved, a Cambodian who 
had crossed over the border to get health care services in Thailand and a Thai public health official. 
  The results of the study showed that the situations and contexts which related to the health 
services of Cambodia and Lao PDR are categorized as push factors or internal factors.  Related to the 
transborder medical service phenomenon in Ubon Ratchathani and neighboring provinces. Which the above 
factors consist of the geographical factors that are closely related and social, economic and political factors 
of Cambodia and Lao PDR as the origin country, the confidence in the health service system of the 
destination country. economic growth of the country and medical and public health policies and strategies 
that have not yet been able to achieve the goals 
 

Keywords: Push Factors, Situation and Context, Transborder Medical Service, Cambodia, Lao PDR 
 

บทนำ 
ประเทศไทยมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนทั้งทางบกและทางน้ำ ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หรือภาคอีสานของไทยน้ัน มีอาณาเขตติดต่อกับ 2 ประเทศคือ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยอาณาเขตที่ติดต่อกับ 
สปป.ลาว น้ันนับต้ังแต่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยมีแม่น้ำโขงเป็น
เส้นกั้นพรมแดนหลัก ขณะที่อาณาเขตที่ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) น้ัน ชายแดนส่วนใหญ่อยู่
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่มีเทือกเขาพนมดงรัก (ดองแร็ก) เป็นพรมแดนตามธรรมชาติ ซึ่งมีความยาวร่วม 
500 กิโลเมตร นับต้ังแต่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี2  

ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่สองฟากฝั่งชายแดนโดยเฉพาะ “อาณาบริเวณพ้ืนที่ชายแดน” (borderland) ส่วนใหญ่
พูดภาษาและมีความละม้ายคล้ายคลึงกันทั้งทางด้าน สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม และมีปฏิสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานนับ
แต่อดีต ทั้งความสัมพันธ์ที่ดีผ่านรูปแบบของเครือญาติ การแต่งงาน ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน ผู้รับอุปถัมภ์-ผู้ให้อุปถัมภ์ การจับจ่าย
ซื้อของเพ่ือการอุปโภคบริโภค การเข้ามาเป็นแรงงาน การค้าขาย การเข้าร่วมเทศกาลงานบุญต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ในเชิง
ความขัดแย้งในบางกรณี อันจัดว่าเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ในยุคจารีต แม้อาจจะขาดหายไปบ้างในช่วงบางเวลาทาง
ประวัติศาสตร์อันเน่ืองมาจากปัจจัยด้านการเมืองการปกครองเป็นสำคัญ ภายหลังจากที่ได้มีการกำหนดกรอบความคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขึ้น คือ กรอบความคิดของความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ (modern nation state) โดยเน้นขอบเขต
และดินแดนที่ชัดเจน รวมทั้งการปกครองที่เป็นเอกภาพในดินแดน มีการกำหนดเขตแดนและก่อต้ังรัฐชาติขึ้นในนามไทยและ
กัมพูชาขึ้นมา โดยมีเส้นเขตแดนเป็นเครื่องบ่งชี้ เป็นการลากเส้นพรมแดนทางการเมือง (รัฐชาติ) ทาบลงไปบนเส้นพรมแดน
ทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ส่งผลให้การเดินทางติดต่อสัมพันธ์กันของผู้คนที่อยู่ต่างรัฐชาติต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
อย่างเข้มงวดของรัฐ3  

 
2 สมหมาย ชินนาค, (2561) “ปลา” กับ “เกลือ” วิถีวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองฟากฝั่งพนมดองแร็ก (อีสานใต้-กัมพูชา) กรณีศึกษา 

“สุรินทร์-อุดรมีชัย-พระตะบอง” ในมิติเชิงมานุษยวิทยาและประวัติศาสตร์, อุบลราชธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. หน้า 5. 
3 เรื่องเดียวกัน, หน้า 2. 
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ทว่าในปัจจุบันที่เรียกกันว่ายุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) การเดินทางเคลื่อนไหวของผู้คนทั้งสองฝั่ง กลับมีรูปแบบที่
หลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับต้ังแต่ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน โดย
ได้ประกาศใช้นโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในยุครัฐบาลของ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ในช่วงปี พ.ศ. 2531 ขณะที่
กัมพูชาก็มีนโยบายส่งเสริมการค้าและเปิดประเทศมากขึ้น รวมทั้งปัจจัยเกื ้อหนุนความสัมพันธ์ระหว่างกันภายใต้พลัง
ขับเคลื่อนของอภิมหาโครงการพัฒนา และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระดับภูมิภาคในเขตลุ่มน้ำโขง หรือที่รู้จักกันในชื่อ
ย่อว่า GMS (Greater Mekong Subregion) ที่ก่อต้ังมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 ตลอดจนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิ
ระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) การ
พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาค และการบูรณาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เมื่อปี 2558 ทำให้เกิด
การเคลื่อนย้ายของผู้คนบริเวณอาณาบริเวณชายแดนเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย เน่ืองจากการเดินทางเข้าออกที่สะดวกตามแนว
ชายแดนที่ติดแนวชายแดนไทยนับพันกิโลเมตร สถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการจัดการ
และพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนของไทยในหลากหลายด้าน ซึ่งหน่ึงในน้ันก็คือด้านสาธารณสุข  

เฉพาะในส่วนของประเด็นด้านสาธารณสุขน้ันพบว่า จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามเบื้องต้นของคณะหัวหน้าโครงการวิจัย
ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือของประเทศกัมพูชาที่ติดกับภาคอีสานตอนล่างของไทย ระหว่างวันที่  9-11 พฤศจิกายน 2559 
พบว่านับแต่การบูรณาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) เมื ่อปี 2558 ทำให้มีผู้ป่วยชาวกัมพูชาเข้ามาใช้
บริการสาธารณสุขในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้นทั้งในโรงพยาบาลของรัฐและของเอกชน อันเน่ืองมาจากการติดต่อระหว่างไทย -
กัมพูชาทําได้ง่ายเน่ืองจากมีหลายช่องทาง ทําให้ประชาชนเดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวก โดยเฉพาะในแถบจังหวัดชายแดน 
คือสุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ทั ้งนี ้ ผู ้ป่วยเหล่านี้ ไม่ใช่แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยที่มีการ
ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง และมีระบบการจ่ายเงินสนับสนุนเมื ่อเกิ ดปัญหาสุขภาพ  แต่เป็นกลุ่มที่เข้ามาเพื่อใช้บริการทาง
สุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณจังหวัดที่ชายแดนไทย-กัมพูชา อาทิ พระวิหาร, อุดรมีชัย, เสียมเรียบ, พระตะบอง และ
บันเตียเมียนเจย4  

สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นน้ัน แม้ในแง่หน่ึงก็อาจจะถูกมองว่า จะส่งผลต่อระบบสาธารณสุขในประเทศไทยโดยเฉพาะ
โรงพยาบาลตามจังหวัดชายแดน ในแง่ที่ต้องรับภาระการดูแล ผู้ป่วยข้ามแดนเพ่ิมขึ้น หากไม่ได้มีการวางแผนการเตรียมความ
พร้อม ไม่มีนโยบายหรือวิธีการจัดการที่เหมาะสม จนอาจส่งผลกระทบต่อการบริหาร ทรัพยากรบุคคลด้านวิชาชีพของ
โรงพยาบาลและประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนไทยให้ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งอาจต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการผู้ป่วยเหล่าน้ันด้วย5 ทว่าในอีกแง่หน่ึงน้ัน ก็จะเป็นโอกาสที่ภาคส่วนด้านการบริการด้านสุขภาพของไทยจักได้ปรับตัว 
พัฒนาและผลิตบุคลากรในการให้บริการสุขภาพเพ่ือรองรับการเปิดเสรีอาเซียนภาคการค้าบริการ 

อุบลราชธานี ในฐานะที่เป็นจังหวัดชายแดนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรืออีสานใต้ ที่มีพรมแดนติดกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 2 ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และราชอาณาจักรกัมพูชา อีกทั้งต้ังอยู่
ไม่ไกลจากชายแดนประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเท่าใดนัก เป็นที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการ
แพทย์ พยาบาลและการสาธารณสุข มีสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่ง ทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก ที่มีผู้ป่วยข้ามแดนจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาใช้บริการเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ดังตัวเลขของคนไข้จากประเทศเพ่ือน
บ้านคือลาวและกัมพูชาที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม  

 
4 Mr.Mui Preal, (10 พฤศจิกายน 2559) ครูระดับมัธยมศึกษาอำเภอกระบาลสะเปียน จังหวัดอุดรมีชัย , (สมหมาย ชินนาค, 

 ผู้สัมภาษณ์)  
5 อุทุมพร ลาธุลี,  (22 ตุลาคม 2559) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอน้ำยืน, (สมหมาย ชินนาค, ผู้สัมภาษณ์) 
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ปี พ.ศ.2561 ถึง กันยายน ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวนถึง 5,994 คน สำหรับคนไข้จาก สปป.ลาว และ 16,098 คน สำหรับคนไข้
จากกัมพูชา6  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทําให้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพของ
พ้ืนที่ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอาณาเขตติดกับจังหวัดอุบลราชธานีคือ สปป.ลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเด็น
การศึกษาเร่งด่วนที่น่าสนใจยิ่ง เพราะจะทำให้มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพของ
ประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว ในฐานะปัจจัยผลักดันที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์บริการสุขภาพข้ามแดนในจังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดในเขตอีสานใต้ ที่จะนำมาใช้ในการวางแผนหรือกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการรองรับการให้บริการสุขภาพข้ามแดน
ของโรงพยาบาลในเขตอีสานใต้ของประเทศไทย เพราะการที่ประเทศไทยเป็นส่วนหน่ึงของอาเซียน (ASEAN) จึงจําเป็นต้อง
เตรียมความพร้อม เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่ถูกกําหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายในปี 
พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)  โดยเฉพาะด้านการบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสาขานําร่องในการดําเนินงาน ทั้งยังเป็นประโยชน์ทั้ง
ต่อประเทศไทยในการนําข้อมูลมาวางแผนการจัดการด้านสาธารณสุขชายแดน รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และต่อประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียนอย่าง สปป.ลาว และกัมพูชา
ในด้านการนําข้อมูลไปพัฒนาระบบการบริการสุขภาพของประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือในด้าน
สาธารณสุขของทั้งสามประเทศไปพร้อมๆ กันอีกด้วย 

การศึกษาครั ้งนี ้ เน้นการศึกษาวิจัยเช ิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาข ้อมูลจากเอกสารต่ างๆ 
(Documentary Study) และวิธีเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Work) โดยอาศัยกรอบและแนวคิดทางมานุษยวิทยาในการ
อธิบาย 
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์การบริการสุขภาพข้ามแดน 

พวกเราในฐานะนักวิจัยมีความเชื่อว่าปรากฏการณ์ “บริการสุขภาพข้ามแดน” ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดใกล้เคียงในเขตอีสานใต้นี ้ เป็นผลมาจากหลายปัจจัยประกอบกัน ทั้งนี ้อาจจะจำแนกปัจจัยดังกล่าวออกเป็น 2 
ประการด้วยกันคือ ปัจจัยดึงดูด (pull factors) หรือปัจจัยภายนอก (คือปัจจัยของประเทศปลายทาง) และปัจจัยผลักดัน 
(push factors) หรือปัจจัยภายใน (คือปัจจัยของประเทศต้นทาง) โดยปัจจัยดึงดูด (pull factors) หรือปัจจัยภายนอกอันเป็น
ปัจจัยของประเทศปลายทางในที่น้ีก็คือ “แนวคิดการเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพ” (Medical Service Hub) และ “ความ
เชื ่อมั ่นในคุณภาพของระบบบริการสุขภาพ” (confidence in the quality of the health service systems) ส่วนปัจจัย
ผลักดัน (push factors) หรือปัจจัยภายใน อันหมายรวมถึงปัจจัยทางกายภาพ (ภูมิศาสตร์) เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ของประเทศต้นทาง รวมทั้งความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในคุณภาพของระบบบริการสุขภาพของประเทศต้นทาง (confidence in the 
quality of the health service systems) ด้วย ในที่น้ีผู้วิจัยจะขอเรียกรวมๆ ว่า “ปัจจัยสังคม” (Social Factors)  

ทั้งน้ี เน่ืองจากขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพ
ของพื้นที่ชายแดนของประเทศต้นทาง คือ กัมพูชาและ สปป.ลาว ฉะนั้นงานศึกษาชิ้นนี้จึงมุ ่งศึกษาปัจจัยผลักดัน (push 
factors) หรือปัจจัยภายใน อันหมายรวมถึงปัจจัยทางกายภาพ (ภูมิศาสตร์) เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศต้นทาง
เป็นหลัก ซึ่งสามารถแสดงได้ดังกรอบแนวคิดข้างล่างน้ี 
 

 
6 ศูนย์บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (26 พฤศจิกายน 2562) ข้อมูลผู้ป่วยชาวต่างชาติระหว่างเดือนตุลาคม 

ปี พ.ศ.2561 ถึง กันยายน ปี พ.ศ. 2562  
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กรอบแนวคิดในการศึกษา (conceptual framework) 
 

 
ผลการศึกษา 

สถานการณ์และบริบทที ่เกี ่ยวข้องกับบร ิการด ้านสุขภาพของพื้นที่ชายแดนประเทศกัมพูชา ที่ส ัมพันธ ์ กับ
ปรากฏการณ์ “บริการสุขภาพข้ามแดน” ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในเขตอีสานใต้   

จังหวัดอุบลราชธานีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา ความยาว 67 กิโลเมตร คือชายแดน
อำเภอน้ำยืน และอำเภอน้ำขุ่น โดยมีจุดผ่อนปรนช่องอานม้า บ้านน้ำยืน หมู่ที่ 6 ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 
(ในฝั่งกัมพูชาเป็นบ้านสะเตียลกวาง อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร) ทั้งน้ีจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น พบว่าชาวกัมพูชา
ที่ข้ามแดนมาใช้บริการด้านสุขภาพที่จังหวัดอุบลราชธานี ในส่วนที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนในตัวจังหวัดน้ัน มักจะใช้
จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง โดยใช้หนังสือเดินทาง (passport) คือ จุดผ่านแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และจุด
ผ่านแดนช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี ้การข้ามแดนผ่าน เนื ่องจากจุดผ่อนปรนช่องอานม้า ผู ้ป่วยจะไม่
สามารถเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพถึงบริเวณชั้นในของจังหวัดอุบลราชธานีได้ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้จุดผ่านแดนถาวรทั้ง 2 
แห่งข้างต้นแทน 

 

 
รูปที่ 1 แผนทีแ่สดงให้เห็นถึงจุดผ่านแดน 2 แห่งที่ผู้ป่วยขา้มแดนชาวกัมพูชามักใช้ขา้มแดนมาใช้บริการด้านสุขภาพทีจั่งหวัดอุบลราชธานี คือ ช่อง

สะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และ ช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 
หมายเหตุ จาก https://www.canbypublications.com/cambodia/overland.htm 

ปัจจัยทางกายภาพ 
(ภูมิศาสตร)์

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง 

ปรากฏการณ ์“บรกิาร
สุขภาพขา้มแดน” ในพืน้ที่
จังหวัดอบุลราชธานีและ
จังหวัดใกลเ้คียงในเขต

อสีานใต้
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 ทั้งน้ี “ปัจจัยสังคม” (Social Factors) ของพ้ืนที่ชายแดนประเทศกัมพูชาที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์ “บริการสุขภาพ
ข้ามแดน” ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในเขตอีสานใต้น้ี จากการศึกษาเบื้องต้น มีดังน้ี 

(1) ปัจจัยทางกายภาพ (ภูมิศาสตร์)  
จากการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ชายแดนของกัมพูชาที่ติดกับภูมิภาคอีสานใต้ของประเทศไทยก็คือ ดินแดนทางภาคตะวันตก

เฉียงเหนือของประเทศ ซึ่งครอบคลุมจังหวัดพระวิหาร (Phreah Vihear) อุดรมีชัย (Oddor Meanchey) บันเตียเมียนเจย 
(Banteay Meanchey) เสียมเรียบ (Siem Reap) และพระตะบอง (Battambang) นั ้น เป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างห่างไกลจาก
เมืองหลวงคือพนมเปญและหลายพ้ืนที่ก็เป็นป่าเขา อีกทั้งในอดีตเป็นพ้ืนที่ของการสู้รบระหว่างกองกำลังเขมรแดงกับกองกำลัง
ของรัฐบาล จึงทำให้โครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะถนนหนทางได้รับการพัฒนาล่าช้ากว่าพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ นับเป็นอุปสรรคในการ
คมนาคม รวมทั้งการเดินทางของประชาชนไปยังสถานบริการด้านสุขภาพซึ่งมักจะตั้งอยู ่ในตัวจังหวัด ที่ต้องเสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายมาก ยังผลให้ประชาชนตามแนวตะเข็บชายแดนจำนวนไม่น้อยข้ามแดนมาใช้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย 
เน่ืองจากต้ังอยู่ใกล้กว่า และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 

(2) ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
สำหรับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพของกัมพูชาน้ัน มัชฌิมา รัตนวงษ์ 

(2558) ระบุว่า ปัจจุบันประเทศกัมพูชามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดมาก ซึ่งส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยใน
ประเทศเช่นกัน รวมไปถึงการจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของการดูแลสุขภาพ (healthcare) ถึงแม้จะมีความต้องการในเรื่องของ
การดูแลสุขภาพสูงขึ้น แต่ยังมีปัญหาในเรื่องของพ้ืนที่ชนบทหรือพ้ืนที่ห่างไกลที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี และถึงแม้ว่า
รัฐบาลจะมีข้อกำหนดมาแล้วว่าไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่มันเป็นเพียงแค่สิ ่งท ี ่ท ำได้ไม่จริง เนื ่องจากย ังม ีค ่าใช้จ่ายส ิ่ งอื่น
นอกเหนือจากค่ารักษา ยังมีค่าบริการอื่นๆ อีก และเมื่อยาหมด ผู้ป่วยต้องออกไปหาซื้อเองข้างนอกโรงพยาบาล7 

สถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพของกัมพูชาข้างต้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมืองหลายประการน้ัน สัมพันธ์กับปรากฏการณ์ “บริการสุขภาพข้ามแดน” ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดใกล้เคียงในเขตอีสานใต้ด้วยเช่นกัน ดังจะขอยกตัวอย่างมาพอสังเขป 2 ประการดังน้ี 

ประการแรก ในแง่ยุทธศาสตร์และนโยบายบริการสุขภาพหรือสาธารณสุข ซึ่งจัดเป็นปัจจัยทางการเมืองน้ัน พบว่า
นับตั้งแต่ทศวรรษ 1990 เป็นต้นมากัมพูชาได้ดำเนินการตามขั้นตอน และยุทธศาสตร์ที ่สำคัญในการปรับปรุงระบบ และ
นโยบายด้านการดูแลสุขภาพเพ่ือประกันความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมือง อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนใน
สถานะสุขภาพโดยรวมของประชากรในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา แต่ความเหลื่ อมล้ำและความท้าทายที่สำคัญยังคงอยู่ 
รัฐบาลกัมพูชาจึงได้ดำเนินนโยบายด้านสาธารณสุขใหม่เพ่ือปรับปรุงการให้บริการด้านสุขภาพ โดยการจัดหาเงินทุนเพ่ือการ
ดูแลด้านสุขภาพ ผลก็คือรัฐบาลกัมพูชาสามารถเพ่ิมเงินทุนการดูแลด้านสุขภาพจาก 1,057 ล้านดอลลาร์ในปี 2557 (เน่ืองจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ) เป็น 1,207 ล้านดอลลาร์ในปี 2560 แต่ถึงกระน้ันก็ตาม ในส่วนของโรงพยาบาลหรือ
สถานบริการด้านสุขภาพก็ยังมีจำนวนไม่มาก และกระจุกตัวอยู่เฉพาะพนมเปญและเมืองใหญ่ๆ ไม่กี่แห่ง เช่นเดียวกับบุคลากร
ทางการแพทย์ที่กล่าวได้ว่ายังมีภาวะขาดแคลนค่อนข้างมาก ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากบริบททางการเมืองของประเทศด้วย กล่าวคือ 
หากย้อนไปเมื่อช่วงหลังสมัยรัฐบาลเขมรแดงปกครองประเทศ (ค.ศ.1975-1979 หรือตรงกับปี พ.ศ. 2518-2522) กัมพูชาก็
เหลือแพทย์เพียง 25 คนเท่าน้ัน แม้ว่าระยะเวลาจะผ่านมาร่วมสี่สิบปีแล้ว แต่ด้วยปัจจัยทางการเมืองภายในประเทศ ทำให้การ
ผลิตบุคลากรทางการแพทย์เพ่ิมเริ่มได้มาไม่นานน่ีเอง ดังรายงานของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) ที่ว่า "แพทย์ของกัมพูชาส่วนใหญ่จะเรียนจบมาจากประเทศฝรั่งเศส เช่นเดียวกับการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์และ

 
7 มัชฌิมา รัตนวงษ์. (2558). ปัจจัยในการดึงดูดการลงทุนไปที่ประเทศกัมพูชา กรณีศึกษา บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) 

(สารนิพนธ์หล ักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ศึกษา ) กร ุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาล ัยธรรมศาสตร ์, หน้า 28.  ส ืบค้นจาก 
https://tdc.thailis.or.th/tdc/ 
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ยารักษาโรค แต่ความทันสมัยของการรักษาพยาบาลยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองใหญ่ การใช้บริการทางการแพทย์ของ
กัมพูชาจึงค่อนข้างแบ่งแยกในเรื่องชนชั้นทางสังคม"8 ซึ ่งชี ้ให้เห็นถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของกัมพูชาที่ยัง
ประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำ และเมื่อ 6 ปีที่แล้ว (พ.ศ.2558) ขณะที่กัมพูชามีจำนวนประชากรประมาณ 14.86 ล้านคน มี
สัดส่วนแพทย์อยู่ในระดับ 1 คนต่อประชากร 5,000 คนเท่าน้ัน9 ขณะที่ของไทยอยู่ที่ 0.5 คนต่อประชากร 1,000 คน10 

ประการที่สอง ในแง่ปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้น พบว่าอัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องน้ัน 
สัมพันธ์กับการเดินทางข้ามแดนเพ่ือใช้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทยด้วย กล่าวคือนับแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา GDP 
ของกัมพูชาโตไม่น้อยกว่าปีละ 6% อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment 
-FDI) สูงสุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ดังในปี 2561 สูงถึง 13% ตามด้วยลาว 7% เวียดนาม 6% และเมียนมา 2%11 ส่งผลให้
กลุ ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงนิยมไปใช้บริการสุขภาพข้ามแดนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย ดังรายงานของ 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ที่ว่า กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลาง-สูง โดยมากอาศัยอยู่ ในเมืองใหญ่ 
เป็นกลุ่มที่มีการศึกษา มีความรู้ในการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน นิยมใช้บริการโรงพยาบาลที่สะอาดมีการบำรุงรักษาและมีร้าน
ขายยาต้ังอยู่หน้าโรงพยาบาล เพราะมักให้แพทย์วินิจฉัยและออกใบสั่งยาเพ่ือนำมาซื้อกับเภสัชกร ส่วนกลุ่มที่มีรายได้สูงจะ
ยอมจ่ายเพ่ือซื้อมาตรฐานและความมั่นใจจากโรงพยาบาลเอกชน หรือเดินทางไปรับการรักษาและตรวจสุขภาพในต่างประเทศ 
ซึ่งเป็นการสะท้อนสถานะทางเศรษฐกิจ12 

สถานการณ์และบริบทที่เกี ่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพของพื้นที่ชายแดนประเทศ  สปป.ลาว ที่สัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ “บริการสุขภาพข้ามแดน” ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในเขตอีสานใต้  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยทั้งทางบกและทางน้ำ 
(แม่น้ำโขง) 11 จังหวัดต้ังแต่ทางเหนือจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก เลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี ทำให้การติดต่อระหว่างไทย-ลาว ทําได้ง่ายและ
มีหลายช่องทางทําให้ประชาชนเดินทางไปมาหาสู่กันได้ง่ายมากยิ่ งขึ้น ทั้งน้ีในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีน้ันก็มีชายแดนติด
กับแขวงในเขตลาวใต้ ได้แก่แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวันและแขวงจำปาสัก อีกทั้งอยู่ไม่ไกลจากแขวงเซกองกับแขวง
อัตตะปือเท่าใดนัก จึงพบว่ามีผู้ป่วยชาวลาวจากพ้ืนที่ดังกล่าวข้ามแดนมาใช้บริการสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
ใกล้เคียงจำนวนไม่น้อย 

สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้
ทำการศึกษาเรื ่อง “การใช้บริการสุขภาพของผู้ป่วยชาวลาวในประเทศไทย: กรณีศึกษาผลกระทบต่อโรงพยาบาลรัฐของ
ประเทศไทย” (2555) ผลการศึกษาพบว่า  การข้ามพรมแดนมาใช้บริการสุขภาพในประเทศไทยของผู้ป่วยชาวลาว ยังคงมีอยู่
อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การมีหรือไม่มีด่านพรมแดนไม่ได้เป็นอุปสรรคในการมาใช้บริการ หากแต่เป็นไปตาม
ความจําเป็นของสถานะทางสุขภาพและความต้องการ โดยหากเป็นการข้ามพรมแดนในพ้ืนที่ที่ไม่มีด่านกลับจะยิ่งเป็นการ
สะดวก เน่ืองจากไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าธรรมเนียม เห็นได้จากบริเวณพ้ืนที่ที่ติดแม่น้ำโขงหลายแห่งไม่มีด่าน
พรมแดน ผู้ป่วยชาวลาวสามารถพายเรือข้ามแม่น้ำมาใช้บริการสุขภาพได้ง่าย สําหรับพ้ืนที่ที่เป็นช่องเขาจะมีความยากลําบาก

 
8 สำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. (12 สิงหาคม 2558). “ธุรกิจสุขภาพ ‘กัมพูชา’ สืบค้นจาก  

https://www.hfocus.org/content/2015/08/1063  
9 เรื่องเดียวกัน 
10 สำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. (6 มีนาคม 2562). “จำนวนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร 1,000 คน ของไทยและ

อาเซียน”. สืบค้นจาก https://www.hfocus.org/content/2019/03/16922 
11 สำน ั กข ่ า วอ ี ไฟแนนซ์ ไทย  “EIC SCB ห ั ่ น เป ้ า จ ี ด ีพ ี  CLMV ป ีน ี ้  ห ล ั ง  ศก . ชะลอหน ักจากโคว ิ ด -19”.  ส ื บค ้นจาก  

www.efinanceThai.com, 17 พฤษภาคม 2564 
12 สำนักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุขภาพ. (12 สิงหาคม 2558). “ธุรกิจสุขภาพ ‘กัมพูชา’, อ้างแล้ว 
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ในด้านการเดินทาง บางพ้ืนที่ผู้มาใช้บริการต้องเดินทางด้วยเท้าเป็นเวลาหลายวันเพ่ือข้ามมาใช้บริการ ทําให้เป็นอุปสรรคใน
การตัดสินใจมาใช้บริการโดยธรรมชาติ ส่วนบางพ้ืนที่ที่พรมแดนถูกกั้นด้วยลําห้วยแคบ ๆ หรือป่าละเมาะเล็ก ๆ เน่ืองจากเป็น
หมู่บ้านหรือเป็นพ้ืนที่เดียวกันมาก่อนที่จะมีพรมแดน ทําให้การเดินทางข้ามไปมาเป็นเรื่องง่ายดายยิ่งขึ้นเพราะมีความเกี่ยวพัน
ทางสายเลือด และการข้ามมาใช้บริการในประเทศ ไทยเป็นความสะดวกมากกว่าที่จะเดินทางไปใช้บริการที่สถานบริการขนาด
ใหญ่ในประเทศลาวที่อยู่ห่างไกลออกไป แม้ว่าสถานบริการในประเทศไทยเป็นสถานพยาบาลขนาดเล็ก แต่เมื่อเทียบกับสถาน
บริการที่มีในชุมชนของประเทศลาวกลับถือว่าเป็นสถานบริการที่มีครบทั้งบุคลากร เวชภัณฑ์ และเครื่องมือที่จําเป็น13 

ผลการศึกษาข้างต้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับงานศึกษาของ สุรีย์ ธรรมมิกบวร และคณะ (2560) ที่ได้ทำการศึกษา
เรื่องการจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับคนข้ามแดนในบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร พบว่า การเข้ามารับบริการ
ของชาวลาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะผู้ป่วยใน สำหรับผู้ป่วยนอก จำนวนเพิ่มเพียงเล็กน้อย สถิติการส่งต่อผู ้ป่วยจาก
โรงพยาบาลสะหวันนะเขตไปโรงพยาบาลมุกดาหาร มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2558 มีการส่งต่อเฉลี่ยเดือนละ 20 คน และใน
ปี 2560 ลดลงเหลือเดือนละ 7-10 คน ขณะที่ภาพรวมจำนวนผู้ป่วยที่ร ับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัด
มุกดาหาร การเข้ามารับการรักษาส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยนอก จำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาลมุกดาหารเพ่ิมขึ้นเป็น
เท่าตัวในป ี พ.ศ.2559 และจำนวนผู้ป่วยในเพิ ่มข ึ ้นเล ็กน้อย สำหรับโรงพยาบาลดอนตาลในปีพ.ศ.2559 ลดลง และ 
โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ในป ี พ.ศ.2559 จำนวนเพิ ่มข ึ ้ นเล ็กน้อย และจำนวนผู ้ป ่วยลาวตลอดสามป ีท ั ้ งสามแห่ ง  
มผีู้ป่วยนอก 53,450 คน และผู้ป่วยใน 8,878 คน 

นอกจากน้ีการร ับบริการส ุขภาพ ส ่วนใหญ่คืองานด้านผดุงครรภ์ประกอบด้วยการฝากครรภ์ การคุมกำเนิด  
การคลอด โรคเร ื ้อร ังได้แก ่เบาหวาน ความดันโลห ิตส ูง การตรวจร ักษา และการตรวจทางห ้องปฏ ิบ ัต ิก าร ดัง 
พบวา่การตรวจก่อนคลอด การตรวจชันสูตร อยู่ในอันดับต้นๆในทุกปี โดยในปี 2559 อันดับต้นได้แก่โรคเบาหวาน และการ 
ตรวจก่อนคลอด และที่น่าสนใจคือแม้การคุมกำเนิด ก็มีการข้ามมารับการรักษา นอกจากน้ีข้อมูลการมาตรวจรับบริการใน
ภาคเอกชนว่าส่วนใหญ่เป็นการคลอด การฝากครรภ์ และการตรวจสุขภาพ 

สำหรับข้อมูลการข้ามแดนเข้ามารับการรักษาของคนลาวในจังหวัดมุกดาหารน้ัน พบว่าแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มตาม
ความสามารถในการจ่ายค่าดูแลรักษา คือ 1) กลุ่มที่มีความสามารถในการจ่ายสูง เป็นกลุ่มที่ขา้มแดนรับการรักษาที่เ ดินทาง
โดยใช้สะพานมิตรภาพเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใช้เวลาการเดินทางจากด่านสะหวันนะเขตข้ามมาที่ด่านมุกดาหาร 10-15 นาที หาก
พิจารณาจากระยะทางระหวา่งด่านใช้เวลาข้ามสะพานหรือข้ามขัวเพียง 5 นาที กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาที่คลินิกแพทย์ 
โรงพยาบาลมุกดาหาร และโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล การข้ามมารับการรักษาในกลุ่มน้ีจะเป็นการเจ็บป่วยที่
ซับซ้อนต้องการรักษาเฉพาะ และการผ่าตัดเป็นส่วนใหญ่ เส้นทางการมารับการรักษาจะเริ่มจากการเข้ารับการรักษาที่คลินิก
แพทย์ และส่งต่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลมุกดาหาร หรือโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนลต่อไป 2) กลุ่มที่มี
ความสามารถในการจ่ายน้อยถึงปานกลาง เป็นกลุ่มที่เดินทางโดยเรือเป็นส่วนใหญ่ ใช้เวลาในการเดินทางโดยเรือข้ามฝั่งใน
เวลา 15-20 นาที ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลดอนตาล โรงพยาบาลหว้านใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลที่ใกล้เคียง ขึ้นกับว่าท่าเรือใกล้ที่ใด เส้นทางการข้ามมารับการรักษาจะเป็นการเข้าถึงหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ที่สุด 
สาเหตุการเจ็บป่วย จะเป็นการเจ็บป่วยทั่วไป การมาฝากครรภ์ รับวัคซีน และการเจ็บป่วยฉุกเฉินเช่นงูกัด14 

 
13 สํานักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.). (2555). รายงานฉบบ

สมบูรณ์การใช้บริการสุขภาพของผู้ป่วยชาวลาวในประเทศไทย: กรณีศึกษาผลกระทบต่อโรงพยาบาลรัฐของประเทศไทย , หน้า 41. 
14 สุรีย์ ธรรมมิกบวร และคณะ (2560). การจัดระบบบริการสุขภาพสำหรับคนข้ามแดนในบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร. 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
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สถานการณ์และบริบทที่เกี ่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพในพื้นที ่ชายแดนของ สปป.ลาว ข้างต้นที่สัมพันธ ์กับ
ปรากฏการณ์ “บริการสุขภาพข้ามแดน” ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงน้ัน เกี่ยวข้องกับปัจจัยทาง
กายภาพ (ภูมิศาสตร์) เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของ สปป.ลาว ในฐานะประเทศต้นทาง หลายประการดังน้ี 

 

(1) ปัจจัยทางกายภาพ (ภูมิศาสตร์)  
จากการศึกษาพบว่า พ้ืนที่ชายแดนของ สปป.ลาว ที่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี คือทางภาคใต้ หรือภูมิภาคที่เรียกว่า 

“ดินแดนลาวภาคใต้” ซึ่งประกอบด้วย 5 แขวงคือ สะหวันนะเขต สาละวัน จำปาสัก เซกอง และอัตตะปือ อันเป็นพ้ืนที่ที่ส่วน
ใหญ่เป็นป่าเขาและที่ราบสูง และที่ติดกับแม่น้ำโขง เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลมอญ-เขมร ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่เป็นป่าเขา ขณะที่ สปป.ลาว ก็เป็นประเทศที่กำลังพัฒนา จึงทำให้การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานซึ่งต้องอาศัยเม็ดเงินจำนวนมหาศาลยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ จึงต้องอาศัยการลงทุน
และความช่วยจากต่างประเทศเป็นหลัก เหตุน้ี องค์การสหประชาชาติและประเทศผู้บริจาคจึงจัดให้ สปป.ลาว เป็นประเทศที่
ต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือ (aid dependent countries)15 

 

 
รูปที่ 2 แผนที่ “ดินแดนลาวภาคใต้”  

หมายเหต, จาก http://www.travelfish.org/map_detail_region/laos/southern_laos 

 

 
15 Viliam Phraxayavong, (2009) , History of Aid to Laos:  Motivations and Impacts (Chiang Mai:  Mekong Press 

Foundations, 2009), XIII. 
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จากสถานการณ์และบริบทเกี่ยวกับปัจจัยทางกายภาพ (ภูมิศาสตร์) ข้างต้น ทำให้เป็นอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง
และการเดินทางสัญจรของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเขตชนบทห่างไกล ที่จะไปขอรับบริการด้านสุขภาพใน
สถานบริการสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่มักจะต้ังอยู่ในเมือง จึงทำให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนตัดสินใจข้ามแดนเข้ามาใช้บริการ
สุขภาพในสถานบริการสุขภาพของประเทศไทยแทน ดังในรายงานการศึกษาของ สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกัน
สุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) (2555) และ สุรีย์ ธรรมมิกบวร และคณะ (2560) ที ่ได้
นำเสนอไปแล้วข้างต้น 

(2) ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
สถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพในพ้ืนที่ชายแดนของ สปป.ลาว ที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์ 

“บริการสุขภาพข้ามแดน” ที่เกิดขึ ้นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงนอกเหนือจากปัจจัยทางกายภาพ 
(ภูมิศาสตร์) ที่นำเสนอไปแล้วน้ัน ก็คือปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของ สปป.ลาว ในฐานะประเทศต้นทาง ดังจะ
ได้ยกตัวอย่างมาดังน้ี 

ประการแรก ในแง่ยุทธศาสตร์และนโยบายบริการสุขภาพหรือสาธารณสุข ซึ่งจัดเป็นปัจจัยทางการเมืองน้ัน พบว่า  
งานด้านสาธารณสุขเป็นภารกิจสำคัญที่พรรคและรัฐให้ความสำคัญ โดยยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการสาธารณสุขของ สปป.
ลาว ได้รับการชี้นำโดยวิสัยทัศน์ระยะยาว 2030 (Vision 2030) ซึ่งดำเนินการผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 
ปี แผนเหล่านี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมในระดับแขวง เมือง และภาค โดยวิสัยทัศน์ 2030 ตั้งเป้าว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวจะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง (a middle- to high-income country) ด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่สมดุลเสถียรภาพทางการเมืองและการจัดระเบียบสังคมและสังคมปลอดภัย ปัจจุบันตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2564–2568) ยังคงมุ่งเน้นการลดความยากจน การหลุดพ้นจากสถานะประเทศรายได้ต่ำ 
(least developed country - LDC) การจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผลและบูรณาการในระดับ
ภูมิภาคและระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง 

ปัจจุบัน สปป.ลาว ได้จุดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปภาคสุขภาพจนถึงปี  2568 (Health Sector Reform 
Strategy and Framework till 2025 - HSRF) ซึ ่งมีเป้าหมายที่จะบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (universal health 
coverage – UHC) ภายในปี 2568 การเสริมสร้างระบบสุขภาพที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปน้ี
ได้แก่ การจัดหาเงินทุนด้านสุขภาพ ธรรมาภิบาลด้านสุขภาพ ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสุขภาพ, การจัดส่งบริการสุขภาพและระบบ
ข้อมูลสุขภาพ โดยดำเนินการผ่านแผนพัฒนาภาคสุขภาพห้าปี (Health Sector Development Plan - HSDP)16 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลจะมียุทธศาสตร์และนโยบายบริการสุขภาพ แต่ด้วยข้อจำกัดเรื ่องงบประมาณ จึงทำให้
ระบบบริการสุขภาพของประเทศยังมิอาจที่จะตอบสนองกับประชากรทุกกลุ่มได้ ดังข้อมูลจำนวนโรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ
มีเพียง 10 แห่งเท่านั้น ฉะนั้น ความท้าทายของระบบบริการสุขภาพของ สปป .ลาว ก็คือ ความต้องการคุณภาพของระบบ
บริการสุขภาพที่สูง ข้อจำกัดของทรัพยากรมนุษย์และการกระจายของมนุษย์ด้านการแพทย์ งบประมาณที่จำกัด การกระจุก
ตัวมากเกินไปของผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่วนกลางขณะที่โรงพยาบาลระดับอำเภอ (เมือง) และระดับชุมชน (สุขศาลา) ไม่ได้รับ
ความสนใจจากผู้ป่วย ยังผลให้ผู้ป่วยหรือญาติของผู้ป่วยจำนวนหน่ึงเลือกที่จะใช้บริการสุขภาพข้ามแดนที่ประเทศไทย ทั้งใน
ระดับชุมชน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล - รพ.สต.) โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ 
รวมทั้งโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน เป็นต้น 

 

 
16 World Health Organization, Western Pacific Region and Ministry of Health, Lao PDR .  (17 May 2021) .Overview of 

Lao Health System Development 2009-2017. Retrived from https://apps.who.int,. 
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ประการที่สอง ปัจจัยทางสังคม ที่นอกเหนือไปจากการมีภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกันแล้ว ในที่น้ีจะกล่าวถึงเฉพาะ
ประเด็นเรื่อง “แฟชั่น” “ความเชื่อมั่น” และ “ความไม่เชื่อมั่น” ในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งจากการสำรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
คณะผู้วิจัยพบว่ามีรายงานว่า การเดินทางข้ามแดนเพ่ือใช้บริการสุขภาพในประเทศไทยของชาวลาวน้ัน มีมานานพอสมควร
แล้ว โดยส่วนหน่ึงเป็นเรื่องของ “แฟชั่น” ดังปรากฏในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการที่พาดหัวข้อข่าวว่า “แพทย์พ้อคนลาวเห่อแฟชั่น
ข้ามโขงหาหมอไทย” โดยรายละเอียดของข่าวมีดังน้ี17  

นายแพทย์ลาวที่โรงพยาบาลมะโหสด (Mahosot Hospital) โอดคนลาวนิยมไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในไทย เพียง
เพราะตามแฟชั่น ทั้งที่โรงพยาบาลลาวมีคุณภาพเช่นกัน วอนชาวลาวเห็นแก่ส่วนรวมช่วยอุดหนุนการบริการในประเทศ เพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ แม้ว่าจะมีการปรับปรุงคุณภาพของแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลมะโหสดอยู่ทุกปี 
ชาวลาวจำนวนไม่น้อยก็ยังเลือกไปใช้บริการในประเทศเพื่อนบ้านแม้ว่าจะมีการปรับปรุงคุณภาพของแพทย์และอุปกรณ์
การแพทย์ของโรงพยาบาลมะโหสดอยู่ทุกปี ชาวลาวจำนวนไม่น้อยก็ยังเลือกไปใช้บริการในประเทศเพ่ือนบ้าน 

“เราห้ามพวกเขาไม่ได้ แม้ว่าการบริการทางการแพทย์จะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีขึ้น เนื ่องจากพวกเขากำลังตาม
แฟชั ่น” ศ.จันเพ็ง ทำมะวง (Chanpheng Thammavong) ผ ู ้อำนวยการโรงพยาบาลมะโหสด กล่าวในรายงานของ
หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ 

ศ. จันเพ็ง กล่าวด้วยว่า โรงพยาบาลมะโหสด มีการรักษาพยาบาลที่พอเพียงในทุกๆ ด้าน รวมทั้ง การทำคลอด แพทย์
ของโรงพยาบาลมีความเชี่ยวชาญที่จะช่วยสตรีคลอดบุตร แต่ก็ยังมีผู้หญิงสาวหลายคนประสงค์ที่จะใช้บริการนอกประเทศ 
นอกจากน้ีโรงพยาบาลในไทยก็คิดค่ารักษาแพงกว่าของลาว 2-3 เท่า 

นายแพทย์ลาวผู้น้ี ยังได้วิงวอนชาวลาวให้เห็นแก่ความเป็นชาติลาวมากกว่าความความไม่มั่นใจเกี่ยวกับมาตรฐานการ
รักษา “ชาวลาวควรช่วยเศรษฐกิจลาวโดยใช้บริการการรักษาพยาบาลในประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจในลาวยังคงเป็นหน้าที่
ของชาวลาว” 

ด้านนายพมมา สิดทิเดด (Phomma Sithideth) ชาวบ้านหนองแวงวัย 71 ปี ในเมืองหาดทรายฟอง ซึ ่งเดินทางไป
ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลวัฒนา (Wattana Hospital) ใน จ.หนองคาย เมื ่อปีที ่แล้ว กล่าวว่า การตรวจสุขภาพได้ผล
เช่นเดียวกับที่ทำในโรงพยาบาลลาว แต่การบริการของไทยดีกว่า และเร็วกว่ามาก กระน้ัน ค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าที่ลาวมากเช่นกัน 

“ผมอยากเห็นโรงพยาบาลลาวให้บริการที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน (กับของไทย)” นายพมมากล่าว 
ชาวลาวกลุ่มหน่ึง ให้ความเห็นว่า โรงพยาบาลฝั่งไทย มีการรักษาพยาบาลและมีอุปกรณ์การแพทย์ทันสมัยกว่าของลาว 

นอกจากน้ี แพทย์ส่วนใหญ่ของไทยพูดจาสุภาพมาก ผู้ป่วยไม่ได้สนใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล เพียงแต่มั่นใจได้แน่นอนว่าจะ
ได้รับการรักษาที่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป  

ขณะที่พนักงานโรงพยาบาลมะโหสด เชื่อว่า การที่ผู้ป่วยลาวนิยมไปรักษาพยาบาลนอกประเทศ เน่ืองจากบ่อยครั้งที่มา
รักษาที่โรงพยาบาลมะโหสด แต่ไม่สามารถพบแพทย์ได้ทันที ทำให้รู้สึกรำคาญใจที่ต้องรอการรักษาเป็นเวลานาน และแม้ว่าจะ
มีแพทย์บางคนพูดไม่สุภาพกับผู้ป่วย แต่ปัญหาน้ีก็มีน้อยมาก 

ทั้งนี ้โรงพยาบาลมโหสดจัดการประชุมเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื ่อหารือถึงแนวทางการปรับปรุงการบริการ ใน
โรงพยาบาล รวมทั้งวิธีการที่แพทย์และพยาบาลจะให้คำปรึกษาที่สุภาพแก่คนไข้ เพ่ือให้มะโหสดได้ชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลของ
ประชาชน 

นายแพทย์จันเพ็งกล่าวเสริมว่า โรงพยาบาลมะโหสดยังเป็นสถานฝึกหัดของนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาส่วนใหญ่ในชั้นปี
ที่ 4-7 จากคณะแพทย์ศาสตร์ จะเข้ามาฝึกหัดการรักษาพยาบาลที่น่ี ก่อนที่จะจบออกไป 

 
17 “แพทย์พ้อคนลาวเห่อแฟชั่นขา้มโขงหาหมอไทย”. (17 มกราคม 2548). ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นจาก  

https://mgronline.com/indochina/detail/9480000007698 
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นอกจากน้ันแพทย์ในชนบทอย่างน้อย 80 คนก็เข้ามาฝึกอบรมที่มะโหสด อีกทั้งแพทย์จากโรงพยาบาล 103, เฟรนด์
ชิฟ และเสดถาทิราด ก็เข้ามาอบรมหลักสูตรของโรงพยาบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความชำนาญในอาชีพ ทุกๆ ปี 

 เมื่อวิเคราะห์ถึงความหมายของคำว่า “แฟชั่น” ข้างต้น ก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้วก็คือ “ความเชื่อมั่น” และ “ความไม่
เชื่อมั่น” ในระบบบริการสุขภาพ น่ันเอง เพราะ “ความเชื่อมั่น” และ “ความไม่เชื่อมั่น” ในระบบบริการสุขภาพ ดังกล่าวน้ี จะ
เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจ “เลือก” ระบบบริการสุขภาพของผู้ป่วยและญาติ ซึ่งข้อมูลข้างต้นน้ัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2558) ที่พบว่า พฤติกรรมด้านการรักษาพยาบาลของกลุ่มตัวอย่าง
ชาวลาวส่วนใหญ่กว่าครึ่งหน่ึงเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย มักจะซื้อตามร้านขายยาใกล้บ้านมามารับประทานเอง รองลงมาคือพบ
แพทย์ที่คลินิก และไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลของรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 และ 14 ตามลำดับ และหากกลุ่มตัวอย่างมี
อาการเจ็บป่วยในระดับมาก ถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างชาวลาว กว่าร้อยละ 74 มักจะไปพบ
แพทย์ที่โรงพยาบาลของรัฐ นอกจากน้ียังมีกว่าร้อยละ 10 ที่มักไปเข้ารับการรักษาที่คลินิก และโรงพยาบาลเอกชน และส่วนที่
เหลืออีกไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 5 ซึ ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที ่ม ีรายได้ค่อนข้างสูงยังมักจะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ทันสมัยใน
ต่างประเทศอีกด้วย 

 สำหรับในเวียงจันทน์มีโรงพยาบาลในระดับศูนย์กลางอยู่จำนวนน้อย คือ 5 แห่งเท่าน้ัน ส่วนในระดับภูมิภาคก็มีอยู่
เพียงภูมิภาคละ 1 แห่งเท่าน้ัน ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนกับจำนวนประชากรแล้วถือว่ายังอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 
รวมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยังถือว่าไม่มีความทันสมัยเท่าใดนัก ทำให้กลุ่มชาวลาวบางส่วนที่อยู่ใกล้กับชายแดนและมี
ฐานะดีมักจะเดินทางมาใช้บริการท ี่ฝั ่งไทย โดยเฉพาะที่หนองคาย อุดรธานี และบางรายอาจจะไปถึงขอนแก่น และ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งโรงพยาบาลที่ชาวลาวเข้ามาใช้บริการในไทยน้ันล้วนแต่เป็นโรงพยาบาลระดับคุณภาพ เช่น โรงพยาบาล
เอกอุดร โรงพยาบาลวัฒนา เป็นต้น18 

 นอกจากน้ี “ความเชื่อมั่นในระบบริการสุขภาพ” ก็เป็นปัจจัยทางสังคมอีกประการหน่ึงที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพ
ข้ามแดน ดังงานศึกษาของ สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) (2555) ที่ระบุว่าปัจจัยทางสังคมอีกประการหน่ึงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสุขภาพข้ามแดนในประเทศไทยของ
ชาวลาว ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบบริการ ประกอบด้วย อันดับหน่ึงคือ มีหมอเก่ง อันดับสองคือ รักษาโรคที่ยากได้ 
และอันดับสามคือ มีเครื่องมือที่พร้อมและทันสมัย ทั้งน้ีเมื่อจําแนกตามขนาดของโรงพยาบาลพบว่า นอกจากปัจจัยดังกล่าว
แล้วปัจจัยทางเศรษฐกิจก็ส่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการด้วย19  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าลาวจะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ก็มีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะเป็นผู้ผลิตพลังงาน
รายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ นอกจากน้ีรถไฟลาว - จีนจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ซึ่งจะ
ช่วยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาว ในขณะที่ระบบการดูแลสุขภาพในลาวในปัจจุบันยังด้อยการพัฒนา แต่รัฐบาลกำลัง
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการดูแลสุขภาพโดยได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้านในเอเชียผ่านการลงทุนที่สำคัญและ
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ20 ดังนั ้นสถานการณ์และบริบทดังกล่าวย่อมสัมพันธ์กับปรากฏารณ์ “บริการ
สุขภาพข้ามแดน” ของชาวลาวในอนาคตด้วย 

 
 

 
18 ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น, (2558). CLMVV Pulse ชีพจรอาเซียน พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศลาว. 

(ขอนแก่น: ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น), หน้า 28. 
19 สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.). เรื่องเดียวกัน, หน้า 40. 
20 “Healthcare in Laos” (17 May, 2021) retrieved from https://www.pacificbridgemedical.com/publication/healthcare-in-

laos/ 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาที่ได้นำเสนอไปแล้วน้ัน สรุปได้ว่า ปรากการณ์ “บริการสุขภาพข้ามแดน” ของชาวกัมพูชาและชาว

ลาวที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงในเขตอีสานใต้น้ัน เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และบริบทที่เกี่ยวข้อง
กับบริการด้านสุขภาพของพื้นที่ชายแดนประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว  ที่เร ียกรวมๆ ว่า “ปัจจัยสังคม” (Social Factors) 
อย่างมีนัยะสำคัญ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที ่ใกล้ชิดกัน และปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศกัมพูชาและ สปป.ลาว ได้แก่ ความเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพของประเทศปลายทาง การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศต้นทาง และนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศต้นทางที่ยังไม่สามารถ
บรรลุตามเป้าหมายได้ ปัจจัยดังกล่าวจัดว่าเป็นปัจจัยผลักดัน (push factors) ที่มีส่วนทำให้ชาวกัมพูชาและชาวลาวเลือกใช้
บริการสุขภาพข้ามแดนที่ประเทศไทย 

ผลการศึกษาน้ี สอดคล้องกับงานศึกษาของ Österle (2007) ที่ทำการศึกษาการข้ามแดนไปใช้บริการสุขภาพของชาว
ออสเตรียในกลุ่มประเทศอียู ซึ่งพบว่า การใช้บริการสุขภาพข้ามแดน เป็นสถานการณ์ส่งผลกระทบทั้ งในด้านดีและก่อให้เกิด 
ปัญหาทั้งประเทศต้นทางและปลายทางของการใช้บริการสุขภาพ ในประเทศสหภาพยุโรปมีการศึกษาอย่าง กว้างขวาง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการที่มีประเทศสมาชิกใหม่เพ่ิมขึ้นในสหภาพยุโรป เช่น สาธารณรัฐเชค (Czech Republic) 
สโลวาเกีย (Slovakia) สโลวีเนีย (Slovenia) โครเอเชีย (Croatia) เน่ืองจากประเทศเหล่าน้ีมีศักยภาพการให้บริการที่น้อยกว่า
และมีปัญหาด้านการเข้าถึงบริการทําให้มีการใช้บริการข้ามพรมแดนเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตชนบทที่ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพในประเทศของตน จึงต้องพ่ึงพาบริการสุขภาพจากต่างประเทศที่อยู่ใกล้กว่า21 

นอกจากน้ี งานวิจัยน้ียังสอดคล้องกับงานศึกษาของ Trivia Yeo Chin Ting (2020) เกี่ยวกับการข้ามแดนมารับบริการ
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้บริการสุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในจังหวัด
อุบลราชธานี และศรีสะเกษ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจ และการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบงานการ
บริการสุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย 5 โรงพยาบาล จ านวน 5 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ความถี่และ
ร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนกลุ่มเป้าหมาย มีนโยบาย มีระบบการ
จัดการ มีการวางแผนก าลังคน และการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อรองรับการบริการสุขภาพข้ามแดนทุกโรงพย าบาล               
แต่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.00) ไม่มีแพทย์เฉพาะทาง ส าหรับการจัดบริการรองรับผู้มาใช้บริการ โรงพยาบาลส่วน
ใหญ่ยังไม่ได้จัดให้มีการบริการเฉพาะเนื่องจากข้อจ ากัดด้านบุคลากรและสถานท่ี และพบว่าปัญหาการบริการสุขภาพข้ามแดน
ของโรงพยาบาลคือขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง ขาดบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้มารับบริการโดยเฉพาะภาษา
เขมร และผู้มารับบริการค้างช าระค่าบริการโดยไม่สามารถเรียกเก็บค่าบริการได้ 
 ดังนั้นการวางแผนเพื่อการบริการสุขภาพข้ามแดนในโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรพัฒนาทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อาคารและสถานที่ และลดความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญจากการค้างช าระค่าบริการสุขภาพ
ให้กับโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการสุขภาพข้ามแดนต่อไป 
 
ค าส าคัญ : การให้บริการสุขภาพข้ามแดน  โรงพยาบาลตามแนวชายแดน  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

Cross-Border Health Services of Hospitals in Ubon Ratchathani and Sisaket Provinces 
Laksanee  Boonkhao*, Kitti  Laosupap, Arun  Boonsang, Jeeraporn  Tippila, Nittaya  Chakhamrun, Supanee  Junsiri and 

Sittichai  Chaikhan 
College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University  

*E-mail : pornthip.t@ubu.ac.th 
 

Abstract 
This study aimed to study cross- border health services at hospitals on the border of Ubon 

Ratchathani and Sisaket Provinces.  Data were collected using a survey form and a focus group with 5 
practitioners or people in charge of providing cross- border healthcare from 5 target hospitals.  Data were 
analyzed using frequency, percentage, and content analysis.  The study found that all of the hospitals had 
cross- border healthcare policy, management system, manpower planning, and medical equipment. 
However, most of them (80.00%) had no medical specialists and specialized cross-border health services 
due to personnel and space shortages. This study also found that there was a shortage of medical specialists 
apable of communicating with Khmer- speaking healthcare recipients.  Furthermore, the hospitals were 
unable to collect on medical debts that healthcare recipients did not pay.   

Therefore, to deliver quality cross- border health services at the hospitals, concerned agencies 
should implement a staff development plan, provide more medical supplies and equipment, develop 
healthcare buildings and facilities, and devise a medical debt collection plan.   

 
Keywords : Cross-border health services, Cross-border hospitals, Ubon Ratchathani, Sisaket 
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บทน า 
จังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ราชอาณาจักร

กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีด่านพรมแดนช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร 
และศรีสะเกษมีด่านพรมแดน กัมพูชา–ไทย อยู่ที่ช่องสะง า ท าให้มีการค้าระหว่างชายแดน การขนส่ง การท่องเที่ยวและการ
เข้ามารับบริการทางด้านสุขภาพ และจากข้อมูลการบริการสุขภาพประชากรต่างชาติ พ .ศ. 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) แต่ก็ยังพบว่าเขตสุขภาพที่ 10 (มุกดาหาร ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ และ 
อุบลราชธานี) มีผู้มารับบริการชาวกัมพูชา 1,182 คน และชาว สปป.ลาว 7,873 คน (กระทรวงสาธารณสุข, 2564)  ถึงแม้ว่า
การศึกษาของ Khongthanachayopit and Laohasiriwong (2017) จะพบว่ามีแรงงานข้ามชาติเพียงร้อยละ 14 ของแรงงาน
ข้ามชาติในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้  แต่อย่างไรก็ตามการเข้ามาใน
ประเทศไทยและมาใช้บริการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ย่อมจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสขุและการบรกิารสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ได้ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลตามแนวชายแดนที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จากการศึกษาของ  
อรทัยและคณะ (2560) พบว่าการเพิ่มขึ้นของกลุ่มแรงงานข้ามชาติส่งผลให้โรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนเพิ่มภาระงาน
บริการสุขภาพ งบประมาณ และการแย่งใช้ทรัพยากรสาธารณสุขที่จ าเป็น และยังพบว่ากลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนว
ชายแดนที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลชุมชนในประเทศไทย ส่วนใหญ่ไม่สามารถจ่ายค่าบริการสุขภาพ อันจะส่งผลกระทบ
ต่อระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยได้ การศึกษาของ ณิภัทราและชนินตร์นันทร์ (2561) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อระบบ
สุขภาพชายแดนเช่ือมโยงกับหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการเมือง เช้ือชาติ ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภูมิประเทศ  การ
เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งหน่วยงานระดับประเทศ ในประเทศ ซึ่งการด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคภายใต้กระทรวง
สาธารณสุขเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการจัดการและแก้ปัญหาสาธารณสุขชายแดนได้  

จากสถานการณ์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าประชาชนชาว สปป.ลาว และกัมพูชาได้ข้ามแดนมารับบริการสุขภาพที่
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการให้บริการสุขภาพข้ามแดนของ
โรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี  และศรีสะเกษ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบรองรับการบริการสุขภาพข้ามแดนภายในจังหวัดอุบลราชธานี  และ                 
ศรีสะเกษ ต่อไปได้ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการ
ให้บริการสุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive research) เพื่อศึกษาการ
ให้บริการสุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ผู้วิจัยเก็บตัวอย่าง
โดยใช้แบบส ารวจข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล และท าการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงานด้านการบริการสุขภาพข้ามแดนในโรงพยาบาล โรงพยาบาลละ 1 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานในอนาคตในการด าเนินงานบริการสุขภาพข้ามแดน ในเดือนมีนาคม 2564 หลังจากได้รับ
การรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์แล้ว 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 
1. โรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ โดยผู้วิจัยเจาะจงเลือกโรงพยาบาลที่มี

ข้อมูลสถิติการเข้ามารับบริการสุขภาพข้ามแดนของชาว สปป.ลาว หรือกัมพูชา จ านวน 5 โรงพยาบาล (ตารางที่ 1) 
 2. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการบริการสุขภาพข้ามแดนในโรงพยาบาลชุมชนตามแนว
ชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ โรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย(ตารางที่ 1) โรงพยาบาลละ 1 คน  
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ตารางที่ 1 รายชื่อโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย 
 

ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด ต าแหน่งผู้ปฏบิัติงานหรือผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานสุขภาพข้ามแดนในโรงพยาบาล 

1 โรงพยาบาลเขมราฐ อุบลราชธาน ี นักวิชาการสาธารณสุข 
2 โรงพยาบาลน้ ายืน อุบลราชธาน ี เภสัชกร 
3 โรงพยาบาลสิรินธร อุบลราชธาน ี พยาบาลวิชาชีพ 
4 โรงพยาบาลภูสิงห ์ ศรีสะเกษ พยาบาลวิชาชีพ 

5 โรงพยาบาลกันทรลักษ ์ ศรีสะเกษ พยาบาลวิชาชีพ 

 
เกณฑ์การคัดเข้าผู้ให้ข้อมูล: จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการบริการสุขภาพข้าม

แดนของโรงพยาบาลและยินยอมให้ข้อมูลทั้งการตอบแบบส ารวจ และแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม Focus group 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยประกอบด้วย 

1. แบบส ารวจข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจและส ารวจข้อมูลของโรงพยาบาลในการเตรียมความพร้อมรองรับ
การบริการสุขภาพข้ามแดนในโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ ประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไป ข้อมูลการมีนโยบาย การมีการจัดการ และการมีการวางแผนรองรับบริการสุขภาพข้ามแดน รวมถึงข้อมูลจ านวน
บุคลากร จ านวนผู้มารับบริการข้ามแดน 3 ปีย้อนหลังในโรงพยาบาล เป็นต้น  

2. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อศึกษาข้อมูลในประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานการบริการสุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจข้อมูลของโรงพยาบาลโดยให้ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานการบริการ
สุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาลเป็นผู้ตอบแบบส ารวจด้วยตนเอง และประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) 1 ครั้ง เพื่อเก็บข้อมูล
ในประเด็นปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการด าเนินงาน จากผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านการบริการ
สุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 คน 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ข้อมูลทั่วไปเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถี่ และร้อยละ และข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การด าเนินงานที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และพรรณนาผล
เทียบกับการศึกษาที่ผ่านมา  
  การศึกษานี้ได้รับการรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2564 รหัส UBU-REC-08/2564 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาข้อมูลในการเตรียมความพร้อมรองรับการบริการสุขภาพข้ามแดนในโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดน
ในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ โดยใช้แบบส ารวจ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ (n=5) 
 

ล าดับ ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ 

หญิง 
 

5 
 

100.00 
2 อายุ (ปี)  ต่ าสุด 35 ปี  สูงสุด 53 ปี  เฉลี่ย 44.4 ปี (SD 8.11 ปี) 
3 ต าแหน่ง 

- เภสัชกรช านาญการ 
- นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
- พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

 
1 
1 
3 

 
20.00 
20.00 
60.00 

 
จากตารางที่ 2 ผู้ตอบแบบส ารวจเป็นเพศหญิงทุกคน มีอายุเฉลี่ย 44.4 ปี (SD=8.11 ปี) และร้อยละ 60.00 เป็น

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 

ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล 
 

ตารางที่ 3 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไป การมีการด าเนินงานของโรงพยาบาล และความตั้งใจเข้ามารับบริการสุขภาพข้าม
แดนของผู้มารับบริการต่างชาติ (n=5) 
 

ล าดับ ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1 จ านวนเตียงของโรงพยาบาลกลุ่มเป้าหมาย (เตียง) 

- 30 เตียง 
- 60 เตียง  
- 200 เตียง 

 
2 
2 
1 

 
40.00 
40.00 
20.00 

2 มาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาล  
ผ่านการ reaccredit HA 

 
5 

 
100.00 

3 โรงพยาบาลมีระบบส่งต่อผู้ป่วย/เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการส่งต่อ
เคลื่อนย้าย 

5 100.00 

4 โรงพยาบาลมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกลางส าหรับการประสานงานกับ
บริษัทประกันกรณีผู้มาใช้บริการในรูปของทัวร์/  ผู้ท าประกันกับบริษัท
ประกันท้ังในและต่างประเทศ 

4 80.00 

5 บุคลากรในโรงพยาบาลมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้ป่วยหรือผู้มารับ
บริการ 

2 40.00 

6 โรงพยาบาลมีระบบรองรับการให้บริการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโรคระบาด 4 80.00 
7 ผู้มารับบริการต่างชาติ ตั้งใจเข้ามารับบริการในโรงพยาบาล 5 100.00 
8 ผู้มารับบริการต่างชาติ มารับบริการเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน 5 100.00 

  
จากตารางที่ 3 พบว่าโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษที่เป็นโรงพยาบาล

กลุ่มเป้าหมาย เป็นโรงพยาบาลที่มีขนาด 30 และ 60 เตียง คิดเป็นร้อยละ 40.00 เท่ากัน โรงพยาบาลผ่านการ reaccredit 
HA และมีระบบส่งต่อผู้ป่วยคิดเป็นร้อยละ 100.00 และการเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลพบว่าผู้มารับบริการต่างชาติมี
ความตั้งใจมารับบริการในโรงพยาบาล และมารับบริการเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินคิดเป็นร้อยละ 100.00 แต่จะพบว่า
บุคลากรในโรงพยาบาลมีความสามารถในการสื่อสารกับผู้มารับบริการชาวต่างชาติได้เพียงร้อยละ 40.00  
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ข้อมูลสถานการณ์และการมีนโยบาย ระบบการจัดการ การวางแผนและเคร่ืองมืออุปกรณ์เพ่ือรองรับการบริการ
สุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ 

 
ตารางที่ 4 การมีนโยบาย ระบบการจัดการ การวางแผนและเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อรองรับบริการสุขภาพข้ามแดน 
 

โรงพยาบาล นโยบายการรองรับ
บริการสุขภาพข้าม

แดน 

ระบบการจัดการเพื่อ
รองรับบริการสุขภาพ

ข้ามแดน 

การวางแผนก าลังคน การเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ์ 

1. โรงพยาบาลเขมราฐ √ √ √ √ 
2. โรงพยาบาลน้ ายืน √ √ √ √ 
3. โรงพยาบาลสิรินธร √ √ √ √ 
4. โรงพยาบาลภูสิงห์ √ √ √ √ 
5. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ √ √ √ √ 

หมายเหตุ √ หมายถึง มีการด าเนินการ 
  × หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ 
 

จากตารางที่ 4 จะเห็นว่าโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี และ ศรีสะเกษ กลุ่มเป้าหมาย
ทั้ง 5 โรงพยาบาล  มีนโยบาย มีระบบจัดการ มีการวางแผนก าลังคนและมีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อรองรับการ
บริการสุขภาพข้ามแดนให้กับผู้มารับบริการชาวต่างชาติ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
ตารางที่ 5 จ านวนบุคลากรในโรงพยาบาล 
 
ล าดับ บุคลากร (คน) รพ.เขมราฐ

(60เตียง) 
รพ.น  ายืน 
(60เตียง) 

รพ.สิรินธร 
(30เตียง) 

รพ.ภูสิงห์ 
(30เตียง) 

รพ.กันทรลักษ์
(200เตียง) 

1 แพทย์ท่ัวไป 6 8 5 5  
2 แพททย์เวชศาสตร์ครอบครัว    1 1 
3 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน     1 
4 แพทย์อายุรศาสตร์     2 
5 แพททย์โสตคอนาสิก     2 
6 วิสัญญีแพทย์     1 
7 ศัลยแพทย์     2 
8 แพทย์ออร์โธปิดิกส์     1 
9 แพทย์สูติศาสตร์นารีเวชวิทยา     2 
10 แพทย์กุมารเวชศาสตร์     2 
11 แพทย์รังสีวิทยาวินิจฉัย     1 
12 ทันตแพทย์ 5 4 3 3 12 
13 เภสัชกร/พนักงานเภสัชกรรม 5 12 5 4 17 
14 พยาบาล 66 59 45 46 213 
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ตารางที่ 5 จ านวนบุคลากรในโรงพยาบาล (ต่อ) 
 
ล าดับ บุคลากร (คน) รพ.เขมราฐ

(60เตียง) 
รพ.น ้ายืน 
(60เตียง) 

รพ.สิรินธร 
(30เตียง) 

รพ.ภูสิงห์ 
(30เตียง) 

รพ.กันทรลักษ์
(200เตียง) 

15 แพทย์แผนไทย 3 2 2 3 4 
16 นักวิชาการสาธารณสุข 7 8 3 3 10 
17 นักกายภาพบ าบัด 2 2   5 
18 นักเทคนิคการแพทย์ 7 3    
19 โภชนากร      
20 นักจิตวิทยา     2 
21 พนักงานช่วยเหลือคนไข้     100 
22 พนักงานบริการ     107 

  
จากตารางที่ 5 พบว่าบุคลากรหลักๆที่มีในทุกโรงพยาบาล ได้แก่แพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์

แผนไทย และนักวิชาการสาธารณสขุ ซึ่งจะพบว่า โรงพยาบาลที่มีขนาดเตียง 200 เตียงเท่าน้ันท่ีมีแพทย์เฉพาะทางหลากหลาย
สาขาเพื่อรองรับผู้มารับบริการ ส่วนโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงต่ ากว่า 200 เตียงจะมีเพียงแพทย์ที่เป็นแพทย์ทั่วไปเป็นส่วน
ใหญ่ 

 

 
 

กราฟที่ 1 แสดงจ านวนผู้มารับบรกิารต่างชาติในโรงพยาบาล 3 ปียอ้นหลัง 
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กราฟที่ 2  สัดส่วนผู้มารับบริการสุขภาพจากแต่ละประเทศจ าแนกตามรายโรงพยาบาลระหว่าง ปี 2561-2563 
 

จากกราฟท่ี 1 และกราฟท่ี 2 พบว่าโรงพยาบาลเขมราฐ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จะมีผู้มารบั
บริการชาว สปป.ลาว มากกว่าชาวกัมพูชา ส่วนโรงพยาบาลน้ ายืน และโรงพยาบาลภูสิงห์  จะมีผู้มารับบริการชาวกัมพูชา
มากกว่าชาว สปป.ลาว และการเข้ามารับบริการในโรงพยาบาลของชาว สปป.ลาว และกัมพูชาลดลงในปี 2563 (ช่วงเกิดการ
ระบาดของไวรัสโคโรนาและมีการปิดประเทศ) 
 
ตารางที่ 6 การจัดการบริการสุขภาพข้ามแดนให้กับผู้มารับบริการของโรงพยาบาล 
 

ล าดับ การจัดบริการให้กับผู้มารับบริการต่างชาติ รพ.
เขมราฐ 

(60เตียง) 

รพ. 
น  ายืน 

(60เตียง) 

รพ. 
สิรินธร 

(30เตียง) 

รพ. 
ภูสิงห์ 

(30เตียง) 

รพ. 
กันทรลักษ์ 
(200เตียง) 

1 จัดช่องทางพิเศษ × × × × √ 
2 การอ านวยความสะดวก ค าแนะน า/ภาษา

ล่าม/ฝ่ายดูแลผู้รับบริการต่างชาติ 
√ √ × × √ 

3 การติดป้ ายประชาสัมพันธ์ ท่ีสื่ อ ส าร ให้
ผู้รับบริการต่างชาติเข้าใจ 

√ √ √ × √ 

4 การเตรียมพื้นท่ีส าหรับรองรับญาติผู้มารับ
บริการ 

× √ × × √ 

 

ตารางที่ 6 การจัดการบริการสุขภาพข้ามแดนให้กับผูม้ารับบริการของโรงพยาบาล (ต่อ) 
 

เขมราฐ น้ ายืน สิรินธร ภูสิงห์ กันทรลักษ์

สปป.ลาว 8,018 460 5,104 109 1,065

กัมพูชา 8 744 422 1,641 618

อื่นๆ 20 316 105 1 1,160
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สัดส่วนผู้มารับบริการจากแต่ละประเทศจ าแนกตามรายโรงพยาบาล ระหว่าง 2561-2563

อื่นๆ กัมพูชา สปป.ลาว
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ล าดับ การจัดบริการให้กับผู้มารับบริการต่างชาติ รพ.
เขมราฐ 

(60เตียง) 

รพ. 
น  ายืน 

(60เตียง) 

รพ. 
สิรินธร 

(30เตียง) 

รพ. 
ภูสิงห์ 

(30เตียง) 

รพ. 
กันทรลักษ์ 
(200เตียง) 

5 มีระบบตรวจสอบดูแลความปลอดภัยให้ญาติ
ผู้มารับบริการ 

× √ × × √ 

6 มีระบบการดูแลหลังการรักษา × √ × × √ 
7 มีการให้บริการข้อมูลสุขภาพผ่านเวปไซต์หรือ

ผ่านระบบออนไลน์ 
√ √ × √ √ 

8 มีการติดตามผลลัพธ์การรักษาอย่างต่อเนื่อง × × × × √ 
 หมายเหตุ √ หมายถึง มีการด านินการ 
   ×  หมายถึง ไม่มีการด าเนินการ 
 

จากตารางที่ 6 พบว่ามีเพียงโรงพยาบาลกันทรลักษ์ (ขนาดเตียง 200 เตียง) เท่านั้นที่มีระบบการจัดการบริการ
สุขภาพข้ามแดนให้กับผู้มารับบริการต่างชาติที่ครอบคลุมทุกประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการจัดช่องทางพิเศษ การอ านวยความ
สะดวกเรื่องภาษา การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การเตรียมพื้นที่รองรับญาติผู้มารับบริการ และมีระบบการดูแลหลังการรักษา 
เป็นต้น ส่วนโรงพยาบาลที่มีจ านวนเตียงต่ ากว่า 200 เตียงส่วนใหญ่ไม่มีระบบการจัดการบริการสุขภาพข้ามแดนให้กับผู้มารับ
บริการชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ยกเว้นโรงพยาบาลน้ ายืนได้มีการเตรียมการแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น 

 
ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการด าเนินงานการบริการสุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาล

ชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัดอุบลราชธาน ี และศรีสะเกษ โดยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี  

 
ตารางที่ 7 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานการบริการสุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 
 

ล าดับ ประเด็น ปัญหาอุปสรรค 
1 จ านวนบุคลากร - ขาดแพทย์เฉพาะทาง 

- แพทย์มีการหมุนเวียนบ่อย เนื่องจากโรงพยาบาลห่างไกลจากตัวจังหวัด
และไม่ใช่คนในพ้ืนท่ี 
- ขาดแคลนบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาเขมรในทุกสาขาวิชาชีพ 
- ขาดบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  

2 เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ - เครื่องมือบางประเภทต้องซ่อมแซมบ่อย เช่นเครื่องทันตกรรม 
- รถที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วยมีอัตราการใช้งานสูงจึงส่งซ่อมบ่อย 
- อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ 

3 การบริหารจัดการผู้ป่วย - ไม่มีช่องทางพิเศษให้ผู้มารับบริการต่างชาติ เนื่องจากบุคลากรและ
สถานท่ีมีจ านวนจ ากัด 
- มีปัญหาความล่าช้าในการให้บริการเนื่องจากต้องใช้เวลาในการสื่อสาร
และติดต่อล่าม 
- ยังไม่มีระบบบริการต่างชาวชาติที่ชัดเจนไม่มีการแยกให้บริการ 
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ตารางที่ 7 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานการบริการสุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนในจังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ (ต่อ) 
 

ล าดับ ประเด็น ปัญหาอุปสรรค 
4 การสื่อสาร/ภาษา -ผู้ป่วยต่างชาติชาวกัมพูชาจะใช้ภาษาเขมรเป็นหลักซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่

สามารถสื่อสารได้ทุกคน ท าให้ต้องใช้เวลาในการให้บริการ 
- เจ้าหน้าท่ีสื่อสารภาษาเขมรได้น้อยท าให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ 
บางครั้งใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับผู้ป่วยชาวกัมพูชาที่สามารถ
สื่อสารได ้
-บุคลากรมีข้อจ ากัดในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาเขมร 

5 การจ่ายค่าบริการ - ผู้มารับบริการค้างช าระค่าบริการ พบทั้งในผู้มารับบริการชาวกัมพูชา
และชาว สปป.ลาว 

 
จากตารางที่ 7 พบว่าปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานการบริการสุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาล ในด้านบุคลากร

คือ ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทาง และขาดแคลนบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเขมรได้ ส าหรับเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์พบว่าบางโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอและมีการใช้งานบ่อยจนต้องซ่อมบ่อยครั้ง ใน
เรื่องการบริหารจัดการผูป้่วยพบว่าโรงพยาบาลยงัไม่มีระบบการจัดการเพื่อรองรับผูม้ารบับริการต่างชาติโดยเฉพาะ เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดในเรื่องบุคลากรและสถานที่ และการให้บริการในโรงพยาบาลยังมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้
ภาษาเขมรที่ไม่มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญภาษาดังกล่าว และปัญหาที่พบส าคัญคือผู้มารับบริการในโรงพยาบาลจะมีปัญหา
การค้างช าระค่าบริการ ซึ่งพบทั้งผู้มารับบริการชาวกัมพูชา และชาว สปป.ลาว 

ข้อเสนอแนะการด าเนินงานการบริการสุขภาพข้ามแดน 
การศึกษาการด าเนินงานการให้บริการสุขภาพข้ามแดนในโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานีและ

ศรีสะเกษ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบรองรับการบริการสุขภาพข้ามแดนนั้น มีข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังต่อไปนี้ 
ด้านบุคลากร 

- เพิ่มจ านวนบุคลากรให้เพียงพอ  
- พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาเขมร 
- พัฒนาล่ามในส่วนของเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น หรือจัดให้มีล่ามจิตอาสาจากประชาชนในพ้ืนท่ี 

ด้านการบริหารจัดการ 
- ในกลุ่มผู้ป่วยท่ีเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงควรจะมีระบบการติดต่อกับตม./หน่วยควบคุมโรคด่าน

ชายแดนเพื่อออกให้บริการที่ด่าน โดยจัดเจ้าหน้าท่ีพร้อมรถให้บริการออกให้บริการที่ด่านชายแดน 
- เพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ชายแดนให้มีความสามารถเฉพาะทาง มีความพร้อมด้านเครื่องมือ 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
- เชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านจะท าให้ผู้มารับบริการเข้าถึงการบริการมากข้ึน 

ด้านการบริการ 
- พัฒนาระบบบริการช่องทางพิเศษส าหรับผู้รับบริการต่างชาติ 
- พัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง อาคาร สถานท่ี ให้ทันสมัย สะอาด สวยงาม ปลอดโปร่ง 

ด้านงบประมาณ 
- รัฐบาลควรมีงบประมาณสนับสนุนส ารองให้กับโรงพยาบาลที่มีผู้มารับบริการชาวกัมพูชา / สปป.ลาว 

เนื่องจากค้างช าระไม่สามารถติดตามหนี้สินได้ 
- วางระบบรับประกันศักยภาพในการจ่ายค่าบริการจะท าให้ลดความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญ 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
การศึกษาการให้บริการสุขภาพข้ามแดนของโรงพยาบาลตามแนวชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ 

พบว่าแต่ละโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนมีผู้มารับบริการสุขภาพต่างชาติโดยเฉพาะชาว สปป.ลาว และกัมพูชาอย่าง
ต่อเนื่องในแต่ละปียกเว้นใน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโคโรนาไวรัส (Covid-19) ซึ่งหลายประเทศมีนโยบายปิด
ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยสัดส่วนของผู้มารับบริการแต่ละประเทศในโรงพยาบาลจะสอดคล้องกับพื้นที่ตั้งของ
โรงพยาบาลที่อยู่ติดกับประเทศนั้น ๆ โรงพยาบาลมีการเตรียมความพร้อมรองรับการบริการสุขภาพข้ามแดนซึ่งจะเห็นว่าทุก
โรงพยาบาล มีนโยบาย มีระบบจัดการ มีการวางแผนก าลังคน และมีการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อรองรับการบริการ
สุขภาพข้ามแดนให้กับผู้มารับบริการชาวต่างชาติ แต่การเตรียมการดังกล่าวยังไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากยังมี
ข้อจ ากัดในเรื่องของบุคลากร และสถานที่ ซึ่งการให้บริการในปัจจุบันพบว่ามีเพียงโรงพยาบาลกันทรลักษ์  (ขนาดเตียง 200
เตียง) เท่านั้นท่ีมีระบบการจัดการบริการสขุภาพข้ามแดนให้กับผูม้ารับบรกิารตา่งชาติที่ครอบคลุมทุกประเดน็ ไม่ว่าจะเป็นการ
จัดช่องทางพิเศษ การอ านวยความสะดวกเรื่องภาษา การติดป้ายประชาสัมพันธ์ การเตรียมพื้นที่รองรับญาติผู้มารับบริการ 
และมีระบบการดูแลหลังการรักษา ส่วนโรงพยาบาลที่มีจ านวนเตียงต่ ากว่า 200 เตียงมีระบบการจัดการบริการสุขภาพข้าม
แดนให้กับผู้มารับบริการชาวต่างชาติแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครอบคลมุ ส าหรับปัญหาอุปสรรคของการให้บริการสุขภาพข้ามแดน
ของโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และศรีสะเกษ นั้น พบว่าโรงพยาบาลยังขาดแคลนแพทย์
เฉพาะทาง ขาดแคลนบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาเขมรได้ บางโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่
เพียงพอ บางโรงพยาบาลยังไม่มีระบบการจัดการเพื่อรองรับผู้มารับบริการต่างชาติโดยเฉพาะ และการให้บริการใน
โรงพยาบาลยังมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะการใช้ภาษาเขมรที่ไม่มบีุคลากรที่มีความเช่ียวชาญภาษาดังกล่าว และ
ปัญหาที่พบส าคัญ คือ ผู้มารับบริการในโรงพยาบาลจะค้างช าระค่าบริการ ซึ่งพบทั้งผู้มารับบริการชาวกัมพูชา และชาว สปป.
ลาว สอดคล้องกับการศึกษาของ อรทัยและคณะ (2560) ที่พบว่าโรงพยาบาลชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายและภาระทางการเงินจากการให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติเพิ่มสูงขึ้น โดยภาระทางการเงินเกิดจากการให้บริการ
ผู้ป่วยท่ีมารักษาด้วยอาการหนักและจ าเป็นต้องนอนรักษาตัวในแผนกผู้ป่วยในของโรงพยาบาล  

ถึงแม้ว่าจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษจะได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการท าข้อตกลงร่วมกันในเรื่อง
การรักษาและการจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดและโรงพยาบาลเองก็ไม่สามารถปฏิเสธการ
รักษาได้เนื่องจากตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวและสมาชิกของครอบครัว ที่ระบุว่า
แรงงานต่างด้าวและสมาชิกของครอบครัวมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาทางการแพทย์ใด ๆ ที่จ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาชีวิต หรือ
หลีกเลี่ยงอันตรายของพวกเขาบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของการรักษาในรัฐนั้น  ๆ การดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ดังกล่าว จะต้องไม่ถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลของความผิดเกี่ยวกับการเข้าพักหรือการจ้างงาน (United Nation, 2003) ดังนั้นการ
ด าเนินงานเพื่อรองรับการบริการสุขภาพข้ามแดนในโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนจึงจ าเป็นจะต้องพิจารณาและพัฒนา
ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือ อาคารและสถานที่ และลดความเสี่ยงเรื่องหนี้สูญจากการค้างช าระค่าบริการสุขภาพ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพของการให้บริการสุขภาพข้ามแดนดังการศึกษาของ พยามและวราภรณ์ (2562) ที่พบว่าการจัดบริการสุขภาพใน
หน่วยบริการปฐมภูมิในการดูแลแรงงานต่างด้าว สามารถครอบคลุมทั้ง มิติการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา 
และการฟื้นฟู ซึ่งน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน คงความสมดุลของประเทศทั้งด้านสาธารณสุข ความมั่นคง 
เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชนได้  
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาน าร่องเพื่อส ารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวญี่ปุ่นจ านวน 32 คนที่พ านัก
อยู่ในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีอายุระหว่าง 18–50 ปีขึ้นไป ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นร้อยละ 62.5 
เคยมาประเทศไทยมากกว่า 2 ครั้งและส่วนใหญ่ร้อยละ 62.1 จัดการการเดินทางด้วยตนเอง เหตุผลที่เลือกมาประเทศไทย
เพราะปัจจัยด้านอาหาร (ร้อยละ 56.3) รองลงมาคือความสนใจด้านวัฒนธรรม (ร้อยละ 43.8) ส่วนการมาเพื่อใช้บริการทาง
สุขภาพโดยเฉพาะนั้นมีเพียงร้อยละ 3.1 ส าหรับบริการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่กลุ่มตัวอย่างสนใจมากที่สุด ได้แก่ การ
นวดแผนไทย (ร้อยละ 71.9) และการอาบน้ าแร่/น้ าพุร้อน (ร้อยละ 12.5) นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 53.1 รู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผ่านสื่ออินเตอร์/เว็บไซต์ รองลงมารู้จักผ่านทางเพื่อนหรือคนรู้จักแนะน า (ร้อยละ 43.8)   

 ในการใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพนั้น กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่องความสะอาดมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.59) รองลงมาเป็นความปลอดภัยของสถานบริการ (ค่าเฉลี่ย 4.56) การก าหนดราคาที่ชัดเจน (4.53) คุณภาพและ
ประสิทธิผลของการให้บริการ (4.47) ราคามีความเหมาะสมกับการบริการ (4.47) ส่วนเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญน้อย
ที่สุดคือการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร วิทยุ โทรทัศน์ (2.78) และประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการสื่อสารด้วย
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาอังกฤษ) ที่ได้ค่าเฉลี่ยความส าคัญในระดับปานกลาง (3.31) โดยอาจเป็นเพราะกลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 75 เคยมีประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศท าให้คุ้นเคยกับการใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสารระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าสถานบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพ อาทิ ร้านนวด
แผนไทยนั้นยังมีความแตกต่างชัดเจนเรื่องของการอบรมพนักงานที่ให้บริการและยังมีร้านนวดที่ให้บริการแอบแฝงซึ่ง
นักท่องเที่ยวไม่สามารถแยกแยะได้ที่เปิดให้บริการทั่วไป ซึ่งควรได้รับการแก้ไขเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของร้านบริการนวด
แผนไทย 
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Abstract 

  The research conducted was a pilot study to survey the opinions and behaviors of Japanese 
tourists in Thailand pertaining to the use of health and wellness tourist attraction services. The primary 
research instrument employed was an online questionnaire. The sample group was comprised of 32 
Japanese tourists, ranging in age from 18-50+, living in both Thailand and Japan respectively. The results 
of the study showed that 62.5% of Japanese tourists surveyed had visited Thailand more than twice, and 
62.1% of them had planned their own trip itineraries. In regards to choosing Thailand as their primary 
tourist destination, the majority of respondents (56.3%) said it was because of the local food, with 43.8% 
citing local culture as their main interest. However, only 3.1 % of those surveyed declared health and 
wellness tourism as their primary objective. Relative to wellness-related services which garnered the most 
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interest on the part of the sample group, 71.9 % said they were interested in Traditional Thai Massage, 
with 12.5% showing interest in bathing in mineral/hot springs.  Additionally, 53.1% said they learned about 
these services through online media, while 43.8% of the respondents were following recommendations 
from friends or other people.   

Also, regarding wellness-related services in Thailand, respondents placed the most importance on 
cleanliness, with a mean importance value of 4.59, followed by safety (4.56), clearly denoted price for 
item/program (4.53), quality and effectiveness of service (4.47), and lastly, the appropriate price point for 
services (4.47). Furthermore, respondents placed the least importance on print, radio, and television 
advertising (2.78), while interestingly, the use of foreign language (Japanese and English) by Thai staff was 
seen as only moderately important (3.31). A possible explanation for this might be that 75% of the 
sample group had prior experience traveling abroad and, as a result, were familiar with using foreign 
languages to communicate. Apart from this, the sample group also shared additional insights regarding the 
clear disparities in the level of training (etiquette, manners, standards of service) between individual 
massage therapists. Moreover, they expressed concern at the lack of clarity in identifying shops providing 
traditional Thai Massage, as opposed to those offering illicit sexual services. The respondents claimed that 
these issues should be rectified to both protect consumers and maintain a positive image of Traditional 
Thai Massage.  
 
Keywords  :  Wellness Tourism, Japanese Tourist, Tourist Behavior 
 
บทน า  

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นหนึ่งในภาคบริการที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศ ดังจะเห็นได้จากรายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยประจ าเดือนกรกฎาคม 
2561 (Thailand Economic Outlook 2018) ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ระบุว่าภาคการท่องเที่ยว
สร้างรายได้จ านวนมากถึง 2.8 ล้านล้านบาทในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 9.5 ต่อปี โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 1.8 ล้าน
ล้านบาท (Thailand Economic Outlook 2018 : 59) นอกจากนี้ในแผนปฏิบัติการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประจ าปี 2562 ยังมีการก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไว้ 3 กลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ที่ 3 เป็น
การขยายฐานตลาดกลุ่มความสนใจพิเศษซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ได้แก่ กลุ่ม
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม (Health and Wellness) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport tourism) กลุ่มแต่งงานและ
ฮันนีมูน (Wedding & Honeymoon) และกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/อนุรักษ์ (Green tourism) อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) นั้น แม้จะไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักในการมาเยือนของนักท่องเที่ยวแต่พบว่า
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงได้กับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ นอกจากนี้ในการส ารวจข้อมูลสถิติตลาด
ด้าน wellness ทั่วโลกในปี 2015 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ี 13 ของโลก และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย
มีการใช้จ่ายด้าน Wellness เป็นมูลค่ากว่า 9.4 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 293,500 ล้านบาท ซึ่งหากเปรียบเทียบใน
ระดับเอเชียแปซิฟิกแล้วประเทศไทยอยู่ในอันดับ 4 รองจากประเทศจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย อีกทั้งเมื่อพิจารณาผลส ารวจความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อบริการด้านการท่องเที่ยวโดยส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ซึ่งระบุว่าบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้รับความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 88.3 และสูงกว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่คาดหวังความพึงพอใจไว้เพียงร้อยละ 
85.2 ซึ่งแม้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยังไม่สามารถเป็นวัตถุประสงค์หลักหรือปัจจัยหลักในการเดินทางมายังประเทศไทย 
เนื่องจากเป็นลักษณะการใช้บริการภายหลงัจากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแลว้ แต่การบริการเชิงสุขภาพของไทยนั้นถือว่ามี
ความโดดเด่นและมีโอกาสพัฒนาได้มาก ดังจะเห็นได้จากผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง ปัจจุบัน
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริการเชิงสุขภาพทั้งด้านการจัดท ามาตรฐาน การ
ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การจัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
 

451 
 

(รายงานโครงการจัดท าตัวช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2561, น. 32) จะเห็นได้ว่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยมี
แนวโน้มที่ดีในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ แม้จะยังไม่ใช่เป้าหมายหลักในการ
เดินทางมายังประเทศไทย แต่กลับกลายเป็นกิจกรรมด้านการบริการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุดและ
ได้รับความนิยมสูงจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

นอกจากนี้จากการส ารวจกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยพบว่า ชาวญี่ปุ่นติด 1 ใน 10 
นักทอ่งเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยมากท่ีสุดในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาจนอยู่ในกลุ่มเป้าหมายการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อบริการด้านการท่องเที่ยวโดยส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทุกปี และจากการจัด
อันดับประเทศช้ันน าด้านการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ พบว่าประเทศญี่ปุ่นถูกจัดให้อยู่อันดับที่  5 ของโลก และเป็น
ประเทศท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพใน 5 ด้านได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เช่น บ่อน้ าพุร้อน โรงแรมแบบญี่ปุ่น (เรียวกัง) กิจกรรมนั่งสมาธิตามวัด อาหารญี่ปุ่น 
ศิลปะ ยาต ารับโบราณ ฯลฯ การส่งเสริมธุรกิจด้านความงามแบบญี่ปุ่น  (J-Beauty) การสร้าง Smart City แบบส่งเสริม
สุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบรับสังคมผู้สูงอายุ และการสร้าง Workplace Wellness เพื่อขจัดปัญหาสุขภาพจิตและ
เพิ่มความสมดุลในการใช้ชีวิตของผู้คนในวัยท างานมากขึ้น (Global Wellness Summit, 2019) ทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นมีการ
สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักและพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี้
อย่างจริงจังโดยการจัดตั้ง Japan Health Tourism Organization ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลก าไร (NPO) ในประเทศญี่ปุ่น 
และแบ่งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ กิจกรรมด้านกีฬา (Sport/Activity) เช่น การเดินหรือการตีกอล์ฟ 
ฯลฯ กิจกรรมผ่อนคลายอารมณ์ (Relaxation) ได้แก่ บ่อน้ าพุร้อนหรือสปา ฯลฯ และการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ 
(Healthy Food) ซึ่งในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีโปรแกรมการท่องเที่ยวจ านวนมากท่ีรวมกิจกรรมทั้งสามประเภทนี้เข้าไปใน
โปรแกรมด้วย นอกจากนี้จากการส ารวจขององค์กรการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Tourism Agency) เมื่อปี 2019 พบว่า
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจด้านการรับประทานอาหารญี่ปุ่นเป็นอันดับ 1 และการแช่บ่อน้ าพุ
ร้อนเป็นอันดับที่ 5 จะเห็นได้ว่าประเทศญี่ปุ่นส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยพยายามพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติที่มเีอกลักษณ์ใหก้ลายเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั่ว
โลก  

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยมองว่าชาวญี่ปุ่นมีความคุ้นเคยกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพซึ่งปรากฏให้เห็นในรูปแบบของอาหารญี่ปุ่น 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมดั้งเดิม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และสะท้อนผลลัพธ์ของการส่งเสริมดูแลสุขภาพด้วย
อายุขัยของชาวญี่ปุ่นที่ยืนยาวมากขึ้นทั้งหญิงและชาย และจากเหตุผลที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นติด 1 ใน 10 นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เข้ามาเยือนประเทศไทยมากที่สุด คณะผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เ ป็นชาวญี่ปุ่นเพื่อศึกษา
พฤติกรรมและความคิดเห็นเบื้องต้นต่อการใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของไทยเพื่อจะน ามาเป็นแนวทางใน
การศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของไทยต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาน าร่อง (Pilot Study) เพื่อส ารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้บริการสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ใช้แบบสอบถามที่ได้รับการแปลเปน็ภาษาญี่ปุ่นโดยผู้ร่วมวิจัยชาวญี่ปุ่น
เป็นเครื่องมือในการวิจัย และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenient sampling) และแบบบอกต่อ (snowball 
sampling) เนื่องเพราะสถานการณ์โควิดท าให้กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นลดลงและตามมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดท าให้คณะผู้วิจัยไม่สามารถเดินทางไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองได้ ท าให้ต้องใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบสอบถามด้วยวิธี
ออนไลน์ โดยได้กลุ่มตัวอย่างเป็นชาวญี่ปุ่นจ านวน 32 คน น าไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
ตามสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  ได้ค่าความเช่ือมั่นอยู่ท่ี 0.907 โดยแบบสอบถาม
จะแบ่งตามวัตถุประสงค์การศึกษาคือ ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น อันประกอบด้วยข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเดินทาง ข้อมูลด้านประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้นและ
ค าถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นต่อสถานบริการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของไทย ค าถามเป็นแบบให้ระบุระดับความส าคัญ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ) ในการวิเคราะห์และอภิปรายผล ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วง
เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 
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ผลการวิจัย 

จากแบบส ารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้สถานบริการส่งเสริมสุขภาพของผู้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นพบว่า 
ด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 32 คน เป็นเพศชาย 21 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 และเพศหญิง 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.4 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.4 และอายุระหว่าง 34-41 ปี คิดเป็นร้อยละ 25 อายุ
ระหว่าง 26-33 ปีคิดเป็นร้อยละ 18.8 อายุ 50 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 12.5 และอายุ 42-49 ปีคิดเป็นร้อยละ 9.4 ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 59.4 และสมรสคิดเป็นร้อยละ 40.6 ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
คิดเป็นร้อยละ 65.6 รองลงมาคือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 15.6 อาชีพส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คือ พนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาคืออาจารย์คิดเป็นร้อยละ 18.8 ส าหรับรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบ
แบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 55,001–70,000 บาทและ 85,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 21.9 เท่ากัน ส่วนด้าน
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมาประเทศไทยมากกว่า 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 62.5 
มาประเทศไทยครั้งเดียว คิดเป็นร้อยละ 15.6 และไม่เคยมาประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 21.9 ในส่วนของวิธีการจัดการเดินทาง
มาประเทศไทยนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 62.1 จัดการการเดินทางด้วยตนเองทั้งหมด และไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักแรม 
การเดินทางโดยสายการบินระหว่างประเทศ หรือภายในประเทศไทย รวมถึงการซื้อบัตรเข้าร่วมหรือเข้าชมกิจกรรมนั้นนิยมซื้อ
หรือจองผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์มากที่สุด รองลงมาคือซื้อผ่านตัวแทนจ าหน่ายภายในประเทศญี่ปุ่น และซื้อผ่าน
บริษัทตัวแทนจ าหน่ายในไทยน้อยที่สุดตามล าดับ ในส่วนของผู้ร่วมเดินทางด้วยนั้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยม
เดินทางกับครอบครัว ญาติหรือเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 59.4 และเดินทางตามล าพังคิดเป็นร้อยละ 37.5 ส่วนประเทศอื่น ๆ ที่
ผู้ตอบแบบสอบถามเคยไปเยือนนั้น ประกอบด้วยจีน ฮ่องกง เวียดนาม เกาหลี ไต้หวัน ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ อิตาลี แคนาดา 
อเมริกา ฟิลิปปินส์ พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยียม สเปน ส าหรับวัตถุประสงค์หลักในการ
มาประเทศไทยของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าร้อยละ 40.6 มาเพื่อการท่องเที่ยว และร้อยละ 31.3 มาเพื่อการท างาน ในส่วน
ของค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางในประเทศไทยไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินพบว่าร้อยละ ใช้จ่าย 40,000 บาท ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 
31.3 เท่ากับกลุ่มที่ใช้จ่าย 20,000 หรือต่ ากว่า และกลุ่มที่ใช้จ่าย 20,000–30,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 28.1 ส าหรับระยะเวลา
ที่อยู่ในประเทศไทยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 43.8 อยู่ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 7 วันขึ้นไปและร้อยละ 40.6 อยู่
ระยะเวลา 4–6 วัน ส่วนผู้ที่อยู่ 1-3 วันคิดเป็นร้อยละ 15.6 ในส่วนของเหตุผลที่เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางใน
การท่องเที่ยวนั้นพบว่าร้อยละ 56.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมาเพราะปัจจัยด้านอาหาร รองลงมาคือความสนใจด้าน
วัฒนธรรมคิดเป็นร้อยละ 43.8 และความมีมิตรไมตรีของผู้คนคิดเป็นร้อยละ 34.4 และปัจจัยด้านการซื้อสินค้าหรือของที่ระลึก
คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนเหตุผลในการมาเพื่อใช้บริการทางสุขภาพมีเพียงร้อยละ 3.1 เท่านั้น ในส่วนของบริการส่งเสริมสุขภาพ
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจมากที่สุดคือ การนวดแผนไทย คิดเป็นร้อยละ 71.9 และการอาบน้ าแร่/น้ าพุร้อน คิดเป็นร้อยละ 
12.5 ส่วนการอบสมุนไพรและการบริการสุคนธบ าบัด (Aroma Therapy) คิดเป็นร้อยละ 6.3 เท่ากัน ทางด้านประสบการณ์
การใช้บริการทางสุขภาพพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 92.6 เคยใช้บริการนวดแผนไทย ส่วนการอาบน้ าแร่-น้ าพุร้อน คิด
เป็นร้อยละ 29.6 การอบสมุนไพรและสุคนธบ าบัด คิดเป็นร้อยละ 14.8 และร้อยละ 11.1 ตามล าดับ ส่วนฟิชสปาและ
อายุรเวช คิดเป็นร้อยละ 3.7 เท่ากัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 88.5 เคยใช้บริการดังกล่าวมากกว่า 1 ครั้ง และร้อยละ 
11.5 เคยใช้บริการส่งเสริมสุขภาพท่ีกล่าวมาแค่ครั้งเดียว ส าหรับเหตุผลในการเลือกใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ที่เคยใช้บริการหรือท่ีจะใช้บริการในอนาคตพบว่า ร้อยละ 84.4 จะใช้บริการเพื่อการพักผ่อนและผ่อนคลายจากความตึงเครียด 
และร้อยละ 37.5 จะใช้บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และผู้ที่ต้องการใช้บริการเพื่อแสวงหาความรู้และประสบการณ์แปลกใหม่มี
จ านวนคิดเป็นร้อยละ 28.1 นอกจากนี้ในส่วนของการมาใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 43.3 ตอบว่ามากับเพื่อนและร้อยละ 30 ตอบว่ามาตามล าพัง ในขณะที่ร้อยละ 23.3 ตอบว่ามากับครอบครัว และร้อย
ละ 3.3 ตอบว่ามากับกรุ๊ปทัวร์ 
         ส าหรับสื่อท่ีท าให้รู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 53.1 รู้จักแหล่งท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริมสุขภาพผ่านสื่ออินเตอร์/เว็บไซต์ รองลงมาร้อยละ 43.8 รู้จักแหล่งท่องเที่ยวผ่านทางเพื่อน ญาติหรือคนรู้จักแนะน า 
รู้จักผ่านป้ายโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 18.8 และรู้จักผ่านทางสื่อรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 15.6 ด้านเหตุผล
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกใช้บริการการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในครั้งต่อไปนั้นพบว่าเลือกเพราะสถานบริการส่งเสริม
สุขภาพนั้นมีช่ือเสียงและเลือกเพราะค่าบริการไม่แพงคุ้มค่ากับบริการที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 46.9 เท่ากัน นอกจากนี้ผู้ตอบ



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
 

453 
 

แบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 59.4 ตอบวา่จะมาใช้บริการส่งเสริมสุขภาพที่ประเทศไทยหากมีโอกาส และร้อยละ 28.1 ตอบ
ว่าไม่แน่ใจ ส่วนผู้ที่ตอบว่าไม่ใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 12.5  
          ส าหรับข้อคิดเห็นดา้นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการท่องเที่ยวเชิง
ส่งเสริมสขุภาพนัน้ได้ผลดังนี ้
 
ตารางที่ 1 ระดับความส าคญัของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการท่องเที่ยวเชิงส่งเสรมิสุขภาพ 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการท่องเท่ียวเชิงส่งเสริม
สุขภาพ 

ค่าเฉลี่ย
ความส าคัญ 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความส าคัญ 

ด้านผลิตภัณฑ์และผู้ให้บริการ 4.02 0.465 มาก 
มีกิจกรรมเชิงสุขภาพท่ีน่าสนใจ        3.69 0.950 มาก 
มีโปรแกรมสุขภาพให้เลือกหลายรายการ 3.75 0.901 มาก 
มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอ เช่น  
ห้องน้ า ที่จอดรถ ร้านอาหาร ถนน รถประจ าทาง ฯลฯ 

4.31 0.768 มากที่สุด 

สุขอนามัย ความสะอาดของสถานที่และอุปกรณ ์ 4.59 0.701 มากที่สุด 
คุณภาพและประสิทธิผลของการให้บริการ 4.47 0.790 มากที่สุด 
การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้(ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ) 3.31 1.130 ปานกลาง 

ด้านราคา 4.21 0.314 มากที่สุด 
มีการก าหนดราคาที่ชัดเจนในแต่ละรายการ/โปรแกรม 4.53 0.661 มากที่สุด 
ราคามีความเหมาะสมกับบริการ 4.47 0.790 มากที่สุด 
มีการคิดราคาแบบยืดหยุ่น เช่น คิดเป็นนาที/ช่ัวโมง/คอรส์/
ครั้ง 

4.09 1.011 มาก 

มีส่วนลดในการใช้บริการที่น่าสนใจ 3.75 1.250 มาก 
ด้านสถานที่ 4.12 0.410 มาก 

สถานท่ีให้บริการมีทีต่ั้งชัดเจนและหาง่าย 4.09 0.947 มาก 
สถานท่ีให้บริการไมเ่ป็นอันตรายตอ่สุขภาพและมีความ
ปลอดภัยสูง 

4.56 0.788 มากที่สุด 

สถานท่ีให้บริการมีชื่อเสียง 4.22 0.780 มากที่สุด 
สถานท่ีให้บริการมีความน่าเชื่อถือ 4.25 0.791 มากที่สุด 
มีการจัดบริเวณสถานท่ีเฉพาะบุคคลเพื่อความเป็นส่วนตัว 4.25 0.791 มากที่สุด 
มีบริการอินเตอร์เนต็ WIFI 3.34 1.107 ปานกลาง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.28 0.303 ปานกลาง 
มีการแนะน าผลติภณัฑ์และบริการต่างๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

3.59 1.027 มาก 

มีข้อความโฆษณาเชิญชวนไม่โอ้อวดเกินความเป็นจริง 3.41 1.114 มาก 
มีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ นติยสาร วารสาร วิทยุ โทรทัศน ์ 2.78 1.192 ปานกลาง 
มีการส่งเสรมิการขาย เช่น แถมบริการเสรมิพิเศษฟรี หรือพัก
ค้างคืนมีบริการอาหารเช้าเพื่อสุขภาพให ้

3.34 1.049 ปานกลาง 

            
จากตารางที่ 1 จะเห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับสุขอนามัย ความสะอาดของ

สถานที่และอุปกรณ์มากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.59 อยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด รองลงมาเป็นความปลอดภัยด้าน
สถานท่ี คือ สถานที่ให้บริการต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและมีความปลอดภัยสูง ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.56 ระดับความส าคัญมาก
ที่สุด และให้ความส าคัญกับการก าหนดราคาที่ชัดเจนในแต่ละรายการ/โปรแกรม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.53 ระดับความส าคัญมาก
ที่สุด รวมทั้งให้ความส าคัญกับคุณภาพและประสิทธิผลของการให้บริการและการก าหนดราคามีความเหมาะสมกับการบริการ 
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ซึ่งมีคา่เฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับความส าคัญมากที่สุดเท่ากัน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่มีระดับความส าคัญมากท่ีสุด
อื่น ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ  เช่น ห้องน้ า ที่จอดรถ 
ร้านอาหาร ถนน รถประจ าทาง ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 4.31) สถานท่ีให้บริการมีความน่าเชื่อถือ (4.25) มีการจัดบริเวณสถานท่ีเฉพาะ
บุคคลเพื่อความเป็นส่วนตัว (4.25) สถานที่ให้บริการมีช่ือเสียง (4.22) ส าหรับด้านการส่งเสริมการตลาดนั้นนักท่องเที่ยวชาว
ญี่ปุ่นให้ความส าคัญในระดับน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านสถานที่ โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.28 อยู่ใน
ระดับความส าคัญปานกลาง อย่างไรก็ตามในด้านส่งเสริมการตลาด นักท่องเที่ยวคาดหวังให้สถานบริการมีการแนะน า
ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและไม่ใช้ข้อความโฆษณาเชิญชวนที่เกินจริงโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.59 และ 3.41 ตามล าดับ อยู่ในระดับความส าคัญมาก นอกจากนี้จากตารางจะเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นให้ความส าคัญ
กับความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศของพนักงาน (ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาอังกฤษ) ในระดับปานกลางคือค่าเฉลี่ย 
3.31 แต่เป็นระดับความส าคัญที่ต่ าสุดเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจสามารถอธิบายได้ว่าเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 75 มีประสบการณ์ท่องเที่ยวในต่างประเทศดังนั้นจึงอาจคุ้นเคยการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ
ระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้จากการส ารวจกลุ่มตัวอย่างได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าจากประสบการณ์การใช้บริการสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมคุณภาพ เช่น ร้านนวดแผนไทย พบว่ามีความแตกต่างด้านการอบรมพนักงานผู้ให้บริการ กล่าวคือ บาง
ร้านพนักงานปฏิบัติต่อลูกค้าในฐานะผู้ให้บริการเป็นอย่างดี ในขณะที่บางร้านพนักงานไม่ทราบวิธีปฏิบัติตัวต่อลูกค้าแล ะ
ประพฤติตัวไม่เหมาะสมเช่น การรับประทานผลไม้ระหว่างนวดลูกค้า การคุยโทรศัพท์ส่วนตัวระหว่างก าลังให้บริการลูกค้า 
หรือแม้กระทั่งการออกไปท าธุระส่วนตัวกลางคันระหว่างที่ก าลังให้บริการลูกค้า นอกจากนี้เนื่องจากร้านที่ให้บริการนวดแผน
ไทยมีจ านวนมากและมีหลายร้านท่ีเปิดโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งหากนักท่องเที่ยวดูจากป้ายโฆษณาของร้านจะไม่รู้ว่าเป็นร้านนวด
แผนไทยจริงหรือเป็นร้านที่มีการขายบริการทางเพศแอบแฝง รวมถึงร้านนวดแผนไทยที่มีพนักงานนวดเป็นผู้ชาย ซึ่ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นผู้หญิงรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะเข้าใช้บริการ ซึ่งหากมีการแก้ไขปรับปรุงปัญหาเหล่านี้จะช่วยให้
นักท่องเที่ยวรู้สึกสบายใจในการเข้าใช้บริการมากขึ้นเพราะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นยังเช่ือมั่นว่าพนักงานร้านนวดแผนไทยมี
ทักษะและความช านาญในการนวด หากพัฒนาข้อบกพร่องดังที่กล่าวมาจะท าให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมั่นใจที่จะมาใช้บริการมาก
ขึ้น  

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่าข้อมูลด้านพฤติกรรมการเดินทางสอดคล้องกับข้อมูล ในรายงานประจ าปีของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปี พ.ศ. 2561 กล่าวคือ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนิยมจัดการการเดินทางด้วยตนเองมาก
ที่สุด รองลงมาคือใช้บริการตัวแทนในประเทศของตน และใช้บริการตัวแทนในประเทศไทยตามล าดับ นอกจากนี้พบว่าจ านวน
กลุ่มที่กลับมาเที่ยวซ้ า (revisit) มีจ านวนมากกว่ากลุ่มที่มาเป็นครั้งแรกสอดคล้องกับรายงานพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปี 2559 
(รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท าตัวช้ีวัดภาวะเศรษฐกิ จการท่องเที่ยวและส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. 2559 และ 2561 ของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
และกีฬาส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) อย่างไรก็ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้มีจ านวนน้อยหากเพิ่ม
จ านวนกลุ่มตัวอย่างอาจได้ผลที่แตกต่าง ส าหรับปัจจัยด้านมีบริการอินเตอร์เน็ต WIFI ในสถานบริการเชิงส่งเสริมสุขภาพนั้น
จากการส ารวจครั้งนี้พบว่านักท่องเที่ยวให้ความส าคัญในระดับปานกลาง คือ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.34 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดใน
ด้านสถานที่ โดยพบว่าผลที่ได้สอดคล้องกับผลการส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี พ.ศ. 2561 โดยด้านการให้บริการ WIFI และอินเตอร์เน็ตนั้นแม้จะได้รับการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากแต่อยู่ในกลุ่มหัวข้อการประเมินที่ได้ต่ ากว่าค่าเป้าหมายคือต่ ากว่าร้อยละ 84.1 (ระดับมากท่ีสุด) 
ในประเด็นนี้ผู้วิจัยมองว่าผลส ารวจท่ีออกมาในงานวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการส ารวจของส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กล่าวคือ การที่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นประเมินระดับความส าคัญต่อด้านใดน้อยเมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ แสดงว่าด้านนั้น ๆ 
นักท่องเที่ยวอาจพึงพอใจอยู่แล้วหรือไม่ได้ให้ความสนใจหรือมองว่าไม่ส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ นอกจากนี้จาก
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการจัดท าตัวช้ีวัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยประจ าปี  พ.ศ. 2561 ของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ระบุประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยวในบรรดา 10 
ประเทศที่เป็นตลาดหลัก พบว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวที่ให้ค่าคะแนนการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ต่ าสุดในบรรดา 10 ประเทศตลาดหลักคือ ค่าคะแนนความพึงพอใจต่ ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวถือ
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เป็นจุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุง นอกจากน้ีจากรายงานดังกล่าวพบว่าสอดคล้องกับผลที่ได้จากการส ารวจครั้งนี้ โดยพบว่า
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นจะให้ความส าคัญกับเรื่องความปลอดภัย ความสะอาด และราคาของสถานบริการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริม
สุขภาพเป็นอันดับแรก ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่าอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน จากผลการวิจัยและจากผล
ส ารวจของส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาข้างต้น ช้ีให้เห็นว่าการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของไทยยังไม่
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมากพอเมื่อเทียบกับนักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ อย่างไรก็ตามจากรายงานผลการ
ส ารวจของส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปี พ.ศ. 2561 พบว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมีความพึงพอใจในด้าน
การให้บริการการท่องเที่ยวด้านอื่น ๆ ต่ าที่สุดในบรรดา 10 ประเทศตลาดหลักควบคู่มากับนักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลี
และสิงคโปร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเป็นตลาดหลัก ซึ่งควรมีการวิเคราะห์พฤติกรรมและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวในกลุ่มที่ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับต่ าในเชิงลึกเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการให้บริการใน
ด้านต่าง ๆ นอกจากนี้จากผลส ารวจในครั้งนี้พบว่าสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้แก่ อาหารไทย 
วัฒนธรรมไทย ความมีมิตรไมตรีของคนไทย และการซื้อสินค้าหรือของที่ระลึก ซึ่งหากสามารถน าความสนใจเหล่านี้ ของ
นักท่องเที่ยวมาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มการให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพที่ยังคง
รสชาติและเอกลักษณ์ของอาหารไทย การให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยท่ีเป็นท้ังอาหารและยาซึ่งผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตหรือ
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมของคนไทยในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพต่างๆ ที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตร
กับธรรมชาติ เป็นต้น จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในเชิงบูรณาการได้อย่างยั่งยืน  
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งานวิจัยช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในของด่านศุลกากรจันทบุรีและด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศในสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 ผลกระทบในการด าเนินงานพิธีการ ความพึงพอใจของตัวแทนออก
ของ และวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงปัญหาและอุปสรรคการท างาน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ เจ้าหน้าที่ศุลกากร             
4 คน และตัวแทนออกของจ านวน 36 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน และแบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมมติฐาน
ด้วยการทดสอบไคสแคว์ และความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรอิสระ ที่ีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผล
การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านประชาสัมพันธ์ รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวย ความ
สะดวก ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 การ
ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผลกระทบในการด าเนินพิธีการศุลกากรสัมพันธ์กับผู้ที่ใช้บริการด่านศุลกากร พบว่า มีเฉพาะผลกระทบ
ด้านระยะเวลาในการด าเนินงานที่สัมพันธ์กับผู้ใช้บริการด่านศุลกากรอรัญประเทศและด่านศุลกากรจันทบุรี และผลการ
ทดสอบสมมติฐานที่ 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด่านศุลกากร พบว่า ผู้ใช้บริการด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศและจันทบุรี มีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านมาตรการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 และด้านกระบวนการให้บริการ 
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Abstract 

The objective of this research was to study the procedures of Chanthaburi customs house and 
Aranyaprathet customs house, the effects on the operation, formalities, and satisfaction of customs 
brokers during the coronavirus outbreak situation, and to analyze guidelines for improving the problems 
and obstacles of the customs house and customs broker operations. The population used in the study 
were six customs officers and 36 customs brokers and using in-depth interviews, observation, and 
questionnaires to collect the data. Statistics used to analyze data included percentage, average, standard 
deviation, and hypothesis analysis: Chi-square Test and compare means with independent t-test statistical 
significance at 0.05. The results showed that the most satisfied respondents were public relations, 
followed by the facilities, the officer service, the service process, and preventive measures for the 
coronavirus disease, respectively. The first hypothesis test: The effect of customs clearance during 
Coronavirus disease related to customs brokers who use different customs houses. The result was found 
that customs brokers using Aranyaprathet customs house and Chanthaburi customs house had different 
customs effects on the duration of customs clearance. Moreover, the results of the second hypothesis 
test: Comparing the satisfaction of service from customs brokers who are using different customs houses, 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
 

457 
 

the result showed that the customs brokers had different satisfaction in facilities, public relations, 
preventive measures for the Coronavirus disease, and service processes. 

  
Keywords:  Impact on Operations, Customs broker, COVID-19, Customs house 
 
บทน า 

จากปลายปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาไปทั่วโลก และส่งผล
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ท าให้การด าเนินชีวิตที่เคย
เป็นอยู่เปลี่ยนไปจากเดิม รัฐบาลต้องใช้มาตรการที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาด เช่น มาตรการล็อกดาวน์ช่วงเดือนมีนาคม 
2563 ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก มาตรการสาธารณสขุต่าง ๆ ถึงแม้จะช่วยให้ลดการติดเชื้อ แต่ก็ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อการ
ด าเนินชีวิต การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ (สมประวิณ, 2563) ในส่วนการน าเข้า-
ส่งออกกับประเทศเพื่อนบ้าน และการค้าชายแดนก็ได้รับผลในแง่ลบเช่นเดียวกัน นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
เปิดเผยว่าปัจจัยลบต่าง ๆ นอกเหนือจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว 
สงครามการค้าที่ยืดเยื้อ ค่าเงินบาทแข็งค่า พร้อมทั้งการปิดจุดผ่านแดนตามด่านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายคนข้าม
ระหว่างประเทศส่งผลให้สินค้าไทยไม่สามารถส่งไปยังประเทศปลายทางได้อย่างปกติ (กรมการค้าต่างประเทศ, 2564)  

ปัจจุบันกรมศุลกากรได้ปรับบทบาทหน้าที่จากเดิมที่เน้นการจัดเก็บภาษีอากรจากของที่น าเข้ามาในประเทศมาเป็น
การมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมด้านการค้าระหว่างประเทศของไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดการค้าของโลกได้ ควบคู่กับ
การพัฒนาระบบงานการจัดองค์กร การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงาน และจากปัญหาการระบาดโรคไวรัสโคโร
นา 2019 กรมศุลกากรก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกและลดความเสี่ยงในการได้รับเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ในการด าเนินงานของตัวแทนออก เช่น การช าระค่าภาษีอากรผ่านระบบ Bill Payment และการขยายเวลาการอนุญาต
ตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการออกของ (กรมศุลกากร, 2564) ซึ่งตัวแทนออกของ คือ ผู้ที่ท าหน้าท่ีด้านพิธี
การเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และการประสานงานบริษัทขนส่ง เพื่อน าสินค้าน าเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่ง
ต้องผ่านการอบรมและรับรองตามมาตรฐานของศุลกากร ส าหรับด่านศุลกากรที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ตัวแทน
ออกของยังคงต้องด าเนินการพิธีการศุลกากรด้วยตนเองเพื่อน าสินค้าผ่านแดน ณ ด่านศุลกากร ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาขั้นตอน
และมาตรการการปฏิบัติงานภายในด่านศุลกากรในสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 และศึกษาปัญหา อุปสรรค 
และผลกระทบทีเ่กิดกับตัวแทนออกของที่ด าเนินงานพิธีการศุลกากร โดยเปรียบเทียบผลกระทบและความพึงพอใจจากการใช้
บริการด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และด่านศุลกากรจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ที่เช่ือมต่อไปยังประเทศกัมพูชา 
เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของด่านศุลกากรและแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการตัวแทนออกของ
ต่อไป 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

พิธีการศุลกากรน าเข้าสินค้าทางบก แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การรายงานยานพาหนะเข้าและการยื่นบัญชีสินค้า
ทางบก 2) การยื่นใบขนสินค้าขาเข้าพร้อมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิต และภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อยานพาหนะที่บรรทุก
สินค้าได้ผ่านด่านพรมแดนมายังด่านศุลกากร 3) การช าระค่าภาษีอากร เมื่อผู้น าของเข้าได้ยื่นข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรและได้รบัการตอบกลับเลขท่ีใบขนสินค้าแลว้  4) การตรวจปล่อยของออกไปจากอารักขาศุลกากร 
พิธีการศุลกากรส่งของออกทางบกแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การยื่นใบขนสินค้าขาออก โดยจะต้องจัดท าข้อมูลใบขนสินค้า
ขาออก ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มายังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร ก่อนการขนย้ายของมายังด่านศุลกากร 2) การช าระ
ค่าภาษีอากร (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมศุลกากรให้แล้วเสร็จก่อนไปด าเนินการรับการตรวจปล่อย 3) ระบบจะส่งข้อมูลใบก ากับ
การขนย้ายสินค้าขาออก เพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรที่ด่านพรมแดนก่อนน ายานพาหนะผ่านเขตแดนทางบกออกไปนอก
ราชอาณาจักร และ 4) การตรวจสอบและตัดบัญชีใบก ากับการขนย้ายสินค้า เมื่อท าการบรรจุสินค้าและส่งข้อมูลใบก ากับการ
ขนย้ายสินค้าแล้วเสร็จ  ซึ่งมีการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของด่านศุลกากร เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ส านักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของผู้รับบริการด่านศุลกากรอรัญประเทศอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความเช่ือถือไว้ใจได้ รองลงมา คือ การให้ความ
เชื่อมั่นต่อผู้รับบริการ การรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ การตอบสนองต่อผู้รับบริการ และด้านรูปธรรมของการให้บริการ และผล
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของผู้รับบริการของด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
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จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ พบว่า ด้านรูปธรรมของการให้บริการ ด้านความเช่ือถือไว้ใจได้ ด้านการให้ความเช่ือมั่นต่อ
ผู้รับบริการ และด้านการรู้จักและเข้าใจผู้รับบริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (สุฑาศิณี, 2550) 

ตัวแทนออกของเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ได้ลงทะเบียนกับกรมศุลกากรเพื่อท าหน้าท่ีแทนผู้น าของเข้าและผู้
ส่งของออกในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับกรมศุลกากร เช่น เสียค่าภาษีอากรและรับของที่น าเข้า หรือ ด าเนินการส่งของ
ออกไปต่างประเทศ เนื่องจากการน าของเข้าหรือส่งของออกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้ันตอน วิธีการที่กรมศุลกากรก าหนด 
กรมศุลกากรจึงได้สนับสนุนให้เอกชนเป็นผู้จัดอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ และก าหนดให้ตัวแทนออกของนิติบุคคลต้องมี
พนักงานและลูกจ้างที่มีความรู้ด้านการศุลกากร หรือ ตัวแทนออกของบุคคลธรรมดาต้องผ่านการสอบและขึ้นทะเบียนเป็น
ตัวแทนออกของ (กรมศุลกากร, 2563) ซึ่งมีการวิจัยเกี่ยวกับตัวออกของเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของตัวแทนออกของใน
การรับบริการจากด่านศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของตัวแทนออกของโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่พึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านอาคารสถานที่ รองลงมา คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี 
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ (ธนะวัตติ์, 2556) 

การบริการที่ดีเป็นลักษณะการให้บริการที่มีคุณภาพ ปัจจัยที่ใช้ในการก าหนดคุณภาพของบริการ ประกอบด้วย 1) 
ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะบริการที่บังคับให้ประชาชนต้องมาใช้บริการ 2) ความเพียงพอของบริการที่มีจ านวนและ
คุณภาพเพียงพอกับความต้องการ 3) ความทั่วถึง เท่าเทียม ไม่มีข้อยกเว้น คุณภาพเดียวกันได้อย่างทั่วถึง 4) ความสะดวก 
รวดเร็ว เชื่อถือได้ เช่น ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับความสะดวก สามารถเลือกใช้วิธีการได้หลายแบบ และความน่าเช่ือถือได้ของ
ระบบบริการที่มีคุณภาพจะต้องมีความต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีระเบียบแบบแผนการให้บริการที่แน่นอน คาดการณ์ล่วงหน้าได้
แน่นอนเป็นที่พึ่งพาของผู้รับบริการได้เสมอ และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด  5) ความได้มาตรฐานทางเทคนิคหรือ
ความรู้ความช านาญเฉพาะทาง 6) การเรียกเก็บค่าบริการที่เหมาะสมกับคุณภาพบริการที่ดี (จรัส, 2542) ซึ่งพบว่ามีการวิจัย
เกี่ยวกับการให้บริการในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ เรื่องผลกระทบโรคระบาด COVID-19: การจัดการ
เรียนการสอนทางการพยาบาล ผลวิจัยพบว่าผู้เป็นอาจารย์และนักศึกษาต้องมีการปรับตัวมากขึ้น ตั้งแต่เปลี่ยนวิธีการมาใช้
แพลตฟอร์มผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การเพิ่มภาระในการสั่งงานและตอบค าถามมากขึ้น ซึ่งมีข้อดีในเรื่องความสะดวกและ
รวดเร็ว แต่ก็มีข้อจ ากัดหรือผลเสีย ได้แก่ การผลิตพยาบาลออกมาได้ช้ากว่าก าหนด การเลื่อนการฝึกงานออกไป และ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนไม่เท่ากับการเรียนในห้องและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น  (สายสมรและคณะ, 2563) และงานวิจัยของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่วิเคราะห์แนวทางการปรับเปลี่ยนธุรกิจบริการหลังวิกฤตโควิด คือ การฟื้นฟูและสร้างความยั่งยืนทาง
ธุรกิจด้วยการให้คุณค่ากับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ การเพิ่มความยืดหยุ่น
ด้วยการใช้พนักงานช่ัวคราว และการสร้างความไว้วางใจด้านสุขอนามัย (วิจัยกรุงศรี, 2563) 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยศึกษาการปฏิบัติงานของนักวิชาการศุลกากร
ในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 มาตรการป้องกันของด่านศุลกากร ปัญหาการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของผู้เข้าใช้
บริการการด่านศุลกากร และวิเคราะห์แนวทางการปรับปรุงปัญหาและอุปสรรคการท างานของด่านศุลกากร โดยศึกษาความพึง
พอใจที่มีต่อการให้บริการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ด้าน
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านประชาสัมพันธ์ กรอบแนวความคิดในการวิจัย แสดงดัง
ภาพที่ 1 สมมติฐานการศึกษา แบ่งเป็น 2 ข้อ คือ 1) ผลกระทบการด าเนินงานของตัวแทนออกของสัมพันธ์กับด่านศุลกากรที่ใช้
บริการ 2) ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของตัวแทนออกต่อการใช้ด่านศุลกากรแตกต่างกัน 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากร จ านวน 4 คน ที่เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อ
ศึกษาขั้นตอนและมาตรการป้องกัน และตัวแทนออกของที่เข้าใช้บริการด่านศุลกากรจันทบุรีและด่านศุลกากรอรัญประเทศ 
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม พ.ศ. 2564 จ านวน 36 คน ที่เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่
เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ใช้การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน (กัลยา, 2542) ซึ่งกระบวนการเลือกใช้และพัฒนาเครื่องมือสอดคล้องกับงานวิจัยผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคไวรัส
โคโรนา 2019 ต่อการประกอบอาชีพบริการจัดส่งอาหาร (พงษ์มนัส, 2563) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมมติฐานด้วยการทดสอบไคสแคว์ส าหรับเปรียบเทียบผลกระทบจากการ
ด าเนินงานและทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรอิสระจากความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด่านศุลกากร 
ก าหนดค่านยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ผลการวิจัย 
 1. การปฏิบัติงานของศุลกากรในการบริการพิธีการศุลกากรขาออกและขาเข้าในด่านศุลกากรอรัญประเทศและ
ด่านศุลกากรจันทบุรี 
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ศุลกากรเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานพิธีการศุลกากร และมาตรการป้องกันการติดเช้ือ
โรคไวรัสโคโรนา 2019 ของด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านศุลกากรจันทบุรี รวมกับการศึกษาเอกสารพิธีการศุลกากรน า
ของเข้าและส่งออกสินค้าทางบก รายละเอียดดังตารางที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เข้าใช้บรกิารด่านศุลกากร 
 - ด่านศลุกากรอรญัประเทศ 
 - ด่านศลุกากรจันทบรุ ี

1. ระดับความพึงพอใจ 
 - ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 - ด้านมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 
 - ด้านสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 - ด้านกระบวนการให้บริการ  
 - ด้านประชาสัมพันธ์ 
2. ผลกระทบการด าเนินธุรกิจในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 
 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท าพิธีการศุลกากร 
 - ระยะเวลาในการด าเนินงานทางพิธีการศุลกากร  
 - ความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
 - จ านวนสินค้าที่ผ่านพิธีศุลกากร 
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงานของด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านศุลกากรจันทบุรี 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าขั้นตอนการด าเนินของด่านศุลกากรทั้ง 2 แห่งด าเนินงานตามระเบียบพิธีการน าเข้าส่งออก
สินค้า โดยส่วนท่ีแตกต่าง คือ ขั้นตอนท่ีตัวแทนออกของต้องน าเอกสารใบขน เอกสารประกอบ และภาพถ่ายยานพาหนะมายื่น
ต่อนายตรวจ จนถึงเจ้าพนักงานตรวจสอบสินค้าและยานพาหนะ 
 2. การปฏิบัติงานของศุลกากรในการบริการพิธีการศุลกากรและผลกระทบจากการด าเนินงาน 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  36 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (58.30%) มีอายุ  26-30 ปี  (36.10%)                     
มีประสบการณ์การท างานพิธีศุลกากร 4-5 ปี (38.90%) และมากกว่า 5 ปี (36.10%) ข้อมูลการด าเนินงานผู้ประกอบการ 
ส่วนใหญ่ มีอายุบริษัทมากกว่า 5 ปี มีจ านวนพนักงานน้อยกว่า 20 คน (80.60%) กิจกรรมที่ด าเนินการผู้ประกอบการทุกราย 
(100%) ด าเนินการพิธีศุลกากรขาออก พิธีศุลกากรขาเข้า และการขนส่งข้ามแดน/ผ่านแดน ด้านการขนส่งสินค้าส่วนใหญ่ใช้
ยานพาหนะของผู้รับจ้างขนส่ง (50%) ด้านสินค้าที่ส่งออกของด่านศุลกากรอรัญประเทศ  ได้แก่ รถยนต์ อะไหล่
รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ ส่วนสินค้าที่ส่งออกของด่านศุลกากรจันทบุรี ได้แก่ โทรศัพท์มือถือพร้อม
อุปกรณ์ครบชุด ถ่านหิน และรถขุดดินมือสองพร้อมอุปกรณ์  สินค้าที่น าเข้าของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ได้แก่                        
เศษอะลูมิเนียม มันส าปะหลัง และส่วนประกอบมอเตอร์ท าด้วยอะลูมิเนียม และสินค้าท่ีน าเข้าของด่านศุลกากรจันทบุรี ได้แก่ 
เศษอะลูมิเนียมกระป๋อง (เก่าใช้แล้ว) และแป้งมันส าปะหลัง ทั้งนี้ผลกระทบของผู้ประกอบการในการด าเนินงานพิธีศุลกากร
ด่านศุลกากรอรัญประเทศและด่านศุลกากรจันทบุรี แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2 ผลกระทบของผู้ประกอบการในการด าเนินงานน าเข้าและส่งออก (n=36 คน) 

 
หัวข้อผลกระทบของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่เพิ่มขึ้น (จ านวน/ร้อยละ) เพิ่มขึ้น(จ านวน/ร้อยละ) 

  1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท าพิธีการศุลกากร 
  2) ระยะเวลาในการด าเนินงานทางพิธีการศุลกากร 
  3) ความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีศุลกากร 
  4) ปริมาณจ านวนสินค้าท่ีให้บริการ 

27 (75.0%) 
20 (55.60%) 
23 (63.90%) 
23 (63.90%) 

9 (25.00%) 
16 (44.40%) 
13 (36.10%) 
13 (36.10%) 
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3. ความพึงพอใจของตัวแทนออกของในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 
 ความพงึพอใจท่ีมีต่อการให้บริการด่านศุลกากรในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 แสดงดังตารางที่ 3  

ตารางที ่3 ผลกระทบของผู้ประกอบการในการด าเนินงานน าเข้าและส่งออก (n=36 คน) 

 
ประเด็นความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

 S.D. แปลผล 
 ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
     1) เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความสุภาพเป็นมิตร 
     2) เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
     3) เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 
     4) เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ 
 ด้านมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 
     1) มีการเว้นระยะห่างท่ีเหมาะสมกับการบริการ 
     2) มีมาตรการคัดกรองผู้ท่ีมาเข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม 
     3) มีมาตรการการท าความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ  
     4) จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
     5) การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันแก่ผู้เข้าใช้บริการมีความเหมาะสมและเพียงพอ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
     1) ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 
     2) ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ  
     3) มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน 
     4) ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการในภาพรวม 
ด้านกระบวนการให้บริการ 
     1) ขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามท่ีประกาศหรือแจ้งไว้ 
     2) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
     3) มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 
     4) การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 
ด้านประชาสัมพันธ์ 
     1) การประกาศหรือแจ้งข้อมูลขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
     2) การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 
     3) เจ้าหน้าท่ีมีการแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอน และกฎระเบียบการเข้าใช้บริการ 

 
4.66 
4.52 
4.27 
4.30 

 
4.30 
4.44 
4.41 
4.50 
4.47 

 
4.47 
4.47 
4.36 
4.55 

 
4.44 
4.30 
4.27 
4.33 

 
4.58 
4.58 
4.50 

 
.534 
.608 
.881 
.709 

 
.576 
.557 
.691 
.560 
.608 

 
.696 
.696 
.798 
.694 

 
.694 
.749 
.659 
.676 

 
.603 
.554 
.696 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

ภาพรวม 4.44 .385 มาก 
  
 จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านประชาสัมพันธ์ รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ  และด้านมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ด้านประชาสัมพันธ์อยู่
ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมา คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.46 ด้านการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.44 ด้านกระบวนการให้บริการอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.43 และด้านมาตรการ
ป้องกันโรคไวรัสโคโรนาอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.42  
 

4. การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างด่านศุลกากรอรัญประเทศและด่านศุลกากรจันทบุรีกับผลกระทบในการด าเนินงาน

พิธีการ 4 ประเด็น ได้แก่ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ความสะดวก และจ านวนสินค้า  ด้วยการทดสอบไคสแคว์ (Chi–Square)                   
ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% แสดงดังตารางที่ 4 และการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการด่าน
ศุลกากรอรัญประเทศและด่านศุลกากรจันทบุรี  ด้วยการทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรอิสระ 
(Independent – Sample T – Test) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% แสดงดังตารางที่ 5 
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ตารางที ่4 ผลกระทบของผู้ประกอบการในการด าเนินงานน าเข้าและส่งออก (N=36/Exact Sig) 
 

หัวข้อ 
 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ ด่านศุลกากรจันทบุรี 

p-value 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท าพิธีการ
ศุลกากร 

ไม่เพ่ิมขึ้น 12 33.33% 15 41.70% 1.000 
เพิ่มขึ้น 4 11.11% 5 13.90% 

2) ระยะเวลาในการด างานทางพิธีการ
ศุลกากร 

ไม่เพ่ิมขึ้น 12 33.33% 8 22.22% .049* 
เพิ่มขึ้น 4 11.11% 12 33.33% 

3) ความสะดวกในการติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี
ศุลกากร 

ไมเ่พิ่มขึ้น 11 30.60% 12 33.33% .731 
เพิ่มขึ้น 5 13.90% 8 22.22% 

4) ปริมาณจ านวนสินค้าท่ีให้บริการ ไม่เพ่ิมขึ้น 11 30.60% 12 33.33% .731 
 เพิ่มขึ้น 5 13.90% 8 22.20% 

*p-value < 0.05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า มีเพียงเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานทางพิธีการศุลกากรที่มีผลกระทบการด าเนินงานของ
ตัวแทนออกของสัมพันธ์กับด่านศุลกากรที่ใช้บริการอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยด่านศุลการกรจันทบุรีได้รับผลกระทบ 
(33.33%) ขณะที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ได้รับผลกระทบ (33.33%) ส่วนหัวข้ออื่นไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบ
การด าเนินงานของตัวแทนออกของกับด่านศุลกากรที่ใช้บริการ 

ตารางที ่5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านศุลกากรจันทบุรี (N=36 คน) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ด่านศุลกากร
อรัญประเทศ 

ด่านศุลกากร
จันทบุรี t p-value 

ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  
  1) เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความสุภาพเป็นมิตร 
  2)  เจ้าหน้าท่ีดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
  3) เจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 
  4) เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ 

 
4.56 
4.43 
4.50 
4.37 

 
4.75 
4.60 
4.10 
4.25 

 
-1.047 
-.792 
1.369 
.519 

 
.302 
.434 
.180 
.607 

ด้านมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 
  1) มีการเว้นระยะห่างท่ีเหมาะสมกับการบริการ 
  2) มีมาตรการคัดกรองผู้ท่ีมาเข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัด 
  3) มีมาตรการการท าความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นท่ีและอุปกรณ์ 
  4) จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์เพียงพอ 
  5) การสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันแก่ผู้เข้าใช้บริการ 

 
4.18 
4.18 
4.18 
4.25 
4.18 

 
4.40 
4.65 
4.60 
4.70 
4.70 

 
-1.102 
-2.682 
-1.837 
-2.579 
-2.732 

 
.278 
.011* 
.075 
.014* 
.010* 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
  1) ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 
  2) ความเพียงพอของอุปกรณ์ส าหรับผู้รับบริการ  
  3) มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน 
  4) ความสะอาดของสถานท่ีให้บริการในภาพรวม 

 
4.06 
4.18 
3.93 
4.12 

 
4.80 
4.60 
4.65 
4.85 

 
-3.451 
-1.727 
-2.962 
-3.332 

 
.002* 
.093 
.006* 
.003* 
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ตารางที ่5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของด่านศุลกากรอรัญประเทศ และด่านศุลกากรจันทบุรี (N=36 คน) (ต่อ) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ ด่านศุลกากร
อรัญประเทศ 

ด่านศุลกากร
จันทบุรี 

t p-value 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
  1) ขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามท่ีประกาศหรือแจ้งไว ้
  2) การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
  3) มีช่องทางการให้บริการท่ีหลากหลาย 
  4) การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลังอย่างยุติธรรม 

 
4.18 
4.00 
4.06 
4.12 

 
4.65 
4.55 
4.45 
4.50 

 
-2.077 
-2.322 
-1.808 
-1.697 

 
.045* 
.026* 
.080 
.099 

ด้านประชาสัมพันธ์ 
  1) การประกาศหรือแจ้งข้อมูลขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
  2) ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 
  3) การแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอน และกฎระเบียบการใช้บริการ 

 
4.50 
4.32 
4.18 

 
4.65 
4.80 
4.75 

 
-.736 
-2.765 
-2.596 

 
.467 
.010* 
.014* 

*p-value < 0.05 
 
 จากตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจด่านศุลกากรอรัญประเทศและด่านศุลกากรจันทบุรี พบว่าความพึง
พอใจด่านศุลกากรที่เลือกใช้บริการแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ตัวแทนออกของที่ใช้บริการด่านศุลกากรจันทบุรี
มีความพึงพอใจมากกว่าด่านศุลกากรอรัญประเทศ 10 หัวข้อ ใน 4 ด้าน คือ ด้านมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 
ได้แก่ มาตรการคัดกรองผู้ที่มาเข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัด จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลวหรือเจลแอลกอฮอล์เพียงพอ การ
สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันแก่ผู้เข้าใช้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ 
มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน และความสะอาดของสถานท่ีให้บริการในภาพรวม ด้านกระบวนการ
ให้บริการ ได้แก่ ขั้นตอนการให้บริการเป็นไปตามที่ประกาศหรือแจ้งไว้ และการให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และ
ด้านประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ การป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 และการแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอน และ
กฎระเบียบการใช้บริการ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใช้บริการด่านศุลกากรในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 กรณีศึกษา ด่าน
ศุลกากรจันทบุรีและด่านศุลกากรอรัญประเทศ พบว่าผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศและด่านศุลกากรจันทบุรีกับผลกระทบในการด าเนินงานพิธีการ 4 พบว่ามีเฉพาะเรื่องระยะเวลาในการด าเนินงานทาง
พิธีการศุลกากรในสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่สัมพันธ์กับด่านศุลกากรอรัญประเทศและด่านศุลกากรจันทบุรี 
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของตัวแทนออกของผู้น าเข้า-ผู้ส่งออกในการรับบริการจากด่านศุลกากรพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ธนะวัตติ์, 2556) ที่พบว่าความพึงพอใจด้านขั้นตอนและระยะเวลาอยู่ในอันดับสุดท้าย และผลการ
ทดสอบสมมติฐานที่ 2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของด่านศุลกากรอรัญประเทศและด่านศุลกากรจันทบุรีแตกต่างกัน 
พบว่า ความพึงพอใจต่อด่านศุลกากรที่จันทบุรีมีมากกว่าด่านศุลกากรอรญัประเทศอย่างมนีัยส าคญัในเรือ่งมาตรการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 เช่น มาตรการคัดกรองผู้ที่มาเข้าใช้บริการอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม และการสนับสนุนอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคแก่ผู้เข้าใช้บริการมีความเหมาะสมและเพียงพอ ด้านอ านวยความสะดวก ได้แก่ ป้าย/สัญลักษณ์/ประชาสัมพันธ์
บอกจุดบริการ และความสะอาดของสถานท่ีให้บริการในภาพรวม ด้านกระบวนการ ได้แก่ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด ด้านประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของด่านศุลกากรอรัญประเทศ ส านักงาน
ศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร (สุฑาศิณี, 2550) ที่พบว่าความพึงพอใจต่อการให้บริการที่อยู่ในอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้าน
รูปธรรมการให้บริการ ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวก บรรยากาศ ความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และด้านการ
ตอบสนองต่อผู้ให้บริการ ได้แก่ ความกระตือรือร้นในการให้บริการ ความยืดหยุ่นเพื่ออ านวยความสะดวกการให้บริการโดยไม่
ขัดต่อระเบียบราชการ เป็นต้น จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่ามาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านมาตรการป้องกันที่
เคร่งครัด และการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าใช้บริการทราบถึงมาตรการอย่างทั่วถึง รวมทั้งการก าหนดมาตรการระยะเวลาการ
ให้บริการ และมีมาตรการให้บริการอย่างชัดเจน เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการให้บริการพิธีการศุลกากรดังที่ด่านศุลกากรจันทบุรีมี
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มาตรการด าเนินงานท่ีเพิ่มขึ้นจนส่งผลกระทบต่อเวลาการปฏิบัติงานของตัวแทนออกของ แต่กลับไม่ท าให้ความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการลดลงในแต่ละด้านลดลง 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน สิ่งอ านวยความสะดวก และเวลาให้บริการที่ชัดเจน เช่น ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
เวลามาตรฐานส าหรับงานแต่ละประเภท การปรับสภาพอาคารสถานที่ ความสะอาด และการเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันให้กับ
ผู้ใช้บริการ รวมทั้ง ควรจ ากัดความหนาแน่นของการให้บริการ การเว้นระยะห่างเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ และผู้ควบคุม
ยานพาหนะ  
 2. การเพิ่มความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเรื่องเวลาการปฏิบัติงาน ถึงแม้ภาครัฐบางพื้นที่จะก าหนด
มาตรการที่ไม่ให้ออกจากบ้านในเวลากลางคืน แต่ด้วยที่ประสิทธิภาพการให้บริการในช่วงเวลาปกติลดลง ดังนั้นจึงควรเพิ่ม
ช่วงเวลาการให้บริการหรือเพิ่มจุดการให้บริการ และก าหนดมาตรการการจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้า รวมทั้งการน าระบบ
เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติงานและเพิ่มความเช่ือมั่นด้านความปลอดภัย 
 3. การประชาสัมพันธ์เพื่อช้ีแจงหรือประชุมร่วมกับผู้ใช้บริการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการให้บริการ
ของศุลกากร และการเปิดรับข้อคิดเห็นมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แบบซ่ึงหน้าโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการยอมรับการฉีดวัคซีน 
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุ ในชุมชนชายแดน 
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1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเวินบึก ต าบลโขงเจียม อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  

2วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบ Combined research ประกอบด้วยการศึกษา Cross-sectional descriptive 
study เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และใช้
การศึกษาแบบก่ึงทดลอง (A quasi–experimental study) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองคร้ัง                 
(The One-Group Pretest-Posttest Design) ศึกษาผลของการให้ความแบบรู้ซ่ึงหน้า (Face To Face Education) ต่อการ
ยอมรับการฉีดวัคซีนของผู้สูงอายุและกลุ่มเส่ียงท่ีมีโรคประจ าตัว 7 โรคส าคัญ ศึกษาในประชากร จ านวนท้ังส้ิน 144 คน            
ท่ีอาศัยในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวินบึก รวบรวมข้อมูลโดยแบบสัมภาษณ์ และให้ความรู้แบบซ่ึงหน้า
โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขระหว่างวันท่ี 1-19 พฤษภาคม 2564 วิเคราะห์เปรียบเทียบความชุกของการยอมรับการฉีดวัคซีน
ระหว่างตัวแปรเชิงกลุ่ม และตัวแปรต่อเน่ืองโดยใช้ Chi-square test และการทดสอบ Student t-test ตามล าดับ และ
เปรียบเทียบความชุกของการยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ก่อน-หลัง การให้ความรู้แบบซ่ึงหน้า 
โดยใช้สถิติ McNemar Chi-square-test  

 ผลการศึกษาระยะท่ี 1 พบว่ากลุ่มเป้าหมายยอมรับการฉีดวัคซีนเพียง 9.7% (95% CI 5.4-15.7) และ 90.3%               
ไม่ฉีด การยอมรับการฉีดวัคซีนมีความสัมพันธ์กับความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตัววัคซีน การได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวัคซีนจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และการได้ข้อมูลจากคนท่ีอายุน้อยกว่าในบ้าน การศึกษาระยะท่ี 2    
เม่ือให้ความรู้แบบซ่ึงหน้าพบว่าหลังการทดลองกลุ่มเป้าหมายมีความชุกของการยอมรับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นจาก 9.7% เป็น 
54.8% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.001) 
   ประชาชนกลุ่มน าร่องในการฉีดวัคซีนยังลังเลท่ีจะรับวัคซีนนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และการท างาน
เชิงรุกของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในการให้ความรู้ซ่ึงหน้า เป็นไปได้ท่ีจะช่วยเพิ่มการยอมรับการฉีดวัคซีนของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนคือความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของวัคซีน 
 
ค าส าคญั  : การให้ความรู้ซ่ึงหน้า  การยอมรับการฉีดวัคซีน  วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019  ชุมชนชายแดน  
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Abstract 
This study is combined research. Cross-sectional descriptive studies were used to estimate the 

prevalence and examine factors associated with acceptance of COVID-19 vaccination. A quasi-
experimental study using the one-group pretest-posttest design determined the effect of face-to-face 
education on vaccination decisions among the older age and group to have congenital diseases. 

Using data from 144 participants who lived in Ban Wen Buk Health Promoting Hospital area. Data 
were collected by interviewing form and provide face-to-face knowledge of COVID-19 vaccine by health 
workers between May 1-19, 2021. The prevalence of acceptance of COVID-19 vaccination was compared 
across categorical variables and continuous variables using chi-square test and student t-test, respectively. 
McNemar Chi-square-test was performed to compare the prevalence of COVID-19 vaccination acceptance 
pre-post provide face-to-face knowledge of COVID-19 vaccine. 

The prevalence of COVID-19 vaccination acceptance was 9.7% (95% CI 5.4-15.7) and 90.3% 
refuse. Prevalence of COVID-19 vaccination acceptance associated with confidence in the efficacy and 
safety of COVID-19 vaccine, received information from health workers, and younger. When provided face-
to-face knowledge of the COVID-19 vaccine, it founded that after the trial, the prevalence of COVID-19 
vaccination acceptance significantly increased from 9.7% to 54.8% (p-value<0.001). 

The pilot people group in vaccination still have hesitant to receive the COVID-19 vaccine. Face-
to-face education appears to increase vaccination acceptance among participants. However, the critical 
factor influencing vaccination decisions is confidence in the efficacy and safety of the COVID-19.  
 
Keywords:  Face-to-face education, Vaccination acceptance, COVID-19 vaccine, the border community 
 
บทน า 
 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 มีรายงานคร้ังแรกในเมืองเมืองอู่ฮ่ัน มนฑลหูเป่ย ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี 2019 
หลังจากน้ันได้แพร่ระบาดไปยังทุกประเทศท่ัวโลก รวมท้ังประเทศไทยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับหลายประเทศท่ัวโลก 
สถานการณ์ในประเทศไทยระลอกแรกเร่ิมต้ังแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563  ระลอกท่ีสองเดือนธันวาคม 
2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เร่ิมมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในกลุ่มเป้าหมายพื้นท่ีเสี่ยงสูงและ
พื้นท่ีเศรษฐกิจ และระลอกท่ีสามเดือนเมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยยืนยัน 141,217 ราย เสียชีวิต 920 ราย                 
(World Health Organization, 2021) โดยผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไปมีอัตราป่วยตายท่ีสุดทุกระลอกการระบาดคือ 6.5%, 2.60% 
และ 3.43% ตามล าดับ ผู้ท่ีมีโรคประจ าตัวหรือภาวะส่ียง โอกาสเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้น 88% เม่ือเทียบกับคนปกติ (กรมควบคุม
โรค, 2021)  

ซ่ึงการแพร่ระบาดระลอกท่ีสามน้ีมีแนวโน้มท่ีจะมีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน ปัจจัยส าคัญในการป้องโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า 2019 ในระดับบุคคล และระดับชุมชนคือการได้รับวัคซีนของประชาชนอย่างครอบคลุม โดยกลุ่มผู้สูงอายุและเจ็ดกลุ่ม
เส่ียงท่ีมีโรคประจ าตัวเป็นกลุ่มน าร่องท่ีควรได้รับวัคซีนเพื่อเป็นการลดโอกาสการติดเช้ือและความรุนแรงของโรค ซ่ึงรัฐบาลได้
เปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีด แต่การละทะเบียนไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด กลุ่มเป้าหมายลังเลใจท่ีจะ
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ตัดสินใจในการฉีดวัคซีน ซ่ึงการลังเลใจหรือปฏิเสธการฉีดวัคซีนเป็น 1 ใน 10 ภัยคุกคามทางด้านสุขภาพของโลก
(MacDonald, 2015) เป็นปัญหาส าคัญต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ  

ความลังเลใจท่ีจะตัดสินใจในการฉีดวัคซีนเป็นผลมาจากกระบวนการตัดสินใจท่ีซับซ้อนซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ตามบริบทรายบุคคลและกลุ่มบุคคล และวัคซีนท่ีหลากหลาย รวมถึงการสื่อสาร ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจสังคมการเมือง
(MacDonald, 2015) จากการศึกษา retrospective study โดยรวบรวมข้อมูลในประชากรขนาดใหญ่พบว่าความเช่ือม่ันต่อ
คุณภาพของวัคซีนยังอยู่ในระดับต่ าในยุโรป (4) ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคัญของการต่อการตัดสินใจท่ีจะฉีดวัคซีน และมีงานวิจัยใน
หลายประเทศท่ีศึกษาถึงการยอมรับวัคซีนงานวิจัยหลายช้ินช้ีให้เห็นว่าผู้สูงอายุ ผู้ท่ีมีรายได้และระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ี
จะรับวัคซีน (Fisher et al., 2020; Lin, Tu, & Beitsch, 2020; Reiter, Pennell, & Katz, 2020) นอกจากน้ันการมองว่า 
COVID-19 เป็นภัยคุกคามต่อตนเอง (Reiter et al., 2020; Yoda & Katsuyama, 2021) และชุมชน (Head, Kasting, 
Sturm, Hartsock, & Zimet, 2020; Reiter et al., 2020; Yoda & Katsuyama, 2021) มีการประกันสุขภาพ (Reiter et 
al., 2020) การรู้จักผู้ท่ีติดเช้ือ COVID-19 (Reiter et al., 2020) และการเป็นผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ (Harapan et al., 
2020) มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจฉีดวัคซีน 

ประเทศไทย และจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการให้ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโรคเช่นเดียวกับท่ัวโลก แต่พบปัญหา
ในการลังเลใจหรือปฏิเสธการฉีดวัคซีนเช่นเดียวกัน เม่ือประเมินจากสัดส่วนการละทะเบียนรับวัคซีนในแต่ละจังหวัด พบว่ายัง
มีสัดส่วนของการยอมรับการฉีดวัคซีนน้อยมาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวินบึก อยู่ในเขตอ าเภอโขงเจียมซ่ึงเป็น
อ าเภอท่ีมีพื้นท่ีติดกับชายแดนไทย-ลาว ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เช่นเดียวกัน 
การฉีดวัคซีนเป็นปัจจัยส าคัญในการป้องกัน และลดความรุนแรงของโรค ประชาชนในเขตบริการซ่ึงเป็นพื้นท่ีชายแดนมีความ
หลากหลายทางความเชื่อ วัฒนธรรม และได้มีการให้ประชาชนจองสิทธิเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 ในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโรคประจ าตัว แต่ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 คร้ังน้ีชุมชน
ตนเองมีโอกาสได้รับผลกระทบน้อยมากเม่ือเทียบกับชุมชนเมืองจึงไม่มีความจ าเป็นจะต้องได้รับการฉีดวัคซีน มีกลุ่มเป้าหมาย
น้อยมากมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินใจท่ีจะรับวัคซีนซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแท้จริง ดังน้ันเพื่อเป็นการศึกษาความชุกของการตัดสินใจรับ
วัคซีน และศึกษาผลของการให้ความรู้แบบซ่ึงหน้า (Face To Face Education) เพื่อให้ความรู้อย่างง่ายเก่ียวกับวัคซีนท่ี
ถูกต้องเหมาะสมต่อการตัดสินใจรับวัคซีนของกลุ่มเป้าหมาย คณะเจ้าหน้าท่ีจึงได้จัดท างานวิจัยในคร้ังน้ี 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
การศึกษาระยะท่ี 1 Cross-sectional descriptive study 
1.เพื่อศึกษาความชุกของการยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุและกลุ่มเส่ียงท่ี

มีโรคประจ าตัว ท่ีอาศัยในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเวินบึก 
2.เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้สูงอายุ

และกลุ่มเส่ียงท่ีมีโรคประจ าตัว ท่ีอาศัยในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเวินบึก 
การศึกษาระยะท่ี 2 Quasi-experimental study 
3.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แบบซ่ึงหน้าโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข และการยอมรับการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโรคประจ าตัว ท่ีอาศัยในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเวินบึก 

สมมติฐานการวิจัย 
การศึกษาระยะท่ี 1 Cross-sectional descriptive study 
1.ความชุกของการยอมรับการฉีดวัคซีนของผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโรคประจ าตัวมากน้อยแค่ไหน 
2.ปัจจัยส่วนบุคคล การมีโรคประจ าตัว แหล่งข้อมูลเก่ียวกับวัคซีน สถานะสุขภาพตนเอง โอกาสเสี่ยงท่ีจะติดเชื้อ 

และความเช่ือม่ันในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการฉีดวัคซีน 
การศึกษาระยะท่ี 2 Quasi-experimental study 
การให้ความรู้แบบซ่ึงหน้าโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขมีความสัมพันธ์กับการยอมรับการฉีดวัคซีนของผู้สูงอายุและกลุ่ม

เส่ียงท่ีมีโรคประจ าตัว 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแบบ Combined research แบ่งเป็น 2 ระยะ การศึกษาระยะท่ี 1  โดยใช้รูปแบบ

การศึกษา Cross-sectional descriptive study เพื่อศึกษาความชุกของการยอมรับการฉีดวัคซีนและปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับการยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และการศึกษาระยะท่ี 2 ใช้รูปแบบการศึกษาการวิจัยน้ีเป็น
การวิจัยแบบก่ึงทดลอง (A quasi–experimental study) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองคร้ัง (The 
One-Group Pretest-Posttest Design) เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้ซ่ึงหน้า (Face To Face Teaching) เพื่อสนับสนุน
องค์ความรู้ท่ีถูกต้องเหมาะสมต่อการยอมรับการฉีดวัคซีนของผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโรคประจ าตัว ในเขตรับผิดชอบ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวินบึก    

ประชากร ผู้ท่ีมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเส่ียงท่ีมีโรคประจ าตัว 7 โรคส าคัญท่ีอาศัยในเขตบริการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเวินบึก อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีรอยต่อระหว่างประเทศไทย-ลาว จ านวนท้ังส้ิน 
147 คน มีเกณฑ์การคัดเข้า 1) ยินดีให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา 2) สามารถส่ือสารและตัดสินใจได้ 3) ไม่เป็นผู้ป่วยท่ีมี
อาการรุนแรง (พักรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยติดเตียง) 4) อาศัยประจ าในเขตบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวินบึก
อย่างน้อย 6 เดือน  

ตัวอย่าง การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาในประชากรท้ังหมดท่ีเป็นไปตามเกณฑ์คัดเข้า จ านวนท้ังส้ิน 144 คน มีกลุ่มเป้าหมาย 
3 คนท่ีเป็นผู้ป่วยติดเตียง   

การศึกษาระยะท่ี 1 Cross-sectional descriptive study เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลระหว่าง
วันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2564  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย ลักษณะท่ัวไป
ของตัวอย่าง โรคประจ าตัว การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความม่ันใจต่อคุณภาพของวัคซีน (โดยสอบถามว่า “ความม่ันใจของคุณอยู่
ในระดับใดในวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีก าลังได้รับการพัฒนาในแง่ของความปลอดภัยและประสิทธิภาพ” 
เลือกได้ 4 ระดับ 1 คือไม่ม่ันใจเลย, 2 ไม่ม่ันใจ, 3 ม่ันใจ , 4 คือม่ันใจมากท่ีสุด) ค าถามปลายเปิดเก่ียวกับเหตุผลส าคัญท่ีใช้
ประกอบการตัดสินใจรับวัคซีน และตัวแปรตาม (Outcome) คือ ตัดสินใจฉีด/ตัดสินใจไม่ฉีดวัคซีน เคร่ืองมือได้รับการตรวจ
ความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน ทุกข้อมีค่า index of item-objective congruence>0.5   

การศึกษาระยะท่ี 2 Quasi-experimental study มีการด าเนินการเชิงรุกในการกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจฉีด
วัคซีนโดยน าผลการประเมิน outcome ในระยะท่ี 1 เป็นการประเมินก่อนการทดลอง การศึกษาระยะท่ี 2 ด าเนินการ
หลังจากระยะท่ี 1 หน่ึงสัปดาห์ ระหว่างวันท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ถึงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 โดยให้นักวิชาการ
สาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพในการท างานเชิงรุกในชุมชนในการให้ความรู้แบบซ่ึงหน้าเพื่อเป็นการให้ความรู้เก่ียวกับวัคซีน
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจท่ีจะรับวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย เม่ือให้ข้อมูลเสร็จจะสอบถามการตัดสินใจโดยให้ตัดสินใจภายใน  5 
วันหลังการให้ข้อมูลโดยไม่มีการบังคับให้ฉีดวัคซีน เคร่ืองมือได้รับการตรวจความตรงเชิงเน้ือหาจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน 
ทุกข้อมีค่า index of item-objective congruence>0.5   

ให้ความรู้แบบซ่ึงหน้า(Face To Face) 
Education) 

แหล่งได้รับข้อมูลวัคซีน 

โอกาสเส่ียงท่ีจะติดโควิด-19 

ความเช่ือม่ันในวัคซีน 

การยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
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การประเมินตัวแปรตาม (Outcome) คือการตัดสินใจฉีดวัคซีน จะถามว่า “เม่ือถึงเวลาท่ีมีวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 คุณมีความต้ังใจท่ีจะฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อของตัวคุณเองและคนรอบข้าง” เม่ือได้ค าตอบจะ
จัดเป็น 3 กลุ่มคือ ฉีดวัคซีน  ไม่ม่ันใจรอดูก่อน และไม่ฉีดวัคซีน ในการสรุปผลการวิจัยจะสรุปเป็น 2 กลุ่มคือ 1 : คือตัดสินใจ
ยอมรับการฉีดวัคซีนเม่ือมีวัคซีน และ 2 : คือไม่ม่ันใจรอดูก่อน และไม่รับวัคซีน รวมกลุ่มเป็น ไม่ฉีดวัคซีน 
 สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพื่อพรรณนาลักษณะท่ัวไปของกลุ่มศึกษา ดังน้ี   
         1.1. ตัวแปรเชิงกลุ่ม (categorical variables) พรรณนาโดยใช้ จ านวน (frequency) ร้อยละ (percentage)  
         1.2. ตัวแปรต่อเน่ือง (continuous variables)  พรรณนาโดยใช้ค่าเฉล่ีย(mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) เม่ือข้อมูลแจกแจงปกติ และใช้ค่ามัธยฐาน (median) และ ค่าพิสัยควอไทล์ (interquartile range) 
เม่ือมีการแจกแจงแบบอ่ืน 

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistic) 
2.1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความม่ันใจต่อคุณภาพของวัคซีน

กับการยอมรับการฉีดวัคซีนในการศึกษาระยะท่ีหน่ึง โดยใช้ Chi-square test และ Student t-test ในตัวแปรเชิงกลุ่มและตัว
แปรต่อเน่ืองตามล าดับ 

2.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความชุกการยอมรับการฉีดวัคซีนก่อนและหลังให้ความรู้ซ่ึงหน้า (Face To Face 
Education) โดยนักวิชาการสาธารณสุขและพยาบาลวิชาชีพ ในการศึกษาระยะท่ีสอง วิเคราะห์โดยใช้ McNemar Chi-
square test โดยการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 
    การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยค านึงถึงการพิทักษ์สิทธิของตัวอย่าง โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้
ประสานขอใช้ข้อมูลในพ้ืนท่ีท าการวิจัย และได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่มีการระบุตัวบุคคล และเก็บข้อมูลในรูป
ของรหัสแทนการระบุช่ือบุคคล และน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวม ข้อมูลท้ังหมดจะถูกท าลายภายใน 3 ปี หลังจากท่ี
ผลการวิจัยได้รับการเผยแพร่แล้ว 
 
ผลการวิจัย 
 
ตารางที่ 1 คุณลักษณะท่ัวไป การมีโรคประจ าตัว แหล่งข้อมูลเก่ียวกับวัคซีน สถานะสุขภาพตนเอง โอกาสเสี่ยงท่ีจะติดเชื้อ 
และความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน จ าแนกตามการตัดสินใจยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและผู้สูงอายุ จากการศึกษาระยะท่ีหน่ึง (N=144) 
 

 
จ านวนโดยรวม 

จ านวน (%) 

การยอมรับการฉีดวัคซีน 
p-value ฉีดวัคซีน 

จ านวน (%) 
ยังไม่ฉีด 

จ านวน (%) 
เพศ    0.781 
    ชาย 65(45.1) 7(10.7) 58(89.3)  
    หญิง 79(54.9) 7(8.8) 72(91.2)  
อายุ Mean (SD) 67.4(11.72) 57.9(11.18) 68.4(11.34) 0.001 
ระดับการศึกษาสูงสุด    0.999 
   ประถมศึกษา 131(90.9) 13(9.9) 118(90.1)  
   มัธยมศึกษาขึ้นไป 13(9.1) 1(7.7) 12(92.3)  
โรคประจ าตัว    0.091 
   มี 69(47.9) 10(14.5) 59(85.5)  
   ไม่มี 75(52.1) 4(5.3) 71(94.7)  
แหล่งที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน    0.002 
   สื่อออนไลน์ 14(9.7) 2(14.3) 12(85.7)  
   โทรทัศน์ หรือวิทยุ 33(22.9) 2(6.0) 31(94.0)  
   สมาชิกในครอบครัว 61(42.3) 1(1.6) 60(98.4)  
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จ านวนโดยรวม 

จ านวน (%) 

การยอมรับการฉีดวัคซีน 
p-value ฉีดวัคซีน 

จ านวน (%) 
ยังไม่ฉีด 

จ านวน (%) 
   เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 36(25.1) 9(25.0) 27(75.0)  
 

 

 จ านวนโดยรวม 
จ านวน (%) 

การยอมรับการฉีดวัคซีน p-value 
ฉีดวัคซีน 

จ านวน (%) 
ยังไม่ฉีด 

จ านวน (%) 
สถานะสุขภาพตนเองในปัจจุบัน    0.999 
   ดีหรือดีมาก 64(44.4) 6(9.3) 58(90.7)  
   ปานกลาง ปกติดี 53(36.8) 5(9.4) 48(90.6)  
   ไม่ดี 27(18.8) 3(11.1) 24(88.9)  
โอกาสเส่ียงที่จะติดโรคโควิด-19    0.999 
   สูง 29(20.2) 3(10.3) 26(89.7)  
   ปานกลาง 79(54.8) 8(10.1) 71(89.9)  
   ต่ าหรือไม่เสี่ยง 36(25.0 3(8.3) 33(91.7)  
ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของวัคซีน 

   <0.001 

   มั่นใจมากที่สุด 9(6.2) 5(55.5) 4(44.5)  
   มั่นใจ 49(34.1) 7(14.3) 42(85.7)  
   ไม่ม่ันใจ 31(21.5) 1(3.2) 30(96.8)  
   ไม่ม่ันใจเลย 55(38.2 1(1.8) 54(98.2)  

 
ผลการศึกษาระยะท่ี 1 พบว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโรคประจ าตัวและผู้สูงอายุ ยอมรับในการฉีดวัคซีนเพียง 9.7% 

หากมีวัคซีนพร้อมให้บริการโดยการตัดสินใจฉีดวัคซีนมีแนวโน้มสัมพันธ์กับความเช่ือม่ันในประสิทธิภาพและความปลอดภัย ซ่ึง
การศึกษาน้ีกลุ่มเป้าหมายมากกว่าคร่ึงไม่ม่ันใจเก่ียวกับวัคซีน (59.7%) แหล่งท่ีได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวัคซีนหากได้รับ
ข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขโดยตรงมีแนวโน้มท่ีจะฉีดวัคซีน (25.0%) เม่ือเทียบกับหากได้รับข้อมูลข่าวสารจากบุคคลใน
ครอบครัวจะตัดสินใจฉีดวัคซีนน้อยมาก (1.6%) และคนท่ีอายุน้อยมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินใจฉีดวัคซีน ส่วนเพศ ระดับการศึกษา 
การมีโรคประจ าตัว สถานะสุขภาพตนเองในปัจจุบัน และโอกาสเส่ียงท่ีจะติดเช้ือโควิด-19 ไม่พบความสัมพันธ์ (ตารางท่ี 1)  

 ในประเด็นค าถามปลายเปิด เหตุผลส าคัญท่ีไม่ฉีดวัคซีนคือ ไม่เชื่อม่ันในความปลอดภัยของวัคซีนซ่ึงได้รับข้อมูล
ค าแนะน าจากคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูก หลาน ท่ีก าชับว่าอย่างเพิ่งฉีดวัคซีนในช่วงน้ีเน่ืองจากไม่ปลอดภัย รวมท้ังทราบว่า
ตนเองเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีหากมีการติดเช้ือจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่น แต่อย่างไรก็ตามคิดว่าการฉีดวัคซีนก็อาจจะท าให้
ตนเองมีอาการข้างเคียงรุนแรงได้เช่นกัน และอีกความคิดเห็นคือกลุ่มตัวเองเป็นกลุ่มอ่อนแอทางสุขภาพอยู่แล้ว และจากการ
รับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับวัคซีนเห็นว่าวัคซีนอาจส่งผลกระทบต่อตนเองท าให้ได้รับผลแทรกซ้อนจากการได้รับวัคซีนท่ีรุนแรง 
หรืออาจเสียชีวิตก็ได้ และท่ีส าคัญกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองมีโอกาสเส่ียงติดเช้ือน้อยเน่ืองจากไม่ได้ไปไหน ดังน้ัน
การท่ียังไม่ตัดสินใจฉีดวัคซีนในช่วงน้ีก็ไม่น่าจะมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 จากผลการศึกษาในระยะท่ี 1 จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มเป้าหมายมีการตัดสินใจท่ีจะฉีดวัคซีนน้อยมาก ดังน้ันโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเวินบึกจึงศึกษาก่ึงทดลองในระยะท่ี 2 โดยการให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพท างานเชิง
รุกในชุมชนในการให้ความรู้แบบซ่ึงหน้า (Face To Face Education) เพื่อเป็นการให้ความรู้เก่ียวกับวัคซีนเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจท่ีจะฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย พบว่าหลังการทดลองมีความชุกของการตัดสินใจฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นจาก 9.7% เป็น 
54.8% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value<0.001) (ตารางท่ี 2) 

 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้ความรู้แบบซ่ึงหน้าโดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขกับการยอมรับการฉีดวัคซีนของผู้สูงอายุ
และกลุ่มเส่ียงท่ีมีโรคประจ าตัว 
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ก่อนการทดลอง 
หลังการทดลอง จ านวนก่อน

ทดลอง(%) 
P-value 

ยอมรับการฉีดวัคซีน ยังไม่ฉีด 
ยอมรับการฉีดวัคซีน 10 4 14(9.7) <0.001 
ยังไม่ฉีด 69 61 130(90.3) 
 จ านวนหลังทดลอง(%) 79(54.8) 65(45.2)  

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ความชุกของการตัดสินใจฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายน าร่อง คือกลุ่มเส่ียงท่ีมีโรคประจ าตัว 7 โรคส าคัญ และผู้สูงอายุ
ในกลุ่มประชากรท่ีมีวัฒนธรรมเฉพาะ มีเพียง 1 ใน 10 เท่าน้ันท่ีตัดสินใจท่ีจะฉีดวัคซีน ต่ ากว่าการศึกษาท่ีพบในประเทศ
อินโดนีเซียท่ีพบว่ามากกว่าคร่ึงยินดีท่ีจะฉีดวัคซีน (Harapan et al., 2020) แต่การศึกษาน้ีศึกษาในประชาชนทุกกลุ่มอายุ 
และและต่ ากว่าการศึกษาท่ีพบในประเทศญ่ีปุ่นท่ีพบว่าประชาชนตัดสินใจรับวัคซีนมากกว่า 2 ใน 3 (Yoda & Katsuyama, 
2021) และต่ ากว่าในแถบยุโรป (Soares et al., 2021) ซ่ึงพบว่าประชาชนประมาณ 1 ใน 3 ยินดีท่ีจะฉีดวัคซีน และการศึกษา
ในบราซิลมีเพียง 1 ใน 5 เท่าน้ันท่ียังลังเลท่ีจะฉีดวัคซีน (Oliveira et al., 2021) อาจเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ท่ีมีความรุนแรงมากกว่าประเทศไทยในปัจจุบันท าให้ประชาชนมีแนวโน้มท่ีจะฉีดวัดซีน รวมท้ังชนิดของวัคซีนก็มี
ความสัมพันธ์กับความเชื่อม่ันต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนเช่นกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Harapan 
et.al (2020) ท่ีพบว่าประชาชนยินดีท่ีจะฉีดวัคซีนเกือบ 100% หากวัคซีนมีประสิทธิภาพสูง และความยินดีท่ีจะฉีดวัคซีน
ลดลงเม่ือวัคซีนมีประสิทธิภาพเพียง 50% รวมท้ังสอดคล้องกับความคิดเห็นของชาวบ้านท่ีระบุว่าหากวัคซีนย่ีห้อท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงปลอดภัยมาช่วงน้ีก็จะฉีดแน่นอน ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคประชาชนมีแนวโน้มท่ีจะฉีดวัดซีน
เพิ่มมากขึ้น (Whiteman, 2021; Oliveira et al., 2021) ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายเห็นว่าในพื้นท่ีตนเองอาศัยอยู่ยังไม่ได้รับผลจาก
การแพร่ระบาดของโรคน่าจะชะลอการฉีดวัคซีนได้  นอกจากน้ีการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าการได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวัคซีน
จากบุคคลในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่ีจะไม่ฉีดวัคซีน ในทางตรงกันข้ามหากได้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวัคซีน
จากเจ้าหน้าท่ี เห็นเจ้าหน้าท่ีฉีดก่อนหน้ามีแนวโน้มท่ีจะสัมพันธ์กับการตัดสินใจฉีด ซ่ึงข่าวสารท่ีได้รับมีความเช่ือมโยงกับความ
เช่ือม่ันในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน เม่ือคนในครอบครัวระบุว่าห้ามฉีด คนฉีดแล้วมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง 
กลุ่มเป้าหมายจะไม่ฉีดวัคซีน รวมท้ังข่าวสารจากโทรทัศน์หรือส่ือออนไลน์เป็นปัจจัยส าคัญต่อความคิดเห็นต่อความเช่ือม่ันของ
วัคซีนเช่นกัน  

ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจฉีด แต่สัดส่วนของคนท่ีมีโรคประจ าตัวมีแนวโน้มจะฉีดสูงกว่าคนท่ี
ไม่มีเล็กน้อย แต่ถึงอย่างไรก็ตามกลุ่มเป้าหมายจะมีโรคประจ าตัวหรือไม่มีก็มีสัดส่วนของการไม่ฉีดมากท่ีสุด จากการสอบถาม
ในส่วนข้อค าถามปลายเปิดเกือบทุกคนระบุว่ากลุ่มตนเม่ือป่วยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่นจริง แต่การได้รับวัคซีนก็
เส่ียงเช่นกัน และเห็นว่าตนเองอยู่ในชุมชนท่ีไม่มีความเส่ียง ไม่ได้เดินทางไปไหน จึงมีความเส่ียงน้อยหรือไม่เสี่ยงท่ีจะติดเช้ือโค
วิด-19 จะเห็นได้ว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายค านึงถึงความปลอดภัยของวัคซีน ซ่ึงการสร้างความเชื่อม่ันต่อวัคซีนแก่คนใน
ชุมชนเป็นหัวใจส าคัญท่ีจะท าให้ประชาชนยอมรับและตัดสินใจฉีดวัคซีน การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องตรงไปตรงมาและความ
จริงใจต่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการฉีดวัคซีนอาจเป็นอีกช่องทางท่ีท าให้ประชาชนเช่ือม่ัน  ซ่ึงจากการศึกษาใน
สหรัฐอเมริกาประชากรวัยสูงอายุกว่า 79.1% ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 1 โดส (Whiteman, 2021) 

จากผลการศึกษาในระยะท่ีหน่ึงพบว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายตัดสินใจรับวัคซีนน้อยมากดังน้ันจึงได้ทดลองให้ความรู้
แบบซ่ึงหน้าในกลุ่มเป้าหมาย โดยเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ีซ่ึงเป็นท่ีไว้วางใจของประชาชนในเขต
บริการและรู้บริบทของชุมชน หลังการให้ความรู้ซ่ึงหน้ากลุ่มเป้าหมายมากกว่าคร่ึงหน่ึงตัดสินใจรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 
ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาในระยะท่ีหน่ึงท่ีพบว่าการได้รับข้อมูลวัคซีนจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีเป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจรับวัคซีน ซ่ึงเป็นไปได้ว่าถึงประชาชนจะยังไม่เช่ือม่ันในประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนแต่หากได้ข้อมูล
ท่ีถูกต้อง และประสบการณ์การฉีดของเจ้าหน้าท่ี และเปรียบเทียบประโยชน์ของการได้รับวัคซีนกับโอกาสท่ีจะเกิดอันตราย
จากวัคซีนท่ีเป็นไปได้น้อยมากท่ีจะเกิดขึ้น ท าให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตามยังมี
กลุ่มเป้าหมายอีกคร่ึงหน่ึงท่ีไม่ฉีดวัคซีนแม้จะได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เป็นไปได้ว่าปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีพบใน
การศึกษาระยะท่ีหน่ึงคือความเช่ือม่ันในวัคซีนยังเป็นหัวใจส าคัญต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีน (Harapan et al., 2020) ซ่ึงการ
ท างานเพียงล าพังของหน่วยงานในพื้นท่ีโดยไม่มีนโยบายท่ีชัดเจนในการให้ความเช่ือม่ันต่อประชาชนในการฉีดวั คซีนของ
ผู้บริหาร ประชาชนก็ยังจะเกิดความลังเลท่ีจะตัดสินใจรับวัคซีน โดยเฉพาะประชาชนท่ีไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยง หรือพื้นท่ีท่ีไม่มี
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การระบาดรุนแรง (Khubchandani et al., 2021) ซ่ึงพื้นท่ีท่ีมีการระบาดอย่างรุนแรงคนท่ีตัดสินใจฉีดวัคซีนจะมองว่าเป็น
เป็นภัยคุกคามต่อตนเองและชุมชน (Head et al., 2020; Reiter et al., 2020; Yoda & Katsuyama, 2021) 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มเส่ียงท่ีมีโรคประจ าตัว 7 โรคส าคัญ และผู้สูงอายุยังลังเลท่ีจะรับ

วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 การท างานเชิงรุกของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในการให้ความรู้แบบซ่ึงหน้า ช่วยลดความลังเลท่ีจะรับ
วัคซีนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ ดังน้ันเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในพื้นท่ีเป็นกลไกส าคัญท่ีจะช่วยส่ือสาร และสร้างความม่ันใจ
ให้แก่คนในชุมชนได้ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจรับวัคซีนคือความเชื่อม่ันในประสิทธิภาพ
และความปลอดภัยของวัคซีนซ่ึงมีปัจจัยเก่ียวข้องท่ีหลากหลายหน่ึงในปัจจัยท่ีส าคัญคือ นโยบายในการควบคุมป้องกันโรคท่ีมี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารระดับสูง 

จุดแข็งและข้อจ ากัดของการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีรายงานถึงความชุกของการตัดสินใจรับวัคซีนในกลุ่มเส่ียงท่ีมีโรคประจ าตัว 7 โรคส าคัญ และผู้สูงอายุ

ในชุมชนชายแดนเป็นฉบับแรกๆในประเทศไทย แต่ถึงอย่างไรก็ตามการศึกษาคร้ังน้ีมีข้อจ ากัดในการศึกษาคือ 1) ศึกษาในกลุ่ม
ประชากร และบริบทเฉพาะซ่ึงอาจไม่เป็นตัวแทนในการสะท้อนถึงความชุกของการตัดสินใจฉีดวัคซีนในประชากรอื่น                    
2) การศึกษาระยะท่ี 1 การศึกษาคร้ังน้ีเป็น a cross-sectional design อาจส่งผลต่อการอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
ระหว่างปัจจัยท่ีสนใจกับการตัดสินใจฉีดวัคซีน การวิเคราะห์น้ีขึ้นอยู่กับข้อมูลภาคตัดขวาง เป็นไปได้ท่ีจะเกิด reverse 
causality ซ่ึงต้องค านึงถึงการค้นพบน้ีอาจเป็นเพียงสมมติฐานเบ้ืองต้นเก่ียวกับปัจจัยท่ีอาจเก่ียวข้องกับการตัดสินใจฉีดวัคซีน 
อาจมีความจ าเป็นต้องมีการศึกษาแบบ longitudinal study เพื่อสนับสนุนข้อค้นพบในคร้ังน้ี  3)รวมท้ังผลของการศึกษาก่ึง
ทดลองคร้ังน้ีท่ีมีการประเมินในกลุ่มเดียว ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ อาจอธิบายผลของการให้ความรู้ซ่ึงหน้าได้ไม่ดีนัก เป็นไปได้ท่ี
จะเกิดจากอิทธิพลของ placebo effect ท าให้ outcome ส าคัญ overestimated ได้ แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาคร้ังน้ีบอก
ถึงสมมติฐานเบ้ืองต้นว่าเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเป็นหน่ึงในหัวใจส าคัญในการกระตุ้นให้เพิ่มการยอมรับวัคซีน หรือลดความลังเล
ใจท่ีจะรับวัคซีน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด
ฉุกเฉินของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหญิงที่เคยใช้ยาเม็ด
คุมก าเนิดฉุกเฉินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 97 คน ใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนเมษายน 2562 วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอโดยใช้การแจกแจงความถี่ 
ร้อยละ มัธยฐาน เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 และ 75 และทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรม
การใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินของนักศึกษาหญิงโดยใช้สถิติ Chi-square test และ Fisher’s Exact Test ก าหนดระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ เกรดเฉลี่ย (p=0.005) และความรู้เกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน (p=0.035) ส่วนปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา 
ทัศนคติ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 
บุคลากรทางสาธารณสุข อาจารย์ เภสัชกร ควรให้ข้อมูลในข้อบ่งใช้ ข้อจ ากัดของการใช้ยา รวมถึงวิธีการใช้ที่ถูกต้อง และควร
จัดรูปแบบการให้บริการที่มีบุคลากรทางแพทย์ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง 
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Abstract 
 A Cross-sectional analytical research aimed to study factors associated with emergency 
contraceptive pill use behavior of female students at a vocational college in Ubon Ratchathani Province. 
The subjects were 97 female students, from a vocational college in Ubon Ratchathani, who used emergency 
contraceptives during the academic year 2018. The data were collected between December 2018 and April 
2019 by questionnaires. The data were analyzed by frequency, percentage, median, percentile 25 and 75 
for descriptive statistics and related factors were analyzed with Chi-square test and Fisher’s Exact Test. The 
study showed that factors associated with emergency contraceptive pill use behavior of female students 
at a vocational college in Ubon Ratchathani Province were GPA (p=0.005) and knowledge of the emergency 
contraceptive pill (p=0.035), but age, education, attitude, facilitating and complement factors were not 
associated. So, relevant persons such as public health personnel, teachers and pharmacists should provide 
information in the indications of use. Restrictions on the use of the drug, including how to use it correctly 
and should set up a service that has medical personnel to provide advice about emergency contraceptive 
pills to provide students with correct information.   
 
Keywords: factors, emergency contraceptive pill, behavior, female students 
 



 ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย  

476 
 

บทน า 
สถานการณ์การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นทั่วโลกก าลังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน

ควรและการคุมก าเนิดที่ไม่ปลอดภัย ท าให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แล้วน าไปสู่การท าแท้งที่ไม่ปลอดภัยและเสียชีวิต
ได้ จากข้อมูลการวิจัยของสภาวิชาการการคุมก าเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปชิฟิกประจ าประเทศไทยปี 2561 พบว่าผู้หญิงกว่า 
123 ล้านคนทั่วโลก มีเพศสัมพันธ์โดยไม่คุมก าเนิด และกว่าร้อยละ 85 ตั้งครรภ์ภายในปีแรก ในจ านวนนี้กว่า 46 ล้านคนทั่ว
โลก ตัดสินใจท าแท้ง และในจ านวนนี้ 27 ล้านคน อยู่ในทวีปเอเชีย ซึ่งเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการท าแท้งที่ไม่ปลอดภัยท าให้
หญิงทั่วโลกเสียชีวิตปีละ 7.8 หมื่นราย และส่งผลต่อสุขภาพท าให้ไม่สามารถตั้งครรภ์อักได้ (1) ในสังคมปัจจุบันนี้ประเทศไทย
ได้รับเอาความเจริญก้าวหน้าจากตา่งประเทศเข้ามา เป็นผลให้น าการเปลี่ยนแปลงมาสูส่ังคมไทยเป็นอย่างมากอีกท้ังวัฒนธรรม
ตะวันตกหลายๆ ประการได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของสังคมไทย เป็นผลให้การติดต่อสื่อสาร การติดต่อทาง
อินเตอร์เน็ตเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ท าให้วัยรุ่นที่ยังอยู่ในวัยเรียนได้รับสื่อที่มีลักษณะยั่วยุ ปลุกอารมณ์ทางเพศ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้ล้วนมีส่วนท าให้วัยรุ่นท่ีก าลังอยู่ในวัยเรียนถูกชักจูงให้ร่วมเพศกับชายได ้อีกท้ังในสังคมไทยปัจจุบันยงัเปิดโอกาสให้หญงิ
ชายได้มีโอกาสที่จะพบ หรือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมากยิ่งขึ้น อันจะน าพาให้หญิงและชายมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนการสมรสได้
โดยงา่ย (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554) นอกจากน้ีประเทศไทยประสบปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ จาก
การวิจัยพบว่ากลุ่มของเด็กอายุ 15 ถึง 19 ปี ใน 1,000 คน จะมีคนท่ีตั้งครรภ์อยู่ถึง 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16 สาเหตุของการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์เป็นเพราะขาดความรู้ในเรื่องเพศศึกษา และเรื่องการคุมก าเนิดที่ถูกวิธีปัญหาเหล่านี้นับวันจะเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ และก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาวัยรุ่นจึงพยายามแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาโดยเลือกการคุมก าเนิดด้วย
วิธีที่เหมาะสมกับตนเอง (กองอนามัยเจริญพันธ์ุ, 2560) 
 วิธีการคุมก าเนิดฉุกเฉินจึงเป็นวิธีหนึ่งที่วัยรุ่นเลือกใช้ในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ โดยการใช้ยาเม็ด
คุมก าเนิดฉุกเฉิน เป็นยาที่รับประทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อันเนื่ องจากการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่คาดการณ์หรือไม่พึงประสงค์ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่อาจป้องกัน การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การคุมก าเนิดด้วย
วิธีที่ไม่ถูกต้อง การคุมก าเนิดล้มเหลว (นงลักษณ์, 2561) ปัจจุบันพบว่ามีการรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินถึง 20 แผงต่อ
เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินอยู่เป็นประจ าไม่ได้ใช้เฉพาะในกรณฉีุกเฉินเท่าน้ัน มีความเข้าใจผิดและ
มีการรับรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน คือ มีความเข้าใจว่าการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินสามารถคุมก าเนิด
ระยะยาวได้สามารถใช้เป็นยาท าแท้งได้ สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้  (พิชญา, 2554) นอกจากนี้การ
รับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินติดต่อกันเป็นระยะนาน ๆ นอกจากประสิทธิภาพที่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับการรับประทาน
ยาคุมก าเนิดแบบปกติชนิดเม็ดแล้ว ยังอาจท าให้เกิดความผิดปกติที่รังไข่ เยื่อบุโพรงมดลูก รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด
การตั้งครรภ์นอกมดลูกถึงร้อยละ 2 (คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554) 
 วัยรุ่นตอนกลางควบเกี่ยวตอนปลายซึ่งมีอายุระหว่าง 15 ถึง 20 ปี มีการเปลี่ยนแปลงจากความเป็นเด็กสู่ความ
เป็นผู้ใหญ่เป็นกลุ่มวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เป็นวัยที่ให้ความส าคัญกับเพื่อนมาก ดังนั้น จึงมี
โอกาสที่จะถูกชักจูงไปในทางที่ผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ง่าย และเป็นกลุ่มที่เป็นศักยภาพของแรงงานที่จะสร้างความ
เจริญ และการพัฒนาประเทศในอนาคตอันใกล้ หากพิจารณาถึงวัยรุ่นหญิงที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรส พบว่า 
นักศึกษาสายอาชีพมีความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสมากกว่าวัยรุ่นกลุ่มอื่น ๆ นักเรียนสายสามัญมีความรู้เรื่อง
เพศมากกว่านักเรียนสายอาชีพ แผนการเรียนของสายอาชีพไม่มีการสอดแทรกวิชาเพศศึกษาไว้เท่าที่ควร ท าให้นักเรียนสาย
อาชีพตัดสินใจปฏิบัติเรื่องเพศผิดพลาดมากกว่านักเรียนสายสามัญ (สันทิต, 2556) และนักเรียนสายอาชีพเพศหญิงเคยมี
พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์มากกว่านักเรียนสายสามัญที่อายุเท่ากัน ร้อยละ 41.0 (ส านักระบาดวิทยา, 2554) และจาก
การศึกษาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์และการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินในวัยรุ่นหญิง ในภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า
นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินมากที่สุด รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา (จิตใส
และคณะ, 2552) จากสถานการณ์การใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ร้อยละ 69.0 ของกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาที่มีอายุระหว่าง 16–25 ปี มากกว่าร้อยละ 90.0 มีความรู้ในระดับต่ าในด้านข้อห้ามใช้ ประสิทธิผล และอาการ
ข้างเคียงจากการใช้ยา ในด้านพฤติกรรมในการใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน กลุ่มตัวอย่างมีความรู้สูงสุดในระดับปานกลางคิดเป็น
ร้อยละ 46.8 และร้อยละ 84.1 ของกลุ่มตัวอย่างที่ทราบว่าควรรับประทานยาคุมก าเนิดฉุกเฉินเร็วที่สุดหลังมีเพศสัมพันธ์ มี
เพียงร้อยละ 21.4 เท่านั้นท่ีทราบว่าไม่ควรใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉินขณะมีรอบเดือน (ชนม์ชนก, 2554)  
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 จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ศึกษาส่วนใหญ่เน้นถึงปัจจัยส่วนบุคคล และเน้นที่ความรู้เกี่ยวกับยาเม็ด
คุมก าเนิดฉุกเฉิน โดยยังขาดในส่วนของปัจจัยสนับสนุน และสิ่งเอื้ออ านวยให้เข้าถึงการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน  จาก
ผลกระทบด้านร่างกายที่เกิดความผิดปกติต่อตัวผู้ใช้ ผลกระทบด้านสังคมด้านการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แสดงให้เห็นว่า
พฤติกรรมการใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉินท่ีถูกต้องมีความส าคัญต่อสุขภาพวัยรุ่น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉินของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยอาชีวศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉินของ
นักศึกษาดังกล่าว พร้อมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉิน ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยจึงใช้ 
PRECEDE-PROCEED Model เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินของนักศึกษา
หญิง โดยใช้ขั้นตอนท่ี 4 เป็นขั้นตอนของการประเมินสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพ เป็นระยะของการเลือกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมที่จะเป็นผลท าให้มีการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมทั้งที่ส่งผลบวก และลบต่อพฤติกรรมได้ ประกอบด้วย 3 กลุ่มปัจจัยคอื 
ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม เพื่อให้เกิดความครอบคลุมถึงคุณลักษณะของวัยรุ่นหญิง คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อม 
และสิ่งตอบแทนหรือโทษที่เกิดจากการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน ปัจจัยที่จะศึกษาในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ปัจจัยน า 
ได้แก่ อายุ เกรดเฉลี่ย ระดับการศึกษา การพักอาศัย ความรู้เกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาเมด็
คุมก าเนิดฉุกเฉิน ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึงยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน และราคาของยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน 
และปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินจากสื่อต่าง ๆ การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน แฟน 
บุคคลในครอบครัว อาจารย์ บุคลากรสาธารณสุข เพื่อใช้ในการวางแผนการป้องกันและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาคุมก าเนิด
ฉุกเฉินแก่นักศึกษาและวัยรุ่นให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมในการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินต่อไป 
 สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยน าได้แก่ อายุ เกรดเฉลี่ย ระดับการศึกษา การพักอาศัย ความรู้เกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน และทัศนคติ
เกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน ปัจจัยเอื้อได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึงยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน และราคาของยาเม็ด
คุมก าเนิดฉุกเฉิน และ ปัจจัยเสริมได้แก่ การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินจากสื่อต่าง  ๆ และการได้รับการ
สนับสนุนจากเพื่อน แฟน บุคคลในครอบครัว อาจารย์ บุคลากรสาธารณสุข มีความสัมพันธ์กับใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินของ
นักศึกษาหญิงวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี 
 ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน ของนักศึกษาหญิง
ที่ก าลังศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี ท่ีเคยใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินทุกระดับการศึกษา              
(ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี) ระยะเวลาด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 
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 กรอบแนวความคิดการวิจัย  
   ตัวแปรต้น                         ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางเชิงพรรณนา (A Cross-sectional descriptive study) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างเดือนตุลาคุม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 นักศึกษาหญิงท่ีเคยใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินและก าลังศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี 
ปีการศึกษา 2561 ทุกระดับการศึกษา (ปวช., ปวส., ปริญญาตรี) โดยใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วน
ของประชากร กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 97 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างจะมีการสุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบ
แบบลูกโซ่ (Snowball Sampling)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 7 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ คณะที่
สังกัด ระดับการศึกษา ช้ันปี เกรดเฉลี่ย พักอาศัยอยู่กับ ที่พักอาศัย การมีคู่รัก การเคยใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน และ
ระยะเวลาของการใช้ จ านวนทั้งหมด 10 ข้อ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน จ านวน               
12 ข้อ ลักษณะเป็นค าถามให้เลือกตอบใน 2 ตัวเลือก โดยคลอบคลุมเนื้อหา ชนิดของยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน วิธีรับประทาน 
ข้อบ่งใช้ กลไกการออกฤทธิ์ ประสิทธิภาพ อาการข้างเคียง และข้อจ ากัดในการใช้ยา ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับ
การใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน จ านวน 10 ข้อ ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสะดวกในการเข้าถึงยาเม็ดคุมก าเนิด
ฉุกเฉินและราคาของยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน จ านวน 4 ข้อ ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ 
เกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน จ านวน 7 ข้อ ส่วนท่ี 6 การได้รับการสนับสนุนในการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนท่ี 7 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน จ านวน 10 ข้อ 
 
 

ปัจจัยเอื้อ 
 ความสะดวกในการเข้าถึงการใช้ยาเม็ด

คุมก าเนิดฉุกเฉิน 
 ราคาของยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน 

 ความรู้เกี่ยวกับยาเมด็คุมก าเนิดฉกุเฉิน 
 ทัศนคติเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนดิฉกุเฉิน 

พฤติกรรมการใช้ยาเมด็คุมก าเนิด
ฉุกเฉินของนักศึกษาหญิง 

ปัจจัยน า 
 อาย ุ
 เกรดเฉลี่ย 
 ระดับการศึกษา(ปวช. ปวส. ป.ตร)ี 
 การพักอาศัย 

ปัจจัยเสริม 
 การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิด

ฉุกเฉินจากสื่อต่าง ๆ  
 การได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน แฟน 

คนในครอบครัว ครู บุคลากรสาธารณสุข 
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 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
1. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส าหรับงานวิจัยไป

ทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา น าเสนออาจารย์ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน เพื่อท าการตรวจสอบความถูกต้อง ความตรงของ
เนื้อหาของค าถามในแต่ละข้อว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ ความครอบคลุมของเนื้อหา รวมถึงค วาม
เหมาะสมของภาษา ตลอดจนความเหมาะสมทั่วไปของแบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดสอบหาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามต่อไป และหาความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 

2. การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบหาความเช่ือมั่น 
โดยทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาหญิง ในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  จ านวน 30 คน น ามาวิเคราะห์หาความเที่ยงของ
แบบสอบถาม ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน วิเคราะห์โดยใช้ค่า KR–20 ข้อมูลทัศนคติ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัย
เสริม ท าการค านวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbachs’ Alpha Coefficient) โดยข้อค าถามทุกด้านมีค่าความ
เชื่อมั่นด้านความรู้เกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน เท่ากับ 0.756 ทัศนคติเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน เท่ากับ 0.876 
ความสะดวกในการเข้าถึงยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินและราคาของยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน เท่ากับ 0.764 การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ
ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน เท่ากับ 0.864 และ การได้รับการสนับสนุนในการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน เท่ากับ 0.763 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1.  ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
1.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ระดับการศึกษา การพักอาศัย เกรดเฉลี่ย ระยะเวลาการใช้ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ

ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน ทัศนคติเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน ความสะดวกในการเข้าถึงและราคายาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน 
การได้รับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ และการได้รับการสนับสนุนในการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน และพฤติกรรมการใช้ยาเม็ด
คุมก าเนิด จ าแนกรายข้อ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ 

1.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ อายุ ระดับความรู้เกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน ทัศนคติเกี่ยวกับยาเม็ด
คุมก าเนิดฉุกเฉิน ความสะดวกในการเข้าถึงและราคายาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน การได้รับข้อมูลจากสื่อต่าง  ๆ การได้รับการ
สนับสนุนในการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน และพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในกรณีข้อมูลมีการกระจายไม่ปกติใช้มัธยฐาน และเปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และ 75 

2. ใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับ
พฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดของนักศึกษาหญิง ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้สถิติ                
Chi-square test และ Fisher’s Exact Test ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 
ผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวนทั้งสิ้น 97 คน มีมัธยฐานอายุ เท่ากับ 18 ปี (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 เท่ากับ 17 ปี, เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 เท่ากับ 19 ปี) ก าลัง
ศึกษาในคณะพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ มากที่สุด ร้อยละ 34.0 ศึกษาในระดับ ปวช. มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.6 
รองลงมา คือ ระดับ ปวส. ร้อยละ 44.3 มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.01-3.50 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.3 พักอาศัยอยู่ที่บ้าน
ตนเองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.6 รองลงมา คือ หอพัก ร้อยละ 45.4 โดยพักอาศัยอยู่กับบิดา มารดามากที่สุดคิดเป็น              
ร้อยละ 33.0 รองลงมาคือ อยู่คนเดียว ร้อยละ 28.9 โดยพบว่าอาศัยอยู่กับแฟน ร้อยละ 3.1 และปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีแฟน ร้อยละ 85.6 ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินน้อยกว่า 1 ปี มากท่ีสุดคิดเป็น ร้อยละ 48.5 
 2.  การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน 
   2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน า กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน ได้แก่ อายุ เกรดเฉลี่ย การพัก
อาศัย ระดับการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน พบว่า เกรด
เฉลี่ย(p-value=0.005) และความรู้เกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน (p-value=0.038) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยา
เม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยอื่นข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะระบุความสัมพันธ์ 
รายละเอียดตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน ากับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน 
 

ปัจจัยน า 
ระดับพฤติกรรม Chi-square 

test 
p-value ดี (ร้อยละ) ปานกลาง (ร้อยละ) 

อาย ุ   4.482 0.106 
วัยรุ่นตอนกลาง 9(50.0) 9(50.0)   
วัยรุ่นตอนปลาย 50(75.8) 16(24.2)   
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น 9(69.2) 4(30.8)   

เกรดเฉลี่ย   (13.623) 0.005* 
ต่ ากว่า 2.00 1(33.3) 2(66.7)   
2.01-2.50 7(46.7) 8(53.3)   
2.51-3.00 12(57.1) 9(42.9)   
3.01-3.50 32(78.0) 9(22.0)   
มากกว่า 3.50 16(94.1) 1(5.9)   

ระดับการศึกษา   (5.909) 0.051 
ปวช. 32(67.7) 19(37.3)   
ปวส. 35(81.4) 8(18.6)   
ปริญญาตร ี 1(33.3) 2(66.7)   

การพักอาศัย   (0.694) 0.985 
อาศัยอยู่กับบิดา มารดา 23(71.9) 9(28.1)   
อาศัยอยู่กับญาต ิ 9(64.3) 5(35.7)   
อาศัยอยู่คนเดยีว 
อาศัยอยู่กับเพื่อน 

20(71.4) 8(28.6)   
14(70.0) 6(30.0)   

อาศัยอยู่กับแฟน(คู่รัก) 2(66.7) 1(33.3)   
ระดับความรู้   (5.877) 0.038* 

สูง 64(72.7) 24(27.3)   
ปานกลาง 2(28.6) 5(71.4)   
ควรปรับปรุง 2(100.0) 0(0.0)   

ระดับทัศนคต ิ   (2.088) 0.364 
สูง 21(61.8) 13(38.2)   
ปานกลาง 43(75.4) 14(24.6)   
ควรปรับปรุง 4(66.7) 2(33.3)   

* Fisher’s exact test และ p-value<0.05 
 
   2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน ได้แก่ ความสะดวกในการ
เข้าถึงยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินและราคาของยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน พบว่า ความ
สะดวกในการเข้าถึงยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินและราคาของยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน (p-value=0.484) ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน รายละเอียดตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเอื้อกับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน 
 

ปัจจัยเอื้อ 
ระดับพฤติกรรม Chi-square 

test p-value 
ดี(ร้อยละ) ปานกลาง(ร้อยละ) 

ระดับปัจจัยเอื้อ   1.451 0.484 
สูง 

ปานกลาง 
ต่ า 

30(76.9) 
13(65.0) 
25(65.8) 

9(23.1) 
7(35.0) 
13(34.2) 

  
 

 
   2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน พบว่า การได้รับข้อมูล
เกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินจากสื่อต่าง ๆ (p-value =0.866) และการได้รับการสนับสนุนในการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน 
(p-value =0.156) ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน รายละเอียดตามตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเสริมกับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน 
 

 
ปัจจัยเสริม 

 

ระดับพฤติกรรม Chi-square 
test 

p-value 
 ดี(ร้อยละ) ปานกลาง(ร้อยละ) 

ระดับการได้รับข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ   0.287 0.866 
สูง 7(77.8) 2(22.2)   

ปานกลาง 31(68.9) 14(31.1)   
ต่ า 30(69.8) 13(30.2)   

ระดับการได้รับการสนับสนนุ   3.715 0.156 
สูง 9(69.2) 4(30.8)     

ปานกลาง 30(81.1) 7(18.9)   
ต่ า 29(61.7) 18(38.3)   

 
อภิปรายผล 

1. พฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี  
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด
ฉุกเฉิน ส่งผลให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินเพื่อการใช้งานที่ถูกต้อง ประกอบกับนักศึกษามี
ช่องทางการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินจากแหล่งต่าง ๆ อีกหลายช่องทาง เช่น การได้รับข้อมูลจากบุคลากร
ทางการแพทย์และสาธารณสุข การศึกษาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต การได้รับข้อมูลจากเพื่อน ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่องการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน จึงส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับดี สอดคล้ องกับ
การเก็บข้อมูลเบื้องต้นในนักศึกษาหญิงวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด
ฉุกเฉินอยู่ในระดับดี ซึ่งอาจแตกต่างจากหลายการศึกษาที่พบความสัมพันธ์ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริบท ความรู้ ประสบการณ์ 
และระยะเวลาการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกันจึงส่งผลใหผ้ลการศึกษาในการศึกษานีต้่างจากการศึกษาที่ผ่านมา  

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน เกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประสบการณ์การใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินที่แตกต่าง
กันของกลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกัน และจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเกรดเฉลี่ยมาก จะมีพฤติกรรมการใช้ยาเม็ด
คุมก าเนิดฉุกเฉินอยู่ในระดับดีมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเกรดเฉลี่ยน้อย จะเห็นได้ว่าสัดส่วนพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด
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ฉุกเฉินอยู่ในระดับดีมากขึ้นเมื่อเกรดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ซึ่งเกรดเฉลี่ยสามารถบอกถึงพฤติกรรมการเรียนได้ สะท้อนให้เห็น
ความสามารถเชิงปัญญา ความสามรถในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ ใช้ข้อมูลในการตัดสิน จึงท าให้ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกัน จะ
มีพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับทฤษฏีระบบนิเวศเชิงสังคม  (Social ecological 
framework) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมวัยรุ่นนั้นเกิดขึ้นจากอิทธิพลภายในตัวของวัยรุ่นเอง และอิทธิพลมาจากสภาพแวดล้อมที่
ด าเนินอยู่รอบ ๆ ตัวของวัยรุ่น  (พรรณี, 2560) และสอดคล้องกับการศึกษาของ (เวธกา, 2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉินของวัยรุ่นหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน 
  ความรู้เกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินมีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มที่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน ส่งผลให้เกิดการศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิด
ฉุกเฉิน จากการศึกษาการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูล
จากบุคลากรทางการแพทย์มากเป็นล าดับที่ 2 รองจากการได้รับข้อมูลจากเพื่อน ซึ่งข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์ เป็น
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง รวมถึงมีการค้นคว้าหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ ข่าวสารและเทคโนโลยี
ที่สามารถหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง และค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในเรื่องการใช้ยา
เม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน และจากการศึกษาครั้งน้ี พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความรู้อยู่ในระดับสูง มีพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนดิ
ฉุกเฉินอยู่ในระดับดีมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งความรู้มีความส าคัญที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ เกิด
แรงจูงใจที่จะปฏิบัติพฤติกรรมและเกิดความสามารถในการที่จะปฏิบัติพฤติกรรม การที่ความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมจะท าให้
ทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร สอดคล้องกับทฤษฎี PRECEDE–PROCEED Model (Green and Kreuter, 1999) ที่กล่าวว่า 
ความรู้ เป็นปัจจัยน าที่ส าคัญที่จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม สอดคล้องกับการศึกษาของ (ธันยาภรณ์, 2553)  เรื่องความรู้ 
ทัศนคติ และการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในจังหวัดระนอง พบว่า ความรู้มีความสัมพันธ์กับ
การใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของ (เวธกา, 2557) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาคุมก าเนิดฉุกเฉินของวัยรุ่นหญิง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความรู้เกี่ยวกับยาเม็ด
คุมก าเนิดฉุกเฉินมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินของวัยรุ่นหญิงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. เกรดและความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องที่
ไม่ถูกต้อง คือ ผลข้างเคียงของยา วิธีการรับประทายาที่ถูกต้อง และส่วนประกอบของยา อาจารย์และบุคลากรสาธารณสุข 
วิทยาลัยอาชีวะ และสถานศึกษาควรจัดประสบการณ์ ส่งเสริมให้มีการอ่านฉลากยาและเอกสารก ากับยาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดแบบฉุกเฉินท่ีถูกต้อง 
 2. พฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินที่ไม่ถูกต้อง ในเรื่อง ขนาดของการใช้ยา โดยพบว่า มีการใช้ยามากกว่า            
2 ครั้งใน 1 เดือน เภสัชกรควรให้ความรู้ในเรื่อง ข้อบ่งใช้ ข้อจ ากัดของการใช้ยา และผลข้างเคียงในระยะยาว เพื่อให้เกิดการ
ปฏิบัติในการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินท่ีถูกต้อง 
 3.  การได้รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับข้อมูลจากเพื่อนมากที่สุด ควรจัดรูปแบบการ
บริการโดยการสร้าง Website หรือสายด่วน Hotline ที่มีบุคลากรทางแพทย์ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉิน 
เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาในประเด็นการหาสาเหตุของปัญหา เช่น ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินของ
นักศึกษาหญิงวิทยาลัยอาชีวศึกษาและประชาชน 
 2. ควรศึกษารูปแบบการใช้เม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินของนักศึกษาหญิงวิทยาลัยอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมหรือองค์รวม 
เพื่อหาแนวทางในการควบคุมดูแลในการควบคุมการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดฉุกเฉินในนักศึกษาและประชาชนให้เกิดความปลอดภยั
และเหมาะสมต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ประชาชนท่ีมีพฤติกรรมที่ใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง จ านวน 277 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
ประชาชนต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้านแล้วจะท าการสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลากรายชื่อประชากรกลุ่มตัวอย่างจนครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละหมู่บ้าน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ถึงตุลาคม 2563 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา น าเสนอข้อมูลโดยใช้จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน เปอร์เซ็นไทล์ที่ 
25 เปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple regression 
แบบ Stepwise ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน
บ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี คือ ปัจจัยเอื้อ การใช้สมุนไพรในรูปแบบรับประทาน 
(ยาเม็ด/แคปซูล/ลูกกลอน) ปัจจัยเสริม จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. การใช้สมุนไพรเพื่อความสวยความงาม และ 
อายุ โดยทั้ง 6 ปัจจัย สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 19.10               
(R2=0.191, SEest=5.11080, F=4.779, p=0.030) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรใน
การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนควรให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าว 
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Abstract 

 A Cross-sectional analytical research aimed to study factors  associated with the behavior of using  
herbs for self-care of community people in Don Klang Nuea village , That Sub-district, Warin Chamrap 
District,  Ubon Ratchathani Province.  The 277 samples were collected data by using a questionnaire 
between March 2020 and October 2020. The data were analyzed by frequency, percentage, means, 
standard deviation, median, percentile 25 and 75 for descriptive statistics and factors predicting were 
analyzed with multiple linear regression analysis by Stepwise method. The study showed, factors  
associated with the behavior of using  herbs for self-care of community people in Don Klang Nuea village, 
That sub-district, Warin Chamrap district, Ubon Ratchathani Province were enabling factors, Using herbs in 
an oral form (Tablets/capsules/bolus), reinforcing factors, graduated from high school/vocational 
certificate, using herbs for beauty and age and 6 predictors can explain the variance of  factors  associated 
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with the behavior of using  herbs for self-care of community people in Don Klang Nuea village, That sub-
district, Warin Chamrap district, Ubon Ratchathani Province at 19.10 percent (R2=0.191, SEest=5.11080, 
F=4.779, p=0.030) Statistically significant at 0.05 level. From the results, enabling factors, Using herbs in an 
oral form (Tablets/capsules/bolus), reinforcing factors, graduated from high school/vocational certificate, 
using herbs for beauty and age is factor predicting behavior of using herbs. Therefore, promoting use 
herbs in self-care of people should be attention to these factors.  
 
Keywords: Factors, Herb, Self-care 
 
บทน า 

การแพทย์แผนไทยมีบทบาทมากขึ้นในการเข้าถึงระบบสุขภาพของประชาชนในทางเดียวกันประชาชนก็เริ่มหันมาให้
ความสนใจในศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการแพทย์แผนปัจจุบันเพียงระบบเดียวไม่สามารถ
ตอบสนองปัญหาสุขภาพได้อย่างครอบคลุม จ าเป็นต้องมีทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพจึงได้น าเอาการแพทย์พ้ืนบ้านหรือ
การแพทย์ดั้งเดิมของแต่ละประเทศมาเป็นทางเลือก (บดินทร์, 2543) จากข้อมูลในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ประชาชน
ประมาณ 2 ใน 3 (ร้อยละ 62.0) ใช้ประโยชน์จากการแพทย์ทางเลือก (อัญชรา, 2563) ส าหรับประเทศไทยประชาชนนิยมใช้
สมุนไพรเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพขึ้น ส่งผลให้ตลาดสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมยาเติบโตขึ้น 
จากเดิมมีมูลค่ากว่า  18,000 ล้านบาทในปี  2562 และมีแนวโน้มพุ่ งสู งขึ้น เป็น 20,000 ล้านบาท ภายในปี  2563                     
(รุ้งเพชร, 2562) สาเหตุการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอาจเนื่องมาจากสมุนไพรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่ใช้ผลิตยามากกว่า 1,000 ชนิด 
นอกจากเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคแล้วยังเป็นอาหารและน ามาใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ตลอดจนการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพพ้ืนฐาน
ภูมิปัญญาไทย เช่น สีผสมอาหาร เครื่องส าอาง สารก าจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติเป็นต้น (อัญชรา, 2563) สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 รวมทั้งการสนับสนุนการใช้สมุนไพรในแผนพัฒนาการสาธารณสุขของ
ประเทศเพื่อการใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน การใช้เป็นเวชภัณฑ์ การใช้ในอุตสาหกรรมและเพื่อการส่งออก  (เฉลิมเกียรติ, 
2555) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 2560-2564 ได้ให้ความส าคัญกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้ง
ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยโดยเฉพาะการรักษาด้วยยาสมุนไพรเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายจากการน าเข้ายาจาก
ต่างประเทศ นอกจากน้ียังสนับสนุนให้มีการเผยแพรค่วามรู ้การวิจัยสมุนไพรไทย และรณรงค์ให้มีการใช้สมุนไพรในชุมชนมาก
ยิ่งข้ึน (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข, 2551) 

กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส าคัญพร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง      
โดยมีนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปี 2558–2559 เข้าสู่ระบบบริการ
สุขภาพอย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองโดยใช้สมุนไพรและสนับสนุน
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงคุณประโยชน์ในการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและรักษาเบื้องต้น (กรมการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2558) นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐานซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้เป็นประจ าในครัวเรือน เพื่อการรักษาตามกลุ่มโรคและอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ โดยแบ่ง
สมุนไพรเพื่อรักษาออกเป็น 5 กลุ่ม คือ สมุนไพรเพื่อรักษากลุ่มโรคและอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินอาหาร สมุนไพรเพื่อ
รักษากลุ่มโรคและอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจ สมุนไพรเพื่อรักษากลุ่มโรคและอาการเจ็บป่วยในระบบทางปัสสาวะ 
สมุนไพรเพื่อรักษากลุ่มโรคผิวหนัง และสมุนไพรเพื่อรักษากลุ่มโรคและอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ (ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2540) ซึ่งจากฐานข้อมูลการใช้บริการการแพทย์แผนไทยของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปี 
2560 ที่ผ่านมาพบว่า มีการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น 406 ล้านบาท จากกว่า 1,700 ล้านบาทในปี 2559 เป็นกว่า 2,000 ล้าน
บาท ในปี 2560 (เกียรติภูมิ, 2561) ทั้งนี้เนื่องมาจากสมุนไพรราคาถูกกว่ายาแผนปัจจุบัน มีพิษและผลข้างเคียงน้อยกว่ายา
แผนปัจจุบัน สมุนไพรบางชนิดเป็นท้ังอาหารและยา ไม่ตอ้งซื้อสามารถปลูกได้ภายในบ้านเหมาะกับคนสว่นใหญ่เพราะสามารถ
น ามาใช้ได้เอง สมุนไพรแม้จะเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอันตรายร้ายแรงเกิดขึ้น เพราะหากใช้ไม่
ถูกต้อง ใช้ไม่ถูกกับอาการ ไม่ถูกกับโรค ปริมาณขนาดที่ใช้ไม่เหมาะสม หรือใช้กับผู้ที่แพ้สมุนไพรบางชนิดก็อาจเกิดอันตรายที่
คาดไม่ถึงได้เช่นกัน (คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560)  

สมุนไพรเคยเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชน และกลับมามีบทบาทอีกครั้งในการดูแล
สุขภาพของประชาชนจากนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 2560-2564 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น 
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ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ท าให้ฟ้าทะลายโจรเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนมากขึ้น 
เนื่องจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ และสามารถยับยั้งการเพิ่มจ านวนของโค
วิด 19 ได้ (กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2563) ท าให้ประชาชนเริ่มหันมาสนใจเกี่ยวกับสมุนไพรมากขึ้น และการที่
ประชานชนจะตัดสินใจเลือกใช้สมุนไพรนั้นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล การมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้หรือมีความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร ทัศนคติต่อการใช้สมุนไพร ความสะดวกในการหาสมุนไพรมาใช้จากสถานท่ีต่าง ๆ 
ช่องทางการเลือกใช้สมุนไพร รูปแบบของสมุนไพร ค่าใช้จ่ายในการใช้สมุนไพร และการได้รับการสนับสนุนรวมถึงการได้รับ
การแนะน าข้อมูลข่าวสารให้ใช้สมุนไพร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (วิริญญา, 2559) ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้สมนุไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง ของประชาชนในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม มีความความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
            จังหวัดอุบลราชธานีมีมูลค่าการใช้สมุนไพรในสัดส่วนที่มากเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้ยาทั้งหมดในสถาน
บริการรัฐของจังหวัดอุบลราชธานี จากการส ารวจข้อมูล ปี 2562 พบว่า มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี ร้อย
ละ 65.93 ปริมาณการจ่ายยาสมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานีจ านวน 562,943 ครั้ง อันดับการใช้ยาสมุนไพรในจังหวัด
อุบลราชธานีมากที่สุดคือ ฟ้าทะลายโจร,ยาแคปซูลจ านวนจ่ายรวมทุกสิทธิ 2,624,899 ครั้ง รองลงมาคือ ขมิ้นชัน,ยาแคปซูล
จ านวนจ่ายรวมทุกสิทธิ 2,232,041 ครั้ง และอันดับการใช้ยาสมุนไพรในอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีมากที่สุดคือ 
ฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชัน,ยาแคปซูลเช่นเดียวกันกับอันดับการใช้ยาสมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี  (ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี, 2562) จากข้อมูลการใช้สมุนไพรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนต าบลบัววัด ปี 2562 -2563 พบว่า 
ประชาชนต าบลธาตุมีการใช้สมุนไพรในปริมาณมาก และมีอันดับการใช้ยาสมุนไพรมากที่สุดคือ ฟ้าทะลายโจรจ านวนจ่าย 224 
ครั้ง รองลงมาคือ ยาน้ าแก้ไอมะขามป้อมจ านวนจ่าย 115 ครั้ง และอันดับสามคือ น้ ามันไพลจ านวนจ่าย 98 ครั้ง ถึงแม้ทิศ
ทางการใช้สมุนไพรตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขมีแนวโน้มการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและการบริโภคสมุนไพรเพิ่ม
มากขึ้น แต่การใช้สมุนไพรนั้นมีท้ังประโยชน์และโทษ สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการดูแลสุขภาพของประชาชนในปัจจุบันมีทิศทางที่
ดีขึ้น แต่ยังไม่มีความชัดเจนที่จะท าให้ประชาชนตัดสินใจหรือมีพฤติกรรมใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของตนเองที่ถูกต้อง 
ประกอบกับปริมาณการใช้สมุนไพรที่มีทิศทางและความต้องการที่มากขึ้นพร้อมกับความหลากหลายของสมุนไพร และมีความ
เป็นอิสระในการตัดสินใจใช้สมุนไพรในการจัดการสุขภาพตนเอง การตัดสินใจใช้สมุนไพรจึงมีความส าคัญต่อสภาวะของ
ประชาชนในปัจจุบันและอนาคต จากสถานการณ์ข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้รู้ถึงปัจจัย
ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมให้ประชาชน
มีพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพของตนเองที่ถูกต้องเหมาะสม สนับสนุนทิศทางการใช้สมุนไพรตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข และเป็นแนวทางในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนท่ี  
 สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้  อาชีพและโรคประจ าตัว มีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพร 
ปัจจัยน าได้แก่ ความรู้  ทัศนคติ และความเชื่อ มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้สมุนไพร  ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ความสะดวกสบายใน
การหาสมุนไพร ช่องทางการเลือกใช้ รูปแบบการใช้รวมทั้งราคาที่เหมาะสมจะช่วยให้บุคคลตัดสินใจใช้สมุนไพร และ ปัจจัย
เสริม ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารและการสนับสนุนทางสังคม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
 ขอบเขตการวิจัย 
      การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ  
ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะเวลาด าเนินการศึกษาระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนตุลาคม 
2563 
  
 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

487 
 

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้น าแนวนโยบายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 2560-2564 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
อย่างต่อเนื่องของกรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข และงานวิจัยของ (ชนิดาและคณะ, 2562) ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของประชาชนในเขตภาษีเจริญ งานวิจัยของ (ดวงจันทร์และคณะ, 2560) 
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี และ 
งานวิจัยของ (ชนิภรณ์, 2561) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มใความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชน อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  มาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้  
  กรอบแนวความคิดการวิจัย (Conceptual  Framework) 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)                    ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวความคิดการวิจัย (Conceptual  Framework) 

 
วิธกีารวิจัย 
          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (cross-sectional analytical study) วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสขุภาพตนเองของ และมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 4 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริม ของประชาชนที่มีพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 ถึง
เดือนตุลาคม 2563 

คุณลักษณะส่วนบุคล 
- เพศ 
- อายุ 
- โรคประจ าตัว 
- การศึกษา 
- รายได ้
- อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประสบการณ์การใช้สมุนไพร 
 

ปัจจัยน า 
- ความรู้เกีย่วกับสมุนไพร 
- ทัศนคติเกี่ยวกับสมุนไพร 
- ความเชื่อเกีย่วกับสมุนไพร 

พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอ

วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ปัจจัยเอื้อ 
- ความสะดวกสบายในการหาสมุนไพรมาใช้จาก
สถานที่ต่าง 
- ช่องทางการเลือกใช้สมุนไพร 
- รูปแบบการใช้สมุนไพร 
- ความเหมาะสมเรือ่งของราคาสมุนไพร 

   ปัจจัยเสริม 
- การได้รับข้อมูลข่าวสาร 
- การสนับสนุนทางสังคม 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 551 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ 
ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้สูตรการค านวณขนาด
ตัวอย่างใช้วิธีการค านวณ เพื่อประมาณความแม่นย าในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (Accuracy Parameter Estimated: AIPE) ของ 
(Kelly and Maxwell, 2003) จ านวน 136 คน ผู้วิจัยคิดค่าความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความคลาดเคลือ่น (Design Effect) เท่ากับ 
2 จะได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 272 คน  

 3. การสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้านแล้วจะท าการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยการจับสลากรายช่ือประชากรกลุ่มตัวอย่างจนครบตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อ
หาตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหมู่บ้านมาตอบแบบสอบถามงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จะ
ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ท้ังสิ้น 277 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม มีโครงสร้างของแบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 7 ส่วน คือ ส่วนที่  1 
แบบสอบถามข้อมูลพื้นฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคล จ านวนทั้งหมด 9 ข้อ เป็นค าถามแบบมีตัวเลือก (Check List) และระบุ
ค าตอบท่ีถูกต้อง ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู้เรื่องการใช้สมุนไพร จ านวน 15 ข้อ โดยใช้ค าถามแบบมีตัวเลือก (Check List) 
และระบุค าตอบที่ถูกต้อง ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้สมุนไพร จ านวน 12 ข้อ โดยใช้ค าถามแบบมี
ตัวเลือก (Check List) และระบุค าตอบที่ถูกต้อง ซึ่งลักษณะของค าตอบแต่ละข้อมีระดับการวัดเป็นช่วงสเกล ( Interval 
Scale) ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวการใช้สมุนไพร จ านวน 11 ข้อ โดยใช้ค าถามแบบมีตัวเลือก (Check 
List) และระบุค าตอบที่ถูกต้อง ซึ่งลักษณะของค าตอบแต่ละข้อมีระดับการวัดเป็นช่วงสเกล (Interval Scale) ส่วนที่ 5 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเอื้อ ได้แก่ ความสะดวกสบายในการหาสมุนไพรมาใช้จากสถานที่ต่าง  ๆ ช่องทางการเลือกใช้
สมุนไพร รูปแบบการใช้สมุนไพร และความเหมาะสมเรื่องของราคาสมุนไพรรวมทั้งหมด จ านวน 15 ข้อ โดยใช้ค าถามแบบมี
ตัวเลือก (Check List) และระบุค าตอบที่ถูกต้อง ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร 
การสนับสนุนทางสังคมรวมทั้งหมดจ านวน 12 ข้อ โดยใช้ค าถามแบบมีตัวเลือก (Check List) และระบุค าตอบที่ถูกต้อง ซึ่ง
ลักษณะของค าตอบแต่ละข้อมีระดับการวัดเป็น ช่วงสเกล (Interval Scale) ส่วนท่ี 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ จ านวน 12 ข้อ โดยใช้ค าถามแบบมีตัวเลือก (Check List) และระบุค าตอบที่ถูกต้อง ซึ่งลักษณะ
ของค าตอบแต่ละข้อมีระดับการวัดเป็น ช่วงสเกล (Interval Scale) 
 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 1. การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยน าเครื่องมือที่สร้างเสร็จแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา โดยพิจารณาให้ครอบคลุมถึงความถูกต้องของเนื้อหา ภาษาและส านวนที่ใช้ หลังจากนั้นได้
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน าไปทดสอบหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามต่อไปและหาความสอดคล้องระหว่าง
จุดประสงค์กับเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective Congruence: IOC) พบว่า ทุกข้อ
ค าถามมีคะแนน IOC ระหว่าง 0.67-1 
 2. ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 30 ชุด ท่ีต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา ซึ่งไม่ได้ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างหลังจากนั้นน ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ 
ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ด้านความรู้เรื่องการใช้สมุนไพร
ค านวณหาค่าความเช่ือมั่นโดยใช้ KR-20 ด้านทัศนคติเกี่ยวกับสมุนไพร ความเชื่อเกี่ยวกับสมุนไพร ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม หา
ค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นของ
ความรู้เรื่องการใช้สมุนไพร และทัศนคติ เท่ากับ 0.70 ด้านความเช่ือเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร เท่ากับ 0.87 ด้านปัจจัยเอื้อ 
เท่ากับ 0.74 และด้านปัจจัยเสริม เท่ากับ 0.72 ตามล าดับ 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

489 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
            สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายคุณลักษณะของประชากรและข้อมูลทั่วไป ได้แก่ จ านวน และ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในกรณีที่มีข้อมูลการแจกแจงแบบไม่ปกติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ มัธยฐานและ
เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 25 และ 75 ส าหรับสถิติเชิงวิเคราะห์ (Inferential Statistics) ใช้ส าหรับวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยน า ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยทดสอบด้วยสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์สมการ
ท านายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (multiple linear regression analysis) 
แบบ Stepwise ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีพฤติกรรมการใช้สมุนไพรที่อาศัยอยู่ บ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวนทั้งสิ้น 277 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.70 มีมัธยฐานของ
อายุ 51 ปี (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 เท่ากับ 40 และเปอร์เซ็นที่75 เท่ากับ 60) จบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่ามาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.35 มีมัธยฐานของรายได้ต่อเดือน 2,000 บาท (เปอร์เซ็นไทล์ที่25 เท่ากับ 1,000 และเปอร์เซ็นที่ 75 
เท่ากับ 7,250) ประกอบอาชีพแม่บ้านหรือไม่ได้ประกอบอาชีพมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 24.91 ในช่วง 2-3 เดือนทุกคนใช้
สมุนไพร โดยสาเหตุการใช้สมุนไพรมากที่สุด คือ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย คิดเป็นร้อยละ 39.71 และมีรูปแบบในการใช้สมุนไพร
ในลักษณะการรับประทาน ยาเม็ด แคปซูล ลูกกลอนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.51 ตามล าดับ 
 2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบื้องต้น ในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทีละตัวแปร พบตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์เบื้องต้นกับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนต าบลธาตุ จ านวน 7 ตัวแปร คือ 
อายุ (r=- 0.128,p-value=0.033) จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. (r=0.128,p-value=0.033) ใช้สมุนไพรเพื่อความ
สวยความงาม (r=-0.167,p-value=0.005) ใช้สมุนไพรในรูปแบบรับประทาน ยาเม็ดแคปซูล ลูกกลอน (r=0.155, p-
value=0.010) ความเชื่อการใช้สมุนไพร (r=0.122,p-value=0.042) ปัจจัยเอื้อ (r=0.328, p-value<0.001) และปัจจัยเสริม 
(r=0.263,p-value=<0.001) ตามล าดับ  
            3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ 
ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีทั้งหมด 6 ตัวแปร คือ ปัจจัยเอื้อ ใช้สมุนไพรในรูปแบบรับประทาน ยา
เม็ด/แคปซูล/ลูกกลอน ปัจจัยเสริม จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. ใช้สมุนไพรเพื่อความสวยความงาม และอายุ โดย
สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน
บ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 19.10 (R2=0.191, SEest=5.11080,      
F= 4.779, p=0.030) รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางที ่1 ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยวิเคราะห์อ านาจการท านายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

 

โมเดล 
วิเคราะห ์

ตัวแปร 
สัมประสิทธิ์ถดถอย 

(Coefficient) R2 R2
adj Sr2 

R2 

change 
B β 

โมเดล 
ที่ดีที่สุด 

ปัจจัยเอื้อ 0.209 0.246 0.108 0.105 5.319 0.108 
ใช้สมุนไพรในรูปแบบรับประทาน  1.629 0.145 0.131 0.124 5.259 0.023 
ปัจจัยเสริม  0.110 0.124 0.149 0.140 5.212 0.019 
จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช.  1.925 0.105 0.164 0.152 5.176 0.015 

 ใช้สมุนไพรเพื่อความสวยความงาม  -3.526 -0.151 0.177 0.162 5.146 0.013 
 อายุ  -0.048 -0.128 0.191 0.173 5.111 0.014 

Constant =2.399, R2=0.191, R2
adj=0.173, SEest=5.11080, F=4.779 , p=0.030 
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อภิปรายผล 
 1. การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง ผู้ที่มี
อายุตั้งแต่ 14-97 ปี จะมีพฤติกรรมการการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ เนื่องมาจากประชาชนมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกันใน
หลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริบทพื้นที่เป็นสังคมชนบท อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ หรือพื้นที่บ้านอยู่ในละแวก
ใกล้เคียงกัน ประกอบทั้งมีความคุ้นเคยกับสมุนไพรต่าง ๆ และมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรมาจากแหล่ง
เดียวกันจึงอาจส่งผลให้อายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้สมุนไพรที่ไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (ชนิดาและ
คณะ, 2562) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรของประชาชนในเขตภาษีเจริญ พบว่า อายุมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง โดยผู้ที่สูงอายุจะมีพฤติกรรมการการใช้สมุนไพรในการ
ดูแลสุขภาพมากกว่าวัยอื่น ๆ เนื่องมาจากการคุ้นเคยกับสมุนไพรต่าง ๆ ในขณะเดียวกันผู้ที่ใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
ตนเองจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. อาจเนื่องจากการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิต เมื่ อมี
การเจ็บป่วยเกิดขึ้นก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกวิธีการใช้สมุนไพรต่าง  ๆ ในการดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของ (ดวงจันทร์และคณะ, 2560) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนใน
สถานบริการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการแพทย์แผนไทย
ในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนเรื่องใช้สมุนไพรเพื่อความสวยความงาม
นั้นจะเห็นได้ว่ายุคสมัยในปัจจุบันนั้นเริ่มหันมาใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น  รวมทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพต่าง ๆ ก็ยังมีส่วนผสมของสมุนไพร ทั้งนี้เนื่องมาจากสมุนไพรมีผลข้างเคียงน้อย ค่อนข้างมีความปลอดภัย และยังเป็น
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรดูแลสุขภาพสู่การตลาด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (สถาพร, 2560) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคของประชาชนในเขตอ าเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ของยา
สมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการรับรองสะอาดปลอดภัยมีผลต่อการใช้ยาสมุนไพรสูงสุดเนื่องจากในปัจจุบันยาสมุนไพรมี
การปลอมแปลงและไม่ได้รับมาตรฐานรับรองอยู่มากมายในท้องตลาดประชาชนจึงให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
มาตรฐานรับรองสะอาดปลอดภัยมากท่ีสุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของ (วิริญญา, 
2559) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมนุไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง ของประชาชนในอ าเภอแม่ ใจ 
จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบสมุนไพรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้สมุนไพร  
  2.1 ปัจจัยเอื้อเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร ได้แก่ ความสะดวกในการหาสมุนไพร ช่องทางการเลือกใช้สมุนไพร รูปแบบการ
ใช้สมุนไพร และความเหมาะสมเรื่องของราคาสมุนไพรเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

  2.1.1 ความสะดวกในการหาสมุนไพรเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากพืชสมุนไพร
เป็นพืชที่พบได้ทั่วไปตามบริเวณบ้านหรือในป่าและสามารถปลูกใช้เองได้ จึงสะดวกต่อการน ามาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะน ามาจาก
เพื่อนบ้าน หรือที่วัด เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยสามารถน าสมุนไพรมาใช้รักษาได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ  (ชนิภรณ์, 2561) 
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบว่า ความสะดวกในการได้มาซึ่งพืชสมุนไพรพื้นบ้าน (p <0.01, r = 0.34) มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

  2.1.2 ช่องทางการเลือกใช้สมุนไพรเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากสมุนไพรใน
ปัจจุบันมีการจ าหน่ายทั่วไปพบได้ง่ายตามท้องตลาด ร้านขายยา ท าให้ประชาชนสะดวกต่อการเลือกใช้สมุนไพรจากช่องทาง
ต่าง ๆ ได้มากขึ้น และสามารถไปขอที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนต าบลได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
(สถาพร, 2560) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคของประชาชนในเขตอ าเภอไทรน้อยจังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่าด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายสมุนไพรในโรงพยาบาลมีผลต่อการใช้ยาสมุนไพรสูงสุดช่อง เนื่องจากใน
ปัจจุบันยาสมุนไพรมีจ าหน่ายทั่วไปค่อนตลาดข้างมาก แต่ไม่มีความน่าเชื่อถือหรือการจัดเก็บที่ไม่ถูกวิธีอาจท าให้ยาสมุนไพร
เสื่อมคุณภาพได้ ดังนั้นการมียาสมุนไพรจ าหน่ายในโรงพยาบาลสามารถท าให้ประชาชนเลือกใช้ยาสมุนไพรได้มากขึ้นเพราะมี
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ความน่าเช่ือถือมากกว่าร้านค้าทั่ว ๆ ไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของ (วิริญญา, 
2559) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนอ าเภอแม่ใจจังหวัด
พะเยา พบว่า ช่องทางในการได้มาซึ่งสมุนไพรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  2.1.3 รูปแบบการใช้สมุนไพรเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
ตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากการเลือกใช้สมุนไพรใน
ปัจจุบันมีความแตกต่างไปตามยุคตามสมัย ไม่ว่าจะเลือกใช้สมุนไพรในรูปแบบสมุนไพรสดหรือสมุนไพรที่ผ่านกระบวนการผลิต
เป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ต้องมีความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานมากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ (สถาพร, 2560) 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคของประชาชนในเขตอ าเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี  พบว่า ด้าน
รูปแบบผลิตภัณฑ์ของยาสมุนไพรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานการรับรองสะอาดปลอดภัยมีผลต่อการใช้ยาสมุนไพรสูงสุดเนื่องจาก
ในปัจจุบันยาสมุนไพรมีการปลอมแปลงและไม่ได้รับมาตรฐานรับรองอยู่มากมายในท้องตลาดประชาชนจึงให้ความส าคัญกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานรับรองสะอาดปลอดภัยมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ (วิริญญา, 2559) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมนุไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง ของ
ประชาชนในอ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พบว่า รูปแบบสมุนไพรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
ตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   2.1.4 ความเหมาะสมเรือ่งของราคาสมนุไพรเป็นปัจจัยที่มคีวามสมัพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการ
ดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากในปัจจุบัน
สมุนไพรนั้นมีการผลิตในหลากหลายรูปแบบราคาก็จะแตกต่างกันไป นอกจากนี้การเลือกซื้อสมุนไพรยังขึ้นอยู่กับความคุ้มค่า
ของราคาเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพของสมุนไพร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (สถาพร, 2560) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคของประชาชนในเขตอ าเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี พบว่า ด้านราคาของยาสมุนไพรที่มี
ราคาถูกมีผลต่อการใช้ยาสมุนไพรสูงสุด เนื่องจากในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไรท าให้รายรับของประชาชน
ลดลงเมื่อจ าเป็นท่ีจะต้องซื้อยาสมุนไพรท าให้ประชาชนเลือกซื้อยาสมุนไพรที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพสมุนไพรที่ได้รับอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับการศึกษาของ (วิริญญา, 2559) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในอ าเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา พบว่า ค่าใช้จ่ายหรือราคาในการได้มาซึ่ง
สมุนไพรมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในอ าเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 3. ปัจจัยเสริมเกี่ยวกับการใช้สมุนไพร ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร และการสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอ              
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
  3.1 การได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้
เข้าถึง สื่ออินเทอร์เน็ต ออนไลน์ต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว ท าให้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับสมุนไพร ไม่ว่าจะเป็น
หนังสือ หรือคู่มือเอกสารก ากับยาต่าง ๆ ประกอบท้ังเจ้าหน้าที่สาธารณสขุได้ให้ความรูก้ับประชาชนโดยมีการส่งเสริมแนะน าการใช้
ยาสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วยที่มีผลข้างเคียงน้อยท าให้ประชาชนเช่ือถือและเลือกใช้ยาสมุนไพร สอดคล้องกับการศึกษาของ 
(สถาพร, 2560) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคของประชาชนในเขตอ าเภอไทรน้อยจังหวัดนนทบุรี พบว่า 
ปัจจัยสนับสนุนจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่งเสริมแนะน าในการใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่วยอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ประชาชนมีความเช่ือถือในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่าจะแนะน าสิ่งที่มีผลข้างเคียงในการรักษาน้อยที่สุดให้กับตัวประชาชนเองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ (ชนิภรณ์, 2561) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พืช
สมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบว่า การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการ
ใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้าน ( p <0.01, r = 0.38) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 สอดคล้องกับการศึกษาของ (ชฎาธาร, 2559) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษา
บาดแผลของประชาชน ต าบลกระดังงา อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องการใช้สมุนไพร
พื้นบ้านในการรักษาบาดแผล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาบาดแผลของประชาชน ต าบลกระดังงา 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาอยา่งมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ (ดวงจันทร์, 2560) ศึกษาพฤติกรรม
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การใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 ด้านปัจจัยเสริม ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารการแพทย์แผนไทย และสอดคล้องกับการศึกษาของ                            
(วิริญญา, 2559) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมนุไพรในการดูแลสุขภาพตนเอง ของประชาชนในอ าเภอแม่ใจ 
จังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบว่า ค่าใช้จ่ายหรือราคาในการได้มาซึ่งสมุนไพร และการส่งเสริมการขายสมุนไพรมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  3.2 การสนับสนุนทางสังคมเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ  ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากคุณลักษณะทางสังคมคล้ายคลึงกันใน
หลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริบททางสังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ หรือชุมชน อาจท าให้เกิดพฤติกรรมในลักษณะ
คล้ายๆกันในเรื่องของการใช้สมุนไพรร่วมกัน มีการให้ค าแนะน า หรือใช้ตามคนในครอบครัว ประกอบทั้ง สื่อ วิทยุ อินเทอร์เน็ต 
ออนไลน์ต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ท าให้ประชาชนมีแรงจูงใจที่จะใช้สมุนไพรตาม รวมทั้งอาจได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข สอดคล้องกับการศึกษาของ (ชฎาธาร, 2559) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการ
รักษาบาดแผลของประชาชน ต าบลกระดังงา อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมในการใช้
สมุนไพรพื้นบ้าน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรพื้นบ้านในการรักษาบาดแผลของประชาชน ต าบลกระดังงา อ าเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาของ (ชนิภรณ์, 2561) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ผลการวิจัยพบว่า การได้รับ
แรงสนับสนุนจากบุคคลและสังคม (p<0.01, r=0.48) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 และสอดคล้องกับการศึกษาของ (ดวงจันทร์, 2560) ศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการการแพทย์แผนไทยของประชาชนใน
สถานบริการสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการแพทย์แผนไทยใน
สถานบริการสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ด้านปัจจัยเสริม ได้แก่                การ
ได้รับแรงสนับสนุนจากครอบครัว  
 โดยสรุป พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอน
กลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี คือ ปัจจัยเอื้อได้แก่ การใช้สมุนไพรในรูปแบบรับประทาน   
(ยาเม็ด/แคปซูล/ลูกกลอน) ปัจจัยเสริม จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. การใช้สมุนไพรเพื่อความสวยความงาม และ 
อายุ โดยทั้ง 6 ปัจจัย สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้อยละ 19.10                 
(R2=0.191, SEest=5.11080, F=4.779, p=0.030) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยเอื้อ ได้แก่ การใช้สมุนไพรใน
รูปแบบรับประทาน ยาเม็ด/แคปซูล/ลูกกลอน และปัจจัยเสริม ประกอบด้วยจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. ใช้สมุนไพร
เพื่อความสวยความงาม และอายุ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชน ดังนั้นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนควรให้ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 
 1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวารินช าราบและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรก าหนด
นโยบายและแนวทางในการสนับสนุนให้หน่วยบรกิารสขุภาพในระดับพื้นที่พัฒนาระบบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกในการหาสมุนไพรมา
ใช้จากสถานที่ต่าง เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสมุนไพร และสามารถเลือกรูปแบบสมุนไพร และพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของราคา
สมุนไพรด้วย 
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบัววัด ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนแก่ประชาชน และหาแรงกระตุ้นการส่งเริมสนับสนุน ให้มีการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น  
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบัววัด ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรมี
กิจกรรมการเพิ่มความรู้ด้านสมุนไพรที่ถูกต้องให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมมีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับการดูแล
สุขภาพ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน เพื่อให้เกิดการใช้

สมุนไพรอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
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 2. ควรศึกษาวิจัยเชิงกึ่งทดลองเพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบ หรือ โปรแกรมการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการดูแลสขุภาพ
ตนเองของประชาชน เพื่อให้เกิดการใช้สมุนไพรอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณประชาชนชุมชนบ้านดอนกลางเหนือ ต าบลธาตุ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานีที่กรุณาเป็น
กลุ่มตัวอย่างและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการวิจัยในครั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนแก้ไขปัญหาให้มีความ
ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
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การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 182 คน สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และสถิติ เชิงอนุมาน 
ใช้สถติไิคสแควร์และการทดสอบของฟิชเชอร์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05  

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอยู่ในระดับไม่เพียงพอร้อยละ 76.4 เมื่อจ าแนก
รายด้านพบว่า ทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันโรคอยู่ในระดับเพียงพอร้อยละ 97.3 ส่วนทักษะการ
เข้าถึงข้อมูลสุขภาพร้อยละ 89.0 ทักษะการสื่อสารข้อมูลสุขภาพร้อยละ 79.7 ทักษะการตัดสินใจร้อยละ 64.9 ทักษะการ
จัดการตนเอง ร้อยละ 71.4 และทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ร้อยละ 84.6 อยู่ในระดับไม่เพียงพอ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ (p-value<0.001) และโรคประจ าตัว 
(p-value=0.029)  

ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีนโยบายและแผนพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทักษะการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น และควรมีช่องทางที่หลากหลายในการให้ข้อมูลและค าแนะน า
ด้านสุขภาพท่ีง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงของผู้สูงอายุ 

 
ค าส าคัญ  : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ  ผู้สูงอาย ุ
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Abstract 

  The objective of this cross-sectional descriptive research was to study the level of health literacy and factors 
related the level of health literacy of the elderly in Kham Pom Sub-district, Khemarat District, Ubon Ratchathani Province. The 
sample consisted of 182 people randomly by cluster sampling. The tool used for data collection was interview questionnaire. 
The data were analyzed using descriptive statistics: frequency, percentage, mean, standard deviation, median and interquartile 
range. And use inferential statistics, use statistics Chi-square and Fisher's exact test in association analysis, set the significance 
level at 0.05.  

The results of the study showed that level of overall health literacy of the elderly was inadequate, 76.4%. 
Knowledge and understanding about health and disease prevention skills were 97.3%, while health information access skills 
89.0%, health information communication skills 79.7%, decision-making skills 64.9%, self-management skills 71.4%, and The 
media literacy skill 84.6 was at an insufficient. The factors that were associated with the level of health literacy were statistically 
significant, namely education level, occupation, income (p-value <0.001) and congenital disease. (p-value = 0.029)  

Therefore, the concerned agencies should have policies and plans to develop the health literacy of the elderly in 
organizing activities to promote the elderly to have more access to health information. And there should be a variety of 
channels to provide health information and advice that are easy and accessible to the elderly. 

 
Keywords  :  Health Literacy, Elderly 
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บทน า 
 การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุเป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างสังคมที่หลายประเทศทั่วโลกก าลังเผชิญซึ่งเกิด

จากหลายปัจจัย ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ อยู่ราว ๆ  11.1 ล้านคน หรือร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด 
(กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) และวัยสูงอายุเป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน สภาพร่างกายเสื่อมลงตามวัย สภาพจิตใจมี
การเปลี่ยนแปลงง่าย ดังนั้นการดูแลรักษาสุขภาพท่ีดีและถูกสุขลักษณะตั้งแต่ต้น จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหรือปัญหาทาง
สุขภาพต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่วัยสูงอายุได้ (ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ, 2563) ด้วยเหตุนี้ผู้สูงอายุจึงต้องมีความรอบรู้
ด้านสุขภาพที่เพียงพอเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน ความรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ 
ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินการปฏิบัติและการจัดการตน เอง 
รวมทั้งสามารถช้ีแนะเรื่องสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดี  (กองสุขศึกษา, 2561) ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ คือ ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ การเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ การสื่อสารเพื่อเพิ่มความเช่ียวชาญทาง
สุขภาพ การตัดสินใจเลือกปฏิบัติที่ถูกต้อง การจัดการเง่ือนไขทางสุขภาพของตนเอง การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ความรอบ
รู้ด้านสุขภาพลดลงอย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยทุก ๆ ปีที่อายุเพิ่มขึ้นค่าคะแนนเฉลี่ยของความรอบรู้ด้านสุขภาพซึ่งวัด
จากทักษะพื้นฐานในการอ่านและเขียน (Functional health literacy) จะลดลงปีละ 1.3 คะแนน Baker et al. (2000) อ้าง
โดย วิมลรัตน์และอรทัย (2563) ผู้สูงอายุที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพไม่เพียงพอ จะน าไปสู่การดูแลสุขภาพและมีภาวะสุขภาพ
ที่ไม่เหมาะสม Berkman et al. (2010) อ้างโดย วรจรรฑญาร์ (2562) โดยผู้สูงอายุอยู่ในสถานะกลุ่มเสี่ยงที่อาจยอมรับหรือ
หลงเช่ือบุคคลที่ไว้วางใจหรือแหล่งข้อมูลที่ใกล้ชิดได้ง่าย ท าให้ขาดความสามารถในการกลั่นกรองอันน าไปสู่การตัดสินใจที่
ผิดพลาด หากผู้สูงอายุของประเทศไทยซึ่งในเวลาไม่นานนี้จะกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ขึ้น มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ไม่
เพียงพอ ย่อมจะส่งผลต่อสภาวะสุขภาพในภาพรวม ดังนั้น การให้ความส าคัญต่อการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจึง
หมายถึงการส่งเสริมให้ประชากรผู้สูงอายุมีความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเอง (ขวัญเมืองและดวงเนตร, 2558) 

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีจ านวนผู้สูงอายุมากที่สุดอยู่ใน
อันดับที่ 5 และยังไม่มีการประเมินระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพภายในจังหวัด ต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี มีประชากรผู้สูงอายุ 1,637 คนและพบว่าส่วนมากมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง โดยโรคที่พบมากท่ีสุดได้แก่ 
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขามป้อม, (2562) ซึ่งอาจมีสาเหตุเกิดจากหลาย
ปัจจัยรวมทั้งความรอบรู้ด้านสุขภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับความรอบรู้และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการให้ความรู ้ความเข้าใจและ
สามารถน าไปจัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น
ต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional descriptive study) มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลขามป้อม 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรคือ ผู้สูงอายุในต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 
1,637 คน ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของ Stanley Lameshow และ
คณะ ปรับขนาดตัวอย่างด้วยค่า Design Effect ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 182 คน สุ่มตัวอย่างโดยสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 
sampling) โดยท าการสุ่มหมู่บ้านจากทั้งหมด 17 หมู่บ้าน แล้วท าการเก็บข้อมูลในแต่ละหมู่บ้านให้ครบตามเป้าหมายที่
ต้องการ โดยมีเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทย มีความเต็มใจในการให้ ข้อมูล เกณฑ์ใน
การคัดออกผู้เข้าร่วมการวิจัย คือ มีความพิการทางการพูด หรือและการได้ยิน  
 เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี มีทั้งหมด 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป มีทั้งหมด 9 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
รายได้ โรคประจ าตัว ความสามารถในการมองเห็น ความสามารถในการฟัง ความสามารถในการอ่าน ส่วนที่ 2 ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ มีทั้งหมด 6 ด้าน 38 ข้อ  ส่วนท่ี 2 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทั้งหมด 6 ด้าน 38 ข้อ  ประกอบด้วย  

1. ความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ มีทั้งหมด 12 ข้อ เป็นการถามความรู้ความเข้าใจท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 
แบบประเมินที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยประยุกต์จากเครื่องมือของ วรรณศิริ (2557) ซึ่งสร้างเครื่องมือประเมินความฉลาดด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีตัวเลือก 2 ตัวเลือก ดังนี้  
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ไม่ใช่ เท่ากับ 0 คะแนน ใช่ เท่ากับ 1 คะแนน 
การก าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ แบ่งเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน

ตาม TOFHLA ดังนี ้
 0-7        คะแนน (0-59%) มีทักษะความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับไม่ถูกต้อง    
 8-9        คะแนน (60-74%) มีทักษะความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับถูกต้องบ้าง  
       10-12     คะแนน (75-100%) มีทักษะความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับถูกต้องสูง 
2. การเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ มีทั้งหมด 5 ข้อ เป็นการประเมินตนเองถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลด้าน

สุขภาพ เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยประยุกต์จากเครื่องมือของ วรรณศิริ (2557) ซึ่งสร้างเครื่องมือประเมินความ
ฉลาดด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มี 3 ตัวเลือก ดังนี้ 
 ไม่เคย เท่ากับ 0 คะแนน  บางครั้ง เท่ากับ 1 คะแนน   เป็นประจ า เท่ากับ 2 คะแนน 

การก าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนการเข้าถึงข้อมูลและบริการสุขภาพ จ าแนกตามระดับความฉลาดทางสุขภาพ 
เป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์การจ าแนกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้   

 0-5     คะแนน (0-59%) หมายถึง มีทักษะการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ อยู่ในระดับไม่ดีพอ 
 6-7     คะแนน (60-79%) หมายถึง มีทักษะการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ อยู่ในระดับพอใช้  
 8-10   คะแนน (80-100%) หมายถึง มีทักษะการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ อยู่ในระดับดีมาก 
3. การสื่อสารข้อมูลสุขภาพ มีทั้งหมด 6 ข้อ เป็นการประเมินตนเองถึงความสามารถในการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ เป็น

แบบประเมินที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยประยุกต์จากเครื่องมือของ วรรณศิริ (2557) ซึ่งสร้างเครื่องมือประเมินความฉลาดด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มี 3 ตัวเลือก ดังนี้ 

 ไม่เคย เท่ากับ 0 คะแนน   บางครั้ง เท่ากับ 1 คะแนน   เป็นประจ า เท่ากับ 2 คะแนน 
การก าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนการการสื่อสารสุขภาพ จ าแนกตามระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็น 3 ระดับ 

ตามเกณฑ์การจ าแนกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดังนี ้
 0-7  คะแนน (0-59%) หมายถึง มีทักษะการสื่อสารสุขภาพอยู่ในระดับไม่ดีพอ  
 8-9  คะแนน (60-79%) หมายถึง มีทักษะการสื่อสารสุขภาพอยู่ในระดับพอใช้  
 10-12    คะแนน (80-100%) หมายถึง มีทักษะการสื่อสารสุขภาพอยู่ในระดับดีมาก 
4. ทักษะการตัดสินใจ มีทั้งหมด 5 ข้อ เป็นค าถามแบบสถานการณ์สั้นเกี่ยวกับการตัดสินใจ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดย

ประยุกต์จากเครื่องมือของ วรรณศิริ (2557) ซึ่งสร้างเครื่องมือประเมินความฉลาดด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร มีตัวเลือก 2 ตัวเลือก ดังนี้ 

  0  คะแนน ส าหรับการตอบตัวเลือกที่มีระดับเหตุผลจากการใช้ความรู้ ความเข้าใจที่มี  
   1  คะแนน  ส าหรับการตอบตัวเลือกที่มีระดับเหตุผลจากการใช้ความรู้ ความเข้าใจที่มี ร่วมกับการวิเคราะห์

เปรียบเทียบข้อดี – ข้อเสีย  
   2  คะแนน  ส าหรับการตอบตัวเลือกที่มีระดับเหตุผลจากการใช้ความรู้ ความเข้าใจที่มี ร่วมกับทักษะการ

ปฏิเสธเพื่อประโยชน์ของตนเอง         
   3  คะแนน  ส าหรับการตอบตัวเลือกที่มีระดบัเหตผุลจากการใช้ความรู ้ความเข้าใจท่ีมีร่วมกับทักษะการปฏิเสธ

เพื่อประโยชน์ของตนเอง ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น                      
การก าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนการตัดสนิใจในการเลือกปฏิบตัิ จ าแนกตามระดับความรอบรูด้้านสขุภาพเป็น 3 

ระดับ ตามเกณฑ์การจ าแนกระดับความฉลาดทางสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 
ดังนี้     

 0-8     คะแนน (0-59%) หมายถึง มีทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบัติฯอยู่ในระดับไม่ดีพอ 
 9-11   คะแนน (60-79%) หมายถึง มีทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบัติฯอยู่ในระดับพอใช้  
 12-15 คะแนน (80-100%) หมายถึง มีทักษะการตัดสินใจเลือกปฏิบัติฯอยู่ในระดับดีมาก 
5. การจัดการตนเอง มีทั้งหมด 5 ข้อ เป็นการประเมินตนเองถึงความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเอง เป็นแบบ

ประเมินท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยประยุกต์จากเครื่องมือของ วรรณศิริ (2557) ซึ่งสร้างเครื่องมือประเมินความฉลาดด้านสุขภาพ
ของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มี 3 ตัวเลือก ดังนี้ 
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 ไม่เคย เท่ากับ 0 คะแนน   บางครั้ง เท่ากับ 1 คะแนน   เป็นประจ า เท่ากับ 2 คะแนน 
การก าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนการจัดการสุขภาพตนเอง จ าแนกตามระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็น 3 

ระดับ ตามเกณฑ์การจ าแนกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข ดังนี ้

0-5    คะแนน (0-59%) หมายถึง มีทักษะการการจัดการสุขภาพตนเองอยู่ในระดับไม่ดีพอ  
6-7    คะแนน (60-79%) หมายถึง มีทักษะการจัดการสุขภาพตนเองอยู่ในระดับพอใช้  
8-10  คะแนน (80-100%) หมายถึง มีทักษะการจัดการสุขภาพตนเองอยู่ในระดับดีมาก 

6. การรู้เท่าทันสื่อ มีทั้งหมด 5 ข้อ เป็นการประเมินตนเองถึงความสามารถในการคิด ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ 
ประเมินเนื้อหาสิ่งที่สื่อน าเสนอ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยประยุกต์จากเครื่องมือของ วรรณศิริ (2557) ซึ่งสร้างเครื่องมือประเมิน
ความฉลาดด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครมีตัวเลือก 3 ตัวเลือก ดังนี้ 

 ไม่เคย เท่ากับ 0 คะแนน บางครั้ง เท่ากับ 1 คะแนน เป็นประจ า เท่ากับ 2 คะแนน 
 การก าหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนการรู้เท่าทันสื่อเพื่อเสริมสร้างการดูแลตนเอง จ าแนกตามระดับความรอบรู้

ด้านสุขภาพ เป็น 3 ระดับ ตามเกณฑ์การจ าแนกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้     

 0-5  คะแนน (0-59%) หมายถึง มีทักษะการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับไม่ดีพอ  
 6-7  คะแนน (60-79%) หมายถึง มีทักษะการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับพอใช้  
 8-10  คะแนน (80-100%) หมายถึง มีทักษะการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับดีมาก 
และส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีทั้งหมด 4 ข้อ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะ

ของครอบครัว  ผู้ดูแล และการใช้เวลาร่วมกันภายในครอบครัว 
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของแบบสัมภาษณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และ

แบบสอบถามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพมีค่าตั้งแต่ 0.66-1.00 ความเที่ยง (Reliability) ใช้วิธีการ
ค านวณหาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงในส่วนความรอบรู้ด้านสุข
ภาพรวมเท่ากับ 0.702 ด้านความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ เท่ากับ 0.710 ด้านการเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพ เท่ากับ 0.886                               
ด้านการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ 0.756 ด้านทักษะการตัดสินใจ เท่ากับ 0.700 ด้านการจัดการตนเอง เท่ากับ 0.700 และด้าน
การรู้เท่าทันสื่อ เท่ากับ 0.815 

 
ผลการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 62.1 มีอายุระหว่าง 60-69 ปีร้อยละ 41.2 จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่าร้อยละ 95.7 สถานภาพสมรสคู่ร้อยละ 63.2 ไม่ได้ประกอบอาชีพร้อยละ 51.7 รายได้อยู่ระหว่าง 
500-1,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 86.2 มีโรคประจ าตัวร้อยละ 65.4 โดย 3 อันดับแรก คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
และโรคไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 39.0 26.9 และ 17.0 ตามล าดับ ความสามารถในการมองเห็นไม่ชัด ความสามารถในการได้
ยินชัดเจนและความสามารถในการอ่านได้ปกติ ร้อยละ 53.8 79.1 และ 88.5 ตามล าดับ 

ความรอบรู้ด้านสุภาพของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับไม่
เพียงพอ ร้อยละ 76.4 เมื่อจ าแนกตามความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุรายด้าน พบว่า มีเพียงด้านทักษะความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันโรคที่อยู่ในระดับถูกต้องสูง ส่วนด้านทักษะการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ด้านทักษะการสื่อสาร
ข้อมูลสุขภาพ ด้านทักษะการตัดสินใจ ด้านทักษะการจัดการตนเองและด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ อยู่ในระดับไม่เพียงพอ ดัง
ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุต าบลขามป้อม อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ได้แก่ ระดับการศึกษา 
(p-value<0.001) อาชีพ (p-value<0.001) รายได้ (p-value<0.001) และโรคประจ าตัว (p-value=0.029) ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ (n = 182 คน) 
 

 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ  จ านวน (ร้อยละ) 

เพียงพอ ปานกลาง ไม่ดพีอ 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพรวม 10 (5.5) 33 (18.1) 139 (76.4) 
ทักษะความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันโรค 177 (97.3) 1 (0.5) 4 (2.2) 

ทักษะการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ 13 (7.1) 7 (3.9) 162 (89.0) 
ทักษะการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ 26 (14.3) 10 (6.0) 146 (79.7)  

ทักษะการตัดสินใจ 1 (0.5) 63 (34.6) 118 (64.9) 
ทักษะการจัดการตนเอง 36 (19.8) 16 (8.8) 130 (71.4) 

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 12 (6.6) 16 (8.8) 154 (84.6) 
 

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรอบรูด้้านสุขภาพของของผู้สูงอายุ (n = 182 คน) 
 

 

ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์หับระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 

Chi-square test 
 

P-value 
ระดับการศึกษา 10.784 0.004 
อาชีพ 15.319* 0.010 
รายได ้ 15.319* <0.001 
โรคประจ าตัว 7.049 0.029 

 * Fisher’s Exact test 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวม
อยู่ในระดับไม่เพียงพอ เมื่อจ าแนกตามความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุรายด้าน พบว่า มีเพียงด้านทักษะความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันโรคที่อยู่ในระดับเพียงพอ ส่วนด้านทักษะการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ด้านทักษะการสื่อสาร
ข้อมูลสุขภาพ ด้านทักษะการตัดสินใจ ด้านทักษะการจัดการตนเองและด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับไม่เพียงพอ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิจปพน (2560) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พบว่า ความฉลาดทางสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับต่ า การที่กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดบัต่ าสามารถอธิบายไดว้่า ผู้สูงอายุในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
อยู่ในระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า และมีรายได้ต่ ากว่า 1,000 บาท/เดือน ส่งผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การท าความเข้าใจ 
การค้นหาข้อมูล สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทุมพรณ์และคณะ (2561) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสุข ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การที่ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างต่ า ท าให้ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้และความสามารถในการเรียนรู้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
คนที่มีการศึกษาสูง และรายได้น้อยอาจท าให้การเข้าถึงแหล่งความรู้ค่อนข้างมีจ ากัด ประกอบกับการเสื่อมตามวัยของอวัยวะ 
เช่น หู ตา เป็นต้น ท าให้ความสามารถในการมองเห็น การได้ยิน ก็จะค่อยๆลดลงตามวัยท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจ
ข้อมูลสุขภาพคลาดเคลื่อน เกิดข้อจ ากัดในการสื่อสารสุขภาพโดยเฉพาะการสื่อสารสองทางกับบุคลากรทางสุขภาพ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เกิดจากอายุที่มากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมสุขและคณะ (2562) พบว่า เมื่ออายุเพิ่มขึ้นคะแนนความฉลาดทาง
สุขภาพจะน้อยลง เพราะว่าอายุที่เพิ่มขึ้นท าให้ความสามารถในการเรียนรู้ช้าลง บางรายอาจจ าอดีตได้แม่นย า แต่จ าสิ่งที่รับรู้
ในปัจจุบันได้น้อย หรืออาจมีความบกพร่องในการติดต่อสื่อสาร เช่น ได้ยินไม่ชัดเจน พูดช้าและมีข้อจ ากัดในการท ากิจกรรมซึ่ง
เกิดจากการประสานงานของกล้ามเนื้อในการควบคุมการเคลื่อนไหวลดลง ดังนั้น ผู้ที่มีอายุเพิ่มขึ้นจึงมีความเข้าใจ การเข้าถึง 



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
 

500 
 

หรือการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงการสื่อสารกับบุคคลอื่น การตัดสินใจที่เหมาะสม การจัดการสุขภาพของตนเอง 
และความสามารถเข้าถึงสื่อได้น้อยกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 

 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ และโรคประจ าตัว สอดคล้องกับการศึกษาของ วรรณศิริ (2557) อธิบายว่า ผู้สูงอายทุีจ่บการศึกษาระดับสูงกว่า
มัธยมศึกษา มีคะแนนความรอบรู้ทางสุขภาพมากกว่าผู้สูงอายุท่ีจบการศึกษาต่ ากว่า หรือไม่ได้รับการศึกษา ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ว่า ผู้ที่จบการศึกษาต่ ากวามัธยมหรือไม่ได้เรียนหนังสือจะมีโอกาสรับรู้ในด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพด้วยกว่าผู้ที่จบ
การศึกษาในระดับปวส.ขึ้นไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bodur et al. (2017) อ้างโดย วิมลรัตน์และอรทัย (2563) โดย
พบว่า หากบุคคลมีระดับการศึกษาสูงขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น มักจะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับที่สูงกว่าคนที่มีระดับ
การศึกษาและมีรายได้ต่ ากว่า 

 ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอยู่ในระดับไม่เพียงพอ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรอบรู้
ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และโรคประจ าตัว ดังนั้นหน่วยงาน
ภาครัฐท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายและแผนพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นในด้านการเข้าถึงข้อมูล ด้านการตัดสินใจ ด้านการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ และด้านการรู้เท่าทันสื่อและ
ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ  สรุปให้ได้เนื้อหาหลักจากผลการท าวิจัย 
อธิบายข้อค้นพบท่ีขัดแย้งหรือสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยและหรือผลการทดลองงานวิจัยของผู้อื่นโดยมีเหตุผลประกอบ มี
การอภิปรายถึงข้อบกพร่อง ข้อจ ากัด ข้อดีของการวิจัย และน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Studies)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยง

ต่อการเกิดโรคฟันผุ และศึกษาสภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้าน
อรุโณทัย ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนประชากรทั้งสิ้น 685 คน ท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างโดย
การสุ่มตัวอย่างจ านวน 292 คน ท าการศึกษาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึง มีนาคม 2562 ท าการเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามและแบบบันทึก ประกอบไปด้วย 1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป (Questionnaires) เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับปัจจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ  3. แบบ
บันทึกสภาวะสุขภาพช่องปาก เป็นแบบบันทึกการตรวจสภาวะโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ ส าหรับเด็กอายุ 12,15 ปี ของ
ส านักทันตสุขภาพ กรมอนามัย (Oral health survey form,The 8th  national Oral Health Survey,Thailand 2017)   
4. แบบบันทึกบรรจุภัณฑ์อาหารว่าง ท าการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ผลจากการศึกษาข้อมูลทั่วไปพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มี
อายุเฉลี่ยที่ 12.48±1.30 ปี ส่วนใหญ่เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน มีผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคือ พ่อ/แม่  ระดับการศึกษาของ
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่คือไม่ได้เรียนหนังสือ และประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน
เงินที่ได้รับต่อวันคือ 21-40 บาท และส่วนใหญ่ซื้ออาหารว่างที่ร้านค้าในหมู่บ้านและในโรงเรียน เหตุผลในการซื้อคือรสชาติ
อร่อย ส่วนใหญ่เป็นการซื้ออาหารว่างรับประทานเอง ผู้ให้ค าแนะน าในการซื้ออาหารว่าง คือผู้ปกครอง/ผู้ดูแล ส่วนใหญ่ซื้อ
อาหารว่าง 2 ครั้งต่อวัน คือช่วงเช้าและช่วงพักกลางวัน  

ผลการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ อาหารว่างที่รับประทานเป็นประจ า
ส่วนใหญ่ คือ น้ าอัดลม รองลงมาคือ น้ าหวานสีต่าง ๆ เช่น โกโก้ ชาเขียว โอเลี้ยง นมเย็น อาหารว่างที่รับประทานเป็นบางครั้ง
ส่วนใหญ่ คือ ถั่วต้ม ข้าวโพดต้ม รองลงมาคือ ปลาเส้นอบกรอบ 

การศึกษาการรับประทานอาหารว่างโดยการเก็บบรรจุภัณฑ์อาหารว่างที่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ ผลจากการศึกษา
พบว่าบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง (High Cariogenicity) ได้แก่บรรจุภัณฑ์อาหารว่างประเภทลูกอมแบบอม
ละลาย นมอัดเม็ด น้ าเช่ือมกลิ่นต่าง ๆ รองลงมาคือระดับความเสี่ยงปานกลาง (Moderate Cariogenicity) ได้แก่บรรจุภัณฑ์
อาหารว่างประเภทแป้งกรอบไม่เคลือบน้ าตาล เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป มันฝรั่งทอด ขนมกรุบกรอบ 

ผลการจากบันทึกสภาวะสุขภาพช่องปาก พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายปราศจากฟันแท้ผุ คิดเป็นร้อย
ละ 60.61 มีฟันแท้ผุระยะเริ่มต้นที่ร้อยละ 15.14 มีฟันแท้ผุที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ร้อยละ 23.97 สูญเสียฟันแท้ คิดเป็นร้อย
ละ 9.93 มีฟันแท้ผุที่ได้รับการอุด ร้อยละ 46.91 ฟันแท้ท่ีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ร้อยละ 61.98 ค่าเฉลี่ยฟันทั้งหมดที่มี
ในช่องปากคือ 26.18 ซี่ต่อคน ค่าเฉลี่ยฟันแท้ผุในช่องปาก 1.8 ซี่ต่อคน ค่าเฉลี่ยฟันแท้ที่ถูกถอนในช่องปาก 1.62 ซี่ต่อคน 
ค่าเฉลี่ยฟันแท้ที่ได้รับการอุดในช่องปาก 2.07 ซี่ต่อคน ค่าเฉลี่ยฟันแท้ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 1.87 ซี่ต่อคน ค่าเฉลี่ย
ฟันแท้ผุ/ถอน/อุด DMFT 2.7 ซี่ต่อคน นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีสภาวะปริทันต์ในระดับปกติ มีสภาวะ
เหงือกอักเสบร้อยละ 24.54 

การศึกษาวิจัยนี้ สามารถน าผลการศึกษาไปประกอบการวางแผนการพัฒนานางานทันตกรรมเชิงรุกให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ น าผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการบริโภค จัดการส่งเสริมความรู้ด้านพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมในโรงเรียน 
  
ค าส าคัญ  : พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่าง  โรคฟันผุ  สภาวะสุขภาพช่องปาก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
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Abstract 

The objectives of this descriptive study were to study food consumption behavior at risk of caries 
and to study dental health status of primary school students at the end of the 2018 academic year at 
Baan Arunothai School, Muang Na Subdistrict, Chiang Dao District, Chiang Mai Province. The total 
population was 685 people. The sample was randomized 292 people from February 2019 to March 2019. 
The data was collected by questionnaires and records which consist of: 1. General information 
questionnaires were questions about the general information factors of the respondents. 2. Questionnaire 
on the consumption behavior of snacks at risk of dental caries. 3. Oral health condition record form was a 
record of dental caries and gingivitis examinations for children aged 12,15 years of the Dental Health 
Office, Department of Health (Oral health survey form, The 8th national Oral Health Survey, Thailand 
2017). 4. Food packaging record form. The data was analyzed using descriptive statistics.  

The results of the general data study showed that the majority of the upper elementary school 
students were more female than males and the mean age was 12.48 ± 1.30 years. Most of the students 
took extra lessons after school. Most guardians or care givers were parents. The education level of the 
parents or carers of the primary school students was mostly not educated and working as farmers. The 
amount of money received per day was 21-40 baht. Most of them bought snacks at village shops and in 
schools. The reason for the purchase was the delicious taste. Most of them are buying their own snacks. 
When buying snacks, students were given purchase advice. The mentor was a parent / caretaker. Most 
buy snacks two times a day, in the morning and at lunch. 

The results of the study of snack consumption behavior at risk of dental caries. The most 
common snacks eaten were soft drinks. It was followed by colored nectar such as cocoa, green tea, 
oatmeal, and iced milk. The most common snacks were boiled beans and boiled corn, followed by crispy 
fried fish. 

The study of snacking by keeping the snack packaging at risk of tooth decay. The results of the 
study showed that most of the packaging was high cariogenicity, including candy snack packaging, melt-
blown candy, milk tablet, and various flavored syrups. It was followed by moderate cariogenicity including 
packaging of non-sugar crisps such as instant noodles, potato chips, and crisps. 

The results of the oral health state record showed that the upper elementary school students 
without decayed permanent teeth, accounting for 60.61%, 15.14% had early-stage permanent teeth, 
23.97% had untreated permanent teeth, 9.93 % had lost permanent teeth, 46.91% had fixed teeth with 
filling, and 61.98% had sealant permanent teeth. The average value of all teeth in an oral cavity was 
26.18 per person. Average oral cavity of permanent teeth was 1.8 teeth per person. Average oral tooth 
extraction was 1.62 per person. Average oral filling of the permanent teeth was 2.07 per person. The 
average permanent teeth with sealant were 1.87 teeth per person. Average dental 
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decay/withdrawal/filling DMFT were 2.7 teeth per person. Most of the high school students had normal 
periodontal conditions and 24.54% of gingivitis. 
 this research study The results of the study can be used in planning the proactive dental work 
development to be appropriate for the area. The results of the study on consumption behavior Organize 
the promotion of knowledge on appropriate dietary habits in schools. 
 
Keywords : Snack food consumption behavior, Dental caries, oral health, Late elementary school    

students  
 
บทน า 
 สุขภาพช่องปากที่ดี มีผลอย่างมากต่อสุขภาพของเด็กวัยเรียน และเป็นอวัยวะด่านแรกสุดที่มีส่วนส าคัญในระบบ
ทางเดินอาหาร แม้ว่าโรคในช่องปากส่วนใหญ่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต แต่ก็สร้างความเจ็บปวด ความร าคาญและความ
ทุกข์ทรมาน ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและกระทบต่อสุขภาพจิต กระทบต่อบุคลิกภาพ ทั้งยังเกิดความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและสังคม และโรคในช่องปากยังเป็นโรคไม่ติดต่อที่ยังเป็นปัญหาสุขภาพในแต่ละประเทศ จากผลการส ารวจสภาวะ
ทันตสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 กรมอนามัย (2560) โดยให้เด็กอายุ 12 ปี เป็นตัวแทนเด็กวัยเรียน เนื่องจากเป็นกลุ่มอายุที่ใช้
เปรียบเทียบสภาวะทันตสขุภาพในระดับสากล เพราะเป็นกลุ่มที่มีฟันแท้ขึ้นครบ 28 ซี ่ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโรคฟันผุและโรค
เหงือกอักเสบคือการแปรงฟันและพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การดื่มน้ าหวาน น้ าอัดลม การบริโภคขนมกรุบกรอบ มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามกระแสนิยมและการใช้จ่ายเงินส าหรับขนมและเครื่องดื่มเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย จากข้อมูลการ
สอบถามพฤติกรรมการบริโภคขนมและเครื่องดื่มพบว่า การดื่มน้ าอัดลม เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลเสียกับสุขภาพช่องปากอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากมีส่วนประกอบหลักคือน้ าตาลและมีค่าความเป็นกรดสูง จึงท าให้ฟันถูกกัดกร่อน โดยพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 
48.9 ดื่มน้ าอัดลมเป็นบางวัน ท้ังนี้การรับประทานลูกอมหรือขนมกรุบกรอบที่มีส่วนประกอบของแป้งและน้ าตาล ยังเป็นอีก
พฤติกรรมหนึ่งที่ท าให้เกิดโรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ   
 ธรรมชาติการเกิดโรคในช่องปาก มีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัย เนื่องจากพฤติกรรมการรับประทานอาหาร 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงอ่ืน ๆ แตกต่างกัน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหางานด้านทันตกรรมในพื้นท่ี เนื่องจาก
เป็นโรงเรียนระดับช้ันประถมศึกษาที่มีขนาดใหญ่ การจ าหน่ายอาหารหรือขนม เป็นแบบเปิดให้แม่ค้ารถเร่ เข้ามาจ าหน่ายใน
บริเวณที่โรงเรียนจัดสถานที่ไว้ให้ ไม่ได้มีการก าหนดประเภทของอาหารว่างที่จ าหน่าย ท าให้อาหารว่างส่วนใหญ่เป็นประเภท
อาหารว่างที่มีแป้งและน้ าตาลเป็นส่วนกระกอบหลัก มีเครื่องดื่มประเภทน้ าหวานสี และน้ าอัดลม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงต้องการ
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่าง และสภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้ข้อมูล
ในการพัฒนางานด้านทันตสุขภาพ งานอนามัยโรงเรียน ตลอดจนน าไปสุ่การสร้างนโยบายสุขภาพในโรงเรียนต่อไป 
 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Studies) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยง
ต่อการเกิดโรคฟันผุ และศึกษาสภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้าน
อรุโณทัย ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  

ประชากร (Population) คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ต าบล
เมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ในจ านวนนักเรียนท้ังหมด 685 คน 

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ กลุ่มตัวอย่างของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา 2561 โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบมีช้ันภูมิ (Stratified Simple Random Sampling) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 292 คน 

การค านวณขนาดตัวอย่าง ใช้สูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างประชากรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 685 คนโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane  
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n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
N แทน จ านวนประชากรนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
e แทน ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ในการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่

เกินร้อยละ 5 หรือ 0.05 
รายละเอียดการแทนค่าเพื่อหากลุ่มตัวอย่างมีดังนี ้

n = 685/1+685 (0.05)2 
   = 252.53 (253 คน) 

 จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่าง 253 คน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อน จึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 15 ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 292 คน จากนั้นค านวณสัดส่วนในแต่ละช้ันเรียน เพื่อท าการสุ่มตัวอย่าง
ห้องเรียนในแต่ละระดับช้ัน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป (Questionnaires) จ านวน 15 ข้อ 
2. แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ จ านวน 15 ข้อ 
3.  แบบบันทึกสภาวะสุขภาพช่องปาก เป็นแบบบันทึกการตรวจสภาวะโรคฟันผุ และเหงือกอักเสบ ส าหรับเด็กอายุ 

12 ปีของ ส านักทันตสุขภาพ กรมอนามัย (Oral health survey form,The 8h  national Oral Health Survey,Thailand 
2017 )  

4. แบบบันทึกบรรจุภัณฑ์อาหารว่าง เป็นแบบบันทึกจ านวนของบรรจุภัณฑ์อาหารว่าง ท่ีกลุ่มตัวอย่างน ามาส่ง โดย
ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกตามประเภทอาหารว่าง แบ่งตามระดับความเสี่ยงของอาหารว่างที่มีผลต่อการเกิดฟันผุ 5 ระดับ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาเคร่ืองมือ (Content validity) ผู้วิจัยน า แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่

เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุและ แบบบันทึกบรรจุภัณฑ์อาหารว่าง ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 
ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมชุมชน จ านวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านประถมศึกษา จ านวน 1 ท่าน และผู้เช่ียวชาญ
ด้านการวิจัย จ านวน 1 ท่าน เพื่อท าการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาในงานวิจัย 
(Item Objective Congruence Index: IOC) หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงน าเครื่องมือมาปรับปรุงตามค าแนะน าต่อไป โดย
ผู้เชี่ยวชาญประเมินเครื่องมือ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ0.91 

ความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ (reliability) 
 การหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั่วไป,แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ 
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่างที่จะท าการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านเมืองนะ จ านวน 40 คน แล้วน ามา
ทดสอบ ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Coefficient - α) จากการวิเคราะห์มีค่า
เท่ากับ 0.72 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยน าหนังสือจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งถึงผู้อ านวยการ

โรงเรียนบ้านอรุโณทัย เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย เพื่ออนุญาตด าเนินการวิจัยในโรงเรียน  และ
ได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอรุโณทัยผู้วิจัยได้เข้าพบครูประจ าช้ันของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ 
วิธีด าเนินการวิจัย ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินวิจัย ประโยชน์ท่ีกลุ่มตัวอย่างพึงได้รับหลังการเข้าร่วมวิจัย 

2. ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป (Questionnaires) แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ว่าที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุ 

3. ท าการเก็บข้อมูลจ านวนบรรจุภัณฑ์อาหารว่าง โดยใช้แบบบันทึกบรรจุภัณฑ์อาหารว่าง เป็นแบบบันทึกจ านวน
ของบรรจุภัณฑ์อาหารว่าง 

4. ท าการตรวจสุขภาวะสุขภาพช่องปาก โดยทันตบุคลากร ใช้แบบบันทึกสภาวะสุขภาพช่องปาก เป็นแบบบันทึก
การตรวจสภาวะโรคฟันผุ  และเหงือกอักเสบ ส าหรับเด็กอายุ 12ปีของส านักทันตสุขภาพ  กรมอนามยั (Oral health survey 
form,The 8h  national Oral Health Survey,Thailand 2017 ) 

2Ne1

N
n
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5. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าสถิติด้วยการใช้โปรแกรม SPSS version 22.0 (Statistical Package for Social Science) 

โดยการใช้คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง ข้อมูลพฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพ ข้อมูลการบริโภคอาหารที่เสี่ยงตอ่การเกิดโรคฟันผุ และสภาวะสุขภาพช่อง
ปาก ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ความถี่ (Frequency) 

สถานที่ในการด าเนินงานวิจัยและรวบรวมข้อมูล (Location) โรงเรียนบ้านอรุโณทัย ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียง
ดาว จังหวัดเชียงใหม ่

ระยะเวลาในการศึกษา การศึกษาในครั้งนี้ด าเนินการศึกษา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึงมีนาคม 2562 โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลในเดือนมีนาคม 2562 
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 38 และเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ

เฉลี่ยที่ 12.48±1.30 ปี (อายุน้อยที่สุด 9 ปี และอายุมากที่สุด 17 ปี) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 11-12 ปี (ร้อยละ 
48.3) ส่วนใหญ่เรียนพิเศษหลังเลิกเรียน (ร้อยละ 94.90) ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลส่วนใหญ่คือ พ่อ/แม่ (74.30) ระดับการศึกษา
ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 58 .90) และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 36.30) กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับเงิน 2 ครั้งต่อวัน คือตอนเช้าและตอนเย็น (ร้อยละ 77.00) จ านวนเงินที่ได้รับต่อวันคือ 21-40 บาท 
(ร้อยละ 47.30) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้ออาหารว่างที่ร้านค้าในหมู่บ้าน (ร้อยละ 61.70) รองลงมาคือร้านค้าแผงลอย รถเข็น
หน้าโรงเรียน (ร้อยละ 28.10) เหตุผลในการซื้ออาหารว่างเพราะรสชาติอร่อย (ร้อยละ 42.60) รองลงมาคือซื้อเพราะ คุณค่า
ทางอาหาร (ร้อยละ 18.60) และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้อาหารว่างมาโดยซื้อเอง (ร้อยละ 58.40) รองลงมาคือผู้ปกครองซื้อ
ให้ (ร้อยละ 37.50) ส่วนใหญ่เคยได้รับค าแนะน าในการเลือกซื้ออาหารว่าง (ร้อยละ 52.10) ได้รับค าแนะแนะจากผู้ปกครอง 
(ร้อยละ 28.10) รองลงมาคือ เพื่อน (ร้อยละ 13.00) แต่ละวันส่วนใหญ่ซื้ออาหารว่าง 2 ครั้งต่อวัน (ร้อยละ 51.00) รองลงมา
คือ 3 ครั้งต่อวัน (ร้อยละ 26.00) ส่วนมากซื้ออาหารว่างในช่วงพักกลางวัน กลางวัน (ร้อยละ 73.60)  รองลงมาคือช่วงเวลา
ก่อนเข้าโรงเรียนตอนเช้า (ร้อยละ 17.50) ประเภทอาหารว่างที่กลุ่มตัวอย่างซื้อรับประทานมากที่สุด คือประเภท น้ าหวานสี 
เช่น โกโก้   ชาเขียว (ร้อยละ 23.30)  รองลงมาคือ ลูกอม ช็อกโกแลต หมากฝรั่ง (ร้อยละ 20.90)    

 
ตารางที่ 1 แสดงระดับความเสี่ยงของอาหารว่างจ าแนกตามจ านวนบรรจุภัณฑ์ 
 

ระดับความเสี่ยงของอาหารว่าง 
จ านวนบรรจุภัณฑ์อาหารว่าง 
 ( ชิ้น ) 

ร้อยละ 

ไม่มีความเสี่ยง( Noncariogenicity ) 14 1.02 

ประเภทอาหารว่างความเสี่ยงต่ า ( Low cariogenicity ) 193 14.07 

ความเสี่ยงปานกลาง ( Moderate cariogenicity ) 510 37.17 

ความเสี่ยงสูง ( High cariogenicity ) 608 44.31 

ความเสี่ยงสูงมาก ( Very high cariogenicity) 47 3.43 

 
จ านวนบรรจุภัณฑ์อาหารว่างแต่ละประเภทความเสี่ยงต่อจ านวนบรรจุภัณฑ์อาหารว่างทั้งหมด พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

บรรจุภัณฑ์อาหารว่างประเภทความเสี่ยงสูง (High Cariogenicity) (ร้อยละ 44.31) เช่น บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป มันฝรั่งทอด นม
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อัดเม็ดรองลงมาคือบรรจุภัณฑ์อาหารว่างประเภทความเสี่ยงปานกลาง (Moderate cariogenicity) (ร้อยละ 37.17) เช่น นม
รสหวาน  นมเปรี้ยว 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปาก จ าแนกตามระดับช้ัน 

 

ระดับชั้น
ประถมศึกษา

ปีที ่

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ปราศจาก 
ฟันแท้ผุ 

ฟันแท้ผุ 
ระยะเร่ิมต้น 

ฟันแท้ผุที่ยัง
ไม่ได้รับการ

รักษา 

สูญเสีย 
ฟันแท ้

ฟันแท้ได้รับ
การอุด 

ฟันแท้ได้รับ
การเคลือบ
หลุมร่องฟัน 

จ านวนคน 
(ร้อยละ) 

จ านวนคน 
(ร้อยละ) 

จ านวนคน 
(ร้อยละ) 

จ านวนคน 
(ร้อยละ) 

จ านวนคน 
(ร้อยละ) 

จ านวนคน 
(ร้อยละ) 

4 111 
62 

(55.86) 
16 

(14.41) 
33 

(29.73) 
18 

(16.22) 
48 

(43.24) 
60 

(54.05) 

5 108 
63 

(58.33) 
17 

(15.74) 
28 

(25.93) 
7 

(16.22) 
45 

(41.67) 
66 

(61.11) 

6 73 
52 

(71.23) 
12 

(16.44) 
9 

(12.33) 
4 

(16.22) 
44 

(60.27) 
55 

(75.34) 
นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา
ตอนปลาย 

292 
177 

(60.61) 
45 

(15.41) 
70 

(23.97) 
29 

(9.93) 
137 

(46.91) 
181 

(61.98) 

 
แสดงผลการบันทึกการตรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ที่ปราศจากฟันแท้ผุ

คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 (ร้อยละ 71.23) รองลงมาคือ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 58.33) กลุ่มเป้าหมายปราศจากฟัน
แท้ผุ คิดเป็นร้อยละ 60.61 ระดับช้ันที่มีฟันแท้ผุระยะเริ่มต้นมากท่ีสุดคือระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ร้อยละ16.44) รองลงมาคือช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ15.74) กลุ่มเป้าหมายมีฟันแท้ผุระยะเริ่มต้นที่ร้อยละ 15.14 ระดับช้ันที่มีฟันแท้ผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา
มากที่สุดคือระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 (ร้อยละ29.73) รองลงมาคือช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (ร้อยละ25.93) กลุ่มเป้าหมายมีฟันแท้ผุที่
ยังไม่ได้รับการรักษาที่ร้อยละ 23.97 ปาก พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ที่มีการสูญเสียฟันแท้มากที่สุดคือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 (ร้อยละ 16.22) รองลงมาคือ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 (ร้อยละ 6.48) กลุ่มเป้าหมายสูญเสียฟันแท้ คิด
เป็นร้อยละ 9.93 ระดับช้ันที่มีฟันแท้ผุได้รับการอุดมากที่สุดคือระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  4 (ร้อยละ43.24) รองลงมาคือช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 (ร้อยละ41.67) กลุ่มเป้าหมายมีฟันแท้ผุที่ได้รับการอุด ร้อยละ 46.91 ระดับชั้นท่ีมีฟันแท้ได้รับการเคลือบหลุมร่อง
ฟันมากที่สุดคือระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 (ร้อยละ75.34) รองลงมาคือช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 (ร้อยละ61.11 ) กลุ่มเป้าหมายมีฟันแท้
ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ร้อยละ 61.98 
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ตารางที ่3 แสดงค่าเฉลี่ยผลการตรวจฟันในช่องปาก (ซี่ต่อคน) จ าแนกตามระดับช้ันการศึกษา  

ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี

ที ่

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ฟันทั้งหมด ฟันแท้ผุ 
ฟันแท้ท่ีถูก

ถอน 

ฟันแท้ท่ี
ได้รับการ

อุด 

ฟันแท้ผุ/
ถอน/อุด 
DMFT 

ฟันแท้ท่ี
ได้รับการ
เคลือบ
หลุมร่อง

ฟัน 

ซ่ีต่อคน ซ่ีต่อคน ซ่ีต่อคน ซ่ีต่อคน ซ่ีต่อคน ซ่ีต่อคน 

4 111 25.22 1.55 1.67 1.65 2.28 1.7 

5 108 26.32 1.98 1.57 2.33 3.28 1.8 

6 73 27.44 1.62 1.5 2.27 2.62 2.13 
รวม 292 26.18 1.8 1.62 2.07 2.7 1.87 

 
ค่าเฉลี่ยฟันในช่องปากพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายที่มีค่าเฉลี่ยฟันทั้งหมดในช่องปากมากที่สุดคือช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ย  27.44 ซี่ต่อคน รองลงมาคือช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ย 26.32 ซี่ต่อคนค่าเฉลี่ยฟันทั้งหมดที่มีใน
ช่องปากของกลุ่มเป้าหมายคือ 26.18 ซี่ต่อคน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายที่มีค่าเฉลี่ยฟันแท้ผุในช่องปากมากที่สุดคือ
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ย 1.98 ซี่ต่อคน รองลงมาคือช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ย 1.62 ซี่ต่อคน กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ย
ฟันแท้ผุในช่องปาก 1.8 ซี่ต่อคน นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายที่มีค่าเฉลี่ยฟันแท้ค่าเฉลี่ยฟันแท้ที่ถูกถอนในช่องปากมาก
ที่สุดคือช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เฉลี่ย 1.67 ซี่ต่อคน รองลงมาคือช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ย 1.57 ซี่ต่อคน กลุ่มเป้าหมายมี
ค่าเฉลี่ยฟันแท้ที่ถูกถอนในช่องปาก 1.62 ซี่ต่อคน นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายที่มีค่าเฉลี่ยฟันแท้ที่ได้รับการอุดในช่อง
ปากมากที่สุดคือช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เฉลี่ย 2.33 ซี่ต่อคน รองลงมาคือช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เฉลี่ย 2.27 ซี่ต่อคน 
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยฟันแท้ที่ได้รับการอุดในช่องปาก 2.07 ซี่ต่อคน นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายที่มีค่าเฉลี่ยฟันแท้
แท้ผุ/ถอน/อุด DMFT มากท่ีสุดคือช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เฉลี่ย  3.28 ซี่ต่อคน รองลงมาคือช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เฉลี่ย 2.62 
ซี่ต่อคน  กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยฟันแท้ผุ/ถอน/อุด DMFT 2.7 ซี่ต่อคน นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายที่มีค่าเฉลี่ยฟันแท้
เคลือบหลุมร่องฟันมากที่สุดคือช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เฉลี่ย  2.13 ซี่ต่อคน รองลงมาคือช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เฉลี่ย 1.8 ซี่ต่อ
คน กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยฟันแท้ท่ีได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 1.87 ซี่ต่อคน 

 
ตารางที่ 4 ร้อยละของเด็กท่ีมีเหงือกอักเสบ จ าแนกตามแต่ละชั้นเรียน 
 

ระดับชั้น ร้อยละของผู้ที่มีสภาวะเหงือกอักเสบ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 24.38 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 24.23 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  25.11 
รวม 24.54 

 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ มีสภาวะเหงือกอักเสบร้อยละ 24.54 ระดับชั้นที่มีสภาวะเหงือกอักเสบ

เยอะท่ีสุดคือระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ร้อยละ 25.11 รองลงมาคือระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ 24.38 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่มีการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน มีพ่อและแม่เป็นผู้ปกครอง/ผู้ดูแล                

(ร้อยละ 74.30) และส่วนใหญ่ผู้ปกครองไม่ได้เรียนหนังสือ (ร้อยละ 58.90) และอาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่คือเกษตรกร ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธารีณี (2552) ได้ท าการศึกษาท่ีโรงเรียนบ้านอรุโณทัยเมื่อปีพ.ศ. ? 

เหตุผลในการซื้ออาหารว่างส่วนใหญ่ พบว่าซื้ออาหารว่างเพราะรสชาติอร่อย (ร้อยละ 42.6) ส่วนใหญ่ซื้ออาหารว่าง
รับประทานเอง ซึ่งมีความแตกต่างจากการศึกษาของ ปานทิพย์ (2551) ที่พบว่าส่วนใหญ่เด็กรับรู้ขนม ๆ จากเพื่อน ๆ ร้านขาย
ขนม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโฆษณาในทีวี และ ด ารงธ ารง (2547) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการกินขนม เกิดจาก
ผู้ปกครอง แสดงให้เห็นว่าเด็กในปัจจุบันมีการเข้าถึงการซื้อและการตัดสินใจเลือกซื้อด้วยตนเองมากขึ้น โดยสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุณี (2540) ที่พบว่าส่วนใหญ่เด็กจะเป็นผู้เลือกซื้อขนมเอง ทั้งนี้  ชิราวุธ (2559) พบว่าการเลือกซื้ออาหารว่าง 
บางส่วนได้รับอิทธิพลมาจากการโฆษณาทางโทรทัศน์ แต่ส าหรับในการศึกษานี้โฆษณาไม่ได้มีผลกับการตัดสินใจเลือกซื้อ อาจ
เนื่องด้วยอาหารว่างบางประเภท ไม่ได้เป็นอาหารว่างตามท้องตลาด ตามโฆษณา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณี              
(2545) ว่าการรับประทานอาหารมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านวัฒนธรรม  

จากการรวบรวมบรรจุภัณฑ์อาหารว่างที่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ แบ่งระดับความเสี่ยง อาหารว่าง 4 ระดับ จากเกณฑ์
ของ สุณี (2546) พบว่า บรรจุภัณฑ์อาหารว่างส่วนใหญ่ที่รวบรวมได้คือ บรรจุภัณฑ์ของอาหารว่างระดับความเสี่ยงสูง                
(High Cariogenicity) (ร้อยละ 44.77) รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์ของอาหารว่างระดับความเสี่ยงปานกลาง (Moderate 
cariogenicity) (ร้อยละ 37.56) 

จากข้อมูลการตรวจสุขภาวะช่องปากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย พบว่ามีค่าปราศจากฟันแท้ผุ ร้อยละ 
60.61 ซึ่งผ่านตัวช้ีวัดเป้าหมายงานทันตสาธารณสุขระดับจังหวัดเชียงใหม่ ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 56 มีฟันทั้งหมดในช่องปาก คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 26.18 ซี่ต่อคน  

ข้อมูลฟันผุระยะเริ่มต้นและฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา ร้อยละ 15.41 ร้อยละ 23.97 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
รายงานการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งท่ี 8 ที่ร้อยละ 19.2 และร้อยละ 26.7 ตามล าดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยฟันผุ จาก
การศึกษา คิดเป็น 1.8 ซี่ต่อคน ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ท่ีค่าเฉลี่ย 0.5 ซี่ต่อคน จากข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้ทราบว่า ใน 1 คน อาจมีฟันผุจ านวนหลายซี่ต่อคน  

ข้อมูลการสูญเสียฟันแท้ ร้อยละ 9.93 ค่าเฉลี่ย 1.62 ซี่ต่อคน ซึ่งมีค่ามากกว่าส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ
ครั้งท่ี 8 ที่ร้อยละ 2.5 ค่าเฉลี่ย 0 ซี่ต่อคน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย มีการถอนฟัน
แท้สูงกว่าการส ารวจระดับประเทศ 

ข้อมูลฟันแท้ได้รับการอุด ร้อยละ 46.91ค่าเฉลี่ย 2.07 ซี่ต่อคน ซึ่งมีค่ามากกว่าส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก
แห่งชาติครั้งที่ 8 ที่ร้อยละ 34.7 ค่าเฉลี่ย 0.8 ซี่ต่อคน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย
ได้รับบริการทางทันตกรรม ท้ังจากคลินิกทันตกรรม และกิจกรรมการออกหน่วยทันตกรรมในโรงเรียน  

ข้อมูลฟันแท้ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน ร้อยละ 61.98 ค่าเฉลี่ย 1.87 ซี่ต่อคน ซึ่งมีค่ามากกว่าส ารวจสภาวะ
สุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 ที่ร้อยละ 36.4 ค่าเฉลี่ย 1.0 ซี่ต่อคน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลายได้รับบริการทางทันตกรรม ท้ังจากคลินิกทันตกรรม และกิจกรรมการออกหน่วยทันตกรรมในโรงเรียน  

ข้อมูลค่าเฉลี่ยฟันผุ ถอน อุด (DMFT) ร้อยละ 67.81 ค่าเฉลี่ย 2.7 ซี่ต่อคน คน ซึ่งมีค่ามากกว่าส ารวจสภาวะสุขภาพ
ช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 ที่ร้อยละ 51.1 ค่าเฉลี่ย 1.3 ซี่ต่อคน และตัวช้ีวัดเป้าหมายงานทันตสาธารณสุขระดับจังหวัด
เชียงใหม่ ท่ีก าหนดไว้ 1.2 ซี่ต่อคน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย มีสภาวะสุขภาพช่อง
ปากมีปัญหามากกว่าค่าการส ารวจระดับประเทศและมากกว่าค่ามาตรฐานที่ตวัช้ีวัดเป้าหมายงานทันตสาธารณสุขระดับจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ก าหนดไว้  

ข้อมูลสภาวะเหงือกอักเสบและหินน้ าลาย พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย มีสภาวะเหงือกอักเสบร้อยละ 
65.75 ซึ่งมีค่ามากกว่าส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 ร้อยละ 65.1 โดยตัวช้ีวัดเป้าหมายงานทันตสาธารณสุข
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 30 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลายยัง
ขาดการเข้าถึงการรักษาหรือการให้บริการเกี่ยวกับโรคเหงือก 

จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างที่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สรุปได้ว่า พฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างส่วนใหญ่ยังเป็นอาหารว่างประเภทความเสี่ยงสูง ซึ่ง
ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากได้ในอนาคต ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาสภาวะสุขภาพช่องปาก ท่ีพบว่านักเรียนส่วน
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ใหญ่ยังมีปัญหาสุขภาพช่องปากที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดสุขภาพของสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมีค่าต่ ากว่ามาตรฐานของ
ระดับประเทศ 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างที่เสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ กับสภาวะสุขภาพ

ช่องปาก ว่ามีความสัมพันธ์กันด้านใดบ้าง 
2. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสขุภาพช่องปาก เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่องปาก เพื่อใช้ในการ

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทั้งเชิงรุกและเชิงรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ควรมีการศึกษาความรู้ด้านทันตสุขภาพ ท้ังนักเรียนและครู เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษา ท าการส่งเสริมความรู้

ด้านทันตสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การศึกษานี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเพียง 1 ปีการศึกษา อาจไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆอย่าง

ต่อเนื่อง เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษามีกิจกรรมการส่งเสริมด้านทันตกรรมและส่งเสริมด้านความรู้ทันตสุขภาพที่ต่างกัน ตาม
นโยบายของจังหวัด ดังนั้นควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องหรือมีการศึกษาในระยะยาว เพื่อให้เห็นถึงผลของการปฏิบัติงานด้าน
ทันตกรรมของพื้นที ่

5. หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และโรงเรียน สามารถน าผลวิจัยที่ได้ น าไปแก้ไขเชิงนโยบายของพื้นที่ เพื่อรูปธรรม
ที่ชัดเจนได้ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งน้ีใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) เพื่อศึกษาความรู้เรื่องโรคอ้วนและการรับรู้
สัญญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครองในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรค
อ้วนและการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครองในเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกินในอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้ปกครองของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน จ านวน 252 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม(Reliability) 
ด้านความรู้เรื่องโรคอ้วน 0.74 และด้านการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วน 0.84 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ
วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรสัน 

ความรู้เรื่องโรคอ้วนของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 52 รองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 42.5 และอยู่
ในระดับน้อย ร้อยละ 5.6 ตามล าดับ การรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.4 
รองลงมาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 34.9 และระดับน้อย ร้อยละ 14.7 ตามล าดับ และเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
เรื่องโรคอ้วนกับการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครองพบว่าความรู้เรื่องโรคอ้วนมีความสัมพันธ์กับการรับรู้สัญญาณ
เตือนโรคอ้วนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.001) 

ดังนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงภัย
อันตรายจากปัญหาภาวะโภชนาการเกิน สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสัญญาณเตือนโรคอ้วนให้เข้าถึงผู้ปกครองทุกคน ช้ีแจง
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เข้าใจง่ายและน าไปปฏิบัติได้จริง มีการติดตามหลังการท ากิจ กรรมอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนการส่งต่อรักษาในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อน เพื่อลดอัตราของภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน เป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในระยะยาว 
 
ค าส าคัญ  : ผู้ปกครอง  ภาวะโภชนาการเกิน  โรคอ้วน  ความรู้เรื่องโรคอ้วน  การรับรู้สญัญาณเตือนโรคอ้วน   
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Abstract  

This descriptive research that aimed to 1) study knowledge and perception of obesity warning signs 
among parent’s overweight children, and 2) examine the correlation between the knowledge of obesity 
and perception of obesity warning signs among parent’ s overweight children in Chom Thong District, 
Chiang Mai, Thailand. The sample is 252 parents of the children that experience overnutrition. The 
instrument used in this study is a questionnaire created from research with reliability of obesity 
knowledge of 0.74 and obesity warning signs awareness of 0.84 The data is analyzed using descriptive 
statistics and Pearson correlation coefficient.  

the parents' knowledge of obesity was 52% for the High level, 42.5% for the Moderate level, and 
5.6 for the Low level, respectively. The parents' perception of obesity warning signs was 50.4% for the 
High level, 34.9% for the Moderate level, and 14.7% for the Low level, respectively. When analyzing the 
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correlation between the knowledge and perception of obesity warning signs, it was found that there is a 
statistically significant correlation between the factors (p < 0.001).  

Therefore, the public health officials, schools, and related department must organize events and 
activities that help raise awareness of the danger of overnutrition, educate all parents of the symptoms of 
obesity, explain solutions to the problem that are concrete, accessible, and practical, monitor post-
activity periodically, along with referring the patients in case of medical complications, to lower the rate 
of overnutrition in students, counting as prevention and counteraction in the long term. 
 
Keywords :  Parents, Overnutrition, Obesity, Knowledge of obesity, Perception of obesity warning signs     
 
บทน า  

ภาวะโภชนาการเกินเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศท่ีก าลังพัฒนาแนวโน้มปัญหา
เพิ่มมากขึ้น จากรายงานประจ าปี กรมอนามัย 2559 การส ารวจภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียนอายุ 6–14 ปีการศึกษา 
2558 พบว่า เด็กมีภาวะเตี้ย ร้อยละ 7.5 , ภาวะผอม ร้อยละ 5.2 และภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 12.5 นอกจากนี้                
จากข้อมูล จากระบบรายงานส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ (HDC) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ภาคเรียนที่ 1 
(พฤษภาคม–กรกฎาคม 2559) ร้อยละของนักเรียนช้ัน ป.1-ป.6 พบภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 12.9 (กรมอนามัย, 2560)  

สาเหตุของโรคอ้วนมีหลายสาเหตุ เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการขาดกิจกรรมทางกาย โดยพฤติกรรม
การบริโภคอาหารที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคอ้วน ได้แก่ อาหารกรุบกรอบ ไอศกรีมคุกกี้ น้ าอัดลม น้ าหวาน ลูกอม ขนม
กรุบกรอบ ของทอด อาหารจานด่วนประเภทไขมัน คาร์โบไฮเดรต และน้ าตาล (Thomas et al., 2011) ส าหรับการขาด
กิจกรรมทางกาย หมายถึง การขาดกิจกรรมทางกายที่จะท าให้อัตราการเต้นของหัวใจอยู่ระหว่างร้อยละ 60-80 ของอัตราการ
เต้นของหัวใจสูงสุด ซึ่งต้องอาศัยกิจกรรมทางกายที่มีระดับความหนัก หรือระดับการออกแรงปานกลางถึงมาก เช่น การท า
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 20-60 นาที และสม่ าเสมอ 3-5 วันต่อสัปดาห์ (อาภาวรรณ, 2557) ทั้งนี้สาเหตุหลักของการมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากตัวเด็กเองที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร 
และการออกก าลังกายที่ไม่ถูกวิธี รวมทั้งขาดความตระหนัก และมีทัศนคติทางลบต่อการป้องกันโรคอ้วนของผู้ปกครอง 
(ประหยัด, 2557) นอกจากนี้ยังเกิดจากอิทธิพลของบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พฤติกรรมที่เป็ นแบบอย่างไม่
เหมาะสมของผู้ปกครอง เช่น การดูทีวีหลังรับประทานอาหาร และไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก ในส่วนของการขาดกิจกรรม
ทางกายนั้น พบว่าเด็กที่ชอบดูโทรทัศน์ หรือเล่นเกมส์ มีภาวะโภชนาการเกินมากกว่าเด็กทั่วไปถึง 4.7 เท่า เพราะฉะนั้น
ผู้ปกครองควรให้ความส าคัญในการออกก าลังกายหรือมีส่วนช่วยให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจต่อการออกก าลังกายที่เหมาะสม โดย
การสร้างกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวัย หรือเลือกกิจกรรมที่ท าให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น  (Janssen & LeBlanc, 
2010) 

ภาวะโภชนาการเกินจะส่งกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็ก รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ในระยะยาว 
จากผลการส ารวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พบว่าความชุกของภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และเด็กในชนบทเริ่มพบปัญหานี้เพิ่มขึ้น เด็กไทยอายุ 1-14 ปี มีภาวะน้ าหนักเกินจ านวน 540,000 คน และอีก 
540,000 คน อ้วน ในจ านวนนี้ 135,000 คนเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ภาวะน้ าหนักเกินและอ้วนในเด็กจะส่งผลให้เด็ก
เหล่านี้พบกับปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต (ส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
,2553 อ้างถึงใน ปุลวิชช์, 2555,น. 289) นอกจากนี้ผลกระทบทางด้านสุขภาพร่างกายที่มักพบเจอ เช่น ภาวะเป็นหนุ่มสาวเร็ว 
โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสงู โรคข้อและกระดูก โรคระบบทางเดินหายใจและกลุ่มอาการทางผิวหนัง เป็นต้น โรค
เหล่านี้เกิดจากการสั่งสมพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่ถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องการรับประทานอาหารมาตั้งแต่ในช่วงวัยเรียน ซึ่งเป็น
วัยที่ต้องการสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา
(ส านักโภชนาการ, 2562) 

ข้อมูลจากระบบรายงานส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  2562 แสดงข้อมูล
ภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของจังหวัดเชียงใหม่ พบภาวะอ้วนและเริ่มอ้วน 11,189 คน 
จาก 83,127 คน คิดเป็นร้อยละ 13.46 ในที่น้ีพื้นที่อ าเภอจอมทอง จากการประเมินภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน อายุ 6-12 ปี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พบภาวะโภชนาการเกิน 549 คน คิดเป็นร้อยละ 13.88 ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้ง
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ระดับจังหวัดและระดับประเทศ จึงถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญของอ าเภอจอมทองและหากปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการแก้ไข ในอนาคตประชาชนอ าเภอจอมทองจะมีผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากภาวะโภชนาการเกิน ด้วยบริบทพื้นที่ของอ าเภอจอมทองและจากการเห็นความส าคัญของปัญหาของในพื้นท ี่ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความรู้ เรื่องโรคอ้วนและการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครองในเด็กที่ภาวะ
โภชนาการเกินของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 1-6 ซึ่งถ้าเด็กวัยเรียนเป็นวัยที่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมทั้งในครอบครัว และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน การรับรู้ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสัญญาณเตือนโรคอ้วนของคนในครอบครัว จะช่วยท าให้
ผู้ปกครองเกิดความตระหนักถึงอันตรายของโรคอ้วน และสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และถ้าเด็กวัย
เรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี ก็จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ท าให้เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย และเข้าสู่วัยผู้ใหญ่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional 
Study) ประชากรคือ ผู้ปกครองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินทั้งหมด 549 คน ค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน ผู้วิจัยจึง
ได้เพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 10 ของที่ค านวณได้ ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีภาวะโภชนาการเกินทั้งหมด 252 คน ด าเนินการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster sampling or area sampling) โดยแบ่งกลุ่มของแต่ละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ค านวนสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่าง และท าการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling)ให้ได้ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของแต่ละสถาน
บริการ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ปกครอง 10 ข้อ ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของเด็กที่มีภาวะ
โภชนาการเกิน 10 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความรู้เรื่องโรคอ้วนของผู้ปกครองจ านวน 22 ข้อ ตัวเลือก 2 ค าตอบ ใช่ และ 
ไม่ใช่ แปลผลระดับความรู้ 3 ระดับคือ มาก ปานกลาง น้อย  ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนของ
ผู้ปกครอง ตัวเลือก 5 ค าตอบ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด แปลผลระดับการรับรู้ 3 ระดับคือ มาก ปานกลาง 
น้อย ระดับความรู้เรื่องโรคอ้วนและระดับการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของคะแนนเป็น 
3 ระดับ โดยพิจารณาตามช่วงคะแนนตามแนวคิดของบลูม (Bloom, 1968 อ้างใน นิพา, 2551) 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) น าแบบสอบถามที่พัฒนาไปหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยให้

ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาหรือค่าสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  
(IOC) และท าการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมตามที่ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ค าแนะน าและน าผลที่ได้ ค านวณหาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยคัดเลือกที่ผ่านเกณฑ์ ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของ
แบบสอบถาม และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.70-1.00  

2. ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) น าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแล้วน าไป
ทดสอบหาความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรที่ศึกษา โรงเรียนในอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ แล้วน า
ข้อมูลวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยแบบสอบถามความรู้เรื่องโรคอ้วน หาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดย
ใช้วิธีของ Kuder-Richardson KR-20 ได้ค่า KR-20 ของแบบสอบถามความรู้เรื่องโรคอ้วน 0.74 และแบบสอบถามการรับรู้
สัญญาณเตือนโรคอ้วน ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ 0.84  ถือว่าเป็น
ค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้และน าแบบสอบถามปรับแก้ไขปัญหาก่อนน าไปใช้จริง  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ระยะเวลาเก็บข้อมูล คือช่วงเดือน พฤศจิกายน 
2563 ถึง กุมภาพันธ์ 2564 โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก าหนดคือเป็นบิดาหรือมารดาหรือ
ผู้ดูแลหลักของเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับเด็ก สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ สมัครใจและ
ยินดีเข้าร่วมการศึกษานี้ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการศึกษา และขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม พร้อม
ทั้งแจกเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลรายละเอียดของการศึกษาค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ (patient or subject information sheet) และ



 ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย  

515 
 

ลงนามในหนังสือยินยอม (informed consent form) ก่อนให้ข้อมูล หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้น ามาตรวจสอบความถูกต้อง 
ก่อนน าไปวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ีตั้งไว้  

การวเิคราะห์ข้อมูล/สถิติท่ีใช ้
 เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้วผู้ศึกษาไดต้รวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมูลแล้วน าไปวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทาง
สถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมลูดังนี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ระดับความรู้เรื่องโรคอ้วนและระดบัการรบัรู้สญัญาณเตือนโรคอ้วน วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรคอ้วนและการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วน โดยวิเคราะห์สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
 
ผลการวิจัย 

ส่วนที่ 1 ความรู้เร่ืองโรคอ้วนของผู้ปกครอง และการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครอง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.6 มีช่วงอายุ 30–39 ปี ร้อยละ 50.8 

ค่าดัชนีมวลกาย 25.0–29.9 ร้อยละ 36.5 มีบุตร 2 คน ร้อยละ 64.7 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 36.1 รายได้ต่อเดือน    
5,001–10,000 บาท ร้อยละ 46 ระดับการศึกษาสูงสุดมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 26.2 และผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นบิดา
หรือมารดา ร้อยละ 91.3 

ด้านความรู้เรื่องโรคอ้วน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระดับความรู้เรื่องโรคอ้วนอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 52 รองลงมาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ร้อยละ 37.3 และอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 10.7  

ด้านการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีระดับการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนอยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 50.4 รองลงมาอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 34.9 อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 14.7  

 
ตารางที ่1  แสดงระดับความรู้เรื่องโรคอ้วน และการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครอง 
 

 มาก ปานกลาง น้อย  
ค่าเฉลี่ย 

 
S.D. 

 
แปลผล จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) 

ความรู้เรื่องโรคอ้วน 131 (52.0) 107 (42.5) 14 (5.5) 17.34 3.28 มาก 
การรับรูส้ัญญาณเตือน
โรคอ้วน 

88 (34.9) 127 (50.4)   37 (14.7) 18.05 3.80 ปานกลาง 

 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เร่ืองโรคอ้วนและการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครอง 
 
ตารางที่ 2 ค่าสัมประสิทธิสหสมัพนัธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรคอ้วนของผู้ปกครองและการรับรู้สญัญาณเตือนโรคอ้วนของ
ผู้ปกครอง 
 

 
ตัวแปร 

การรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครอง 
Pearson 

Correlation 
Sig. 

(2 – tailed) 
ความรู้เร่ืองโรคอ้วนผู้ปกครอง 0.314 <0.001 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรคอ้วนและการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วน 
โดยใช้การวิเคราะห์สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
พบว่า ความรู้เรื่องโรคอ ้วนของผู้ปกครองในเด็กที่มีโภชนาการเกิน มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนของ
ผู้ปกครองในเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ความรู้เรื่องโรคอ้วนของผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย 17.34 ซึ่งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อค าถามที่ตอบถูกสูงที่สุดคือ 

ข้อที่ 9) เด็กที่เป็นโรคอ้วน มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูง ตอบถูกร้อย
ละ 92.5 ข้อท่ี 17) เด็กท่ีมีน้ าหนักเกิน ควรเลือกทานผลไม้ที่มีรสหวานน้อย เช่น ฝรั่ง มะละกอ ส้ม มากกว่าผลไม้ที่มีรสหวาน
มาก เช่น ทุเรียน ขนุน ล าไย ตอบถูกร้อยละ 92.5 ข้อที่ 1) โรคอ้วนเกิดจากร่างกายได้รับสารอาหารมากเกินความต้องการของ
ร่างกาย ตอบถูกร้อยละ 91.7 และข้อที่ 14) การควบคุมน้ าหนักท่ีถูกต้องคือ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเลือกทานอาหารที่
มีไขมันต่ า ตอบถูกร้อยละ 91.7เห็นได้ว่าผู้ปกครองรับทราบถึงสาเหตุของโรคอ้วน ผลกระทบของการเป็นโรคอ้วนรวมไปถึง
สามารถคัดเลือกอาหารที่มีประโยชน์ให้กับบุตรหลานได้  

การรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครองมีค่าเฉลี่ย 18.05 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาข้อค าถาม ข้อที่ 
3) รอยปื้นด าที่คอหรือรักแร้เป็นสญัญาณเตือนของโรคเบาหวานได้ ผู้ปกครองมีการรับรู้ระดับปานกลาง ร้อยละ 38.1 ลักษณะ
ของผิวหนังที่ เปลี่ยนแปลงไปที่สามารถเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ผู้ปกครองมีการรับรู้ว่าเป็นสัญญาณเตือน
โรคเบาหวานในระดับที่ปานกลาง 

และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เรื่องโรคอ้วนและการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วน โดยใช้การวิเคราะห์
สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่า ความรู้เรื่องโรค
อ้วนของผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กับการรับรู้สญัญาณเตือนโรคอ้วนของผู้ปกครองในเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.001) สอดคล้องกับการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับภาวะน้ าหนักตัวเกินและอ้วนในนักเรียนของ
ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชนและสมาชิกชุมชนชนบทภาตใต้ ประเทศไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัย
ทราบว่าพันธุกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะน้ าหนักตัวเกินและอ้วนในเด็กนักเรียน การมีน้ าหนักตัวเกินและอ้วนจะส่งผลให้เด็ก
เสี่ยงต่อการเป็นโรคและการเจ็บป่วยตั้งแต่อายุยังน้อยได้สูง เด็กอ้วนจะมีความอ่อนแอของร่างกายและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
เป็นโรคได้ง่าย เนื่องจากมีภูมิต้านทานต่ า อาการและโรคที่มักพบบ่อยในเด็กน้ าหนักตัวเกินและอ้วน คือปัญหาในระบบ
ทางเดินหายใจ หายใจเหนื่อย นอนกรน และหายใจเสียงดัง หากสังเกตลักษณะผิวหนังของเด็กเหล่านี้จะพบว่ามีลักษณะสีคล้ า 
โดยเฉพาะบริเวณข้อพับต่าง ๆ เช่น เข่า คอ และข้อพับแขน 

 ดังจะกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความรู้ ข้อเท็จจริงที่รับทราบท าให้เกิดการเรียนรู้รวมกับประสบการณ์ที่ได้รับมา น าไปสู่
พื้นฐานของความคิด การวิเคราะห์ การตัดสินใจ ตลอดจนการแสดงออกผ่านพฤติกรรมที่พึงประสงค์  การขาดความรู้และ
ความตระหนักต่อภัยเงียบจากภาวะโภชนาการเกินในเด็กจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจของเด็กในอนาคตอัน
ใกล้  

 การศึกษาครั้งนี้ ควรมีการคืนข้อมูลผลการศึกษาให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและผู้ปกครองของเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน เพ่ือน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปวางแผนด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภาวะโภชนาการเกินในพื้นท่ี โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสัญญาณเตือนโรคอ้วนให้เข้าถึงผู้ปกครองทุกคน 
จัดกิจกรรมที่สร้างความตระหนักถึงภัยอันตรายจากปัญหาภาวะโภชนาการเกิน ช้ีแจงแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
เข้าใจง่ายและน าไปปฏิบัติได้จริง มีการติดตามหลังการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการส่งต่อรักษาในกรณีที่มี
ภาวะแทรกซ้อน เพื่อลดอัตราของภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียน เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระยะยาว 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความรู้และการรับรู้สัญญาณเตือนโรคอ้วนหาความแตกต่างในกลุ่มผู้ปกครองของ
เด็กท่ีมีภาวะโภชนาการปกติและกลุ่มผู้ปกครองของเด็กท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน 

2. ควรมีการศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียนในมุมมองของผู้ปกครอง 
3. ควรท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ สังเคราะห์หาสาเหตุปัจจัย ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 

จัดท าโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างความรู้ความตระหนักในการแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นท่ี 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์จากการท างาน โดยใช้เทคนิคการประเมินท่าทางแบบรวดเร็วทั้งร่างกาย (Rapid Entire Body Assessment 
: REBA) ของเกษตรกรปลูกต้นหอมในหมู่บ้านโนนบอน ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน             
25 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้สถิติเพียร์สัน ไคว์-สแควร์ (Pearson     
Chi - Square Test) ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรปลูกต้นหอมเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีอายุเฉลี่ย 50 ปี       
มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 68.00 เกษตรกรปลูกต้นหอมมีประสบการณ์การท างานเฉลี่ย 10 ปี และการประเมินท่าทาง
การท างานโดยวิธีการประเมินท่าทางแบบรวดเร็วทั้งร่างกาย  (Rapid Entire Body Assessment : REBA) พบว่า คะแนน 
Final score เท่ากับ 8-9 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ 4 หมายความว่า มีความเสี่ยงสูง  

ค าส าคัญ : การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์  เกษตรกรปลูกต้นหอม  การประเมินท่าทางแบบรวดเร็วท้ังร่างกาย
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Abstract 
This descriptive survey research purpose to investigate the ergonomics risk assessments among 

spring onion farmers by Rapid Entire Body Assessment (REBA) method at Ban Non Bon, Bungwai,  
Warinchamrap, Ubon Retchathani amount of 25 people. Using interview questionnaire which developed 
by the researcher based on a literature review. The data from questionnaires were analyzed descriptive 
statistics to find out the percentages, the average values and the standard deviation value and the 
second is Inferential Statistics for Pearson Chi - Square Test. The results have shown that most spring 
onion farmers were female (100.00%) the average age was 50 years. Marital status was single (68.00%). 
Spring onion farmers had experience in Thai massage work for an average of 10 years. Ergonomics risk 
assessment among spring onion farmers by Rapid Entire Body Assessment (REBA) score. Final score were 
8-9 points (4 levels) which means high risk.  

 
Keywords : Ergonomics risk assessment, Spring onion farmers, Rapid Entire Body Assessment (REBA) 
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บทน า 
ต้นหอมเป็นพืชผักเศรษฐกิจที่มีความส าคัญอีกชนิดหนึ่ ง ในประเทศไทยมีการเพาะปลูกในปี 2559 มีพื้นที่ปลูก

50,566 ไร่ ผลผลิตรวม 68,648,608 ตัน จ านวนผู้ปลูก 8,405 ราย ราคาขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 37.29 บาท พื้นที่ปลูก 44 
จังหวัด 5 อันดับแรก ได้แก่ ราชบุรี อุตรดิตถ์ นครราชสีมา นครปฐม อุดรธานี และอุบลราชธานีอยู่ในล าดับที่ 22 มีจ านวน
ครัวเรือนเกษตรกรที่ปลูกต้นหอม 106 ครัวเรือน มีเนื้อที่ปลูกท้ังหมด 139 ไร่ เนื้อท่ีเก็บเกี่ยวผลผลิต 96 ไร่ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
ได้ 146,000 กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 26.06 บาท (พวงทิพย์, 2560)  

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าการผลิตต้นหอมมีจ านวนมากเพราะผักท่ีเป็นส่วนผสมหรือเป็นเครื่องปรุงในอาหารแทบ
จะทุกอย่างที่เป็นอาหารคาวของคนไทยก็ว่าได้ จึงท าให้ความต้องการใช้ในแต่ละวันสูงมาก และในบางช่วงฤดูกาลต้นหอมจะมี
ราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงส่งผลให้มีการปลูกต้นหอมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในหมู่บ้านโนนบอน ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ท าให้มีกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกต้นหอมเกิดขึ้นในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ที่ท างานถือเป็นแรงงานนอกระบบที่มี
กฎหมายคุ้มครองแต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้น ามาใช้ และไม่มีการตรวจสุขภาพเหมือนแรงงานในระบบ โอกาสที่จะเกิดปัญหา
การยศาสตร์ที่เป็นผลมาจากการท างานหรือท่าทางการท างานซ้ า ๆ ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดความผิดปกติของ
กล้ามเนื้อ และกระดูก จากรายงานจากส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2560 พบผู้ป่วยโรค
กล้ามเนื้อ และกระดูกเฉพาะรายที่เกี่ยวข้องกับการท างาน จ านวน 100,743 ราย  คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนราย
เท่ากับ 167.22 และกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 15-59 ปี จ านวน 70,148 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.63 
รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 29,875 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.65 กลุ่มอาชีพที่พบการบาดเจ็บมากท่ีสุด คือ 
กลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักและพืชไร่ จ านวน 62,806 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.34 (กองโรคจากการประกอบอาชีพ 
กระทรวงสาธารณสุข, 2560) ในการปลูกต้นหอมแต่ละครั้งจะใช้แรงงานคนในการปลูกเป็นส่วนใหญ่และทุกขั้นตอนของการ
ปลูกต้นหอมจะมีลักษณะการท างานซ้ า ๆ และมีท่าทางการท างานที่ไม่ถูกต้อง เช่น ขั้นตอนปลูกจะมีลักษณะการนั่งยอง ๆ 
นาน 6-8 ช่ัวโมง ในการท างานมีการบิดเอี้ยวล าตัว การก้มโค้งตัว ก้มหรือเงยและมีการเคลื่อนไหวของแขน และมืออยู่
ตลอดเวลา ที่กล่าวมามีการท างานที่ผิดหลักการยศาสตร์ส่งผลให้เกิดอาการปวด เจ็บ ตึง อักเสบ ที่บริเวณ คอ ไหล่ หลัง 
สะโพก แขน ต้นขา เข่า และเท้า ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบของการปวดเมื่อยและรู้สึกอ่อนล้าหรือความไม่สบายตัว (สุวินันท์, 
2557) 
        ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของเกษตรกรปลูกต้นหอมในหมู่บ้านโนนบอน 
ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้เทคนิคการประเมินท่าทางแบบรวดเร็วทั้งร่างกาย  (Rapid 
Entire Body Assessment : REBA) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความเสี่ยงทางการยศาสตร์และการประเมินระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์เพื่อใช้เป็นแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรค
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก 
 
วิธีการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Study) เพื่อประเมินระดบัความเสีย่ง
ทางการยศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการประเมินท่าทางแบบรวดเร็วท้ังร่างกาย (Rapid Entire Body Assessment : REBA) และ
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์จากการท างานของเกษตรกรปลกูต้นหอมในหมู่บ้านโนน
บอน ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากร คือ เกษตรกรปลูกต้นหอมในหมู่บ้านโนนบอน ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
      กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรปลูกต้นหอมในหมู่บ้านโนนบอน ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี
จ านวน 25 คน คดิเป็น 100% ของประชากรทั้งหมด 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     3.1 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และค้นคว้าอิสระ งานวิจัยที่มีรูปแบบคล้ายคลึง
กัน โดยปรับให้เหมะสมกับงานวิจัยและมีเนื้อหาคลอบคลุมตามวัตถุประสงค์ประยุกต์มาจาก (ผกาภรณ์และอรพินท์, 2558) 
ประกอบด้วย ข้อค าถามทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านบุคคล 8 ข้อ 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านการท างาน 11 ข้อ  
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านสถานท่ีปฏิบัติงาน 4 ข้อ 
ส่วนที่ 4 การประเมินท่าทางการท างานโดยใช้เทคนิคการประเมินท่าทางแบบรวดเร็วทั้งร่างกาย (Rapid Entire 

Body Assessment : REBA) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนและแปรผล ดังนี้ 
           ระดับ 1 คะแนน 1 ไม่มีความเสี่ยง งานนั้นยอมรับได้ แต่อาจเป็นปัญหาทางการยศาสตร์ได้ ถ้ามีการท างา
นั้นซ้ า ๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่าเดิม 
           ระดับ 2 คะแนน 2-3 มีความเสี่ยงต่ า งานนั้นควรได้รับการพิจารณาศึกษาละเอียดขึ้นและ ติดตามวัดผล
อย่างต่อเนื่อง การออกแบบงานใหม่อาจมีความจ าเป็น 
           ระดับ 3 คะแนน 4-7 มีความเสี่ยงปานกลาง งานนั้นเริ่มเป็นปัญหา ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมและรีบ
ด าเนินการปรับปรุงลักษณะงานดังกล่าว 
            ระดับ 4 คะแนน 8-10 มีความเสี่ยงสูง งานนั้นเริ่มมีปัญหาด้านการยศาสตร์ ที่ต้องปรับปรุงโดยเร็ว (งาน
การยศาสตร์ไทย, 2557) 
           ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ โดยการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณท์ี่สรา้ง
ขึ้นมาและปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการทดสอบ (Try Out) จ านวน 20 ชุด กับกลุ่มประชาการที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ เกษตรกรปลูกต้นหอมในหมู่บ้านทุ่งบอน ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งได้ค่า 
Cronbach’ Alpha เท่ากับ 0.819 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
            4.1 ขั้นเตรียมการ 
                   1) ส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของการปลูกต้นหอม โดยขั้นตอนการปลูกต้นหอม มี 5 ข้ันตอน คือ การเตรียมดิน 
การเตรียมแปลงปลูก การเตรียมพันธ์หอม การปลูกต้นหอม และการดูแลรักษา        
                   2) ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เช่น เอกสาร บทความ ต ารา ทฤษฎีหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
การยศาสตร์ในการท างาน 
                  3) สร้างแบบสัมภาษณ์ จากนั้นส ารวจความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์ ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมและ
ปรับปรุงร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ส ารวจความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 
            4.2 ขั้นด าเนินการ 
                   1) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เกษตกรกรปลูกต้นหอม 
                   2) ผู้วิจัยประเมินลักษณะการท างานตามแบบประเมิน โดยใช้เทคนิคการประเมินท่าทางแบบรวดเร็วทั้ง
ร่างกาย  (Rapid Entire Body Assessment : REBA)                    
                   3) น าข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบประเมิน โดยใช้เทคนิคการประเมินท่าทางแบบรวดเร็วทั้งร่างกาย 

(Rapid Entire Body Assessment : REBA) ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
                   4) สรุปผล เสนอแนะ ตรวจสอบความถูกต้องและน าเสนองานวิจัย 
 5.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้อธิบายข้อมูลเชิงประชากร โดยใช้ค่าเฉลี่ย                   
ค่าร้อยละ ค่าพิสัย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด 
 
ผลการศึกษา 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
       เกษตรกรเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีอายุส่วนใหญ่มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60.00 ดัชนีมวลกาย เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงปกติ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เป็นโรค
เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนนบุคคลของเกษตรกรปลูกต้นหอม (N = 25)   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ข้อมูลการท างาน 
        ประสบการณ์การท างาน พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 56.00 
และมีประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.00 (ค่าเฉลี่ย = 9.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 6.49 
ค่าสูงสุด = 30 และค่าต่ าสุด = 1) 
        ระยะเวลาในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ท างาน 7 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 68.00 และ 8 ช่ัวโมงต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
32.00                             
        จ านวนวันในการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ท างานมากกว่าหรือเท่ากับ 4 วัน /สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 88.00 และ
ท างานน้อยกว่า 4 วัน/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 12.00 (ค่าเฉลี่ย = 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.61 ค่าสูงสุด = 5 และค่า
ต่ าสุด = 3) 
        ระยะเวลาในการพัก พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการหยุดพักจากการปลูกต้นหอมในแต่ละครั้งมากกว่า 30 นาที     
คิดเป็นร้อยละ 92.00 และระยะเวลาในการหยุดพักจากการปลูกต้นหอมในแต่ละครั้ง 21-30 นาที คิดเป็นร้อยละ 8.00 
         การท างานนอกเวลา พบว่า ส่วนใหญ่มีการท างานนอกเวลาน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 92.00 และมีการ
ท างานนอกเวลา 1-2 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 8.00 

3. ข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงาน 
        พื้นที่ในการปลูก พบว่า ส่วนใหญ่มีพื้นที่ในการปลูก 1-2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.00 และพื้นที่ในการปลูกน้อยกว่า                  
1 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.00  
        จ านวนแปลงที่ปลูก พบว่า ส่วนใหญ่มีจ านวนแปลงที่ปลูก 11-15 แปลง คิดเป็นร้อยละ 60.00 และมีจ านวนแปลงที่
ปลูกมากกว่า 15 แปลง คิดเป็นร้อยละ 40.00 
        จ านวนกิโลกรัมที่ปลูก พบว่า ส่วนใหญ่มีจ านวนกิโลกรัมแปลงที่ปลูก 201-300 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 64.00 
จ านวนกิโลกรัมแปลงที่ปลูกมากกว่า 300 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 32.00 และจ านวนกิโลกรัมแปลงที่ปลูก 101-200 กิโลกรัม      
คิดเป็นร้อยละ 8.00   
         ระยะห่างระหว่างการจัดเก็บวัสดุที่ใช้ในการปกคลุมดินกับแปลง พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะห่างระหว่างการจัดเก็บวัสดุ
ที่ใช้ในการปกคลุมดินกับแปลง  11-15 เมตร คิดเป็นร้อยละ 68.00 มีระยะห่างระหว่างการจัดเก็บวัสดุที่ใช้ในการปกคลุมดิน

ข้อมูลส่วนบุคคล ร้อยละ 
เพศ  
       หญิง 

 
100.00 

อายุ (ปี) 
      น้อยกว่า 50 
      มากกว่าหรือเท่ากับ 50 
      ค่าเฉลี่ย 50.84 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 13.34 

 
40.00 
60.00 

 

ดัชนีมวลกาย 
    น้ าหนักน้อย 
    น้ าหนักปกต ิ
     โรคอ้วน 

 
12.00 
48.00 
40.00 

โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและ
กระดูก 
    ไม่เป็น 
    เป็น 

 
 

96.00 
4.00 
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กับแปลง 16–20 เมตร คิดเป็นร้อยละ 16.00 และมีระยะห่างระหว่างการจัดเก็บวัสดุที่ใช้ในการปกคลุมดินกับแปลง                         
5 - 10 เมตร คิดเป็นร้อยละ 16.00 

4. ระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Rapid Entire Body Assessment (REBA) 
ขั้นตอนการปลูก พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงสูงด้านขวา 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ด้านซ้าย                      

8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 44.00 ด้านขวา 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 44.00 และด้านซ้าย 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.00 
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละของระดับความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ โดยใช้เทคนิค  REBA ของเกษตรกรปลูกต้นหอม                 
(N = 25) 
 

 
Final REBA Score 

ด้านขวา 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ด้านซ้าย 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

รวม 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความเสีย่งสูง 8 - 10 คะแนน 
8 คะแนน 
9 คะแนน 

 
14 (56.00) 
11 (44.00) 

 
11 (44.00) 
14 (56.00) 

 
25 (100.00) 
25 (100.00) 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
จากการวิจัยในเกษตรกรปลูกต้นหอม พบว่า เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 100.00 อายุอยู่ในช่วง 30–70 ปี ระดับ

การศึกษา ส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 68.00 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 68.00 ไม่มี            
โรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 52.00 ไม่เคยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูก คิดเป็นร้อยละ 96.00 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (จิว และคณะ, 2557) ได้ท าการศึกษาภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการท างานของเกษตรกรปลูกหอมแดง 
ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบว่า มีอายุอยู่ในช่วง 26-70 ปี การศึกษาอยู่ในระดับ
ประถมศึกษาร้อยละ 84.03 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นรอ้ยละ 92.36 ผู้ปลูกหอมแดงส่วนใหญ่ไม่เคยไดร้ับบาดเจ็บ คิดเป็นร้อย
ละ 79.86 สืบเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะ การท างานที่คล้ายกัน คือ เป็นการท าเกษตรกรรมและลักษณะท่าทางการปลูก
ต้นหอมมีการก้มหลัง นั่งยองๆ ใช้แขนและมือท างานซ้ า ๆ จิ้มหัวหอมไปในหลุมที่อยู่ในแปลงปลูก มีการการยืนหรือนั่งสลับกัน
และในขั้นตอนการใช้วัสดุปกคลุมดิน จะมีการยกและเคลื่อนย้ายฟางข้าวเพื่อน าไปปกคลุมดินในแปลงปลูกและยืนถือฟางข้าว
พร้อมกับสะบัดข้อมือเพื่อให้ฟางข้าวกระจายทั่วแปลงปลูก รวมทั้งการท างานท่ามกลางแสงแดดและอากาศร้อน 

2. ข้อมูลการท างาน 
       จากการวิจัยในเกษตรกรปลูกต้นหอม พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี คิดเป็น      
ร้อยละ 56.00 ระยะเวลาในการท างาน 7 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 68.00 จ านวนวันในการท างานมากกว่าหรือเท่ากับ             
4 วัน/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 88.00 ระยะเวลาในการพักในแต่ละครั้งมากกว่า 30 นาที คิดเป็นร้อยละ 92.00 การท างาน   
นอกเวลาน้อยกว่า 1 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 92.00 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (จิวและคณะ, 2557) ได้ท าการศึกษาภาวะ
สขุภาพตามความเสี่ยงจากการท างานของเกษตรกรปลูกหอมแดง ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การท างานอยู่ในช่วง 1-40 ปี โดยช่ัวโมงการท างานอยู่ในช่วง 56- 1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ และ
ทุกคนท างานมากกว่า 48 ช่ัวโมง/สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะท่าทางการท างาน  ได้แก่ การบิดเอี้ยวล าตัว คิดเป็น
ร้อยละ 92.17 การก้มโค้งตัว คิดเป็นร้อยละ 88.89 การก้มหรือเงยศีรษะ คิดเป็นร้อยละ 87.50 และการนั่งหรือยืนนานกว่า   
2 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 82.64 สืบเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการท างานที่คล้ายกัน คือ เป็นการท าเกษตรกรรม ท างาน 
7 ช่ัวโมง/วัน มีประสบการณ์การท างานมากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี และลักษณะท่าทางการท างาน มีการนั่งยอง ก้มหลังขณะ
นั่ง เอื้อมมือออกไปไกลล าตัว ยืน ใช้แขนและมือซ้ า ๆ และก้มหลังขณะยืน รวมทั้งในการท างานมีการยืนหรือนั่งสลับกัน 
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3. ข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงาน 
         พื้นที่ในการปลูก พบว่า ส่วนใหญ่มีพื้นท่ีในการปลูก 1-2 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.00 จ านวนแปลงที่ปลูก 11-15 แปลง 
คิดเป็นร้อยละ 60.00 จ านวนกิโลกรัมที่ปลูก 201-300 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 64.00 ระยะห่างระหว่างการจัดเก็บวัสดุที่ใช้
ในการปกคลุมดินกับแปลง 11-15 เมตร คิดเป็นร้อยละ 68.00 สืบเนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกต้นหอมจะเป็นผู้ก าหนด พ้ืนที่ใน
การปลูก จ านวนแปลงท่ีปลูก จ านวนกิโลกรัมที่ปลูก และระยะห่างระหว่างการจัดเก็บวัสดุที่ใช้ในการปกคลุมดินกับแปลง ทั้งนี้
การปลูกต้นหอมขึ้นอยู่กับราคาของต้นหอมและช่วงฤดูกาลว่าสามารถท าการปลูกได้มากน้อยเพียงใด 

4. ระดับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ โดยใช้เทคนิค Rapid Entire Body Assessment (REBA)        
          ผลจากการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับความเสี่ยงสูง ด้านขวา 8 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ด้านซ้าย 8 คะแนน 
คิดเป็นร้อยละ 44.00 ด้านขวา 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 44.00 และด้านซ้าย 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.00 โดยสอดคล้อง
กับทฤษฎีของ Sue Hignett (งานการยศาสตร์ไทย, 2557) ที่สร้างขึ้นมาเพื่อพิจารณาระดับคะแนนความเสี่ยง REBA จะ
เหมาะส าหรับการประเมินว่าส่วนต่างๆ ของร่างกายส าหรับงานที่มีลักษณะที่เปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็วหรืองานที่ไม่อยู่กับที่
งานที่ไม่นั่งหรือ ยืนปฏิบัติงานในท่าเดิม ๆ ซ้ า ๆ ตลอดเวลารวมถึงงานที่มีท่าทางการท างานที่ไม่สามารถคาดเดาได้              
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การปลูกต้นหอมมีความเสี่ยงสูง สืบเนื่องจากการปลูกต้นหอมมีการใช้ อวัยวะทุกส่วนของร่างกายใน
การท างาน และมีความถี่ในการใช้ อวัยวะซ้ า ๆ ซึ่งเมื่อมีการท างาน ระยะเวลานาน ส่งผลให้การปลูกต้นหอมจึงมีความเสี่ยงสูง
ทางด้านการยศาสตร์ 

5. สรุปผลการวิจัย  
       เกษตรกรปลูกหอมมีระดับความเสี่ยงด้านการยศาสตร์จากการท างาน ซึ่งการประเมินท่าทางการท างานโดยวิธีการ
ประเมินท่าทางแบบรวดเร็วท้ังร่างกาย (Rapid Entire Body Assessment : REBA) พบว่า คะแนน Final score เท่ากับ 8-9 
คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ 4 หมายความว่า มีความเสี่ยงสูง ดังนั้นงานนั้นเริ่มมีปัญหาด้านการยศาสตร์ ท่ีต้องปรับปรุงโดยเร็ว  

6. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ 
        6.1 ควรมีการจัดลักษณะท่าทางในการปลูกต้นหอมให้เหมาะสม และถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ เช่น ลักษณะ
ของล าตัว ท่าทางการนั่งหลังตรง ไม่บิดเอี้ยวตัว 
       6.2 ควรมีการจัดสภาพพื้นที่การท างานให้ถูกหลักการยศาสตร์ออกแบบปรับปรุงสถานที่ท างานเพื่อความสะดวก       
ในการหยิบจับ ช้ินงาน การปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่ วางตะกร้าพันธุ์ หอม เพื่ อลดระยะของการเอื้อมหยิบจับให้มี                
ความสะดวกสบาย และสามารถลดการเคลื่อนไหวท่ีไม่จ าเป็น 
       6.3 ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาจัดโปรแกรม/กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ให้ค าแนะน าในด้านการผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อด้วยท่าทางการออกก าลังกาย ยืดเหยียดต่าง ๆ เช่น  การออกก าลังกายตอนเช้าก่อนท างาน 5 นาที กิจกรรมวิ่งเพื่อ
สุขภาพ เป็นต้น 
       6.4 ใช้ในการจัดอบรมให้ความรู้พื้นฐานส าหรับคนงานเกี่ยวกับท่าทางการท างานที่ปลอดภัยถู กต้องและ
เหมาะสม เช่น การออกแรง/การยกสิ่งของหลีกเลี่ยงการท างานซ้ า ๆ ในระยะเวลานาน ๆ  
       6.5 ใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพและสภาพล้อมในการท างานที่จะท าให้เสี่ยงต่อความเมื่อยล้าที่เกิดจากการท างาน      
อย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน เช่น แสงสว่าง เสียง ความร้อน และ
การจัดโต๊ะ-เก้าอี้ใกล้บริเวณพื้นที่ท างานส าหรับการนั่งพัก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีต่อ
ความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตชลบุรีที่เรียนวิชาทักษะและการสอนยิมนาสติก จ านวน 32 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ใช้เวลาการทดลอง 8 
สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ท าการทดสอบความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ า และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ า 

 ผลการวิจัย 1) หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 4, 8 กลุ่มทดลองมีความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกแตกต่างจากกลุ่มควบคุม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกของกลุ่มทดลองก่อนฝึกกับหลังฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน 3) มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึกกับ
ช่วงเวลาของการฝึกที่ส่งผลให้ความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุป
ผลการวิจัย การฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุน้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน จ านวน 8 สัปดาห์ 
สามารถพัฒนาความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกได้ 

 
ค าส าคัญ : การยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อ  ความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก  
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Abstract 
The purpose of this study were to compare examine the effects of proprioceptive neuromuscular 

facilitation stretching on Flexibility of hip joint. The 32 samples derived from Purposive sampling were 
student of the Faculty of Education Thailand National Sports University, Chon buri Campus studies skills 
and teaches gymnastics. The training duration was 8 weeks, 3 days a week. Flexibility of hip joint tests 
were done before and after training in 4th and 8th week. The data were analyzed in terms of mean, 
standard deviation, Independent Sample t-test, One Way Analysis of Variance with Repeated Measure and 
Two Way Analysis of Variance with Repeated Measure 
 It was found that 1) After 4th and 8th week the experimental group showed greater Flexibility of 
hip joint than the Control group at significantly different at .05 2) Flexibility of hip joint in the 
experimental group before and after 4th and 8th week at significantly different at .05. The control group 
was no different. 3) Interaction during the training and training duration differently affect Flexibility of hip 
joint at significantly different at .05. It could be concluded that proprioceptive neuromuscular facilitation 
stretching training for 30 minute a day, 3 days per week for 8 weeks could improve flexibility of hip joint. 
 
Keywords :  proprioceptive neuromuscular facilitation stretching, flexibility of hip joint  
 
บทน า 

ยิมนาสติกเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่มีคุณประโยชน์ต่อผู้ฝึกมากมาย ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตและ พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย เพราะยิมนาสติกเป็นกีฬาที่มีกิจกรรมประกอบหลากหลายประเภท เป็นรากฐานที่ท าให้กล้ามเนื้อทุกส่วน
เคลื่อนไหวสามารถ ผู้ฝึกต้องสามารถบังคับร่างกายประกอบด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้ออย่างมีกฎเกณฑ์ แบบแผน 
มีจังหวะลีลา ประกอบอุปกรณ์ ซึ่งมีทักษะการเคลื่อน ไหวพื้นฐานเรียกว่า มูฟเมนต์ (Movement) แพ็ตเทิร์น (Pattern)  
ได้แก่ การวิ่ง การม้วนตัว การกระโดด การห้อยโหน การไกวตัว การหมุนตัว และการทรงตัว การเคลื่อนไหวต้องด าเนินไป
อย่างนุ่มนวล ผสมกันไประหว่างท่าต่อท่า การไกวตัวด าเนินไปอย่างมีช่วงกว้างและสุดช่วงอย่างสมบูรณ์ กิจกรรมเหล่านี้จะ
ช่วยเพิ่มพูนสมรรถภาพของร่างกาย เช่น ความแข็งแรง ความอ่อนตัว และการทรงตัว เป็นต้น ซึ่งการเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกายเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเล่นยิมนาสติก เพราะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการเล่นกีฬายิมนาสติกอย่างสูงสุด ผู้ฝึกควร
ฝึกการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายควบคู่กับการฝึกทักษะยิมนาสติกอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้ฝึกสามารถท าท่ายาก ท่าผาด
โผนและยังสามารถท าท่าได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถป้องกันการบาดเจ็บและ ลดอุบัติเหตุจากการเล่นยิมนาสติกได้อีก
ด้วย (ธิติพงษ์, 2554; ปรัญชญาและคณะ, 2563) โดยความอ่อนตัว (Flexibility) เป็นสิ่งจ าเป็นในการเล่นยิมนาสติก มีอยู่               
3 จุดคือ 1) ความอ่อนตัวของหัวไหล่ 2) ความอ่อนตัวของล าตัว 3) ความอ่อนตัวของสะโพกและต้นขา ซึ่งในการเริ่มเล่นกีฬา
ยิมนาสติกเบื้องต้นความอ่อนตัวของสะโพกมีความส าคัญมาก จะท าให้ผู้เล่นเคลื่อนไหวได้มีช่วงกว้างมากขึ้น คล่องแคล่วมาก
ขึ้น และปฏิบัติทักษะที่ส าคัญได้ เช่น ท่าหกสูง ท่าล้อเกวียน ท่าราวออฟ ท่าม้วนหน้าและม้วนหลังขาแยก เป็นต้น 
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 ความอ่อนตัวเป็นความสามารถในการเคลื่อนไหวของข้อต่อและกล้ามเนื้อที่ได้ระยะทางหรือมุมการเคลื่อนไหวมาก
ที่สุด หรือความสามารถในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อและข้อตอ่ในการปรับเปลี่ยนท่าทางการเคลื่อนไหวได้ในหลากหลายมุม
การเคลื่อนไหวหรือหลากหลายอิริยบถ และเป็นองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพที่มีความส าคัญและส่งผลต่อ
ความสามารถทางกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายในขณะออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา (เจริญ , 2557; นิวัฒน์, 2560)                   
การพัฒนาความอ่อนตัวต้องอาศัยการฝึกซ้อมหรือการปฏิบัตเิป็นประจ าสม่ าเสมอด้วยการเพิ่มระยะการเคลื่อนไหวของข้อต่อที
ละน้อยอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อหรือปรับเพิ่มระยะการเคลื่อนไหวของข้อต่ อ              
ซึ่งการพัฒนาความอ่อนตัวด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching) จัดเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการที่จะเพิ่ม
ความสามารถในการท างานของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เต็มมุมการเคลื่อนไหว เป็นการสร้างความได้เปรียบในการเคลื่อนไหว 
เพราะจะช่วยให้เอ็นข้อต่อและเส้นใยกล้ามเนื้อ ท่ีได้รับการยืดเหยียดมีความยาวและมุมการเคลื่อนไหวท่ีดี ท าให้สามารถช่วย
ป้องกันการฉีกขาดของเส้นใยกล้ามเนื้อ และลดการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งกลไกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ประกอบด้วย 
ส่วนของเส้นใยกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อและระบบประสาทท่ีควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย (กรมพลศึกษา, 2556; นิวัฒน์, 
2560) โดยการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นวิธีการยืดโดยให้กล้ามเนื้อหดตัวต้านกับแรงภายนอกมี
ผู้ช่วยท าการเคลื่อนไหวประกอบและออกแรงต้านท่ีกล้ามเนื้อที่ต้องการเพิ่มความยืดหยุ่น ประกอบด้วยทั้งหมด 3 เทคนิค คือ 
1) ออกแรงต้าน–คลายตัว (Hold–Relax) 2) เทคนิคการหดตัว–คลายตัว (Contract–Relax) และ 3) เทคนิคการหดตัว–การ
คลายตัว–กล้ามเนื้อที่ท าหน้าที่–หดตัว (Contract–Relax–Agonist–Contraction) โดยวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดคือผู้ช่วยท าการ
ยืดกล้ามเนื้อที่ต้องการยืดไปจนถึงจุดที่ตึงแต่ไม่เจ็บ แล้วบอกให้ผู้ถูกยืดออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อต้านกับแรงของผู้ช่วย ใน
ลักษณะเกร็งกล้ามเนื้ออยู่กับที่ ไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อใด ๆ ค้างไว้ 6-10 วินาทีผู้ช่วยบอกให้ผู้ถูกยืดผ่อนคลาย จากนั้น
ผู้ช่วยท าการยืดกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นไปจนถึงจุดที่ตึงแต่ไม่เจ็บใหม่ ท าซ้ า 3-5 ครั้ง การท าให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวต้านแรงก่อนจะถูก
ยืดเหยียดออก จะกระตุ้นให้แรงต้านในกล้ามเนื้อลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นวิธีที่เพิ่มควาอ่อนตัวได้อย่างมาก สอดคล้องกับ 

Lempke et al., (2018) พบว่า การยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อจะส่งผลให้มุมของการเคลื่อนไหว
เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการยืดแบบคงที่เนื่องจากการยับยั้งที่เพิ่มขึ้นของกล้ามเนื้อเป้าหมาย โดยการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ
ความสามารถในการขยายตัวของกล้ามเนื้อ การยืดเหยียดเอ็นร้อยหวายสามารถพัฒนาการเคลื่อนไหวของข้อต่อสะโพกได้ 
และสอดคล้องกับ เจษฎาและคณะ (2561) พบว่า การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบรับรู้ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของความยืดหยุ่น เพิ่มความสมดุลของกล้ามเนื้อท่ีเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มความแข็งแรง ท าให้มีผลดีต่อการป้องกัน
การบาดเจ็บ 
 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกมีความส าคัญในการเรียนและการเล่นกีฬายิมนาสติก ซึ่ง
การพัฒนาความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกนั้น จะต้องอาศัยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบรับรู้ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
ช่วยเพิ่มความสามารถ และจากที่ศึกษายังไม่พบการน าโปรแกรมการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและ
กล้ามเนื้อจมาพัฒนากับความอ่อนตัวข้องข้อต่อสะโพก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อที่มีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก ซึ่งผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬา ผู้ฝึกสอน 
และผู้ที่สนใจ น าผลการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกต่อไป 
   
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi–Experimental Research Design) โดยมีการทดสอบก่อน
การทดลอง แล้วแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นสองกลุ่ม จากนั้นจึงมีการทดสอบหลังสัปดาห์ที่  4 , และ 8 (Repeated 
Measurement design) ดังนี ้

1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.1 เพื่อศึกษาผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อ

สะโพก 
 1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีต่อความอ่อนตัวของ
ข้อต่อสะโพกก่อนฝึกและหลังฝึกสัปดาห์ที่ 4, 8 ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม  
 1.3 เพื่อเปรียบเทียบผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีต่อความอ่อนตัวของ
ข้อต่อสะโพกระหว่างก่อนฝึกกับหลังฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 
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 1.4 เพื่อวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อกับช่วงเวลาของ
การฝึกท่ีมีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรีที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติกในปีการศึกษา 2563 จ านวน 90 คน 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรีที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติกในปีการศึกษา 2563 จ านวน 32 คน แบ่งเป็นเพศชาย 16 คน เพศ
หญิง 16 คน จากนั้นท าการเลือกแบบเจาะจง (Purposively Selected) โดยการจัดแบบแมชช่ิงกรุ๊ปโดยเรียงตาม ความอ่อน
ตัวและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ที่มีความอ่อนตัวล าดับ 30–61 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนตัวระดับกลาง มาแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 กลุ่มทดลอง จ านวน 16 คน กลุ่มที่ 2 กลุ่มควบคุม จ านวน 16 คน   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีความสมัครใจ และลงนามให้ความยินยอมให้ข้อมูลและ สามารถถอนตัวเมื่อใดก็ได้ เช่น 
มีปัญหาด้านสุขภาพ มีความกังวลใจ เป็นต้น 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 ตัวแปรทดลอง คือ โปรแกรมการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 
 3.2 ตัวแปรตาม คือ ความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก 
4. สมมุติฐานการวิจัย 
 4.1 ผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อท่ีมีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกก่อน

ฝึกและหลังฝึกสัปดาห์ที่ 4, 8 ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแตกต่างกัน 
 4.2 ผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก

ระหว่างก่อนฝึกกับหลังฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 แตกต่างกัน  
 4.3 มีปฏิสัมพันธ์ของการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อกับช่วงเวลาของการฝึกท่ีท า

ใหค้วามอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกแตกต่างกัน 
5. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 5.1 โปรแกรมการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อประกอบด้วย 1) PNF Hamstring 

Stretch 2) PNF Adductor Stretch 3) PNF Hip Flexor Stretch 4) PNF Soleus Stretch 5) PNF Gastrocnemius 
Stretch.6) PNF Glute Stretch 7) PNF Quadriceps Stretch  

 5.2 แบบทดสอบความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก (Federation International De Gymnastic, 2020)  
 6. การหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 6.1 ขั้นตอนในการสร้างโปรแกรมการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อ โดยการศึกษา
เอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกกีฬา แล้วสร้างโปรแกรม น าโปรแกรมที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและหาความเที่ยงตรงในด้านจุดประสงค์ของโปรแกรม ด้านเนื้อหาและกิจกรรมของโปรแกรม 
และด้านการใช้ภาษา โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.6 ขึ้นไป และแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม 

 6.2 ผู้วิจัยน าแบบทดสอบความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก มาหาความเชื่อมั่น (Reliability) ได้ค่าโดยการทดสอบ
ซ้ า (test - retest) ได้ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96  
 7. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการทดสอบความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกให้แก่กลุ่มตัวอย่าง และเริ่มท าการฝึกการทดลองตามโปรแกรมที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยท าการฝึกสัปดาห์ละ 3 วันคือ วันจันทร์ พุธ วันศุกร์ เวลา 17.30–18.00 น. เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
ด าเนินการทดสอบความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก หลังการฝึกในสัปดาห์ที่ 4 และ 8  
 8. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 8.1 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลการฝึกการยืดเหยียดแบบ
กระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8  
 8.2 เปรียบเทียบผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อ
สะโพก ก่อนฝึกและหลังฝึกสัปดาห์ที่ 4, 8 ระหว่าง กลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติที (Independent Sample t-test) โดย
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 8.3 เปรียบเทียบผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อ
สะโพก ระหว่างก่อนฝึกกับหลังฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวแบบวัดซ้ า (One-way 
analysis of variance: repeated measure) หากพบความแตกต่างใช้วิธีการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของบอนเฟอร์โรนี 
(Bonferroni) โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 8.4 การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรแกรมการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อกับ
ช่วงเวลาของการฝึกที่มีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way Analysis of 
Variance with Repeated Measure: ANOVA) 
 
ผลการวิจัย 
 1. การเปรียบเทียบผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อ
สะโพก ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า หลังฝึกสัปดาห์ที่ 8 การทรงตัวระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 ดังตารางที ่1 
  
ตารางที่ 1 ผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มตี่อความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก ระหว่างกลุ่ม

ทดลองกับกลุ่มควบคมุ   
 

ช่วงเวลา 
กลุ่มทดลอง(n=16) กลุ่มควบคุม(n=16) 

t p x  S.D. x  S.D. 
ก่อนฝึก 7.13 0.64 7.07 0.70 0.27 0.78 

หลังฝึกสปัดาห์ที่ 4 5.87 0.83 6.93 0.59 -4.03* 0.00 
หลังฝึกสปัดาห์ที่ 8 4.93 1.03 6.87 0.74 -5.885* 0.00 

 * มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 2. การเปรียบเทียบผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อ
สะโพก ระหว่างก่อนฝึกกับหลังฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 พบว่า กลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของบอนเฟอร์โรนี พบว่าก่อนฝึก
กับหลังฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 แตกต่างกันทุกคู่ ดังตารางที ่2  
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อท่ีมีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อ
สะโพก ระหว่างก่อนฝึกกับหลังฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 

  

กลุ่ม แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p 

กลุ่มทดลอง 
(n=16) 

ระหว่างเวลาที่ทดสอบ 36.58 2.00 18.29 54.35* 0.00 

ความคลาดเคลื่อน 9.42 28.00 0.34   

กลุ่มควบคุม 
(n=16) 

ระหว่างเวลาที่ทดสอบ 0.31 2.00 0.16 2.58 0.09 

ความคลาดเคลื่อน 1.69 28.00 0.06   

  * นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
 3. การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ของโปรแกรมการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อกับช่วงเวลา
ของการฝึกที่มีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก พบว่า มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบ
ประสาทและกล้ามเนื้อกับช่วงเวลาที่ส่งผลให้ความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์ของการฝึกการยดืเหยยีดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อกับช่วงเวลาของการฝึก
ที่มีต่อความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพก 
 

แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F P 
ระหว่างกลุ่ม 

โปรแกรมการฝึก 21.51 1.00 21.51 15.49* 0.00 
ความคลาดเคลื่อน 38.89 28.00 1.39   

ช่วงเวลาของการฝึก 
ช่วงเวลาของการฝึก 21.80 2.00 10.90 54.94* 0.00 

โปรแกรมการฝึก*ช่วงเวลาของการฝึก 15.09 2.00 7.54 38.02* 0.00 
ความคลาดเคลื่อน 11.11 56.00 0.20   

* มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกของกลุ่มที่ฝึกการฝึกการยดืเหยยีดแบบกระตุน้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อดีกว่ากลุ่ม
ควบคุมหลังฝึกสัปดาห์ที่ 4, 8 เพราะการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อ วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 
3 วัน 8 สัปดาห์ สามารถพัฒนาความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกได้ โดยโปรแกรมการฝึกความอ่อนตัวนั้นเป็นไปตามหลักการ
ออกก าลังกาย และการเพิ่มความหนักในการฝึกอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ เจริญ (2557) ที่กล่าวว่าการฝึกซ้อมหรือปริมาณ
การฝึกซ้อมจะมีความสัมพันธ์กับผลของการฝึกซ้อม ซึ่งการฝึกอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
สรีรวิทยา นักกีฬาหรือผู้ออกกก าลังกายจะต้องระบุให้ชัดเจนว่ากล้ามเนื้อและข้อต่อส่วนใดบ้างที่ควรได้รับการแก้ไขพัฒนา 
ด้วยการพิจารณาเลือกท่ากายบริหารและวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อมาก าหนดเป็นโปรแกรมในการฝึกปฏิบัติให้เหมาะสม
กับแต่ละบุคคล โดยอาจจะเน้นท่ากายบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป้าหมายหรือมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มกล้ามเนื้อที่เป็นโครงสร้าง
หลักของร่างกาย เพื่อช่วยให้เกิดผลดีของแต่ละบุคคลได้ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ จะส่งผลให้เส้นใยกล้ามเนื้อและเอ็น
กล้ามเนื้อถูกยืดยาวออก ตัวรับความรู้สึกที่อยู่ภายในเส้นใยกล้ามเนื้อจะส่งสัญญาณประสาทไปยังไขสันหลังและอีกส่วนหนึ่ง  
จะส่งขึ้นไปท่ีสมอง สัญญาณประสาทท่ีไขสันหลังจะรับ-ส่ง ค าสั่งไปยังกล้ามเนื้อที่ถูกยืดเหยียดออก ส่งผลท าให้กล้ามเนื้อมีการ
หดตัว โดย Sirari and Patel (2015) กล่าวว่าพื้นฐานทางประสาทสรีรวิทยาของการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและ
กล้ามเนื้อ ซึ่งระบุว่าประสิทธิภาพในการกระตุ้นของแกนประสาทและกล้ามเนื้อหรือการยับยั้งของอวัยวะเส้นเอ็น Golgi หรือ
ทั้งสองอย่าจะส่งผลกระทบในระหว่างการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อ และการหดตัวแล้วต่อต้านที่ยืด
ออกเป็นระยะเวลานานอาจท าให้เกิดการกระตุ้นของแกนประสาทและกล้ามเนื้อ การเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดที่เกิดขึ้น
ระหว่างการหดตัวที่ยาวขึ้น แรงกระตุ้นเหล่านี้เดินทางโดยก่อให้เกิดการตัวเร่งปฏิกิริยาที่เพิ่มความตึงเครียดจาก  Golgi แรง
กระตุ้นเหล่านี้สามารถแทนท่ีแรงกระตุน้ท่ีมาจากแกนประสาทและกล้ามเนื้อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ต้านทานการเปลี่ยนแปลงของ
ความยาวแบบสะท้อนกลับซึ่งจะช่วยในการท าให้กล้ามเนื้อยาวขึ้น ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ Mayer et al., (2005) ได้
ศึกษาผลการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นการรับรู้ของระบบประสาทกล้ามเนื้อที่มีต่อความอ่อนตัวในนักฟุตบอลหญิง โดย
ใช้เทคนิคการหดตัว–คลายตัว (Contract–Relax) โดยท าการฝึก 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีความอ่อนตัวความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0 .05 สอดคล้องกับ นิวัฒน์ (2561) พบว่า 
โปรแกรมการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบหยุดค้างนิ่งและแบบผสมผสาน สามารถท า ให้ความอ่อนตัวเพิ่มขึ้นได้ภายใน           
8 สัปดาห์ และโปรแกรมการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบผสมผสาน สามารถพัฒนาความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง
และหลังส่วนล่างเพิ่มขึ้นได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์แรกของการทดลอง และสอดคล้องกับ Majhi and Mondal (2021) ได้ศึกษา
ผลกระทบของการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย พบว่า การยืดกล้ามเนื้อด้วย
วิธี PNF มีผลดีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย โดยความอ่อนตัว ความแข็งแรง การทรงตัวความอดทนมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อไม่มีผลเสียต่อสมรรถภาพทางกาย โดยผลการวิจัยครั้งนี้ยัง 
พบว่า มีปฎิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อกับช่วงเวลาที่ ส่งผลให้
ความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกแตกต่างกัน เพราะถ้าฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อฝึกมากขึ้นโดย
ใช้ช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นยิ่งท าใหค้วามอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกยิ่งพัฒนาเพิ่มขึ้น  
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 สรุปผลการวิจัย การยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อ วันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3 วัน จ านวน 8 
สัปดาห์ สามารถพัฒนาความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกได้ การฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อ
สามารถพัฒนาความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกได้  ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานทีผู้วิจัยตั้งไว้ ยิ่งใช้ระยะเวลาการฝึกนานขึ้นจะท า
ให้การทรงตัวยิ่งพัฒนาขึ้น จึงควรน ารูปแบบการฝึกการยืดเหยียดแบบกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อไปใช้เผยแพร่ แก่
นักกีฬา ผู้ฝึกสอนและผู้ที่สนใจ น ารูปแบบไปฝึกเพื่อพัฒนาความอ่อนตัวของข้อต่อสะโพกซึ่งจะช่วยท าให้เคลื่อนไหวในการเลน่
กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ซึ่งเหมาะกับกีฬาทุกชนิดที่มีต้องใช้สมรรถภาพด้านความอ่อนตัว เช่น ยิมนาสติก กรีฑา                  
เทควันโด พุมเซ่ ระบ าใต้น้ า เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาต่อแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเหลือ
ศูนย์ภายในส านักงาน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 76 คน เลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ
การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.32 อายุเฉลี่ย 30.34 (SD=12.02) ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานหรือเรียนในมหาวิทยาลัยเฉลี่ย 5.88 (SD=5.17) ปี อาศัยหรือพักอยู่นอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 73.68 ซึ่งมีเพียงร้อยละ 
25.00 ที่ทราบเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ ความคิดเห็นโดยมากกว่าร้อยละ 90.00 เห็นด้วยและ
สนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมทั้ง 15 ประเด็น ที่จะน าไปสู่แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ในส านักงาน จากผล
การศึกษาการเลือกใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์โดยอาศัยหลักการจะด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์
ผลได้ต้องอาศัยการสนับสนุนจากผูบ้ริหาร บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย แต่อย่างไรก็ตามในบางประเด็นต้องพิจารณา
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ในส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควร
ก าหนดนโยบายและแผนงานเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมและสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษาทุกคน ควรมีแผนงาน
ที่ด าเนินการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินผลส าเร็จของกิจกรรมด้วย 
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Abstract 
This research aimed to examine the opinions of staff and students on the zero waste management 

approach in the office. The questionnaire was used for interviews with 7 6  informants. Data were analyzed 
using descriptive statistics and content analysis. The results showed that the majority of 76.32% were women, 
mean age was 30.34 (SD = 12.02), duration of working or studying in university 5.88 (SD = 5.17) years, 73.68% 
stayed outside the campus. Only 25.00% knew the concept of zero waste management. Above 90.00% of the 
opinions agreed and supported the implementation of the 15 activities that would lead to a zero waste 
management approach. Based on the results, zero waste management approach options can be carried out 
effectively and efficiently, requiring the support of the university administrator, staff, and students. However, 
practical feasibility must be considered to effectively manage zero waste. Administrators must formulate 
policies and plans to support activities and create participation for all staff and students. There should be a 
continuous action plan and an evaluation of the successful action. 

 
Keywords:  zero waste management approach, staff and students, university 
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บทน า 
ปัจจุบันขยะมูลฝอยยังเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องมีการศึกษาแนวทางและเทคโนโลยีในการก าจัดเพื่อป้องกันและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ประกอบกับรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็น
สังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) ตามแนวคิด 3Rs ที่มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเน้นการลด การคัดแยกและ
การใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยค านึงถึงหลักความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทางสังคม รวมถึงบูรณาการทุก
หน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยให้มีแนวทางด าเนินงานไปทิศทางเดียวกันและถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ 
(ณิชชา, 2560) ส าหรับในสถาบันการศึกษานัน้การจัดการขยะมูลฝอยยังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เช่น การเก็บรวบรวม การคัด
แยก การรีไซเคิลขยะ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการใช้แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยให้เหลือศูนย์หรือเหลือน้อยที่สุดโดยเริ่มจากการ
ก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมร่วมกับการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่นักศึกษาและบุคลากรเพื่อใหเ้กิดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การ
คัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล การท าปุ๋ยหมัก และการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร  เป็นต้น (อัจฉราและคณะ, 2554) 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีปญหาปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นตามจ านวนประชากรในมหาวิทยาลัย หากมีการแยกประเภทของขยะ
มูลฝอยจากแหลงก าเนิด การจัดท าโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล การก าหนดแนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอยจะท าให้สามารถลด
และควบคุมปริมาณขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดรายได้ด้วยและเป็นการน ามหาวิทยาลัยไปสูการเป็นมหาวิทยาลัยสี
เขียว (Green University) (วิจิตราและคณะ, 2554) ในการจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติได้โดยต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกคนที่อยู่ในพื้นที่หรือหน่วยงานนั้น โดยการเลือกใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์หรือให้เหลือ
น้อยที่สุด (Zero waste management) ที่อาศัยหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) จะท าให้การด าเนินงานไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลได้ต้องอาศัยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโดยประกอบด้วยการศึกษาลักษณะและปริมาณ การ
วิเคราะห์ระบบการจัดการขยะมูลฝอย การก าหนดเป้าหมาย การจ าแนกประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกังวลและการพัฒนาแผนงาน
และประเมินผลตามยุทธศาสตร์ โดยในเมืองที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่มจ าเป็นต้องพิจารณาถึงโครงสร้างและความ
รับผิดชอบร่วมกัน การสื่อสารและหน้าที่รับผิดชอบที่ดี การจัดการแบบหลายมิติจะท าให้ระบบการจัดการมีประสิทธิภาพ โดยใช้
เทคโนโลยี วัฒนธรรมทางสังคม กฎหมาย สถาบันและสภาพทางเศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงกันท้ังระบบ รวมถึงค่าใช้จ่ายและการลงทุนใน
การให้บริการที่ภาครัฐต้องให้การสนับสนุน ส าหรับสถาบันการศึกษานั้นควรท าวิจัยถึงความรับผิดชอบของภาคประชาชนหรือ
พลเมืองและผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย (Guerrero et al., 2013; Memon, 2010; กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2560) จาก
ที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันการศึกษาหลายแห่งรวมถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ียังพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบการจัดการขยะมูล
ฝอยท่ีไม่เหมาะสมและจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีต้องน าไปก าจัดยังหลุมฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองวารินช าราบประมาณ 600 
ตัน/ปี ในวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีอาคารส านักงาน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ บุคลากรและนักศึกษาท่ีเข้ามา
ใช้บริการและก่อให้เกิดขยะมูลฝอยประเภทต่าง ๆ จึงต้องหาแนวทางในการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาขยะมูลฝอยท่ีอาจเกิดขึ้นน้ัน 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
วิธกีารวิจัย 

ใช้วิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ ผู้บริหาร 3 คน บุคลากร 32 คน และ 
นักศึกษา 41 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจง ค าถามข้อมูลทั่วไป จ านวน 11 ข้อ และค าถามเกี่ยวกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในส านักงาน จ านวน 15 ข้อ แล้วน าข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพื่ออธิบายผลการศึกษา  
 



 ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย  

534 
 

ผลการศึกษา 
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล จากจ านวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดจ านวน 76 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.32 อายุ

เฉลี่ย 30.34 (SD=12.02) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือเรียนในมหาวิทยาลัยเฉลี่ย 5.88 (SD=5.17) ปี ส่วนใหญ่อาศัยหรือพัก
อยู่นอกมหาวิทยาลัย ร้อยละ 73.68 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีได้ก่อให้เกิดขึ้นในแต่ละวัน เฉลี่ย 0.73 กิโลกรัม/คน/วัน  ผู้ถูกสัมภาษณ์
ทราบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีระบบการจัดเก็บ รวบรวม และขนส่งขยะมูลฝอย  ร้อยละ 67.11 และทราบเกี่ยวกับแนวคิด
ของการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์เพียง ร้อยละ 25.00 

2) ความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ในอาคารส านักงานวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ใน 15 ประเด็น/กิจกรรม ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1 โดยมีเหตุผลประกอบความเห็นดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าส่วน
ใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 90) เห็นด้วยกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคารส านักงาน โดยบางกิจกรรมมีผู้เห็นด้วย
ร้อยละ 100 เช่น การจัดกิจกรรมตลาดรีไซเคิลหรือสินค้ามือสองเพื่อจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ใช้แล้ว การจัดตั้งศูนย์หรือ
ธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเก็บรวบรวมขยะที่สามารถขายได้  การคัดแยกและเก็บกักขยะอันตรายเพื่อน าไปก าจัดอย่างถูกต้อง
เหมาะสม การน าขยะอินทรีย์ต่าง ๆ ไปหมักท าปุ๋ยหรือน้ าหมักชีวภาพเพื่อใช้บ ารุงดินและพืช และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
โดยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการรับรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถเข้าถึงได้ แต่อย่างไรก็ตามในบางกิจกรรมจะต้อง
พิจารณาถึงความเป็นไปได้และข้อจ ากัดในการปฏิบัติร่วมด้วย เช่น การให้ใช้แก้วน้ าส่วนตัวแทนการซื้อขวดน้ าดื่มบรรจุขวด
พลาสติก การห้ามใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ และงดการน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน เป็นต้น 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่เห็นด้วยกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ในส านักงาน 

แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย จ านวน ร้อยละ 
1. การคัดแยกขยะมูลฝอยแตล่ะประเภทก่อนน าไปทิ้งในถังรองรับที่แยกไว้ 4 สี (เขียว เหลือง 
น้ าเงิน แดง) 

73 96.05 

2. การจัดกิจกรรมตลาดรีไซเคลิหรือสินค้ามือสองเพื่อจ าหน่ายหรือแลกเปลีย่นสินคา้ที่ไม่ใช้แล้ว 76 100 
3. การจัดตั้งศูนย์หรือธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อเกบ็รวบรวมขยะที่สามารถขายได้ 76 100 
4. การคัดแยกและเก็บกักขยะอันตรายเพื่อน าไปก าจดัอย่างถูกต้องเหมาะสม 76 100 
5. การรับบริจาคสิ่งของที่ท่านไม่ใช้แล้วเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นหรือสาธารณะประโยชน ์ 74 97.39 
6. การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสตกิแบบใช้ครั้งเดียวท่ีสะอาดมาวนใช้อีกหลายๆ ครั้ง (ถุงวน) 70 92.11 
7. การให้ใช้แก้วน้ าส่วนตัวแทนการซื้อขวดน้ าดืม่บรรจุขวดพลาสติก 68 89.47 
8. การสนับสนุนให้ใช้ถุงผ้า ปิ่นโต หรือตะกรา้แทนถุงพลาสติกหูหิ้วในการบรรจุสิ่งของ 75 98.68 
9. การห้ามใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ และงดการน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาใน
หน่วยงาน 

69 90.79 

10. การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากขยะรไีซเคลิเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ 72 94.74 
11. การให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลยัฯ เพื่อให้สามารถใช้ให้นาน
ที่สุด 

72 94.74 

12. การน าขยะอินทรีย์ต่างๆ ไปหมักท าปุ๋ยหรือน้ าหมักชีวภาพเพื่อใช้บ ารุงดินและพืช 76 100 
13. การส่งเสรมิความรู้ ความเข้าใจโดยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการรับรูด้้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่สามารถเข้าถึงได ้

76 100 

14. การจัดตั้งศูนย์เรียนรูเ้กี่ยวกับการจัดการขยะเหลือศูนย์ในมหาวทิยาลัย 73 96.05 
15. การก าหนดนโยบายหรือมาตรการในการลดและคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 74 97.37 
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ตารางที่ 2 เหตุผลประกอบความเห็นที่สนับสนุนและความเห็นท่ีไม่สนับสนุนกิจกรรม 
 

ประเด็น/กิจกรรม ความเห็นที่สนับสนุน ความเห็นที่ไม่สนับสนุน 
1. การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละ
ประเภทก่อนน าไปทิ้งในถังรองรับที่
แยกไว ้4 สี (เขยีว เหลอืง น้ าเงิน 
แดง) 

- ท าให้สามารถจัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างถูกวธิี การทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางและถูกต้อง 
- ท าใหก้ารแยกขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ง่ายต่อการแยกหรือจัดเก็บ การขนส่งหรือน าไปก าจัดได้
สะดวกหรือการน ากลับมาใช้ใหม่หรอืการน าไปใช้ประโยชน์ 
- ลดปริมาณขยะที่ต้องก าจัด ลดค่าใช้จา่ย ลดการเกิดมลพิษ 

- เพราะคนทิ้งส่วนมากไม่แยกประเภท การทิ้ง
ขยะส่วนใหญ่จะชอบมักง่าย ควรจะมีแค่สองถัง 

2. การจัดกิจกรรมตลาดรีไซเคิล
หรือสินค้ามือสองเพื่อจ าหน่ายหรือ
แลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ใช้แล้ว 

- การจัดตลาดรีไซเคิลเป็นการน าขยะมารีไซเคิลต่อได้ น าของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาแลกของที่จ าเป็นต้อง
ใช้ได้ เพิ่มมูลค่าของสิ่งที่ถูกมองว่าไม่มีค่าให้มีค่า สามารถแลกเปลีย่นซ้ือขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกลง 
สามารถขายหรือแลกเปลี่ยน ประหยัดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได ้
- เป็นอีกชอ่งทางหนึ่งในการน าสิ่งของทีไ่ม่ได้ใช้น ากลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้ าได้ สามารถกระตุ้นให้มี
การจัดการขยะรีไซเคิลหรือการน าไปใชป้ระโยชน์ 
- ช่วยลดปริมาณขยะและสิ่งของที่เราไม่ใช้แล้วน าไปแลกเปลีย่นแบ่งปันแก่บุคคลอื่นเพื่อให้น าไปใช้
ประโยชน ์
- เป็นการประหยัดพลังงานและทัรพยากรธรรมชาติ ใช้อย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ ประหยัด
งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายในองค์กรที่ต้องน าขยะมูลฝอยไปท าลายหรือฝังกลบ 

- ควรน าขยะรีไซเคิลส่งไปท าการแปรรูปที่ได้
มาตรฐานมากกว่า 

3. การจัดตั้งศูนย์หรือธนาคารขยะรี
ไซเคิลเพื่อเก็บรวบรวมขยะที่
สามารถขายได้ 

- เป็นการลดปริมาณขยะและเปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นเงินได้ เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ที่เห็นคุณค่า
ของขยะรีไซเคิล เพื่อน าไปสร้างเป็นทุนเสริมสร้างกิจกรรมดี ๆ  
- การมีธนาคารขยะเราสามารถน าเอาขยะรีไซเคิลมาขายจะได้มีรายได้และยังช่วยลดขยะที่ทิ้งลงถัง
เพื่อน าไปรีไซเคิล สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะได้และช่วยสิ่งแวดล้อม ชว่ยลดโลกร้อน 
- สนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษารู้จกัคัดแยกขยะ การลดปริมาณขยะและเห็นคุณค่า
ของขยะเหลือทิ้งหรือใช้แลว้ สร้างจิตส านึกที่ดีและส่งเสริมความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 
- ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นและเป็นการเรียนรู้กระบวนการคัดแยกขยะและการก าจัด ส่งผลต่อ
ปริมาณขยะที่ต้องส่งไปก าจัดนอกมหาวทิยาลัยที่ต้องน าไปท าลายหรือฝังกลบ 

ไม่มี 

4. การคัดแยกและเก็บกักขยะ
อันตรายเพื่อน าไปก าจัดอยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม 

- ขยะอันตรายจะจัดการได้ยากกว่ามูลฝอยชนิดอื่นและหากปนเปื้อนไปกับมูลฝอยชนิดอื่นจะถือว่า
เป็นขยะอันตรายทั้งหมด 
- เพื่อรวบรวมขยะอันตรายน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีจะได้ไม่เป็นอันตราย ไม่กระจายไปทั่ว เป็น
ระเบียบและมีความปลอดภัย ไม่ให้ขยะนั้นไปปนเปื้อนกับสิ่งอื่น ลดปัญหาการเกิดอันตรายจากขยะ
พิษ 
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ตารางที ่2 เหตุผลประกอบความเห็นที่สนับสนุนและความเห็นท่ีไม่สนับสนุนกิจกรรม (ต่อ) 
 

ประเด็น/กิจกรรม ความเห็นที่สนับสนุน ความเห็นที่ไม่สนับสนุน 
4. การคัดแยกและเก็บกักขยะ
อันตรายเพื่อน าไปก าจัดอยา่ง
ถูกต้องเหมาะสม 

- เป็นการคัดแยกขยะอันตรายตั้งแต่ต้นทาง ลดการปนเปื้อนกับขยะประเภทอื่น ๆ ท าให้ง่ายต่อการ
ก าจัดและเพือ่ไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ที่เก็บหรือผู้ก าจัดขยะและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มนุษย์
และสัตว ์
- ลดอันตรายที่เกิดขึ้นจากขยะอันตรายและไม่เกิดการปนเปื้อนสู่มนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้ไม่
เกิดอันตรายกับคนและไม่ได้เกิดการแพร่กระจายสารที่เป็นอันตรายและเช้ือโรค 
- ถ้าไม่เก็บขยะอันตรายแยกจากมูลฝอยทั่วไปจะท าให้เกิดการปนเปื้อนและอันเกิดอันตรายต่อผู้ที่
แยกขยะหรอืน าไปก าจัด 
- ลดการรับสัมผัสปัจจัยเส่ียง ลดการเกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพือ่ความปลอดภัยของบุคลกร
และนักศึกษาและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

ไม่มี 
 

5. การรับบริจาคสิ่งของที่ท่านไม่ใช้
แล้วเพื่ อประโยชน์แก่ผู้ อื่ นหรือ
สาธารณะประโยชน์ 

- เพื่อแบ่งปันสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วให้แก่คนอื่นโดยไม่สูญเปล่า เป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดและลดการ
เกิดขยะที่จะต้องน าไปก าจัด 
- เป็นการช่วยเหลือผู้อื่น เพราะจะได้มีประโยชน์ต่อคนที่เขายังไม่มี สิ่งที่เราไม่ใช้แล้วสามารถแบ่งปัน
คนอื่น คนที่ขาดแคลน อาจจะมีประโยชน์มากกว่า 
- เพื่อเพิ่มมูลค่าของสิ่งของ เป็นการสร้างคุณค่าในสิ่งของที่บางคนทิ้งหรือเหลือใช้ เป็นการช่วยโลก 
ช่วยสังคม เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งต่อสิ่งดี ๆ ต่อกัน 

- สิ่งของบริจาคบางอย่างอาจเป็นของที่ไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ต่อได้จริง ๆ 

6. การรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียวที่สะอาดมาวนใช้
อีกหลายๆ ครั้ง (ถุงวน) 

- ประหยัดทรัพยากรที่น ามาใช้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน ถุงพลาสติกเป็นมลพิษ ไม่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
- สามารถน าถุงพลาสติกกลับมาใช้ซ้ าได้ เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง เป็นการลดขยะ
พลาสติกเนื่องจากก าจัดได้ยาก ใช้เวลานาน 

- อาจจะมีปัญหาเรื่องความสะอาดหรือมีเชื้อโรค
และสิ่งของเจือปนในพลาสติก 

7. การให้ใช้แก้วน้ าส่วนตัวแทนการ
ซ้ือขวดน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติก 

- เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะพลาสติกที่เร่ิมจากตัวเราเองและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- ประหยัดพลังงานและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย แก้วน้ าส่วนตัวสามารถน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้ 
- เป็นการปฏิบัติที่ดีเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลและลดการแพร่เชื้อโรค หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
และลดปริมาณขยะที่เกิดจากแก้วกระดาษที่ใช้ดื่มน้ า 
- เป็นการลดปริมาณขยะหรือการใช้ทรัพยากรและค่าก าจัดมูลฝอยของมหาวิทยาลัย 

- ไม่สะดวกที่ต้องพกตลอดเวลาและทุกที่มีน้ า
บรรจุขวดขาย บางกิจกรรมการพกแก้วน้ าส่วนตัว
ตลอดเวลาอาจไม่เอื้ออ านวย 
- ในบางกรณีที่ต้องการดื่มน้ าที่ต่างประเภทกันไม่
สะดวกต่อการใช้งานเพราะถึงแม้ว่ามีแก้วน้ า
ส่วนตัวก็ยังต้องซ้ือน้ าดื่ม 

8. การสนับสนุนให้ใช้ถุงผ้า ปิ่นโต
หรือตะกร้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้วใน
การบรรจุสิ่งของ 

- ถุงผ้าสามารถบรรจุสิ่งของได้มาก สะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพ 
- สามารถน ากลับมาใช้ซ้ า ใช้ใหม่และไม่เกิดมลพิษ มีอายุการใช้งานมากกว่าถุงพลาสติก และไม่
สิ้นเปลืองเงินในการซ้ือในแต่ละคร้ัง 
- เพื่อให้ลดการใช้พลาสติก ลดปริมาณขยะพลาสติก ลดต้นทุนให้กับร้านค้า ลดปัญหาขยะใน
มหาวิทยาลัย 

- ใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าได้แต่ปิ่นโตไม่นิยมแล้วและ
สิ่งของบางชนิดไม่สามารถใส่ในถุงผ้าได้ เช่น ปลา
สด 
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ตารางที่ 2 เหตุผลประกอบความเห็นที่สนับสนุนและความเห็นท่ีไม่สนับสนุนกิจกรรม (ต่อ) 
 

ประเด็น/กิจกรรม ความเห็นที่สนับสนุน ความเห็นที่ไม่สนับสนุน 
9. การห้ าม ใช้ ก ล่ อ งโฟ มบ รรจุ
อาหารในร้านค้าต่าง ๆ และงดการ
น า โฟ มบ รรจุ อ าห าร เข้ าม าใน
หน่วยงาน 

- กล่องโฟมเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเพราะใช้เวลาย่อยสลายนาน มีสารตกค้าง เช่น สารสไตรีนและ
สารเบนซีน ซึ่งสามารถปนเปื้อนกับอาหารที่บรรจุในกล่องโฟม เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
- การลดใช้โฟมก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการปนเปื้อนสารตกค้าง
ในโฟมมายังอาหารที่รับประทานได้ 
- เป็นการช่วยลดขยะประเภทโฟม ลดปริมาณขยะที่ต้องน าไปก าจัด ลดการใช้ทรัพยากรที่ส้ินเปลือง
และสร้างจิตส านึกในการลดโลกร้อน โดยอาจใช้กล่องกระดาษ ปิ่นโตหรือกล่องข้าว ผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุธรรมชาติมาใช้ทดแทน 

- การห้ามใช้ค่อนข้างจะปฏิบัติยาก ควรรณรงค์ให้
ลดการใช้หรือควรใช้ ให้น้อยลงเพราะมันยัง
จ าเป็นต้องใช้อยู่ น่าจะดีกว่าเพื่อให้ได้รับความ
ร่วมมือ 
- บางร้านที่เป็นอาหารปิ้งย่างจะท าให้ไม่สะดวกใน
การจัดการอาหารและค่าล้างเป็นการเพิ่มต้นทุน 
ท าได้บ้างไม่ได้บ้าง  
- ถ้าเป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ราคาจะสูงมาก ควรพิจารณาประเด็นอื่นร่วมด้วย
และบางร้านอาจไม่สามารถเข้าร่วมได้ กล่อง
โฟมราคาถูกกว่าท าให้ต้นทุนผู้ผลิตไม่สูงมาก  
- การโทรสั่งอาหารจากร้านค้าอาจจ าเป็นต้อง
บรรจุด้วยกล่องโฟมหรือถุงพลาสติก ซ่ึงต้อง
รณรงค์ไปทางร้านค้า 

10. การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้
จากขยะรีไซเคิลเพื่อน ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

- เป็นการใช้สิ่งของให้คุ้มค่า น าสิ่งของมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพื่อลดขยะและยังสร้างรายได้
อีกด้วย 
- เป็นการประหยัดทรัพยากรที่น ามาใช้ท า ลดรายจ่ายในการซ้ือของใหม่ ไม่สิ้นเปลือง 
- เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าสิ่งของให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
- มีความคิดสร้างสรรค์ ฝีมือในการท าคิดประดิษฐ์ เกิดการพัฒนาตัวเอง เป็นแนวทางในการใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
- ลดปริมาณการเกิดขยะและเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน 

- เป็นสิ่งที่ค่อนข้างท าได้ยาก อาจท าได้บางส่วน
และต้องประดิษฐ์ให้สามารถน ากลับมาใช้ได้จริง 
ไม่ก่อให้กลายเป็นขยะอีก  
- ถ้าหากท าได้ก็จะดีแต่ก็ต้องดูว่าคุ้มค่าต่อแรงที่
ท าหรือสิ่งที่ได้ว่าน ามาใช้ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ 

11. การให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์
เครื่องใช้ต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อให้สามารถใช้ให้นานที่สุด 
 

- ช่วยยืดระยะเวลาของอุปกรณ์ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ประหยัดงบในการซ้ืออุปกรณ์ใหม่ เป็น
การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ลดการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น  
- ลดการเกิดขยะอันตรายหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
- อุปกรณ์เครื่องใช้มีหลายชนิด หากจะให้บริการจะต้องก าหนดว่าให้บริการซ่อมอุปกรณ์ชนิดใด 
- เป็นสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยควรจะให้มีบริการโดยมหาวิทยาลัยต้องมีงบประมาณในการบริหาร
จัดการที่ดี สามารถซ่อมแซ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ 

- อุปกรณ์บางอย่างควรเปลี่ยนดีกว่าซ่อมเพราะ
ซ่อมหลายครั้งจะสิ้นเปลืองทรัพยากร รวมทั้ง
พิจารณาความคุ้มทุนว่าอันไหนคุ้มกว่ากัน เพราะ
ของเก่าซ่อมบ ารุงอาจแพงกว่าของใหม่ 
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ประเด็น/กิจกรรม ความเห็นที่สนับสนุน ความเห็นที่ไม่สนับสนุน 
12. การน าขยะอินทรีย์ต่าง ๆ ไป
หมักท าปุ๋ยหรือน้ าหมักชีวภาพเพื่อ
ใช้บ ารุงดินและพืช 

- เป็นการก าจัดและการน าขยะอินทรีย์ประโยชน์ในการบ ารุงดินและบ ารุงพืชผัก 
- สามารถลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นและใช้น้ าหมักชีวภาพแทนปุ๋ยอินทรีย์หรือเพิ่มมูลค่าขยะ
อินทรีย์ 
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้ือปุ๋ยและลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่มีผลเสียต่อดิน มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม 
- ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องก าจัด การน าไปท าปุ๋ยหรือน าไปปรับให้ใช้ประโยชน์ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ด ี
- เป็นการหมุนเวียนตามธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ท าให้เกิดประโยชน์ 

- ควรมีสถานที่  ๆ เหมาะสมและไม่สร้างความ
ร าคาญด้านกลิ่นต่อชุมชน 

13. การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
โดยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และ
การรับรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย
ที่สามารถเข้าถึงได้ 
 

- เป็นการสร้างความตระหนักและเพิ่มความรู้ในการจัดการขยะ จะได้มีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง 
- รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกให้นักศึกษาบุคลากรเข้าใจและยอมรับว่าเป็น
ภาระหน้าที่ของตนเองในการร่วมมือจัดการขยะ ช่วยให้คนในองค์กรเกิดความตะหนักและความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการขยะ 
- เป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้เพื่อให้สามารถแยกขยะและทิ้งขยะให้ถูกประเภท ควรเป็นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
- การเข้าถึงข้อมูลง่าย สื่อประชาสัมพันธ์ที่คนในมหาวิทยาลัยเข้าถึงได้ง่าย จะสามารถสื่อสารความ
เข้าใจในการจัดการขยะได้มากขึ้น เป็นการกระตุ้นและสร้างรูปแบบและพฤติกรรมที่ดีของบุคลากร
ในหน่วยงาน 

- ต้องค านึงถึงผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้วย 

14. การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับ
ก ารจั ด ก า รข ย ะ เห ลื อ ศู น ย์ ใน
มหาวิทยาลัย 

- ควรมีการจัดตั้งเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เป็นต้นแบบให้กับมหาวิทยาลัยและอื่น  ๆ 
และสร้างแกนน าโดยเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร มาท ากิจกรรมร่วมกัน 
- เพื่อจะได้รู้จักการจัดการขยะอย่างถูกหลัก ตระหนักและใส่ใจในการจัดการขยะ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดการขยะ 
- เพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้แนวทางจัดการขยะให้เหลือศูนย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
คนได้รู้จักเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แบ่งปันความรู้กับบุคคลอื่น ๆ ที่มาศึกษาดูงานได้ 
- สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดการขยะให้บุคคลภายในและภายนอกเกี่ยวกับการจัดการขยะ 
รวมถึงผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจ าวัน 

- เราสามารถใช้ความรู้ได้ทุกที่และไม่จ าเป็น
จะต้องต้ังในมหาวิทยาลัย 
- ควรพัฒนาต้นแบบให้ เป็นรูปธรรม สามารถ
ป ฏิ บั ติ ได้ ก่ อ น และ ศึ กษ าผลดี ผล เสี ย แล ะ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรัดกุมก่อนจัดตั้งศูนย์
เรียนรู ้
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ประเด็น/กิจกรรม ความเห็นที่สนับสนุน ความเห็นที่ไม่สนับสนุน 
15. ก ารก า ห น ดน โย บ าย ห รื อ
มาตรการในการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงาน 

- ควรมีการก าหนดนโยบายและมาตรการแล้วประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องการคัด
แยกขยะและลดขยะในหน่วยงานจะได้ 
- การก าหนดนโยบายในระดับหน่วยงานจะท าให้บุคลากรตระหนักและปฏิบัติตามนโยบาย แต่ต้องมี
การแถลงนโยบายให้บุคลากรเข้าใจโดยทั่วกัน 
- เพื่อความชัดเจนและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารและเกิดความร่วมมืออย่างจริงจังจาก
ทุกหน่วยงาน กระตุ้นให้มีความตระหนักและมีการปฏิบัติอย่างเคร่งคัดตามระเบียบแบบแผนและ
นโยบาย 
- เพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องเพราะมันเป็นแนวทางเดียวกันและเป็นตัวอย่างที่ดี และ
ช่วยให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะ 
- เพื่อลดปริมาณขยะ ลดการสิ้นเปลืองงบประมาณสร้างนิสัยของบุคลากรในหน่วยงาน  
- เป็นการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วย
เสริมสร้างให้บุคลากรตระหนักถึงมาตรการก าจัดและแยกขยะ 

- แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของคนในชุมชน อาจจะ
ก าหนดนโยบายเป็นระดับขอความร่วมมือ 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาพบว่ามากกว่าร้อยละ 90.00 เห็นด้วยและสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมที่จะน าไปสู่แนวทางการ

จัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ในส านักงานของมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นที่เห็นด้วยร้อยละ 100 ได้แก่ การจัดกิจกรรมตลาดรี
ไซเคิลหรือสินค้ามือสองเพื่อจ าหน่ายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่ใช้แล้ว การคัดแยกและเก็บกักขยะอันตรายเพื่อน าไปก าจัดอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม การน าขยะอินทรีย์ต่าง ๆ ไปหมักท าปุ๋ยหรือน้ าหมักชีวภาพเพื่อใช้บ ารุงดินและพืช และการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจโดยการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการรับรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยที่สามารถเข้าถึงได้  เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษา
พบว่าสัดส่วนของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรและนักศึกษาจะมีสัดส่วนของผู้ที่
เห็นด้วยน้อยกว่าการจัดการในลักษณะของระบบการบริหารจัดการและนโยบายขององค์กร ซึ่งอาจเนื่องจากความเคยชินกับ
พฤติกรรมแบบเดิม ๆ สอดคล้องกับการศึกษาของ อัจฉราและคณะ (2554) ซึ่งการเลือกใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยเหลือ
ศูนย์ตามหลักการจะด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลได้ต้องอาศัยการสนับสนุนจากผู้บริหาร บุคลากรและ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและมีเทคนิคด้านการศึกษาและนโยบายที่หลากหลายที่อาจใช้เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการลดขยะใน
ระยะยาวซึ่งจะท าให้สถาบันอุดมศึกษามีความยั่งยืนโดยรวม (Smyth et al., 2010) โดยมีปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้มหาวิทยาลัยเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้ เช่น นโยบายที่เข้มแข็ง การจัดหากลยุทธ์และการสนับสนุนของผู้น าด้านความยั่งยืน
ทางสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรและนักศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญซึ่งจะเป็นกุญแจสู่การประสบ
ความส าเร็จในอนาคต (Ralph and Stubbs, 2014) ส าหรับการจัดการขยะตามหลัก 3Rs ที่ใช้แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยให้
เหลือน้อยที่สุดพบว่าประเด็นที่มีผู้เห็นด้วยมากที่สุด คือ การสนับสนุนให้ใช้ภาชนะอื่นแทนถุงพลาสติกหูหิ้วในการบรรจุสิ่งของ ซึ่ง
สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลในเรื่องการงดให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้าที่ เข้าใช้บริการในร้านสะดวกซื้อและ
ห้างสรรพสินค้าตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ส่วนการน าวัสดุมาใช้ซ้ าและการน าวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่พบว่าการรับ
บริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นและการน าขยะอินทรีย์ต่าง ๆ ไปหมักท าปุ๋ยหรือน้ าหมักชีวภาพเป็นแนวทางที่มี
ความเห็นด้วยมากที่สุด อาจเนื่องมาจากเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งของหรือวัสดุที่ตนเองไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ จึงท าให้ส่วนใหญ่
สนับสนุนแนวทางนี้ แต่อย่างไรก็ตามในบางประเด็นต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วย ได้แก่  

1) การให้ใช้แก้วน้ าส่วนตัวแทนการซื้อขวดน้ าดื่มบรรจุขวดพลาสติกอาจจะไม่สะดวกที่ต้องพกตลอดเวลาและทุกที่มีน้ า 
บรรจุขวดขาย บางกิจกรรมการพกแก้วน้ าส่วนตัวตลอดเวลาอาจไม่เอื้ออ านวยและในบางกรณีที่ต้องการดื่มน้ าท่ีต่างประเภทกันไม่
สะดวกต่อการใช้งานเพราะถึงแม้ว่ามีแก้วน้ าส่วนตัวก็ยังต้องซื้อน้ าดื่ม 

2) การสนับสนุนให้ใช้ถุงผ้า ปิ่นโตหรือตะกร้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้วในการบรรจุสิ่งของ แต่การใช้ปิ่นโตไม่นิยมแล้วและ
สิ่งของบางชนิดไม่สามารถใส่ในถุงผ้าได้ เช่น ปลาสด 

3) การห้ามใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ และงดการน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน ค่อนข้างจะ
ปฏิบัติยาก บางร้านท่ีเป็นอาหารปิ้งย่างจะท าให้ไม่สะดวกในการจัดการอาหารและค่าลา้งเป็นการเพิ่มต้นทุน ถ้าใช้วัสดุบรรจุภัณฑท์ี่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมราคาจะสูงมากกว่าการใช้กล่องโฟม  

4) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้จากขยะรีไซเคิลเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์  เป็นสิ่งที่ค่อนข้างท าได้ยาก อาจท าได้
บางส่วนและต้องประดิษฐ์ให้สามารถน ากลับมาใช้ได้จริง ไม่ก่อให้กลายเป็นขยะอีก  

5) การให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้สามารถใช้ให้นานท่ีสุด แต่อุปกรณ์บางอย่าง 
ควรเปลี่ยนดีกว่าซ่อมและพิจารณาความคุ้มทุนว่าอันไหนคุ้มกว่ากัน 

6) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะเหลือศูนย์ในมหาวิทยาลัย ควรพัฒนาต้นแบบให้เป็นรูปธรรม สามารถ
ปฏิบัติได้ก่อนและศึกษาผลดีผลเสียและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างรัดกุมก่อนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 

7) การก าหนดนโยบายหรือมาตรการในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของคนใน
ชุมชน อาจจะก าหนดนโยบายเป็นระดับขอความร่วมมือ 
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ข้อเสนอแนะ 
1) ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายและแผนงานเพ่ือสนบัสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

และนักศึกษาทุกคน เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยเหลือศูนย์ในส านักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ควรมีแผนงานและกิจกรรมที่ด าเนินการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินผลส าเร็จของกิจกรรมเพื่อน าเสนอ 

ต่อผู้บริหารและบุคลากร 
3) ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นความยั่งยืนและผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
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การจ าลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาประหยัดพลังงาน EB-10 ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาประหยัดพลังงาน EB-10 ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิง

ค านวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) ในการสร้างแบบจ าลองใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Fluent 15.0 เพื่อสร้าง
แบบจ าลอง 3 มิติ (3D Model) ที่มีขนาดเท่ากับเตาจริง โดยท าการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาที่ความดันแก๊สแอลพีจี
เท่ากับ 4 psi ซึ่งพฤติกรรมการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นจะถูกแสดงผลในรูปของเวกเตอร์ความเร็วและแถบสีอุณหภูมิ การจ าลองจะถูก
ยืนยันผลกับการทดลองด้วยการวัดความเร็วของของไหลและอุณหภูมิการเผาไหม้บริเวรรอบผิวภาชนะ จากการศึกษา พบว่า 
ความเร็วของของไหลและการกระจายตวัของอุณหภูมิการเผาไหม้ที่ต าแหน่งต่าง ๆ ของเตาที่ได้จากแบบจ าลองและการทดลองมีค่า
ความสอดคล้องกันโดยมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 6.52 และ 3.43 เมื่อเทียบผลความเร็วและอุณหภูมิกับการทดลอง
ตามล าดับ แบบจ าลองที่สร้างขึ้นสามารถอธิบายพฤติกรรมการไหลและการเผาไหม้ของเตาประหยัดพลังงาน EB-10 ได้อย่าง
ชัดเจน และจากแบบจ าลองจะ พบว่า วงแหวนรอบหัวเตาเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ควบคุมลักษณะเปลวไฟของเตาประหยัด
พลังงาน EB-10 นอกจากนี้จากผลการจ าลองจะแสดงให้เห็นว่า สามารถใช้แบบจ าลองดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาประหยัดพลังงาน EB-10 ให้สูงข้ึนต่อไปได้ในอนาคต 

  
ค าส าคัญ  : พฤติกรรมการเผาไหม้  เตาประหยัดพลังงาน EB-10  พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ  การจ าลองด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 

Simulation on Combustion Behavior of Energy-Saving Burner EB-10 
using Computational Fluid Dynamics. 

Natthaphon Chuchitr1, Anirut Matthujak1*, Thanarath Sriveerakul1 and Sedthawatt Sucharitpwatskul2 
1Department of Mechanical Engineering, Ubon Ratchathani University 

2 National Metal and Materials Technology Center National Science and Technology Development Agency (MTEC) 
*E-mail : Anirut.m@ubu.ac.th  

 
Abstract 

The objective of this research is to study the combustion behavior of a energy-saving burner EB-10 
using computational fluid dynamics (CFD). The simulation model was created using Fluent 15.0 in 3D-model 
of the same size of the burner. LPG pressure of 4 psi was released for this study. The combustion behavior 
was shown in temperature contour and velocity vector.  The CFD results were verified by measuring the 
temperature around the burner head with a vessel. From the study, it was found that the CFD’s results of 
flow velocity and combustion temperature distributions were validated with the experimental values.                 
The CFD’ s result errors were less than 6. 52 and 3. 43, comparing with the velocity and temperature 
measurement, respectively. The fluid flow and combustion behaviors can be described by this CFD model. 
From the CFD’s results, it can be seen that the burner ring is the major part, to control flam structure of the 
energy-saving burner EB-10. Moreover, the CFD model of the energy-saving burner EB-10 can be applied to 
improve the thermal efficiency of the burner in the future.  
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บทน า 

จากสถิติการใช้พลังงานของกระทรวงพลังงาน พบว่า ประเทศไทยมีการใช้เช้ือเพลิงปิโตรเลียมเหลวหรือแก๊สแอลพีจี 
(Liquefied Petroleum Gas, LPG) อย่างกว้างขวาง ซึ่งแก๊สแอลพีจีเป็นส่วนผสมของโพรเพน (Propane) และบิวเทน (Butane) 
หรือเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่องจากแก๊สแอลพีจีมีค่าความร้อนสูง เป็นเช้ือเพลิงสะอาด เผาไหม้ได้สมบูรณ์และสะดวกต่อการใช้
งาน จึงเป็นท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในครัวเรือน ร้านอาหาร อุตสาหกรรม รถยนต์ และอื่น ๆ โดยภาคครัวเรือนจะเป็นภาค
ส่วนท่ีมีปริมาณการใช้แก๊สแอลพีจีสูงเป็นอันดับหนึ่งหรือสองของทกุ ๆ ปี ซึ่งจะถูกน าไปใช้ในเตาแก๊สหุงต้มเพื่อเปลี่ยนค่าความร้อน
ของเช้ือเพลิงให้กลายเป็นพลังงานความร้อนในรูปแบบของเปลวไฟ แต่ก่อนในประเทศไทยมีการใช้เตาแก๊สหุงต้มชนิด KB-5 กัน
อย่างแพร่หลายซึ่งมีประสิทธิภาพเชิงความร้อน (Thermal efficiency, th) ประมาณ 35% ต่อมาเตาแก๊สหุงต้มในปัจจุบันได้มี
การปรับปรุงและพัฒนา th ให้สูงถึงประมาณ 45% (มานะและคณะ, 2561) ซึ่งเตาชนิดเรียกว่าเตาแก๊สประหยัดพลังงานจะมี
ขนาดเตาเทียบเท่ากับเตา KB-5 แต่เตาแก๊สหุงต้มที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมี th ที่ค่อนข้างต่ า ดังนั้นที่ผ่านมาจึงมีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนอย่างแพร่หลาย จากการศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
ด้านการทดลองจึงท าให้ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นจริงภายในเตาได้ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการน าเอาวิธีพลศาสตร์
ของไหลเชิงค านวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของเตาประเภทต่าง ๆ และ
น าผลที่ได้จากแบบจ าลองมาเปรียบเทียบกับผลการทดลอง ซึ่งพบว่า ผลที่ได้จากแบบจ าลองมีความสอดคล้องกับการทดลอง ซึ่ง
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการออกแบบ พัฒนา และการปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา เนื่องจาก CFD ช่วยให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองแล้วยังสามารถแสดงพฤติกรรมการไหลและการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นภายในเตาได้อีกด้วย 

มานะและคณะ (2561) ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของการไหลแบบหมนุวนของการฉีดแก๊สต่อพฤติกรรมการเผาไหมข้องเตา
แก๊สหุงต้มแรงดันสูงด้วย CFD ในรูปแบบ 3 มิติ และท าการยืนยันผลของแบบจ าลองกับผลการทดลองโดยการวัดอุณหภูมิบริเวณ
รอบหัวเตาและ ภาชนะ จากแบบจ าลอง พบว่า เตาที่มีเปลวไฟไหลแบบหมุนวน (Swirl energy-saving gas stove, SESS)            
มีอุณหภูมิ ความเร็ว และ Heat flux สูงกว่าเตาแบบเดิมที่มีเปลวไฟไหล ตามแนวรัศมี (Radius energy-saving gas stove, 
RESS) โดย SESS มีอุณหภูมิ ความเร็ว และ Heat flux สูงสุดเท่ากับ 1,455 K, 1.83 m/s และ 28.39 kW/m2 ตามล าดับ ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าเตา SESS มีพฤติกรรมการเผาไหม้และการถ่ายเทความร้อนสู่ภาชนะดีกว่าเตา RESS โดยผลการจ าลองมีค่าความ
คลาดเคลื่อนจากผลการทดลองไม่เกินร้อยละ 5.75 

ฐิตินันท์และคณะ (2561) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาแก๊สแรงดันสูงชนิดประหยัดแก๊สด้วย CFD ในรูปแบบ            
3 มิติ โดยศึกษาอิทธิพลของความดันของแก๊สแอลพีจีต่อพฤติกรรมการเผาไหม้ และท าการยืนยันผลของแบบจ าลองกับผลการ
ทดลองโดยการวัดอุณหภูมิที่จุดต่าง ๆ พบว่า อุณหภูมิจึงมีค่าสูงขึ้นเมื่อความดันของแก๊สแอลพีจีสูงขึ้น และมีอุณหภูมิสูงสุดที่
บริเวณใกล้จุดศูนย์กลางของหัวเตาโดยมีค่าสูงสุดที่ 1,320 K ที่ระดับความสูงมากกว่า 35 mm จากขอบบนแหวนเตา อุณหภูมิที่ได้
จากการจ าลองมีค่าความคลาดเคลื่อนจากผลการทดลองไม่เกินร้อยละ 5.82 

ภัทราวรรณและคณะ (2562) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาประหยัดแก๊ส S-10 ด้วย CFD ร่วมกับการทดลอง
เพื่ออธิบายพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตา S-10 รวมถึงได้ศึกษาอิทธิพลของการเพิ่มความดัน LPG หรือ fuel rate ต่อพฤติกรรม
เผาไหม้และการถ่ายเทความร้อนไปยังภาชนะและท าการยืนยันผลของแบบจ าลองกับผลการทดลองโดยการวัดอุณหภูมิที่จุดต่าง ๆ 
พบว่า เมื่อความดัน LPG สูงขึ้น ความเร็ว อุณหภูมิและ Heat flux มีค่าสูงขึ้นโดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 4.05 m/s, 1438.3 K และ 
67.40 kW/m2 ตามล าดับ แต่ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (Thermal efficiency, th) มีค่าลดลง และแบบจ าลองสามารถที่ได้
สามารถอธิบายพฤติกรรมการไหลและการเผาไหม้ของเตาประหยัดแกส S-10 ได้อย่างชัดเจน สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ออกแบบและปรับปุรงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาประหยัดแก๊ส S-10 ใหสู้งขึ้นต่อไปได้ 

อย่างไรก็ตามจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า การพัฒนาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาแก๊สส่วนใหญ่ที่ท าการศึกษา
ด้วยวิธี CFD จะเป็นเตาแก๊สขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 น้ิว ที่มีขนาดเทียบเท่ากับ KB-5 เท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาวิจัยเตาแก๊ส 
KB-8 และ KB-10 มาบ้างแล้วก็ตาม แต่การศึกษาทั้งหมดจะเป็นการศึกษาในด้านการทดลองเท่านั้น นอกจากเตา KB แล้วยังมีเตา
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แก๊สที่มีลักษณะคล้ายกับเตา KB-10 ซึ่งเรียกว่า เตาประหยัดพลังงาน EB-10 ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งมีขนาดเทียบเท่ากับเตา KB-
10 และเตา EB-10 ยังมีการเผาไหม้ที่รุนแรงใช้เชื้อเพลงค่อนข้างมากท าให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (Thermal efficiency, th) 
ยังมีค่าที่ค่อนข้างต่ าและยังสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้เตา EB-10 ยังเป็น ซึ่งเตาที่ต้องการใช้ในครัวเรือนและโรงงานอีกด้วย แต่เตา 
EB-10 ยังไม่มีการศึกษาวิจัยใดมาก่อนเลย 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดในการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาประหยัดพลังงาน EB-10 ด้วยวิธีพลศาสตร์ของ
ไหลเชิงค านวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) ร่วมกับการทดลอง เพื่ออธิบายพฤติกรรมการไหลของของไหลและ
พฤติกรรมการเผาไหม้ของเตา EB-10 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาต่อไปในอนาคต 

LPG

Valve

Upper plateRing

Nozzle

Shaolin stove

Low plate         

Ring

Upper plate

Low plate

Nozzle  
 

                     (a) ลักษณะของตัวเตา                                                             (b) ส่วนประกอบของเตา 

 
 

(c) ลักษณะของรูทางออก (Port) ทั้ง 80 รู ของแผ่นบน (Upper plate) 
 

ภาพที่ 1 เตาประหยดัพลังงาน EB-10 
 

วิธีการวิจัย 
1. พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 
CDF เป็นการใช้คอมพิวเตอร์และ Numerical Techniques ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการไหลของของไหล (Fluid) การ

ใช้ CFD วิเคราะห์ปัญหาของของไหล ท าให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมการไหลของของไหลได้ดี เนื่องจากการแสดงผลการค านวณ
ด้วยคอมพิวเตอร์สามารถแสดงเป็นภาพเฉดสี (Color Contour Graphic) ในการจ าลองด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 
(Computational Fluid Dynamics, CFD) ของการศึกษานี้แบ่งขอบเขตการศึกษาเป็น 2 ส่วน (Part) คือ Part 1 เป็นการจ าลอง
พฤติกรรมการไหลของของไหลภายในเตา กรณีไม่มีการเผาไหม้ และ Part 2 เป็นการจ าลองพฤติกรรมการเผาไหม้ ดังแสดงในภาพ
ที่ 2 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงผล ของการจ าลอง Part 1 และ Part 2 จะใช้โปรแกรมส าเร็จรูป FLUENT 15.0 
โดยขั้นตอนก่อนการวิเคราะห์ ประมวลผล และแสดงผลนั้นจะท าการสร้างขอบเขตพื้นที่เพื่อใช้ในการจ าลองก่อน จากนั้นก็ท าการ
ก าหนดเงื่อนไขขอบเขต และค่าตัวแปรต่าง ๆ ให้กับการไหลของของไหลใน Part 1 และ Part 2 ที่แตกต่างกัน 
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Vessel

 

Part 2 

Part 1 
 

 
ภาพที่ 2 บริเวณที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการไหลและการเผาไหม้ของแบบจ าลองเตาทั้ง 2 ส่วน 

 
1) การจ าลองใน Part 1 กรณีไม่มีการเผาไหม้ (Cold test simulation) 
การจ าลองของ Part 1 มีจุดประสงค์คือ เพื่อยืนยันผลของความเร็วที่ต าแหน่งต่าง ๆ จาก CFD และการทดลองและ

เพื่อน าผล Mass fraction ของ C3H8, C4H10, N2 และ O2 และ Mass flow rate ของ Mixture (air + LPG) ที่ได้จาก Part 1 
บริเวณทางออกของรูหัวเตาไปก าหนดเป็น Inlet data ของการจ าลองใน Part 2   
 

Pressure outlet

Ring wall

Pressure inlet (LPG)
Pressure inlet (air)

 
 
 

                                 (a) Mesh                                                       (b) Boundary conditions 
 

ภาพที่ 3 กริดที่ใช้ในการศึกษา และเง่ือนไขขอบเขตการค านวณ Part 1 
 

การจ าลองใน Part 1 เริ่มจากการสร้างขอบเขตพื้นที่ของอากาศภายในเตาประหยัดพลังงาน EB-10 ด้วยแบบจ าลองใน
ลักษณะ 3 มิติ (3D-Model) ที่มีขนาดเท่ากับเตาจริงรูปแบบกริดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสี่ด้าน (Tetrahedral grid) เนื่องด้วย
ข้อจ ากัดของลักษณะของเตาไม่เป็นรูปทรงมาตรฐานจึงใช้กริดรูปทรงสามเหลี่ยมสี่ด้านเพื่อให้เป็นไปตามของลักษณะเตา ดังแสดง
ในรูปที่ 3(a) เป็นกริดขนาด 1,080,312 elements 

ส าหรับเง่ือนไขขอบเขตของ Part 1 ก าหนดให้ทางเข้าในส่วนของ LPG ก าหนดเป็น Pressure inlet (LPG) คือ 4 psi 
(เท่ากับความดันที่ใช้ในการทดลอง) ส่วนบริเวณ Primary air และบริเวณ Secondary air ก าหนดเป็น Pressure inlet (Air) ปาก
เตาด้านบนก าหนดเป็น Pressure outlet และบริเวณหัวเตาก าหนดเป็น Wall แบบจ าลองความปั่นป่วนแบบ RNG K- วิเคราะห์
ร่วมกับ Species transport model ซึ่งเป็นการไหลแบบผสมและไม่มีการท าปฏิกิริยากัน และไม่มีการเผาไหม้ ก าหนดอัตราส่วน 
โพรเพน : บิวเทน เป็น 70:30 (PTT Public Company Limited,  (2555) และพิจารณาการไหลแบบคงที่ (Steady state) 
ส าหรับเงื่อนไขการค านวณของ CFD แสดงในรูปที่ 3(b) และตารางที ่1  
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ตารางที่ 1 เงื่อนไขขอบเขตการค านวณ Part 1 
 

BOUNDARY CONDITION MODEL 

INLET BOUNDARY CONDITION 
AIR GAUGE PRESSURE INLET = 0 PA  
LPG GAUGE PRESSURE INLET = 4 psi  

OUTLET BOUNDARY CONDITION PRESSURE OUTLET (AIR GAUGE, PRESSURE OUTLET = 0 PA) 
SOLVER PRESSURE BASE 
TIME STEADY STATE 
NEAR-WALL TREATMENT 
METHOD 

STANDARD WALL FUNCTION 

TURBULENCE MODEL RNG K- MODEL 
OTHER SPECIES TRANSPORT 
PROPANE: BUTANE 70 : 30 

 
2) การจ าลองใน part ที่ 2 กรณีมีการเผาไหม้ (Hot test simulation) 
การจ าลองของ Part 2 มีจุดประสงค์คือ เพื่อยืนยันผลของอุณหภูมิที่ต าแหน่งต่าง ๆ จาก CFD กับการทดลอง  

 

     

Vessel wall

Pressure outlet

D 1.5 D

     

Ring Burner holes

Burner wall
Inlet

Slots
 

 

                  (a) Mesh                                   (b) Boundary conditions                       (c) Burner head 

ภาพที่ 4 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา (a) กริชท่ีใช้ในการศึกษา (b) เงื่อนไขขอบเขต (c) หัวเตา ในการค านวณ Part 2 
 
ตารางที่ 2 เงื่อนไขขอบเขตการค านวณ Part 2 
 

BOUNDARY CONDITION MODEL 

INLET BOUNDARY CONDITION 
MASS FLOW INLET (Part 1) 
MASS FRACTION OF C3H8, C4H10, N2 and O2 (Part 1) 

OUTLET BOUNDARY 
CONDITION 

PRESSURE OUTLET (AIR GAUGE, PRESSURE OUTLET = 0 PA) 

SOLVER PRESSURE BASE 
TIME STEADY STATE 
NEAR-WALL TREATMENT 
METHOD 

STANDARD WALL FUNCTION 

TURBULENCE MODEL STANDARD K- MODEL 
RADIATION MODEL DISCRETE ORDINATES (DO) RADIATION MODEL 
COMBUSTION MODEL EDDY DISSIPATION MODEL 
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การจ าลอง Part 2 เริ่มจากการสร้างขอบเขตพื้นที่และเง่ือนไขที่จะใช้ในการจ าลองของหัวเตาประหยัดพลังงาน EB-10 
และภาชนะ ของแบบจ าลองในลักษณะ 3 มิติ (3D-Model) ที่มีขนาดเท่ากับเตาจริง รูปแบบกริดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมสี่ด้าน 
(Tetrahedral Grid) แสดงในรูปที่ 4(a) เป็นกริดขนาด 1,886,135 elements 
 ส าหรับเง่ือนไขขอบเขตของ Part 2 ก าหนดให้ขอบเขตพื้นที่และเงื่อนไขที่จะใช้ในการจ าลองของหัวเตาเป็น Pressure 
outlet ภาชนะเหนือหัวเตามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (D) 450 mm (หม้อเบอร์ 45 cm) และมีความสูงเท่ากับระดับน้ าในหม้อท่ีใช้
ในการทดลองคือ 210 mm ก าหนดให้ผนังหม้อมีอุณหภูมิคงที่เท่ากับ 395 K เนื่องจากงานนี้เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ซึ่ง
จะมีการกระจายอุณหภูมิที่บริเวณหัวเตาระยะที่ห่างจากหม้อจึงส าคัญ งานวิจัยนี้ก าหนดระยะห่างจากผนังหม้อเท่ากับ 1.5D แสดง
รูปที่ 4(b) ส าหรับผนังของหัวเตาก าหนดเป็น wall และก าหนดรูหัวเตาเป็น Mass flow inlet ซึ่ง Mass fraction ของ C3H8, 
C4H10, N2 และ O2 และ Mass flow rate ของ LPG ได้จากผลการค านวณ CFD ของ Part 1 ส าหรับเง่ือนไขการค านวณของ CFD 
แสดงในตารางที่ 2 
 

2. การทดลอง 
1) การวัดความเร็วของของไหล 
การวัดความเร็วของของไหลโดยไม่มีการเผาไหม้ท าได้โดยใช้เครื่องวัดความเร็วแบบ Hot-wire anemometer ยี่ห้อ 

Testo-435 โดยมีความคลาดเคลื่อน 0.03 m/s หรือร้อยละ 5 ของค่าที่อ่านได้ ในการทดลองเริ่มโดยการเปิดแก๊สที่ความดัน 4 psi 
โดยที่ไม่มีการจุดติดไฟและวัดความเร็วของของไหลที่ต าแหน่งต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 5 โดยท าการวัด 3 ซ้ า และน าผลที่ได้
เปรียบเทียบกับผลการจ าลองใน Part 1  
 

Hot wire anemometer 

Pressure regulator

U-tube manometer

Burner 

    

AA

x

z

 

                                (a)                                                   (b)                                          (c)   
 

ภาพที่ 5 (a) แผนผังชุดทดลองการวัดความเร็วของของไหล (b) ต าแหน่งวัดความเร็วของของไหล (c) ต าแหน่งแกน (unit : cm) 
 

2) การวัดอุณหภูมิ 
เพื่อเป็นการยืนยันผลการจ าลอง ในการศึกษานี้จะท าการตรวจวัดอุณหภูมิ เปลวไฟของหัวเตาเพื่อใช้เป็นข้อมูล

เปรียบเทียบกับผลการจ าลอง โดยแผนผังการติดตั้งอุปกรณ์การทดลองแสดงดังภาพที่ 4(a) และก่อนการทดสอบต้องจุดเตาแก๊ส
โดยเปิดลิ้นควบคุมแก๊สที่ต าแหน่งเปลวไฟสูงสุดเป็นเวลา 15 นาท ีเพื่อขจัดสิ่งที่เคลือบหรือเศษฝุ่นท่ีอยู่ภายในเตา ซึ่งอาจมีผลกระทบ
ต่อการทดสอบ จากนั้นท าการวัดอุณหภูมิของเปลวไฟที่ต าแหน่งต่าง ๆ ดังภาพที่ 6(b) โดยใช้ Thermocouple K-type ซึ่งมีความ
คลาดเคลื่อน  1.1 ๐C หรือ 0.4% ของค่าที่อ่านได้ในการทดลอง และใช้ Data Logger ในการบันทึกข้อมูล การทดลองนี้จะใช้
ความดันแก๊สแอลทีจีที่ 4 psi ซึ่งในการทดลองครั้งนี้จะทดลองอยู่ในสภาวะอุณหภูมิของน้ าภายในหม้อที่ใช้ต้มน้ าจนเดือดหรื
อประมาณ 90 องศาเซลเซียส และห้องที่ใช้ในการทดลองต้องมีอากาศถ่ายเทพอสมควรโดยไม่มีลมโกรก 
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ภาพที่ 6 (a) แผนผังชุดทดลองการวัดอุณหภูมิ (b) ต าแหน่งในการวดัอุณหภมูิ (c) ต าแหน่งแกนท่ีใช้ในการวัด (unit: cm) 
 
ผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบความเร็วของของไหลบริเวณรูทางออกหัวเตา 
ภาพที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบความเร็วของของไหลที่ต าแหน่งต่าง ๆ ในแนวแกน x และ z (ดังในรูปที่ 5(b)) พบว่า 

ความเร็วบริเวณใกล้กับขอบด้านข้างของเตาทั้งหัวเตาด้านในและด้านนอกจะมีค่าค่อนข้างต่ า และความเร็วค่อย ๆ เพิ่มขึ้นบริเวณที่
ใกล้รูทางออกหัวเตา ความเร็วเฉลี่ยสูงสุดจะอยู่บริเวณรูทางออกแถวด้านในสุดของเตาโดยมีความเร็วสูงสุดเท่ากับ 0.40 m/s, 0.42 
m/s ในแนวแกน x และ z ตามล าดับในขณะที่ความเร็วสูงสุดที่ได้จากการทดลองมีค่าเท่ากับ 0.39 m/s และ 0.40 m/s ใน
แนวแกน x และ z ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ความเร็วของของไหลที่ได้จากแบบจ าลองมีความสอดคล้องกับผลการทดลอง 
โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในแนวแกน x และ z ไม่เกินร้อยละ 6.52 
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                                 (a) แกน X                                                                (b) แกน Z 
 

ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบความเรว็ของของไหลที่ต าแหน่งต่าง ๆ 
 

ภาพที่ 8 และภาพที่ 9 แสดงแถบสีและเวกเตอร์ความเร็วที่ระนาบกึ่งกลางเตา ตามล าดับ พบว่า การกระจายตัวของ
ความเร็วท่ีต าแหน่งต่าง ๆ โดยบริเวณหัวฉีดมีความเร็วสูงกว่าต าแหน่งอื่น ๆ เนื่องจากแก๊สแอลพีจีถูกปล่อยจากถังแก๊สด้วยแรงดัน
สูงผ่านหัวฉีดจึงท าให้เกิดความเร็วสูงบริเวณหัวฉีด (Nozzle) ซึ่งมีความเร็วเท่ากับ 167.15 m/s จากนั้นก็จะเหนี่ยวน าอากาศ
บริเวณ Primary air เข้ามาผสมในท่อผสมก่อนเพื่อใช้ในกระบวนการเผาไหม้ และบริเวณห้องเผาไหม้ยังมีช่องส าหรับ Secondary 
air เพื่อช่วยเพิ่มอากาศในกระบวนการเผาไหม้ให้ดียิ่งขึ้น  
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Velocity, V (m/s)

      
 

ภาพที่ 8 แถบสีแสดงความเร็วท่ีระนาบกึ่งกลางเตา 
Velocity, V (m/s)

 
 

ภาพที่ 9 เวคเตอร์แสดงความเร็วที่ระนาบกึ่งกลางเตา 
 
 2. การเปรียบเทียบอุณหภูมิที่ต าแหน่งต่าง ๆ 
 ภาพที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบอุณหภูมิที่ต าแหน่งต่าง ๆ ในแนวแกน x และ z (ดังในรูปที่ 6(b)) พบว่า การกระจายตัว
ของอุณหภูมิที่ได้จากแบบจ าลองมีความสอดคล้องกับการทดลองจริง โดยอุณหภูมิบริเวณหัวเตาค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน และค่อย 
ๆ ลดลงตามระยะทางที่ออกห่างจากหัวเตา โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยในแนวแกน x และ z ไม่เกินร้อยละ 3.43 
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                   (a) แกน x                                                                  (b) แกน y 
 

ภาพที่ 10 การเปรียบเทียบอุณหภูมิที่ต าแหน่งต่าง ๆ 
 

ภาพที่ 11 แสดงแถบสีอุณหภูมิที่ระนาบกึ่งกลางเตา จากผลของแบบจ าลอง พบว่า อุณหภูมิสูงจะอยู่ที่บริ เวณกึ่งกลาง
ของหัวเตาและจะค่อย ๆ ลดลงตามระยะห่างจากกึ่งกลางหัวเตาโดยอุณหภูมิสูงสุดที่ได้จาก CFD ที่ความดันแก๊สแอลพีจี 4 psi มี
ค่าเท่ากับ 1257.46 K และ 1253.74 K ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดที่ได้จากผลการทดลองที่ต าแหน่งใกล้เคียงกันมีค่าเท่ากับ  
1225.30 K และ 1227.80 K ในแนวแกน x และ z ตามล าดับ นอกจากน้ี ยังพบว่า วงแหวนของเตายังช่วยกันเปลวไฟให้อยู่บริเวณ
ใต้ก้นภาชนะ ซึ่งเป็นการลดการสูญเสียความร้อนให้กับบรรยากาศภายนอก ดังนั้นวงแหวนจึงเป็นส่วนประกอบส าคัญของหัวเตาที่
ใช้ในการควบคุมลักษณะของเปลวไฟไม่ให้ออกนอกก้นของภาชนะ 
 

Temperature, T (K)

 
 

ภาพที่ 11 แถบสีแสดงอุณหภมูิที่ระนาบกึ่งกลางเตา 
 
 ภาพที่ 12 แสดงเวกเตอร์ความเร็วท่ีระนาบกึ่งกลางเตา จากผลการจ าลอง พบว่า ที่ความดันแก๊สแอลพีจี 4 psi ของผสม
ระหว่างแก๊สแอลพีจีกับอากาศที่ไหลจากรูทางออกของหัวเตา (Port) จะมีความเร็วที่สูงสุดกับ 4.72 m/s โดยของผสมดังกล่าวจะ
เกิดการเผาไหม้และจะดึงเอาอากาศส่วนที่สอง (Secondary air) เข้ามาช่วยในการเผาไหม้เพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้น 
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Velocity, V (m/s)

 
 

ภาพที่ 12 เวกเตอร์แสดงความเรว็ที่ระนาบกึ่งกลางเตา 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาประหยัดพลังงาน EB-10 ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณร่วมกับการ
ทดลองที่ความดัน 4 psi สามารถสรุปได้ดังนี ้

1. จากการยืนยันผลการจ าลองพบว่า แบบจ าลองมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย ไม่เกิน
ร้อยละ 6.52 เมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วที่ได้จากการทดลอง และมีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3.43 เมื่อ
เปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่ได้จากการทดลอง 

2. แบบจ าลองสามารถใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการไหลและการเผาไหม้ของเตาประหยัดพลังงาน EB-10 ได้อย่าง
ชัดเจน 

3. เมื่อพิจารณาจากแถบสีแสดงความเร็วและเวคเตอร์ความเร็วแสดงความเร็วที่ระนาบกึ่งกลางใน Part 1 จะเห็นบริเวณ
ที่มีความเร็วของแก๊สแอลพีจีไหลและเห็นทิศทางการไหลของแอลพีจีท่ีไหลเข้าไปผสมกับอากาศได้อย่างชัดเจน 

4. เมื่อพิจารณาจากแถบสีแสดงอุณหภูมิและเวคเตอร์ความเร็วแสดงความเร็วที่ระนาบกึ่งกลางใน Part 2 จะเห็นการ
กระจายตัวของอุณหภูมิที่มีการถ่ายเทไปยังภาชนะได้ในส่วนของเวกเตอร์จะเห็นทิศทางของเวกเตอร์ที่กระจายตัวไปยังภาชนะได้
ชัดเจน 

5. แบบจ าลองของเตาประหยัดพลังงาน EB-10 สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบและปรับปุรงประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนของเตาประหยัดพลังงาน EB-10 ในตัวแปร การหาระยะที่เหมาะสมของหัวฉีด การเหนี่ยวน าอากาศ การถ่ายเทความ
ร้อน การปรับเปลี่ยนลักษณะการฉีดแก๊ส การหาต่ าแหน่งที่เหมาะสมของภาชนะ ให้สูงข้ึนต่อไปได้ในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ (บพข.) ประจ าปีงบประมาณ 2563 (Flagship 2563)  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของหัวเตา KB-10 ในกระบวนการกลั่นส าหรับอุตสาหกรรม
สกัดน้ ามันไม้กฤษณาด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) ในการจ าลองจะใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Fluent 6.3 โดยใช้แบบจ าลอง 3 มิติ (3D model) ที่มีขนาดเท่ากับหัวเตาที่ใช้งานจริง และหม้อต้มใน
กระบวนการกลั่นจะมีลักษณะเฉพาะเป็นก้นโค้งรูปทรงคล้ายลูกจันทร์ โดยพฤติกรรมการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นจะถูกแสดงผลในรูปของ
อุณหภูมิและความเร็ว รวมถึงแสดงผลการการถา่ยเทความร้อนรวมที่ผิวภาชนะ (Total heat transfer (qt), kW) ทีอ่ัตราการป้อน
เช้ือเพลิง (Fuel rate, QF) เท่ากับ 30 kW และจากแบบจ าลองที่สร้างขึ้นนี้สามารถอธิบายและแสดงผลลักษณะการเผาไหม้ 
ลักษณะการไหลของส่วนผสมระหว่างอากาศและเช้ือเพลิงได้อย่างชัดเจน สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบและปรับปรุง
พฤติกรรมการเผาไหม้และการแลกเปลี่ยนความร้อนของหัวเตากับหม้อต้มให้เหมาะสมต่อไปได้ในอนาคต 
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Abstract 

This paper aims to study the combustion behavior of burner KB-10 in distillation process for 
agarwood oil industry using computational fluid dynamics (CFD). The simulation model was created by Fluent 
6.3 in   3D-model at the same size of the real burner. The vessel in the distillation process has a unique 
shape lookalike a gold apple. The combustion behavior was revealed by temperature contour and a velocity 
vector. The total heat transfer at the vessel surface at a fuel rate of 30 kW. From CFD model, the combustion 
characteristics can be described and displayed. The flow characteristics of the air-fuel mixture can be clearly 
seen. It can be applied to design and optimize the combustion behavior and heat exchange of the burner 
and boiler in the future. 

 
Keywords  :  Burner KB-10, distillation process for agarwood oil industry, combustion behavior, computational  

fluid dynamics. 
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บทน า 
น้ ามันไม้กฤษณา เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงซึ่งเกิดจากการแปรรูปจากไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย ถึงแม้

น้ ามันไม้กฤษณาจะมีราคาสูงถึง 400,000 บาทต่อกิโลกรัมน้ ามัน หรือราคาสูงถึง 850,000 บาทต่อกิโลกรัมของเนื้อไม้ แต่กลับเป็น
สินค้าที่มีความต้องการสูงของกลุ่มอาหรับหรือในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งผลิตภัณฑ์น้ ามันจากไม้กฤษณาจะมีด้วยกัน 2 
แบบ คือ แบบท่ีเป็นเนื้อไม้ เรียกว่า ไม้ตัวสีด า และแบบท่ีเป็นน้ ามันไม้กฤษณา จากการเข้าปรึกษาหารือกับประธานกลุ่มคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมสกัดน้ ามันไม้กฤษณาจังหวัดตราดและนายกสมาคมไม้กฤษณาจังหวัดตราด รวมถึงการเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานผลิต
น้ ามันไม้กฤษณา ที่ ต าบลบ่อพลอย อ าเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด พบว่า ส่วนใหญ่แล้วทั้งผู้ประกอบการในระดับ SME และเกษตรกร
ระดับครัวเรือนจะผลิตน้ ามันไม้กฤษณาด้วยกระบวนการกลั่นน้ ามันจากความร้อนเป็นหลัก โดยความร้อนที่ใช้จะเกิดจากการเผา
ไหม้แก๊สแอลพีจีด้วยหัวเตา ซึ่งเตาที่นิยมใช้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 in หรือเรียกว่า เตา KB-10 ดังแสดงในภาพที่ 1 โดยเตา 
KB-10 จัดอยู่ในประเภทเตาแก๊สชนิดแรงดันสูง มีการใช้แก๊สในปริมาณมาก แต่เตามีประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่ค่อนข้างต่ าเพียง
ร้อยละ 35 (วิเชียร, 2541) ประกอบกับเตา KB-10 จะถูกใช้ในกระบวนการกลั่นเป็นเวลานาน โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 10-13 
วัน จึงท าให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานค่อนข้างสูง ดังนั้นที่ผ่านมาจึงมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสทิธิภาพเชิงความรอ้น
ของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือนอย่างแพร่หลาย แต่การศึกษาส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้านการทดลอง (อนิรุตต์และคณะ, 2559; 
Tamir et al., 1992; Jugiai and Sanijai, 1996; Makmool et al., 2007) ท าให้ไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมการเผาไหม้ที่
เกิดขึ้นจริงภายในเตา ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการน าเอาวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของเตาประเภทต่าง ๆ และน าผลที่ได้จากแบบจ าลองมาเปรียบเทียบกับผลการทดลอง ซึ่งพบว่า 
ผลที่ได้จากแบบจ าลองมีความสอดคล้องกับการทดลอง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการออกแบบ พัฒนา และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา เนื่องจาก CFD ช่วยให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองแล้ว ยังสามารถแสดง
พฤติกรรมการไหลและการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นภายในเตาได้อีกด้วย 

ภัทราวรรณและคณะ (2562) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาประหยัดแก๊ส S-10 ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิง
ค านวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) ร่วมกับการทดลอง เพื่ออธิบายพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตา S-10 รวมถึงได้
ศึกษาอิทธิพลของการเพิ่มความดันแก๊สแอลพีจีหรือ fuel rate ต่อพฤติกรรมเผาไหม้และการถ่ายเทความร้อนไปยังภาชนะ และท า
การยืนยันผลของแบบจ าลองกับผลการทดลองโดยการวัดอุณหภูมิที่จุดต่าง ๆ พบว่า เมื่อความดันแก๊สแอลพีจี สูงขึ้น ความเร็ว 
อุณหภูมิและ Heat flux มีค่าสูงขึ้น โดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 4.05 m/s, 1438.3 K และ 67.40 kW/m2 ตามล าดับ แต่ประสิทธิภาพ
เชิงความร้อน (Thermal efficiency, th) มีค่าลดลง และแบบจ าลองสามารถท่ีได้สามารถอธิบายพฤติกรรมการไหลและการเผา
ไหม้ของเตาประหยัดแก๊ส S-10 ได้อย่างชัดเจน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและปรับปุรงประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของเตาประหยัดแก๊ส S-10 ให้สูงขึ้นต่อไปได้  

ณัฐพลและคณะ (2563) ได้ศึกษาอิทธิพลของความดันแก๊สแอลพีจีต่อพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตาประหยัดพลังงาน 
EB-10 โดยใช้วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) ในการจ าลองใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
Fluent 15.0 โดยจะสร้างแบบจ าลองในลักษณะ 3 มิติ (3D model) ที่มีขนาดและลักษณะเท่ากับเตาที่ใช้งานจริง โดยพฤติกรรม
การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นถูกแสดงผลในรูปแบบของอุณหภูมิและความเร็ว รวมถึงยังแสดงผลการถ่ายเทความร้อนที่บริเวณผิวของ
ภาชนะในรูปของค่าฟลักซ์ความร้อน (Heat flux) และท าการวิเคราะห์ผลที่ได้เปรียบเทียบกับการทดลองโดยการวัดอุณหภูมิการ
เผาไหม้ และน าผลการจ าลองที่ได้ไปใช้อธิบายผลของความดันของแอลพีจีต่อประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา EB-10 ที่ได้จาก
การทดสอบโดยการใช้หลักการต้มน้ า (Boiling test) ตามมาตรฐาน DIN EN 203-2 (Standard and Rules, 1997) อีกด้วย จาก
ผลการศึกษา พบว่า เมื่อความดันแก๊สแอลพีจเีพิ่มขึ้นท าให้อุณหภูมกิารเผาไหม้ ความเร็ว และค่าฟลักซ์ความร้อนมีค่าเพิ่มสูงขึ้น แต่
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนมีค่าลดต่ าลง ซึ่งผลของการจ าลองสามารถช่วยอธิบายสาเหตุและพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างชัดเจน โดย
อุณหภูมิที่ได้จากการจ าลองมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับการทดลองซึ่งมีค่าความคาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 3.65 

อย่างไรก็ตามยังไม่มีงานวิจัยใดน าเตา KB-10 มาศึกษาวิจัยและพัฒนาร่วมกับหม้อต้มของกระบวนการกลั่นน้ ามันไม้
กฤษณาที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นก้นโค้งรูปทรงคล้ายลูกจันทร์ ดังแสดงในภาพที่ 2 
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ดังนั้น บทความนี้จึงมีแนวคิดในการจ าลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตา KB-10 ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องจักรหลักในกระบวน
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันไม้กฤษณา เพื่อน าไปใช้ในการออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงหัวเตาที่ใช้
งานกับหม้อต้มที่มีลักษณะเฉพาะให้มีประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงขึ้นและเหมาะสมกับกระบวนการกลั่นน้ ามัน ไม้กฤษณา ด้วยวิธี
พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) ร่วมกับการทดลองในห้องปฏิบัติการ และที่ส าคัญเพื่อ
ทดสอบศักยภาพการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันไม้กฤษณา ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันไม้กฤษณาในประเทศต่อไป 

 
 

ภาพที่ 1 เตา KB-10 
 

 
 

ภาพที่ 2 ลักษณะหม้อตม้ที่ถูกใช้ในกระบวนการสกัดน้ ามันไม้กฤษณา 
 

วิธีการวิจัย 
 บทความนี้เป็นการจ าลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตา KB-10 โดยท าการศึกษาด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ
และการทดลอง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้

1. พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 
1) การเลือกพื นที่เพ่ือสร้างแบบจ าลอง Periodic model 
เมื่อพิจารณาหัวเตา KB-10 และแบ่งพื้นที่ออกเป็นจ านวน 15 Slot แต่ล่ะ Slot ห่างกัน 24 องศา ภายใน Slot จะมีรู

ส าหรับฉีดของผสมระหว่างเช้ือเพลิงกับอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้ 18 รู ดังนั้นจึงได้เลือกพื้นที่ 24 องศา มาสร้างแบบจ าลอง 
Periodic model ดังแสดงในภาพที่ 3 เพื่อลดขนาดของกริดท าให้ใช้เวลาและทรัพยากรในการค านวณลดลง 
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ภาพที่ 3  พื้นที่ด้านบนของเตา KB-10 ที่ใช้ในการสร้างแบบจ าลอง Periodic model 
 

 
ภาพที่ 4 รายละเอียดและลักษณะของมุมเงย (Inclination angle,  ) และมุมเอียง (Swirl angle, ) ของหัวเตา 

 
2) การปรับปรุงหัวเตา KB-10 ด้วย CFD 

 จากการจ าลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตา KB-10 แบบทั่วไป (Conventional Burner, CB) และใชแบบจ าลองที่
ได้มาใช้ในการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเดา KB-10 โดยการปรับลักษณะการฉีดแก๊สบริเวณรู
ทางออกของหัวเตาให้เป็นเตาแก๊สแบบหมุนวน (Swirl Burner, SB) ซึ่งเรียกว่าเตา SB-10 โดยเตา SB-10 ถูกปรับมุมเงย 
(Inclination angle:  ) เท่ากับ 31 องศา และมุมเอียง (Swirl angle: α) เท่ากับ 15 องศา ซึ่งท าการปรับมุมเฉพาะ Row 5 ถึง 
Row 8 โดยอ้างอิงจากจากการศึกษางานวิจัยของ Tamir et al. (1992) ดังแสดงในภาพที่ 4 โดยท าการศึกษาด้วย CFD 
 3) การจ าลองพฤติกรรมการเผาไหม้ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ าลองพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตา KB-10 โดยใช้ CFD ในรูปแบบ 3 มิติ ในการ
จ าลองจะใช้แบบจ าลอง Periodic model โดยท าการจ าลองแบบ Steady state โดยใช้โปรแกรม Ansys Fluent 15.0 เมชที่ใช้
ในการค านวณสร้างโดย GAMBIT ด้วยเมชรูปทรงสามเหลี่ยมสี่ด้าน (Tetrahedral Grid) ดังภาพที่ 5(a)  
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ภาพที่ 5 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา (a) กริดที่ใช้การศึกษา (b) หัวเตา (c) เงื่อนไขขอบเขต 

ในการจ าลองใช้รูปแบบจ าลองความปั่นป่วน (Turbulences model) แบบ RNG k-ε model ซึ่งแบบจ าลองความปั่นป่วนนี้
จะมีความเหมาะสมในแบบจ าลองที่มีความซับซ้อนมากซึ่งท าให้เกิดความปั่นป่วนสูงจึงท าให้เกิดความแม่นย าในการค านวณ
แบบจ าลองครั้งนี้ เนื่องจากงานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ซึ่งมีความแตกต่างของอุณหภูมิ จึงให้สมการการเผาไหม้แบบ eddy 
dissipation combustion model โดยสมการการแผ่รังสีความร้อน (Radiation model) เป็นแบบ Discrete Ordinates (DO) model 
ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายในการจ าลองการเผาไหม้ รวมถึงพิจารณาแรงโน้มถ่วงของโลกและแรงลอยตัวแบบ Buoyancy Effects 
 จากภาพที่  5(c) ก าหนดให้ขอบเขตของอากาศบริเวณรอบ ๆ หัวเตาเป็น Pressure outlet หม้อที่ ใช้มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) 900 mm ก าหนดให้ผนังหม้อภายนอกมีอุณหภูมิคงที่เท่ากับ 395 K เนื่องจากงานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการเผา
ไหม้ซึ่งจะมีการกระจายอุณหภูมิที่บริเวณหัวเตาระยะที่ห่างจากหม้อจึงส าคัญ ดังนั้นก าหนดระยะห่างจากผนังหม้อ (Boundary) 
เท่ากับ 1.5D ดังแสดงในรูป 5(c) ผนังของหัวเตาก าหนดเป็น wall การลู่เข้าของค าตอบจะพิจารณาจากเศษตกค้าง (Residual) 
เท่ากับ 10-6 ผลเฉลยไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมจี านวนรอบการท าซ้ าเพิ่ม และระบบเข้าสู่สภาพสมดุลมวลและก าหนดรูหัวเตาเป็น Mass 
flow inlet  

2. การทดลอง 
 1) การวัดอุณหภูมิ 

เพื่อเป็นการยืนยันผลการจ าลอง ในการศึกษานี้จะท าการตรวจวัดอุณหภูมิเปลวไฟของหัวเตาเพื่อใช้เป็นข้อมูล
เปรียบเทียบกับผลการจ าลอง โดยท าการติดตั้งอุปกรณ์การทดลองดังรูปที่ 6(a) และก่อนการทดสอบต้องจุดเตาแก๊สโดยเปิดลิ้น
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ควบคุมแกส๊ที่ต าแหน่งเปลวไฟสูงสุดเป็นเวลา 15 นาที เพื่อขจัดสิ่งที่เคลือบหรือตกแต่งเตา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการทดสอบ และ
ท าการวัดอุณหภูมิของเปลวไฟที่ระยะห่างทุก ๆ 1 cm จากจุดกึ่งกลางหัวเตาในทิศทาง  z โดยวัดที่ระดับกึ่งกลางระหว่างหัวเตา
กับก้นภาชนะ ดังแสดงในรูปที่ 6(b) โดยใช้ Thermocouple K-type ซึ่งมีความคลาดเคลื่อน 1.1 ๐C หรือร้อยละ 0.4 ของค่าที่
อ่านได้ในการทดลอง และใช้ Data Logger ในการบันทึกข้อมูล ส าหรับการทดลองนี้จะใช้ความดันแก๊สแอลพีจี เท่ากับ 4  psi 

 

Pressure regulator
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Burner 

Computer

Data Logger

Thermocouple K-type
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ภาพที่ 6 (a) แผนผังชุดทดลองการวัดอุณหภูมิ (b) ต าแหน่งในการวดัอุณหภมูิ (unit: cm) 
ผลการวิจัย 
3.1 การศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตา KB-10 ด้วย CFD กรณีมีการเผาไหม้ โดยใช้แบบจ าลอง Periodic model 

จากการจ าลองการกระจายตัวอุณหภูมิของการเผาไหม้ของเตา KB-10 โดยจะเลือกใช้กริดที่มีขนาดต่างกัน 5 ขนาด โดย
มีจ านวน Elements คือ 841,183, 660,474, 486,065, 345,011และ 257,129 Elements เมื่อท าการเปรียบเทียบอุณหภูมิ
ระหว่างทดลองกับผลการจ าลองโดยใช้แบบจ าลอง Periodic model ที่ต าแหน่งต่าง ๆ พบว่า กริดจ านวน 486,065 Elements 
เป็นกริดที่มีความเหมาะสมกับแบบจ าลองนี้ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยลักษณะการกระจายตัวของอุณหภูมิมีลักษณะที่คล้ายกัน 
และค่อย ๆ ลดลงตามระยะที่ห่างออกจากกึ่งกลางหัวเตา ดังแสดงในรูปที่ 7 ซึ่งยืนยันได้ว่าแบบจ าลองของเตา KB-10 โดยใช้
แบบจ าลอง Periodic model สามารถใช้จ าลองของ KB-10 แทนแบบจ าลอง Full model ได้ 
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ภาพที่ 6 การเปรียบเทียบอณุหภมูิที่ต าแหน่งต่าง ๆ ของเตา KB- 10 ที่ความดันแก๊สแอลพีจเีท่ากับ 4  psi 
 

ตารางที่ 1 จ านวนกริด (Elements) และค่าความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิระหว่างผลการทดลองกับแบบจ าลองเฉลี่ยกับเวลาที่ใช้
ในการจ าลอง Periodic model ของเตา KB-10 กรณีมีการเผาไหม้  
 

ล าดับ Elements Error (%) 
เวลาในการค านวณ 

(วินาที/รอบ) 

1 841,183 10.95 4.79 
2 660,474 10.18 3.40 
3 486,065 10.27 2.85 
4 345,011 9.40 1.10 
5 257,129 9.73 0.64 

 
3. 2 ยบผลการเปรียบเที การจ าลองของหัวเตาที่ได้จากการปรับปรุง ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (CFD) 

โดยใช้แบบจ าลอง Periodic model 
การเปรียบเทียบแถบสีอุณหภูมิและเวกเตอร์ความเร็วของหัวเตาแบบทั่วไป (Conventional Burner, CB) กับหัวเตาที่มี

การไหลแบบหมุนวน (Swirl burner, SB) ที่ระนาบกึ่งกลาง โดยพิจารณาที่อัตราการป้อนเช้ือเพลิง (Fuel rate, QF) เดียวกัน 
เท่ากับ  30 kW  
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Temperature, T (K)

300 600 900400 500 800700 11001000

1379.94 K 1389.41 K

 
                   (a) KB-10 (CB)            (b) SB-10 (Tamir) 

 

ภาพที่ 7 การเปรียบเทียบแถบสีอณุหภมูิของเตา KB-10 กับเตา SB-10 ที่ระนาบกึ่งกลาง  
ที่อัตราการป้อนเช้ือเพลิง (Fuel rate, QF) เท่ากับ 30 kW 

  
Velocity, V (m/s)

0.1 0.2 0.3 0.4

 
                   (a) KB-10 (CB)            (b) SB-10 (Tamir) 

 

ภาพที่ 8 การเปรียบเทียบเวกเตอร์ความเร็วของเตา KB-10 กับเตา SB-10 ที่ระนาบกึ่งกลาง  
ที่อัตราการป้อนเช้ือเพลิง (Fuel rate, QF) เท่ากับ 30 kW 
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ภาพที่ 9 การเปรียบเทียบการถ่ายเทความร้อนรวม (Total heat transfer (qt), kW) ของหัวเตา 
ทีอ่ัตราการป้อนเช้ือเพลิง (Fuel rate, QF) เท่ากับ 30 kW 

 
จากภาพที่ 7(a) แสดงการเปรียบเทียบแถบสีอุณหภูมิของเตา KB-10 กับเตา SB-10 พบว่า มีอุณหภูมิการเผาไหม้สูงสุดที่

ใกล้เคียงกันแต่เตา SB-10 มีบริเวณอุณหภูมิสูงสุดที่กว้างกว่าเตา KB-10 ในขณะเดี่ยวกันบริเวณอุณหภูมิที่สูงของเตา SB-10 ก็
ยังคงอยู่ที่บริเวณก้นภาชนะและถูกความควบคุมให้อยู่บริเวณหัวเตาด้วยมุมหมุนวน อุณหภูมิที่สูงของเตา SB-10 จะอยู่ในก้น
ภาชนะได้นานกว่าเตา KB-10 เนื่องมาจากเตา SB-10 มีมุมเอียง (Swirl angle, ) ที่มากกว่าจึงท าให้อุณหภูมิสูงถูกหมุนวนอยู่ใน
ก้นภาชนะได้นานกว่าและค่อย ๆ มีการกระจายตัวออกบริเวณด้านข้างของภาชนะ โดยการกระจายตั วสามารถสังเกตได้จาก
เวคเตอร์ความเร็ว ดังแสดงในภาพที่ 8(a) ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การกระจายตัวของแก๊สร้อนของเตา SB-10 มีการกระจาย
ตัวของแก๊สร้อนท่ีดีกว่าเตา KB-10 นอกจากนี้ยังสังเกตได้ว่าความเร็วของแก๊สร้อนของเตา SB-10 ที่บริเวณก้นของภาชนะจะมีค่าที่
สูงกว่าเตา KB-10 โดยแสดงการหมุนวนและพุ่งชนของเปลวไฟของแก๊สร้อนของเตา SB-10 ที่รุนแรงกว่าเตา KB-10 และฟลักซ์
ความร้อนรวม (Total heat transfer (qt), kW) ของเตา SB-10 จะมีค่าสูงกว่าเตา KB-10 ดังแสดงในภาพที่ 9 โดยเป็นผลมาจาก
พฤติกรรมการไหลของแก๊สร้อนซึ่งสอดคล้องกับรูปที่ 8(b) 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมการเผาไหม้ของเตา KB-10 ในกระบวนการกลั่นส าหรับอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันไม้กฤษณาด้วย
วิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. แบบจ าลองสามารถใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการไหลและการเผาไหม้ของเตา KB-10 ได้อย่างชัดเจน 
2. มุมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการไหลของของไหลภายในห้องเผาไหม้ แต่ส าหรับมุม Tamir ที่ใช้อ้างอิงในแบบจ าลองเป็น

มุมที่ยังไม่เหมาะสมกับหัวเตาที่ใช้งานร่วมกับลักษณะของหม้อต้มที่ใช้ในการกลั้นน้ ามันไม้กฤษณา เนื่องจากมุมดังกล่าวมีผลการ
ถ่ายเทความร้อนรวม (Total heat transfer (qt), kW) ค่อนข้างต่ า 

3. แบบจ าลองของ CFD สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบและปรับปุรงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตา KB-10 
ในกระบวนการกลั่นส าหรับอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันไม้กฤษณาให้สูงข้ึนต่อไปได้ในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟที่เหมาะสมในกระบวนการไพโรไลซิสพลาสติกด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ จากผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาลักษณะทางกายภาพและผลิตภัณฑ์ของเหลวท่ีได้ ถ่านกัมมันต์ 5% เป็นตัวดูด
ซับคลื่นไมโครเวฟที่เหมาะสมที่สุด ที่ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวมากที่สุด เมื่อเทียบกับตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟชนิดอื่น 
พลาสติกประเภท Polystyrene มีอัตราการเกิดผลิตภัณฑ์ของเหลวสูงที่สุด เมื่อเทียบกับพลาสติกประเภทอื่น ได้แก่ คือ 
Polypropylene, High density polyethylene และ Low density polyethylene แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการวิเคราะห์
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของของเหลวท่ีได้ต่อไป 

  
ค ำส ำคัญ  : การไพโรไลซิสพลาสติกด้วยคลื่นไมโครเวฟ  ตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟ  ถ่านกัมมันต์  ถ่าน   
 

Microwave Adsorbance for Plastic Pyrolysis using Microwave.  
 Supada Kongriangsri* and Sompop Sanongraj 

Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering Ubon Ratchathani University 
*E-mail : supada.ko.62@ubu.ac.th 

 
Abstract 

 The objective of this research is to study suitable microwave adsorbents in the microwave 
pyrolysis of plastic process. The study results show that when considering the physical characteristics and 
liquid products, 5% activated carbon is the most suitable microwave absorber that produces the most 
liquid product compared to other microwave absorbers. Polystyrene plastics have the highest liquid 
product formation rates than other plastics, namely Polypropylene, High-density polyethylene, and Low-
density polyethylene. However, further liquid product properties analysis should be analyzed.  
  
Keywords  :  Microwave  Plastic Pyrolysis, Microwave absorber, activated carbon ,charcoal 
 
บทน ำ 
 ในปัจจุบันการจัดการขยะพลาสติกเป็นแหล่งพลังงานในรูปแบบของก๊าซ เช้ือเพลิงและน้ ามันนั้น จะใช้กระบวนการที่
เรียกรวมกันว่า กระบวนการพีจีแอล (PGL Process) ซึ่งย่อมาจากกระบวนการย่อย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการไพโรไล
ซิส (Pyrolysis) กระบวนการแกสซิฟเคชัน (Gasification) และกระบวนการลิควิแฟรกชัน (Liquefaction) โดยทั้ ง                       
3 กระบวนการมีความเหมือนกันก็คือ เป็นกระบวนการที่ให้ความร้อนแก่สารใดสารหนึ่ง เพื่อย่อยสลายโมเลกุลของสารนั้นให้มี
ขนาดเล็กลง ในบรรยากาศท่ีปราศจากออกซิเจนหรือมีออกซิเจนน้อย แต่ด้วยกระบวนการผลิตและสภาวะที่แตกต่างกัน ท าให้
กระบวนการไพโรไลซิสให้แก๊สและน้ ามันเป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการแกสซิฟเคชันจะให้แก๊สสังเคราะห์ และกระบวนการ             
ลิควิแฟรกชันนั้น อาจจะมีการเติมตัวท าละลายเข้าไปในเครื่องปฏิกรณ์ด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้ของเหลวเป็นผลิตภัณฑ์
หลัก ดังนั้นแนวทางในการก าจัดขยะพลาสติก จึงได้เลือกใช้กระบวนการไพโรไลซิสพลาสติกด้วยคลื่นไมโครเวฟ มาใช้เป็น
กระบวนการก าจัดขยะพลาสติก เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกและสามารถเพิ่มมูลค่าของขยะพลาสติก รวมไปถึงยังสามารถ
น าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้เป็นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ กระบวนการไพโรไลซิสพลาสติกด้วยคลื่นไมโครเวฟ
จัดเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการปัญหาขยะพลาสติก จากรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ช่ือโครงการ เครื่องแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับชุมชน
ขนาดเล็ก (เทียมมะณีย์และสมภพ, 2563) มีการใช้แกรไฟต์เป็นตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งแกรไฟต์มีราคาต้นทุนค่อนข้างสูง 
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(400 บาท/กิโลกรัม) แต่ทั้งนี้ยังมีข้อมูลค่อนข้างน้อยในการเลือกวัสดุที่ใช้เป็นตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟ จึงเป็นท่ีมาในการศึกษา
ตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟส าหรับกระบวนการไพโรไลซิสพลาสติกด้วยคลื่นไมโครเวฟในครั้งนี้ เพื่อหาตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟที่
เหมาะสม หาง่าย ราคาต้นทุนไม่สูง มาใช้ในกระบวนการไพโรไลซิสพลาสติกด้วยคลื่นไมโครเวฟ 
 
วิธีกำรวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ วัสดุที่ใช้เป็นตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟ ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ 2% 5% และ 10% โดยมวล และถ่าน 2% 
5% และ 10% โดยมวล โดยทดลองด้วยเครื่องไพโรไลซีสด้วยคลื่นไมโครเวฟ แสดงดังภาพที่ 1 (เทียมมะณีย์และสมภพ, 
2563) ซึ่งมีการน าตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟมาทดสอบกับพลาสติก 4 ประเภท คือ High density polyethylene, Low 
density polyethylene,  Polypropylene และ Polystyrene การทดสอบมีการน าพลาสติกแต่ละประเภทมาอบที่อุณหภูมิ 
90 ◦C เป็นเวลา 90 นาที จากนั้นน าพลาสติกที่ผ่านการอบเรียบร้อยแล้วมาเข้าสู่กระบวนการไพโรไลซิสพลาสติกด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ ในขั้นตอนแรกเป็นการทดลองกับพลาสติกประเภท Polypropylene ตามด้วยใส่ตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟที่ก าหนด
ลงไป เปิดให้เครื่องไมโครเวฟท างาน ตั้งค่าให้ความร้อน 2 ระดับคือ ใช้ไฟปานกลาง 20 นาที หลังจากนั้นใช้ไฟแรงปานกลาง
จนกระทั่งสิ้นสุดปฏิกิริยา จากการทดลองในขั้นตอนแรก เมื่อได้ตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟที่เหมาะสม ก็น าไปทดสอบกับ
พ ล า ส ติ ก  4  ป ร ะ เภ ท คื อ  High density polyethylene, Low density polyethylene, Polypropylene แ ล ะ 
Polystyrene  

 
ภำพที ่1 เครื่องไพโรไลซิสด้วยคลืน่ไมโครเวฟ 

 
ผลกำรวิจัย 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ถ่านกัมมันต์และถ่านเป็นตัวดูดซับคลื่น ไมโครเวฟ ผลการศึกษา พบว่า 
ส าหรับถ่านกัมมันต์ 5% และถ่าน 10% ให้ผลิตภัณฑ์ของเหลวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.05 ดังแสดงในภาพที่ 2 ลักษณะ
ทางกายภาพท่ีใช้ถ่านกัมมันต์ 5% เป็นตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟ จะได้ของเหลวท่ีมีสีเหลืองใส ดังแสดงในภาพท่ี 3 ส่วนใช้ถ่าน 
10% เป็นตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟ จะได้ของเหลวที่มีสีด าเข้ม ดังแสดงในภาพที่ 4 จากภาพที่ 2 ถ่านกัมมันต์ 5% และถ่าน 
10% มีการให้ผลิตภัณฑ์ของเหลวมากที่สุด แต่เมื่อสังเกตจากลักษณะทางกายภาพของตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟแต่ละชนิด จึง
เลือกใช้ถ่านกัมมันต์ 5% เป็นตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟ และน าไปศึกษากับพลาสติก 4 ประเภท คือ High density 
polyethylene, Low density polyethylene, Polypropylene และ Polystyrene ผลการศึกษา พบว่า พลาสติกประเภท 
Polystyrene ให้ผลิตภัณฑ์ของเหลวมากที่สุด มีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิมากที่สุด ใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริยาน้อยที่สุด 
รองลงมา คือ Polypropylene, High density polyethylene และ Low density polyethylene ตามล าดับ และจากผล
การศึกษาที่ได้ จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ/เวลาที่ใช้ ดังแสดงในภาพที่ 5 ส าหรับร้อยละของผลิตภัณฑ์
ของเหลวที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสด้วยคลื่นไมโครเวฟ (% Yield) ผลการศึกษาพบว่า พลาสติกประเภท Polystyrene 
ให้ผลิตภัณฑ์ของเหลวมากที่ สุด รองลงมา คือ Polypropylene, High density polyethylene และ  Low density 
polyethylene ตามล าดับ ซึ่งจากผลการศึกษาที่ได้ จะเห็นได้ว่าพลาสติกแต่ละประเภทให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ของเหลวที่
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แตกต่างกัน เนื่องจากพลาสติกแต่ละประเภทใช้อุณหภูมิและเวลาในการเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน ดังแสดงในภาพที่ 6 และ
จากการศึกษาปริมาณตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟที่เหมาะสม ในการศึกษานี้มีการเลือกใช้ถ่านกัมมันต์ 5% เป็นตัวดูดซับคลื่น
ไมโครเวฟ มาใช้ในกระบวนการไพโรไลซิสด้วยคลื่นไมโครเวฟ เพราะเมื่อดูจากภาพที่ 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ใช้ถ่านกัมมันต์ 2%  
จะให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก๊สมากกว่าของเหลว เวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา 60 นาที อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา 115 
◦C และ ถ่านกัมมันต์ 10% เวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา 40 นาที อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา 130 ◦C ส่วนถ่านกัม
มันต์ 5% เวลาที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา 65 นาที อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา 160 ◦C ซึ่งอุณหภูมิมีผลต่อผลิตภัณฑ์
ที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสด้วยคลื่นไมโครเวฟ ในการทดลองนี้จึงเลือกใช้ถ่านกัมมันต์ 5% เนื่องจากให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ของเหลวมากกว่าของแข็งและแก๊ส และเป็นปริมาณที่เหมาะสมเมื่อน ามาใช้เป็นตัวดูดซับในกระบวนการไพโรไลซิสด้วยคลื่น
ไมโครเวฟ  

 
ภำพที่ 2 เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสด้วยคลื่นไมโครเวฟ โดยใช้ถ่านกัมมันต์และผงถ่านเป็นตัวดูด      
  ซับคลื่นไมโครเวฟ 
 

 
ภำพที่ 3 ผลิตภณัฑ์ของเหลวท่ีไดจ้ากการใช้ถ่านกัมมันตเ์ป็นตัวดดูซบัคลื่นไมโครเวฟ 
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ภำพที่ 4 ผลิตภณัฑ์ของเหลวท่ีไดจ้ากการใช้ถ่านเป็นตัวดดูซับคลื่นไมโครเวฟ 
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ภำพที่ 6 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ของเหลวท่ีไดจ้ากกระบวนการไพโรไลซิสด้วยคลื่นไมโครเวฟ (% Yield) 
 
อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 
 ตัวดูดซับคลื่นไมโครเวฟที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาครั้งนี้คือ ถ่านกัมมันต์ 5% ที่ท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ของเหลวมาก
ที่สุด เมื่อเทียบกับตัวดูดซับชนิดอื่น โดยพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพและปริมาณผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้ แต่อย่างไรก็
ตามควรมีการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของของเหลวท่ีได้ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกำศ 
 ขอขอบพระคุณหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ี เครื่องมือในการวิจัย ตลอดจนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในครั้ง
นี ้
 
เอกสำรอ้ำงอิง 
กุลนันทน์ วีรณรงค์กร และอมรชัย อาภรณ์วิชานพ. (2558). BIOFUEL ไพโรไลซิส (Pyrolysis). กรุงเทพฯ: หน่วยปฏิบัติการ

วิจัยวิศวกรรมกระบวนการเชิงค านวณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
เดช เหมือนขาว และคณะ . (2556). การศึกษาและออกแบบการผลิตน ้ามันดิบจากขยะพลาสติก . สงขลา : คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 
เทียมมะณีย์ รัตนวีระพันธ์ และสมภพ สนองราษฎร์. (2563). เครื่องแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน ้ามันเชื อเพลิงส้าหรับชุมชน

ขนาดเล็ก. อุบลราชธานี: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน.ี 
ปิยฉัตร ยิ้มศิริ. (2550). การจัดขยะพลาสติกด้วยวิธีการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงแบบไม่ใช้ออกซิเจนโดยมีคลื่นไมโครเวฟช่วยใน

การใหค้วามร้อน. ชลบุรี: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สิมาธร จันทร์หอม และภัทรธิดา มีแสง. (2554) ผลของขยะพลาสติกผสมและความสกปรกที่มีต่อปริมาณและคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของเหลวท่ีได้จากกระบวนการไพโรไลซิส. งานโครงการปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี, คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธาน.ี 

สุทธิลักษณ์ สารีที และสุราณี บุญเคล้า . (2554). ประเภทและความสกปรกของพลาสติกที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของเหลวท่ีได้จากกระบวนการไพโรไลซิส. งานโครงการปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรม
เคมี, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธาน.ี 

0

20

40

60

80

HDPE L DPE PP PS

%
 Y

Iel
d

ประเภทพลาสติก

% Yield



 ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย  

568 

 

Suriapparao, D.V. et al. (2020). Recovery of renewable aromatic and aliphatic hydrocarbon resources from 
microwave pyrolysis/co-pyrolysis of agro-residues and plastics wastes [Electronic version]. Journal 
of Bioresource Technology, 318(2020) 124277, 1-11. 

Zhang, Y. et al. (2020). Fast microwave-assisted pyrolysis of wastes for biofuels production-Areviwe 
[Electronic version]. Journal of Bioresource Technology, 297(2020) 122480, 1-9. 

 



 ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย  

569 
 

การท านายพฤติกรรมการไหลของของไหลบริเวณหัวเตาของเตาแก๊สประหยัดพลังงาน 
เมื่อมุมของรูหัวเผาเปลี่ยนไปโดยพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท านายพฤติกรรมการไหลของของไหลบริเวณหัวเตาเมื่อรูหัวเผาเปลี่ยนไปด้วยวิธี
พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (Computational fluid dynamics, CFD) ซึ่งแบบจ าลองถูกสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม Ansys 
15 โดยได้ท าการศึกษาและสร้างขอบเขตพื้นท่ีของแบบจ าลองในลักษณะ 3 มิติ (3D–Model) ที่มีขนาดเท่ากับเตาแก๊สแรงดัน
สูงแบบประหยัดพลังงานที่ใช้งานจริง และท าการศึกษาอิทธิพลของมุมของรูหัวเผาที่เปลี่ยนไป รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบ
พฤติกรรมการไหลของเปลวไฟท่ีพุ่งออกจากรูหัวเผาและพฤติกรรมการไหลของของไหลบริเวณหัวเตา จากการวิเคราะห์พบว่า 
มุมของรูหัวเผามีผลต่อพฤติกรรมการไหลของเปลวไฟที่พุ่งออกจากรูหัวเผาและพฤติกรรมการไหลของของไหลบริเวณหัวเตา 
ผลจากแบบจ าลองที่สร้างขึ้นสามารถอธิบายพฤติกรรมการไหลของเปลวไฟที่พุ่งออกจากรูหัวเผาและพฤติกรรมการไหลของ
ของไหลบริเวณหัวเตาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังพบว่า ผลที่ได้จากการจ าลองสามารถน าไปใช้ออกแบบหัวเตาแก๊สเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนให้สูงข้ึนได้ 
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Prediction of Fluid Flow Behavior Around the Burner Head of an Energy-Saving Gas 

Stove on the Angle of the Burner Holes Changed using Computational Fluid Dynamics.  
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2Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani University, Warinchamrap, Ubon 
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Abstract 
The objective of this research is to predict the behavior of fluid flow around the burner head on. 

The burner holes of an energy-saving cooking burner are changed by Computational Fluid Dynamics (CFD). 
The simulation model was simulated in 3D-model at the same size of the energy-saving cooking stove. 
Effect of burner port angle on flow feature was investigated. The flow phenomena of the combustion 
flame from the burner holes and the fluid around the burner was compared. From the CFD results, it was 
found that burner holes angle affected to the flow of the combustion flame from the burner holes and 
the fluid around the burner. The CFD result can be used to clarify the phenomena of the flow of the 
flame from the burner holes and the fluid around the burner. In addition, this result can be applied to 
design stove head for improving the thermal efficiency of the stove in near future. 
  
Keywords  : Prediction, Flow behavior, energy-saving gas stove, Computational Fluid Dynamics 
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บทน า 
 เตาหุงต้มแอลพีจี (LPG) เป็นท่ีนิยมใช้ในครัวเรือนอย่างกว้างขวางในประเทศที่ก าลังพัฒนาเพราะใช้งานง่าย มีความ
ปลอดภัย และมีราคาถูก (Lucky and Hossain, 2001; Muthukumar and Shyamkumar, 2013) เตาแก๊ส LPG ที่มี
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงจะช่วยย่นระยะเวลาในการประกอบอาหาร นอกจากจะช่วยลดการใช้แก๊ส LPG แล้วยังเป็นการ
ลดมลพิษอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งนักวิจัยหลายกลุ่มก็ทราบข้อมูลนี้เป็นอย่างดี จึงได้พยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อน (th) ของเตาแก๊ส LPG ให้สูงข้ึน การเพิ่ม th ของเตาแก๊ส LPG ด้วยการปรับปรุงหัวเตาแก๊สทั่วไป มาเป็นการไหลแบบ
หมุนวน พบว่า การไหลแบบหมุนวนของเปลวไฟสามารถส่งเสริมการถ่ายเทความร้อนสู่ภาชนะได้มากขึ้น เนื่องจากการไหล
แบบหมุนวนของเปลวไฟก่อให้เกิดแรงเฉือนซึ่งช่วยเพิ่มระยะเวลาในการสัมผัสของเปลวไฟกับภาชนะ และ เพิ่มพื้นที่ในการ
สัมผัสของเปลวไฟกับภาชนะ รวมถึงการไหลแบบหมุนวนช่วยดึงดูดอากาศส่วนท่ีสองมากขึ้นส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เผ า ไ ห ม้  (Tamir et al., 1989; Jugjai et al., 2001; Hou et al., 2007; Basu et al., 2008; Zhen et al., 2014; 
Aroonjarattham, 2016; Kotb & Saad, 2018) เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลอง ปัจจุบันได้มีนักวิจัย
ได้น าวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) (Verteeg and Malalasekera, 1995) มา
ประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ มากมายรวมถึงงานเกี่ยวกับการเผาไหม้ในเตาประเภทต่าง ๆ (Govardhan et al., 2011; Seyed et 
al., 2014) ซึ่งพบว่าให้ผลที่สอดคล้องกับการทดลองและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา การออกแบบ และการปรับปรุง  th 
ของเตาเป็นอย่างมาก เพราะ CFD สามารถแสดงผลข้อมูลเป็นแถบสีหรือแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของของไหลภายในเตาท า
ให้ทราบและเข้าใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี  

 เมื่อประมาณ 10 ปีก่อนหน้านี้ประเทศไทยได้มีเตาแก๊ส LPG ขนาดเทียบเท่ากับเตา KB-5 ซึ่งเตาชนิดนี้เรียกว่าเตา
แก๊สประหยัดพลังงาน โดยเตาแก๊สประหยัดพลังงานแบบเดิมจะมีเปลวไฟไหลตามแนวรัศมี ( radius energy-saving gas 
stove, RESS) ดังแสดงในภาพที่ 1 (อนิรุตต์และคณะ, 2559) ซึ่งเตา RESS นี้มี th จากโรงงานประมาณ 45% (อนิรุตต์และ
คณะ, 2559) ซึ่งสูงกว่าเตา KB-5 ทั่วไปซึ่งมี th เพียงประมาณ 35% จากการสังเกตลักษณะทางกายภาพของ RESS อย่าง
ละเอียดคณะผู้วิจัยพบว่ายังสามารถพัฒนา th ให้สูงข้ึนได้อีก 

 

 

 
ภาพที ่1 Energy-saving cooking burner (อนิรุตต์และคณะ, 2559) 
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b = 50 Degree

 
a = 15 Degree

 
ภาพที ่2 เตาแก๊สประหยัดพลังงานท่ีมีเปลวไฟไหลแบบหมุนวน (Swirl energy-saving gas stove, SESS) 

(อนิรุตต์และคณะ, 2559) (บน) ภาพด้านข้าง (ล่าง) ภาพด้านบน 
 

คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา th ของเตา RESS ด้วยการไหลแบบหมุนวน (เตาประหยัดพลังงานที่มีเปลวไฟ
ไหลแบบหมุนวน (Swirl energy-saving gas stove, SESS)) โดยใช้ CFD มาช่วยในการออกแบบ นับจากปี 2559 เป็นต้นมา 
คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (มานะและคณะ, 2559; Wichangarm et al., 2017; มานะและคณะ, 2560; 
Wichangarm et al., 2018; มานะและคณะ, 2561; อนิรุตต์และคณะ, 2561; มานะและคณะ, 2562; Wichangarm et al., 
2020) จากการศึกษาพบว่า CFD สามารถอธิบายพฤติกรรมการไหลของของไหลภายในเตา RESS ได้เป็นอย่างดีท าให้เข้าใจ
พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อีกทั้ง CFD มีความสอดคล้องกับการทดลองซึ่งมีค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดไม่เกิน 5.75% 
นอกจากนี้ยังพบว่าผลที่ได้จากการจ าลองเช่น อุณหภูมิ ความเร็ว และ heat flux เป็นต้น สามารถประเมิน th แทนการ
ทดลองได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา th ของ RESS 

เมื่อท าการปรับมุมของรูหัวเผาในแบบจ าลอง พบว่ามุมของรูหัวเผาที่มีมุมเงย (β) 50 และมุมเอียง (α) 15 
(มานะและคณะ, 2561; อนิรุตต์และคณะ, 2561) ดังแสดงในภาพที่ 2 (อนิรุตต์และคณะ, 2559) มีการกระจายตัวของ
อุณหภูมิ การกระจายตัวของความเร็ว และ heat flux สูงที่สุด อาจเป็นเหตุผลที่ท าให้ th ของ SESS สูงกว่า RESS ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (อนิรุตต์และคณะ, 2559) ที่พบว่า SESS มี th เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ SESS ที่เง่ือนไข
การทดสอบเดียวกัน อย่างไรก็ตามเมื่อได้มุมหัวเผาที่เหมาะสมกับเตาแก๊สประหยัดพลังงานแล้ว สิ่งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้
เตามีลักษณะทางกายภาพท่ีเหมาะกับรูหัวเผาใหม่ คือพฤติกรรมการไหลของเปลวไฟที่พุ่งออกจากรูหัวเผาและพฤติกรรมการ
ไหลของของไหลบริเวณหัวเตา ดังนั้นบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท านายพฤติกรรมการไหลของของไหลบริเวณหัวเตาเมือ่รูหัว
เผาเปลี่ยนไปโดย CFD 
 
วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาการท านายพฤติกรรมการไหลของของไหลบริเวณหัวเตาเมื่อรูหัวเผาเปลี่ยนไปโดย CFD ครั้งนี้ เป็น
การศึกษาต่อเนื่องจาก (มานะและคณะ, 2561; อนิรุตต์และคณะ, 2561) เริ่มต้นจากน าโปรแกรมส าเร็จรูป Ansys 15 ทีส่ร้าง
ขอบเขตพื้นที่รูปร่างการไหลของของไหลบริเวณหัวเตาแบบดั้งเดิม มุมเงย (β = 70) และมุมเอียง (α = 00) ในรูป
แบบจ าลอง 3 มิติ (3D-Model) ทีม่ีความถูกต้องและสอดคล้องกับการทดลอง มาปรับมุมของรูหัวเผาในแบบจ าลองให้มีมุมเงย 
(β = 50) และมุมเอียง (α = 15) จากนั้นท าการวิเคราะห์ผลการจ าลองพฤติกรรมการไหลของของไหลบริเวณหัวเตาเมื่อรู
หัวเผาเปลี่ยนไป  

ในการศึกษาครั้งน้ีมีสมมุติฐาน คือ 
1. ค่า mass flow rate และ mass fraction ของ โพรเพน บิวเทน ไนโตรเจน และออกซิเจน ท่ีน ามาก าหนดเป็น

เงื่อนไขขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้มีความถูกต้อง 
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2. แบบจ าลองสามารถอธิบายพฤติกรรมการไหลของของไหลบริเวณหัวเตาเมื่อรูหัวเผาเปลี่ยนไปได้ 
 

 
ภาพที่ 3 Model ที่ใช้ในการศึกษา (ซ้าย) กริดที่ใช้ในการศึกษา (กลาง) เงื่อนไขขอบเขต (ขวา) หัวเตา 
 
การจ าลองนี้มีการพิจารณาการไหลแบบคงที่ (Steady state) และมีการเผาไหม้โดยใช้ Fluent 15 ส าหรับกริดที่ใช้

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นกริดรูปทรงสามเหลี่ยม (Tetrahedral Grid) ดังแสดงในภาพที่ 3(ซ้าย) 
ภาพที่ 3(กลาง) แสดงเงื่อนไขขอบเขตของการจ าลอง โดยก าหนดเหมือนกับ (มานะและคณะ, 2561; อนิรุตต์และ

คณะ, 2561) คือ ก าหนดอากาศรอบ ๆ หัวเตาเป็น Pressure outlet ภาชนะเหนือหัวเตาใช้ขนาดเท่ากับหม้อที่ใช้ในการ
ทดลองจริง คือมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 260 mm และมีความสูงเท่ากับระดับน้ าในหม้อที่ใช้ในการทดลองคือ 90 mm 
ก าหนดให้ผนังหม้อมีอุณหภูมิคงที่เท่ากับ 395 K และก าหนดขอบเขตห่างจากผนังหม้อเท่ากับ 1.5 เท่าของหม้อ ส าหรับผนัง
ของหัวเตาและแหวนแสดงดังภาพที่ 3(ขวา) ก าหนดเป็น wall และก าหนดรูหัวเผาเป็น mass flow inlet ซึ่ง mass flow 
rate และ mass fraction ของโพรเพน บิวเทน ไนโตรเจน และออกซิเจน ก าหนดเท่ากับ (มานะและคณะ, 2561; อนิรุตต์และ
คณะ, 2561) ที่มีมุมเงย (β) และมุมเอียง (α) ของรูหัวเผาเท่ากับ 50 และ 15 ตามล าดับ 

ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้แบบจ าลองความปั่นป่วน (Turbulences model) แบบ Standard k- สมการการเผาไหม้
แบบ eddy dissipation combustion model และสมการการแผ่รังสีความร้อน (Radiation model) แบบ Discrete 
Ordinates (DO) model รวมถึงพิจารณาอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลกและแรงลอยตัวแบบ Buoyancy Effects                     
การพิจารณาการลู่เข้าของค าตอบจะพิจารณาจากเศษตกค้าง (residual) เท่ากับ 10-6 และผลเฉลยไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อมี
จ านวนรอบการท าซ้ าเพิ่ม และระบบเข้าสู่สภาพสมดุลมวล 
 
ผลการวิจัย 

 ภาพที่ 4 แสดงพาทไลน์อุณหภูมิของเปลวไฟที่ออกจากรหูัวเผา (ซ้าย)RESS (ขวา)SESS ตามล าดับ พบว่ามุมของรูหัว
เผามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการพุ่งของเปลวไฟที่ออกจากรูหัวเผา โดย RESS อุณหภูมิที่สูงจะพุ่งออกจากรูหัวเผาจากนั้นจะ
กระจายทั่วห้องเผาไหม้ ก่อนปะทะกับก้นภาชนะเหนือหัวเตาเพื่อถ่ายเทความร้อนสู่ภาชนะ ดังแสดงในภาพที่ 4 (ซ้าย)RESS 
แต่ SESS พฤติกรรมการพุ่งของเปลวไฟที่ออกจากรูหัวเผาจะเปลี่ยนไป โดยอุณหภูมิที่สูงที่จะพุ่งออกจากรูหัวเผาในลักษณะ
หมุนบิดเกลียวไหลไปรวมกันท่ีกึ่งกลางห้องเผาไหม้ ก่อนปะทะกับก้นภาชนะเหนือหัวเตาเพื่อถ่ายเทความร้อนสู่ภาชนะ ท าให้
ภาชนะมีพื้นที่ในการรับความร้อนจากเปลวไฟเพิ่มขึ้น และภาชนะมีเวลาในการรับความร้อนจากเปลวไฟเพิ่มขึ้น  
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Temperature (K)

 
 

ภาพที่ 4 พาทไลน์อุณหภูมิของเปลวไฟที่ออกจากรูหัวเผา (ซ้าย) RESS (ขวา) SESS 
 

Velocity (m/s)

 
 

ภาพที่ 5 พาทไลน์ความเร็วของเปลวไฟที่ออกจากรูหัวเผา (ซ้าย)RESS (ขวา)SESS 
 

 ภาพที่ 5 แสดงพาทไลน์ความเร็วของเปลวไฟที่ออกจากรูหัวเผา (ซ้าย)RESS (ขวา)SESS ตามล าดับ พบว่ามุมของรู
หัวเผามีอิทธิพลต่อความเร็วของเปลวไฟที่พุ่งออกจากรูหัวเผา โดย RESS ความเร็วที่สูงจะพุ่งออกจากรูหัวเผาในทิศทาง
เดียวกับมุมของรูหัวเผาก่อนจะกระจายทั่วห้องเผาไหม้และปะทะกับก้นภาชนะเหนือหัวเตา ดังแสดงในภาพที่ 5 (ซ้าย)RESS 
แต่ SESS ความเร็วของเปลวไฟที่สูงที่จะพุ่งออกจากรูหัวเผาในทิศทางเดียวกับมุมของรูหัวเผา และพุ่งในลักษณะหมุนบิด
เกลียวไหลไปรวมกันท่ีกึ่งกลางห้องเผาไหม้ และปะทะกับก้นภาชนะเหนือหัวเตา ดังแสดงในภาพที่ 5 (ขวา)SESS ซึ่งท้ังสองเตา
นี้ความเร็วของเปลวไฟจะค่อย ๆ ลดลงตามระยะทางที่เพ่ิมขึ้น  

ภาพที่ 6 แสดงพาทไลน์อุณหภูมิ RESS(ซ้าย) ระนาบกึ่งกลางเตา (ขวา) ด้านบนระนาบ A-A ตามล าดับ พบว่า
อุณหภูมิที่สูงจะกระจายทั่วห้องเผาไหม้ ในขณะที่อากาศส่วนที่สองที่เข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้สองช่องทางคือ ทางร่อง Slot (ดัง
แสดงในภาพที่ 6(ซ้าย)(B) และทางปากแหวนด้านบน ซึ่งอากาศส่วนที่สองที่เข้าห้องเผาไหม้ทางปากแหวนด้านบนนั้นไม่เป็นที่
ต้องการเพราะอากาศส่วนท่ีสองนี้จะไปลดอุณหภูมิของเปลวไฟในห้องเผาไหม้ จากภาพที่ 6(ขวา) ด้านบนระนาบ A-A พบว่า
อุณหภูมิที่สูงจะพุ่งกระจายออกจากห้องเผาไหม้ท าให้พื้นที่และเวลาของเปลวไฟในการสัมผัสกับภาชนะน้อยลงด้วย  
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ภาพที่ 7 แสดงพาทไลน์อุณหภูมิของ SESS (ซ้าย) ระนาบกึ่งกลางเตา (ขวา) ด้านบนระนาบ A-A ตามล าดับ พบว่า 
อุณหภูมิของเปลวไฟที่สูงที่พุ่งออกจากรูหัวเผาจะพุ่งไปที่กึ่งกลางห้องเผาไหม้ก่อนจะสัมผัสกับภาชนะและกระจายทั่วห้องเผา
ไหม้ ในขณะที่อากาศส่วนที่สองที่เข้าสู่ห้องเผาไหมไ้ด้สองช่องทางคือ ทางร่อง Slot ดังแสดงในภาพที่ 7(ซ้าย) (B) และทางปาก
แหวนด้านบน ซึ่งการเคลื่อนที่ของของไหลในห้องเผาไหม้และบรเิวณหัวเตาจะคล้ายคลึงกับ RESS จากภาพที่ 7 (ขวา) ด้านบน
ระนาบ A-A พบว่าที่ต าแหน่งกึ่งกลางห้องเผาไหม้การไหลของเปลวไฟจะบิดเป็นเกลียว ซึ่งเปลวไฟที่บิดเป็นเกลียวนี้ท าให้
อุณหภูมิที่สูงที่พุ่งออกจากห้องเผาไหม้มีพื้นที่และเวลาสัมผัสกับภาชนะนานขึ้นด้วย และที่ต าแหน่งขอบแหวนด้านในห้องเผา
ไหม้จะมีอากาศส่วนท่ีสองที่เข้าทางปากเตาด้านบนหมุนบิดเป็นเกลียวรอบๆ แหวนด้วย นั่นเป็นเพราะอิทธิพลของการปรับมุม
ของรูหัวเผา อย่างไรก็ตามอากาศส่วนที่สองที่เข้าห้องเผาไหม้ทางปากแหวนด้านบนนั้นไม่เป็นที่ต้องการเพราะอากาศส่ วนที่
สองนี้จะไปลดอุณหภูมิของเปลวไฟในห้องเผาไหม้ 
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A A
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ภาพที่ 6 พาทไลน์อุณหภูมิของ RESS (ซ้าย) ระนาบกึ่งกลางเตา (ขวา) ด้านบนระนาบ A-A 
 



 ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย  

575 
 

Temperature (K)

A

B

A

 
 

ภาพที่ 7 พาทไลน์อุณหภูมิของ SESS (ซ้าย) ระนาบกึ่งกลางเตา (ขวา) ด้านบนระนาบ A-A 
 

ภาพที่ 8 แสดงพาทไลน์ความเร็ว RESS (ซ้าย) ระนาบกึ่งกลางเตา (ขวา) ด้านบนระนาบ A-A ตามล าดับ พบว่า
ความเร็วของของไหลจะกระจายทั่วห้องเผาไหม้ และอากาศส่วนท่ีสองที่เข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้สองช่องทางคือ ทางร่อง Slot ดัง
แสดงในภาพที่ 8(ซ้าย)(B) และทางปากแหวนด้านบน ซึ่งอากาศส่วนท่ีสองที่เข้าห้องเผาไหม้ทางปากแหวนด้านบนนั้นไม่เป็นที่
ต้องการเพราะอากาศส่วนที่สองนี้จะไปลดอุณหภูมิของเปลวไฟในห้องเผาไหม้ จากภาพที่ 8 (ขวา) ด้านบนระนาบ A-A พบว่า
ความเร็วของอากาศจะพุ่งกระจายตัวออกจากห้องเผาไหม้ท าให้เวลาของเปลวไฟสัมผัสกับภาชนะน้อยลงด้วย 
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ภาพที่ 8 พาทไลน์ความเร็วของ RESS (ซ้าย) ระนาบกึ่งกลางเตา (ขวา) ด้านบนระนาบ A-A 

 



 ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย  

576 
 

Velocity (m/s)

A

B

A

 
ภาพที่ 9 พาทไลน์ความเร็วของ SESS (ซ้าย) ระนาบกึ่งกลางเตา (ขวา) ด้านบนระนาบ A-A 

 
ภาพที่ 9 แสดงพาทไลน์ความเร็วของ SESS (ซ้าย) ระนาบกึ่งกลางเตา (ขวา) ด้านบนระนาบ A-A ตามล าดับ พบว่า 

ความเร็วของเปลวไฟจะพุ่งไปที่กึ่งกลางห้องเผาไหม้ และอากาศส่วนที่สองที่เข้าสู่ห้องเผาไหม้จะเหมือนกับ RESS คือ อากาศ
ส่วนที่สองจะเข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้สองช่องทางคือ ทางร่อง Slot ดังแสดงในภาพที่ 9(ซ้าย) (B) และทางปากแหวนด้านบน จาก
ภาพที่ 9 (ขวา) ด้านบนระนาบ A-A พบว่าการเคลื่อนที่ของเปลวไฟท่ีต าแหน่งก่ึงกลางห้องเผาไหม้จะบิดเป็นเกลียว ซึ่งเปลวไฟ
ที่บิดเป็นเกลียวนี้ท าให้เปลวไฟพ้ืนท่ีและเวลาสัมผัสกับภาชนะนานขึ้นด้วย และการเคลื่อนที่ของเปลวไฟที่ต าแหน่งขอบแหวน
ด้านในห้องเผาไหม้จะมีอากาศส่วนที่สองที่เข้าทางปากเตาด้านบนหมุนบิดเป็นเกลียวรอบ ๆ แหวนนั่นเป็นเพราะอิทธิพลของ
การปรับมุมของรูหัวเผา 
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ภาพที่ 10 อุณหภูมิสูงสุดของเตา RESS และ SESS 
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 ภาพที่ 10 แสดงอุณหภูมสิูงสุดของเตา RESS และ SESS พบว่า SESS จะมีอณุหภูมสิูงสดุประมาณ 1,533.00 K 
และ RESS จะมีอณุหภูมสิูงสดุประมาณ 1,337.83 K ตามล าดับ หรอือุณหภูมิ SESS สูงกว่าอุณหภูมิ RESS ประมาณ 14.58% 
ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของมุมของรูหัวเผาเป็นหลัก 
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ภาพที่ 11 ความเร็วสูงสดุของเตา RESS และ SESS 
 
ภาพที่ 11 แสดงความเร็วสูงสุดของเตา RESS และ SESS พบว่า SESS จะมีความเร็วสูงสุดประมาณ 6.28 m/s และ 

RESS จะมีความเร็วสูงสุดประมาณ 3.75 m/s ตามล าดับ หรือความเร็ว SESS สูงกว่าความเร็ว RESS ประมาณ 67.46% ซึ่ง
เป็นผลมาจากอิทธิพลของมุมของรูหัวเผาเป็นหลัก 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการท านายพฤติกรรมการไหลของของไหลบริเวณหัวเตาเมื่อรูหัวเผาเปลี่ยนไปโดย CFD สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 

1. มุมของรูหัวเผามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการไหลของเปลวไฟที่พุ่งออกจากรูหัวเผาและพฤติกรรมการไหลของของ
ไหลบริเวณหัวเตา โดยมุมที่มีการไหลแบบหมุนวนจะมีทิศทางการไหลของเปลวไฟจะลู่เข้าหากึ่งกลางห้องเผาไหม้รวมถึงการ
ไหลมีลักษณะบิดเป็นเกลียวได้ดีกว่า RESS ซึ่งการไหลแบบหมุนวนจะช่วยให้ภาชนะมีพื้นที่ในการรับความร้อนจากเปลวไฟ
เพิ่มขึ้น และภาชนะมีเวลาในการรับความร้อนจากเปลวไฟเพิ่มขึ้น 

2. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการค านวณ RESS และ SESS เกี่ยวกับอุณหภูมิของเปลวไฟ พบว่าอุณหภูมิของเปลวไฟ 
SESS สูงกว่า RESS ประมาณ 14.58% 

3. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการค านวณ RESS และ SESS เกี่ยวกับความเร็วของเปลวไฟ พบว่าความเร็วของเปลวไฟ 
SESS สูงกว่า RESS ประมาณ 67.46% 

4. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการศึกษาวิจัยนี้ท่ีท าการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลของของไหลบริเวณหัวเตาใน
หลากหลายมิติ และงานวิจัยก่อนหน้านี้ (มานะและคณะ, 2561; อนิรุตต์และคณะ, 2561) เกี่ยวกับพฤติกรรมการไหลของของ
ไหลบริเวณหัวเตา พบว่ามีความสอดคลอ้งกันคือเมื่อมุมของรูหัวเผาเปลี่ยนไปพฤติกรรมการไหลของของไหลบริเวณหัวเตาก็จะ
เปลี่ยนไปด้วย  

5. CFD สามารถอธิบายพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นท าให้เข้าใจการเคลื่อนที่ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และจากการศึกษา
ครั้งนี้ยังพบว่า เมื่อท าการเปลี่ยนมุมของรูหัวเผาจาก RESS เป็น SESS ท าให้พฤติกรรมการไหลของเปลวไฟที่พุ่งออกจากรูหัว
เผาและพฤติกรรมการไหลของของไหลบรเิวณหัวเตาเปลี่ยนไป ควรศึกษาลักษณะแหวนในรูปแบบอื่นที่เหมาะกับ SESS เพราะ
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาได้ 
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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบการสั่งงานอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยเสียงนั้นได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าใน
หลาย ๆ งานสามารถใช้งานได้ดี อย่างไรก็ตาม ยังพบข้อจ ากัดหลาย ๆ อย่าง เช่น สามารถใช้ได้เฉพาะบุคคลหรือบาง
ระบบปฏิบัติการ การใช้งานได้เฉพาะภาษาหรือค าท่ีมีการใช้งานโดยทั่วไป นอกจากนั้นบางระบบยังมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ 
เป็นต้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว บทความนี้น าเสนอการประยุกต์ใช้ โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolution 
Neural Network : CNN) ร่วมกับ สัมประสิทธิ์เซปตรัมบนสเกลเมล (Mel-Frequency Cepstral Coefficients : MFCC) 
เพื่อเรียนรู้จ าและคัดแยกเสียงได้ที่ได้รับ ไปใช้ในการสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใต้การท างานด้วยบอร์ด Raspberry pi การ
ท างานของระบบเริ่มจากน าเสียงที่ได้ไปท าการคัดเลือกคุณลักษณะเด่นของเสียงแล้วบันทึกเป็นไฟล์ภาพด้วย MFCC จากนั้น
ให้ CNN ถอดรหัสภาพที่ได้เป็นข้อความ และส่งข้อความนั้นออกไปให้ชุดควบคุม ในส่วนของการเทรนนิ่งโมเดล CNN ได้มีการ
ใช้ไฟล์เสียงจาก 150 คน รวมชายและหญิงพูดคนละ 6 ค า เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพที่น าเสนอ บทความนี้ได้มีการทดสอบ              
3 รูปแบบ ประกอบด้วย การทดสอบแต่ละค าพูดด้วยการพูดใส่ไมโครโฟนโดยตรง การทดสอบแต่ละค าพูดเปรียบเทียบกับ
ระบบ Speech to text ของ Google API และการทดสอบสั่งการท างานตามขั้นตอน จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่า วิธีที่
น าเสนอสามารถระบุค าของเสียงที่ได้อย่างแม่นย าเกิน 80% ทุกค า และมีความถูกต้องใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับวิธีที่น ามา
เปรียบเทียบ นอกจากนั้น ยังสามารถใช้กับค าท่ีเป็นค าเฉพาะได้อย่างน่าพอใจ 
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Abstract 

  Nowadays, the speech command technology for electrical appliances is developed rapidly. It is 
shown that many techniques can be worked. However, there are some limitations occur for utilization for 
example, it can be used only owner or only operator, it can be used only general language. Furthermore, 
from the cloud service, the service charge and the internet are needed. To solve this problem, this paper 
applies a convolution neural network (CNN) with mel-frequency cepstral coefficients (MFCC) to be a voice 
recognition system for analyzing the speech in order to control the electrical appliances based on the 
Raspberry pi board. This operation starts by feature selection of the voice. And then, transform it to be an 
image file using MFCC. After that, CNN will convert that image to text. For the training set, this work uses 
the 6 words of 150 persons form male and female. To show the performance of proposed method, this 
work tests for 3 cases. First, real-time speaking to microphone is used. Next, Recorded speaking is utilized 
to compare with the Speech to text system by Google API. And Final case, step by step testing is applied. 
As shown in the result, the accuracy of proposed method is more than 80 % and similar to the 
comparison method. In addition, it can be used for special word, satisfactory.  
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บทน า 
 ในปัจจุบันมีการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในชีวิตประจ าวันมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีในการ
สั่งการท างานด้วยเสียงเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเพ่ิมความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน ในที่พักอาศัยก็
เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ท่ีต้องการเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น หลอดไฟ พัดลม โทรทัศน์ 
เป็นต้น ในอดีตที่ผ่านมาก็มีหลายงานวิจัยได้มีการศึกษาการใช้เสียงในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดย ธานิลและคณะ 
(2560) ได้ใช้โทรศัพท์แอนดรอยน์ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อควบคุมการปิด -เปิดหลอดไฟ ปิติภัทรและคณะ, (2020)    
ได้น าเสนอการใช้แอปพลิเคชันแอนดรอยน์ในการควบคุมแสงสว่างในบ้านส าหรับผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตามยังมีข้อจ ากัดเรื่อง
ของเครื่องมือที่ใช้สั่งการ ซึ่งจะใช้ได้เฉพาะโทรศัพท์แอนดรอยน์เท่านั้น และมีแค่เจ้าของเครื่องที่ใช้งานได้ ในส่วนของ Mittal 
et al. (2021) ได้ใช้ Speech Recognition Module ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวนค าที่
บันทึก อีกทั้งการพูดและเสียงท่ีพูดจะต้องคล้ายกับเสียงต้นฉบับเท่านั้นเครื่องถึงจะท างานได้ จากกรณีที่ว่ามา ในปัจจุบันมีการ
ใช้หลักการของการแปลงค าพูดเป็นตัวอักษร (Speech to text) โดยการรับค่าเสียงที่ได้ส่งไปยังคลาวด์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
แล้วจะได้รับเป็นข้อความกลับมา แล้วค่อยน าข้อความนั้นไปสั่งงาน เช่น Google API และ Microsoft Azure เป็นต้น ซึ่งยัง
พบข้อจ ากัดในเรื่องของการไม่สามารถใช้ค าที่เป็นค าเฉพาะทางได้ และมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานจากผู้ให้บริการ อีกทั้งยังจ าเป็น
จะต้องมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นถึงจะใช้งานได้ 
 เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว บทความนี้น าเสนอการใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolution Neural 
Network : CNN) (Le Cun et al, 1990) ซึ่งเป็นอัลกอลิทึมชนิดการรู้จ าเชิงลึก (Deep learning) มาใช้ในการเรียนรู้จ าค าสั่ง
เสียงและแยกค าต่าง ๆ เพื่อสั่งการท างานให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปตามค าสั่งที่ได้รับ ซึ่งค าตอบที่ได้จาก CNN จะเป็นอยูล่ักษณะ
ของข้อความที่เป็นตัวหนังสือ จากนั้นจะเอาข้อความนี้ไปสั่งงานอีกทีด้วยบอร์ด Raspberry Pi ดังนั้น กระบวนการในการ
ท างานของระบบจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของการรับค่าเสียงจากไมโครโฟนเพื่อคัดเลือก
คุณลักษณะเด่นของเสียงและแปลงเป็นไฟล์ภาพด้วยหลักการของสัมประสิทธิ์เซปตรัมบนสเกลเมล (Mel-Frequency 
Cepstral Coefficients : MFCC) (Rao et al, 2014) ส่วนที่ 2 น าภาพที่ได้จาก MFCC ไปประมวลผลเพื่อคัดเลือกว่าเสียงที่
เข้ามาเป็นค าพูดอะไรด้วย CNN และในส่วนสุดท้าย จะเป็นการน าเอาข้อความจาก CNN ไปสั่งควบคุมอุปกรณ์ตามที่ได้
ก าหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิธีที่น าเสนอนั้นนอกจากสามารถน าไปใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในที่พักอาศัยแล้ว ยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวล าบากได้ 
 
วิธีการวิจัย 
 การถอดรหัสเสียงพูดเพื่อพิจารณาเป็นค าสั่งในการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ในงานวิจัยนี้ได้แบ่งขั้นตอนการท างานของ
ระบบออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ การหาคุณลักษณะเด่นของไฟลเ์สียงแล้วแปลงเป็นไฟลร์ูปภาพ การถอดรหัสค าพูดของระบบ
เรียนรู้จ า และการสั่งควบคุมการท างานของอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยแผนผังการท างานของระบบแสดงดังในภาพที่ 1  
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ส าหรับการหาคุณลักษณะเด่นของไฟล์เสียง ในบทความนี้ใช้ สัมประสิทธิ์เซปตรัมบนสเกลเมล (Mel-Frequency 
Cepstral Coefficients : MFCC) (Rao et al, 2014) เพื่อดึงเฉพาะข้อมูลเด่นของเสียงในค านั้น ๆ ออกมา จากนั้นจะท าการ
แปลงเป็นไฟล์รูปภาพชนิด *.json เพื่อส่งต่อให้ระบบเรียนรู้จ า ในส่วนของระบบเรียนรู้จ าของรูปแบบเสียงที่ใช้ในงานนี้เป็น
ระบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network : CNN) (Le Cun et al, 1990) โดยท า
หน้าท่ีตัดสินใจว่าภาพเสียงท่ีเข้ามานั้นเป็นค าว่าอะไร จากนั้น ท าการส่งข้อความค าพูดที่ได้ไปสั่งการตามค าที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 
ส าหรับรายละเอียด และหลักการท างานของแต่ละส่วนสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 1. การหาคุณลักษณะเด่นของเสียงและการแปลงไฟล์เสียงด้วยแพลตฟอร์ม Librosa 

การคัดเลือกคุณลักษณะเด่นของเสียงด้วย MFCC เป็นการแปลงรูปสัญญาณเสียงโดยใช้หลักการของเซปตรัม 
(Cepstrum) ซึ่งใช้ประโยชน์ในการหาลักษณะเด่นของเสียงพูดได้ ในที่น่ี การน าสัญญาณเสียงไปแปลงให้เป็นย่านความถี่แบบ
เมล (Mel- Frequency) ก็ท าให้สามารถแบ่งความถี่ออกตามความสามารถในการได้ยินของมนุษย์ โดยที่ช่วงไหนท่ีคนไม่ได้ยิน
ก็ได้ท าการกรองทิ้ง ท าให้เหลือแค่ส่วนท่ีมนุษย์สามารถได้ยินดังสมการที ่(1) (Rao et al, 2014) 
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(1) โดยที่ Mel (f) คือ ความถี่แบบเมล 
  

จากนั้นจึงน าความถี่แบบเมลมาใช้ร่วมกับเซปสตรัม จึงได้ออกมาเป็นเซปสตรัมที่ค านวณบนแกนความถี่แบบเมลดัง
รูปที่ 2 (P. Pal Singh and P. Rani, 2014) 

 
 

 าพที่ 2 ขั้นตอนการค านวณเซปสตรมัที่ค านวณบนแกนความถี่แบบเมล 
 

จากภาพที่ 2 ขั้นตอนการท างานโดยละเอียดอธิบายไว้ใน (Singh and Rani, 2014) ซึ่งสามารถสรุปขั้นตอนส าคัญ ๆ 
ดังนี้ ในขั้นตอนแรก เป็นการรับสัญญาณเสียงเข้ามา แล้วท าการแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Fourier Transform) 
จากนั้นน าแอมพลิจูดที่ได้ไปยกก าลังสอง เพื่อให้กลายเป็นสเปกตรัมก าลัง ซึ่งจะได้สัญญานในแกนความถี่ ขั้นตอนต่อมาน าไป
เข้าชุดตัวกรองฟิลเตอร์แบงค์เพื่อท าการกรองสัญญาณที่มนุษย์ไม่ได้ยินออกไป หลังจากนั้นจะได้ค่าพลังงานจากตัวกรองแต่ละ
ตัว แล้วน าค่าพลังที่ได้แต่ละตัว ไปท าการผ่านฟังก์ชันลอการิทึม ซึ่งได้เป็นค่าของเดซิเบลของแต่ละตัวออกมา และน าไปผ่าน
ฟังก์ชันการแปลงโคไซน์แบบไม่ต่อเนื่อง 

ในการใช้งาน MFCC ในบทความนี้ เป็นการประยุกต์ ใช้ไลบรารี่ของ Librosa (Brian et al., 2015) ซึ่ งเป็น
แพลตฟอร์มภาษา Python ที่ง่ายต่อการใช้งาน โดยได้มีการก าหนดค่าต่างๆเพื่อใช้งานดังต่อไปนี้ คือ ไฟล์เสียงชนิด *.WAV ที่
มีคุณภาพเสียงขนาดอัตราการสุ่ม (Sampling rate) 44.1 kHz, 16 bit. และบันทึกเสียงในรูปแบบโมโน ส าหรับขั้นตอนการใช้
งานได้กล่าวไว้ในหัวข้อการเทรนนิ่งข้อมูล จากนั้น เมื่อได้ไฟล์บนพื้นฐานของ MFCC ที่เป็นแบบไฟล์ภาพแล้ว น าไฟล์ดังกล่าว
ไปใช้ในการรู้จ าของเครื่อง (Machine Learning) ซึ่งในบทความนี้ใช้ CNN ในการเรียนรู้จ า 

2. โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (Convolutional Neural Network : CNN) 
 โครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมประกอบด้วย ช้ันน าเข้า ( Input Layer) ช้ันซ่อน (Hidden Layer) และช้ัน
แสดงผลลัพธ์ (Output Layer) หรือเรียกว่า Multi-Layer Perceptron (MLP) แต่งานวิจัยของ (Le Cun et al, 1990) ได้
เพิ่มการค านวณที่มีลักษณะแบบคอนโวลูชัน (Convolutional) เข้าไปในโครงข่าย จึงเรียกว่าโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
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โวลูชัน โดยที่ CNN เป็นการจ าลองการมองเห็นของมนุษย์ที่มองพื้นที่เป็นส่วนที่ย่อย ๆ จากนั้นน ามาผสานกันเพื่อตรวจสอบดู
ว่าสิ่งที่ก าลังมองอยู่ในพื้นที่หรือภาพดังกล่าวหรือไม่  อาจกล่าวได้ว่าเป็นการตรวจจับหรือการสกัดลักษณะเด่น (Feature 
extraction) ของภาพ และเรียกว่าเป็นคุณลักษณะเด่นเฉพาะ (Local feature) ของภาพดิจิทัลนั้น ๆ ค่าคุณลักษณะเด่น
เฉพาะของภาพที่ตรวจจับได้นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายประสาทเทียม ที่จะปรับไปพร้อม ๆ กับตัวที่ใช้ในการแบ่งแยก
ประเภท (Classifier) ดังนั้นเมื่อท าการเทรนนิ่งให้เครือข่ายท าการเรียนรู้ เสร็จสิ้นแล้วจะได้ลักษณะของเครือข่ายประสาท
เทียมที่สามารถสกัด และจ าแนกลักษณะเด่น ท่ีเหมาะสมกับงานซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของ CNN  ตัว CNN จัดว่าเป็นการเรียนรู้
เชิงลึก (Deep learning) (Saha, 2018) ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) ทั่ว ๆ ไป 
ในปัจจุบัน CNN มักจะถูกใช้เพื่อการสกัดลักษณะเด่นจากข้อมูลประเภทท่ีไม่คอ่ยเป็นระเบียบหรือข้อมูลที่ไม่ได้มีโครงสร้างเป็น
รูปแบบเฉพาะตัว (Unstructured data) เช่น ภาพดิจิทัล เป็นต้น การค านวณตามสถาปัตยกรรมของ CNN มีขั้นตอนการ
ค านวณที่แบ่งออกได้ 4 ขั้นตอนคือขั้นตอนการคอนโวลูชัน ขั้นตอนการตรวจจับ (Detector) ขั้นตอนการพูลลิ่ง (Pooling) 
และขั้นตอนการเชื่อมโยงสมบูรณ์ (Fully-Connected) 

2.1 ขั้นตอนการคอนโวลูชัน (Convolution stage) ในขั้นตอนนี้จะใช้หลักการเดียวกันกับการค านวณคอนโวลู
ชันเชิงพื้นที่ (Spatial convolution) ที่ใช้งานในด้านการประมวลผลภาพดิจิทัล (Digital image processing) จุดมุ่งหมาย
ของการค านวณคอนโวลูชันเชิงพื้นท่ีกับรูปภาพดิจิทัล ก็คือ การสกัดลักษณะเด่นจากรูปภาพอินพุตแบบดิจิทัลโดยการค านวณ
คอนโวลูชันท าให้เกิดการแปลงเชิงเส้น (Linear transformation) ของรูปภาพอินพุตที่สอดคล้องกับในข้อมูลเชิงพื้นที่จากตัว
กรอง (Filter) โดยมีค่าถ่วงน้ าหนัก (Weight) ของแต่ละ layer จะเป็นตัวก าหนดรายละเอียดของคอนโวลูชันเคอร์นอล 
(Convolution kernel) ดังนั้น คอนโวลูชันเคอร์นอลสามารถท าการเทรน (Training) ได้ และขึ้นอยู่กับอินพุตของเครือข่าย
ประสาทเทียบแบบ CNN ขั้นตอนการคอนโวลูชันจะเริ่มจากการก าหนดจ านวนของตัวกรอง ส าหรับใช้ในการแยกลักษณะเด่น
ของรูปภาพโดยปกติตัวกรอง 1 ตัวกรองจะสามารถท าการคัดแยกได้ 1 คุณลักษณะ โดยต้องมีการก าหนดขนาดของการเลื่อน
หน้าต่าง (Sliding window) หรือขนาดของเคอร์นอล  (Kernel size) ที่ใช้ของตัวกรองนั้น ๆ ไว้ด้วย ในขั้นตอนนี้จะมีการ
ค านวณคอนโวลูชันเชิงพื้นที่ (Spatial convolution) ระหว่างตัวกรองกับรูปภาพอินพุตโดยใช้การเทคนิคการเลื่อนหน้าต่าง 
หรือการสแกนรูปอินพุตเพื่อสร้างผังคุณลักษณะ (Feature map) โดยมีการก าหนดค่า Strides เพื่อให้การเลื่อนหน้าต่างท า
การเลื่อนต าแหน่งไปครั้งละกี่พิกเซลภาพ (Pixels) ในขั้นตอนของการสแกนภาพอินพุตตามแกนแนวตั้ง และแนวแกนนอนให้
ครอบคลุมตลอดทั้งรูปภาพอินพุต ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากช้ันนี้เรียกว่า ผังคุณลักษณะ 

2.2 ขั้นตอนการตรวจจับ (Detector stage) ในขั้นตอนนี้จะรับข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนมาแปลงให้อยู่ในรูปแบบที่
ไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear) โดยใช้ฟังก์ชันการกระตุ้น (Activation function) โดยในบทความนี้ใช้ Rectified Linear Units 
(ReLU) ผลลัพธ์ที่ได้จากการท าคอนโวลูชันในแต่ละต าแหน่งจะผ่านการแปลงค่าด้วยฟังก์ชัน ReLU ที่เป็นการแปลงแบบไม่
เป็นเชิงเส้น เพื่อความง่ายในการค านวณ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
 2.3 ขั้นตอนการพูลลิ่ง (Pooling stage) การค านวณพูลลิ่งเป็นการประมวลผลที่ท าให้เกิดการลดขนาดข้อมูลโดย
ท าให้ข้อมูลที่ได้ทางด้านเอาต์พุตมีขนาดเล็กลงโดยที่รายละเอียดของข้อมูลที่ป้อนเข้ามายังคงครบถ้วนเหมือนเดิม การพูลลิ่ง
แบบค่าสูงสุด (Max Pooling) เป็นตัวกรองแบบหนึ่งที่ค้นหาค่าสูงสุดในบริเวณที่ตัวกรองวางอยู่ แล้วน ามาเป็นผลลัพธ์โดยจะ
เตรียมตัวกรองในลักษณะเดียวกับขั้นตอนการท า Feature extraction ของ CNN แต่จะเลือกค่าสูงสุดบนตัวกรองนั้นมาเป็น
ผลลัพธ์ใหม่จากนั้นท าการเลื่อนตัวกรองไปตาม Stride ที่ก าหนดไว้ การ พูลลิ่งมีประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่มความไวในการ
ค านวณ และยังช่วยในการแก้ปัญหาการเกิด Overfitting ในขั้นตอนของการเรียนรู้ วิธีการพูลลิ่งที่นิยมใช้ทั่วไป คือ วิธีการ 
MAXPooling กับวิธีการ L2  
 2.4 ขั้นตอนการเชื่อมโยงสมบูรณ์ (Fully-connected stage) เป็นช้ันที่มีหน้าที่จ าแนกประเภทของวัตถุ ซึ่งทุก
นิวรอนที่อยู่ในช้ันนี้จะเชื่อมโยงกับช้ันคอนโวลูชัน และช้ันพูลลิ่งอย่างสมบูรณ์ซึ่งก็คือการเชื่อมโครงสร้างของนิวรอนเน็ตเวิร์ค 
โดยจ านวนผลลัพธ์ที่ได้ คือ จ านวนของกลุ่มที่ต้องการจ าแนก ซึ่งค านวณจากความน่าจะเป็นด้วยฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชันซอฟต์
แม็ก (Soft max) เป็นต้น 

3. การใช้โครงข่าย CNN ในการรู้จ าเสียงด้วยแพลตฟอร์มของ Keras 
 แฟลตฟอร์ม Tensorflow เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงส าหรับการรู้จ าเชิงลึก 
(Deep learning) อย่างไรก็ตาม ในการใช้งาน Tensorflow ค่อนข้างมีความซับซ้อน และต้องใช้เวลาในการศึกษาโมเดลนาน 
ท าให้ยากต่อการใช้งาน ด้วยเหตุนี้  จึงได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ที่ เรียกว่า Keras ขึ้นมาเพื่อเอาไว้เรียกใช้งาน 
Tensorflow ในเบื้องหลัง และให้ผู้ใช้งานเขียนโปรแกรมผ่าน Keras ได้ ซึ่งในปัจจุบัน Keras มีชุดค าสั่งที่สามารถน าไปใช้งาน
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ได้ในภาษาไพธอน (Python) ท าให้ง่ายต่อการประยุกต์ใช้งาน โครงสร้างหลักของ Keras ประกอบไปด้วย ช้ันน าเข้า ช้ันคอน
โวลูชันร่วมกับฟังก์ชันการกระตุ้น ช้ันพูลลิ่ง ช้ันเช่ือมโยงสมบูรณ์ และช้ันแสดงผลลัพธ์ โดยแต่ละช้ัน สามารถก าหนดเองได้
ตามผู้ใช้งาน โดยในบทความนี้ใช้ Keras ซึ่งเป็นไลบรารี่ที่ติดตั้งไว้ใน Python โดยได้มีการก าหนดโครงสร้างของ Keras ดัง
ภาพที่ 3  และท าการก าหนดค่าในโปรแกรมดังต่อไปนี้ 

- ขั้นตอนที่ 1 ส่วนน าเข้า  
- ช้ันน าเข้า 1 ช้ัน เป็นภาพขาวด า 2 มิติ ขนาด 13x44 พิกเซล  

- ขั้นตอนท่ี 2 ส่วนคัดกรองคุณลักษณะเด่น 1 
- ช้ันคอนโวลูชันจ านวน 64 โนด โดยขนาด kernel = 3x3 พิกเซลต่อโนด 
- ช้ันพูลลิ่งชนิดค่าสูงสุด ขนาด 3x3 ก าหนดให้ stride = 2 และก าหนดการ padding = same 

- ขั้นตอนท่ี 3 ส่วนคัดกรองคุณลักษณะเด่น 2 
- ช้ันคอนโวลูชันจ านวน 32 โนด โดยขนาด kernel = 3x3 พิกเซลต่อโนด 
- ช้ันพูลลิ่งชนิดค่าสูงสุด ขนาด 3x3 ก าหนดให้ stride = 2 และก าหนดการ padding = same 

- ขั้นตอนท่ี 4 ส่วนคัดกรองคุณลักษณะเด่น 3  
- ช้ันคอนโวลูชันจ านวน 32 โนด โดยขนาด kernel = 2x2 พิกเซลต่อโนด 
- ช้ันพูลลิ่งชนิดค่าสูงสุด ขนาด 3x3 ก าหนดให้ stride = 2 และก าหนดการ padding = same 

- ขั้นตอนท่ี 5 ส่วนเชื่อมโยงข้อมูล (Flatten) ซึ่งเป็นส่วนของการเช่ือมโยงข้อมูลทั้งหมด 
- ช้ัน Dense ขนาด 64 โนด 

- ขัน้ตอนท่ี 6 ส่วนแสดงผลลัพธ์ 
- ช้ัน Dense แบบซอฟตแ์ม็กขนาด 6 โนด 

Input Conv +ReLU Conv +ReLU Conv +ReLU

Max Pooling
Max Pooling Max Pooling

Flatten

Fully 
Connected

Output

 

 าพที่ 3 โครงสร้างของ CNN แบบ Keras ที่ใช้ในการศึกษา 
 

3.1 การเทรนนิ่งข้อมูล 
การเทรนนิ่งหรือการสอนข้อมูลเพื่อสร้างโมเดล CNN ด้วย Keras ในการศึกษาน้ีได้มีการเก็บข้อมูลไฟล์เสียงจาก

คน 150 คน โดยให้พูดคนละ 6 ค า ซึ่งใช้เป็นตัวอย่างค าสั่งในการทดลองและเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานทั่วไป คือ ฟารัด แอร์ ทีว ี
หลอดไฟ เปิด และปิด โดยแต่ละค า ได้มีการน าไปจัดเป็นกลุ่มข้อมูล (Data set) ไว้เป็นโฟลเดอร์ดังแสดงในภาพที่ 4 โดยไฟล์
เสียงท่ีใช้ต้องเป็นไฟล์ *.wav เท่านั้น หากเป็นไฟล์รูปแบบอ่ืนต้องมีการแปลงเป็นไฟล์ .wav ก่อน  

 
 

 าพที่ 4 การจัดท ากลุ่มข้อมลูส าหรับเทรนนิ่ง 
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เมื่อได้กลุ่มข้อมูลเสร็จแล้ว ต่อไปท าการสร้างกลุ่มข้อมูลในโปรแกรม เพื่อท าให้ MFCC อ่านค่าไฟล์ได้ ซึ่งใน
บทความนี้ใช้ MFCC ที่อยู่ใน Librosa ซึ่งเป็นไลบรารี่ส าหรับ Python โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ท าการดึงข้อมูลจากไฟลเ์สยีง .wav ในโฟลเดอร์ที่ช่ือว่า dataset ที่ได้ท าการแยกข้อมลูเสียงไว้แล้ว 
2. สร้างฟังก์ชันในการแปลงค่าจากเสียงเป็นข้อมูล โดยที่น าเสียงแต่ละเสียงมาเก็บค่าลงตัวแปรอาเรย์  ใน 

labels และน าข้อมูลเสียงใส่ตัวแปลอาเรย์เก็บไว้ใน mapping ชนิดข้อมูลที่ท าการแปลงออกมาเป็นชนิดของรูปภาพ MFCCs  
3. ท าการประมวลไฟล์เสียงท้ังหมดในโฟลเดอร์และจัดเก็บใน MFCCs  
4. แยกข้อมูล MFCCs แล้วจัดการเก็บข้อมูลเพื่อท าการวิเคราะห์ เมื่อจัดการชนิดข้อมูลเสร็จแล้วบันทึกไฟล์เป็น

ไฟล์ .json ขนาด 13x44 พิกเซล 
เมื่อได้ไฟล์ภาพจาก MFCC ซึ่งอยู่ใน MFCCs ในการเทรนนิ่ง CNN จะท าการให้อ่านค่าไฟล์ดังกล่าว โดยก าหนด

ข้อมูลขณะเทรนนิ่งดังนี้ test 20% validation 20% ที่เหลือเป็นข้อมูลที่ใช้ในการเทรนนิ่ง อย่างไรก็ตาม ในการเทรนนิ่ง 
เพื่อให้ได้โมเดลที่แม่นย านั้น ยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น epoch, Batch Size และ Learning Rate ที่ต้องก าหนดให้กับ CNN 
โดยในงานนี้ได้มีการปรับค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลของ Loss และ ค่าความแม่นย า (Accuracy) ของทั้งจาก 
Train และ Validation จนได้ค่าที่พอใจ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ epoch = 1200 รอบ, Batch Size = 32, Learning Rate = 0.0001 
โดยผลการเทรนนิ่งได้ค่า Accuracy = 88 %  และท าการบันทึกโมเดลที่ได้เป็นไฟล์ *.h5 ส าหรับข้อมูลโดยสรุปของโครงสร้าง
โมเดล CNN ที่ได้สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5  

 

 
 

 าพที่ 5 ข้อมูลสรุปโครงสรา้งของโมเดล CNN ที่ได ้
 

3.2 การต้ังค่าเพ่ือทดสอบ 
เมื่อได้โมเดล CNN หลังจากเทรนนิ่งแล้ว ในงานวิจัยนี้ได้น าโมเดล CNN ไปติดตั้งลงในบอร์ด Raspberry pi4 

โมเดล B ขนาดแรม 8 GB ท างานท่ีความเร็ว 1.5 GHz ซึ่งการที่จะให้บอร์ด Raspberry pi สามารถรับค าสั่งเสียง และสามารถ
เล่นไฟล์เสียงได้นั้นจ าเป็นจะต้องตั้งค่าไมโครโฟน และการเล่นไฟล์เสียงดังนี ้
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 าพที่ 6 การแก้ใขไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ Plug ไมโครโฟนและล าโพง 
 

1. แก้ใขไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ Plug ไมโครโฟนและการเล่นไฟล์เสียงโดย เปิด Terminal แล้วใช้ค าสั่ง sudo nano 
/etc/asound.conf  จากนั้นให้แก้ใขดังภาพที่ 6 

2. เปิดใช้งานไมโครโฟน และ ล าโพง โดยเปิด Terminal แล้วใช้ค าสั่ง sudo nano /boot/config.txt แล้วท า
การลบเครื่องหมาย # หน้า dtparam = audio = on ออก ดังแสดงในภาพที่ 7 

 

 
 

 าพที่ 7 การเปิดใช้งานไมโครโฟน และล าโพง 
 

3.3 ล าดับขั้นตอนการใช้งานระบบ 
 ในกรณีทีมีการเปิดระบบไว้ ไมโครโฟนจะรับเสียงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ในบางครั้งเมื่อมีเสียงพูดที่ตรงกับค าท่ีตั้งไว้
เข้ามา จะท าให้ระบบท างานโดยไม่ได้ตั้งใจ ดังนั้นในงานนี้จึงได้มีการออกแบบล าดับขั้นตอนไว้ดังน้ี  

1. เมื่อต้องการสั่งงาน ให้กระตุ้นระบบด้วยการพูดว่า “ฟารัด” เมื่อระบบได้รับการกระตุ้นแล้ว จะมีเสียงแจ้ง
ผู้ใช้งาน 

2. จากนั้น ระบบจะรอรับค าสั่งเสียงเฉพาะค าต่อไปนี้ แอร์ ทีวี หลอดไฟ เมื่อไม่มีค าเหล่านี้ ระบบจะแจ้งให้
ผู้ใช้งานพูดอีกครั้ง  

3. กรณีที่ผู้ใช้งานได้เรียกช่ืออุปกรณ์ไปแล้ว ระบบจะรับค าสั่งเสียงเฉพาะ ปิด และ เปิด เท่านั้น เมื่อไม่มีค า
เหล่านี้ ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้งานพูดอีกครั้ง  

ทั้งนี้ ขั้นตอนท่ี 2 และ 3 หากไม่มีค าสั่งภายใน 5 วินาที  ระบบจะย้อนไปเริ่มต้นใหม่ 
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ผลการวิจัย 
 ในการทดสอบ บทความนี้แบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ทดสอบด้วยการพูดใส่ไมโครโฟนโดยตรง เพื่อ

พิจารณาดูความแม่นย าของระบบที่น าเสนอ 2. ทดสอบด้วยการบันทึกเสียงเพื่อทดสอบเปรียบเทียบกับวิธี Speech to text 
ของ Google API โดยทั้ง 2 วิธี ใช้ Raspberry pi ตัวเดียวกันในการท างาน และ 3 ทดสอบสั่งงานจริงตามขั้นตอนระบบ  

1. การทดสอบแบบพูดใส่ไมโครโฟนโดยตรง 
ในการทดสอบนี้ เป็นการทดสอบเพื่อดูประสิทธิภาพความแม่นย าของโมเดล CNN ที่ได้ โดยการให้ผู้ชาย 20 คน 

และ ผู้หญิง 20 คน พูดทีละค าใส่ไมโครโฟนจ านวนคนละ 6 ค า แล้วให้ระบบแสดงข้อความที่ได้จาก CNN ผลการทดสอบ
แสดงได้ดังตารางที่ 1 และ 2 จะเห็นว่า เสียงผู้ชายมีความแม่นย ามากกว่าผู้หญิง ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 95% ต่อ 92.5% โดยค าที่
ผู้ชายผิดพลาดมากสุดคือค าว่า หลอดไฟ ซึ่งผิดไปจ านวน 3 ครั้งคิดเป็น 85% ส่วนเสียงผู้หญิงมีค าว่า หลอดไฟ เปิด และปิด 
อย่างละ 2 ครั้ง คิดเป็น 90% แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่ามีการถอดรหัสเสียงได้ดีและเป็นท่ีน่าพอใจโดยคิดเป็นร้อยละ 93.75 
จากการทดสอบ 240 ครั้ง  

 
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบด้วยเสยีงผู้ชายพูดใสไ่มโครโฟน 
 

 
คนที่ 

ค าพูด 
แอร ์ ทีวี หลอดไฟ ฟารัด เปิด ปิด 

1 √ √ √ √ √ √ 
2 √ √ √ √ √ √ 
3 √ √ √ √ √ √ 
4 √ √ x √ √ √ 
5 √ √ √ x √ x 
6 √ √ √ √ √ √ 
7 √ √ √ √ √ √ 
8 √ √ √ √ √ √ 
9 √ √ x √ √ √ 
10 √ √ √ x √ √ 
11 √ √ √ √ √ √ 
12 √ √ √ √ √ √ 
13 √ √ x √ √ √ 
14 √ √ √ √ √ √ 
15 √ √ √ √ √ √ 
16 √ √ √ √ √ √ 
17 √ √ √ √ √ √ 
18 √ √ √ √ √ √ 
19 √ √ √ √ √ √ 
20 √ √ √ √ √ √ 

ความถูกต้อง (%) 100 100 85 90 100 95 
 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบด้วยเสยีงผู้หญิงพูดใสไ่มโครโฟน 
 

 
คนที่ 

ค าพูด 
แอร ์ ทีวี หลอดไฟ ฟารัด เปิด ปิด 

1 √ √ √ √ √ √ 
2 √ √ √ x √ √ 
3 √ x √ √ √ √ 
4 √ √ x √ √ x 
5 √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบด้วยเสยีงผู้หญิงพูดใสไ่มโครโฟน (ต่อ) 
 

 
คนที่ 

ค าพูด 
แอร ์ ทีวี หลอดไฟ ฟารัด เปิด ปิด 

6 √ √ √ √ √ √ 
7 √ √ √ √ √ √ 
8 √ √ √ √ √ √ 
9 √ √ √ √ x √ 
10 √ √ x √ √ √ 
11 √ √ √ √ √ √ 
12 √ √ √ √ √ √ 
13 √ √ √ √ √ x 
14 x √ √ √ x √ 
15 √ √ √ √ √ √ 
16 √ √ √ √ √ √ 
17 √ √ √ √ √ √ 
18 √ √ √ √ √ √ 
19 √ √ √ √ √ √ 
20 √ √ √ √ √ √ 

ความถูกต้อง (%) 95 95 90 95 90 90 
 

2. การทดสอบแบบบันทึกเสียง 
การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเปรียบเทียบกัน 2 ระบบ คือ CNN ที่น าเสนอ กับ ระบบ Speech to text ของ 

Google API และเพื่อให้เสียงท่ีทดสอบเป็นต้นฉบับเดียวกัน จึงได้ท าการบันทึกเสียงของผู้ชาย 10 คน (คนท่ี 1-10) และผู้หญิง 
10 คน (คนที่ 11-20) อย่างละ 6 ค า เพื่อส่งให้ทั้ง 2 ระบบได้แสดงผลของค าที่ออกมาภายใต้การใช้บอร์ด Raspberry pi ตัว
เดียวกัน ผลการทดสอบแสดงกราฟเปรียบเทียบได้ดังรูปที่ 8 จะเห็นได้ว่า ระบบที่น าเสนอได้ผลค าตอบใกล้เคียงกันกับระบบที่
น ามาเปรียบเทียบ แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าค าว่า ฟารัด ซึ่งเป็นค าเฉพาะ ท่ีไม่ได้มีความหมายโดยทั่วไป ท าให้ Google API 
มีความถูกต้องน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 50 จาก 20 คน (ทั้งนี้กรณีที่ได้ข้อความว่า ฟาหลัด ฟาลัด ฟาหลาด ผู้วิจัยพิจารณาว่ามี
ความถูกต้องด้วย) 

 

 
 

ภาพที ่8 ผลการทดสอบเปรียบเทยีบ CNN กับ Google API 
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3. การทดสอบสั่งการท างานจริงตามขั้นตอนของระบบ 
 ในส่วนนี้เป็นการทดสอบด้วยการให้ผู้ใช้งาน 5 คน (สุ่มรวมชาย-หญิง) สั่งให้ท างานตามขั้นตอนที่ออกแบบไว้ โดย
เริ่มจากเรียกช่ือเพื่อกระตุ้นระบบ เลือกอุปกรณ์ และสั่งให้ท างาน โดย 1 คน จะสั่งให้ท างานจนครบทุกอุปกรณ์ ทั้งนี้ ในการ
ทดสอบได้ท าการใช้รีเลย์เพื่อควบคุมหลอด LED ในการแสดงผลแทนการติดตั้งที่เครื่องใช้ไฟฟ้าจริง ผลการทดสอบแสดงได้ดัง
ตารางที่ 3 จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าคนที่ 1,3 และ 4 มีความผิดพลาดคนละ 1 ค า และค าว่าหลอดไฟระบบผิดเยอะสุด 
แต่อย่างไรก็ตามระบบสามารถท างานตามที่ต้องการได้อย่างดีคิดเป็นร้อยละ 90 จากการทดสอบ 30 ครั้ง ทั้งนี้กรณีที่ผิดพลาด
ได้มีการพูดซ้ า เช่น คนท่ี 1 มีการพูดซ้ าค าว่าหลอดไฟระบบถึงจะท างานต่อ 
 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสั่งการท างานตามขั้นตอนของระบบ 
 

 
คนที่ 

ค าพูด 
ฟารัด ทีวี หลอดไฟ แอร ์ เปิด ปิด 

1 √ √ x √ √ √ 
2 √ √ √ √ √ √ 
3 √ √ √ √ x √ 
4 √ √ x √ √ √ 
5 √ √ √ √ √ √ 

 
อ ิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการทดลองในการออกแบบ CNN ร่วมกับ MFCC เพื่อใช้ส าหรับควบคุมการเปิด-ปิดการท างานของ
เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียง ในงานวิจัยนี้ได้มีการทดสอบเพื่อดูประสิทธิภาพของโมเดล CNN ที่น าเสนอด้วยการทดสอบทั้งในส่วน
ของการพูดโดยตรง การพูดแบบบันทึกเสียง และพูดสั่งการต่อเนื่อง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 เมื่อท าการพูดใส่ไมโครโฟนโดยตรงนั้นเสียงของผู้ชายมีความถูกต้องกว่าเสียงของผู้หญิงโดยคิดเป็นสัดส่ วนร้อยละ 
95.0/92.5 จาก 20 คน ส่วนค าที่ผิดมากสุดเป็นค าว่าหลอดไฟ นอกจากนั้นเสียงผู้ชายยังสามารถถอดค าว่าแอร์ ทีวี และค าว่า 
เปิดได้ถูกต้อง 100% ซึ่งเมื่อเทียบกับเสียงผู้หญิงแล้วได้สูงสุดคือ 95% 
 เมื่อทดสอบแบบบันทึกเสียงแล้วน าไปเปรียบเทียบกับระบบ Google API พบว่าค าที่มีการใช้งานท่ัวไปสามารถที่จะ
ถอดค าสั่งเสียงได้ดีทั้งคู่ซึ่งให้ผลเกินกว่า 85% แต่กรณีที่เป็นค าเฉพาะ คือค าว่า ฟารัด Google API มีความถูกต้องเพียง 50% 
ในขณะที่ CNN ท าได้ถึง 95% ท าให้เห็นว่ากรณีใช้ค าเฉพาะ Google API ยังไม่เหมาะในการใช้งาน 
 และสุดท้าย ทดสอบสั่งการตามขั้นตอนของระบบแบบต่อเนื่อง พบว่า ค าว่าหลอดไฟ ยังมีความผิดพลาดเยอะสดุ แต่
อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพรวมของระบบ CNN ที่น าเสนอยังมีความถูกต้องสูงคิดเป็นร้อยละ 90 จากการทดสอบ 30 ครั้ง และ
เมื่อผิดพลาดได้ท าการพูดซ้ าในค านั้นเพียง 1 ครั้ง ระบบก็ท างานต่อได้ 
 จากการทดสอบได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการประยุกต์ใช้ CNN ภายใต้แพลตฟอร์มของ Keras ท างานร่วมกับ MFCC 
ภายใต้แพลตฟอร์มของ Librosa ที่น าเสนอนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีในการคัดแยกค าสั่งเสียงซึ่งให้ความถูกต้องเกิน 80% ของ
การทดสอบรวมทั้งชายและหญิง ส าหรับเสียงพูด 6 ค า นอกจากนั้นยังสามารถใช้ได้กับค าเฉพาะได้ดีพร้อมทั้งสามารถสั่ง
ควบคุมการท างานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างดีอีกด้วย  
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้น าเสนอมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิจัยและศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคในการสั่งซื้ออาหารบนแอปพลิเคช่ันออนไลน์โดยระบบช าระเงิน QR Code ของสมาร์ทโฟน (2) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้บริโภคในการยอมรับเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ที่ใช้ระบบช าระเงิน GrabPay E-Wallet สแกน QR 
Code ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และ (3) เพื่อวิจัยและศึกษาองค์ความรู้ของผู้บริโภคที่มีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการพึ่งตนเอง ซึ่งมีระเบียบวิธีการวิจัยเป็นลักษณะการวิจัยเชิง
คุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างประชากรของผู้บริโภคที่มีการซื้อในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครมีจ านวน 495 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือสถิติ
เชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมสนใจการซื้อที่
แตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน เป็นต้น และปัจจัยด้านการ
ยอมรับเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ในการซื้ออาหารบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ผ่านระบบช าระเงินสแกน QR Code 
พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.925 มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในการยอมรับใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมผ่านระบบช าระเงิน QR Code บนสมาร์ทโฟนมีนัยส าคัญทางสถิติ Sig = 0.05 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมผู้บริโภค  ความพึงพอใจ  ระบบช าระเงินGrabPay E-Wallet  การตัดสินใจซื้อ  เทคโนโลยีนวัตกรรม 

 
Factors Affecting Consumers Behavior and Satisfaction of Online Food Purchase Decision 
using Modern Innovative Technology with GrabPay E- Wallet Payment System in Scan  

QR Code via Smartphone, Case Study: Bangkok Area  
Veerawat Phumpayom1 and Chamni Jaipradidtham2*  

1Dept. of Modern Trade Business Innovation, Faculty of Business Administration, Kasem Bundit University 
2Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Kasem Bundit University 

*E-mail : j_chamni@hotmail.com 
 

Abstract 
  This research paper presents the objectives as follows are: ( 1 )  To research and study factors 

affecting behavior of consumers and satisfaction in food purchase decision on online application using QR 
code payment system of smartphone (2 )  To Develop the life quality of consumers in the adoption of 
modern businesses innovation technology using GrabPay E-Wallet payment system scan QR code in the 
Bangkok area and (3) To research and study consumer knowledge with understanding using modern business 
innovation technology that focuses on improving the quality of life for self. The research methodology is 
characterized by qualitative research and quantitative research, using questionnaires as a research tool and 
analyzing the data by interviewing the population of consumers in making decision to buy food of the 
Bangkok areas total 495 samples. The statistics used in this research were descriptive statistics include 
percentage, mean and standard deviation: SD. The results of the study showed that consumers showed 
different interest behaviors base on personal factors such as: gender, age, education level, occupation and 
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monthly income, and factors for adoption of the modern innovation technology in the decision to buy 
foods on online applications via QR code system. It was found that consumers are satisfied with the 
confidence level equal to 0.925 and have good knowledge and understand in the adoption of innovative 
technology in the QR code payment system on smartphone with statistically significant value at Sig = 0.05 
scale. 
 
Keywords : Consumers behavior, Satisfaction, GrabPay E-Wallet payment system, Purchase decision,  

     Innovative technology 
 

บทน า 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนได้เปลี่ยนแปลงไป จึงท าให้

เกิดสิ่งใหม่ที่เรียกว่า“วิถีชีวิตใหม่”(New Normal) หมายถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจ าวัน และ
การขับเคลื่อนใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในธุรกิจสมัยใหม่โดยเฉพาะพฤติกรรมของคนที่ต้องการใช้ระบบออนไลน์ ซึ่งสิ่งใหม่
เหล่านี้ได้กลายเป็นความปกติใหม่ การสั่งอาหารออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคช่ันสั่งอาหารเดลิเวอรี่บนสมาร์ทโฟนมีมากขึ้น 
เนื่องจากท าให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายและประหยัดเวลา ผู้ประกอบธุรกิจด้านการจัดส่งอาหารจึงต้องใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อน ามาต่อสู้กับร้านสะดวกซื้อที่มีการแข่งขันกันอย่างมาก เพราะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดเช้ือ COVID-19 นั้น 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่อยากออกจากบ้าน แอปสั่งอาหารออนไลน์จึงเป็นตัวช่วยท่ีดทีี่สุดส าหรับคนในยุคนี้  ผู้ประกอบธุรกิจด้าน
จัดส่งอาหาร Grab Food ได้มีบริการช าระเงินออนไลน์รูปแบบใหม่บนสมาร์ทโฟนผ่านช่องทางดิจิทัลคือระบบช าระเงิน 
GrabPay E-Wallet โดยผู้บริโภคเพียงสแกน QR Code และกรอกจ านวนเงินที่ต้องการจ่ายลงไปในระบบก็เสร็จเรียบร้อย แต่
ผู้บริโภคไม่มั่นใจความปลอดภัย ซึ่งเป็นผลท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังไม่มีการยอมรับในเทคโนโลยีสมัยใหม่ของการสแกน QR 
Code เพราะว่าผู้บริโภคขาดความเช่ือมั่นและคิดว่าไม่มีความปลอดภัย ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
พฤติกรรมของผู้บริโภคและการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมระบบช าระเงินสแกน QR Code ในการตัดสินใจซื้ออาหารทางออนไลน์ 
โดยศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการซื้อ วิจัยและพัฒนาน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ยอมเทคโนโลยีนวัตกรรมระบบช าระเงินต่อไป  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้ออาหารบนแอปพลิเคช่ัน

ออนไลน์โดยใช้ระบบช าระเงิน GrabPay E-Wallet ผ่านสแกน QR Code ของสมาร์ทโฟน  
2. เพื่อวิจัยและศึกษาการใช้องค์ความรู้ของผู้บริโภคที่มีความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่โดย

มุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการพึ่งตนเอง  
3. เพื่อวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) พฤติกรรมของผู้บริโภค และการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ธุรกิจสมัยใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ผ่านระบบช าระเงิน GrabPay E-Wallet  
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ภาพที่ 1 การตัดสินใจซื้ออาหารบนแอปพลิเคช่ันเมนูออนไลน์ของสมาร์ทโฟนโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมผ่านการสแกน QR Code 

[ที่มา : https://imodtoy.com/foodpanda-half-price, www.thaismescenter.com, 2561] 
 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การทบทวนวรรณกรรมเป็นการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของตัวแปร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีดังนี้ 
นวัตกรรม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ อาจเป็นความคิด พฤติกรรม หรือสังคมใหม่ ๆ หรืออาจเป็นการรับรู้ในเรื่องใหม่

หรือรูปแบบใหม่ในวัฒนธรรมหนึ่งและรวมถึงการค้นพบและการคิดประดิษฐ์ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อาจจัดได้ว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ได้ (อ้างอิงจาก: พจนานุกรม ศัพท์สังคมวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2559) 

การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี (The Technology Acceptance) หมายถึง การตัดสินใจที่จะน าเทคโนโลยีไป
ใช้อย่างเต็มที่ เพราะคิดว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์ง่ายต่อการใช้งาน (รวิวรรณ, 2561) 

(จฑุารัตน์, 2558) กล่าวว่า การช าระเงินด้วยระบบสแกน QR Code เป็นที่นิยมในกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย )Generation 
Y) มีจ านวน 98 % ของผู้ท าแบบสอบถามทั้งหมดที่เคยช าระเงินด้วย QR Code จึงพบว่าผู้ใช้ช าระเงินในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย
จะนิยมใช้มากที่สุดมีจ านวน 53 % ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจและช่ืนชอบ และได้ศึกษาปัจจัยด้านการรบัรู้
ที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีนวัตกรรม พบว่าผู้ใช้กลุ่ม Generation-Y มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้โดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน มีประโยชน์ตามความต้องการ  

(ฐานิยา, 2560) กล่าวว่า การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคว่ามีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบาร์โค้ดในการใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการน าบาร์โค้ดมาใช้ด้านการตลาด โดยเฉพาะกับประเทศ
ไทยท่ีเพิ่งน าเทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้งานในเรื่องของการสนับสนุนการท่องเที่ยวของภาครัฐ ได้น าบาร์โค้ดสองมิติ  

(สุนันทา, 2560) ได้ให้ความหมายค าว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer behavior) เป็นการกระท าของบุคคล
ที่เกี่ยวกับการจัดหาให้ได้สินค้าและการบริการ หมายถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อและการกระท าของบุคคลที่เกี่ยวกับการ
ซื้อและการใช้สินค้าต่าง ๆ 

(ศิริวรรณ, 2561) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัยที่ควบคุมได้โดยใช้กลยุทธ์การตลาดในองค์กร
เพื่อตอบสนองความต้องการตามเป้าหมายและพอใจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา จัดจ าหน่ายและส่งเสริมการตลาด  

 
 
 
 
 

https://imodtoy.com/foodpanda-half-price
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ภาพที่ 2 ผู้บริโภคใช้เทคโนโลยีนวตักรรมธุรกิจการค้าสมัยใหมโ่ดยการช าระเงินระบบสแกน QR Code ในการตัดสินใจซื้อ 
[ที่มา : https://kasikornbank.com/th/promotion/Pages/grabpaywallet.aspx, 2562] 

                 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้บริโภคในการ

ตัดสินใจซื้ออาหารบนแอปพลิเคช่ันออนไลน์โดยระบบช าระเงิน GrabPay E-Wallet ผ่านสแกน QR Code ของสมาร์ทโฟน 
โดยก าหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัยท่ีเหมาะสมดังแสดงในรูปที ่3 มีรายละเอียดดังนี้  

ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านประชากรส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน เป็นต้น ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 
เป็นต้น และปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์  

ตัวแปรตาม ประกอบด้วย การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีธุรกิจการค้าสมัยใหม่
บนแอปพลิเคชั่นออนไลน์โดยใช้ระบบช าระเงิน GrabPay E-Wallet ผ่านการสแกน QR Code ของสมาร์ทโฟน 

 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อ
รับรองกรอบแนวคิดการวิจัย โดยใช้วิธีการส ารวจ (Survey) และส่งแบบสอบถาม งานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคและความพึงพอใจของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้ออาหารโดยระบบช าระเงิน GrabPay E-Wallet ผ่านสแกน QR Code 
วิธีการด าเนินการวิจัยในงานวิจัยนี ้ผู้วิจัยขออธิบายรายละเอียดมีดังนี้  

1  .ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่เลือกสุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยนี้คือผู้บริโภคที่มีความสนใจและตัดสินใจสั่งซื้ออาหารทางแอปพลิเคช่ัน

ออนไลน์จากร้านอาหารในสถานที่ต่าง ๆ  เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารในซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารตาม
ศูนย์อาหาร ร้านอาหารในมหาวิทยาลัย และร้านอาหารในโรงพยาบาลของพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ใช้
สมาร์ทโฟนในระบบช าระเงินโดยสแกน QR Code ประชากรจะเป็นผู้บริโภคเพศชายและเพศหญิงมีอายุระหว่าง 15-60 ปี มี
ประชากรกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 495 ตัวอย่าง ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสุ่มตัวอย่างประชากรจะเริม่ตั้งแต่เดอืนธันวาคม 2563 
ถึงเดือนมีนาคม 2564 

  
 
 
 
 

https://kasikornbank.com/th/promotion/Pages/grabpaywallet.aspx
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                     ตัวแปรอิสระ                                                                ตัวแปรตาม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

2. สมมติฐานของงานวิจัย 
สามารถก าหนดสมมติฐานของงานวิจัยไดด้ังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 (H1) : คือ ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกัน ในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อ

เดือนของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้ออาหารบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ผ่านสแกน QR Code ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 2 (H2) : คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ซึ่งผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจช้ืออาหารผ่าน

วิธีการช าระเงิน GrabPay E-Wallet บนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ในระบบสแกน QR Code ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานท่ี 3 (H3) : คือ ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารของ

ผู้บริโภคผ่านระบบการช าระเงินบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ด้วยสแกน QR Code ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร       
3  .เคร่ืองมือท่ีใช้งานวิจัย  
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากร โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ

การสร้างแบบสอบถามคือ ท าการศึกษาทฤษฎี จะมีค าถามที่ครอบคลุมตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและแบ่งค าถาม
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้  

ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยของประชากรส่วนบุคคลที่ผู้บริโภคเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น โดยให้ผู้ตอบค าถามใส่เครื่องหมายถูกลงในพื้นที่ว่างที่จัดเตรียมไว้ให้
โดยใช้แบบสอบถามประเภทค าถามนั้นเป็นตัวเลือกหลายทาง 

         ปัจจัยด้านประชากร 
1. เพศ (Sex)  
2. อายุ (Age)  
3. ระดับการศึกษา (Education)  
4. อาชีพ (Occupation)   
5. รายได้ต่อเดือน (Income/month) 
 

 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางตลาด 
(4Ps)  
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)  
2. ราคา (Price)  
3. ช่องทางจัดจ าหน่าย (Place)  
4. ส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 

ปัจจัยด้านยอมรับเทคโนโลยีนวัตกรรม
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
1. ตอบสนองต่อการใช้เทคโนโลยี 
2. ด้านความปลอดภัยการใช้งาน 
3. การให้บริการส่วนบุคคล 
 

 
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร 

บนแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ด้วย
ระบบช าระเงิน GrabPay E-
Wallet สแกน QR Code 
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ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมได้รับแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค ดังนั้นระดับช่วงคะแนนในการประเมินผลจ าแนกแบ่งออกเป็น 5 ระดับมีดังนี้  

 

                 ช่วงคะแนน: ค่าเฉลี่ย                    การประเมิน    ระดับการตัดสินใจ 
              คะแนน 5 : ช่วงเฉลี่ย 4. 2 1 - 00.5 - >      ซื้อแน่นอน     พึงพอใจมากท่ีสุด 
              คะแนน 4 : ช่วงเฉลี่ย 3. 4 1 - 4. 2 0 - >      น่าจะซื้อ        พึงพอใจมาก 
              คะแนน 3 : ช่วงเฉลี่ย 6.2 1  - 3. 4 0 - >      ไม่แน่ใจ         พึงพอใจปานกลาง 
              คะแนน 2 : ช่วงเฉลี่ย 81.1 - 2. 60  - >      ไม่น่าจะซื้อ     พึงพอใจน้อย 
              คะแนน 1 : ช่วงเฉลี่ย 00.1 - 80.1 - >      ไม่ซื้อแน่นอน  พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
4  .วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) แบบสอบถามจัดท าข้ึนตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขอบเขตการวิจัยและกรอบแนวคิดการวิจัยโดย
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากสื่อข้อมูล ข่าวสาร อินเตอร์เน็ต และเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในร้านอาหารที่มี
ผลกระทบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาด  

5  .การวิเคราะห์ข้อมูล   
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาท าการเก็บรวบรวม และท าการประมวลผล โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาวิจัยมีดังนี ้
1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

แล้วน าข้อมูลที่รวบรวมมาได้ท าการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ จะประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ เป็นต้น 
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจในการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารของผู้บริโภค น าข้อมูลที่

รวบรวมมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติ .จะประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน :SD เป็นต้น 
 
ผลการวิจัย  

ผลตารางที่ 1 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรส่วนบุคคล พบว่าเพศหญิงส่วนใหญ่มีจ านวน
มากกว่าเพศชายที่ให้ความสนใจการซื้ออาหารประมาณ 268 คน คิดเป็นร้อยละ 54.14 และเพศหญิงมีพฤติกรรมให้ความ
สนใจในการตัดสินใจซื้ออาหารโดยใช้สมาร์ทโฟนในการช าระเงินผ่านแอปพลิเคช่ันออนไลน์ด้วยระบบสแกน QR Code มี
มากกว่าเพศชายคือเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย 𝑥 ̅เท่ากับ 3. 85 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน :SD เท่ากับ 7.0 9 ซึ่งเหตุผลอาจเป็น
เพราะว่าเพศหญิงมีนิสัยชอบรับประทานอาหารเป็นประจ าบ่อย ๆ จะต่างจากเพศชายที่มีจ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 
45 .8 6 โดยมีค่าเฉลี่ย �̅� เท่ากับ 7.3 6 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน: SD เท่ากับ 6.0 4 และพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคจะ
ให้ความสนใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคช่ันออนไลน์ด้วยระบบสแกน QR Code ในช่วงอายุระหว่าง  30 -40 ปีมีจ านวนมากถึง 
21 5 คน คิดเป็นร้อยละ 43.43 มีค่าเฉลี่ย �̅� เท่ากับ 9.3 4 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน :SD เท่ากับ 86.0 ปัจจัยด้านระดับ
การศึกษาพบว่าระดับปริญญาตรีมีพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่มีความสนใจเลอืกใช้ระบบช าระเงินผ่านสแกน QR Code มีจ านวน 
247 คน คิดเป็นร้อยละ 49.89  มีค่าเฉลี่ย �̅� เท่ากับ 3. 83 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน :SD เท่ากับ 7.0 4 เหตุผลเพราะว่า
ผู้บริโภคเรียนระดับปริญญาตรีมีความรู้ ความเข้าใจและความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกจิสมัยใหม่ จึงคิดว่ามี
ความสะดวกสบาย สามารถเข้าถึงการใหบ้ริการ ประหยัดเวลาและรวดเร็ว 
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      ตารางที่ 1 ผลปัจจัยส่วนบุคคลของจ านวน ค่าร้อยละ และพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารของผู้บริโภคโดยใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรมระบบช าระเงินผ่าน QR Code ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 

 
  

 
ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช ้ พฤติกรรม 

จ านวน ร้อยละ �̅� SD 

1. เพศ ชาย 
หญิง 

227 
268 

45.86 
54.14 

3.76 
3.85 

0.64 
0.79 

2. อายุ ต่ ากว่า 30 ปี 
30-40 ปี 
41-50 ปี 

51 ปีขึ้นไป 

149 
215 
87 
44 

30.10 
43.43 
17.58 
8.89 

3.86 
3.94 
3.56 
3.20 

0.70 
0.86 
0.62 
0.43 

3. ระดับการศึกษา ต่ ากว่าระดับปรญิญาตร ี
ระดับปริญญาตร ี

สูงกว่าระดับปริญญาตร ี

155 
247 
93 

31.32 
49.89 
18.78 

3.64 
3.83 
3.75 

0.51 
0.74 
0.60 

4. อาชีพ นักเรียน/นสิิต/นักศึกษา 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
พนักงานเอกชน 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกจิ 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

205 
19 
182 
51 
38 

41.42 
3.84 
36.78 
10.30 
7.65 

3.85 
3.61 
3.76 
3.16 
3.24 

0.82 
0.53 
0.64 
0.48 
0.50 

5. รายได้ต่อเดือน 200 - 500 บาท 
500 – 1,500 บาท 

1,500 – 4,500 บาท 
4,500 – 12,000 บาท 
12,000 – 30,000 บาท 

30,000 บาทขึ้นไป 

37 
43 
60 
154 
106 
95 

7.47 
8.68 
12.12 
31.11 
21.42 
19.19 

2.14 
3.38 
3.52 
3.86 
3.71 
3.60 

0.37 
0.50 
0.60 
0.79 
0.68 
0.56 

 
และจากผลตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยด้านอาชีพท่ีมีพฤตกิรรมของผู้บริโภคให้ความสนใจสั่งซื้ออาหารโดยใช้ระบบช าระ

เงิน GrabPay E-Wallet ผ่านสแกน QR Code จะพบในกลุ่มนักเรียน นิสิตและนักศึกษามีจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 
41. 42 โดยมีค่าเฉลี่ย�̅� เท่ากับ 85.3 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : SD เท่ากับ 82.0 เหตุผลเพราะ ว่ากลุ่มนักเรียน นิสิตและ
นักศึกษาเป็นวัยที่มีทัศนคติและพฤติกรรมสนใจชอบเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ พฤติกรรมชอบความสะดวกสบาย
และชอบใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มพ่อบ้านและแม่บ้าน เพราะว่ากลุ่มพ่อบ้านและแม่บ้านสามารถท าอาหารปรุงที่บ้านกินเองได้  จึง
คิดว่าไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดอืนพบว่าผู้บริโภคที่มีรายได ้4,500–12,000 บาท มีพฤติกรรมให้ความ
สนใจต่อการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชั่นออนไลน์ และมีความสนใจธุรกิจนวัตกรรมสมัยใหม่ เนื่องจากผู้บริโภคในกลุ่ม
นีม้ีการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและมีรายได้ที่ดีจากการท างานที่พอจะเลือกซื้ออาหารต่อการใช้สมาร์ทโฟนได้เป็นอย่างดีมี
จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 31.11 โดยมีค่าเฉลี่ย �̅�=  8.3 6 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน :SD =  0. 79   

ผลตารางที่ 2 จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการจัดการกลยุทธ์ทางการตลาดและวิเคราะห์ส่วนประสม
ทางการตลาดของร้านอาหารที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อบนแอปพลิเคช่ันของผู้บริโภคโดยใช้ระบบการ
ช าระเงิน GrabPay E-Wallet ผ่านสแกน QR Code พบว่าผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามจะให้ความส าคัญมากที่สุดใน
เรื่องความสะดวก ประหยัดเวลามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน: SD เท่ากับ 1.12 ซึ่งมีระดับความ
คิดเห็นพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือให้ความสนใจเรื่องการบริการหลังการซื้อโดยจัดส่งถึงบ้านหรือท่ีท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.56 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน: SD เท่ากับ 1.06 ซึ่งมีระดับความคิดเห็นพึงพอใจมากที่สุดเช่นกัน ความคิดเห็นที่อยู่ใน
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ระดับพึงพอใจมาก ได้แก่ ปัจจัยที่ให้ส าคัญเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม จัดส่งอาหารและเครื่องดื่มตรง
ต่อเวลา และมีการส่งเสริมการตลาดโดยจัดโปรโมชั่นลดราคา ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านอาหารที่ผู้บริโภคแสดง
ความคิดเห็นในระดับพึงพอใจปานกลาง ได้แก่ มีการช าระเงินให้เลือกหลายรูปแบบ  และความคิดเห็นที่อยู่ในระดับพึงพอใจ
น้อยสุด ได้แก่ ปัจจัยที่ให้ความส าคัญเรื่องบอกข้อมูลโภชนาการที่ต้องการ/วันผลิต มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 1.80 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน: SD เท่ากับ 0.53   

 
  ตารางที่ 2 ผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามในการจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด  
และวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

การจัดการกลยุทธ์ทางการตลาดของร้านอาหาร 
และวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ค่าเฉลี่ย  S.D. 

ระดับความคิดเห็น 

1. อาหารและเครื่องดื่มมีความหลากหลาย  
2. อาหารและเครื่องดื่มจ าแนกราคาและประเภทชัดเจน 
3. มีราคาเหมาะสมกับคณุภาพอาหารและเครื่องดื่ม 
4. บอกข้อมูลโภชนาการที่ต้องการ/วันผลิต 
5. บอกข้อมูลส่วนประกอบโดยประมาณ/วันหมดอาย ุ
6. จัดส่งอาหารและเครื่องดื่มตรงต่อเวลา 
7. ความสะดวกสบายและประหยดัเวลา 
8. มีการส่งเสริมการตลาด: โดยจดัโปรโมช่ันลดราคา 
9. มีการบริการจัดส่งอาหารโดยตรงถึงบ้านหรือท่ีท างาน 
10.มีการช าระเงินให้เลือกหลายรปูแบบ 

3.40 
2.60 
3.59 
1.80 
2.35 
3.86 
4.80 
3.49 
4.56 
3.32 

0.94 
0.86 
0.92 
0.53 
0.84 
1.09 
1.12 
0.85 
1.06 
0.85 

พึงพอใจปานกลาง 
พึงพอใจน้อย 
พึงพอใจมาก 

พึงพอใจน้อยสุด 
พึงพอใจน้อย 
พึงพอใจมาก 

พึงพอใจมากสุด 
พึงพอใจมาก 

พึงพอใจมากสุด 
พึงพอใจปานกลาง 

 
ผลตารางที่ 3  จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อทางออนไลน์บนแอปพลิเคชั่นของร้านอาหารทีม่ีความสนใจการบริการ พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญมากที่สุดเรื่อง
ความน่าเช่ือถือการยอมรับนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีในการสั่งซื้ออาหารทางออนไลน์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน: SD เท่ากับ 0.98 ซึ่งมีระดับความคิดเห็นมากสุด รองลงมาคือให้ความสนใจเรื่องระบบรักษาความ
ปลอดภัยการยอมนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่มีการสั่งซื้ออาหารทางออนไลน์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน: SD เท่ากับ 0.94 ซึ่งมีระดับความคิดเห็นมากสุดเช่นกัน เหตุผลเพราะว่าผู้บริโภคต้องการความเช่ือมั่นและ
ความปลอดภัยมากที่สุดในการยอมรับใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคช่ันออนไลน์การเลือกซื้ออาหาร และพบว่าผู้บริโภคได้ให้
ความส าคัญน้อยที่สุดเรื่องการสั่งซื้ออาหารที่สามารถตอบสนองใช้งานได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD เท่ากับ 0.68 ซึ่งมีระดับความคิดเห็นปานกลาง เหตุผลผู้บริโภคมีความคิดว่าการใช้เทคโนโลยีระบบช าระเงิน 
GrabPay E-Wallet ยังเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สมัยใหม่ ไม่เป็นที่นิยมมากนักมีการใช้เพียงบางกลุ่มเท่านั้น 
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ตารางที่ 3  ผลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้บริโภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามในด้านการยอมรับนวัตกรรมและการใช้
เทคโนโลยีระบบการช าระเงินผ่านสแกน QR Code ที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารของผู้บริโภค 
 

 

ระดับความคิดเห็นด้านการยอมรับนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี
บนแอปพลิเคชัน่โดยใช้ระบบ QR Code ค่าเฉลี่ย S.D. 

ระดับความคิดเห็น 

1. การด าเนินงานใช้เทคโนโลยี Download แอปพลเิคชั่นในการซื้อ
ได้อย่างสะดวกสบาย 

2. การซื้ออาหารโดยช าระเงินมีระบบการรักษาความปลอดภัย 
3. การซื้ออาหารโดยช าระเงินผ่านสแกน QR Code มีความน่าเชื่อถือ 
4. ระบบช าระเงินผ่าน QR Code มีการปรับปรุงเวอร์ช่ันสม่ าเสมอ 
5. ระบบช าระเงินผ่าน QR Code สามารถตอบสนองการใช้งานได ้
6. การใช้เทคโนโลยีนวตักรรมมีความแม่นย าถูกต้องและรวดเร็ว 

3.54 
 

4.29 
4.56 
3.23 
3.40 
3.60 

0.76 
 

0.94 
0.98 
0.73 
0.68 
0.82 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมากสุด 
เห็นด้วยมากสุด 

เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยปานกลาง 

เห็นด้วยมาก 

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่าผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่ ด้าน
ด้านความสะดวกสบาย เรียนรู้ง่าย ด้านประหยัดเวลาและรวดเร็ว อยู่ในระดับความคาดหวังมากที่สุด เมื่อพิจารณาผู้บริโภค
รับรู้ว่าการช าระเงิน GrabPay E-Wallet ผ่านสแกน QR Code จะท าให้สามารถช าระเงินได้รวดเร็วข้ึนมากที่สุด รองลงมาคือ
การช าระเงินผ่าน QR Code มีความสะดวกสบาย ปลอดภัยโดยไม่ต้องพกเงินสดจ านวนมาก ตามลาดับ และพบว่าส่วนประสม
ทางการตลาด 4Ps และการยอมรับนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี จะมีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารทางแอปพลิเคช่ัน
ออนไลน์  ผู้บริโภคมีพฤติกรรมและความพึงพอใจมากที่สุดในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารทางออนไลน์ผ่านระบบสแกน QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะห์พบว่าผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการตัดสินใจซื้ออาหารทางออนไลน์ 
ผ่านระบบช าระเงิน GrabPay E-Wallet ด้วยสแกน QR Code เชิงบวก 3 อันดับแรก ได้แก่ ประหยัดเวลาในการเดินทาง 
อาหารมีให้เลือกหลากหลาย และมีราคาเหมาสม และปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีนวัตกรรมธุรกิจสมัยใหม่ในการซื้อ
อาหารบนแอปพลิเคชั่นออนไลน์ผ่านระบบช าระเงินสแกน QR Code พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.925 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในงานวิจัยที่ได้จากผลการทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบนแอปพลิเคช่ันออนไลน์ของร้านอาหารที่มีการบริการ
จัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ มีข้อเสนอแนะผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ข้อ มดีังนี ้ 

สมมติฐานที ่1 (H1) : พบว่าปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกัน ในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อ
เดือน ของผู้บริโภคมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหาร และพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคจะมีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารของ
ร้านอาหารผ่านธุรกิจการบริการจัดส่งอาหารในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานจะสอดคล้องกับสมมติฐาน 
H1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เหตุผลพบว่าผู้บริโภคมีความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการใช้บริการซื้อ
ทางออนไลน์ ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะควรมีการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างประชากรเรื่อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้ต่อเดือนในพ้ืนท่ีเขตอื่น ๆ กรุงเทพฯ และพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อน าผลศึกษามาเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้ว่ามีผลแตกตา่ง
กันและสอดคล้องกันอย่างไร   
          สมมติฐานที่ 2 (H2) : พบว่าปัจจัยด้านการจัดการกลยุทธ์ทางตลาดและวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งช้ืออาหารของผู้บริโภคทางแอปพลิเคช่ันออนไลน์ของร้านอาหารผ่านธุรกิจบริการจัดส่งอาหารแบบเด
ลิเวอรี่ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐานจะสอดคล้องกับสมมติฐาน H2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  เหตุผลพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากที่สุดในการบริการจัดส่งอาหารถึงบ้านตรงต่อเวลา ประหยัดเวลาและราคาที่
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เหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะร้านอาหารควรส่งเสริมด้านการตลาดโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบใหม่จัด
โปรโมช่ันลดราคาอาหารให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจซื้อและมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ประทับใจ 

สมมติฐานที่ 3 (H3) : พบว่าปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภคบนแอปพลิเคช่ันออนไลน์ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานจะสอดคลอ้งกับสมมติฐาน H3  อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 เหตุผลพบว่าผู้บริโภคมีระดับการรับรู้ที่แตกต่างกันในการยอมรับนวัตกรรมและการใช้
เทคโนโลยีระบบการช าระเงิน GrabPay E-Wallet  ผ่านสแกน QR Code  ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะร้านอาหารควรเพิ่ม
ความเช่ือมั่น ทัศนคติที่ดีต่อการยอมรับนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีให้กับผู้บริโภคด้านการตอบสนองความต้องการ ด้าน
ความเป็นส่วนตัวในการยอมรับนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยี และด้านการเข้าถึงการให้บริการ 

2. ข้อเสนอแนะผู้บริโภคควรมีการยอมรับเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเงินสมัยใหม่ของระบบการช าระเงินผ่าน QR 
Code เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโปรแกรมประยุกต์บนสมาร์ทโฟน  (mobile 
application) อย่างกว้างขวาง และโปรแกรมประยุกต์ที่ให้บริการทางการเงินบนสมาร์ทโฟนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นธนาคาร/ผู้ให้บริการจึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่ให้บริการทางการเงินบนสมาร์ทโฟน  จึงจ าเป็น
จะต้องมีการอัปเดตระบบช าระเงินให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานอยู่สม่ าเสมอ 

3. ข้อเสนอแนะผู้บริโภคควรศึกษาการส ารวจด้านความปลอดภยัในการใช้งาน เนื่องจากปัจจุบันวิวัฒนาการก้าวหน้า
สู่ยุค Digital และความปลอดภัยนั้นที่ผู้บริโภคควรให้ความส าคัญและศึกษาปริมาณการใช้งานในแต่ละปี เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคาร/ผู้ให้บริการระบบการช าระเงินผ่านสแกน QR Code 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานกับประสิทธิผลของงาน 
กรณีศึกษา ผู้ท าบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ภารดี  นกึชอบ   

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
E-mail : Paradee@vru.ac.th   

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานกับประสิทธิผลของงานของผู้ท าบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาปัจจัยของสภาพแวดล้อมการท างานกับประสิทธิผลของงาน 2) ศึกษาสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ท าบัญชีเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ประเภทของ
ธุรกิจ และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานและประสิทธิผลของงาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้ท า
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 370 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง คือ การ
ทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติที่ใช้ในการหาค่าความสัมพันธ์ คือ สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
และสถิติการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย  

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 25–35 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีประสบการณ์การท างานบัญชี 6–10 ปี และท างานอยู่ในบริษัท โดยด้านสภาพแวดล้อมการท างานรวม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก และด้านประสิทธิผลของงานรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ผลทดสอบความแตกต่างของผู้ท าบัญชีจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคลกับสภาพแวดล้อมการท างาน พบว่า อายุ 
ประสบการณ์ท างาน ประเภทของธุรกิจ มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานกับประสิทธิผลของงาน มีความสัมพันธ์กันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยด้านสภาพแวดลอ้มการท างาน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน นโยบายการบริหาร 
สภาพการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการ มีผลต่อประสิทธิผลของงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ค าส าคัญ  : สภาพแวดล้อมการท างาน  ประสิทธิผลของงาน  ผู้ท าบัญช ี   
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Abstract 
The study of the relationship between the work environment and the work effectiveness of 

accountant. The objectives are to 1) study factors of the work environment and work effectiveness 2) 
study the work environment of the accountants in Bangkok Classified by personal characteristics including 
gender, age, education and work experience Type of business and 3) study the relationship between work 
environment and the work effectiveness. The sample of 370 accountant in Bangkok, The using 
questionnaires as data collection. The statistics used for data analysis were percentage, frequency, mean, 
standard deviation. The Statistics used in the difference analysis are t-value tests. One-way analysis of 
variance And the statistics used to find the correlation were Pearson correlation statistics. And simple 
regression analysis statistics 
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The results of the research to the most of sample were female. Are in the age between 25-35 
years. Have a bachelor's degree. Have 6-10 years of accounting experience and work in the company. The 
working environment is a high average. And the effectiveness of work is at highest level. 

The results of differences of accountant classified by personal characteristics and work 
environment, found that age, work experience and type of business are different. The results were 
statistically significant at level 0.05 and correlation between work environment and the work 
effectiveness. Are related and in the same direction, The work environment was statistically significant at 
level 0.01 The working environment was relationship with workmate, Policy Working, Condition working, 
Salary and Benefits to Affect effectiveness of work, Statistically significant at a level of 0.05 
 

Keywords  :  Work environment,  Effectiveness,  Accountant 
 
บทน า 

องค์กรจะประสบผลส าเร็จได้ ไม่ใช่วัดจากผลประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่ส่วนหนึ่งมาจากการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์กรที่มีส่วนท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จ ดังนั้นเพื่อใหเ้ป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานต่อการท างาน และ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น ก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิผล องค์กรควรสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีให้กับ
พนักงาน เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
 สภาพแวดล้อม หมายถึง ปัจจัยใดๆก็ตามที่มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงาน โดยอาจจะท า
ให้การด าเนินประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการปฏิบัติงาน โดยที่ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถควบคุมได้ และ 2) สภาพแวดล้อมภายใน คือ สภาพแวดล้อม ที่อยู่
ภายในองค์กร ดังนั้นสภาพแวดล้อมองค์กรจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ส าเร็จตามที่องค์กรตั้งไว้ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) คือ พลังและเง่ือนไขทั้งหมดที่มี
ศักยภาพในการสร้างผลกระทบต่อการด าเนินงานและน ามาซึ่งความส าเร็จและความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมาย  องค์กร 
(อ านาจ, 2547)  

การปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชี มีหน้าทีก่ารจดบันทึก การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ทางบัญชี การบันทึกรายรับรายจ่ายของบริษัท และการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัท โดยผู้ท าบัญชีจะต้องท าข้อมูล
บัญชีใหน้่าเชื่อถือได้ มีคุณภาพ ทันต่อเวลา ซึ่งถือเป็นการวัดประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยต้องการให้ผู้ท าบัญชีปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยผลผลิตที่ออกมาควรได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานที่สุดและมี
การใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด โดยการท างานต้องมีกลยุทธ์แบบแผนและมีระบบการทำงานที่เป็นหลักการเพื่อให้พนักงานทุก
คนมีความเห็นและมีเป้าหมายเดียวกัน (ธนกร, 2555) ในขณะเดียวกันการท างานนั้น ผู้ท าบัญชีจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อมการท างาน การเลื่อนขั้นและเงินเดือน ความมั่นคง
และความปลอดภัยในงาน ความยุติธรรมในงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อ
ความพึงพอใจในงาน (Saeed et al., 2013) ในการปฏิบัติงาน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานกับประสิทธิผลของ
งาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิผลของงาน โดยผลลัพธ์ของงานวิจัยครั้งนี้สามารถ
น าไปใช้พัฒนาและน าไปประยุกต์ใช้สามารถประสบผลส าเร็จในอนาคตขององค์กรได้ 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการท างานกับประสิทธิผลของงานของผู้ท าบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ท าบัญชีเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย อายุ ประสบการณ์ท างาน ประเภทของธุรกิจ 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานและประสิทธิผลของงานของผู้ท าบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการท างาน โดย สิรินดา (2548)  ได้กล่าวว่า สภาพแวดล้อมของงาน 

หมายถึง สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ในการท างานและบรรยากาศทางสังคมซึ่ งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และบรรยากาศในที่ท างาน รวมถึงเครื่องอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Frederick, Herzberg et al., 1959) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจาก แต่ละคนและ
มิใช่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารโดยตรง และปัจจัยที่ใช้บ ารุงจิตใจ (สภาพแวดล้อม) นั้นอย่างดีที่สุด คือ จะสามารถช่วยขจัดความไม่
พอใจต่างๆ ได้ แต่จะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้ โดยปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นท่ีทุก
คนจะต้องได้รับการตอบสนอง ปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งจูงใจที่จะท าให้คนท างานมากขึ้น แต่เป็นปัจจัยเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้
คนไม่พอใจในงานท่ีท าเท่านั้น ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของงาน ได้แก่ 1) การบังคับบัญชา 2) นโยบาย
การบริหาร 3) สภาพการท างาน 4) เงินเดือนหรือผลตอบแทน และ 5) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
ปัจจัยค้ าจุนท าหน้าท่ีเป็นตัวป้องกันมิให้คนเกิดความทุกข์หรือความไม่พึงพอใจในการท างานขึ้น 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของ Fiedler (1967) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ การที ่ผู้น าได้ใช้ความสามารถท างานที ่
ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นประสิทธิภาพของกลุ่ม ประสิทธิผลเป็นเรื่องที ่เกี่ยวกับการกระท าของผู้บริหาร 
เพื่อให้ผลงานบรรลุผลส าเร็จตามความคาดหมาย ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับ
ยุทธนา (2543) ที่ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์กร คือ ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานขององคกรที่สามารถกระท าให
บรรลุวัตถุประสงคภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ องค ์กรใดที่จะเรียกไดวามีประสทธิผลจะตอง มีความสามารถกระท าภารกิจที่
ไดรับมอบหมายใหส าเร็จในเวลาที่ก าหนดไวได ้ จึงสรุปได้ว่า ประสิทธิผลปฏิบัติงาน หมายถึง การพิจารณาผลของการท างาน
ว่าส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์หรือตามที่คาดหมายไว้เป็นหลัก (ระวั ง, 2542) ซึ่งประสิทธิผลในการทำงานของนักบัญชี
ประกอบด้วย 1) คุณภาพผลงานเชื่อถือได้ ผลงานได้มาตรฐาน 2) ปริมาณผลงานของกลุ่มท างานเสร็จ ทันเวลา และสามารถ
ให้ค าปรึกษาแนะน าได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  
 3. ผู้ท าบัญชี หมายถึง ผู้รับผดิชอบในการท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีไม่ว่าจะกระท าในฐานะลูกจ้างของผู้มี
หน้าท่ีจัดท าบัญชีหรือในฐานะอื่นใดก็ตาม (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2547) ผู้ท าบัญชี ได้แก่  

3.1 กรณีเป็นพนักงานของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ได้แก่ ผู้อ านวยการฝา่ยบัญชี สมุห์บญัชี หัวหน้าแผนกบัญชี  
3.2 กรณีเป็นส านักงานบริการรับท าบัญชี ได้แก่ หัวหน้าส านักงาน ผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผดิชอบในการให้บริการ

รับท าบัญช ีและส านักงานจัดตั้งในรูปของนิติบุคคล ผู้ท าบัญชี คือ กรรมการ 
         3.3 กรณีเป็นผูร้ับจ้างท าบัญชีอิสระที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้ท าบญัชี คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ 

กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณ์ท างาน 
5. ประเภทของธุรกิจ 

สภาพแวดล้อมการท างาน   นโยบายการ
บริหาร (POL) 
การบังคับบัญชา (COT) 
สภาพการท างาน (EVR) 
เงินเดือนและสวัสดิการ (SAL)  
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (REL) 
ที่มา : Frederick, Herzberg et al., 1959 

ประสิทธิผลของงาน 
บรรลเุป้าหมาย (GOL) 
ปริมาณของงาน (WRL) 
คุณภาพของงาน (QUL) 
 



 ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย  

605 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากร  

ได้แก่ ผู้ท าบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน  33,471 คน (รายงานข้อมูลประกอบวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์, 2562) ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Taro Yamane (1973) โดยก าหนดระดับความ
เช่ือมั่นที่ 95% (กัลยา, 2545) และความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% ซึ่งสามารถค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ 
(Sample) เท่ากับ 395 คน โดยการเก็บข้อมูลได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบ
กลับมาอย่างถูกต้องจ านวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 93.67 ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker, D. A., V. Kumar and G. S. Day (2001) 
ที่กล่าวว่า การส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงถือยอมรับได้ ดังนั้นขนาดตัวอย่างที่ได้กลับมาจึงมี
ความเหมาะสมและเพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ตามแนวความคิด ทฤษฏี 

การทบทวนวรรณกรรม เอกสารและต ารา โดยการสร้างแบบสอบถามได้สร้างขึ้นในรูปแบบของ Likert Scale ซึ่งเป็นการวัด
ข้อมูลแบบสเกลอันตราภาคชั้น (Interval Scale) และเป็นค าถามปลายปิดโดยให้เลือกตอบ 5 ระดับ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ได้แบ่งการตรวจสอบของเครื่องมือ 2 ส่วน ดังนี ้
1. การตรวจสอบหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยแบบสอบถามได้ให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน 

พิจารณาตรวจสอบหาความสอดคลอ้งของข้อค าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ (IOC) ซึ่งพบว่า มีค่าระหว่าง 0.67–1.00 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.5 ขึ้นไป ถือว่าสอดคล้องในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  

2. การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) เพื่อทดสอบว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือเพียงใด โดย ได้น า
แบบสอบถามที่มีการปรับปรุงไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นกับนอกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด โดยท าการทดสอบเพื่อหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbanch’s alpha coefficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.842 โดยค่าเช่ือมั่นควรมีค่าตั้งแต่ 
0.7 ขึ้นไป (ประสพชัย, 2555) ดังนั้นแบบสอบถามจึงอยู่ในเกณฑ์ความเช่ือมั่นท่ีรับได ้
  สถิติวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล  
  1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statics) โดยได้ใช้สถิติในการทดสอบดังนี้ 
  - การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) โดยใช้สถิติทดสอบ เพื่อศึกษาหาความ
แตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อสภาพแวดล้อมการท างานหรือไม่ 
  - การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติเชิงทดสอบคุณลักษณะของตัวแปรด้วยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson’s correlation coefficient) เพื่อพิจารณาว่า สภาพแวดล้อมการท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ โดยเมื่อพบว่า ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์กัน จะทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 
(Simple regression analysis) เพื่อพิจารณาว่า สภาพแวดล้อมการท างานส่งผลกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานหรือไม่ 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะหข์้อมูลลักษณะส่วนบุคคล  
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 370 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 275 คน ร้อยละ 74.30 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 

25–35 ปี จ านวน 204 คน ร้อยละ 55.10 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 366 คน ร้อยละ 98.90 มีประสบการณ์ใน
การท างานบัญชี 6–10 ปี จ านวน 177 คน ร้อยละ 47.80 และอยู่ในประเภทของธุรกิจ บริษัท จ านวน 239 คน ร้อยละ 64.60  

2. การวิเคราะห์ตัวแปร  
 โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ท าบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น 

ตัวแปรอิสระ    
 นโยบายการบริหาร (POL) 4.56 0.3923 มากที่สุด 
 การบังคับบัญชา (COT) 4.28 0.5594 มาก 
 สภาพการท างาน (EVR) 4.47 0.4111 มาก 
 เงินเดือนและสวัสดิการ (SAL)  4.22 0.6412 มาก 
 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (REL) 4.62 0.3693 มากที่สุด 
 รวมด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 4.43 0.2921 มาก 
ตัวแปรตาม    
 บรรลเุป้าหมาย (GOL) 4.56 0.3021 มากที่สุด 
 ปริมาณของงาน (WRL) 4.48 0.3416 มาก 
 คุณภาพของงาน (QUL) 4.61 0.3439 มากที่สุด 
 รวมด้านประสิทธิผลของงาน 4.55 0.2277 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อมการท างานรวม เมื่อพิจารณาพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณา

ค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและนโยบายการบริหาร มีค่าเฉลี่ย 4.62 และ 4.56 
และค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสภาพการท างาน การบังคับบัญชา เงินเดือนและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ย 4.47, 
4.28 และ 4.22 ตามล าดับ 

ส าหรับด้านประสิทธิผลของงานรวม เมื่อพิจารณาพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยเมื่อพิจารณาค่าเฉลีย่ราย
ด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ คุณภาพของงาน และการบรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.61 และ 4.56 และค่าเฉลี่ยรายด้านอยู่
ในระดับมาก ได้แก่ ปริมาณของงาน มีค่าเฉลี่ย 4.48 ตามล าดับ 

3. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)  
เป็นการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบหาความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลกับสภาพแวดล้อมการท างาน ได้แก่ อายุ 

ประสบการณ์ท างาน ประเภทของธุรกิจ มาวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 2  ได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของสภาพแวดลอ้มการท างานของผู้ท าบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ลักษณะส่วนบุคคล 
 สภาพแวดล้อมการท างาน 
 SS df MS F P-Value 

อาย ุ ระหว่างกลุม่ 1.868 3 .623 7.695 0.000* 
 ภายในกลุ่ม 29.617 366 .081   
 รวม 31.485 369    
ประสบการณ์ท างาน ระหว่างกลุม่ 1.734 3 .578 7.110 0.000* 
 ภายในกลุ่ม 29.751 366 .081   
 รวม 31.485 369    
ประเภทของธุรกิจ ระหว่างกลุม่ 0.749 2 .375 4.473 0.012* 
 ภายในกลุ่ม 30.736 367 .084   
 รวม 31.485 369    

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 2 สามารถสรุปผลที่เกิดขึ้น ได้ดังนี้  
1) ผู้ท าบัญชีท่ีมีอายแุตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดลอ้มการท างานโดยรวมแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ท าบัญชีที่มีอายุระหว่าง 46–55 ปี มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการท างานแตกต่างจากผู้ท าบัญชี 
ต่ ากว่า 25 ปี ผู้ท าบัญชีท่ีมีอายุระหว่าง 25–35 ปี และผู้ท าบัญชีท่ีมีอายุระหว่าง 36–45 ปี 

2) ผู้ท าบัญชีที่มีประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการท างานโดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ท าบัญชีที่มีประสบการณ์ท างานระหว่าง 11–15 ปี และที่มีประสบการณ์ท างาน
มากกว่า 15 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการท างานที่แตกต่างจากผู้ท าบัญชีที่มีประสบการณ์ท างานระหว่าง 1-5 
ปี และที่มีประสบการณ์ท างานระหว่าง 6–10 ปี 

3) ผู้ท าบัญชีท่ีอยู่ในประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการท างานโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ท าบัญชีที่อยู่ในส านักงานบัญชีมีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการท างาน
แตกต่างจากผู้ท าบัญชีในบริษัทและห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

4. การวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมท างานกับประสิทธิผลของงาน 
 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์สหสัมพันธ ์ระหว่างสภาพแวดล้อมท างานกับประสิทธิผลของงาน  
 

สภาพแวดล้อมการท างาน 
ประสิทธิผลของงาน 

 
ค่าความสัมพันธ ์

( ) 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทิศทาง

ความสัมพันธ ์
นโยบายการบริหาร (POL)  0.221** ระดับต่ า ทิศทางเดียวกัน 
การบังคับบัญชา (COT)  0.197** ระดับต่ า ทิศทางเดียวกัน 
สภาพการท างาน (EVR)  0.257** ระดับต่ า ทิศทางเดียวกัน 
เงินเดือนและสวัสดิการ (SAL)   0.201** ระดับต่ า ทิศทางเดียวกัน 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (REL)  0.256** ระดับต่ า ทิศทางเดียวกัน 

สภาพแวดล้อมการท างานโดยรวม  0.360** ระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกัน 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทุกตัว มีความสัมพันธ์กันเชิง
บวกหรือมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน โดยมีค่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่าง 0.197–0.257 และพบว่ามีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ดังนั้นเมื่อพิจารณาแล้วความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างาน (ตัวแปรอิสระ) กับ
ประสิทธิผลของงาน (ตัวแปรตาม) พบว่า ยังอยู่ในเกณฑ์ระดับความสัมพันธ์ปานกลาง ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย เพื่อแสดงถึงปัจจัยของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตาม ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของสภาพแวดล้อมการท างานต่อประสิทธิผลของงาน 

 สภาพแวดล้อมการท างาน 
ประสิทธผิลการปฏิบัติงานโดยรวม 

t p-value สัมประสิทธิ์    
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ค่าคงท่ี (α) 3.121 .189 16.547 .000* 
นโยบายการบริหาร (POL) .074 .030 2.485 .013* 
การบังคับบัญชา (COT) .034 .022 1.584 .114 
สภาพการท างาน (EVR) .074 .029 2.514 .012* 
เงินเดือนและสวัสดิการ (SAL)  .039 .019 2.100 .036* 
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (REL) .097 .032 3.016 .003* 
R2  = 0.142, Adjusted R2 = 0.130, F = 12.017      
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมการท างาน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน นโยบายการบริหาร สภาพการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการ ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  
 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานกับประสิทธิผลของงานของผู้ท าบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลตามวัตถปุระสงค์ของงานวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมการท างานกับประสิทธิผลของงาน พบว่า 
 1.1 ผู้ท าบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการท างานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเรียงล าดับความ
คิดเห็นจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน นโยบายการบริหาร ด้านสภาพการท างาน การบังคับบัญชา 
เงินเดือนและสวัสดิการ ดังนั้นเห็นได้ว่า สภาพแวดล้อมการท างานที่ดีจะต้องให้ความส าคัญกับสัมพันธ์ภาพกับเพื่อนร่วมงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับ รุ่งรัตนา (2546) ได้ให้ความหมายว่า สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง ภาวะหรือสภาพต่าง ๆที่เกิดขึ้น
รอบตัวในขณะที่ท างานซึ่งหมายรวมถึง เพื่อนร่วมงาน เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการท างาน ความร้อน แสงสว่าง เสียง รังสี 
ฝุ่นละออง สารเคมี สัตว์ และเชื้อโรคที่อยู่ทั่วไปในสถานท่ีท างาน 
 1.2 ผู้ท าบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของงานโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งเรียงล าดับความคิดเห็น
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านการบรรลุเป้าหมายของงาน และด้านปริมาณของงาน ดังนั้นเห็น ได้ว่า 
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ที่ประกอบด้วย คุณภาพในการปฏิบัติงาน ความถูกต้อง ตรงต่อเวลา เนื่องจากการบริหารจัดการ
งานมีจุดประสงค์เพื่อให้งานส าเร็จลลุว่งตามเป้าหมายและมคีุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย (2541) อางโดย ธนะสิทธิ์ 
(2546) ที่ให้นิยามค าว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความส าเร็จในการที่ สามารถด าเนินกิจการให้ก้าวหน้าไป และสามารถก้าว
บรรลุเปาหมายตาง ๆ ที่องค์การตั้งไว ้  

2. ความแตกต่างตามลักษณะส่วนบุคคลต่อสภาพแวดล้อมการท างาน ประกอบด้วย อายุ ประสบการณ์ท างาน 
ประเภทของธุรกิจ พบว่า จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของสภาพแวดล้อมการท างานของผู้ท าบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ท าบัญชีที่มีลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ ประสบการณ์ท างาน ประเภทของธุรกิจ มี
ความคิดเห็นว่า สภาพแวดล้อมการท างานที่ดีขึ้นเกิดจากนโยบายการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับสุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545) ที่
กล่าวว่า ภาวะผู้น าคือกระบวนการอิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่งตั้งใจใช้อิทธิพลต่อผู้อื่นให้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ก าหนด
รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขององค์การ หรือเป็นกระบวนการอิทธิพลที่ช่วยให้กลุ่มบุคคลสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนด และสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีย่อมเกิดจากความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานซึ่งสอดคล้องกับ Beyer 
& Marshall (1981) กล่าวถึง การแลกเปลี่ยนระหว่างทีมกับสมาชิก (Team-Member Exchange) หรือสัมพันธภาพในการ
ท างานของกลุ่มบุคคลในวิชาชีพ หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในวิชาชีพเดียวกันในระหว่างการปฏิบัติงานร่วมกัน
ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นลักษณะของมิตรภาพ ความเป็นเพื่อน และเอกลักษณ์ร่วมกันอันจะก่อให้เกิดความ
สามัคคีความคิดสร้างสรรค์และเกิดความพึงพอใจในการท างาน  
 3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานและประสิทธิผลของงานของผู้ท าบัญชีใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า  
  3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท างานและประสิทธิผลของงาน มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกหรือมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าสภาพแวดล้อมการท างานดีหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ประสิทธิผลของ
ผู้ท าบัญชีจะดีขึ้นในระดับต่ า หรือดีขึ้นปานกลาง สอดคล้องกับการศึกษาของพิทอโลกาและโซเฟีย (Pitaloka & Sofia, 2014) 
ที่พบว่า สภาพแวดล้อมในการทำงานส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ซึ่งปัจจัยเหล่านั้น ได้แก่ การได้รับการสนับสนุนทางด้าน
อุปกรณ์ในการทำงาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน ไม่
เพียงแต่ด้านวัสดุ อุปกรณ์เท่านั้น ยังรวมไปถึงบรรยากาศในการสื่อสารที่ดีในการทำงาน การมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
(Heartfield, 2012) การที่บรรยากาศในการทำงานมีการให้กำลังใจ คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้ พนักงานทำงานสำเร็จตาม
เป้าหมาย ทำให้การทำงานมีความสนุกสนาน และพนักงานรู้สึกอยากที่จะทำงาน จะช่วยให้เพิ่มความพึงพอใจในงานได้ 
(Mokaya et al., 2013)  
  3.2 สภาพแวดล้อมการท างานที่มีผลต่อประสิทธิผลของงาน พบว่า ความสัมพันธ์ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
(ตัวแปรต้น) ประกอบด้วย ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน นโยบายการบริหาร สภาพการท างาน เงินเดือนและสวัสดิการ มีผล
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ต่อประสิทธิผลของงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ ถ้าสภาพแวดล้อมของการท างานดีจะส่งให้
ประสิทธิผลของผู้ท าบัญชีดีขึ้น ทั้งนี้การบังคับบัญชาจะไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงาน ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ  (Saeed, R., 
2013) ที่กล่าวว่า สภาพแวดล้อมการท างาน การเลื่อนขั้นและเงินเดือน ความมั่นคงและความปลอดภัยในงาน ความยุติธรรม
ในงาน ความสัมพันธ์หว่างเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อความพึงพอใจในงาน 

ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต คือ ผลการวิจัยครั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถน าไปศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของงานของผู้ท าบัญชี โดยควรเพิ่มเติมในประเด็นด้านตัวแปร เช่น สภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร เพิ่มเติมตัวแปรที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของงาน  หรือศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ได้แก่ ผู้สอบบัญชี
ผู้ท าบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัญหาการให้บริการของพนักงาน และประยุกต์ใช้  chatbot ผ่าน 
Application LINE Official Account ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ  ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้ประกอบการและพนักงานร้านสวนทอฝันคาเฟ่ จ านวน 5 คน ใช้แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการศึกษา ผลการวิจัย
พบว่า ปัญหาการให้บริการของพนักงานเกิดจากลูกค้าไม่พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของพนักงานเรื่องการ
ตอบค าถามผ่านระบบออนไลน์ที่ล่าช้าเกินไป จากประเด็นหาดังกล่าวผู้วิจัยได้น า chatbot ผ่าน Application LINE Official 
Account มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการตอบค าถามและให้ข้อมูลลูกค้าเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นและเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ในการให้บริการเรื่องการตอบค าถามและให้ข้อมูลของพนักงาน ซึ่งผลจากการน า chatbot ผ่าน Application LINE Official 
Account มาใช้ ในส่วนของพนักงานลดความกังวลใจเรื่องของการที่ต้องรอตอบค าถามเรื่องเดิม ส่งผลให้หน้าที่ที่ปฏิบัติใน
ขณะนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น รวมถึงลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างยิ่งและได้รับการตอบรับในแนวทางที่ดีจากลูกค้าที่มาใช้
บริการ  

 
ค าส าคัญ: แชทบอท  LINE  Application LINE Official Account  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
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Abstract 

This academic article aimed to study the problems of employee service and apply chatbot 
through the Application LINE Official Account to manage human resources. This research was qualitative 
research and the researchers used in-depth interviews to collect the data from human resource managers 
and employees in Suantohfan cafe. The researchers found that the problem of employee service was 
caused by a lack of information. The customers dissatisfied with the delayed on-line answering service. 
The researchers applied chatbot through the Application LINE Official Account as a tool for answering 
questions and providing customer information immediately. This is the result of using the chatbot via the 
LINE Official Account Application. On the part of employees, they are less worried about having to wait to 
answer the same questions. As a result, the duties performed at that time were smooth. Including 
customers who are very satisfied and have received good feedback from customers who come to use the 
service. 

 
Keywords  : Chatbot,  LINE,  Application LINE Official Account,  Human Resource Management    
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บทน า 
กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดของ ของ Mondy, Noe and Premeaux (1999) ซึง่ประกอบด้วย 

(1) การสรรหาบุคลากร (2) การคัดเลือก (3) การฝึกอบรม และ การพัฒนา (4) ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น และ (5) 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยท าให้องค์กรสามารถวางแผนโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยเพิ่มขีดความสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มพูนทักษะให้แก่พนักงาน ท้ังก่อน และหลัง  
รับเข้ามาในองค์กร เมื่อพนักงานมีประสิทธิภาพองค์กรก็จะสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้  ตั้งเป้าหมาย (ศิริพงศ์ , 
2560)  

ร้านสวนทอฝันคาเฟ่ เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยวที่มีกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่กล่าวข้างต้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจะมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพการบริการเป็นส าคัญ โดยคุณพันธุ์ธัช 
ปิยะพัทธ์สกุล เป็นเจ้าของ จะมีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเสมอ ซึ่ง (ปวีณาและธิตินันธุ์ , 2563) 
คุณภาพการบริการ จัดได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนส าคัญของการบริการ รวมถึง ยังเป็นที่สนใจของนักการตลาด เนื่องด้วย
คุณภาพการบริการที่ดีย่อมอาจจะท าให้ธุรกิจสามารถได้เปรียบเชิงการแข่งขันแต่ในทางกลับกัน ถ้าคุณภาพการบริการไม่ดี 
ย่อมส่งผลต่อธุรกิจให้ตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบทางการแข่งขันนั้นทันที ด้วยเหตุที่ว่า คุณภาพการบริการจะส่งผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้า จัดเป็นประสบการณ์ที่ลูกค้าสามารถประเมินออกมาได้ จากการสัมภาษณ์เจ้าของและพนักงานปฏิบัติงานพบ
ปัญหาคุณภาพการให้บริการ ในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ คือ พนักงานไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามที่
ลูกค้าคาดหวัง ในเรื่องการให้บริการที่ล่าช้าในการตอบค าถามผ่าน chatbot Application facebook ที่เป็นช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารอีกทางหนึ่งของทางร้านสวนทอฝันคาเฟ่ที่มีอยู่เดิม เนื่องจากว่าพนักงานก าลังปฏิบัติงานอยู่ ไม่สามารถตอบ
ค าถามเหล่านั้นได้ทันที ส่งผลกระทบกับลูกค้า ท้ังเวลา อารมณ์ และความรู้สึก รวมถึงส่งผลเสียในมุมกว้าง โดยค าถามที่พบ
บ่อย และซ้ าๆกัน ในการที่พนักงานต้องตอบค าถามคือ ร้านสวนทอฝันคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ไหน ร้านมีเมนูอาหารและเครื่องดื่มอะไร มี
โปรโมช่ันส่วนลดหรือไม่ มีบริการส่งถึงบ้านไหม มีสะสมแต้มไหม เป็นต้น   

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน า Chatbot ผ่าน Application LINE Official Account  มาช่วยใน
การตอบค าถามแทนพนักงาน ซึ่ง Chatbot คือ โปรแกรมอย่างหนึ่งที่ถูกสร้างมาเพื่ออ านวยความสะดวกในการช่วยตอบ คือ 
จะช่วยตอบข้อความ ตอบค าถาม ให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ ให้ความบันเทิง และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของ
ผู้พัฒนาว่าต้องการให้ท าสิ่งใดได้บ้าง Chatbot จะท าให้การท างานสะดวกสบายมากขึ้น ยิ่งโดยเฉพาะกับธุรกิจบริการที่มักจะมี
ลูกค้าเข้ามาถามค าถามเดิม ๆหรือติดต่อปัญหาเรื่องซ้ า ๆ เดิม ๆ จะช่วยเบาแรงและท าให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่าง
ทั่วถึงภายในเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งสามารถน าไปเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาด ตลอดจนสร้างความ
ภักดีของลูกค้าในอนาคตได้  

วัตถุประสงค ์
(1) เพื่อศึกษาปัญหาการให้บริการของพนักงานร้านสวนทอฝันคาเฟ่ 
(2) เพื่อประยุกต์ใช้ Chatbot ผ่าน Application LINE Official Account ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของร้าน

สวนทอฝันคาเฟ่ 
การทบทวนวรรณกรรม 
อมรรักษ์ สวนชูผล (2563) อ้างโดย พอตาและรุจิภา (2560) ได้อธิบายเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 

intelligence: AI) นี้ว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการท าให้คอมพิวเตอร์ที่มี
ความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้หรือการมีปัญญานั่นเอง 
ปัญญานี้มนุษย์เป็นผู้สร้างให้คอมพิวเตอร์จึงเรียกว่า “ปัญญาประดิษฐ์” 

Chatbot เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีบทบาทในการตอบกลับการสนทนาด้วยตัวอักษร
แบบอัตโนมัติผ่าน Messaging Application เสมือนการโต้ตอบของคนจริง ๆ หรืออาจเรียกง่าย ๆ ว่าเป็น โปรแกรมตอบกลับ
อัตโนมัติ Chatbot มักจะใช้ในระบบการโต้ตอบเพื่อการปฏบิัติที่หลากหลายรวมถึงการบริการลูกคา้ หรือการเก็บข้อมูล โดยใช้
ระบบฐานข้อมูลบันทึกค าถามและ ค าตอบเอาไว้จ านวนหนึ่ง แล้วตรวจจับค าส าคัญจากค าถาม เพื่อประมวลหาค าตอบส่งกลับ
ไปหาลูกค้า (Rule-based Chatbot) Chatbot บางตัวใช้ระบบประมวลผลภาษา ธรรมชาติทีซับซ้อนโต้ตอบเลียนแบบการ
สนทนาของคนจริง ๆ ได้ ซึงจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการประมวลผลเพียงระยะ เวลาไม่กีปี ค าว่า Chabot เริ่มเป็นทีได้
ยินกันมากขึ้น เนื่องจาก รูปแบบการท าการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปผู้ซื้อส่วนใหญ่อยู่ใน  โลกออนไลน์มากขึ้นท าให้การ
ติดต่อสื่อสารทางสื่อออนไลน์ มากตามไปด้วย การใช้โทรศัพท์ติดต่อสอบถามมีจ านวนน้อยลง Chatbot เริ่มเข้ามาเข้ามามี
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บทบาทเป็นอย่างมากเนื่องจาก สามารถตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับบริการต่าง ๆ สามารถน าเสนอข่าวสาร โปรโม
ชันจากร้านค้าหรือส านักข่าว ต่าง ๆ สามารถสื่อสารทางธุรกิจออนไลน์กับคนทีไม่รู้จักในวงกว้างท าให้ช่วยลดเวลาการท างาน
ของมนุษย์ สามารถให้ ค าปรึกษาเรื่องเดิมกับลูกค้าจ านวนมากเกี่ยวกับปัญหาหรือ บริการต่าง ๆ ทั้งยังช่วยปรับปรุงคุณภาพ
สินค้า เป็นผู้ช่วยด้าน การเงิน เช่น American Express มี Amex Bot ที่คอย ช่วยดูเรื่องของสิทธิประโยชน์ แจ้งการท า
ธุรกรรมหรือแม้แต่ อัพเดทวงเงิน ท าให้ผู้ใช้บัตรเครดิตสะดวกขึ้น ท าให้องค์กร สามารถเข้าใกล้กับลูกค้าได้มากขึ้นโดย สร้าง
ความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า ท าให้สามารถรักษาฐานลูกค้า สร้างความจงรัก ภักดีจากลูกค้า (ปรีชา, 2563) 

 
หลักการท างาน Chatbot (Thaiware, 2563) 
(1) วิเคราะห์ค าถามของผู้ใช้งาน โดยจะตรวจสอบหาค าหรือข้อความที่เหมือนหรือคล้ายกับคีย์เวิร์ดที่ก าหนดไว้ตอน

พัฒนา 
(2) ตอบกลับผู้ใช้งาน เมื่อหาค าท่ีคล้ายกับคีย์เวิร์ดได้แล้วจะตอบกลับผู้ใช้งานในค าตอบท่ีเหมาะสมและรวดเร็วท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 จากhttps://expertsystem.com/wpcontent/                             
uploads/2019/06/ChatbotPost_Picture1.png 

 
            ประเภทของ Chatbot (Thaiware, 2563) 
  (1) Scripted หรือ Quick Reply Chatbot (แชทบอทชนิดเลือกค าถามจากเมนูท่ีมีให้) ผู้ใช้งานเลือกค าถามจากเมนู
ที่มีให้ เพื่อให้ Chatbot เข้าใจสิ่งท่ีผู้ใช้ต้องการมากข้ึนและตอบกลับตามคีย์เวิร์ดที่ถูกก าหนดไว้  
  (2) Keyword Recognition Based Chatbot (แชทบอทชนิดตรวจสอบรูปแบบจากค าหลัก)จะไม่มีแถบเมนูให้
เลือก แต่สามารถพิมพ์ค าถามส่งได้ทันทีโดย Chatbot จะตรวจสอบจากค าหลัก หรือคีย์เวิร์ด และตอบกลับผู้ใช้งานตาม
ข้อความในรูปแบบที่ก าหนดไว ้
 (3) Voice-enabled Chatbot (แชทบอทชนิดประมวลผลจากเสียง)ผู้ใช้งานจะสั่งการหรือถามด้วยเสียงแล้ว 
Chatbot จะประมวลผลค าตอบจากเสียงพูดของผู้ใช้งาน เช่น Siri ใน iPhone นั่นเอง 
 (4) Hybrid Chatbot (แชทบอทแบบผสม) ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ค าถามได้เลยหรือจะเลือกค าถามจากแถบเมนูที่มี
ให้ได้ด้วยเพื่อที่จะได้ค าตอบที่ตรงประเด็นมากท่ีสุด 
 (5) Contextual Chatbot (แชทบอทที่ใช้การเรียนรู้ขั้นสูง) มีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าประเภทอื่นโดยมีการใช้ 
Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) มาพัฒนา Chatbot ให้สามารถจดจ าการสนทนาและการเรียนรู้
จากค าถามที่เจอเพ่ือน ามาพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบค าถามครั้งต่อไป 

Chatbot มีประโยชน์อย่างไร (Thaiware, 2563) 
(1) มีประสิทธิภาพในการให้ข้อมูล 
(2) ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้ตลอดเวลา 
(3) ให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน ากับผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
(4) ลดการมีปัญหาระหว่างร้านค้าและลูกค้าเพราะ Chatbot จะถามกลับอย่างสุภาพเสมอถึงแม้ลูกค้าจะใช้ค าพูดไม่

สุภาพ 
(5) แจ้งโปรโมช่ันใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
กล่าวได้ว่า Chatbot คือ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีบทบาทในการสนทนาตอบโต้

อัตโนมัติเพื่อการปฏิบัติที่หลากหลายสามารถสื่อสารทางธุรกิจออนไลน์กับคนทีไม่รู้จักในวงกว้างท าให้ช่วยลดเวลาการท างาน
ของมนุษย์ซึ่ง chatbot มีหลายประเภท ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ดังนี้ (1) ชนิดเลือกค าถามจากเมนูที่มีให้ (2) ชนิด
ตรวจสอบรูปแบบจากค าหลัก (3) ชนิดประมวลผลจากเสียง (4) แชทบอทแบบผสม (5) แชทบอทที่ใช้การเรียนรู้ขั้นสูง เป็นต้น 

https://expertsystem.com/wpcontent/uploads/2019/06/ChatbotPost_Picture1.png
https://expertsystem.com/wpcontent/uploads/2019/06/ChatbotPost_Picture1.png
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ในการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า มีการน าระบบปัญญาประดิษฐ์ตอบแชทอัตโนมัติมาใช้กับหลายธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี ้

 ศศิธรและเจนจิรา (2562) ได้น าศึกษาเรื่อง ระบบ Chatbot ในแอพพลิเคช่ัน LINE ส าหรับพนักงานในโรงแรม               
แชงกรีลา กรุงเทพฯ โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความล่าช้าและความผิดพลาดในการแจ้งเตือนกิจกรรมอบรมพนักงานภายใน
แผนกบุคคลของโรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลแสดงความพึงพอใจของพนักงานในแผนก
บุคคล จ านวน 4 คนผลการประเมินความพึงพอใจหลังจากการทดลองใช้ระบบหุ่นยนต์สนทนาโต้ตอบอัตโนมัติพบว่า ความพึง
พอใจด้านลักษณะทางกายภาพและด้านการตอบรับวัตถุประสงค์ของการอบรม ผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 
4.15 และ 4.15 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้ในการสรุปผลความพึงพอใจได้ผลอยู่ท่ีระดับ “ความพึงพอใจมาก”  

ณภัทร (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ระบบตอบกลับและแจ้งข้อมูลทางการศึกษาผ่าน Line Bot ในการเพิ่มความสะดวก
ให้กับนักศึกษาในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาของตนเองเช่น การสอบถามตารางเรียน การค้นหาอาคารเรียน เนื่องจาก
ข้อมูลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนั้นได้กระจัดกระจายอยู่ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ท าให้
นักศึกษาเกิดความยุ่งยากในการเข้าถึงข้อมูล ดังนั้นบทความวิจัยนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสนอการออกแบบและพัฒนาระบบ
ตอบกลับและแจ้งข้อมูลทางการศึกษาผ่านไลน์บอทโดยมีชื่อว่า NN Bot (Nice Notification Bot) ซึ่งท างานบนแอปพลิเคชัน 
LINE เพื่อให้นักศึกษามีความสะดวกสบายในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษามากขึ้น อีกทั้งได้มีการใช้ Dialogflowที่มีการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติมาประยุกต์ใน NN Bot เพื่อให้รองรับบทสนทนาของผู้ใช้ได้ถูกต้องมากขึ้น บริการหลักของ NN 
Bot ได้แก่ การสอบถามตารางสอนของอาจารย์ การสอบถามตารางเรียนของนักศึกษา การค้นหาอาคารเรียนภายใน
มหาวิทยาลัย การสอบถามผลการศึกษาในภาคการศึกษาปัจจุบัน และสามารถแจ้งระดับผลการศึกษาไปให้นักศึกษาแบบ
อัตโนมัติเมื่อผลการศกึษาได้รบัการอนุมัติจากคณะ จากการทดสอบระบบ NN Bot ได้รับผลการประเมินในภาพรวมพบว่า NN 
Bot ช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ท้ังนี้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านความสะดวกในการใช้งานมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.39 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี 

ธัญญกรและคณะ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบตอบค าถามอัตโนมัติ: กรณีศึกษา บริษัทท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบตอบค าถามอัตโนมัติ: กรณีศึกษา บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) 2) หาคุณภาพของระบบตอบค าถามอัตโนมัติ: กรณีศึกษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) และ 3) หาผล
การทดลองใช้ระบบตอบค าถามอัตโนมัติ: กรณีศกึษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กลุ่มเป้าหมายคือผู้เช่ียวชาญการพัฒนาระบบ จ านวน 3 คนและ
พนักงานใหม่ จ านวน 30 คนผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบตอบค าถามอัตโนมัติ: กรณีศึกษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) ที่พัฒนาขึ้น มีองค์ประกอบ คือ ตัวแทนของระบบตอบค าถามที่พัฒนาจาก  Line Messaging API และ Api.ai 
Dialogflow โดยที่มีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Languages Unit) ส าหรับการตอบค าถามที่เป็นประเภท
ข้อความ (Text, Keywords) พบว่าระบบดังกล่าวใช้ประโยชน์ได้จริง 2) ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยรวมทุกด้านอยู่
ในระดับดีมาก (�̅�=4.64,S.D.=0.05) และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบมีผลประเมินโดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (�̅�=3.96,S.D.=0.86) 

จักรพันธ์และคณะ (2564) ได้ศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบ แอปพลิเคชัน 
Line Chatbot ในจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบแอป
พลิเคชัน LINE Chatbot ในจังหวัดพิษณุโลก 2) ศึกษาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบแอป 
พลิเคชัน LINE Chatbot ในจังหวัดพิษณุโลก 3) ศึกษาประสิทธิผลและการยอมรับระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผ่านระบบแอปพลิเคชัน LINE Chatbot ในจังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บข้อมูลจากประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยวและเป็นสมาชิก
ของกลุ่มสังคมออนไลน์ท่ีเป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบแอป
พลิเคชัน  LINE Chatbot ในจังหวัดพิษณุ โลก ประกอบด้วย ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบโต้ตอบและระบบแสดงผล 
ประสิทธิภาพของระบบจากผู้เช่ียวชาญในภาพรวมอยู่ในระดับมาก2) ประสิทธิผลและการยอมรับ ต่อระบบสารสนเทศเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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ตัวอย่างการน า Chatbot มาประยุกต์ใช้งานของธุรกิจบริการประเภทร้านอาหารและเครื่องดื่ม   
(1) Chatbot ช่ือร้านออนซอน  

 
 

 
 
 
 
 
 

ที่มา : chatbot ผ่าน Line ร้านออนซอน 
        2) Chatbot ช่ือ Starbucks Thailand 

 
 
 
 
 
 
 
 
     

ที่มา : chatbot ช่ือ Starbucks Thailand 
 

Application LINE Official Account 
ไลน์ (Line) คือ แอปพลิเคชันส าหรับการสื่อสารยอดนิยม เนื่องจากมีความสามารถหลากหลาย และท างานได้บน

หลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต หรือแม้กระทั่งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ข้อความกับเพื่อน ๆ  ได้ตลอด ช่ัวโมง ท่ัวโลก ท้ังข้อความส่วนตัวและสนทนาแบบกลุ่มไลน์ นอกจากนีไลน์ยังมีบริการ ส าหรับ
งานทางธุรกิจทีเรียกว่า Line@ ท าให้การประชาสัมพันธ์ หรือท าการตลาดง่ายขึ้น โดยมีการคิดค่าบริการที่ถูกเมื่อเทียบ กับ
การโฆษณาแบบอื่นที่ต้องการส่งให้ถึงคนจ านวนมากธุรกิจขนาดเล็กสามารถรับภาระได้ สามารถตั้งระบบตอบกลับ  อัตโนมัติ
โดยก าหนดค าส าคัญของค าถามเอาไว้ เป็นข้อดีเพราะ ในเชิงธุรกิจลูกค้าย่อมต้องการการตอบกลับทันที ในขณะที เจ้าของ
ธุรกิจก็ไม่ต้องคอยตอบค าถามทีซ้ าซาก สามารถตั้งเวลาโพสต์ได้ ท าให้เจ้าของธุรกิจมีความคล่องตัวในการสื่อสารตามเวลาที
ตัวเองต้องการ และไลน์ยังมีแอปพลิเคชันเสริมอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น Line TV, Line Camera และ Line Antivirus เป็นต้น 
(ปรีชา, 2563) รวมถึง LINE Official Account ด้วย 

Application LINE Official Account เป็นบัญชีทางการของ LINE ส าหรับธุรกิจที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถสร้าง
ฐานผู้ติดตาม สื่อสารและส่งข้อมูลกิจกรรมทางการขายและการตลาด หรือโปรโมช่ันพิเศษไปยัง ลูกค้าผ่านทางไลน์ ตอบโจทย์
ธุรกิจด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายที่จะช่วยสร้าง ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าของร้านค้า รวมทั้งช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหาร 
จัดการการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างข้อความทักทาย ข้อความ ตอบกลับอัตโนมัติ คูปองและบัตรสะสมแต้ม 
การแชทแบบ 1-1 การบรอดแคลต์ หาผู้ติดตามทั้งหมด หรือการบรอดแคสต์แบบระบุกลุ่มเป้าหมาย (line Corporation, 
ม.ป.ป.) เป็นต้น  

DiGiTORY การตลาดออนไลน์ (2563) บัญชี LINE Official Account เพื่อธุรกิจมีทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน โดย
สามารถสังเกตได้จากสีของโล่ที่ปรากฏหน้าบัญชี LINE Official Account นั้น ๆ 

(1) บัญชี Premium Account เมื่อผ่านการตรวจสอบจาก LINE จะได้รับโล่สีเขียว สามารถค้นหาได้บนแอปพลิเค
ชัน LINE ในแท๊บ “ค้นหาเพื่อน” เหมาะส าหรับองค์กรหรือบริษัทใหญ่ 
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(2) บัญชี Verified Account เมื่อผ่านการตรวจสอบจาก LINE จะได้รับโล่สีน้ าเงิน สามารถค้นหาได้บนแอปพลิเค
ชัน LINE ในแท็บ “ค้นหาเพื่อน” 

(3) บัญชี Unverified Account เป็นบัญชีส าหรับร้านค้าและบุคคลจะได้รับโล่สีเทา สามารถใช้ฟีเจอร์พื้นฐาน ซื้อ 
Premium ID หรือแพคเกจเพิ่มเติมได้เหมือนบัญชี Official Account และ Approved Account 

ข้อดีของ LINE Official Account มีอะไรบ้าง? (DiGiTORY การตลาดออนไลน์, 2563) 
(1) Target Reach : ไม่จ ากัดผู้ติดตาม (2) Broadcast : ส่งข้อความฟรีได้ 1,000 ข้อความ และยังสามารถเลือกส่ง

ข้อความตามกลุ่มลูกค้าได้ด้วยการแบ่งตามเพศและช่วงอายุของลูกค้า รวมถึงสามารถโพสต์ข่าวสารบนไทม์ไลน์ได้ไม่จ ากัด
จ านวนครั้ง สามารถดูวิธีการค านวนเพื่อเลือกแพ็คเกจที่เหมาะสม (3) Greeting Messsage : ข้อความต้อนรับอัตโนมัติ เมื่อมี
ผู้ติดตามบัญชี LINE Official Account ของคุณ ระบบจะส่งข้อความต้อนรับไปยังผู้ติดตามทันที ซึ่งจะได้รับเพียงครั้งเดียว
เท่านั้น (4) Auto Response :  ระบบข้อความตอบกลับอัตโนมัติ สามารถตั้งค่าตอบกลับตามค าส าคัญ (Keyword) ที่ก าหนด
ไว้ เมื่อลูกค้าแชทเข้ามาโดยมี Keyword ที่เราตั้งไว ้ระบบจะตอบกลับข้อความให้โดยอัตโนมัติ (5) 1:1 / Group Chat Mode 
: พูดคุยกับลูกค้าโดยตรง (ท้ังแบบเดี่ยวและกลุ่ม) (6) Rich Content : ฟีเจอร์ส าหรับสร้างเนื้อหาที่ต้องการบรอดแคสต์ไปยัง
ผู้รับ แบ่งเป็น (7)Rich Message : สามารถส่งรูปขนาดใหญ่เต็มหน้าจอแชท ซึ่งสามารถใส่ลิงค์เพื่อให้ให้คนคลิกไปยังเว็บไซต์
ของธุรกิจคุณได้ (8) Rich Menu: ระบบเมนูลัดบนหน้าจอแชท เป็นฟังก์ช่ันท่ีแสดงบนแป้นพิมพ์ในหน้าแชท สามารถตั้งค่าเมนู
ให้ลิงค์ไปยังหน้าอื่น ๆ ได้ เช่น ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ ลิงค์ไปยังหน้าสินค้า ลิงค์ไปยังหน้าโปรโมช่ัน เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการขาย
ได้ดีขึ้น (9) Rich Video: ระบบวิดีโอเต็มหน้าจอพร้อมเล่นอัตโนมัติ สามารถเล่นวีดีโอแบบเต็มหน้าจอทันทีที่ผู้ติดตามเปิดแชท 
และยังสามารถก าหนดปุ่ม Action ได้หลายรูปแบบตามความต้องการ (10) Coupon & Reward Card: ระบบคูปองส่วนลด
และบัตรส่วนลด ฟีเจอร์ส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจคุณซ้ า  (11) Polls & 
Surveys: ระบบท าโพลส ารวจความคิดเห็นจากผู้ติดตาม (12) Chat Tag: ใส่แท็กบอกสถานะลูกค้า ช่วยท าให้ค้นหาง่ายขึ้น
กรณีที่มีจ านวนผู้ติดตามเป็นจ านวนมาก (13) Insight Analytics: ระบบสถิติข้อมูลเชิงลึก แสดงข้อมูลเป็นแผนภาพกลุ่มลูกค้า
ที่ตอบสนองต่อคอนเทนต์ที่คุณส่งไป และสามารถ Export ข้อมูลเป็นไฟล์ CSV ได้ (line Corporation, ม.ป.ป.) 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ชูชัย (2550) ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นกิจกรรม หรือการปฏิบัติงานในองค์กรซึ่งเริ่มจาก

การสรรหาบุคลากร การคัดเลือก การพัฒนา การจูงใจ รวม ไปถึงการรักษาบุคลากรตลอดจนการยุตกิารจ้างบุคลากรในองค์กร 
อนิวัช (2552) ได้ให้ความหมาย “การจัดการทรัพยากรมนุษย์” หมายถึง การด าเนิน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใน

องค์กร การเพิ่มขีดความสามารถ การพัฒนา การสร้างคุณค่า และการจูงใจบุคคลให้  สามารถท างานได้บรรลุเป้าหมาย โดย
สามารถร่วมงานกับบุคคลอื่น และร่วมงานกับองค์กรได้นานที่สุด 

ณัฎฐ์พัชร์ (2561) ได้ให้ความหมาย“การจัดการทรัพยากรมนุษย์” หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารมีหน้าที่ เกี่ยวกับ
งานด้าน บุคลากร ในการปฏิบัติงานขององค์กร ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะและการพัฒนาให้บุคลากรขององค์กรมีคุณภาพ  
ชีวิตในการท างานท่ีเหมาะสมและสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ฐานวัฒน์และอรไท (2563) ได้ให้ความหมายของ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ว่าเป็นกระบวนการหรือการด าเนิน
กิจกรรมในการบริหารงานเกี่ยวกับบุคคลากร  ที่มีผลต่อทัศนคติ พฤติกรรม และการด าเนินงาน  ของบุคลากร ผู้บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องมี ทักษะและประสบการณ์ เพื่อใช้ ในการสรรหา คัดเลือกบุคลากร ที่มีคุณภาพตรงตามที่องค์การ 
ต้องการ เพื่อเข้ามาปฏิบัติงานอีกทั้งต้องธ ารงรักษา และพัฒนาบุคคลาการให้ มีศักยภาพ ความ รู้ ความสามารถ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีการปฏิบัติงาน ที่เหมาะสม และมีค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม พร้อม ทั้งให้บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในด้านอาชีพ 
เพื่อองค์การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว ้  

กล่าวโดยสรุป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กร 
การสร้างคุณค่า พัฒนาความรู้ ทักษะของบุคคลากรให้มีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานให้บุคลากรมีความ
เจริญก้าวหน้าในด้านอาชีพ เพือ่องค์การบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ นโนบายที่ตั้งไว้ 

กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ศิริพงศ์ (2560) ได้ให้ความหมายว่า กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์  คือกระบวนการคิดวิเคราะห์ และวางแผน 

โครงสร้างการบริหารจัดการ เพื่อ สรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมี คุณสมบัติที่เหมาะสมให้เข้ามา
ปฏิบัติงานในองค์กรและช่วยพัฒนาความรู้ เพื่อส่งเสริมให้องค์กร  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามที่ได้ตั้งไว้ โดยใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ามาก ที่สุด และยึดองค์ประกอบของ กระบวนการ จัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิด
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ของ ของ Mondy et al., (1999) ซึ่งประกอบด้วย (1.) การสรรหาบุคลากร (2.) การคัดเลือก (3.) การฝึกอบรมและพัฒนา 
(4.) ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน (5.) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ซึ่งจะช่วยท าให้องค์กรสามารถวางแผนโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรได้อย่าง มีประสิทธิภาพตลอดจน ช่วย
เพิ่มขีดความสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มพูนทักษะให้แก่พนักงาน ทั้งก่อน และหลัง  รับเข้ามาในองค์กรเมื่อ
พนักงานมีประสิทธิภาพองค์กรก็จะสามารถท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ ตั้งเป้าหมายไว้ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     กรอบแนวคิด 
 

วิธีการวิจัย 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีสัมภาษณ์ ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประกอบไปด้วย เจ้าของกิจการและพนักงาน ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากปัญหาและน าปัญหามาศึกษา
วิเคราะห์เพื่อการประยุกต์ใช้ Chatbot ผ่าน Application LINE Official Account ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของร้าน
สวนทอฝันคาเฟ่ มีขั้นตอนดังนี ้

1) ศึกษารวบรวมข้อมูล ความเป็นไปได้จากพนักงานผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับค าถามที่ลูกค้ามีการถามบ่อย ๆ และซ้ าใน
ค าเดิม 

2) ท าการวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหา ค าถาม จากการสัมภาษณ์ 
3) น าเนื้อหาที่ได้จากการวิเคราะห์และข้อมูลจากการรวบรวมในการสัมภาษณ์มาปรึกษาที่ปรึกษาและตรวจสอบ

ความถูกต้อง 
4) จัดท ารูปแบบระบบค าถามอัตโนมัติ ผ่าน  Application LINE Official Accountตามหลักการท างานของ 

Chatbot และปรึกษาท่ีปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้อง 
5) น ารูปแบบ Chatbot ผ่าน Application LINE Official Account ที่ได้มาใช้และประเมินผลจากการประยุกต์ใช้ 

     
ผลการศึกษา 

จากการสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่าง5คนได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
ข้อมูลทั่วไปของร้านสวนทอฝันคาเฟ่ 
ร้านสวนทอฝันคาเฟ่ ตั้งอยู่ที่ 222 หมู่  5 ถนนหมายเลข 24 อุบล-กรุงเทพฯ ต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จังหวัด

อุบลราชธานี ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารและเครื่องดื่มสถานที่เป็นธรรมชาติมีต้นไม้น้อยใหญ่ตกแต่งสวยงามตามสไตล์
สวนพักผ่อนร่มรื่น กว้างขวางสบายตา มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น free wifi ที่จอดรถภายในร้านมีเครื่องดื่มที่เป็นกาแฟสด
และชานมต่าง ๆ ครบครันและอาหารคอยไว้บริการลูกค้าเช่น อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยวเรือ ส้มต าไก่อบโอ่ง เป็นต้น เป็นธุรกิจที่
ให้บริการ ดังน้ันในแต่ละวันจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

ปัญหาการให้บริการของพนักงานร้านสวนทอฝันคาเฟ่  
ผลการศึกษาปัญหาการให้บรกิารของร้านสวนทอฝันคาเฟ่ พบว่า เกิดจากลูกค้าไม่พึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในการ

ให้บริการของพนักงานเรื่องการตอบค าถามผ่านระบบออนไลน์ที่ล่าช้าเกินไปเนื่องจากว่าในส่วนของการจัดการทรัพยากร

วิ เคราะห์ปัญหา 
การให้บริการของ
พนักงานร้านสวน
ทอฝันคาเฟ่ 

หลักการท างานของ chatbot 
(1) วิเคราะห์ค าถาม ( Analyze request) 
(2) ตอบกลับผู้ใช้งาน ( Compose reply) 

 

การประยกุต์ใช้ Chatbot ผ่าน Application Line 
official Account ในการจัดการทรัพยย์ากรมนุษย ์
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มนุษย์ พนักงานในร้านสวนทอฝันคาเฟ่จะแบ่งออกเป็นแผนกต่าง ๆ ดังนี้ แผนกแม่ครัว แผนกพนักงานร้านกาแฟ พนักงานเส
ริฟอาหาร และแผนกช่างเทคนิคและแม่บ้าน แต่ละแผนกปฏิบัติงานแตกต่างกันออกไปตามงานท่ีมอบหมาย ผู้บริหารของร้าน
สวนทอฝันคาเฟ่จะมุ่งเน้นไปคุณภาพของการปฏิบัติงานของพนักงาน เป็นหลัก ส่วนช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ของทางร้านมีช่องทางเดียวคือ ช่องทางเพจ Facebook สวนทอฝันคาเฟ่ และมีพนักงานท าหน้าที่ รับผิดชอบในการ
ประชาสัมพันธ ์การให้ข้อมูลสินค้าและการบริการของร้านเพียง 1 คน ดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดความลา่ช้าในการให้บริการ การให้
ข้อมูลสินค้าและบริการ รวมถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ล่าช้า จนน าไปสู่ความไม่พึงพอใจในการให้บริการของ
พนักงานต่อลูกค้าของร้านสวนทอฝันคาเฟ่   

ดังนั้นในการรับผิดชอบและปฏิบัติงานหลายอย่างพร้อมกันในเวลาอันเร่งรีบ อาจเกิดความผิดพลาดในการท างานยิ่ง
ไปกว่านั้นในการรับหน้าท่ีให้บริการลูกค้านั้นยิ่งเป็นสิ่งท่ีส าคัญที่ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญ (พันธุ์ธัช, 2563)  

ผู้วิจัยจึงเก็บรวมรวมข้อมูลและน าปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ Chatbot ผ่าน Application LINE 
Official Account ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ดังต่อไปนี้   

แนวทางการประยุกต์ใช้ Chatbot ผ่าน Application LINE Official Account ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ของร้านสวนทอฝันคาเฟ่ 

การประยุกต์ใช้ Chatbot ผ่าน Application LINE Official Account   จะแบ่งออกเป็น 6 รูปแบบ โดยใช้ช่ือว่า 
TOHFANCAFE เป็นตัวช่วยในการตอบค าถามและข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ (1.) เมนูอาหาร (2.) โปรโมช่ัน (3.) สั่งซื้อ (4.) บัตร
สะสมแต้ม (5.) ต าแหน่งท่ีตั้งร้าน (6.) เกี่ยวกับเรา ซึ่งการใช้งานดังกล่าวมีการออกแบบดังต่อไปนี้ 

รูปแบบ Chatbot ของร้านสวนทอฝันคาเฟ่ 
(1) รูปแบบเพิ่มเพื่อน สามารถค้นหาช่ือ TOHFANCAFE และเพิ่มเพื่อนได้อัตโนมัติและมีให้เลือกค้นหาข้อมูลได้แก่ 

เมนู โปรโมช่ัน สั่งซื้อ บัตรสะสมแต้ม ต าแหน่งร้าน เกี่ยวกับเรา  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) รูปแบบการค้นหาเมนูเป็นการแสดงผลจากการค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับเมนู Chatbot ก็แสดงผลในการแจ้งรายการ
เมนูเครื่องดื่มและอาหารที่ร้านค้ามีไว้บริการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) รูปแบบโปรโมช่ันเป็นการแสดงผลจากการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมช่ัน Chatbot ก็แสดงผลเกี่ยวกับโปรโมช่ัน
ของทางร้านสวนทอฝันคาเฟ่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาด ตัวอย่างต่อไปนี ้
 
 
 



 ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย  

619 
 

           
 

(4) รูปแบบสั่งซื้อเป็นการแสดงผลจากการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อสินค้าและบริการ Chatbot ก็แสดงผล
เกี่ยวกับวิธีการสั่งซื้อหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย ตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

            
 
(5) รูปแบบบัตรสะสมแต้มเป็นการแสดงผลจากการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสะสมแต้ม Chatbot ก็แสดงผล

เกี่ยวกับการสะสมแต้ม และแต้มที่ลูกค้ามีอยู่แล้ว สามารถแลกสินค้าและบริการได้ฟรี ตามเง่ือนไขและนโยบายของทางร้าน
สวนทอฝันคาเฟ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

         
 
 

(6) รูปแบบต าแหน่งร้าน เป็นการแสดงผลจากการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของร้านสวนทอฝันคาเฟ่ Chatbot 
ก็แสดงผลเกี่ยวกับข้อมูลนี้ โดยส่งไปยัง Google Map และแสดงผลที่ตั้งได้เลย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

        
 
 
 



 ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย  

620 
 

(7) รูปแบบเกี่ยวกับเรา เป็นการแสดงผลจากการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อนอกเหนือจากช่องทาง 
Line ดังนั้น Chatbot ก็แสดงผลเกี่ยวกับข้อมูลนี้ โดยส่งไปยัง เพจ Facebook และเบอร์โทรศัพท์  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

      
  
จากรูปแบบ Chatbot ของร้านสวนทอฝันคาเฟ่ ทั้ ง 6 รูปแบบที่กล่าวมาเป็น Chatbot ที่มีการตั้งค่าผ่าน 

Application LINE Official Account พนักงานร้านสวนทอฝันคาเฟ่ สามารถเข้าไปตั้งค่าการใช้งานให้สอดคล้องกับงานที่
ปฏิบัติได้ เพื่อลดระยะเวลาและสะดวกสบายในการท างานของพนักงาน ผลการประยุกต์ใช้ Chatbot ผ่าน Application LINE 
Official Account ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของร้านสวนทอฝันคาเฟ่ พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการใช้ Chatbot 
ผ่าน Application LINE Official Account อย่างมาก ซึ่งลดความกังวลใจเรื่องของการที่ต้องรอตอบค าถามเรื่องเดิม ส่งผลให้
หน้าที่ท่ีปฏิบัติในขณะนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น รวมถึงลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างยิ่งและได้รับการตอบรับในแนวทางที่ดีจาก
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ  

 ดังนั้น (อมรรักษ์, 2563) ปัญญาประดิษฐ์สามารถเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยองค์กรธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนางาน ด้าน
นโยบายและด้านกระบวนการ ผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ให้สอดคล้องกับบริบทการ
ท างานของแต่ละองค์กรธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและการลดปัญหาหรือข้อจ ากัดในการ
ท างานของมนุษย์ได้  
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การประยุกต์ใช้ Chatbot ผ่าน Application LINE Official Account ในการจัดการทรัพยากรมนุษยกรณีศึกษา 
ร้านสวนทอฝันคาเฟ่ เป็นหนึ่งในกระบวนการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
ในหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติแล้วพบเจอปัญหาจึงท าให้มีการประยุกต์ใช้ Chatbot ผ่าน Application LINE Official Account อีกทั้ง
ยังน าไปสู่กระบวนการตามหน้าที่ของทรัพยากรมนุษย์ในด้านอื่น ๆ เช่น การสรรหาพนักงาน การคัดเลือก การฝึกอบรมและ
พัฒนา การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น  ๆ อาจจะมีการพัฒนารูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามเนื้อหาและ
รายละเอียดที่ต้องการในแต่ละด้าน ซึ่งการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญต่อการด าเนินกิจการของ
องค์การ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลากรขององค์การจ าเป็นต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  การประยุกต์ใช้ Chatbot ผ่าน Application LINE Official Account เป็นตัวช่วยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในร้านสวนทอฝันคาเฟ่ ในการตอบค าถามแทนพนักงานเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของสินค้าและบริการซึ่ง
เป็นกระบวนการในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยตรงในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้พึงพอใจในการบริการ 
รวมถึงพนักงานต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมนาและคณะ (2563) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
แอปพลิเคชัน Chatbot ส าหรับงานบริการนักศึกษา กรณีศึกษากองพัฒนา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ที่มีการประยุกต์ใช้ โปรแกรม Dialogflow Application Line และ LINE Developer ในการพัฒนา แอปพลิเคชัน
ที่พัฒนาขึ้น ท าการทดสอบการใช้งาน โดยมีพนักงานที่เกี่ยวของกับ การให้บริการข้อมูลนักศึกษา และ นักศึกษาเป็นผู้ทดลอง 
ใช้แอปพลิเคชัน พบว่า กลุ่มผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อ แอปพลิเคชันอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก เนื่องจากสามารถ น าไปใช้งานได้
จริง และลดภาระงานแก่พนักงาน ผู้รับผิดชอบ นักศึกษาสามารถใช้แอปพลิเคชันในการถาม ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลฝ่าย
พัฒนานักศึกษาได้อย่าง รวดเร็วตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้ผู้ประกอบการยุคใหม่บริหารจัดการธุรกิจให้เติบโต 
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้อีกทางหนึ่ง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสุและปณิธิ (2563) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ระบบ LINE BOT ส าหรับบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติของไลน์ (LINE BOT) เพื่อสนับสนุนการโต้ตอบ
ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งผู้ใช้งานสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาท าให้ลดภาระการ



 ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย  

621 
 

ท างานของเจ้าหน้าที่ด้วยการประยุกต์ใช้บริการข้อความไลน์ตอบกลับอัตโนมัติ  (LINE Messaging API) ในการพัฒนาระบบ
ประกอบด้วยระบบย่อย ๆ เช่น ระบบข้อมูลหลักสูตรระบบนักศึกษาปัจจุบันระบบวิทยานิพนธ์ระบบข่าวสารระบบสนใจสมัคร
เรียนและระบบติดต่อสอบถามทั้งนี้เมื่อเปิดให้บริการพบว่าไลน์บอท (LINE BOT) เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่อ านวยความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพท าให้ผู้ใช้พอใจในการได้รับบริการอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดการด้านการตอบค าถามลูกค้าของบริษัทโชติรส รถตู้ VIP และ
เพื่อออกแบบแชทบอทในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อช่วยตอบค าถามด้านการบริการของบริษัทโชติรส รถตู้ VIP โดยสิ่ง
ส าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะต้องบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ แชทบอทเป็นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี 
ที่เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI มาใช้เพื่อทดแทนการใช้ทรัพยากรมนุษย์ อีกท้ังยังช่วยตอบค าถามเดิม 
ๆ หรือค าถามคล้าย ๆ กัน และช่วยลดค่าใช้จ่ายของเจ้าของธุรกิจ เนื่องบริษัทโชติรส รถตู้ VIP ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัว ปัจจุบันมี
ลูกค้าติดต่อเข้ามาเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน และมีค าถามคล้าย ๆ กัน บางครั้งเกิดปัญหาการตอบกลับที่ล่าช้า เนื่องจากไม่มีพนักงาน
ประจ าดูแลในการบริการลกูค้า ซึ่งแชทบอทสามารถท างานได้ 24 ช่ัวโมง และยังเป็นเทคโนโลยีที่สามารถท างานได้อัตโนมัติ ซึ่งการ
ประยุกต์ใช้แชทบอทในการตอบค าถามและให้ค าแนะน าด้านการบริการ จะเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่น าไปสู่การส่งเสริมธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพ  อีกทั้งยังเป็นการปรับใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการขนส่งส าหรับการท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า หลัง
ใช้ Application LINE Official Account ในการช่วยตอบค าถามลูกค้าท าให้ประหยัดระยะเวลาในการตอบค าถามเดิมซ้ า ๆ และ
ระบบแชทบอทยังมีเมนูทางลัดเพื่ออ านวยความสะดวกให้ลูกค้า อีกทั้งยังช่วยตอบกลับลูกค้าได้ชัดเจนและรวดเร็วข้ึน ท าให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจ 

 
ค าส าคัญ: Chatbot Application LINE Official Account  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การบริการ การขนส่งส าหรับการ 

 ท่องเที่ยว  
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Abstract 
The purposes of this paper were to study the questions reply service problems of Chotirod VIP Van 

Company employee and apply chatbot through the Application LINE Official Account to manage questions 
reply service for Chotirod VIP Van company. The important thing of human resource management was to 
manage businesses effectively. Chatbots were an innovative technology known as Artificial Intelligence (AI) 
which replace human resources. Al helped us to answer repetitive questions or similar questions which 
helped to reduce the business owners' expenditures. As Chotirod VIP Van company was a family business, 
there were increasing customers in summer with similar questions. Sometimes, the responder lately 
responded customers’ questions because there was not enough full-time employees to provide customer 
services whereas the chatbot could work twenty four hours a day and it could worked automatically. The 
implementation of chatbot to answer questions and to provide services and consultation would be an 
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important factor that led to effective business. Besides, this was also the implementation of novel 
innovations to apply in transportation The results showed that after using the LINE Official Account 
Application to help answer customer questions, it saves time in answering the same questions repeatedly. 
And the chatbot system also has a shortcut menu to facilitate customers. It also helps to respond to 
customers more clearly and faster. impress customers. 

 
Keywords: Chatbot, Application LINE Official Account, Human Resource Management, Service, Transportation  

    for Tourism 
 
บทน า 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย (1) Scarce Resource 
Theory หรือทฤษฎีการใช้ทรัพยากรที่จ ากัด ทฤษฎีดังกล่าวนี้มีข้อจ ากัดของการใช้ทรัพยากรทั้งที่เป็นงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ 
เวลา ซึ่งองค์กรอาจเผชิญปัญหาการมีทรัพยากรไม่เพียงพอ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องตัดสินใจเลือกทรัพยากรอื่นมาใช้ทดแทน โดย
คาดการณ์ถึงทรัพยากรที่ถูกใช้กับผลตอบแทนท่ีไดร้ับจากการลงทุน (Return on Investment) ตลอดจนการเลือกใช้ทรัพยากรนั้น
จะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่  (2) Sustainable Resource Theory หรือทฤษฎีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่ งยืน  โดยมุ่ งเน้น
ผลตอบแทนท่ีได้รับและมองเป้าหมายระยะยาว ดังนั้น การลงทุนที่เกิดขึ้น จึงต้องค านึงถึงข้อได้เปรียบในการแข่งขัน (Sustainable 
Advantage) โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน และต้องมองถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งในระยะยาว 
และ (3) Human Capital Theory หรือทฤษฎีมองมนุษย์ให้เป็นทุน ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถของพนักงานซึ่งมี
คุณค่าในการสร้างศักยภาพให้แก่องค์กร (วงศ์วริศ, 2552)  
 บริษัทโชติรส รถตู้VIP เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ให้บริการในด้านการขนส่ง และเป็นธุรกิจในครอบครัวท่ีให้บริการเช่ารถตู้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายของลูกค้า ซึ่งช่องทางการติดต่อเจ้าของธุรกิจใช้ไลน์ส่วนตัวในการให้บริการแก
ลูกค้า ทั้งการตอบค าถามทั่วไป การจองเช่ารถ และน าเสนอโปรโมช่ันต่าง ๆ แต่ปัจจุบันมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน 
และมีค าถามคล้าย ๆ กัน บางครั้งเกิดปัญหาการตอบกลับที่ล่าช้า เนื่องจากไม่มีพนักงานประจ าดูแลในการบริการลูกค้า ซึ่งท าให้
เกิดปัญหาในด้านการให้บริการแกลูกค้า ดังนั้นผู้วิจัยน าเทคโลโลยี Chatbot เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  

Chatbot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ในการตอบกลับการสนทนาผ่านตัวอักษรแบบอัตโนมัติ โดย
วิธีการเลือกข้อความในการตอบกลับนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของตัว Chatbot เองด้วย มีทั้งการใช้ระบบ AI ในการประมวลผล 
เลียนแบบข้อความให้ใกล้เคียงกับการตอบกลับของมนุษย์ หรือการใช้ระบบบันทึกการตอบกลับไว้จ านวนหนึ่งใน Database และ
ใช้การตรวจจับ Keyword ต่าง ๆ ในการเลือกดึงข้อความที่บันทึกไว้ออกมาตอบค าถาม (Chatbot ผู้ช่วยใหม่ของธุรกิจในยุค
ดิจิตอล, 2561) ธุรกิจใดก็ตามที่ใช้ chat online พร้อมกับ Chatbots จะแก้ไขปัญหาได้เร็วกว่าการไม่ได้ใช้ Chatbots เป็นวิธีที่
ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาหรือบรรเทาความร้อนใจของลูกค้า เมื่อลูกค้ามีความคาดหวังว่าจะได้รับการตอบค าถามในทันที ซึ่งการ
โทรติดต่ออาจต้องรอสายนาน การ email หรือการกรอกเว็บฟอร์ม อาจไม่สามารถตอบสนองลูกค้าแบบทันทีได้ อย่างไรก็ตามการ
จัดท า Chatbots ให้ผสมผสานได้ดีกับ chat online โดยมีการตอบค าถามได้ครบทุกความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญและท้า
ทายการบริการของธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้น าเทคโนโลยีนี้มาใช้งานยังต้องพัฒนาต่อไปเพื่อตอบสนองลูกค้าแบบ 
Realtime (Affinity, 2562)  

ผู้วิจัยจึงศึกษาการใช้เทคโนโลยีแชทบอท โดยใช้ Application LINE Official Account ในการออกแบบการบริการ 
Application LINE Official Account คือบัญชีทางการของ LINE ส าหรับธุรกิจที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถสร้างฐานผู้ติดตาม สื่อสาร
และส่งข้อมูลกิจกรรมทางการขายและการตลาด หรือโปรโมช่ันพิ เศษไปยังลูกค้าผ่านทางไลน์ ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยฟีเจอร์ที่
หลากหลายที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าของร้านค้า รวมทั้งช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการการขายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การสร้างข้อความทักทาย ข้อความตอบกลับอัตโนมัติ คูปองและบัตรสะสมแต้ม การแชทแบบ 1-1 การบรอด
แคลต์ หาผู้ติดตามทั้งหมด หรือการบรอดแคสต์แบบระบุกลุ่มเป้าหมาย  
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ดังนั้นในธุรกิจการขนส่งส าหรับการท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว และยังเป็นธุรกิจท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นอกเหนือจากการส่งออกแล้ว การ
ท่องเที่ยวจึงมีความส าคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบ Chatbot โดยใช้ 
Application LINE Official Account มาใช้ในการบริการของธุรกิจขนส่งส าหรับการท่องเที่ยวเพื่อลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากร
มนุษย์ อีกท้ังการน าเทคโนโลยี Chatbot เข้ามาช่วยในการท างานนอกจากจะช่วยลดต้นทุนทางทรัพยากรมนุษย์แล้ว ยังช่วยให้การ
บริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในธุรกิจการขนส่งส าหรับการท่องเที่ยวที่เน้นเรื่องการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยค านึงถงึความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดการด้านการตอบค าถามลูกค้าของบริษัท บริษัทโชติรส รถตู้ VIP  
2. เพื่อออกแบบแชทบอทในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อช่วยตอบค าถามด้านการบริการของบริษัทโชติรส            

รถตู้ VIP 
การทบทวนวรรณกรรม 
Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 

(Computer Science) ที่เกี่ยวข้องกับ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) ที่อยู่ในรูปแบบกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่
อธิบายเป็นขั้นตอนท่ีชัดเจนท่ีเราเรียกเป็นภาษาทางเทคนิค ว่า Algorithm หรือ “อัลกอริทึม” นั่นเอง โดยรูปแบบที่ปรากฏอาจจะ
เป็นได้ใน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เราใช้สื่อสาร กันท่ัวไป (Natural Language) , ลักษณะที่อธิบายด้วยรหัสจ าลองหรือ รหัสเทียม
ที่เป็นรหัสที่ได้ตกลงความหมายไว้แล้วตั้ งแต่ต้น (Pseudocode) และลักษณะที่อธิบายด้วยแผนผัง (Flowchart) (เศรษฐพงค์, 
2560) 

 มาโนชญ์ (2562) กล่าวว่า Chatbot เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยนักพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของ
หน่วยงาน เพื่อจ าลองบทสนทนาของมนุษย์ให้สามารถพูดคุยหรือสื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางเสียงหรือข้อความแบบทันทีทันใด 
สามารถตอบค าถามให้ข้อมูล ให้ความช่วยเหลือ ให้ความบันเทิง และ Chatbot มีการพัฒนาขึ้นมา 2 แบบ คือ  
            1. Rule-Based Bot ซึ่งถูกก าหนดด้วยกฎต่าง ๆ ด้วยค าส าคัญ (Keywords) 
            2. AI Bot (ปัญญาประดิษฐ์) 
         โดย Rule-Based Bot นั้น จะท างานตามกฎและคีย์เวิร์ดที่ถูกก าหนดไว้ ถ้าหากค าถามไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ บอทจะให้
ค าตอบตามที่ผู้พัฒนาก าหนดไว้ เช่น “ค าถามไม่ถูกต้อง” เป็นต้น 
         ส่วน AI Bot นั้น จะใช้ Machine Learning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ เข้ามาช่วยให้ ดังนั้น 
บอท จะเรียนรู้จากค าถามและค าตอบส่วนใหญ่ ซึ่งนั่นท าให้เป็นลักษณะเด่นที่ส าคัญของบอทประเภทนี้คือ ฉลาดและเข้าใจภาษา
ของมนุษย์มากขึ้น ปัจจุบัน AI Bot จะได้รับความนิยมมาก หลายหน่วยงานได้น าไปพัฒนาเป็นการบริการรูปแบบหนึ่ง เช่น IBM, 
Microsoft, Google, Facebook, Line, Amazon เพื่อไปท า Digital Marketing นอกจากนี้ยังเปิดบริการให้กับนักพัฒนา
โปรแกรมที่สามารถไปพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วยอีกด้วย 

Chat Bot เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อจ าลองบทสนทนาของมนุษย์ให้สามารถพูดคุย สื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางเสียง
หรือข้อความแบบ real-time โดย Chat Bot นั้น ได้มีการพัฒนาขึ้นมา 2 แบบ คือ Rule-Based Bot (ก าหนดด้วยกฎต่าง ๆ ) 
และ AI Bot (ปัญญาประดิษฐ์) โดย Rule-Based Bot นั้น จะท างานตามกฎและคีย์เวิร์ดที่ถูกก าหนดไว้ ถ้าหากค าถามไม่ตรงกับที่
ก าหนดไว้ บอทอาจให้ค าตอบที่ไม่ดีหรือท างานผิดพลาดได้ ส่วน AI Bot นั้น จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Machine 
Learning เข้ามาช่วยให้ Chat Bot นั้นฉลาดและเข้าใจภาษาของมนุษย์มากขึ้น โดยแบบ AI Bot จะได้รับความนิยมมาก หลาย
บริษัทได้น าไปพัฒนา เช่น IBM, Microsoft, Google, Facebook, Amazon เป็นต้น (mindphp.com., 2561) 
 
 
 

 

https://igroomgrim.medium.com/?source=post_page-----3e6165dd34b8--------------------------------
https://igroomgrim.medium.com/?source=post_page-----3e6165dd34b8--------------------------------
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/240-ai-machine-learning/5260-what-is-machine-learning.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/240-ai-machine-learning/5260-what-is-machine-learning.html
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/33-google/3783-google-%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5.html
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ประเภทของแชทบอท (Niamh Isobel Reed, 2562) 
1. FAQ Assistant Bot 
Chatbot สามารถท าหน้าท่ีเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือลูกค้าด้วยค าถามที่พบบ่อย การใช้ Chatbot ในการเป็น

ผู้ช่วยหมายถึงการที่ลูกค้าสามารถถามค าถามกับบอทแล้วให้บอทนั้นตอบค าถามกลับไปให้ตรงจุดและเป็นมิตรต่อลูกค้าได้ การ
สร้าง FAQ Chatbot นั้นคุณต้องท าให้บอทนั้นสามารถตอบค าถามหรือส่งบทสนทนาได้ถูกต้องตามที่คุยกับลูกค้าของคุณ นั่น
หมายถึงการรักษาบริบทส าหรับค าถาม ติดตาม และพร้อมที่จะส่งต่อไปยังตัวแทนหากค าถามไม่ได้อยู่ในฐานความรู้ของบอทของ
คุณ การจะมี Chatbot มาเป็นผู้ช่วยในการตอบค าถามแบบ FAQ ให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องท าให้ลูกค้าสามารถได้รับค าตอบ
อย่างรวดเร็วส าหรับค าถามง่าย ๆ Chatbot ต้องสามารถเช่ือมโยงไปยังเนื้อหาต่าง ๆ ตามค าถามที่ลูกค้าต้องการ 

2. Navigational Bot 
สามารถน า Chatbot ไปใช้กับงานประเภทอื่นได้นั้นคือ การท า Navigational Bot เพื่อช่วยผู้เข้าชมหรือลูกค้า และ

สามารถค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่พวกเข้าสนใจได้ ดังนั้นบอทอาจจะสามารถเช่ือมโยงไปยังหน้าเว็บท่ีมีประโยชน์ หากผู้เข้า
ชมหรือลูกค้าร้องขอข้อมูลต่าง ๆ ท่ีต้องการ Navigational Chatbot ยังสามารถน าผู้เข้าชมเว็บไซต์ไปยังผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สนใจมากที่สุด เช่น ผู้เข้าชมบอกบอทว่า ผู้เข้าชมก าลังมองหารองเท้าสตรีสีฟ้าที่มี Size 6 Chatbot จะต้องสามารถค้นหา
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ตรงกับค าขอและสามารถพาไปยังเนื้อหาของผลิตภัณฑ์นั้นได้ทันที การปรับปรุงการค้นหาเนื้อหาด้วยวิธีนี้ 
สามารถท าให้ลูกค้ามีการเดินทางที่สั้นลงและคล่องตัวมากข้ึนเพื่อไปยังการค้นหาสินค้า แบรนด์ และไปสู่การซื้อได้ง่ายและเร็วมาก
ขึ้น และยังสามารถที่จะปรับข้อความ และธีมต่าง ๆ ของ Chatbot ตามกลุ่มสินค้า หรือช่วงเวลาในฤดูต่าง ๆ ได้ด้วย เช่น การ
เปลี่ยนค าทักทายไปตามฤดูกาลต่าง ๆ หรือการพูดถึงการลดราคาในช่วงวันหยุดยาว เป็นต้น 

3. Lead Generation & Retention Bots 
Chatbot ยังเป็นเครื่องมือท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อน าไปใช้ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มมีความสนใจในสินค้า

หรือบริการนั้น ๆ Chatbot สามารถท างานร่วมกับกลยุทธ์การขายในช่องทางต่าง ๆ ตั้งแต่ Social Media ไปจนถึงการตลาดแบบ 
Offline สิ่งนี้ท าให้แบรนด์เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก Chatbot สามารถเข้าหากลุ่มลูกค้าได้หลายช่องทางเพื่อพบปะลูกค้าได้ง่ายขึ้น 
Lead Generation Bot มีไว้เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วยการสนทนาและรักษาการติดต่อกันกับลูกค้าด้วยการให้ค าตอบและ
ข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับลูกค้า ท าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายนั้น จะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้ามาดูข้อมูลสินค้าจากแบรนด์  
Chatbot สามารถติดต่อกับทุกคนที่แสดงความสนใจในสินค้าหรือบริการ เช่น การส่งการอัปเดตหรือการแจ้งโปรโมช่ันแบบ
อัตโนมัติตามการตั้งค่า เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการหรือซื้อสินค้าซ้ า 

4. Transactional Bots 
Transactional Bot แตกต่างจาก Chatbot อื่น ๆ เพียงเล็กน้อย Transactional Bot นั้นจะมุ่งเน้นไปที่การท าสิ่งใดสิ่ง

หนึ่งแบบเฉพาะเจาะจงได้ แต่จะไม่สามารถเข้าใจข้อความในการถามตอบ หรือการค้นหาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ แต่
ไม่ได้หมายความว่า Transactional Bot นั้นจะไม่มีความสามารถ แต่จะท าให้การใช้งานของผู้ใช้ง่ายขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
เรื่องนั้น ๆ Transactional Bot จะช่วยให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมภายในขอบเขตของการสนทนาเรื่องนั้นได้ดี เช่น การใช้ 
Transactional Bots ของ Domino Pizza ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถสั่งพิซซ่าถาดโปรด แต่ด้วย Emoji แทนที่จะท าหลาย
ขั้นตอนเพียงเพื่อสั่งซื้อพิซซ่า 

5. Internal Assistant Bot 
สุดท้ายแล้วการใช้ Chatbot นั้นไม่ได้จ ากัดแค่การน าไปใช้กับลูกค้าเพียงเท่าน้ัน แต่ยังสามารถท่ีจะน าไปใช้กับทีมงานใน

องค์กรได้ด้วยเช่นกัน เพราะ Chatbot สามารถช่วยในการตอบค าถาม (Information Helpdesk) ให้สมาชิกในทีมได้รับค าตอบที่
รวดเร็ว เพื่อไม่ให้ไปรบกวนเพื่อนรวมงานคนอื่น ๆ เช่น HR Bot ที่ใช้ช่วยตอบปัญหาของคนที่จะมาถามเจ้าหน้าที่ HR ของบริษัท
เกี่ยวกับวันหยุดต่าง ๆ เป็นต้น  

พิชญะและสรเดช (2563) ได้ศึกษา ผลการใช้แชทบอทช่วยในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานส าหรับผู้เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการน า
แชทบอทมาช่วยในการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยใช้เป็นตัวช่วยในการน าเสนอเนื้อหาทบทวนความรู้ ผู้เรียนสามารถท า

https://medium.com/@nisobelr?source=post_page-----658201d8e4b8--------------------------------
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แบบฝึกหัดเพื่อเพิ่มความจ าในการเรียนซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นแชทบอทที่พัฒนา ขึ้นเป็นแบบ
สนทนาโต้ตอบผ่านข้อความ (Text-based Conversational Chatbot) ถูกออกแบบให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน 
Facebook Messenger มีบุคลิกลักษณะและการใช้ภาษาคล้ายกับวัยของผู้เรียน ใช้วิธีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural 
Language Processing: NLP) เพื่อแปลข้อความสนทนาเป็นเจตจ านง (Intent) ตามเรื่องราวการสนทนาที่ได้ออกแบบไว้ ท าการ
ทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ Pretest Posttest Control Group Design เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียน และแบบแผนการทดลองแบบ Static Group Comparison Design เพื่อเปรียบเทียบความจ าขณะท างานของผู้เรียน 
ประชากรในการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสถานศึกษาขนาดใหญ่ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จากนั้นท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกช้ันเรียนด้วยวิธีการสุ่มแบบกลุ่มแล้วแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่
กลุ่มทดลองจ านวน 30 คนที่ได้รับการจัดการเรียนแบบผสมผสานการใช้แชทบอทช่วยจัดการเรียนรู้  และกลุ่มควบคุม 30 คนที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ในเนื้อหาเรื่องพื้นฐานสารประกอบไฮโดรคาร์บอน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแชทบอทส าหรับช่วยในการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบวัดความจ าขณะปฏิบัติงานของผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความ
แตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความจ าของผู้เรียนทั้งสองกลุ่มด้วยสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน 
(Independent Sample t-test) ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความจ าขณะปฏิบัติงานของผู้เรียนกลุ่มทดลองสูง
กว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 

สุมนาและคณะ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแอปพลิเคชัน Chatbot ส าหรับงานบริการนักศึกษากรณีศึกษากอง
พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิการพัฒนาแอปพลิเคชัน Chatbot ส าหรับงานบริการนักศึกษา 
กรณีศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน 
Chatbot ส าหรับงานบริการนักศึกษา กรณีศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Chatbot ส าหรับงานบริการนักศึกษา กรณีศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานและนักศึกษาที่มีต่อแอปพลิเคชัน Chatbot ส าหรับงานบริการนักศึกษา 
กรณีศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือแอปพลิเคชัน
Chatbot ที่ผ่านการประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 2 คน แบบประเมินรูปแบบการพัฒนาแอปพลิเค
ชัน Chatbot และแบบประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชัน Chatbotส าหรับงานบริการนักศึกษา กรณีศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่าแอปพลิเคชันChatbot ส าหรับงานบริการนักศึกษา กรณีศึกษา กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิที่พัฒนาขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20 และความพึง
พอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน Chatbot ส าหรับงานบริการนักศึกษา กรณีศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.03แสดงว่าแอปพลิเคชัน Chatbot ที่
พัฒนาขึ้นสามารถลดระยะเวลาการตอบค าถามของเจ้าหน้าทีงานพัฒนานักศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อติคุณและอัญณิฐา (2563) ได้ศึกษา แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี Chat Bot ต้นแบบส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบ Chat Bot ที่มีลักษณะเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าได้รวดเร็ว 
เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจขายของออนไลน์ในประเทศไทย ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก คือ                 
1) ระบุประเด็นปัญหา 2) ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
5) การประเมินความพึงพอใจต่อต้นแบบ และ 6) การอภิปรายผล โดยใช้หลักการเทคโนโลยีแชทบบอท (Chat Bot) การตลาด
ดิจิทัล (Digital Marketing) และวงจรการพัฒนาระบบ (Software Development Life Cycle : SDLC) เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
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การเก็บข้อมูล และพัฒนาโมเดล จึงท าให้ได้มาซึ่งกระบวนการพัฒนาต้นแบบ Chat Bot ที่มีลักษณะเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าได้
รวดเร็ว เพื่อท่ีจะพฒันาคุณภาพการบริการของธุรกิจประเภทธุรกิจขายของออนไลน์ในประเทศไทย 

ตัวอย่างการใช้ Chatbot 
1. Chatbot ช่ือ ZTOEXPRESSTH มีผู้สร้างไว้ให้การบริการใน Application LINE Official Account เพื่อใช้ในการ

ตรวจเช็คพัสดุและขอทราบราคาขนส่ง  
 

          
 

ที่มา : Chatbot ผ่าน Line  ZTOEXPRESSTH (15 มีนาคม 2564) 
 

2. Chatbot ช่ือ Gon Gang มผีู้สร้างไว้ให้การบริการใน Application LINE Official Account เพื่อใช้ในการสั่งอาหาร 
และบริการอื่น ๆ  

        
 

ที่มา : Chatbot ผ่าน Line  Gon Gang (15 มีนาคม 2564) 
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 สาคร (2551) ได้ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์  หมายถึง การด าเนิน
กิจกรรมในด้านต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรเพื่อที่องค์กรจะได้มีทรัพยากรมนุษย์เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งในด้าน
คุณภาพและปริมาณตลอดจนส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่องค์กรได้ก าหนดไว้ ในขณะที่ พิชิต (2554) ได้ให้ความหมายของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า เป็นแบบแผน และนโยบายรวมไปถึงแนวทางการปฏิบัติอันจะส่งผลต่อทรัพยากรมนุษย์ โดยการ
จัดการบุคคลให้เป็นศูนย์รวมอ านาจทั้งองค์กร มีการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม โปรแกรม และ นโยบายในการรับคนเข้า
ท างาน การดูแลรักษาบุคลกรภายในรวมไปถึงการเก็บประวัติของบุคลากร ที่พ้นจากต าแหน่งออกไป ซึ่ง กัลยารัตน์ (2557) ได้ให้
ความหมายของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
บุคคล ตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์งาน การรับสมัครงาน การสรรหา การคัดเลือก การสัมภาษณ์ การบรรจุ
แต่งตั้ง การอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์ เกื้อกูลสุขภาพและ
ความปลอดภัยของพนักงานและแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาองค์กร ตลอดจนการวิจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ 

การบริการ 
จิตตินันท ์(2540) ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า “การบริการ” เป็นกิจกรรมการกระท าและการปฏิบัติที่ผู้ให้บริการ

จัดท าขึ้น เพื่อเสนอขายและส่งมอบสู่ผู้รับบริการหรือเป็นกิจกรรมที่จัดท าขึ้นรวมกับการขายสินค้า เพื่อสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างทันทีทันใด ลักษณะของการบริการมีทั้งไม่มีรูปร่างหรือตัวตน ไม่สามารถสัมผัสหรือจับ
แตะต้องได้และเป็นสิ่งท่ีเสือ่มสญูสลายได้ง่ายแต่สามารถน ามาซื้อขายกันได้ ซึ่งองค์กรแต่ละองค์กรที่มีการแข่งขันกันสูงไม่ว่าจะด้าน
กลยุทธ์ต่าง ๆ โปรแกรมที่น าเสนอ หรือโปรโมช่ันพิเศษสุด สุดท้ายแล้วผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการนั้นก็คือ การบริการหลังการขาย
ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ น ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริการหลังการขายและเป็นตัวเลือกที่ดีในการเข้าใช้บริการ ต่อมา จิตตินันท์  
(2549) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า “การบริการ” ไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน แต่เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการ (ผู้บริโภค/ลูกค้า/ผู้รับบริการ) กับ ผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ/พนักงานงานบริการ/
ระบบการจัดการบริการ) ในการที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้บรรลุผลส าเร็จ ความแตกต่างระหว่างสินค้าและ
การบริการ ต่างก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาซื้อ โดยที่ธุรกิจบริการจะมุ่งเน้นการกระท าที่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า อันน าไปสู่ความพึงพอใจที่ได้รับบริการนั้น ในขณะนี้ธุรกิจทั่วไปมุ่งขายสินค้าที่ลูกค้าชอบและท าให้เกิดความพึง
พอใจท่ีได้เป็นเจ้าของสินค้านั้น 
 ดังนั้นธุรกิจการขนส่งส าหรับการท่องเที่ยวเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว จึงให้ความส าคัญกับการบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสนอขายและส่งมอบสู่ผู้รับบริการหรือเป็นกิจกรรม
ที่จัดท าขึ้นรวมกับการขายสินค้า เพื่อสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่างทันทีทันใด ไม่ว่าจะด้านกล
ยุทธ์ต่าง ๆ โปรแกรมที่น าเสนอ หรือโปรโมชั่นพิเศษสุด สุดท้ายแล้วผู้บริโภคจะเลือกใช้บริการนั้นก็คือ การบริการหลังการขายซึ่ง
เป็นสิ่งที่องค์กรต่าง ๆ น ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการบริการหลังการขายและเป็นตัวเลือกที่ดีในการเข้าใช้บริการ เพื่อน าไปสู่ความพึง
พอใจท่ีได้รับบริการนั้น 

การขนส่งส าหรับการท่องเท่ียว (กริช, 2553) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งผู้โดยสารกับการท่องเท่ียว       
            การท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากถิ่นที่อยู่ประจ าไปยังแหล่งท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุ
นี้การขนส่งผู้โดยสารจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญของการท่องเที่ยว เพราะการขนส่งผู้โดยสารเป็นบริการที่จ าเป็นต่อการเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวไปถึงจุดหมายปลายทางตามต้องการ ดังนั้นการขนส่งผู้โดยสารกับการการท่องเที่ยวจึงมีความสัมพันธ์กัน
ดังต่อไปนี้ คือ 
            1.1 การขนส่งผู้โดยสารท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) 
แล้วเดินทางกลับมายังจุดออกเดินทาง (Point of Origin) ได้ 
            1.2 การขนส่งผู้โดยสารให้บริการที่สะดวกสบายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว 
            1.3 การขนส่งผู้โดยสารก่อเกิดการกระตุ้นให้มีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
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           1.4 การขนส่งผู้โดยสารเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
           1.5 การขนส่งผู้โดยสารเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
           1.6 การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการขนส่งผู้โดยสาร 

ความหมายของการขนส่งผู้โดยสาร 
ความหมายของการขนส่งผู้โดยสาร ต้องประกอบด้วยลักษณะส าคัญอยู่ 3 ประการคือ 
- เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายบุคคลจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ีหนึ่ง 
- เป็นการเคลื่อนย้ายที่ต้องกระท าด้วยอุปกรณ์การขนส่ง 
- เป็นการเคลื่อนย้ายที่ต้องเป็นไปตามความประสงค์ของบุคคลผู้ที่ต้องการขนส่ง  
ดังนั้นธุรกิจการขนส่งส าหรับการท่องเที่ยวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ไม่ว่า

จะเดินทางด้วยขนส่งทางอากาศ ทางน้ า และทางบก ล้วนจ าเป็นต่อการเดินทางเพื่อขนส่งและเคลื่อนย้ายนักนักท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือจุดหมายปลายทางอื่น ๆ  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบ Chatbot โดยใช้ Application LINE Official Account เพื่อช่วยตอบค าถามด้าน
การบริการ กรณศีึกษา บริษัทโชตริส รถตู้ VIP ที่มีลักษณะเพื่อให้ข้อมูลลูกค้าได้รวดเร็วเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพในด้านการ
ให้บริการของธุรกิจประเภทขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ทบทวนวรรณกรรม เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีเทคโนโลยีแชทบอท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และออกแบบใน Application LINE Official Account ที่มีลักษณะเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าได้รวดเร็ว เพื่อลดต้นทุนในการใช้
ทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งการน าเทคโนโลยี Chatbot เข้ามาช่วยในการท างานนอกจากจะช่วยลดต้นทุนทางทรัพยากรมนุษย์แล้ว ยัง
ช่วยให้การบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในธุรกิจการขนส่งส าหรับการท่องเที่ยวที่เน้นเรื่องการบริการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยค านึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 

2) การวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ประเด็นในการสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูล โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับค าถามที่ลูกค้ามีการถามบ่อย ๆ และซ้ า ๆ ในค าเดิม 

ศึกษาปัญหาในการจดัการด้าน
การตอบค าถามลูกค้าของ
บริษัท บริษัทโชติรส รถตู้ VIP 

หลักการท างานของ chatbot  

1. วิเคราะห์ค าถาม ( Analyze request)  

2. ตอบกลับผู้ใช้งาน ( Compose reply) 

 

ออกแบบแชทบอทในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษยเ์พื่อช่วยตอบค าถาม
ด้านการบริการของบริษัทบริษัทโชติรส รถตู้VIP 
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3) ท าการวิเคราะห์รายละเอียดเนื้อหา ค าถาม จากการสัมภาษณ์ และสรุปผลการวิจัยในข้ันตอนนี้จะน าผลวิจัยที่ได้จาก
ทั้งการศึกษาและทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิจัยเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์และสรุปผลในการออกแบบแชทบอทในการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อช่วยตอบค าถามด้านการบริการของบริษัทโชติรส รถตู้VIP 

4) จัดท ารูปแบบระบบค าถามอัตโนมัติ ผ่าน Application LINE Official Account ตามหลักการท างานของ Chatbot 
และปรึกษาท่ีปรึกษาและตรวจสอบความถูกต้อง 

5) น ารูปแบบ Chatbot ผ่าน Application LINE Official Account ที่ได้มาใช้และประเมินผลจากการประยุกต์ใช้ 
 
ผลการศึกษา 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ บริษัทโชติรส รถตู้ VIP ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งส าหรับการท่องเที่ยวทางบก 
เป็นการบริการให้เช่ารถตู้ VIP ทั้งหมด 4 คัน ทุกคันมีที่นั่งทั้งหมด 11 ที่นั่ง โดยให้บริการพร้อมคนขับ ซึ่งทางบริษัทโชติรส รถตู้  
VIP เป็นธุรกิจครอบครัว ไม่มีการจ้างพนักงานภายนอก ในช่วงฤดูร้อน (เดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม) จะเป็นช่วงฤดูกาลที่มีลูกค้า
ติดต่อเพื่อเช่ารถตู้เพิ่มมากข้ึน จึงท าให้ประสบปัญหาการตอบกลับค าถามและการให้ข้อมูลการบริการที่ล่าช้า ส่งผลให้เกิดความไม่
พอใจของลูกค้าเป็นจ านวนมาก (บริษัทโชติรส, 2564)  

ทั้งนี้จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอการน าเอาเทคโนโลยี Chatbot โดยใช้ Application LINE Official 
Account เข้ามาช่วยในการจัดการธุรกิจ โดยเป็นระบบตอบกลับอัตโนมัติ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเพิ่มบุคลากรในการจัดการระบบ 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรวมถึงสามารถช่วยในการตอบค าถามด้านการบริการของบริษัทได้ ไม่ว่าจะเป็น ค าถาม
เกี่ยวกับค่าบริการเบื้องต้น แผนท่ี เส้นทางการเดินทาง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และยังสามารถออกแบบข้อความการตอบกลับข้อมูล
การบริการให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยรูปแบบข้อมูลการตอบกลับค าถามต่าง ๆ บริษัทสามารถออกแบบและ
ก าหนดเองได้ซึ่งจะช่วยให้การตอบกลับลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในอนาคตหากทางบริษัทโชติรส รถตู้  VIP มีการจัด
โปรโมช่ันส าหรับลูกค้า ก็สามารถเพิ่มเมนูในแอพพลิเคช่ันเพิ่มเติมได้ ผลการประยุกต์ใช้ Chatbot ผ่าน Application LINE 
Official Account ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของบริษัท โชติรส รถตู้VIP พบว่าเจ้าของธุรกิจมีความพึงพอใจในการใช้ 
Chatbot ผ่าน Application LINE Official Account อย่างมาก ซึ่งลดความกังวลใจเรื่องของการที่ต้องรอตอบค าถามเรื่องเดิม 
ส่งผลให้หน้าที่ที่ปฏิบัติในขณะนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น รวมถึงลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างยิ่งและได้รับการตอบรับในแนวทางที่ดี
จากลูกค้าที่มาใช้บริการ  

ดังนั้น ในการประยุกต์ใช้ Chatbot ผ่าน Application LINE Official Account ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ของ
บริษัทโชติรส รถตู้ VIP จึงสามารถออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยใช้ช่ือว่า ChotirodVIP ในการตอบค าถามด้านการบริการเบื้องต้น 
ได้แก่ (1) รายละเอียด (2) แผนที่ (3) สายด่วน ซึ่งการใช้งานดังกล่าว มีการออกแบบตัวอย่างต่อไปนี้ 
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1. รูปแบบ Chatbot ของบริษัทโชติรส รถตูV้IP  การตอบกลับอัตโนมัติของค าถามพืน้ฐาน 

 
 

2. รูปแบบรายละเอียด หรือ การสอบถามค่าบริการเช่ารถตู้ 
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3. รูปแบบการดูแผนที่ การเดินทางไปยัง บริษัทโชติรส รถตู้VIP 

       
 

4. รูปแบบการติดต่อสายด่วนเพ่ือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการธุรกิจขนส่งของ บริษัทโชติรส รถตู้ VIP พบว่า 
การประยุกต์ใช้ Chatbot ในการตอบค าถามด้านบริการของ บริษัทโชติรส รถตู้ VIP เป็นรูปแบบ Chatbot ผ่าน Application 
LINE Official Account โดยใช้ช่ือว่า ChotirodVIP เป็นการน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ โดยการตอบกลับอัตโนมัติในค าถามพื้นฐาน และมีเมนูทางลัดเพื่อช่วยให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่ วยตอบ
ค าถามเดิม ๆ หรือค าถามคล้าย ๆ กัน และช่วยลดค่าใช้จ่ายของเจ้าของธุรกิจ เนื่องจากบริษัทโชติรส รถตู้VIP เป็นธุรกิจครอบครัว 
ปัจจุบันมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อน บางครั้งเกิดปัญหาการตอบกลับที่ล่าช้า เพราะไม่มีพนักงานประจ าดูแลในการ
บริการลูกค้า ดังนั้น Application LINE Official Account จึงเป็นตัวเลือกท่ีเหมาะสมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยน าไปใช้
ในการคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกับความสามารถท่ีจะใช้เครื่องมือ 

ส าหรับการออกแบบ Chatbot บน Application LINE Official Account ในการให้บริการของบริษัทโชติรส รถตู้ VIP 
โดยใช้ทฤษฎีระบบโต้ตอบอัตโนมัติของไลน์ (LINE BOT) คือบัญชีไลน์แบบเป็นทางการ (Line Official Account) ที่ได้น าข้อความ
ไลน์ตอบกลับอัตโนมัติ  (LINE Messaging API)  มาใช้เปิดให้บริการส าหรับนักพัฒนาโดยบัญชีไลน์แบบเป็นทางการ (Line Official 
Account) จะท าการก าหนดหรือตั้งค่าไว้ที่ระบบของบริการเพื่อให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้มนุษย์มาเป็นคน
ตอบซึ่งเป็นข้อดีของการใช้บริการตอนนี้ เพราะนอกจากจะท าให้ผู้ใช้งานได้ง่ายมากข้ึนแลว้ผู้ดูแลระบบจะได้รบัความสะดวก เพราะ
ไม่ต้องมาคอยตอบค าถามที่ถามซ ้า ๆ หรือไม่จ าเป็นต้องมานั่งเก็บข้อมูลทีละคน เพราะบริการนี้จะช่วยเหลือได้ทุกอย่างที่สามารถ
ท าได้ ท าให้เจ้าของธุรกิจมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากแชทบอทสามารถท างานได้ 24 ช่ัวโมง และยังเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ
ท างานได้อัตโนมัติ แอพพลิเคช่ันมีการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถก าหนดข้อความตอบกลับให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นการออกแบบ Chatbot โดยใช้ Application LINE Official Account ในการตอบค าถามและให้
ค าแนะน าด้านการบริการ จะเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่น าไปสู่การส่งเสริมธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งยัง เป็นการปรับใช้นวัตกรรม
ใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการขนส่งส าหรับการท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของ อติคุณและอัญณิฐา (2563) ได้ศึกษา แนว
ทางการพัฒนาเทคโนโลยี Chat Bot ต้นแบบส าหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ต้นแบบ Chat Bot ที่มีลักษณะเพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าได้รวดเร็ว เพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจประเภทขายของ
ออนไลน์ในประเทศไทย การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ขั้นตอนวิจัยเริ่มจากการพัฒนากรอบแนวคิดของงานวิจัยโดยศึกษา
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจหัวข้อ และบริบทของเรื่องที่ก าลังศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ จากผู้ประกอบการ โครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost Up New Entrepreneurs)             
ปี 2562 โดยเป็นประเภทธุรกิจ Food และ Non Food โดยใช้เทคโนโลยีแชทบอท (Chat Bot) การตลาดดิจิทัล (Digital 
Marketing) และวงจรการพัฒนาระบบ (Software Development Life Cycle : SDLC ) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และเป็น
แนวทางในรการพัฒนาต้นแบบ Chat Bot ซึ่งผลงานวิจัยนี้ยังได้ผ่านการทดสอบโมเดล ในแง่ของความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ 
โดยผู้เชี่ยวชาญ  
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1) ศึกษาสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อจัดท าแผนที่เส้นทางการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดจันทบุรี โดยประยุกต์ใช้โปรแกรม Quantum GIS 3) เพื่อวัดความพึงพอใจของ
แผนที่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และมีวิธีการศึกษาแบบผสมผสานในเชิงคุณภาพคือ 
ศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมและยังไม่เป็นที่รู้จัก รวมถึงการสัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่ในอ าเภอเขาคิชฌกูฎ และประชากรจากผู้ติดตามเพจที่ท่องเที่ยวอ าเภอเขาคิชฌกูฎ ส าหรับวิธีเชิงปริมาณคือ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ านวนทั้งสิ้น 395 คน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา เพื่อวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาวิจัยกลุ่มคนในพื้นท่ีและผู้ติดตามเพจ
สถานที่ท่องเที่ยวจากแบบสัมภาษณ์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในกลุ่มเพศหญิง อายุ 16–26 ปี สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ในเชิงคุณภาพท้ังหมด 5 ข้อดังนี ้1) สถานท่ีท่องเที่ยวในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
มีความน่าดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว และมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ  2) สถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอ 
เขาคิชฌกูฏ ท่ีเข้าใจกันในท่ีนี้คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประกอบด้วยภูเขา ทิวทัศน์ท่ีงดงาม 3) สถานท่ีท่องเที่ยวที่
เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีดังนี้ คือ น้ าตกกระทิง น้ าตกคลองไพบูลย์ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เป็นต้น 4) การส่งเสริมและ
ผลักดัน ของภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเขาคิชฌกูฏมีความคิดเห็นส่วนใหญ่พบว่ายังไม่ได้รับการ
ส่งเสริมจากภาคภาครัฐและเอกชนเท่าที่ควร 5) การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐและเอกชนเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในอ า เภอ
เขาคิชฌกูฏ ความคิดเห็นส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการประชาสัมพันธ์กันเองผ่านสื่อต่าง ๆ และในด้านความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยว
ที่มีต่อแผนที่ท่องเที่ยวในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ในด้านการประชาสัมพันธ์ การออกแบบแผนที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ และการจ าแนกตาม
แหล่งท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบแบบสอบถามดังนี้คือ มีสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีหลากหลายตรงกับความ
ต้องการ สามารถไปเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจได้  

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัตินั้นในด้านการท่องเที่ยว แต่ละแหล่งพื้นที่ควรดึงเอกลักษณ์ เฉพาะแห่งมาจัดเป็นโปรแกรม 
ท่องเที่ยวในรูปแบบที่แตกต่าง เน้นให้คนในชุมชนมีรายได้ และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้นมา มีกิจกรรมรูปแบบ
ใหม่ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว เพื่อให้เกิดการมาท่องเที่ยวซ้ า รวมถึงการสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ที่จะสามารถน าไปสู่ปรับปรุงสถานที่ สภาพแวดล้อม เช่น ถนน ป้ายบอกทาง 
แหล่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงได้ง่าย ผ่านโซเชียลมิเดีย และภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 
  
ค าส าคัญ  : แผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อ าเภอเขาคิชฌกฏู  Quantum GIS 
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Abstract 
  The study of Ecotourism Route Development in Khao Khitchakut District, Chanthaburi Province 

aimed at 1) to study ecotourism of tourist attraction and tourism routes in Khao Khitchakut District, 
Chanthaburi 2) create a routing map in ecotourism with apply Quantum GIS 3) to measure the satisfaction 
of ecological tourist attractions map in Khao Khitchakut district, Chanthaburi. Moreover, Mixed 
methodology study is employed to study a popular and non popular tourist attraction including apply 
tools research were in-depth interview, questionnaires, focus group of local people and page followers. 
The sample is 395 persons to collect data from online questionnaires. The statistics analysis is percentage, 
mean and standard deviation. The tourist satisfaction of routing map is female, 16-26 years old, Marital 
status, in Bachelor’s Degree and income less than 15,000 baht. 

The in-depth interview is to study in local people 1) tourist attraction is interesting and diverse in 
natural resources. 2) the popular tourist attraction is natural and comfortably 3) and mostly people 
known place as krathing waterfall, klong pibul waterfall, Khao Khitchakut National Park, Khitchakut Organic 
Farms, Pluang dam, Chantapae waterfall, Sunsai dam, Klong tarong waterfall. 4) The lack of 
encouragement of government and private sector in local. 5) public relations in tourism on social media is 
not supported by government and private sector as expected., found that the overall showed a high level 
of satisfaction in term of public relations that is design routing map and term of tourist attraction is the 
various location according to requirement can be educational place, natural route and rest on vacation. 

This study was recommended to choosing an identity to make a tourism program. There was a 
difference of tourist type that can be increased income to community, creative tourism and creative 
activity to make repeat tourists, create a tourist attraction and routing strategy that encourage the 
participation of community to improve the location, environment, public relation more accessible on 
social media, included with government and private sector have participated in developing sustainable 
tourism. 
 
Keywords :  Touristic map, Ecotourism, Khao Khitchakut, Quantum GIS 
 
บทน า 

 จากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง (Less visited area) จากภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อให้
เกิดการกระจายรายได้ และลดความเหลื่อมล้ าให้กับประชาชนในประเทศ จังหวัดจันทบุรีจึงเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกส่งเสริมให้
มีการท่องเที่ยวและทางจังหวัดก็มีโครงการ กิจกรรมที่กระตุ้นการท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวได้ตามช่วงเทศกาล รวมถึง
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญทั้ง 12 ประเภท ดังนี้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปะวิทยาการ ประวัติศาสตร์ ทางธรรมชาติ 
นันทนาการ ทางวัฒนธรรม ชายหาด น้ าตก ประเภทถ้ า ประเภทเกาะ ประเภทแก่ง  น้ าพุร้อนธรรมชาติ และเชิงสุขภาพ 
เป็นต้น โดยในปี 2562 มีผู้เยี่ยมทั้งสิ้น 2,430,354 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยว 1,787,728 คน เป็นชาวไทย 2,430,354 คน 
ชาวต่างชาติ 95,075 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 8 ,831.86 ล้านบาท (ส านักงานจังหวัดจันทบุรี, 2563) อ าเภอ
เขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี เป็นอ าเภอหนึ่งที่มีกิจกรรม ในชุมชนที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และการท า
เกษตรกรรม พ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอเป็นพื้นที่สวน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ วิถีการด าเนินชีวิตแบบชาวบ้าน และส่วน
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ใหญ่มีพื้นที่สีเขียวจึงเหมาะกับการท่องเที่ยวสายธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติที่ส าคัญ กล่าวคือ อุทยานแห่งชาติเขา 
คิชฌกูฎ ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติล าดับที่ 14 ของประเทศไทย มีพื้นที่เป็นป่าส่วนใหญ่ รวมเนื้อที่โดยประมาณ 58.31 ตาราง
กิโลเมตร และสถานที่ท่องเที่ยวหลักในพื้นที่ได้แก่ น้ าตกกระทิง น้ าตกคลองไพบูลย์ และบนยอดเขามีหินลูกบาตรที่เป็น
ธรณีวิทยาของรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎ ยิ่งกว่านั้นคือมีเทศกาลขึ้นเขาเพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นประจ าทุกปี 

ปัญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี คือการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความ
สะดวก การเดินทางจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง เพื่อท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ยังไม่สามารถตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวได้
อย่างเต็มที่ (ส านักงานจังหวัดจันทบุรี, 2563) ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิงนเิวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เพื่อท่ีจะใส่ข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยวใหม่ เพิ่มลงในแผนที่ เพื่อให้เกิด
ความสะดวกกับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาเที่ยว โดยใช้โปรแกรม Quantum GIS เพื่อแสดงผลเป็นแผนที่ สาเหตุที่ใช้
โปรแกรม Quantum GIS คือโปรแกรมสามารถ เรียกข้อมูลภาพ และน าเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบแผนที่ที่สวยงาม จึง
ด าเนินการศึกษาจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยว โดยใช้อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เป็นฐานข้อมูลโดยศึกษาข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยว และรูปแบบการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง เช่น น าแผนที่ และรูปสถานที่ท่องเที่ยวลงในเว็บไซต์ โซเชียลมิเดีย 
เพื่อแนะน าการวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยว ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดการพัฒนา เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประเมินความเป็นไปได้ และก าหนดแนวทางใน
การจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่อ าเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี 
 
วิธีการวิจัย 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 เริ่มจากการสอบถามโดยใช้แบบสัมภาษณ์ และหาจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเก็บ

รวบรวมข้อมูลเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และน าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก
แบบสัมภาษณ์ของประชาชนและ เจ้าหน้าที่อ าเภอเขาคิชฌกูฏ ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บรวบรวม ค้นคว้า แนวคิดและทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการสืบค้นผ่านทางอินเทอร์เน็ต มาจัดท าข้อมูลและวิเคราะห์ผล ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวจะ
สามารถช่วยวิเคราะห์สภาพปัญหาในภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบัน และน ามาตีความ (Interpretation) ในประเด็นที่เป็น
ปัญหาและอุปสรรค  

2. การวิจัยเชิงปริมาณ 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ และประชากรจากผู้ตดิตาม

เพจที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก จันทบุรี (Facebook) (นพรัตน์, 2563) เนื่องจากทราบจ านวนที่แน่ชัด คณะผู้ศึกษาจึงค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane ในการก าหนดกลุ่มจ านวนประชากรส าหรับการวิจัย (อานนท์, 2561) จ านวนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 395 ชุด ซึ่งใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยมีการเผื่อการสูญเสียของ
แบบสอบถามอีก 10% จากแบบสอบถามทั้งหมด และน าแบบสอบถามไปถามนักท่องเที่ยวที่มีต่อแผนที่ท่องเที่ยวในอ าเภอ
เขาคิชฌกูฏ จ านวน 40 ท่าน เพื่อวัดหาคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม รวมทั้งสิ้น 435 ชุด ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าว 
แบ่งเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ 
 ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีแผนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ า เภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัด
จันทบุรี ประเมินด้วยมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
การหาคุณภาพเครื่องมือ ใช้การหาคุณภาพเครื่องมือจากการน าแบบสอบถาม โดยทดลองแบบ (Try out) ไปถามกับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ประชาชนในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 40 ท่าน ได้ค่า Reliability = 0.0.90  การวิจัยครั้งนี้
วิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ ดังนี ้วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (สุวิมล, 2556) 
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3. ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกฏู จังหวัดจันทบุรี 
ระยะเวลาการศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้ศึกษาด าเนินการศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 เริ่มต้นจากมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้นมา และสถานท่ีท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่เป็นที่
รู้จักเป็นอย่างดี คณะผู้ศึกษาจึงได้หาแนวทางในการสร้างแผนที่ท่องเที่ยวขึ้นมา โดยศึกษาเส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยวใน
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และน ารายช่ือสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีไปให้ผู้เช่ียวชาญใน
ท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้อง และสร้างแผนที่ท่องเที่ยวขึ้นมา จากนั้นได้สร้างเครื่องมือแบบสอบถามไปถามผู้ที่มีลักษณะ
คล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประชาชนในท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จ านวน 40 คน และเพจที่
เที่ยว ที่กิน ที่พัก จันทบุรี (Facebook) จ านวน 395 คน และเมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามครบแล้วจึงน าแบบสอบถามที่
ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง และน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

 
ภาพที่ 1  ขั้นตอนการด าเนนิงานจัดท าเส้นทางการท่องเที่ยว 

 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ของประชาชนและ เจ้าหน้าที่อ าเภอเขาคิชฌกูฏ เริ่มจากการสอบถามโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเส้นทาง และข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว โดยมีผู้ตอบแบบสอบสัมภาษณ์ที่มาจาก
ประชาชน จ านวน 10 คน และจากเจ้าหน้าที่อ าเภอเขาคิชฌกูฏจ านวน 10 คน รวมทั้งคณะผู้ศึกษาได้ศึกษาจากเอกสาร
ตลอดจนส ารวจด้วยตนเอง และมีข้อค าถามและข้อสรุปด้วยกันดังน้ี 
 1)  ท่านรู้สึกว่าสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวอย่างไร 
ประชาชน และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ จากแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวอ าเภอเขาคิชฌกูฏมีความน่าดึงดูดใจ
แก่นักท่องเที่ยว เนื่องจากอ าเภอเขาคิชฌกูฏมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้ าตก แม่น้ าภูเขา ป่าไม้ อีก
ทั้งยังมีชาติพันธุ์ชาวชอง หรือกลุ่มชนดั้งเดิมของจังหวัดจันทบุรีที่ถือเป็นจุดศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่มีความน่าสนใจ หลากหลาย เป็นอัตลักษณ์ของอ าเภอเขาคิชฌกูฎ ซึ่งสามารถดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และ
ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว และการตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ของประชาชนมีความสอดคล้องกันกับเจ้าหน้าที่ 

2)  สถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ ที่รู้จักท่านว่าเป็นยังไงบ้าง จากแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าสถานที่
ท่องเที่ยวอ าเภอเขาคิชฌกูฏส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต ิอากาศเย็นสบาย ประกอบด้วยภูเขาทิวทัศน์ที่งดงาม มี
สภาพธรรมชาติที่สวยงาม และประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันกับเจ้าหน้าที่ 

3)  ท่านรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ ท่ีไหนบ้าง จากแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยว
อ าเภอเขาคิชฌกูฏ มีดังนี้ น้ าตกกระทิง น้ าตกคลองไพบูลย์ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ คิชฌกูฏออแกนิคฟาร์ม เขื่อนพลวง 



 ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย  
 

639 
 

น้ าตกจันตาแป๊ะ เขื่อนสันทราย น้ าตกคลองตารอง และการตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ของประชาชนมีความสอดคล้องกัน 
กับเจ้าหน้าที ่

4)  ท่านคิดว่าการส่งเสริมและผลักดันของภาครัฐ และเอกชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ เป็น
อย่างไรบ้าง จากแบบสัมภาษณ์มีความคิดเห็นส่วนใหญไ่มม่ีการส่งเสริมจากภาครฐัและเอกชน และการตอบแบบสัมภาษณ์สว่น
ใหญ่ของประชาชนมีความสอดคล้องกันกับเจ้าหน้าที่ 

5)  การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ และเอกชนเรื่องสถานท่ีท่องเที่ยวในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ เป็นอย่างไรบ้าง จากแบบ
สัมภาษณ์มีความคิดเห็นส่วนใหญ่คือไม่มีการส่งเสริมจากภาคภาครัฐ และเอกชนเท่าที่ควร ในด้านการประชาสัมพันธ์ก็มี
แบ่งปันข้อมูลกันเองผ่านสื่อต่าง ๆ และการตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ของประชาชนมีความสอดคล้องกันกับเจ้าหน้าที่ 

ตลอดจนการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และส ารวจด้วยตนเอง โดยพบว่าแหล่งท่องเที่ยวในอ าเภอ
เขาคิชฌกูฎไม่เพียงแต่จะโดดเด่นในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิเช่น น้ าตกกระทิง เป็นน้ าตกขนาดใหญ่ ช่วงบนเป็น
ผาน้ าตกท่ีเปิดโล่งสามารถมองเห็นน้ าตกจากบนเขาได้ในระยะไกล ต้นน้ ามาจากแหล่งน้ าบนยอดเขาคิชฌกูฏ และป่าไม้ที่อุดม
สมบูรณ์ อีกทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงมีกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นในอ าเภอเขาคิชฌกูฎ อาทิ วิถี
ชีวิต ความเชื่อ ภูมิปัญญาชาวบ้าน การปลูกผักปลอดสารพิษ การท าเกษตรอินทรีย์ สวนผลไม้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เกิด
จากธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธ์พืช เป็นต้น จนเกิดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ น่าสนใจ และดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอ
เขาคิชฌกูฎ การก าหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่กองอนุรักษ์ ททท. ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และผจญภัย
ก าหนดขึ้น (ลัดดาวรรณ, 2555) ทางผู้ศึกษาจึงได้น าหลักเกณฑ์มาพิจารณาความสอดคล้องกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ก าหนดขึ้น
เพื่อจัดท าแผนท่ี และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 

 

ตารางที่ 1  หลักเกณฑ์การก าหนดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฎ 
 

หลักเกณฑ์การก าหนดแหลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การก าหนด 

1) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ 1) น้ าตกกระทิง 2) น้ าตกคลองไพบูลย์ 
3) อุทยานแห่งชาติน้ าตกจันตาแป๊ะ 4) น้ าตกคลองตารอง  
5) คิชฌสเกูฎโฮมสเตย์ริมธาร 6) เขื่อนพลวง 7) เขื่อนสันทราย 

2) มีความพร้อมในการบริการจัดการมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ภายในศูนย์มีบริการ
อ านวยความสะดวกเบื้องต้น มีเคาน์เตอร์ บริการข่าวสาร มุมนิทรรศการ ห้องสุขา 
มุมจ าหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม 

1) น้ าตกกระทิง 2) น้ าตกคลองไพบูลย์ 3) น้ าตกคลองตารอง 
4) เขื่อนพลวง 5) ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรมชอง 6) 
คิชฌกูฎโฮมสเตย์ริมธาร 

3) มีการจัดท า เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทั้งเส้นทางไป และกลับทางเดิมเส้นทางเป็น
แบบวงรอบ และวงกลม ระยะทางตั้งแต่ 1 กิโลเมตรเป็นต้นไป อย่างน้อย 1 เส้นทาง 

1) น้ าตกกระทิง 2) อุทยานแห่งชาติน้ าตกจันตาแป๊ะ 

4) มีป้ายสื่อความหมายบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยว 

1) น้ าตกกระทิง 2) น้ าตกคลองไพบูลย์ 
3) อุทยานแห่งชาติน้ าตกจันตาแป๊ะ 

5) มีแผนที่  และคู่มือน าเที่ยวประกอบป้ายสื่อความหมาย เพื่อให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยว 

1) น้ าตกกระทิง 2) น้ าตกคลองไพบูลย์ 
3) อุทยานแห่งชาติน้ าตกจันตาแป๊ะ 4) เขื่อนพลวง 

6) มีการก าหนดขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่จ านวนนกัท่องเที่ยวต่อครั้ง
ต่อวัน ในแต่ละเส้นทาง และในสถานทีท่่องเที่ยว 

1) ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟภูาษา-วัฒนธรรมชอง 

7) มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มีความรู้ทั้งทางด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรมสามารถ
อธิบายเร่ืองราวในท้องถิ่น และภูมิปญัญาพื้นบ้านได้ 

1) น้ าตกคลองไพบูลย์ 2) ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟูภาษา-วัฒนธรรม
ชอง 

8) มีการบริหารจัดการพื้นที ่และมีบรกิารร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น องค์กร
ภาครัฐบาล องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรบริหารท้องถิ่น 
(เทศบาลและ อบต.) 

1) อุทยานแห่งชาติน้ าตกจันตาแป๊ะ 2) น้ าตกคลองตารอง 
3) เขื่อนพลวง 4) เขื่อนสันทราย 5) ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟภูาษา-
วัฒนธรรมชอง 

9) มีนโยบายต่อการรักษาสภาพแวดล้อม และภูมปิัญญาท้องถิ่นชัดเจน เช่น การ
จัดการขยะ การจัดการน้ าเสีย การจัดการมลพิษต่าง ๆ 

1) น้ าตกกระทิง 2) น้ าตกคลองไพบูลย์ 
3) เขื่อนพลวง 4) เขื่อนสันทราย 
5) ศูนย์การเรียนรู้ฟื้นฟภูาษา-วัฒนธรรมชอง 

10) มีแผนพัฒนาบุคลากร และบริการสู่ระดับมาตรฐานสากล หากแหล่งท่องเที่ยวมี
ที่พักแรม จะต้องเป็นที่พักแรมระดับการรักษาสิ่งแวดล้อม (Ecolodge) 

1)  น้ าตกกระทิง 
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ภายหลังจากที่มีการศึกษาสถานที่และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ก็ได้ท า
การรวบรวมข้อมูล รูปภาพ สถานท่ี เส้นทาง และการสอบถามจากประชาชนในท้องถิ่น เพื่อจัดท าแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และน ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อไปส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว 
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป  
 

 
 

ภาพที่ 2  แผนที่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวัดจันทบุร ี
 

ตัวอย่างการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี การจัดเส้นทาง และชุดรูปแบบ
กิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ใช้ข้อมูลจากการจากการสอบถาม โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ และศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ตลอดจนส ารวจด้วยตัวเอง โดยคณะผู้ศึกษาได้พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลาย
ประการ เพื่อก าหนดแนวเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่ตั้ง
ของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นต่าง ๆ ของอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี และความเช่ือมโยงกับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ ตามเส้นทางท่องเที่ยวรวมถึงความสะดวกในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีด้วยตนเอง และใช้พาหนะรถยนต์เป็นส าคัญ ซึ่งสามารถน าเสนอตัวอย่าง
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีได้ 2 กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มแรก เส้นทางท่องเที่ยวประเภทครึ่งวัน ส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาไม่มาก มีความสนใจเฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเท่านั้น ไม่ต้องการเดินทางไกล โดยอาจเลือกเดินทางช่วงเช้า หรือบ่าย (สามารถรวมกันเป็นการท่องเที่ยว
ประเภท 1 วันได้) 
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ตารางที่ 2  ตัวอย่าง โปรแกรม Half day trip น้ าตกคลองไพบูลย์ – น้ าตกกระทิง (ครึ่งวันเช้า) 
 

เวลา สถานที่ ค่าเดินทาง - ค่าใช้จ่าย 
9:00 เร่ิมออกเดินทางจากอ าเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่น้ าตกคลอง

ไพบูลย์ ซ่ึงอยู่หา่งจากตวัเมืองจันทบุรีประมาณ 33 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาท ี

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 750 บาท 
9:40 เดินทางมาถึงน้ าตกคลองไพบูลย์ เล่นน้ าตก หรือพักผ่อนหย่อนใจ หลังจากได้

เวลาพอสมควรออกเดินทาง โดยรถส่วนตัวเพื่อไปต่อยังอีกจุดหมายหนึ่งมุ่งสู่
น้ าตกกระทิง เพื่อชมธรรมชาติพร้อมกับรับประทานอาหารที่คิชฌกฏูออแก
นิคฟาร์ม ออกเดินทางเพื่อศึกษาธรรมชาติที่น้ าตกกระทิง 

13:00 ออกเดินทางกลับจันทบุรีโดยสวัสดภิาพ 
 

กลุ่มที่สอง เส้นทางท่องเที่ยวประเภทหนึ่งวัน เหมาะส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาค่อนข้างมาก (อย่างน้อย 1 วัน) 
และมีการพักค้างคืนในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรีแต่มีความสนใจการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น ๆ โดยมีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นตัวเสริม 
 

ตารางที่ 3  ตัวอย่าง โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคชิฌกูฏจังหวัดจันทบุรี (2 วัน 1 คืน) 
 

เวลา สถานที่ ค่าเดินทาง - คา่ใช้จา่ย 
8:30 เร่ิมออกเดินทางจากจังหวัดชลบุรี มุ่งหน้าเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ

เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุร ี

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 1,200 บาท 

12:00 แวะทานข้าวเท่ียงที่ 59 Music Café & Restaurant และเตรียม
อาหารที่เซเว่นก่อนเขา้พัก 

12:30 เข้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกฏู และมองหาจุดกางเต็นท์ 
13:00 ดูพื้นที่เพื่อจัดเตรียมกางเต็นท ์
14:00 เล่นน้ าตกพร้อมกับเดินศึกษาธรรมชาติ และถ่ายภาพ 
16:30 เท่ียวชมเขื่อนพลวง และออกก าลังกาย 
17:30 เตรียมท าอาหารมื้อเย็น และพกัผ่อนตามอัธยาศรัย 

วันที่ 2  
9:00 เก็บเต็นท์เตรียมตัวเพื่อออกเดินทางต่อ 
10:00 เดินทางจากอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกฏูมุ่งหน้าเข้าสู่น้ าตกจันตาแป๊ะ 
10:40 เท่ียวชมน้ าตกจันตาแปะ๊ เดินศึกษาธรรมชาติ และถา่ยรูป 
13:00 แวะรับประทานอาหารที่คิชฌกฏูออแกนิคฟาร์ม และเข้าไปเดินชมการ

ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และสามารถซ้ือผักไฮโดรโปนิกส์กลับบา้น เพื่อ
น าไปประกอบอาหารได้ 

14:30 เดินทางกลับจังหวัดชลบุร ี
 

 2. ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวท่ีมี

ต่อแผนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.96 ส่วนที่เหลือเพศชาย จ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 43.04 ตามล าดับ ช่วงอายุของผู้ตูอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบ
ในช่วง 16–26 ปี จ านวนทั้งสิ้น 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.92 รองลงมาได้แก่ช่วงอายุ 27-37 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.28 และรองลงมาเป็นช่วงอายุ 38-48 ปี จ านวนทั้งสิ้น 50 คน อายุน้อยกว่า 15 ปี จ านวน 26 คน และช่วงอายุ 48 ปี
ขึ้นไป จ านวน 18 คน ตามล าดับ นอกจากน้ีมีรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีดังนี้ คือ ด้านสถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยจะมีเกณฑ์เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนค่าเฉลี่ยก าาหนดเป็นชวง่คะแนน 
ดังต่อไปนี ้(ธานินทร์, 2563) คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความว่า ผลต่อการสร้างแผนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ ความรู้สถานที่
ท่องเที่ยว น้อยที่สุด คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความว่า น้อย คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความว่า ปานกลาง คะแนน
เฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความว่า มาก และระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความว่า มากที่สุด 
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ตารางที่  4  ค่าเฉล ี่ยค่าส่วนเบ ี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ จำแนกตามผลการประชาสมัพันธ์ 
 

หัวข้อประเมิน  S.D ระดับ 

1) การทราบถึงแผนที่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่ออื่น ๆ 4.11 0.74 มาก 
2) รายละเอยีดของแผนที่มีความนา่สนใจสังเกตดูง่าย 4.15 0.72 มาก 
3) มีจุดบอกสถานที่ทีช่ัดเจนมีการจัดเส้นทางของสถานที่ท่องเที่ยว อยา่งเป็นระบบ 
เส้นทางไม่ซับซ้อน 

4.07 0.71 มาก 

4) มีจุดพักรถ และสถานพยาบาลบอกในแผนที่ 4.08 0.71 มาก 
5) มี QR Code ที่แสดงดูข้อมูลทีล่ะเอยีดมากข ึ้นโดยมีการทำสือ่เสนอข้อมูลในรปูแบบ
วีดีโอช่วยทำให้ร ู้จักแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากขึ้น โดยมีการลิงค์จาก Channel ใน 
YouTube 

4.14 0.72 มาก 

6) ความพึงพอใจโดยรวมของการออกแบบแผนที่การท่องเท่ียว เชิงนิเวศในอำเภอเขาคิชฌ
กูฏ 

4.22 0.75 มาก 

รวม 4.13 0.73 มาก 
 
ตารางที่  5  ค่าเฉล ี่ยค่าส่วนเบ ี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ จำแนกตามแหล่งท่องเที่ยว 
 

หัวข้อประเมิน  S.D ระดับ 

1) มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่หลากหลายตรงกับความต้องการ สามารถไปเรียนรู้ ศึกษา
ธรรมชาติ พักผอ่นหยอ่นใจได้ 

4.13 0.70 มาก 

2) ข้อมูลถูกต้องทันสมัยและมีการอัพเดทสถานที่ท่องเที ่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ลงในแผนที่ 4.07 0.68 มาก 
3) มีการส่งเสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 4.08 0.68 มาก 

รวม 4.10 0.69 มาก 
 

2)  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจจากตารางที่  4-5 จ าแนกตามผลการ
ประชาสัมพันธ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวมของการออกแบบแผนที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอ

เขาคิชฌกูฏอยู่ในระดับมาก (  = 4.13, S.D.= 0.73) โดยมีความพึงพอใจด้านที่สามารถทราบถึงแผนที่ผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์และสื่ออื่น ๆ ด้านรายละเอียดของแผนที่มีความน่าสนใจสังเกตดูง่าย ด้านจุดบอกสถานที่ที่ชัดเจนมีการจัดเส้นทาง
ของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ เส้นทางไม่ซับซ้อน ด้านจุดพักรถ และสถานพยาบาลบอกในแผนที่ด้าน QR Code ที่
แสดงดูข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น โดยมีการท าสื่อเสนอข้อมูลในรูปแบบวีดีโอ ช่วยท าให้รู้จักแหล่องท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้นโดย
มีการลิงค์จาก Channel ใน YouTube ด้านความพึงพอใจโดยรวมของการออกแบบแผนที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอำเภอ 

เขาคิชฌกูฏ และจ าแนกตามแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.10, S.D.= 0.69) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่พบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายตรงกับความต้องการ สามารถไปเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ พักผ่อน
หย่อนใจได้ ด้านมีการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และด้านข้อมูลถูกต้องทันสมัยและมีการ
อัพเดทสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ลงในแผนที่ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เมื่อแยก
พิจารณาแต่ละด้าน ได้ดังนี้ 
 1)  ด้านผลการศึกษา  
 เก็บรวบรวมเส้นทางของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏจังหวัดจนัทบุรี พบว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในอ าเภอเขาคิชฌกูฏส่วนใหญ่เป็นเชิงนิเวศ แนวธรรมชาติ เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอเขาคิชฌกูฏ เป็นภูเขาท าให้มีการ
ก าเนิ ดของแหล่ งน้ าทางธรรมชาติมากมาย เพื่ อให้นักท่องเที่ ยวได้มีการเรียนรู้  ศึกษาธรรมชาติ  และพักผ่อน  
หย่อนใจทางธรรมชาติมากมาย 
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2)  ด้านการจัดท าแผนที่  
เส้นทางการท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศ และศึกษาจากเอกสารที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนส ารวจด้วยตัวเอง พบว่า 

การจัดเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังแหล่ง น้ าตก แม่น้ า ภูเขา ป่าไม้ อีกท้ัง
ยังมีชาติพันธ์ุชาวชองหรือกลุ่มชนดั้งเดิมของจังหวัดจันทบุรี ที่ถือเป็นจุดศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่
ที่มีความน่าสนใจ หลากหลาย และเป็นอัตลักษณ์ของอ าเภอเขาคิชฌกูฎ อีกทั้งยังมีศักยภาพทางด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางด้านการท่องเที่ยวที่ครบครัน โดยคณะผู้ศึกษาจึงก าหนดให้ระยะเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวในแต่ละเส้นทางที่น าเสนอนั้น
เป็นแบบครึ่งวัน และ 2 วัน 1 คืน ในลักษณะเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3)  ด้านปัจจัยส่วนบุคคล  
การประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อแผนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดย

เก็บแบบสอบถามจากประชาชนในท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ ในอ า เภอเขาคิชฌกูฏ และจากผู้ติดตามเพจที่ เที่ ยว ที่ กิน 
ที่พักจันทบุรี (Facebook) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 395 คน ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ พบว่า ผ้ตูอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง อายุ 16–26 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นนักเรียน/นักศึกษารายได้ต่อ
เดือนต่ ากว่า 15,000 บาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวท่ีมีแผนท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอ
เขาคิชฌกูฏ ผลการประชาสัมพันธ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นด้านความพึงพอใจโดยรวมของการออกแบบแผนที่การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ อยู่ในระดับมาก และการจ าแนกตามแหล่งท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ตอบแบบสอบถามในด้านที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลายตรงกับความต้องการ สามารถไปเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติ 
พักผ่อนหย่อนใจได้ อยู่ในระดับมาก  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจยัไปใช้ประโยชน์น าข้อมูลที่ได้ศึกษาและแผนท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไปเป็นแนวทางใน
การเดินทางมาเที่ยวสถานท่ีท่องเที่ยว ในส่วนข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1)  ด้านรูปแบบการท่องเที่ยว แต่ละแหล่งพื้นที่ควรดึงเอกลักษณ์ เฉพาะแห่งมาจัดเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวในรูปแบบ
อื่น ๆ เน้นให้คนในชุมชนมีรายได้ และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีกิจกรรมใหม่ ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาเที่ยว 
และเกิดการมาท่องเที่ยวซ้ า  

2)  ควรท าการต่อยอด ปรับปรุง และติดตาม ในด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่คณะผู้ศึกษา ได้จัดท า เป็นแผนที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือพัฒนาใหท้ันสมัย พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวท่ีสนใจเข้ามาเที่ยวในอ าเภอเขาคิชฌกูฏ  
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ที่ว่าการอ าเภอเขาคิชฌกูฎ รวมถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ข้อมูลส าหรับวิจัยครั้งนี้ 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านกุ่มที่จะน าไปสู่การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (2) ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม คณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในการด าเนินการการวิจัยครั้งนี้ในพื้นที่ชุมชนบ้านกุ่ม ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขง
เจียม จังหวัดอุบลราชธานี เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย และการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ประชากรในการวิจัยประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคชุมชนและนักท่องเที่ยวชาว
ไทย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งคัดเลือกกลุ่มประชากรจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
อุบลราชธานี แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แนวคิดทรัพยากรทางวัฒนธรรมและแนวคิดการออกแบบของที่ระลึกใช้ใน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยการวิคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านกุ่มที่จะน าไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 
ประกอบด้วยทรัพยากรทางวัฒนธรรม 2 ประเภท ได้แก่ (1) ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ด้านการจักสานไม้ไผ่ และ (2) ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ได้แก่ วิถีชีวิตการ
ประมงพ้ืนบ้านในแม่น้ าโขง ภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติและภูมิปัญญาการจักสานไม้ไผ่ ส าหรับการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เป็นแบบร่วมสมัย เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้ศึกษาดูงานที่มี
หลากหลายกลุ่ม โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายและอุปกรณ์
ในการทอผ้า (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และไม้ไผ่สาน (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากการผสมผสานระหว่างงานผ้าฝ้ายและงานไม้ไผ่ 
และ (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากไม้แม่น้ าโขง  
    
ค าส าคัญ: ผลิตภณัฑ์ของที่ระลึก  ทรัพยากรทางวัฒนธรรมชุมชน  ชุมชนบ้านกุ่ม  
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Abstract 
  This paper aimed to (1) investigate local cultural resources of Kum community, Khong Chiam 

district, Ubon Ratchathani province and (2) design and develop local souvenir related to local cultural 
resource with local participation. This research was qualitative research and conducted in Kum 
Community, Khong Chiam District, Ubon Ratchathani Province. The researchers used in-depth interview, 
focus group, and workshop as the research tools. The sample population were the representative sectors 
from government, private, community and Thai tourist with purposive sampling. The researchers used 
concept of cultural resource and the concept of souvenir design to conduct this research and content 
analysis was used to analyzed the results. 

The researchers found that there were two types of cultural resource in Kum community to 
design and develop souvenir. First was intangible cultural resource such as local product. There were 
natural dyed fabric products and bamboo weaving products. Second was tangible cultural resource such 
as fishery local way of life in Mekong river, local wisdom in natural dyed fabric and bamboo weaving. In 
terms of the design and development of local souvenir for Kum community, the researchers could 
develop four categories of local souvenir. There were local souvenir from local fabric, bamboo, 
combination of cotton fabric and bamboo, and limbers from Mekong river.          
  
Keywords:  Souvenir, Local Cultural Rresources, Kum Community 
 
บทน า 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันพบว่ามีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจ านวนมาก โดยเฉพาะจังหวัด
อุบลราชธานีซึ่งแหล่งท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่คนในชุมชนสามารถจัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 
กระทั่งได้รับรางวัลในระดับชาติหลายแห่ง อาทิ บ้านวังอ้อ อำเภอเขื่องใน บ้านซะซอม อ าเภอโพธิ์ไทร บ้านปะอาว อำเภอ
เมือง และบ้านลาดเจริญ อำเภอเขมราฐ เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานอุบลราชธานี, 2562) ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการวัฒนธรรมชุมชนด้วยตนเองได้ สะท้อนให้เห็นความ
เข้มแข็งของชุมชนและความสามารถของชุมชนในการใช้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้อีกด้วย 
 รูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวเพราะว่าเป็นปัจจุยดึงดูดและสร้างความประทับใจรวมถึงการสร้างความทรงจ าที่ดีแก่นักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยว อันจะน าไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวซ้ าและการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก ซึ่งถือเป็นการรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งทางการท่องเที่ยว ในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวที่มี ช่ือเสียงและเป็นที่รู้จัก                     
(Well known) ในแหล่งท่องเที่ยวหลัก ยกตัวอย่างเช่น เมืองเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร ได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของตนหลายๆ แห่งโดยใช้แนวคิดเชิงสร้างสรรค์ร่วมในการพัฒนารูปแบบของที่
ระลึกดังกล่าวและน าไปสู่การสร้างความประทับใจและความทรงจ าที่ดีแก่นักท่องเที่ยว    
 ชุมชนบ้านกุ่ม ต าบลห้วยไผ่ อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว โดยน าเอาเอกลักษณ์ภูมิปัญญาทางด้านการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติมาเป็น
จุดเด่นทางด้านท่องเที่ยวในชุมชน ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านกุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาเรียนรู้
ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติและการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านกุ่มใน
ปัจจุบันนั้นมีรูปแบบผลิตภัณฑ์เพียงไม่กี่แบบที่เช่ือมโยงกับภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนคือการทอผ้าฝ้ายย้อมสี
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ธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น ผ้าซิ่น ผ้าคลุมไหล่ เสื้อผ้าฝ้าย เป็นต้น แต่ยังไม่มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ส าหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกที่ออกแบบและพัฒนาให้มีความร่วมสมัย สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทั้งกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน (สนิท สินทรัพย์, การสัมภาษณ์, 2563) ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้ 
คณะผู้วิจัยมีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานของทรัพยากรทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านกุ่ม 
ได้แก่ ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายกลุ่มและยังสามารถพัฒนาเป็น
กิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนบ้านกุ่มได้โดยให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดท าของที่
ระลึกด้วยตนเอง อันจะน าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านกุ่มที่จะน าไปสู่การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และ (2) ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม 

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แนวคิดทรัพยากรทางวัฒนธรรม ธนิก (2554) ใช้ในการศึกษาทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมของชุมชนบ้านกุ่มที่จะน าไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก โดยทรัพยากรทางวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ (1) ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Resource) และ (2) ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Resource) นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการออกแบบของที่ระลึก              
(ชยาภรณ์, 2537) เพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม โดยมีหลักการส าคัญในการออกแบบของที่ระลึก ประกอบด้วย (1) เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น                  
(2) เป็นสินค้าหายาก (3) ราคาถูก (4) มีความดึงดูดใจจากการออกแบบลวดลาย (5) หาได้ง่าย (6) ขนาด รูปร่าง และน้ าหนักท่ี
ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง (7) ใช้แรงงานในท้องถิ่น (8) มีการแสดงขั้นตอนการผลิต และ (9) มีฉลากบอกส่วนประกอบหรือ
ส่วนผสม ทั้งนี้กรอบแนวคิดการวิจัยสามารถสรุปได้ดังแผนภาพด้านล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด (Conceptual framework) ส าหรับการวิจัย 

 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) พื้นที่ในการวิจัย คือ ชุมชนบ้านกุ่ม ต.ห้วยไผ่ อ.โขง
เจียม จ.อุบลราชธานี คณะผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การประชุม
กลุ่มย่อย (Focus group) และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเช่ือถือของ
เครื่องมือการวิจัยโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดยต้องมีค่า IOC มากกว่า 0.9 ประชากรในการวิจัย
ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคชุมชนและนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งคัดเลือกกลุ่มประชากรจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
อุบลราชธานี  

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (Cultural Resource) 
(1) ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องได้ (Tangible 
Cultural Resource)  
(2) ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ 
(Intangible Cultural Resource) 

หลักการส าคัญในการออกแบบของที่ระลึก 
(1) มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น (2) หายาก (3) ราคาถูก (4) 
ดึงดูดใจจากการออกแบบลวดลาย (5) หาได้ง่าย (6) ไม่
เป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง (7) ใช้แรงงานในท้องถิ่น (8) 
แสดงขั้นตอนการผลิต และ (9) บอกส่วนประกอบหรอื
ส่วนผสม 

ตัวอย่างผลิตภัณฑข์องที่ระลึกบนฐานของทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
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 แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แนวคิดทรัพยากรทางวัฒนธรรม ธนิก (2554) ใช้ในการศึกษาทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมของชุมชนบ้านกุ่มที่จะน าไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และแนวคิดการออกแบบของที่ระลึก               
(ชยาภรณ์, 2537) ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวะคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)   
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านกุ่มที่จะน าไปสู่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก และส่วนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานของทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมของชุมชนอย่างมีส่วนร่วม   
 ส่วนที่ 1 ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านกุ่มที่จะน าไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก  
 ทรัพยากรทางวัฒนธรรมตามแนวคิดของ ธนิก (2554) ได้จ าแนกประเภทของทรัพยากรทางวัฒนธรรมไว้ 2 ประเภท 
ได้แก่ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมหรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Resource) และ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมหรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Resource) ทั้งนี้
จากการการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ผู้แทนจากหน่วยงาน
ภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคชุมชนและนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านกุ่มที่
สามารถน าไปสู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้ 
 1.1 ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยชุมชนบ้านกุ่มได้มีการรวมกลุ่มของสมาชิก
ในชุมชนเพื่อจัดตั้งกลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ในปี พ.ศ. 2541 โดยการน าของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติหลายรูปแบบ เช่น ผ้าพันคอ 
ผ้าขาวม้า ผ้าปูโต๊ะ กระเป๋า เสื้อแบบต่างๆ เป็นต้น (สนิท สินทรัพย์, การสัมภาษณ์, 2563) ดังภาพผลิตภัณฑ์ตัวอย่างภาพที่         
1-2 ด้านล่าง  

   
 

ภาพที่ 1-2 กลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านกุ่ม (ซ้าย) และผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ (ขวา) 
 
 นอกจากงานหัตถกรรมเกี่ยวกับผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติแล้ว ชาวบ้านในชุมชนบ้านกุ่มยังมีผลิตภัณฑ์ด้านการจักสาน
ไม้ไผ่อีกด้วย โดยชาวบ้านในชุมชนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่เพื่อใช้ในครัวเรือนและจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นหวดนึ่งข้าวเหนียว กระติ๊บข้าวไม่ไผ่ อุปกรณ์จับปลา เป็นต้น  ดังภาพที่ 3-4 ด้านล่าง  
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ภาพที่ 3-4 ภูมิปัญญาด้านการจักสานไม้ไผ่ (ซ้าย) และผลติภณัฑ์จากงานจักสาน (ขวา) 
 
 1.2 ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ได้แก่ วิถีชีวิตการประมงพ้ืนบ้านในแม่น้ าโขง เนื่องจากชุมชนบ้านกุ่ม
เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ าโขง นอกเหนือจากภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติแล้ว ชาวบ้านในชุมชนยังมีความ
ช านาญในการท าประมงน้ าจืดในพื้นที่ของแม่น้ าโขงซึ่งถือเป็นแม่น้ าสายส าคัญที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านในชุมชนบ้านกุ่ม และปลาที่
ถือเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านกุ่มคือปลากุ่ม (ดังภาพที่ 5 ด้านล่าง) และชาวบ้านในชุมชนได้เลือกเอาปลากุ่มซึ่ งเป็นปลาที่
พบได้เป็นจ านวนมากในแม่น้ าโขงบริเวณบ้านกุ่มเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้าน 
 

 
 

ภาพที่ 5 ปลากุ่ม เป็นปลาที่พบไดเ้ป็นจ านวนมากในแม่น้ าโขงบริเวณบ้านกุ่มเป็นสญัลักษณ์ของหมู่บา้น 
 

ส่วนที่ 2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกบนฐานของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม   

จากผลการศึกษาทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านกุ่มและการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับชาวบ้านในชุมชน
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติบ้านกุ่ม พบว่าทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านกุ่มมี
ความต้องการที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประกอบด้วย (1) ปลากุ่มปลาพื้นถิ่นของ
ชุมชน (2) วิถีชีวิตภูมิปัญญาการจับปลาน้ าโขง และ (3) ภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านการทอผ้าฝ้ายสีธรรมชาติและการจักสาน ทั้งนี้
ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจะเป็นการน าเอาทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ เศษไม้ในแม่น้ าโขง และไม่ไผ่ในชุมชน โดยจากแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
ชยาภรณ์ (2537) สามารถแบ่งรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได้เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแบบประเพณีนิยม 
(Traditional souvenir) และ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกแบบร่วมสมัย (Contemporary souvenir) ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกของชุมชนบ้านกุ่มสามารถตอบสนองความต้องการและเป็นที่สนใจแก้นักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม คณะผู้วิจัยจึงได้
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกในรูปแบบร่วมสมัย (Contemporary souvenir) เนื่องจากชุมชนบ้านกุ่มเป็นชุมชน
ที่มีทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวแบบศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวแบบสนใจพิเศษ (เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน
และภูมิปัญญาการผลิตผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ) ท่ีประกอบด้วยนักท่องเที่ยวกลุ่มเยาวชน วัยกลางคนและกลุ่มผู้สูงอายุ ดังนั้น
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลกึในงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นการน าเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท่ีเป็นแบบร่วม
สมัย (Contemporary souvenir) เพื่อสอดคล้องกับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้ศึกษาดูงานที่มีความหลากหลาย โดยสามารถ
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แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายและอุปกรณ์ในการทอผ้า (2) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และไม้ไผ่สาน (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากการผสมผสานระหว่างงานผ้าฝ้ายและงานไม้ไผ่ และ (4) กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากไม้แม่น้ าโขง ดังตารางด้านล่าง 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของท่ี
ระลึก 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชน 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า
ฝ้ายและอุปกรณ์ในการ
ทอผ้า 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างผลิตภัณฑโ์คมไฟอักทอผ้า  

ชื่อผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก   
     โคมไฟอักทอผ้า 
ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
     ใช้ภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของชุมชน โดย
น าเอาอักทอผ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์หนึ่งของการทอผ้า
ของชาวบ้านมาประยุกต์ใช้เป็นโคมไฟ และใช้เศษ
ไม้ที่พบในในพื้นที่แม่น้ าโขงมาเป็นวัสดุในการ
พัฒนาโคมไฟอักทอผ้า 

 
ภาพที ่7 ตัวอย่างผลิตภัณฑโ์คมไฟผ้าฝ้ายไม้

ไผ่  

ชื่อผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก   
     โคมไฟผ้าฝา้ยไม้ไผ ่
ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
     ใช้ผ้าฝ้ายทอย้อมสีธรรมชาติ  สีน้ าตาลอ่อน
จากแก่นต้นสะเดาที่สามารถพบได้ในชุมชนบ้านกุม่
เป็นผ้าสีพื้นไม่มีลวดลาย ส่วนโครงสร้างของโคมไฟ
จะใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สามารถพบได้ทั่วไปใน
พื้นที่ชุมชนบ้านกุ่ม เป็นวัสดุร่วมกับผ้าฝ้ายทอย้อม
สีธรรมชาติ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
และไม้ไผ่สาน 

 
ภาพที ่8 ตัวอย่างผลิตภัณฑโ์คมไฟจักสาน 

ชื่อผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก   
     โคมไฟจักสาน 
ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
     ใช้วัสดุหลักในพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ งานจักสาน
จากไม้ไผ่ขึ้นรูปเป็นโครงสร้างรูปแบบต่างๆ เช่น 
ประยุกต์จากอุปกรณ์จับปลาแม่น้ าโขงหรืออุปกรณ์
ในการขังปลา เป็นต้น โดยสามารถพัฒนาเป็นโคม
ไฟห้อย ใช้ประดับและให้แสงสว่างในพื้นที่ต่าง ๆ 
ได้  
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ของท่ี
ระลึก 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชน 

 
ภาพที ่9 ตัวอย่างผลิตภัณฑโ์คมไฟกระบอกไม้

ไผ ่

ชื่อผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก   
     โคมไฟกระบอกไม้ไผ ่
ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
     ใช้วัสดุหลักในพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ ไม้ไผ่และ
ผ้าฝ้ายทอย้อมสีธรรมชาติ โดยสามารถพัฒนาเป็น
โคมไฟห้อย ใช้ประดับและให้แสงสว่างในพื้นท่ีต่าง 
ๆ ได้ โดยใช้วิธีการเจาะไม้ไผ่เพื่อเป็นช่องแสงสว่าง
จากหลอดไฟและใช้ผ้าฝ้ายทอย้อมสีธรรมชาติบุไว้
ด้านในเพื่อประดับเป็นสีต่าง ๆ จากแสงสว่างของ
หลอดไฟ  

 
ภาพที ่10 ตัวอย่างผลิตภณัฑเ์ครื่องชงกาแฟ

ไม้ไผ่สาน  

ชื่อผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก   
     เครื่องชงกาแฟไม้ไผ่สาน 
ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
     ใช้วัสดุหลักในพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ ไม้ไผ่จัก
สานภูมิปัญญาพื้นบ้ านบ้านกุ่ม นักท่องเที่ยว
สามารถน าไปใช้ในการชงกาแฟดริ๊ฟหรือเป็นของ
ตกแต่งบ้านได้ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากการ
ผสมผสานระหว่างงาน
ผ้าฝ้ายและงานไม้ไผ่ 

 
ภาพที ่11 ตัวอย่างผลิตภณัฑโ์คมไฟผ้าฝ้าย
ทอย้อมสีธรรมชาต ิ

ชื่อผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก   
     โคมไฟผ้าฝา้ยทอย้อมสีธรรมชาต ิ
ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
     ใช้ผ้าฝ้ายทอย้อมสีธรรมชาติ สีเขียวจากใบต้น
หูกวาง สีน้ าตาลอ่อนจากแก่นต้นสะเดาที่สามารถ
พบได้ในชุมชนบ้านกุ่ม ส่วนลวดลายของโคมไฟจะ
ประยุกต์ให้มีลวดลายแม่น้ าโขงที่เป็นแม่น้ าสาย
ส าคัญที่ ชุมชนตั้งอยู่และรูปปลากุ่มที่ เป็นปลา
ประจ าชุมชนบ้านกุ่ม และนกที่เป็นสัตว์ที่หากินใน
พื้นที่แม่น้ าโขง  



ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งท่ี 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 
 

652 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของท่ี
ระลึก 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชน 

 

 
ภาพที ่12 ตัวอย่างผลิตภณัฑโ์คมไฟผ้าฝ้ายทอ
ย้อมสีธรรมชาติ  

 

ชื่อผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก   
     โคมไฟผ้าฝา้ยทอย้อมสีธรรมชาติ  
ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
     ใช้ผ้าฝ้ายทอย้อมสีธรรมชาติ หลากสีจาก
วัตถุดิบธรรมชาติของชุมชนบ้านกุ่ม เช่น สีเขียว
จากใบต้นหูกวาง สีน้ าตาลอ่อนจากแก่นต้นสะเดา 
สีเหลืองอ่อนจากแก่นต้นคูน สีชมพูอ่อนจากครั่ ง 
เป็นต้น และใช้โครงสร้างโคมไฟจากไม้ไผ่เป็น
รูปทรงพีระมิดประกบกัน 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประยุกต์
จากไม้แม่น้ าโขง 

 
ภาพที ่13 ตัวอย่างผลิตภณัฑโ์คมไฟไม้กิ่งไม้

แม่น้ าโขง 

ชื่อผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก   
     โคมไฟไม้กิ่งไม้แม่น้ าโขง 
ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
     ใช้วัสดุหลักในพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ กิ่งไม้และ
เศษไม้ที่สามารถพบได้ในพื้นที่แม่น้ าโขง โดย
สามารถพัฒนาเป็นโคมไฟหัวเตียงหรือโคมไฟตั้ง
โต๊ะ ใช้ประดับและให้แสงสว่างในพื้นที่ต่าง ๆ ใน
บ้านได้ โดยใช้วิธีการมัดไม้รวมกันโดยใช้เชือกป่าน
ธรรมชาติและเน้นการสื่อความหมายเอกลักษณ์
ของพื้นที่ชุมชนบ้านกุ่มที่เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับ
แม่น้ าโขงโดยใช้กิ่งไม้ในการสื่อความหมาย 

 
ภาพที ่14 ตัวอย่างผลิตภณัฑโ์คมไฟตอไม้

แม่น้ าโขง 

ชื่อผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก   
     โคมไฟตอไม้แม่น้ าโขง 
ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
     ใช้วัสดุหลักในพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ ท่อนไม้ที่
สามารถพบได้ในพื้นที่แม่น้ าโขง โดยสามารถ
พัฒนาเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะ ใช้ประดับและให้แสง
สว่างในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ โดยใช้วิธีการตัดท่อนไม้
เป็นส่วน ๆ และน ามาประกอบใหม่โดยเว้นระยะ
เพื่อเป็นช่องแสงสว่างจากหลอดไฟ ใช้เหล็กเส้น
เป็นแกนโครงสร้างหลักของโคมไฟ 
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ของท่ี
ระลึก 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชน 

 
ภาพที ่15 ตัวอย่างผลิตภณัฑโ์คมไฟไม้แม่น้ า

โขง  

ชื่อผลิตภัณฑข์องท่ีระลึก   
     โคมไฟไม้แม่น้ าโขง 
ความเกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ชุมชน 
     ใช้วัสดุหลักในพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ เศษไม้และ
ท่อนไม้ที่สามารถพบได้ในพื้นที่แม่น้ าโขง โดย
สามารถพัฒนาเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะ ใช้ประดับและให้
แสงสว่างในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ โดยใช้วิธีการตัดและ
ตกแต่งท่อนไม้เป็นส่วนต่าง ๆ และน าเอารูปแบบ
ของเครื่องอิ้วฝ้ายพื้นบ้านมาเป็นแบบในการ
ประกอบรูปทรงของโคมไฟใหม่  

 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านกุ่มที่จะ
น าไปสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ประกอบด้วยทรัพยากรทางวัฒนธรรม 2 ประเภท ได้แก่ (1) ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ด้านการจักสานไม้ไผ่ และ (2) ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม ได้แก่ วิถีชีวิตการประมงพื้นบ้านในแม่น้ าโขง ภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติและภูมิ
ปัญญาการจักสานไม้ไผ่ ส าหรับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานของทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม คณะผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เป็นแบบร่วมสมัย เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของ
นักทอ่งเที่ยวและกลุ่มผู้ศึกษาดูงานที่มีหลากหลายกลุ่ม โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) 
กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายและอุปกรณ์ในการทอผ้า (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่และไม้ไผ่สาน (3) กลุ่มผลิตภัณฑ์จากการ
ผสมผสานระหว่างงานผ้าฝ้ายและงานไม้ไผ่ และ (4) กลุ่มผลิตภัณฑ์ประยุกต์จากไม้แม่น้ าโขง 
 ผลการศึกษาสามารถอภิปรายผลการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ  แทตติยา (2553) ที่ ได้
ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการจัดการผลิตภณัฑ์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาอ าเภอนาโพธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย์ ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่าง สีสัน ความสวยงามรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ ส่วนการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑข์องที่ระลึกควรมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยความ
ประทับใจของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวและซื้อ
ผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไปได้ 
 นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ็ญศรีและคณะ (2547) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
พัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดยพบว่าปัญหาที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ได้แก่ การจัดจ าหน่ายไม่กระจายครอบคลุม ขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐบาล ขาดความมี
เอกลักษณ์ รูปแบบไม่สวยงามดึงดูดใจ และขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมถึงสัมพันธ์กับผลการวิจัยของ แสนศักดิ์และ
คณะ (2547) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นเมืองเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนในพื้นที่  ภูเก็ต 
พังงา และกระบี่ โดยผลการวิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นเมืองที่ต้องอาศัยความร่วมมือของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นเมืองที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ทรัพยากรท้องถิ่นและความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยอาศัยข้อมูลทางพฤติกรรมการช้ือสินค้าที่ผู้ ผลิตจ าเป็นพิจารณาถึง
ความแตกต่างของนักท่องเที่ยวด้วย ตลอดจนควรให้การศึกษาและฝึกอบรมเพิ่มเติมและการฝึกทักษะด้านอาชีพที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพ้ืนเมืองในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่  
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 ดังนั้น หากพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของผลการวิจัยในครั้งนี้และงานวิจัยทั้ง 3 เรื่อง จะสามารถก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ (New Knowledge) โดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบนฐานของวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาของชุมชนบ้านกุ่ม โดยน าเอาความโดดเด่นทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของชุมชนบ้านกุ่มมาใช้ในการออกแบบ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลายกลุ่มได้ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชุมชนบ้านกุ่ม 
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้า
ฝ้ายและอุปกรณ์ในการทอผ้า ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากไม้ไผ่และไม้ไผ่สาน ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากการผสมผสานระหว่าง
งานผ้าฝ้ายและงานไม้ไผ่ และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประยุกต์จากไม้แม่น้ าโขง  

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกทั้ง 4 ประเภทข้างต้นที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการ
ด าเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยยังได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของชุมชนบ้านกุ่มให้มีความต่อเนื่องและมี
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบและพัฒนาตัวน าโชค (Mascot) เพื่อเป็นแบบสัญลักษณ์ส าหรับประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนบ้านกุ่ม โดยชาวบ้านในชุมชนสามารถน าเอา
แบบตัวน าโชค (Mascot) ของชุมชนไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกของชุมชนบ้านกุ่มมีความน่าสนใจและมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนอื่น  ๆ รวมถึง
เป็นการสร้างการจดจ าแก่นักท่องเที่ยวท่ีมาเยีย่มเยือนชุมชนบ้านกุ่มได ้ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบร่างตัวน าโชค (Mascot) 
ของชุมชนบ้านกุ่มเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้กับชาวบ้านในชุมชน ดังภาพที่ 16-17 
ด้านล่าง 

   

 
ภาพที่ 16–17 แบบร่างตัวน าโชค (Mascot) ของชุมชนบ้านกุ่มโดยใช้ปลากุ่มที่เป็นช่ือหมู่บ้านมาเป็นแบบร่าง 

 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับแนวทางในการศึกษาวิจัยต่อไปในมิติการพัฒนาชุมชนบ้านกุ่มเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ร่วมลงมือปฏิบัติในการเรียนรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
ชุมชน เช่น ภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติและภูมิปัญญาการจักสานผ่านกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกที่น าเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่าง ๆ เช่น ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตามความสนใจของนักท่องเที่ยว อันเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ของตนเองกับชาวบ้านในชุมชนในการพัฒนาลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน
บ้านกุ่มได้ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการวิจัยที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
บ้านกุ่ม ประกอบด้วย การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกบนฐานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน การ
ออกแบบและพัฒนาตัวน าโชค (Mascot) เพื่อเป็นแบบสัญลักษณ์ส าหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ 

และการพัฒนาชุมชนบ้านกุ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism) ที่
มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว ร่วมลงมือปฏิบัติ
ในการเรียนรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมชุมชน 
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บทคัดย่อ 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัด
อุบลราชธานีในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวลาว และ (2) น าเสนอแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมือง
ชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวลาว คณะผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณในการด าเนินการ
การวิจัยครั้งนี้ในพื้นที่ อ าเภอโขงเจียมและอ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามใช้ส าหรับ
สอบถามข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวลาว จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่ง
คัดเลือกกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวชาวลาวที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ศึกษา แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวคิด
องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว โดยการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีในมุมมองของ
นักท่องเที่ยวชาวลาว อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยรวม 3.07 หากพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยสูงสุดไป
ต่ าสุด พบว่า ล าดับที่ 1 คือด้านการเดินทางท่องเที่ยว/ การคมนาคมขนส่ง มีศักยภาพในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.13 ล าดับ
ที่ 2 ด้านที่พักแรม มีศักยภาพในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.12 ล าดับที่ 3 ด้านแหล่งท่องเที่ยวและด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
มีศักยภาพในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.07 และล าดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว มีศักยภาพใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.99  
 ในส่วนของแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวลาว คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาเป็นรายด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านแหล่งท่องเที่ยว ควรพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นและสามารถสะท้อนภาพลักษณ์การเป็นเมืองชายแดนได้ (2) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ควร
ออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่สะท้อนวิถีชีวิตเมืองชายแดน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของเมืองชายแดน เช่น 
อาหารท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม อาชีพ ภูมิปัญญา ความเช่ือ เรื่องเล่า เป็นต้น (3) ด้านที่พักแรม ผู้ประกอบการที่พักแรม
ควรจัดการมาตรฐานของที่พักแรมทั้งด้านความสะอาดของห้องพัก ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวด้วย 
คุณภาพการบริการ (4) ด้านการการเดินทางท่องเที่ยว/ การคมนาคมขนส่ง ควรเพิ่มความหลากหลายของยานพาหนะในการ
เดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวชาวแดน และ (5) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว ควรพัฒนาแผนที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีและลาวใต้ โดยสามารถพัฒนา
เป็นแผนที่ท่องเที่ยวผ่าน mobile application และป้ายแผนท่ีท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยว 
       
ค าส าคัญ: ศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดน  จังหวัดอุบลราชธาน ี นักท่องเที่ยวชาวลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย  
 

657 
 

The Potential of Border Tourism Element of Ubon Ratchathani Province in Lao 
Tourists’ Perception    

Khemchira Nongped*, Suwaphat Sregongsang , Hemawan Hemanaga and Sirirat Chobkuay  
Tourism Program, The Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University 

*E-mail: Khemchira26@gmail.com   
 

Abstract 
This paper aimed to (1) investigate the potential of border tourism element of Ubon Ratchathani 

province in Lao tourists’ perception and (2) present the development guidelines of border tourism 
element of Ubon Ratchathani province for Lao tourists. This research was quantitative research and 
conducted in Khong Chiam and Sirindhorn district, Ubon Ratchathani province. The researchers used 
questionnaire as the research tool. The sample population were 400 Lao tourists with accidental 
sampling. The researchers used concept of tourism element to conduct this research. the statistical 
anaylsis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The researchers found that the potential of border tourism element of Ubon Ratchathani 
province in Lao tourists’ perception was at moderate level (mean 3.07). The potential of accessibility was 
at moderate level (mean 3.13) and the accommodation was at moderate level (mean 3.12). The potential 
of attraction and activity were at moderate level (mean 3.07) and the amenity was at moderate level 
(mean 2.99).   

In terms of the development guidelines of border tourism element of Ubon Ratchathani province 
for Lao tourists, the researchers could present following guidelines. (1 ) Tourist attraction,  the tourism 
stakeholders should develop and increase the distinctiveness of the attractions and present the border 
tourism image of Ubon Ratchathani province. ( 2 )  Tourist activity, there should be tourist activities to 
support border tourism and the tourist activities could be developed based on cultural capital such as 
local foods, local traditions, local wisdoms, beliefs, and local tale. ( 3 )  Accommodation, the 
accommodation business owners should upgrade their service quality and standard. (4) Accessibility, there 
should be more type of transportation to serve the tourists. (5) Amenity, there should be tourism map to 
link tourist attractions in border tourism in Ubon Ratchathani province and Southern Laos. Moreover, the 
tourism map could be promoted through mobile application and route signs. 
 
Keywords:  Potential of Border Tourism Element, Ubon Ratchathani Province, Lao Tourists 
 
บทน า 

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
โดยมีภาพลักษณ์ที่ส าคัญคือการเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศไทยและสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นก่อน
พื้นที่อ่ืน ๆ ในประเทศไทยได้ งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็น ผาชนะ
ได ผาแต้ม แม่น้ าสองสี แม่น้ ามูล แม่น้ าโขง ด่านชายแดนช่องเม็ก วัดสิรินธรวนารามภูพร้าว รวมถึงวัดต่าง ๆ ท่ีมีชื่อเสียงและ
พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐาน เป็นต้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานอุบลราชธานี, 2562) ท าให้มี
นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างไรก็ตามปัญหาส าคัญ
ของการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีนี้ คือ การไหลออกของนักท่องเที่ยวในเมืองชายแดน (Transit tourist) เช่น                  
ด่านชายแดนช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี จากตัวเลขสถิตินักท่องเที่ยวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวในปี 
พ.ศ. 2558 พบว่า จังหวัดอุบลราชธานีมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 3,844,061 คน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ประมาณ 45,794 คน (ส านักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง, 2560) จากตัวเลขสถิติเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานียังคง
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เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะจุดโดยเฉพาะแหล่งท่อ งเที่ยวหลักที่ เป็นที่นิยมอยู่แล้วในปัจจุบัน (First class 
destination) ในขณะที่ศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชนของจังหวัด
อุบลราชธานีโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวรอง (Second class destination) ยังคงมีอยู่ในระดับสูงแต่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมใน
เชิงพานิชอย่างจริงจัง ดังนั้นปัญหาเหล่านี้จึงน าไปสู่การเดินทางผ่าน (Transit tourist) ของนักท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อน
บ้านมากกว่าการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยสามารถสังเกตได้จากรายการน าเที่ยวที่บริษัทน าเที่ยวใน
จังหวัดอุบลราชธานีได้ เช่น บริษัทน าเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี (1) บริษัทศักดาแทรเวลเวิร์ล จ ากัด ได้จ าหน่ายรายการน า
เที่ยวส่วนใหญ่เป็นรายการน าเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เช่น รายการน าเที่ยวประเทศเวียดนาม เช่น                
ปากเซ-ดาลัด-นาตรัง-มุยเน่ 6 วัน 5 คืน (เริ่มต้นที่ จ.อุบลฯ -สิ้นสุดการเดินทางที่ จ.อุบลฯ), เว้-ดานัง-ฮอยอัน-Bana hill 3 วัน 
2 คืน, เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน (ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3), เวียดนาม 5 วัน 3 คืน เมืองมรดกโลก ส่วน
รายการน าเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีจะมี “เที่ยวเมืองอุบลฯ-มหัศจรรย์สามพันโบก-ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้ม 
3วัน 2 คืน” (2) บริษัท อุบลสุรชัยทัวร์ จ ากัด ได้จ าหน่ายรายการน าเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกัน ได้แก่ รายการน า
เที่ยวประเทศเวียดนาม 3 วัน 2 คืน ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน เริ่มที่อุบล ในขณะที่บริษัทศรีอุทัย จ ากัด จะน าเสนอรายการน าเที่ยว
ในประเทศไทยแต่เป็นพ้ืนที่ภาคอื่น ๆ เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันตกของประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น ทัวร์ชายหาดชะอ า ล่องแพ
กาญจนบุรี รวมถึงรายการน าเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน เช่น รายการน าเที่ยวลาวใต้ ปากเซ ปราสาทหินวัดพู น้ าตกหลีผี น้ าตก
คอนพะเพ็ง วัดหาดทรายคูณ ทัวร์จันทบุรี-ล่องแพ-อ าเภอขลุง-หมู่บ้านไร้พื้นเดิน-อ่าวคุ้งกะเบน-หาดจ้าวหลาว-วัดเขาสุกิม 
ตลาดโรงเกลือ เป็นต้น 

 ในขณะที่จังหวัดอุบลราชธานีได้เผชิญกับปัญหาการเดินทางท่องเที่ยวออกไปยังพ้ืนที่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าการ
เดินทางท่องเที่ยวในสจังหวัดอุบลราชธานี แต่ยังมีโอกาสที่ส าคัญที่สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี คือ 
การเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองชายแดนและเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวลาวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
อุบลราชธานี โดยจากสถิติในปี พ.ศ. 2558 พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวลาว จ านวน 199,228 คน และในปี พ.ศ. 2559 มี
นักท่องเที่ยวชาวลาว จ านวน 206,698 คน ท่ี เดินทางผ่านด่านชายแดนช่องเม็กอ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี (ส านักงาน
ด่านตรวจคนเข้าเมือง, 2560) จากสถิติพบว่า จ านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวลาวที่เดินทางผ่านด่านชายแดนช่องเม็กมีจ านวนที่
เพิ่มขึ้น   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัด
อุบลราชธานีในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวลาว และ (2) น าเสนอแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมือง
ชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานเีพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวลาว  

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย คือแนวคิดองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว (5 As) ของ Dickman (1996) โดยองค์ประกอบ
ทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย (1) แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) (2) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) (3) การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว (Accessibility) (4) ที่พักแรม (Accommodation) และ (5) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) ทั้งนี้กรอบแนวคิด
การวิจัยสามารถสรุปได้ดังแผนภาพด้านล่าง 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด (Conceptual framework) ส าหรับการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
1.1 เพศ 1.2 อายุ 1.3 การศึกษา 1.4 อาชีพ และ  
1.5 รายได้ 
 
2. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
2.1 รูปแบบการเดินทาง 2.2 จ านวนครัง้ในการเดินทาง 
2.3 ช่วงเดือนในการเดินทาง 2.4 ช่วงวนัในการเดินทาง 
2.5 ผู้ร่วมเดินทาง 2.6 จ านวนผู้ร่วมเดินทาง 2.7 
วัตถุประสงค์หลักของการเดินทาง 2.8 แหล่งข้อมูล
ประกอบการเดินทาง 2.9 ยานพาหนะในการเดินทาง 2.10 
สถานที่พักแรม 2.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว 
 

องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเมืองชายแดน 
1. แหล่งท่องเที่ยว 
2. กิจกรรมการท่องเที่ยว 
3. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
4. ท่ีพักแรม 
5. สิ่งอ านวยความสะดวก 

แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวเมืองชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี

เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวชาวลาว 
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ด าเนินการการวิจัยในพื้นที่ อ าเภอโขงเจียมและ
อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถามใช้ส าหรับสอบถามข้อมูลความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวลาว จ านวน 400 คน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบขนาดประชากร ของ Cochran (1953) ทีร่ะดับค่า
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทีต่้องเก็บข้อมูล 385 คน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่เง่ือนไขก าหนดและเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งคัดเลือกกลุ่มประชากรนักท่องเที่ยวชาวลาวที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีศึกษาที่มี
ความสามารถในการอ่านภาษาไทยได้ คณะผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวรวมถึง
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ระดับศักยภาพขององค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวเมืองชายแดนจังหวัดอุบลราชธาน ี    
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดน
ของจังหวัดอุบลราชธานีในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวลาว และส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว
เมืองชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวลาว   
 ส่วนที่ 1 ศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี ในมุมมองของ
นักท่องเท่ียวชาวลาว  

1.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวลาว 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวลาว 
 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ความถ่ี ร้อยละ 
1. เพศ 
    ชาย 245 61.20 
    หญิง 155 38.80 
    รวม 400 100.00 
2. อายุ 
    ไม่เกิน 20  ป ี 91 22.80 
    21-30 ป ี 257 64.20 
    31-40  ปี 39 9.80 
    41-50  ปี 13 3.20 
    รวม 400 100.00 
1.3 ระดับการศึกษา   
    ต่ ากว่ามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 13 3.20 
    มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 26 6.50 
    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 335 83.80 
    สูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 26 6.50 
    รวม 400 100.00 
1.4 อาชีพ   
    นักเรียน/นักศึกษา 169 42.30 
    พนักงานบริษัท /ลูกจ้างเอกชน 115 28.70 
    ข้าราชการ /พนักงานของรัฐ 52 13.00 
    ค้าขาย /ธุรกิจส่วนตัว 64 16.00 
    รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวลาว (ต่อ) 
 

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ความถ่ี ร้อยละ 
1.5 รายได้   
    ไม่เกิน  10,000 บาท  258 64.50 
    10,001-15,000 บาท  78 19.50 
    15,001-20,000 บาท  39 9.80 
    20,001-25,000 บาท 12 3.00 
    25,001-30,000 บาท 13 3.20 
    รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่านักท่องเที่ยวชาวลาวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองชายแดนพื้นที่ อ าเภอโขงเจียมและ
อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเพศชายร้อยละ 61.20 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 64.20 มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 83.80 มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 42.30 และ พนักงาน
บริษัท/ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 28.70 ตามล าดับ นักท่องเที่ยวชาวลาวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีรายไดไ้มเ่กิน 10,000 
บาทต่อเดือน  
 
 1.2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวลาว 
 
ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวลาว 
 

ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ ความถ่ี ร้อยละ 
2.1 รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยว    
    มาด้วยตนเอง  361 90.20 
    ซ้ือโปรแกรมทัวร์มา  39 9.80 
    รวม 400 100.00 
2.2 จ านวนครั้งในการเดินทางมาท่องเที่ยวทีเ่มืองชายแดน จ.อุบลราชธานี   
    1 ครั้ง         117 29.20 
    มากกว่า 1 ครั้ง 283 70.80 
    รวม 400 100.00 
2.3 ช่วงเดือนทีเ่ดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองชายแดน จ.อุบลราชธานี   
    มกราคม 115 11.62 
    กุมภาพันธ ์ 102 10.30 
    มีนาคม 102 10.30 
    เมษายน 76 7.68 
    พฤษภาคม 63 6.36 
    มิถุนายน  102 10.30 
    กรกฎาคม 89 8.99 
    สิงหาคม 50 5.05 
    กันยายน 63 6.36 
    ตุลาคม 50 5.05 
    พฤศจิกายน 50 5.05 
    ธันวาคม 128 12.93 
    รวม 990 100.00 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวลาว (ต่อ) 
 

ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ ความถ่ี ร้อยละ 
2.4 ช่วงวันที่สะดวกเดินทางท่องเที่ยว   
    จันทร์-ศุกร์     26 6.50 
    เสาร-์อาทิตย์ 309 77.20 
    วันหยุดนักขัตฤกษ ์ 65 16.30 
    รวม 400 100.00 
2.5 ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว   
    คนเดียว 39 9.70 
    ครอบครัว/ ญาต ิ 193 48.30 
    เพื่อน 168 42.00 
    รวม 400 100.00 

2.6 จ านวนผู้ร่วมเดินทาง   
    2-3 คน 153 38.20 
    4-5 คน 182 45.50 
    6-7 คน 52 13.00 
    มากกว่า 10 คน 13 13.30 
    รวม 400 100.00 
2.7 วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางมาท่องเที่ยว   
    พักผ่อนหย่อนใจ 348 87.00 
    ศึกษาหาความรู้/ ดูงาน 52 13.00 
    รวม 400 100.00 
2.8 ส่ือที่ท าใหรู้้จักจังหวัดอุบลราชธานี   
    แผ่นพับ/ใบปลิว 65 11.21 
    แผ่นโปสเตอร์ 50 8.62 
    ข้อมูลออนไลน์ (เว็บไซต์/ เฟสบุค/ ไลน์ 284 48.97 
    โทรทัศน์ 129 22.24 
    สถานีวิทยุ 26 4.48 
    คู่มือน าเท่ียว (guide book) 13 2.24 
    รวม 580 100.00 
2.9 ยานพาหนะในการเดินทางมาท่องเที่ยว   
    รถส่วนตัว 205 44.28 
    รถโดยสารประจ าทาง 142 30.67 
    รถไฟ 13 2.81 
    เครื่องบิน 13 2.81 
    รถเช่า  103 22.25 
    รวม 463 100.00 
2.10 สถานที่พักแรม   
    โรงแรม/ รีสอร์ท  296 67.43 
    ท่ีพักแบบโฮมสเตย์ (HOME STAY)  78 17.77 
    บ้านญาต/ิเพื่อน 65 14.81 
    รวม 439 100.00 
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ตารางที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวลาว (ต่อ) 
 

ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ ความถ่ี ร้อยละ 
2.11 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว   
    ไม่เกิน 1,000 บาท    65 16.30 
    1,001 – 2,000 บาท 13 3.20 
    2,001 – 3,000 บาท 65 16.30 
    3,001 – 4,000 บาท 103 25.80 
    4,001 บาท ขึ้นไป 154 38.40 
    รวม 400 100.00 
  
 จากตารางที่ 2 พบว่านักท่องเที่ยวชาวลาวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองชายแดนพื้นที่ อ าเภอโขงเจียมและ
อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีส่วนใหญ่เดินทางมาด้วยตนเอง ร้อยละ 90.20 โดยเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองชายแดน 
จังหวัดอุบลราชธานีมากกว่า 1 ครั้ง ร้อยละ 70.80 ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวลาวส่วนใหญ่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคม 
ร้อยละ 12.93 และเดือนมกราคม ร้อยละ 11.62 และจะเดินทางท่องเที่ยว ในวันเสาร์อาทิตย์ ร้อยละ 77.20 จะเดินทาง
ท่องเที่ยวกับครอบครัว/ญาติเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.30 และกับกลุ่มเพื่อน ร้อยละ 42.00 โดยมีผู้ร่วมเดินทาง 4-5 คนในแต่
ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.50 วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวชาวลาวคือ การท่องเที่ยวเพื่อ
การพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 87.00 โดยมีสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์/ เฟสบุค/ ไลน์) ในการค้นหาข้อมูลทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 
48.97 และใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 44.28 ส่วนสถานที่พักแรม นักท่องเที่ยวชาวลาวจะ
พักแรมที่โรงแรมและรีสอร์ตเป็นหลัก ร้อยละ 67.43 และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้ง 4,001 บาทขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 38.40    
 1.3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวลาวที่มีต่อศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของ
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวลาวท่ีมีต่อศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัด
อุบลราชธาน ี
 

องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับศักยภาพ 

1. ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
1.1 แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีมีเอกลักษณ์/จุดเด่นท่ีสามารถสะท้อนความ
เป็นเมืองชายแดน 

3.09 0.99 ปานกลาง 

1.2 มีแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีท่ีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ 

3.19 1.03 ปานกลาง 

1.3 มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ มีสภาพภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการเดินทาง
ท่องเท่ียวเมืองชายแดน 

2.93 1.04 ปานกลาง 

1.4 มีป้ายสื่อความหมาย/ ป้ายให้ข้อมูลแหล่งท่องเท่ียวท่ีเพียงพอ 2.93 1.07 ปานกลาง 
1.5 มีจุด/ แหล่งให้บริการข้อมูลการเดินทางท่องเท่ียวแก่นักท่องเท่ียว
ท่ีเพียงพอ 

3.19 1.12 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.07 0.92 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวลาวท่ีมีต่อศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัด
อุบลราชธาน ี(ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับศักยภาพ 

2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
2.1 มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสะท้อนวิถีชีวิตเมืองชายแดน เช่น 
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม 
อาชีพ ภูมิปัญญา ความเชื่อ เรื่องเล่า เป็นต้น 

3.16 0.92 ปานกลาง 

2.2 มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเปิดโอกาสให้ได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้
วัฒนธรรมในพื้นท่ีเมืองชายแดน 

2.90 0.85 ปานกลาง 

2.3 มีกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีสามารถพัฒนาไปเป็นการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ได ้

3.16 0.92 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.07 0.80 ปานกลาง 
3. ด้านที่พักแรม 
3.1 มี ท่ีพักแรมหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว เช่น 
โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ เป็นต้น 

3.19 0.96 ปานกลาง 

3.2 มีจ านวนท่ีพักแรมท่ีเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเท่ียว 3.03 1.06 ปานกลาง 
3.3 ท่ีพักแรมมีหลากหลายราคา สามารถเลือกใช้บริการตามความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว 

3.19 0.89 ปานกลาง 

3.4 ท่ีพักแรมมีความสะอาด ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 3.06 1.01 ปานกลาง 
3.5 สามารถติดต่อท่ีพักแรมเพ่ือสอบถามข้อมูลและจองห้องพักได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

3.13 0.97 ปานกลาง 

3.6 พนักงานให้บริการมีอัธยาศัย เอาใจใส่ ยิ้มแย้มในการให้บริการ 3.06 0.91 ปานกลาง 
3.7 พนักงานมีทักษะและคุณภาพในการให้บริการ 3.22 1.04 ปานกลาง 
3.8 ห้องพักสะอาดและอุปกรณ์ภายในห้องพักครบครันและมีสภาพท่ีดี 3.12 1.07 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.12 0.84 ปานกลาง 
4. ด้านการการเดินทางท่องเที่ยว/ การคมนาคมขนส่ง 
4.1 มีป้ายบอกทางในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างชัดเจน 3.32 1.12 ปานกลาง 
4.2 มีสภาพเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี 3.25 1.10 ปานกลาง 
4.3 ความหลากหลายของยานพาหนะในการเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้อย่าง
เพียงพอ 

3.09 1.11 ปานกลาง 

4.4 พนักงานขับรถมีความรู้ในเรื่องเส้นทางต่างๆ เป็นอย่างดี มีความ
ช านาญในการขับรถและการให้บริการ 

3.09 1.14 ปานกลาง 

4.5 ยานพาหนะได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 2.93 1.32 ปานกลาง 
4.6 ท าเลท่ีตั้งของสถานีขนส่ง (คิวรถ) หรือสถานท่ีรับรถเช่ามีความ
สะดวกและค้นหาได้ง่าย 

3.05 1.18 ปานกลาง 

4.7 มีระดับราคาในการให้บริการท่ี คุ้มค่ากับความต้องการของ
นักท่องเท่ียว 

3.22 1.15 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.13 0.99 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวลาวท่ีมีต่อศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัด
อุบลราชธาน ี(ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับศักยภาพ 

5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
5.1 ร้านอาหารมีหลายประเภท (อาหารอีสาน อาหารไทย ฯลฯ) 3.28 1.32 ปานกลาง 
5.2 อาหารและร้านอาหารมีความสะอาด ถูกหลักอนามัย 2.86 1.38 ปานกลาง 
5.3 ราคาอาหารเหมาะสมกับคุณภาพ 2.89 1.30 ปานกลาง 
5.4 ท าเลท่ีตั้งของร้าน สะดวก หาง่าย 3.05 1.34 ปานกลาง 
5.5 มีส่วนลดราคาหรือการส่งเสริมการขาย 2.77 1.38 ปานกลาง 
5.6 คุณภาพในการให้บริการและความเอาใจใส่ของพนักงาน 2.93 1.34 ปานกลาง 
5.7 มีจ านวนของบริษัทน าเท่ียวท่ีเพียงพอต่อการให้บริการ 2.96 1.42 ปานกลาง 
5.8 บริษัทน าเท่ียวมีการให้บริการเสริมอื่นๆ เช่น การขอวีซา การขอ
เอกสารผ่านแดน การจองห้องพัก เป็นต้น ตรงกับความต้องการของ
นักท่องเท่ียว 

2.97 1.28 ปานกลาง 

5.9 ท าเลท่ีตั้งของบริษัทน าเท่ียว สะดวก หาง่าย 2.93 1.24 ปานกลาง 
5.10 มีหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารท่ีหลากหลายและสะดวก
รวดเร็ว 

3.00 1.39 ปานกลาง 

5.11 พนักงานของบริษัทน าเท่ียวมีทักษะและความช านาญในการ
ให้บริการ 

2.90 1.30 ปานกลาง 

5.12 บริษัทน าเท่ียวมีความน่าเชื่อถือ 3.09 1.23 ปานกลาง 
5.13 มี ร้านจ าห น่ายของฝาก ของท่ี ระลึก  ผลิตภัณ ฑ์ ชุมชน ท่ี
หลากหลาย 

3.19 1.42 ปานกลาง 

5.14 มีผลิตภัณฑ์ของฝากและของท่ีระลึกท่ีมีความหลากหลายของ
ชนิดสินค้าให้เลือก 

3.03 1.42 ปานกลาง 

5.15 ผลิตภัณฑ์ของฝากและของที่ระลึกมีราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ 3.03 1.28 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวม 2.99 1.16 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวลาวที่มีต่อศักยภาพองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว
รายด้าน โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยที่มีค่าสูงที่สุดในแต่ละด้าน พบว่า 
 ด้านแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวลาวมีความคิดเห็นว่าในประเด็นแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เมืองชายแดน จังหวัด
อุบลราชธานีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีศักยภาพในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.19 นอกจากนี้ 
ศักยภาพของการมีจุด/แหล่งให้บริการข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวที่เพียงพอจะอยู่ในระดับปานกลาง
เช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย 3.19  
 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวลาวได้แสดงความคิดเห็นในประเด็น การมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
สะท้อนวิถีชีวิตเมืองชายแดน เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับอาหารท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม อาชีพ ภูมิปัญญา 
ความเชื่อ เรื่องเล่า เป็นต้น ว่ามีศักยภาพในระดับปานกลาง เช่นเดียวกันกับประเด็นด้านการมีกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีสามารถ
พัฒนาไปเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ จะมีศักยภาพในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.16 

 ด้านที่พักแรม การมีที่พักแรมหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ต โฮมสเตย์ เป็นต้น 
จะมีค่าเฉลี่ยของระดับศักยภาพเท่ากับประเด็นที่พักแรมมีหลากหลายราคา สามารถเลือกใช้บริการตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยว โดยมีศักยภาพในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.19 

ด้านการการเดินทางท่องเท่ียว/การคมนาคมขนส่ง นักท่องเที่ยวชาวลาวมีความคิดเห็นว่า ประเด็นการมีป้ายบอก
ทางในการเดินทางท่องเที่ยวอย่างชัดเจน จะมีศักยภาพในระดับปานกลาง 3.32 เช่นเดียวกันกับประเด็นการมีสภาพเส้นทาง
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คมนาคมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ดี  จะมีค่าเฉลี่ย 3.25 และประเด็นการมีระดับราคาในการให้บริการที่คุ้มค่ากับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว จะมีค่าเฉลี่ย 3.22 ถือว่ามีศักยภาพในระดับปานกลาง  

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวลาวมีความคิดเห็นว่า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยวจะมีศักยภาพในระดับปานกลางในทุกประเด็นย่อย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นร้านอาหารมีหลายประเภท (อาหาร
อีสาน อาหารไทย ฯลฯ) ค่าเฉลี่ย 3.28 ประเด็นการมีร้านจ าหน่ายของฝาก ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่หลากหลาย ค่าเฉลีย่ 
3.19 รวมถึงประเด็นการมีผลิตภัณฑ์ของฝากและของที่ระลึกที่มีความหลากหลายของชนิดสินค้าให้เลือก  และประเด็น
ผลิตภัณฑ์ของฝากและของที่ระลึกมีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.03  
 
ตารางที่ 4 ศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวรวมทุกด้าน 
 

องค์ประกอบทางการท่องเท่ียวรวมทุกด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับศักยภาพ 

1. ด้านแหล่งท่องเที่ยว 3.07 0.92 ปานกลาง 
2. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 3.07 0.80 ปานกลาง 
3. ด้านท่ีพักแรม 3.12 0.84 ปานกลาง 
4. ด้านการการเดินทางท่องเที่ยว/ การคมนาคมขนส่ง 3.13 0.99 ปานกลาง 
5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 2.99 1.16 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.07 0.91 ปานกลาง 
  

จากตารางที่ 4 พบว่านักท่องเที่ยวชาวลาวมีความคิดเห็นว่า ศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดจาก 5 ด้าน คือ ด้านการเดินทางท่องเที่ยว/ การคมนาคมขนส่ง ค่าเฉลี่ย 3.13 ในขณะที่ศักยภาพขององค์ประกอบ
ทางการท่องเที่ยวท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดจาก 5 ด้าน คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 2.99  

ส่วนที่ 2 แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือรองรับ
กลุ่มนักท่องเทีย่วชาวลาว   
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาเชิงปริมาณด้านศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนจังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า นักท่องเที่ยวชาวลาวได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมือง
ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีว่ามีศักยภาพในระดับปานกลางทั้ง 5 ด้าน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาเป็นรายด้านย่อย 
คณะผู้วิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวลาวได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวในประเด็น
ย่อยหลายประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยของระดับศักยภาพที่ต่ า ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบทางการ
ท่องเที่ยวเมืองชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวลาวตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวทั้ง 5 
ด้าน ดังน้ี   
 1. ด้านแหล่งท่องเท่ียว 
 1.1 ควรคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีเอกลักษณห์รือจุดเด่นท่ีสามารถสะท้อนความเป็นเมืองชายแดนเพื่อพัฒนาให้
มีความโดดเด่นและสามารถสะท้อนภาพลักษณ์การเป็นเมืองชายแดนได้  

1.2 ออกแบบและพัฒนาป้ายสื่อความหมายและป้ายให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการเป็นเมืองท่องเที่ยว
ชายแดนที่เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวลาว 

2. ด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว  
2.1 ออกแบบและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่สะท้อนวิถีชีวิตเมืองชายแดน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของเมือง

ชายแดน เช่น อาหารท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรม อาชีพ ภูมิปัญญา ความเช่ือ เรื่องเล่า เป็นต้น  
2.2 พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวลาวได้ร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วัฒนธรรมในพื้นที่

เมืองชายแดน รวมถึงการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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3. ด้านที่พักแรม 
3.1 ควรมีการจัดการระบบฐานข้อมูลห้องพักออนไลน์เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวลาวสามารถค้นหาจ านวนที่พักแรม

ที่เพียงพอต่อความต้องการได้  
3.2 ผู้ประกอบการที่พักแรมควรจัดการมาตรฐานของที่พักแรมทั้งด้านความสะอาดของห้องพัก ความปลอดภัย

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวด้วย 
3.3 ผู้ประกอบการที่พักแรมควรให้ความส าคัญกับคุณภาพการบริการ ไม่ว่าจะเป็น พนักงานที่ให้บริการควรมี

อัธยาศัยไมตรี เอาใจใส่และยิ้มแย้มในการให้บริการ 
4. ด้านการการเดินทางท่องเที่ยว/ การคมนาคมขนส่ง 

4.1 หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชนควรร่วมกันหารือในการเพิ่มความหลากหลายของยานพาหนะในการ
เดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในพื้นที่เมืองท่องเที่ยวชาวแดน 

4.2 ควรส่งเสริมให้พนักงานขับรถมีความรู้ในเรื่องเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงทักษะในการขับรถและการ
ให้บริการที่ด ี

4.3 ควรเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลท าเลที่ตั้งของสถานีขนส่ง (คิวรถ) หรือสถานที่รับรถเช่าที่มีความสะดวกและ
ค้นหาได้ง่าย โดยสามารถใช้ช่องทางออนไลน์และป้ายบอกทางที่มีประสิทธิภาพ 

5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 
5.1 ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มควรให้ความส าคัญกับการจัดการด้านความสะอาดและถูกหลัก

อนามัยของสินค้าและบริการของร้านให้มากขึ้น รวมถึงการจัดการควบคุมราคาอาหารให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
5.2 ผู้ประกอบการธุรกิจทางการท่องเที่ยวควรมกีารจัดการการส่งเสริมการขายส าหรับนักท่องเที่ยวชาวลาว เช่น 

การลดราคา การแถมหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายและแคมเปญส่งเสริมการขายต่าง ๆ  
5.3 ผู้ประกอบการธุรกิจทางการท่องเที่ยวควรมีการจัดการคุณภาพในการให้บริการและความเอาใจใส่ของ

พนักงานต่อนักท่องเที่ยวชาวลาวให้มากขึ้น 
5.4 ควรพัฒนาแผนที่ท่องเที่ยวเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวเมืองชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีและลาวใต้ โดย

สามารถพัฒนาเป็นแผนท่ีท่องเที่ยวผ่าน mobile application และป้ายแผนท่ีท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยว 
5.5 ออกแบบและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวท้ังเมืองชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีและลาว

ใต้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวลาว 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า นักท่องเที่ยวชาวลาวส่วนใหญ่ที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวเมืองชายแดนพื้นที่อ าเภอโขงเจียมและอ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง                 
21-30 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และ พนักงานบริษัท/
ลูกจ้างเอกชน มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน ในส่วนของพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว พบว่านักท่องเที่ยวชาวลาว
ส่วนใหญ่เดินทางมาด้วยตนเอง โดยเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองชายแดน จ ังหวัดอุบลราชธานีมากกว่า 1 ครั้ง ส่วนใหญ่จะ
เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเดือนธันวาคมและเดือนมกราคม และจะเดินทางท่องเที่ยวในวันเสาร์อาทิตย์ เดินทางท่องเที่ ยวกับ
ครอบครัว/ญาติเป็นส่วนใหญ่ โดยมีผู้ร่วมเดินทาง 4-5 คนในแต่ละครั้ง วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของ
นักท่องเที่ยวชาวลาว คือ การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีสื่อออนไลน์ (เว็บไซต์/เฟสบุค/ไลน์) ในการค้นหาข้อมูล
ทางการท่องเที่ยว และใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางท่องเที่ยว ส่วนสถานที่พักแรม นักท่องเที่ยวชาวลาวจะพักแรมที่
โรงแรมและรีสอร์ตเป็นหลัก และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวต่อครั้ง 4,001 บาทขึ้นไป  
 ในส่วนของความคิดของนักท่องเที่ยวชาวลาวต่อศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดน จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า สามารถเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยที่มีค่าสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 คือศักยภาพด้านการเดินทาง
ท่องเที่ยว/การคมนาคมขนส่ง ล าดับที่ 2 คือ ด้านท่ีพักแรม ล าดับที่ 3 คือ ด้านแหล่งท่องเที่ยวและด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ล าดับสุดท้าย คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  
 คณะผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาในด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวลาว ซึ่งพบว่ามีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฎฐกิตต์ (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยวบริเวณด่านชายแดนไทย-ลาว ที่ด่าน
ชายแดนช่องเม็กกับด่านชายแดนมุกดาหาร พบว่า ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวลาวส่วนใหญ่เดินทาง
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มาเที่ยว 4 ครั้งขึ้นไป ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ 
นักท่องเที่ยวจะพักค้างคืนโดยเฉลี่ยประมาน 3 วัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้งโดยเฉลี่ย ไม่เกิน 1 ,250,000 
กีบ (ประมาณ 5,000 บาท)  
 ในส่วนของผลการศึกษาทางด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวลาวส่วนใหญ่เลือกใช้สื่อออนไลน์ 
(เว็บไซต์/เฟสบุค/ไลน์) ในการค้นหาข้อมูลทางการท่องเทีย่วนั้นจะมีความสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยสงคราม (2559) ที่
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวลาว พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเดินทางไป
ต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวลาว มีผลจากการประชาสัมพันธ์ การมีการประชาสัมพันธ์ท่ีดีและส่วนมากนักท่องเที่ยวรู้จัก
แหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง ดังนั้นจังหวัดอุบลราชธานีควรให้ความส าคัญในเรื่องการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวผ่านสื่ออนไลน์ที่น่าสนใจ มีข้อมูลที่ทันสมัยและเช่ือถือได้เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวลาวเกิดความสนใจ มั่นใจและ
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างสม่ าเสมอ 
 นอกจากนี้ ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยิ่งลักษณ์ (2557) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง รูปแบบพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคชาวลาวท่ีมีต่อของใช้ในชีวิตประจ าวัน พบว่า ผู้บริโภคชาวลาวมีความถี่ในการ
เดินทางมาประมาณ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ วัตถุประสงค์ในการซื้อสินค้าเพราะใช้ในชีวิตประจ าวัน ซื้อเพราะช่ืนชอบในตัวสินค้า
และไม่มีการผลติในประเทศของตน เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าของประเทศไทยท่ีเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว
ชาวลาว 

ในส่วนของผลการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพขององค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี 
พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยสงคราม (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวลาว ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวลาวส่วนใหญ่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง แหล่งท่องเที่ยวมีความ
สวยงามและแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย ดังนั้นท าให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจในการที่ไปท่องเที่ยวในสถานที่น้ัน ๆ ดังนั้น
พื้นที่อ าเภอโขงเจียมและอ าเภอสิรินธร ควรได้รับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้คงความสวยงามทั้งตัวแหล่งท่องเที่ยว รวมถึง
ภูมิทัศน์และทัศนียภาพในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชไมพร (2560) ที่
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการน าเที่ยวข้ามชายแดนไทย-ลาว ของนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยว คือ สินค้าและการบริการมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเดินทาง
ท่องเที่ยว ความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น ดังนั้นจังหวัดอุบลราชธานีควรมี
เจ้าหน้าท่ีในการให้บริการและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวลาวในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองชายแดน
จังหวัดอุบลราชธานีอย่างเพียงพอ รวมถึงการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการ
นักท่องเที่ยวชาวลาวได้ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งซื้อของฝากของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ สถานที่จอดรถ ป้ายบอกทาง 
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว สายด่วนเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 
 ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย   

(1) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และสื่อโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ เช่น เพจเฟซบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์ และ
ยูทูป เป็นต้น  

(2) ความถี่ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีของนักท่องเที่ยวชาวลาวได้มีการเดินทางเข้ามาเป็น
ประจ าและนิยมเดินทางช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ดังนั้นอาจจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เช่น การจัด
งานแสดงสินค้าต่าง ๆ ภายในห้างสรรพสินค้า เนื่องจากผู้เยี่ยมเยือนชาวลาวจะนิยมเดินทางท่องเที่ยวในห้างสรรพสินค้าด้วย 
 (3) ด้วยนักท่องเที่ยวชาวลาวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและนิยมซื้อของ ดังนั้น อาจจะมีการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวลาว เช่น ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้มีแหล่งจ าหน่ายสินค้าทั้งของฝากของที่
ระลึกและสินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นต้น ท่ีสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวลาว 
 (4) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวลาว ทั้งด้านที่พัก ร้านอาหาร 
ร้านขายของที่ระลึก ห้องน้ า จุดแวะพักต่าง ๆ ให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย มีมาตรฐาน นอกจากนี้จังหวัดอุบลราชธานี
ควรให้ความส าคัญในเรื่องสุขอนามัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวลาวด้วย 
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บทคัดย่อ 

ระยะการเก็บเกี่ยวของข้าวมีผลต่อโครงสร้างของแป้งข้าวที่แตกต่างกัน ซึ่งข้าวระยะเม่าจะใช้เวลาเก็บเกี่ยวที่เร็วกว่า
ระยะแก่ ทำให้โครงสร้างของแป้งอาจจะยังไม่สมบูรณ์ แต่เมื่อเข้าสู่ระยะแก่เม็ดแป้งจะมีการพัฒนาโครงสร้างที่สมบูรณ์มากขึ้น 
ซึ่งโครงสร้างของแป้งที่ไม่สมบูรณ์อาจส่งผลต่อการย่อยด้วยเอนไซม์ ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือการเปรียบเทียบระยะ
ของข้าวต่อการผลิตน้ำตาลโดยใช้กระบวนการหมักแบบของแข็งด้วยรา Aspergillus oryzae TISTR 3102 ที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส เวลา 7 วัน พบว่าปริมาณน้ำเชื่อมเพิ่มสูงขึ้นเป็น 165.33 ± 1.53 และ 160.00 ± 1.73 มิลลิลิตร ตามลำดับ ใน
วันที่ 7 ของการหมักด้วยข้าวระยะเม่าและข้าวระยะแก่ (p≤0.05)  และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (oBrix) และ
ปริมาณร้อยละของแข็งทั้งหมดเพิ่มขึ้น (p≤0.05) ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์และปริมาณน้ำตาลทั้งหมดมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น (p≤0.05) แต่พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ลดลงจาก 6.44 ± 0.00 เป็น 4.53 ± 0.03 และ จาก 6.64 ± 0.01 
เป็น 5.54 ± 0.03 หลังการหมัก 7 วัน (p≤0.05) สำหรับข้าวระยะเม่าและข้าวระยะแก่ตามลำดับ นอกจากนี้ค่าสมมูล
เดกซ์โทรสของการใช้ข้าวทั้งสองระยะมีค่าสูงถึง 62.56 ± 1.32 และ 65.35 ± 0.50 (P≤0.05) สำหรับข้าวระยะเม่าและข้าว
ระยะแก่ ตามลำดับ งานวิจัยนี้ค้นพบว่าการใช้ข้าวระยะแก่เป็นสารตั้งต้นในการหมักด้วยเช้ือรา A. oryzae ได้ปริมาณน้ำตาล
สูงกว่าการใช้ข้าวระยะเม่าเป็นสารตั้งต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลองค์ประกอบทางเคมี เช่น ไขมัน ปริมาณอะไมโลส ที่พบในข้าว
ระยะแก่ต่ำกว่าข้าวระยะเม่าทำให้เอนไซม์เข้าไปย่อยสารตั้งต้นได้ง่าย 

 
คำสำคัญ : ข้าวเหนียว  ข้าวระยะเม่า  ข้าวระยะแก ่ การหมักแบบของแข็ง   เชื้อรา Aspergillus oryzae 
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Abstract 

The harvesting period of rice affects the structure of the flour rice differently.  In the dough 
development phase (GS80), harvest period is 20 days before the ripening development phase (GS90). As a 
result, the structure of starch is incomplete, but when it enters the ripening stage, the structure is more 
fully developed.  Moreover, the gelatinized starch allows the granular structure to be transformed, making 
it easier to be digested by enzymes.  Thus, the aim of this study is to compare the rice stages on sugar 
production by solid fermentation process using Aspergillus oryzae TISTR 3102 at a temperature of 30 oC for 
7 days.  It has been found that the highest syrup volume was obtained after 7  days of fermentation of 
dough stage and ripening stage (p≤0.05)  and increased rapidly to 165.33±1.53 and 160.00±1.73 ml, 
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respectively. The increasing of total soluble solids (oBrix) for both substrates during 7 days were observed 
( p≤ 0 . 0 5 ) .  Moreover, the content of reducing sugar and total sugar content increased which the highest 
value was observed on the 7 th day of fermentation (p≤0.05)  and tended to increase during fermentation 
period.  The highest total solid content (% )  tended to increase and was found highest on the 7th day of 
fermentation for both two rice stages using as substrates (p≤0.05) .  The pH decreased from 6.44±0.00 to 
4.53±0.03 and 6.64±0.01 to 5.54±0.03 after 7 days of fermentation for dough and ripening stage, respectively 
(p≤0.05). In addition, the dextrose equivalent (DE-value) were increased to 62.56±1.32 and 65.35±0.50 for 
dough and ripening stage, respectively (p≤0.05). Our results indicate that the use of ripening stage substrate 
for fermentation by A.  oryzae resulted in higher sugar content than the use of dough stage as substrate. 
This is in accordance with the chemical composition results such as lipid content, amylose content in 
ripening stage were lower than dough stage resulting of  the enzyme can digest the substrate easily. 

 
Keywords : Glutinous rice (RD6), Dough stage, Ripening stage, Solid state fermentation, Aspergillus oryzae 
 
บทนำ 

หนึ่งในข้าวเหนียวที่คนไทยนิยมปลูกในพื้นที่ต่างกันมากที่สุดประเภทหนึ่งคือข้าวเหนียวพันธุ์กข 6 ซึ่งในข้าวเหนียวมี
ปริมาณอะไมโลเพคติน (95%) สูงกว่าข้าวเจ้า (70-90%)  (Pimrote et al., 2020) โดยทั่วไประยะการสร้างเมล็ดข้าวแบ่ง
ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะข้าวเป็นน้ำนม (milk stage) ซึ่งเป็นระยะเวลา 7 วัน หลังผสมเกสรและผสมพันธุ์ ในระยะแรก
ลักษณะภายในของเมล็ดข้าวเป็นของเหลวคล้ายน้ำนม เปลือกของเมล็ดมีสีเขียว ระยะข้าวเม่า หรือเป็นไต หรือเป็นโด (dough 
stage) เป็นระยะ 14-21 วัน หลังผสมเกสร เปลือกใหญ่และเปลือกเล็กเริม่แข็ง สีเขียวอมน้ำตาล เนื้อในเมล็ดซึ่งเป็นน้ำนมมนีำ้
น้อยลง เหนียวและแข็งขึ้น และระยะเมล็ดแก่เต็มที่หรือระยะเก็บเกี่ยว (ripening stage) เป็นระยะ 30 วัน หลังผสมเกสร 
เมล็ดจะมีโครงสร้างสมบูรณ์เต็มที่ ทั้งขนาดความแข็งของเปลือกและสีเปลือกที่สุกเต็มที่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลทอง
เป็นส่วนใหญ่ อาจมีน้ำตาลเข้ม น้ำตาลม่วง หรือน้ำตาลดำ ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว ส่วนเนื้อของเมล็ดจะมีสีขาว แข็งมากหรือนอ้ย
ขึ้นอยู่กับพันธุ ์ของข้าวด้วยเช่นกัน (อรอนงค์ , 2550; Zadoks et al., 1974) Eiko และ Tomio (2004) ศึกษาปริมาณอะ
ไมโลสในข้าวพันธุ์ Koshihihari และพันธุ์ Nakateshisenbon ที่ 3 ระยะ ได้แก่ ข้าวระยะน้ำนมหรือระยะเม่า ข้าวระยะเก็บ
เกี่ยวปกติหรือข้าวระยะแก่ และข้าวระยะเก็บเกี่ยวช้า พบว่าปริมาณอะไมโลสในข้าวลดลงเมื่อข้าวระยะน้ำนมหรือระยะเม่า
เข้าสู่ข้าวระยะเก็บเกี่ยวปกติหรือข้าวระยะแก่และข้าวระยะเก็บเกี่ยวช้า เนื่องมาจากแป้งข้าวระยะแก่ได้พัฒนาเป็นแป้งที่
สมบูรณ์เพิ่มขึ้นในช่วงอายุที่มากขึ้น ทำให้ปริมาณอะมิโลสลดลง และทำให้ปริมาณอะไมโลเพคตินเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจ ส่งผลต่อ
กิจกรรมของเอนไซม์ในการเข้าไปย่อยภายในโครงสร้างของเม็ดแป้งได้แตกต่างกัน และอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของเอนไซม์
ในย่อยสารตั้งต้นที่แตกต่างกันและทำให้ผลผลิตที่ต้องการอาจแตกต่างกัน นอกจากน้ี Ratithammatorn, (2016) พบว่าแป้งที่
ผ่านกระบวนการ  เจลาติไนเซชันด้วยความร้อน ช่วยให้โครงสร้างเม็ดแป้งถูกเปลี่ยนรูปให้ย่อยโดยเอนไซม์ในระบบได้ง่ายขึ้น 
อีกทั้ง สวลีและคณะ (2012) ได้ผลิตน้ำตาลจากแป้งมันสำปะหลัง โดยขั้นแรกคือใช้เอนไซม์ย่อยเซลลูโลสมาย่อยเพื่อให้แป้งที่
ติดกับเส้นใยหลุดออกมาและในขั้นตอนที่สองจะใช้เอนไซม์อัลฟาอะไมเลสเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ำตาล ซึ่งจะเห็นได้ว่าการผลิต
น้ำตาลจากแป้งมันสำปะหลังโดยเอนไซม์มีหลายขั้นตอนในการผลิตและต้องควบคุมสภาวะการทำงานของเอนไซม์ ดังนั้นเพื่อ
ลดขั้นตอนในการผลิตน้ำตาล  การใช้กิจกรรมทางจุลินทรีย์ที่สามารถผลิตเอนไซม์อัลฟาอะไมเลส จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
น่าสนใจ โดย Sivaramakrishnan et al, (2007) พบว่าเช้ือรา A. oryzae สามารถผลิตเอนไซม์อัลฟาอะไมเลส ภายไต้สภาวะ
การหมักแบบของแข็งได้ ซึ่ง A. oryzae เป็นราที่มีเส้นใยซึ่งมีความสามารถในการสร้างเอนไซม์ไฮโดรไลติกจำนวนมาก เช่น 
เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส (alpha-amylase) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ไฮโดรไลซ์พันธะไกลโคไซด์ภายในสายพอลิเมอร์ของโมเลกุล



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานนำเสนอแบบบรรยาย 
 

671 

สตาร์ช (starch) และไกลโคเจน (glycogen) ที่ตำแหน่งแอลฟา 1-4 แบบสุ่มทำให้โมเลกุลของสตาร์ช และไกลโคเจนถูกไฮโดร
ไลซ์ พบว่าผลผลิตที่เกิดขึ ้นได้น้ำตาลมอลโทส (maltose) และกลูโคส (glucose) อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Blazek and 
Copeland (2010) ได้ศึกษาเกี่ยวกับสถานะของสตาร์ชในสารละลายที่มีผลต่ออัตราการย่อยด้วยเอนไซม์อัลฟาอะ ไมเลส 
พบว่าสตาร์ชจากแป้งที่มีอะไมโลเพคตินถูกย่อยได้มากกว่าสตาร์ชที่มี อไมโลสสูงเป็นองค์ประกอบ แต่พบว่ายังไม่มีการศึกษา
การใช้ข้าวระยะต่างๆที่ส่งผลต่อการทำงานของเอนไซม์ ดังน้ันวัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือประเมินประสิทธิภาพของการใช้
ข้าวระยะเม่าและข้าวระยะแก่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตน้ำตาลด้วยการหมักแบบของแข็งโดยเช้ือ Aspergillus oryzae TISTR 
3102  
 
วัตถุดิบและวิธีการ 

ส่วนที่ 1 วัตถุดิบ 
ข้าวเหนียวพันธุ์ (กข 6) 2 ระยะ ได้แก่ ข้าวระยะเม่า (เก็บเกี่ยวในวันท่ี 80 หลังจากเมล็ดงอก) และข้าวระยะแก่ (เก็บ

เกี่ยวในวันที่ 90 หลังจากเมล็ดงอก) จากอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี และเชื้อรา Aspergillus oryzae TISTR 3102 
ได้มาจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สารเคมีทั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นเกรดวิเคราะห์ 
(Analytical grade)  

ส่วนที่ 2 การเตรียมสารต้ังต้นและสปอร์เชื้อรา 
นำข้าวเปลือกระยะเม่ามาล้างและนึ่งก่อนนำไปอบแห้งจนได้ความชื้นร้อยละ 12 และทำการกะเทาะเปลือกและบด

และร่อนผ่านตระแกรงให้มีขนาดอนุภาคของแป้งให้น้อยกว่า 150 ไมโครเมตร ซึ่งเรียกว่า แป้งข้าวระยะเม่า สำหรับข้าวระยะ
แก่ที่มีความชื้นร้อยละ 12 จะถูกนำไปกะเทาะเปลือก หลังจากนั้นจะนำไปบดให้มีขนาดอนุภาคของแป้งให้น้อยกว่า 150 
ไมโครเมตร ซึ่งเรียกว่า แป้งข้าวระยะแก่ สำหรับการเตรียมสารแขวนลอยสปอร์ของ A. oryzae (106 สปอร์/มิลลิลิตร) ตามวิธี
ของ Saman et al.( 2012) และในส่วนของการเตรียมโคจิ ได้จากการนำเมล็ดข้าวระยะแก่ผสมกับน้ำกลั่นก่อนนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ
ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นจึงนำสารแขวนลอยของสปอร์ A. oryzae เติมในข้าวที่ผ่านการนึ่ง
ฆ่าเช้ือก่อนที่จะนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Saman et al., 2012) 

ส่วนที่ 3 กระบวนการหมัก 
เตรียมตัวอย่างแป้งข้าวระยะเม่าและแป้งข้าวระยะแก่เพื่อใหม้ปีริมาณความชื้น ร้อยละ 30 แล้วนำไปทำให้เกิด  เจลาติ

ไนเซชันโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอน้ำ จากนั้นนำมาผสมกับโคจิตามที่เตรียมไว้ในส่วนที่ 2 ก่อนนำไปบ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน โดยใช้ตู้บ่ม สุ่มเก็บตัวอย่างน้ำเชื่อมทุกวันเป็นเวลา 7 วัน เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป 

ส่วนที่ 4 วิธีวิเคราะห ์
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (proximate analysis) 
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี  (proximate analysis) ได้แก่ ความชื ้น โปรตีน ไขมัน เยื ่อใย เถ้า และ

คาร์โบไฮเดรตตามวิธี (AOAC, 2000) วิเคราะห์ปริมาณอะไมโลสและอะไมโลเพคตินตามวิธีของ (Juliano, 1971) 
2. ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (TSS) และของแข็งทั้งหมด (TS) 
วัดค่าความเป็นกรด-ด่างโดยใช้เครื่องวัดค่า pH (METTLER TOLEDO AG, Schwerzenbach, Switzerland)  วัด

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ (TSS) โดยใช้เครื่องวัดการหักเหของแสงแบบมือ (ATAGO, Model G-50 Brix 0-50 ญี่ปุ่น) 
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS) โดยใช้วิธี (AOAC, 2000)  

3. วิธีวิเคราะห์น้ำตาล 
วัดปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์โดยวิธี Dinitrosalicylic colorimetric (DNS method) ตามวิธีของ  (Miller, 1959) วัด

ปริมาณน้ำตาลทั้งหมดตามวิธี  Phenol-sulfuric acid (Phenol-sulfuric acid method)  ตามวิธีของ (Dubois, 1956) วัด
ค่าสมมูลเดกซ์โทรส (ค่า DE) คำนวณตามวิธีของ กล้าณรงค์และเกื้อกูล (2550) 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดถูกวัดค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวางแผนการทดลองแบบ Complete 

Randomized Design (CRD) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ และวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี Analysis 
of Variance (ANOVA) และหาความแตกต่างด้วย Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของแป้งข้าวพันธุ์ กข 6 ระยะเม่าและระยะแก่จากอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของข้าวระยะเม่าพันธุ์ กข 6 (ฐานเปียก) มีปริมาณความชื้น โปรตีน เถ้า เยื่อใย 
คาร์โบไฮเดรต อะไมโลสและอะไมโลเพคตินมีความแตกต่างกันทางสถิติกับข้าวระยะแก่ (p≤0.05) ซึ่งพบว่าในข้าวระยะเม่า
พันธุ์ กข 6 มปีริมาณโปรตีน เถ้า เยื่อใย คาร์โบไฮเดรต อะไมโลส สูงกว่าในข้าวพันธุ์ กข 6 ระยะแก่ (p≤0.05) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Eiko และ Tomio (2004) ที ่พบว่าปริมาณโปรตีน และปริมาณอะไมโลสในข้าว Koshihihari และข้าว 
Nakateshisenbon 3 ระยะ ได้แก่ ข้าวระยะน้ำนมหรือระยะเม่า ข้าวระยะเก็บเกี่ยวปกติหรือข้าวระยะแก่และข้าวระยะเก็บ
เกี่ยวช้า พบว่าปริมาณโปรตีน และปริมาณอะไมโลสในข้าวจะลดลงเมื่อข้าวระยะน้ำนมหรือระยะเม่าเข้าสู่ข้าวระยะเก็บเกี่ยว
ปกติหรือข้าวระยะแก่และข้าวระยะเก็บเกี่ยวช้า การที่แป้งข้าวระยะเม่ามีปริมาณโปรตีน ไขมันและเยื่อใยสูงกว่าในข้าวระยะ
แก่ อาจจะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ ( interaction) ระหว่างโปรตีนกับแป้งและไขมันกับแป้ง (amylose lipid complex) เป็น
สารประกอบเชิงซ้อน ในระหว่างการทำให้แป้งสุกและเย็นตัวลง ทำให้โครงสร้างของแป้งมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้
เยื่อใยสูงจะส่งผลต่อกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์โดยจะไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์และทำให้เอนไซม์เข้าไปย่อยได้ยาก
ขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณอะไมโลสและอะไมโลเพคตินในข้าว 2 ระยะ พบว่าปริมาณอะไมโลสในข้าวระยะเม่าจะสงูกว่า
ในข้าวระยะแก่ (ดังตารางที่ 1) การที่พบปริมาณอะไมโลสลดลงเมื่อข้าวระยะเม่าเข้าสู่ระยะแก่ อาจจะเกิดเนื่องจากข้าวระยะ
เม่าเป็นระยะที่แป้งได้มีการพัฒนาโครงสร้างจากเส้นตรง (อะไมโลส) ต่อไปเป็นแบบกิ่งก้าน (อะไมโลเพคติน) จึงทำให้พบ
ปริมาณอะไมโลสลดลงในข้าวระยะแก่ ซึ่งการที่ข้าวระยะเม่าได้มีการพัฒนาโครงสร้างแป้งสมบูรณ์เพิ่มขึ้นในระยะแก่ ทำให้
พบว่าปริมาณอะไมโลเพคตินในข้าวระยะแก่สูงกว่าในระยะเม่า ซึ่งการที่โครงสร้างของแป้งที่มีปริมาณอะไมโลเพคตินเพิ่มขึ้น
จะส่งผลต่อกระบวนการย่อยของเอนไซม์ และพบว่าเอนไซม์สามารถย่อยสตาร์ชจากแป้งที่มีอะไมโลเพคตินไดม้ากกว่าสตารช์ที่
มีอะไมโลสสูงเป็นองค์ประกอบ (Blazek and Copeland, 2010) 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมขีองแป้งข้าวเหนียวพันธุ์ กข 6 ในระยะเม่าและข้าวระยะแก่ 

องค์ประกอบทางเคมี (%, wet basis) ระยะของแป้งข้าว 

ระยะเม่า CV (%) ระยะแก ่ CV (%) 

ความชื้น 11.06±0.05b 0.45 11.61±0.03a 0.26 

ไขมัน 3.38±0.13a 3.85 0.65±0.12b 18.46 

โปรตีน 6.32±0.07a 1.11 5.18±0.03b 0.58 

เถ้า 1.41±0.03a 2.11 1.35±0.05b 3.70 

เย้ือใย 0.95±0.05a 5.26 0.34±0.02b 5.88 

คาร์โบไฮเดรต 77.84±0.13a 0.17 81.21±0.11b 0.14 

อะไมโลส 9.31±0.07a 0.75 7.92±0.08b 1.01 

อะไมโลเพคติน 90.69±0.07a 0.08 92.08±0.08b 0.09 
หมายเหต ุตัวอกัษรที่แตกตา่งกันในแนวนอนหมายถึง ค่าเฉลีย่มีความแตกต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
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เมื่อนำแป้งข้าวระยะเม่าและข้าวระยะแก่เป็นสารตั้งต้นในการหมักแบบของแข็งด้วยเชื้อรา Aspergillus oryzae 
TISTR 3102 ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน พบว่าปริมาณน้ำเชื่อมของสารตั้งต้นข้าวระยะเม่าและระยะแก่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 196.33 ± 1.53 และ 160.00 ± 1.73 มิลลิลิตร ในระหว่างการบ่ม 7 วัน (P≤0.05) และเมื่อ
เปรียบเทียบกันพบว่าการใช้ข้าวระยะเม่าเป็นสารตั้งต้นจะให้ปริมาณน้ำเชื่อมสงูกว่าข้าวระยะแก่ (ภาพท่ี 1ก) การเปลี่ยนแปลง
ของค่าความเป็นกรด–ด่าง (ภาพท่ี 1ข) พบว่าค่า ความเป็นกรด–ด่าง  ในน้ำเชื่อมของข้าวระยะเม่าและข้าวระยะแก่ที่ผ่านการ
หมักด้วยรา A. oryzae ลดลงจาก 6.44 ± 0.01 เป็น 4.53 ± 0.03 และ 6.64 ± 0.01 ถึง 4.54 ± 0.03 ตามลำดับ ในระหว่าง
การหมักเป็นเวลา 7 วัน (P≤0.05) การลดลงของค่า pH อาจเกิดเนื่องจากกระบวนการเมตาบอลิซึม (metabolism) ของเช้ือ
รา (Yanfang et al., 2008) ยิ่งไปกว่าน้ันในระหว่างการหมักโดยสภาวะแบบของแข็งของเชื้อราจะทำให้เกิดสารประกอบอ่ืน ๆ 
เช่น กรดอินทรีย์ (Konlam et al., 2014) ส่งผลให้ค่าความเป็นกรด-ด่างลดลง แต่พบว่าปริมาณน้ำเชื่อมที่เพิ่มขึ้นไม่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งทั้งหมดและปริมาณของแข็งที่ไม่ละลายน้ำ (ภาพท่ี 1ค) พบว่าปริมาณของแข็งทั้งหมด
ที่ละลายน้ำได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระหว่างการหมัก 7 วัน ของสารตั้งต้นทั้งสอง เนื่องจากกิจกรรมการย่อยแป้งด้วยเอนไซม์อะ
ไมโลไลติกของเชื้อรา เช่น แอลฟา อะไมเลส (Sivaramakrishnan et al., 2007) และ กลูโคอะไมเลส (Zambare, 2010) 
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำได้ (ภาพที่ 1ค) ยังส่งผลให้ค่าร้อยละปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดของข้าวระยะเม่าและระยะแก่ด้วยรา A. oryzae (ภาพที่ 1ง) ในช่วงการบ่ม 7 วันเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบพบว่าการ
หมักโดยใช้สารตั้งต้นข้าวระยะแก่มีปริมาณของแข็งทั้งหมดและปริมาณของแข็งที่ละลายได้สูงกว่าการใช้แป้งข้าวระยะเม่า 
(p≤0.05) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของข้าวระยะเม่าและระยะแก่ที่พบว่าปริมาณอะไมโลเพคติน
ในข้าวระยะแก่สูงกว่าในข้าวระยะเม่า ดังแสดงใน (ตารางที่ 1) ซึ่งไม่สอดคล้องกับปริมาณน้ำเชื่อมที่ได้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
ปริมาณของแข็งทั้งหมดจะประกอบด้วยของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดและของแข็งที่ไม่ละลายน้ำเช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน 
ไขมัน เป็นต้น นอกจากน้ีในเชื้อรายังมีเอนไซม์ เช่น โปรตีเอสและเอนไซม์อะไมโลไลติก ซึ่งมีบทบาทในการย่อยสลาย (Saman 
et al 2012) ส่งผลให้ปริมาณของแข็งทั้งหมดเพิ่มขึ้นในระหว่างการบ่ม  การที่คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ถูกย่อยด้วย
เอนไซม์เหล่านี้ทำให้พบปริมาณน้ำเชื่อมในข้าวระยะเม่าที่สูงกว่าข้าวระยะแก่ อีกทั้งในระหว่างการทำให้แป้งสุกและเย็นตัว
อาจจะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างโปรตีนกับแป้งและไขมันกับแป้ง (amylose lipid complex) เป็น
สารประกอบเชิงซ้อน ทำให้การจับกับน้ำของแป้งลดลง นอกจากน้ีข้าวระยะเม่าได้ผ่านการทำให้เกิดเจลาติไนเซชั่นสองรอบใน
ระหว่างการเตรียมทำให้โครงสร้างของเม็ดแป้งถูกทำลายและอะไมโลสเกิดการคลายตัว และขับน้ำออกมาส่งผลจากโครงสร้าง
ของแป้งได้ง่าย ในขณะที่พบปริมาณของแข็งทั้งหมดและของแข็งที่ละลายน้ำได้มันต่ำกว่า เนื่องจากการเกิดปฏิสัมพันธ์ 
(interaction) ระหว่างโปรตีนกับแป้งและไขมันกับแป้ง (amylose lipid complex) เป็นสารประกอบเชิงซ้อน จะไปขัดขวาง
การทำงานของเอนไซม์และทำให้เอนไซม์เข้าไปย่อยได้ยากขึ้น นอกจากนี้ปริมาณเยื่อใยที่สูงจะส่งผลต่อกระบวนการย่อยด้วย
เอนไซม์อีกด้วย เพราะกลุ่มของเอนไซม์ที่ราสร้างไม่สามารถย่อยเยื่อใยได้ 
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  ก.      ข. 

 ค.      ง. 
ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของน้ำเชื่อมข้าวระยะเม่าและข้าวระยะแก่ระหว่างการหมักด้วยอุณหภูมิ 30 

องศาเซลเซยีส เวลา 7 วันด้วยเช้ือรา A. oryzae TISTR 3102 
 

อย่างไรก็ตามพบว่าปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมดมีความสอดคล้องกับปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ดังแสดง (ภาพที่ 2
ก) เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในน้ำเชื่อมข้าวระยะเม่าที่ผ่านการเกิดเจลาติไนเซชันและข้าวระยะ
แก่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการบ่ม 7 วัน (P≤0.05) และพบว่าการใช้ข้าวระยะแก่เป็นสารตั้งต้นในการบ่มจะพบ
ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์สูง นอกจากนี้ผลของปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในน้ำเชื่อมของสารตั้งต้นทั้งสองยังมีส่งผลให้ปริมาณน้ำตาล
ทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นในช่วง 7 วัน (P≤0.05) ของการหมัก (ภาพที่ 2ข) เนื่องจากกิจกรรมการย่อยแป้งด้วยเอนไซม์อะไมโลไลติ
กของเชื้อรา ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์
และปริมาณน้ำตาลทั้งหมด เนื่องจากกิจกรรมของเอนไซม์ของเชื้อรา โดยเชื้อราที่เตรียมในรูปโคจิได้ไปจับที่ผนังของเม็ดแป้ง
ข้าวและแทรกซึมไปทั่วเม็ดแป้งข้าวก่อนที่เกิดกิจกรรมการไฮโดรไลซิสของเอนไซม์อะไมโลไลติกของเชื้อรา เช่น แ อลฟาอะ
ไมเลส (Sivaramakrishnan et al., 2007) และเอนไซม์กลูโคอะไมเลส (Zambare, 2010) โดยแอลฟา-อะไมเลสเป็นเอนไซม์
ที่ไฮโดรไลซ์พันธะไกลโคไซด์ภายในสายพอลิเมอร์ของโมเลกุลที่เป็นอะไมโลสและอะไมโลเพคตินในสตาร์ช (starch) และไกล
โคเจน (glycogen) ที่ตำแหน่งแอลฟา 1-4 แบบสุ่ม (Nielsen, 2000) ซึ่งในแป้งข้าวระยะเม่าจะมีพันธะแอลฟา 1-4  มากกว่า
ข้าวระยะแก่ทำให้โมเลกุลของสตาร์ชและไกลโคเจนถูกไฮโดรไลซ์ได้น้ำตาล เช่น น้ำตาลมอลโทส ( maltose) กลูโคส 
(glucose) อย่างรวดเร็วรวมทั้งโอลิโกแซคคาร์ไรด์ (Uhling, 1998) นอกจากน้ีเนื่องจากกระบวนการหมักใช้เวลานานยิ่งทำให้
เกิดการย่อยมากขึ้น จึงทำให้พบปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่สูง แต่เมื่อทำการเปรียบเทียบพบว่าการใช้ข้าวระยะเม่าเป็นสารตั้งต้น
พบปริมาณน้ำตาลต่ำกว่าข้าวระยะแก่ ( P≤0.05) อาจจะเนื่องในระหว่างการเตรียมข้าวระยะเม่าที่ผ่านการเกิดเจลาติไนเซชัน
จึงทำให้ไขมันที่บริเวณเยื่อหุ้มเมล็ดของข้าวแทรกซึมเข้ามาในโครงสร้างที่เป็นรูพรุนของข้าว และทำให้เกิดการจับรวมกัน
ระหว่างไขมันและแป้ง (amylose-lipid complex) (Kaur and Singh, 2000) จึงส่งผลให้ในระหว่างการหมักจึงทำให้เอนไซม์
จากราเข้าไปย่อยแป้งเป็นน้ำตาลได้ยากขึ้น ดังนั้นจึงพบปริมาณน้ำตาลในสารตั้งต้นข้าวระยะเม่าต่ำกว่าในข้าวระยะแก่ 
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นอกจากนี้ในข้าวระยะเม่าที่พบปริมาณอะไมโลสที่สูงกว่าในข้าวระยะแก่  ซึ่งจะทำให้โครงสร้างของแป้งมีการจัดเรียงตัวด้วย
พันธะแอลฟา 1-4 แบบเป็นเส้นตรงอย่างเป็นระเบียบจึงส่งผลให้เอนไซม์จากราแทรกซึมเข้าไปย่อยได้ยาก ผลจากการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในน้ำเชื่อมของข้าวทั้งสองระยะที่หมักด้วยรา  A. oryzae ส่งผลให้ค่าสมมูลเดกซ์โทรสสูงขึ้น (DE-
value) (ภาพท่ี 2ค) สูงถึง 62.56 ± 1.32 และ 65.35 ± 0.50 ตามลำดับ ( P≤0.05) ในระหว่างการหมัก 7 วัน สำหรับข้าวระย
เม่าและระยะแก่ ตามลำดับ เมื่อทำการเปรียบเทียบกันพบว่าการใช้ข้าวระยะเม่าเป็นสารตั้งต้นในการหมักมีค่าต่ำกว่าข้าว
ระยะแก่ ( P≤0.05) ซึ่งค่า DE-value ที่สูงจะแสดงถึงระดับการย่อยแป้งหรือสตาร์ซให้เป็นน้ำตาลกลูโคสหรือเด็กซ์โทรสที่สูง 
และค่า DE-value ระดับนี้จะเหมาะนำไปใช้เป็นสารให้ความหวาน (sweetener) นอกจากน้ียังสามารถนำน้ำเชื่อมที่ได้ไปผลิต
แบะแซได้ แต่ถ้าต้องการนำเชื่อมที่มีสมบัติที่เชิงสุขภาพต้องใช้ระยะเวลาการหมักประมาณครึ่งวัน เพื่อให้มีค่า DE ระหว่าง 8 
ถึง 11 เพื่อต้องการได้นำเช่ือมท่ีต้องการไปนำผลิตเป็นพรีไบโอติก คือ ไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาร์ไรด์ 
 

 ก.  ข. 

 ค. 
ภาพที่ 2 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ ปริมาณน้ำตาลทั้งหมดและค่าสมมูลมูลเดกซ์โทรสของน้ำเชื่อมข้าวระยะเม่า
และข้าวระยะแก่ระหว่างการหมักด้วยอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เวลา 7 วันด้วยรา A. oryzae TISTR 3102 
 
สรุปผลการวิจัย 

การผลิตน้ำตาลในข้าวระยะเม่าและระยะแก่ด้วยเช้ือรา Aspergillus oryzae TISTR 3102 โดยกระบวนการหมักแบบ
แข็งที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน พบว่าปริมาณน้ำเชื่อมและค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) สูงกว่าในข้าวระยะ
แก่ แต่พบว่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (oBrix) ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ และปริมาณน้ำตาล
ทั้งหมดในข้าวระยะแก่สูงกว่าข้าวระยะเม่า และการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ในข้าวระยะแก่ยังส่งผลให้ค่าสมมูล
เดกซ์โทรสในข้าวระยะแก่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ผลแสดงให้เห็นว่าการใช้ข้าวระยะแก่เป็นสารตั้งต้นในการหมักด้วยรา A. oryzae 
ส่งผลให้มีปริมาณน้ำตาลสงูกว่าการใช้ข้าวระยะเมา่เป็นสารตัง้ต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลองค์ประกอบทางเคมีที่พบ โปรตีน เยื่อใย 
ไขมันและปริมาณอะไมโลสในข้าวระยะแก่ต่ำกว่าในข้าวระยะเม่า เป็นผลให้เอนไซม์เข้าไปย่อยสารตั้งต้นได้ง่ายมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมบัติทางเคมีกายภาพและกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลไม้ท้องถิ่น

ทดลองสกัดสารสกัดจากผลไม้ท้องถิ่นจำนวน 7 ชนิด คือ มะม่วงหาวมะนาวโห่ (CT) กระท้อน (ST) สับปะรด (PA) เสาวรส 
(PF) มะม่วง (MG) มะนาว (LM) และ มะขามป้อม (ID) ด้วยตัวทำละลาย 2 ชนิด คือ น้ำ และ สารละลายเอทานอลความ
เข้มข้น 60 % ในอัตราส่วนระหว่างเนื้อผลไม้ต่อตัวทำละลาย คือ 1 ต่อ 1 ทำการตรวจสอบสมบัติทางเคมีกายภาพและ
กิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผลไม้ ผลการทดลองพบว่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของสารสกัด
ผลไม้ที่สกัดด้วยน้ำและสารละลายเอทานอล 60 % คือ ช่วง 7.67-20.00 °Brix และ 8.67-24.00 °Brix สารสกัดผลไม้จะมีค่า
ความเป็นกรดมีพีเอชช่วง 2.27-3.01 ค่าสีของสารสกัด CT ออกสีแดง สารสกัด ST ออกสีเหลือง สารสกัด PA ออกสีเหลือง 
สารสกัด PF ออกสีเหลืองส้ม สารสกัด MG ออกสีเขียวอ่อน สารสกัด LM สีออกเขียวอ่อน และสารสกัด ID ออกสีเขียวอ่อน  
ปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมด พบว่าสารสกัด ID ST LM PA และ CT ที่สกัดด้วยสารละลายเอทานอล 60% จะมี
ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงกว่าการสกัดด้วยน้ำ  ส่วนกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay 
และ ABTS assay ของสารสกัดผลไม้ พบว่าสารสกัด ID และ ST ด้วยสารละลายเอทานอล 60 % มีความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระสูงที่สุดมีค่าเป็น 2,755.34 และ 937.23 mg GAE/volume of extract ตามลำดับ ดังนั้นจึงสารสกัดผลไม้ไทย
เป็นแหล่งที่ดีของสารประกอบฟินอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระ 

  
คำสำคัญ  : การต้านอนุมูลอิสระ, ปริมาณสารฟินอลิคทั้งหมด, เคมีกายภาพ 
 

Studies Antioxidant Activity Total and Phenolic Content in Local Fruits 
Kitsanapong Laoong*, Ekasit Onsaard  and Wiriya Onsaard 

Department of Agro-Industry, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University 

*E-mail: kitsanapong.la.58@ubu.ac.th 
 

Abstract 
The objectives of this research were to determine the physicochemical properties and antioxidant 

activity of local fruit extracts. Seven local fruit extracts were extracted: Christ thorn (CT), Santol (ST), 
Pineapple (PA), Passion fruit (PF), mango (MG), lime (LM), and Indian gooseberry (ID) with 2 types of 
solvents, namely water, and 60 % ethanol solution, the ratio between pulp and solvent is 1:1. The 
physicochemical properties and antioxidant activity of the fruit extracts were investigated. The results 
showed that the total soluble solids of the fruit extract extracted with water and 60 % ethanol solution 
were in the range of 7.67-20.00 °Brix and 8.67-24.00 °Brix. The acid has a pH range of 2.27-3.01, CT extracts 
reddish, ST extracts yellowish, PA extracts yellowish, PF extracts yellowish-orange, MG extracts light green, 
LM extracts greenish. Weak and extract ID, light green. Total phenolic compounds ID ST LM PA and CT 
extracts extracted with 60% ethanol solution had higher total phenolic compounds than water extracted. 
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As for the antioxidant activity by DPPH assay and ABTS assay of fruit extracts, it was found that ID and ST 
extract with 60% ethanol solution had the highest antioxidant capacity at 2755.34 and 937.23 mg 
GAE/volume of extract, respectively. Therefore, Local fruit extracts are a good source of phenolic 
compounds and antioxidants. 

Keywords :  Antioxidant, Extraction, Physiochemical 

 
บทนำ 

ในปัจจุบันผู้บริโภคมีความตระหนักด้านสุขภาพกันมากขึ้น ส่งผลทำให้มีการบริโภคผักและผลไม้พื้นบ้านมากขึ้น 
เนื่องจากผลไม้พื้นบ้านอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด เช่น ฟลาโวนอยด์ แทนนิน และวิตามินซี เป็นต้น 
อีกทั้งช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้อีกด้วย ผลไม้พื้นบ้านของไทยยังสามารถหาได้ง่ายและราคาที่ถูก (Supaporn 
Noosing & Jitpaka Tanapanyaratchawong, 2013)  งานวิจัยศึกษาคุณประโยชน์ของผลไม้พื้นบ้านในการใช้เป็นสูตร
เครื่องดื ่มได้แก่ สับปะรด มะนาว แอปเปิ้ลแดง แตงโม ฝรั่ง ลูกหม่อน และแครอท พบว่ามีสารกลุ่มฟินอลิค (6.47-
29.31µg GAE/ml sample) และมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (15.71 ถึง 57.09µM VEAC/ml sample) สูง 
(Suphim et al.,2020)  
 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามะขามป้อม มีสารพฤกษเคมี เช่น แทนนิน ฟลาโวนอยด์ อัลคาลอยด์ ไตรเทอร์พีน ซา
โปนิน สเตอรอล ฟีนิลโพรพานอยด์ และฟีนอล เป็นต้น สามารถยับยั้งกระบวนการแบ่งตัวของจำนวนเซลล์ หรือการ
กระตุ้นการตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิส และในระยะสุดท้ายของกระบวนการเกิดมะเร็งคือระยะพัฒนา ได้อีกด้วย 
(สิริญญา และคณะ , 2021)  ณพัฐอร บัวฉุน (2019) ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟินอลิกของเนื้อ
มะม่วงหาวมะนาวโห่ พบว่ามะม่วงหาวมะนาวโห่ประกอบด้วยสารฟินอลิคทั้งหมด แทนนิน สารฟลาโวนอยด์ เตอรอยด์ -
เทอร์นส์ และสารอัลคาลอยด์ สารพฤกษเคมี (Phytochemical) มีประโยชน์สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรัง 
(chronic disease) เช่น โรคมะเร็ง (cancer disease) โรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) โรคความ
ผิดปกติของระบบประสาท (neurodegenerative disease) (Yahia et al., 2018)  
 อีกทั้งในผลไม้ที่มีสารประกอบฟินอลิค (phenolic) มีคุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนโมเลกุลของคาร์บอนและ
ออกซิเจนในโครงสร้าง โดยการให้หรือรับอะตอมของไฮโดรเจนในโครงสร้างของสารประกอบฟินอล (Rickards, 1961) 
จากปฏิกิริยาการออกซิไดซ์ของสารประกอบ (oxidizing compounds) สามารถป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ได้อีก
ด้วย (Calderón-Oliver & Ponce-Alquicira, 2018) ดังนั้นงานวิจัยมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพและ
กิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลของสารสกัดผลไม้ท้องถิ่น  ผลการจากศึกษานี้เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้สารสกัดใน
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าของผลไม้ท้องถิ่นได้อีกด้วย  
 
วิธีการวิจัย  

วัตถุดิบ 
 ผลไม้ที ่ใช้ทดลอง คือมะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas L.) ลักษณะความสุกคือมีสีแดงที ่เปลือก 

มะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) ลักษณะความสุกคือมีสีเขียวอ่อนที่เปลือก กระท้อน (Sandoricum koetjape 
Burm.f. Mer.) ลักษณะความสุกคือมีสีเหลืองที่เปลือก มะม่วง (Mangifera indica L.) ลักษณะความสุกคือมีสีเขียวอ่อน
ที ่เปลือก มะนาว (Citrus aurantifolia Swingle) ลักษณะความสุกคือมีเขียวอ่อนที ่เปลือก  เสาวรส (Passiflora 
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foetida L.) ลักษณะความสุกคือมีสีม่วงเข้มที่เปลือก และ สับปะรด (Ananas comosus) ลักษณะความสุกคือมสีเขียวที่
เปลือก จากตลาดสดเจริญศรี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

สารเคมีใช้  
DPPH (DPPH•, 1 ,1 -diphenyl–2 –picrylhydrazyl) (analytical grade) ยี ่ห ้อ  Ajax Finechcm ป ร ะ เท ศ

ออสเตรเลีย แอลกอฮอล์ (commercial & analytical grade) ยี่ห้อ Carlo erba ประเทศ อิตาลี ABTS (2,2'-azino-bis 
(3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (analytical grade) ยี่ห้อ Fluka ประเทศ เยอรมัน โพแทสเซียมเปอร์
ซัลเฟต (analytical grade) ยี่ห้อ  Carlo Erba ประเทศ อิตาลี โทลฺอกซ์ (analytical grade)  ยี่ห้อ Sigma ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา Folin reagent (analytical grade)  ยี่ห้อ Carlo erba ประเทศ อิตาลี โซเดียมคาร์บอเนต (analytical 
grade)  ยี่ห้อ Ajax ประเทศ ออสเตรเรีย กรดแกลิค (analytical grade) ยี่ห้อ Acros Organics ประเทศ เบลเยี ่ยม 
โพแทสเซียมคลอไรด์ (analytical grade) ยี่ห้อ Ajax Finechcm ประเทศ ออสเตรเลีย  

 
วัตถุดิบและวิธีการ 

1. การเตรียมตัวอย่างผลไม้ 
การทดลองครั้งนี้ใช้ผลไม้ จำนวน 7 ชนิด ได้แก่ มะม่วงหาวมะนาวโห่ มะขามป้อม กระท้อน มะม่วง มะนาว 

เสาวรส และ สับปะรด ทำการเตรียมตัวอย่างผลไม้ดังนี้ 1) มะม่วงหาวมะนาวโห่ ทำการล้างด้วยน้ำสะอาด ผ่าซีกแล้ว
แยกส่วนเนื้อกับเมล็ด 2) มะขามป้อม ทำการล้างด้วยน้ำสะอาด ผ่าซีกแล้วแยกส่วนเนื้อกับเมล็ด  3) กระท้อน ทำการล้าง
ด้วยน้ำสะอาด ปอกเปลือก ผ่าซีกแล้วแยกส่วนเนื้อกับเมล็ด  หั่นเป็นช้ิน 4) มะม่วง ทำการล้างด้วยน้ำสะอาด ปอกเปลือก 
ผ่าซีกแล้วแยกส่วนเนื้อกับเมล็ดหั่นเป็นช้ิน 5) มะนาว ทำการล้างด้วยน้ำสะอาด ปอกเปลือก ผ่าซีกแล้วแยกส่วนเนื้อกับ
เมล็ด 6) เสาวรส ทำการล้างด้วยน้ำสะอาด ปอกเปลือก ผ่าซีกแล้วแยกส่วนเนื้อกับเมล็ดโดยใช้ผ้าขาว จะได้เนื้อเสาวรส 
และ 7) สับปะรดทำการล้างด้วยน้ำสะอาด ปอกเปลือกพร้อมผ่าตาสับปะรดออก แล้วหั่นเป็นช้ิน ทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาทำการ
ทดสอบจะเป็นผลไม้ที่เป็นผลดิบ จากนั้นนำเนื้อและน้ำผลไม้ที่เตรียมได้ มาทำการปั่นเนื้อผลไม้ให้ละเอียดด้วยเครื่องน้ำ
ผลไม้ เก็บตัวอย่างผลไม้ที่ได้ในภาชนะปิดสนิท ที่อุณหภูมิ -40±2 °C เพื่อรอการสกัดต่อไป และเหตุที่ต้องมีขั้นตอนการ
เตรียมผลไม้ เนื่องจากผลไม้ที่นำมาทดสอบบางชนิดเป็นผลไม้ตามฤดูกาล การเตรียมตัวอย่างและเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ -
40±2 °C จึงสามารถรักษาคุณภาพของตัวอย่างผลไม้เพื่อลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอย่าง เป็นต้น 

2. การเตรียมสารสกัดจากผลไม้ 
นำเนื้อผลไม้ที่เตรียมได้จากข้อ 1 มาทำการสกัดด้วยตัวทำละลาย 2 ชนิดได้แก่ น้ำและสารละลายเอทานอล 60 

% ในอัตราส่วนระหว่างเนื้อผลไม้ต่อตัวทำละลายน้ำหรือเอทานอล 60 % ในอัตราส่วน 50 % (w/v) เนื่องจากการศึกษา
ของ Vázquez et al (2015) ได้ทำการสกัด Heterophyllaea pustulata Hook f. (Rubiaceae ) พบว่าตัวอย่างที ่
สกัดด้วยตัวเอทานอล 60 % มี % yield สูงที่สุดเมื่อเทียบกับความเข้มข้นอื่น ๆ ทำการเขย่าตัวอย่างโดยใช้ตู้เขย่าควบคุม
อุณหภูมิที่ 18±2 °ซ  นาน 1 ชั่วโมง ทำการปั่นเหวี่ยงที่ความเร็ว 2,000 rpm (338.1 g) ที่อุณหภูมิ 4 °ซ นาน 10 นาที 
เพื่อแยกส่วนใสจากตะกอน จากนั้นนำสารสกัดส่วนใสไปทำการระเหยตัวทำละลายด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศที่ความ
ดัน 50 mbar อุณหภูมิ 45 °ซ นาน 45 นาที ความเร็วในการหมุน 70 rpm จากนั้นทำการเก็บตัวอย่างสารสกัดที่ได้ใน
ภาชนะปิดสนิท ที่อุณหภูมิ -20 °ซ เพื่อรอการวิเคราะห์ต่อไป  

3. ตรวจสอบสมบัติทางเคมีกายภาพและกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลของสารสกัดผลไม้ท้องถิ่น  
3.1 ค่าสี ด้วยระบบ CIE แสดงผลด้วยค่า L* a* b* c* และ h* .ด้วยเครื่องวัดสีอาหาร ยี่ห้อ Hunter Lab รุ่น 

Color Flex ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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3.2 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Soluble Solid, TSS) ด้วยเครื่องวัดการหักเหของแสงแบบ
มือ (ยี่ห้อ ATAGO รุ่น Model G-50 Brix 0-50 ประเทศญี่ปุ่น) 

3.3 ค่า pH ของตัวอย่างสารสกัด ด้วย pH (ยี่ห้อ METTLER TOLEDO AG รุ่น Schwerzenbach ประเทศ 
Switzerland) 

3.4 สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (Total phenolic content) ดัดแปลงจาก Mallek-Ayadi et al (2017). 
3.5 ความสามารถการต้านอนุมูลอิสระ 

3.5.1 วิธี DPPH radical-scavenging activity ดัดแปลงมาจาก Zhang et al (2011). 
3.5.2 วิธี ABTS radical scavenging activity ดัดแปลงจาก Arnao et al (2001). 
สำหรับการเจือจางตัวอย่างสารสกัด ทำการดูดตัวอย่างสารสกัดมา 100 ไมโครลิตรแล้วทำการปรับ

ปริมาตรด้วยน้ำกลั่นเป็น 1,000 ไมโครลิตร ก่อนการนำตัวอย่างไปวิเคราะห์ 
4. การวางแผนการทดลองและวิเคราะห์ทางสถิติ 
 ทำการวางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely Randomize Design; CRD) ทำการทดลอง 3 ซ้ำ 

วิเคราะห์ความแปรปรวนข้องมูล Analysis of Variance (ANOVA) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Duncan's New Multiple Range Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. สมบัติทางเคมีกายภาพของสารสกัดผลไม้ 
สารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่ (CT) กระท้อน (ST) เสาวรส (PF) สับปะรด (PA) มะม่วง (MG) มะนาว (LM) และ

มะขามป้อม (ID) ด้วยตัวทำละลายน้ำและสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 60 % แสดงดังภาพที่ 1 พบว่าลักษณะ
ปรากฎด้านสีของสารสกัดจากผลไม้แต่ละชนิดให้สีที่แตกต่างกัน  โดยภาพ A คือสารสกัด CT ที่สกัดด้วยน้ำ ภาพ B คือ
สารสกัด CT ที่สกัดด้วยเอทานอล 60 % สารสกัด CT สกัดด้วยน้ำมีลักษณะเป็นสีแดง (L* 9.74 ,a* 25.59, b* 10.62, 
c* 9.75 และ h* 22.54) และ CT ที่สกัดด้วยเอทานอล 60 % มีลักษณเป็นสีแดงเข้ม (L* 5.95 ,a* 18.9, b* 6.31, c* 
19.9 และ h* 18.47)  ภาพ C คือสารสกัด ST ที่สกัดด้วยน้ำ ภาพ D คือสารสกัด ST ที่สกัดด้วยเอทานอล 60 % สาร
สกัด ST ที่สกัดด้วยน้ำมีลักษณะสีเหลือง-น้ำตาลให้ค่าสีแดง-เหลืองอ่อน (L* 50.37, a* 9.61, b* 26.52, c* 35.18 และ 
h* 48.29) และ ST ที่สกัดด้วยเอทานอล 60 % มีลักษณะเป็นสีเหลือ-น้ำตาลเข้ม (L* 19.77, a* 23.40, b* 26.52, c* 
25.73 และ h* 68.06) ภาพ E คือสารสกัด PF ที่สกัดด้วยน้ำ ภาพ F คือสารสกัด PF ที่สกัดด้วยเอทานอล 60 % สาร
สกัด PF สกัดด้วยน้ำมีลักษณะสีเหลืองส้ม (L* 30.44, a* 16.21, b* 44.63, c* 47.43 และ h* 70.02) และ PF ที่สกัด
ด้วยเอทานอล 60 % มีลักษณะสีเหลืองส้มเข้ม (L* 30.38, a* 16.34, b* 44.52, c* 47.42 และ h* 70.62)  ภาพ I คือ
สารสกัด PA ที่สกัดด้วยน้ำ ภาพ J คือสารสกัด PA ที่สกัดด้วยเอทานอล 60 % สารสกัด PA สกัดด้วยน้ำมีลักษณะสี
เหลืองเขียว (L* 32.83, a* 5.80, b* 13.78, c* 14.95 และ h* 112.84) และ PA ที ่สก ัดด้วยเอทานอล 60  % มี
ลักษณะสีเหลืองเขียวเข้ม (L* 25.31, a* 3.93, b* 5.38, c* 6.66 และ h* 126.17) ภาพ K คือสารสกัด MG ที่สกัดด้วย
น้ำ ภาพ L คือสารสกัด MG ที่สกัดด้วยเอทานอล 60 % สารสกัด MG สกัดด้วยน้ำมีลักษณะเฉดสีเขียวอ่อน (L* 41.73, 
a* 5.49, b* 24.48, c* 25.15 และ h* 102.61) และ MG ที่สกัดด้วยเอทานอล 60 % มีลักษณะสีเขียวอ่อนและขุ่น (L* 
33.56, a* 4.94, b* 2.57, c* 5.57 และ h* 152.47)  ภาพ M คือ LM ที่สกัดด้วยน้ำ และภาพ N คือ LM สารสกัด LM 
ที่สกัดด้วยน้ำมีลักษณะสีขาวขุ่น (L* 56.95, a* 6.46, b* 8.07, c* 10.33 และ h* 128.63) และ LM ที่สกัดด้วยเอทา
นอล 60 % มีลักษณะสีขาวขุ่นเล็กน้อย (L* 43.33, a* 5.73, b* 3.01, c* 5.08 และ h* 185.25)  ภาพ O คือ ID ที่
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สกัดด้วยน้ำ ภาพ P คือ ID ที่สกัดด้วยน้ำมีลักษณะขาวขุ่น  (L* 56.64, a* 5.48, b* 17.00, c* 17.85 และ h* 107.87) 
และสารสกัด ID ที่สกัดด้วยเอทานอล 60 % มีลักษณะสีเหลืองขาวขุ่น  (L* 48.19, a* 4.26, b* 18.93, c* 19.41 และ 
h* 102.77) (ตารางที่ 1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
      

     
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สารสกัดผลไม้จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ (CT) กระท้อน (ST) เสาวรส (PF) สับปะรด (PA)  
มะม่วง (MG) มะนาว (LM) และมะขามป้อม (ID) ดว้ยน้ำและสารละลายเอทานอล 60% 

น้ำ เอทานอล 

60% 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) (F) 

(I) (J) 

มะม่วงหาวมะนาวโห่ 
(Christ's Thorn; CT) 

กระท้อน 
(Santol; ST) 

เสาวรส 
(Passion fruit; PF) 

สับปะรด 
(Pineapple; PA) 

มะขามป้อม 
(Indian gooseberry; 

ID) 

มะนาว 
(Lime; LM) 

มะม่วง 
(Mango; MG) 

(K) (L) 

(M) (N) 

(O) (P) 
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ตารางที่ 1 ค่าสี (L*, a*, b*, chroma และ hue value) ของสารสกัดมะม่วงหาวมะนาวโห่ (CT) กระท้อน (ST) เสาวรส (PF) 
สับปะรด (PA) มะม่วง (MG) มะนาว (LM) และมะขามป้อม (ID) ด้วยน้ำและสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 60% 

Sampl
e 

L* a* b* c* h* 

Water 
60 % 

Ethanol Water 
60 % 

Ethanol Water 
60 % 

Ethanol Water 
60 % 

Ethanol Water 
60 % 

Ethanol 

CT 9.74±0.15f 5.95±0.14f 
25.59±0.37

a 
18.9±0.44b 

10.62±0.56
g 

6.31±0.64e 9.75±0.15h 19.93±0.28d 22.54±1.30h 18.47±2.1h 

ST 50.37±0.06e 19.77±0.10e 9.61±0.09c 23.40±0.06a 
23.87±0.15

d 
26.52±0.72b 

25.73±0.13
c 

35.18±0.86b 68.06±0.26g 48.29±1.15g 

PA 
32.83±0.07d

e 
25.31±0.06de 5.8±0.04e 3.93±0.14d 

13.78±0.22
f 

5.38±0.34ef 
14.95±0.22

f 
6.66±0.35e 

112.84±0.2
8b 

126.17±0.93c 

PF 
30.44±0.02c

d 
30.38±0.02cd 16.21±0.06

b 
16.34±0.08c 44.63±0.51

a 
44.52±0.6a 47.43±0.37

a 
47.42±0.59a 70.02±0.16f 70.62±0.06f 

MG 
41.73±13.4

1c 
33.56±0.05c 5.49±0.10d 4.94±0.06e 

24.48±0.20
c 

2.57±0.05fg 
25.15±0.17

d 
5.57±0.06f 

102.61±0.2
7e 

152.47±0.49b 

LM 
56.95±0.02a

b 
43.33±12.44ab 6.46±0.07f 5.73±0.70f 8.07±0.06h 3.01±4.61g 

10.33±0.09
g 

5.08±0.20f 
128.63±0.2

8a 
185.25±2.27a 

ID 56.64±0.04a 48.19±0.32a 5.48±0.04d 4.26±0.10d 
17.00±0.14

e 
18.93±2.00d 

17.85±0.12
c 

19.41±1.93d 
107.87±0.1

6c 
102.77±1.40e 

หมายเหตุ : a,b ตัวอักษรพิมพ์เล็กท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ค่าพีเอชและปริมาณความช้ืนของมะม่วงหาวมะนาวโห่ (CT) กระท้อน (ST) 

เสาวรส (PF) สับปะรด (PA) มะม่วง (MG) มะนาว (LM) และมะขามป้อม (ID) ด้วยน้ำและสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 
60% แสดงดังตารางที่ 2 ผลการทดลองพบว่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดของสารสกัด PF ด้วยสารละลายเอทานอล 
60% และสกัดด้วยน้ำสูงที่สุด คือ 24.00 °Brix และ 20.00 °Brix ตามลำดับ รองลงมาคือ สารสกัด PA แสดงให้เห็นว่าผลไม้
แต่ละชนิดจะมีปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมดอาจอยู่ในรูปน้ำตาลในผลไม้ที่แตกต่างกัน โดยที่น้ำตาลในสารสกัด PF และ 
PA มีปริมาณสูงกว่าสารสกัดจากผลไม้ชนิดอื่น ส่วนค่าพีเอชของสารสกัดผลไม้จะอยู่ในช่วงความเป็นกรด คือ 2.27-3.01 และ
ปริมาณความช้ืนของสารสกัดผลไม้อยู่ในช่วง 11.28-18.57%  
 
ตารางที่ 2 ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด ค่าพีเอชและปริมาณความช้ืนผลไม้มะขามป้อม (ID) กระท้อน (ST) มะม่วง 

(MG) มะม่วงหาวมะนาวโห่ (CT) เสาวรส (PF) สับปะรด (PA) และมะนาว (LM) ด้วยตัวทำละลายน้ำและ
สารละลายเอทานอลความเข้มข้น 60 % 

 sample 
Total Soluble Solid (°Brix) pH Moisture content (%mc) 

Water 60 % Ethanol Water 60 % Ethanol   

CT 8.67±0.58Bde 11.00±1.00Ae 2.27±0.01Bf 2.76±0.00Ac 16.49±0.58ab 

ST 8.33±0.58Bef 15.67±0.58Ab 2.76±0.00Bb 2.85±0.01Ab 11.28±2.02c 

PA 14.33±0.58Bb 15.00±0.00Ab 3.01±0.01Aa 2.98±0.00Ba 13.28±1.15bc 

PF 20.00±0.00Ba 24.00±0.00Aa 2.65±0.00Bc 2.68±0.01Ad 18.57±3.24a 

MG 10.33±0.58Bc 13.00±0.00Ac 2.27±0.00Af 2.23±0.00Bg 13.36±0.85bc 

LM 7.67±0.58Bg 8.67±0.58Af 2.38±0.00Ad 2.32±0.01Be 13.00±2.02c 

ID 9.33±0.58Bd 13.33±0.58Ac 2.37±0.01Ae 2.31±0.01Be 14.28±1.24bc 

หมายเหตุ : 
a,b ตัวอักษรพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
A,B ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกันในแนวเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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2. สารประกอบฟินอลิคท้ังหมด และกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
 สารประกอบฟินอลิคทั้งหมดของสารสกัดจากผลไม้ แสดงดังตารางที่ 3 การวิเคราะห์สารประกอบฟินอลิคทั้งหมด
ของสารสกัดจากผลไม้แสดงค่าเป็น mg GAE/volume of extract โดยสารสกัดผลไม้จะใช้สารสกัดที่แตกต่างกัน 2 ชนิด คือ 
น้ำและสารละลายเอทานอล 60 % ผลการวิเคราะห์สารประกอบฟินอลิคทั้งหมดของสารสกัดผลไม้ที่สกัดด้วยสารละลายเอทา
นอล 60 % ที่มีค่าสูงสุด คือ ID (2755.34 mg GAE/volume of extract) เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการสกัดสารสกัดผลไม้
ระหว่างด้วยน้ำและสารละลานเอทานอล 60% พบว่าสารสกัด ID, ST, LM, PA และ CT ที่สกัดด้วยสารละลานเอทานอล 
60% ให้ปริมาณสารประกอบฟินอลิคทั้งหมดสูงกว่าการใช้น้ำในการสกัด แต่สารสกัด MG (326.23 mg GAE/volume of 
extract) และ PF (160.74 mg GAE/volume of extract) ด้วยน้ำที่มีปริมาณสารประกอบฟินอลิคทั้งหมดสูงกว่าการใช้
สารละลายเอทานอล ทั้งนี้อาจเนื่องจาก polarity ของสารสกัดจากผลไม้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้สารสกัดที่แตกต่างกัน 
อาจเป็นไปได้ว่าสารสกัด ID, ST, LM, PA และ CT มีความเป็น polarity น้อยกว่าสารสกัด MG และ PF ทำให้การใช้สาร
ละลานเอทานอล 60% ในการสกัดสารประกอบฟินอลิคทั้งหมดได้ปริมาณมากกว่า เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ณพัฐอร (2019) 
พบว่าตัวอย่างมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่สกัดด้วยตัวทำละลายเอทานอลให้ปริมาณสารฟินอลิคทั้งหมดสูงกว่าตัวทำละลายอื่น ๆ 
อีกทั้งปริมาณสารฟินอลิคทั้งหมดยังมีคุณสมบัติการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการยับยั้งอนุมูล
อิสระด้วยวิธี DPPH ดังภาพที่ 2 และความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธี ABTS ดังภาพที่ 3 ซึ่งกลไกในการต้าน
อนุมูลอิสระมีหลายรูปแบบ เช่น การดักจับอนุมูลอิสระ (radical scavenging) การยับยั้งการทํางานของออกซิเจนที่ขาด
อิเล็กตรอน (singlet oxygen quenching) (Phansawan, 2556)  
 
ตารางที่ 3 ปริมาณฟินอลิกทั้งหมด (Total Phenolic Content) ของสารสกัดจากผลไม้ 7 ชนิด คือ มะม่วงหาวมะนาวโห่ 

(CT) กระท้อน (ST) เสาวรส (PF) สับปะรด (PA) มะม่วง (MG) มะนาว (LM) และ มะขามป้อม (ID) ที่สกัดด้วยตัว
ทำละลายน้ำและเอทานอล ในอัตราส่วนระหว่างผลไม้ต่อตัวทำละลาย 1:1 (w/w)  

sample Total Phenolic Content (mg GAE/volume of extract) 

Water 60 % Ethanol 
CT 66.19±1.75Bc 150.33±9.2Ad 

ST 162.5±0.55Bbc 937.23±30.8Ab 

PA 152.37±8.50Bbc 162.15±13.91Ad 

PF 160.74±4.33Abc 153.52±7.1Bd 

MG 326.23±6.05Ab 248.77±2.94Bcd 

LM 257.52±1.17Bbc 285.57±1.12Ac 

ID 2336.71±15.01Ba 2755.34±10.41Aa 

หมายเหตุ : 
a,b ตัวอักษรพิมพ์เล็กท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
A,B ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ท่ีแตกต่างกันในแนวเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 
 ผลของความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ของสารสกัดผลไม้ทั้ง 7 ชนิดด้วยน้ำและสารละลาย
เอทานอล 60% แสดงดังภาพที่ 2-3 พบว่าสารสกัดผลไม้จาก ID ด้วยน้ำและสารละลายเอทานอล 60% มีความสามารถยับยั้ง
อนุมูลอิสระ DPPH (70.50% และ 88.82% ตามลำดับ) และ อนุมูลอิสระ ABTS (92.54% และ 52.54% ตามลำดับ) 
รองลงมาคือ สารสกัดจาก ST ด้วยน้ำและสารละลายเอทานอล 60% ที่มีความสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH และ อนุมูล
อิสระ ABTS ซึ่งจะพบว่าสารสกัด ID จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สุด เนื่องจากสารสกัด ID และ ST ที่สกัดด้วย
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สารละลายเอทานอล 60 % มีปริมาณสารประกอบฟินอลิกที่สกัดได้มากกว่าสารสกัดจากผลไม้ชนิดอื่นและการใช้น้ำเป็นตัว
สกัดทำให้มีความสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระทั้ง DPPH  และ ABTS สูงกว่า เนื่องจากเอทานอลมีความเป็นขั้วที่สูงกว่าน้ำ เมื่อ
พิจารณาจากปริมาณสารฟินอลิคทั้งหมดเปรียบเทียบกับความสามารถยับยั้งอนุมูลอิสระทั้ง DPPH และ ABTS (Lu et al., 
2002) 

 
ภาพที่ 2 ร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกดัสารสกดัมะขามป้อม (ID) กระท้อน (ST) มะม่วง (MG) มะม่วงหาวมะนาว
โห่ (CT) เสาวรส (PF) สับปะรด (PA) และมะนาว (LM) ด้วยตัวทำละลายน้ำ และสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 60 % ใน

อัตราส่วนระหว่างผลไม้ต่อตัวทำละลาย 1:1 (w/w) ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครลติรต่อมิลลิลติรโดยวิธ ีDPPH 
หมายเหตุ : 
a,b ตัวอักษรพิมพ์เล็กท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
A,B ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ท่ีแตกต่างกันในแนวเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 

 
ภาพที่ 3 ร้อยละการยับยั้งอนุมูลอิสระของสารสกดัผลไม้ 7 ชนิด คือ มะม่วงหาวมะนาวโห่ (CT) กระท้อน (ST) เสาวรส (PF) 

สับปะรด (PA) มะม่วง (MG) มะนาว (LM) และ มะขามป้อม (ID) ที่สกัดด้วยตัวทำละลายน้ำและเอทานอล ในอัตราส่วน
ระหว่างผลไม้ต่อตัวทำละลาย 1:1 (w/w) ที่ความเข้มข้น 100 ไมโครลิตรต่อมลิลลิิตรโดยวิธี ABTS 

หมายเหตุ : 
a,b ตัวอักษรพิมพ์เล็กท่ีแตกต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
A,B ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ท่ีแตกต่างกันในแนวเดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพและกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลของสารสกัดผลไม้ท้องถิ่นทดลองสกัดสาร

สกัดจากผลไม้จำนวน 7 ชนิด ด้วยการสกัดด้วยน้ำและสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 60 % พบว่าสารสกัดจาก 
มะขามป้อม (ID) ด้วยสารละลายเอทานอล 60% จะให้ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุด และการเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ของสารสกัด ID และ ST ด้วยสารละลายเอทานอล 60 % มีความสามารถในการต้านอนุมูล
อิสระสูงที่สุด ดังนั้นการเลือกใช้ขนิดของสารสกัดต้องคำนึงถึงคุณลักษณะของสำคัญสำคัญที่ต้องการสกัดและการนำไปใช้
ประโยชน์ต่อไป  
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลผลิตและเสถียรภาพการให้ผลผลิตของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานเพลี้ย
กระโดดสีน้ำตาลที่ปลูกในนาปี 2563 และเปรียบเทียบผลผลิตกับฤดูปลูกนาปี 2561 โดยมีสายพันธุ์ทดสอบ จำนวน 17 สาย
พันธุ์ เปรียบเทียบกับ UBN03078-101-342-4-141 (สายพันธุ์พ่อ) หอมวาริน (สายพันธุ์แม่) และพันธุ์ตรวจสอบมาตรฐาน 
ประกอบด้วย ขาวดอกมะลิ 105, กข75 และ IR57514 วางแผนการทดลองแบบ Augmented design จำนวน 4 ซ้ำ จากผล
การทดลอง พบว่า ผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทั้ง 17 สายพันธุ์ ในฤดูปลูกนาปี 2563 มี
ความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) โดยมีผลผลิตเฉลี่ยตั้งแต่ 374.65-889.65 กิโลกรัมต่อไร่ โดยสายพันธุ์ 
UBN14007-35-3-2-B ให้ผลผลิตสูงสุดเท่ากับ 889.65 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติกับ UBN14010-20-2-B (854.81 
กิโลกรัมต่อไร่), UBN14007-38-4-2-B (843.25 กิโลกรัมต่อไร่), UBN14007-10-3-2-B (808.21 กิโลกรัมต่อไร่) และ
UBN14010-15-2-B (764.18 กิโลกรัมต่อไร่) ข้าวสายพันธ์ุปรับปรุงทั้ง 5 สายพันธ์ุนีใ้ห้ผลผลิตสูงกว่าและแตกต่างสถิติอย่างมี
นัยสำคัญ (P<0.05) กับพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 คิดเป็น 31.61-20.38 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติพนัธุ์
หอมวาริน (748.64 กิโลกรัมต่อไร่) จากการเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างฤดูปลูกนาปี 2563 และ 2561 ของข้าวสายพันธุ์
ปรับปรุงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้วิธี Restricted maximum likelihood (REML) พบว่า ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง
ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีเสถียรภาพการให้ผลผลิตสอดคล้องกับผลผลิตข้าวนาปี 2563 โดยมีสายพันธุ์ข้าวที่มีผลผลิต
และเสถียรภาพการให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (608.44 กิโลกรัมต่อไร่) และแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคญั 
(P<0.05) จำนวน 5 สายพันธ์ุ ได้แก่ UBN14007-35-3-2-B, UBN14010-20-2-B, UBN14007-38-4-2-B, UBN14007-10-3-
2-B และ UBN14010-15-2-B 
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Abstract 
The objectives of this research were to evaluate grain yield and yield stability of 17 improved rice 

lines resistance to brown planthopper (BPH) in wet season (WS) 2020 and to compare grain yield of those 
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improved rice lines grown in WS 2018 and WS 2020. Seventeen improved rice lines and five check varieties 
including UBN03078-101-342-4-141, HomWarin, KDML105, RD75 and IR57514 were carried out in Augmented 
Design with four replications.  The results showed that grain yield of 17 improved rice lines displayed 
significant difference (p<0.05), which average ranged from 374.65-889.65 kg/rai. UBN14007-35-3-2-B showed 
the highest grain yield at 889.65 kg/rai and was not significant difference from those of UBN14007-35-3-2-B 
(889.65 kg/rai), UBN14010-20-2-B (854.81 kg/rai), UBN14007-38-4-2-B (843. kg/rai), UBN14007-10-3-2-B (808.21 
kg/rai) and UBN14010-15-2-B (764.18 kg/rai). These five improved rice lines revealed higher grain yield than 
that of KDML105 and were significant difference (p<0.05), which accounted for 31.61-20.28 % respectively. 
Whereas they were not significant difference from that of HomWarin (748.64 kg/rai). The yield comparison 
of those 17 improved rice lines resistance to BPH in WS2018 and WS2020 were conducted using Restricted 
maximum likelihood ( REML)  method.  The results indicated that yield stability of the improved rice lines 
were corresponding to those of grain yield in WS2020.  The five improved rice lines produced grain yield 
higher than that of KDML105 and were significant difference (p<0.05) which consisting of UBN14007-35-3-2-
B, UBN14010-20-2-B, UBN14007-38-4-2-B, UBN14007-10-3-2-B and UBN14010-15-2-B 
 
Keywords : rice, brown planthopper, yield evaluation, yield stability 
 
บทนำ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยปลูกข้าวโดยอาศัยน้ำฝน โดยพันธุ์ข้าวท่ีนิยมปลูก ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 และ กข
15 ซึ่งเป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดของประเทศ โดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 37.80 
ล้านไร่ คิดเป็น 62 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด มีผลผลิตข้าวประมาณ 11 ล้านตัน (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2563) ปัจจุบันพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูกยังมีความอ่อนแอต่อโรคและแมลง โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งเป็น
ปัญหาหลักของพื้นที่ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝน ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างประจำทุกปี การปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ต้านทานจึง
เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

สุรีพร และคณะ (2558) ได้พัฒนาสายพันธุ์ข้าวเจ้าหอมต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลคุณภาพการหุงต้มคล้ายขาว
ดอกมะลิ 105 จากฐานพันธุกรรมข้าวเจ้าหอมวาริน โดยใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับและใช้เครื่องหมายโมเลกุลชว่ย
คัดเลือกร่วมกับการคัดเลือกลักษณะทางการเกษตรที่เหมาะสม พัฒนาจนได้ต้นแบบข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง BC2F5 จำนวน 17 
สายพันธ์ุ ที่มลีักษณะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนน้ำท่วมฉับพลัน มีความหอมปริมาณอะไมโลสต่ำและอุณหภูมิแป้งสุก
ต่ำ ต่อมา บุษกร และคณะ (2563) ได้ประเมินผลผลิตข้าวเบื้องต้นของขาวสายพันธุ์ปรับปรุงดังกล่าว ในฤดูนาปี 2561 ซึ่ง
พบว่า ผลผลิตข้าวที่ได้จากการทดลองต่ำกว่าผลผลิตในแปลงทั่วไป ทั้งนี้เป็นผลมาจากการปลูกข้าวล่าช้ากว่าปกติ ดินในแปลง
ทดลองมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก และมีการเข้าทำลายของหนอนกอ ทำให้ข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวไม่สามารถแสดงศักยภาพ
ของพันธุ ์ได้เต็มที่ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการประเมินผลผลิตในฤดูนาปี ในพื้นที่ปลูกข้าวอาศัยน้ำฝนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของสายพันธุ์ดังกล่าว ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จำนวน 17 สายพันธุ์ ในฤดูปลูกนาปี 2563 และประเมิน
เสถียรภาพการให้ผลผลิตของสายพันธุ์ดังกล่าว โดยเปรียบเทียบผลผลิตกับฤดูนาปี 2561 กับพันธุ์มาตรฐาน สายพันธุ์ที่ได้รับ
การคัดเลือกจะนำไปประเมินผลผลิตในระดับสถานี ระหว่างสถานี และแปลงเกษตรกรต่อไป 
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วิธีการวิจัย 
การประเมินผลผลิตของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จำนวน 17 สายพันธุ์ ในฤดูนาปี 2563 

วางแผนการทดลองแบบ Augmented Design จำนวน 4 ซ้ำ โดยพันธุ์เปรียบเทียบมาตรฐาน จำนวน 3 พันธุ์/สายพันธ์ุ ได้แก่ 
ขาวดอกมะลิ 105, กข75 และสายพันธ์ุ IR57514 ปักดำโดยใช้ต้นกล้าอายุ 28 วัน ใช้ระยะปลูก 25 x 25 เซนติเมตร ปลูกข้าว
สายพันธุ์ละ 4 แถว แถวละ 20 ต้น (1 ต้น/หลุม) และรักษาน้ำในแปลงที่ระดับ 10-15 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน
ก่อนปลูก โดยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 12-8-12 กิโลกรัม N-P2O5-K2O กิโลกรัมธาตุอาหารต่อไร่ แบ่งใส่ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 แบ่งใส่ 40 % 
เมื่อข้าวอายุ 15 วันหลังปักดำ ครั้งท่ี 2 แบ่งใส่ 40 % เมื่อข้าวอายุ 30 วันหลังปักดำ และครั้งท่ี 3 แบ่งใส่ 20 % เมื่อข้าวอายุ 
45-55 วันหลังปักดำ ทำการบันทึกข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตและผลิตเช่นเดียวกับ บุษกร และคณะ, (2563) โดยสุมเก็บ
ตัวอย่างต้นข้าวในพื้นที่ 1 ตารางเมตร (จำนวน 16 กอ/สายพันธุ) บันทึกลักษณะวันออกดอก 1, 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์ วัด
ความสูง (ซม.)  จากระดับผิวดินจนถึงปลายใบที่สูงที่สุดของต้นข้าว จำนวนต้นต่อกอ (ต้น/กอ) จำนวนรวงต่อกอ (รวง/กอ) ที่
ระยะเก็บเกี่ยว น้ำหนัก 1,000 เมล็ดข้าวเปลือก (กรัม) ที่ความชื้นเมล็ด 14 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งต้น (กรัม) 
และดัชนีการเก็บเกี่ยว (%) และผลผลิต (กก./ไร่) 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติข้ของข้อมูลผลผลิตด้วยวิธี Analysis of Variance (ANOVA) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) Test โดยใช้โปรแกรม STAR-Statistical Tool for Agricultural Research 
(version 2.0.1) และวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิตระหว่าง 2 ฤดูปลูก (ฤดูนาปี 2561 และ 2563) และเสถียรภาพการ
ให้ผลผลิต โดยวิธี Restricted maximum likelihood (REML) โดยใช้โปรแกรม R-Statistic (version 4.1.0)  
 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
การประเมินผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในฤดูนาปี 2563  
จากการประเมินผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล นาปี 2563 พบว่า ผลผลิตข้าวสายพันธุ์

ปรับปรุงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทั้ง 17 สายพันธุ์ มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) โดยมีผลผลิต
เฉลี่ยตั้งแต่ 374.65-889.65 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสายพันธ์ุ UBN14007-35-3-2-B ให้ผลผลิตสูงสุดเท่ากับ 889.65 กิโลกรัมต่อไร่ 
(ดังตารางที่ 1) ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าข้าวเจ้าหอมวารินซึ่งเป็นสายพันธุ์แม่ (748.64 กิโลกรัมต่อไร่ ) 
ประมาณ 11 เปอร์เซ็นต์ มีจำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ UBN14007-35-3-2-B (889.65 กิโลกรัมต่อไร่), UBN14010-20-2-B 
(854.81กิโลกรัมต่อไร่), UBN14007-38-4-2-B (843.25 กิโลกรัมต่อไร่), UBN14007-10-3-2-B (808.21 กิโลกรัมต่อไร่) และ 
UBN14010-15-2-B (764.18 กิโลกรัมต่อไร่) และมีข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงที่มีผลผลิตเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 
(608.44 กิโลกรัมต่อไร่) ประมาณ 24 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 8 สายพันธุ์ ได้แก่ UBN14007-35-3-2-B (889.65 กิโลกรัมต่อไร่), 
UBN14010-20-2-B (854.81กิโลกรัมต่อไร่), UBN14007-38-4-2-B (843.25 กิโลกรัมต่อไร่), UBN14007-10-3-2-B (808.21 
กิโลกรัมต่อไร่), UBN14010-15-2-B (764.18 กิโลกรัมต่อไร่), UBN14007-37-4-2-B (626.76 กิโลกรัมต่อไร่), UBN14007-
36-1-2-B (621.77 กิโลกรัมต่อไร่) และ UBN14007-5-4-2-B (613.36 กิโลกรัมต่อไร่) (ดังตารางที่ 1) 
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Table 1 Yield of 17 BC2F5 rice lines resistance to brown planthopper, compare with HomWarin (female 
parent), UBN03078-101-342-4-141 (male parent), KDML105, RD75 and IR57514 in WS 2020. 
No. Lines/varieties Yield WS 2020 (kg /rai) 
1 UBN14007-35-3-2-B 889.65 a 
2 UBN14010-20-2-B 854.81 a 
3 UBN14007-38-4-2-B 843.25 a 
4 UBN14007-10-3-2-B 808.21 a 
5 UBN14010-15-2-B 764.18 ab 
6 UBN14007-37-4-2-B 626.76 bcd 
7 UBN14007-36-1-2-B 621.77 cd 
8 UBN14007-5-4-2-B 613.36 cde 
9 UBN14010-34-2-B 513.32 defg 
10 UBN14010-31-2-B 499.42 defgh 
11 UBN14010-19-2-B 477.98 efgh 
12 UBN14007-33-7-2-B 451.54 efgi 
13 UBN14007-28-5-2-B 450.90 efgi 
14 UBN14010-24-2-B 434.08 fghi 
15 UBN14007-27-2-2-B 403.53 fghi 
16 UBN14010-37-2-B 401.22 fghi 
17 UBN14007-20-2-2-B 374.65 ghi 
18 UBN03078 (donor parent) 360.74 hi 
19 HomWarin (recurrent parent) 748.64 abc 
20 KDML105 (check) 608.44 cde 
21 IR57514 (check) 541.37 def 
22 RD75 (check) 319.08 i 
 P-value * 
 CV (%) 9.31 

Note: * = Significant difference at P<0.05 level, means with in the same column followed by the same letter are not significantly 
different, UBN03078 = UBN03078-101-342-4-141, WS = wet season 
 

การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในฤดูนาปี 2563 และ 2561 
การเปรียบเทียบผลผลิตสายพันธ์ุตรวจสอบมาตรฐาน ระหว่างนาปี 2563 และ 2561 (บุษกร และคณะ, 2563) พบว่า 

ผลผลิตของสายพันธุ์พ่อ UBN03078-101-342-4-141 และ กข75 ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทั้ง 2 ฤดูปลูก (ดังตารางที่ 2) ซึ่ง
โดยทั่วไปข้าว กข75 ใหผ้ลผลิตเฉลี่ย 532 กิโลกรัมต่อไร่ (อนุชาติ และคณะ, 2562) แต่สายพันธ์ุแม่ข้าวเจ้าหอมวาริน ขาวดอก
มะลิ 105 และ IR57514 มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากผลผลิตในฤดูปลูกนาปี 2561 ร้อยละ 56.63, 51.23 และ 44.08 ตามลำดับ (ดัง
ตารางที่ 2) ซึ่งโดยทั่วไปผลผลิตข้าวเจ้าหอมวารินให้ผลผลิตเฉลี่ย 750 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีผลผลิตเฉลี่ย 
370 กิโลกรัมต่อไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2560) และสายพันธุ ์ IR57514 มีผลผลิตเฉลี่ย 704 กิโลกรัมต่อไร่ 
(Haefele et al., 2008) 

จากการประเมินผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล จำนวน 17 สายพันธ์ุ พบว่า ผลผลิตของ
ข้าวสายพันธ์ุปรับปรุง ทั้ง 17 สายพันธ์ุ ระหว่าง 2 ฤดูปลูก (นาปี 2563 และ 2561) มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 
(p<0.05) โดยมีข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง จำนวน 7 สายพันธ์ุ ที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นจากผลผลติในนาปี 2561 มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
ได้แก่ UBN14010-20-2-B (72.51 เปอร์เซ็นต์), UBN14007-38-4-2-B (71.25 เปอร์เซ็นต์), UBN14007-35-3-2-B (66.66 
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เปอร์เซ็นต์),  UBN14010-24-2-B (64.39 เปอร์เซ็นต์), UBN14007-10-3-2-B (64.35 เปอร์เซ็นต์), UBN14010-15-2-B 
(55.95 เปอร์เซ็นต์), และ UBN14010-34-2-B (54.08 เปอร์เซ็นต์) (ดังตารางที่ 2) 

การเปรียบเทียบผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง จำนวน 17 สายพันธุ์ ระหว่าง 2 ฤดูปลูก (นาปี 2563 และ 2561) ให้
ผลผลิตแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้เนื่องมาจากการปลูกข้าวนาปี 2563 ทำการปักดำข้าวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 
ดอกแรกบานวันท่ี 5 ตุลาคม และมีดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ วันท่ี 7 ตุลาคม ข้าวจึงมีระยะการเจริญเติบโตด้านลำต้นเพียงพอ
และนานถึง 90 วัน นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงบำรุงดินตามค่าวิเคราะห์ดินก่อนปลูก ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงในการทดลองใน
ครั้งนีจ้ึงสามารถแสดงศักยภาพของพันธุ์ได้เต็มที่ แตกต่างจากการประเมินผลผลิตข้าวสายพันธ์ุปรับปรุง ในนาปี 2561 (บุษกร 
และคณะ, 2563) ที่ประสบปัญหาการปลูกข้าวล่าช้ากว่าปกติ ซึ่งทำการปักดำข้าวในวันที่ 24 สิงหาคม ดอกแรกบานวันที่ 20 
ตุลาคม และมีดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ วันท่ี 29 ตุลาคม ข้าวมีระยะการเจริญเติบโตด้านลำต้นเพียง 30 วัน เนื่องจากข้าวสาย
พันธุ์ปรับปรุงเป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสง การปลูกข้าวล่าช้าทำให้ข้าวมีช่วงระยะการเจริญเติบโตด้านลำต้นสั้น จึงส่งผลให้ต้นข้าว
เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ รวมทั้งดินในแปลงทดลองมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก และมีการเข้าทำลายของหนอนกอ ส่งผลทำ
ให้ผลผลิตข้าวต่ำกว่ามาตรฐาน ไม่สามารถแสดงศักยภาพของพันธุ์ได้เต็มที่ 

การประเมินเสถียรภาพการใหผ้ลผลิตของข้าวสายพันธ์ุปรับปรุง  
จากค่าเฉลี่ยของแต่ละสายพันธุ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลผลิตระหว่าง 2 ฤดูปลูก (นาปี 2563 และ 

2561) และประเมินเสถียรภาพการให้ผลผลิตของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง โดยวิธี Restricted maximum likelihood (REML) 
จากการศึกษาพบว่า ผลผลิตข้าวในนาปี 2563 และผลผลิตระหว่าง 2 ฤดูปลูก (นาปี 2563 และ 2561) โดยมีเสถียรภาพการ
ให้ผลผลิตสอดคล้องกับผลผลิตข้าวในนาปี 2563 จำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ UBN14007-35-3-2-B, UBN14010-20-2-B, 
UBN14007-38-4-2-B, UBN14007-10-3-2-B, UBN14010-15-2-B (ดังตารางที่ 2) แต่พบว่ามีข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงที่ให้ผล
ผลิตเฉลี่ยสูงกว่าพันธุ ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (608.44 กิโลกรัมต่อไร่) จำนวน 8 สายพันธุ ์ ได้แก่ UBN14007-35-3-2-B 
(889.65 กิโลกรัมต่อไร่), UBN14010-20-2-B (854.81 กิโลกรัมต่อไร่), UBN14007-38-4-2-B (843.25 กิโลกรัมต่อไร่), 
UBN14007-10-3-2-B (808.21 กิโลกรัมต่อไร่), UBN14010-15-2-B (764.18 กิโลกรัมต่อไร่), UBN14007-37-4-2-B (626.76 
กิโลกรัมต่อไร่), UBN14007-36-1-2-B (621.77 กิโลกรัมต่อไร่) และ UBN14007-5-4-2-B (613.36 กิโลกรัมต่อไร่) และมีข้าว
สายพันธ์ุปรับปรุง จำนวน 5 สายพันธ์ุ (Rank 1-5) ที่ให้ผลผลิตสูงแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) กับข้าวขาวดอก
มะลิ 105 (608 กิโลกรัมต่อไร่) ได้แก่ UBN14007-35-3-2-B (889.65 กิโลกรัมต่อไร่), UBN14010-20-2-B (854.81 กิโลกรัม
ต่อไร่), UBN14007-38-4-2-B (843.25 กิโลกรัมต่อไร่), UBN14007-10-3-2-B (808.21 กิโลกรัมต่อไร่) และ UBN14010-15-
2-B (764.18 กิโลกรัมต่อไร่)  
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Table 2 Yield and yield stability of 17 BC2F5 rice lines resistance to brown planthopper, grown in WS 2018 
and WS 2020. 

No
. 

Lines/varieties Yield WS 
2018 

(kg/rai) 

Yield 
Ranking 

WS 
2018/1 

Yield WS 
2020 (kg/rai) 

Yield 
Ranking 

WS 2020/2 

Yield 2 
years 

(kg/rai) 

Stability 
Ranking/

3 

Score 
(Yield 
Ranking 
/1+/2+/3) 

1 UBN14007-35-3-2-B 296.59 
cdefgh 

9 889.65 a 1 565.02 a 1 11 

2 UBN14010-20-2-B 235.01 ij 15 854.81 a 2 535.24 ab 2 19 
3 UBN14007-38-4-2-B 242.40 hij 13 843.25 a 3 533.16 ab 3 19 
4 UBN14007-10-3-2-B 288.11 

defghij 
10 808.21 a 4 520.06 ab 6 20 

5 UBN14010-15-2-B 336.61 bcde 6 764.18 ab 5 522.30 ab 5 16 
6 UBN14007-37-4-2-B 318.72 bcdef 8 626.76 bcd 6 444.64 abc 8 22 
7 UBN14007-36-1-2-B 367.02 ab 2 621.77 cd 7 522.49 ab 4 13 
8 UBN14007-5-4-2-B 345.15 bcd 4 613.36 cde 8 507.36 ab 7 19 
9 UBN14010-34-2-B 235.73 ij 14 513.32 defg 9 402.62 abc 11 34 
10 UBN14010-31-2-B 349.82 abc 3 499.42 defgh 10 434.29 abc 9 22 
11 UBN14010-19-2-B 280.82 efghij 12 477.98 efgh 11 389.06 abc 13 36 
12 UBN14007-33-7-2-B 230.16 j 16 451.54 efgi 12 368.95 abc 15 43 
13 UBN14007-28-5-2-B 342.40 bcd 5 450.90 efgi 13 406.32 abc 10 28 
14 UBN14010-24-2-B 154.56 k 17 434.08 fghi 14 303.98 bc 17 48 
15 UBN14007-27-2-2-B 331.14 bcde 7 403.53 fghi 15 377.00 abc 14 36 
16 UBN14010-37-2-B 287.92 

defghij 
11 401.22 fghi 16 354.24 abc 16 43 

17 UBN14007-20-2-2-B 404.72 a 1 374.65 ghi 17 399.35 abc 12 30 
18 UBN03078 (male 

parent) 
375.28 
cdefghi 

1 360.74 hi 4 396.26 abc 4 9 

19 HomWarin (female 
parent) 

334.50 ghij 2 748.64 abc 1 506.22 ab 1 4 

20 KDML105 (check) 317.82 cdefg 4 608.44 cde 2 425.51 abc 3 9 
Table 2 Yield and yield stability of 17 BC2F5 rice lines resistance to brown planthopper, grown in WS 2018 and WS 2020. 

No
. 

Lines/varieties Yield WS 
2018 

(kg/rai) 

Yield 
Ranking 

WS 
2018/1 

Yield WS 
2020 (kg/rai) 

Yield 
Ranking 

WS 2020/2 

Yield 2 
years 

(kg/rai) 

Stability 
Ranking/

3 

Score 
(Yield 
Ranking 
/1+/2+/3) 

21 IR57514 (check) 247.18 bcd 5 541.37 def 3 496. 46 ab 2 10 
22 RD75 (check) 325.54 fghij 3 319.08 i 5 242.94 c 5 13 
 P-value      * -     * -      * - - 
 CV (%) 12.20 - 9.31 - 28.43 - - 

Note: * = Significant difference at P<0.05 level, means with in the same column followed by the same letter are not significantly 
different, UBN03078 = UBN03078-101-342-4-141, WS = wet season 
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Figures 1 Yield of 17 BC2F5 rice lines resistance to brown planthopper, HomWarin (female parent), UBN03078-101-342-4-141 
(male parent), KDML105, RD75 and IR57514, grown in wet season 2018 and WS 2020. Yield stability was adjusted from yield 

of WS 2018 and WS 2020. 

 
สรุปผลการทดลอง 

จากการประเมินผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในการปลูกข้าวนาปี 2563 พบว่า มีสาย
พันธุ์ข้าวที่มีศักยภาพการให้ผลผลิตสูง จำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ UBN14007-35-3-2-B (889.65 กิโลกรัมต่อไร่), 
UBN14010-20-2-B (854.81 กิโลกรัมต่อไร่), UBN14007-38-4-2-B (843.25 กิโลกรัมต่อไร่), UBN14007-10-3-2-B 
(808.21 กิโลกรัมต่อไร่) และUBN14010-15-2-B (764.18 กิโลกรัมต่อไร่) โดยมีผลผลิตสูงกว่าและแตกต่างสถิติอย่างมี
นัยสำคัญ (p<0.05) ข้าวขาวดอกมะลิ 105 คิดเป็น 31.61-20.38 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับข้าวเจ้า
หอมวารินซึ่งเป็นสายพันธ์ุแม่ (748.64 กิโลกรัมต่อไร่) จากการเปรียบเทียบผลผลติระหว่าง 2 ฤดูปลูก (นาปี 2563 และ 2561) 
พบว่า ข้าวสายพันธ์ุปรับปรุงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมเีสถียรภาพการให้ผลผลิตสอดคล้องกับผลผลิตข้าวนาปี 2563  
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน มหาวิทยาลยันเรศวร 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์คพร  วัฒนด ารงค์  มหาวิทยาลยันเรศวร 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา  ธนะวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรรีัตน์  มั่นวงศ์  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ  มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กติกา  สระมณีอินทร ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

 

ฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย 

1. นายสุภวัฒน์  โสวรรณ ี   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

2. นางสาวปัญจรีา  ศุภดล   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

3. นางสาวพรพิมล มงคลง า   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

4. นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

5. นางสาวตรมีาศ วัฒราช   มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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ศาสตราจารย์วันดี กฤษณพันธ ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ศาสตราจารย์นันทนิตย์ วานิชาชีวะ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกต ุ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

รองศาสตราจารย์โกวิทย์ พิมพวง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ชลอ จารุสุทธิรักษ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

รองศาสตราจารย์นันทิยา หาญศุภลักษณ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ทองฟ ูศิริวงศ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (เกษียณ) 
รองศาสตราจารย์ธรรมเรศ เชื้อสาวถี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์รณภพ เตชะวงศ ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์สุนสิา ชายเกลี้ยง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ เชิดทอง มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์เอื้อจิตร พัฒนจกัร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์เดชา ท าด ี มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

รองศาสตราจารย์นฤมล กิมภากรณ ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

รองศาสตราจารย์ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

รองศาสตราจารย์ปราโมทย์  แพงค า มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

รองศาสตราจารย์ลักษณา เหล่าเกยีรต ิ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ศรตุ อ ามาตย์โยธิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

รองศาสตราจารย์จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน มหาวิทยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย์บุญจริา รัตนากรพิทักษ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย์ปัทมา สุพรรณกลุ มหาวิทยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย์สภุาพร คงศริิรตัน์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย์อรสร สารพันโชติวิทยา มหาวิทยาลยันเรศวร 

รองศาสตราจารย์เพ็ญนภา กลุนภาดล มหาวิทยาลยับูรพา 

รองศาสตราจารย์อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ มหาวิทยาลยับูรพา 

รองศาสตราจารย์เบญ็จมาศ  จันทะภา ไพบูลย์กิจกลุ มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
รองศาสตราจารย์จิตระยุทธ์  จิตออ่นน้อม มหาวิทยาลยัพะเยา 

รองศาสตราจารย์ประทับใจ สุวรรณธาดา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย์สมุัทนา กลางคาร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

รองศาสตราจารย์ขวัญเมือง แก้วด าเกิง มหาวิทยาลยัมหิดล 

รองศาสตราจารย์ทัศนีย ์ศลิาวรรณ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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รองศาสตราจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีจงกล พรมยะ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

รองศาสตราจารย์วิรันธชา เครือฟ ู มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

รองศาสตราจารย์ศุภธดิา อ่ าทอง มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

รองศาสตราจารย์แสงทอง พงษ์เจริญกิต มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

รองศาสตราจารย์คงศักดิ์ ศรีแก้ว มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

รองศาสตราจารย์นุศรา ปิยะพลรุ่งโรจน ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รองศาสตราจารย์นุชสรา เกรยีงกรกฎ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

รองศาสตราจารย์สรุีพร เกตุงาม มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิศวรา เลศิอมรพงษ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชามา อินซอน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฌอมาลย์ วงศช์าวจันท์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพร หาญสนัติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรีนารถ ทรพัย์อาภากร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล ฐานตุตมวงศ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุพัชรี รอดเดชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มเจตน์ พัชรพันธ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มฤดี สักการเวช มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่ืนจิต จันทจรญูพงษ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภัสสร ศริิจรยิวัตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คัชรินทร์ ศิริวงศ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกพร เผ่าศริ ิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐริชญา ชัยเกษม มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฐปภสัร์ ตันติสุวิชวงษ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ิตชาธร ภาโนมัย มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ เกยีรตมิานะโรจน ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตั้งสกุล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรไสว ไพรพภิชั มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวินี กลางท่าไค ่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าณุพล  หงษภ์ักด ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย ช่วยเงิน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน ผาสุก มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบลูย์ วัฒนนามกุล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิภาวี เจรญิวฒันศักดิ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ิลดา อินทรโสธรฉันท์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยสิทธ์ิ บรรจงประเสริฐ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชาติ สันธทรพัย์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงหทัย กาศวิบูลย ์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาน ีแก้วธรรมานุกูล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปลิันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงทิวา สุรยิงค์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตมิา ตลับนิล มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุดธิดา เปลี่ยนคารมย์ ธนทรัพยส์ิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิขวัญ ทินรตัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ ทัศนอุดม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชากร คงยะฤทธ์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่น รักซ้อน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สุคณัธสริิกุล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร ์ราโช มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์คนิจ คุปพิทยานันท์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชฎาพร อุ่นศวิิไลย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัฒ ไทยอุดม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุทิศา เขม็ผะกา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โขมสี มีภักด ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยล์ าปาง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์จิรา วสนุธราวัฒน์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวนี ล่องชูผล มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ ์เผือกสม มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ ์สว่างเมฆ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลกมล อาภรณ์พงษ ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ทิพย์ กล่อมเจ๊ก มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษนุ อภสิมาจารโยธิน มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรญา อึ้งอุดรภักด ี มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์คพร วัฒนด ารงค์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรายุทธ วัยวฒุิ มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิพร เดชะศลิารักษ์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิเพ็ญ ดาบเพชร มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาพัทธ์ เตียวตระกูล มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย วิชัย มหาวิทยาลยันเรศวร 

ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ัทรมนสั พงศร์ังสรรค ์ มหาวิทยาลยันเรศวร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ สตูรอนันต์ มหาวิทยาลยับูรพา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร ทรัพย์วิระปกรณ ์ มหาวิทยาลยับูรพา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ วิโรจน์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีะนันท์ ค าภกัดี มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ สังข์ทอง มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริาณ ีศรีใส มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุภาวดี ผลประเสริฐ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงด ีศรีนพรตัน์วัฒน มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี เครือหงษ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ ศภุวทิิตพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม 

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ าราญ พิมราช มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยบรูณ ์ถาวรวรรณ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

ผู้ช่วยศาสตราจารยล์ลติา วีระเสถยีร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กังวล คัชชิมา มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐนียา   รังษีสุรยิะชัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลัลภ คันธิยงค์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทติา มีนุ่น มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสิุทธ์ิ สิทธิฉายา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคชัย เหลืองธุวปราณีต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อโนมา ธิติธรรมวงศ์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงแขฑิตา กาญจนโสภา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสรุาษฎร์ธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กติกา สระมณอีินทร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ธนะวฒันาวงศ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริาภรณ ์หลาบค า มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ กัณฑโชติ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฏฐ์ ดิษเจริญ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร หงษ์ภกัดี มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นวด ีศรสีุพรรณ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมรรีัตน์ มั่นวงศ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี



ประมวลบทความในการประชุมวชิาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 I ผลงานน าเสนอแบบบรรยาย 

702 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัยในการประชุมวชิาการระดับชาติ มอบ. วิจัย คร้ังท่ี 15 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต ศรีอุไร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระพันธ์ สหีานาม มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิรตัน์ เจนศริศิักดิ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มลักษณ์ เทพสุริยานนท์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุมาลี เงยวิจติร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช บุญเรงิ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อินทิรา ซาฮรี์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (เกษียณ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัญ ดวงสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง  

วิทยาเขตชุมพร 

ดร.ดาวเรือง วิทยารัฐ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ดร.วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ดร.ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ดร.นงลักษณ์ เทียนเสร ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ดร.วัชรีวรรณ แจ่มบญุศร ี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

ดร.ธนา ไม้หอม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  

ดร.กันตพงศ์ จติต์กล้า มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ดร.เยาวพา ตรีกมล มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ดร.ศิรบิูรณ์ มุกดาใส มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ดร.สุธาสินี บญุเชียงมา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ดร.สุกจิ กันจินะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ดร.อิสสระ ปะทะวัง มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ดร.กฤษณะ กอบวิทยา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

ดร.มธรุส ผา่นเมือง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ดร.ก้องเกียรติ หริัญเกดิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา 

ดร.วรวิทู มสีุข มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

ดร.กิติพงษ์ พรมโย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

ดร.บุปผา เพชรรตัน ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ดร.สรุพงศ์ รัตนะ มหาวิทยาลยันครพนม 

ดร.ปกป้อง รัตนช ู มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ดร.จุฑาทิพย์ นมะหุต มหาวิทยาลยันเรศวร 

ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล มหาวิทยาลยันเรศวร 

ดร.มณฑนา วรีะวัฒนากร มหาวิทยาลยันเรศวร 

ดร.วรรณพร คลังเพชร มหาวิทยาลยันเรศวร  

ดร.นรินทร์ เจริญพันธุ ์ มหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 

ดร.เชต ใจกลัยา มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดร.มนเุชศวร์ นิลวงษ์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ดร.วันทมาส  จันทะสินธุ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ดร.ทิตา สุนทรวภิาต  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

ดร.สายชล สุขญาณกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

ดร.ชาญศักดิ์ ศรสีวัสดิ์สกลุ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
ดร.ธิติพร ชาญศริิวัฒน ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี

ดร.สรุีรตัน์ เย็นช้อน  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

ดร.กฤตยา อุทโธ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ดร.จริยาภรณ ์อุ่นวงษ ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร วิทยาลัยนครราชสมีา 

ดร.มธรุส สุชาตะวัฒน ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง 

นางอภิญญา ชมภมูาศ รองอธิบดีกรมกิจการผูสู้งอาย ุ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
นายสมชัย บูรณะ นายอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอบุลราชธาน ี
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